ુ રાત શ્ચિજ કં પની લીમીટેડ, િર્ળ
ુ કચેરી, જામનગર
પશ્ચિમ ગજ
ુ િાર
લોક દરબાર તારીખ : ૦૮.૦૪.૨૦૧૬ શક્ર

સ્થળ : ઉમેદભિન, નગર પાલલકા,

તાલકુ ો : જામજોધપરુ

સમય : ૧૫:૩૦ કલાકે

કન્યા શ્ચિદ્યાલય, મ.ુ જામજોધપરુ
ુ ાઇ બોખીરીયાની હાજરીમાં યોજાનારા “લોક સંિાદ સેર્ ુ - લોક
તા.૦૮.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ કાલાિડ મ ૂકામે સરકારશ્રી દ્વારા માનશ્ચનય કેબીનેટ મંત્રીશ્રી બાબભ
દરબાર” અંતગુત રજુ થયેલ પ્રશ્ન/રજુઆતની શ્ચિગતો:

ક્રમ
૦૧

પ્રશ્ર્ન
નંબર
૨૩

પ્રશ્ર્નની ટુંકી શ્ચિગત

અમલીકરણ અશ્ચધકારી / ખાતાના િડાશ્રીનો પ્રશ્ન શ્ચનકાલ અંગે નો જિાબ

સરપંચશ્રી, ભરડકી ગ્રામ

(૧) ગ્રામ પંચાયત પાણી પરુ િઠા

(૧) સરપંચશ્રી, ભરડકી ગ્રામ પંચાયત દ્વારા હયાત શ્ચસિંગલ ફેઇઝ પાણી

પંચાયત.

અંતગુ ત કુ િામાં થ્રી-ફેઇઝ

ુ િઠાના િીજ જોડાણને ૧૦ હોસુ પાિરના થ્રી ફેઇઝ િીજ જોડાણમાં
પર

કનેક્શન મળિા અંગે .

ફેરિિા

અરજદારશ્રી ન ંુ નામ

માટે

તા.૦૧.૦૩.૨૦૧૬ના

અરજી

કરે લ.

જે

રીમાકુ સ

ુ ધ
અનસ
ં ાને

તા.૦૩.૦૩.૨૦૧૬ના રોજ અંદાજપત્ર નં.૯૨૫ થી રૂ.૧૦,૫૨૩/-ન ંુ ગ્રામ
(૨) ભરડકી ગામે ગામતળ

પંચાયત, ભરડકીને પાઠિિામાં આિેલ છે તથા સરપંચશ્રીને આ બાબતે

શ્ચિસ્તારમાં પીજીિીસીએલ

જાણ કરે લ. પરં ર્ ુ સદર અંદાજપત્રની રકમ ભરપાઈ કરે લ નથી. સદર

તરફથી ઘરિપરાશના

અંદાજપત્રની રકમ ભરપાઈ થયે તાત્કાલલક અગ્રતાના ધોરણે િીજજોડાણ

િીજકનેક્શન જોડાણ ન આપિા

આપિાની કાયુિાહી કરિામાં આિશે.

અંગે .

(૨) ભરડકી ગામે સિાલિાળા િીજજોડાણ અંગે

ભરડકી ગામના

સરપંચશ્રીની હાજરીમાં તા.૦૪.૦૪.૨૦૧૬ના રૂબરૂ સ્થળ તપાસ કરતા
જાણિામાં આિેલ કે સદર જમીન સીમતળમાં આિેલ છે . સદર શ્ચિસ્તારમાં
કં પનીના

પ્રિતુમાન

ુ ાર
શ્ચનયમાનસ

ખેતીિાડી

શ્ચિસ્તારમાં

ખેતીિાડી

ુ ાં શ્ચિજજોડાણો આપિામાં આિે છે . આ
ફીડરમાંથી ઘરિપરાશ હેર્ન
ખેતીિાડી ફીડરોમાં દદિસમાં આઠ કલાક થ્રી ફેઝ અને બાકીના સમય

શ્ચનકાલ

દરમ્યાન શ્ચસિંગલફેઝ શ્ચિજપરુ િઠો કે જેનો ઘરિપરાશમાં ઉપયોગ થઇ શકે
ુ ી આપિામાં આિે છે .
તે હેર્થ
૦૨

૨૯

દફરોઝ મામદભાઈ મલેક,

પરડિા ગામે રોડ ઉપર અનેક

પરડિા ગામે રહેલ ૬૬ કેિી સબસ્ટેશનમાથી નીકળતા તમામ ફીડરોમાં

ગામ - પરડિા.

જગ્યાએ પીજીિીસીએલનાં િીજ

૬૬ કેિી સબસ્ટેશન પાસે થતાં ક્રોસીંગમાં AB કેબલ નાખેલ છે તથા રોડ

િાયરો ક્રોસ થાય છે . તેથી આિા

ુ બની યોગ્ય ઊંચાઈ જાળિી રોડ ક્રોસ કરે લ છે .
ક્રોશ્ચસિંગમાં શ્ચનયમ મજ

શ્ચનકાલ

ક્રોશ્ચસિંગ શક્ય તેટલા દુર કરિા.
તથા ક્રોશ્ચસિંગની જગ્યા એ
એ.એફ.સી. કેબલ િાપરિો.
૦૩

૧૧૬

ુ ગ્રામ
સરપંચશ્રી, ચર

ુ ગામમાં રબારી શ્ચિસ્તારમાં
ચર

ુ ધ
ુ ગામના રબારી શ્ચિસ્તારમાં સ્થળ સિે
સદર રજુઆતના અનસ
ં ાને ચર

પંચાયત.

