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પક-૧
'પીવીસીએલ પેટા િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૭'

પેટા િવભાગીય કચેર : ઓખા, િવભાગીય કચેર : દેવભૂિમ ારકા, વતુળ કચેર : મનગર, તારખ : 11/07/2017, સમય : 15:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એમ.ડ.પટેલ - ૯૮૭૯૨૦૧૮૫૧

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 26, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 26, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 અમર ગાંધી, રહે.આરંભડા,

મો.૯૯૦૪૮૨૧૨૧૨
િવયા યોિત કૂલ વાળું ટસી શટ છે િવયા યોિત કૂલ વાળું  માધવ ટસી ચેક કરતાં

એલટ સાઈડ લગ બ ગયેલ હોવાનું માલૂમ પડેલ
. તા ૧૨.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ સદર લગ બદલવામાં
આવેલ.

િવયા યોિત કૂલ વાળું  માધવ ટસી ચેક કરતાં
એલટ સાઈડ લગ બ ગયેલ હોવાનું માલૂમ પડેલ
. તા ૧૨.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ સદર લગ બદલવામાં
આવેલ.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 અિન બી કેર, ઓખા નગર
પાલીકા સદય

સુરજ  કરાડ  ગામ  મા ં  નાઈટ  િશટમા ં
માણસોની  યવથા  કરવી

સુરજ કરાડ ગામ માં નાઇટ િશટ માં માણસો ની
યવથા કરવામાં આવશે

વડ કચેર, યુવીએનએલ ારા એસઓ-૦૪ મા
ાહકોની સંયા તેમજ ભૌગોિલક િવતારને યાનમાં
રાખી ફેરફાર માટે ઉ અને પેોકેમીકસ િવભાગમાં
મોકલવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
ટાફ વધારવા

3 કાભાઈ, આંખના દવાખાના
પાછળ

ઓખા  િવતાર  માં  આવેલ  પિપંગ  ટેસન
ચાલુ કરે તે દરયાન વૉટેજ ડમ થઈ ય
છે.

પિપંગ ટેસનનું ટસી અલગ હોવાથી ડમ વોટેજ
નું લાગુ પડતું નથી.

રજૂઆતના અનુસંધાને ઓખા પેટા િવભાગીય કચેર
ારા  અરજદારના  રેહણાક  િવતામાં  આવતા  વીજ
ડાણોમાં  વૉટેજની  માપણી  અરજદારને  સાથે
રાખીને કરવામાં આવેલ. જેમાં વૉટેજ િનયમ મુજબ
બરાબર જણાયેલ છે. વધુમાં પિપંગ ટેસનનું વીજ
ાસફમર અલગ હોવાથી પિપંગ ટેસન ચાલુ હોય
તે દરયાન અરજદારના િવતારના વીજ ડાણોના
વીજ દબાણમાં કોઈ ફેરફાર જનાએલ નથી. હાલ સદર
િવતારમાં વીજ દબાણની કોઈ ફરયાદ નથી.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

4 કાભાઈ, આંખના દવાખાના
પાછળ

સુરજ કરાડ ગામ માં આવેલ ગાયી નગરના
બધા વીજ ાસફમર ઓમટેસન કરવા

સુરજ કરાડ ગામ માં આવેલ ગાયીનાગર ના બધા
ટસી  ઓમટ ેસન  થઈ  ગયેલ  છે .  જ ેમા ં  ણ
ાસફમર  ૨૫  કેવી  થી  ૬૩  ક ેવીએ  તથા  એક
ાસફમર ૬૩ કેવી થી ૧૦૦ કેવીએ થી તા ૨૮-૦૭-
૨૦૧૭ ના રોજ ઓમટેસન કરવામાં આવેલ છે.

સુરજ કરાડ ગામ માં આવેલ ગાયીનાગર ના બધા
ટસી  ઓમટ ેસન  થઈ  ગયેલ  છે .  જ ેમા ં  ણ
ાસફમર  ૨૫  કેવી  થી  ૬૩  ક ેવીએ  તથા  એક
ાસફમર ૬૩ કેવી થી ૧૦૦ કેવીએ થી તા ૨૮-૦૭-
૨૦૧૭ ના રોજ ઓમટેસન કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 કાભાઈ, આંખના દવાખાના
પાછળ

ઓખા નગર પાિલકા માં આવેલ વડ ન ૬ માં
છ મહનાથી પોલ ઊભા કરવાના બાક છે.

સદર કામનું જર સવે તા ૨૫-૦૭-૨૦૧૭ ના રોજ
કરેલ છે જેમાં એલટ લાઇનના ૮ નંગ પોલનું જર
સમારકામ કરવાનું હોય જે દન ૧૫ માં પૂણ કરવામાં
આવશે. તેમજ સદર કામ ગિત માં છે

રજૂઆત મુજબના વડ નંબર-૬ માં બાક રહેતા ૮
વીજ પોલ તા. ૨૯/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ ઊભા કર
સદર ફરયાદનું સુખદ િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 અમરભાઈ ગાંધી ઓખા  નગરપાિલકાના  િવતારમા ં  અનેક
જયાએ  ડેમેજ  પોલ  પડેલા  છે  તે  તમામ
હટાવવા

સદર કામનું જર સવે અરજદારને સાથે રાખી તા
૨૮-૦૭-૨૦૧૭ ના રોજ કરેલ છે જેમાં ૧૫ નંગ ડેમેજ
પોલનું યોય જયાએ કોઈને નડતર પ ન થાય તે
રતે ખસેડવામાં આવેલ છે.

સદર કામનું જર સવે અરજદારને સાથે રાખી તા
૨૮-૦૭-૨૦૧૭ ના રોજ કરેલ છે જેમાં ૧૫ નંગ ડેમેજ
પોલનું યોય જયાએ કોઈને નડતર પ ન થાય તે
રતે ખસેડવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 અમરભાઈ ગાંધી ઓખા  હાઈકૂલ  વાળા  ાસફમરનું  ફિસંગ
કરાવવું

તાંિક  મંજૂર  મળતા  ાસફમરનુ ં  ફિસંગ  કર
આપવામાં આવશે

સદર ાસફમરનું  જર  સમર કામ કરાવેલ  છે.
ફેિસંગ માટે હાલ કોઈ ગવાઈ નથી.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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8 હેતભાઈ િવલાણી, આરંભડા,
મો.૯૮૨૪૮૯૬૪૯૧

આરંભદા ગામ માં આવેલ પાણીના સંપ -૨ નું
ાસફમર ્ચર બદલવાનું છે.

સદર કામ નું જર સવે કરેલ છે.તેમજ સદર કામ
જર તાંિક મંજૂર મેળયા પછ દન ૨૦ માં પૂણ
કરવામાં આવશે.

રજૂઆત મુજબ પાણીના સંપ-૨ નું વીજ ાસફમરનું
ચર બદલવાનું  કામ તા.૧૯.૦૯.૨૦૧૭ ના  રોજ
પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 હેતભાઈ િવલાણી, આરંભડા,
મો.૯૮૨૪૮૯૬૪૯૧

ઓખા નાગર પાલીકા િવતારમાં લાંબા ગાળા
ટૂંકા કરવા તથા જજરત પોલ બદલવા નવા
પોલ આપવા

સદર કામનું જર સવે તા ૨૭-૦૭-૨૦૧૭ ના રોજ
કરેલ છે જેમાં એલટ લાઇનના ૨૨ નંગ પોલનું જર
સમારકામ કરવાનું હોય જે દન ૧૫ માં પૂણ કરવામાં
આવશે. તેમજ સદર કામ ગિત માં છે

