અ.
નં.
૧

લોકદરબાર અંતગગ ત આિેલ પ્રશ્નોની વિગત. તા. ૦૭.૧૦.૧૪ - જી. પંચમહાલ તા. હાલોલ સ્ર્થળ-હાલોલ
વિભાગીય કચેરી
હાલોલ

પ્રશ્નાર્થી ન ં નામ
સુરેશચંદ્ર કનુભાઈ પટે લ

સરનામ ં
મુ. પો. અરાદ

પ્રશ્નની વિગત

પ્રત્યતર

ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ ગ્રાહક નં. ૦૭૩૦૪/૦૦૮૫૧/૨,

ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ ગ્રાહક નં. ૦૭૩૦૪/૦૦૮૫૧/૨ તા. ૨૪.૧૦.૦૮ ના રોજ ચાલુ

૭.૫ હો.પા. નું પ્રથમ બિલ તા. ૩૧.૦૭.૧૦ ના રોજ ૭૪૦/-

કરિામાં આિેલ છે . િીજ જોડાણ ચાલુ કયાા િાદ તેન ું એચ.૩ ફોમા બિબલિંગ વિભાગને તારીખ

આિેલ હત.ું જે બિલ તા. 10.08.10 ના રોજ રસીદ નં.

૧૯.૧૧.૦૮ ના રોજ આપિામાં આિેલ છે . જેનો ગ્રાહક નં. ૦૭૩૦૪/૦૦૮૫૧/૨ આપિામાં

021718 થી ભરે લ છે . ત્યારિાદ બિલ ન આિતા પેટા

આિેલો છે . અને સાઇકલ-૧ માં સમાિેશ કરિામાં આિેલ છે . સદર ગ્રાહકનુ ં પ્રથમ બિલ તા.

વિભાગીય કચેરીએ રજૂઆત કરતાં સ ૂચના મુજિ

૩૧/૦૭/૦૯ ના રોજ રૂ.૭૪૦/- નુ ં િનાિેલ છે . ત્યારિાદ કોઈ કારણોસર સદર ગ્રાહક તા.

તા.૦૪.૦૩.૧૦ ના રોજ રસીદ નં. ૧૮૦૯૩૪ થી રૂ.૪૦૦૦/-

૨૩.૦૪.૧૦ ના રોજ પી.ડી.સી થયેલ છે . સદર ગ્રાહક ની ફદરયાદ ના આધારે આજ રોજ સ્થળ

ભરે લ છે . પરં ત ુ આજ દદન સુધી િીજ બિલ આિેલ નથી.

પર તપાસ કરીને ૫૦૬૨૮ રીદડિંગ લાિી શ ૂન્ય રીદડિંગ થી મુકેલ હોય ૫૦૬૨૮ યુવનટ નું રૂ.
૩૫૪૧૧.૩૦/- નું બિલ િનાિેલ છે . નિો ગ્રાહક નં ૦૭૩૦૪/૧૦૨૨૯/૨ આપિાની ઈ-ઉર્જા
વસસ્ટમ માં કાયાિાહી કરી. નવિન િનાિેલ બિલમાં અગાઉ ભરે લા રૂ. ૪૭૫૦/- જમા આપી રૂ.
૩૦૬૬૧.૩૦/- નું બિલ ગ્રાહકને મોકલી આપિામાં આિેલ છે .

૨

હાલોલ

હાલોલ તાલુકા પંચાયત

હાલોલ તાલુકામાં િરસડા ચોકડી નજીક નવું સિ સ્ટેશન

હાલોલ તાલુકાનાં િરસડા ચોકડી નજીક નિીન સિ સ્ટે શન િનાિિા માટે એરીયા તેમજ લોડ

પ્રમુખ-શ્રી જસિંતવસિંહ

તાલુકા પંચાયત કચેરી

ઊભું કરિામાં આિે તો આજુ િાજુ ના પ્રર્જજનોની ચોમાસામાં

ગ્રોથની ચકાસણી કરીને યોગ્ય કરિામાં આિશે.

સોલંકી

અને દરે ક સમયે થતી ફદરયાદો ઘટાડી શકાય અને તેમણે
િધુ સગિડ મળી શકે તો નિા સિ સ્ટેશન િાિતે જરૂરી
કાયાિાહી કરિા િાિત

૩

૪

હાલોલ

હાલોલ

હાલોલ તાલુકામાં ઢીકિા નજીક નવુ ં સિ સ્ટેશન ઊભું

હાલોલ તાલુકાનાં ઢીકિા ગામની નજીક આિેલા િડાતલાિ ગામે નિીન સિ સ્ટેશન મંજૂર

પ્રમુખ-શ્રી જસિંતવસિંહ

કરિાની જરૂર છે . જ્યાથી હરહમેશ આજુ િાજુ ના ગામડાઓના

કરિામાં આિેલ છે . જેના માટે જરૂરી જમીન હસ્તગત કરિા માટેની કાયાિાહી હાલ જેટકો કંપની

સોલંકી

િીજળીના પ્રશ્નો હલ થઈ શકે જેથી નિા સિ સ્ટેશન માટે ની

દ્વારા હાથ ધરિામાં આિેલી છે. જમીન મળે થી આગળની કાયાિાહી કંપની દ્વારા હાથ ધરિામાં

જરૂરી કાયાિાહી કરિી

આિશે.

હાલોલ તાલુકામાં લાઈનો ચોમાસામાં તેમજ અન્ય સમયે

હાલોલ તાલુકાનાં હાલોલ શહેર પેટા વિભાગમાં પહેલા કુ લ ૦૮ લાઇન સ્ટાફ હતો. સદર પેટા

પ્રમુખ-શ્રી જસિંતવસિંહ

મેન્ટેનન્સ માટે હેલ્પર સ્ટાફ ઘણો ઓછો હોિાથી સમયસર

વિભાગમાં િીર્જ ૦૮ માણસોનો લાઇન સ્ટાફ િતળ
ા ુ કચેરી દ્વારા આપિામાં આિેલ છે . અને

સોલંકી

મેન્ટેનન્સ થતુ ં નથી જેથી લોકોને ઘણી તકલીફ પડે છે તો

તમામ લાઇન સ્ટાફ ની ભરતી કરી દે િામાં આિી છે. તથા િધારાના સ્ટાફની દરખાસ્ત િડી

સત્િરે સ્ટાફ િધારિા િાિત

કચેરીને િતળ
ા ુ કચેરીના પત્ર નં. ૪૧૧૯, તા. ૧૧૦૬.૧૪ થી કરિામાં આિી છે . પાિાગઢ મુકામે

હાલોલ તાલુકા પંચાયત

હાલોલ તાલુકા પંચાયત

તાલુકા પંચાયત કચેરી

તાલુકા પંચાયત કચેરી

કુ લ ૦૫ લાઇન સ્ટાફ ની જગ્યા મંજૂર કરિામાં આિી છે . જેની સામે હાલ લાઇન ઇન્સ્પેક્ટર ની
૦૧ જગ્યા ભરી દે િામાં આિી છે . તથા આસી. લાઇન મેન ની ૦૧ તથા હેલ્પર ની ૦૩ જગ્યાઓ
કોન્રાક્ટ થી ભરપાઈ કરિાની હોય, સદર કાયાિાહી હાલ કોપોરે ટ ઓદફસ થી ચાલી રહી છે . જે
ટૂંક સમયમાં પ ૂણા કરિામાં આિશે. હાલોલ તાલુકાનાં હાલોલ ગ્રામ્ય પેટા વિભાગમાં હાલ કુ લ
૨૪ લાઇન સ્ટાફની જગ્યા મંજૂર કરે લી છે . જે તમામ ની ભરતી કરિામાં આિેલી છે .

નોધ

૫

હાલોલ

સરપંચશ્રી ગ્રામ

ગ્રામ પંચાયત કચેરી, પાિાગઢ ચાંપાનેર પાિાગઢ ગ્રામ પંચાયતમાં િાવષિક આશરે પચાસ

પંચાયત-પાિાગઢ

હાલોલ તાલુકાનાં ચાંપાનેર પાિાગઢ ગામની નજીક આિેલા િડાતલાિ ગામે નિીન સિ

થી સાદહઠ લાખ યાવત્રકો મુલાકાત લે છે. જેને ધ્યાનમાં લઈને

સ્ટે શન મંજૂર કરિામાં આિેલ છે . જેના માટે જરૂરી જમીન હસ્તગત કરિા માટે ની કાયાિાહી હાલ

ચાંપાનેર પાિાગઢ વિસ્તારમાં િીજ પુરિઠો કાયમી ધોરણે

જેટકો કંપની દ્વારા હાથ ધરિામાં આિેલી છે . જમીન મળ્યેથી આગળની કાયાિાહી કંપની દ્વારા

મળી રહે તથા તેન ુ ં રીપેરીંગ સારી રીતે થાય તે માટે નવું

હાથ ધરિામાં આિશે. પાિાગઢ મુકામે કુ લ ૦૫ લાઇન સ્ટાફ ની જગ્યા મંજૂર કરિામાં આિી છે .

સિ સ્ટે શન િનાિિા િાિત તેમજ પાિાગઢ ગ્રામ પંચાયત

જેની સામે હાલ લાઇન ઇન્સ્પેક્ટર ની ૦૧ જગ્યા ભરી દે િામાં આિી છે . તથા આસી. લાઇન મેન

માં કાયમી ધોરણે ઓછામાં ઓછા પાંચ િીજળી ઘર (લાઇન

ની ૦૧ તથા હેલ્પર ની ૦૩ જગ્યાઓ ભરિાની કામગીરી અમલમાં છે .

મેન) મ ૂકિા િાિત
૬

હાલોલ

અશોકભાઈ રાિજીભાઈ

મુ. હાલોલ

સ્ટાફ પ ૂરતો આપિા િાિત

મુ. હાલોલ

દદિસ તથા રાતના સમયમાં૧૧ કેઇિી ચાંપાનેર ખેતી

નાયિ ઈજનેર હાલોલ ગ્રામ્ય તથા હાલોલ શહેર ને સમારકામ નો આદે શ આપેલ છે . જે

લાયક િીજ લાઇન ની લાઈટ ર્જય ત્યારે લાઈટ પાછી

કામગીરી ચાલુ છે.

પટેલ
૭

હાલોલ

પેટા-વિભાગીય કચેરીની આિક અને કામનું ભારણ તપાસીને સ્ટાફ આપિામાં આિે છે . હાલમાં
સ્ટાફ પયાા પ્ત છે .

અશોકભાઈ રાિજીભાઈ
પટેલ

ક્યારે આિે તે નક્કી થત ું નથી. આવું ખેતીની લાઈટ માજ
થાય છે .
૮

હાલોલ

અભેટિા ગ્રામ પંચાયત

અભેટિા ગ્રામ પંચાયત

1. અભેટિા ગામે છૂટા છિાયા ૭૨િીજ કનેક્શન આપિા

હાલોલ ગ્રામ્ય પેટાવિભાગીય પત્ર ન. એચ.એસ.ડી/ટેક/૬૦૩૯/ ૧૮.૦૯.૨૦૧૨ થી જરૂરી

િાિત.

દસ્તાિેજી પુરાિા પુતાતા નહીં કરિાથી રદિદલ કરે લ છે ,હાલ કોઈ અરજી પડતર નથી પરં ત ુ
નાયિ ઈજનેરશ્રી ને સરપંચશ્રી ની મુલાકાત લઈને ઘટતી કાયાિાહી કરિા આદે શ આપેલ છે .

૯
૧૦

હાલોલ
હાલોલ

અભેટિા ગ્રામ પંચાયત
હરસીગ જે િારીયા

૧૧

હાલોલ

હરસીગ જે િારીયા

૧૨

હાલોલ

વિશાલ એમ પ્રર્જપતી

અભેટિા ગ્રામ પંચાયત

આશાપુરી મુિાડી તથા શામળદે િી ની મુિાડી ગામે ડી.પી. નાયિ ઈજનેરશ્રી દ્વારા સ્થળ તપાસ કરી નવું ડી .પી. ટી .એસ. ન. એચ .એસ
માં ઓછા િૉલ્ટેજ આિિા િાિત

.ડી/ટેક/૩૧૩૭/૨૬.૦૯.૧૪ થી મંજૂર કરે લ છે .. જેની કામગીરી પ્રગવતમાં છે .

તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ

ગામતાળ જમીન વસિાય િાંધેલા મકાનમાં જ્યોવતગ્રામ

પ્રિતાન્માન વનયમ અનુસાર િીજ જોડાણ આપિામાં આિે છે

ુ ોડા
ર્જંબઘ

લાઇન પરથી લાઈટ આપિામાં આિતી નથી. કેમ?

(પદર પત્ર ન.૨૫/૨૫અ/૨૫િ)

તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ

ુ ોડા પેટા િીભાગીય કચેરી ડુ ગ
ર્જંબઘ
ં ર વિષતાર હોિાથી સ્ટાફ પેટા-વિભાગીય કચેરીની આિક અને કામનું ભારણ તપાસીને સ્ટાફ આપિામાં આિે છે . હાલમાં

ુ ોડા
ર્જંબઘ

પ ૂરતો આપિા

સ્ટાફ પયાા પ્ત છે .

મુ. હાલોલ

ઓધોગીક િીજ જોડાણ ઓધોગીક લાઈન માં થી કનેક્શન

તાંવત્રક શક્યતાઓને આવધન ઔદ્યોબગક િીજ જોડાણ ઔદ્યોબગક લાઇન માંથી આપિામાં આિે છે .

કરી આપિા

જ્યાં તાંવત્રક રીતે િીજ જોડાણ આપિાની શક્યતા ન હોય ત્યાં િીજી િીજ લાઇન પરથી િીજ
જોડાણ આપિામાં આિે છે .

૧૩

હાલોલ

પ્રતાપપુરા, િાઘિાણીના મુ. પ્રતાપપુરા,

સ્ટાફ પ ૂરતો આપિા િાિત

ૂ વમત્રો
ખેડત
૧૪

હાલોલ

પેટા-વિભાગીય કચેરીની આિક અને કામનું ભારણ તપાસીને સ્ટાફ આપિામાં આિે છે . હાલમાં
સ્ટાફ પયાા પ્ત છે .

પ્રતાપપુરા, િાઘિાણીના મુ. પ્રતાપપુરા,

દદિસ તથા રાતના સમયમાં લાઈટ ર્જય ત્યારે લાઈટ પાછી

ૂ વમત્રો
ખેડત

ક્યારે આિે તે નક્કી થત ું નથી. આવું ખેતીની લાઈટ માજ

નાયિ ઈજનેર હાલોલ શહેર દ્વારા જરૂરી સમારકામ ની

કામગીરી ચાલુ છે.

થાય છે .

લોકદરબારઅંતગગતઆિેલપ્રશ્નોનીવિગત. તા. ૦૭.૧૦.૧૪- જી. િડોદરાતા. પાદરાસ્ર્થળ-પાદરા
અ.
નં.

વિભાગીયકચેરી

પ્રશ્નાર્થીનં નામ

સરનામ ં

પ્રશ્નનીવિગત

તા. ૦૭.૧૦.૧૪ રોજ ના પાદરા ખાતે યોર્જયેલ લોકદરિાર અંતગાત કોઇ પ્રશ્નો આિેલ નથી તેથી માદહતી શુન્ય ગણિી.

પ્રત્યતર

નોધ

લોકદરબારઅંતગગતઆિેલપ્રશ્નોનીવિગત. તા. ૦૮.૧૦.૧૪- જી. આણંદતા. આણંદસ્ર્થળ-ઉમરે ઠ
અ.
નં.
૧

વિભાગીયકચેરી
આણંદ સીટી

પ્રશ્નાર્થીનં નામ

સરનામ ં

હષાદભાઇ મોહનભાઇ

જીિનધારા, ઇસ્કોન મંદદર

સોલંકી,

પાછળ,

પ્રશ્નનીવિગત
પોતાના નામે મીટર મેળિિા િાિત.

પ્રત્યતર
અરજદારની તા. ૦૪/૧૦/૨૦૧૪ ના પત્રની રજુ આતના અનુસધ
ં ાનમાં વિદ્યાનગર પેટા વિભાગ તરફથી
પ્રિતામાન વનયમોનુસાર યોગ્ય કાયાિાહી કરિા જણાિેલ. તેના અનુસધ
ં ાનમાં નાયિ ઇજનેર શ્રી, વિદ્યાનગર
પેટા વિભાગ ધ્િારા આપેલ માદહતી મુજિ, અરજદારે નવિન ઘર િપરાશ

િોડા નંિર. ૭, પ્લોટ નંિર.

નોધ

૨ કીલોિોટ

વિજભાર માટે ના વિજ જોડાણની અરજી તા. ૦૧/૧૦/૧૪ ના રોજ રૂવપયા. ૪૦/- નોંધણી ફી રસીદ નંિર.

૨૭/૩,

૯૨૬૯૫૫ થી ભરપાઇ કરાિી વિદ્યાનગર પેટા વિભાગમાં નોંધણી કરાિેલ હતી. સદર મકાનના િીજ જેાડાણ

િલ્લભ વિધ્યાનગર, તા.જી.

પ્રશ્ન અગાઉથી
આિેલ છે અને
અરજદારશ્રી હાજર
રહેલ નથી.

માટે તા. ૦૪/૧૦/૨૦૧૪ ના રોજ વિજ જોડાણ આપિા માટેન ુ ં સિેક્ષણ જુ વનયર ઇજનેર શ્રી ધ્િારા સ્થળ

આણંદ

ઉપર રૂિરૂ જઇ કરિામાં આિેલ છે . સદર સિેક્ષણ દરવમયાન અરજદારના મકાનમાં ઉપર તથા નીચેના
માળમાં અલગ અલગ પ્રિેશ ધ્િારા તથા િહારથી ઉપરના માળ માટે અલગ દાદર આિેલ હોિાની
ચકાસણી કરિામાં આિેલ છે . અરજદારની અરજી સાથે રજુ કરે લ વિદ્યાનગર નગરપાબલકાના વમલકતના
આકારણી પત્રકના દસ્તાિેજી પુરાિા મુજિના સદર વમલકતના સહ માબલક શ્રી ધનજીભાઇ મોહનભાઇ
સોલંકીએ અરજદારને નવિન િીજ જોડાણ આપિા સામે લેબખત િાંધો તા. ૦૯/૧૦/૨૦૧૪ ના રોજ રજુ કરે લ
છે . તેથી જયાં સુધી વમલકતના સહ ભાગીદાર શ્રી ધનજીભાઇ મોહનભાઇ સોલંકીના િાંધાનો વનકાલ ન થાય
ત્યાં સુધી અરજદારને નવિન િીજ જોડાણ આપી શકાય નહીં. આ િાિતે વનયમ મુજિ કાયાિાહીની લેબખત
ર્જણ લોક દરિારમાં રજુ આત કરનારને કરિા માટે નાયિ ઇજનેર શ્રી, વિદ્યાનગર પેટા વિભાગને સુચના
આપેલ છે .

૨

આણંદ સીટી

જીગ્નેશકુ માર મહેન્દ્રભાઇ

૭-િી, દદપપ્રભા પાકા ,

િીજળી અંગેના પ્રશ્નોને લોક દરિારમાં ચચાિા અને

પટેલ,

કૈ લાશફામા રોડ,

સંતોષકારક ઉકેલ માટે .

ગણેશચોકડી પાસે, આણંદ
મુ.પો. આણંદ તા.જી. આણંદ

અરજદારને અત્રેની કચેરીના પત્ર નંિર. એએનસી/ટેક-૨/૭૧૭૩ તા. ૦૭/૧૦/૨૦૧૪ થી વિગતિાર

પ્રશ્ન અગાઉથી આિેલ

પ્રત્યુત્તર પાઠિેલ છે .

છે અને અરજદારશ્રી

અરજદારની રજુ આતના અનુસધ
ં ાનમાં પ્રત્યુત્તર જણાિેલ મુધ્દાઓનો વિગતો નીચે મુજિ છે.

હાજર રહેલ નથી..

1.

કૈ લાશ ફામા રોડ વિસ્તારમાં ૧૧ કેિી ગણેશ અિાન દફડર પરથી વિજ પુરિઠો પુરો પાડિામાં આિે છે.

સદર ૧૧ કેિી લાઇનની લંિાઇ ૧૭ દકમી છે . જે ખુલ્લા િીજ િાયર િાળી ભારે દિાણની ૧૧૦૦૦ િોલ્ટની
લાઇન છે . સદર ફીડરના િીજ રે ષાઓ ખુિ જ ઝાડ ધરાિતા વિસ્તારમાંથી પસાર થાય છે અને ઘણા ઝાડ
લાઇનથી પણ ખ ૂિ ઉંચા આિેલ છે . લાઇનને નડતરરૂપ ઝાડની ડાળીઓ મ.ગુ.િી.કં.લી. ની સ્થાવનક કચેરી
ધ્િારા સમયાંતરે કાપિા માટેન ુ ં સમારકામ કરિામાં આિે છે . પરં ત ુ ં િરસાદ િાિાઝોડા િખતે લાઇનથી દૂ ર
આિેલ ઝાડની ડાળીઓ/શાખાઓ લાઇન ઉપર પડતી હોિાથી િીજ વિક્ષેપ થાય છે. આપનો કૈ લાશ ફામા રોડ
૧૧ કેિી ગણેશ દફડરના અંવતમ ભાગમાં જોડાયેલો હોય ૧૧ કેિી ગણેશ અિાન દફડરના િીર્જ વિસ્તાર કરતાં
અંવતમ ભાગમાં આિેલા અરજદારના વિસ્તારમાં પ્રમાણમાં વિજ વિક્ષેપનો સમયગાળો િધારે હોય છે . િધુમાં
જણાિિાનું કે, ૧૧ કેિી ગણેશ અિાન ફીડરમાં વિજ લોડ િધારે હોિાથી સદર ફીડરના વિજ લોડનુ ં વિભાજન
કરી જુ ના મોગરી રોડ તથા મંગળપુરા વિસ્તારનો વિજ લોડ અન્ય ફીડર ઉપર ફેરિિામાં આિેલ છે.
રવિિારના રોજ સ્ટેગરીંગ દદિસ હોિાથી જરૂદરયાત મુજિ વિજ પુરિઠો લાઇન સમારકામ કરિા માટે િંધ
કરિામાં આિે છે . જેથી વિજ વિક્ષેપ ઘટાડી શકાય. આમ વિજ વિક્ષેપ ઘટાડિાના પ્રયત્નો મ.ગુ.િી.કં.લી.
તરફથી કરિામાં આિેલ છે તથા ર્જહેર જનતા/વિજ ગ્રાહકોને ઓછામાં ઓછી વિજ વિક્ષેપની તકલીફ પડે તે
માટેના સતત કામગીરી કરિા મ.ગુ.િી.કં.લી. કટીિધ્ધ છે .
2.

અરજદારના વિજ વિસ્થાપન પર નાયિ ઇજનેર શ્રી, શાસ્ત્રી સિ ડીિીઝન ધ્િારા કન્ઝયુમર

અથીંગનો અથા ટવમિનલ મીટર પેટીના અથીંગ િોલ્ટ સાથે જોડિાની કામગીરી પ ૂણા કરિામાં આિેલ છે.
િધુમાં જણાિિાનું કે, ગ્રાહકે પોતાનુ ં અથીંગ કરાિેલ હોિાથી જો મ.ગુ.િી.કં.લી. તરફથી ગુજરાત વિજ
વનયમન પંચના આદે શ મુજિ કરિામાં આિતા કન્ઝયુમર અથીંગની ગ્રાહકને જરૂર ન હોય તો તે િાિતની
વનયત ફોમામાં સહી કરી ર્જણ કરે તો તેિા ગ્રાહકોને ત્યાં વિનંતી માન્ય રાખી ગ્રાહકનુ ં પ્રાઇિેટ અથીંગ
વ્યિવસ્થત હોય ત્યાં મ.ગુ.િી.કં.લી. તરફથી કન્ઝયુમર અથીંગ કરિામાં આિત ું નથી.

૨

આણંદ સીટી

જીગ્નેશકુ માર મહેન્દ્રભાઇ

૭-િી, દદપપ્રભા પાકા ,

િીજળી અંગેના પ્રશ્નોને લોક દરિારમાં ચચાિા અને

પટેલ,

કૈ લાશફામા રોડ,

સંતોષકારક ઉકેલ માટે .

પ્રશ્ન અગાઉથી આિેલ
છે અને અરજદારશ્રી
હાજર રહેલ નથી..

ગણેશચોકડી પાસે, આણંદ
મુ.પો. આણંદ તા.જી. આણંદ

3.

કૈ લાશ ફામા રોડ વિસ્તારમાં તથા આણંદ નગરપાબલકાના તાિા હેઠળના વિસ્તારોમાં સ્રીટ લાઇટની

સુવિધા આણંદ નગરપાબલકા તરફથી પુરી પાડિામાં આિતી હોય સદર પ્રશ્ન િાિતે મ.ગુ.િી.કં.લી. તરફથી
કોઇ કાયાિાહી થઇ શકે તેમ નથી. જેથી આ િાિતે અરજદારને આણંદ નગરપાબલકાનો સંપકા કરિા જણાિેલ
છે .

૩

આણંદ સીટી

સરમસખાન અમીનખાં

ઇસ્માઇલનગર, અબુ િકર પાકા , ઘરની િાજુ માં સ્રીટ લાઇટના ઓપન િાયરને િદલે કોટેડ

પઠાણ,

આણંદ તા.જી. આણંદ

િાયર નાખી આપિા િાિત.

અરજદારને અત્રેની કચેરીના પત્ર નંિર. એએનસી/ટેક-૨/૭૧૭૨ તા. ૦૭/૧૦/૨૦૧૪ થી વિગતિાર
પ્રત્યુત્તર પાઠિેલ છે .
અરજદારની રજુ આતના અનુસધ
ં ાનમાં પ્રત્યુત્તર જણાિેલ મુધ્દાઓનો વિગતો નીચે મુજિ છે.

પ્રશ્ન અગાઉથી આિેલ
છે અને અરજદારશ્રી
હાજર રહેલ નથી..

અરજદારની રજુ આતના અનુસધ
ં ાનમાં સરદાર પેટા વિભાગ ધ્િારા સદર સ્થળની મોજણી તા.
૦૬/૧૦/૨૦૧૪ ના રોજ કરે લ છે . સ્થળ મોજણી કરતાં સદર સ્થળે અરજદાર ધ્િારા નવિન િાંધકામ
કરિામાં આિેલ છે . જેના કારણે સ્રીટલાઇટ ફેઈઝ િાયર સદહતના સીંગલ ફેઈઝ ત્રણ િાયરની ખુલ્લા વિજ
રે ષાિાળી હળિા દિાણની લાઇન પસાર થાય છે . સદર લાઇનના ત્રણ ઓપન િાયરની નજીક અરજદાર
તરફથી નવિન િાંધકામ કરિામાં આિેલ છે . અરજદાર તરફથી સદર િાંધકામનુ ં લાઇનથી સલામત અંતર
રાખિામાં આિેલ નથી. િધુમાં જણાિિાનું કે, સદર લાઇન ખસેડિા માટે કે ઇન્સ્યુલેટેડ હળિા દિાણનો
કેિલ નાખિા માટે અરજદાર તરફથી મ.ગુ.િી.કં.લી. ની સરદાર પેટા વિભાગ કચેરીએ લાઇન શીફટીંગની
અરજી નોંધાિેલ નથી. િધુમાં જણાિિાનું કે, અરજદાર તરફથી લાઇનની નજીક ભયજનક િાંધકામ કરે લ
હોય ભવિષ્યમાં સદર કારણે કોઇ વિજ અકસ્માત કે ર્જનમાલનું નુકશાન થશે તો તે માટે મ.ગુ.િી.કં.લી.
કોઇપણ રીતે જિાિદાર રહેશે નહીં. જેની ગંભીર નોંધ લેિા અને સલામતી માટે િહેલી તકે લાઇન ખસેડિા
માટેની કાયાિાહી કરિા જણાિેલ છે .
લોક દરિારમાં આપેલ સુચના મુજિ, મ.ગુ.િી.કં.લી. ના સરદાર પેટા વિભાગીય કચેરીએ લાઇન ખસેડિા
માટેની તાંવત્રક મંજુરી મુજિ લાઇન ખસેડિા માટે ના અંદાજીત ખચાન ુ ં રૂવપયા. ૩૧૮૫/- નુ ં અંદાજપત્ર
પાઠિિામાં આિેલ છે . અને અંદાજપત્રના નાણાં ભરપાઇ થયા િાદ નડતરરૂપ લાઇન ખસેડિા માટેની
કાયાિાહી મ.ગુ.િી.કં.લી. ના સરદાર પેટા વિભાગીય કચેરી તરફથી કરિામાં આિશે.

૪

આણંદ રુ રલ

મકિાણા તારાિેન

રે લ્િે સ્ટેશન રોડ, યોગેશ્વર

ભલાભાઇ,

સોસાયટી, કરમસદ

કરમસદ મુકામે ઘર િપરાશનું િીજ જોડાણ મેળિિા િાિત. તા. ૦૮/૧૦/૨૦૧૪ ના રોજ આણંદ મુકામે લોક દરિાર મેળાનું આયોજન કરે લ. તેમાં અરજદાર તરફથી

આ પ્રશ્ન અગાઉથી

વમલકત નંિર. ૬/૧૪૬૩ મોજે કરમસદ તા. આણંદ માં સીંગલ ફેઈઝ ઘર િપરાશ માટે િીજ જોડાણ મળે તે

આિેલ ન હતો. લોક

અંગે રજુ આત કરે લ. તેના અનુસધ
ં ાને અરજદારશ્રીને નાયિ ઇજનેર શ્રી, મોગરી સેકશન ઓફીસ તરફથી પત્ર

દરિારના કાયાક્રમ

નંિર. ૪૭૯૦ તા. ૦૮/૧૦/૨૦૧૪ થી પત્રમાં દશાાિેલ યાદી મુજિના મુજિના જરૂરી દસ્તાિેજી પુરાિા સાથે દરમ્યાન અરજદારે
મોગરી સેકશન ઓફીસે રૂવપયા. ૪૦/- રજીસ્રે શન ફી ભરપાઇ કરી રજુ કરિા માટે ર્જણ કરે લ છે. ત્યારિાદ

રૂિરૂ ઉપવસ્થત થઇ

અરજદારશ્રીને અંદાજપત્ર આપિાની અને િીજ જોડાણ આપિાની આગળની કાયાિાહી હાથ ધરિામાં આિશે. સ્થળ ઉપર પ્રશ્ન રજુ
કરે લ.

૫

આણંદ રુ રલ

રમેશભાઇ એચ.

ગૈગદે િનગર, નાની ખોડીયાર

સ્રીટ લાઇટ સમયસર ચાલુ િંધ કરિા િાિત તેમજ તેમના

પ્રર્જપવત,

પાસે, આણંદ

વિસ્તારમાં લો િોલ્ટે જની ફરીયાદ િાિત.

અરજદારની લોક દરિારના કાયાક્રમમાં કરે લ રજુ આતના સંદભામાં તા. ૦૯/૧૦/૨૦૧૪ ના રોજ સરદાર પેટા

આ પ્રશ્ન અગાઉથી

વિભાગીય કચેરી ધ્િારા સ્થળ તપાસ કરે લ અને અરજદારે િતાિેલ જગ્યાએ િોલ્ટે જની ચકાસણી કરતાં,

આિેલ ન હતો. લોક

અરજદારે િતાિેલ જગ્યાએ પુરતા પ્રમાણમાં િોલ્ટેજ મળે છે . તદ્દઉપરાંત આજુ િાજુ ના તમામ વિસ્તારમાં

દરિારના કાયાક્રમ

સદર ફરીયાદ અંગે તપાસ કરતાં કોઇપણ જગ્યાએ લો-િોલ્ટેજની ફરીયાદ હાલમાં નથી તેમજ સ્રીટલાઇટ

દરમ્યાન અરજદારે

સમયસર થતી ન હોિાના પ્રશ્ન અંગે તપાસ કરતાં નગરપાબલકા ધ્િારા લગાિિામાં આિેલ ટાઇમર સ્િીચ

રૂિરૂ ઉપવસ્થત થઇ

િગડેલ હતી. જે કાઢી મેન્યુઅલ સ્િીચ લગાડેલ છે. જેથી હિે સમયસર સ્રીટલાઇટ ચાલુ િંધ કરિા માટે

સ્થળ ઉપર પ્રશ્ન રજુ

નાયિ ઇજનેર શ્રી, સરદાર સિ ડીિીઝનને સુચના પાઠિિામાં આિેલ છે .

કરે લ.

૬

આણંદ રૂરલ

વિનુભાઇ શંકરભાઇ ભોઇ,

ભોઇિાસ, મુ.પો. દાગજીપુરા,
તા. ઉમરે ઠ જી. આણંદ

કુ વષ વિજ જોડાણમાં પોલ ઉભા થયા છે . ભરતભાઇ

અરજદારે તા. ૧૯/૦૫/૨૦૧૧ ના રોજ રૂવપયા. ૨૦૦/- પાિતી નંિર. ૧૦૨૭૯૭ થી ભરપાઇ કરી ૧૦

વિનુભાઇની િાંધા અરજીથી અટકેલ છે . િની શકે તો (અપાય એચ.પી નું કુ વષ વિષયક વિજ જોડાણ મેળિિા માટેની અરજી નોંધણી કરાિેલ. અરજદાર ધ્િારા અરજી
નોંધણી િખતે રૂવપયા. ૧૦૦/- સ્ટે મ્પ પેપર નોટરીરાઇઝડ સંમવત કરાર રજુ કરે લ. ત્યારિાદ તા.
તેમ હોય તો) વિજ જોડાણ આપિા િાિત.

આ પ્રશ્ન અગાઉથી
આિેલ ન હતો. લોક
દરિારના કાયાક્રમ

૦૭/૦૩/૨૦૧૪ ના રોજ રૂવપયા. ૧૪૬૦૦/- નુ ં અંદાજપત્ર આપિામાં આિેલ. જે અરજદાર ધ્િારા સમયસર

દરમ્યાન અરજદારે

ભરપાઇ કરિામાં આિેલ. અરજદારને કુ વષ વિષયક વિજ જોડાણ આપિા માટે સ્થળ પર પોલ ઉભા કરિાની

પ્રશ્ન રજુ કરે લ.

કામગીરી હાથ ધરે લ, તે દરમ્યાન અરજદારે જે સિે નંિરમાં ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ માંગેલ તે સિે
નંિરના સહ ભાગીદારે િાંધો ઉઠાિેલ અને રજુ આત કરે લ કે અરજદારે ખોટુ ં સંમવત પત્રક રજુ કરીને અરજી
નોંધાિેલ હતી.
નાયિ ઇજનેર શ્રી, ભાલેજ સિ ડીિીઝન ધ્િારા અરજદારને સંમવત કરાર રજુ કરિા નોટીસ પાઠિિામાં
આિેલ, પરં ત ું અરજદાર ધ્િારા આ નોટીસનો કોઇ પ્રત્યુત્તર આપેલ નથી. આથી અરજદારની અરજી નાયિ
ઇજનેર શ્રી, ભાલેજના પત્ર નંિર. ૧૨૯૪ તા. ૦૫/૦૬/૨૦૧૪ થી રદિાતલ કરિામાં આિેલ હતી.
લોક દરિારમાં રજુ આત િાદ તા. ૦૯/૧૦/૨૦૧૪ ના રોજ નાયિ ઇજનેર શ્રી, ભાલેજ ધ્િારા સ્થળ મુલાકાત
લેિામાં આિી હતી અને જરૂરી દસ્તાિેજી પુરાિાની પ ૂતાતા કરિા અરજદારને પુરતી સમજ આપિામાં આિેલ
છે . અરજદારે આશરે ૧૦ દદિસમાં સહ ભાગીદારો સાથેનો વિિાદ ઉકેલી નિી રૂવપયા. ૧૦૦/- સ્ટે મ્પ પેપર
ઉપર ખેતી વિષયક વિજ જોડાણ માટે ની નોટરીરાઇઝડ સંમવત રજુ કરિા નાયિ ઇજનેર શ્રી, ભાલેજને રૂિરૂ
જણાિેલ છે . સદર સંમવત ૧૫ દદિસમાં અરજદાર આપિામાં વનષ્ફળ ર્જય તો અરજદારની નાણાં ભરે લ ખેતી
વિષયક વિજ જોડાણ રદિાતલ ગણી દફતરે કરી અરજદારને વનયમ મુજિ અંદાજપત્રનાં નાણાં રીફંડ કરિા
કાયાિાહી કરિામાં આિશે.

લોકદરબારઅંતગગતઆિેલપ્રશ્નોનીવિગત. તા. ૦૯.૧૦.૧૪- જી. ખેડાતા. નડડયાદસ્ર્થળ-નડડયાદ
અ.
નં.
૧

૨

વિભાગીયકચેરી
નડીઆદ (ગ્રામ્ય)

નડીઆદ શહેર

પ્રશ્નાર્થીનં નામ

સરનામ ં

પ્રશ્નનીવિગત

પ્રત્યતર

શ્રીસેક્શન એંજજવનયર

નડીઆદ (પ.રે .)

મહુધા રે લ્િે સ્ટે શનના ગ્રા.નં.૦૪૯૦૧/૦૧૨૯૧/૬ નું વમટર

અરજદારશ્રીની રજૂઆત પ્રમાણે નાયિ ઈજનેરશ્રી ,મહુધા પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વ્રારા ગ્રા.નં.

િીજલી(પાિર),

મુ. નડીઆદ.

તથા પેટી િદલિા િાિત

૦૪૯૦૧/૦૧૨૯૧/૬ નું વમટર તથા પેટી િદલી નાખિામાં આિેલ છે .

શ્રી હસમુખભાઇ પટેલ,

િલ્લભનગર રોડ,

નડીઆદ શહેરમાં પવિમ વિસ્તારમાં િારં િાર લાઇટ િંધ

નડીઆદ શહેરમાં સામાન્ય રીતે શુક્રિારના દદિસે (સ્ટેગડા હોલી ડે) ના દદિસે મેન્ટે નન્સના કામ

મુ. નડીઆદ.

રહેિા િાિત

માટે ફીડર િંધ કરિામાં આિે છે .ચોમાસામાં ભારે િરસાદ અને પિનના સમયે ઝાડના ડાળ
ત ૂટીને પડિાથી લાઇન ફોલ્ટમા જિાથી િીજ વિક્ષેપ થતો હોય છે.આમ છતાં ઓછોમાં ઓછો
સમય િીજ પુરિઠો િંધ રહે તેિા પ્રયાસો કરિામાં આિે છે .સદર વિસ્તાર માં હોઇ િૉલ્ટેજ
હોિાની ફદરયાદ આિેલી નથી .જ્યારે હાઇ િોલ્ટેજ હોિાની ફદરયાદ આિે છે ત્યારે સિ
સ્ટે શનમાં ર્જણ કરી વસસ્ટમ િોલ્ટેજ ઘટાડિાની કાયાિાહી કરિામાં આિે છે .

નોધ

૩

નડીઆદ શહેર

શ્રી ગૌરાંગ સી કાપદડયા, ભાિસાર િાડ,
નડીઆદ.

૧. શ્રીની જમીનમાં (૧)શ્રી ર્જયાભાઇ મોતીભાઈ તળપદા
અને શ્રી લાલજીભાઇ

મોતીભાઈ તળપદાને ગેરકાયદે સર

િીજ જોડાણ આપિામાં આિેલ છે તે દૂ ર કરિા.

(૧) િીજ જોડાણ ધારકે તેઓને લખિામાં આિેલ નડીઆદ પ ૂિા પેટા વિભાગીય કચેરીના પત્ર
નં.૪૦૩૭/૨૩.૦૯.૧૪ના અનુસધ
ં ાને મકાનની નડીઆદ નગરપાબલકાની િેરા પાિતીમાં કિજેદાર હોિાનો
પુરાિો રજૂ કરે લ છે જેના િીજ જોડાણ ધારકના મકાન અરજદારશ્રીની માલીકીની જમીનમાં હોિાથી દૂ ર
કરિા માટે નામદાર કોટા માં આપે કાયાિાહી કરે લ છે.આમ આ પ્રદક્રયા કોટા આધીન છે. િીજળી એ આિશ્યક
જરૂદરયાત હોિાથી તેમજ વનયવમત િીજ બિલની રકમ ભરપાઈ કરે લ હોિાથી િીજ જોડાણ દૂ ર કરી શકતા
નથી તથા આપના દ્વારા રજૂ કરે લ નામદાર કોટા ના હુકમમાં િીજ જોડાણ દૂ ર કરિાનો એમ.જી.િી.સી.એલ.ને
કોઈ આદે શ ન હોિાથી પણ દૂ ર કરી શકાયેલ નથી.

(૨) િધુમાં અરજદારશ્રીએ જણાિેલ કે નડીઆદ પવિમ પેટા
વિભાગીય કચેરીમાં આપેલ જોડાણ (૧) જીત ુભાઈ ર્જમાભાઇ
તળપદા (૨) વિજયભાઈ િાઘજીભાઇ તળપદાના િીજ
જોડાણ કેિી રીતે દૂ ર કરે લ ું ?
૪

નડીઆદ (ગ્રામ્ય)

સન લાઇટ ઇંડસ્રીઝ,

પ્લોટ નં.૧,,

અરજદારશ્રીએ ૧૨૫ કેિીએ લોડ િધારાની રજૂઆત િાિત

સિે નં.૨૬૭,છઠ્ઠા માઈલ,

કઈંક ઘટત ું કરિામાં આિે.

ગામ.:દંતાલી- ૩૮૭ ૩૭૦

સદર જોડાણ સરકારશ્રીની ઝૂપડપટ્ટી િીજળી કરણ યોજના હેઠળ નડીઆદ નગર પાબલકા દ્વારા યાદી રજૂ કયે
ે રી પત્ર લઈને િીજ જોડાણ આપિા માટે ની
થી તેમજ અરજદારશ્રી પાસેથી એમજીિીસીએલ દ્વારા િાંહધ
કાયાિાહી વનયમ મુજિ કરે લ છે .પરં ત ુ આપે તારીખ ૨૨.૦૩.૨૦૧૩ ના રોજ જોડાણ દૂ ર કરિા અરજી આપેલ
ે રી પત્રકના આધારે માબલક/ કિજેદારના કોઈ પુરાિા રજૂ કરે લ ન હોઈ સદર
જેના અનુસધ
ં ાનમાં િાંહધ
જોડાણ તા.૧૯.૦૬.૨૦૧૩ના રોજ દૂ ર કરે લ છે .
અરજદારશ્રીને લોક દરિાર સમયે રૂિરૂ જણાિિામાં આિેલ કે જે ફીડરમાથી િીજ જોડાણ આપિામાં આિેલ
છે તે ફીડર પર િધારાનો લોડ તાંવત્રક કારણોસર આપી શકાય તેમ નથી. આમ છતા ફીડરનું વિભાજન
કરિાની અને ૧૧ કેિી લાઇન અપગ્રેડ કરિાની દરખાસ્ત કરે લ છે પરં ત ુ નેશનલ હાઇિે ઓથોદરટી દ્વારા જરૂરી
થાંભલા તેમજ લાઇન ઊભી કરિાની કામગીરી પ્રગવતમાં છે જે મળ્યેથી કામગીરી હાથ ધરિામાં આિશે.
અરજદારશ્રીને આ િાિત જજલ્લા લેિલે યોર્જતી સંકલન મીદટિંગમાં પણ આપના તરફ્થી રજૂઆત કરિા
વિનંતી. નેશનલ હાઇિે ઓથોદરટી દ્વારા જરૂરી થાંભલા તેમજ લાઇન ઊભી કરિાની મંજૂરી મળતા સુધી યોગ્ય
સહકાર આપિા વિનંતી.

લોકદરબારઅંતગગતઆિેલપ્રશ્નોનીવિગત. તા. ૧૦.૧૦.૧૪- જી. પંચમહાલતા. ગોધરાસ્ર્થળ-ગોધરા
અ.

વિભાગીયકચેરી

પ્રશ્નાર્થીનં નામ

સરનામ ં

પ્રશ્નનીવિગત

પ્રત્યતર

નં.
૧

ગોધરા

ભગિતી પ્રશાદ

આધ્ય મહેશ્વર સોસાયટી,

આધ્ય-મહેશ્વર-સોસાયટીમાં િારં િાર િીજ પુરિઠો ખોરિાઈ

સદર અજરદારે તા.૨૧.૦૭.૨૦૧૪ ના રોજ “ગ્રાહક ફરીયાદ વનિારણ ફોરમ” કોપોરે ટ ઓદફસ

વસકલીગર તથા અન્ય.

એસ.ટી.કોલોની પાસે,

જિા િાિત.

િડોદરા ખાતે અરજી કરે લ હતી જેના સંદભામાં ક્ષેત્રીય કચેરી દ્રારા ઉપરોક્ત ફોરમમાં

ગોધરા

તા.૦૫.૦૯.૨૦૧૪ ના પત્ર થી જિાિ પાઠિેલ છે જેની નકલ અરજદારને તા.૦૮.૧૦.૨૦૧૪ના
રોજ વિગતિાર જિાિ સાથે આપિામાં આિેલ છે . સદર અરજદાર ની સોસાયટીનો િીજ
ુ વિિેકનગર સોસાયટી
પુરિઠો ૧૧ કે.િી. ઓમકાર ફીડર થી આપિામાં આિેલ છે . જ્યારે કુ સમ
૧૧ કે.િી. એસ.ટી. નગર ફીડર થી જોડાયેલ છે .સદર િન્ને ફીડરોની માહે અવપ્રલ થી સપ્ટેમ્િર
૨૦૧૪ સુધીના પાિર વિક્ષેપ ની વિગત પાઠિેલ છે .

૨

ગોધરા

મુકુંદરાય કરશનદાસ

૨/૨૨ મ્યુનીસીપલ શોવપિંગ

આર.ટી.આઇ. અવધવનયમ-૨૦૦૫ હેઠળ માંગેલ માદહતી

સદર માદહતી અરજદાર દ્રારા ર્જહેર માદહતી અવધકારી શ્રી અને ચીફ સેક્રેટરી શ્રી, ગુજરાત રાજય

વસિંધિ.

સેંટર,િાિાની મઢી પાસે,

અધ ૂરી મળિા િાિત

ગાધીનગર પાસે થી માંગિામાં આિેલ છે, અત્રે ની કોઈ પણ કચેરીમાં ઉપરોક્ત માદહતી માટેની

તળાિ રોડ, ગોધરા
૩

ગોધરા

શૈલેશકુ માર એમ. વત્રિેદી કૃ પાળુ ઇલેક્રીક્લ્સ, રણછોડજી
મંદીર પાસે, ગોધરા.

અરજી મળે લ ન હોિાથી માદહતી પાઠિિામાં આિેલ નથી.
અમારી દુ કાનનુ ં િીજ જોડાણ િીન અવધકૃ ત રીતે કાપી

સદર િીજ જોડાણ શ્રી મહેન્દ્રપ્રસાદ ગીરર્જશંકર ત્રીિેદી ના નામે ગ્રાહક નંિર

નાખિા િાિત.

૧૭૭૦૬/૦૦૧૧૭/૨ થી એન.આર.જી.પી. કેટેગરીમાં આિેલ હતુ ં સદર િીજ જોડાણ
એમ.જી.િી.સી.એલ. ના ગ્રાહક શ્રી મહેન્દ્રપ્રસાદ ગીરર્જશંકર ત્રીિેદી ના પુત્ર શ્રી યતીન એમ.
ત્રીિેદી ની તારીખ ૦૬.૦૧.૨૦૧૪ ની િીજ જોડાણ કાપિાની પાિર ઓફ એટની સાથે ની
લેખીત અરજી ના અનુસધ
ં ાનમાં િીજ જોડાણ તા.૨૫.૦૧.૨૦૧૪ ના રોજ વનયત ચાર્જ િસ ૂલ
કરી થાંભલા ઉપરથી કાપિામાં આિેલ છે.

નોંધ

૪

ગોધરા

રાિત મોહનભાઇ

મુ. િાસદે લીયા, પો.િડોદર,

મોજે.િાસદે લીયા ગામના ખેતી વિષયક િીજ જોડાણની

અરજદારની રજૂઆત સંદભે િાસદે લીયા ગામમાં કુ લ ૯ ખેતી િાડીના િીજ જોડાણોનું કામ

સળૂભાઇ

તા.મોરિા(હડફ)

કામગીરી પ ૂરી કરી આપિા િાિત

કોન્રાક્ટર શ્રી કે.જી. રાઠોડને સોપિામાં આિેલ ું હતુ,ં જેમાં થાંભલા ઉભા કરિાની કાયાિાહી પ ૂણા
થયેલ છે . અને અડધું માટીરીયલ કોન્રાક્ટરને આપિામાં આિેલ હતુ.ં સદર કોન્રાક્ટર દ્રારા કામ
અધ ૂરું મ ૂકિામાં આિેલ છે . જેથી સદર કોન્રાક્ટરને ક્ષેત્રીય કચેરી તેમ જ વિભાગીય કચેરી દ્રારા
સદર િાિતે નોટીસ આપિામાં આિેલ છે અને હાલ ઉપરોક્ત કામ િીર્જ કોન્રાકટરને સોપિાનું
નક્કી થયેલ છે જે કામ અંદાજીત ૩૦ દદિસ ની સમય મયાાદામાં પ ૂણા કરિામાં આિશે.

૫

ગોધરા

સાદ્દીક હુસેન શેખ

દક્રષ્ના વસનેમા રોડ,

િીજિીલમાં ગેર-કાયદે સર રીતે નાણાં ચઢાિી દે િા િાિત.

કુ િા મસ્સ્જદ પાસે, ગોધરા

સદર અરજદારશ્રી સાદીક હુસૈન શેખ ગ્રાહક ન.૦૧૦૦૧/૫૧૮૪૮/૧ થી ધરાિે છે . અને જે
મીટર ગ્રાહકની તા.૦૭.૦૭.૨૦૧૪ રોજ ની અરજીના અનુસધ
ં ાને િદલિામાં આિેલ છે . સદર
ગ્રાહકને િીલ સામે િાંધો હોય,સદર મીટર ની ટેસ્ટીંગ માટે ફી ભરિા માટે જણાિેલ છે . જેથી
જરૂરી ટેસ્ટીંગ ફી ભરપાઇ થયા િાદ સદર મીટરની લેિ ચકાસણી થયા િાદ
એમ.જી.િી.સી.એલ. ના વનયમ પ્રમાણે કાયાિાહી કરિામાં આિશે.

૬
૭

૮

૯

ગોધરા
ગોધરા

ગોધરા

ગોધરા

મેહબુિભાઈ (સામાજીક

વસગ્નલ ફળીયા, વશકારી ચાલ,

ફકત આઈ.ડી. પ્ર ૂફ અને સ્ટેમ્પના આધારે નિીન િીજ-

સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી કરિામાં આિેલ ધારા-ધોરણ પ્રમાણેના દસ્તાિેજી પુરાિા િીજ જોડાણ

કાયાક્રર)

ડાકોર રોડ, ગોધરા

જોડાણો આપિા અંગેની રજૂઆત

મેળિિા માટે આિશ્યક છે . જે મળ્યેથી િીજ જોડાણ આપિામાં આિે છે .

હમીરભાઈ દળસુખભાઈ

િાંસદે લીયા,

િાંસદે લીયા ગામમાં થ્રી ફેઝ િોટર િકા સ ના િીજ જોડાણની

સદર અરજદાર દ્રારા કરે લ રજૂઆત મુજિ ઢીલા િાયર અઠિાડીયા સુધીમાં જરૂરી કામગીરી

રાિત તથા અન્ય

તા. મોરિા (હ)

ડી.પી. કોતરમાંથી િદલી અન્ય જ્ગગ્યા ઉપર મ ૂકિા તથા

કરી પ્રશ્ન દૂ ર કરિામાં આિશે. અને િાકીની કામગીરી જરૂરી મોજણી કાયા કરી જરૂરી મંજૂરી

ઢીલા િાયર ખૈચી આપિા િાિત

મેળિી કામગીરી પ ૂણા કરિામાં આિશે.

