ુ રાત શ્ચિજ કં પની લીમીટેડ, િર્ળ
ુ કચેરી, જામનગર
પશ્ચિમ ગજ
લોક દરબાર તારીખ : ૦૭.૦૪.૨૦૧૬ ગરૂુ િાર

સ્થળ : મામલતદાર કચેરી,

સમય : ૧૫:૩૦ કલાકે

તાલકુ ો : ઓખા મંડળ

મ.ુ દ્વારકા
ુ ેન શ્ચત્રિેદીની હાજરીમાં યોજાનારા “લોક સંિાદ સેર્ ુ - લોક દરબાર” અંતગુ ત રજુ
તા.૦૭.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ દ્વારકા મ ૂકામે સરકારશ્રી દ્વારા માનશ્ચનય મંત્રીશ્રી િસબ
થયેલ પ્રશ્ન/રજુઆતની શ્ચિગતો:
(પ્રગશ્ચત અહેિાલ તા.૧૬.૦૪.૨૦૧૬)
ક્રમ
૦૧

પ્રશ્ર્ન
નંબર
૧૧

અરજદારશ્રી ન ંુ નામ

પ્રશ્ર્નની ટુંકી શ્ચિગત

અમલીકરણ અશ્ચિકારી / ખાતાના િડાશ્રીનો પ્રશ્ન શ્ચનકાલ અંગે નો જિાબ

રામસીંગ નંઢાભા નાયાણી

ખેતીિાડી શ્ચિજ કનેકશનમાં આઠ

ુ િઠો પ ૂણુ
ખેતીિાડી િીજ ફીડરોમાં ૦૮:૦૦ કલાક થ્રી ફેઈઝ િીજ પર

ુ
– મકનપર

ક્લાક લાઇટ પ ૂણુ સમય ન ર

સમય માટે આપિાની જોગિાઈ છે . તેમ છતાં અશ્ચનિાયુ સંજોગોમાં જો

હેતી હોિા બાબત તથા સીંગલ

ુ િઠો ઓછો આપિામાં આિે તો તેના િળતરના ભાગ રૂપે તેજ
િીજ પર

ફેઈઝમાં ઓછા િૉલ્ટેજ મળિા

ુ ાં સીંગલ
દદિસે બાકી રહેલો િીજ પરુ િઠો પ ૂરો પાડિામાં આિે છે . િધમ

બાબત

ુ િ
ફેઇઝના લો-િોલ્ટેજની રજુઆતના અનસ
ં ાને અરજદારશ્રીને સાથે રાખીને

રીમાકુ સ

શ્ચનકાલ

ુ ગામે માપતા
તા.૦૫/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ િૉલ્ટેજ સદર સ્થળ પર મકનપર
શ્ચસિંગલ ફેઇઝમાં ૨૨૦ િૉલ્ટ મળે લ છે . જે સમપ્રમાણમાં છે .
૦૨

૧૨

રામસીંગ નંઢાભા નાયાણી

ખેતીિાડી શ્ચિસ્તાર માં શ્ચિજલાઇન

િરિાળા ખેતીિાડી ફીડરમાં સમારકામ માટે કુ લ ૯ કીલોમીટર શ્ચિજિાયર

ુ
– મકનપર

જર્જરીત િાયર બદલિા બાબત

બદલાિિાનો થતો હતો જેન ંુ સંપ ૂણુ કામ તા.૨૬-૦૪-.૨૦૧૬ ના રોજ પ ૂણુ

શ્ચનકાલ

કરિામાં આિેલ છે .
૦૩

૧૯

ભ ૂપતાણી િમેન્દ્ર

દ્વારકામાં િારં િાર શ્ચિજશ્ચિક્ષેપ

અત્રેની કચેરી દ્વારા િધ ુ સમય માટે આિશ્યક સમારકામની કામગીરી

ુ લાલ, ટીિીસ્ટેશન,
હસમખ

અંગે

કરિામાં આિે ત્યારે સ્થાશ્ચનક નગરપાલલકાના પદાશ્ચિકારીશ્રીઓ, સરકારી

મ.ુ દ્વારકા

ઓફીસો તથા જાહેર જગ્યાએ નોટીસ દ્વારા જાણ કરિામાં આિે છે અને

શ્ચનકાલ

ુ તો શ્ચિજપર
ુ િઠો
સંજોગોિસાત શ્ચિજ કામગીરી માટે મયાુ દદત સમય પર
ુ ુક શ્ચિજ પર
ુ િઠો
બંિ કરિામાં આિતો હોય છે . લોકોને િધ ુ સાતત્યપિ
મળી રહે તે માટેના તમામ પ્રયત્નો કરિામાં આિે છે .
૦૪

૨૯

શ્ચિજયભાઇ એમ. ભાયાણી

સરકાર દ્વારા કુ ટીર અને

ુ બ તાલક
ુ ા
ઝુપડપટ્ટી સ્કીમ હેઠળ ગ્રામ્ય શ્ચિસ્તારમાં તેમના િારાિોરણ મજ

મ.ુ હાઇિે રોડ ,

ઝૂપડપટ્ટીમાં લાઇટ કનેકશન

પંચાયત દ્વારા આપિામા આિતી ભલામણના આિારે તથા શહેરી

સ ૂરજકરાડી

આપિાન ંુ પદરપત્ર બહાર પાડેલ

શ્ચિસ્તારમાં

છે તો તેમની પાસે િેરા પહોચ કે

ભલામણના આિારે ઝુપડપટ્ટી શ્ચિસ્તારમાં રહેણાંકના હેર્ ુ માટે સરકારશ્રીની

કાઇ ન હોઈ તો ક્ાં

ગ્રાન્દ્ટમાંથી િીજ કનેકશન આપિામાં આિે છે .

નગરપાલલકા/મહાનગરપાલલકા

દ્વારા

આપિામાં

આિતી
શ્ચનકાલ

ડોક્યુમેન્દ્્સનાં આિારે કનેક્શન
લઈ શકાય.
૦૫

૪૭

મંજુબેન રિજીભાઇ

દ્વારકાના મોમાઇનગરમાં

ુ િ
સદર રજુઆત અનસ
ં ાને સ્થળ તપાસ કરતાં નિા ઉભા કરે લા

શ્રીમાળી, મ.ુ દ્વારકા

ઘરિપરાશના શ્ચિજજોડાણ માટે

શ્ચિજપોલમાં એબીસી કેબલ નાખિાની કામગીરી તા.૦૮.૦૪.૨૦૧૬ ના

ઉભા કરે લ શ્ચિજપોલમાં એબીસી

ુ ુ કરે લ છે .
રોજ પણ

કેબલ નાખિા બાબત

શ્ચનકાલ

