પત્રક – ૧
“લોક દરબાર” અંતર્ગત મળે લ અરજીઓ
લોક દરબાર તારીખ

: ૦૫/૦૮/૨૦૧૫

સ્થળ

: પોરબંદર

સમય

: સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે

જિલ્લાન ં નામ

: પોરબંદર

તા. ૦૫/૦૮/૨૦૧૫ ના રોિ પોરબંદર મ ૂકામે યોજાયેલ જિલ્લા કક્ષાના લોક દરબારની વવર્તો :
પ્રર્વત અહેવાલ
રજ થયેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા

૪૪

વનવત વવષયક પ્રશ્નોની સંખ્યા

૦૧

વનકાલ થયેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા

૪૩

પ્રર્વત હેઠળ રહેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા

૦૦

પ્રશ્ન

રજઆત કતાગન ં

નં.

નામ અને સરનામ ં

પ્રશ્ન / રજઆતની વવર્ત

િવાબ / વનર્ગયની વવર્ત

વનરાકરર્ કરનારા

પેટા

વવભાર્ીય

વર્ળ
ગ

વનકાલની

િો

અવિકારીશ્રીના

વવભાર્ીય

કચેરી

કચેરી

સ્સ્થતી

પ્રર્વત

નામ અને

કચેરી

( વનકાલ

હેઠળ

/ પ્રર્વત

હોય તો

હેઠળ /

વનકાલ

નીતી

ની

વવષયક )

સમયમ

મોબાઇલ નંબર

રીમાર્કસગ

યાગદા
૧

૨

૩

૪

૫

૬

૭

૮

૯

૧

શ્રી મીલાપભાઈ.જે

વનયવમત બબલ થી ૧૦૦૦ યનીટ વિારે

આ બાબતે સંબવિત ગ્રાહક નાં વીિમીટર ન ં

શ્રી કે .જી.શીર્ંરડયા

કમલાબાર્

પોરબંદર

પોરબંદર

વનકાલ

.િોશી - ચંદન

બબલ જન-૨૦૧૫ ના બબલ માં આપવા

તેમના પ્રવતવનવિની હાિરીમાં તારીખ-: ૧૭-૬-

-નાયબ ઇિનેર -

બબલ્ડીંર્ ,

બાબત ની ફરરયાદ

૨૦૧૫ ના રોિ લેબોરે ટરી પરરક્ષર્ કરવામાં

કમલાબાર્ પેટા

કમલાબાર્

આવેલ અને િરૂરી એક્યરસી ટે સ્ટ પર્ લેવામાં

વવભાર્ીય કચેરી -

,એમ.ઈ.એમ .સ્કલ

આવેલ .મીટરમાં કોઈ ખામી િર્ાયેલ ન હતી.

મોબાઈલ નંબર -

ની સામે- પોરબંદર

અને મીટર ફાસ્ટ પર્ િર્ાયેલ ન હર્.ં સદર

૯૯૨૫૨૦૯૯૧૧

- મોબાઈલ નંબર

લેબોરે ટરી પરરક્ષર્ ની એક નકલ પર્ જે તે

-૯૪૨૭૩૮૬૪૮૪

સમયે િ હાિર રહેલ પ્રવતવનવિને સપ્રત કરે લ
હતી .આમ આપવામાં આવેલ બબલ અરિદારના
જે તે માસ ના વીિ વપરાશ મિબ ન ં િ
આપવામાં આવેલ છે . તેમિ ગ્રાહક દ્વારા સદર
વીિ બબલ ની રકમ રૂ .૧૪૮૩૦ -/રસીદ નંબર ૧૫૬૦૨૧/૨૦-૬-૨૦૧૫ થી ભરપાઈ પર્ કરી
આપવામાં આવેલ છે .

શહેર

૧૦

૧૧

૨

૩

શ્રી માલદે ભાઈ

અડવાર્ા ૬૬ કે વી માંથી નીકળતા ૧૧

અડવાર્ા ૬૬ કે વી માંથી નીકળતા ૧૧ કે વી

શ્રી પી.સી.પટે લ -

ઓડેદરા - ગિરાત

કે .વી. સોઢાર્ા ખેતીવાડી ફીડર કે જે વર્ ું

સોઢાર્ા ખેતીવાડી ફીડર કે જે વર્ ું અને સોરઠી

નાયબ ઇિનેર -

પ્રદે શ ભાિપ

અને સોરઠી નદીના કાઠે થી પસાર થતી

નદીના કાઠે થી પસાર થતી હોય , હાલ માં

બર્વદર પેટા

કારોબારી સદસ્ય

હોય અને જેને લીિે ચોમાસા માં

સદરહ વીિ લાઈન માં વીિ પરવઠો ચાલ િ

વવભાર્ીય કચેરી -

શ્રી - ર્ૌ સંવિગન

ઉપરોર્કત નદીઓ માં પર આવતા પાર્ી

છે .તેમિ નદી માં ખબ િ ભારે પર આવતા હોય

મોબાઈલ નંબર-

સેલ- મકામ -

ના વહેર્ માં વીિ થાંભલા પડી િતા

તેવા સંિોર્ો માં િ સદરહ વીિ લાઈન માં

૯૯૨૫૨૦૯૯૩૭

ફટાર્ા ) તાલકો -

હોય તો સદર ૧૧ કે વી વીિ લાઈન

નકસાન થર્ ં હોય છે .સદરહ વીિ લાઈન માં

જીલ્લો - પોરબંદર

અન્યત્ર શીફ્ટીંર્ કરવી.

વીિ થાંભલાઓ માં વસમેન્ટ કોંક્રીટીંર્ તથા

(મોબાઈલ નબર

મરફિંર્ ની કામર્ીરી તારીખ -: ૪-૮-૨૦૧૫ ના

-૯૯૨૫૫૮૯૧૫૫

રોિ પ ૂર્ગ કરી આપવામાં આવેલ છે .

શ્રીમાલદે ભાઈ

૧૧કે વી સોઢાર્ા ખેતીવાડી ફીડર હેઠળ

૧૧કે વી સોઢાર્ા ખેતીવાડી ફીડર હેઠળ આવતા

શ્રી પી.સી.પટે લ -

ઓડેદરા - ગિરાત

આવતા આયવ
ં ાળા ગ્રપ થી ઓળખાતા

આયવ
ં ાળા ગ્રપ થી ઓળખાતા ખેતીવાડી ગ્રપમાં

નાયબ ઇિનેર -

પ્રદે શ ભાિપ

ખેતીવાડી ગ્રપના હયાત વીિ વાયરો

પોલ ટ પોલ લાઈન પેટ્રોબલિંર્ કરતા તેમાં

બર્વદર પેટા

કારોબારી સદસ્ય

,એન્ર્લો , તાર્ીયા તેમિ ઇન્સલેટરો

ટ્રાન્સફોમગર ન ં ડીપી સ્ટ્રર્કચર સીધ ં કરવ ં અને

વવભાર્ીય કચેરી -

શ્રી - ર્ૌ સંવિગન

િર્જરરત થઇ ર્યેલ હોય તમામ નવા

તેમાં ૨ નવી ઘાય લર્ાડવી , ૧૦ ર્ાળા ના

મોબાઈલ નંબર-

સેલ- મકામ -

બદલાવી આપવા

એલ.ટી..લાઈનના વીિ વાયરો ખેચવા , ૨૦

૯૯૨૫૨૦૯૯૩૭

ફટાર્ા ) તાલકો -

નંર્ એલ.ટી લાઈન ના એન્ર્લો બદલવા

જીલ્લો - પોરબંદર

તેમિ એલ.ટી .લાઈનમાં ૭ નવી ઘાય લર્ાડવી

(મોબાઈલ નબર

વવર્ે રે કામર્ીરી કરવાની થતી હોય સદરહ

-૯૯૨૫૫૮૯૧૫૫

કામર્ીરી તારીખ -: ૨-૮-૨૦૧૫ ના રોિપ ૂર્ગ
કરી આપવામાં આવેલ છે .

બર્વદર

પોરબંદર

પોરબંદર

વનકાલ

પોરબંદર

વનકાલ

ગ્રામ્ય

બર્વદર

પોરબંદર
ગ્રામ્ય

૪

શ્રીમાલદે ભાઈ

૧૧ કે વી ફટાર્ા ખેતીવાડી ફીડર હેઠળ

૧૧કે વી ફટાર્ા ખેતીવાડી ફીડર હેઠળ આવતા

શ્રીપી.સી.પટે લ -

ઓડેદરા - ગિરાત

આવતા મોહનભાઈ કાનજીભાઈ થાનકી

મોહનભાઈ કાનજીભાઈ થાનકી તથા ર્ીર્ા

નાયબ ઇિનેર -

પ્રદે શ ભાિપ

તથા ર્ીર્ા લખમર્ મોઢવાડીયા ના ગ્રપ

લખમર્ મોઢવાડીયા ના ગ્રપ થી ઓળખાતા

બર્વદર પેટા

કારોબારી સદસ્ય

થી ઓળખાતા બેર્કડ વાડી વવસ્તાર ના

બેર્કડ વાડી વવસ્તાર ના ખેતીવાડી ગ્રપમાં પોલ

વવભાર્ીય કચેરી -

શ્રી- ર્ૌ સંવિગન

ખેતીવાડી ગ્રપ ના હયાત વીિવાયરો

ટ પોલ લાઈન પેટ્રોબલિંર્ કરતા તેમાં ટ્રાન્સફોમગર

મોબાઈલ નંબર-

સેલ- મકામ -

,એન્ર્લો , તાર્ીયા તેમિ ઇન્સલેટરો

ન ં ડીપી સ્ટ્રર્કચર નવ ં બદલવ ં અને તેમાં ૨ નવી

૯૯૨૫૨૦૯૯૩૭

ફટાર્ા ) તાલકો -

િર્જરરત થઇ ર્યેલ હોય તમામ નવા

ઘાય લર્ાડવી , ૨૦ ર્ાળા ના એલ.ટી .

જીલ્લો - પોરબંદર

બદલાવી આપવા

લાઈનના વીિ વાયરો ખેચવા , ૩૦નંર્ એલ.ટી

(મોબાઈલ નબર

લાઈન ના એન્ર્લો બદલવા તેમિ એલ.ટી .

-૯૯૨૫૫૮૯૧૫૫

લાઈનમાં ૧૦ નવી ઘાય લર્ાડવી વવર્ે રે

બર્વદર

પોરબંદર

પોરબંદર

વનકાલ

પોરબંદર

વનકાલ

ગ્રામ્ય

કામર્ીરી કરવાની થતી હોય સદરહ કામર્ીરી
તારીખ -: ૩-૮-૨૦૧૫ ના રોિ પ ૂર્ગ કરી
આપવામાં આવેલ છે .
૫

શ્રી માલદે ભાઈ

બર્વદર ૬૬ કે વી સબસ્ટે શન માંથી

૧૧ કે વી મજીવાર્ા જ્યોવતગ્રામ રફડર રામવાવ

શ્રીપી.સી.પટે લ -

ઓડેદરા - ગિરાત

નીકળતા ૧૧ કે વી મજીવાર્ા જ્યોવત

ના પાટીએથી મજીવાર્ા તેમિ ફટાર્ાં ર્ામના

નાયબ ઇિનેર -

પ્રદે શ ભાિપ

ગ્રામ ફીડર માં રોડ ની સાઈડે આવેલા

પારટયા સિી લાઇનને નડતર રૂપ જાડની

બર્વદર પેટા

કારોબારી સદસ્ય

નડતરરૂપ ઝાડો કાપવા તેમિ સદર

ડાળીઓ કાપવામાં આવેલ છે .તેમિ વિારાની

વવભાર્ીય કચેરી -

શ્રી - ર્ૌ સંવિગન

ફીડર ના વાયરો બદલવા

નડતરરૂપ ઝાડની ડાળીઓ

મોબાઈલ નંબર-

ને

કાપવાની

સેલ- મકામ -

કામર્ીરી તારીખ -: ૪-૮-૨૦૧૫ ના રોિ પ ૂર્ગ

ફટાર્ા ) તાલકો -

કરવામાં

જીલ્લો - પોરબંદર

જ્યોવતગ્રામ ફીડર ના વીિ વાયરો અંર્ે સ્થળ

આવેલ
કરતા

છે

સદરહ

.તેમિ

(મોબાઈલ નબર

ખરાઈ

ફીડર

-૯૯૨૫૫૮૯૧૫૫

બદલવાની હાલ િરૂરરયાત નથી.

મજીવાર્ા
ના

વાયરો

૯૯૨૫૨૦૯૯૩૭

બર્વદર

પોરબંદર
ગ્રામ્ય

૬

શ્રી માલદે ભાઈ

નવ ં ૬૬ કે વી સબસ્ટે શન ફટાર્ા ર્ામ

હાલમાં કં પની દ્વારા શીંર્ડા ર્ામે નવ ં ૬૬ કે વી

શ્રી

ઓડેદરા - ગિરાત

ખાતે મંજર કરવ ં કે મકે ૬૬ કે વી લાઈન

સબ સ્ટે શન વષગ ૨૦૧૬-૧૭ ના પ્લાનીંર્માં

પી.એન.ર્ોરર્ીયા

પ્રદે શ ભાિપ

ફટાર્ા ર્ામમાંથી નીકળતી હોય તયાં ૬૬

મંજર કરવામાં આવેલ છે .તેમિ ફટાર્ા ર્ામ

-કા.વા .કાયગપાલક

કારોબારી સદસ્ય

કે વી સબસ્ટે શન મંજર કરવામાં આવે તો

થી શીંર્ડા ર્ામ ન ં અંતર ૫ કી.મી.કરતા પર્

ઇિનેર - પોરબંદર

શ્રી - ર્ૌ સંવિગન

કં પની ને ખચગ પર્ ખબિ ઓછો આવે

ઓછં હોય અને શીંર્ડા મકામે મંજર કરવામાં

ગ્રામ્ય વવભાર્ીય

સેલ- મકામ -

તેમ છે .

આવેલ ૬૬ કે વી સબ સ્ટે શન તાંવત્રક રીતે લોડ

કચેરી- મોબાઈલ

ફટાર્ા ) તાલકો -

સેન્ટરમાં િ હોય તેથી ફટાર્ા મકામે નવ ં ૬૬

નંબર -

જીલ્લો - પોરબંદર

કે વી સબ સ્ટે શનઉભ ં કરવાની હાલ િરૂરરયાત

૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨

(મોબાઈલ નબર

બર્વદર

પોરબંદર

પોરબંદર

વનકાલ

પોરબંદર

વનકાલ

ગ્રામ્ય

નથી.

-૯૯૨૫૫૮૯૧૫૫
૭

શ્રી માલદે ભાઈ

૧૧ કે વી મજીવાર્ા જ્યોવતગ્રામ ફીડર ને

૧૧ કે વી મજીવાર્ા જ્યોવતગ્રામ રફડર માં કલ ૯

શ્રીપી.સી.પટે લ -

ઓડેદરા - ગિરાત

બીજા ખેતીવાડી ફીડરો જેવાકે ૧૧ કે વી

ક્રોવસિંર્ અન્ય ખેતીવાડી ફીડરો સાથે આવેલા છે .

નાયબ ઇિનેર -

પ્રદે શ ભાિપ

ફટાર્ા અને ૧૧ કે વી શીશલી ક્રોસ થતા

જેમાંથી ૭ ક્રોવસિંર્ કે બલ નાખી ને દર કરવામાં

બર્વદર પેટા

કારોબારી સદસ્ય

હોય સદર ખેતવાડી ફીડરો માં કામર્ીરી

આવેલ હતી .અને બાકી રહેલ બે(૨) ક્રોવસિંર્ ની

વવભાર્ીય કચેરી -

શ્રી - ર્ૌ સંવિગન

કરવા

કામર્ીરી ૧૧ કે વી કે બલ નાખી ને તારીખ :-

મોબાઈલ નંબર-

સેલ- મકામ -

જ્યોવતગ્રામ ફીડર પર્ બંિ કરવ ં પડર્ ં

૩૦-૧૦-૨૦૧૫ ના રોિ

પ ૂર્ગ કરી આપવામાં

૯૯૨૫૨૦૯૯૩૭

ફટાર્ા ) તાલકો -

હોય તો સદર જ્યોવતગ્રામ રફડર માંથી

આવેલ છે .

જીલ્લો - પોરબંદર

ખેતવાડી ફીડરો ના ક્રોવસિંર્ દર કરવા

(મોબાઈલ નબર
-૯૯૨૫૫૮૯૧૫૫

માટે

૧૧

કે વી

મજીવાર્ા

બર્વદર

પોરબંદર
ગ્રામ્ય

૮

શ્રી માલદે ભાઈ

હયાત બર્વદર પેટા વવભાર્ીય કચેરી

પીજીવીસીએલના પ્રવતગમાન વનયમાનસાર પત્ર

શ્રી

ઓડેદરા - ગિરાત

ન ં વવભાિન કરી ને નવી પેટા વવભાર્ીય

નંબર - ૫૬૮૪ /તારીખ - ૧૬-૬-૨૦૧૫ મિબ

પી.એન.ર્ોરર્ીયા

પ્રદે શ ભાિપ

કચેરી મજીવાર્ા ર્ામ મકામે મંજર

િરૂર િર્ાયે સબ ડીવીઝન ના વવભાિન ની

-કા.વા .કાયગપાલક

કારોબારી સદસ્ય

કરવી કારર્કે મજીવાર્ા ર્ામ પોરબંદર

કામર્ીરી હાથ િરવામાં આવતી હોય છે .હાલ

ઇિનેર - પોરબંદર

શ્રી - ર્ૌ સંવિગન

-ખંભાબળયા હાઈ વે રોડ ઉપર ન ં ર્ામ

બર્વદર સબ ડીવીઝનમાં એચ.ટી .લાઈન -

ગ્રામ્ય વવભાર્ીય
કચેરી- મોબાઈલ

સેલ- મકામ -

હોય અને તયાં નવી ઓફીસ કરવાથી

૧૨૭૩.૦૫

ફટાર્ા ) તાલકો -

હયાત બર્વદર પેટા વવભાર્ીય કચેરી

૧૩૦૦.૦૫ કી.મી., ટ્રાન્સફોમગર - ૩૪૫૦ નંર્,

નંબર -

જીલ્લો - પોરબંદર

ના સરખા ભાર્ પડી શકે અને તમામ

વવસ્તાર - ૭૪૭ ચો.કીમી, વાવષિક રે વન્ય -

૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨

ગ્રામિનો ને અનકળ પડે તેમ છે .

૧૨.૧૦ કરોડ, અને વીિ ગ્રાહકો - ૨૨૩૨૧ છે .

(મોબાઈલ નબર
-૯૯૨૫૫૮૯૧૫૫

કી.મી

.,

એલ.ટી

.લાઈન

-

જે કં પની ના પ્રવતગમાન વનયમાનસાર ૧૫૦%
ગ્રાહકો થતા ન હોવાથી હાલ આ સબ ડીવીઝન
ઓફીસ ન ં વવભાિન હાલના તબક્કે પ્રવતગમાન
િારાિોરર્ મિબ શક્ય નથી.

બર્વદર

પોરબંદર
ગ્રામ્ય

પોરબંદર

વનકાલ

૯

પ્રમખશ્રી તથા

પોરબંદર ઔિોબર્ક વસાહતમાં હાલ બે

પીજીવીસીએલના પ્રવતગમાન વનયમાનસાર પત્ર

શ્રી ડી.વી.લાખાર્ી

મંત્રી શ્રી -

ફીડર આવેલ છે તેમાં એક સભાષનર્ર

નંબર - ૫૬૮૪ /તારીખ - ૧૬-૬-૨૦૧૫ મિબ

-કા.વા .કાયગપાલક

પોરબંદર

અને એક ઉદ્યોર્નર્ર ફીડર આવે છે .

િરૂર િર્ાયે સબ ડીવીઝન ના વવભાિન ની

ઇિનેર - પોરબંદર

જીઆઇડીસી

તેમાં ૩૦ %કારખાનેદારો ને સભાષનર્ર

કામર્ીરી હાથ િરવામાં આવતી હોય છે .હાલ

ગ્રામ્ય વવભાર્ીય

ઇન્ડસ્ટ્રીયલ

તથા ૭૦ % કારખાનેદારો ને ઉદ્યોર્નર્ર

ઉદ્યોર્નર્ર સબડીવીઝન માં એચ.ટી .લાઈન -

કચેરી- મોબાઈલ

વેલફેર

ફીડરમાંથી પાવર આપવામાં આવે છે .

૧૦૬.૧૭ કી.મી ., એલ.ટી .લાઈન - ૧૮૬.૫૬

નંબર -

એસોસીએશન-

તેથી જીઆઇડીસી પરર્ ં અલર્ સ.ડી .

કી.મી., ટ્રાન્સફોમગર - ૪૭૫ નંર્, વવસ્તાર - ૧૦૦

૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨

પોરબંદર -

આપવ ં તથા બીજા અન્ય ગ્રાહકોને અલર્

ચો.કીમી, વાવષિક રે વન્ય - ૩૬.૪ કરોડ, અને

મોબાઈલ નંબર -

સ.ડી .માં મર્જ કરવા બાબત.

વીિ ગ્રાહકો - ૨૨૯૪૫ છે .જે કં પની ના

૯૮૨૫૨૩૦૩૨૪

ઉદ્યોર્નર્ર

પોરબંદર

પોરબંદર

વનકાલ

પોરબંદર

વનકાલ

શહેર

પ્રવતગમાન વનયમાનસાર ૧૫૦ % ગ્રાહકોથતા ન
હોવાથી હાલ આ સબ ડીવીઝન ઓફીસ ન ં
વવભાિન શક્ય નથી .તેમિ ઉદ્યોર્નર્ર
સબડીવીઝન માં હાલ એલ.ટી.એમ.ડી વીિ
િોડાર્ - ૧૬૧ , એન.આર.જી.પી .વીિ િોડાર્
– ૨૪૨૧ અને એચ.ટી .વીિ િોડાર્ - ૨૫
આવેલા છે .અલર્ જીઆઇડીસી સબ ડીવીઝન
માટે કં પની ના નીવતવનયમ મિબ ઔદ્યોબર્ક
વીિ િોડાર્ો થતા ન હોય જીઆઇડીસી માટે
અલર્ થી સબ ડીવીઝન કરવ ં હાલ શક્ય નથી.

૧૦

પ્રમખશ્રી તથા

પીજીવીસીએલનાં નવા પરરપત્રોની નકલ

સદર બાબતે જીઆઈડીસી ઓફીસ ને સંબવિત

શ્રી બી.પી.રાડા -

મંત્રી શ્રી -

એશોવસએશનને આપવા બાબત

પરરપત્રની નકલ પાઠવવામાં આવે િ છે અને

નાયબ ઇિનેર -

પોરબંદર

એસોવસએશન ને પર્ જીઆઇડીસી ને લર્તા

પીજીવીસીએલ -

જીઆઇડીસી

પરરપત્રો ની નકલ આપવામાં આવશે.

ઉદ્યોર્નર્ર પેટા

ઇન્ડસ્ટ્રીયલ

વવભાર્ીય કચેરી -

વેલફેર

પોરબંદર -

એસોસીએશન-

મોબાઈલ નંબર-

પોરબંદર -

૯૯૨૫૨૦૯૯૭૦

મોબાઈલ નંબર ૯૮૨૫૨૩૦૩૨૪

ઉદ્યોર્નર્ર

પોરબંદર
શહેર

૧૧

પ્રમખશ્રી તથા

વસાહતમાં પોલ ઉભા કરવાના હોય તો

જીઆઈડીસીની

મંત્રી શ્રી -

તે જીઆઈડીસીનાં અવિકારીઓ અથવા

પાઈપલાઈનને ધ્યાનમાં રાખીને િ લાઇનની

નાયબ ઇિનેર -

પોરબંદર

એશોસીએશનનાં સહયોર્થી ઉભા કરવા

કામર્ીરી કરવામાં આવે છે .તેમિ િયારે પર્

પીજીવીસીએલ -

જીઆઇડીસી

બાબત

જીઆઇડીસી વવસ્તાર માં નવી વીિ લાઈન ઉભી

ઉદ્યોર્નર્ર પેટા

ઇન્ડસ્ટ્રીયલ

કરવામાં

વવભાર્ીય કચેરી -

વેલફેર

અવિકારીઓ ને સ્થળ બાબતે પરામશગ કરી

પોરબંદર -

એસોસીએશન-

ખરાઈ કરી ને વીિ લાઈન ઉભી કરવામાં

મોબાઈલ નંબર-

પોરબંદર -

આવશે જેથી ર્ટર કે પાર્ી ની લાઈન ને કોઈ

૯૯૨૫૨૦૯૯૭૦

મોબાઈલ નંબર -

નકશાન ન થાય.

આવશે

ર્ટર

તયારે

તથા

પાર્ીની

જીઆઇડીસી

શ્રી બી.પી.રાડા -

ના

ઉદ્યોર્નર્ર

પોરબંદર

પોરબંદર

વનકાલ

પોરબંદર

વનકાલ

પોરબંદર

વનકાલ

શહેર

૯૮૨૫૨૩૦૩૨૪
૧૨

પ્રમખશ્રી તથા

પોરબંદર જીઆઈડીસીમાં અર્ાઉ સ્ટ્રીટ

પીજીવીસીએલ દ્વારા જીઆઈડીસીની માંર્ર્ી

શ્રી બી.પી.રાડા -

મંત્રી શ્રી -

લાઈટનાં વાયરીંર્ અંર્ે ની કામર્ીરી

મિબ સ્ટ્રીટલાઈટ માટે િરૂરી ઈલેર્કટ્રીફીકે શનની

નાયબ ઇિનેર -

પોરબંદર

પીજીવીસીએલ સંભાળતી હતી .હાલ આ

કામર્ીરી કરી આપવામાં આવશે પરં ર્ તેની

પીજીવીસીએલ -

જીઆઇડીસી

કામ એશોસીએશન સંભાળે છે .આ કામ

જાળવર્ી ની કામર્ીરી જે તે સ્વાયત સંસ્થા

ઉદ્યોર્નર્ર પેટા

ઇન્ડસ્ટ્રીયલ

ફરી પીજીવીસીએલ દ્વારા કરવામાં આવે

દ્વારા જેમ કે જીઆઇડીસી દ્વારા વનયમનસાર

વવભાર્ીય કચેરી -

વેલફેર

તે બાબતની રજૂઆત.

કરવાની હોય છે .

પોરબંદર -

એસોસીએશન-

મોબાઈલ નંબર-

પોરબંદર -

૯૯૨૫૨૦૯૯૭૦

ઉદ્યોર્નર્ર

પોરબંદર
શહેર

મોબાઈલ નંબર ૯૮૨૫૨૩૦૩૨૪
૧૩

પ્રમખશ્રી તથા

પોરબંદર જીઆઈડીસીમાં આવેલ તમામ

પીજીવીસીએલ દ્વારા જીઆઈડીસી વવસ્તાર માં

શ્રી બી.પી.રાડા -

મંત્રી શ્રી -

ટ્રાન્સફોમગર વધ વોલ્ટે િ નીકળતા હોય

સમયાંતરે દરે ક ટ્રાન્સફોમગરના વોલ્ટે િ અને

નાયબ ઇિનેર -

પોરબંદર

તેવ ં જાર્વા મળે લ છે .ઉદ્યોર્કારોની

એમ્પીયર લોડ માપવામાં આવતા િ હોય છે તે

પીજીવીસીએલ -

જીઆઇડીસી

મશીનરી માં તેની અસર થાય છે અને

દરમ્યાન ખબ િ વિારે વોલ્ટે િ મળતા હોય

ઉદ્યોર્નર્ર પેટા

ઇન્ડસ્ટ્રીયલ

બીલ

તેવ ં ધ્યાને આવેલ નથી.તેમિ ઉદ્યોર્નર્ર સબ

વવભાર્ીય કચેરી -

વેલફેર

એશોસીએશનનાં સભ્ય ને સાથે રાખીને

ડીવીઝન દ્વારા રજૂઆત અન્વયે તારીખ-: ૩-૮-

પોરબંદર -

એસોસીએશન-

આ અંર્ે તમામ ટીસી ચેક કરવાની

૨૦૧૫ તથા ૪-૮-૨૦૧૫ ના રોિ જીઆઇડીસી

મોબાઈલ નંબર-

પોરબંદર -

રજૂઆત.

એસોવસએશન ના પ્રવતવનવિ ને હાિર રાખી ને

૯૯૨૫૨૦૯૯૭૦

વધ

આવે

છે

તો

આ

અંર્ે

મોબાઈલ નંબર -

જીઆઇડીસી વવસ્તાર ના કલ ૨૪ ટ્રાન્સફોમગર ના

૯૮૨૫૨૩૦૩૨૪

વોલ્ટે િ માપવામાં આવેલ છે અને તેમાં વોલ્ટે િ
વિારે મળતા હોય તેવ ં માલમ પડેલ નથી.

ઉદ્યોર્નર્ર

પોરબંદર
શહેર

૧૪

પ્રમખશ્રી તથા

પોરબંદર જીઆઈડીસીમાં ટીસી પર

ઉદ્યોર્નર્ર વવસ્તારમાં દરે ક ટ્રાન્સફોમર ઉપર

શ્રી બી.પી.રાડા -

મંત્રી શ્રી -

સ્વીચ રાખવી િરૂરી છે જેથી કોઈની

સ્વીચ રાખવી શક્ય નથી પરં ર્ ટે પીંર્ લાઈન

નાયબ ઇિનેર -

પોરબંદર

ફરરયાદ આવે તો એક સ્વીચ બંિ કરીને

માં સ્વીચ રાખવામાં આવેલી છે .આથી િરૂર

પીજીવીસીએલ -

જીઆઇડીસી

તે અંર્ે ની કામર્ીરી કરી શકાય અને

મિબના સેકશનમાં િ પાવર બંિ કરવામાં

ઉદ્યોર્નર્ર પેટા

ઇન્ડસ્ટ્રીયલ

ઉદ્યોર્કારો નો વીિ પરવઠો ખોરવાઈ

આવે છે .

વવભાર્ીય કચેરી -

વેલફેર

નરહ.

ઉદ્યોર્નર્ર

પોરબંદર

પોરબંદર

વનકાલ

પોરબંદર

વનકાલ

શહેર

પોરબંદર -

એસોસીએશન-

મોબાઈલ નંબર-

પોરબંદર -

૯૯૨૫૨૦૯૯૭૦

મોબાઈલ નંબર ૯૮૨૫૨૩૦૩૨૪
૧૫

પ્રમખશ્રી તથા

પોરબંદર જીઆઈડીસીમાં અર્ાઉ ૨

જે તે સમયે ઉદ્યોર્નર્ર પેટાવવભાર્ીય કચેરી

શ્રી બી.પી.રાડા -

મંત્રીશ્રી - પોરબંદર

માર્સો ફર્કત જીઆઈડીસીની ફરીયાદ

ઉદ્યોર્નર્ર વવસ્તારની બહાર આવેલ હોય બે

નાયબ ઇિનેર -

જીઆઇડીસી

માટે

લાઈન સ્ટાફ ની વનમણક કરવામાં આવેલ હતી .

પીજીવીસીએલ -

ઇન્ડસ્ટ્રીયલ

કોઇપર્ ફરરયાદન ં ઝડપી વનરાકરર્

હાલ

ઉદ્યોર્નર્ર પેટા

વેલફેર

આવી શકે .તો આ અંર્ે ફરી આ

ઉદ્યોર્નર્ર વવસ્તારમાં િ ૬૬ કે વી ઉિોર્નર્ર

વવભાર્ીય કચેરી -

એસોસીએશન-

અબભર્મ ચાલ કરવા અને કાયમી િોરર્ે

સબ સ્ટે શન ખાતે કાયગરત કરવામાં આવેલ છે

પોરબંદર -

પોરબંદર - મો નં

ટકાવી રાખવા અંર્ે રજૂઆત.

તેમિ પ ૂરતા પ્રમાર્ માં લાઈન સ્ટાફ ની

મોબાઈલ નંબર-

ફાળવર્ી પર્ કરવામાં આવેલ િ છે .

૯૯૨૫૨૦૯૯૭૦

-૯૮૨૫૨૩૦૩૨૪

રાખવામાં

આવ્યા

હતા

જેથી

ઉદ્યોર્નર્ર

પેટા

વવભાર્ીય

કચેરી

ઉદ્યોર્નર્ર

પોરબંદર
શહેર

૧૬

લાડાર્ી નરે શ

રજૂઆતકતાગ ની તારીખ - ૭-૫-૨૦૧૨

શ્રી

ભાઈ ભીખાભાઈ -

ની તેના ખેતીવાડી વીિ િોડાર્ ગ્રાહક

વાળોત્રા.ન ં અમર વાળા રસ્તે રકિળા વાળં

નાયબ ઇિનેર -

મ - વાળોત્રા -

નંબર - ૩૫૬૦૩/૦૦૪૮૪/૩ ના સ્થળ

ખેતર ની સવેન.ં ૧૯/૧ પૈકી ૧ માં એક િ બોર

પેટા વવભાર્ીય

અમર વાળો રસ્તો,

ફેરફાર કરવા બાબત ની અરજી બાદ હજ

થી બીજા બોર પર એક િ સવે નંબર માં

કચેરી - રાર્ાવાવ

ખીિડાવાળં ખેતર

સિી વીિ િોડાર્ સ્થળ ફેર ન થવા

વશફફ્ટિંર્ ના થઈ શકે , તે આંર્ે ની જાર્ પત્ર

-મોબાઈલ નંબર

બાબત

ક્રમાંક

-તાલકો રાર્ાવાવ- જીલ્લો

લાડાર્ી

-

નરે શભાઈ

બભખાલાલ,

આર.એસ.ડી/ટે ક/૫૨૦

મ

.

તારીખ

-:

શ્રી વી.જે.રાઠોડ -

રાર્ાવાવ

પોરબંદર

પોરબંદર

વનકાલ

પોરબંદર

વનકાલ

ગ્રામ્ય

-૯૯૨૫૨૦૯૯૩૦

૨૫.૦૫.૨૦૧૫.ના રોિ પત્ર થી કરવામાં આવેલ

-પોરબંદર -

છે

.સક્યલ
ગ ર

નં

.

મોબાઈલ નંબર -

GUVNL/OSD/TECH/VIJVITRAN/7૦

૯૯૨૪૮ ૫૫૧૭૨

Dt.12.02.2009 મિબ પોઈન્ટ ઓફ સપ્લાય
બદલાવ્યા વર્ર એક િ સવે નં .માં ગ્રાહક વીિ
િોડાર્ વાપરી શકે અને આ અંર્ે ના િરૂરી
દસ્તાવેિો જેવા કે નવો ટે સ્ટ રરપોટગ , રૂ ૧૦૦ -/
ના સ્ટે મ્પ ઉપર બાહેંિરી વવર્ે રે ઉપરોર્કત પત્ર
થી માંર્વામાં આવેલ હર્.ં જે અરિદાર દ્વારા
પરા પાડવામાં આવેલ ન હતા જેથી તયાર બાદ
આર્ળ કોઈ કાયગવાહી થઇ શકે લ નથી.

૧૭

શ્રી વવરમભાઈ

બર્વદર સબ ડીવીઝન ન ં વવભાિન

પીજીવીસીએલ ના પ્રવતગમાન વનયમાનસાર પત્ર

શ્રીપી.એન.

દદાભાઈ કારાવદર

કરીને અડવાર્ા અથવા મજીવાર્ા ખાતે

નંબર - ૫૬૮૪ /તારીખ - ૧૬-૬-૨૦૧૫ મિબ

ર્ોરર્ીયા - કા.વા .

-તાલકા પંચાયત

નવ ં સબ ડીવીઝન મંજર કરવ.ં

િરૂર િર્ાયે સબ ડીવીઝન ના વવભાિન ની

કાયગપાલક ઇિનેર

પ્રમખ શ્રી -

કામર્ીરી હાથ િરવામાં આવતી હોય છે .હાલ

-પોરબંદર ગ્રામ્ય

પોરબંદર -

બર્વદર સબ ડીવીઝન માં એચ.ટી.લાઈન -

વવભાર્ીય કચેરી-

મોબાઈલ નંબર -

૧૨૭૩.૦૫

મોબાઈલ નંબર -

૯૯૦૯૦૬૧૯૯૯

૧૩૦૦.૦૫ કી.મી., ટ્રાન્સફોમગર - ૩૪૫૦નંર્,

કી.મી

.,

એલ.ટી

.લાઈન

-

વવસ્તાર - ૭૪૭ ચો.કીમી, વાવષિક રે વન્ય ૧૨.૧૦ કરોડ, અને વીિ ગ્રાહકો- ૨૨૩૨૧ છે .
જે કં પની ના પ્રવતગમાન વનયમાનસાર ૧૫૦ %
ગ્રાહકો થતા ન હોવાથી હાલ આ સબ ડીવીઝન
ઓફીસ ન ં વવભાિન શક્ય નથી.

૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨

બર્વદર

પોરબંદર
ગ્રામ્ય

૧૮

શ્રી વવરમભાઈ

ભોમીયાવદર ૬૬ કે વી સબ સ્ટે શન ખાતે

જે તે સમયે જે તે મોટા સેન્ટરોમાં પેટા-

શ્રીપી.એન.ર્ોરર્ી

દદાભાઈ કારાવદર

મીની મેન્ટે નન્સ ટીમ નવી મંજર કરવી

વવભાર્ીય કચેરી ના હોય તેવી િગ્યાએ MMT

યા - કા.વા .

-તાલકા પંચાયત

વડી કચેરી દ્વારા મંજર કરવામાં આવેલ હતી

કાયગપાલક ઇિનેર

પ્રમખ શ્રી -

પરં ર્ હાલ ભોમીયાવદર ર્ામ બર્વદર પેટા-

-પોરબંદર ગ્રામ્ય

પોરબંદર -

વવભાર્ીય કચેરી હેઠળ આવે છે .તયાં ફોલ્ટ

વવભાર્ીય કચેરી-

મોબાઈલ નંબર -

સેન્ટર કાયગરત છે .વધમાં પી.જી.વી.સી.એલ .ની

મોબાઈલ નંબર -

૯૯૦૯૦૬૧૯૯૯

૨૪*૭

૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨

કલાક

હેલ્પ

લાઈન

નંબર

બર્વદર

પોરબંદર

પોરબંદર

વનકાલ

પોરબંદર

વનકાલ

પોરબંદર

વનકાલ

ગ્રામ્ય

૧૮૦૦૨૩૩૧૫૫૩૩૩ પર્ કાયગરત છે .આમ
સદરહ

ફરરયાદના

વનરાકરર્

માટે

પેટા-

વવભાર્ીય કચેરી દ્વારા ર્રં ત યોગ્ય કાયગવાહી
કરવામાં આવે છે .
૧૯

શ્રી વવરમભાઈ

વવસાવાડા તેમિ બખરલા ૬૬ કે વી

જે તે સમયે જે તે મોટા સેન્ટરોમાં પેટા-

શ્રીપી.એન.

દદાભાઈ કારાવદર

સબસ્ટે શન ખાતે નવી મીની મેન્ટે નન્સ

વવભાર્ીય કચેરી ના હોય તેવી િગ્યાએ MMT

ર્ોરર્ીયા - કા.વા .

-તાલકા પંચાયત

ટીમો મંજર કરવી.

વાળી કચેરી દ્વારા મંજર કરવામાં આવેલ હતી

કાયગપાલક ઇિનેર

પ્રમખ શ્રી -

પરં ર્ હાલ બખરલા ર્ામ બર્વદર પેટા-

-પોરબંદર ગ્રામ્ય

પોરબંદર -

વવભાર્ીય કચેરી હેઠળ આવે છે .તયાંફોલ્ટ સેન્ટર

વવભાર્ીય કચેરી-

મોબાઈલ નંબર -

કાયગરત છે .વધમાં પી.જી.વી.સી.એલની ૨૪*૭

મોબાઈલ નંબર -

૯૯૦૯૦૬૧૯૯૯

કલાક હેલ્પ લાઈન નંબર ૧૮૦૦૨૩૩૧૫૫૩૩૩

૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨

બર્વદર

પોરબંદર
ગ્રામ્ય

પર્ કાયગરત છે .આમ સદરહ ફરરયાદના
વનરાકરર્ માટે

પેટા-વવભાર્ીય કચેરી દ્વારા

ર્રં તની યોગ્ય કાયગવાહી કરવામાં આવે છે .
૨૦

શ્રી વવરમભાઈ

બર્વદર સબ ડીવીઝન માં ઘટતા

બર્વદર પેટા વવભાર્ીય કચેરી હેઠળ હાલ

શ્રીપી.એન

દદાભાઈ કારાવદર

લાઈનસ્ટાફ ને અગ્રતા ના િોરર્ે મંજર

એલ.આઈ=.૩, લાઇન મેન= ૫, આ.લા.મે.=૩,

.ર્ોરર્ીયા -

-તાલકા પંચાયત

કરવા

તેમિ ઇલેફર્કટ્રકલ

કા.વા .કાયગપાલક

આસી.=૨૦ .આમ કલ ૩૧

પ્રમખ શ્રી -

લાઇન સ્ટાફ ન ં સેટઅપ આપેલ છે .કં પની ની

ઇિનેર - પોરબંદર

પોરબંદર -

નીવત મિબ િરૂર પડયે વધ લાઇન સ્ટાફ ની

ગ્રામ્ય વવભાર્ીય

મોબાઈલ નંબર -

દરખાસ્ત કરવામાં આવશે.

કચેરી- મોબાઈલ

૯૯૦૯૦૬૧૯૯૯

નંબર ૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨

બર્વદર

પોરબંદર
ગ્રામ્ય

૨૧

શ્રી વવરમભાઈ

બર્વદર સબ ડીવીઝન હેઠળ ના

બર્વદર પેટા-વવભાર્ીય કચેરી હેઠળ હાલ

શ્રીપી.એન.

દદાભાઈ કારાવદર

વવસ્તારોમાં

લાઇન કામ તથા મેન્ટે નન્સ માટે કલ ૬

ર્ોરર્ીયા - કા.વા .

-તાલકા પંચાયત

ટ્રાન્સફોમગર બદલવા , લાઈન ઉભી કરવી

કોન્ટ્રાર્કટર, ટી.સી.બદલવા માટે ૨ કોન્ટ્રાર્કટર

કાયગપાલક ઇિનેર

પ્રમખ શ્રી -

અને મેન્ટે નન્સ નીકામર્ીરી માં વવલંબ

તેમિ મીટર બદલવા માટે ૧ કોન્ટ્રાર્કટર .આમ

-પોરબંદર ગ્રામ્ય

પોરબંદર -

થતો હોય વિારે કોન્ટ્રાર્કટર ફાળવવા

બર્વદર પેટાવવભાર્ીય કચેરી હેઠળ હાલ કલ

વવભાર્ીય કચેરી-

૯ કોન્ટ્રાર્કટરના કામ ચાલ છે .

મોબાઈલ નંબર -

નવા

મીટર

લર્ાડવા

મોબાઈલ નંબર -

,

૯૯૦૯૦૬૧૯૯૯
૨૨

બર્વદર

પોરબંદર

પોરબંદર

વનકાલ

પોરબંદર

વનકાલ

પોરબંદર

વનકાલ

પોરબંદર

વનકાલ

ગ્રામ્ય

૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨

શ્રી વવરમભાઈ

બર્વદર સબ ડીવીઝન ના વવસ્તાર

સરકાર શ્રી ની સાર્ર ખેડ યોિના હેઠળ ર્ત

શ્રી પી.એન

દદાભાઈ કારાવદર

માંઆવતી વીિ લાઈનો માં દરરયા ની

વષગ ૨૦૧૪-૧૫ માં કલ રૂવપયા ૭૩.૭૯ લાખ ન ં

.ર્ોરર્ીયા -

-તાલકા પંચાયત

ખારાસ ને લીિે ફોલ્ટ વિારે થતા હોય

કામ કરવામાં આવેલ તેમિ ચાલ નાર્ાકીય

કા.વા .કાયગપાલક

પ્રમખ શ્રી -

તો બર્વદર સબડીવીઝન ને વિારે

વષગ માં બર્વદર હેઠળ નાં કલ ચાર જ્યોવત

ઇિનેર - પોરબંદર

પોરબંદર -

માલસામાન ફાળવવો.

ગ્રામ ફીડર આયોિના હેઠળ આવરી લેવામાં

ગ્રામ્ય વવભાર્ીય

મોબાઈલ નંબર -

આવેલ છે .જેનો અંદાજિત ખચગ ૬૦ લાખ ની

કચેરી- મોબાઈલ

૯૯૦૯૦૬૧૯૯૯

મંજૂરી આપેલ છે .

નંબર -

બર્વદર

પોરબંદર
ગ્રામ્ય

૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨
૨૩

૨૪

શ્રી વવરમભાઈ

ચેરકિંર્ ટકડીઓ દ્વારા કે બલ માંસાંિો

અરિદારના વીિિોડાર્ ના કે બલ માં સાંિો

શ્રી પી.એન

દદાભાઈ કારાવદર

હોય, ગ્રાહક દ્વારા કે બલ બદલવા માટે

હોય પરર્ ં િો બીન અવિકૃત વીિ વપરાશ

.ર્ોરર્ીયા -

-તાલકા પંચાયત

અરજી કરે લ હોવા છતાં પર્ ખોટી રીતે

થવાની શક્યતા હોય તેવા િ રકસ્સામાં

કા.વા .કાયગપાલક

પ્રમખ શ્રી -

દં ડકરી ને પાવર ચોરી ના બીલો

બીનઅવિકૃત વીિ વપરાશ અંર્ે ન ં કામચલાઉ

ઇિનેર - પોરબંદર

પોરબંદર -

આપવામાં આવે છે તે બંિ કરાવવ.ં

આકારર્ી બીલ આપવામાં આવે છે .તેમ છતાં

ગ્રામ્ય વવભાર્ીય

મોબાઈલ નંબર -

િો અરિદારને આ બીલ સામે કોઈવાંિા હોય

કચેરી- મોબાઈલ

૯૯૦૯૦૬૧૯૯૯

તો રદવસ ૭ માં સક્ષમ અવિકારીને અપીલ કરી

નંબર -

શકાય તેવી િોર્વાઈ છે .

૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨

શ્રી ભરાભાઈ

ચેરકિંર્ ટકડીઓ દ્વારા કે બલ માંસાંિો

અરિદારના વીિિોડાર્ ના કે બલ માંસાંિો હોય

શ્રી ડી.વી.લાખાર્ી

ખીમાભાઈ

હોય, ગ્રાહક દ્વારા કે બલ બદલવા માટે

પરર્ ં િો બીન અવિકૃત વીિ વપરાશ થવાની

-કા.વા .કાયગપાલક

કે શવાલા- અધ્યક્ષ

અરજી કરે લ હોવા છતાં પર્ ખોટી રીતે

શક્યતા હોય તેવા િ રકસ્સામાં બીનઅવિકૃત

ઇિનેર - પોરબંદર

-કારોબારી સવમવત

દં ડકરી ને પાવર ચોરી ના બીલો

વીિ વપરાશ અંર્ે ન ં કામચલાઉ આકારર્ી બીલ

ગ્રામ્ય વવભાર્ીય

-જીલ્લા પંચાયત

આપવામાં આવે છે તે બંિ કરાવવ.ં

આપવામાં આવે છે .તેમછતાં િો અરિદારને

કચેરી- મોબાઈલ

આ બીલ સામે કોઈ વાંિા હોય તો રદવસ ૭ માં

નંબર -

મોબાઈલ નંબર -

સક્ષમ અવિકારીને અપીલ કરી શકાય તેવી

૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨

૯૮૨૫૧૦૫૨૭૦

િોર્વાય છે .

-પોરબંદર -

બર્વદર

પોરબંદર
ગ્રામ્ય

કોસ્ટલ

પોરબંદર
શહેર

૨૫

સરપંચ શ્રી - ગ્રામ

બોરડી ખેતીવાડી ફીડર ન ં બાયફરકે શન

સદર ખેતીવાડી રફડર બાયફર્ે શન કરવાના

શ્રી પી.એન

પંચાયત- બોરડી )

કરવ ં

પ્રવતગમાન િારાિોરર્ મિબ ના આવર્ ં હોય

.ર્ોરર્ીયા -

હાલના તબક્કે બાયફર્ે શન કરવ ં િરૂરી નથી.

કા.વા .કાયગપાલક

તાલકા રાર્ાવાવ - (

ઇિનેર - પોરબંદર

મોબાઈલ નંબર -

ગ્રામ્ય વવભાર્ીય

૯૮૨૫૫૯૦૨૮૫

કચેરી- મોબાઈલ

રાર્ાવાવ

પોરબંદર

પોરબંદર

વનકાલ

પોરબંદર

વનકાલ

પોરબંદર

વનકાલ

ગ્રામ્ય

નંબર ૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨
૨૬

સરપંચ શ્રી - ગ્રામ

૬૬ કે વી રામર્ઢ સબ સ્ટે શન ખાતે નવી

જે તે સમયે જે તે મોટા સેન્ટરોમાં પેટા-

શ્રીપી.એન

પંચાયત- બોરડી )

મીની મેન્ટે નન્સ ટીમ ફાળવવી.

વવભાર્ીય કચેરી ના હોય તેવી િગ્યાએ MMT

.ર્ોરર્ીયા -

તાલકા -

વડી કચેરી દ્વારા મંજર કરવામાં આવેલ હતી

કા.વા .કાયગપાલક

રાર્ાવાવ - (

પરં ર્ હાલ બખરલા ર્ામ બર્વદર પેટા-

ઇિનેર - પોરબંદર

મોબાઈલ નંબર -

વવભાર્ીય કચેરી હેઠળ આવે છે .તયાં ફોલ્ટ

ગ્રામ્ય વવભાર્ીય

૯૮૨૫૫૯૦૨૮૫

સેન્ટર કાયગરત છે .વધમાં પી.જી.વી.સી.એલ

કચેરી- મોબાઈલ

દ્વારા

નંબર -

૨૪*૭

કલાક

હેલ્પ

લાઈન

નંબર

૧૮૦૦૨૩૩૧૫૫૩૩૩ પર્ કાયગરત છે .આમ
સદરહ

ફરરયાદના

વનરાકરર્

માટે

રાર્ાવાવ

પોરબંદર
ગ્રામ્ય

૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨

પેટા-

વવભાર્ીય કચેરી દ્વારા ર્રં તની યોગ્ય કાયગવાહી
કરવામાં આવે છે .
૨૭

સરપંચ શ્રી - ગ્રામ

બોરડી ર્ામના તથા વાડી વવસ્તાર ના

કે ન્ર સરકારશ્રી ની રદનદયાલ ઉપાધ્યાય

શ્રી વી.જે.રાઠોડ -

પંચાયત- બોરડી )

જના િર્જરરત વીિ વાયરો બદલવા અને

જ્યોવતગ્રામ યોિના હેઠળ રાર્ાવાવ તાલકામાં

નાયબ ઇિનેર -

તાલકા -

મેન્ટે નન્સ ની સરળતા માટે જદી જદી

અંદાજિત કલ એચ.ટી લાઇન નાં ૧૦૪

રાર્ાવાવ પેટા

રાર્ાવાવ - (

ડીપી ઉપર ૧૧ કે વી સ્વીચ મકવી

રકલોમીટર તેમિ એલ.ટી લાઇન નાં ૧૧૦

વવભાર્ીય કચેરી -

મોબાઈલ નંબર -

રકલોમીટર વીિ વાયર

મોબાઈલ નંબર-

૯૮૨૫૫૯૦૨૮૫

બદલવા માટે દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ છે .જે

તેમિ ફેબિકે સન

મંજૂર થયે સતવરે કામ હાથ પર લેવામાં આવશે.

૯૯૨૫૨૦૯૯૩૦

રાર્ાવાવ

પોરબંદર
ગ્રામ્ય

૨૮

શ્રી સરે શ

અરિદાર ની જાર્ મિબ મોટા પ્રમાર્માં

વસક્યરરટી ડીપોઝીટ ની રકમ વનયમનસાર

શ્રી ડી.વી.લાખાર્ી

પોરબંદરશ

પોરબંદર

ઈશ્વરલાલ સીકોત્રા

ગ્રાહકો ની વસક્યરરટી ડીપોઝીટ ની રકમ

ગ્રાહક પાસેથી વસ ૂલવામાં આવે છે .સંબિીત

-કા.વા .કાયગપાલક

હેર સમગ્ર

શહેર

-૧૪ , હોટે લ

વસલ કરવાની બાકી છે

કચેરી દ્વારા ગ્રાહકના વીિિોડાર્માં કોઇ પર્

ઇિનેર - પોરબંદર

ઇન્રપ્રસ્થ - પહેલા

ડીવીઝનમાં નવી વસક્યરરટી ડીપોઝીટ

ફેરફાર કરવામાં આવે છે તયારે વનયમનસાર

ગ્રામ્ય વવભાર્ીય

માળે , પોરબંદર -

વિારે પ્રમાર્ માં બાકી હોય તેના

ડીપોઝીટ

કચેરી- મોબાઈલ

મોબાઈલ નંબર-

િવાબદાર અવિકારીસામે કાયગવાહી કરવી

કરાવવામાં આવે છે .ગ્રાહકને સાતતયપ ૂર્ગ વીિ

નંબર -

૯૮૨૪૨૨૫૦૮૦

અને શહેર માં વીિ પરવઠો બંિ

પરવઠો મળી રહે તે હેર્સર સમયાંતરે લાઈન

૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨

કરવામાં આવે તયારે તે વિારે સમય બંિ

સમારકામ વીિપરવઠો બંિ કરી સમારકામ

રહેતો હોય બે ભાર્ માં કામ ની વહેચર્ી

કરવામાં આવે છે .જીઈઆરસી ના િોર્વાઈ

કરી વીિ પરવઠો વિારે બંિ ના રહે

અનસાર

તેમાટે યોગ્ય કરવ.ં

છે .કામર્ીરી પ ૂર્ગ થયા બાદ ર્રં ત િ વીિ

રાર્ાવાવ

પોરબંદર

.જે સબ

નો

તફાવતની

સદરકામર્ીરી

રકમ

કરવામાં

ભરપાઈ

પોરબંદર

વનકાલ

પોરબંદર

વનકાલ

આવે

પરવઠો ચાલ ં કરી આપવામાં આવે

છે

.

સમારકામની કામર્ીરી સલામતીપ ૂવગક કરવાની
હોય િરૂરીયાત મિબનો વીિપરવઠો બંિ
કરવામાં આવે છે . તેમિ આ અંર્ે ની જાહેરાત
દૈ નીક ન્યઝ
ં પેપર /સ્થાનીક ડીસ કે બલ મારફત
થતી હોય છે .
૨૯

શ્રી સરપંચ શ્રી -

શ્રી માલદે ભાઈ ભરાભાઈ - ગ્રાહકનંબર -

શ્રી માલદે ભાઈ ભરાભાઈ - ગ્રાહકનંબર -

શ્રી વી.જે.રાઠોડ -

વાળોત્રા

૩૫૬૦૩/૦૦૨૨૫/૫ ને આપવામાં આવેલ

૩૫૬૦૩/૦૦૨૨૫/૫ ને આપવામાં આવેલ ૧૨૬

નાયબ ઇિનેર -

ગ્રામપંચાયત -

૧૨૬ કલમ હેઠળ ન ં પરવર્ી બબલ ખોટી

કલમ હેઠળ ન ં પરવર્ી બબલ કં પનીના

રાર્ાવાવ પેટા

વાળોત્રા ) તાલકા

રીતેઆપવામાં આવેલ હોય તે રદ કરવ ં

વનયમઅનસાર આપવામાં આવેલ છે .અને

વવભાર્ીય કચેરી -

અને વાળોત્રા ર્ામ માંથી પસાર થતી

વાળોત્રા ર્ામ માંથી પસાર થતી ૧૧ કે વી માં

મોબાઈલ નંબર -

૧૧ કે વી લાઈન માંકેબલ નાખવો અથવા

કે બલીર્ ની કામર્ીરી તારીખ :- ૨-૧૧-૨૦૧૫

૯૯૨૫૨૦૯૯૩૦

અન્યત્ર ખસેડવી

ના રોિ પ ૂર્ગ કરવા માં આવેલ છે .

-રાર્ાવાવ(

ગ્રામ્ય

૩૦

શ્રી નરે શભાઈ

વનયત બબલ કરતા વિારે વીિ બબલ

સંબવિત ગ્રાહક નાં વીિમીટર ન ં તેમની

શ્રી ડી.વી.લાખાર્ી

અમલાર્ી –

આપવાબાબત

હાિરીમાં તારીખ -: ૧૭-૬-૨૦૧૫ ના રોિ

-કા.વા .કાયગપાલક

વસિ
ં રા

લેબોરે ટરી પરરક્ષર્ કરવામાં આવેલ અને િરૂરી

ઇિનેર - પોરબંદર

એપાટગ મેન્ટ -

એક્યરસી ટે સ્ટ પર્ લેવામાં આવેલ .મીટરમાં

ગ્રામ્ય વવભાર્ીય

કમલાબાર્ -

કોઈ ખામી િર્ાયેલ ન હતી .અનેમીટર ફાસ્ટ

કચેરી- મોબાઈલ

પોરબંદર -

પર્

નંબર -

મોબાઈલ નંબર -

વધમાં ચકાસર્ી કરતા આંતરરક વવજ્સસ્થાપનમાં

૯૪૨૮૦૧૪૫૯૯

આવેલવીિ ઉપકરર્ - ફ્રીઝમાં વાયરીંર્ શોટગ

િર્ાયેલ

ન

હર્.ં

કમલાબાર્

પોરબંદર

પોરબંદર

વનકાલ

પોરબંદર

વનકાલ

શહેર

૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨

હોય - લીકે િ વીિપ્રવાહ સતત ચાલ રહેતો હોય
વીિ વપરાશની નોંિ વીિ મીટરમાંથયેલ હોય
અને તે અનસાર ગ્રાહકને આપવામાં આવેલ
વીિ બીલ વીિ મીટરમાં નોંિાયેલ યવનટ
મિબન ં આપેલ છે .
૩૧

પ્રમખ શ્રી -

૧૧ કે વી ચોટા ખેતવાડી ફીડર ખબ િ

હાલ ૧૧ કે વી ચૌટાફીડર ૬૬ કે વી કવતયાર્ા

શ્રી પી.એન.

ભારતીય રકશાન

લાંબ હોય અવારનવાર ફોલ્ટ થતા હોય

સબ સ્ટે શન માંથી વનકળે છે .આ ફીડર ની કલ

ર્ોરર્ીયા - કા.વા .

સંઘ- કવતયાર્ા

સદર ફીડર ન ં વવભાિન કરવ ં અને

લંબાઈ આશરે ૫૯ રકલોમીટર છે .આ ફીડરન ં

કાયગપાલક ઇિનેર

તાલકા

કવતયાર્ા ખાતે ફોલ્ટ માં રાત્રી ના સમયે

કવતયાર્ા સબ સ્ટે શન માંથી વવભાિન કરવ ં

-પોરબંદર ગ્રામ્ય

વિારે લાઈન સ્ટાફ ફાળવવો.

તાંવત્રક રીત નાંશક્ય નથી પરં ર્ હાલ નવ ં મંજૂર

વવભાર્ીય કચેરી-

થયેલ ૬૬ કે વી વસિંઘપ ૂર) ચૌટા (સબ સ્ટે શન

મોબાઈલ નંબર -

કાયગરતથતાં ૧૧ કે વી ચૌટા ફીડરન ં વવભાિન

૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨

થઇ િશે તેમિ રાતના સમયે ઇમર્જસ્ન્સ માં
લાઇનસ્ટાફ ની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે .

કવતયાર્ા

પોરબંદર
ગ્રામ્ય

૩૨

શ્રી િય

કોમશીયલ ગ્રાહકો ના વીિ બબલ માં

ગ્રાહકના વીિ બીલમાં લેવામાં આવતા રફર્કસ

શ્રીડી.વી.લાખાર્ી -

સમગ્રપોરબં

પોરબંદર

ચંરકાંતભાઈ

રફર્કસ ચાર્જ ના વિારા બાબતે મારહતી

ચાર્જ તથા યવનટ દર અંર્ે ની મારહતી વીિ

કા.વા .કાયગપાલક

દર શહેર

શહેર

કોટે ચા- ચેરમેન

આપવી કે મકે અર્ાઉ રફર્કસ ચાર્જ રૂ ૩૦ -/

બીલ

ઇલેફર્કટ્રક સીટી -

થી ૫૦-/લેવામાં આવતો હતો તે હાલ

આ અંર્ે ત્રર્ સબ ડીવીઝનમાં ફેઇક કરન્સી

ગ્રામ્ય વવભાર્ીય

પોરબંદર ચેમ્બર

૭૦ -/થી ૧૦૦ -/જેટલો વસલ કરવામાં

રડટે કટર

કચેરી- મોબાઈલ

ઓફ કોમસગ અને

આવે છે .તેમિ બબલ ભરવા આવતા

સમયમાં પ ૂર્ગ કરી આપવામાં આવશે.

ઇન્ડસ્ટ્રી

ગ્રાહકો પાસે થી રૂ ૫૦૦ -/અને ૧૦૦૦ -/

કોસ્ટલ

પોરબંદર

ની

દશાગવેલી

પાછળ

મશીન લર્ાવવાની

હોય

છે .

કામર્ીરી ટં ક

પોરબંદર

વનકાલ

પોરબંદર

વનકાલ

પોરબંદર

વનકાલ

ઇિનેર - પોરબંદર

નંબર ૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨

ની ચલર્ી નોટો ના નંબર વવર્ે રે વવર્તો
લખાવવા માં આવતી હોય તે બંિ કરવ.ં
૩૩

શ્રી રદલીપભાઈ

કોસ્ટલ

લક્ષ્મર્ભાઈ

સબ

ડીવીઝન

હેઠળ

જે તે સમયે જે તે મોટા સેન્ટરોમાં પેટા-

શ્રીડી.વી.લાખાર્ી -

આવતાપોરબંદર થી રાવતયા સિી ના

વવભાર્ીય કચેરી ના હોય તેવી િગ્યાએ MMT

કા.વા .કાયગપાલક

મોઢવાડીયા -

ર્ામો દરરયાકાંઠે િ કોસ્ટલ હાઈ વે ઉપર

વડી કચેરી દ્વારા મંજર કરવામાંઆવેલ હતી

ઇિનેર - પોરબંદર

સદસ્ય શ્રી -

આવેલા હોય , ખારાશ ના લીિે ફોલ્ટ ન ં

પરં ર્ હાલ પોરબંદરથી ર્ોસા ર્ામ કોસ્ટલ

ગ્રામ્ય વવભાર્ીય

જીલ્લા પંચાયત -

પ્રમાર્ ખબ િ વિારે રહેર્ ં હોય તો

પેટા-વવભાર્ીય કચેરી હેઠળ આવે છે .તયાં ફોલ્ટ

કચેરી- મોબાઈલ

પોરબંદર - મકામ

પોરબંદર થી ૧૫ રકમી દર કોસ્ટલ હાઈ

સેન્ટર કાયગરત છે .વધમાં પી.જી.વી.સી.એલ .ની

નંબર -

-ભડ - મોબાઈલ

વે ઉપર આવેલ ર્ોસા ૬૬ કે વી

૨૭*૭

૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨

નંબર-

સબસ્ટે શન ખાતે નવી મીની મેન્ટે નન્સ

૧૮૦૦૨૩૩૧૫૫૩૩૩ પર્ કાયગરત છે .આમ

૯૮૯૮૬૮૪૭૭૪

ટીમફાળવવી.

સદરહ

કલાક

હેલ્પ

ફરરયાદના

વવભાર્ીયકચેરી

લાઈન

વનરાકરર્

દ્વારા

નંબર

માટે

ર્રાન્તાની

શહેર

પેટા-

યોગ્ય

કાયગવાહી કરવામાં આવે છે .
૩૪

શ્રી ભાવેશભાઈ

વી.વી .બજાર માં વીિ િોડાર્ થી

સંબવં િત િગ્યા પર અરિદાર દ્વારામાબલકી હક

શ્રી ડી.વી.લાખાર્ી

સોલંકી -

વંબચત લાભાથીઓ ને વીિ િોડાર્

પરવાર થતો ન હોય તેમિ સદર િગ્યા

-કા.વા .કાયગપાલક

વી.વી.બજાર -

આપવા

સરકારી

ઇિનેર - પોરબંદર

પેશકદમી

ની

ના

હોય

તેઓની

જી.ઈ.બી કોલોની

ઝૂપડપટી અથવા અન્ય કોઈ સ્કીમ હેઠળ વીિ

ગ્રામ્ય વવભાર્ીય

ની સામે -.

િોડાર્

કચેરી- મોબાઈલ

પોરબંદર -

વધમાં િર્ાવવાન કે સદર િગ્યા માબલકી હકની

નંબર -

મોબાઈલ નંબર -

હોય તેમિ અરિદાર દ્વારા પેશકદમી થયેલી

૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨

૯૮૨૫૭૧૮૧૫૩

હોય અને આ અંર્ે નામદાર કોટગ ના ચકાદા
મિબ

આપી

િગ્યા

નો

કરવાનો થાય છે .

શકાય

કબિો

તેમ

અરિદારે

નથી.

ખાલી

કમલાબાર્

પોરબંદર
શહેર

૩૫

શ્રી ઓડેદરા

ટકડા વમયાર્ી ના ડોકલા - િાહમર્વાડી

સદર િરૂરી તમામ સમારકામ ની કામર્ીરી

શ્રી ડી.વી.લાખાર્ી

અરિન પરબત -

વાળા ગ્રપ માં િરૂરી સમારકામ જેવ ં કે

તારીખ :- ૨૫-૧૦-૨૦૧૫ ના રોિ પ ૂર્ગ કરવામાં

-કા.વા .કાયગપાલક

મકામ- ટકડા

કે બલ બદલવો , નવા ફયઝ મકવા , ૪૦

આવેલ છે .

ઇિનેર - પોરબંદર

વમયાર્ી

પોલ ના એન્ર્લો બદલવા વવર્ે રે

ગ્રામ્ય વવભાર્ીય

કામર્ીરી કરી સમારકામ કરી આપવ.ં

કચેરી- મોબાઈલ

કોસ્ટલ

પોરબંદર

પોરબંદર

વનકાલ

પોરબંદર

વનકાલ

પોરબંદર

વનકાલ

શહેર

નંબર ૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨
૩૬

૩૭

શ્રી નાનેરા ભીમા

નવા

સીદા - મકામ-

ખેતીવાડી

વીિ

િોડાર્

ના

નવા ખેતીવાડી વીિ િોડાર્ ની કામર્ીરી

શ્રી પી.એન.

અંદાિપત્ર ની રકમ તારીખ -: ૧૯-૧૧-

તારીખ :- ૩૦-૮-૨૦૧૫ ના રોિ પ ૂર્ગ કરવામાં

ર્ોરર્ીયા - કા.વા .

ઝારે રા - મોબાઈલ

૨૦૧૪ ના રોિ ભરપાઈ કરી દીિેલ

આવેલ છે .

કાયગપાલક ઇિનેર

નંબર -

હોવા છતાં બાજ ના ખેતરવાળા થાંભલા

-પોરબંદર ગ્રામ્ય

૯૯૭૯૭૧૨૫૨૨

ઉભા ન કરવા દે તા હોય કામર્ીરી થયેલ

વવભાર્ીય કચેરી-

નથી તો યોગ્ય કાયગવાહી કરી ને વીિ

મોબાઈલ નંબર -

િોડાર્ આપવ.ં

૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨

શ્રી વેજાભાઈ

વવસાવાડા વાડી વવસ્તાર ના તમામ

કે ન્ર સરકારશ્રી ની રદનદયાલ ઉપાધ્યાય

શ્રી ડી.વી.લાખાર્ી

કે શવાલા - મકામ

ખેતીવાડી ના ગ્રપો ના િર્જરરત એલ.ટી .

જ્યોવતગ્રામ

-કા.વા .કાયગપાલક

-વવસાવાડા -

ના વાયરો ,એન્ર્લો , તાર્ીયા વવર્ે રે

વવભાર્ીય કચેરી હેઠળ અંદાજિત કલ એચ.ટી

ઇિનેર - પોરબંદર

મોબાઈલ નંબર -

બદલાવીને સમારકામ કરવ ં

લાઇન નાં ૨૦ રકલોમીટર તેમિ એલ.ટી લાઇન

ગ્રામ્ય વવભાર્ીય

નાં ૩૦ રકલોમીટર વીિ વાયર તેમિ ફેબિકે સન

કચેરી- મોબાઈલ

બદલવા માટે દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ છે .જે

નંબર -

મંજૂર થયે સતવરે કામ હાથ પર લેવામાં આવશે.

૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨

૯૯૭૮૧ ૮૪૪૨૮

યોિના

હેઠળ

કોસ્ટલ

પેટા-

બર્વદર

પોરબંદર
ગ્રામ્ય

કોસ્ટલ

પોરબંદર
શહેર

૩૮

શ્રી વેજાભાઈ

ચેરકિંર્ ટકડીઓ દ્વારા કે બલ માં સાંિો

અરિદારના વીિિોડાર્ ના કે બલ માં સાંિો

શ્રી ડી.વી.લાખાર્ી

કે શવાલા - મકામ

હોય, ગ્રાહક દ્વારા કે બલ બદલવા માટે

હોય પરર્ ં િો બીન- અવિકૃત વીિ વપરાશ

-કા.વા .કાયગપાલક

-વવસાવાડા -

અરજી કરે લ હોવા છતાં પર્ ખોટી રીતે

થવાની શક્યતા હોય તેવા િ રકસ્સામાં

ઇિનેર - પોરબંદર

મોબાઈલ નંબર -

દં ડ કરી ને પાવર ચોરી ના બીલો

બીનઅવિકૃત વીિ વપરાશ અંર્ે ન ં કામચલાઉ

ગ્રામ્ય વવભાર્ીય

૯૯૭૮૧ ૮૪૪૨૮

આપવામાં આવે છે તે બંિ કરાવવ.ં

આકારર્ી બીલ આપવામાં આવે છે .તેમ છતાં

કચેરી- મોબાઈલ

િો અરિદારને આ બીલ સામે કોઈવાંિા હોય

નંબર -

તો રદવસ ૭ માં સક્ષમ અવિકારીને અપીલ કરી

૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨

કોસ્ટલ

પોરબંદર

પોરબંદર

વનકાલ

પોરબંદર

વનકાલ

પોરબંદર

વનકાલ

શહેર

શકાય તેવી િોર્વાઈ છે .
૩૯

શ્રી વેજાભાઈ

ખેતીવાડી ના ગ્રાહકો ને સીિા લોડવિારા

વીિ ગ્રાહકોએ સમયાંતરે તેમના વીિપ્રસ્થાપન

શ્રીડી.વી.લાખાર્ી -

કે શવાલા - મકામ

ના વીિ બીલો આપવા ને બદલે િો લોડ

ની ચકાસર્ી તેમના દ્વારા િ કરાવવાની હોય છે

કા.વા .કાયગપાલક

-વવસાવાડા -

વિારે માલમ પડે તો નોટીસ પાઠવી ને

અને િરૂર િર્ાય તો ગ્રાહક દ્વારા લોડ વિારા

ઇિનેર - પોરબંદર

મોબાઈલ નંબર -

લોડવિારો કરાવવા િર્ાવવ ં અને આમ

માટે

ગ્રામ્ય વવભાર્ીય

૯૯૭૮૧ ૮૪૪૨૮

છતાં િો ગ્રાહક દ્વારા લોડ વિારો ન

રે ગ્યલરાઇઝ કરવાન ં થાય છે જેમાં કસરવાર

કચેરી- મોબાઈલ

માંર્વા માં આવેતો િ તેને લોડ વિારા

થયે ઉદભવતી િવાબદારી ગ્રાહકની રહે છે .

નંબર -

સંબિીત

કચેરી

માં

અરજી

કરી

ન ં પ ૂરવર્ી બબલ આપવ.ં
૪૦

કોસ્ટલ

પોરબંદર
શહેર

૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨

શ્રી વેજાભાઈ

નવા વીિ િોડાર્ો મંજર થાય છે પરં ર્

નવા

વીિ

િોડાર્

મંજર

થયે

અગ્રતાક્રમે

શ્રી ડી.વી.લાખાર્ી

કે શવાલા - મકામ

તેમાં મીટર ખબ િ મોડા લર્ાડવા માં

લાઈનકામ અને ટ્રાન્સફોમગર લર્ાવી ર્રં તિ

-કા.વા .કાયગપાલક

-વવસાવાડા -

આવે છે અને વીિ પરવઠો લર્ાડવા માં

વીિ મીટર લર્ાવી વીિ િોડાર્નો પાવર ચાલ

ઇિનેર - પોરબંદર

મોબાઈલ નંબર -

ખબ િ ઢીલ રાખવા માં આવે છે તો તે

કરવામાં આવે છે . કલ ૧૧ વીિ મીટર કોસ્ટલ

ગ્રામ્ય વવભાર્ીય

૯૯૭૮૧ ૮૪૪૨૮

કામર્ીરી તાતકાબલક થાય તે કરાવવ.ં

પેટા-વવભાર્ીય કચેરીમાં લર્ાવવાના બાકી હતા

કચેરી- મોબાઈલ

. સદર કામર્ીરી તારીખ :- ૨૦-૮-૨૦૧૫ ના

નંબર -

રોિ પ ૂર્ગ કરવામાં આવેલ છે .

૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨

કોસ્ટલ

પોરબંદર
શહેર

૪૧

શ્રી નાર્ાિર્ભાઈ

પોરબંદર તાલકો ડાકગ ઝોન માંઆવતો

પોરબંદર તાલકાનાં બર્વદર પેટાવવભાર્ીય

શ્રીપી.એન.ર્ોરર્ી

જેઠવા - પ્રદે શમંત્રી

હોય આથી વષગ ૨૦૦૩ થી વષગ ૨૦૧૨

કચેરી હેઠળ ડાકગ ઝોન યોિના હેઠળ વષગ

યા - કા.વા .

શ્રી - ભારતીય

સિી આ તાલકા માં ૧ પર્ ખેતીવાડી

૨૦૧૪-૧૫ માં કલ ૨૫૩ તેમિ ચાલવષગ માં

કાયગપાલક ઇિનેર

રકશાન સંઘ

વીિ િોડાર્ આપવામાં આવેલ નથી .

૧૧૭ નવા થ્રી ફેસ ખેતીવાડી વીિ િોડાર્

-પોરબંદર ગ્રામ્ય

વષગ ૨૦૧૨ થી સરકારશ્રી દ્વારા ડાકગ ઝોન

આપવામાં આવેલ છે .તેમિ ૧૮૧કનેર્કશનનો

વવભાર્ીય કચેરી-

ઉઠાડી ને વીિ િોડાર્આપવાના શર

નાં કામ હાથ પર છે .ચાલ નાર્ાકીય વષગ

મોબાઈલ નંબર -

કરાયેલ હોય તો પોરબંદર તાલકા ને

દરમ્યાન કલ ૩૦૮ કનેર્કશન આપવાનો લક્ષ્યાંક

૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨

વાવષિક વિારે વીિ િોડાર્ આપવાની

આપવામાં આવેલ છે .

બર્વદર

પોરબંદર

પોરબંદર

વનકાલ

પોરબંદર

વનકાલ

પોરબંદર

નીવત-

ગ્રામ્ય

િોર્વાઈ કરવી જેથી વષો થી વીિ
િોડાર્ થી વંબચત તમામ ખેડૂત ને વીિ
િોડાર્ સમયસરમળી શકે .
૪૨

૪૩

શ્રી નાર્ાિર્ભાઈ

ખેતવાડી વવસ્તાર માં નવા થાંભલા ઉભા

આપન ં સ ૂચનઆવકાયગ છે .અને ભવવષ્ય માં

શ્રી પી.એન.

જેઠવા - પ્રદે શમંત્રી

કરતી વખતે િો પેશકદમી િર્ાય તો

આવા કોઈ પર્ પરરસ્થથતી ઉપસ્સ્થત થશે તો

ર્ોરર્ીયા - કા.વા .

શ્રી - ભારતીય

લાગ પડતા તલાટી મંત્રીને સાથે રાખી ને

આપના સ ૂચન ને ધ્યાને રાખવામા આવશે.

કાયગપાલક ઇિનેર

રકશાન સંઘ

થાંભલા ઉભા કરવાની કાયગવાહી કરવી

-પોરબંદર ગ્રામ્ય

જેથી હાલ જે થાંભલાઓ રસ્તા માં

વવભાર્ીય કચેરી-

નડતરરૂપ ઉભા થાય છે તેઅટકાવી

મોબાઈલ નંબર -

શકાય.

૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨

શ્રી નાર્ાિર્ભાઈ

જેમ ઔદ્યોબર્ક વીિ િોડાર્ માંગ્રાહક

આ બાબત સરકારશ્રી નાં અબભર્મ મિબ એક

શ્રીપી.એન.ર્ોરર્ી

જેઠવા - પ્રદે શમંત્રી

તેના માબલકી ના પ્લોટ ના વવસ્તાર માં

કનેર્કશન ઉપર એક મોટર ચલાવી શકે છે .આમ

યા - કા.વા .

શ્રી - ભારતીય

તેના કલ વીિ લોડ મિબ અલર્ અલર્

આ બાબત નીવત વવષયકછે .

કાયગપાલક ઇિનેર

રકશાન સંઘ

મોટરો ચલાવી શકે છે તે રીતે ખેડૂતનો

-પોરબંદર ગ્રામ્ય

સવે નંબર પર્ તેની માબલકી નો િ હોય

વવભાર્ીય કચેરી-

તો ખેડૂત પર્ તેના કલ લોડ મિબ તેના

મોબાઈલ નંબર -

ખેતર માં અલર્ અલર્ િગ્યાએ અલર્

૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨

અલર્ એક કરતા વિારે મોટરો વાપરી
શકે તે માટે યોગ્ય મંજૂરી આપવી.

બર્વદર

પોરબંદર
ગ્રામ્ય

બર્વદર

પોરબંદર
ગ્રામ્ય

વવષયક

૪૪

શ્રી નાર્ાિર્ભાઈ

પોરબંદર જીલ્લા માં ખેતવાડીવવસ્તાર માં

ખેતીવાડી વવષ્તારમાં રહેર્ાક િરાવતા વીિ

શ્રી પી.એન

જેઠવા - પ્રદે શમંત્રી

િ ૧૦૦ %લોકો રહેર્ાંક િરાવતા હોય

ગ્રાહકો ને પ ૂરતા પ્રમાર્ માં વોલ્ટે િ મળી રહે

.ર્ોરર્ીયા -

શ્રી - ભારતીય

તેમને ઘર લાઈટ માટે પ ૂરતા વોલ્ટે િથી

તેવા હેર્થી ૬૬ કે વી સબ સ્ટે શન ખાતે

કા.વા .કાયગપાલક

રકશાન સંઘ

વીિળી આપવી કારર્કે ૬૬ કે વી સબ

સ્પેવશયલ ડીસાઇન વાળા વીિ ટ્રાન્સફોરમર

ઇિનેર - પોરબંદર

સ્ટે શને લર્ાડેલ એલ.એસ.ટી.સી .મારફતે

મ ૂકવામાંઆવેલા છે .

ગ્રામ્ય વવભાર્ીય

આપવા માંઆવતો પાવર ખબ િ ઓછા

કચેરી- મોબાઈલ

વોલ્ટે િ થી મળતો હોય તો મોટી

નંબર -

કે પેસીટી

ના

એલ.એસ.ટી.સી

મકાવવાઅને વસિંર્લ ફેઝ માં પ ૂરતા
વોલ્ટે િ મળે તે માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા
કરવી.

.

૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨

બર્વદર

પોરબંદર
ગ્રામ્ય

પોરબંદર

વનકાલ