ઓખા નાગર પાલીકા િવતારમાં લાંબા ગાળા ટૂંકા
કરવા માટે તથા જજરત પોલ ને બદલે નવા પોલ
આમ કુલ ૨૪ નંગ નવા પોલ તા. ૬.૯.૧૭ સુધીમાં
બદલાવીને સાદર નું સુખદ િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

10 હેતભાઈ િવલાણી, આરંભડા,
મો.૯૮૨૪૮૯૬૪૯૧

ઓખા નાગર પાલીકા િવતારની આશરે ૧૦૦
જેટલી ટ લાઇટો દવસ દરયાન ચાલુ રહે
છે

સદર કામ માટે યોય સવે કરેલ છે જેમાં એલટ
એબી  કેબલ ૩૫  ગાળાનો  નાખવાનો  હોય  જર
તાંિક મંજૂર મયે દવસ ૬૦ માં  પૂણ  કરવામાં
આવશે.

રજૂઆતના  િનકાલ  માટે  જરયાત  મુજબ  ટ
લાઇટના ફેજ વાયર માટે 35 ગાળામાં સ્વેરએમએમ
તથા ૩૪ સ્વેર એમએમ કંડટર તા. 26.8.2017
સુધીમાં ખચેલ છે. હાલ દવસ દરયાન ટ લાઇટો
ચાલુ  રેહવાની  ફરયાદો  નથી.  આમ સદર  શનું
િનરાકરણ કરેલ છે

િનકાલ
ટ લાઇટ

11 હેતભાઈ િવલાણી, આરંભડા,
મો.૯૮૨૪૮૯૬૪૯૧

આરંભડા  ગામ માં  આવેલ મધુરમથી ી
ફાટક સુધી હાલ જે લાઇન છે તેના પોલ સીધા
કરવા

સદર કામ માટે જર સવે કરેલ છે જેમાં ૫ પોલ
સીધા કરવાના હોય દન ૭ માં પોલ સીધા કર કામ
પૂણ કર આપવામાં આવશે

સદર લાઇનના ૫ પોલ સીધા કરેલ છે. િનકાલ
મેઇટેનસ

12 િવજયભાઈ ગોરધનભાઈ,
ગાયીનગર, વડ નં.૬,
મો.૯૯૭૪૮૬૮૮૯૪

સુરજ કરાડ ગામ માં આવેલ ગાયી નગરમાં
એલટના વાયર ઢલા હોવાથી અવાર નવાર
ભટકાય છે.

સદર કામ માટે  યોય સવ ે  કરેલ છે  જેમાં  સદર
કામના એલટ લાઇનના ૨૨ વીજ પોલઊભા કરવાનું
નું કામ કરેલ છે. જેનું કામ દન ૧૦માં માલસમાનની
ઉલધતાં મુજબ પૂણ કરવામાં આવશે.

સાદર  રજૂઆત મુજબ સુરજકરાડ  ગામમાં  ગાયી
નગર િવતારમાં  એલ.ટ.  લાઈનમાં  ખુલા  તારની
જયાએ  ૨૨૦૦.૦૦  મી.  એ.બી.  કેબલ  નાખવાની
કામગીર તા. ૨૯/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ પૂણ કરવામાં
આવેલ છે. સદર ફરયાદનું સુખદ િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

13 હરેનભાઈ રાઠોડ,
મો.૯૯૯૮૧૫૪૧૪૮

સુરજ કરાડ ગામ માં આવેલ ગાયીનગરમાં
એબી કેબલ નાખવો

સદર કામ માટે યોય સવે કરેલ છે તેમજ તાંિક
મ ં જ ૂ ર   મ ા ટ ે  ન ા  જ  ર    ો જ ે ક ટ  ન
૧૭૦૫૫૬,૧૭૦૫૫૭,૧૭૦૫૫૮ મંજૂર  થયેલ છે  જેમાં
મટરયલ  ઉપલધએ  દન  ૩૫  મા ં  કામ  પુણ
કરવામાં આવશે.

સાદર  રજૂઆત મુજબ સુરજકરાડ  ગામમાં  ગાયી
નગર િવતારમાં  એલ.ટ.  લાઈનમાં  ખુલા  તારની
જયાએ  ૨૨૦૦.૦૦  મી.  એ.બી.  કેબલ  નાખવાની
કામગીર તા. ૨૯/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ પૂણ કરવામાં
આવેલ છે. સદર ફરયાદનું સુખદ િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

14 હભાઇ જભાઈ ઝાખરા, માસૂમ
ચોક, બમાશલ વાટર પાછળ.
મો.૯૫૭૪૦૧૭૪૪૫

સુરજ કરાડ ગામે આવેલ માસૂમ ચોક િવતાર
માં આવેલ ચાલુ વીજ ડાણમાં નવા બે વીજ
પોલ ઊભા કરવા બાબત

સદર કામ માટે જર સવે કરેલ છે જેમાં ૦૪ નંગ
વીજ પોલ ઊભા થયેલ છે તેમજ એબી કેબલ ની
જરયાત  હોય  મટરયલ મયે  સદર  કામ  પૂણ
કરવામાં આવશે

સદર કામ માટે જર સવે કરેલ છે જેમાં ૦૪ નંગ
વીજ પોલ ઊભા કરને  તેમજ ૨૦૦ મીટર એબી
કેબલ ખચી તા. ૧૪.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ સદર કામગીર
પૂણ  કરવામાં  આવેલ  છે  અને  ફરયાદનુ ં  સુખદ
િનરાકરણ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

15 હિલફાબેન આબુબકર, વડ નં.૬,
ગાયીનગર, મો.૮૪૬૯૧૫૧૨૯૫

સૂરજકારડ  ગામે  આવેલ  ગાયી  નાગર
િવતાર  માં  આવેલ  જૂનો  પોલ  ાસો  છે.
બાજુમાં નવો પોલ હયાત છે. નવા પોલ પર
લાઇન ફેરવવી

સદર કામ માટેનું  સવે થયેલ છે જેમાં જર કામ
દન ૦૫ માં પૂણ કરવામાં આવશે.

સૂરજકારડ ગામે આવેલ ગાયી નાગર િવતાર માં
આવેલ જૂનો ાસો પોલ બદલી બાજુમાં નવો પોલ
કાયરત તા. ૦૬.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ કર આપેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ
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16 મુરતીભાઈ ભરડવા, રઘુનાથ
રોડ, મો.૯૮૨૪૪૯૦૦૬૧

સુરજ કરાડ ગામ માં એલ ટ એબી કેબલ
નાખવા બાબત

૧૧કેવી  સૂરજકરાડ  જેવાય  ફડર  નાણાકય  વષ
૨૦૧૬-૧૭  મા ં  સાગરખેડ ુ  યોજના  હ ેઠળ  વીજ
લાઈનોના સમારકામ માટે પસંદગી પામેલ જે અવયે
િવિવધ કામો અંગેનું  સવે  કરને ૧૧કેવી સૂરજકરાડ
જેવાય વીજ ફડરમાં  તાંિક રતે  જર એલટ
એબીસી કૅબલ ૪ કમી , ૫૦ નવા વીજપોલ, ૧૫૦
ડક ઇયુલેટર,  ૫૫૦ ફાઈબર પીનો,  ૫૦ નવા
અથગ  કરવામા ં  આવેલ  છે .  સદર  કામગીર
જુલાઈ૨૦૧૭  માં  પૂણ  કરવામાં  આવેલ  છે

૧૧કેવી  સૂરજકરાડ  જેવાય  ફડર  નાણાકય  વષ
૨૦૧૬-૧૭  મા ં  સાગરખેડ ુ  યોજના  હ ેઠળ  વીજ
લાઈનોના સમારકામ માટે પસંદગી પામેલ જે અવયે
િવિવધ કામો અંગેનું  સવે  કરને ૧૧કેવી સૂરજકરાડ
જેવાય વીજ ફડરમાં  તાંિક રતે  જર એલટ
એબીસી કૅબલ ૪ કમી , ૫૦ નવા વીજપોલ, ૧૫૦
ડક ઇયુલેટર,  ૫૫૦ ફાઈબર પીનો,  ૫૦ નવા
અથગ  કરવામા ં  આવેલ  છે .  સદર  કામગીર
જુલાઈ૨૦૧૭  માં  પૂણ  કરવામાં  આવેલ  છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

17 જયરામ દમ દાનદર, માિત
નગર, ઓખા, મો.૮૪૮૮૮૪૯૯૫૯

સુરજ કરાડ ગામ માં જજરત પોલ બદલવા
બાબત

સદર કામ માટેનું જર સવે થયેલ છે જેમાં ૦૪ નંગ
પોલ બદલવાની જરયાત હોય દન ૦૭ માં પૂણ
કરવામાં આવશે.

સદર કામ માટે જર સવે કરેલ છે જેમાં ૦૪ નંગ
વીજ પોલ ઊભા કરને  તેમજ ૨૦૦ મીટર એબી
કેબલ ખચી તા. ૧૪.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ સદર કામગીર
પૂણ  કરવામાં  આવેલ  છે  અને  ફરયાદનુ ં  સુખદ
િનરાકરણ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

18 િવજય એમ ભાયાણી, યુ િવજય
સાઇકલ ટોર, હાઇવે રોડ,
સૂરજકરાડ, મો.૯૬૬૨૨૫૨૯૯૯

સુરજ કરાડ ગામ ના ી ફેઝ વીજ ધારકોને
દર મહને તથા ૧ ફેઝ વીજ ધારકોને ૨ મહને
િવજબલ આપવામાં આવે છે. િવજબલના આ
સમયગાળાની  િવસંગતતા  માટેના  કારણો
જણાવો. તે માટેનો પરપની નકલ આપવી.

માનનીય ગુજરાત વીજ િનયમન પંચ ારા આપવામાં
આવેલ  સલાય  કોડ  -  ૨૦૧૫  મુજબ  કોઈપણ
િવજિવતરણ કંપનીએ પોતાની વહવટ સરળતા અને
આયોજન મુજબ ૩ ફેઝ વીજ ધારકો અને ૧ ફેઝ વીજ
ધારકોને માિસક કે માિસક વીજ બલ બનાવવાની
ગવાઈ કરવામાં આવેલ છે.

માનનીય ગુજરાત વીજ િનયમન પંચ ારા આપવામાં
આવેલ  સલાય  કોડ  -  ૨૦૧૫  મુજબ  કોઈપણ
િવજિવતરણ કંપનીએ પોતાની વહવટ સરળતા અને
આયોજન મુજબ ૩ ફેઝ વીજ ધારકો અને ૧ ફેઝ વીજ
ધારકોને માિસક કે માિસક વીજ બલ બનાવવાની
ગવાઈ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

19 િવજય એમ ભાયાણી, યુ િવજય
સાઇકલ ટોર, હાઇવે રોડ,
સૂરજકરાડ, મો.૯૬૬૨૨૫૨૯૯૯

ઓખા  પીવીસીએલ  ારા  ાહકો  પાસેથી
િવલંબત ચુકવણી પેટે  ૧૦૦ અને  ૨૦૦
RC લેવામાં  આવે  છે.  તો  તેના  પરપની
નકલ આપવી.

યારે ાહકોની ઇલેક્ક બીલ રકમ બાક હોય અને
તેનું વીજ ડાણ કાપી નાખવામાં આવેલ હોય યારે
ાહકને  િવજ કનેશન ફર ચાલુ  કરવવામાં  આવે
યારે રેિસડેસ કનેશન ના .૧૦૦/- અને કોમસલ
ના  .૨૦૦/-,  ઔધોિગકના  .૯૦૦/-  માનનીય
ગુજરાત વીજ િનયમન પંચના નોટફકેશન નં.૯ -
૨૦૦૫  માણે  વસૂલ  કરવામા ં  આવે  છે  અને
િવલંબત  ચુકવણી  ચાજ  માનનીય  ગુજરાત  વીજ
િનયમન પંચના વતમાન સલાય કોડ મુજબ લાગુ
પાડવામાં આવે છે.

યારે ાહકોની ઇલેક્ક બીલ રકમ બાક હોય અને
તેનું વીજ ડાણ કાપી નાખવામાં આવેલ હોય યારે
ાહકને  િવજ કનેશન ફર ચાલુ  કરવવામાં  આવે
યારે રેિસડેસ કનેશન ના .૧૦૦/- અને કોમસલ
ના  .૨૦૦/-,  ઔધોિગકના  .૯૦૦/-  માનનીય
ગુજરાત વીજ િનયમન પંચના નોટફકેશન નં.૯ -
૨૦૦૫  માણે  વસૂલ  કરવામા ં  આવે  છે  અને
િવલંબત  ચુકવણી  ચાજ  માનનીય  ગુજરાત  વીજ
િનયમન પંચના વતમાન સલાય કોડ મુજબ લાગુ
પાડવામાં આવે છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

20 િવજય એમ ભાયાણી, યુ િવજય
સાઇકલ ટોર, હાઇવે રોડ,
સૂરજકરાડ, મો.૯૬૬૨૨૫૨૯૯૯

આરંભાડા ગામ માં આવેલ મહાવીર સોસાયટ
હન ુમાનધાર  મ ં દર  િવતારમા ં  એસવી
કરમભાઈ બોલીમના ઘર પાસેથી પસાર થતાં
વીજ  વાયરો  ત ેમના  ફળયામા ં  આવેલ
બખાઈના ઝાડ સાથે એકદમ વાંકા વ ગયેલ
છે. હજુ સુધી વીજ વાયરો હટાવાયેલ નથી.

સદર કામ માટે સવે કરેલ છે જેમાં ફત જર 
કટંગ કરવાનું હોય સદર કામ શટ ડાઉન મેળવાયા
બાદ દન ૦૭ માં પૂણ કરવામાં આવશે.

સદર કામ માટે સવે કર જર  કટંગ કરવાની
કામગીર તા. ૦૨.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ પૂણ કરવામાં
આવેલ છે

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

21 િવજય એમ ભાયાણી, યુ િવજય
સાઇકલ ટોર, હાઇવે રોડ,
સૂરજકરાડ, મો.૯૬૬૨૨૫૨૯૯૯

ડયન ઇલેક્િસટ એટ ૧૯૫૬ મુજબ RMB
િવભાગ  ારા  બહાર  પાડવામા ં  આવેલ
પરપોની  તમામ  નકલો  આપવા  િવનંતી.

સદર પરપો  PGVCL વેબ સાઇટ પર ઉપલધ
હોય તેમાથી મેળવી શકાય

સદર પરપો  PGVCL વેબ સાઇટ પર ઉપલધ
હોય તેમાથી મેળવી શકાય

િનકાલ
જનરલ માહતી
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22 િવજય એમ ભાયાણી, યુ િવજય
સાઇકલ ટોર, હાઇવે રોડ,
સૂરજકરાડ, મો.૯૬૬૨૨૫૨૯૯૯

સામાય કંપલેનમાં ૨૪ કલાકથી વધારે સમય
થવા છતાં કામ થયેલ ન હોય તેવા બેદરકાર
કમચાર સામે આપ ારા શું કાયવાહ કરવામાં
આવી છે અને કાયવાહ નથી થઈ તો શ માટે
નથી થઈ અને શું કાયવાહ કર શકાય તેની
માહતી આપશો.

ચોમાસા  ના  સમય  દરયાન  તેમજ  આકિમક
કારણોસર મુય લાઈનો માં વીજ ફોટ થાય તેવા
સંગો માં મોટ સંયામાં લોકો ને વીજ પુરવઠો
ખોરવતો હોય છે જે પૂવવત કરવા માટે કમચારઑ
ને ફાળવવા પડે છે જેથી સામાની કૂંપલાઇન તેમ
છતા ં  કતરકતોર  ના  માણસો  નો  સહકાર  લઈ
સામાય ફરયાદો શય તેટલી િનકાલ કર આપવામાં
આવેછે.

ચોમાસા  ના  સમય  દરયાન  તેમજ  આકિમક
કારણોસર મુય લાઈનો માં વીજ ફોટ થાય તેવા
સંગો માં મોટ સંયામાં લોકો ને વીજ પુરવઠો
ખોરવતો હોય છે જે પૂવવત કરવા માટે કમચારઑ
ને ફાળવવા પડે છે જેથી સામાની કૂંપલાઇન તેમ
છતા ં  કતરકતોર  ના  માણસો  નો  સહકાર  લઈ
સામાય ફરયાદો શય તેટલી િનકાલ કર આપવામાં
આવેછે.

િનકાલ
ટાફ િવધ ફરયાદ

23 િવજય એમ ભાયાણી, યુ િવજય
સાઇકલ ટોર, હાઇવે રોડ,
સૂરજકરાડ, મો.૯૬૬૨૨૫૨૯૯૯

કલેટર  ીના  આદેશ  અનુશાર  િ  મસૂન
ક ા મગ ી ર   ક રવ ાન ી  થત ી  હ ો ય  છ ે .
પીવીસીએલ  ઓખા  ારા  છ ેલા  ણ
માહનામા ં  િ  મસૂન  કમિગરની  િવગતો
આપશો.

૧૧કેવી સૂરજકરાડ જેવાય ફડર હેઠળ વીજ લાઇનને
લગતી િ મસૂન કામગીરમાં ૧૧ કેવી લાઇન કંદટર
૧૫ કમી, તથા એલટ એબીસી કૅબલ ૪ કમી , ૫૦
નવા વીજપોલ, ૧૫૦ ડક ઇયુલેટર, ૫૫૦ ફાઈબર
પીનો, અથગ ૫૦ કરવામાં આવેલ છે.

૧૧કેવી સૂરજકરાડ જેવાય ફડર હેઠળ વીજ લાઇનને
લગતી િ મસૂન કામગીરમાં ૧૧ કેવી લાઇન કંદટર
૧૫ કમી, તથા એલટ એબીસી કૅબલ ૪ કમી , ૫૦
નવા વીજપોલ, ૧૫૦ ડક ઇયુલેટર, ૫૫૦ ફાઈબર
પીનો, અથગ ૫૦ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

24 િવજય એમ ભાયાણી, યુ િવજય
સાઇકલ ટોર, હાઇવે રોડ,
સૂરજકરાડ, મો.૯૬૬૨૨૫૨૯૯૯

માર તા ૩૦-૦૭-૨૦૧૩ ની RTI માં આપેલ
જવાબ અનુષંઢને ઢલા વીજ વાયર ખચવાનું
કામ “ઉવી એટર ાઇઝ ને આપેલ . ચાર
વષ  વીતવા  છતાં  કામ  થયેલ  નથી  જેનો
યોય ખુલાસો કરવા િવનંતી

ગણેશપરા/શિતનગર  િવતારમાં  કેબલ  બદલાવવા
તેમજ ગાિડંગ કરવા બાબતે ઉવી એઇસ ને વક
ઓડર નંબર ૩૪૨/૧૬/૦૪/૨૦૧૪ થી કામ સોપેલ પણ
કામ પૂણ ન થતાં ઉપરોત વીજ લાઈનનું કામ ા
કટૃણ ને વક  ઓડર ન્ંબર ૧૨૨૯૪૪-૧ તારખ
૩/૧/૨૦૧૭ ોજેકટ ન. ૧૩૮૦૭૭ થી આપેલ છે જેમાં
૩૯ નંગ નવા પોલ ઊભા કરેલ છે તેમજ ૭ જજરત
પોલ બદલાવેલ છે તેમજ ૪૫ નવા પોલના અરથગ
કરેલ છે તેમજ ૧.૫૭૫ કમી કેબિલંગ કરેલ છે.

ગણેશપરા/શિતનગર  િવતારમાં  કેબલ  બદલાવવા
તેમજ ગાિડંગ કરવા બાબતે ઉવી એઇસ ને વક
ઓડર નંબર ૩૪૨/૧૬/૦૪/૨૦૧૪ થી કામ સોપેલ પણ
કામ પૂણ ન થતાં ઉપરોત વીજ લાઈનનું કામ ા
કટૃણ ને વક  ઓડર ન્ંબર ૧૨૨૯૪૪-૧ તારખ
૩/૧/૨૦૧૭ ોજેકટ ન. ૧૩૮૦૭૭ થી આપેલ છે જેમાં
૩૯ નંગ નવા પોલ ઊભા કરેલ છે તેમજ ૭ જજરત
પોલ બદલાવેલ છે તેમજ ૪૫ નવા પોલના અરથગ
કરેલ છે તેમજ ૧.૫૭૫ કમી કેબિલંગ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

25 િવજય એમ ભાયાણી, યુ િવજય
સાઇકલ ટોર, હાઇવે રોડ,
સૂરજકરાડ, મો.૯૬૬૨૨૫૨૯૯૯

હરિસિધ સોસાયટ આરંભાડામાં  િત ત
વીજ  પોલને  બદલવા  માટેની  તથા  વીજ
વાયરો નીચે ઝુલા આપવાની માર જૂન ૨૦૧૬
ની અરના અનુસંધાને કોઈ કાયવાહ થયેલ
નથી.

સદર કામ માટે નું જર સવે કરેલ છે જસદર કામ
ગિત હેઠળ છે જેમાં કુલ 12 નંગ વીજ થાંભલાઑ
નાખી તેના વાયરો બદલી આપવામાં આવેલ છે અને
જર  ગાિડ ંગ  નુ ં  કામ  દન  15  માં  પૂણ  કર
આપવામાં આવશે.

સદર કામ માટે નું જર સવે કરેલ છે સદર કામ
ગિત હેઠળ છે જેમાં કુલ 12 નંગ વીજ થાંભલાઑ
નાખી તેના વાયરો બદલી આપવામાં  આવેલ છે,
અને  બાક  રહ ેત ુ ં  જર  ગાિડ ંગ  નુ ં  કામ  તા.
૨૯/૦૯/૨૦૧૭ ના  રોજ પૂણ  કરવામાં  આવેલ છે.
સદર ફરયાદનું સુખદ િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

26 હભાઇ જભાઈ ભખરા, બમા
શેલ વાટર, મો.૯૫૭૪૦૧૭૪૪૫

ચાલુ વીજ ડાણમાં લાંબા ગાળા હોય વચે
નવા બે પોલ નાખવા બાબત.

સદર કામ માટે જર વીજ પોલ 02 નુંગ નાખવાના
હોય જર કામ દન 07 માં પૂણ કરવામાં આવશે.

સદર કામ માટે જર સવે કરેલ છે જેમાં ૨ નંગ વીજ
પોલ ઊભા કરને તેમજ ૧૫૦ મીટર એબી કેબલ
ખચી તા. ૧૪.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ સદર કામગીર પૂણ
કરવામાં આવેલ છે અને ફરયાદનું સુખદ િનરાકરણ
કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ


