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પક-૧
'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮ પાટ-૨'

િવભાગીય કચેર : માંગરોળ, વતુળ કચેર : પોરબંદર, તારખ : 13/12/2018, સમય : 10:30
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર :

રજુ થયેલ ોની સંયા : 53, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 53, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ
પેટા

િવભાગીય
કચેર

રજુઆતકતાનું
નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત

1 માંગરોળ
શહેર

અમીન
ઇશાભાઈ
ઉદયા

ા. નં. ૮૦૫૦૬/૦૨૦૩૩/૯ નો ૨.૫ ક.વો. માંથી
૭.૫  ક.વો.  લોડ  વધારા  બાબત.  ા.  નામ
િમઅહ ઇલામીયહ દાલ યતામાં

જર દતાવે પુરાવાઓ સાથે અર કચેરએ રજુ
થયે તેમજ કંપનીના િનયમ મુજબનો રેશન ચાજ
કચેરએ ભરપાઈ થયા બાદ િનયમ મુજબ લોડ વધારા
બાબતની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

જર દતાવે પુરાવાઓ સાથે  અર કચેરએ રજુ
થયે તેમજ કંપનીના િનયમ મુજબનો રેશન ચાજ
કચેરએ ભરપાઈ થયા બાદ િનયમ મુજબ લોડ વધારા
બાબતની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો

2 માંગરોળ
શહેર

અમીન
ઇશાભાઈ
ઉદયા

પેકદમીમાં રહેણાંક હેતુ માટે, વીજ ડાણ માટે
ટેપ બાહેધર િસવાય અય પુરાવા રજુ ન
કરએ  તો  પણ  વીજ  ડાણ  ની  કાયવાહ
કરવી,અરજદાર ના માંગણી વાળા વીજ ડાણો
ચાલુ કરવા.

સરકાર  ખરાબા  માટે  સમ  અિધકારના  આધાર
માણ  પો  રજુ  કરયે  જર  કાયવાહ  કરવામાં
આવશે.વધુમાં જેની માંગણી કચેરએ આવેલ છે તેવા
અરજદારોના વીજ ડાણ ચાલુ કર આપવામાં આવશે.

સરકાર  ખરાબા  માટે  સમ  અિધકારના  આધાર
માણપો સાથેની કુલ ૩ અર કચેરએ મળેલ છે.
જેના  વીજ ડાણ આપી ૨૨.૧૨.૨૦૧૮  સુધીમાં  આપી
દેવામાં આવેલ છે

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો

3 માંગરોળ
શહેર

અમીન
ઇશાભાઈ
ઉદયા

માંગરોળ શહેર પે.િવ.ક.માં અમીનભાઈ ઈશાભાઈ
ઉદયા ના ી ફેઇઝ ખેતીવાડ વીજ કનેકશન ના
પી.ડ.સી. ના ર કનેકશન બાબત.

જર દતાવે પુરાવાઓ સાથે અર કચેરએ રજુ
થયે તેમજ કંપનીના િનયમ મુજબનો રેશન ચાજ
કચેરએ ભરપાઈ થયા બાદ િનયમ મુજબ ી ફેઇઝ
ખેતીવાડ વીજ કનેકશન ના પી.ડ.સી. ના ર કનેકશન
બાબતની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

જર દતાવે પુરાવાઓ સાથે  અર કચેરએ રજુ
થયે તેમજ કંપનીના િનયમ મુજબનો રેશન ચાજ
કચેરએ ભરપાઈ થયા બાદ િનયમ મુજબ ી ફેઇઝ
ખેતીવાડ વીજ કનેકશન ના પી.ડ.સી. ના ર કનેકશન
બાબતની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો

4 માંગરોળ
શહેર

હા અબા ,
ઈશાભાઈ
ઉદયા

અમારા  ીફેઇઝ ખેતીવાડ  વીજ કનેકશન ની
લાઈનમાં નવો પોલ ઉભો કરવા બાબત.

જર સવે કર- મેઈટેનસની કામગીર પૂણ કરવામાં
આવશે.

આપના  થળ  પર  ખેતીવાડ  વીજ  કનેકશન  ની
લાઈનમાં લાંબા ગાળામાં વચે નવો પોલ ઉભો કરવામાં
આવેલ છે. તા.૩૦.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ કામ પૂણ કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 માંગરોળ
શહેર

અમીન
ઇશાભાઈ
ઉદયા

શહેર  પે..િવ.ક.  ના  કામનાથ  બાયપાસ  પાસે
આવેલ ખેતીવાડમાં  એલ.ટ.  લાઇનમાં  કેબલ
નાખવા બાબત.

કેબલ તાંિક રતે ખેતીવાડ વીજ લાઈનમાં શય ન
હોય આથી,જર સવે  કર- મેઈટેનસની કામગીર
પૂણ કરવામાં આવશે.

કામનાથ બાયપાસ પાસે આવેલ ખેતીવાડ ટ.સી. ની
એલ.ટ.  લાઈનમાં  ૩  પોલ  બદલાવે  છે  અને  પાંચ
ગાળાના  વાયર  બદલાવેલ  છે.  અને  મેટેનસની
કામગીર તા. ૨૯.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ કામ પૂણ કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 માંગરોળ
શહેર

કોતલ મુસા
જમાલ

સગલ ફેઝ ઘર વપરાશ માટે બી.પી.એલ માં
અર કરેલ છે છતાં  હજુ  સુધી વીજ ડાણ
આપવામાં આવેલ નથી.

અતા મ મુજબ મીટર સિવસ લગાડ વીજ ડાણ
ચાલુ કર આપવામાં આવશે.

હાલ કુલ ૧૨  અર કચેરએ મળેલ છે.  જેના  વીજ
ડાણ આપી ૨૨.૧૨.૨૦૧૮ સુધીમાં આપી દેવામાં આવેલ
છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો
7 માંગરોળ

શહેર
મોહમદ હુશેન
ઝાલા

વષો  જુના    માંગરોળ  ઈદરાનગર  માં
મકાનો ઉપરથી નીકળતા ફડરો શેપા, સંથા,
ખોળાદામાં અડરાઉડ કેબલ નાખવા બાબત.

નગરપાિલકા ારા મંજુર ન મળવાથી અડરાઉડ
કેબલની  કાયવાહ  થઈ શકે  નહ,  આથી,જર  સવે
કર-જરયાત મુજબ હયાત લાઈનમાં  મેઈટેનસની
કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે.

નગરપાિલકા  ારા  મંજુર  ન મળવાથી  અડરાઉડ
કેબલની કાયવાહ થઈ શકે નહ, વધુમાં સદરહુ િવતાર
૬૬ કેવી સબ ટેશન માંગરોળની નક આવેલ છે. જેમાં
શેપા, સંથા, ખોડાદા ફડરમાં મેઈટેનસની કામગીર
થયેલ છે. તેમજ જરયાત મુજબ સમયાંતરે કરવામાં
આવે છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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8 માંગરોળ
શહેર

મોહમદ હુશેન
ઝાલા

ઇદરાનગર શીફા રોડ સુલેમાની નગર ચાચવાં
રોડ નીલ કમળ સોસાયટમાં લો વોટેજ મળવા
બાબત.

જર સવે કર- મેઈટેનસની કામગીર પૂણ કરવામાં
આવશે.

૧)  નીલકમલ  સોસાયટ  વાળા  ટ.સી.  મા ં  લોડ
બેલેિસંગ સાથે  મેટેનસ કરવામાં  આવેલ છે  જેમાં
ાસફમરમાં નવા જપર કરેલ છે, ડઓ યુઝ નવા
કરેલ છે, કેબલની નવી લગ કરેલ છે. ણેય ફેઈઝમાં
વોટેજ હાલ લીપઓન મીટર ારા માપતા અનુમે
૨૪૩,૨૩૯,૨૪૨  વોટ  આવે  છે  ૨)  સુલેમાની  નગરમાં
આવેલા શીફા હોિપટલ વાળા ટ.સી. માં  એલ.ટ.નુ
બાયફરકેશન કર નવી સિકટ કરવામાં આવેલ છે જેમાં
લોડ  બેલેિસંગ  સાથે  મેટેનસ કરવામાં  આવેલ છે
એલ.ટ. ના કેબલની નવી લગ કરવામાં આવેલ છે.
ણેય ફેઈઝમાં  વોટેજ  હાલ લીપઓન મીટર ારા
માપતા અનુમે ૨૪૦,૨૩૮,૨૪૧ વોટ આવે છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 માંગરોળ
શહેર

મોહમદ હુશેન
ઝાલા

નગરપાિલકા હદ િવતારમાં  બનખેતી વગરની
જમીનોમાં સીટ પાવર આપવાનો શાપુર રોડ,
પારશીવાડ,  લાલબાઘ પોરબંદર રોડ,  કામનાથ
રોડ,  ચાંચવા  રોડ  તથા વેરાવળ બાયપાસની
સાઇટ

જર  સવ ે  કર-  ખેતીવાડ  િવતાર  િસવાયના
એરયામાં પાવર સલાય નીિત િનયમ મુજબ અરજદારો
યોય પાવર અંગેની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

જર સવે કરતાં ખેતીવાડ િવતાર સાથે હોઈ આથી
અબન ફડરનો પાવર તાંિક રતે આપી શકાય નહ.

િનકાલ
ફડર બદલવા

10 માંગરોળ
શહેર

મોહમદ હુશેન
ઝાલા

પાવર ચોરના કેશ ન બનતા હોવાથી અવાર
નવાર  લોડ  વધારાના  ખોટા  બીલ  આપવા
બાબત.

ચેકંગ અિધકાર ારા થળ પરના વીજ થાપન મુજબ
અને ચેકંગ શીટ મુજબ કાયવાહ કરવામાં આવે છે.

ચેકંગ અિધકાર ારા થળ પરના વીજ થાપન મુજબ
અને ચેકંગ શીટ મુજબ કાયવાહ કરવામાં આવે છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

11 માંગરોળ
શહેર

મોહમદ હુશેન
ઝાલા

મરઘા કે ગૃહ ઉોગમાં હોવા છતાં ઉોગના
બીલો આપવા બાબત તેથા  મરઘા કે ના
કનેશનમાં  ખોટા  કાગળો  માંગી  હેરાન  કરવા
બાબત. તથા અરજદારની માંગણી વાળા વીજ
ડાણો તાકાિલક આપવા.

કંપનીના  િનયમ તથા  પરપોના  માગદશન  મુજબ
કામગીર કરવામાં આવે છે. જે અરજદારોની માંગણી
થયેલ હશે તે અરજદારોના વીજ ડાણો ચાલુ કર
આપવામાં આવશે.

મરઘા  કેનં  બલગ  NRGP-C  (કોમિશયલ)  ટેરફ
મુજબ કરવામાં આવે છે. તેમજ પરપ પીવીસીએલ
/ટેક-૧/૧૧૯૬  તા.૦૩.૦૨.૨૦૧૭  મુજબના  દતાવે
પુરાવાઓ નવી અર વખતે લેવામાં છે. તેમજ હાલ
કોઈ આવી અર કચેર લેવલે પેડગ નથી.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

12 માંગરોળ
શહેર

મોહમદ હુશેન
ઝાલા

ઘરવપરાશના  નવાં  વીજ ડાણ માટે  ખોટા
કાગળો માંગવા તથા હાઉસ તે ની પહચ
માંગવી.માંગણી વાળા વીજ ડાણો ચાલુ કર
આપવા.

કંપનીના  િનયમ તથા  પરપોના  માગદશન  મુજબ
જર દતાવે પુરાવાઓ મુજબ માંગવામાં આવે છે.
અરજદારોની માંગણી થયેલ હોય તેવા વીજ ડાણો
ચાલુ કર આપવામાં આવશે.

