ક્રમ

અરજી ન અને

અરજદાર ન ું નામ

ન

તારીખ

સરનામ ું

\

પ્રશ્ન ની વિગત

સબવિત ખાતા

અરજીની વનકાલ ની વિગત

રરમાકક સ

વિભાગ ન ું
નામ

૧

૪૬ v !૯q_#qZ_!&

લધભા રાણાજી
જાડેજા,
મ. પો. ખોંભડી
નાની, તા.

૧૧ કેિી જાગે શ્વર
જેજીિાય ફીડરના
વિભાજન કરિા
અંગે .

નખત્રાણા (કચ્છ)

૨

૪૪ v
!૯q_#qZ_!૬

ગોિડજી શીવભા
જાડેજા,
મ. પો. ખોંભડી
નાની, તા.

રિાપર પેટા
વિભાગીય
કચેરી
પીજીિીસીએ
લ

ખોંભડી નાની એજી
ફીડર ને દે શલપર
(ગ)ું માું જોડાણ
કરી આપિા અંગે .

નખત્રાણા (કચ્છ)

રિાપર પેટા
વિભાગીય
કચેરી
પીજીિીસીએ
લ

હાલમાું નેત્રા ૬૬ કેિી સબસ્ટેશન માુંથી જાગે શ્વર જેજીિાય ફીડર
નીકળે છે . જેમાું ૭ ગામ આિેલા છે . તથા ૨૫ રકમી જેટલી
ફીડરની લુંબાઈ છે . છે લ્લા િર્કમાું આ ફીડરમાું િધમાું િધ ૫૨
એમ્પીયર િીજભાર નોંિાયેલ છે . તાુંવત્રક રીતે ચકાસતા આ
ફીડરના વિભાજન ની જરૂર નથી .
નાની ખોંભડી

એજી

ફીડર હાલમાું નેત્રા ૬૬ કેિી સબસ્ટેશન

માુંથી જોડેલ ું છે . તેમજ તેમાું મહતમ ૨૧૦ એમ્પીયર

જેટલો

િીજભાર નોંિાયેલ છે . તાુંવત્રક રીતે આ ફીડર ન ું વિભાજન જરૂરી
છે . આ ફીડર નો પાછળ નો એટલે કે નાની ખોંભડી િાડી વિસ્તાર
દે શલપર (ગત
ું લી) ૬૬ કેિી સબસ્ટેશન થી ૪ રકમી જેટલો નજીક
આિેલો

છે . આ

ફીડરન ું

વિભાજન કરીને નાની ખોંભડી

ખેતીિાડીન ું નવ ું ફીડર દે શલપર (ગત
ું લી) સબસ્ટેશન માુંથી
આપિા માટેની જરૂરી દરખાસ્ત રિાપર પેટા વિભાગીય કચેરી
તરફ થી દીન દયાલ ઉપાધ્યાય ગ્રામ જ્યોવત યોજના માું મકેલ
છે . જેના પ્રોજેક્ટ નબર ૧૨૩૪૧૬/તારીખ ૨૩/૩/૨૦૧૬

છે . આ

કામ નાણાકીય િર્ક ૨૦૧૬-૧૭ માું પ ૂરું કરિામાું આિશે.

૩

૬- ૧૯/૩/૨૦૧૬

શાુંતીલાલગોપાલ

એજી કનેક્શનમાું

નખત્રાણા

જે રજઆતના અનસુંિાને

નાયાણી

લોંડ િિારો

પેટા વિભાગીય

વિથોણ

લીિેલ છતા

કચેરી

ન.૮૬૧૭૬૦૦૦૫૭૨ છે .જેનો િીજ ભાર ૩૦ હોસક પાિર હતો જે

પીજીિીસીએલ

પીજીિીસીએલ

૩૦ માુંથી ૧૫ હોસક પાિર ટેકનીકલ ક્ષતીના કારણે થઇ જિા

નાયાણી

ના

ખેતીિાડી

જણાિિાન ું કે
િીજ

જોડાણ

શાુંતીલાલગોપાલ
જેના

ગ્રાહક

દ્વારા લોડ ઘટાડો

પામેલ હત.ું જેના વનરાકરણ માટે ટીકીટ મકીને જરૂરી મુંજરી

કરિા બાબત .

મેળિીને અરજદારનો િીજ ભાર ૩૦ હોસક પાિર કરી આપેલ છે .

૪

૧૬ - ૧૯/૩/૨૦૧૬

યોગે શલાલવશહ

કોટડા જડોદર

નખત્રાણા

હાલમાું કોટડા

(જ)

,

ખાુંભલા

,

અમરપર

,મથલ,

અને

યાદિ

વિસ્તારમાું િીજ

પેટા વિભાગીય

જી.આઈ.ડી.સી.નખત્રાણા ના વિસ્તારોને ૬૬ કે.િી.જડોદર એસ

કોટડા જડોદર

સમસ્યા ઉકેલિા

કચેરી

એસ માુંથી નીકળત ું ૧૧ કે.િી.શરણનાથ જે.જજ.િાય ફીડર માુંથી

અંગે .

પીજીિીસીએલ

પાિર સપ્લાય આપિામાું આિે છે . જે જે.જજ.િાય ફીડર છે અને
૨૪ કલાક ચાલ રહેતી લાઈન છે .આકસ્સ્મક ફોલ્ટ અને મેન્ટેનન્સ
કામગીરી વસિાય આ લાઈનને બુંિ કરિામાું આિતી નથી .હાલે,
આ લાઈન બરાબર છે . જેમાુંથી અન્ય નિી લાઈન ઉભી કરિાન ું
જરૂર જણાતી નથી .જે આપશ્રી ને જાણ થિા .

૫

૫૭-૧૯/૦૩/૨૦૧૬

ચુંદલાલ કે પટેલ

પીજીિીસીએલ

નખત્રાણા

અરજદાર શ્રી ચુંદલાલ કે પટેલ દ્વારા તેમના સીગલ ફેઝ હયાત

દ્વારા થ્રી ફેસ િીજ

પેટા વિભાગીય

િીજ જોડાણને થ્રી ફેઝ કરિા માટેનો અંદાજપત્ર ભરે લ છે .જેના

કનેકસન

કચેરી

આિારે ૦.૩૫ રક.મી. સીગલ ફેઝ એલટી લાઈન માુંથી થ્રી ફેઝ

આપિામાું વિલબ

પીજીિીસીએલ

એલટી લાઈન કરિાની થાય છે . આ કામ પ ૂણક કરી ને અરજદારન ું

થિા અંગે .

૬

૩૮- ૧૯/૩/૨૦૧૬

થ્રી ફેજ િીજ જોડાણ ચાલ કરી નાખેલ છે .

ઇસાક ઓસમાન

ઘરિપરાસ ના

નખત્રાણા

ઇસાક ઓસમાન ના ઘર િપરાસ હેત ન ું િીજ જોડાણ જેના ગ્રાહક

પીંજારા ટોરડયા

લાઈટબબલ ના

પેટા વિભાગીય

નબર ૮૬૧૨૯૦૦૨૦૦૯ ન ું ચેરકિંગ તારીખ ૨૧/૯/૨૦૧૩ ના

રકમ ણી તપાસ

કચેરી

થયેલ જેની ચેરકિંગ સીટ નબર ૨૩૮૧ ના અનસુંિાને બબલ

કરી ન્યાય

પીજીિીસીએલ

આપિામાું આિેલ હત ું જેમાું અરજદારની રજૂઆત મળ્યેથી બબલ

અપાિિા અંગે .

૭

૬૭- ૨૮/૩/૨૦૧૬

રરિાઇઝ કરીને આપી દીિેલ છે .

બાબલાલ દે િજી

જી ઈ બી ની હેિી

નખત્રાણા

નખત્રાણા ૬૬ કે.િી. માુંથી ૧૧ કે.િી. નખત્રાણા જે.જજ.િાય ફીડર

િનાણી નખત્રાણા

લાઈનો ખસેડિા

પેટા વિભાગીય

નીકળે છે આ ફીડર નખત્રાણા ગામના રહેણાુંક વિસ્તારને િીજ

અંગે .

કચેરી

પરિઠો પરો પડે છે . આ ફીડર બેર રોડથી ગૌસેિા નાકા સિીના

પીજીિીસીએલ

વિસ્તારોને િીજ પરિઠો પરો પડે છે . આ લાઈન આ વિસ્તાર
માુંથી તાુંવત્રક રીતે ખસેડિી શક્ય નથી. આ વિસ્તારમાું આિેલ
ઉમા વિદ્યાલય ને હળિા દબાણ ની લાઈન નાું બે થાુંભલા ઉભા
કરી િીજ જોડાણ આપેલ છે . આ લાઈનમાું એરીયલ બન્ચ કેબલ

નાખીને િીજ લાઈન ને સલામત સ્સ્થવત માું મકીને આ કામ પ ૂણક
કરી નાખેલ છે .

૮

૪૫- ૧૯/૩/૨૦૧૬

પ્રેમજી િાલજી

કાદીયા નાના

નખત્રાણા

પટેલ કાદીયા

ૂ ોને
ગામના ખેડત

પેટા વિભાગીય

નાના

માબલકીના સ.ન.

કચેરી

કરિામાું આિેલ છે . અને રહેણાુંક હેતસર ૨૪ કલાક સીગલ ફેજ

માું િીજ કનેકસન

પીજીિીસીએલ

પાિર સપ્લાય ચાલ છે . હાલના પ્રિતમાન વનયમો પ્રમાણે

આપિા અંગે .

કાદીયા નાના સીમ િાડી વિસ્તાર ખેતી િાડી ૧૧ કે.િી. ફીડર
કાદીયા એ.જી પસાર થાય છે . જેમાું નવ ું એલ એસ ટી

ઉભ ું

ખેતીિાડી વિસ્તારમાું ઘર િપરાસ માટે વસિંગલ ફેજ િીજ જોડાણ
આપિામાું આિે છે . રહેણાુંક હેત વસિાય અન્ય હેતઓં માટે િીજ
જોડાણ આપિાની જોગિાઈ નથી. ખેતીિાડી વિસ્તારમાું ઘર
િપરાસ માટે િીજ જોડાણ જરૂરી અરજી મળે થી આપિામાું
આિશે .

