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પક-૧
'પીવીસીએલ પેટા િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૭'

પેટા િવભાગીય કચેર : દયાપર, િવભાગીય કચેર : નખાણા, વતુળ કચેર : ભુજ, તારખ : 07/07/2017, સમય : 15:30
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : જે. જે. પટેલ મો. ૯૯૨૫૨૦૯૮૧૬

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 3, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 3, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ઈમાઈલ મામધ પઢયાર,

સરપંચ ી ામ છેર નાની જૂથ
ામ પંચાયત

નાની છેર પંચાયત હેઠળ આવતા ગામોમાં બે
લાઈનમેન રાખવા બાબતે.

નાની છેર પંચાયત હેઠળ આવતા ગામો શીણાપર,
માલડો, છેર, ખગારપર, આ ગામોની વચે ી આર.
એન બાંભણીયા ને જવાબદાર સોપવામાં આવેલ છે.

દયાપર પેટા િવભાગીય કચેરમાં હાલે .૮૨. ગામડા
આવેલા છે. આ બધા ગામડાઓ માં ચાર ૬૬ કેવી
એસ એસ માંથી  ટોટલ ૧૯ ફડર  મારફતે  વીજ
પુરવઠો આપવામાં આવે છે. હાલમાં દયાપર કચેરમાં
ટોટલ ૧૧ જણ નો ટેકનીકલ ટાફનું મહેકમ મંજુર છે.
આમ, છેર પંચાયત હેઠળ આવેલ ગામડાઓમાં બે
જણ ને મુકવા શય નથી. આમ છતાં ી આર. એન.
બા ંભણીયા  (ઈલે.  આસી.)  ને  આ  ગામડાઓની
જવાબદાર સપેલ છે.

િનકાલ
ટાફ વધારવા

2 તલાટ સહ મંી છેર નાની જૂથ
ામ પંચાયત

નાની છેર તથા મોટ છેર ગામના જજ રત
વીજ થાંભલા બદલવા બાબતે.

સવે કરને આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે. નાની છેર તેમજ મોટ છેરમાં અનુમે ૫ તથા ૧૫
એમ ટોટલ ૨૦ હળવા દબાણના થાંભલાઓ, તેમજ
તેના પર આવેલ ફેીકેસન, તાણીયાઓ તથા ટોટલ
૧ કમી જેટલી હળવા દબાણ ની લાઇનના વાયરો
(ણ  ફેસ  ચાર  વાયર  )  બદલવાની  જરયાત
જણાતા, જર તાંિક મંજુર ોજેટ નંબર ૧૮૪૧૧૪
થી મેળવી કામગીર પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 સરપંચી પુનરાજપર પુનરાજપર ગામની ડપી બદલવા બાબતે. સવે કરને આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે. પ ુનરાજપર  ગામના  જજ   રત  ડપી  ચર
બદલાવીને  આ  કામ  પૂણ  કર  નાખેલ  છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


