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પક-૧
'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮ પાટ-૨'

િવભાગીય કચેર : પોરબંદર ાય, વતુળ કચેર : પોરબંદર, તારખ : 05/12/2018, સમય : 10:30
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર :

રજુ થયેલ ોની સંયા : 16, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 16, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ
પેટા

િવભાગીય
કચેર

રજુઆતકતાનું
નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત

1 બગવદર રામાભાઈ
ઓડેદરા -
કશાનસંઘ

૬૬કેવી િશગડા સબટેશનની કામગીર વરત
પૂણ કરાવવી.

GETCO રલેટેડ. આ અંગેની  રજૂઆત ની ણ કરતો પ અેની
કચેર  ારા  પ ન.પી.આર.ડ./ટેક-1/1440 તારખ
15.12.2018 થી ી અિધક ઈજનેર વતુળ કચેર
ગેટકો મનગર લખેલ છે.

િનકાલ
જેટકો / નવું
એસએસ

2 બગવદર રામભાઈ
ઓડેદરા -
કશાનસંઘ

૧૧કેવી  ફટાણા  ફડરમાં  અવારનવાર  ફોટ
સય છે તો નડતરપ ળની ડા કાપવી
તેમજ જર ઢલા વાયર ખેચી મેઈટેનસ
કરવું.

સવે કર િનયમ મુજબ દવસ પંદર માં કામ ગીર
પૂણ કરવામાં આવશે

11 કેવી ફટાણાં ખેતીવાડ માં તારખ 6/12/2018
તેમજ તારખ  7/12/2018 નાં  રોજ ૧૫-જંપર, ૧૦
પાન રટૃંિગગ, ૬ નંગ પોલ સીધા તેમજ, ૬૫ નંગ
નડતર પ ડાઓ કાપીને જર લાઇન સમારકામ
કરાવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 બગવદર રામદેભાઇ
મોઢવાડયા .

બગવદર સબડવીઝન નું બાયફરકેશન . અ ેન ી  કચ ે ર    ા ર ા  ઉપલી  કચ ે ર ન ે  પ
ન ો .પ ીઆરડ  /એચ /બગવદર  બ ા ફ / ૧ ૪૫ ૨
તા:-૨૧/૦૮/૨૦૧૮ થી દરખાત મોકલેલ છે.

અ ેન ી  કચ ે ર    ા ર ા  ઉપલી  કચ ે ર ન ે  પ
નો.પીઆરડ/એચ/બગવદર બાફ/૧૪૫૨ તા:-૨૧/૦૮/૨૦૧૮
થી દરખાત મોકલેલ છે.

િનકાલ
કચેર સંબિધત /
એચઆર / િસિવલ

4 બાંટવા વાસણ ગોિવંદ
કેશવ, ગામ:
વડાળા તા:
માણાવદર

ગામ  ના  ફમેર  સેટરમાં  જજરત  જુનુ ં
બો કાઢ નવું બો બદલવા બાબત

સવે કર િનયમ મુજબ દવસ ણ માં કામ ગીર
પૂણ કરવામાં આવશે

વડાળા ગામમાં આવેલ ટેલીફોન એચેજ વાળા ટસી
સેટર પર લાગેલ જજરત ડબી બો્ બદલી ોજેટ
૨૩૬૦૧૦ અંદાત ખચ  .૩૫૬૧૦/- થી નવું  ડબી
બો લગાડ  ાસફમર નું  જર  સમારકામ કર
તા.૮/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ કામગીર પૂણ કરવામાં આવેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 બાંટવા વાસણ ગોિવંદ
કેશવ, ગામ:
વડાળા તા:
માણાવદર

ગામ માં ખુલા વીજ વાયર કાઢ કેબલ ના
ખવા બાબત

સવે કર િનયમ મુજબ દવસ દસ મા કામ ગીર પૂણ
કરવામાં આવશે

વડાળા ગામમાં  લોટ િવતારમાં  એલ.ટ. લાઈનના
ખુલા વાયર બદલી એરયલ બંચ કેબલ નાખવાનું
કામ  ોજેટ  નંબર  ૨૨૫૨૬૩  જેનો  અંદાત  ખચ
.૫,૯૫,૦૮૦/- થી મજુર કર તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ
પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 બાંટવા વાસણ ગોિવંદ
કેશવ, ગામ:
વડાળા તા:
માણાવદર

ગામ માં ઢલા કેબલ ખચવા બાબત સવે કર િનયમ મુજબ દવસ દસ માં કામ ગીર પૂણ
કરવામાં આવશે

વડાળા ગામમાં ચોરા પાસે એલ.ટ. લાઈનના ઢલા
પડ ગયેલ કેબલ ખેચી ોજેટ ૨૩૬૦૧૦ અંદાત
ખચ    .૩૫૬૧૦ /-  થી  જર  સમારક ામ  કર
તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 બાંટવા લાલ
થોભણ,ગામ:
સુલતાનાબાદ,તા:
માણાવદર

ગામ  ના  ફમેર  સેટરમાં  જજરત  જુનુ ં
બો કાઢ નવું બો બદલવા બાબત

સવે કર િનયમ મુજબ દવસ ણ માં કામ ગીર
પૂણ કરવામાં આવશે

સુલતાનાબાદ ગામમાં અવેડા વાળા ટસી સેટર પર
લાગેલ જજરત ડબી બો્ બદલી ોજેટ ૨૩૬૦૧૦
અંદાત ખચ .૩૫૬૧૦/- થી નવું ડબી બો લગાડ
ાસફમર નું જર સમારકામ કર તા.૮/૧૨/૨૦૧૮ ના
રોજ કામગીર પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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8 બાંટવા લાલ
થોભણ,ગામ:
સુલતાનાબાદ,તા:
માણાવદર

ગામ માં ખુલા વીજ વાયર કાઢ કેબલ ના
ખવા બાબત

સવે કર િનયમ મુજબ દવસ દસ માં કામ ગીર પૂણ
કરવામાં આવશે

સુલતાનાબાદ  ગામમાં  લોટ  િવતારમાં  એલ.ટ.
લાઈનના ખુલા વાયર બદલી એરયલ બંચ કેબલ
નાખવાનું કામ ોજેટ નંબર ૨૨૫૨૬૫ જેનો અંદાત
ખચ .૨,૯૫,૬૮૦/- થી મજુર કર તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૮ ના
રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 કુિતયાણા સરપંચ ી ામ
પંચાયત કાંટોલ

લોટ માં નડતર પ પોલ ફેરવવા બાબત સવે કર િનયમ મુજબ દવસ દસ માં કામ ગીર પૂણ
કરવામાં આવશે

સદર કામ ોજેકટ નં ૨૪૦૧૯૬, અંદાત . ૧૩,૦૦૦/-
થી ણ પોલ ઊભા ઊભા કર તા. ૧૩-૧૨-૨૦૧૮ ના
રોજ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

10 કુિતયાણા સરપંચ ી ામ
પંચાયત
માલણકા

ગામ  મા ં  ખુલા  વીજ  વાયર  કાઢ  કેબલ
નાખવા બાબત

સવે કર િનયમ મુજબ દવસ સાત માં કામ ગીર
પૂણ કરવામાં આવશે

સદર કામ ોજેકટ નં. ૧૪૩૯૯૯,. ૪૦,૦૦૦ થી બાક
રહલા ચાર ગાળા નું કેબિલંગ તા. ૧૦-૧૨-૨૦૧૮ ના
રોજ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

11 કુિતયાણા ગંગાભાઈ વાઢેર
કશાનસંઘ

કુિતયાણા  સબડવીજન  હેઠળના  ખેતીવાડ
ફડરમાં  િસંગલ ફેજ દરયાન પૂરતા  વોટેજ
મળતા નથી.

સવે કર િનયમ મુજબ દવસ દશ માં કામ ગીર પૂણ
કરવામાં આવશે

ખેતીવાડ ફડરમાં  8  કલાક ી ફેઇજ વીજ પુરવઠો
ત ેમજ  16  કલ ાક  પ ે િસયલ   ડઈન  કર ેલ
એલ.એસ.ટ.સી  માંથી  િસંગલ  ફેઇજ  વીજ  પુરવઠો
પૂરતા વૉટેજ થી આપવામાં આવે છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

15 રાણાકંડોરણા ગંગાભાઈ વાઢેર
કશાનસંઘ

રાણા કડોરણા સબડવીજન હેઠળના ખેતીવાડ
ફડરમાં  િસંગલ ફેજ દરયાન પૂરતા  વોટેજ
મળતા નથી.

