પક-૧
'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮'
િવભાગીય કચેર : પોરબંદર ાય, વતુળ કચેર : પોરબંદર, તારખ : 10/03/2018, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર :
રજુ થયેલ ોની સંયા : 27, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 27, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0
મ

રજુઆતકતાનું નામ

1 અમરબેન કાનાભાઈ મા.
સરપંચ ી ામ પંચાયત,
સમેગા. 9825486357
2 અમરબેન કાનાભાઈ મા.
સરપંચ ી ામ પંચાયત,
સમેગા. 9825486357
3 અમરબેન કાનાભાઈ મા.
સરપંચ ી ામ પંચાયત,
સમેગા. 9825486357

4 રામશીભાઈ દેવશીભાઈ
ખોડભાયા, ગામ વેકર. ી
વેકર ામ પંચાયત કચેર
9913464476

5 રામશીભાઈ દેવશીભાઈ
ખોડભાયા, ગામ વેકર. ી
વેકર ામ પંચાયત કચેર
9913464476

6 ગીરશ શીમાલ વાઘવાણી
9879033044

ની િવગત

લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ

અતન જવાબ

આંબેડકર ભવન પાસે ૧૧કેવી લાઈનમાં કેબલ આંબેડકર ભવન પાસેથી પસાર થતી લાઈનમાં ૧૧ આંબેડકર ભવન પાસેથી પસાર થતી લાઈનમાં ૧૧
નાખવો.
કેવી કેબલ નાખવા માટે ોજેટ નંબર ૨૦૯૩૯૧ થી કેવી કેબલ ૫૦ મીટર નાખી તારખ ૩૦.૦૩.૨૦૧૮ ના
દરખાત કરે લ છે . જે કામ તારખ ૨૦.૦૪.૨૦૧૮ રોજ કામ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.
સુધીમાં માં પૂણ કરવામાં આવશે.
ગામની ખુ  લા વાયરની લાઈન બદલી ગામની ખુલા વાયરની લાઈન બદલવા માટે એ.બી. ગામની ખુલા વાયરની લાઈન બદલવા માટે કુલ
ઇસુલાટેડ વાયર નાખવા.
વાયરનો ઉપયોગ કર ૩૦.૦૪.૨૦૧૮ સુ ધ ીમાં કામ ૨ ૫ ૦ મ ી ટ ર એ . બ ી . વ ા ય ર ન ો ઉ પ ય ો ગ ક ર 
પૂણ કરવામાં આવશે.
ડડયુજેવાય યોજનામાં ૩૦.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ કામ
પૂણ કરેલ છે.

ગઢવાણા રતાની ગામની લાઈન તથા વોટર ગામની ખુલા વાયરની લાઈન બદલવા માટે એ.બી. ગઢવાના ગામના ાસફમર માં થ ી ૨૫ કે વ ીએ નુ
વકસના કનેકસન માટે અલગથી ાસફમર વાયરનો ઉપયોગ કર ડ.ડ.યુ . જે . .વાય. હે ઠ ળ નવુ ં ાસફમર વોટરવક સ માટે અલગ મૂ ક 
મુકવું.
૩૦.૦૪.૨૦૧૮ સુધીમાં કામ પૂણ કરવામાં આવશે.
કામગીર ૩૦.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ કામ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલની િથિત
િનકાલ
મેઇટેનસ
િનકાલ
મેઇટેનસ
િનકાલ
મેઇટેનસ

વે ક ર ગામના ખે ત ીવાડ િવતારમાં સીગલ હાલમાં વાડ િવતારમાં વીજ પુરવઠો ખેતીવાડ ફડર
ફેઇઝ માં પૂરતા માણ માં વોટેજ ન મળવા પરથી આપવામાં આવે છે. સદર ફડર પર ૮ કલાક
બાબત.
૩-ફેઝ વીજ પુરવઠો તથા બાકની ૧૬ કલાક ૧-ફેઝ
વીજ પુ ર વઠો પે િ શયલ ડઝાઇન ાસફમરથી
આપવામાં આવે છે. આમ વાડ િવતારમાં ૨૪ કલાક
પુરતાં વીજદબાણ (વોટેજ) થી ૧-ફેઝ વીજ પુરવઠો
આપવામાં આવે છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

મારા વીજ ડાણની સિવસ જજ  રત હોય તારખ ૦૮.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ ગીરશ શીમલ
તાકાિલક બદલાવી આપવા િવનંતી.
વાઘવાણી ાહક નં બ ર ૩૫૪૦૧/૦૪૬૭૦/૭ ના
ાહકની સિવસ વાયર બદલાવી આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

૬૬ કેવી મરમઠ માંથી વેકર ગામના કંટોલ હાલમાં વાડ િવતારમાં વીજ પુરવઠો ખેતીવાડ ફડર
એ ફડરના િવતારમાં લો વોટેજ મળવા પરથી આપવામાં આવે છે. સદર ફડર પર ૮ કલાક
બાબત.
૩-ફેઝ વીજ પુરવઠો તથા બાકની ૧૬ કલાક ૧-ફેઝ
વીજ પુ ર વઠો પે િ શયલ ડઝાઇન ાસફમરથી
આપવામાં આવે છે. આમ વાડ િવતારમાં ૨૪ કલાક
પુરતાં વીજદબાણ (વોટેજ) થી ૧-ફેઝ વીજ પુરવઠો
આપવામાં આવે છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત
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7 કાંધલભાઈ ડે
,MLA,કુિતયાણા મો. ૯૦૯૯૯
૦૫૦૫૦

8 કાંધલભાઈ ડે
,MLA,કુિતયાણા મો. ૯૦૯૯૯
૦૫૦૫૦
9 કાંધલભાઈ ડે
,MLA,કુિતયાણા મો. ૯૦૯૯૯
૦૫૦૫૦

10 કાનાભાઈ ઓડેદરા, રાણાવાવ
૯૮૨૫૦૫૮૯૨૯

11 િવમભાઈ ઓડેદરા, રામગઢ
૯૯૦૪૭૯૭૪૫૬

કુ િ તયાના મત િવતારમાં આવતા રામગઢ, કં પ ની ના વત મ ાન િનયમ મુ જ બ દરે ક સબ
મહયાર, ખાગેી તથા ચૌટા સબ ટશન માં ડવીઝન માં જર ાહકો ની સંયા તેમજ લાઈનો
ચોમાસાં દરયાન વધારા ની ગગો આપવી.
ની સં  યા ઓછ હોય નવી ગ ગ ો સબ ડવીઝન
આપવી શકય નથી પરં ત ુ દરે ક નાયબ ઇજને ર ને
સુ ચ ના આપવામાં આવે લ છે કે ચોમાસાં દરયાન
હયાત લાઈન ટાફ તથા કોાકટર ની ગ ગ ો
ઉપયોગ કર તાકાિલક વીજ પુરવઠો પુહ થાિપત
થાય તેમ સુચના આપેલ છે.

િનકાલ
ટાફ વધારવા

મહરા ખે ત ીવાડ ફડર કુ િ તયાણા માં હોય, નાયબ ઇજને ર ને સુ ચ ના આપવામાં આવે લ થળ પર સવ ે કરતા મહરા ખે ત ીવાડ (રાણા
રાના કંડોરણા માં બદલાવવું.
તાકાિલક અસર થી સવે કર જર કાયવાહ દવસ કં ડ ોરણા સબ ડવી.) ના વીજ ડાણ પસવાર
-૩૦ માં પૂણ કરવાં જણાવવામાં આવેલ.
ફડર(કુિતયાણ સબ ડવી.) માં આવેલ છે.જે ફડરના
૨૦ ખે ત ીવાડ ુ પ ના ાહકો ને હયાત ૧૧કે વ ી
થોયાના ફડરમાં ડવા ની રજૂ આ ત છે . પરં ત ુ
થોયાના ફડરમાં ડે લ વીજભાર મહતમ હોય જે
તાંિક રતે શીટ થઇ સકે તેમ નથી.

