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

િવભાગીય કચેર : અંર, વતુળ કચેર : અંર, તારખ : 07/12/2018, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : જે એમ કટા કાયપાલક ઇજનેર ૯૮૭૯૨૦૦૭૯૦

રજુ થયેલ ોની સંયા : 55, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 54, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 1

મ
પેટા

િવભાગીય
કચેર

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

1 અંર
શહેર

ચુડાસમા
મુકેશ હંસરાજ

૧). રાિ ના ૧૨.૦૦ થી ૦૮.૦૦ ની િસટ માં
ગાડ ની યવથા રાખવી.

૧). રાિ ના ૧૨.૦૦ થી ૦૮.૦૦ ની િસટમાં ગાડ ની
યવથા રાખવા માં આવેલ જ છે. .

૧). રાિ ના ૧૨.૦૦ થી ૦૮.૦૦ ની િસટમાં ગાડ ની
યવથા રાખવા માં આવેલ જ છે. .

િનકાલ
જનરલ માહતી

2 અંર
શહેર

ચુડાસમા
મુકેશ હંસરાજ

૨).  શહેર  ની  ફરયાદ  િનવારણ  કચેરમા ં
ન.૦૨૮૩૬  ૨૪૨૫૨૩  દવસે  તેમજ  રાે  અચૂક
ઉપડે તેવી કડક સૂચના આપવી.

૨). શહેર ની ફરયાદ િનવારણ કચેરમાં ફોન ન. ૦૨૮૩૬
- ૨૪૨૫૨૩, દવસ તેમજ રાિ દરયાન ટેકિનકલ કારણો
િસવાય કાયરત હોય જ છે. તદ ઉપરાંત, આપ આપની
વીજ ફરયાદ મોબાઈલ ન. ૯૮૭૯૨૦૨૨૫૩ પર પણ
નધાવી શકો છો. જેની નધ લેવા િવનંતી.

૨). શહેર ની ફરયાદ િનવારણ કચેરમાં ફોન ન. ૦૨૮૩૬
- ૨૪૨૫૨૩, દવસ તેમજ રાિ દરયાન ટેકિનકલ કારણો
િસવાય કાયરત હોય જ છે. તદ ઉપરાંત, આપ આપની
વીજ ફરયાદ મોબાઈલ ન. ૯૮૭૯૨૦૨૨૫૩ પર પણ
નધાવી શકો છો. જેની નધ લેવા િવનંતી.

િનકાલ
જનરલ માહતી

3 અંર
શહેર

ચુડાસમા
મુકેશ હંસરાજ

૩) ૦૨૮૩૬ ૨૪૨૫૨૩ની સેવા રાિના ૧૨.૦૦ થી
૦૮.૦૦ દરયાન ચાલુ રાખવી.

૩). શહેર ની ફરયાદ િનવારણ કચેરમાં ફોન ન. ૦૨૮૩૬
- ૨૪૨૫૨૩, દવસ તેમજ રાિ દરયાન ટેકિનકલ કારણો
િસવાય કાયરત હોય જ છે. તદઉપરાંત, આપ આપની
વીજ ફરયાદ મોબાઈલ ન. ૯૮૭૯૨૦૨૨૫૩ પર પણ
નધાવી શકો છો. જેની નધ લેવા િવનંતી.

૩). શહેર ની ફરયાદ િનવારણ કચેરમાં ફોન ન. ૦૨૮૩૬
- ૨૪૨૫૨૩, દવસ તેમજ રાિ દરયાન ટેકિનકલ કારણો
િસવાય કાયરત હોય જ છે. તદઉપરાંત, આપ આપની
વીજ ફરયાદ મોબાઈલ ન. ૯૮૭૯૨૦૨૨૫૩ પર પણ
નધાવી શકો છો. જેની નધ લેવા િવનંતી.

િનકાલ
જનરલ માહતી

4 અંર
શહેર

ચુડાસમા
મુકેશ હંસરાજ

૪) ભાડે વાહનમાં .પી.એસ. િસટમ લગાડવા
અંગે.

૪)  ક ંપનીના  વતમાન  િનયમાનુસાર  ભાડા  ના
વાહનમાં .પી.એસ. િસટમ લગાડવામાં આવે જ છે.

૪) કંપનીના વતમાન િનયમાનુસાર ભાડા ના વાહનમાં
.પી.એસ. િસટમ લગાડવામાં આવે જ છે.

િનકાલ
જનરલ માહતી

5 અંર
શહેર

ચુડાસમા
મુકેશ હંસરાજ

૫) કંોલ મનો ફોન નંબર અપડેટ રાખવો ૫) અંર શહેર પેટા િવભાગીય કચેરને લગતી વીજ
ફરયાદ ફોન ન. ૦૨૮૩૬ ૨૪૨૫૨૩ તથા મોબાઈલ ન.
૯૮૭૯૨૦૨૨૫૩ પર નધાવાની હોય છે. જે દવસ તેમજ
રાી ના સમયે ટેકનીકલ ફોટ િસવાય હમેશા ચાલુજ
હોય છે.

૫) અંર શહેર પેટા િવભાગીય કચેરને લગતી વીજ
ફરયાદ ફોન ન. ૦૨૮૩૬ ૨૪૨૫૨૩ તથા મોબાઈલ ન.
૯૮૭૯૨૦૨૨૫૩ પર નધાવાની હોય છે. જે દવસ તેમજ
રાી ના સમયે ટેકનીકલ ફોટ િસવાય હમેશા ચાલુજ
હોય છે.

િનકાલ
જનરલ માહતી

6 અંર
શહેર

ચુડાસમા
મુકેશ હંસરાજ

૬) વીજ બલ ભરવા માટે અલગથી વધારાનું
કાઉટર શ કરવા અંગે

૬)  હાલમાં  આપ આપના વીજ બલ અંર શહેર/
અંર ાય - ૧ / અંર ાય - ૨ પેટા િવભાગીય
કચેર તેમજ અંર શહેર ના મય ભાગમાં દેવયા
નાકા પાસે વીજ બલ ભરપાઈ કરવાની યવથા છે.
વધુમાં આપ આપના વીજ બલ પોટ ઓફસ અંર
ખાતે  પણ ભર શકો છો.  તદ ઉપરાંત આપ નેટ
બકંગ થી પણ વીજ બલ ના નાણાં ભર શકો છો.

૬) હાલમાં આપ આપના વીજ બલ અંર શહેર/ અંર
ાય - ૧ / અંર ાય - ૨ પેટા િવભાગીય કચેર
તેમજ અંર શહેર ના મય ભાગમાં દેવયા નાકા
પાસે વીજ બલ ભરપાઈ કરવાની યવથા છે. વધુમાં
આપ આપના વીજ બલ પોટ ઓફસ અંર ખાતે
પણ ભર શકો છો. તદ ઉપરાંત આપ નેટ બકંગ થી
પણ વીજ બલ ના નાણાં ભર શકો છો.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

7 અંર
શહેર

ચુડાસમા
મુકેશ હંસરાજ

૭) સામાય ફોટમા કલાકો સુધી વીજ પુરવઠો
બંધ રહે છે, તે બાબતે જર પગલાં ભરવા
અંગે.

૭) સમારકામની કામગીર િસવાય કોઈપણ કારના
ફોટનું  િનવારણ ઝડપથી કરવા  માટે  જ પગલાં
તાકાિલક ભરવામાં આવે છે.

૭)  સમારકામની  કામગીર  િસવાય કોઈપણ કારના
ફોટનુ ં  િનવારણ ઝડપથી  કરવા  માટે  જ  પગલાં
તાકાિલક ભરવામાં આવે છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 અંર
શહેર

ચુડાસમા
મુકેશ હંસરાજ

૮) વીજ પોલ માથી ગેર કાયદેસર હેરોતોના
બડ ઉતારવા.

૮) વીજ પોલ માથી ગેર કાયદેસર હેરોતોના બડ
સમયાંતરે ઉતારવામાં આવે છે.

૮) વીજ પોલ માથી ગેર કાયદેસર હેરોતોના બડ
સમયાંતરે ઉતારવામાં આવે છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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9 અંર
શહેર

ચુડાસમા
મુકેશ હંસરાજ

૯) ાસફમર ના દરવા બંધ રાખવા. ૯) શહેરમાં ાંસફમર સટરની ફરતે ફસગ કરવામાં
આવેલ  છે  તેમજ કંપનીના  વતમાન િનયમોનુસાર
ાસફમર ને િનયત ઊચાઈએ સલામતી ધારા ધોરણ
મુજબ ફટ કરવામાં આવે છે.

૯) શહેરમાં  ાંસફમર સટરની ફરતે  ફસગ કરવામાં
આવેલ  છે  તેમજ  કંપનીના  વતમાન  િનયમોનુસાર
ાસફમર ને િનયત ઊચાઈએ સલામતી ધારા ધોરણ
મુજબ ફટ કરવામાં આવે છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

10 અંર
શહેર

ચુડાસમા
મુકેશ હંસરાજ

૧૦) ઘર પાસે બનેલી દુકાનોમાં વીજ કનેશન
આપવા અંગે,  કેબનમાં  વીજ મીટર આપવા
અંગે

૧૦)  ક ંપનીન ા  વત મ ાન  િનયમોન ુસ ારના
દતાવેજ/આધાર પુરાવા રજૂ કયેથી ઘર પાસે બનેલી
દુકાનોમાં વીજ ડાણ આપી શકાય જે અંગેની વધુ
ણકાર માટે અંર શહેર પેટા િવભાગીય કચેરનો
સંપક કરવો.

૧૦ )  ક ંપન ીન ા  વત મ ાન  િનયમોન ુસ ા રન ા
દતાવેજ/આધાર પુરાવા રજૂ કયેથી ઘર પાસે બનેલી
દુકાનોમાં  વીજ ડાણ આપી શકાય જે  અંગેની વધુ
ણકાર માટે અંર શહેર પેટા િવભાગીય કચેરનો
સંપક કરવો.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો

11 અંર
શહેર

ચુડાસમા
મુકેશ હંસરાજ

૧૧)  દર  મહને  લાઇટ  બલ  અપાય  તેવી
યવથા કરવા અંગે.

કંપનીના વતમાન િનયમોનુસાર હાલમાં ૧-ફેઝ વીજ
કનેશનમાં દર બે મહને તેમજ ૩-ફેઝ કનેકશન માં દર
મહને વીજ બીલ આપવામાં આવે છે.

કંપનીના વતમાન િનયમોનુસાર હાલમાં  ૧-ફેઝ વીજ
કનેશનમાં દર બે મહને તેમજ ૩-ફેઝ કનેકશન માં દર
મહને વીજ બીલ આપવામાં આવે છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

12 અંર
શહેર

ચુડાસમા
મુકેશ હંસરાજ

૧૨) ટાફ ની ઘટ દૂર કરવા અંગે. કંપનીના  િનયમોનુસાર  તેમજ  જર  પેરામીટરની
ચકાસણી  કયા  બાદ  ઘટતુ  કરવામાં  આવશે.

અંર શહેર પેટા િવભાગીય કચેર ખાતે મહેકમ મુજબ
મંજૂર થયેલ કૂલ ૩૪ અિધકારઓ/કમચારઓ ની જયા
સામે ૩૩ કમચારઓ હાલ કાયરત છે. મા એક જુિનયર
આિસટટ માં ઘટ છે. ભરતીની યા સમયાંતરે થતી
હોય છે જે યા મુજબ ભરતી થાય છે.

િનકાલ
કચેર સંબિધત /
એચઆર / િસિવલ

13 અંર
શહેર

ચુડાસમા
મુકેશ હંસરાજ

કાયમી હેપરોને િનમણૂક કરવા અંગે. કંપનીના  િનયમોનુસાર  તેમજ  જર  પેરામીટરની
ચકાસણી  કયા  બાદ  ઘટતુ  કરવામાં  આવશે.

અંર શહેર પેટા િવભાગીય કચેર ખાતે મહેકમ મુજબ
મંજ ૂર  થયેલ  ક ુલ  ૬  હ ેપર(ઇ.આ.)  ની  સામ ે  ૭
હેપર(ઇ.આ.) કમચારઓ હાલ કાયરત છે. આમ કામના
ભારણ ને યાનમાં રાખીને મંજુર થયેલ જયા કરતાં
વધુ હેપર(ઇ.આ.) ની યવથા કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
કચેર સંબિધત /
એચઆર / િસિવલ

14 અંર
શહેર

ચુડાસમા
મુકેશ હંસરાજ

ટેકિનકલ ટાફ ની ભરતી કરવા અંગે કંપનીના  િનયમોનુસાર  તેમજ  જર  પેરામીટરની
ચકાસણી  કયા  બાદ  ઘટતુ  કરવામાં  આવશે.

અંર શહેર પેટા િવભાગીય કચેર ખાતે મહેકમ મુજબ
કૂલ્ ૨૦ ટેકિનકલ અિધકારઓ/કમચારઓ ની સામે ૨૩
કમચારઓ હાલ કાયરત છે. આમ કામના ભારણ ને
યાનમાં રાખીને મંજુર થયેલ જયા કરતાં વધુ ટેકિનકલ
ટાફ ની યવથા કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
કચેર સંબિધત /
એચઆર / િસિવલ

15 અંર
શહેર

ચુડાસમા
મુકેશ હંસરાજ

૧૫) વીજ અકમાતોને  િનવારવા પોલ, ફડર,
લોકેશનની કામગીર હાથ ધરવા અંગે.

વીજ અકમાત િનવારવા માટે  તે  અંગેની  કામગીર
સમયાંતરે  કરવામાં  આવે છે.  જે  અંગે  જર સુચના
સબંધીત કચેરને આપવામાં આવેલ છે.

વીજ  અકમાત િનવારવા  માટે  તે  અંગેની  કામગીર
સમયાંતરે  કરવામાં  આવે  છે.  જે  અંગે  જર  સુચના
સબંધીત કચેરને આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

16 અંર
શહેર

અંર
આઈડસી
ઇડસયલ
એસોસીએશન

આઈડસી  વસાહતમાં  રોડ  લાઈટના વાયરો
તથા  ી  ફેઝ  કનેશનના  વાયરો  બદલવા
બાબત

જર  જણાતા  ી  ફેઝ  કનેશનના  વાયરો  બદલી
નાખવામાં  આવેલ  છે.  રોડ  લાઈટના  વાયરો  ૩૧મી
ડસેબર સુધીમાં બદલાવી નાંખવામાં આવશે.

આઈડસી  વસાહતમાં  જર  સવે  કયા  બાદ  જર
જણાયેલ રોડ લાઈટના વાયરો તથા ી ફેઝ કનેશનના
વાયરો બદલવા તાંિક મંજૂર મેળવી તા- ૧૦-૨- ૨૦૧૯
સુંધીમાં ૨ ક. મીટર એ બી કેબલ બદલવાની કામગીર
પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

17 અંર
શહેર

ચુડાસમા
મુકેશ હંસરાજ

૧) એંગલ ટસી જૂની થઇ ગઈ છે, તેને બદલવા
અંગે

૧)  જર  જણાતી  જૂની  ટસી  એંગલ  સમયા ંતર ે
બદલવામાં આવે છે.

૧)  જર  જણાતી  જ ૂની  ટસી  એંગલ  સમયા ંતર ે
બદલવામાં આવે છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

18 અંર
શહેર

ચુડાસમા
મુકેશ હંસરાજ

૨) મેટેનસના બહાને કલાકો સુધી વીજ પુરવઠો
બંધ ન રાખવો

મેઈટેનસ માટે વીજ પુરવઠો બંધ કરવાની જર
હેરાત અખબાર માં આયા બાદ જ બંધ કરવામાં
આવે છે

મેઈટેનસ માટે  વીજ પુરવઠો બંધ કરવાની  જર
હેરાત અખબાર માં  આયા બાદ જ બંધ કરવામાં
આવે છે

િનકાલ
મેઇટેનસ
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19 અંર
શહેર

ચુડાસમા
મુકેશ હંસરાજ

૩) વધારાની નવી ડપી સેટર ઉભી કરવા
અંગે

૩) આપ કયા િવતારમાં  અને યાં  કારણોસર નવી
ડપી  ઉભી  કરવા  માંગો  છો,  તે  અંગેની  રજૂઆત
આપવા િવનંતી. જેથી કરને સંબંિધત કાયવાહ કર
શકાય.

૩) આપ કયા િવતારમાં અને યાં કારણોસર નવી ડપી
ઉભી કરવા માંગો  છો,  તે  અંગેની  રજૂઆત આપવા
િવનંતી. જેથી કરને સંબંિધત કાયવાહ કર શકાય.

િનકાલ
મેઇટેનસ

20 અંર
શહેર

ચુડાસમા
મુકેશ હંસરાજ

૪) ખુલા વાયરમાં પાઈપ નાખવા અથવા બંચ
કેબલ  નાખવા  અંગે.  અડરાઉડ  િવકેબલ
પાથરવા અંગે

૪) ખુલા વાયરો યોય ચાઈ પર નાખવામાં આવેલ
હોય છે. જેથી તેમાં પાઈપ નાખવાની જર રહેતી નથી.
બંચ  કેબલ  શહેરના  િવિવધ  િવતારોમાં  નાખવાની
કામગીર હાલમાં ચાલુ છે. કાહસ જર જણાય યાં જ
અડરાઉડ િવકેબલ પાથરવા આવે છે.

૪) ખુલા વાયરો યોય ચાઈ પર નાખવામાં આવેલ
હોય છે. જેથી તેમાં પાઈપ નાખવાની જર રહેતી નથી.
બંચ  કેબલ  શહેરના  િવિવધ  િવતારોમાં  નાખવાની
કામગીર હાલમાં ચાલુ છે. કાહસ જર જણાય યાં જ
અડરાઉડ િવકેબલ પાથરવા આવે છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

21 અંર
શહેર

ચુડાસમા
મુકેશ હંસરાજ

૫) જંપર બ ય, બોસ બ ય, િવ...
માટે કોાટરની ટમ કામચલાઉ મરામત ન
કરવા અંગે

તે અંગે યોય કરવા જર સુચના સબંધીત કચેર ને
આપવામાં આવેલ છે

તે અંગે યોય કરવા જર સુચના સબંધીત કચેર ને
આપવામાં આવેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

22 અંર
શહેર

ચુડાસમા
મુકેશ હંસરાજ

૬) ચોમાસા પહેલા મા ઝાડ કટગના કામ
થાય છે. તે િસવાય ડપીની દુરત થતી નથી.
તેને બદલવાની તથા નવા એંગલ બેસાડવા

૬) જર જણાય યાં ઝાડ કટગના કામ થાય છે. તે
િસવાય ડપીન દુરતના કામ સમયાંતરે કરવામાં આવે
છે.

૬) જર જણાય યાં ઝાડ કટગના કામ થાય છે. તે
િસવાય ડપીન દુરતના કામ સમયાંતરે કરવામાં આવે
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

23 અંર
શહેર

ચુડાસમા
મુકેશ હંસરાજ

૭)  મ ેટ ેનસની  િવગત  કોઈ  અિધકાર
ચોસપણે આપી શકતા નથી. જેમને પૂછો તે
ઉપરથી બંધ છે. તેવો જવાબ આપે છે.

૭)  મેટેનસની  િવગત આપી  અંર  શહેર  પેટા
િવભાગીય  કચ ેરના  ના .  ઈ. /  જ ુ .  ઈ.  પાસ ેથી
લેખત/મૌખક રતે મેળવી શકો છો. જેમના મોબાઇલ
નંબર નીચે મુજબ છે. ૧) ી િવ. એન. ગામેતી, ના. ઈ.
-  ૯૮૭૯૨૦૨૨૮૧  ૨)  ી  એ.  એ.  મોથલીયા  -
૯૮૭૯૨૦૦૮૪૨ ૩) ી એસ. જે. પટેલ - ૯૮૭૯૨૦૨૨૫૨

૭)  મેટેનસની  િવગત  આપી  અંર  શહેર  પેટા
િવભાગીય  કચ ેર ના  ના .  ઈ. /  જ ુ .  ઈ.  પાસ ેથી
લેખત/મૌખક રતે મેળવી શકો છો. જેમના મોબાઇલ
નંબર નીચે મુજબ છે. ૧) ી િવ. એન. ગામેતી, ના. ઈ.
-  ૯૮૭૯૨૦૨૨૮૧  ૨)  ી  એ.  એ.  મોથલીયા  -
૯૮૭૯૨૦૦૮૪૨ ૩) ી એસ. જે. પટેલ - ૯૮૭૯૨૦૨૨૫૨

િનકાલ
મેઇટેનસ

24 અંર
શહેર

ચુડાસમા
શૈલેશ
રિતલાલ

૧) બીલ ભરવાની લાઈનમાં મહલાની અગવડ
દુર કરવા અંગે

૧) બીલ ભરવા માટે મહલાઓ માટે અલગ લાઈનની
ગવાઈ દરેક વીજબીલ ભરવાની બારએ રાખવામાં
આવેલ છે.

૧) બીલ ભરવા માટે મહલાઓ માટે અલગ લાઈનની
ગવાઈ દરેક  વીજબીલ ભરવાની બારએ રાખવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

25 અંર
શહેર

ચુડાસમા
શૈલેશ
રિતલાલ

૨) સમયાંતરે જંપર, બોસ, ાસફમર ઉપરના
ઈતર  પીન,  એંગલ  મેટેનસની  કામગીર
કરવા અંગે

તે અંગે યોય કરવા જર સુચના સબંધીત કચેર ને
આપવામાં આવેલ છે

તે અંગે યોય કરવા જર સુચના સબંધીત કચેર ને
આપવામાં આવેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

26 અંર
શહેર

ચુડાસમા
શૈલેશ
રિતલાલ

૩)  િત  થયા  પછ  થતી  મરામત  કાયમ
કામચલાઉ રહે છે. યારે  આવા કામો કાયમી
મરામત સાથે દુરત થવા ઈએ એ થતા નથી

૩)  િત થયા પછ થતી મરામત યોય રતે  જ
કરવામાં  આવે છે.  છતા પણ તે અંગે  યોય કરવા
જર સુચના સબંધીત કચેર ને આપવામાં આવેલ છે

૩)  િત થયા  પછ  થતી  મરામત યોય  રતે  જ
કરવામાં આવે છે. છતા પણ તે અંગે યોય કરવા જર
સુચના સબંધીત કચેર ને આપવામાં આવેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

27 અંર
શહેર

ચુડાસમા
શૈલેશ
રિતલાલ

૪) ૧૪.૦૭.૧૭ અને ૧૦.૦૩.૧૮ના લોકદરબારમાં
જે પો રજુ કરવામાં આવેલ હતા તે  હ
સુધી પુરેપુરો ઉકેલ આવેલ નથી

૪) ૧૪.૦૭.૧૭ અને ૧૦.૦૩.૧૮ના લોકદરબારમાં જે પો
રજ ુ  કરવામા ં  આવેલ  હતા  ત ેમા ંથી  ક ંપની  ના
િનયમોનુસાર િનરાકરણ લાવી શકાય તેવા દરેક ોનું
િનરાકરણ  કર  નાખવામાં  આવેલ  છે.  બાક  રેહતા
ોની રજૂઆત આપીએ લેખતમાં  કરવાની રહેશે.
જેથી કરને આપી ને તેનો યોય યુર આપી
શકાય

૪) ૧૪.૦૭.૧૭ અને ૧૦.૦૩.૧૮ના લોકદરબારમાં જે પો
રજ ુ  કરવામા ં  આવેલ  હતા  ત ેમા ંથી  ક ંપની  ના
િનયમોનુસાર િનરાકરણ લાવી શકાય તેવા દરેક ોનું
િનરાકરણ  કર  નાખવામાં  આવેલ  છે.  બાક  રેહતા
ોની  રજૂઆત આપીએ લેખતમાં  કરવાની  રહેશે.
જેથી કરને  આપી ને  તેનો યોય યુર આપી
શકાય

િનકાલ
જનરલ માહતી
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28 અંર
શહેર

અંર કોમશ
એડ
ડેવલપમેટ
કાઉસીલ

અંર જૂના શહેરમાં આવેલ વષો જૂની લાઈનો
બદલાવવા અંગે

સદર  િવતારમાં  આવેલ  લાઈનનુ ં  સવ ે  કર  જર
જણાતી કામગીર યોય સમયમાં પુણ કરવામાં આવશે.

સરકારી ની IPDS તથા SSVY કમ અંતગત હળવા
અને ભારે દબાણ વા લાઈનમાં જજરત વીજ વાયર
બદલી એ.બી. કેબલ તથા નવા વીજ વાયરો નાખવામાં
આવેલ છે. વધુમાં  વીજ લાઈનો નું  સમારકામ યોય
જણાતા સમયાંતરે કરવામાં આવે છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

29 અંર
શહેર

અંર કોમશ
એડ
ડેવલપમેટ
કાઉસીલ

અંર  શહેરની  અંદર  એટલેકે  ગંગાનાકા  થી
દેવયા નાકા અને સવાસર નાકા થી વસામેડ
નાકા સુધી ગામની અંદર વષો જૂની સિવસ
લાઈનો, એલ.ટ. લાઇન અને એચ ટ લાઇન
બદલાવવા અંગે

સદર  િવતારમાં  આવેલ  લાઈનનુ ં  સવ ે  કર  જર
જણાતી કામગીર યોય સમયમાં પુણ કરવામાં આવશે.

સરકારી ની IPDS તથા SSVY કમ અંતગત હળવા
અને ભારે દબાણ વા લાઈનમાં જજરત વીજ વાયર
બદલી કુલ ૭ કમી એ.બી કેબલ નાખવામાં આવેલ છે
ત ેમજ  યાનમા ં  આવેલ  જજરત  સિવસ  વાયર
બદલવામા ં  આવેલ  છે.  વધુમા ં  વીજ  લાઈનો  નુ ં
સમારકામ યોય જણાતા સમયાંતરે કરવામાં આવે છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

30 અંર
શહેર

અંર કોમશ
એડ
ડેવલપમેટ
કાઉસીલ

૩) ઉપર મુજબ શહેરમાં લાઈનો એજ છે પણ
લોડ વધારો અનેક ગણો છે જેને  લીધે વીજ
પુરવઠો યવિથત મળતો નથી અને બરાબર
ધંધાના સમયે જ વીજ િવેપ થાય છે.

અંર  શહેરમાં  સરકારી  ની  આઈપીડએસ  કમ
અંતગત  િવિવધ  િવતારમાં  જર  જણાતી  જયાએ
ાંસફમર  ઉભા  કરવામા ં  આવેલ  છે  તેમજ  વીજ
કનેશન મુજબ લોડ બેલસ કરવામાં આવે છે.

અંર  શહેરમાં  સરકારી  ની  આઈપીડએસ  કમ
અંતગત  િવિવધ  િવતારમાં  જર  જણાતી  જયાએ
ાંસફમર ઉભા કરવામાં આવેલ છે તેમજ વીજ કનેશન
મુજબ લોડ બેલસ કરવામાં આવે છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

31 અંર
શહેર

અંર કોમશ
એડ
ડેવલપમેટ
કાઉસીલ

શહેર ની અંદર અમુક વીજ થાંભલા બદલવા
અંગે.

થળ પર જઇ સવે કયા બાદ કંપનીના િનયમોનુસાર
યોય કાયવાહ કરવામાં આવશે.

અંર શહેરમાં જજરત જણાતા સંયાબંધ વીજ પોલ
બદલવામાં આવેલ છે. વધુમાં યાન માં આવેલ જજરત
વીજ પોલ બદલવામાં આવે છે. તેમ છતાં આપના ારા
કોઈ ચોસ થળ અંગેની માહતી આપવામાં આવશે તો
તે પણ તાકાિલક બદલાવી નાખવામાં આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

32 અંર
શહેર

અંર કોમશ
એડ
ડેવલપમેટ
કાઉસીલ

ભૂંકપ પછ શહેરને થાળે પાડવા આનન ફાનન
માં લાઇટ ચાલુ કરવા જે તે વખતે જે થાંભલા
લગાવવામાં  આવેલ  તેમાથી  અમુક  રોડ  માં
તેમજ દુકાનમા નડતર પ છે, તે દૂર કરવા.

થળ પર જઇ સવે કયા બાદ કંપનીના િનયમોનુસાર
યોય કાયવાહ કરવામાં આવશે.

અંર શહેર િવતારમાં રોડ તેમજ દુકાનોમાં નડતરપ
થાંભલાઓ બાબતે મળેલ અર તથા યાને આવેલ
થળો પરથી આવા નડતરપ થાંભલઓ સલામત થળે
ખસેડવામાં  આવેલ  છે.તેમ  છતાં  આપના  ારા  કોઈ
ચોસ થળ અંગેની માહતી આપવામાં આવશે તો તે
પણ કંપનીના  િનયમોનુસાર  કાયવાહ  કર  તાકાિલક
બદલાવી નાખવામાં આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

33 અંર
શહેર

અંર કોમશ
એડ
ડેવલપમેટ
કાઉસીલ

૬)  શહ ેરના  સોસાયટ  િવતારમા ં  અમુક
િતત  ાસફમર  ને  કારણે  ાહકોના
ઉપકરણોને નુકસાન થાય છે તે  માટે  આવા
ાસફમર તાકાિલક બદલવા.

હાલમાં આ અંગેની કોઈ પણ ફરયાદ પડંગ નથી છતાં
પણ ભિવયમાં આ અંગેની કોઈ ફરયાદ આવશે તો તે
અંગે ઘટતુ કરવામા આવશે.

હાલમાં આ અંગેની કોઈ પણ ફરયાદ પડંગ નથી છતાં
પણ ભિવયમાં આ અંગેની કોઈ ફરયાદ આવશે તો તે
અંગે ઘટતુ કરવામા આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

34 અંર
શહેર

અંર કોમશ
એડ
ડેવલપમેટ
કાઉસીલ

ઢેબર  રબાર  સમાજ  વાડ  (હાઇ  કૂલ)  ની
બાજુમાંથી  પસાર થતી ૬૬ કે.વી.  લાઇન દૂર
કરવી.

સદર રજુઆત જેટકો કંપની ને સબંધીત હોય તે અંગે
ની ણ અેની કચેર ારા જેટકો ને કરવામાં આવશે.

સદર રજુઆત જેટકો કંપની ને સબંધીત હોય તે અંગે
ની ણ અેની કચેર ારા જેટકો ને પ માંક ન.
એઓએમ/ટેક-૨/૧૮/  ૫૧૫૦  ૯.૧૨.૨૦૧૮  થી  કરવામાં
આવેલ છે

િનકાલ
જેટકો / નવું એસએસ

35 અંર
શહેર

અંર કોમશ
એડ
ડેવલપમેટ
કાઉસીલ

૨૦૦૧ ના ભૂકંપ પછ અંર શહેરનો િવતાર
લગભગ ણ ગણો વધી  ગયેલ છે  તો  એ
માણે લાઇન ટાફ ઓછો છે, જે વધારવો.

સદર  રજુઆત નીતીિવષયક  હોય  તે  અંગેની  ણ
અમાર ઉપર કચેરને કરવામાં આવશે.

GSO-4  પરપ મુજબ િવતાર,  કાયભાર,  ાહકોની
સંયા,  ઈલે.  નેટવક  વગેરે  ને  યાનમાં  રાખી  ટાફ
સેટઅપની કામગીર સમયાંતરે કરવામાં આવે છે તેમજ
દર મહને ખાલી પડેલ જયાની િવગતો ઉપલી કચેરને
મોકલાવામાં આવે છે

િનકાલ
કચેર સંબિધત /
એચઆર / િસિવલ
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36 અંર
શહેર

અંર કોમશ
એડ
ડેવલપમેટ
કાઉસીલ

શહેરમાં ઉપર મુજબ જણાવેલ કામો માટે એક
અલગ ટુકડ બનાવવી જે મા નવનીકરણ નુ
જ કામ કરે જે થી ચાલુ કામને અસર ન થાય.

સદર  રજુઆત નીતીિવષયક  હોય  તે  અંગેની  ણ
અમાર ઉપર કચેરને કરવામાં આવશે.

હાલમાં અંર શહેરમાં નવા વીજ ડાણોના કામો માટે,
વીજ  લાઈનોના  નવા  કામ  તેમજ  સમારકામ  માટે,
થાંભલા બદલાવવા માટે તથા નવા ઊભા કરવા માટે
અલગ અલગ કોાકટર ની ટમ નીમવામાં આવેલ છે.
તથા તે કામો તેમની પાસેજ કરાવવા માં  આવે છે.
પી..વી.સી.એલ કંપનીના િનમણૂંક પામેલા અિધકારઓ
/ કમચારઓ ારા સાતય પુણ વીજ પુરવઠો ળવી
રાખવો,  મીટર  સંબધીત  કામગી,  કચેર  /  લાઈન
સબંધીત અય કામ તેમજ વીજતંને  લગતા અય
લી કાય કરવામાં આવે છે. આમ બંને કામ માટે
અલગ અલગ ટુકડ હયાત છે.

િનકાલ
કચેર સંબિધત /
એચઆર / િસિવલ

37 અંર
શહેર

અંર કોમશ
એડ
ડેવલપમેટ
કાઉસીલ

શહેરમા ં  આવેલ  જુદા  જુદા  વીજ  ફડરોનુ ં
મોનીટરંગ ઉચ અિધકાર ારા જુદા જુદા સમયે
કરવાની ખાસ જર છે.

સમયાંતરે  જુદા  જુદા  વીજ ફડરોનું  મોિનટરંગ ઉચ
અિધકારઓ ારા કરવામાં આવે છે અને તેમના ારા
જર ઉપયોગી સૂચનો તેમજ અમલવાર પણ કરવામાં
આવે છે.

સમયાંતરે  જુદા  જુદા  વીજ  ફડરોનું  મોિનટરંગ  ઉચ
અિધકારઓ ારા કરવામાં આવે છે અને તેમના ારા
જર ઉપયોગી સૂચનો તેમજ અમલવાર પણ કરવામાં
આવે છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

38 અંર
શહેર

અંર કોમશ
એડ
ડેવલપમેટ
કાઉસીલ

ફડરોમાં  એલ.સી. ને  બદલે  વીચોનો મહતમ
ઉપયોગ  કરવો.  જેથી  વારંવાર  ફડર  બંધ
કરવાની  જર ન પડે.  હાલમાં  અમુક  વીચો
લાગેલ છે. તેનો ઉપયોગ ના થવાને લીધે તે
મ થઈ ય છે અને સમય ઉપર કામ ના
કરતાં એલ. સી. લેવી પડે છે.

ફડરોમાં એલ.સી. ને બદલે વીચોનો મહતમ ઉપયોગ
કરવામાં આવે છે, ફડરોમાં લાગેલ વીચોનો મટેનસ
સમયાંતરે કરવામાં આવે છે.

ફડરોમાં એલ.સી. ને બદલે વીચોનો મહતમ ઉપયોગ
કરવામાં આવે છે, ફડરોમાં લાગેલ વીચોનો મટેનસ
સમયાંતરે કરવામાં આવે છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

39 અંર
શહેર

અંર કોમશ
એડ
ડેવલપમેટ
કાઉસીલ

અંર શહેર ની અંદર ગીચતા ને કારણે એચ.
ટ. લાઈન લઈ જવા માટે બહુજ તકલીફ છે.
અને તેને કારણે શહેર ની વીજ યવથા માં
સુધારો કરવો હોય તો પણ થઈ શકતો નથી
આ બાબતે અમાં સૂચન છે કે શહેર ને અંદર
અંડરાડ  વાયરગ  માટ ે  ઉચકા  એ
દરખાત મૂકવી અને તે મંજુર થાય તે માટે
યાસ કરવા.

હાલમાં અંર શહેરની સુંદરતા વધારવા સરકારી ની
IPDS કમ અંતગત ના હતમાં િવિવધ કામો જેવા
કે ાંસફમર ના ફરતે ફિસંગ કરવી, હળવા અને ભારે
દબાણ વા લાઈનમાં  જજરત વીજ વાયર બદલી
એ.બી. કેબલ નાખવો, લો-વોટેજ વાળા થળ પર
નવા  ા ંફમર  ઉભા  કરવા,  ડયુસન  બો
નાખવા, અંડર ાડ કેબલ નાખવો વગેરે કુલ ૨.૫૩
કરોડ ના કામ કરવામાં આવેલ છે જેમાં ૨૪.૫૭ લાખના
અંડરાડ ના કામ પણ થયેલ છે. ભિવયમાં પણ
સરકારી ની આવી કોઈ કમ આવશે તો અંડરાડ
વાયરગ નું કામ આવર લેવામાં આવશે.

હાલમાં અંર શહેરની સુંદરતા વધારવા સરકારી ની
IPDS કમ અંતગત ના હતમાં િવિવધ કામો જેવા
કે ાંસફમર ના ફરતે ફિસંગ કરવી, હળવા અને ભારે
દબાણ વા લાઈનમાં  જજરત વીજ વાયર બદલી
એ.બી.  કેબલ નાખવો,  લો-વોટેજ  વાળા  થળ પર
નવા ાંફમર ઉભા કરવા, ડયુસન બો નાખવા,
અંડર ાડ કેબલ નાખવો વગેરે કુલ ૨.૫૩ કરોડ ના
કામ  કરવામા ં  આવેલ  છે  જ ેમા ં  ૨૪.૫૭  લાખના
અંડરાડ ના કામ પણ થયેલ છે. ભિવયમાં  પણ
સરકારી ની આવી કોઈ કમ આવશે તો અંડરાડ
વાયરગ નું કામ આવર લેવામાં આવશે.

િનકાલ
કમ

40 અંર
શહેર

ી
અરજણભાઇ
ખાટરયા

વીજ લાઇન કે પોલ પર નળતરપ હેરાત,
હડસ અને ડશના વાયર દૂર કરવા

સમયાંતરે પોલ પર નડતર પ હડસ અને ડશના
વાયરો દૂર કરવામાં આવેછે.

અંર શહેર િવતારમાં  સવે  દરયાન યાને આવેલ
થળો પરથી આવા નડતર પ હડસ અને ડશ કેબલ
ઉતાર લેવામાં આવેલ છે. તેમ છતાં  કોઈ ચોસ
થળની આપના ારા માહતી આપવામાં આવશે તો તે
પણ તાકાિલક ઉતાર લેવામાં આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ



Page 6 of 8

41 અંર
શહેર

ી
અરજણભાઇ
ખાટરયા

જેવી  રતે  અંર  શહેરમાં  દરેક  ાસફમર
સેટરની ફરતે ફિસંગ કરેલ છે તે સરાહિનય છે,
એિવજ  રતે  અંર  તાલુકાનાં  ગામડાઓના
ાસફમર પર પણ ફિસંગ કરવામાં આવે છે
એવી  અમાર  રજૂઆત છે.  તેના  માટે  ઉચ
કચેરથી મંજૂર મેળવી લેવી.

હાલમાં  અંર  શહેરમાં  સરકારી  ની  IPDS  કમ
અંતગત કુલ-૩૦૦ ાંસફમર ની ફરતે ફસગનુ કામ
પુણ  કરવામાં  આવેલ  છે.  હાલમાં  અંર  તાલુકાના
ગામડાઓના ાસફમર પર પણ ફિસંગ કરવા માટેની
કોઈ ગવાય નથી. ભિવયમાં સરકારી ની ગામડાઓ
માટે કોઈ આવી કમ આવશે તો ગામડાઓમાં પણ
ાસફમર સેટરની ફરતે ફિસંગ કરવામાં આવશે.

હાલમાં  અંર  શહેરમાં  સરકારી  ની  IPDS  કમ
અંતગત કુલ-૩૦૦ ાંસફમર ની ફરતે ફસગનુ કામ
પુણ  કરવામાં  આવેલ  છે.  હાલમાં  અંર  તાલુકાના
ગામડાઓના ાસફમર પર પણ ફિસંગ કરવા માટેની
કોઈ ગવાય નથી. ભિવયમાં સરકારી ની ગામડાઓ
માટે કોઈ આવી કમ આવશે તો ગામડાઓમાં પણ
ાસફમર સેટરની ફરતે ફિસંગ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
કમ

42 અંર
શહેર

ી
ગોપાલભાઈ
માતા,
સતાપર

અંર  શહ ેરમા ં  ાહકોની  સગવડ  માટ ે
ઓટોમેટક  ATP  મશીન  મૂકવું.

હાલમાં આપ આપના વીજ બલ અંર શહેર/ અંર
ાય - ૧ / અંર ાય - ૨ પેટા િવભાગીય કચેર
તેમજ અંર શહેર ના મય ભાગમાં દેવયા નાકે
પણ વીજ બલ ભરપાઈ કરવાની યવથા છે. વધુમાં
આપ આપના વીજ બલ પોટ ઓફસ અંર ખાતે
પણ ભર શકો છો. તદ ઉપરાંત આપ નેટ બકંગ થી
પણ  વીજ  બલ  ના  નાણા ં  ભર  શકો  છો.  જ ેથી
ઓટોમેટક ATP મશીન ની જરયાત રહેતી નથી.

હાલમાં આપ આપના વીજ બલ અંર શહેર/ અંર
ાય - ૧ / અંર ાય - ૨ પેટા િવભાગીય કચેર
તેમજ અંર શહેર ના મય ભાગમાં દેવયા નાકે પણ
વીજ બલ ભરપાઈ કરવાની યવથા છે. વધુમાં આપ
આપના વીજ બલ પોટ ઓફસ અંર ખાતે પણ ભર
શકો છો. તદ ઉપરાંત આપ નેટ બકંગ થી પણ વીજ
બલ ના નાણાં ભર શકો છો. જેથી ઓટોમેટક ATP
મશીન ની જરયાત રહેતી નથી.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

43 અંર
શહેર

ી
લમીકાત
વી.વોરા

અંર શહેર માટે અલાયદું નવું ૬૬ કે. વી. સબ
ટેશન ની રજૂઆતકરવી.

સદર રજુઆત જેટકો કંપની ને સબંધીત હોય તે અંગે
ની ણ અેની કચેર ારા જેટકો ને કરવામાં આવશે.

સદર રજુઆત જેટકો કંપની ને સબંધીત હોય તે અંગે
ની ણ અેની કચેર ારા જેટકો ને પ માંક ન.
એઓએમ/ટેક-૨/૧૮/  ૫૧૫૦  ૯.૧૨.૨૦૧૮  થી  કરવામાં
આવેલ છે

િનકાલ
જેટકો / નવું એસએસ

44 અંર
શહેર

ી
લમીકાત
વી.વોરા

અંર  શહેરમાં  લમી  ટોકઝ  પાસે  આવેલ
જજરત વીજ પોલ બદલવા અંગે.

કંપની  ના  િનયમોનુસાર  જર  સવે  કામગીર  કર
આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

તા ૧૭/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજ કાયપાલક ઇજનેરી અંર
ડિવજન, નાયબ ઇજનેરી અંર ડિવજન અને નાયબ
ઇજનેરી અંર શહેર ારા થળની બ મુલાકાત
લીધેલ. થળ તપાસ કરતા સદર િવજ પોલ જજરત
હાલતમા નથી તેમજ અય થળે ખસેડ શકાય તેવી
તાંીક શયતા નથી. આમ સદર િવજ પોલ સંદભે કોઈ
કાયવાહ કરવાની રહેતી નથી.

િનકાલ
મેઇટેનસ

45 અંર
ાય-૧

અંર કોમશ
એડ
ડેવલપમેટ
કાઉસીલ

અંર તાલુકા એનએ અમુક ગામડા જે આદપુર
સબ ડવીજન માં હેઠડ છે તેને અંર ામીણ
સબ ડવીજન માં ઉમેરવા

સદર રજુઆત અંગે અગાઉ સવે કરવામાં આવેલ છે
પરતું તાંીક રતે શય નથી.

સદર રજુઆત અંગે અગાઉ સવે  કરવામાં  આવેલ છે
પરતું તાંીક રતે શય નથી.

િનકાલ
જનરલ માહતી

46 અંર
ાય-૧

ી દેવભાઈ
કે સોરઠયા,
ચંદયા,
તાલુકા
પંચાયત
સદય

થરાવડા ૬૬ કે વી સબટેશન માથી નીકળતા
ભલોટ એ ફડર ની લંબાઈ િવષે

સદર ફડર ના િવભાજનની તાંિક મંજૂર મ ગયેલ
છે,  માલ  સામાનની  ઉપલબતા  મુજબ  આશરે  ૨
માસમાં કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે.

થરાવડા ૬૬ કે વી સબટેશન માથી નીકળતા ભલોટ
એ ફડર નું સવે કર િવભાજન માટે જર તાંીક
મંજુર મેળવેલ છે પરતું સદર ફડર ના િવભાજન માટે
જર લાઈન ઉભી કરવા જમીન નો અવકાશ ન હોય
જુની લાઈન પર જ ડબલ સિકટ કર િવભાજન કરવુ
શય હોય તેમજ ડબલ સિકટ માટે ૧૦ મીટર PSC
POLE ની જરયાત હોય, પોલ માટે જર માંગણી
મુકેલ છે.  જે  મયે  થી િવભાજન ની કાયવાહ હાથ
ધરવામાં આવશે.

ગિત હેઠળ
31/03/2019
ફડર િવભાજન
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47 અંર
ાય-૧

રસીકબા
દાનુભા
ડે, ખેડોઈ
પંચાયત
સદયા

મદુભા  ના  ઘરની  બાજુમાં  લોઢાનો  થાંભલો
હટાવીને સીમટ નો રાખવો

થળ પર જઇ સવે કયા બાદ કંપનીના િનયમોનુસાર
યોય કાયવાહ કરવામાં આવશે.

સદર ી મદુભા ના ઘરની બાજુમાં આવેલ વીજપોલ નું
સવ ે  કરતાં  વીજ  પોલ  સુયવિથત  િથતીમાં  હોય
બદલવાની જરયાત રહેતી નથી.

િનકાલ
મેઇટેનસ

48 અંર
ાય-૧

રસીકબા
દાનુભા
ડે, ખેડોઈ
પંચાયત
સદયા

રસીકબાના  ઘરની  બાજુમાં  વરચેનો  થાંભલો
લોઢાનો થાંભલો હટાવીને સીમટ નો રાખવો

થળ પર જઇ સવે કયા બાદ કંપનીના િનયમોનુસાર
યોય કાયવાહ કરવામાં આવશે.

સદર માન. રસીકબાના ઘરની બાજુમાં આવેલ થાંભલો
દુર કર નાખવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

49 અંર
ાય-૧

રસીકબા
દાનુભા
ડે, ખેડોઈ
પંચાયત
સદયા

પુપબેનના ઘરની બાઉડરનો લોઢાનો થાંભલો
હટાવીને સીમટ નો રાખવો

થળ પર જઇ સવે કયા બાદ કંપનીના િનયમોનુસાર
યોય કાયવાહ કરવામાં આવશે.

સદર માન. પુપબેનના ઘરની બાઉડર પાસે આવેલ
બે જજરત વીજ થાંભલા દુર કર સલામત થળે નવા
ણ થાંભલા ઉભા કર સમયાનું િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

50 અંર
ાય-૧

રસીકબા
દાનુભા
ડે, ખેડોઈ
પંચાયત
સદયા

િવમિસંહ ની બેઠકમાં લોઢાનો થાંભલો હટાવીને
સીમટ નો રાખવો

થળ પર જઇ સવે કયા બાદ કંપનીના િનયમોનુસાર
યોય કાયવાહ કરવામાં આવશે.

ી િવમિસંહ ની બેઠક પાસે આવેલ જજરત થાંભલો
હટાવીને સલામત થળે નવો એક થાંભલો ઉભો કર
તેમજ ઢલા વીજ વાયરો  ખચી  સમયાનું  િનરાકરણ
કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

51 અંર
ાય-૧

રસીકબા
દાનુભા
ડે, ખેડોઈ
પંચાયત
સદયા

મેઇન રોડ ઉપર દપિસંહ દાનુભા ડે ના
લોટમાં લોઢાનો થાંભલો હટાવીને સીમટ નો
રાખવો

થળ પર જઇ સવે કયા બાદ કંપનીના િનયમોનુસાર
યોય કાયવાહ કરવામાં આવશે.

ી દપિસંહ દાનુભા ડેના લોટમાં આવેલ થાંભલા
નું  િનરણ કરતાં સદર થાંભલામાં કોઈ તી વા
મળેલ  નથી.  વધુમા ં  સદર  થા ંભલા  દપિસંહની
માલીકની જમીનમાં હોઈ સદર થાંભલા ખસેડવા માટે
કંપની ના વતમાન િનયમોનુસાર જર અર અને
નધણી  ફ  ભરપાઈ  કય ેથી  ક ંપની  ારા  જર
અંદાજપક  પાઠવવામાં  આવશે.  જે  ભરપાઈ  કય ે
આગળની કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

52 અંર
ાય-૧

રસીકબા
દાનુભા
ડે, ખેડોઈ
પંચાયત
સદયા

સમશાન વાળા રોડ ઉપર ડપી નો લોડ વધારો થળ પર જઇ સવે કયા બાદ કંપનીના િનયમોનુસાર
યોય કાયવાહ કરવામાં આવશે.

સદર મદયાણા ગામે સમશાન વાળા રોડ પર આવેલ
ડપી ની મતા ૧૦કેવીએ થી વધાર ૬૩કેવીએ કર
તેમજ બે નવા થાંભલા અને ૫૦મીટર એબી કેબલ
નાખી ને લો-વોટેજની સમયાનું િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

53 અંર
ાય-૧

ી
અરજણભાઇ
ખાટરયા

ખેતીવાડ ફડેરોને ૮ કલાક ને બદલે ૧૦ કલાક
વીજ પુરવઠો કરવો.

સદર  રજુઆત નીતીિવષયક  હોય  તે  અંગેની  ણ
અમાર ઉપર કચેરને કરવામાં આવશે.

ખેતીવાડ ફડેરોને સરકારી ના આદેશ મુજબ રાયના
એલ.ડ.સી.  ના  વખતો  વખતના  માગ  દશન  મુજબ
પાવર આપવામાં આવે છે.

િનકાલ
8 કલાક થી વધુ

પાવર
54 અંર

ાય-૨
ી
અરજણભાઇ
ખાટરયા

આંબાપર ગામ તેમજ અય ગામોમાં  જજરત
વીજપોલ બદલવાઅંગે

થળ પર જઇ સવે કયા બાદ કંપનીના િનયમોનુસાર
યોય કાયવાહ કરવામાં આવશે.

આંબાપર  ગામમાંઅરજદાર  ારા  જણાવેલ  જજરત
વીજપોલ બદલાવી નાખવામાં આવેલ છે તથા ગામમાં
આવેલ  અય  થાંભલાઓનું  પણ  િનરણ  કરવામાં
આવેલ છે. જે સુયવિથત િથતીમાં હોય બદલવાની
જરયાત રહેતી નથી

િનકાલ
મેઇટેનસ
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55 અંર
ાય-૨

ી
અરજણભાઇ
ખાટરયા

આંબાપર ગામ એ.બી.સી. કેબલ લગાડવા અંગે. જર સવે કયા બાદ તાંિક મંજૂર મેળવી એ.બી.સી.
કેબલ લગાડવામાં આવશે.

આંબાપર ગામમાં  આપી ારા  જણાવેલ થળ પર
તેમજ ગામમાં જર અય જજરત વાયર બદલી કુલ
૭૦૦ મીટર એ.બી કેબલ નાખવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