કંપનીના  િનયમ  તથા  પરપોના  માગદશન  મુજબ
જર દતાવે પુરાવાઓ મુજબ માંગવામાં આવે છે.
હાલ કુલ ૪ અર કચેરએ મળેલ છે. જેના વીજ ડાણ
આપી ૨૨.૧૨.૨૦૧૮ સુધીમાં આપી દેવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો

13 માંગરોળ
શહેર

મોહમદ હુશેન
ઝાલા

નવા ખેતીવાડ કનેશનો આપવા વાંધાઓ પયે
અને હયાત લાઇન માંથી કનેશનો આપવા.

કંપનીના  િનયમ તથા  પરપોના  માગદશન  મુજબ
જર સવે કર,મંજુર સમ અિધકારની મયા બાદ
વીજ ડાણ આપવામાં આવે છે.

કંપનીના  િનયમ  તથા  પરપોના  માગદશન  મુજબ
જર સવે કર,મંજુર સમ અિધકારની મયા બાદ
વીજ ડાણ આપવામાં આવે છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો
14 માંગરોળ

શહેર
મોહમદ હુશેન
ઝાલા

માંગરોળ  ખેતીવાડ  ફડરોમાં  નાયેરના
બગીચામાંથી નીકળતા ફડરોમાં ૧૧ કે.િવ. તેમજ
એલ.ટ. લાઇન ના કેબલ નાખવા બાબત.

કેબલ તાંિક રતે ખેતીવાડ વીજ લાઈનમાં શય ન
હોય આથી,જર સવે  કર- મેઈટેનસની કામગીર
જર જણાયે કરવામાં આવશે.

કેબલ તાંિક રતે ખેતીવાડ વીજ લાઈનમાં શય નથી
તેમજ  સમયાંતરે  જરયાટ  મુજબ  મેઈટેનસની
કામગીર  કરવામાં  આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

15 માંગરોળ
શહેર

મોહમદ હુશેન
ઝાલા

ઘરવપરાશ કનેશનોમાં મનઘડત બીલો આપવા
તથા ફાટ મીટર બદલવા છતાં લેબોરેટરમાં
કોઈએ પણ તનુ ં  ફાટ  મીટર  સાબીત ન
કરવા.

ાહકની  અર  મુજબ  મીટર  બદલાયા  બાદ  -
લેબોરેટર  પરણ  ાહકની  હાજરમાં  કયા  બાદ
લેબોરેટરના પરણામ મુંજબ કાયવાહ કરવામાં આવે
છે.

ાહકની  અર  મુજબ  મીટર  બદલાયા  બાદ  -
લેબોરેટર  પરણ  ાહકની  હાજરમાં  કયા  બાદ
લેબોરેટરના પરણામ મુંજબ કાયવાહ કરવામાં આવે
છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ
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16 માંગરોળ
શહેર

મોહમદ હુશેન
ઝાલા

માંગરોળ નગરપાિલકાના હદ િવતારમાં  અનેક
િવતારોમાં  જંકશન  તેમજ  ખુલા  કેબલોમાં
મેટેનસ કરવા તેમજ નવાં કેબલો અને જંકશન
બો્ નાખવા બાબત.

જર સવે કર- મેઈટેનસની કામગીર પૂણ કરવામાં
આવશે.

કુલ ૧૧ પોલ પર કામગીર પૂણ કરેલ છે. ડપાટમેટલી
આ કામગીર તા.૩૧.૧.૨૦૧૮ ના રોજ કામ પૂણ કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

17 માંગરોળ
શહેર

મોહમદ હુશેન
ઝાલા

સીટ  િવતારમા ં  ખુલી  લાઇન  મા ં  ક ેબલ
નાખવા બાબત.

એલ.ટ. લાઈનમાં કોઈ જયાએ બાક રહેલ હશે તો
જર સવે કર- સદરહુ કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે.

સવ ે  કરતાં  અબન  િવતારમાં  એલ.ટ.  લાઈનમાં
કેબિલંગ થયેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

18 માંગરોળ
શહેર

મોહમદ હુશેન
ઝાલા

નવા  કનેકશનોમાં  ખોટ  રતે  એલ.સી.બી.નો
રપટ માંગવા બાબત.

િનયમ મુજબ ૨.૦ કલોવોટ કે તેથી વધારે વીજ ભાર
વાળા વીજ ડાણોમાં સલામતીના ભાગપે GERC ના
નસ  તેમજ  પરપ  PGVCL/Tech  2/9666
Dt.18.09.2012  મુજબ  જર  છે.

િનયમ મુજબ ૨.૦ કલોવોટ કે તેથી વધારે વીજ ભાર
વાળા વીજ ડાણોમાં સલામતીના ભાગપે GERC ના
નસ  તેમજ  પરપ  PGVCL/Tech  2/9666
Dt.18.09.2012  મુજબ  જર  છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો

19 માંગરોળ
શહેર

આહમદ
સુલેમાન
ચાંદાપટેલ

ાહક. નં. ૮૦૫૦૬/૦૦૫૬૯/૦ થી પોફામનું
કનેકશન આવેલ છે. જેમાં તારખ ૦૬.૦૩.૨૦૧૮
થી અર કરેલ છે. કે આ કનેશનમાં પુરતા
માણમાં પાવર મળતો નથી જેથી યુબલાઇત,
પંખા વગેરે બંધ થઇ ય છે જે અંગે યોય
કાયવાહ કરવી.

જર સવે કર- જર મુજબની કામગીર પૂણ કરવામાં
આવશે.

સદર થળ ઉપર ૧૦૦ કેવીએ ટ.સી. નુ બાયફરકેશન
કરેલ છે અને ૬૩ કેવીએ નુ ાસફમર લગાવેલ છે
જેમાંથી આપને પાવર મળે છે. હાલ લીપઓન મીટર
થી વોટેજ માપતા અનુમે ૨૩૯,૨૩૭,૨૩૬ વોટ આવે
છે.  સદર કામગીર  તા.  ૦૮.૦૧.૨૦૧૯ ના  રોજ પૂણ
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

20 માંગરોળ
શહેર

ઘમેરયા
હાસમ
ઈશાભાઈ

ી ફેઇઝ વીજ ડાણ નું અંદાજ પ તારખ
૨૪.૦૯.૨૦૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છતાં લાઇન
કામગીર શ કરવામાં આવેલ નથી.

