ુ રાત શ્ચિજ કં પની લીમીટેડ, િર્ળ
ુ કચેરી, જામનગર
પશ્ચિમ ગજ
લોક દરબાર તારીખ : ૨૩.૦૪.૨૦૧૬ શશ્ચનિાર

સ્થળ : તાલકુ ા સેિા સદન,

સમય : ૧0:0૦ કલાકે

તાલકુ ો : ધ્રોલ

મામલતદાર કચેરી, ધ્રોલ
તા.૨૩.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ ધ્રોલ મ ૂકામે સરકારશ્રી દ્વારા માનશ્ચનય મંત્રીશ્રી છત્રશ્ચસિંહ મોરીની હાજરીમાં યોજાયેલ “લોક સંિાદ સેર્ ુ - લોક દરબાર” અંતગુ ત રજુ
થયેલ પ્રશ્ન/રજુઆતની શ્ચિગતો:
(પ્રગશ્ચત અહેિાલ તા.૧૫.૦૫.૨૦૧૬)
પ્રશ્ર્ન
નંબર
૧૩

પ્રશ્ર્નની ટુંકી શ્ચિગત

અમલીકરણ અશ્ચિકારી / ખાતાના િડાશ્રીનો પ્રશ્ન શ્ચનકાલ અંગે નો જિાબ

રીમાકુ સ

શ્રી નરે ન્દ્રશ્ચસિંહ જા.જાડેજા –

ધ્રોલ (ગ્રામ્ય) પેટાશ્ચિભાગગય કચેરીન ંુ

ુ િ
અરજદારશ્રીની રજુઆત અનસ
ં ાને જણાિિાન ંુ કે, હાલમાં ધ્રોલ (ગ્રામ્ય)

શ્ચનકાલ

કમુચારી સોસાયટી, મ.ુ ધ્રોલ

શ્ચિભાજન કરી ફલ્લા ખાતે નિી

પેટાશ્ચિભાગગય કચેરી હેઠળ કુ લ ૧૯૮૫૧ ગ્રાહકો અને રૂશ્ચપયા ૮૫ લાખન ંુ

પેટાશ્ચિભાગગય કચેરી મંજુર કરિા

એિરે જ

અંગે .

ુ બ કોઇપણ ગ્રામ્ય
FURGATION/POST/62, Dtd.11.04.2016 (GSO NO.4), મજ

અરજદારશ્રી ન ંુ નામ

એસેસમેન્દ્ટ

િરાિે

છે .

સરક્યુલર

નંબર

GUVNL/HR/BI-

ુ બ ૨૨૦૦૦ ગ્રાહકોની
સબડીિીઝનન ંુ શ્ચિભાજન કરિા માટેની શરતો મજ
લીમીટથી ૧૫૦ % થી ગ્રાહકોની સંખ્યા િિિી જોઇએ. જા શરત આ
ુ ુ થતી નથી માટે હાલમાં સબડીિીઝન શ્ચિભાજન શક્ય
સબડીિીઝનમાં પરરપણ
નથી.
૨૯

સરપંચશ્રી, કાતડા ગ્રામ

કાતડા ગામને અલગ શ્ચિજલાઇનથી

કાતડા ગામને હાલમાં ૬૬ કેિી ખેંગારકા સબસ્ટેશનમાંથી નીકળતા ૧૧ કેિી

પંચાયત, તા.ધ્રોલ

ુ િઠો પર
ુ ો પાડિા અંગે .
શ્ચિજપર

ુ જ્યોશ્ચતગ્રામ ફીડરમાંથી શ્ચિજપર
ુ િઠો પર
ુ ો પાડિામાં આિે છે . જા
િરમપર
ુ , હર્ુદપર
ુ અને હડમતીયા એમ કુ લ ૦૪
ફીડરમાં હાલમાં કાતડા, િરમપર
ગામડાઓ જોડાયેલા છે અને આ ફીડરમાં હાલમાં સરે રાશ ૨૨ થી ૨૫
એમ્પીયરન ંુ લોડીંગ આિે છે . આમ, આ ફીડરન ંુ શ્ચિભાજન કરવ ંુ તાંશ્ચત્રક રીતે