સવે કર િનયમ મુજબ દવસ દશ માં કામ ગીર પૂણ
કરવામાં આવશે

ખેતીવાડ ફડરમાં  8  કલાક ી ફેઇજ વીજ પુરવઠો
ત ેમજ  16  કલ ાક  પ ે િસયલ   ડઈન  કર ેલ
એલ.એસ.ટ.સી  માંથી  િસંગલ  ફેઇજ  વીજ  પુરવઠો
પૂરતા વૉટેજ થી આપવામાં આવે છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

12 કુિતયાણા પરબત ભાયા
વ-ખીદળ

અરજદાર ને  આપવામાં  આવેલ ૨૭૦૦૦ ના
પાવર  ચોરના  બીલ  માંથી  ૧૦૦૦૦  રકમ
ભરપાઈ  થય ેલ  છ ે  ૧૭૦૦૦  બાક  હોઈ
અરજદારને ખેતીવાડ નેશન મળતું ન હોવા
બાબત.

અરજદાર ને પવાચોરનું બીલ ભરપાઈ કરવા સુચના
આપવામાં  આવેલ છે બીલની રકમ ભરપાઈ થયા
બાદ નવા કનેશન ની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

અરજદાર ને પવાચોરનું બીલ ભરપાઈ કરવા સુચના
આપવામાં આવેલ છે બીલની રકમ ભરપાઈ થયા બાદ
નવા કનેશન ની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

13 કુિતયાણા તાપભાઈ
કેશવાલા.-
કશાનસંઘ

ચીકગ  દરયાન  ચેકંગ  અિધકારઓ  ચેકંગ
થળ પર પુરતી  માહતી  આપતા ન હોવા
બાબત.

અેની કચેર હેઠળ ના તમામ ચેકંગ અિધકારઓ ને
ચેકંગ વખતે થળ પર હાજર યિત ને ચેકંગ અંગે
ની કાયવાહ થી વાકેફ કરવાની સુચના આપેલ છે.

અેની કચેર હેઠળ ના તમામ ચેકંગ અિધકારઓ ને
ચેકંગ વખતે થળ પર હાજર યિત ને ચેકંગ અંગે
ની કાયવાહ થી વાકેફ કરવાની સુચના આપેલ છે.

િનકાલ
વીજ ચેકગ

14 રાણાકંડોરણા સરપંચ ી ામ
પંચાયત
ઠોયાણા

ગામ નો જજરત પોલ તાકાિલક બદલાવવો સવે કર િનયમ મુજબ દવસ પાંચ માં કામ ગીર
પૂણ કરવામાં આવશે

ઠોયાના  ગામનો  જજ  રત  વીજ  પોલ  તારખ:
08.12.2018 ના રોજ બદલવી કામ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

16 રાણાવાવ સરપંચ ી ામ
પંચાયત
આશીયાપાત

ગામ  મા ં  ામ  પંચાયત  ની  નક  નવુ ં
ાસફમર મુકવા બાબત

સવે કામગીર પૂણ થયેલ છે ,ોજેટ નંબર૨૩૬૭૯૫
એસતીમેટ િપયા ૧૯૩૦૦૦ મુકેલ છે. 25 KVA અને
૨૦૦ મી એચ.ટ.લાઈન પોઝ કરવામાં આવેલ છે

સરપંચ ી ામ પંચાયત- આશીયાપાટ ની રજૂઆત
જેમાં આશીયાપાટ ગામ માં ામ પંચાયત ની નક
નવું ાસફમર મુકવા બાબતની હતી જેમાં અેની
કચેર ારા નવું ાસફમર મુકવા કાયવાહ કરતા જે
તે  થળે ગામ લોકોનુ ં  મોટુ  ટોળુ એકઠું  તથા આ
કાયવાહ  નો  િવરોધ  કરતા  આ  કાયવાહ  બંધ
રાખવાની  ફરજ  પડ ેલ  છ ે .  આમ  આ  કામગીર
ગામલોકોના િવરોધના કરને થઇ સકે તેમ નથી. તથા
આ અંગે સરપંચ ી ામ પંચાયત- આશીયાપાટ ને
પ નં.પીઆરડ/ટેક-૧/૧૭૦ તારખ:-૧૮.૦૧.૨૦૧૯ ારા
ણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


