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

પેટા િવભાગીય કચેર : િચતલ, િવભાગીય કચેર : અમરેલી-૧, વતુળ કચેર : અમરેલી, તારખ : 12/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી કે.આર.પરખ ૯૯૨૫૨૦૯૩૪૨

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 19, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 19, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 મનસુખભાઈ નાડોદા િચતલ,  જસવંતગઢ ગામો  જુદા  થયેલ  હોય

બી ગામમાં ફોટ થવાથી બે ગામે વીજ
પુરવઠો બંધ કર રપેરગ કામ કરવું પડે છે,
તે બંને ગામને અલગ વીજ પુરવઠો આપવો.

સવ ે  કર  ને  તાંિક  રતે  યોયતા  મુજબ જર
કામગીર કરને ૧ માસ માં  નો િનકાલ કરવામાં
આવશે

િચતલ, જસવંતગઢ ને અલગ કરવા ૧૫૦૦ મીટર
એચટ લાઈન નવી ઉભી કરવા ોજેટ નં ૧૮૪૯૮૪
થી મંજૂર મેળવી લાઈન કામ પૂણ કરેલ છે. તથા ૨
નંગ ગગ વીચ નાખવાની કામગીર તા. ૫/૯/૨૦૧૭
ના રોજ પૂણ કર ફરયાદનું િનવારણ કરેલ છે.

િનકાલ
ફડર િવભાજન

2 સરપંચ ી ામ પંચાયત
િચતલ નીતાબેન એસ. પાથર

િચતલ સીટ ફડરમા જે િવતારમાં ફોટ થાય
તે િવતાર બંધ થવો ઈએ.

નાયબ ઈજનેર ારા ટેકનીકલ ટાફને જે તે ફોટ
થયેલ  હોય  તે  િવતાર  નુ ં  જ  ાસફમર  બંધ
કરવાની સુચના આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

3 સરપંચ ી ામ પંચાયત
િચતલ નીતાબેન એસ. પાથર

વીજ  કનેશન  વધતા  પી..વી.સી.એલ.
કચેરએ  ટાફ  વધારવો.

હાલ વતમાન સમય મા ખેતીવાડ કનેશન ની
કામગીર કરવા કોાટ પિત માં જુિનયર ઇજનેર
તથા ઈલેક આિસટટ ની િનમણુંક કરવામાં આવે
છે.

િનકાલ
ટાફ વધારવા

4 સરપંચ ી ામ પંચાયત
િચતલ નીતાબેન એસ. પાથર

ખ ેત ીવાડ મા ં  ગ ગ  વીચ  મ ુકવી  ,  ૧
કલોમીટરના  અ ંતર ે  મ ુકવી .

ખેતીવાડ ફડર માં ગગ વીચ મુકવા નાં લોકેશન
ની યાદ ઓંફસ મા રજુ કરવી જેથી માલ સામાન
ની ઉપલધતા કરાવી કામગીર કરવામાં આવશે.

ખાતાકય પેોિલંગ કરાવી જર જણાતી જયાએ કુલ
૧૨ જયા એ ગગ વીચ મુકવા ની કામગીર તા.
૨૪/૮/૧૭ ના રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 સરપંચ ી ામ પંચાયત
િચતલ નીતાબેન એસ. પાથર

િચતલ , જસવંતગઢ ગામ વચે આધુિનક ફોટ
સેટર ઉભું કરવું.

હાલ પેતાવીભાગીય કચેર ખાતે ફોટ સેટર કાયરત
હોઈ નવું ફોટ સેટર મંજુર કર શકાય નહ.

િનકાલ
નવી કચેર સંબિધત

6 સરપંચ ી ામ પંચાયત
િચતલ નીતાબેન એસ. પાથર

િચતલના િવકાસના કામો માટે  નડતર પોલ
તાકાિલક  ફેરવી  આપવાં.  હાલ  આ  ગામ
આદશ ગામ તરકે પસંદ થયેલ હોય, િવકાસના
કામમાં નડતર પોલ તુરંત હટાવવા.

િચતલ ગામમાં  નડતરપ પોલ ની લોકેશન વાર
યાદ ઓંફસ મા રજુ કરવી જેથી સવે કામગીર કર
જર  મંજૂર  મયા  બાદ  આગળ ની  કાયવાહ
કરવામાં આવશે.