િનકાલ
ફડર બદલવા

કુિતયાના મત િવતારમાં આવતા ખેતીવાડ ડ.ડ.યુ..જે.વાય. તથા એસ.કે.જે.વાય. કમ હેઠળ
ુપ ના જજરત વીજ વાયરો બદલવા.
સાદર જજરત વીજ વાયરો તેમજ લોખંડના એગલ
બદલવાની કામગીર તબા વાર ચાલુ છે . જે
ડ.ડ.યુ..જે.વાય. યોજના ના સમયમયાદા માં પૂણ
કરવામાં આવશે.

૧૧ કેવી રાણાવાવ એ. ફડરનું બાયફરકેશન ૧૧ કે વ ી રાણાવાવ એ. ફડરનુ ં બાયફરકે શ ન
ઝડપથી પૂણ કર ચાલુ કરવા બાબત.
ડ.ડ.યુ..જે.વાય. યોજના હેઠળ મંજૂર મળેલ છે.
લક લાઈન નુ કામ પૂણ કરવામાં આવેલ છે તેમજ
નવી પેનલ માટે એલોટમેટ મ ગયેલ છે હાલ
નવી પે ન લની ઉપલધતા ના હોય જે થ ી પે ન લ
મયે તાકાિલક અસરથી કામ પૂણ કરવામાં આવશે.
ચોમાસા ના ચાર મહના દરયાન રામગઢ એસઓ-૪ મુ જ બ ાય પે . વી.કચે ર  હે ઠ ળ ૪૦
સબ ટે શ ન મુ ક ામે ૨૪ કલાક ફોટની ટમ ગામડાઓ થી વધુ ગામડા આવે લ હોય યાં
આપવા બાબત.
એમ.એમ.ટ. ફાળવવામાં આવે છે. હાલ રાણાવાવ
પેટા િવભાગીય કચેર હેઠળ કુલ ૨૬ ગામડા હોવાથી
રાણાવાવ પેટા િવભાગીય કચેરમાં .એસ.ઓં. – ૪
મુજબ ૪૦ ગામડાઓ ના આવેલ હોય એમ.એમ.ટ.
ગ ગ વત મ ાન ધારા ધોરણ મુ જ બ ફાળવી શકાય
નહ.

12 ી િવરમભાઈ કારાવદરા, મુખ ૬૬કેિવ ભોમીયાવદર તથા ૬૬કેિવ િવસાવાડા એસઓ-૪ મુજબ ાય પે.વી.કચેરમાં કચેર લેવલે
ી તાલુકા પંચાયત, પોરબંદર. ખાતે એક ગાડ તથા ગગ (મીની મેટેનસ) ૪૦ ગામડાઓ આવે લ હોય યાં એમ.એમ.ટ.
મો. ૯૯૦૯૩ ૧૨૬૫૪
ફાળવવા બાબત.
ફાળવવા અંગેની કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવેલ છે.
આમ બગવદર પેટા િવભાગીય કચેર હેઠળ કુલ ૪૨
ગામડાઓ હોય જેથી અડવાણા ખાતે મીની મેટેનસ
ગ ગ ફાળવે લ છે . આમ નવી એમ.એમ.ટ.,
વતમાન િનયમ મુજબ બગવદર પેટા િવભાગીય
કચેરને આપી શકાય નહ.

િનકાલ
મેઇટેનસ

૧૧ કે વ ી રાણાવાવ એ. ફડરનુ ં બાયફરકે શ ન
ડ.ડ.યુ . .જે . વાય. યોજના હે ઠ ળ પૂ ણ  કરે લ છે .
તે મ જ આ કામે GETCO પાસે થ ી જર પે ન લ
માંગવામાં આવેલ છે. જે મયેથી ફડર ચાલુ કરવામાં
આવશે.

િનકાલ
ફડર િવભાજન

િનકાલ
ટાફ વધારવા

િનકાલ
ટાફ વધારવા
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13 ી િવરમભાઈ કારાવદરા, મુખ બરડા િવતારમાં ચોમાસા પહે લ ા ખે ત ીવાડ
ી તાલુકા પંચાયત, પોરબંદર. તથા યોિતામ ફડરમાં નવા જપર તેમજ
મો. ૯૯૦૯૩ ૧૨૬૫૪
જજ  રત એગલો તથા કે બ લો બદલાવી
સમારકામ કરવું.

14 ી િવરમભાઈ કારાવદરા, મુખ બગવદર પે ટ ા િવભાગીય કચર હે ઠ ળના
ી તાલુકા પંચાયત, પોરબંદર. ોિસંગ થતા ફડરોના લીધે અવર નવાર અય
મો. ૯૯૦૯૩ ૧૨૬૫૪
ફડરો બં ધ કરવા પડે છે . આવા ોસીગો
તાકાિલક દુર કરવા.

15 ી િવરમભાઈ કારાવદરા, મુખ બગવદર ઓફસ ખાતે ચોમાસાની ઋતુ માં
ી તાલુકા પંચાયત, પોરબંદર. રાી દરયાન એક જુનીયર ઈજનેરની િનમણુંક
મો. ૯૯૦૯૩ ૧૨૬૫૪
કરવી જે થ ી ફરયાદ નો િનકાલ ઝડપથી થઇ
શકે.

16 ી િવરમભાઈ કારાવદરા, મુખ બગવદર પેટા િવભાગીય કચેર હેઠળ કામનું
ી તાલુકા પંચાયત, પોરબંદર. ભારણ વધુ હોય જે થ ી ખાસ કસામાં
મો. ૯૯૦૯૩ ૧૨૬૫૪
અડવાણા તથા મવાણા ખાતે નવી પે ટ ા
િવભાગીય કચેર મંજુર કરવી.

બગવદર પે ટ ા િવભાગીય કચે ર  હે ઠ ળ સાગરખે ડ ુ
યોજના હેઠળ ૧૧કેવ ઈરયા ફડરમાં પીયા ૨૫.૮૫
લાખનું નુ અને ૧૧કેવી બલડ ફડરમાં પીયા ૨૭.૫૧
લાખનુ ં સમારકામ પૂ ણ  થવામાં છે . તે મ જ કે  
સરકારી ની ડ.ડ.યુ..જે.વાય. યોજનામાં કુલ ૩૮
િવિવધ ફડરોમાં કુલ િપયા ૧૧૧.૫૨ લાખનું કામ પૂણ
કરેલ છે. તેમજ પીયા ૩૮.૪૪ લાખના કામ ગિત
હેઠળ છે. તેમજ િમોસુન મેટેનસ ની કામગીર
દરયાન જર જપર, નડતર પ ઝાડની ડાઓ
કાપવી વગેરે કામગીર હાથ ધરવામાં આવશે.
બગવદર પે ટ ા િવભાગીય કચર હે ઠ ળ કુ લ ૧૪
યોિતામ ફડરો આવે લ છે જે મ ાં કુ લ ૬૧ ોિસં ગ
આવેલ છે જેમાંથી ૫૨(બાવન) ોિસંગ દુર કરવામાં
આવે લ હતા છે . બાક રહે ત ા ૯ ોિસં ગ ના કામની
દરખાત ડ.ડ.યુ..જે.વાય. હેઠળ તૈયાર કરવામાં
આવે લ છે . જે માહે સટે  બર-૨૦૧૮ સુ ધ ીમાં પૂ ણ 
કરવામાં આવશે.
હાલ બગવદર પે ટ ા િવભાગીય કચે ર  ખાતે એક
નાયબ ઈજને ર તે મ જ બે જુ ન ીયર ઈજને ર ની ટાફ
સેટઉપ મુજબ જયાઓ ભરેલ છે. તેમજ ચોમાસાની
સીઝનમાં બગવદર પે ટ ા િવભાગીય કચર ખાતે
૨૪¢૭ કલાક ફોટ ઓફસ કાય ર ત હોય છે તે મ જ
ચોમાસાની ઋતુ મ ાં ઈમરજસીમાં રાી દરયાન
લાઈન ટાફની યવથા કરવામાં આવે છે.

અ.નં.-િવગત-.એસ.ઓ.૪ મુજબના માપ દંડ-હાલ
કાયરત બગવદર ૧-એરયા (ઈન કે.ક.મી.) -૫૦૦
૭૪૯ ૨ |ાહકોની સંયા -૨૨૦૦૦ ૨૫૦૫૬ ૩ |રેવયુ
(ઈન કરોડ) - ૧૦ ૧૪ ૪ |ડયુશન ાસફમર૬૫૦ ૬૮૭૩ ૫ | એચ. ટ. લાઈન કે.ક.મી.- ૬૫૦
૧૫૭૫. ૬ | એલ.ટ. લાઈન કે.ક.મી. -૮૦૦ ૧૨૫૨.
બગવદર પે ટ ા િવભાગીય કચે ર માં ૧,૩,૪,૫,૬
ધારાધોરણો પરપૂણ થાય છે. પરંતુ બગવદર પેટા
િવભાગીય કચે ર  ાહકોની સં  યા ૧૫૦% નાં
માપદંડની પૂતતા કરતી નથી. આમ .એસ.ઓ -૪
મુ જ બ ની કરે લ ા માપ દં ડ ો ની પૂ ત  ત ા થતી ના
હોવાથી અડવાણા તથા મવાણા ખાતે નવી પેટા
િવભાગીય કચેર મંજુર કર શકાય નહ.

િનકાલ
મેઇટેનસ

બગવદર પે ટ ા િવભાગીય કચર હે ઠ ળ કુ લ ૧૪
યોિતામ ફડરો આવે લ છે જે મ ાં કુ લ ૬૧ ોિસં ગ
આવેલ છે જેમાંથી ૫૨(બાવન) ોિસંગ દુર કરવામાં
આવેલ હતા છે. બાક રહેતા ૯ ોિસંગની કામગીર
ડ.ડ.યુ..જે.વાય. યોજના હેઠળ તા ૨૦/૦૪/૨૦૧૮
સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
કમ

િનકાલ
કચેર સંબિધત

િનકાલ
નવી કચેર સંબિધત
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17 ી િવરમભાઈ કારાવદરા, મુખ ૬૬કે િ વ શગડા સબ ટે શ ન ચોમાસા પહે લ ા કાયપાલક ઈજનેર જેટકો રાણાવાવ ારા પ નં.૧૭ી તાલુકા પંચાયત, પોરબંદર. કાયરત કરવું. તેમજ રોવાડા (નાગકા) ૬૬કેિવ ૧૮/ડ.એન./આર.એ.એન./ઓ એડ એમ/૮/૯૭૧
મો. ૯૯૦૯૩ ૧૨૬૫૪
સબ ટેશન વહેલા થાય તે વું.
તારખ:-૦૮.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ યુતર આપલે છે જે
મુ જ બ ૬૬ કે વ ી શગડા સબ ટે શ ન ચાલુ થવામાં
અંદાત ૬ મહના જેવો સમય લાગે તેમ છે જયારે
નાગકા સાબ ટે શ ન અં દ ાત એક માસની અં દ ર
કાયરત થઈ જશે.
18 ી િવરમભાઈ કારાવદરા, મુખ બગવદર સબ ડવીઝન માં
ી તાલુકા પંચાયત, પોરબંદર. તથા જુ ન ીયર ઈજને ર ની
મો. ૯૯૦૯૩ ૧૨૬૫૪
ઓફસરોની કરવી કે જે ઓ
વાકેફ હોય જેથી નું કામ
શકે.

આપની રજુઆતને ઉપલી કચેરને યાને મુકવામાં
આવશે. હાલમાં બગવદર સબ ડવીઝન માં નાયબ
ઈજનેર તથા જુનીયર ઈજનેર આ િવતારના પરિચત
તથા વાકેફ છે.

િનકાલ
કચેર સંબિધત

19 ી િવરમભાઈ કારાવદરા, મુખ બગવદર સબ ડવીઝનમાં જર માલ સમાન િવભાગીય કચેર ખાતે ટોરમાં હાજર તમામ માલ
ી તાલુકા પંચાયત, પોરબંદર. સમયસર મળે તેવી યવથા કરવી.
સમાન િનયમાનુસાર આપવામાં આવેછે. તથા હાલમાં
મો. ૯૯૦૯૩ ૧૨૬૫૪
દરેક માલસામાન ઉપલધ છે.

િનકાલ
જનરલ માહતી

20 ી રામદેવભાઇ મોઢવાડયા
મો.૯૮૨૫૨ ૧૦૧૩૭

નાયબ ઈજને ર
િનમણુ ં ક એવા
આ િવતારથી
સહેલાય થી થઇ

િનકાલ
જેટકો

બગવદર પે ટ ા િવભાગીય કચે ર  હે ઠ ળના
સુંડાવદર, કમીઆઈ, ખાભોદર, લીરબાઈ, પા,
ખારવા, બલડ, શીશલી ની કરાર સીમ,
પં ચ કોષી, દે ગ ામ, અને સીમાણી ખે ત ીવાડ
ફડરોના જજરત ૧૧કેિવ લાઈન, તેમજ એલ.ટ.
લાઈનના વાયર તથા એગલો બદલવા. નમી
ગયેલા વીજ પોલ સીધા કર, સપટ મારવા.
કદેરખેડા ગામના માંડણ અરજણ ગોલાધાં
ુપ, પોપટ વસતા, ભૂરા હા, લખમણ સુકા,
જે શ સામત, કથળ કારા, વાઘર વાસ વાળુ ં
ભીખુ રાણા, લીલા મેણંદ (નવું) અરશી મું,
હા રાણા, હોથી અરશી, ચારણી આઈ,
રમાબે ન લાખા, વા માં ડ ણના, એલ.ટ.
ુ પ ોના વાયરો બદલવા તે મ જ ૧૧કે વ ી
લાઈનના ૮૫% વાયરો બદલે લ નથી તે
તાકાિલક બદલવા. વજરાણા ફડરમાં આવેલ
રામદે માલદે વાળા ુપમાં એલ.ટ. ના વાયર
બદલવા. શીશલી પં ચ કોશી ફડરમાં ઘે લ ા
સામત વાળા ુપમાં અધામાં ખીમા વસતા
વાળા ુ પ માં કરાર સીમમાં સામત અરજણ
વાળા, ભીખુ ચાના, દે વ શી અરજણ ભુ વ ા
આતા, ખોડયાર ુપ, ભાપા ુપના, ૧૧કેવી
એલટ ના, વાયરો તેમજ નમેલા પોલ સીધા
કરવા. લીરબાઈ ફડરમાં વીજ વાયરો તેમજ
જતીત વીજ પોલ બદલવા

બગવદર પે ટ ા િવભાગીય કચે ર  હે ઠ ળ, કુ લ ૪૨
ગામોનો સમાવેશ થાય છે. બગવદરમાં કુલ ૧૧કેિવના
કુલ ૪૨ ફડર આવેલ છે. જેમાં ૧૪ યોિતામ તથા
૨૮ ખે ત ીવાડ ફડરોનો સમાવે શ થાય છે . પે ટ ા
િવભાગીય કચેર ારા લાઈન સમારકામ સમયાંતરે
કરવામાં આવતું હોય છે. તેમજ ગત વષે મોઢવાડા
વાડ િવતાર, આં બ ારામા વાડ િવતાર તે મ જ
શીશલી વાડ િવતારમાં આવતા ૧૧ કેવી કમીઆઈ
એ ફડરમાં એચવીડએસ કામગીર હેઠળ એલટ
લાઈન નું ૧૧ કેવી લાઈનમાં કવઝન કર કુલ ૧૫૦
નવા ટસી તે મ જ ૬૨ કમી ૧૧કે િ વનો નવો વીજ
વાયર નાખે લ છે . આ ઉપરાં ત બગવદર પે ટ ા
િવભાગીય કચે ર  હે ઠ ળ િવિવધ એચ.વી.ડ.એસ.
યોજના હેઠળ ૧૧કેવી ખાભોદર ફડરમાં કુલ પીયા
૩૦૭ લાખની કામગીર કરેલ છે. જે હેઠળ કુલ ૩૪૪
નવા ટસી મૂ ક  અને ૧૨૦ કમી ૧૧ કે વ ીનો નવો
વીજ વાયર નાખે લ છે . સાગરખે ડ ુ યોજના હે ઠ ળ
૧૧કેવ ઈરયા ફડરમાં પીયા ૨૫.૮૫ લાખનું નુ
અને ૧૧કેવી બલડ ફડરમાં પીયા ૨૭.૫૧ લાખનું
કામ પૂ ણ  થવામાં છે . તે મ જ કે   સરકારી ની
ડ.ડ.યુ . .જે . વાય. યોજનામાં કુ લ ૩૮ િવિવધ
ફડરોમાં કુલ િપયા ૧૧૧.૫૨ લાખનું કામ પૂણ કરેલ
છે. તેમજ પીયા ૩૮.૪૪ લાખના કામ ગિત હેઠળ
છે. બાક રહેતી કામગીર ડ.ડ.યુ..જે.વાય. અંતગત
સટેબર-૨૦૧૮ સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

Page 4 of 6

21 ી રામદેવભાઇ મોઢવાડયા
મો.૯૮૨૫૨ ૧૦૧૩૭

22 ી રામદેવભાઇ મોઢવાડયા
મો.૯૮૨૫૨ ૧૦૧૩૭

23 ી રામદેવભાઇ મોઢવાડયા
મો.૯૮૨૫૨ ૧૦૧૩૭

24 ી રામદેવભાઇ મોઢવાડયા
મો.૯૮૨૫૨ ૧૦૧૩૭
25 ી રામદેવભાઇ મોઢવાડયા
મો.૯૮૨૫૨ ૧૦૧૩૭

26 ી રામદેવભાઇ મોઢવાડયા
મો.૯૮૨૫૨ ૧૦૧૩૭

મોઢવાડા ગામે ૧૧કે વ ી કમીઆઈ ફડરમાં અ મ ા ર 
વડ
કચેરના
પ
માંક
એલટ ના વાયરો નાંખેલા હોય બદલાવી ૧૧ નં.પી..વી.સી.એલ.,/ોજેટ/આર.ઇ./૧૪૨૩ તારખ:કેવી ના વાયરો નાંખવા.
૧૮.૧૦.૨૦૧૭ મુ જ બ કને  ટે ડ લોડને યામાં રાખી
તાંિક રતે યોય હોય તે મુજબ યોય તા ના
વીજ વાયર નો ઉપયોગ કરવો. આઈ.એસ.૩૯૮
(પાટ - ૪) મુ જ બ એ.એ.એ. ૩૪ મીમી ( એલટ નો
વાયર) માં ૧૨૧ એપીયર વીજ વાહનું વહન થઈ
શકે છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

મોઢવાડા ગામે એક સાથે પસાર થતા હાલની પરથીતીએ ૧૧કેવી લીરબાઈ ખેતીવાડ ફડર
યોિતામ અને ખેતીવાડ ફડર જુદા કરવા.
તથા ૧૧કે વ ી કે શ વ યોિતામ ફડર ગડર લાઈન
ઉપર એક સાથે પસાર થાય છે. આ લાઈન ની કુલ
લંબાઈ આશરે ૧.૫ ક.મી. છે. આ બંને જુદ લાઈનો
કરવા માટે અગાઉ બગવદર પેટા િવભાગીય કચેર
ારા યનો કરવામાં આવેલ હતા. પરંતુ થાિનક
ખે ડ ૂ ત ો ારા આ કામ અટકાવી અને પૂ ણ  કરવા
દધેલ નથી.

િનકાલ
ફડર િવભાજન

ગોઢાં ન ા ગામે ને શ પસાર થતી વીજ લાઈન નાયબ ઇજને ર ને સુ ચ ના આપવામાં આવે લ ને સ ઉપરથી પસાર થતી લે ન દુ ર કર કામગીર
દુર કરવી.
તાકાિલક અસર થી સ વ ે કર નડતર પ લાઈન ૩૦.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ કામ પૂણ કરેલ છે.
અકમાત થાય તે મ હોય તો તાકાિલક અસર થી
લાઈન ફેરવવી.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન

સીસલી ગામે છોટુ લ ાલ કાના વારા ુ પ માં નાયબ ઇજને ર ને સુ ચ ના આપવામાં આવે લ સીસલી ગામે છોટુલાલ કાના વારા ુપ માં કુલ ૧૦.૬
મેટેનસ કરવું.
તાકાિલક અસર થી સ વ ે કર જર મં જ ુ ર  લઈ કમી વાયર બદલી તારખ ૧૭.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ
દવસ -૩૦ માં કામગીર પૂ ણ  કરવાં જણાવવામાં કામ પૂણ કરેલ છે.
આવેલ.

િનકાલ
મેઇટેનસ

બખરલા ગામે પાવ ફડરમાં દવ ભીમાની તારખ:- ૦૮.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ બગવદર પે ટ ા
વાડ થી લખમણ ડોસાની વાડ સુ ધ ી વીજ િવભાગીય કચે ર  ારા ાથિમક મોજણી કરતા આ
લાઈન િસટ કરવી
લાઈનની લંબાઈ આશરે ૩ ક.મી. ની છે. તેમજ આ
લાઈન માંથી ટેિપંગો કર ખેતીવાડના વીજ ડાણ
આપે લ છે . આમ તાં િ ક રતના આ લાઈન ફે ર વી
શકાય નહ.

સીસલી ફડરમાં સામત અરજણ ના ટેિપંગમાં નાયબ ઇજને ર ને સુ ચ ના આપવામાં આવે લ
૧૧ કેવી લાઈન નું મેટેનસ કરવું
તાકાિલક અસર થી સ વ ે કર જર મં જ ુ ર  લઈ
દવસ -૩૦ માં કામગીર પૂ ણ  કરવાં જણાવવામાં
આવેલ.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન

જર લાઈન સુધારણાની સવે કામગીર પુણ કર,
જર મં જ ુ ર  ોજે ક ટ ન ૧૪૩૩૨૪થી DDUGJY
યોજનામાં મેળવેલ છે. કામગીર ગિત હેઠળ છે, જે
કામગીર તા. ૨૦.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ પુ ણ  કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
કમ
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27 કાળુંભાઈ ગોધાિનયા મો. ૯૮૨૫૨ બગવદર સબ ડવીઝન માં લોડ વધારે હોય અ.નં.-િવગત-.એસ.ઓ.૪ મુજબના માપ દંડ-હાલ
૧૩૧૫૦
નવું સબ ડવીઝન આપવું.
કાયરત બગવદર ૧-એરયા (ઈન કે.ક.મી.) -૫૦૦
૭૪૯ ૨ |ાહકોની સંયા -૨૨૦૦૦ ૨૫૦૫૬ ૩ |રેવયુ
(ઈન કરોડ) - ૧૦ ૧૪ ૪ |ડયુશન ાસફમર૬૫૦ ૬૮૭૩ ૫ | એચ. ટ. લાઈન કે.ક.મી.- ૬૫૦
૧૫૭૫. ૬ | એલ.ટ. લાઈન કે.ક.મી. -૮૦૦ ૧૨૫૨.
બગવદર પે ટ ા િવભાગીય કચે ર માં ૧,૩,૪,૫,૬
ધારાધોરણો પરપૂણ થાય છે. પરંતુ બગવદર પેટા
િવભાગીય કચે ર  ાહકોની સં  યા ૧૫૦% નાં
માપદંડની પૂતતા કરતી નથી. આમ .એસ.ઓ -૪
મુ જ બ ની કરે લ ા માપ દં ડ ો ની પૂ ત  ત ા થતી ના
હોવાથી અડવાણા તથા મવાણા ખાતે નવી પેટા
િવભાગીય કચેર મંજુર કર શકાય નહ.

િનકાલ
નવી કચેર સંબિધત
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