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

િવભાગીય કચેર : ભચાઉ, વતુળ કચેર : અંર, તારખ : 04/12/2018, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : જે વાય રાવ કાયપાલક ઇજનેર ૯૭૨૭૭૮૧૫૧૮

રજુ થયેલ ોની સંયા : 22, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 22, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ
પેટા

િવભાગીય
કચેર

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

1 ભચાઉ ી ભરતિસંહ
નટુભા ડે

ખારોઈ ગામે આવેલ માધવ એ ફડર નીચે
આવતા  ગામોમા ં  માય,  વામકા  ને  પૂરતા
માણમાં  વીજ  વોટેજ  ન મળવાના  કારણે
મોટરો  બ ય છે.  જેથી  ઉત  ગામોમાં
પૂરતા માણમાં વોટેજ આપવા બાબત..

કકરવા એ ફડર માં લકલાઈન કર નવા ખારોઈ
સબ ટેશન માંથી કકરવા એ ફડર નું બાયફરકેશન
કરવા લકલાઈન નું કામ પૂણ કરેલ છે. જે ફડર માં
માધવ એ ફડર નો લોડ ડાયવત કરવામાં આવશે.
હાલમાં નવા ફડરની ચાગ ની કામગીર જેટકો કંપની
ારા  ગતી  માં  છે.  જે  પૂણ  થયે  લો-વોટેજનો
ોબલેમ સોવ થશે.

કકરવા એ ફડર તેમજ માધવ એ ફડર માંથી લોડ
બાયફરકેટ કર ના ખારોઈ સબ ટેશન માંથી નવું
પખડ એ ફડર તા. ૧૭.૧૨.૧૮ ના રોજ ચાજ કરવામાં
આવેલ છે. આથી સદર ફડરોમાં લોડ બાયફરકેટ થતાં
લો-વોટેજ ની સમયા નો ન હલ થયેલ છે.

િનકાલ
ફડર િવભાજન

2 ભચાઉ ી ભરતભાઈ
ઠર

મનફરા-ચોબાર માં ફેઈલ ટસી રલેસ કરવા
કોાકટર ન હોવા બાબત.

હાલ માં  ભચાઉ િવભાગીય કચેર ારા ફેઈલ ટસી
માટેની ઓનલાઈન ટેડર ોસેસ કરવામાં આવેલ છે.
ોસેસ  પૂણ  થયે  આ સમયા  નુ ં  સમાધાન  થશે.
અગાઉ પણ આ ટેડર ોસેસ કરવામાં આવેલ છે.
વધુમાં  હાલમાં  ડેબીટ બીલ થી સ.ડ.  ારા  ફઈલ
ટ.સી. બદલવાની કામગીર કરવામાં આવે છે.

હાલ માં  ભચાઉ િવભાગીય કચેર ારા  ફેઈલ ટસી
માટેની ઓનલાઈન ટેડર ોસેસ કરવામાં આવેલ છે.
ોસેસ પૂણ થયે આ સમયા નું સમાધાન થશે. અગાઉ
પણ આ ટેડર ોસેસ કરવામાં  આવેલ છે.  વધુમાં
હાલમાં  ડેબીટ  બીલ થી  સ.ડ.  ારા  ફઈલ ટ.સી.
બદલવાની કામગીર કરવામાં આવે છે.

િનકાલ
ાસફમર બાબત

3 ભચાઉ ી ભરતભાઈ
ઠર

મનફરા-ચોબાર માં િવલેજ હેપર છે કે નહ? સદર િવતારમાં િવલેજ હેપર તરકે ી જે કે િનનામા
(એએલએમ)  તેમજ  ી  જ ે .એ.વ  (ઈલેકલ
આસીટંટ)  ફરજ  બવે  જ  છે.

સદર િવતારમાં િવલેજ હેપર તરકે ી જે કે િનનામા
(એએલએમ)  ત ેમજ  ી  જ ે .એ.વ  (ઈલ ેકલ
આસીટંટ)  ફરજ  બવે  જ  છે.

િનકાલ
કચેર સંબિધત /
એચઆર / િસિવલ

4 ભચાઉ ી ભરતભાઈ
ઠર

સામખીયા  અને  ભચાઉ  પેટા  િવભાગીય
કચેરમાં જે.ઈ તથા ડ.ઈ ની હાજર ગોઠવવી.

કંપની  ના  િવિવધ  ફડની  કામગીર  માટે  નાયબ
ઈજનેરી તેમજ જે.ઈ ને ફડ માં જવાનું હોય છે તેથી
અગય કારણો િસવાય દરેક અઠવાડયાના સોમવારે
પૂરો દવસ તેમજ ગુવારે બપોર પછ પેટા િવભાગીય
કચેરમાં હાજર રહેવા જર સુચના આપેલ

કંપની  ના  િવિવધ  ફડની  કામગીર  માટે  નાયબ
ઈજનેરી તેમજ જે.ઈ ને ફડ માં જવાનું હોય છે તેથી
અગય કારણો િસવાય દરેક  અઠવાડયાના  સોમવારે
પૂરો દવસ તેમજ ગુવારે બપોર પછ પેટા િવભાગીય
કચેરમાં હાજર રહેવા જર સુચના આપેલ

િનકાલ
કચેર સંબિધત /
એચઆર / િસિવલ

5 ભચાઉ ી ભરતભાઈ
ઠર

ભચાઉ પેટા િવભાગીય કચેરમાં સીટ તથા ૩૫
ગામ  છ ે .  તો  પ ેટા  િવભાગીય  કચ ેરન ુ ં
બાયફરકેશન  ની  પોસલ  મુકવી.

કંપની ના િનયમ મુજબ સબ ડવીઝન બાયફરકેશન ના
જર  પેરામીટર  ચકાસી  દરખાત  ઉપલી  કચેરમાં
મોકલવામાં આવશે.

સદર સબ-ડવીઝન ના બાયફરકેશન માટેના કંપની ના
િનયમો મુજબ ના જર પેરામીટર તપાસતા માપદંડ
મુજબ તાંીક રતે બાયફરકેશન શય નથી. ભિવયમાં
શય થયે જર કાયાવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
કચેર સંબિધત /
એચઆર / િસિવલ

6 ભચાઉ ી ભરતભાઈ
ઠર

કડોલના કનેશનો ઉતારવા માટે શું? આ મુો હાઈકટ માં ચાલતો હોવાથી હાઈકટ ના હુકમ
મુજબ આગળ ની કાયવાહ કરવામાં આવશે. પેિશયલ
એલીકેશન નંબર-૯૧૭૪/૨૦૧૮

આ મુો હાઈકટ માં ચાલતો હોવાથી હાઈકટ ના હુકમ
મુજબ આગળ ની કાયવાહ કરવામાં આવશે. પેિશયલ
એલીકેશન નંબર-૯૧૭૪/૨૦૧૮

િનકાલ
જનરલ માહતી

7 ભચાઉ ી ભરતભાઈ
ઠર

ગુજર  ગયેલ  ના  નામે  કેટલા  કનેકશનો  છે
કડોલ માં?

ગુજર ગયેલ ના નામે કેટલા કનેશન છે તે ઓફસ
રોકડ પર થી મ શકે નહ.

ગુજર ગયેલ ના નામે કેટલા કનેશન છે તે ઓફસ
રોકડ પર થી મ શકે નહ.

િનકાલ
જનરલ માહતી
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8 ભચાઉ ી ભરતભાઈ
ઠર

અમૃતબાગ  અને  નમદા  રસટ  ગેરકાયદેસર
કનેશન બાબતે શું પગલા લીધેલ?

અમૃતબાગ રસટ માં ચેકંગ હાથ ધરવામાં આવેલ જે
અનુસંધાને ાહકનું નામ -વીરે રાયચંદ શાહ ાહક
નંબર-૩૮૫૫૦/૦૦૪૪૮/૦ ચેકંગ  તારખ-૦૬/૦૫/૨૦૧૭
બીલ ની રકમ-૧૪૦૧૯૨ .૩૧/૦૩/૨૦૧૮ રસીદ નંબર-
૪૮૮૫૦૧  થી  ૬૨૫૦૦    ભરેલ  છે.  તેમજ  નમદા
રસટમાં ચેકંગ હાથ ધરવામાં આવેલ જે અનુસંધાને
ાહકનું  નામ - દેલવાડયા હતેષકુમાર મનસુખભાઈ
 ા હ ક  ન ંબર -  ૩ ૮૫ ૪ ૩ / ૧૦૦૫૪ / ૨  ચ ે  ક ં ગ
તારખ-૧૦/૦૫/૨૦૧૭  બીલની  રકમ-૬૫૮૮૭૭.૨૦  .
છે.  હાલમાં  થળ પરથી તમામ માલ સામાન જત
કરેલ છે.

અમૃતબાગ રસટ માં ચેકંગ હાથ ધરવામાં આવેલ જે
અનુસંધાને ાહકનું નામ -વીરે રાયચંદ શાહ ાહક
નંબર-૩૮૫૫૦/૦૦૪૪૮/૦  ચેકંગ  તારખ-૦૬/૦૫/૨૦૧૭
બીલ ની રકમ-૧૪૦૧૯૨ .૩૧/૦૩/૨૦૧૮ રસીદ નંબર-
૪૮૮૫૦૧  થી  ૬૨૫૦૦    ભરેલ  છે.  તેમજ  નમદા
રસટમાં ચેકંગ હાથ ધરવામાં આવેલ જે અનુસંધાને
ાહકનું  નામ - દેલવાડયા  હતેષકુમાર  મનસુખભાઈ
 ા હ ક  ન ંબ ર -  ૩ ૮૫ ૪ ૩ / ૧ ૦૦૫ ૪ / ૨  ચ ે  ક ં ગ
તારખ-૧૦/૦૫/૨૦૧૭ બીલની રકમ-૬૫૮૮૭૭.૨૦ . છે.
હાલમાં થળ પરથી તમામ માલ સામાન જત કરેલ છે.

િનકાલ
વીજ ચેકગ

9 ભચાઉ ી વાલ
લીબાની

વીજ કનેશન ૧૦૦ એચ.પી નું હોય એક ૯૦
એચ.પી + ૧૦ એચ.પી ની બે મોટરની મંજુર
હોય િવજ ચોરનું  બીલ સા માટે  આપવામાં
આવેલ?

તા-૩૦/૦૮/૨૦૧૮  ના  રોજ  શૈલેશભાઈ  વાલભાઈ
લીબાની ાહક નંબર-૩૮૫૫૪/૦૦૨૯૩/૮ ગામ-લુણવા
નો કરારત વીજભાર ૧૦૦ એચ.પી છે. ચેકંગ સીટ
નંબર-૬૯૦  તા-૩૦/૦૮/૨૦૧૮  મુજબ  તેમના  વીજ
થાપન પર બે  મોટર ચાલુ  મળેલ છે.  તેમાં  એક
મોટર ૬૧.૬૨ એચ.પી અને બી ૪૯.૪૬ એચ.પી માલુમ
પડેલ જે કરારત વેજભાર કરતા વધારે માલુમ પડેલ
હોય. જે અનુસંધાને સદર ાહકને ૫૩૧૮૪ િપયા નું
કલમ ૧૨૬ મુજબ વીજ બીલ આપવામાં આવેલ છે. જે
રાહક ારા ભરપાઈ થયેલ છે.

તા-૩૦/૦૮/૨૦૧૮  ના  રોજ  શૈલેશભાઈ  વાલભાઈ
લીબાની  ાહક નંબર-૩૮૫૫૪/૦૦૨૯૩/૮ ગામ-લુણવા
નો કરારત વીજભાર ૧૦૦ એચ.પી છે.  ચેકંગ સીટ
નંબર-૬૯૦  તા-૩૦/૦૮/૨૦૧૮  મુજબ  તેમના  વીજ
થાપન પર બે મોટર ચાલુ મળેલ છે. તેમાં એક મોટર
૬૧.૬૨ એચ.પી અને બી ૪૯.૪૬ એચ.પી માલુમ પડેલ
જે કરારત વેજભાર કરતા વધારે માલુમ પડેલ હોય. જે
અનુસંધાને સદર ાહકને ૫૩૧૮૪ િપયા નું કલમ ૧૨૬
મુજબ વીજ બીલ આપવામાં આવેલ છે. જે રાહક ારા
ભરપાઈ થયેલ છે.

િનકાલ
વીજ ચેકગ

10 ભચાઉ ી અશોકિસંહ
ઝાલા

ભચાઉ િસટમાં વડ નંબર ૦૬/૦૩ માં લાઈનો
માં ટ લાઈટ ના વાયર નાખવા બાબત.

હાલમાં  ટ  લાઈટની  આવી  કોઈ  અર પેડગ
નથી.  નગરપાિલકા  તરફ  થી  અર  આયા  બાદ
આગળ ની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

હાલમાં ટ લાઈટની આવી કોઈ અર પેડગ નથી.
નગરપાિલકા તરફ થી અર આયા બાદ આગળ ની
કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો
11 ભીમાસર ી ભગાભાઈ

આહર
આડેસર,ામ
પંચાયત

આડેસર ગામના બાક િવતારના કેબલ નું કામ
પૂણ કરવું તથા ખરાબ કેબલ , તાર બદલવા.

થળ નું તાકાિલક સવે કર, સવે મુજબ જર કામની
પોઝલ બનાવામાં આવશે તથા મંજુર મયા બાદ
તા-૩૦/૧૨/૨૦૧૮  સુધીમાં  કામગીર  પૂણ  કરવામાં
આવશે.

આડેસર ગામ મા કુલ ૪ કમી જજરત વાયર બદલી ને
એબી કેબલ લગાવેલ છે. બાક રહેલ િવતારનુ હાલમા
સવે કરતાં ગામમા આવેલ વીજતાર સામાય થીતીમા
છે. જેથી વીજતાર બદલવાની જર જણાતી નથી.

િનકાલ
મેઇટેનસ

12 ભીમાસર ી ભગાભાઈ
આહર
આડેસર,ામ
પંચાયત

આડેસર માં  વીજ પોલ જે  નડતરપ છે  તે
ખસેડવા બાબત.

સદર થળનું જર સવે કર સદર નડતર પ પોલ
હેર જયા માં હોય તો સરપંચ ી ામ પંચાયત
ારા આ કામગીર કરવા માટે તાલુકા િવકાસ અિધકાર
ી  રાપર  નો  ભલામણ  પ  મયે  આગળ  ની
કાય વાહ  કરવામા ં  આવશે  અયથા  ાઈવ ેટ
ીમાઈસીસ  માં  હોય  તો  અંદાજપ  પાઠવવામાં
આવશે.

સદર થળનું જર સવે કરતા નડતર પ પોલ હેર
જયા માં હોય, નડતર પ પોલ સરકારી ની DISS
કમ હેઠળ ખસેડવા સરપંચ ી ામ પંચાયત તેમજ
તાલુકા િવકાસ અિધકાર ી રાપર ને કામગીર માટે
ભલામણપ પાઠવવા પ નં ૮૦૫૩/૧૯.૧૨.૨૦૧૮ થી
ણ  કર ેલ  છ ે .  સદર  ભલામણપ  મય ે  પોલ
ખસેડવાની  કામગીર  કમની  સમય મયાદામાં  પૂણ
કરવામાં આવશે.

િનકાલ
કમ



Page 3 of 4

13 ભીમાસર ી ભગાભાઈ
આહર
આડેસર,ામ
પંચાયત

આડેસર માં પાણીના ટાંકાથી સિવસ રોડ ની જે
લાઈન છે તેનું થળ બદલવું.

સવે કર ટેકનીકલ રતે યોય જણાયા બાદ આગળ
ની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

સદર થળનું જર સવે કરતા નડતર પ પોલ હેર
જયા માં હોય, નડતર પ પોલ સરકારી ની DISS
કમ હેઠળ ખસેડવા સરપંચ ી ામ પંચાયત તેમજ
તાલુકા િવકાસ અિધકાર ી રાપર ને કામગીર માટે
ભલામણપ પાઠવવા પ નં ૮૦૫૩/૧૯.૧૨.૨૦૧૮ થી
ણ  કર ેલ  છ ે .  સદર  ભલામણપ  મય ે  પોલ
ખસેડવાની  કામગીર  કમની  સમય મયાદામાં  પૂણ
કરવામાં આવશે.

િનકાલ
કમ

14 ભીમાસર ી ભગાભાઈ
આહર
આડેસર,ામ
પંચાયત

આડેસર ના જે એરયામાં લો-વોટેજ છે તેનું
યોય િનરાકરણ કરવું.

બે દવસમાં સવે કામગીર પૂણ કર જરયાત મુજબ
મંજુર  મેળયા  બાદ  આગળ  ની  કાયવાહ  હાથ
ધરવામાં આવશે.

આડેસર ગામ ના દરવાસ િવતાર માં નવું સફમર
લગાવી લો વોટેજ ની સમયા નુ સમાધાન કરેલ છે.
હાલ માં સદર િવતાર ના ટેલ એડ પર ના ાહક ી
લ ુ હ ા ર  બાબ ુલ ાલ  હરખચ ં દ  ( ાહક  ન ંબર  :
૩૬૬૨૧/૦૦૬૭૦/૫)  ના  વીજ  ડાણ  પર  વોટેજ
ચકાસતા ૨૨૫ વોટેજ મળે છે જે નીયત મયાદા માં છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

15 ભીમાસર ી ભગાભાઈ
આહર
આડેસર,ામ
પંચાયત

આડેસર ૬૬ કેવી મંજુર થયેલ છે તેનું વહેલી
તકે કામ ચાલુ કરવું તથા પૂરતા ટાફ ની ઘટ
પૂર કરવી.

આડેસર ૬૬ કેવી જયા માખેલ ગામ માં મંજુર કરવામાં
આવેલ છે. સદર કામની કાયવાહ જેટકો કંપની તરફથી
કરવાની  હોઈ  તેમને  સદર  બાબતે  ણ  કરવામાં
આવશે.

આડેસર ૬૬ કેવી જયા માખેલ ગામ માં મંજુર કરવામાં
આવેલ છે. સદર કામની કાયવાહ જેટકો કંપની સંલન
હ ોઈ  પ  ન ં  બ ીડ ઓ /ટ ે ક - ૧ /લોક  દરબાર /
૭૨૯૯/૧૮.૧૨.૧૮ થી જેકો ને ણ કરેલ છે.

િનકાલ
જેટકો / નવું એસએસ

16 ભીમાસર ી ભગાભાઈ
આહર
આડેસર,ામ
પંચાયત

આડેસર ાય થી પુરતું લાઈટબીલ ભરાય છે.
તો લાઈટ પુરતી આપવા િવનંતી તથા લાઈટ
ના કાપ(ફોટ) વધારે હોય છે. તો પુરતી લાઈટ
આપવા  તમો  પૂરતા  યનો  કરશો  તથા
ઉપરના ો નું જદ િનરાકરણ લાવશો તેવી
આશા સહ િવનંતી છે.

હાલમાં ૧૧ કેવી વરણું જેવાય માંથી આડેસર ગામને
પાવર સલાય આપવામાં  આવે છે.  જે  અંદાજે  ૧૨૦
કમી લાંબુ ફડર છે. તેથી ૬૬ કેવી માખેલ સબ ટેશન
બયા  બાદ  સદર  ફડર  નુ ં  બાયફરકેશન  કરવામાં
આવશે. હાલમાં ૧૧ કેવી વરણું જેવાય નું મેટેનસ
કામ ચાલુ છે.

હાલમાં ૧૧ કેવી વરણું જેવાય માંથી આડેસર ગામને
પાવર સલાય આપવામાં આવે છે. જે અંદાજે ૧૨૦ કમી
લાંબુ ફડર છે. સદર ફડરનું જર સમારકામ સમયાંતરે
કરવામાં આવે છે. વધુમાં સદર ફડરનું  િવભાજન ૬૬
કેવી માખેલ સબ ટેશન બયા બાદ શય હોય સદર
બાબતે જેટકો કંપની ને પ નં ઓ/ટેક-૧/લોક દરબાર/
૭૨૯૯/૧૮.૧૨.૧૮ થી જેકો ને ણ કરેલ છે.

િનકાલ
જેટકો / નવું એસએસ

17 રાપર ી ભરતિસંહ
નટુભા ડે

ખડર િવતારના અમરાપર ફડર નીચે આવતા
ધોળાવીરા,  કયાણપર,  ખારોડા  જેવા  ખડર
ગામોને  પૂરતા  માણમાં  વીજ  વોટેજ  ન
મળવાના કરને  મોટરો બ ય છે.  જેથી
ઉત ગામોમાં પૂરતા માણમાં વોટેજ આપવા
બાબત.

ધોળાવીરા, કયાણપર, ખારોડા માં જુના જજરત વાયર
બદલવાની કામગીર હાલ માં કોટલ કમમાં ચાલુ છે.
સદર કામગીર પૂણ થયે આ સમયા નો હલ આવશે.

સમારકામ  એ  સતત  ચાલતી  યા  છ ે  ત ેમજ
વખતોવખતની  જરયાતને  યાને  લઈ  સમારકામ
કરવામાં આવતુ હોય છે. સદર ૬૬ કેવી અમરાપર સબ
ટેશન હેઠળ આવતા ૧૧ કેવી ધોરાવીરા એ ફડરમાં
વષ  ૨૦૧૬-૧૭ માં  કુલ ૧૩કમી  લાઈન ના જજરત
વાયર બદલવાનું કામ કરવામાં આવેલ છે તેમજ ચાલુ
વષ માં સદર ફડરને કોટલ કમ હેઠળ પીયા ૯.૬૪
લાખ ના ખચે કુલ ૧૫કમી લાઈન ના જજરત વીજ
વાયર બદલવા, ૫૦ થાંભલા બદલવા, પીન ઈસુલેટર
બદલવા,  િવચ  બદલવી  વગેરે  સમારકામ  કરવાનુ ં
આયોજન કરેલ છે. જે સમારકામની કામગીર યોજનાની
સમયમયાદામાં પૂણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

18 સામખયા ી ભરતિસંહ
નટુભા ડે

ભચાઉ તાલુકાના લલીયાના ગામે વીજ વાયરો
ખુબજ જજરત હાલતમાં  હોઈ ભિવયમાં  આ
જજરત  વાયરના  કારણે  અકમાત  થવાની
શયતા છે. જેથી તાકાિલક જજરત વીજ વાયર
બદલવા કાયવાહ થવા બાબત.

હાલમાં જજરત વીજ વાયર બદલવાની કામગીર ચાલુ
છે. તા-૩૦/૧૨/૨૦૧૮ કામગીર પૂણ કર રપોટ કરવામાં
આવશે.

સદર લલીયાના ગામે એસ.આઈ કમ હેઠળ ોજેકટ
નંબર: ૨૩૯૨૨૭ અને ૨૩૯૨૩૧ થી ૩.૪ ક.મી જજરત
વીજ વાયર બદલવાની કામગીર પુણ કરવામા આવેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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19 સામખયા ી ભરતિસંહ
નટુભા ડે

ભચાઉ ગુકૃપા પાસે પાણીના ટપ પાસેનો
ફડર આવેલ છે. તે સામખીયા સબ ટેશન
માં આવે છે. જેથી ભચાઉ તાલુકાના ગામડાના
પાણી માટે ભચાઉ ફડરમાંથી કનેશન આપવા
બાબત.

સદર ગુકૃપા ફડર એચ.ટ કનેશન સદર દરખાત
ઉપલી કચેર માં મુકવામાં આવેલ હતી પરંતુ કંપની
ના િનયમ મુજબ એચ.ટ કનેશન ચજ કર શકાય
નહ.

સદર ગુકૃપા ફડર એચ.ટ કનેશન સદર દરખાત
ઉપલી કચેર માં મુકવામાં આવેલ હતી પરંતુ કંપની ના
િનયમ મુજબ એચ.ટ કનેશન ચજ કર શકાય નહ.

િનકાલ
ફડર બદલવા

20 સામખયા ી ભરતભાઈ
ઠર

જડસા  ગામમા ં  પીવાના  પાણી  માટે  વીજ
કનેશન આપવા બાબત

જડસા ગામના સરપંચ ી ારા વોટરવકસ કનેશન
માટે  અર  કર ેલ  છે.  જ ે  અનુસ ંધાને  સવ ે  કર
અંદાજપ આપવામાં  આવેલ છે જેની ભરપાઈ થયે
આગળની કામગીર કરવામાં આવશે.

જડસા ગામના સરપંચ ી ારા વોટરવકસ કનેશન
માટે અર કરેલ છે. જે અનુસંધાને સવે કર અંદાજપ
આપવામાં  આવેલ છે.  જેની ભરપાઈ થયે આગળની
કામગીર કરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો

21 સામખયા ી ભરતભાઈ
ઠર

િશકારપુર  ૬૬  ક ેવી  સબ  ટેશન  હાલ  ની
પરિથિત શું?

હાલમાં િશકારપુર સબ ટેશન ની જમીન મંજુર થયેલ
છે. સદર  જેટકો કંપની ને સલન હોઈ તેમને ણ
કરવામાં આવશે.

હાલમાં િશકારપુર સબ ટેશન ની જમીન મંજુર થયેલ
છે. સદર રજુઆત જેટકો કંપની ને સલન હોઈ તેમને
પ  નં  ઓ/ટેક-૧/લોક  દરબાર/  ૭૩૦૦/૧૮.૧૨.૧૮  થી
જેકો ને ણ કરેલ છે.

િનકાલ
જેટકો / નવું એસએસ

22 સામખયા ી ભરતભાઈ
ઠર

આધોઈ ફડર માંથી લાખાવટ, વામકા ને પાવર
સલાય આવે છે. જેમાં લો-વોટેજ છે.

હાલમાં વામકા એ ફડર નું બાયફરકેશન થઇ ગયેલ
છે છતા પણ જર સવે કર જર જણાયે નક ના
ફડર માં લોડ ાસફર કરવામાં આવશે.

સદર વામકા એ ફડરનો મહમ લોડ ફડર ના ટેલ-
એડ પર હોવાથી લો-વોટેજ ની સમયા છે. સદર
ફડરના  લો-વોટેજની  સમયા  નુ ં  હંગામી  ધોરણે
િનરાકરણ  લાવવા  આધોઈ  એસ.એસ  ના  ૬૬કે.વી
ાસફમેર ના ટેપગ વધારવા માં આવેલ છે તેમજ
કેપેિસટર બક પણ લગાડવામાં આવેલ છે. વધુમાં સદર
િવતારમાં ૬૬કેવી હલરા સબ ટેશન બનાવવા જમીન
સંપાદન નું કામ પૂણ થયેલ છે. સદર એસએસ કાયરત
થયા બાદ વામકા એ ફડર ની િવભાજન ની યા
થયે  લો-વોટેજ  ની  સમયા  નુ  થાયી  િનવારણ
આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


