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

િવભાગીય કચેર : ારકા, વતુળ કચેર : મનગર, તારખ : 07/12/2018, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર :

રજુ થયેલ ોની સંયા : 12, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 9, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 3

મ
પેટા

િવભાગીય
કચેર

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

1 ારકા ી પરેશ
ઝાખરયા

ારકા શહેર તથા ાય પેટા િવભાગીય કચેર
અલગ કરવા બાબત.

વડ કચેરના માગદશન મુજબ સદર પેટા િવભાગીય
કચેરના  િવભાજન  માટેની  અર  જર  માપદંડો
તપાસી અેની કચેર ારા વડ કચેરને સદર કરવામાં
આવશે

પેટા િવભાગીય કચેરના િવભાજન માટે બહાર પાડવામાં
આવેલ પરપ નં GSO-4 માં ની કરવામાં આવેલ
માપદંડો પરપુણ થવા જર છે. ારકા પેટા િવભાગીય
કચેરના િવભાજન માટે સદર GSO-4 મુજબના માપદંડો
પરપૂણ  થતાં  ન  હોય,  હાલના  તબે  ારકા  પેટા
િવભાગીય કચેરનું િવભાજન શય નથી.

િનકાલ
કચેર સંબિધત /
એચઆર / િસિવલ

2 ારકા આમ શાળા
- વરવાળા

આમ શાળા વરવાળામાં મીટર ટેરફ સુધારો
કર આપવા બાબત

સદર બાબતે જર સાધિનક કાગળો પેટા િવભાગીય
કચેર ખાતે રજૂ થયે આગળની કાયવાહ અતા ના
ધોરણે પૂણ કર આપવામાં આવશે

સદર બાબતે અરજદાર ને સાધિનક કાગળો ની પુતતા
કરવ ા  મ ાટ ે  પ  ન ં . ડ એસડ  /ટ ે ક19/262
તા.15.01.2019  થી  ણ  કરેલ  છે.  યારબાદ
અરજદારી  ારા  ારકા  પેટા  િવભાગીય કચેર  ખાતે
ઘટતા જર દતાવે તા. ૨૯.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ રજૂ
કરેલ હોય, તેઓના ાહક નંબર ની વાણય માંથી
જનરલ  લાઇટંગ  પરપઝ  અંગેના  ટેરફ  બદલવાની
કાયવાહ  પૂણ  કરેલ  છે.  અને  હવે  પછની  બિલંગ
સાઇકલ માં બદલાયેલ ટેરફ નું આપવામાં આવશે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

3 ારકા આમ શાળા
- વરવાળા

આમ શાળા વરવાળામાં અલગ ટસી આપવા
બાબત

સદર બાબતે જર સાધિનક કાગળો પેટા િવભાગીય
કચેર ખાતે રજૂ થયે તથા લોડ વધારનું  અંદાજપ
ભરપાઈ થયે આગળની કાયવાહ અતા ના ધોરણે
પૂણ કર આપવામાં આવશે

સદર બાબતે નાયબ ઇજનેર ારકા દવરા બ થળ
ખરાઈ કરતા તાંિક રતે શય હોય ોજેકટ નં.૨૪૨૯૦૦
મુકેલ છે.  સદર કામ માલ સમાન ની ઉપલધ ના
આધારે  કંપની ના િનયમ મુજબ આગળની કાયવાહ
કરવામાં આવશે

ગિત હેઠળ
31/03/2019

નવા કનેકશન / લોડ
વધારો-ધટાડો

4 ારકા સુરેશભાઇ
સામાણી

ારકા  શહ ેરમા ં  થયેલ  અંડર  ાડ  વીજ
લાઇનના  ાસફોરમરની  ફિસંગ  માં  રહેલા
કચરાની સફાઈ તેમજ જૂના ઓવર હેડ એચ ટ/
એલ ટ નેટવક દૂર કરવા બાબત.

સદર ઓવર હેડ લાઇન ડમટલ નું કામ ગિત હેઠળ
છે

સદર ઓવર હેડ લાઇન ડમટલની કામગીર જરયાત
મુજબના લોકેશનોએ પુણ  કરવામાં  આવેલ છે.  તથા
ફિસંગમાં  રહેલ  કચરાની  સફાઈનું  કામ  નગરપાિલકાના
સહકારથી તા. 07.01.2019 ના રોજ કર આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 ભાટયા ભાટયા ગોવા
ધાના

નવા  ખેતીવાડ  વીજ  ડાણ  નુ ં  અંદાજપ
મેળવવા બાબત.

સાદર  બાબત માં  અરજદારની  અરના  અનુસંધાને
રટર ચેક કર સવે કર અતાના ધોરણે અંદાજપ
આપવામાં આવશે.

સદર  અરજદારની  અરના  અનુસંધાને  અરજદારને
તા.૦૨.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ વક નં.બીએસડ/ટેક/૧૯/૦૧૦
થી અંદાજપ મોકલેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો
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6 કયાણપુર ડાંગરવાડ
ામ પંચાયત

રાવલ ખાતે નવી પેટા િવભાગીય કચેર મંજૂર
કરવા બાબત

વડ કચેરના માગદશન મુજબ સદર પેટા િવભાગીય
કચેરના  િવભાજન  માટેની  અર  જર  માપદંડો
તપાસી અેની કચેર ારા વડ કચેરને સદર કરવામાં
આવશે

પેટા િવભાગીય કચેરના િવભાજન માટે બહાર પાડવામાં
આવેલ પરપ નં GSO-4 માં ની કરવામાં આવેલ
માપદંડો  પરપુણ  થવા  જર  છે.  કયાણપુર  પેટા
િવભાગીય  કચેરના  િવભાજન  માટે  સદર  GSO-4
મુજબના માપદંડો પરપૂણ થતાં ન હોય, હાલના તબે
કયાણપુર પેટા િવભાગીય કચેરનું િવભાજન શય નથી.

િનકાલ
કચેર સંબિધત /
એચઆર / િસિવલ

7 કયાણપુર ડાંગરવાડ
ામ પંચાયત

જેપુર ખેતીવાડ ફડર નું િવભાજન કર આપવા
બાબત.

સાદર અર બાબતે  વડ કચેર ારા  ની કરેલા
માપદંડો મુજબ સવે ની કામગીર ચાલુ છે જે પુણા
થયે દરખાત મંજૂર અથે મોકલવામાં આવશે,જે મંજૂર
થયે અતા ના ધોરણે કામગીર પુણ કરવામાં આવશે.

સદર જેપુર ખેતીવાડ ફડર િવભાજનના કામ અંગેનો
ોજેકટ નં 239342 થી ડડયુજેવાય યોજના ખાતે
મંજૂર  કરાવેલ  છે.  સદર  કામગીર  માલ  સામાનની
ઉપલધતા  અનુસાર  ાથિમકતા  ના  ધોરણે,  તા.
૦૭.૦૪.૨૦૧૯ સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે.

ગિત હેઠળ
07/04/2019
ફડર િવભાજન

8 કયાણપુર લાંબા બંદર
ામ પંચાયત

લાંબા ખેતીવાડ ફડર નું િવભાજન કર આપવા
બાબત.

સાદર અર બાબતે  વડ કચેર ારા  ની કરેલા
માપદંડો મુજબ સવે ની કામગીર ચાલુ છે જે પુણા
થયે દરખાત મંજૂર અથે મોકલવામાં આવશે,જે મંજૂર
થયે અતા ના ધોરણે કામગીર પુણ કરવામાં આવશે.

સદર લાંબા ખેતીવાડ ફડર િવભાજનના કામ અંગેનો
ોજેકટ નં 239343 થી ડડયુજેવાય યોજના ખાતે
મંજૂર  કરાવેલ  છે.  સદર  કામગીર  માલ  સામાનની
ઉપલધતા  અનુસાર  ાથિમકતા  ના  ધોરણે,  તા.
૨૦.૦૩.૨૦૧૯ સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે.

ગિત હેઠળ
07/04/2019
ફડર િવભાજન

9 કયાણપુર ભારતીય
કસાન સંઘ

ચાચલાણા ૬૬ કેવી સબ ટેશન નું કામ ચાલુ
કરવા બાબત.

સદર  જેટકો કંપની ની લગત છે િનકાલ
જેટકો / નવું એસએસ

10 કયાણપુર લીલા ટપૂ ખેતીવાડ વીજ લાઇન મટેનસ કર આપવા
બાબત

સદર રજૂઆત બાબતે કાય હાલ ગિત હેઠળ છે સદર ખેતીવાડ વીજ લાઇન મટેનસ કર આપવાની
અ ર  બ ાબત ે   ો જ ે ક ટ  ન ં . ૫ ૨ ૫૭ ૩૭  થ ી
તા.14.12.2018  ના  રોજ  ૫  નંગ  જજરત  પોલ
બદલાવી આપેલ છે તથા ૧૫ ગાળા નું વાયરંગ નવું
કર આપેલ છે.૧૫ નવા અરથગ કર આપેલ છે. આમ
કામગીર કંપની ના િનયમ મુજબ પૂણ કર આપવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

11 ઓખા મૂળ
પરષોતમભાઈ

સિવસ વાયર ચેજ કરવા બાબત સિવસ વાયર બદલી આપવામાં આવશે. તા.19.12.2019  ના  રોજ  સિવસ  વાયર  બદલી
આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

12 ઓખા કુંદન શમા સિવસ વાયર ચેજ કરવા બાબત સિવસ વાયર બદલી આપવામાં આવશે. તા.19.12.2019  ના  રોજ  સિવસ  વાયર  બદલી
આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત


