
પત્રક – ૧ 
- લોક સવંાદ સેત ુઅંતર્ગત મળેલ અરજીઓ - 

તાલકુો :- રાણાવાવ                                                                    જિલ્લો:- પોરબદંર 
ક્રમ અરિદારનુ ંનામ અરજીની બાબત  સબંધંિત કચેરી / 

ધવભાર્ 
ધનકાલની કક્ષા  રરમાર્કસગ 

૧૩ સરપચં શ્રી ગ્રામ 
પચંાયત રાણા 
બોરડી 

પ.ગ.ુવી.ક.લી. 
ની ટી.સી. ફરતે 
લોખડં ની 
ફેન્સિંર્ બનાવવા 
તથા દરેક 
રફડરમા ંકેધમકલ 
ટાઇપ અરથીંર્ 
કરાવવા બાબત. 

પ.ગ.ુવી.ક.લી. 
પેટા ધવભાર્ીય 
કચેરી, રાણાવાવ. 

અતે્ર ની કચેરી દ્વારા ર્ામતળમા ંઆવેલા  મહત્વ 
લોકેશન પર લોખડં ની ફેંધસિંર્ ટ્રા્સફોમગર ફરતે 
મકૂવા દરખાસ્ત કરેલ છે જે મજૂંરી મળતા આવા 
લોકેશન ઉપર લોખડં ની ફેંધસિંર્ ટ્રા્સફોમગર ફરતે 
મકૂવામા ંઆવસે તેમિ ૧૧કેવી રફડર ના તમામ 
પોલ પર આર.ઇ. સ્ટા્ડડગ મિુબ કોઇલ ટાઇપ 
અરથીંર્ કરવામા ં આવે છે કેધમકલ ટાઇપ 
અરથીંર્ આધથિક રીતના વધ ુ ખચાગળ હોય જેથી 
મહત્વ ના લોકેશન ઉપર પ્રાથધમક સવે કયાગ બાદ 
ટ્રા્સફોમગર સેંટરના કેધમકલ ટાઇપ અરથીંર્ 
કરવાની દરખાસ્ત કરવામા ંઆવસે.  

ધનકાલ  

       

 



પત્રક – ૧ 
- લોક સવંાદ સેત ુઅંતર્ગત મળેલ અરજીઓ - 

તાલકુો :- રાણાવાવ                                                                    જિલ્લો:- પોરબદંર 
ક્રમ અરિદારનુ ંનામ અરજીની 

બાબત  
સબંધંિત 
કચેરી / 
ધવભાર્ 

ધનકાલની કક્ષા  રરમાર્કસગ 

૨૮ શ્રી કાદરી મસુ્તાક 
મહુમદઅલી 

ટ્રા્સફોમગર 
ની જ્ગ્યા 
ખસેડવા 
બાબત  

પ.ગ.ુવી.ક.લી. 
પેટા 
ધવભાર્ીય 
કચેરી, 
રાણાવાવ. 

શ્રી કાદરી મસુ્તાક મહમદઅલી દ્વારા રજૂ કરવામા ં આવેલ પ્રશ્ન બાબતે 
િરૂરી સ્થળ સવે કરેલ છે અને સધવશેષ િણાવવા નુ ં કે પ્રશ્ન મા ં જે 
ટ્રા્સફોરમર ખસેડવાની રજૂઆત કરેલ છે તે ટ્રા્સફોરમર 11કેવી 
બબલેશ્વર અબગન ફીડર કે જે રાણાવાવ ધસરટ ધવસ્તાર મા ંપાવર સપ્લાય 
પરૂો પાડે છે તેમ 11 કેવી લાઇન ની નીચે આવેલ છે જેમથી કેબલ 
મારફત દરબારર્ઢ ધવસ્તાર ( પોબલસ સ્ટેશન અને પોબલસ કોલોની 
ધવસ્તાર )  મા ંપાવર સપ્લાય કરવામા ંઆવે છે. તેમિ સવે કરતા ંમાલમૂ 
પડેલ છે કે સદર ટ્રા્સફોરમર કોઈ અ્ય િ્યા એ ટેનર્કનકલ કારણો સર 
ખસેડી સકાઈ તેમ ના હોય, અતે્ર ની કચેરી દ્વારા સમયાતંરે આ 
ટ્રા્સફોરમર પર સમર કામ કરી આપવામા ંઆવે છે. તેમિ આ રજૂઆત 
બાબતે અર્ાઉ પણ અરિદાર શ્રી ને આ બાબત ની જાણ કરવામા ંઆવેલ 
છે. ધવશેષ મા ંિણાવાવ નુ ં કે અતે્ર ની કચેરી ના ઉપલબ્િ રેકોડગ મિુબ 
સદર વીિ ટ્રા્સફોરમર મા ંકોઈ અકસ્માત થયેલ હોય તેવો કોઈ બનાવ 
આિરદન સિુી બનવા પામેલ નથી.   

ધનકાલ  



         પત્રક – ૧ 
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તાલકુો :- રાણાવાવ                                                                    જિલ્લો:- પોરબદંર 
ક્રમ અરિદારનુ ંનામ અરજીની 

બાબત  
સબંધંિત 
કચેરી / 
ધવભાર્ 

ધનકાલની કક્ષા  રરમાર્કસગ 

૦૬ સરપચં શ્રી ગ્રામ 
પચંાયત વનાના 

ટ્રા્સફોમગર 
ની જ્ગ્યા 
ખસેડવા 
બાબત  

પ.ગ.ુવી.ક.લી. 
પેટા 
ધવભાર્ીય 
કચેરી, 
રાણાવાવ. 

દ્વારા શ્રી વનાણા – સરપચં  દ્વારા રજૂ કરવામા ંઆવેલ પ્રશ્ન 
બાબતે િરૂરી સ્થળ સવે કરેલ છે અને સધવશેષ િણાવવા 
નુ ં કે  ગ્રામ પચંાયત વનાણા -  સરપચં શ્રી દ્વારા તા 
26.10.2015 ના રોિ રૂધપયા 195000/- ભરપાઈ કરી ર્ામ 
મા ં સ્ટ્રીટ લાઇટ માટે ના વાયર નાખવા માટે નુ ં અંદાિ 
પત્ર ભરપાઈ કરવામા ંઆવેલ છે. જે અનસુિંાને અતે્ર ની 
કચેરી દ્વારા િરૂરી માલ સામાન માટે નો ઓડગર અને િરૂરી 
કામર્ીરી કરવા માટે નો ઓડગર કો્ટ્રાર્કટર શ્રી ને આપી ને 
સદર કામર્ીરી તારીખ ૧૩-૪-૨૦૧૬ ના રોિ પણૂગ 
કરવામા ંઆવેલ છે.  

ધનકાલ  

 
 