આજુ-બાજુના  ખેડુતો  ારા  લાઈન  અટકાવેલ  હોય,
જર  ફર  સવ ે  કર  મુજબ  આગળની  કાયવાહ
કરવામાં આવશે.

આજુ-બાજુના ખેડુતો ારા લાઈન અટકાવેલ હોય, જર
ફર  સવ ે  કર  મુજબ  આગળની  કાયવાહ  કરવામાં
આવશે.

િનકાલ
ડ.એમ રફર

21 માંગરોળ
શહેર

નગર સેવા
સદન
માંગરોળ

વીરપુર યોિતામ અવાર નવાર મોટો સમય
બંધ રહેતી હોવાથી વોટર વકસના કુવાઓમાંથી
પાણીનો પુરવઠો પુરો નથી પડતો જેથી સદર
વીજ  કનેશનો  માં  અલગથી  લાઇન  આપવા
બાબત.

જર સવે  કર- જરયાત મુજબની કામગીર પૂણ
કરવામાં આવશે.

વીરપુર યોિતામ ફડરમાં નવા કોટડા, જૂના કોટડા,
શેખપુર અને ઢેલાણા ગામ આવે છે. આ ફડર પર
ફોટ થયે સમારકામ માટે ફડર બંધ કરવામાં આવે છે.
તેમજ બનજર  ફડર બંધ કરવામાં  આવતો નથી.
વધુમાં વોટર વકસવાળા ાસફમર ૬૩ કેવીએ માં ૧૧
કેવી જપર નવા કરેલ છે. યુઝ બદલાવેલ છે, એલ ટ
સાઇડ  નવી  લગ  કર ેલ  છ ે .  ત ેમજ  આ  ફડરમા ં
મેઈનલાઈનમાં  જર ૬ ગાળા ર-ગગ કરેલ છે.
આમ મેટેનસ કામ તા. ૨૩.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ પૂણ
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

22 માંગરોળ
શહેર

નગર સેવા
સદન
માંગરોળ

માંગરોળ નગરપાિલકાની હદમાં શાપુર રોડ પર
જુના ખાતર ડપગ સાઈટમાં પશુઓ અને ઢોર
ઢાખારો રાખવામાં આવે છે તેની ઉપરની ૧૧
કે.િવ. ખોડાદા ફડર શીટગ કરવા બાબત.

જર સવે  કર- જરયાત મુજબની કામગીર પૂણ
કરવામાં આવશે.

સદર થળ પર લાઈન શીટ કરવી શય નથી. તેમજ
લાઈનના ૬ ગાળાનુ ર-સ્ંગગ કરવામાં આવેલ છે.
આમ મેટેનસની કામગીર તા.૦૩.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ
પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

23 માંગરોળ
શહેર

નગર સેવા
સદન
માંગરોળ

શહેર  િવતાર-  ઝેઈલ ઝાપામાં  સીટ  પાવર
રેયુલર આપવાં બાબત.

જર  સવ ે  કર-  જરયાત  મુજબની  ાસફમર
મેઇટેનસની કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે.

ડપાટમેટલી ઝેઈલ ઝાપાવાળું ૬૩ કેવીએ ાસફમરનુ
લોડ બેલેિસંગ સાથે મેટેનસ કરવામાં આવેલ છે જેમાં
ાસફમરમાં  નવા જપર તથા કેબલની નવી લગ
કરેલ છે. ણેય ફેઈઝમાં વોટેજ હાલ લીપઓન મીટર
ારા માપતા અનુમે ૨૪૧,૨૩૮,૨૪૦ એપીયાર આવે છે.

િનકાલ
ાસફમર બાબત

24 માંગરોળ
શહેર

માનીશ એ.
ડાક

વેરાવળ રોડ સાઈડ રપેરગ વખતે દરેક ટ.સી.
વાઇઝ ૧૧ કે.િવ. બંધ કરવી તેમજ ૧૧ કે.િવ.
નીચે ગાડગ કરવું.

જર સવે કર- ગાડગ/મેઈટેનસની કામગીર પૂણ
કરવામાં આવશે.

વેરાવળ  રોડ  પર  આવેલ  ૧૧  કેવી  સંથા  ફડરમાં
જકારયા કુલ પાસે  ૪ ગાળા ગાડગ કર કામ તા.
૨૭.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ કામ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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25 માંગરોળ
શહેર

માનીશ એ.
ડાક

લીમડા ચોક િવતારમાં વોટેજ પુરા ન મળતા
હોવાથી ઈલેકલ ઉપકરણો બંધ પડ ય છે.

લોડ વાળા ાસફમરમાં જર સવે કર-જર લોડ
બેલેસની કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે.

લોડ  વાળા  ાસફમરમાં  જર  સવ ે  કરેલ  છે.  જે
અંતગત (૧) લીમડા ચોક વાળું ટસી ૬૩ કેવીએ- નવા
જપર કરેલ છે. એલટ સાઇડ કેબલની લગ કરેલ છે.
ડઓ યુઝ બદલાવેલ છે. અને લોડ બેલેસની કામગીર
કયા બાદ લીપઓને મીટર થી લોડ માપતા અનુમે
૬૮,૭૧,૬૬ એપીયર આવે છે. (૨) તાલુકા શાળા વાળું
ટસી ૬૩ કેવીએ- નવા જપર કરેલ છે. એલટ સાઇડ
કેબલની લગ કરેલ છે. ડઓ યુઝ બદલાવેલ છે તેમજ
ડ.બી. બોસમાં યુઝ બદલાવેલ છે અને લોડ બેલેસની
કામગીર કયા બાદ લીપઓન મીટર થી લોડ માપતા
અનુમે ૬૪ ,૬૯, ૬૫ એપીયર આવે છે. આમ બે
ટસીનુ મેટેનસ તા.૨૨.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ પૂણ કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
ાસફમર બાબત

26 માંગરોળ
શહેર

માનીશ એ.
ડાક

જુના બસ ટેશન િવતારમાં  વોટેજ પુરા ન
મળતા હોવાથી ઈલેકલ ઉપકરણો બંધ પડ
ય છે.

