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પેટા

નં. વવભાગીય

રજુઆતકતાુ ન ંુ

પ્રશ્નની વવગત

લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ

અદ્યતન જવાબ

નામ

વનકાલની
સ્થથવત

કચેરી
1

1 જામકં ડોરણા- પ્રવતપાલવસિંહ એચ.
૨

જામ કં ડોરણા-૨ પેટાવવભાગની

આ બાબતે કાયુપાલક ઈજનેર ,જેતપુર દ્વારા

૬૬ કે વી સબ થટે શન જામકં ડોરણામાં ઓફીસ

વનકાલ

જાડેજા, પ્રમુખશ્રી,

ઓફીસની પુરતી સુવવધાવાળી નવી

ડીસે.૧૭ માં થથળ ખરાઈ કરીને ૬૬ કે વી સબ

બબલ્ડીંગ બનાવવા માટે ની મંજૂરી અધીક્ષક ઇજનેર

નવી

તાલુકા પંચાયત

બબલ્ડીંગ બનાવવી તથા વીજ

થટે શન જામકં ડોરણામાં જગ્યા નક્કી કરે લ છે જે

જેટકો પાસેથી મેળવવાની છે . હાલમાં જામકં ડોરણા

કચેરી

પેટા વવભાગીય કચેરી ભાડા ના મકાનમાં

સંબવધત

જામ કં ડોરણા

ગ્રાહકોની સુગમતા માટે નવી બબલ્ડીંગ મેળવવા અંગે ની મંજુરીની કાયુવાહી હાથ ધરવામાં
જામ કં ડોરણાનાં કાલાવડ રોડ પર

આવેલ છે , જે મંજુર થયે જામ કં ડોરણા-૨

બનાવવી.

પેટાવવભાગની ઓફીસની સુવવધાવાળી બબલ્ડીંગ

જામકં ડોરણા ખાતે કાયુરત છે .

બનાવવાની કાયુવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
2

2 જામકં ડોરણા૨

મનસુખભાઈ

અમોને આપેલ વીજ અવધવનયમ-

આપને પાઠવવામાં આવેલ વીજ અવધવનયમ-૨૦૦૩

વનકાલ

જેઠાભાઈ ગોંડલીયા,

૨૦૦૩ ની કલમ ૧૩૫ મુજબનાં

ની કલમ ૧૩૫ મુજબનાં પાવર ચોરીનું બીલ,

રે વેન્ટયુ /

આપના થથળ પર તા. ૧૦-૦૩-૨૦૧૬નાં રોજ

બીલ

રહે. મેઘાવડ ગામ, પાવર ચોરીના બીલમાં રાહત આપવા
તા. જામ કં ડોરણા

અને પાવર ચોરીના બીલમાં હપ્તા

કરવામાં આવેલ વીજ ચેકકિંગનાં અનુસધ
ં ાને આપને

કરી આપવા બાબત.

પાઠવવામાં આવેલ છે , જે વનયમાનુસાર છે અને
તેમાં કોઈ પણ પ્રકારની રાહત આપી શકાય નકહ
તથા આપના દ્વારા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ રજુ કયે
કં પનીનાં વનયમાનુસારનાં હપ્તા કરી આપવામાં
આવશે.

3

3 જામકં ડોરણા૨

મહેશભાઈ

પી.જી.વવ.સી.એલ. દ્વારા અમારા ઘર

પ્રવતુમાન જી.ઈ.આર.આર.સી. સપ્લાય કોડની

વનકાલ

પરસોત્તમભાઈ

વપરાશનું હયાત ચકરડી વાળં વીજ

રે ગ્યુલેશન નંબર ૬.૪ મુજબ હયાત ગ્રાહકોને તયાં

મીટર

ગકિયા, રહે.

મીટર શા માટે બદલવામાં આવે છે

મુકેલ મીટરની જગ્યાએ નવી ટે કનોલોજી વાળા

સંબવધત

રાજપરા ગામ, તા.

અને આ માટે નો બોજો અમારા પર

સરકાર શ્રીની ડીડીયુજીજેવાય હેઠળ બદલવામાં

જામ કં ડોરણા.

આવતો હોવાની સંભાવના છે .