નિા શ્ચિજજોડાણ માટે બે

ુ ાં સદર
કરતાં નિા ઘરમીટર માટે ની કોઇ અરજી પડતર નથી. િધમ

શ્ચિજપોલ ઉભા કરિા બાબત

શ્ચિસ્તારમાં નિા શ્ચિજજોડાણ માટેની અરજી કરિામાં આિશે તો અગ્રતાના
ધોરણે જરૂર જણાયે નિા શ્ચિજપોલ ઉભા કરી શ્ચિજકનેકશન આપિાની

શ્ચનકાલ

ુ ુ કરિામાં આિશે. આ અંગે સરપંચશ્રીનો સંપકુ કરે લ છે .
કાયુિાહી પણ
ુ દ શ્ચનરાકરણ કરે લ છે .
આમ પ્રશ્નન ંુ સખ
૦૪

૧૨૧

રામભાઈ કાનાભાઈ

(૧) તા. ૧૬.૦૩.૨૦૧૬ના

ુ ધ
(૧) અરજદાર ની મળે લ ફરીયાદના અનસ
ં ાને જણાિિાન ંુ કે, તા

ડાંગર, ગામ – આંબરડી

પીજીિીસીએલ દ્વારા આંબરડી

૧૬.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ પીજીિીસીએલ દ્વારા મેઘપર આબરડી ગામે કોઈ

મેઘપર

મેઘપર ગામે ચેદકિંગ હાથ

િીજચેદકિંગ હાથ ધરાયેલ નથી. સદર અરજદારને આપિામાં આિેલ

ધરિામાં આિેલ હર્.ંુ જેમાં

શ્ચિજચોરીના બીલ બાબતે ઓફીસ રે કોડુ તપાસતા મેઘપર આબરડી ગામે

આપિામાં આિેલ દં ડ

તા.૧૭.૦૨.૨૦૧૬ ના રોજ અરજદારશ્રીને ત્યાં થયેલ િીજચેદકિંગ દરમ્યાન

ગે રવ્યાજબી હોિા બાબત.

ચેદકિંગસીટ નંબર SNCB

ુ બ શ્ચિજચોરીન ંુ બીલ િીજળી
૨૪૪૬૨ મજ

અધીનીયમ-૨૦૦૩ ની કલમ-૧૩૫ હેઠળ આપિામાં આિેલ છે .
(૨) મારી માલલકીના પ્લોટમાંથી

ુ ધ
(૨) અરજદાર તરફથી મળે લ અરજીના અનસ
ં ાને તેમની માલીકીના

િીજ પોલ દુર કરિા બાબત.

પ્લોટમાં

આિેલ

શ્ચિજપોલને

ફેરિિા

માટેન ંુ

અંદાજપત્ર

પત્ર

નં.JJE/TECH/૧૨૮૮, તા.૦૪.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ આપેલ છે . અરજદાર

શ્ચનકાલ

ુ ુ
દ્વારા સદર રકમ ભરપાઈ કયાુ બાદ શ્ચિજપોલ ફેરિિાની કામગીરી પણ
કરિામાં આિશે
૦૫

૧૫૩

ુ ,
સામતભાઈ ટી. કરમર

ુ તાલક
ુ ામાં
જામજોધપર

શ્ચિજ ચેદકિંગની કાયુિાહી શ્ચિજ દફડરોના શ્ચિજલોસને ધ્યાનમાં રાખીને

ુ શ્રી, જામજોધપર
ુ
પ્રમખ

પીજીિીસીએલ દ્વારા ચોક્કસ

ુ તા દબાણથી અને સાતત્યપિ
ુ ુક િીજપર
ુ િઠો
કાયદે સરના ગ્રાહકોને પર

ુ ા કોંગ્રેસ. ગામ –
તાલક

ગામોમાં ચેદકિંગ કરી અનાશ્ચધકૃત

ુ ાર કરિામાં
મળી રહે તે હેર્ ુ સબબ િીજ ચેકીંગની કાયુિાહી શ્ચનયમાનસ

રબારીકા

આકારણી બીલ આપિામાં આિે

આિે છે .

શ્ચનકાલ

છે . તે રદ્દ કરિા બાબત.
૦૬

૧૫૫

સરપંચશ્રી, રબારીકા ગ્રામ

પીજીિીસીએલ દ્વારા ચોક્કસ

શ્ચિજ ચેદકિંગની કાયુિાહી શ્ચિજ દફડરોના શ્ચિજલોસને ધ્યાનમાં રાખીને

પંચાયત.

ગામોમાં ઈરાદાપ ૂિુક

ુ તા દબાણથી અને સાતત્યપિ
ુ ુક િીજપર
ુ િઠો
કાયદે સરના ગ્રાહકોને પર

ગે રકાયદે સર ચેદકિંગ કરિા

ુ ાર કરિામાં
મળી રહે તે હેર્ ુ સબબ િીજ ચેકીંગની કાયુિાહી શ્ચનયમાનસ

બાબત.

આિે છે .

શ્ચનકાલ

