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

પેટા િવભાગીય કચેર : િવસાવદર-૧, િવભાગીય કચેર : જુનાગઢ રલ-૧, વતુળ કચેર : જુનાગઢ, તારખ : 19/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી પી ડ હરપરા, નાયબ ઇજનેર, પેટા િવભાગીય કચેર,િવસાવદર-૧, મો.૯૮૭૯૨૦૨૫૩૫

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 ી કશોરભાઇ મધુભાઈ

ભાંયાણી; મુ :- વેકરયા
મોબાઇલ નં :- ૯૮૭૯૪૬૨૭૮૯

1.  બે દંડ ઉચા ચા આપેલા હતા-સાવિલયા
સાહેબ ારા

1.     િવસાવદર પેટા િવભાગ કચેર ના ખેતીવાડ
તથા યોતીામ ફડેરો માં ચેકંગ સ્વાડ ારા વીજ
ચેકંગ કરવામાં આવેલ હતું અને જેમાં િનયમાનુસાર
ગેરરિત ણતા ભારતીય વીજ અિધિનયમન ૨૦૦૩
ની કલામ નંબર ૧૨૬ અથવા ૧૩૫ કલામ હેઠળ વીજ
બલ આપવામાં આવેલા છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

2 ી ભીખુભાઈ હરભાઇ
રામાણી ; શોભાવડલા ( લકર
)મોબાઇલ નં :- ૯૭૨૭૪૦૪૫૦૨

એચ. પી. નો  છે . લો વોટેજ બોર ની
ઉપર તાર ય છે જે બાજુમાં કર આપવો
૨૦૧૩ માં એસ.ડ. ભરપાય કરેલ છે .

સદર બાબતે તેમનો  િવગતવાર પૂંછતા તેઓને
યાં હણી પીપયા ના રતે આવેલ ાહક નંબર
૩૬૯૪૩/૦૦૩૨૮/૨  નંબર  વાળા  ખેતીવાડ  વીજ
કનેશન  માં  ૨૮.૦૩.૨૦૧૭  ના  રોજ  વીજ  ચેક ંગ
કરવામાં આવેલ હતું અને આ ચેકંગ ના અનુસંધાને
તેઓ ને યાં ૦૧ હો.પાં નું લોડ વધારા નું ભારતીય
વીજ ધારા અિધિનયમન ૨૦૦૩ ની કલામ નંબર ૧૨૬
મુજબ નું  ૧૦૦૭૦.૧૯ નું આપવામાં આવેલ હતું જે
તેઓ ારા તા ૧૦.૦૪.૨૦૧૭ ના રોજ ભરપાય કર
આપવામાં આવેલ છે. તેઓનો અય  લો વોટેજ
અને બોર ઉપર તાર ય છે તેનુ ં  થાિનક પેટા
િવભાગ કચેર ારા સવે કામ કર જર આગળ ની
કાયવાહ કરવામાં આવશે.

પ ેટ ા  િવભાગીય  કચ ેર    ાર ા  સદર  બાબત ે
તા.૧૪.૦૮.૨૦૧૭  ના  રોજ  ભાવપક  આપવામાં
આવેલ છે, જે ભરપાઈ થયે આગળની કાયવાહ હાથ
ધર શકાય

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 ી ભૂપતભાઇ શંભુભાઈ
લોકડયા ; ગામ :- કાનાવડલા,
મોબાઇલ ન :- ૯૪૨૮૭૭૫૪૭૦

3.   ખેતીવાડ ની લાઇન બાબત પવારનો
ોલેમ , વરસાદ આવે યારે તકલીફ . ૩૦
ક.મી. લાઇન બાબત

3.     સદર બાબતે તેમાઓ  િવગતવાર પૂંછતા
તેઓને કાનાવડલા ખેતીવાડ ફડર માં સદર ફડર
ખુબજ લાંબુ હોય આ ફડર માં ચોમાસા ની સીજન
માં પાવર બાબતે ોલેમ રહેતો બાબત ની છે આ
બાબતે  જણાવવાનું  કે  સદર કાનાવડલા ખેતીવાડ
ફડર એ ૬૬ કેવી મોટા કોટડા માંથી નીકળે છે અને
સદર ફડર નું  દન દયાલ ઉપાયાય કમ હેઠળ
િવભાજન કરવા માટેની મંજૂર આવેલ છે અને સદર
ફડર ના િવભાજન માટેના વીજ પોલ ઊભા થઈ
ગયા છે અને ટૂંક સમયમજ આ ફડર નું િવભાજન
કર આપવામાં  આવશે  અને  નવું  ફડર ૬૬ કેવી
ભાલગામ સબ ટેશન માંથી ઊભું કરવામાં આવશે
અને તેમના નું િનરાકરણ કરવામાં આવશે

સદર બાબતે તેમાઓ  િવગતવાર પૂંછતા તેઓને
કાનાવડલા ખેતીવાડ ફડર માં  સદર ફડર ખુબજ
લાંબુ  હોય આ ફડર માં  ચોમાસા ની સીજન માં
પાવર બાબતે ોલેમ રહેતો બાબત ની છે  આ
બાબતે  જણાવવાનું  કે  સદર કાનાવડલા ખેતીવાડ
ફડર એ ૬૬ કેવી મોટા કોટડા માંથી નીકળે છે અને
સદર ફડર નું  દન દયાલ ઉપાયાય કમ હેઠળ
િવભાજન કરવા માટેની મંજૂર આવેલ છે અને સદર
ફડર ના િવભાજન માટેના વીજ પોલ ઊભા થઈ
ગયા છે અને ટૂંક સમયમજ આ ફડર નું િવભાજન
કર આપવામાં આવશે.

િનકાલ
ફડર િવભાજન
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4 ી અરજણભાઇ હરભાઇ
બાલધા, ગામ :- વેકરયા ,
મોબાઇલ નં :- ૯૪૨૮૩૭૮૧૭૪

4.  ટ.સી. અલગ કરવા બાબત 4. િવસાવદર પેટા િવભાગ કચેર નંબર -૧ ના ાહક
ી અરજણભાઇ બાલાધા ૧૦ હો.પા. નું ખેતીવાડ એ
-૧  ટ ે  ર ફ  ન ુ ં  વ ીજ  કન ે શન  ાહક  ન ંબર
૩૫૯૭૩/૦૦૩૧૫/૯ થી આવેલ છે અને આ કનેશન
હયાત ૧૦૦ કેવીએના ાસફમર માંથી આપવામાં
આવેલ છે અને આ વીજ ાસફોરમેર માં કુલ ૬૭.૫
હો.પા. નો લોડ ડેલ છે અને ાહક ી અરજણભાઇ
બાલધા ારા તા ૧૬.૦૯.૨૦૧૩ ના રોજ ૧૦ હો.પા. નો
લોડ વાદહારો માંગતા અમાર િવસાવદર પેટાિવભાગ
કચેર  નંબર-૧  મા ં  આ અર એસ આર નંબર
૫૩૩૬૦૪૪  થી  નધણી  કરાવેલ  હતી  આથી  આ
બાબત નું જર સવે કયા િવસાવદર પેટા િવભાગ
કચેર માંથી કરવામાં આવતા સદર લોડ વધારો એ –
કેટેગર  એટલેકે  હયાત  ાસફોરમેર  માંથી  મંજૂર
કરવા માટે નું સવે કરવામાં આવેલ આથી થાિનક
પેટા િવભાગ કચેર માંથી લોડ વધારનું એ કેટેગરમાં
િનયત  ભાવપક  તા  ૧૪.૧૦.૨૦૧૩  ના  રોજ  
૧૦૦૪૦/- નું  ભરપાઈ કરતાં  આ લોડ વધારો તા
૦૧.૧૧.૨૦૧૩ ના રોજ રલીજ કરવામાં આવેલ આમ
આ લોડ વધારો િનયમાનુસાર એ કેટેગર માં મંજૂર
કરવામાં આવેલ હોય ટ.સી. ઊભું કરવાની જરયાત
તાંિક ેટ એ રહેતી  ન હોય ટ.  સી .  ઊભુ ં
કરવામાં આવેલ નથી.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 ી વલભભાઇ દૂધાત, જલા
પંચાયત મુખ ી, જલા
પંચાયત , જુનાગઢ ; ગામ :-
િવસાવદર ; મોબાઇલ નં :-
૭૫૬૯૦૯૯૮૭૨

5.  િવસાવદર ૧ અને ૨ માં લોડ વધારો હોય
બાઈફરકેશન કર નવું સબ ડિવજન બનાવવા
બાબત

5.    .એસ.ઓ.-૪ મુજબ બે અથવા વધારે હયાત
પેટા  િવભાગીય કચેર  માંથી  નવી  પેટાિવભાગીય
કચેર બનાવવા માટે  િવભાજન બાદ હયાત અને
નવી એમ બંને  પેટા-િવભાગીય કચેરના ઉપરોત
૧થી૩ માથી કોઈપણ ૨ માપદંડોની પૂતતા થવી જર
છે. જે મુજબ હયાત તેમજ નવી દરખાત કરેલ કચેર
િવભાજન બાદના માપદંડ પરપૂણ કરતી નથી આથી
હાલ મોટા કોટડા ખાતે નવી પેટા િવભાગીય કચેર
શય નથી.

િનકાલ
નવી કચેર સંબિધત

6 ી કરશનભાઇ વડોદરયા ,
જલા પંચાયત સદય ; ગામ
:- મુંડયા રાવણી ; મોબાઇલ નં
:- ૯૪૨૬૧૬૭૮૫૬

6.  લોક દરબાર ની હેરાત દરેક ને ણ
કેમ  કરવામા ં  આવેલ  નથી  તથા  ફોર ેટ
ખાતાના બડર ના ગામડાઓ માં ૬ નંબર ના
દાખલાઓ માં  ફોરેટ ની એ હોય ખેતી
વાડ વીજ કનેશન આપવામાં આવતું નથી

6 .      લોક દરબાર ની ણ દૈ િનક પેપર ારા
કરવામાં આવેલ છે. તથા ફોરેટ ખાતાના બડર ના
ગામડાઓ માં ૬ નંબર ના દાખલાઓ માં ફોરેટ ની
એ હોય ખેતી  વાડ  વીજ કનેશન આપવામાં
આવતું નથી તે એક નીિતિવષયક બાબત છે

િનકાલ
નવા કનેકશન

7 ી મનસુખભાઇ સોમાભાઇ
મકવાણા ; ગામ :- દૂધાળા;
મોબાઇલ નં :- ૯૮૭૯૬૭૯૨૩૮

હાભાઇ વલી ના મકાન ની બાજુમાં  પોલ
તૂટેલ છે તથા કાળુભાઇ ના મકાન ઉપર થી
૧૧ કેવી પસાર થાય છે તે બાબત

સદર બાબતે થાિનક કચેર ારા જર સવે  કર
આગળની િનયમાનુસાર ની કાયવાહ કરવામાં આવશે

સદર બાબતે જર ભાવપક તા.૧૪.૦૮.૨૦૧૭ ના
રોજ આપવામાં આવેલ છે જે ભરપાઈ થયે આગળની
કાયવાહ થઈ શકે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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8 ી કશોરભાઇ એમ. ભાયાણી ,
સરપંચ ી ; ગામ :- કાલસાર
; મોબાઇલ નં ૯૪૨૮૮૩૯૫૪૦

8.   કાલસાર  ગામ એ ામ પંચયત મા ં
આવતું હોવા છતાં લાઇટ બલ શહેર ના ટેરફ
મુજબ બનાવવામાં આવે છે તથા ખેતીવાડ
ના તાર બદલાવવા બાબત

8.     કાલસર ગામ ના વીજ ાહકો ને શહેર ની
બદલે ાય મુજબ એટલેકે RGPU ના બદલે RGPR
મુજબ બલ બનાવવા  માટેની  સૂચના  આપવામાં
આવેલ  છે  અને  આ  અંગ ે  ની  જર  દરખાત
િવભાગીય કચેર માંથી મોકલાવવામાં આવેલ છે જેની
મંજૂર મયે સદર કામ પૂણ કરેલ છે. તદ ઉપરાંત
સરદાર કૃિષ યોિત યોજના હેઠળ ખેતીવાડ િવતારો
તથા ખેતીવાડ ફડર માં  વીજ તાર બદલાવવાનું
કામ ચાલુ છે આમ છતાં  કોઈ ચોસ લોકેશન
આપવામાં આવશે તો તેને અતા ના ધોરણે વાયર
બદલવાની  કામગીર  જરયાત  મુજબ  કરવામાં
આવતી  હોય  છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 ી બાબુભાઇ હરભાઇ
બરવાયા ; ગામ :- સુડાવડ;
મોબાઇલ નંબર ૯૬૦૧૪૦૯૬૯૫

નવું કનેશન મંજૂર થયેલ છે તે બાબત સદર બાબતે જર દતાવેજ તથા કેસ ફાઇલ ચેક
કયા બાદ તથા જર જણાય તો થળ ઉપર સવે
કયા બાદ આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે

દતાવે પુરાવા ચકસતા સદર સવે નંબર માં એક
વીજ કનેશન ચાલુ હોઈ કંપની ના વતમાન િનયમ
મુજબ બીજું કનેકસન આપી શકાય નહ

િનકાલ
નવા કનેકશન

10 ી નરેશભાઇ સાવભાઇ
રામાણી ; ગામ :- શોભાવડલા ,
મોબાઇલ નંબર :-
૯૮૭૯૨૮૩૮૦૮

10.  ખોટો દંડ આપવા બાબત 10.  િવસાવદર પેટા િવભાગ કચેર ના ખેતીવાડ
તથા યોતીામ ફડેરો માં ચેકંગ સ્વાડ ારા વીજ
ચેકંગ કરવામાં આવેલ હતું અને જેમાં િનયમાનુસાર
ગેરરિત ણતા ભારતીય વીજ અિધિનયમન ૨૦૦૩
ની કલામ નંબર ૧૨૬ અથવા ૧૩૫ કલામ હેઠળ વીજ
બલ આપવામાં આવેલા છે

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

11 ી નાગભાઈ આલીગભાઈ
ધાધલ વતી ી કરશનભાઇ
વડોદરયા , સદય , મોબાઇલ
નંબર ૯૪૨૬૧૬૭૮૫૬

11.  નવા મંજૂર થયેલા કનેશન માં જંગલ
ખાતા ના  બાબત

11.  ફોરેટ ખાતાના બડર ના ગામડાઓ માં ૬
નંબર ના દાખલાઓ માં ફોરેટ ની એ હોય ખેતી
વાડ વીજ કનેશન આપવામાં આવતું નથી તે એક
નીિતિવષયક બાબત છે

િનકાલ
નવા કનેકશન

12 કેશુભાઈ કાનભાઇ , ગામ :-
દૂધાળા , મોબાઇલ નંબર :-
૯૪૨૯૦૧૦૧૦૪

12.  ૨૦૦૧ માં કનેશન મળેલ નથી અને
૨૦૦૨ માં એરયસ ૬૨૦૦ મારા નામથી બોલે
છે તો નવું કનેશન આપવા બાબત નો 
તથા નવડલા ફડર ના પાવર નો 

12.  ૨૦૦૧ માં કનેશન મળેલ નથી અને ૨૦૦૨ માં
એરયસ ૬૨૦૦ બાબત ના  માટે જર દતાવેજ
તથા કેસ ફાઇલ ચેક કયા બાદ તથા જર જણાય તો
થળ ઉપર  સવ ે  કયા  બાદ  આગળની  કાયવાહ
કરવામાં  આવશે  તથા  નવડલા  ફડર  ખેતીવાડ
ફડર છે અને સદર ફડર માં જર સવે કર અને
જર જણાય યાં સમારકામ કરવામાં આવતું હોય છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

13 ી િવલભાઈ નારણભાઇ ભુવા
, ગામ :- કાલસર , મોબાઇલ
નંબર :- 9727443621

13.  નામ ાસફર બાબત 13.   સદર બાબતે  ગહક ી ને  જર સાધિનક
કાગળો/દતાવે  લઈ  ને  કચેર  એ  આવવાનુ ં
જણાવેલ છે અને સદર દસતાવેજ ચકાસી ને આગળ
ની જર કાયવાહ કર શકાય.

િનકાલ
નામ ાસફર

14 ી લમી મયા ગુ બલરામ
બાપુ આમ િસમ કાલસર વતી
બાલુભાઈ જેઠાભાઇ , ગામ :-
રાજપરા , મોબાઇલ નંબર :-
૭૫૬૭૪૬૩૪૯૫

14.   તેમના  આમ માં  યોતીામ ફડર
માંથી આપવા બાબત

14.  ગામ ની બહાર આવેલા િવતારોમાં બન ખેતી
થયેલ  જમીન  મા ં  યોતીામ  ફડર  નો  પાવર
િનયમાનુસાર આપવામાં આવે છે સદર આમ એ
કોઈ ની માિલક ની બનખેતી થયેલ જયામાં આવેલ
નથી જેથી સદર જયાએ યોતીામ ફડર નો પાવર
આપી શકાય નહ

િનકાલ
ગામતળ બહારના
િવતારમાં JGY નો
પાવર આપવો
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15 ી યાર મહમદભાઈ
નુરમનામદભાઈ લોચ, ગામ :-
દૂધાળા

15.   વીજ  કનેશન  નુરમહમદભાઈ  માંથી
મધુભાઈ બાવભાઈ માં ફેરવવા બાબત

15.   સદર બાબતે  ગહક ી ને  જર સાધિનક
કાગળો/દતાવે  લઈ  ને  કચેર  એ  આવવાનુ ં
જણાવ ેલ  છ ે  અને  સદર  દસતાવ ેજ  રજ ૂ  થયે
આગળની કાયવાહ હાથ ધર શકાય.

િનકાલ
નામ ાસફર

16
 

ી ઘનયામભાઈ પોપટભાઈ
ડોબરયા , ગામ :- િવસાવદર ;
મોબાઇલ નંબર ; ૯૪૨૬૧૬૯૯૬૩

16.  િવસાવદર-૧ ની ઓફસ હેઠળ િવસાવદર
શહેર  અને  અય ૪૨  ગામ આવે  છે  તથા
િવસાવદર તાલુકા કા નું હોય જેથી િવસાવદર
શહેર માટે અલગ કચેરની યવથા કરવી

5.    .એસ.ઓ.-૪ મુજબ બે અથવા વધારે હયાત
પેટા  િવભાગીય કચેર  માંથી  નવી  પેટાિવભાગીય
કચેર બનાવવા માટે  િવભાજન બાદ હયાત અને
નવી એમ બંને  પેટા-િવભાગીય કચેરના ઉપરોત
૧થી૩ માથી કોઈપણ ૨ માપદંડોની પૂતતા થવી જર
છે. જે મુજબ હયાત તેમજ નવી દરખાત કરેલ કચેર
િવભાજન બાદના માપદંડ પરપૂણ કરતી નથી આથી
હાલ મોટા કોટડા ખાતે નવી પેટા િવભાગીય કચેર
શય નથી.

િનકાલ
નવી કચેર સંબિધત

17
 

ી ઘનયામભાઈ પોપટભાઈ
ડોબરયા , ગામ :- િવસાવદર ;
મોબાઇલ નંબર ; ૯૪૨૬૧૬૯૯૬૩

અગાઉ ગિત સેતુ  કાયમ હેઠળ રજૂઆત
કરેલ કે િવસાવદર શહેર માંથી પસાર થતી ૧૧
કેવી લાઇન ના વાયરની નીચે ગાિડંગ વાયર
નું કામ જે અધૂં છે તે તાકાિલક ધોરણે પૂં
કરાવવું  જેથી વાયર તૂટે  તો અકમાત ના
થાય

અગાઉ ગિત સેતુ કાયમ હેઠળ રજૂઆત કરવામાં
આવેલ હતી તે મુજબ િવસાવદરમાં મોટાભાગ માં ૧૧
કેવી લાઇન નીચે ગાિડંગ કરવામાં આવેલ છે આમ
છતાં  કોઈ જયાએ ગાિડંગ બાકઓ રહેતું હોય
તો તે તાકાિલક સવે કરવી અને કામ પૂણ કરવામાં
આવશે

સદરહુ  બાબતે  જરયાત  મુજબનું  ૦૭  ગાળામાં
ગાિડંગની કામગીર પૂણ કર તા.૦૭.૦૯.૨૦૧૭ ના
રોજ િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

18
 

ી ઘનયામભાઈ પોપટભાઈ
ડોબરયા , ગામ :- િવસાવદર ;
મોબાઇલ નંબર ; ૯૪૨૬૧૬૯૯૬૩

િવસાવદર  શહેરમાં  આવતા  િવતારો  જેવાકે
રામ મંદર થી વાપરા તરફ જતો મેઇન
રોડ તેમજ ડોબરયા લોટ ના કબરા કાંઠા ના
િવતાર માં તેમજ બાક રહેતા અય િવતારો
માં એ બી કેબલ તાકાિલક ધોરણે નાખવો

િવસાવદર શહેર માં જરયાત મુજબ ૧૧ કેવી તથા
એલ .ટ. લાઇન માં એબી કેબલ નાખવામાં આવેલ
છે આમ છતાં સદર રજૂઆત માં જણાયા મુજબ ના
િવતારો માં સવે કરવી જરયાત મુજબ એબી કેબલ
નાખવામાં આવશે

સદરહ ુ  રજ ૂઆત  મુજબ  જરયાત  મુજબ  તા.
૨૨/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ કુલ ૦.૭૫ કમી એબી કેબલ
નાખી રજૂઆતનો િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

19
 

ી ઘનયામભાઈ પોપટભાઈ
ડોબરયા , ગામ :- િવસાવદર ;
મોબાઇલ નંબર ; ૯૪૨૬૧૬૯૯૬૩

19.  િવસાવદર સબ ટેશન માંથી નીકળતું
નવડલા ખેતીવાડ ફડર કે જે જંગલ િવતાર
માંથી  પસાર થઈ છેક  બદક ના ખેતીવાડ
િવતાર સુધી પહોચેલ હોય અવાર નવાર ફોટ
ના કારણે આખું  નવડલા ખેતીવાડ ફડર
બંધ કરવું પડતું હોય જેથી આ ફડર ને બે
ભાગ માં વહેચી જુદું કરવું

19.  હાલ નવડલા ફડર ૬૬ કેવી િવસાવદર માંથી
નીકળે  છે  અને  તાંિક રતે  સદર ફડર ને  હાલ
િવભાજન કર શકાય તેમ નથી આમ છતાં યારે ૬૬
કેવી સરસઇ સબ ટેશન મંજૂર થયેલ છે અને સદર
૬૬ કેવી ચાજ થયે આ ફડર નું િવભાજન શય હશે
તો કરવામાં આવશે

િનકાલ
ફડર િવભાજન

20
 

ી ઘનયામભાઈ પોપટભાઈ
ડોબરયા , ગામ :- િવસાવદર ;
મોબાઇલ નંબર ; ૯૪૨૬૧૬૯૯૬૩

20 .  િનયમ  મ ુજબ  દર  બે  મહન ે  બલ
બનાવવામાં  હોય  ગે  પરંતુ  આપની  કચેર
ારા  60 દવસ ને બદલે  70 થી  75 દવસ
વચે  બલ  બનાવવામા ં  આવે  છ ે  જ ેથી
ઉપરોત ૧૦ થી ૧૫ દવસ દવસ ના ચાલુ
માસ ના યુિનટ પણ શામેલ છે જેથી સમયસર
બલ બનાવવું

20.   સામાય સંગોમાં  દર  બે  મહને  એટલેકે
િનયમાનુસાર ૬૦ દવસ અથવા ૬૫ દવસ ની અંદર
બનાવવામાં આવે છે . યુિનટ ના લેબ મુજબ બલ
બનાવવામાં  આવે  છે  જેમાં  કોઈ  પણ કાર  નો
ફેરફાર કરવો તે નીિતિવષયક બાબત છે

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ
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21
 

ી ઘનયામભાઈ પોપટભાઈ
ડોબરયા , ગામ :- િવસાવદર ;
મોબાઇલ નંબર ; ૯૪૨૬૧૬૯૯૬૩

21.  િવસાવદર  શહેર  માટે  રાી  દરિમયાન
થતાં  ફોટ માટે  અલગ ગાડ  સાથે  લાઇન
ટાફ ના બે માણસો રાખવા કે જેથી રાી
દરિમયાન પાવર બંધ થાય , શટ સિકટ
થાય તો અકમાત થાય તે પહેલા િનવાર
શકાય અને ચોમાસાની ઋતુ હોય જેથી રાી
દરયાન પવન તેમજ વરસાદ નું માણ રહેતું
હોવાથી અલગ ટાફ રાખવો અિત આવયક
છે  જ ેથી  શહ ેરજનોએ  ને  અગવડતા  ન
ભોગવવી પડે

21.  િવસાવદર પેટા િવભાગ કચેર માં હાલ 16;00
થી 12:00 ની િશટ માં લાઇન ટાફ ફોટ એટડ
કરવા  માટ ે  રાખવામા  આવેલ  છે  અને  રાી
દરિમયાન એક એટસ લાઈનમેન ને ફોન ઉપર
રાખવામા આવે છે અને યારે િવસાવદર શહેર માં
કોઈ  મોટો  ફોટ  થાય  કે  અકમાત  થાય  તેવી
ણકાર ફોન ઉપર મળે યારે 16:00 થી 12:00
ની િશટ વાળા લાઇન ટાફ ારા આ ફોટ એટડ
કરવામાં આવે છે. હાલ િવસાવદર ના કામ ના ભારણ
મુજબ લાઇન ટાફ ઓછો હોય કાયમી ણ લાઇન
ટાફ ના માણસો રાખવા શય નથી આથી આ સબ
ડિવઝન માં વધારા ના ટાફ ની દરખાત એટલે કે
GSO-4 મુજબ માંગવામાં આવેલ છે

િનકાલ
ટાફ વધારવા

22
 

ી ઘનયામભાઈ પોપટભાઈ
ડોબરયા , ગામ :- િવસાવદર ;
મોબાઇલ નંબર ; ૯૪૨૬૧૬૯૯૬૩

િવસાવદર શહેર માં હનુમાનપરા િવતાર માં
આવતું  માિત નાગર તેમજ ગાયી લોટ
તથા  મુરલીધર  લોટ  અને  પીવીસીએલ
ઓફસ  ની  પાછળ  ના  િવતાર  મા ં  પાહ
િવતરણ ના સમયે મોટરો નો ઉપયોગ વધતો
હોય લો-વૉટેજ નો  ઉપિથત થતો હોય
જેથી ઉપરોત િવતાર માં લાગુ પડતાં ટ.સી.
ને  બદલે  મોટ  સાઇઝ  ના  ટ.સી.  મૂકવા
અથવા જે તે િવતાર પૂરતા નવા ટ.સી. ની
યવથા ઊભી કરવી

થાિનક પેટાિવભાગ કચેર ારા આ બાબતે જર
સવે કયા કર અને  જર જણાય તો નવું ટ.સી.
મૂક સદર  નું િનરાકરણ કરવામાં આવશે

સદરહુ બાબતે રજૂઆત અનુસાર તાંિક મોજણીકામ
હાથ  ધર  ૬૩  ક ેવીએ  માથી  ૧૦૦  ક ેવીએ  નુ ં
ાસફમર મૂક તા.૨૭.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ રજૂઆતનો
િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

23
 

ી કશોિકમર રઘુભાઈ રબડયા
; જવપરા, ગામ :- િવસાવદર,
મોબાઇલ નંબર ૯૯૦૯૬૩૦૫૦૫

નડતર પ ાસફોરમેર ની વૈકિપક જયા
ફાળવવા બાબત

સદર ાસફમર િશટ કરવા માટે અગાઉ જલારામ
કો ઓપરેટવ સોસાયટ ના સાવજિનક લોટ માં
ફેરવવા  માટે  ની  કાયવાહ  કરવામાં  આવેલ હતી
પરંતુ આ લોટ માં ટ સી ઊભું કરવામાં સોસાયટ
ના થાિનક રહેવાસી ારા વાંધો ઉઠાવેલ હોય આ
કામ થાય શકેલ નથી ઉપરાત સદર ટ.સી. અય
થળે ફેરવી શકાય તેમ નથી આમ છતાં  કોઈ
અય વૈકિપક જયા નું સૂચન કરવામાં આવશે તો
સદર  ટ.સી.  ફેરવવા  માટે  ની  જર  કાયવાહ
કરવામાં આવશે

સદરહુ બાબતે ાસફમર િશટ કરવા અંતગત વાંધો
પડતાં, સદર કેસ ને વે-લીયરસ અથે ડએમ રફર
કર ેલ  છે ,  જ ે  બાબતે  ચુકાદો  આયે  આગળની
કાયવાહ થઈ શકે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

24
 

ી જેતી ભાઈ વરાજભાઈ
માંગરોિલયા, ગામ િવસાવદર ,
મોબાઇલ નંબર ૯૮૭૯૪૬૮૨૭૦

બોર માં પાણી છે છતાં સવે  માં પાણી ન
હોવાનું બતાવેલ છે

સદર બાબતે જર સાધિનક દતાવે તથા કાગળો
અને કેસ ફાઇલ ચકયા બાદ જર કાયવાહ કરવામાં
આવશે

હાલ અતા મ આવેલ ના હોય અતામ આયે
િનયમ મુજબ કાયવાહ હાથ ધર શકાય

િનકાલ
નવા કનેકશન

25
 

ી ભારત ભાઈ કે કોરડયા ,
નાના કોટડા , મોબાઇલ નંબર
:- ૯૫૩૭૧૨૭૪૨૧

રામ ઓઇલ િમલ ના કનેશન મેઇન રોડ થી
અંદર  જતાં  નવેર  માં  અમારા  માિલક  ના
લોટ ના તાર આવેલ છે તથા ટ.સી. એક
બાજુ નમી ગયેલ છે

સદર બાબતે જર સવે કાય કર અને જર તાંિક
સવે કર આગળ ની કાયવાહ કરવામાં આવશે

સદર બાબતે જર ભાવપક આપવામાં આવેલ છે
જે ભરપાઈ થયે આગળની કાયવાહ થઈ શકે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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ી છગનભાઇ માધવ ભાઈ
માલિવયા , ગંવડા , મોબાઇલ
નંબર ૯૪૨૬૮૪૧૦૩૯

અલગ વીજ કનેશન માટે સદર બાબતે જર સાધિનક દતાવે તથા કાગળો
અને કેસ ફાઇલ ચકયા બાદ જર કાયવાહ કરવામાં
આવશે

દતાવે પુરાવા ચકસતા સદર સવે નંબર માં એક
વીજ કનેશન ચાલુ હોઈ કંપની ના વતમાન િનયમ
મુજબ બીજું કનેકસન આપી શકાય નહ

િનકાલ
નવા કનેકશન

27
 

ી દનેશભાઇ કરશનભાઇ
મણવર, ગામ :- િવસાવદર ,
મોબાઇલ નંબર ૯૪૨૮૬૨૩૧૩૨

િવસાવદર માં જુનાગઢ રોડ પર ગોકુળ નાગર
જકાત નાકા  ની  બાજુમાં  સુખપુર  ફડર માં
અકમાત ન થાય તે માટે 11 ના વાયરંગ ને
ગાિડંગ પ્ફ કરવા બાબત

િવસાવદર માં મોટાભાગ માં ૧૧ કેવી લાઇન નીચે
ગાિડંગ કરવામાં  આવેલ છે  આમ છતાં   કોઈ
જયાએ ગાિડંગ બાકઓ રહેતું હોય તો તે તાકાિલક
સવે કરવી અને કામ પૂણ કરવામાં આવશે

સદરહુ  રજૂઆત  મુજબ  તાંિક  જરયાત  મુજબ
તા.૨૧.૦૯.૨૦૧૭  ના  રોજ  ૨૦  ગાળામાં  ગાિડંગની
કામગીર પૂણ કર રજૂઆતનો િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