આવે છે જે મીટર બદલવા વનયમ મુજબ જરૂરી છે .
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4 જામકં ડોરણા૧

ભારતીબેન

રં ગપર અથવા ધોળીધાર ગામ પાસે

આ અંગે વીજ કં પની દ્વારા જરૂરી સવે કરી ૬૬ કે .

વનકાલ

ગુજરાતી સરપંચ

નું ૬૬ કે વી સબ થટે શન બનાવવા

વી .રં ગપર સબથટે શન અંગે ની દરખાથત પત્ર નંબર

જેટકો

શ્રી ધોળીધાર

જેટીપીડી/ટે ક-૧/૯૬૦૪ તા.૧૧.૧૨.૨૦૧૭ થી ઉપલી
કચેરીને મંજૂરી અથે મોકલેલ છે .

5

મોટા દુધીવદર ગામની સીમ જમીન

મોટા દુધીવદર ગામની ભાદર નદી તેમજ ફોફળ

મોટા દુધીવદર ગામની ભાદર નદી તેમજ ફોફળ

વનકાલ

પોંકકયા સરપંચ શ્રી માં નવાગિ સબ કડવીજનના ફીડરનો

નદી કાઠાના ખેડૂતોને નવાગિ સબ કડવીજન ના

નદી કાઠાના ખેડૂતોને નવાગિ સબ કડવીજન ના

ફીડર

પાવર મળે છે તે ફેરવી જામકં ડોરણા

વસદ્હનુમાન ફીડરમાંથી વીજ પુરવઠો મળે છે તે

વસદ્હનુમાન ફીડરમાંથી વીજ પુરવઠો મળે છે તે

બદલવા

સબ કડવીજન ના ફીડરમાંથી આપવા

જસાપર ફીડર માં જોડવા અંગે ન ંુ સવે કામ પ ૂણુ

જસાપર ફીડર માં જોડવા અંગે ન ંુ જરૂરી સવે કામ

5 જામકં ડોરણા- શ્રીમતી આર આર
૧

મોટા દુધીવદર

તેમજ અમારા ગામની સીમ જમીનમાં કરવામાં આવેલ છે મંજૂરી મળ્યે કામગીરી કરવામાં પ ૂણુ કરી પ્રોજેક્ટ નંબર ૨૦૯૬૭૫ થી મંજૂરી કરી
આવતા જામકં ડોરણાના સબ કડવીજન

આવશે.તેમજ જસાપર ફીડર હાલ ૬૬ કે વી

૩૦૦ મીટર ૧૧ કે વી લાઈન ઉભી કરી કામ

ના જસાપર ફીડર ને ૬૬ કે વી રાયડી જામકં ડોરણા સબ થટે શન માંથી નીકળે છે તેને ૬૬ ૩૧.૩.૧૮ નારોજ પ ૂણુ કરવામાં આવેલ છે . .તેમજ
સબ થટે શન માં જોડવા

કે વી રાયડી માં જોડવા અંગે ની લીંક લાઈન ની

જસાપર ફીડર હાલ ૬૬ કે વી જામકં ડોરણા સબ

મંજૂરી પ્રોજેક્ટ નંબર ૨૦૭૪૭૪ મુજબ મેળવેલ છે

થટે શન માંથી નીકળે છે તેને ૬૬ કે વી રાયડી માં

જેની કામગીરી એક માસમાં પુણુ કરવામાં આવશે. જોડવા માટે ૧.૫ કી.મી લીંક લાઈન ની કામગીરી
પ્રોજેક્ટ નંબર ૨૦૭૪૭૪ થી મંજુર કરી તા.
૨૫.૪.૧૮ ના રોજ પ ૂણુ કરી જસાપર ફીડરને
રાયડી સબ થટે શનમાંથી ચાર્જ કરવામાં આવેલ છે .
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7

6 જેતપુર શહેર

7

નવાગિ

પી-આનંદ

ધારે શ્વર જીઆઈડીસીમાં એચટી

આ બાબતે ધારે શ્વર જીઆઈડીસી વવથતારમાં

અધીક્ષક ઇજનેર જેટકો સાથે ટે બલફોનીક વાત થયા

વનકાલ

ટે ક્સટાઈલ્સ વપ્રન્ટટસુ

ગ્રાહકોનો લો વોલ્ટે જનો પ્રશ્ન હલ

અગાઉથી નવું ૬૬ કે વી ધારે શ્વર સબ થટે શન મંજુર મુજબ ૬૬ કે વી ધારે શ્વર ની કામગીરી માચુ ૨૦૧૯

