
૩૩ સરપચંશ્રી ,સોનગઢ 
ગ્રામપચંાયત, 

સોનગઢ તાલકુો-થાન

(૧) સોનગઢ ગામે શાળા ન-૩ માથંી 
નીકળતી થ્રી ફેઝ વીજલાઈન દુર 

કરવા બાબત (૨)  સોનગઢ ગામમા ં
એક ટ્રાન્સફોરમર છે તો બીજુ ં 
ટ્રાન્સફોરમર મકૂી ગામમા ંબે 

ટ્રાન્સફોરમર કરવાની માગંણી સબબ

આઈ.વાય.શેખ, 
નાયબ  ઇજનેર , 
૯૯૨૫૨ ૦૯૮૫૮

થાન સરેુન્રનગર સરેુન્રનગર નનકાલ

૪૧ સરપચંશ્રી 
ખાખરાથળ , 
ગ્રામપચંાયત, 

ખાખરાથળ તાલકુો-
થાન

તરણેતર ફીડર નુ ંકામ જે કામ મજુંર 
થયેલ છે તેની કામગીરી ઘણી ધીમી 
ગનતએ ચાલે છે જેથી તાત્કાલલક કામ 
પણૂણ કરવા થાય તેવી માગંણી બાબત

આઈ.વાય.શેખ, 
નાયબ  ઇજનેર , 
૯૯૨૫૨ ૦૯૮૫૮

થાન સરેુન્રનગર સરેુન્રનગર નનકાલ

૪૫ સરપચંશ્રી નળખભંા 
, ગ્રામપચંાયત, 
નળખભંા, તાલકુો-

મળુી

નળખભંા ગામને પીજીવીસીએલ ની 
સબ ડીવીઝન સરામાથંી 

પીજીવીસીએલ ની સબ ડીવીઝન 
થાનમા ંસમાવવા બાબત

આઈ.વાય.શેખ, 
નાયબ  ઇજનેર , 
૯૯૨૫૨ ૦૯૮૫૮

થાન સરેુન્રનગર સરેુન્રનગર નનકાલ

પ્રશ્ન 
ન.

કોના તરફ થી રજુ 

કરવામા ંઆવેલ છે
પ્રશ્ન ની ટંુકી નવગત જવાબ ની ટંુકી નવગત નનરાકરણ કરનારા 

અનધકારીશ્રીના નામ 

અને મોબાઇલ નબંર

પેટા 
નવભાગીય 

કચેરી

નવભાગીય 

કચેરી
વર્ ુણળ કચેરી નનકાલની સ્થથતી 

(નનકાલ / પ્રગનત 

હઠેળ / નીતી 
નવષયક)

જો પ્રગનત 

હઠેળ હોય તો 
નનકાલની 

સમયમયાણદા

રી
મા
ર્કસણ

લોકસવંાદ સેત ુ૨૦૧૬                                 તા. થાન

(૧)  સોનગઢ ગામે શાળા ન-૩ માથંી  પસાર થતી થ્રી ફેઝ 
વીજલાઈન ની રૂબરુ થથળ મોજણી કરી લેવામા ંઆવેલ છે 
જેમા ંશાળાની અંદર ૧(એક) પોલ આવેલ છે,સદર લાઇન  
થકુલની બહાર સલામત અંતરે ફેરવવા માટે નવા ૩(ત્રણ) 
પોલ ઉભા કરવાની જરૂરીયાત હોઈ તાનંત્રક મજુંરી માટે 

દરખાથત મોકલી આપવામા ંઆવેલ છે. મજુંરીની અપેક્ષાએ 
સામાન્ય સજંોગોમા ંઆ કામ દદવસ-૧૦ મા ંપણૂણ કરી 

ફરીયાદનુ ંનનરાકરણ કરી આપવામા ંઆવશે. (૨) સોનગઢ 
ગામમા ંકુલ રહણેાકં હરે્નુા ૮૦ વીજ જોડાણ છે. તથા તે 

તમામ નો કુલ વીજભાર(લોડીંગ) મજુબ હાલમા ંઆવેલ ૧૦૦ 
કેવીએ ટ્રાન્સફોરમર ણી શ્રમતા મજુબ બરાબર તેમજ યોગ્ય 
છે જેથી તાનંત્રક રીતે બીજા ટ્રાન્સફોરમર મકુવાની જરૂદરયાત 

નથી
તરણેતર સબ થટએસન માથંી નીકળતા ખાખરાથલ ખેતીવાડી 
ફીડર નુ ંનવભાજન કરી નવુ ંઅજુ ણન ફીડર તા-૧૦-૦૪-૧૬ ના 

રોજ કામ પણૂણ  કરી ચાલ ુકરવામા ં આવેલ પરંર્ ુસબ 
થટએસન મા ંમકુવામા ંઆવેલ પેનલ મા ંતાનંત્રક ક્ષતીને દુર 
કરવાની કામગીરીમા ંનવલબં થયેલ જે ક્ષતીને દુર કરીને તા 
૧૩-૦૫-૧૬ ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે કાયણરત કરી દેવામા ં

આવેલ છેનળખભં। ગ।મ ન ુથ।ન પેટા વીભાગીય કચેરી થી અંતર-
૨૦કી.મી છે જયારે સરા પેટા વીભાગીય કચેરી થી અંતર-૧૭ 
કી.મી છે સરા પેટા વીભાગીય કચેરી હઠેળ કુલ ૨૯ ગામ છે 
તથા કૉઇ શહરેી    નવથતાર નથી જયારે થ।ન પેટા વીભાગીય 
કચેરી હઠેળ કુલ ૨૮ ગામ તથા ૧ શહરેી   નવથતાર  છે  સરા 
પેટા વીભાગીય કચેરી ના તાબા હઠેળ કુલ ૧૧૩૧૨ ગાહક છે 
જયારે થ।ન પેટા વીભાગીય કચેરી હઠેળ કુલ ૧૯૫૪૦ ગાહક 
છે અ।મ અંતરની દ્દ્રષ્ટી એ તથા કાયભઁારની દ્દ્રષ્ટી એ જૉતા 
નળખભંા ગામ નૅ સરા પે.વી. ના તાબા હઠેળ થી થાન પે. 

વી.મા સમાવવ ુશકય નથી.