લોડ વાળા ાસફમરમાં જર સવે કર-જર લોડ
બેલેસની કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે.

જુના બસ ટેશનવાળું ૧૦૦ કેવીએ ાસફમરનુ લોડ
બેલેિસંગ સાથે  મેટેનસ કરવામાં  આવેલ છે  જેમાં
ાસફમરમાં નવા જપર, કેબલની નવી લગ તેમજ
એલટ લાઈનમાં પોલ પર કેબલ ર-ઈટ કરેલ છે.
ણેય ફેઈઝના  વોટેજ  હાલ લીપઓન મીટર ારા
માપતા અનુમે ૨૩૯,૨૩૬,૨૪૧વોટ આવે છે.

િનકાલ
ાસફમર બાબત

27 માંગરોળ
ાય

ી હષ
મનોજભાઈ
કુબાવત

ચોમાસા  દરયાન  લાઇટમાં  વધારે  િપંગ
આવવા  બાબત.

જર  સવ ે  કર-  કટગ  તથા  મેઈટેનસની
કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે.

જર  સવ ે  કરવામાં  આવેલ  છે.  હાલ    કટગની
જરયાત નથી પરંતુ સમયાંતરે આ કામગીર કરવામાં
આવે છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

28 માંગરોળ
ાય

ી હષ
મનોજભાઈ
કુબાવત

ગામમા ં  જર  સમાર  કામ  કરાવવુ ં  જ ેથી
ઉપકરણોને નુકશાન ન થાય

જર  સવે  કર-જરયાત  મુજબની  મેઈટેનસની
કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે.

ગામમાં  એલ.ટ.  લાઈનમાં  કેબિલંગની કામગીર  પૂણ
કરેલ છે. જયારે ાસફમર-૧) ડ.બી બોસના યુઝ-૩
બદલાવેલ છે.૩, ટસી ના એલટ સાઇડના લગ લગાવી
મેટેનસ  કરેલ  છે.  ાસફમર-૨)  ડ.બી  બોસના
યુઝ-૩ બદલાવેલ છે, ટસી ના નવા ડ.ઓ. કરેલ છે.
ાસફમર-૩) ટસી ના નવા જપર કરેલ છે. ડ.બી
બોસના યુઝ-૩ બદલાવેલ છે આમ ાસફમર-૩ ની
મેટેનસની  કામગીર  પૂણ  તા.૨૪.૧૨.૨૦૧૮  કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

29 માંગરોળ
ાય

ી હષ
મનોજભાઈ
કુબાવત

શનીવારે, લાઇનનો સમાર કામ સમય સવારથી
બપોર સુધી રાખવો તથા મીટર/સિવસને  ને
લગતી કામગીર પણ સાથે જ કરાવવી.

લાઈન કામમાં  લગતા જર સમય માણે જ બંધ
રાખવામા ં  આવે  છે  તેમજ  હવેથી  િનયત  સમય
મયાદામાં  વીજ પુરવઠો કાયરત થાય તેવી તકેદાર
લેવામા ં  આવશે.તથા  મીટર/સિવસને  ને  લગતી
કામગીર પણ સાથે જ રાખવામાં આવશે.હાલ મા -૨
અર બાક છે.

લાઈન કામમાં  લાગતા જર સમય માણે જ બંધ
રાખવામાં આવે છે તેમજ હવેથી િનયત સમય મયાદામાં
વીજ  પુરવઠો  કાયરત  થાય  તેવી  તકેદાર  લેવાની
અમલવાર કરેલ છે. તથા મીટર/સિવસને ને લગતી
કામગીર પણ સાથે જ રાખવામાં આવશે. ૨ અરની
જર કામગીર પૂણ કરવામાં આવેલ છે. અને હાલ કોઈ
અર બાક નથી.

િનકાલ
મેઇટેનસ

30 માંગરોળ
ાય

ખેર હમીર
કેશર

અમારા કનેશનમાં મીટર લગાડ પાવર ચાલુ
કરવા બાબત.

આપનાં  વીજ ડાણ માટે  લાઈન કામગીર  થયેલ
નથી જર ફર સવે કર આગળની કાયવાહ કંપનીના
િનયમ મુજબ કરવામાં આવશે. વધુમાં હાલ આ કેશ
ડ.એમ. માં છે.

હાલ ફર સવે  કરતાં  તાંિક રતે  અય િવકપ ન
હોવાથી કેસ ડ.એમ. માં મોકલેલ છે જેના િનણય મુજબ
આગળની કવયાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
ડ.એમ રફર
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31 માંગરોળ
ાય

હરદાસ
કાળુભાઈ
કોડયાતર

ી ફેઇઝ ખેતીવાડ વીજ ડાણ ના અંદાજ પ
ભારાઈ ગયેલ છતાં લાઇન કામગીર શ થયેલ
નથી. ઇવડ નં. ૨૪૮૦ તા ૦૭.૧૨.૨૦૧૮

અતા મ મુજબ લાઈન કામનાં કોાટરને કામગીર
સપેલ છે. પરંતુ બાજુના ખેડુત ારા વાંધા અર રજુ
કરેલ છે.  આથી ફર સવે  કર આગળની કાયવાહ
કરવામાં આવશે.

થળ પર બાજુના ખેડૂતો ારા જે વાંધા લેવામાં આવેલ
તેના અનુસંધાને અેની કચેરના અધીકાર ારા થળ
પર જઈ બાજુના ખેડૂતોને સમવી લાઈન ની કામગીર
ચાલુ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો

32 માંગરોળ
ાય

રામા હા
કરમટા

રામા હ કરામટા ગામ શાપુર માં ૨૦૧૪ માં
અંદાજપ ભરાયેલ છતાં લાઇન કામગીર શ
કરેલ નથી.

હાલ લાઈન કામ અટકાવેલ હોય, સદર કેઈસ ડ.એમ.
તબદલ  કરેલ  છે,  જેના  િનણય  આયે  આગળની
કાયવાહ કરવામાં આવશે.વધુમાં રજુઆત મુજબ ફર
થળ સવે  કર  િનયમ મુજબની કામગીર  કરવામાં
આવશે.

હાલ ફર સવે  કરતાં  તાંિક રતે  અય િવકપ ન
હોવાથી કેસ ડ.એમ. માં મોકલેલ છે જેના િનણય મુજબ
આગળની કવયાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
ડ.એમ રફર

33 માંગરોળ
ાય

રામા હા
કરમટા

શાપુરથી શારદાામ રોડ ઉપર લાઇન મેટેનસ
કરાવવું. તથા પોલ બદલવા.

જર સવે  કર- જરયાત મુજબની કામગીર પૂણ
કરવામાં આવશે.

શાપુરથી શારદાામ રોડ ઉપર પર આવેલ ૧૧ કેવી
આરેણા જેવાય માં ૨ પોલ બદલાવેલ છે અને ચાર
ગાળાના  વાયર  ર-સ્ંગગ  કરેલ  છે.  મેટેનસ
કામગીર તા.૩૦.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ કામ પૂણ કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

34 માંગરોળ
ાય

સોમા દેવરાજ
ચાવડા

તારખ ૨૯.૧૧.૨૦૧૮ ની અર એલ. ટ. લાઇન
મેટ ેનસ  કરવા  બાબત.  છ  માસ  પહેલા
કામગીર કરેલ તે અધૂર મૂક જતાં રહેલ.

જર સવે  કર- જરયાત મુજબની કામગીર પૂણ
કરવામાં આવશે.

શાપુર  ગામમાં  આરેણા  જેવાય  ફડરની  ગામના
ટ.સી.ની એલ. ટ. લાઇનમાં લાંબા ગાળામાં નવા ૨
પોલ ઊભા કરવામાં આવેલ છે.તેમજ ૪ ગાળામાં એબી
કેબલ નાખવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

35 માંગરોળ
ાય

મહમદભાઈ
ઉમરભાઈ
ઘમેરયા

ી  ફેઈઝ ખેતીવાડ  વીજ ડાણનું  બીલ ન
મળવા બાબત.

આપનું  વીજ ડાણ ાહક નં. ૮૦૪૨૨/૦૦૪૧૨/૦ થી
ચાલુ કરેલ છે. હવે પછની બલગ સાયકલમાં બીલ
થળ પર આવી જશે.

આપનું  વીજ ડાણ ાહક નં.  ૮૦૪૨૨/૦૦૪૧૨/૦ થી
ચાલુ કરેલ છે. હવે પછની બલગ સાયકલમાં બીલ
થળ પર આવી જશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો
36 માંગરોળ

ાય
ફાકભાઈ
કાસમભાઈ
માિલક

કામનાથ મંદરની બાજુમાં કોડયાતર રાજે હરા
.  નં .  ૮૦૪૨૨/૦૦૪૦૩/૦  મા ં  ખેતીવાડ
િવતારમાં  લાઇન  મેટેનસ  માટે  અરઓ
કરેલ છતા કોઈ પણ તનું મેટેનસ થયેલ
નથી.

જર સવે  કર- જરયાત મુજબની કામગીર પૂણ
કરવામાં આવશે.

સદર થળ ઉપર પાંચ ગાળા નો એલ ટ. લાઈનના
વાયર બદલાવેલ છે પાંચ પોલ બદલાવેલ છે ૩ નવી
ઘાઈ લગાવેલ છે. ૧૨ એલ.ટ. ોસ આમ બદલાવેલ છે.
સદર  મેટેનસની  કામગીર  તા.૦૫.૦૧.૨૦૧૯ના  રોજ
પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

37 માંગરોળ
ાય

હુસેન
સુલેમાન ઠેરા

માનખેા  યોિતામ ૧૧ કે.િવ.માં  ોસમ તૂટ
ગયેલ  છતાં  મેટેનસ  થયેલ  નથી  રજુઆત
થયેલ છતાં કામગીર થયેલ નથી.

જર સવે  કર- જરયાત મુજબની કામગીર પૂણ
કરવામાં આવશે.

કેશોદ રોડ પર આવેલ ઈડયન નસર પાસે આવેલ
માનખેા  યોિતામમાં  ૨  પોલ  પર  િવ-ોસઆમ
બદલાવેલ છે. આ કામગીર તા. ૨૭.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ
કામ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

38 માંગરોળ
ાય

હુસેન
સુલેમાન ઠેરા

નસર ની માથે દલપુર ફડરમાંગાડગ કારાવવાં
બાબત. તથા લાઇન ના વાયરો ઉચા કરવા
બાબત.

જર સવે  કર- જરયાત મુજબની કામગીર પૂણ
કરવામાં આવશે.

સદર લોકેશન પર ૧૧ કેવી દલપુર ફડરમાં ૨ ગાળામાં
ગાડગ ની  કામગીર  કરેલ  છે  તેમજ ૨  ગાળા  ર-
સ્ંગગ  કર  વાયર  ચા  કરેલ  છે.  આ કામગીર
તા.૩૦.૧૨.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ કામ પૂણ કરવામાં આવેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

39 માંગરોળ
ાય

કુલાળા
મોહમદ હુશેન
દાઉદ ભાઈ

સાપુર  ખેતીવાડ  િવતારમાં  રાણીવાવ ુપમાં
આવેલ જેમાં અમારા નાયેરના બગીચામાં ૧૧
કે.િવ. લાઇન માં વારંવાર રજુઆત કરવા છતાં
૧૧ કે.િવ. કેબલ નાખેલ નથી.

કેબલ તાંિક રતે ખેતીવાડ વીજ લાઈનમાં શય ન
હોય આથી,જર સવે  કર- મેઈટેનસની કામગીર
પૂણ કરવામાં આવશે.

કેબલ તાંિક રતે ખેતીવાડ વીજ લાઈનમાં શય ન
હોય આથી જરયાત મુજબ સમયાંતરે મેઈટેનસની
કામગીર કરવામાં આવે છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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40 માંગરોળ
ાય

મોહમદ મુસા
જેઠવા

ી ફેઇઝ ખેતીવાડ વીજ ડાણ માટે સવે કરેલ
છતાં હજુ સુધી અંદાજ પ મળેલ નથી.

ખેતીવાડ વીજ ડાણ માટે હાલ ડાક ઝોન િવતારમાં
સવેની કામગીર ચાલુ  છે.  જેમાં  અતા મ મુજબ
અંદાજ પ આપવામાં આવશે.

ખેતીવાડ વીજ ડાણ માટે હાલ ડાક ઝોન િવતારમાં
સવ ેની  કામગીર  ચાલુ  છે.  જેમાં  અતા મ મુજબ
અંદાજ પ આપવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો
41 માંગરોળ

ાય
દાના વા
ખાંભલા

શેરયાજ ગામે નદને સામે કાઠે શેપા ફડર ૧૧
કે.િવ. માં કેબલ નાખવા બાબત.

કેબલ તાંિક રતે ખેતીવાડ વીજ લાઈનમાં શય ન
હોય આથી,જર સવે  કર- મેઈટેનસની કામગીર
પૂણ કરવામાં આવશે.

કેબલ તાંિક રતે ખેતીવાડ વીજ લાઈનમાં શય ન
હોય આથી જરયાત મુજબ સમયાંતરે મેઈટેનસની
કામગીર કરવામાં આવે છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

42 માંગરોળ
ાય

હુશેન હસન
ખાસદાર

શ ેપા  ખેતીવાડ  િવતાર  કાયા  વાળા
ાસફમરમાં  ૮ ી ફેઇઝ કનેકશન છે.  જેમાં
િવ.આર. મળતાં નથી જેથી અલગ કરવું તથા
નાયેરના બગીચામાં ૧૧ કે.િવ. કેબલ નાખવો
તથા ૧૯૮૮ થી આ લાઇન માં કોઇ પણ કારનું
મેટેનસ  થયેલ  નથી  જે  મેટેનસ  કરવા
બાબત.

કેબલ તાંિક રતે ખેતીવાડ વીજ લાઈનમાં શય ન
હોય આથી,જર સવે  કર- મેઈટેનસની કામગીર
પૂણ કરવામાં આવશે.

થળ ટ.સી.ના  પર ૧૨  ગાળાના  એલ.ટ.  લાઈનના
વાયર બદલવામાં આવેલ છે. તેમજ ાસફમરના ૧૧
કેવી ના નવા જંપર કરવામાં આવેલ છે. ણેય ફેઈઝમાં
નવા ડ.ઓ. કરવામાં આવેલ છે. તેમજ જર એલ.ટ.
ના ૬ ગાળા માં નડતરપ નાયેરના તાલા કાપવામાં
આવ ેલ  છ ે .  આમ  મ ે ટ ે ન સ  ન ી  ક ામગ ી ર 
તા.૦૬.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

43 માંગરોળ
ાય

લીલું લખમણ
ગોસીયા

હુશેનાબાદ ગામે લીલું લખમણ ગોસીયા નામનું
વીજ ડાણ માટે અંદાજપ તા. ૦૮.૦૮.૨૦૧૫
ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. તેમ છતાં હજુ સુધી
લઈએન ની કામગીર હાથ ધરેલ નથી.

હાલ લાઈન કામ અટકાવેલ હોય, સદર કેઈસ ડ.એમ.
તબદલ  કરેલ  છે,  જેના  િનણય  આયે  આગળની
કાયવાહ કરવામાં આવશે. વધુમાં લાઇનના અય ટ
અંગે સવેની કામગીર ફર થળ પર કરવામાં આવશે
અને  િનયમ  મુજબ  આગળની  કામગીર  કરવામાં
આવશે.

હાલ ફર સવે  કરતાં  તાંિક રતે  અય િવકપ ન
હોવાથી કેસ ડ.એમ. માં મોકલેલ છે જેના િનણય મુજબ
આગળની કવયાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
ડ.એમ રફર

44 માંગરોળ
ાય

નારણ
લખમણભાઈ
વા

મતુપુર ગામ તળ તથા સીમતળમાં ૧૧ કે.િવ.
તથા એલ.ટ. લાઇનમાં ચોટલા વાયર નાખવા
બાબત.

કેબલ તાંિક રતે ખેતીવાડ વીજ લાઈનમાં શય ન
હોય આથી,જર સવે  કર- મેઈટેનસની કામગીર
પૂણ  કરવામાં  આવશે.  તેમજ ગામતળ માં  કેબલની
કામગીર પૂણ થયેલ છે.

ગામતળમાં કેબિલંગની કામગીર પૂણ કરેલ છે. જયારે
સીમ િવતારમાં સમયાંતરે જરયાત મુજબ મેટેનસની
કામગીર કરવામાં આવે છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

45 માંગરોળ
ાય

નારણ
લખમણભાઈ
વા

એકજ પોલ  ઉપર  ૧૧  કે.િવ.  તેમજ  એલ.ટ.
લાઈન આવેલ છે, જે દૂર કર બે ને અલગ
કરવી.

જર સવે  કર- જરયાત મુજબની કામગીર પૂણ
કરવામાં આવશે.

મકતુપુર ગામમાં આવેલ મકતુપુર જેવાય ફડરમાં એક
જ પોલ પર આવેલ ૧૧ કેવી તેમજ એલ ટ લાઇનના
એવા ૨ ગાળામાં ને અલગ કરેલ છે. અને એલટ માં
કેબલ નાખેલ છે. આ કામગીર તા. ૨૮.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ
કામ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

46 માંગરોળ
ાય

નારણ
લખમણભાઈ
વા

એલ.ટ. તથા ૧૧ કે.િવ. લાઇન મેટેનસ કરવા
બાબત.

જર સવે  કર- જરયાત મુજબની કામગીર પૂણ
કરવામાં આવશે.

મકતુપુર ગામમાં આવેલ મકતુપુર જેવાય ફડરમાં ૪
ગાળા  ર-સ્ંગગ કરેલ છે.  અને  ગામના ટેપગમાં
નવા જંપર કરેલ છે. ગામના ટ.સી. માં ણેય યુઝ
બદલાવેલ છે. એલ ટ. સાઇડ કેબલને લગ કરેલ છે.
ટ.સી. ના જંપર કરેલ છે. ટ.સી. નું મેટેનસ કરેલ છે.
મકતુપુર ગામમાં એલ.ટ. માં કેબિલંગની કામગીર પૂણ
કરેલ છે. આ મેટેનસ કામગીર તા. ૨૯.૧૨.૨૦૧૮ ના
રોજ કામ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

47 માંગરોળ
ાય

નુરભાઈ
મુસાભાઈ
બા

ી ફેઈઝ ખેતીવાડ વીજ ડાણ નું અંદાજ પ
તા.  ૦૨.૦૧.૨૦૭ ના  રોજ  ભરપાઈ કરેલ  છે.
પરંતુ હ સુધી લાઇન કામગીર કરેલ નથી.

હાલ લાઈન કામ અટકાવેલ હોય, સદર કેઈસ ડ.એમ.
તબદલ  કરેલ  છે,  જેના  િનણય  આયે  આગળની
કાયવાહ કરવામાં આવશે.વધુમાં રજુઆત મુજબ ફર
થળ સવે  કર  િનયમ મુજબની કામગીર  કરવામાં
આવશે.

હાલ ફર સવે  કરતાં  તાંિક રતે  અય િવકપ ન
હોવાથી કેસ ડ.એમ. માં મોકલેલ છે જેના િનણય મુજબ
આગળની કવયાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
ડ.એમ રફર
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48 ચોરવાડ ધરણાત
ભીમા
નંદાણીયા

દેવગામ  ખેતીવાડ  ફડર  મા ં  ુપ-  ભીમા
નંદાણીયા વાળા ાસફમરનું મેટેનસ કરવા
બાબત.

સદરહુ  ખેતીવાડ  ુપના  ાસફમર  સેટરમા ં
મેઇટેનસની  કામગીર  (૧)ડઓ સેટ  બદલેલ  (૨)
જપર તથા કેબલ બદલેલ. (૩) અથગ ર-એટવેટ-
૨ નંગ કરેલ છે.

િનકાલ િનકાલ
મેઇટેનસ

49 ચોરવાડ અરશી પું અરશી પું વાળા ટ.સી. માં એલ.ટ. લાઇન
ોિસંગમાં કોટેડ વાયર નાખવા બાબત.

સદરહુ  ખેતીવાડ  ુપના  ાસફમર  ની  એલ.ટ.
લાઈનમાંજર મેઇટેનસની કામગીર (૧)૧ ગાળામાં
કોટેડ વાયર (૨) ૪ ગાળામાં ર-ગગ કરેલ છે.

િનકાલ િનકાલ
મેઇટેનસ

50 માધવપુર ી ભાનુભાઈ
એલ. પરમાર
(સરપંચ ી)

આંોલી ગામના રતા પરના ખેતીવાડ લાઈન
માં પોલ બદલવા તેમજ વાયર -ખચવા

જર સવે કર- મેઈટેનસની કામગીર પૂણ કરવામાં
આવશે.

આંોલી ગામના રતા આવેલ વડલા એ ફડરનો ૧
પોલ  બદલાવેલ  છે  તેમજ  ૪  ગાળા  ના  વાયર  ર
ગગ  કરેલ  છે.  તા.  ૨૯.૧૨.૨૦૧૮  ના  રોજ  સદર
કામગીર પૂણ કરવામાં આવેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

51 માધવપુર ી ભાનુભાઈ
એલ. પરમાર
(સરપંચ ી)

અંોલી ગામમાં અંદરના ભાગમાં (બસ ટેશન
પાસે) વીજ થાંભલા રતાની સાઈડમાં  રાખવા
બાબત.

જર સવે કર- જરયાત મુજબનીની કામગીર પૂણ
કરવામાં આવશે.

અંોલી  ગામમાં  બસ ટેશન પાસે  આવેલ ૧૧ કેવી
આજક જેવાય ફડરનો ૧ પોલ રતામાંથી સાઇડમાં
શીટ કરેલ છે. ૨૯.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ સદર કામગીર પૂણ
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

52 માધવપુર ી ભાનુભાઈ
એલ. પરમાર
(સરપંચ ી)

હરજન  વાસના  નાકા  ઉપર  આવેલ  ટ.સી.
બદલવા બાબત.

જર  સવ ે  કર-  જરયાત  મુજબ  મેઈટેનસની
કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે.

હરજન વાસના નાકા  ઉપર આવેલ ટ.સી.  રતામાં
નડતરપ હોઈ સાઇડમાં શીટ કરેલ છે. તા. ૩૦.૧૨.૨૦૧૮
ના રોજ સદર કામગીર પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

53 માધવપુર ી ભાનુભાઈ
એલ. પરમાર
(સરપંચ ી)

હરજન વાસના  નાકાથી  ખોચાળા  તરફ  જતાં
રતામાં વણાંકમાં થાંભલો બદલવા બાબત.

જર સવે કર- મેઈટેનસની કામગીર પૂણ કરવામાં
આવશે.

સદર પોલ જુનો હોઈ બદલાવેલ છે. તા. ૩૦.૧૨.૨૦૧૮ ના
રોજ સદર કામગીર પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