શ્ચનકાલ

શક્ય નથી. આથી કાતડા ગામને અલગ ફીડર આપી શકાય નહીં.
૩૧

રજુઆતના

ુ િ
અનસ
ં ાને

સરપંચશ્રી, કાતડા ગ્રામ

શ્રીમશ્ચત શાંતાબેન ગણેશભાઇ ની

અરજદારશ્રીની

તા.૧૯.૦૪.૨૦૧૬ના

રોજ

સદર

પંચાયત, તા.ધ્રોલ

િાડીશ્ચિસ્તારની શ્ચિજલાઇનના તાર

ુ ન ંુ સિે કરતા માલમ
ુ પડેલ છે કે ૧૮ ગાળાના એલટી લાઇનના
ખેતીિાડી ગ્રપ

અને એંગલ બદલિા બાબત.

શ્ચિજિાયર તથા એંગલ બદલિાની જરૂરત છે જા કામ શ્ચિભાગગય કચેરી દ્વારા

શ્ચનકાલ

ુ ુ
મંજુર કરિામાં આિેલ છે અને આ કામ તા.૧૫.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ પણ
કરિામાં આિેલ છે
૨૪

ભીમજીભાઇ કે. મકિાણા,

સોલાર િીજ કનેકશન તાત્કાલીક

ુ ા હેઠળ સોલાર િીજકનેકશન માટે અત્યાર સિ
ુ ીમાં કુ લ ૯૫
ધ્રોલ તાલક

ચેરમેનશ્રી-સામાજીક ન્દ્યાય

આપિા અથિા ભરે લ નાણા પરત

િીજકનેકશનો માટે અંદાજપત્રના નાણા ભરપાઇ કરિામાં આિેલ છે . જા પૈકી

ુ ા પંચાયત,
સશ્ચમતી, તાલક

આપિા બાબત.

ુ ુ કરે લ છે . અને બાકીના ૪૭ િીજ કનેકશનો
૩૫ િીજ જોડાણોન ંુ કામ પણ

ધ્રોલ.

શ્ચનકાલ

આપિા માટે સોલાર કં પનીઓને િકુ ઓડુ ર આપી દીિેલ છે . અને ૩
લાભાથીઓ દ્વારા સોલાર પંપસેટ લેિાની અશ્ચનચ્છા દશાુ િતા તેઓને નાણા
પરત કરિાની મંજુરી શ્ચિભાગીય કચેરી દ્વારા આપિામાં આિેલ છે .

૬૯

અરશ્ચિિંદભાઇ મોહનભાઇ

િાડી શ્ચિસ્તારમાં રહેણાંકના શ્ચિજ

પરમાર, ઠે. ચામડ
ંુ ા પ્લોટ,

જોડાણમાં જ્યોશ્ચતગ્રામ ફીડરનો િીજ

મ.ુ ધ્રોલ.

ુ િઠો આપિા અંગે .
પર

ુ િ
સદર રજુઆતના અનસ
ં ાને જણાિિાન ંુ કે, ધ્રોલ ગામની િાડી

શ્ચનકાલ

શ્ચિસ્તારમાં આિેલા રહેણાકના િીજજોડાણોમાં કં પનીના પ્રિતુમાન
ુ ાર ખેતીિાડી શ્ચિસ્તારમાં ખેતીિાડી ફીડરમાંથી ઘરિપરાશ
શ્ચનયમાનસ
ુ ાં શ્ચિજજોડાણો આપિામાં આિે છે . આ ખેતીિાડી ફીડરોમાં દરરોજ
હેર્ન
આઠ કલાક થ્રી ફેઝ અને બાકીના સમય દરમ્યાન “Special Designed
ુ િઠો આપિામાં આિે છે કે જાનો
Transformer” દ્વારા શ્ચસિંગલફેઝ શ્ચિજપર
ુ આપિામાં આિે છે .
ઘરિપરાશમાં ઉપયોગ થઇ શકે તે હેર્થી

૭૦

રાજાશભાઇ છગનભાઇ

િાડી શ્ચિસ્તારમાં રહેણાકના હેર્ ુ માટે

ધ્રોલ ટાઉન પેટાશ્ચિભાગીય કચેરી ખાતે ૨૦૦૭ની સાલમા એજી આર.એલ. િીજ

પરમાર, ઠે. મારૂશ્ચત

િીજ કનેકશન આપિા બાબત.

