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પક-૧
'પીવીસીએલ પેટા િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૭'

પેટા િવભાગીય કચેર : આટકોટ, િવભાગીય કચેર : જસદણ, વતુળ કચેર : રાજકોટ ાય, તારખ : 12/07/2017, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી પી. જે. મહેતા – કાયપાલક ઈજનેર, જસદણ િવભાગીય કચેર – ૯૬૮૭૬૬૨૦૪૨

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 20, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 20, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 સરપંચી કનેસરા ામ પંચાયત જસદણ કનેસરા ગામમાં હનુમાન ફડર, ખાંડુંડ

ફડર, બાખલવડ ફડર તમામમાં કનેસરા ગામે
છેલુ ં  હોવાથી  અવારનવાર  પાવર  કટ થઇ
ય છે તે યોય કરવા બાબત

કોઠ સબ ટેશન ટૂંક સમયમાં ચાજ થતા હનુમાન
ફડર,  ખાંડુ ંડ  ફડર,  બાખલવડ તમામ ખેતીવાડ
ફડરો તથા કોઠ યોિતામ ફડરોને એક માસ માં
શ કરવામાં આવશે.

સદર રજુઆતના આનુંસંધાને કોઠ સબ ટેસન ચાલુ
કર  દેવામાં  આવેલ  છે  જેમાંથી  એક  શાંિતનાગર
યોતીામ ફડર તા- ૨૮.૭.૨૦૧૭ ના રોજ ચાજ કર
ચાલુ  કરેલ  છે.  વધુમાં  કનેશરા  ખેતીવાડ  ફડરનું
િવભાજન કર નવું શિત ખેતીવાડ ફડર, લીલાપુર
ખેતીવાડ  ફદારનુ ં  િવભાજન  કર  નવુ ં  અમન
ખેતીવાડ  ફડર,  બખલવડ  ખેતીવાડ  ફડરનુ ં
િવભાજન કર આવડ ખેતીવાડ ફડર તથા ખાંડૂર
ખેતીવાડ  ફડ્ણુ ં  િવભાજન  કર  નવુ ં  કનનાથ
ખેતીવાડ ફડર તારખ  6.9.2017 ના રોજ નવા
બનેલ  66 કેવી કોઠ સબ ટેશનમાંથી ચાજ કર
ચાલુ કરવામાં  આવેલ છે વધુમાં  હનુમાનખેતીવાડ
ફડરમાં ૪૦ ગાળામાં તાર ખેચી તથા નડતર પ
િન ડાઓ કાપી તથા જૂના જંપરોને નવા કર
તથા ૧૦ પોલસીધા કર જર સમારકામ કર કાયમી
ધોરણે શંતોષ કારક સદર રાજુયાતનું િનરાકરણ કર
આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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2 વલભભાઈ બી. રામાણી-
મુખ ી જસદણ તાલુકા
ભા.જ.પ.

ખેતીવાડ  કાળાસર  ફડર,  જુના  ગોખલાણા
ફડર, ગોલાધાર ફડર, લીલાપુર ફડર, હનુમંત
ફડર ખાંડુડ ધાર, અટકોટ કૈલાશનગરમાં લોડ
પડે  છે  તો  ટ.સી.નુ ં  િવભાજન  કરવુ ં .  આ
માણેના ખેતીવાડ ફડરો વારંવાર બંધ થાય
છે.અને  વાયરગ તૂટ  ય છે  અને  ઘણી
જયાએ વાયરંગ અને પોલ વષો પહેલાના છે
વાયર ંગ  જુન ુ ં  થઇ  ગયેલ  છે  અને  ઘણી
જયાએ  પોલની  લંબાઈ  વધારાના  કારણે
વારંવાર  ફોટ  આવે  છે  તો  આવા  ફડરને
તાકાિલક  બદલવામાં  માર  ભલામણ  છે.
જસદણ  સ.ડ.ના  ગોખલાના,ગોડલાધાર  ,
કાળાસર  ખેતીવાડ  ફડરનુ ં  મોજણી  કર
મેટેનસ એક માસમાં કર આપવામાં આવશે.
તથા  આટકોટ  સ.ડ.લીલાપુર  હનુમંત  ફડર
તથા ખંડુર ખેતીવાડ ફડરમાં  મોજણી કર
મેટેનસ એક માસમાં કર આપવામાં આવશે.
સદર રજુઆતના અનુસંધાને જસદણ સ.ડ.ના
ફડરો તથા આટકોટ સ.ડ. ના ફેડરોમાં એક
માસમાં  જર  મેટેનસ  કર  આપવામાં
આવશે.

જસદણ  સ.ડ.ના  ગોખલાના,ગોડલાધાર  ,  કાળાસર
ખેતીવાડ  ફડરનુ ં  મોજણી  કર  મેટેનસ  એક
માસમાં  કર  આપવામાં  આવશે.  તથા  આટકોટ
સ.ડ.લીલાપુર હનુમંત ફડર તથા ખંડુર ખેતીવાડ
ફડરમાં  મોજણી કર મેટેનસ એક માસમાં  કર
આપવામાં આવશે.

માહે જુલાઇ-ઓગટ ૨૦૧૭ માં ભારે વરસાદના લીધે
પાવર રટોરેસનની કામગીર  ચાલુ  હોવાથી  સદર
કામનું મેટેનસ થઈ સકેલ નહતું જેમથી લીલાપુર
ખેતીવાડ  ફદારનુ ં  િવભાજન  કર  નવુ ં  અમન
ખેતીવાડ ફડર ધુમાં હનુમાનખેતીવાડ ફડરમાં ૪૦
ગાળામાં તાર ખેચી તથા નડતર પ િન ડાઓ
કાપી  તથા  જૂના  જંપરોને  નવા  કર  તથા  ૧૦
પોલસીધા કર જર સમારકામ કર કાયમી ધોરણે
શંતોષ કારક સદર રજુઆત્ િનરાકરણ કર આપેલ છે.
તથા  ગોખલાના  ખેતીવાડ  ફડરનું  િવભાજન  કર
નવા ૬૬ કેવી ગોખલાના સબ ટેશનમાથી ઘાવડ
ખેતીવાડ ફડર ચાલુ  કર આપેલ છે  વધુમાં  આ
ફડરમાં  તારખ ૭.૯.૨૦૧૭ ના  રોજ  નડતર  પ
ડની ડાઓ કાપી તથા નવા જંપર કર જર
સમારકામ  કર  આપવામા ં  આવેલ  છ ે .  તથા
આટકોટના કૈલાશનગરમાં  આવેલ ૧૦૦ કેવીએ ના
ાસફોરમરની હળવા દબાણની લાઇનમાં  લોડ નું
બેલેસ તારખ ૭.૯.૨૦૧૭ના રોજ કરવામાં આવેલ
છે.તથા ખાંડૂર ખેતીવાડ ફડર િવભાજન કર નવું
કનનાથ ખેતીવાડ ફડર તારખ 6.9.2017 ના રોજ
નવા બનેલ 66 કેવી કોઠ સબ ટેશનમાંથી ચાજ
કર  ચાલુ  કરવામાં  આવેલ  છે  તથા  ગોડલાધાર
ખેતીવાડ ફડરનું તારખ ૬.૯.૨૦૧૭ના રોજ નડતર
પ ડની ડાઓ તથા નવા જંપર કર સમારકામ
કરવામાં  આવેલ છે તથા કળાસર ફડરમા તારખ
૨૮.૯.૨૦૧૭ના રોજ ૩ કમી એચ ટ લાઇન, ૩૫ િપન
રલેસમટ,  ૧૦ ડસ રલેસમટ,  ૧૦ ાસફમરનું
સમારકામ, ૨૦ નંગ જંપર સમારકામ તથા નડતર પ
ડની ડાઓ કાપી સદર રજૂઆતનું શંતોષ કારક
િનરાકરણ કર આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 ી સરપંચ વીરનગર ામ
પંચાયત કચેર

વોટર  વસ  િવજ  ડાણમાં  આવેલ  ભારે
દબાણની  વીજ  લાઈનમાં  પીન  તથા  ડક
ઇસુલેટર દવસ - ૮ માં બદલાવી ફડરમાં
જર મરામત કરવામાં આવશે. તથા વીરનગર
ગામમાં વાયર જુના થઇ ગયેલ જેનું મોજણી
કાય કર દવસ -૧૫ માં કરવામાં આવશે. .

તા  .૨૦.૦૭.૨૦૧૭  ના  રોજ  વોટર  વસ  િવજ
ડાણમાં આવેલ ભારે દબાણની વીજ લાઈનમાં પીન
તથા  ડક  ઇસુલેટર  બદલાવી  ફડરમાં  જર
મરામત કરવામાં આવેલ છે . તથા વીરનગર ગામમાં
વાયર  જુના  થઇ  ગયેલ  જેનુ ં  મોજણી  કાય  કર
મરામત કરાવમાં આવેલ છે.

તા  .૨૦.૦૭.૨૦૧૭  ના  રોજ  સદર  રજ ુઆતના
અનુસંધાને વોટર વસ ના વીજ ડાણની લાઈનમાં
પીન તથા ડક ઇસુલેટર બદલાવી ફડરમાં જર
મરામત કરવામાં  આવેલ છે.  તથા  વીરનગર માં
મરામત કરાવમાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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4 સરપંચી કનેસરા ામ પંચાયત કનેસરા ગામે  સીમશાળા આવેલી હોય જેમાં
સરકારી  ારા  ૧૦ કોમ્યુટર  આપેલ હોય
પરંતુ  યાં  લાઈટ  કનેશન ન હોવાથી  તે
કોમ્યુટરના િશણથી અમારા બાળકો વંિચત
ર ય છે. તો તેનું યોય કરવા િવનતી.

હાલના  પીવીસીએલ  ક ંપનીના  વતમાન
િનયમાનુસાર  િશમ  શાળામાં  ખેતીવાડ  િવતારમાં
આવેલ  હોવાથી  યોિતામ ફડરનો  પાવર  આપી
સકાય  નહ  પર ંત ુ  ખેતીવાડ  ફડરમા ંથી  આ
સીમશાળાને  ૨૪ કલાક પાવર આપવામાં  આવે છે
ફેઇઝ ૮ કલાક  તથા  ખેતીવાડ  ફડરમાં  મુકવામાં
આવેલ પેિશયલ ડઝાનઈનના વીજ ાસફમર વડે
િસંગલ ફેઇજ પાવર સલાય આપવામાં આવે છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

5 મૌખક- ી પરેશભાઈ રાદડયા
આગેવાન વીરનગર

જસદણ  તાલુકાના  કમળાપુર  ગામે  સબ
ડવીજન  આપવામાં  આવેતો  આજુબાજુના
ગામડાને જસદણ દુર થાય છે તો કમળાપુર
ગામે સબ ડવીજન આપવામાં આવે તો ને
ઓછા ખચે કમળાપુર ગામે જઈ શકે કમળાપુર
ગામે આજુબાજુના ઘણા ગામડા કમળાપુર ને
નક થાય છે.

સબ ડવીજનના િવભાજન ના િનયમ મુજબ ભાગ
પાડ શકાતા હશે તો દરખાત તાકાિલક બનાવી
સમ  અિધકારની  મંજૂર  લઇ  યોય  કરવામા ં
આવશે.

રજુઆતના અનુસંધાને કમળાપુર નવું સબ ડવીસન
બનાવાવા અંગે દવસ ૧૫ માં દરખાત તૈયાર કર
ઉપલી કચેરએ મંજુર અથે મોકલવામાં આવશે.

િનકાલ
નવી કચેર સંબિધત

6 મૌખક- ી પરેશભાઈ રાદડયા
આગેવાન વીરનગર

ાહક ારા લોડ વધારાની અર સાથે હ
પક નબર ૬ ન માંગવાની સુચના આપવી.

માનનીય અિધક ઈજનેર ી ારા આ અંગે હ
પકની માંગણી કરવામાં  આવતી હોય તો હવેથી
માંગણી કરશો નહ તેવી સુચના આપવામાં આવેલ
છે.

રજુઆતના અનુસંધાને હ પકની માંગણી કરવામાં
આવતી હોય તો હવેથી માંગણી કરશો નહ તેવી
સુચના આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

7 મૌખક- ી પરેશભાઈ રાદડયા
આગેવાન વીરનગર

લોડ વધારામાં દરેક ાહકને ાસફમર સેટર
ઉભું કર આપવા બાબત.

માનનીય અિધક ઈજનેર ી ારા આ અંગે સુચના
અપાયેલ છે કે TECHNICAL PHYSIBILITY ઈ
ાહકીને  િનયમાનુસાર  આ  અંગેની  કાયવાહ
કરવાની  સુચના  આપેલ  છે.

રજુઆતના  અનુસંધાને  લોડ  વધારની  અરમાં
ટેકનીકલ  ફસીબીલીટ  ઈ  કાયવાહ  કરવાની
સુચના  આપેલ  છે.

િનકાલ
લોડ વધારો/ ધટાડો

8 મૌખક- ી પરેશભાઈ રાદડયા
આગેવાન વીરનગર

વીરનગર  ગામના  વોટરવકસના  ટેિપંગની
વીચ વરસાદની  મૌસમમાં  કાપી  નાખવામાં
આવે છે.

આ  લાઈનના  તમામ  પીન  તથા  ડસ  બદલી
યવિથત લાઈનની  મરામત તા.૨૦.૦૭.૨૦૧૭ ના
રોજ કર આપવામાં આવેલ છે.

રજુઆતના અનુસંધાને  આ લાઈનના તમામ પીન
તથા  ડસ  બદલી  યવિથત  લાઈનની  મરામત
તા.૨૦.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ કર આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 મૌખક- ી પરેશભાઈ રાદડયા
આગેવાન વીરનગર

વીરનગર ગામે  A  B  CABLE  નીચા  આવી
ગયેલ હોય તેને ખચવા બાબત

તા.૨૭.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ મોજણી કર યોય A B
CABLE ખચવાની કામગીર કરવામાં આવેલ છે.

રજુઆતના  અનુસંધાને  તા.૨૭.૦૭.૨૦૧૭  ના  રોજ
મોજણી કર યોય A B CABLE ખચવાની કામગીર
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

10 મૌખક- ી ધીભાઈ રામાણી
સરપંચી કમળાપુર

૬૬ કે.િવ. કમળાપુર સબ ટેશનમાં ાહકોના
ફ ોન  ઉપાડવામા ં  આવતા  નથી .  તથા
યવિથત જવાબો આપવામાં આવતા નથી.

આ અંગે કાયપાલક ઈજનેરી – જેટકોને પ લખી
ણ કરવામાં આવશે.

આ અંગે કાયપાલક ઈજનેરી – જેટકોને પ લખી
ણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
ટાફ િવધ ફરયાદ

11 મૌખક- ી રમેશભાઈ
સાકરયા- કસાન સંઘ મુખ

HVDS ના કામ કરતી વખતે LT લાઈનમાંથી
HT લાઈન કરવાને બદલે ખેડૂતને જર જણાય
યાં TC તથા લાઈન ઉભી કરવી.

તા.૧૨.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ આ ના િનરાકરણ અંગે
જણાવેલ છે કે ખેડૂતને  HT લાઈન અલગ થળેથી
ઉભી કરાવવી હોય તો કંપનીના િનયમ મુજબ લાઈન
શીટગનો ચાજ ભરપાઈ કર લાઈન શીટગ કરાવી
શકાય છે.

રજુઆતના અનુસંધાને ખેડૂતને  HT લાઈન અલગ
થળેથી  ઉભી કરાવવી હોય તો  કંપનીના  િનયમ
મુજબ લાઈન શીટગનો ચાજ ભરપાઈ કર લાઈન
શીટગ કરાવી શકાય છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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12 મૌખક- ી રમેશભાઈ
સાકરયા- કસાન સંઘ મુખ

બાબરા  તાલ ુક ાના  નધણવદર  ગામન ે
યોિતામ તથા ખેતીવાડ ફડરનો પાવર હાલ
નવા  બનેલ  થોરખાણ  સબ  ટેશનમા ંથી
આપવો.

અિધક  ઈજનેરી  ારા  કાયપાલક  ઈજનેરી
અમરેલી ડવીજનને  TECHNICAL PHYSIBILITY
હોય તો નવા ૬૬ કે.િવ.થોરખાણ સબ ટેશનના આ
ગામનો િવતારને  JGY તથા  AG ફડરોમાં  ડવા
અંગે પ લખી ણ કરવામાં આવશે.

થળ પર સવે કરતા તેમજ વાસાવડ પેટા િવભાગ
માં ખરાઈ કરતા હાલ થોરખાણ ગામે કોઈ સબટેશન
હયાત નથી તથા નવું સબટેશન મંજુર પણ થયેલ
નથી. બાબરા તાલુકા નાં નડાળા ગામે સબ ટેશન
હયાત છે પરંતુ ભૌગોિલક રતે નોઘનવદર ગામને
આ સબ ટેશનમાંથી વીજ પુરવઠો આપવો શય
નથી. તેમજ ભૌગોિલક રતે નોઘનવદર ગામ જશદણ
તાલુકાના પીપરયા ગામ થી નક હોઈ આટકોટ
પેટાિવભાગ નાં  યોિતામ તેમજ ખેતીવાડ ફડર
પરથીજ  વીજ  પુરવઠો  આપી  શકાય.જેથી  બાબરા
ાય પેટા  િવભાગ નાં  ફડર  પરથી  નોઘનવદર
ગામને વીજપુરવઠો આપર શકાય તેમ નથી.

િનકાલ
ફડર બદલવા

13 મૌખક- ી દહસરા ામ
પંચાયત સરપંચ કડવાભાઈ
સોસા

દહસરા  ગામે  વોટરવકસના  બે  કનેકશનો
ખેતીવાડ  ફડરમા ં  ડ  નવા  કનેકશનો
આપેલા છે.જેને  યોિતામ ફડરમાંથી પાવર
આપવો.

હાલ  વતમાન  િનયમાનુસાર   વીજ  ડાણની
આજુબાજુનો િવતારમાં  ખેતીવાડ આવેલ હોય તો
આવા વીજ ડાણને  ખેતીવાડ  ફડરમાંથી  પાવર
આપવો.  જેથી  આ વીજ  ડાણની  થળ તપાસ
તેમજ  દતાવેની  ચકાસણી  કર  િનયમ  માણે
કાયવાહ તા. ૩૧.૦૮.૨૦૧૭ સુધીમાં કરવામાં આવશે.

રજુઆતના અનુસંધાને વીજ ડાણની થળ તપાસ
તેમજ  દતાવેની  ચકાસણી  કરતાં  સરદર  વીજ
ડાણો ખેતીવાડ િવતારમાં (િસમ તળમાં) આવેલા
છ ે .  જ ે થ ી   ય ુ વ ી ન ે લ  પ  ર પ 
GUVNL/Tech/Sam/WW/614  Date
13.3.2015 મુજબ સદર વીજ ડાણોને યોતીામ
ફડરમથી આપી શકાય તેમ નથી.

િનકાલ
ગામતળ બહારના
િવતારમાં JGY નો
પાવર આપવો

14 મૌખક- ી દહસરા ામ
પંચાયત સરપંચ કડવાભાઈ
સોસા

િવંછયા સબ ડવીજનના ભેટસુડા ગામના JGY
ના ભાગમાં ફોટ હોય તો પણ આખા ફડરમાં
પાવર બંધ થાય છે.

તા. ૩૦.૦૭.૨૦૧૭ ના િવંછયા અને આટકોટ સબ
ડવીજન ારા ભેટસુડા ગામના JGY ફડરને મેટેનસ
કરવામાં આવેલ છે.

રજુઆતના અનુસંધાને િવંછયા અને આટકોટ સબ
ડવીજન ારા ભેટસુડા ગામના JGY ફડરને મેટેનસ
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

15 મૌખક- ી િવલભાઈ
પોલાભાઈ પલારયા-બાખલવડ

નવા  ખેતીવાડ  િવજ-ડાણના  છેલા  બે
માસથી વીજ પોલ ઉભા કરવામાં આવેલ છે
તો વીજ-ડાણ યારે આપવામાં આવશે?

આ  િનરાકરણ માટે માલ-સમાનની ઉપલધતા
તેમજ  અતામ  મુજબ  વીજ-ડાણ  આપવામાં
આવશે.

આ  િનરાકરણ માટે માલ-સમાનની ઉપલધતા
તેમજ  અતામ  મુજબ  વીજ-ડાણ  આપવામાં
આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

16 મૌખક- સરપંચી પાંચવડા-
લાલભાઈ વઘાસીયા

નવા  ખેતીવાડ  િવજ-ડાણના  છેલા  બે
માસથી વીજ પોલ ઉભા કરવામાં આવેલ છે
તો વીજ-ડાણ યારે આપવામાં આવશે?

તા. ૧૨.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ આ  િનરાકરણ માટે
ાહીને જણાવેલ છે કે માલ-સમાનની ઉપલધતા
તેમજ  અતામ  મુજબ  વીજ-ડાણ  આપવામાં
આવશે.

માલ-સામાન  ઉપલધતા  મુજબ  દવસ-૭  માં
કામગીર  પૂણ  કરવામાં  આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

17 મૌખક-સરપંચી કનેસરા ામ
પંચાયત

કનેસરા ગામમાં  અરજદારોી ારા માંગવામાં
આવેલ કનેશનમાં તલાટ મંીી સહ ન કરે
તો પણ કનેશન આપવા

તા. ૧૨.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ આ  િનરાકરણ માટે
ાહીને જણાવેલ છે કે હાલ વતમાન કંપનીના
િનયમાનુસાર જુપડપી િવજ ડાણો આપવા માટે
સમ અધીઅકરનો દાખલો જર છે.

સમ અધીઅકરનો  દાખલા  આયે  વીજ  ડાણ
આપવાની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

18 મૌખક-સરપંચી કનેસરા ામ
પંચાયત

કનેસરા ગામમાં જુના તાર બદલાવવા સદર રજુઆતના અનુસંધાને  કનેસરા ગામમાં  વીજ
તાર તથા મરામત તા. ૩૧.૦૮.૨૦૧૭ સુધીમાં  પૂણ
કરવામાં આવશે.

તારખ ૦૯/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ કનેશરા ગામમાં ૧૦
ગાળાના હળવા દબાણના વીજ વાયર બદલી આપી
સદર રજુઆતોનું સંતોષકારક િનરાકરણ કર આપેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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19 મૌખક-ી સરપંચ વીરનગર
ામ પંચાયત કચેર

કેશવ,  લીલાપુર  ખેતીવાડ  ફડર  DDUGJY
યોજના  હેઠળ બે  માસમાં  તાર-  બદલવાનું
તથા જર મેટેનસનું કામ કરવામાં આવશે.
વીરનગર,  સંતોષ  તથા  દડવા  ખેતીવાડ
ફડરમાં  મેટેનસ માસ ણમાં  કરાવવામાં
આવશે

કેશવ, લીલાપુર ખેતીવાડ ફડર  DDUGJY યોજના
હેઠળ  બે  માસમાં  તાર-  બદલવાનુ ં  તથા  જર
મેટેનસનું કામ કરવામાં આવશે. વીરનગર, સંતોષ
તથા  દડવા  ખેતીવાડ  ફડરમાં  મેટેનસ  માસ
ણમાં કરાવવામાં આવશે.

કેશવ ખેતીવાડ ફડરમાં તારખ ૨૫.૯.૨૦૧૭ ના રોજ
એલ.એસ.ટ. અિથંગનું  જર સમારકામ કર તથા
તારખ ૨૭.૯.૨૦૧૭ ના રોજ ૫ કમી એચ.ટ, ૧.૫
કમી એલટ લાઇનનું જર સમારકામ તથા ૧૮ નંગ
જંપર વક તથા નડતર પ ડની ડા કાપી તથા
૨૦ ગાળા ના તાર ખેચી જર સમારકામ કરવામાં
આવેલ છે. તથા લીલાપુર ખેતીવાડ ફડરનું િવભાજન
કર નવું અમન ખેતીવાડ ફડર નવા ૬૬ કેવી કોઠ
સબ ટેશનમાં થી તા ૧૦.૯.૨૦૧૭ ના રોજ ચાલુ
કરવામાં આવેલ છે. તથા િવરનગર ખેતીવાડ ફડરમાં
તારખ ૨૭.૯.૨૦૧૭ ના રોજ ૮ કમી એચ ટ લાઇન
તથા ૧ કમી એલટ લાઇનનું જર મટેનસ તથા
નવા જંપર (૨૫ નંગ) તથા નડતર પ ડની ડા
કાપી જર સમારકામ કર આપવામાં  આવેલ છે
તથા દડવા ખેતીવાડ ફડરમાં  ૫.૫ કમી એચ.ટ,
૧.૫ કમી એલ.ટ, ૨૨ નંગ જંપર, ૧૦ ગાળાના તાર
ખેચી તથા નડતર પ ડની ડા કાપી જર
સમારકામ કર સદર રાજુયાતનું સંતોષકારક િનવારણ
કર આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

20 ી વલભભાઈ બી. રામાણી-
મુખ ી જસદણ તાલુકા
ભા.જ.પ.

જસદણ  તાલુકાના  કમળાપુર  ગામે  સબ
ડવીજન  આપવામાં  આવેતો  આજુબાજુના
ગામડાને જસદણ દુર થાય છે તો કમળાપુર
ગામે સબ ડવીજન આપવામાં આવે તો ને
ઓછા ખચે કમળાપુર ગામે જઈ શકે કમળાપુર
ગામે આજુબાજુના ઘણા ગામડા કમળાપુર ને
નક થાય છે.

સબ ડવીજનના િવભાજન ના િનયમ મુજબ ભાગ
પાડ શકાતા હશે તો દરખાત તાકાિલક બનાવી
સમ  અિધકારની  મંજૂર  લઇ  યોય  કરવામા ં
આવશે.

રજુઆતના અનુસંધાને કમળાપુર નવું સબ ડવીસન
બનાવાવા અંગે દવસ ૧૫ માં દરખાત તૈયાર કર
ઉપલી કચેરએ મંજુર અથે મોકલવામાં આવશે.

િનકાલ
નવી કચેર સંબિધત