ખેતરમાં િીજ કનેક્શન લેિા માટે

ખેતી વિષયક જમીનમાં ખેતીિાડી દફડર પરથી ૩ દક.િોટ સુધીની મયાા દામાં અને રૂા. એક લાખ

ઇરફાનભાઈ હુસેનભાઇ

મુ. રણછોડપુરા,

આલમ

તા. ગોધરા

શ્રી કે .એચ. કુ માર

અબ્રાહમ પટે લના મુિાડા,

ખેતીિાડીમાં વનયમીત િીજ પુરિઠો મળિા અંગે અને

સદર અરજદાર દ્રારા તેમના ખેતીિાડી િીજ જોડાણમાં િીજપુરિઠો િારં િાર ખોરિાય છે. તેમજ

ગોધરા.

સમયસર િીજ- િીલ ન મળિા અંગે.

ખેતીિાડી ના િીલ સમયસર મળતા નથી. સદર અરજદાર દનું િીજજોડાણ ગોધરા ગ્રામ્ય

સુધીની અંદાજપત્રની રકમ જરૂરત પ્રમાણે ભરપાઇ કયેથી િીજ જોડાણ આપિામાં આિે છે .

વિસ્તારના કાયાક્ષેત્ર હેઠળ આિતા ૧૧ કે.િી ગોવિિંદી એજીડોમ ફીડરથી િીજ પુરિઠો મળે છે
સદર અરજદાર ની ગોધરા પવશ્વમ પેટા વિભાગીય આિતી એચટી/એલટી લાઇનનું કામ
સમારકામ ઓક્ટોમ્િર ૨૦૧૪ ના અંત સુધીમાં પ ૂરું કરિામાં આિશે. અને િીજ િીલ વનયવમત
આપિામાં આિે છે છતાં સલગ્ન કમાચારીને સદર િાિતે ધ્યાન આપિા સ ૂચના આપિામાં આિે
છે .

લોકદરબારઅંતગગ તઆિેલપ્રશ્નોનીવિગત. તા. ૧૪.૧૦.૧૪- જી. િડોદરાતા. સાિલીસ્ર્થળ-સાિલી
અ.

વિભાગીયકચેરી

પ્રશ્નાર્થીનં નામ

સરનામ ં

પ્રશ્નનીવિગત

પ્રત્યતર

નં.
૧

િડોદરા

માન. ધારાસભ્યશ્રી

સાિલી

કેતનભાઈ ઈનામદાર

સાિલી તાલુકાનાં સાંઢાસાલ ગામે નિીન સિ સ્ટેશન

સાિલી તાલુકાનાં સાંઢાસાલ ગામે નિીન સિ સ્ટેશન ફાળિિા માટેની દરખાસ્તની ચકાસણી

ફાળિિા િાિત.

તેમજ સિ સ્ટેશનની જમીન સંપાદન માટેની કાયાિાહી અને તાંવત્રક રીતે યોગ્યતા ચકાસીને
જેટકો કંપની દ્વારા કાયાિાહી હાથ ધરિામાં આિશે.

૨

િડોદરા

માન. ધારાસભ્યશ્રી
કેતનભાઈ ઈનામદાર

સાિલી

ૂ ોને ‘િી’ ટાઈપ િીજળી જોડાણો
ખેતરમાં રહેતા ખેડત

ખેતી વિષયક જમીનમાં ખેતીિાડી દફડર પરથી ૩ દક.િોટ સુધીની મયાા દામાં અને રૂા. એક લાખ

આપિામાં આિતા નથી તો ‘િી’ ટાઈપના નિીન િીજળી

સુધીની અંદાજપત્રની રકમ જરૂરત પ્રમાણે ભરપાઇ કયેથી િીજ જોડાણ આપિામાં આિે છે .

કનેકશનો કેટલા સમયમાં આપી શકાય તેમ છે ?

નોંધ

૩

િડોદરા

માન. ધારાસભ્યશ્રી

સાિલી

કેતનભાઈ ઈનામદાર

૪

િડોદરા

માન. ધારાસભ્યશ્રી

સાિલી

ૂ ોને હાલમાં ખેતરોમાં િીજળી સિારના ૧૦.૦૦ કલાકે
ખેડત

કંપનીના પ્રિતામાન સમય સારણી અનુસાર ખેતી વિષયક ફીડર ઉપર નીચે જણાવ્યા મુજિ ગ્ર ૂપ

આપિામાં આિે છે જેના િદલે સિારના ૬.૦૦ કલાકે

મુજિ થ્રી- ફેઈઝ પાિર સપ્લાય આપિામાં આિે છે .

િીજળી આપિામાં આિે તો િપોર િાદ તમાકુ ની રોપણી

ગ્રપથ્રીફેઇઝપાિરસપ્લાય

કરી શકે અને રાત્રે ૧૦.૦૦ કલાકે િીજળી આપિામાં આિે છે

િીડી-૧

:

૦૯-૧૫ થી ૧૭-૧૫

જેના િદલે સિારે ૭.૦૦ કલાકે િીજળી આપિામાં આિે

િીડી-૨

:

૨૧-૧૫ થી ૦૫-૧૫

તેિી માંગણી છે .

િીડી-૩

:

૦૬-૧૫ થી ૧૪-૧૫

િીડી-૪

:

૨૨-૧૫ થી ૦૬-૧૫

િીડી-૫

:

૧૦-૧૫ થી ૧૮-૧૫

િીડી-૬

:

૨૩-૧૫ થી ૦૭-૧૫

આદદિાસી નગરીઓમાં િીજળી જોડાણ આપિામાં આિતા

કેતનભાઈ ઈનામદાર

આદદિાસી નગરીઓમાં િીજળી જોડાણ આપિામાં માટેની કોઈપણ અરજી સાિલી પેટા

નથી કયા કારણોસર નિીન િીજ જોડાણો આપિામાં આિતા વિભાગીય કચેરીમાં પડતર નથી છતાં પણ કોઈપણ આદીિાસી નગરીના િીજ જોડાણ માટે
નથી અને કેટલા સમયમાં આપિામાં આિશે.

ઝૂપડપટ્ટી યોજના અંતગાત તાલુકા વિકાસ અવધકારી દ્વારા જે તે પેટા વિભાગીય કચેરીને
લાભાથીઓની યાદી આપિામાં આિે તો વનયમાનુસાર ઝૂપડપટ્ટી િીજળીકરણ યોજના હેઠળ
તેઓને આિરી શકાય.

૫

િડોદરા

માન. ધારાસભ્યશ્રી

સાિલી

ડેસર સિ ડીિીઝન ખાતે અગાઉ ૬૦૦૦ કનેકશન હતા ત્યારે

કેતનભાઈ ઈનામદાર

પેટા-વિભાગીય કચેરીની આિક અને કાયાભાર પ્રમાણે હાલ સ્ટાફ પયાાપ્ત છે .

૧૦ (દસ) કમાચારી હતા અને હાલમાં મારી ર્જણ મુજિ
૧૬૦૦૦ કનેકશન છે તો પણ માત્ર ૧૦ (દસ) જ કમાચારીઓ
છે જે ને લઈને િીજળીની ફદરયાદનો તત્કાળ વનકાલ થતો
નથી તો કમાચારીની વ્યિસ્થા કરિી.

૬

િડોદરા

માન. ધારાસભ્યશ્રી

સાિલી

કેતનભાઈ ઈનામદાર

મોજે: ગોઠડા તા: સાિલી જી. િડોદરા ગ્રામ પંચાયત િારી

મોજે: ગોઠડા, તા: સાિલી, જી.: િડોદરા ગ્રામ પંચાયતના િારી ગૃહ માટે િક્ષીસ લેખેથી

ગૃહ માટે િક્ષીસ લેખેથી ટય ૂિિેલ લીધેલ તેની ઉપર ૨૪

ટય ૂિિેલ લીધેલ તેની ઉપર ૨૪ કલાકનું િીજળી જોડાણ જયોતી ગ્રામ ફીડર પરથી મળિા

કલાકનું થ્રી ફેઈઝ િીજળી જોડાણ આપિા િાિત.

િાિતની રજૂઆત કરે લ છે . હાલના પ્રિતામાન વનયમ મુજિ જો િારી ગૃહ િીજ જોડાણ જો
ગામતળની િહાર ખેતીિાડીની જમીનમાં માંગિામાં આિે તો ખેતીિાડી ફીડર પરથી આપવું
તેમ નક્કી થયેલ છે .

લોકદરબારઅંતગગ તઆિેલપ્રશ્નોનીવિગત. તા. ૧૫.૧૦.૧૪- જી. આણંદતા. પેટલાદસ્ર્થળ-પેટલાદ
અ.

વિભાગીયકચેરી

પ્રશ્નાર્થીનં નામ

સરનામ ં

પ્રશ્નનીવિગત

પ્રત્યતર

નોંધ

નં.
૧

પેટલાદ

શ્રી સુવનલકુ માર નટુ ભાઇ

ગામ. વશહોલ

દલિાડી,

તા. પેટલાદ જી. આણંદ

લોક દરમ્યાન કાયાક્રમમાં ન્યાય આપિા િાિત.

આપે લોક દરિાર અંતગાત િાબણજય િપરાશ માટેના વિજ કનેકશન િાિતની તા. ૧૦/૧૦/૨૦૧૪ ના રોજ
લેબખત રજુ આત મ.ગુ.િી.કં.લી. આણંદ િતુળ
ા કચેરીએ કરે લ છે. સદર રજુ આતના અનુસધ
ં ાનમાં આપને
જણાિિાનું કે, આપનું ગામ વશહોલ તાલુકો પેટલાદ જજ. આણંદ મ.ગુ.િી.કં.લી.ના પેટલાદ (ગ્રામ્ય) પેટા
વિભાગીય કચેરીના કાયાક્ષેત્ર હેઠળ આિે છે. નાયિ ઇજનેર શ્રી, પેટલાદ (ગ્રામ્ય) પેટા વિભાગ તરફથી પુરી
પાડિામાં આિેલ માદહતી મુજિ તા. ૦૯/૦૭/૨૦૧૪ ના રોજ આપના ધ્િારા રૂવપયા. ૪૦૦/- નોંધણી ફી
ભરી ૭ કીલોિોટનું થ્રી ફેઈઝ ઔધોબગક વિજ જોડાણ માટે ની અરજી વમલકત નંિર. ૧૮૨૬ માં મોજે ગામ
વશહોલ માટે નોંધણી કરાિેલ. સદર અરજીનુ ં સ્થળ સિેક્ષણ કરતાં આપની માંગણીિાળી જગ્યા ખેતી લાયક
હોિાથી આપને વનયમ મુજિ ખેતીલાયક જમીનમાં ઔધોબગક વિજ જોડાણ આપી શકાય તેમ ન હોય આપની
અરજી રદિાતલ ગણી દફતરે કરિામાં આિેલ છે . સદર િાિતની લેબખત ર્જણ નાયિ ઇજનેર શ્રી, પેટલાદ
(ગ્રામ્ય) પેટા વિભાગ તરફથી પત્ર નંિર. પીટીડી(રૂ) /૫૩૯૫ તા. ૦૪/૦૮/૨૦૧૪ થી કરિામાં આિેલ છે .
સદર પત્રમાં જણાવ્યા મુજિ આપે સદર જગ્યા સક્ષમ અવધકારીશ્રીની બિન ખેતીની ઔધોબગક હેત ુ માટેની
પરિાનગી મેળિીને બિન ખેતી પ્રમાણપત્ર સાથે નિેસરથી ઔધોબગક વિજ જોડાણ માટેની અરજી નોંધણી
કરાિિાની રહેશ.ે

પ્રશ્ન અગાઉથી
આિેલ છે અને
અરજદારશ્રી હાજર
રહેલ છે .

૨

પેટલાદ

હદરલાલ ડાહયાભાઇ

જોષી ફળીયુ,ં મુ. િટાિ તા.

જોષી,

પેટલાદ જી. આણંદ

પ ૂરતો વિજ પ્રિાહ નહીં મળિા િાિત.

સદર ગ્રાહકના ફબળયાની હળિા િીજ દિાણની લાઇનનો જૂનો કેિલ િદલી નિો િધારે

પ્રશ્ન અગાઉથી

ક્ષમતાનો કેિલ તા. ૧૧.૧૦.૧૪ ના રોજ નાંખિામાં આિેલ છે . ત્યારિાદ ગ્રાહકને ૨૨૮

આિેલ છે અને

િોલ્ટે જથી ૨૩૬ િોલ્ટેજ મળે છે . આમ લો-િોલ્ટેજની ફદરયાદ દૂ ર કરે લ છે .

અરજદારશ્રી હાજર
રહેલ છે .

૩

પેટલાદ

રવિનાિેન વત્રકમભાઇ

મુ. ફાંગણી, િણકરિાસ,

સિાભાઇ ડાભી,

ઇનન્દીરા કોલોની,

ફાગણી ગામના વમલ્કત નં. ૮૩૮ માં િીજ જોડાણ આપિા
તા. િાિત.

પેટલાદ જી. આણંદ

ફાગણી ગામમાં વમલ્કત નં. ૮૩૮ માં સદર જગ્યાએ શ્રી વત્રકમભાઇ સિાભાઇ િણકરના નામે

પ્રશ્ન અગાઉથી

હાલમાં િીજ જોડાણ ચાલુ છે. જેનો ગ્રાહક નં. ૦૯૪૦૫/૦૦૫૦૬/૫ છે . આમ, કંપનીના

આિેલ છે અને

પ્રિતામાન વનયમ મુજિ એક જ વમલ્કતમાં એક જ હેત ુ માટે િે િીજ જોડાણ આપી શકાય નહીં.

અરજદારશ્રી હાજર

િધુમાં જણાિિાનું કે રજૂઆત કર.લ જગ્યા ઇનન્દરા નગરી મોજે ગામ ફાગણીમાં િીજ જોડાણની

રહેલ છે .

જરૂર હોય તો તે જગ્યાની આકારણી પત્રક તથા જરૂરી દસ્તાિેજો સાથે વનયત એ-૧ ફોમા ભરી
નિેસરથી પેટલાદ(ગ્રામ્ય) પેટા-વિભાગમાં અરજી કયેથી નવિન િીજ જોડાણ આપિાની
કાયાિાહી હાથ ધરિામાં આિશે.
૪

પેટલાદ

ઇશ્વરભાઇ ડી. સોલંકી,

ગામ-હદરયાણ, પોસ્ટ-સાયમા,

સદર ફદરયાદના અનુસધ
ં ાને િીજ કંપની દ્વારા સાયમા થી હદરયાણા રોડ ઉપરના પોલ પરથી

પ્રશ્ન અગાઉથી

તા. ખંભાત

ડીશ એન્ટેનાના િાયર દૂ ર કરિા િાિત.

ડીશ એન્ટેનાના િાયર દૂ ર કરિામાં આિેલ છે . તેમજ ડીશ એન્ટેનાના ઓપરે ટરને નોદટસ

આિેલ છે અને

જી. આણંદ

પાઠિિામાં આિેલ છે .

અરજદારશ્રી હાજર
રહેલ છે .

૫

પેટલાદ

ગણપતભાઇ જલુભાઇ

મુ. જેઠિાપુરા, પો. િાંધણી,

સોલંકી,

તા.પેટલાદ જી. આણંદ

િાબણજય િીજ કનેકશન આપિા િાિત.

ખેતી વિષયક જમીનમાં ખેતીિાડી દફડર પરથી ૩ દક.િોટ સુધીની મયાા દામાં અને રૂા. એક લાખ

પ્રશ્ન અગાઉથી

સુધીની અંદાજપત્રની રકમ જરૂરત પ્રમાણે ભરપાઇ કયેથી િીજ જોડાણ આપિામાં આિે છે .

આિેલ છે અને

િાબણજ્ય હેત ુ માટે કે ધંધાદકય હેત ુ માટે જમીન િીનખેતી પ્રમાબણત હોિી જરૂરી છે .

અરજદારશ્રી હાજર
રહેલ છે .

૬

પેટલાદ

નટુ ભાઇ ડાહયાભાઇ

સુણાિ, પી.કે. ખરી પાછળ,

ખેતરમાં ઘર માટેન ું િીજ કનેકશન એસ્ટીમેટના નાણાં ભરિા

ગોહેલ,

તા. પેટલાદ જી. આણંદ

છતાં ન આપિા િાિતની લોક દરિારમા; રજુ આત.

આપે લોક દરિાર અંતગાત ખેતરમાં ઘર િપરાશ માટે ના વિજ કનેકશન િાિતની તા. ૦૮/૧૦/૨૦૧૪ ના
રોજ લેબખત રજુ આત મ.ગુ.િી.કં.લી. આણંદ િતુળ
ા કચેરીએ કરે લ છે. સદર રજુ આતના અનુસધ
ં ાનમાં આપને
જણાિિાનું કે, આપનું ગામ સુણાિ તાલુકો પેટલાદ જજ. આણંદ મ.ગુ.િી.કં.લી.ના સોજીત્રા પેટા વિભાગીય
કચેરીના કાયાક્ષેત્ર હેઠળ આિે છે. નાયિ ઇજનેર શ્રી, સોજીત્રા પેટા વિભાગ તરફથી પુરી પાડિામાં આિેલ
માદહતી મુજિ આપે તા. ૧૭/૦૯/૨૦૧૩ ના રોજ ખેતી વિષયક સિે નંિર. ૮૩/૨ ના વમલકત નંિર.
૨/૩૧૦ મોજે ગામ સુણાિમાં ૦.૫ કીલોિોટ વિજભારના સીંગલ ફેઈઝ ઘર િપરાશના વિજ જોડાણ માટે ની
અરજી સોજીત્રા પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે નોંધાિેલ હતી. જેનું અંદાજપત્ર તા. ૧૨/૧૧/૨૦૧૩ ના રોજ
પાઠિિામાં આિેલ. જેના નાણાં આપે તા. ૧૨/૧૧/૨૦૧૩ ના રોજ ભરપાઇ કરે લ છે . સદર વિજ જોડાણ માટે
૦.૧૫૫ કીલોમીટર સીંગલ ફેઈઝ િે િાયરની હળિા દિાણની લાઇન ઉભી કરિાની હોિાથી સદર વિજ
જોડાણ િી કેટેગરી હેઠળ નોંધાયેલ. સદર વિજ જોડાણ માટે ની લાઇન ઉભી કરિાની કામગીરી િાકી હતી તે
સમયમાં તા. ૦૬/૧૨/૨૦૧૩ ના રોજ મ.ગુ.િી.કં.લી. પદરપત્ર નંિર. ૨૫ ની માગાદવશિકા અમલમાં આિેલ
અને સદર મુજિ આપનું વિજ જોડાણ આપિા પાત્ર થતું ન હોય આપને વિજ જોડાણ આપી શકાયેલ નથી.
આપના તરફથી ભરપાઇ કરિામાં આિેલ અંદાજપત્રના નાણાં રીફંડ લેિા માટે આપે અંદાજપત્રના નાણાં
ભરપાઇ કયાાની અસલ પહોંચ સાથે રીફંડની અરજી સોજીત્રા પેટા વિભાગ ખાતે કરશો. જેથી આપના વનયમ
મુજિ રીફંડને પાત્ર નાણાં રીફંડ કરિા માટે કાયાિાહી કરી શકાય.

તા. ૧૫/૧૦/૨૦૧૪ ના રોજ યોર્જયેલ લોક દરિારમાં મુખ્ય ઇજનેર શ્રી ધ્િારા આપેલ સુચના
મુજિ જે તે સમયે અરજદારને જેજીિાય ફીડર પરથી સિે કરે લ હતુ.ં સદર સ્થળનું ફરીથી સિે
કરતાં હયાત ખેતીિાડી ફીડરની એલટી લાઇનમાંથી ૨૨૫ મીટર નવિન લાઇન ઉભી કરિી પડે
તેમ છે . જે માટે ન ુ ં રૂવપયા. ૪૦૦૯૮/- નુ ં અંદાજપત્ર તા. ૧૭/૧૦/૨૦૧૪ ના રોજ અરજદારને
પાઠિિામાં આિેલ છે . આ અંદાજપત્ર ભરપાઇ થયેથી અરજદારને વિજ જોડાણ આપિાની
કાયાિાહી હાથ ધરિામાં આિશે.

પ્રશ્ન અગાઉથી
આિેલ છે અને
અરજદારશ્રી હાજર
રહેલ છે .

૭

પેટલાદ

શ્રી નગીનભાઇ પટેલ,

શ્રી પાળજ લોક સેિા સવમવત,
મુ.પો. પાળજ – ૩૮૮ ૪૬૫.
તા. પેટલાદ જી. આણંદ

પાળજ ગામના વિજળીના પ્રશ્નો લોક દરિારમાં લેિા િાિત.

તા. ૧૫/૧૦/૨૦૧૪ ના રોજ યોર્જયેલ લોક દરિારમાં મુખ્ય ઇજનેર શ્રી ધ્િારા આપેલ સુચના

પ્રશ્ન અગાઉથી

મુજિ નાયિ ઇજનેર પેટલાદ (ગ્રામ્ય) ને તા. ૧૭/૧૦/૨૦૧૪ ના રોજ રૂિરૂ સિે માટે

આિેલ છે અને

મોકલેલ. જેમાં નાયિ ઇજનેર પેટલાદ (ગ્રામ્ય) તેમજ અરજદારને સાથે રાખી રૂિરૂ સ્થળ સિે
કરે લ છે . જેમાં
1. પાળજ ગામના ખિાઇ ગયેલા લોખંડના પોલની જગ્યાએ ૩૨ નંગ નવિન વસમેન્ટ પોલ ઉભા
કરે લ છે તેમજ ૩૦ નંગ પોલ લાંિા ગાળા હોય ત્યાં ઉભા કરે લ છે . આ ઉપરાંત તેઓના ધ્િારા
રૂિરૂમાં છ અન્ય પોલ િદલિા માટે િતાિેલ. જેમાંથી ચાર પોલ માટે સ્થાવનકો ધ્િારા હાલના
જુ ના પોલને િદલિા માટે વિરોધ કરે લ તેમજ આ પોલ સારી હાલતમાં હોઇ હાલ કોઇ
િદલિાની જરૂરીયાત નથી. આમ નાયિ ઇજનેર પેટલાદ (ગ્રામ્ય) ધ્િારા અરજદાર સાથે રૂિરૂ
ચચાા થયા મુજિ હાલ ૩૨ નંગ પોલ ઉભા કરે લ છે . તેન ું કામ સત્િરે પ ૂણા કરિામાં આિશે.
2. પાળજ ગામની હાઇસ્કુ લના કંમ્પાઉન્ડમાંથી ફકત એક જ પોલ િહાર કાઢિાની જરૂદરયાત છે.
જે કામગીરી સત્િરે પ ૂણા કરિામાં આિશે.
3. પાળજ ગામના િસ સ્ટે ન્ડની પાછળના રાન્સફોમાર સેન્ટરમાંથી નીકળતી િહાણિટી
માતાજીના મંદદર તરફ જતી હળિા દિાણની લાઇનનું રૂિરૂ સ્થળ સિેક્ષણ કરતાં પ્રથમ ત્રણ
ઓપન કંડકટરને િદલે એિીસી નાખિાની કામગીરી સત્િરે પ ૂણા કરિામાં આિશે.
4. મોતીમાલાના વિસ્તારમાં આિેલ ૫ કેિીએ રાન્સફોમાર સેન્ટરમાં એક જ િાજુ એ એલટી
લાઇનનો સીંગલ ફેઈઝ લોડ આિેલ હોય અને સમય જતાં વિજભાર િધી જતાં નજીકમાં આિેલ
િોટર િકા સ િાળા રાન્સફોમાર સેન્ટરમાં તાંવત્રક રીતે શકય હોય સદર આશરે ૨૨ જેટલા વિજ
જોડાણો ફેરિિામાં આિેલ છે અને ૫ કેિીએ નું રાન્સફોમારની હિે જરૂરીયાત ન રહેતા
િદલિામાં આિેલ નથી.
5. પાળજ ગામના િદા વિસ્તારમાં હાલ ૧૧ કેિી આશાપુરી ખેતી વિષયક ફીડર પરથી
સ્પેશીયલ ડીઝાઇન રાન્સફોમાર ધ્િારા ૨૪ કલાક સીંગલ ફેઈઝ િીજ પુરિઠો પુરો પાડિામાં
આિે છે .
6. પાળજ ગામના રામપુરા તથા િહાણિટી પુરાના ૧૧ કેિી આશાપુરી ખેતી વિષયક ફીડરના
ટેપીંગ ડીઓ ફયુઝ કાળી તલાિડી લોકેશન નંિર. એએસપી/૧૮૫ ઉપર છે , જે નજીકના
લોકેશન નંિર. એએસપી/૨૨૧ ઉપર ટેપીંગ ડીઓનું સ્થળ ફેરફાર કરવું તાંવત્રક રીતે શકય છે .
તેન ું કામ સત્િરે પ ૂણા કરિામાં આિશે.
7. પાળજ ગામના હોળી ચકલા વિસ્તારમાં લો િોલ્ટેજ માટે હયાત રાન્સફોમાર સેન્ટરથી ૩૫૦
મીટર નવિન એિીસી ખેચી અલગ સકીટ િનાિી િીજ પુરિઠો આપતા ફરીયાદનો વનરાકરણ
થઇ શકશે. તેન ું કામ સત્િરે પ ૂણા કરિામાં આિશે.

અરજદારશ્રી હાજર
રહેલ છે .

૮

િોરસદ

શ્રી કાન્તીભાઇ

પ્રમુખ શ્રી, ભારતીય કીસાન

લોક દરિાર કાયાક્રમ વિજ કંપની ધ્િારા થયેલ નુકશાનીના

પરસોત્તમભાઇ પટે લ,

સંધ

િળતર િાિત.

ગ્રાહકના ખેતર પાસે આિેલ સિે નંિર. ૫૩૯/૪ માંથી મ.ગુ.િી.કં.બલ. ની પસાર થતી એલ.ટી. લાઇનમાં તા.
૧૩/૦૨/૨૦૧૪ ગુરૂિારના રોજ િપોરના આશરે ૦૩:૫૫ કલાકે પિનના સુસિાટાથી િીજ િાયર ભેગા
થિાથી તણખા ઝરિાથી ખેતરમાં રાખેલ ડાંગરના પુળાની ગંજીમાં આગ લાગિાથી આવથિક નુકસાન થયેલ છે

આણંદ જજલ્લા, મુ.પો. રાસ તા.

તેિી ર્જણ આપે તા. ૧૪/૦૨/૨૦૧૪ લેબખત અરજીથી પેટા વિભાગીય કચેરી રાસને કરે લ હતી. તેના

િોરસદ જી. આણંદ

અનુસધ
ં ાનમાં પોલીસ સ્ટેશન, વિરસદ ધ્િારા ર્જણિાજોગ એન્રી નંિર. ૬/૨૦૧૪ ધ્િારા રૂવપયા. ૪૫૦૦૦/-

પ્રશ્ન અગાઉથી
આિેલ છે અને
અરજદારશ્રી હાજર
રહેલ છે .

નું નુકસાન થયેલ છે તેિી ર્જણ થયેલ હતી. જે િાિતે સ્થળ તપાસ કરી સ્થળનો નકશો નજરે જોનારનુ ં
વનિેદન, આપનું વનિેદન લીધેલ હતુ.ં આ પછી વિધુત વનરીક્ષક શ્રી, ઉર્જા અને પેરોકેવમકલ્સ વિભાગ,
નડીઆદને પેટા વિભાગીય કચેરી, રાસના પત્ર નંિર. ૭૫૬ તા. ૧૭/૦૨/૨૦૧૪ થી સદર િનાિની ર્જણ
કરે લ હતી. સદર િનાિ િાિતે તેમના તરફથી આજ સુધી કોઇ પ્રત્યુત્તર મળે લ નથી. તદ્દઉપરાંત િળતરના
દાિા માટે પેટા વિભાગીય કચેરી રાસની પ્રપોઝલ પત્ર નંિર. રાસ/ટેક/૧૨૮૩ તા. ૨૪/૦૩/૨૦૧૪ ના રોજ
યુનાઇટેડ ઇવન્ડયા ઇન્સ્યોરસ કંપની લીમીટેડ િડોદરાને રૂિરૂ પહોંચાડેલ છે અને આજ દદન સુધી િીમા કંપની
તરફથી કરિામાં આિેલ કોઇ કાયાિાહીની ર્જણ કરે લ નથી. નુકસાનીના િળતર માટે િકીલ મારફતે લીગલ
નોટીસ કંપનીને મોકલી આપિી. જે આપના તરફથી મળ્યેથી યુનાઇટે ડ ઇવન્ડયા ઇન્સ્યોરનસ કંપની લીમીટે ડ
મોકલી આપિામાં આિશે. ત્યારિાદ વિમા કંપની ધ્િારા વનયમોનુસાર આપને નુકસાનીના િળતરની રકમ
ચુકિિા કાયાિાહી હાથ ધરિામાં આિશે.

લોકદરબારઅંતગગ તઆિેલપ્રશ્નોનીવિગત. તા. ૧૬.૧૦.૧૪- જી. મડહસાગરતા. લણાિાડાસ્ર્થળ-લણાિાડા
અ.

વિભાગીયકચેરી

પ્રશ્નાર્થીનં નામ

સરનામ ં

પ્રશ્નનીવિગત

પ્રત્યતર

નં.
૧

લુણાિાડા

કડાણા ગામના િીજ

ગામ-કડાણા

ગ્રાહકો

કડાણા ગામના િર્જરથી બ્રાહ્મણિાડા તરફની વસિંગલ વિજ

કડાણા ગામમાં િીજ લાઇનના િૉલ્ટેજનો પ્રશ્ન હલ કરિા માટે તા.૨૮.૧.૨૦૧૪ ના રોજ તાંવત્રક

લાઈનમાં થ્રીફેજ લાઇન નાખિા િાિત.

મંજૂરી મેળિેલ છે . અને જેનો ખચા રૂવપયા ૨,૧૪,૯૩૬/- જેટલો થાય છે . તે કામગીરી સત્િરે
પ ૂણા કરિામાં આિશે.

૨

લુણાિાડા

શ્રી િાગદડયા રમેશભાઈ

ગામ-રોયણીયા

િીજચોરી કયાા િગર િીજચોરીનો કેસ કરિા િાિત.

ભ ૂરાભાઈ

િીજ કંપનીના વનયમો અનુસાર તારીખ-૧૬.૫.૨૦૧૪ ના રોજ િીજ કનેક્શન તપાસણી દરમ્યાન
િીજચોરી માલ ૂમ પડેલ છે જેથી જે તે તપાસણી અવધકારીએ સ્થળ ચકાસણી કરી ગ્રાહકના
પ્રવતવનવધની હાજરીમાં ચેદકિંગ શીટ ભરે લ છે . અને તેન ું િીજ ચોરીનુ ં બિલ આપિામાં આિેલ
અને જે ભરપાઈ ન થતાં પોલીસ ફદરયાદ નોધિિામાં આિેલ છે જેનો કેસ હાલ પડતર છે . તેન ું
વનરાકરણ આિતા આગળની કાયાિાહી કરિામાં આિશે.

૩

લુણાિાડા

શ્રી પાંડોર ભીખાભાઇ
રણછોડભાઈ

ગામ- મંકોદડયા

શ્રી. પાંડોર ભીખાભાઇ રણછોડભાઈના ખેતીિાડી

લોક દરિાર અન્િયે તારીખ ૧૦.૧૦.૨૦૧૪ ના રોજ અરજદારશ્રી પાંડોર ભીખાભાઇ

વિજજોડાણમાં પ ૂરતો િીજ પુરિઠો ન મળિા િાિત.

રણછોડભાઈ ગ્રાહક નંિર-૦૯૬૩૬/૧૦૦૯/૪ છે . તેઓની અરજીના આધારે પેટા વિભાગીય
કચેરી દ્વારા તપાસ કરતાં ૧૦૦ કેિીના રાન્સફોમાર ઉપર ૪.૩ કી.મી જેટલી લાંિી એલટી આિેલ
છે . અને સદર રાન્સફોમાર ઉપર ૧૮ કનેક્શન તથા ૭૦ એચપી જેટલો વિજભાર હોઇ સદર
રાન્સફોરમરની આજુ િાજુ ના વિસ્તારમાં ખેતીિાડીના નિા જોડણો માટે ઊભા કરાયેલ ૬(છ)
રાન્સફોરમરો ઉપર તેમની ક્ષમતા િધારી તથા નિા ૨(િે) રાન્સફોમાર ઊભા કરી ૧૦૦ કેિીના
રાન્સફોમાર ઉપરનો લોડ અન્ય રાન્સફોરમરો ઉપર વિભાજજત કરે લ છે . તથા ૧૦૦ કેિીએના
રાન્સફોમારની કેપેવસટી ઘટાડી તેને પણ ૨૫ કેિીએનું કરિામાં આિેલ છે અને તેના પર ૩૫૦
મીટર જેટલી હળિા દિાણની લાઇન ઉપર ૪ કનેક્શન રહેશે તે રીતે લોડ વિભાજજત કરી લો
િોલટે જનો પ્રશ્ન હલ કરિા માટેની સિેની કામગીરી પ ૂણા કરિામાં આિેલ છે . જે ટૂંક સમયમાં
દરખાસ્ત મોકલી તાંવત્રક મંજૂરી મેળિી કામગીરી પ ૂણા કરિામાં આિશે.

નોંધ

૪

લુણાિાડા

શ્રી ચૌહાણ જયદીપવસિંહ

ગામ-કડાણા

કાળુવસિંહ

ગ્રાહક નંિર ૦૯૬૪૧/૦૦૪૪૮/૪ એનઆરજીપી નંિરનું

અરજદારની અરજીના આધારે પેટા વિભાગીય કચેરીમાં તપાસ કરતાં અરજદાર દ્વારા તારીખ-

કનેક્શન િગર ખોટુ ં બિલ આપિા િાિત.

૨૯.૪.૨૦૦૬ ના રોજ તેમને કનેક્શન મળે લ છે તેમજ તેમના દ્વારા પહોચ નંિર૭૪૩૨૯૩/૨૩.૩.૨૦૦૬ મુજિ સવિિસ કનેક્શન ચાર્જ રૂવપયા ૭૨૫/- તથા પહોચ નંિર
૭૪૩૨૯૪/૨૩.૩.૨૦૦૬ મુજિ રૂવપયા એનજી દડપોજજટ તરીકે ભરે લ છે . અને તેના આધારે
તેમને ઉપરોક્ત કનેક્શન આપિામાં આિેલ છે . અને તે પેટે પહેલ ું બિલ દડસેમ્િર-૨૦૦૬ માં
તેમણે આપિામાં આિેલ તેન ું પેમેન્ટ તેઓશ્રી દ્વારા કરિામાં આિેલ હતુ ં નદહ ત્યાર િાદ તારીખ
૧૩.૩.૨૦૦૭ ના રોજ રૂવપયા ૧૮૦૬/- ભરપાઈ કરે લ હતુ.ં ત્યાર િાદ અરજદાર દ્વારા કોઈ બિલ
ભરપાઈ ન થતાં તેમનુ ં કનેક્શન તારીખ ૧૧.૪.૨૦૧૨ ના રોજ રૂવપયા ૨૮૯૧.૦૧/- િાકી
હોિાથી પીડીસી કરિામાં આિેલ છે . અને ત્યાર િાદ તેમના િાકી નીકળતા નાના માટે
સમાધાનની રાહે તેમને લોકઅદાલતમાં પણ હર્જર રહેિા જણાિેલ છતાં આજદદન સુધી કોઈ
નાણાં ભરપાઈ કરે લ નથી.

૫

લુણાિાડા

શ્રી દહરાભાઈ

ગામ-સરસણ

િાપુજીભાઇ પટે લ

એનસ્ટમેટના નાણાં ભરિા છતાં ખેતીિાડી િીજજોડાણ ન

અરજદારશ્રી દહરાભાઈ િાપુજીભાઇ પટેલ રહે. સરસણ ની ફદરયાદના આધારે પેટા વિભાગીય

મળિા િાિત.

કચેરી દ્વારા તપાસ કરતાં ગ્રાહક અરજદાર દ્વારા તારીખ ૩૦.૩.૨૦૧૩ ના રોજ રૂવપયા ૨૬૨૦/પહોચ નંિર-૬૨૯૨૦૫ તથા રૂવપયા ૧૩૨૦/- પહોચ નંિર-૬૨૯૨૦૭ તેમજ રૂવપયા ૧૦૦/પહોચ નંિર-૬૨૯૨૦૬ થી ભરપાઈ કરે લ. પરં ત ુ ત્યાર િાદ સર્ક્ુલ
ા ર-૧૫ ૧૪.૩.૨૦૧૩ મુજિ
એક સિે નંિરમાં િે િીજ જોડાણ આપી શકતા નથી. જેના આધારે જેતે સિે નંિરમાં અન્ય
જોડાણ ભ ૂલાભાઇ િાપુજીભાઇ પટેલ કે જેનો ગ્રાહક નંિર ૦૯૬૨૨/૧૦૧૦૦/૩ હયાત હોઇ એક
સિે નંિરમાં િીજુ ં કનેક્શન કે જે દહરાભાઈ િાપુજીભાઇ પટેલના નામે નવું માંગેલ છે અને જેના
ભાિ પત્રકના નાણાં ભરપાઈ થયેલ છે તે કનેક્શન મ.ગુ.િી.કં.લી.ના વનયમ મુજિ આપી શકાય
તેમ નથી.

૬

લુણાિાડા

સંગાડા મંગળાભાઇ

ગામ.િચકરીયા (ઉ)

હીરાભાઇ
૭

લુણાિાડા

નિાઘરા તથા લીમડા

નિાઘરા તથા લીમડા મુિાડી

િચકરીયા (ઉ) ધનખાઇ ફળીયા માં લો િોલ્ટેજના પ્રશ્ન

પેટા વિભાગીય કચેરી ઘ્િારા સદર લો િોલ્ટે જ િાિતે સે કામગીરી કરી જરૂર જણાયતો તાંવત્રક

િાિત.

મંજુરી મેળિી સદર ફળીયામાં લો િોલ્ટેજનો પ્રશ્ન હલ કરિામાં આિશે.

મોિાસા ફીડર થ્રીફેઇઝ લાઇન િારં િાર િંધ થિા િાિત.

મોિાસા ફીડર ઉપર હાલ જરૂરી સમારકામ માટે હાલ િકા ઓડા ર પ્રોસેસ મા છે .તેમ છતા

મુિાડી ગામના ખેડુત

સ્થાનીક લાઇન સ્ટાફ ઘ્િારા સમાર કામ ચાલુ કરે લ છે અને સદર ફીડર ઉપરથી લોડ ઓછો
કરિા માટે ની સિેની કામગીરી હાલ ચાલુ છે. જેથી ટુ ક સમયમા જરૂરી સમારકામ કરી નહીિત
રીપીગ આિે તે રીતે આયોજન કરે લ છે .

૮

લુણાિાડા

પ્રમુખશ્રી નગરપાલીકા

ગામ- લુણાિાડા

સ્રીટલાઇટો િારં િાર ઉડીજિા તથા રીપેરીગ કરિા િાિત.