જેટકો

વતી ભાવવન

કરવા માટે ધારે શ્વરની નજીક નવું સબ

થયેલ છે જેની કામગીરી તાજેતરમાં ચાલુ છે .જે

બી.માંકકડયા

થટે શન કરવા બાબત

કામ ડીસે-૧૮ માં પ ૂણુ કરવાનું લક્ષાંક છે

શ્રી જયેશભાઈ

કે રાળી ગામે સબ થટે શન મંજુર કરવા

આ અંગે વીજ કં પની દ્વારા જરૂરી સવે કરી તે

વનકાલ

રાદડીયા માનનીય

બાબત

અંગે ની દરખાથત પત્ર નંબર જેટીપીડી/ટે ક-૧/૯૭૮૫

જેટકો

મા પ ૂરી કરવામાં આવશે.

તા.૧૪.૧૨.૨૦૧૭ થી ઉપલી કચેરીને મંજૂરી અથે

મંત્રી શ્રી,

મોકલેલ છે .
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8

નવાગિ

શ્રી જયેશભાઈ

વીરપુર સબ કડવીજન મંજુર કરવા

રાદડીયા માનનીય

બાબત

મંત્રી શ્રી,

આ અંગે વીજ કં પની દ્વારા જરૂરી સવે કરી તે

સબ કડવવઝન ના વવભાજન કરવાના નક્કી થયેલા

અંગે ની દરખાથત પત્ર નંબર જેટીપીડી/એચઆર- વનયમો મુજબ શરતો સંતોષાતી ન હોવાથી વવરપુર
૨/૪૬૪૫ તા.૦૯.૦૬.૨૦૧૭ થી ઉપલી કચેરીને
મંજૂરી અથે મોકલેલ છે .

સબ કડવવઝન ની મંજૂરી આપી શકાય નહીં.

વનકાલ
નવી
કચેરી
સંબવધત
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9

નવાગિ

શ્રી જયેશભાઈ

પેિલા ખેતીવાડી ફીડરનું વવભાજન

પેિલા ખેતીવાડી ફીડરના વવભાજનની દરખાથત

પેિલા ખેતીવાડી ફીડરના વવભાજનની દરખાથત

વનકાલ

રાદડીયા માનનીય

તાતકાબલક ધોરણે કરવું

નાયબ ઈજનેર,નવાગિ દ્વારા પ્રોજેક્ટ નંબર

નાયબ ઈજનેર, નવાગિ દ્વારા પ્રોજેક્ટ નંબર

ફીડર

૧૮૭૩૯૨ થી મોકલેલ જે અંગે ની સક્ષમ

૧૮૭૩૯૨ થી મોકલેલ જે અંગે ની સક્ષમ

વવભાજન

અવધકારીની મંજૂરી મળે લ છે .જેનું કામ

અવધકારીની મંજૂરી મળે લ છે . જેનું લાઈન કામ

તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ પ ૂણુ થયેલ છે હાલમાં

તા.૨૯.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ પ ૂણુ થયેલ છે તેમજ

ફક્ત પેનલ બાકી હોય જે આવ્યેથી વવભાજનની

૧૧ કે વી પેનલ ઇન્ટથટોલ કરવાની કામગીરી તા.

કામગીરી સતવરે પ ૂણુ કરવામાં આવશે.

૦૬.૦૫.૨૦૧૮ નાં રોજ પ ૂણુ કરવામાં આવેલ છે

મંત્રી શ્રી,

તથા પેિલા કફડર વવભાજનની કામગીરી
તા.૦૮.૦૫.૨૦૧૮ ના રોજ પ ૂણુ કરી ફીડર ચાર્જ
કરી દે વામાં આવેલ છે . નવા કફડરનું નામ ૧૧
કે વી દીપ કફડર રાખવામાં આવેલ છે .
10 NIL જેતપુર ગ્રામ્ય

એકપણ રજુઆત આવેલ નથી

