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

પેટા િવભાગીય કચેર : ભાટયા, િવભાગીય કચેર : દેવભૂિમ ારકા, વતુળ કચેર : મનગર, તારખ : 21/07/2017, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી પી આર ગરચર- ૯૯૨૫૨૧૬૦૬૩

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 27, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 27, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 નાનભાઈ ગોરધનભાઈ

પરમાર, ગામ ભાટયા, મો ન
૯૪૨૭૨૨૯૫૨૩

ખેતીવાડ વીજ ડાણ, સમત સાવ,દામ
સામત, હજુ ચાલુ થયેલ નથી.

સદર ખેતીવાડ વીજ ડાણ માટે જર વીજ પોલ
નાખવાની  કામગીર  પૂણ  થયેલ  છે  તેમજ જર
માલસામાન મયે અતામ મુજબ દન 20 માં પૂણ
કર આપવામાં આવશે.

સદર  અરજદારો  ારા  તા  ૨૧-૦૪-૨૦૧૭  ના  રોજ
અંદાજપ ભરપાઈ કરવામાં આવેલ છે જેના પીપી ન
1206,1207 છે.સદર કામ કોાકટર સુરજ ઇલેક
ને સપવામાં આવેલ જેનું કામ તા ૧૯-૦૮-૨૦૧૭ ના
રોજ  પૂણ  કરવામા ં  આવેલ..  મીટર  ન  અનુમે
૮૮૦૧૩૦ અને ૮૮૦૧૨૯ લગાવી વીજ ડાણો ચાલુ
કરેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

2 સવદાસ ધના કરંગીયા, ગામ
ભાટયા, મો ન ૯૪૨૮૦૮૦૯૩૪

ખેતીવાડ વીજ ડાણ માટેનું મીટર લગાડેલ
છે.  જેમાં  છેલા  પંદર મહનાથી  બલ નથી
આવતું.

બિલંગ કાયવાહ ગિત હેઠળ હોય દન ૩૦માં પૂણ
કરવામાં આવશે.

સદર વીજબીલ ચાલુ કરવા અંગે કોમ્યુટર રેકડમાં
મીટર  નંબર નો   ઉપથીત થતા  ટકટ ન
208900/22-08-2017 થી િનરાકરણ કર ાહક નં
: ૮૨૪૦૧/૦૫૫૫૬/૮ આપેલ છે. અને આવતી બલગ
સાયકલથી સદર ાહકનું વીજ બીલ આપવાનું શ
થઇ જશે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

3 પું કરશન ડાભી તથા હમીર
રામ કરંગીયા ગામ ભાટયા મો
ન ૯૪૨૮૩૧૮૬૬૯,૯૪૨૭૪૨૨૬૦૭

નાવા એ ફડરમાં એચટ મટેનસ કરવા
બાબત

નાવા  એ ફડરમાં  લાઇન સમારકામ માટે  નો
જર તાંિક સવે કર આગળની કાયવાહ કરવામાં
આવશે.

ભાટયા સબ ડિવજન હેઠળ આવતા ના એ.
ફડરમાં  ગત  નાણાકય  વષ  ૨૦૧૬-૧૭  દરયાન
૧૯.૨૭  ક.મી.  એચ.ટ.  લાઈન,  ૦૬.૭૦  ક.મી.
એલ.ટ. લાઈન અને ૨૩ નંગ ટ. સી. નું સમારકામ
કરવામાં  આવેલ હતું.  વધુમાં  ચાલુ નાણાકય વષ
૨૦૧૭-૧૮ દરયાન ૪.૭ ક.મી. એચ.ટ. લાઈન, ૧.૮
ક.મી. એલ.ટ. લાઈન અને ૧૧ નંગ ટ. સી. નું
સમારકામ કરવામાં  આવેલ છે.  અને  જે  આવનાર
સમયમાં  પણ ચાલુ  રહેશે.  જે  સતત ચાલુ  રહેતી
કયા છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 નકુમ છગન જુઠા, ગામ કેનેડ
મો ન ૯૪૨૭૭૫૫૧૬

ખેતીવાડ  કનેકસન  િશટ  કરવા  બાબત  ,
પહચ ન ૫૭૮૨૪૨/૨૪-૦૧-૨૦૧૪

સદર કામ માટે જર તાંિક મંજૂર મેળવવા બાબત
સદર અર તારખ 24-01-2014 ની હોય તે માટે
અરજદાર ારા જર દતાવે જેવા કે 7-12, 8-આ
તથે  6 નંબર હ પક જર ડવાના હોય જે
અરજદાર ારા આજ દન સુધી રજૂ થયેલ નથી જેથી
અરાજારા સદર દતાવે રજૂ કયા બાદ આગળની
કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે.

સદર કામ માટે જર તાંિક મંજૂર મેળવવા બાબત
સદર અર તારખ 24-01-2014 ની હોય તે માટે
અરજદાર ારા જર દતાવે જેવા કે 7-12, 8-આ
તથે  6 નંબર હ પક જર ડવાના હોય જે
અરજદાર ારા આજ દન સુધી રજૂ થયેલ નથી જેથી
આગળની કાયવાહ થઇ શકેલ નથી.

િનકાલ
નવા કનેકશન

5 નકુમ છગન જુઠા, ગામ કેનેડ
મો ન ૯૪૨૭૭૫૫૧૬

૨ .  નામ  ાસફર  બાક  છ ે .  પહચ  ન
૯૦૭૨૭૩/૭૨ તા ૨૨-૦૨-૨૦૧૭

અરજદારની નામ ાસફરની કામગીર તા. 10-07-
2017 ના રોજ પૂણ કરેલ છે

િનકાલ
નામ ાસફર
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6 હમીર રામ કરંગીયા ગામ
ભાટયા,

૧. બાકોડ એ ફડરમાં ણ દવસથી પાવર
નથી.

વધુ  વરસાદ હોવાના  લીધે  સદર ફડરમાં  ી-ફેઝ
વીજ પુરવઠો શેયુલ મુજબ મળેલ નથી પરંતુ સદર
ફડર માં િસંગલ ફેજ વીજ પુરવઠો િનરંતર મળેલ છે
વરસાદ રહ ગયા બાદ બાક રહેલ ી ફેજ વીજ
પુરવઠો સંપૂણપણે આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 હમીર રામ કરંગીયા ગામ
ભાટયા,

નાવા એ ફડરમાં એચટ મટેનસ કરવા
બાબત

નાવા  એ ફડરમાં  લાઇન સમારકામ માટે  નો
જર તાંિક સવે કર આગળની કાયવાહ કરવામાં
આવશે.

ભાટયા સબ ડિવજન હેઠળ આવતા ના એ.
ફડરમાં  ગત  નાણાકય  વષ  ૨૦૧૬-૧૭  દરયાન
૧૯.૨૭  ક.મી.  એચ.ટ.  લાઈન,  ૦૬.૭૦  ક.મી.
એલ.ટ. લાઈન અને ૨૩ નંગ ટ. સી. નું સમારકામ
કરવામાં  આવેલ હતું.  વધુમાં  ચાલુ નાણાકય વષ
૨૦૧૭-૧૮ દરયાન ૪.૭ ક.મી. એચ.ટ. લાઈન, ૧.૮
ક.મી. એલ.ટ. લાઈન અને ૧૧ નંગ ટ. સી. નું
સમારકામ કરવામાં  આવેલ છે.  અને  જે  આવનાર
સમયમાં પણ ચાલુ રહેશે.જે સતત ચાલુ રહેતી કયા
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 ી વાભાઇ જનભાઇ પરમાર,
સરપંચ ી નંદાણા ામ
પંચાયત મો ન ૯૯૦૯૧૧૩૮૩૯

નંદાણા ગામ ના વાડ િવતારમાં ડમ લાઇટ
મળે છે તેનું િનરાકરણ કરવા બાબત

નંદાણા ગામ ના વાડ િવતાર માં  િનયમ મુજબ
િસંગલ ફેજ વીજાહક હોવાના લીધે સદર ફડર માં
િસંગલ ફેજ વીજ પુરવઠો આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

9 ીમતી મધુબેન જગદશભાઇ
ડેર, મુખ તાલુકા પંચાયત –
મ કયાણપુર

ભાટયા સબ ડિવઝનમાં આવતા એ ફડરમાં
છ ેલા  ૫  વષમા ં  સળંગ  ૮  કલાક  પાવર
િસઝનમાં કેટલા કલાક મળેલ છે.

ખેતીવાડ ફડરોમાં છેલા પાંચ વષમાં સળંગ આઠ
કલાક  પાવર  સરકાર  ીના  ધારા  ધોરણો  મુજબ
આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

10 ીમતી મધુબેન જગદશભાઇ
ડેર, મુખ તાલુકા પંચાયત –
મ કયાણપુર

ભાટયા સબ ડિવઝનમાં આવતા યોિત અને
એના ોિસંગ કેટલા આવેલા છે અને કેટલા
દૂર કરવામાં આવેલ છે અને બાકના ોિસંગ
યારે દૂર કરવામાં આવશે.

ભાટયા સબ ડિવજન માં યોિત અને એના કુલ
142 નંગ ોિસંગ આવેલ છે. જેમાં થી અલગ અલગ
વીજ લાઇન ના કુલ 82 નંગ ોિસંગ દૂર કરેલ છે જે
સતત ચાલુ રહેતી યા છે.

ભાટયા સબ ડિવઝન હેઠળ યોિતામ અને એ
ફડરોના અલગ અલગ થળોએ આવેલા ૧૪૨ ોિસંગો
પૈક જરયાત મુજબનાં ૮૨ ોસીગો દુર કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

11 ીમતી મધુબેન જગદશભાઇ
ડેર, મુખ તાલુકા પંચાયત –
મ કયાણપુર

ભાટયા સબ ડિવઝનમાં આવતા એના નવા
કનેકસન કેટલા  આપવામાં  આવેલ  છે  જૂન
૨૦૧૭ સુધી અને કેટલા કામ પૂણ થયેલ છે
અને કેટલા બાક છે.

વાિષક લયાંક ૯૩૦ નો છે. જેમાંથી કુલ ૨૦૪ નું
કામ પૂણ થયેલ છે. ૨૦૮ ગિત હેઠળ છે. બાક
રહતી અરઓનો સવે થઈ ગયેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

12 ીમતી મધુબેન જગદશભાઇ
ડેર, મુખ તાલુકા પંચાયત –
મ કયાણપુર

ભાટયા સબ ડિવઝનમાં આવતા એ ફડર
માં  HVDS  ની  કામગીર  કેટલી  થયેલ  છે
કેટલી બાક છે.

વષ 2016-17 ના િનગમીત કચેર ારા આપવામાં
આવેલ યંક મુજબ કુલ 03 નંગ એ ફડર નું
એચ વી ડ એસ નું કામ કરવાનું હોય તેમાથી કુલ
01 નંગ ખાખરડા એ ફડરનું કામ પૂણ થયેલ છે
તથા બાક રહેલ 11 કેવી બકોડ અને 11 કેવી પનોર
એ ફડર નું કામ ગિત હેઠળ છે.

હાલ ભાટયા પેટા િવભાગીય કચેર હેઠળ આવતા
૧૧ પનોર એ ફડરમાં HVDS ની કામગીર ચાલુ
છે.જેમાં કુલ ૩૫ નંગ ાસફમરનું કામ પૂણ કરેલ છે.
બાકના ડાણોમાં  પોલ ઊભા કરવાનું  કામ પૂણ
કરેલ  છે.  સદર કામ વષ  ૨૦૧૭-૧૮ માં  પસંદગી
પામેલ હોય વષ અંત સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે.
વધુમાં ૧૧ કેવી બાંકોડ એ ફડર DDUGJY યોજના
અંતગત  પસંદગી  પામેલ  છે  જેની  તાંિક  મંજૂર
મેળવેલ છે. જે કામગીર યોજનાના આયોજન મુજબ
ઓટોબર 2018 સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
કમ
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13 ીમતી મધુબેન જગદશભાઇ
ડેર, મુખ તાલુકા પંચાયત –
મ કયાણપુર

૫. સોલર એ અને સોલર હોમ લાઇટના
કનેકસનો યારે મળશે.

હાલ  સોલર  એ ૫ એચપી  માટે  એજસીઓની
િનમણૂંક થઈ ગયેલ છે.  જેનુ ં  કામ ણ મહનાની
અંદર પૂણ કરવામાં આવશે. સોલર ૭.૫ એચપી માટે
વડ કચેરએથી સૂચના મયે  આગળની કાયવાહ
કરવામાં  આવશે.  સોલર હોમ લાઇટ માટે  તમામ
પડતર અરઓ માટે અંદાજપ આપવામાં આવેલ
છે.  અંદાજપ  ભરપાઈ  થયે  આગળની  કાયવાહ
કરવામાં આવશે.

હાલ  સોલર  એ ૫ એચપી  માટે  એજસીઓની
િનમણૂંક થઈ ગયેલ છે.  જેનુ ં  કામ ણ મહનાની
અંદર પૂણ કરવામાં આવશે. સોલર ૭.૫ એચપી માટે
વડ કચેરએથી સૂચના મયે  આગળની કાયવાહ
કરવામાં  આવશે.  સોલર હોમ લાઇટ માટે  તમામ
પડતર અરઓ માટે અંદાજપ આપવામાં આવેલ
છે.  અંદાજપ  ભરપાઈ  થયે  આગળની  કાયવાહ
કરવામાં આવશે.

િનકાલ
સોલાર કમ

14 ીમતી મધુબેન જગદશભાઇ
ડેર, મુખ તાલુકા પંચાયત –
મ કયાણપુર

ભાટયા  સબ ડિવઝનમાં  લાઇન મેન તથા
હેપરની િનમણૂંક ફડર વાઇઝ કરવી.

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

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

15 ીમતી મધુબેન જગદશભાઇ
ડેર, મુખ તાલુકા પંચાયત –
મ કયાણપુર

એ મટેનસની  કામગીર  કેટલી  કરવામાં
આવેલ છે અને કેટલી બાક છે.

ભાટયા  સબ  ડિવજન  હેઠળ  ગતનાણાકય  વષ
૨૦૧૬-૧૭ દરયાન ૪૧૨.૫૮ ક.મી. એચ.ટ. લાઈન,
૩૨૦ .૨૩ ક.મી. એલ.ટ. લાઈન અને ૪૬૭ નંગ ટ.
સી. નું સમારકામ કરવામાં આવેલ હતું. વધુમાં ચાલુ
નાણાકય વષ ૨૦૧૭-૧૮ દરયાન ૧૬૭.૩૭ ક.મી.
એચ.ટ. લાઈન, ૧૪૬.૦૪ ક.મી. એલ.ટ. લાઈન અને
૧૫૩ નંગ ટ. સી. નું સમારકામ કરવામાં આવેલ છે.
અને જે આવનાર સમયમાં પણ ચાલુ રહેશે.જે સતત
ચાલુ રહેતી કયા છે.

ભાટયા  સબ  ડિવજન  હેઠળ  ગતનાણાકય  વષ
૨૦૧૬-૧૭ દરયાન ૪૧૨.૫૮ ક.મી. એચ.ટ. લાઈન,
૩૨૦ .૨૩ ક.મી. એલ.ટ. લાઈન અને ૪૬૭ નંગ ટ.
સી. નું સમારકામ કરવામાં આવેલ હતું. વધુમાં ચાલુ
નાણાકય વષ ૨૦૧૭-૧૮ દરયાન ૧૬૭.૩૭ ક.મી.
એચ.ટ. લાઈન, ૧૪૬.૦૪ ક.મી. એલ.ટ. લાઈન અને
૧૫૩ નંગ ટ. સી. નું સમારકામ કરવામાં આવેલ છે.
અને જે આવનાર સમયમાં પણ ચાલુ રહેશે.જે સતત
ચાલુ રહેતી કયા છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

16 ીમતી મધુબેન જગદશભાઇ
ડેર, મુખ તાલુકા પંચાયત –
મ કયાણપુર

એ તથા યોિતની લાઇનમાં ઝાડ નડતાં હોય
 કટંગ કરાવવું

ભાટયા સબ ડિવજન માં  એ તથા યોતીામ
ફડર માં જર  કૂટટંગ નું કામ દન િતદન
થાય છે તથા  11 કેવી ભાટયા ટાઉન ફડર માં
સંપૂણપણે  કટંગ નું કામ પૂણ થયેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

17 ીમતી મધુબેન જગદશભાઇ
ડેર, મુખ તાલુકા પંચાયત –
મ કયાણપુર

લોક દરબારની તારખોની હેરાત માટે ગમે
ગામ હેરાત કરેલ છે કે કેમ. ના હોય તો કેમ
હેરાત કરેલ નથી કરવામાં આવી.

લોક દરબાર ની તારખો ની હેરાત વતુળ કચેર
ારા સમાચારપોમાં ણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
જનરલ માહતી

18 ીમતી મધુબેન જગદશભાઇ
ડેર, મુખ તાલુકા પંચાયત –
મ કયાણપુર

૧૧. ગ્પમાં આવેલ મોટા ટસી ૬૩ કેવીએ
અને ૧૦૦ કેવીએ ના બે ભાગ કરને અલગ
કરવા જેથી ટસી બળવાનો ન હલ થાય

કંપની ના વાતમાંન િનયમ મુજબ એ ફડર ના
ુપ માં આવેલ મોટા ટસી 63 તેમજ 100 કેવીએ
નું બે ભાગ કરવાનું કામ કરવામાં આવે છે. તથા
સદર કામ માટે સરકાર ી ારા ની કરેલ એચ વી
ડ એસ ની યોજના હેઠળ ની કરેલ ફડર માં
સંપૂણ  પણે  ટસી  બફુક ેતીઓન નું  કામ કરવામાં
આવે છે.

િનકાલ
કમ

19 ીમતી મધુબેન જગદશભાઇ
ડેર, મુખ તાલુકા પંચાયત –
મ કયાણપુર

૧૨. ગ્પમાં ટસી બળે તો જે લોકોના બલ
ભરેલ  હોય  તેને  ટસી  મળે  કે  ક ેમ  તેના
પરપની નકલ આપવી.

કંપની ના વાતમાંન િનયમ મુજબ ાહક ારા કોઈ
પણ લેણું બાક હોય તો તે અંગેની નાના ભરપાઈ
થયે ટસી બદલાવવાની કામગીર કરવામાં આવતી
હોય છે.

કંપની ના વાતમાંન િનયમ મુજબ ાહક ારા કોઈ
પણ લેણું બાક હોય તો તે અંગેની નાના ભરપાઈ
થયે ટસી બદલાવવાની કામગીર કરવામાં આવતી
હોય છે.

િનકાલ
જનરલ માહતી
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20 ીમતી મધુબેન જગદશભાઇ
ડેર, મુખ તાલુકા પંચાયત –
મ કયાણપુર

૧૩. ચાચલાણા ૬૬ કેવી જદ ચાલુ કરવું. િનકાલ
જેટકો

21 ીમતી મધુબેન જગદશભાઇ
ડેર, મુખ તાલુકા પંચાયત –
મ કયાણપુર

૧૪. છેલા વષમાં જે ટસી અવારનવાર બળેલ
હોય તે  માટે  આપની ઓફસથી શુ ં  પગલાં
ભરવામાં આવેલ.

જે ટસી અવાર નવાર બળેળ હોય તે માટે જર
ટેસી મટેનસ ની કામગીર હાથ પર ધરવામાં આવે
છે તથા જર લાઇન મટેનસ ની કામગીર થળ
પર યોય સવે કર હાથ પર લેવા માં આવે છે.

જે ટસી અવાર નવાર બળેળ હોય તે માટે જર
ટેસી મટેનસ ની કામગીર હાથ પર ધરવામાં આવે
છે તથા જર લાઇન મટેનસ ની કામગીર થળ
પર યોય સવે કર હાથ પર લેવા માં આવે છે.

િનકાલ
જનરલ માહતી

22 ીમતી મધુબેન જગદશભાઇ
ડેર, મુખ તાલુકા પંચાયત –
મ કયાણપુર

ટસી યારે બળે છે યારે ારકાથી માળતા
હોય  તેમા ં  ટાઈમ  લાગતો  હોય  તો  તેન ે
ભાટયા અથવા અય થી મળે તેવી યવથા
કરવી

કંપની ના િનયમ મુજબ ટસી રાખવા માટેનો ટોર
ડિવજન ઓફસ લેવલ પર રાખવાનો હોય તે માટે
ારકા  ખાતે  ડિવજન ટોરે  આવેલ હોય તે  અંગે
બળેલ ટેસી બદલાવવા માટે ારકા ખાતે થી લેવાંમાં
આવે છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

23 ી ભાયાંભાઇ પબાભાઈ માડમ,
સદય તાલુકા પંચાયત
કયાણપુર(મેવાસા-૧૮)

મહાદેવીયાથી  િપંડરા  જતી  યોિત  લાઇનના
તાર  ડઇસ  િપન  એંગલ  યારે  બદલવામાં
આવશે.

સદર કામ માટે નો જર સવે કર તાંિક મંજૂતી
મયે તથા માલ સમાન ની ઉપલબધી દન  30
દવસ માં પૂણ કરવામાં આવશે.

સદર કામ માટે ૫ કમી લંબાઈની એચ.ટ લાઈન નું
જર સમારકામ અને ગામ ની એલટ લાઇન માં
૮૨૦ મીટર એ બી કેબલ નાખવાની કામગીર તા.
૦૭-૧૦-૨૦૧૭ ના રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

24 ી ભાયાંભાઇ પબાભાઈ માડમ,
સદય તાલુકા પંચાયત
કયાણપુર(મેવાસા-૧૮)

૨.  અમારો  િવતાર  પછાત  તથા  દરયા
કનારાનો  હોય ખેતીવાડ  કનેકસન ન હોય
અને વાડ િવતારમા ઘર વપરાશની લાઇટ
યારે  આપવામાં  આવશે. અગાઉ પણ ઘણી
અરઓ કરેલ છે.

ખેતીવાડમાં  ઘર  લાઇટ  માટે  અગાઉના  પરપ
મુજબ યાં ખેતીવાડ બીજ ડાણ હોય યજ ઘર
વપરાશનું  વીજ ડાણ મ શકે  તેવી  ગવાઈ
હતી. હાલ નવા પરપ મુજબ ખેતીવાડ િવતારમાં
રહતા  કોઈ પણ ને  ઘર વપરાશનુ ં  વીજ ડાણ
મળવા પા છે.  નવી અરઓ મયે  આગળની
કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

25 ી ભાયાંભાઇ પબાભાઈ માડમ,
સદય તાલુકા પંચાયત
કયાણપુર(મેવાસા-૧૮)

ભાટયા  સબ  ડિવજન  માં  સોલર  એના
કેટલા  કનેકસન આપવામાં  આવેલ છે  અને
બાકના યારે આપવામાં આવશે.

હાલ  સોલર  એ  ૫  એચપી  માટે  એજંસીઓની
િનમણૂંક થઈ ગયેલ છે.  જેનુ ં  કામ ણ મહનાની
અંદર પૂણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
સોલાર કમ

26 ી ભાયાંભાઇ પબાભાઈ માડમ,
સદય તાલુકા પંચાયત
કયાણપુર(મેવાસા-૧૮)

૪. ખેતીવાડ તથા યોિતના તાર તથા થાંભલા
ઝાડ  નીચે  આવતા  હોય  તેનુ ં  કટંગ  યારે
કરવામાં આવશે.

ખેતીવાડ  તથા યોતીામ લાઈનોમાં  નડતર પ
ઝાડની ડાઓ સમયાંતરે દૂર કરવામાં આવે છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

27 ી ભાયાંભાઇ પબાભાઈ માડમ,
સદય તાલુકા પંચાયત
કયાણપુર(મેવાસા-૧૮)

ભાટયા  સબ  ડિવજન  માં  યોિત  એના
ોિસંગ યારે દૂર કરવામાં આવશે.

ભાટયા સબ ડિવજન માં યોિત અને એના કુલ
142 નંગ ોસિસંગ આવેલ છે જેમાં થી અલગ અલગ
વીજ લાઇન ના કુલ  82 નંગ ોસિસંગ આજ દન
સુધી દૂર કરેલ છે તથા બાક રહેલ વીજ લાઇન ના
ોસિસંગ  માલ  સમાન  ની  ઉપલધતના  ધોરણે
અતા મ આપી ને પૂણ કરવામાં આવશે.

ભાટયા સબ ડિવજન માં યોિત અને એના કુલ
142 નંગ ોસિસંગ આવેલ છે જેમાં થી અલગ અલગ
વીજ લાઇન ના કુલ  82 નંગ ોસિસંગ આજ દન
સુધી દૂર કરેલ છે તથા બાક રહેલ વીજ લાઇન ના
ોસિસંગ  માલ  સમાન  ની  ઉપલધતના  ધોરણે
અતા મુજબ પૂણ કરવામાં આવશે.વધુમાં નવી વીજ
લાઈનો ઊભી થતી હોય લાઈનોના ોિસંગ વધતાં
હોય છે જેને દૂર કરવાની યા સતત ચાલુ રહેતી
યા છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


