પક-૧
'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮'
િવભાગીય કચેર : ગાંધીધામ, વતુળ કચેર : અંર, તારખ : 06/03/2018, સમય : 10:30
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : એમ.જે.પટેલ
રજુ થયેલ ોની સંયા : 17, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 17, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0
મ

રજુઆતકતાનું નામ

1 લમણ હરાનંદ સેવણી,
સીબી.એસ- ૧૫, વડ ૨એ,
આદપુર-કછ
2 લમણ હરાનંદ સેવણી,
સીબી.એસ- ૧૫, વડ ૨એ,
આદપુર-કછ

ની િવગત

લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ

અતન જવાબ

વીજ પોલ ઉપરથી હે ર ખબરો બે ન રો દુ ર વીજ પોલ ઉપરથી હે ર ખબરો ના બે ન રો દુ ર વીજ પોલ ઉપરથી હેર ખબરો ના મહમ બેનરો
કરવા
કરવા ની કામગીર સમયાંતરે કરવામાં આવે છે તથા ઉતારે લ છે , આગળ પણ બે ન રો ઉતારવાની
મોટા ભાગે પુણ કરેલ છે. તથા સમયાનો િનકાલ કામગીર કરવામાં આવેલી છે.
કરેલ છે.
વાયરોને નડતર ઝાડ કાપવા બાબત

 કટગની કામગીર જરયાત મુ જ બ કરવામાં  કટગની કામગીર કાયિમ કરવામાં આવે છે .
આવે છે . તથા સમયાનો િનકાલ કરેલ છે. .
ીમસૂન કામિગર દરયાન  કટગની કામગીર
કરવમા આવેજ છે.

3 લમણ હરાનંદ સેવાણી

ડ પી ના દરવા બંધ કરવા અંગે

4 લમણ હરાનંદ સેવણી,
સીબી.એસ- ૧૫, વડ ૨એ,
આદપુર-કછ

આદપુર રામબાગમાં ાહકોને પડતી મુકેલી રામબાગ ઓફસ માટેની બડંગ ભાડે રાખવા માટે રામબાગ ઓફસ માટેની બડંગ ભાડે રાખવા માટે
બાબત
ટેન્ડર ોસેસ કરેલ છે તેમજ વડ કચેર, રાજકોટ ટેન્ડરની કામગીર પુણ કરેલ છે .તેમજ વડ કચેર,
ની મંજુર આયા બાદ નું િનરાકરણ થઇ જશે.
રાજકોટ ની મંજુર આયા બાદ નું િનરાકરણ થઇ
જશે.

5 લમણ હરાનંદ સેવણી,
સીબી.એસ- ૧૫, વડ ૨એ,
આદપુર-કછ
6 લમણ હરાનંદ સેવણી,
સીબી.એસ- ૧૫, વડ ૨એ,
આદપુર-કછ
7 લમણ હરાનંદ સેવણી,
સીબી.એસ- ૧૫, વડ ૨એ,
આદપુર-કછ
8 લમણ હરાનંદ સેવણી,
સીબી.એસ- ૧૫, વડ ૨એ,
આદપુર-કછ

ગાંધીધામ તેમજ આદપુર પેટા િવભાગીય કેરમાં કામગીર પુણ કરવામા આવેલ છે.
ડપીના ડયુ શ ન બોસ બદલવાની કામગીર
ચાલુ છે.

આદપુર અને રામબાગમાં ઓફસ માટે વાહન હાલમાં આદપુર અને રામબાગમાં જરયાત મુજબ હાલમાં આદપુર અને રામબાગમાં જરયાત મુજબ
પુરા પાડવા બાબત.
ડેબીટ બીલ પર ગાડ ચાલુ જ છે તેમજ ટેન્ડરની ડેબીટ બીલ પર ગાડ ચાલુ જ છે તેમજ ટેન્ડરની
યા પણ ચાલુ જ છે.
યા પણ ચાલુ જ છે.

આદપુર અને રામબાગમાં પીવાના પાણીની પીવાના પાણીની યવથા જરયાત મુજબ કરવામાં પીવાના પાણીની યવથા જરયાત મુજબ કરવામાં
યવથા કરવા બાબત.
આવે છે
આવે છે
આદપુ ર તે મ જ ગાં ધ ીધામમાં જુ ન ા થાં ભ લા આદપુર તેમજ ગાંધીધામમાં રતાનું કામકાજ ચાલુ કામગીર પુણ કરવામા આવેલ છે.
હટાવવા બાબત.
હોતા જે પોલ ડસમે ન ્ ટ લ કરે લ છે તે હટાવે લ છે
અને જે બાક રહ ગયેલ છે તે દવસ-૧૦ માં હટાવી
દેવામાં આવશે.
આદપુર તેમજ ગાંધીધામમાં લાઇનટાફ ારા આદપુર તેમજ ગાંધીધામમાં લાઇનટાફ ારા પૈસા
પૈસા લઇને કામ કરવામાં આવે છે.
લઇને કામ કરવામાં આવે છે તે વ ી કોઇ ફરયાદ
થાિનક ઓફસે આવેલ નથી અને ફરયાદ આવશે
તો તે ન ી િવ કં પ નીના િનયમ મુ જ બ કાય વ ાહ
કરવામાં આવશે.

આદપુર તેમજ ગાંધીધામમાં લાઇનટાફ ારા પૈસા
લઇને કામ કરવામાં આવે છે તે વ ી કોઇ ફરયાદ
થાિનક ઓફસે આવેલ નથી અને ફરયાદ આવશે
તો તે ન ી િવ કં પ નીના િનયમ મુ જ બ કાય વ ાહ
કરવામાં આવશે.

િનકાલની િથિત
િનકાલ
મેઇટેનસ
િનકાલ
મેઇટેનસ
િનકાલ
મેઇટેનસ
િનકાલ
કચેર સંબિધત
િનકાલ
જનરલ માહતી
િનકાલ
જનરલ માહતી
િનકાલ
મેઇટેનસ
િનકાલ
જનરલ માહતી
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9 જજક અનીલ સોમનાથ

10 સરપંચી ખારરોહર
11 સરપંચી મીઠરોહર
12 સરપંચી મીઠરોહર
13 સરપંચી ગળપાદર ામ
પંચાયત
14 સરપંચી ગળપાદર ામ
પંચાયત
15 ી કંડલા કોમ્લે ફટર
વોટૅર એશોશીયેશન, ગાંધીધામ

16 લતીફ.આર.ખલીફા

17 ી ભવનાથ વેપાર
એશોશીયેશન

વીજ ડાણ ચાલુ કરવા તે મ જ બીલ ઓછુ આપનુ વીજ ડાણ ા. નં ૩૮૧૦૩/૦૨૧૬૪/૪ વીજ
કરવા બાબત
બીલ ન ભરવાને કારણે કાયમી ધોરણે તા. ૨૧.૦૯.૧૬
ના રોજ રદ થયે લ છે . કં પ નીના િનયમ મુ જ બ
બીલની રકમ . ૩૪૪૩૭/- ભરપાઇ કયા બાદ વીજ
ડાણને લગતી કામગીર હાથ ધરવામાં આવશે.
વીજ લાઇન બદલવા અંગે.

આપનુ વીજ ડાણ ા. નં ૩૮૧૦૩/૦૨૧૬૪/૪ વીજ
બીલ ન ભરવાને કારણે કાયમી ધોરણે તા. ૨૧.૦૯.૧૬
ના રોજ રદ થયે લ છે . કં પ નીના િનયમ મુ જ બ
બીલની રકમ . ૩૪૪૩૭/- ભરપાઇ કયા બાદ વીજ
ડાણને લગતી કામગીર હાથ ધરવામાં આવશે.

ખારરોહર ગામમાં રહેણાંક િવતરમાથી પસાર થતી ડ.આઇ.એસ.એસ. કમમાં ૧.૫ ક.મી ની એચ.ટ
૧૧ કેવી લાઇન દવસ-૩૦ માં સવે કયા બાદ બદલી લાઇન શીટ કર આપેલ છે.
આપવામાં આવશે.

મીઠરોહર ામ પં ચ ાયત ગામમાં અલગ- મીઠરોહર ગામમાં જૂના જજરત વાયરો દવસ-૧૫ મીઠરોહર ગામમાં જૂ ન ા જજ ર ત વાયરો તા
અલગ જૂના જજરત વાયરો બદલવા અંગે.
માં સવે કયા બાદ બદલી આપવામાં આવશે.
૦૫/૦૪/૨૦૧૮ ના રોજ બદલી આપવામાં આવેલ છે.
મીઠરોહર ામ પં ચ ાયત ગામમાં બોરચા મીઠરોહર ગામમાં દવસ-૩૦ માં સવ ે કયા બાદ ૫ મીટર ની એચ.ટ. લાઇન, ૧-૧૦૦ કેવીએ ટ:સી,
પાસે અલગ ાસફમર આપવા અંગે.
બોરચા િવતારમા જરયાત મુજબ વીજ ાસફમર ૧૫૦ મી. એલ.ટ. લાઇન નુ કામ એસ. આઇ. કમ
લગાડવામાં આવશે.
મા ૦૬/૦૪/૧૮ ના રોજ બદલવામાં આવેલ છે.

ના સોસાયટમાં લાઇન િશટં ગ કરવા ના સોસાયટમાં લાઇન િશટંગ અંગેનુ સવે કર ૪ પૉલ અને એ.બી. િવચ લગડવામાં આવે લ છે ,
બાબત.
દવસ-૩૦ માં કામ પૂણ કરવામાં આવશે
અને કામ પુણ કરવામાં આવેલ છે.
ના સોસાયટમાં ાસફમર ની કેપેસીટ ના સોસાયટમાં સવે કર દવસ-૩૦ માં કામ પૂણ ાસફમર ની કેપેસીટ ૨૫ કેવીએ થી ૧૦૦ કેવીએ
વધારવા બાબત.
કરવામાં આવશે તે મ જ જર માણે ાસફમર કર કામ પુણ કરવામાં આવેલ છે.
બદલી આપવામાં આવશે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન
િનકાલ
મેઇટેનસ
િનકાલ
મેઇટેનસ
િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન
િનકાલ
મેઇટેનસ

ઝૂપપી િવતારમાં કોમસીયલ વીજ ડાણ ઝૂ પ પી િવતારમાં ઘરવપરાશનુ ં વીજ ડાણ
મેળવવા બાબત.
આપવામાં આવે છે. કેબીન, દુકાનો માટે વાણીય
વપરાશનું વીજ ડાણ માટે નગરપાિલકા ારા ના
વાંધા માણપ અેની કચેરએ રજૂ કયા બાદ વીજ
ડાણ આપવામાં આવશે.

ઝૂ પ પી િવતારમાં ઘરવપરાશનુ ં વીજ ડાણ
આપવામાં આવે છે. કેબીન, દુકાનો માટે વાણીય
વપરાશનું વીજ ડાણ માટે નગરપાિલકા ારા ના
વાંધા માણપ અેની કચેરએ રજૂ કયા બાદ વીજ
ડાણ આપવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

ઓલો રોડ કેબીનમાં કોમસીયલ વીજ ડાણ ઝૂ પ પી િવતારમાં ઘરવપરાશનુ ં વીજ ડાણ
મેળવવા અંગે.
આપવામાં આવે છે. કેબીન, દુકાનો માટે વાણીય
વપરાશનું વીજ ડાણ માટે નગરપાિલકા ારા ના
વાંધા માણપ અેની કચેરએ રજૂ કયા બાદ વીજ
ડાણ આપવામાં આવશે.

ઝૂ પ પી િવતારમાં ઘરવપરાશનુ ં વીજ ડાણ
આપવામાં આવે છે. કેબીન, દુકાનો માટે વાણીય
વપરાશનું વીજ ડાણ માટે નગરપાિલકા ારા ના
વાંધા માણપ અેની કચેરએ રજૂ કયા બાદ વીજ
ડાણ આપવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

.આઇ.ડ.સી ઝૂ પ ડપીમાં માધાભાઇ .આઇ.ડ.સી ઝૂ પ પી િવતારમાં માધાભાઇ
કરમશીભાઇ વાઘરને વીજ કનેશન આપવા કરમશીભાઇ વાઘરની વીજ ડાણની અર અયા
બાબત.
બાદ સવે કર કંપનીના િનયમ મુજબ વીજ ડાણ
આપવાની કામગીર હાથ ધરવામાં આવશે.

.આઇ.ડ.સી ઝૂ પ પી િવતારમાં માધાભાઇ
કરમશીભાઇ વાઘરની વીજ ડાણની અર અયા
બાદ સવે કર કંપનીના િનયમ મુજબ વીજ ડાણ
આપવાની કામગીર હાથ ધરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન
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