
 લોક સવંાદ સેત ુતા. ૦૮/૦૪/૨૦૧૬ 

તાલકુો – લોધિકા જી. રાજકોટ 

 

 

 

 

                   
 
 

  કાર્યપાલક ઇજનેર  
                ગ્રામ્ર્ ધવભાગીર્ કચેરી – રાજકોટ 

પ્રશ્ન ક્રમાકં : ૧૪ 

આરજદારનુ ંનામ – સરનામુ ં: કકશોરભાઈ રામજીભાઈ પીપળીર્ા 
રોકળીર્ા હનમુાન પાસે, થોરડી રોડ, મ.ુ લોધિકા તા.લોધિકા  

કચેરી : પી.જી.ધવ.સી.એલ. ગ્રામ્ર્ ધવભાગીર્ કચેરી – રાજકોટ  
ફોન. ન.ં ૦૨૮૧-૨૨૩૧૬૭૨ 

અરજી/રજૂઆતની વીગત ધવભાગે કરેલ કાર્યવાહી/પ્રત્યતુર  ધવશેષ નોંિ  

લોધિકા ગામે લોખડં જુના ઈલેક્ટ્રીક પોલ તાર જુના 
જર્જકરત થરે્લ છે, તથા ટી.સી.મા ં જાજા કનેક્ટ્શન માટે 
જટકા આવે છે, તથા મોટર બરીજાર્ છે, તથા નવા 
ટી.સી. નવા નાખવા બાબત તથા ધવ.આર. નથી મળતા 
લગ ુ નથી ફયઝુ નથી પેટી મા ં અથીંગ નથી ટી.સી.મા ં
અથીંગ નથી તેના માટે ધ્ર્ાન દેવા બાબત. 

લોધિકા પેટા ધવભાગીર્ કચેરી હઠેળ ના ં લોધિકા ગામેં ૧૧ કે.ધવ. 
લોિીંકા જે.જી.વાર્. અને ૧૧ કે.ધવ. મેંગણી એ.જી. ફીડર મા ં  તા. 
૦૬.૦૪.૨૦૧૬ રોજ ટી.સી.,પેટી તથા પોલ ના ંઅધથિગ તેમજ ટી.સી. 
ના ંનવા ફયઝુ નાખી ને જરૂરી મેન્ટેનન્સ ની કામગીરી લોધિકા પેટા 
ધવભાગીર્ કચેરી દ્વારા કારવામા ંઆવેલ છે આમ આરજદારશ્રી ની 
ફકરર્ાદ નુ ંધનરાકરણ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 



લોક સવંાદ સેત ુતા. ૦૮/૦૪/૨૦૧૬ 

તાલકુો – લોધિકા જી. રાજકોટ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 કાર્યપાલક ઇજનેર  
                ગ્રામ્ર્ ધવભાગીર્ કચેરી – રાજકોટ 

પ્રશ્ન ક્રમાકં : ૨૬ 

આરજદારનુ ંનામ – સરનામુ ં: ગ્રામ પચંાર્તની કચેરી,  
મ.ુ સાગંણવા તા. લોધિકા જી. રાજકોટ  

કચેરી : પી.જી.ધવ.સી.એલ. ગ્રામ્ર્ ધવભાગીર્ કચેરી – રાજકોટ  
ફોન. ન.ં ૦૨૮૧-૨૨૩૧૬૭૨ 

અરજી/રજૂઆતની વીગત ધવભાગે કરેલ કાર્યવાહી/પ્રત્યતુર  ધવશેષ નોંિ  

સાગંણવા ગ્રામ પચંાર્તની માનસર અરજ કે સરકાર ના ંલોક સવંાદ 
હતે ુહઠેળના કાર્યક્રમમા ંગ્રામ પચંાર્ત પ્રશ્નોનો સમાવેશ થતા ધવનતંી.  
લોધિકા-રીબડા રોડની બનેં બાજુ ઇલેવન તાર કાઢી કેબલ નાખવા 
તથા મેંગણી બાજુ ગામથી જતી ઇલેવન એક રોડ ઉપર – ૨ ઇલેવન 
મા ંકેબલ નાખવા અંગે. 
સાગંણવાથી રીબડા રોડ ઉપર રોડની બને બાજુએ જી.ઈ.બી. દ્વારા 
ઇલેવન તાર ફીટ કરેલ છે, જેથી અવાર નવાર ફોલ્ટ થાર્ છે, અને 
વીજ પરુવઠો ખોરવાઈ જાર્ છે, અને સોટય  સકકિટ થવાનો ભર્ રહ ેછે, 
જેથી આ રોડ ઉપર જે બનેં બાજુએ તાર ફીટ કરેલ છે તેના બદલે 
કેબલ ફીટ કરવા અંગે ઘટત ુ ં થવા ધવનતંી તેમજ ગામથી મેંગણી 
તરફથી વીજ લાઈનમા ંજે તાર ફીટ કરેલ છે, તેના બદલે કેબલ ફીટ 
કરવા જે ધ્ર્ાને લેવા ધવનતંી.  

૬૬ કે.ધવ. લોધિકા સબ સ્ટેશન માથંી નીકળતા ૧૧ 
કે.ધવ. સાગંણવા જ્ર્ોધત ગ્રામ ફીડર અને મેંગણી 
એ.જી.ફીડર  બનેં ફીડરોની ૧૧ કે.ધવ. લાઈન લોધિકા 
રીબડા રોડ ની બનેં બાજુ એ લાઈનો આવેલ છે, જે 
સલામત અંતરે છે, જેથી આ ૧૧ કે.ધવ. લાઈન ના તાર 
કાઢી ને કેબલ નાખવાની જરૂકરર્ાત રહતેી નથી તેમજ 
આ ફીડર વીજ ફોલ્ટ ના ં થાર્ અને વીજ પરુવઠો ન 
ખોરવાર્ તે માટે લોધિકા પેટા ધવભાગીર્ કચેરી દ્વારા 
તા. ૦૬.૦૪.૨૦૧૬ રોજ બનેં ફીડર મા ં જરૂરી ગાડીગ 
તથા રી કટીંગ કરી આ ફીડર ઉપર જરૂરી મેન્ટેનન્સ ની 
કામગીરી કારવામા ંઆવેલ છે આમ આરજદારશ્રી ની 
ફકરર્ાદ નુ ંધનરાકરણ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 



લોક સવંાદ સેત ુતા. ૦૮/૦૪/૨૦૧૬ 

તાલકુો – લોધિકા જી. રાજકોટ 

 

 

 

 

                   
 

 
 

  કાર્યપાલક ઇજનેર  
                ગ્રામ્ર્ ધવભાગીર્ કચેરી – રાજકોટ 

 

પ્રશ્ન ક્રમાકં : ૩૦ 

આરજદારનુ ંનામ – સરનામુ ં: શ્રી મોટાવડા ગ્રામ પચંાર્ત કચેરી  
મ.ુ મોતાવડા તા. લોધિકા જી. રાજકોટ  

કચેરી : પી.જી.ધવ.સી.એલ. ગ્રામ્ર્ ધવભાગીર્ કચેરી – રાજકોટ  
ફોન. ન.ં ૦૨૮૧-૨૨૩૧૬૭૨ 

અરજી/રજૂઆતની વીગત ધવભાગે કરેલ કાર્યવાહી/પ્રત્યતુર  ધવશેષ નોંિ  

મોટાવડા ગામે પાણીના સપં માટે ૫.૦ એચ.પી. વીજ 
કનેક્ટ્શન મેળવવા અંગે તથા જીલ્લો (કુવો) નુ ં૫.૦ એચ.પી. 
નુ ંવીજ કનેક્ટ્શન મળવા અંગે. 

સરપચં શ્રી મોટાવડા તરફથી તા. ૦૭.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ વોટર 
વકયસ વીજ જોડાણ માટે ની અરજી મળેલ છે, જેના અનસુિંાને 
લોધિકા પેટા ધવભાગીર્ કચેરી દ્વાર જરૂરી સવે કરી પત્ર ન.ં ૨૦૪૨ 
અને તા. ૦૭.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ અંદાજપત્ર આપવામા ંઆવેલ છે, 
આ અંદાજ પત્ર ભરપાઈ કરીએ તાત્કાલલક વીજ જોડાણ આપવાની 
કાર્યવાહી કરવામા ંઆવશે. 

 