ખાતાકય પેોિલંગ કરાવી જર જણાતી ૪ જયાએ
જયાએ વીજ પોલફેરવવાની કામગીર તા. ૨૬.૮.૧૭
પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

7 રઘુવીરિસંહ સરવૈયા લો વોટેજનું િનરાકરણ લાવવું. અગાઉ મળેલ અર અવયે િચતલ ગામે ધારેર
લોટ , ખોડયાર નગર તથા ફૂલવાડ િવતાર મા
નવા ાસફમર ઉભા કર લો વોટેજ ના  નું
િનરાકરણ કરેલ છે.હાલ િચતલ ગામ ની કોઈ લો
વોટેજ ની અર પેડગ નથી.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

8 સરપંચ ી ામ પંચાયત
િચતલ નીતાબેન એસ. પાથર

આખા  િચતલ  ગામમા ં  એલ.ટ.ના  વાયર
ઉતાર ગામમાં એબીસી કેબલ નાખવો.

હાલ  િચતલ ગામે  વોરાવાડ  િવતાર  માં  એબીસી
કેબલ નાખવા ની જરયાત હોઈ સવે કર ને તાંિક
રતે યોયતા મુજબ જર કામગીર કરને ૧ માસ
માં  નો િનકાલ કરવામાં આવશે કરવામાં આવશે

વોરાવાડ િવતાર માં એબીસી કેબલ હયાત હોઈ ૨
ગાળામાં  એબીસી  નાખવાની  જરયાત  હોઈ  ૨
ગાળામાં એબીસી લગાવી ફરયાદ નું િનવારણ કરેલ
છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 સરપંચ ી ામ પંચાયત
િચતલ નીતાબેન એસ. પાથર

આદશ  ગામ  અવયે  જર  મટરયલ
તાકાલીક  આપવું.

જરયાત મુજબ તથા મટરઅલ ના ટોક મુજબ
આપવામાં આવેછે..

િનકાલ
મેઇટેનસ
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10 મનસુખભાઈ નાડોદા યોિતામમા  જેટલા  ઇલેટકલ  ાસફમર
આવેલ  છે  તેને  નવા  અથ આપવાં  તથા
 ફેસગ કરાવી આપવાં.

ાસફમર નાં લોકેશનઆધારે જરયાત હોય તેવા
લોકેશન માં   ફેસગ કરવાનું  ચાલુ  છે.તથા
DDUGJY યોજનામાં ગામના ાસફમર નાં અથગ
રએકતીવેશન ની કામગીર ચાલુ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

11 મનસુખભાઈ મેસીયા િચતલ સબ ડવીઝન હેઠળ યોિતામ ફડર
આવેલ  છે  તથા  ખેતીવાડ  ફડરમાં  વાયર
બદલવા  તથા  લાટકની  પીન તથા  ડસ
(પોલીમર) નખાવવા.

SKJY યોજનામાં હાલમાં ભીલડ ખેતીવાડ ફડર મા
કડટર  બદલવાની  તથા  જર  માલસામાન
બદલવાની કામગીર શ છે તથા અય ખેતીવાડ
ફડરો  ની  કામગીર  પણ  મશઃ  કરવાની  તથા
યોિતામ ફડર મા પીન રલેસમેટ ની કામગીર
માલસામાન ની ઉપલધતા મુજબ શ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

12 મનસુખભાઈ નાડોદા િચતલ ગામમાં વાયર બદલી કેબલ નાખવો. હાલ  િચતલ ગામે  વોરાવાડ  િવતાર  માં  એબીસી
કેબલ નાખવા ની જરયાત હોઈ સવે કર ને તાંિક
રતે યોયતા મુજબ જર કામગીર કરને ૧ માસ
માં  નો િનકાલ કરવામાં આવશે કરવામાં આવશે

તા. ૩૧.૭.૧૭ ના રોજ વોરાવાડ િવતાર માં એબીસી
કેબલ હયાત હોઈ ૨ ગાળામાં  એબીસી નાખવાની
જરયાત હોઈ ૨ ગાળામાં એબીસી લગાવી ફરયાદ
નું િનવારણ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

13 કૃણિસંહ સરવૈયા આઝાદ ચોક િવતાર માં જર નડતર પોલ
ફેરવવા.

સવ ે  કર  ને  તાંિક  રતે  યોયતા  મુજબ જર
કામગીર કરને ૧૫ દવસમા નો િનકાલ કરવામાં
આવશે

આઝાદ ચોતા. ૧.૮.૧૭ ના રોજ ક િવતાર માં ૧ ગડર
પોલ ઉભો કર નડતરપ પોલ દૂરકર ફરયાદ નું
િનવારણ કરેલ છે

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન
14 કૃણિસંહ સરવૈયા બસ ટેડ પાસે ૧૧ કેવી ચા લેવા , કયા

શાળા પાસેના ચા લેવા , પીર ની દરગાહ
પાસે ૧૧ કેવી નો પોલ ચો કરવો.

સવ ે  કર  ને  તાંિક  રતે  યોયતા  મુજબ જર
કામગીર કરને ૧૫ દવસમાં  નો િનકાલ કરવામાં
આવશે

તા. ૩૧.૭.૧૭ ના રોજ થળ પર સવે કરતા ૩ પોલ
પર ઉચાઇ ની જરયાત હોઈ ૩ પોલ પર  ‘ટ-
ફેકેશન’  લગાવી  જર  ઉચાઇ  કર  ફરયાદ  નં
િનવારણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

15 દશરથિસંહ સરવૈયા વોરાવાડ નો પાવર લો વોટેજ હોય , નવું
ટસી મુકવું.

સવ ે  કર  ને  તાંિક  રતે  યોયતા  મુજબ જર
કામગીર કરને ૧ માસ માં  નો િનકાલ કરવામાં
આવશે

તા. ૩૧.૭.૧૭ ના રોજ વોરાવાડ િવતારમાં ૨ ગાળામાં
એબીસી  કેબલ  લગાવી,લોડ  બેલેિસંગ  કર  લો
વોટેજ ફરયાદ નં િનવારણ કરેલ છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

16 રઘુવીરિસંહ સરવૈયા અમરેલી  રોડ જકાતનાકાથી  પતરાવાડ  સુધી
નવા ટલાઈટના પોલ નાખવા તથા બાક
પોલ  ઉપર  ામપંચાયતની  સુચના  મુજબ
ટલાઈટના તાર ખચવા.

િનયત ફમ તથા જર આધાર પુરાવા સાથે િચતલ
અઓફસમાં  અર કયાબાદ આગળ ની કાયવાહ
હાથ ધરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

17 સરપંચ ી ામ પંચાયત
નીતાબેન એસ. પાથર

િચતલ ગામમાં ધારેર લોટ િવતાર માંથી
વીજલાઇન બહાર કાઢવી..

સવ ે  કર  ને  તાંિક  રતે  યોયતા  મુજબ જર
કામગીર કરને ૧ માસ માં  નો િનકાલ કરવામાં
આવશે

તા. ૩૧.૭.૧૭ ના રોજ થળપર ફરયાદકતા ને સાથે
રાખી ણવા મળેલ કે ૧૧કેિવ વીજલાઈન મકાનોની
ખુબજ નક છે.જેથી ૫ પોલ પર ોજેશનઆમ
માર ૧૧કેિવ વીજલાઈન મકાનોથી દુર કર ફરયા નં
િનવારણ કરેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

18 વનરાજભાઈ ડાંગર સરપંચ ી
ામ પંચાયત નાના માચીયાળા

નાના માચીયાળા ગામમાં હાઈકુલ પાસે થી
વીજલાઇન ફેરવવી.

સવ ે  કર  ને  તાંિક  રતે  યોયતા  મુજબ જર
કામગીર કરને ૧ માસ માં  નો િનકાલ કરવામાં
આવશે

૨૫ કેિવએ, ટસી ઓગમેનટેશન ૧૦ થી ૨૫ કેિવએ
તથા ૩૫૦ મીટર એલટ લાઈન ડસમેટલ કરવા
માટેની તાંિક મંજૂર મેળવવા તા. ૫/૮/૧૭ ના રોજ
ોજેટ નં ૧૮૬૩૮૭ થી મેળવી તા. ૨૪/૮/૧૭ ના રોજ
કામગીર પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

19 રઘુવીરિસંહ સરવૈયા િ ચતલ  ગ ા મમ ા ં  બ ા ક   પ ો લ  ઉપ ર
ામપંચાયતની  સુચના  મુજબ ટલાઈટના
તાર ખચવા.

િનયત ફમ તથા જર આધાર પુરાવા સાથે િચતલ
અઓફસમાં  અર કયાબાદ આગળ ની કાયવાહ
હાથ ધરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન


