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

િવભાગીય કચેર : મોરબી, વતુળ કચેર : મોરબી, તારખ : 13/12/2018, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : એન ડ પનારા કાયપાલક ઈજનેર ૯૯૨૫૨ ૦૯૧૯૧

રજુ થયેલ ોની સંયા : 10, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 10, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ
પેટા

િવભાગીય
કચેર

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

1 મોરબી
શહેર-૨

અય ી
મોરબી લા
ભારતીય
જનતા પાટ
-મોરબી

મોરબી િવભાગીય કચેરનું િવભાજન કર નવી
િવભાગીય કચેર મંજુર કરવા બાબત.

સદર બાબતે િનગિમત કચેર રાજકોટ ને મંજુર અથે
મોકલાવેલ છે.

અેની કચેર ારા ઉપલી કચેર ને પ નં.MD/T-
2/Dn-Bf/3010 તા.૦૨.૦૪.૧૮ થી મોરબી િવભાગીય
કચેરનું િવભાજન કર નવી િવભાગીય કચેર માટેની
દરખાત મંજુર અથે મોકલેલ છે. જે મંજુર મયે નવી
િવભાગીય કચેર શ થઈ જશે.

િનકાલ
કચેર સંબિધત /
એચઆર / િસિવલ

2 મોરબી
શહેર-૨

અય ી
મોરબી લા
ભારતીય
જનતા પાટ
-મોરબી

મોરબી  શહ ેરની  ઓવરહ ેડ  િવલાઈનોન ે
અડરાઉડ  કરવા  બાબત  તથા  મોરબી
શહેરમાં નવું સબ ટેશન આપવા બાબત.

સદર  નીિતિવષયક હોઈ િનગિમત કચેર રાજકોટ
ને મોકલાવેલ છે.

િનકાલ
જેટકો / નવું એસએસ

3 મોરબી
શહેર-૨

અય ી
મોરબી લા
ભારતીય
જનતા પાટ
-મોરબી

ટંકારા  અને  શનાળા સબ ડવીઝનમાંથી નવું
લઈ સબ ડવીઝન કરવા બાબત.

સદર  નીિતિવષયક હોઈ િનગિમત કચેર રાજકોટ
ને મોકલાવેલ છે.

મોરબી િવભાગીય કચેર ારા પ ન. MD/T-2/sdn-
Bf/4008/DT:02.05.18  થી  ઉપલી  કચેરની
દ રખ ા ત  મ ો કલ ે લ  જ ે  GUVNL   ા ર ા  પ
ન.GUVNL/HR/NEW Sdn/PG/1840 Dt:21.8.18
થી માપદંડ મુજબ ા ન હોવાથી મંજુર કરેલ નથી.

િનકાલ
કચેર સંબિધત /
એચઆર / િસિવલ

4 મોરબી
શહેર-૨

અય ી
મોરબી લા
ભારતીય
જનતા પાટ
-મોરબી

મોરબી જલા PGVCL ની તમામ કચેરઓ માં
ટાફની ઘટ પુર કરવા બાબત.

સદર  નીિતિવષયક હોઈ િનગિમત કચેર રાજકોટ
ને મોકલાવેલ છે.

વતુળ કચેર,  મોરબીના સતાેમાં  આવતી તમામ
ટાફની ઘટ પુર કરવાની કાયવાહ હાલમાં ચાલુ છે.

િનકાલ
કચેર સંબિધત /
એચઆર / િસિવલ

5 મોરબી
શહેર-૨

મહામંી ી
ટંકારા તાલુકા
ભારતીય
જનતા પાટ
-મોરબી

ટંકારા  પેટાવીભાગીય  કચેરનું  િવભાજન  કર
નવી  પેટાવીભાગીય  કચેરની  મંજુર  આપવા
બાબત.

સદર  નીિતિવષયક હોઈ િનગિમત કચેર રાજકોટ
ને મોકલાવેલ છે.

મોરબી િવભાગીય કચેર ારા પ ન. MD/T-2/sdn-
Bf/4008  DT:02.05.18  થી  ઉપલી  કચેરની
દ રખ ા ત  મ ો કલ ે લ  જ ે  GUVNL   ા ર ા  પ
ન.GUVNL/HR/NEW Sdn/PG/1840 Dt:21.8.18
થી માપદંડ મુજબ ા ન હોવાથી મંજુર કરેલ નથી.

િનકાલ
કચેર સંબિધત /
એચઆર / િસિવલ

6 મોરબી
ાય

રાજુભાઈ
ભીમભાઈ
મણવર

11KV ફડરનો  કેબલ વારંવાર  લાટ થવા
બાબત.

સદર ફડર નો સવે કર જર સમારકામ ટુંક સમય
માં પૂણ કર િનરાકરણ લાવવામાં આવશે.

સદર રજુઆત પરવે મોરબી િવભાગીય કચેર હેઠળની
ાય  પેટા  િવભાગીય  કચેર  ારા  ોજેકટ  નં  :
૨ ૩૯૯ ૪૦  થ ી  નવ ો  નવ ો  ક ે બલ  બદલ ાવ ી
તા.૦૧.૦૧.૨૦૧૯  ના ં  રોજ  કામ  પુણ  કર  નુ ં
સંતોષકારક િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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7 જેતપર
મોરબી

અિનલભાઈ
નાનભાઈ
સુરાણી
મો:૯૮૨૫૪
૨૯૪૧૪

66KV  પાવડયા  સબ  ટેશન  તાકાલીક
કરવા બાબત.

સદર નાં િનરાકરણ માટે GETCO ને ણ કરવામાં
આવશે.

િનકાલ
જેટકો / નવું એસએસ

8 જેતપર
મોરબી

કો
કાંિતલાલ
પોપટભાઈ
મો: ૯૯૭૪૮
૫૦૫૨૭

જુનો સિવસ વાયર બદલવા બાબત. સદર ાહકનો જુનો સિવસ વાયર બદલાવી નું
િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

9 જેતપર
મોરબી

કુંભાર પરેશ
લખમણભાઈ
મો: ૯૬૦૧૧
૦૦૨૫૬

જુનો સિવસ વાયર બદલવા બાબત. સદર ાહકનો જુનો સિવસ વાયર બદલાવી નું
િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

10 શનાળા ચાવડા
નવનીતભાઈ
કયાણભાઈ

રોકડયા 11KV ખેતીવાડ ફડરમાં ૩-Q િવજ
િનયમ  અનુસાર  મળે  છે .  પર ંત ુ  બાકના
કલાકોમાં 1-Q વીજ મળતી નથી.

સદર ફડરમાં િસંગલ ફેઇઝ વીજડાણ ન હોઈ િસંગલ
ફેઇઝ વીજ પૂરવઠો પુરો પાડવામાં આવતો નથી.આથી,
અરજદારને િસંગલ ફેઇઝ વીજડાણની માંગણી અંગેની
અર કરવા જણાવેલ.

સદર ફડરમાં િસંગલ ફેઇઝ વીજડાણ ન હોઈ િસંગલ
ફેઇઝ  વીજ  પૂરવઠો  પુરો  પાડવામાં  આવતો  નથી.
આથી, અરજદારને િસંગલ ફેઇઝ વીજડાણની માંગણી
અંગેની અર કરવા જણાવેલ.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો


