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રજુઆતકતાનું નામ

ની િવગત

1 િતપાલિસંહ એચ. ડે,
મ કં ડ ોરણા-૨ પે ટ ાિવભાગની ઓફસની
મુખી, તાલુકા પંચાયત મ પુરતી સુિવધાવા નવી બડગ બનાવવી
કંડોરણા
તથા વીજ ાહકોની સુ ગ મતા માટે નવી
બડગ મ કં ડ ોરણાનાં કાલાવડ રોડ પર
બનાવવી.
2 મનસુખભાઈ જેઠાભાઈ ગડલીયા, અમોને આપે લ વીજ અિધિનયમ-૨૦૦૩ ની
રહે. મેઘાવડ ગામ, તા. મ
કલમ ૧૩૫ મુજબનાં પાવર ચોરના બીલમાં
કંડોરણા
રાહત આપવા અને પાવર ચોરના બીલમાં
હતા કર આપવા બાબત.

3 મહેશભાઈ પરસોમભાઈ
ગઢયા, રહે. રાજપરા ગામ, તા.
મ કંડોરણા.

પી..િવ.સી.એલ. ારા અમારા ઘર વપરાશનું
હયાત ચકરડ વાળુ ં વીજ મીટર શા માટે
બદલવામાં આવે છે અને આ માટે ન ો બો
અમારા પર આવતો હોવાની સંભાવના છે.

લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ

આ બાબતે કાયપાલક ઈજનેર ,જેતપુર ારા ડસે.૧૭
માં થળ ખરાઈ કરને ૬૬ કે વ ી સબ ટે શ ન
મકં ડ ોરણામાં જયા ની કરે લ છે જે મે ળ વવા
અંગેની મંજુરની કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવેલ છે,
જે મં જ ુ ર થયે મ કં ડ ોરણા-૨ પે ટ ાિવભાગની
ઓફસની સુ િ વધાવા બડગ બનાવવાની
કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે.
આપને પાઠવવામાં આવેલ વીજ અિધિનયમ-૨૦૦૩
ની કલમ ૧૩૫ મુજબનાં પાવર ચોરનું બીલ, આપના
થળ પર તા. ૧૦-૦૩-૨૦૧૬નાં રોજ કરવામાં આવેલ
વીજ ચેકંગનાં અનુસંધાને આપને પાઠવવામાં આવેલ
છે, જે િનયમાનુસાર છે અને તેમાં કોઈ પણ કારની
રાહત આપી શકાય નહ તથા આપના ારા જર
ડોયુમેન્સ રજુ કયે કંપનીનાં િનયમાનુસારનાં હતા
કર આપવામાં આવશે.

વત મ ાન .ઈ.આર.આર.સી. સલાય કોડની
રે  યુ લ ે શ ન નં બ ર ૬.૪ મુ જ બ હયાત ાહકોને યાં
મુ ક ે લ મીટરની જયાએ નવી ટે ક નોલો વાળા
સરકાર ીની ડડયુજેવાય હેઠળ બદલવામાં આવે
છે જે મીટર બદલવા િનયમ મુજબ જર છે.

4 ભારતીબેન ગુજરાતી સરપંચ ી રં ગ પર અથવા ધોધાર ગામ પાસે નુ ં ૬૬ આ અંગે વીજ કંપની ારા જર સવે કર ૬૬ કે. વી
ધોધાર
કેવી સબ ટેશન બનાવવા
.રં ગ પર સબટે શ ન અં ગ ે ન ી દરખાત પ નં બ ર
જે ટ પીડ/ટે ક -૧/૯૬૦૪ તા.૧૧.૧૨.૨૦૧૭ થી ઉપલી
કચેરને મંજૂર અથે મોકલેલ છે.

અતન જવાબ

િનકાલની િથિત

૬૬ કેવી સબ ટેશન મકંડોરણામાં ઓફસ બડગ
િનકાલ
બનાવવા માટે ન ી મં જ ૂ ર  અધીક ઇજને ર જે ટ કો નવી કચેર સંબિધત
પાસે થ ી મે ળ વવાની છે . હાલમાં મકં ડ ોરણા પે ટ ા
િવભાગીય કચે ર  ભાડા ના મકાનમાં મકં ડ ોરણા
ખાતે કાયરત છે.
િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

િનકાલ
મીટર સંબિધત

િનકાલ
જેટકો
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5 ીમતી આર આર પકયા
સરપંચ ી મોટા દુધીવદર

મોટા દુ ધ ીવદર ગામની સીમ જમીન માં
નવાગઢ સબ ડવીજનના ફડરનો પાવર મળે
છે તે ફે ર વી મકં ડ ોરણા સબ ડવીજન ના
ફડરમાંથી આપવા તેમજ અમારા ગામની સીમ
જમીનમાં આવતા મકંડોરણાના સબ ડવીજન
ના જસાપર ફડર ને ૬૬ કે વ ી રાયડ સબ
ટેશન માં ડવા

6 પી-આનંદ ટેસટાઈસ િટસ
વતી ભાિવન બી.માંકડયા

ધારેર આઈડસીમાં એચટ ાહકોનો લો આ બાબતે ધારેર આઈડસી િવતારમાં અગાઉથી અધીક ઇજનેર જેટકો સાથે ટેિલફોનીક વાત થયા
વોટે જ નો  હલ કરવા માટે ધારે  રની નવું ૬૬ કેવી ધારેર સબ ટેશન મંજુર થયેલ છે મુજબ ૬૬ કેવી ધારેર ની કામગીર માચ ૨૦૧૯ મા
નક નવું સબ ટેશન કરવા બાબત
જેની કામગીર તાજેતરમાં ચાલુ છે.જે કામ ડસે-૧૮ પૂર કરવામાં આવશે.
માં પૂણ કરવાનું લાંક છે

7 ી જયેશભાઈ રાદડયા
માનનીય મંી ી,

કેરા ગામે સબ ટેશન મંજુર કરવા બાબત

મોટા દુધીવદર ગામની ભાદર નદ તેમજ ફોફળ નદ
કાઠાના ખે ડ ૂ ત ોને નવાગઢ સબ ડવીજન ના
િસહનુ મ ાન ફડરમાં થ ી વીજ પુ ર વઠો મળે છે તે
જસાપર ફડર માં ડવા અં ગ ે ન ુ ં સવ ે કામ પૂ ણ 
કરવામાં આવેલ છે મંજૂર મયે કામગીર કરવામાં
આવશે.તેમજ જસાપર ફડર હાલ ૬૬ કેવી
મકંડોરણા સબ ટેશન માંથી નીકળે છે તેને ૬૬
કેવી રાયડ માં ડવા અંગેની લક લાઈન ની મંજૂર
ોજે  ટ નં બ ર ૨૦૭૪૭૪ મુ જ બ મે ળ વે લ છે જે ન ી
કામગીર એક માસમાં પુણ કરવામાં આવશે.

મોટા દુધીવદર ગામની ભાદર નદ તેમજ ફોફળ નદ
કાઠાના ખે ડ ૂ ત ોને નવાગઢ સબ ડવીજન ના
િસહનુ મ ાન ફડરમાં થ ી વીજ પુ ર વઠો મળે છે તે
જસાપર ફડર માં ડવા અંગેનું જર સવે કામ પૂણ
કર ોજેટ નંબર ૨૦૯૬૭૫ થી મંજૂર કર ૩૦૦
મીટર ૧૧ કેવી લાઈન ઉભી કર કામ ૩૧.૩.૧૮ નારોજ
પૂણ કરવામાં આવેલ છે. .તેમજ જસાપર ફડર હાલ
૬૬ કેવી મકંડોરણા સબ ટેશન માંથી નીકળે છે
તેને ૬૬ કેવી રાયડ માં ડવા માટે ૧.૫ ક.મી લક
લાઈન ની કામગીર ોજે  ટ નં બ ર ૨૦૭૪૭૪ થી
મંજુર કર તા. ૨૫.૪.૧૮ ના રોજ પૂણ કર જસાપર
ફડરને રાયડ સબ ટે શ નમાં થ ી ચાજ કરવામાં
આવેલ છે.

આ અંગે વીજ કંપની ારા જર સવે કર તે અંગેની
દરખાત પ નં બ ર જે ટ પીડ/ટે ક -૧/૯૭૮૫
તા.૧૪.૧૨.૨૦૧૭ થી ઉપલી કચે ર ને મં જ ૂ ર  અથે
મોકલેલ છે.

8 ી જયેશભાઈ રાદડયા
માનનીય મંી ી,

વીરપુર સબ ડવીજન મંજુર કરવા બાબત

9 ી જયેશભાઈ રાદડયા
માનનીય મંી ી,

પેઢલા ખેતીવાડ ફડરનું િવભાજન તાકાિલક પે ઢ લા ખે ત ીવાડ ફડરના િવભાજનની દરખાત
ધોરણે કરવું
નાયબ ઈજનેર,નવાગઢ ારા ોજેટ નંબર ૧૮૭૩૯૨
થી મોકલે લ જે અં ગ ે ન ી સમ અિધકારની મં જ ૂ ર 
મળે લ છે . જે ન ુ ં કામ તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ પૂ ણ 
થયેલ છે હાલમાં ફત પેનલ બાક હોય જે આયેથી
િવભાજનની કામગીર સવરે પૂણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
ફડર બદલવા

િનકાલ
જેટકો
િનકાલ
જેટકો

આ અંગે વીજ કંપની ારા જર સવે કર તે અંગેની સબ ડિવઝન ના િવભાજન કરવાના ની થયે લ ા
િનકાલ
દરખાત પ નં બ ર જે ટ પીડ/એચઆર-૨/૪૬૪૫ િનયમો મુજબ શરતો સંતોષાતી ન હોવાથી િવરપુર નવી કચેર સંબિધત
તા.૦૯.૦૬.૨૦૧૭ થી ઉપલી કચેરને મંજૂર અથે સબ ડિવઝન ની મંજૂર આપી શકાય નહ.
મોકલેલ છે.

એકપણ રજુઆત આવેલ નથી

પે ઢ લા ખે ત ીવાડ ફડરના િવભાજનની દરખાત
નાયબ ઈજનેર,નવાગઢ ારા ોજેટ નંબર ૧૮૭૩૯૨
થી મોકલે લ જે અં ગ ે ન ી સમ અિધકારની મં જ ૂ ર 
મળેલ છે. જેનું લાઈન કામ તા.૨૯.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ
પૂણ થયેલ છે હાલમાં ફત પેનલ બાક હોય જે માટે
અધીક ઇજનેર જેટકો સાથે ચચા થય મુજબ પેનલ
અઠવાડયામા આપી દે વ ામાં આવશે અને પે ન લ
ઇટોલમેટ ની કામગીર તા. ૩૧.૦૫.૧૮ પહેલા પૂણ
કરે દેવામાં આવશે.

ગિત હેઠળ
31/05/2018
ફડર િવભાજન

Page 2 of 2