કનેકશન માટેની અરજી કરે લ હોય અને તેના ઉપર િીજ કનેકશન આપિા

કોમ્પ્લેક્ષ, મ.ુ ધ્રોલ.

માટેની કાયુિાહી કરિાની બાકી હોય, તેિી કોઇ અરજી પડતર નથી. આમ,
છતા અરજદારશ્રીનો સંપકુ કરતા તેઓશ્રી દ્વારા શ્ચિશેર્માં જણાિેલ છે કે,
તાજાતરમાં તેઓના સંબિ
ં ી દ્વારા એજી આર.એલ.ની ૦૩ અરજીઓ કરિામાં

શ્ચનકાલ

આિેલ છે . તેમને િીજ કનેકશન આપિા માટે િર્ળ
ુ કચેરીમાંથી મંજુરી મળી
ગયેલ છે અને અંદાજપત્ર પાઠિી દે િામાં આિેલ છે . આથી હિે આ બાબતે
તેઓશ્રીને કોઇ પ્રશ્ન રહેતો નથી.
૭૧

૭૩

રાજાશભાઇ છગનભાઇ

ખેતરમાં િીજ પોલ ઉભો કરિામાં

ુ બ ખેતીિાડી શ્ચિસ્તારન ંુ શ્ચિજળીકરણ
પીજીિીસીએલના હયાત િારા િોરણ મજ

પરમાર, ઠે. મારૂશ્ચત

આિે ત્યરે પીજીિીસીએલ દ્વારા

ુ ી ખેતરના શેઢા ઉપર જ િીજપોલ ઉભા કરિામાં
કરિા માટે શક્ય હોય ત્યાં સિ

કોમ્પ્લેક્ષ, મ.ુ ધ્રોલ.

િળતર આપિામાં આિર્ ુ નથી

આિે છે . તાંત્રીક રીતે અશ્ચનિાયુ સંજોગોમાં ખેતરમાંથી લાઇન પસાર કરિામાં

અને જ્યારે નડતરરૂપ પોલ

આિે છે જા અંગે િળતર ચકુ િિાની જોગિાઇ નથી. ખેતરમાં હયાત િીજ

બદલિા માટે શ્ચસફટીંગ ચાર્જ

લાઇન ફેરિિા માટેની જો કોઇ ખેડુત દ્વારા અરજી કરિામાં આિે તો તેના માટે

ુ િામાં આિે છે તે બાબત.
િસલ

ુ બ િસલ
ુ િામાં આિે છે .
થતો ખચુ શ્ચનયમ મજ

ુ ભાઇ
સંજયભાઇ જયસખ

િાડી શ્ચિસ્તારમાં આિેલ તમામ

િાડી શ્ચિસ્તારમાં આિેલ સરકારી શાળાઓમાં સરકારીશ્રીની ગ્રાન્દ્ટમાંથી િીજ

પરમાર, ઠે. મારૂતી

સરકારી શાળાઓમાં જ્યોશ્ચતગ્રામ

કોમ્પ્લેક્ષ, ધ્રોલ.

ુ િઠો આપિા અંગે .
ફીડરનો િીજ પર

કનેકશનો ખેતીિાડી િીજફીડરોમાંથી આપિામાં આિે છે . કં પનીના

ુ ાર ખેતીિાડી શ્ચિસ્તારમાં ખેતીિાડી ફીડરમાંથી
પ્રિતુમાન શ્ચનયમાનસ
દરરોજ આઠ કલાક થ્રી ફેઝ અને બાકીના સમય દરમ્યાન “Special
ુ િઠો આપિામાં આિે છે .
Designed Transformer” દ્વારા શ્ચસિંગલફેઝ શ્ચિજપર

શ્ચનકાલ

શ્ચનકાલ

