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થયેલ પ્રશ્ન/રજુઆતની શ્ચિગતો: 
(પ્રગશ્ચત અહિેાલ તા.૧૬.૦૪.૨૦૧૬) 

ક્રમ 

 

પ્રશ્ર્ન 
નબંર 

અરજદારશ્રી નુ ંનામ પ્રશ્ર્નની ટંુકી શ્ચિગત અમલીકરણ અશ્ચિકારી / ખાતાના િડાશ્રીનો પ્રશ્ન શ્ચનકાલ અંગેનો જિાબ  રીમાકુસ 

૦૧ ૧૧ રામસીંગ નઢંાભા નાયાણી 
– મકનપરુ  

ખેતીિાડી શ્ચિજ કનેકશનમા ંઆઠ 
ક્લાક લાઇટ પણુૂ સમય ન ર 
હતેી હોિા બાબત તથા સીંગલ 
ફેઈઝમા ંઓછા િૉલ્ટેજ મળિા 
બાબત   

ખેતીિાડી િીજ ફીડરોમા ં ૦૮:૦૦ કલાક થ્રી ફેઈઝ િીજ પરુિઠો પણુૂ 
સમય માટે આપિાની જોગિાઈ છે. તેમ છતા ંઅશ્ચનિાયુ સજંોગોમા ં જો 
િીજ પરુિઠો ઓછો આપિામા ંઆિે તો તેના િળતરના ભાગ રૂપે તેજ 
દદિસે બાકી રહલેો િીજ પરુિઠો પરૂો પાડિામા ંઆિે છે. િધમુા ંસીંગલ 
ફેઇઝના લો-િોલ્ટેજની રજુઆતના અનસુિંાને અરજદારશ્રીને સાથે રાખીને 
તા.૦૫/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ િૉલ્ટેજ સદર સ્થળ પર મકનપરુ ગામે માપતા 
શ્ચસિંગલ ફેઇઝમા ં૨૨૦ િૉલ્ટ મળેલ છે. જે સમપ્રમાણમા ંછે. 

શ્ચનકાલ 

૦૨ ૧૨ રામસીંગ નઢંાભા નાયાણી 
– મકનપરુ  

ખેતીિાડી શ્ચિસ્તાર મા ંશ્ચિજલાઇન 
જર્જરીત િાયર બદલિા બાબત  

િરિાળા ખેતીિાડી ફીડરમા ંસમારકામ માટે કુલ ૯ કીલોમીટર શ્ચિજિાયર 
બદલાિિાનો થતો હતો જેનુ ંસપંણુૂ કામ તા.૨૬-૦૪-.૨૦૧૬ ના રોજ પણુૂ 
કરિામા ંઆિેલ છે. 

શ્ચનકાલ 

૦૩ ૧૯ ભપૂતાણી િમેન્દ્ર 
હસમખુલાલ, ટીિીસ્ટેશન, 
મ.ુદ્વારકા  

દ્વારકામા ંિારંિાર શ્ચિજશ્ચિકે્ષપ 
અંગે  

અતે્રની કચેરી દ્વારા િધ ુ સમય માટે આિશ્યક સમારકામની કામગીરી 
કરિામા ંઆિે ત્યારે સ્થાશ્ચનક નગરપાલલકાના પદાશ્ચિકારીશ્રીઓ, સરકારી 
ઓફીસો તથા જાહરે જગ્યાએ નોટીસ દ્વારા જાણ કરિામા ંઆિે છે અને 

શ્ચનકાલ 



સજંોગોિસાત શ્ચિજ કામગીરી માટે મયાુદદત સમય પરુતો શ્ચિજપરુિઠો 
બિં કરિામા ં આિતો હોય છે. લોકોને િધ ુ સાતત્યપિુુક શ્ચિજ પરુિઠો 
મળી રહ ેતે માટેના તમામ પ્રયત્નો કરિામા ંઆિે છે. 

૦૪ ૨૯  શ્ચિજયભાઇ એમ. ભાયાણી  
મ.ુ હાઇિે રોડ , 
સરૂજકરાડી  

સરકાર દ્વારા કુટીર અને 
ઝૂપડપટ્ટીમા ંલાઇટ કનેકશન 
આપિાનુ ંપદરપત્ર બહાર પાડલે 
છે તો તેમની પાસે િેરા પહોચ કે 
કાઇ ન હોઈ તો ક્ા ં
ડોક્યમેુન્દ્્સના ંઆિારે કનેક્શન 
લઈ શકાય. 

ઝુપડપટ્ટી સ્કીમ હઠેળ ગ્રામ્ય શ્ચિસ્તારમા ંતેમના િારાિોરણ મજુબ તાલકુા 
પચંાયત દ્વારા આપિામા આિતી ભલામણના આિારે તથા શહરેી 
શ્ચિસ્તારમા ં નગરપાલલકા/મહાનગરપાલલકા દ્વારા આપિામા ં આિતી 
ભલામણના આિારે ઝુપડપટ્ટી શ્ચિસ્તારમા ંરહણેાકંના હરે્ ુમાટે સરકારશ્રીની 
ગ્રાન્દ્ટમાથંી િીજ કનેકશન આપિામા ંઆિે છે. 

શ્ચનકાલ 

૦૫ ૪૭ મજુંબેન રિજીભાઇ 
શ્રીમાળી, મ.ુદ્વારકા  

દ્વારકાના મોમાઇનગરમા ં
ઘરિપરાશના શ્ચિજજોડાણ માટે 
ઉભા કરેલ શ્ચિજપોલમા ંએબીસી 
કેબલ નાખિા બાબત 

સદર રજુઆત અનસુિંાને સ્થળ તપાસ કરતા ં નિા ઉભા કરેલા 
શ્ચિજપોલમા ં એબીસી કેબલ નાખિાની કામગીરી તા.૦૮.૦૪.૨૦૧૬ ના 
રોજ પણુુ કરેલ છે. 

શ્ચનકાલ 

 


