
પત્રક -૧ 

‘લોક દરબાર અંતર્ગત મળેલ અરજીઓ 

લોક દરબાર તારીખ : ૦૮.૦૪.૨૦૧૬ 

સ્થળ : દત્ત મદંદર, કોટડા સારં્ાણી 
સમય : બપોરે ૦૩:૦૦ કલાકે 

તાલકુાનુ ંનામ:- કોટડાસારં્ાણી  

જીલ્લાનુ ંનામ : રાજકોટ 

તા. ૦૮.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ રાજકોટ મકુામે યોજાયેલ જીલ્લા કક્ષાના લોક દરબારની વિર્તોP 
પ્રશ્ન 
ન.ં 

રજુઆતકતાગન ુનામ 
અને સરનામ ુ

પ્રશ્ન/રજુઆતની વિર્ત જિાબ/વનણગયની વિર્ત વનરાકરણ કરનારા 
અવિકારીશ્રીના નામ 

અને મોબાઇલ 
નબંર 

 

પેટા 
વિભાર્ીય 

કચેરી 

વિભા
ર્ીય 
કચેરી 

િર્ુગળ 
કચેરી 

વનકાલની 
સ્સ્થતી 

(વનકાલ/પ
ડતર/ 
નીતી 

વિષયક) 

જો 
પડતર 
હોય તો 
વનકાલની 
સમયમ
યાગદા 

રી
મા
ર્કસગ 

૫૬ શ્રી રાયિનભાઈ એચ મેહતા 
ર્ામ-સતાપર, તા- કોટડા 
સાઘંાણી 

થ્રી ફેઇઝ સબસીડી પાત્ર નોમગલ 
ખેતીિાડી કનેર્કશન બાબતે પડતી 
મશુ્કેલી અંરે્. 
(વિર્તિાર પ્રશ્ન આ સાથે સામેલ 
છે) 

સદર બાબતે ર્ોંડલ ગ્રામ્ય ૧ પેટા વિભાર્ીય કચેરીના 
પેઈડ પેન્ડીંર્ રજીસ્ટર મજુબ સતાપર ર્ામના કુલ ૪૨ 
કામો કરિાના બાકી છે, જેમાથી ૨૪ અરજીઓ ફેબ્ર.ુ ૧૬ 
તથા ૧૮ અરજીઓ માચગ ૧૬મા ં પેઈડ થયેલ છે. સદર 
અરજીનુ ંકામ કંપનીના વનયમ મજુબ અગ્રતા ક્રમ પ્રમાણે 
કરિાનુ ં હોય છે. આ ઉપરાતં માલ સમાન ન હોિાના 
કારણે કનેર્કશન બાકી છે તેવુ ં કોઈ કારણ નથી. આમ 
િહલેી તકે કામર્ીરી પણૂગ કરિામા ંઆિશે. 
વિશેષમા ંઆપના મદુ્દાઓ ૧ થી ૬ અન્િયે જણાિિાનુ ંકે 
સોમ તથા ગરુુ એમ બે િાર ગ્રાહકોની રજૂઆત તેમજ 
તેઓના અન્ય કામ માટે અમારા સબ ડીિીઝનના 
ઓદફસરોને ઓદફસમા ંરહિેા માટે સચુના આપેલ છે. અને 
અન્ય દદિસોમા ં એક ઓદફસર સબ ડીિીઝન ઓદફસમા ં
હાજર રહ ેતે અંરે્ વ્યિસ્થા ર્ોઠિિામા ંઆિેલ છે. 

નાયબ ઈજનેર શ્રી, 
ર્ોંડલ ગ્રામ્ય ૧ 

ર્ોંડલ 
ગ્રામ્ય ૧ 

ર્ોંડલ રાજ્કોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ   



સદર બાબતે રજૂઆતકતાગ શ્રી રાયિનભાઈ એચ મેહતા 
સાથે કાયગપાલક ઈજનેર, ર્ોંડલએ રૂબરૂ  મલુાકાત તા 
૦૪.૦૪.૨૦૧૬ના રોજ કરેલ અને તેઓને વિસ્ર્તૃ 
સમજુતી આપી સદર પ્રશ્નોનુ ં વનરાકરણ કરેલ છે અને આ 
બાબતે તેઓએ સહમવત દશાગિેલ છે. 
આમ  સદર પ્રશ્નોનુ ંવનરાકરણ કરેલ છે. 

૫૭ શ્રી રાયિનભાઈ એચ મેહતા 
ર્ામ-સતાપર, તા- કોટડા 
સાઘંાણી  

પી જી િી સી એલ દ્વારા 
ખેતીિાડીના પોલ સારિાના આપેલ 
કોન્રાકટ તથા કોન્રાકટરો દ્વારા 
ખેડૂતો મારફત પોલ સારી અને 
સાઈટ ઉપર નાખિા અંર્ 

(વિર્તિાર પ્રશ્ન આ સાથે સામેલ 
છે) 

પોલ કાટીંર્ કોન્રાકટરો સતાપર ર્ામમા ંનજીકના સ્થળે 
પોલ કાટગ  કરી આપે છે જ્યાથંી જે તે સ્થળે જ્યા ં કામ 
કરિાનુ ંછે તયાં લાઈન કામ કોન્રાકટર દ્વારા પહોંચાડિાના 
હોય છે. જે માટે અરજદાર પાસે કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ 
િસલુિામા ં આિતો નથી. આમ છતા ં દરેક કોન્રકટરને 
તેમજ ર્ોંડલ વિભાર્ીય કચેરીની દરેક પેટા વિભાર્ીય 
કચેરીને પણ આ બાબતે કડક સચુના આપિામાં આિેલ 
છે. જેની નકલ આ સાથે સામેલ છે. 
તેમજ ભવિષ્યમાં આ બાબતે નામજોર્ ફદરયાદ હશે તો 
તે બાબતે કંપનીના વનયમ મજુબ પર્લા લેિામા ંઆિશે. 
સદર બાબતે રજૂઆતકતાગ શ્રી રાયિનભાઈ એચ મેહતા 
સાથે કાયગપાલક ઈજનેર, ર્ોંડલએ રૂબરૂ  મલુાકાત તા 
૦૪.૦૪.૨૦૧૬ના રોજ કરેલ અને તેઓને વિસ્ર્તૃ 
સમજુતી આપી સદર પ્રશ્નોનુ ંવનરાકરણ કરેલ છે અને આ 
બાબતે તેઓએ સહમવત દશાગિેલ છે. 
આમ  સદર પ્રશ્નોનુ ંવનરાકરણ કરેલ છે. 

નાયબ ઈજનેર શ્રી, 
ર્ોંડલ ગ્રામ્ય ૧ 

ર્ોંડલ 
ગ્રામ્ય ૧ 

ર્ોંડલ 
રાજ્કોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ   

૫૯ શ્રી રાયિનભાઈ એચ મેહતા 
ર્ામ-સતાપર, તા- કોટડા 
સાઘંાણી 

કોટડા સારં્ાણી તાલકુા મથક  
હોિાથી અલર્થી સીટી ફીડર 
આપિા બાબત 

(વિર્તિાર પ્રશ્ન આ સાથે સામેલ 
છે) 

કોટડા સારં્ાણી તાલકુાને, ૧૧ કેિી કોટડા જ્યોવતગ્રામ 
ફીડરમાથંી પાિર સપ્લાઈ આપિામા ંઆિે છે. સદર 
ફીડરમા ંઅન્ય ૩ ર્ામો ( અરડોઈ, સોલીયા, હડમતાળા) 
આિે છે. સદર ફીડર જ્યોવતગ્રામ હોઈ સદર ફીડરમા ં
ખેતીિાડી વિસ્તાર જોડેલ નથી.  

આ ઉપરાંત કોટડા સારં્ાણી તાલકુા સ્થળ હોઈ તેમા ંઘણી 
સરકારી તેમજ અિગસરકારી કાયાગલયો આિેલ હોઈ સદર 
દફડરનુ ંપાિર સાતતય જાળિાઈ રહ ેતેનુ ંસપંણૂગ ધ્યાન 

નાયબ ઈજનેર શ્રી, 
કોટડા  

કોટડા  ર્ોંડલ 
રાજ્કોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ   



રાખિામા ંઆિે છે. તેમજ ફોલ્ટના સમયે શક્ય બને 
તેટલી જલ્દી પાિર સપ્લાય ચાલ ુકરિામા ંઆિે છે. આ 
ઉપરાતં સમયાંતરે ફીડરનુ ંમરામ્મત કાયગ પણ કરિામા ં
આિે છે. 
તદ ઉપરાતં કંપનીના વનયમ અનસુાર જયારે કોઈ પણ 
ફીડરનો લોડ ૧૫૦ એમપી. થે િધ ુથાય તથા િોલ્ટેજ 
રેગ્યલેુશન ૯%થી િધ ુથાય તેિા સજંોર્ોમાં દફદારનુ ં
વિભાજન કરી અલર્ નિો ફીડર કરિાની કાયગિાહી 
કરિામા ંઆિે છે. હાલમા ંઉર્કત દફડરનો લોડ તેમજ 
િોલ્ટેજ રેગલેુશન વનયત મયાગદામા ંછે. આ ઉપરાતં સદર 
ફીડરમા ંયોગ્ય અંતરે સ્િીચ મકૂી બબન જરૂરી ફીડર બિં 
ન રહ ેતેની તકેદારી રાખિામાં આિશે. 
સદર બાબતે રજૂઆતકતાગ શ્રી રાયિનભાઈ એચ મેહતા 
સાથે કાયગપાલક ઈજનેર, ર્ોંડલએ રૂબરૂ  મલુાકાત તા 
૦૪.૦૪.૨૦૧૬ના રોજ કરેલ અને તેઓને વિસ્ર્તૃ 
સમજુતી આપી સદર પ્રશ્નોનુ ંવનરાકરણ કરેલ છે અને આ 
બાબતે તેઓએ સહમવત દશાગિેલ છે. 
આમ  સદર પ્રશ્નોનુ ંવનરાકરણ કરેલ છે. 

 

 

  

 