લુણાિાડા

પ્રમુખશ્રી નગરપાલીકા લુણાિાડા ની સ્રીટ લાઇટ ની ફરીયાદ િાિતે લોકદરિાર માં થયેલ
ચચાા મુજિ પેટા વિભાગીય કચેરી લુણાિાડા-૨ ઘ્િારા લાઇન સ્ટાફ તથા નગરપાલીકાના સ્ટાફ
સાથે રાખી જે લોકેશનોમાં સ્રીટ લાઇટના કેિલ િદલિાના થતા હોઇ / રીપેર કરિાના થતા
હોઇ તેમજ ફોલ્ટના કારણે સ્રીટ લાઇટો િંધ રહેતી હોઇ તેમજ નડતર રૂપ પોલ હોય તે તમામ
િાિતો નો સિે કરી કામગીરી કરિા માટે વનણાય થયેલ અને તે મુજિ અત્રેની પેટા વિભાગીય
કચેરી ઘ્િારા સિે કામગીરી કરાિી જરૂરી સમારકામ માટે સદર કામગીરી કોન્રાકટર શ્રી
પી.િી.સોલંકીને સોપિામા આિેલ છે .તે ટુ ક સમયમાં પુણા કરી આપિામા આિશે.

૯

લુણાિાડા

ડામોર રમણભાઇ એફ

ગામ.ડીટિાસ

ડીટિાસ ગામના િામણીયા ફળીયામા લો િોલ્ટેજ િાિત.

પેટા વિભાગીય કચેરી ઘ્િારા સદર લો િોલ્ટે જ િાિતે સિે કામગીરી કરી જરૂર જણાયતો તાંવત્રક
મંજુરી મેળિી સદર ફળીયામાં લો િોલ્ટેજનો પ્રશ્ન હલ કરિામાં આિશે.

લોકદરબારઅંતગગ તઆિેલપ્રશ્નોનીવિગત. તા. ૧૬.૧૦.૧૪- જી. િડોદરાતા. િડોદરાસ્ર્થળ-િડોદરાશહેર
અ.

વિભાગીયકચેરી

પ્રશ્નાર્થીનં નામ

સરનામ ં

પ્રશ્નનીવિગત

પ્રત્યતર

નં.
૧

એમજીિીસીએલ

શ્રી રાજેન્દ્ર િિે

૧. વનયમીત રીતે િીલ ભરિા છતા િીલમાં વિલંિીત

૧. કોઇપણ ગ્રાહક િીજ િીલની પુરેપરુ ી રકમ િીલ ભરિાની છે લ્લી તારીખની સમયમયાાદામાં

ચાર્જનો દં ડ કરિો તેની કઇ કાયદાકીય કલમ છે તેનો લેબખત

ભરે તો તેમની ઉપર કોઇ વિલંિીત ચાર્જ લાગતો નથી.

જિાિ આપિો
ર. એમ જી િી સી એલ ધ્િારા આપિામાં આિેલ િીજ િીલ

ર. જો કોઇપ્ણ ગ્રાહકે િીજ િીલની રકમ વનયત સમયમયાા દાની અંદર તેમજ પુરેપરુ ી ભરપાઇ

ુ ુ ભરપાઇ કયાા પછી તે પછીના આિતા િીલમાં
પુરેપર

કરે લ હોય તો ત્યાર પછીના િીજ િીલમાં પાછલી િાકી રકમ િતાિિામાં આિતી નથી. પરં ત ુ

પાછલી િાકી િતાિી ખોટી રીતે નાણાં િસુલિા િાિતની

અમુક સંજોગોમાં જયારે િીજળીના દરમાં પાછળની અસરથી કોઇ ફેરફાર કરિામાં આિેલ હોય

કલમ જણાિશો.

અથિા િીજ િીલની ગણતરીમાં કોઇ ભુલ થયેલ હોય તેિા સંજોગોમાં પાછલી િાકી રકમ
આિી શકે છે .

૩. રુ .૭૦ થી રુ . ૮૦ લાખ રવપયાનુ’ િીજ િીલ િાકી

૩. વનયત સમયમયાાદામાં િીજ િીલના નાણાં ન ભરાય તેમજ નોટીસ પીરીયડ પુરો થયા પછી

રાખનારનું િીજ જોડાણ નથી કપાતુ અને નાના રહેઠાણ

િીજ િીલના નાણાં િાકી હોય તેિા તમામ ગ્રાહકોના િીજ જોડાણ કાપિાપાત્ર હોય છે.

વિસ્તારના નાગરીકોના િીજ જોડાણ કાપવુ તે કાયદાની
કલમ જણાિશો.
૪. વનવ ૃત થયેલ અવધકારીના સહીથી િીજ િીલ િર્જિિા

૪. િીજ િીલો અંદાજીત િાવષિક િપરાશ પ્રમાણે એક સાથે પ્રીન્ટ કરાિિામાં આિતા હોય છે

અથિા ઇતર પત્રવ્યિહાર કરિો. જે આપની િહીિટી ભુલ

અને તેની ઉપર તે સમયના સક્ષમ અવધકારી તેમના હોદાની રુ એ એમજીિીસીએલ િતી તેમની

છે .

સહી કરતા હોય છે એ િીલની માન્યતા તે અવધકારીના રીટાયડા થઇ જિાથી અથિા તો િીજો
કોઇ કારણથી એમજીિીસીએલના એમ્પ્લોઇમેન્ટમાં ન હોિા છતા જળિાય છે. િધુમાં િીજ િીલ
ઉપર િીલ િનાિનાર કમાચારીની સહી હોય છે. તેમ છતા િીલ ઉપર મુખ્ય ઇજનેરનું નામ
અને મુખ્ય ઇજનેરની સહી દશાાિિાને િદલે ફકત હોદો દશાાિિાની િાિત કંપનીની વિચારણા
હેઠળ છે .

૨

વિશ્િામીત્રી

શ્રી કે જી જયસ્િાલ

(પવશ્ચમ)

પ. એમજીિીસીએલના ભુલોથી ગ્રાહકને થયેલ નુકસાનનુ ં

પ. જયારે કોઇ ગ્રાહકની આ િાિતની રજુ આત આિે તો તેિા દકસ્સામાં વનયમાનુસાર વનણાય

િળતર કેમ ન આપવુ.ં

લેિામાં આિે છે .

હરીનગર પાંચ રસ્તાથી રાજેશ ટાિર રોડ પરના સુનેર

અરજદારની રજુ આતના આધારે નાયિ ઇજનેરશ્રી ગોત્રી સિ ડીિીઝન ધ્િારા સ્થળ તપાસ કરી

કોમ્પ્લેક્ષ, વશિરં જની કોમ્પ્લેક્ષ, અંબિકા એિન્યુ તરફ જતી

હરીનગર - રાજેશ ટાિર રોડ ઉપર આિેલ ૬૩ કેિીએના િે (ર) રાન્સફોમાર સેન્ટર હટાિિા

એચ.ટી. / એલ.ટી. લાઇનના િીજ થાંભલા ખસેડિા િાિત.

માટે તાંત્રીક મંજુરી મેળિિા માટે વિભાગીય કચેરીએ તારીખ ર૯/૧૦/૧૪ ના રોજ દરખાસ્ત
(એન.આઇ.સ્કીમ હેઠળ) મોકલિામાં આિેલ છે . જેની મંજુરી મલ્યે થી આગળની કાયાિાહી
કરિામાં આિશે.

૩

વિશ્િામીત્રી

શ્રી િી જે િાછરામણી,

(પવશ્ચમ)
૪

વિશ્િામીત્રી (પ ૂિા)

એ-૧૪, રાધાદક્રષ્ણા પાકા ,

ગ્રાહક નં. ૧૫૫૨૭/૦૨૬૫૦/૦ ના િીજ પ્રસ્થાપન પર

ગ્રાહક નં. ૧૫૫૨૭/૦૨૬૫૦/૦ ના િીજ પ્રસ્થાપન પર તા.૧૩/૧૦/૧૪ ના રોજ અથીંગ

અકોટા ગાડા ન પાસે

અથીગ કરિા િાિત.

કરિામાં આિેલ છે .

રાવધકા ટે નામેન્ટ મકાન નં. ૯૦ થી ૯૭ ના િીજ મીટરો

અરજદારની રજુ આતના સંદભામાં તમામ મકાન નં ૯૦ થી ૯૭ ના િીજ મીટરો ધરના પછળના

ધરના પાછળના ભાગેથી ખસેડી આગળના ભાગે ખસેડિા

ભાગેથી ધરના આગળના ભાગે ખસેડિાનું કામ તા. ૧૪/૧૦/૧૪ ના રોજ પ ૂણા કરિામાં આિેલ

િાિત.

છે .

૧. દે િી પાકા સોસાયટીમાં નડતરરુ પ િીજ પોલ હટાિિા

૧. અરજદાર ને માંજલપુર સિ ડીિીઝન ઓફીસમાં િીજ લાઇન હટાિિાની અરજી કરિા

િાિત.

જણાિેલ છે . અને અરજી કયેથી તેમજ લાઇન હટાિિા માટેનો થતો ખચા ભરપાઇ કરિાની

શ્રી નરે ન્દ્રસીંહ િી સોલંકી ૯ર, રાવધકા ટેનામેન્ટ, રે િા
પાકા ગરિા મેદાન પાસે

૫

લાલિાગ

શ્રી ઠાકોરભાઇ ડી. પટેલ,

૬ દે િી પાકા સોસાયટી,
માંજલપુર

ે રી આપ્યે થી તેમજ " Way Leave " મળી રહે થી આગળની કાયાિાહી કરિામાં આિશે.
િાંહધ

નોંધ

૫

લાલિાગ

શ્રી ઠાકોરભાઇ ડી. પટેલ,

ર. ગ્રાહકના િીજ પ્રસ્થાપન પર મુકિામાં આિેલ િીજ

સેન્રલ ઇલે . ઓથોરીટીના પ્રિતામાન વનયમ મુજિ િીજ મીટરો ટેસ્ટ કરિા માટે એમજીિીસીએલ

મીટરનુ ં દર છ કે િાર મહીને ચેક કરી મીટર " O.K. " નું

પ્રયત્નશીલ છે .

સટીફીકેટ આપિા િાિત.
૬

વિશ્િામીત્રી

શ્રી સુનીલ દે શમુખ,

(પવશ્ચમ)

બચત્રા એ-૭,

અરજદારની રહેણાંક સોસાયટી સ્િાવમનારાયણ નગરમાં

સ્િાવમનારાયણનગર, સનફામાા

ઓિરહેડ લાઇન કાઢી એિીસી કેિલ લાઇન નાંખિા િાિત. ઓિર હેડ લાઇનને એિીસી કેિલ લાઇનમાં ફેરિિા માટે જરુ રી અરજી પેટા વિભાગીય કચેરીમાં

રોડ, અટલાદરા

નાયિ ઇજનેર, અકોટા સિ ડીિીઝન કચેરી ધ્િારા અરજદારશ્રીને તા.૧૧/૧૦/૧૪ ના રોજ
કરિા ર્જણ કરે લ છે . અરજી કયેથી અને અંદાજપત્રક ના નાણાં ભરિાની િાહેંધરી આપ્યેથી
આગળની કાયાિાહી હાથ ધરિામાં આિશે.

૭

વિશ્િામીત્રી

શ્રી મનુભાઇ માણેક,

ર૪ રાધાદક્રષ્ણા પાકા , અકોટા

(પવશ્ચમ)

અરજદારને ધરે એમજીિીસીએલ ધ્િારા અથીગ કરિા

નાયિ ઇજનેર, અકોટા સિ ડીિીઝન કચેરી ધ્િારા તા.૧૧/૧૦/૧૪ ના રોજ અરજદારના િીજ

િાિત.

પ્રસ્થાપનની મલાકાત લેતા, અરજદારશ્રીએ અથીંગ કરાિિા માટે ના પાડેલ છે . અને તે માટે
લેબખત કન્સેન્ટ આપેલ છે .

૮

લાલિાગ

મે.એલાઇડ

૪૮૬/િી-૧, જીઆઇડીસી-

૧. મેઇન લાઇન કેિલની ક્ષમતા િધારિા િાિત.

ઇલેકરોનીકસ કોપોરે શન, મકરપુરા

૧. ગ્રાહકનો મંજુર લોડ ૭૫ કી.િો. હતો ત્યારિાદ લોડ િધારો થઇ કુ લ મંજુર લોડ ૯૦ કી.િો.
થતા લોડને સુસગ
ં ત મેઇન કેિલની ક્ષમતા તા.૧૨/૧૦/૧૪ ના રોજ િધારીને 150mm2 ની
કરિામાં આિેલ છે .

ર. અનામત રકમ પર િાવષિક વ્યાજ મળિા િાિત.

ર. અરજદારને તેમના જે તે િષા ના એવપ્રલ માસના િીજ િીલમાં અનામત રકમ પર વ્યાજ
આપિામાં આિેલ જ છે . જેની છે લ્લા ત્રણ િષાની માહીતી નીચે મુજિ છે .
એવપ્રલ ૨૦૧૨ - ૯૭૫૭.૮૦
એવપ્રલ ૨૦૧૩ -૧૪૮૫૦.૭૫
એવપ્રલ ૨૦૧૪ -૧૪૪૫૯.૭૦

૯

વિશ્િામીત્રી (પ ૂિા)

શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ સી પટેલ, ૮ દયાલિાગ સોસાયટી,
માંજલપુર

આઇિરી ગાડા ન ઇન્રાસ્રકચર ગૃપ કનેકશન હેઠળ િસુલ

અરજદાર ધ્િારા િીજ માળખુ ઉભુ કરિા માટેની અરજી હોિાથી તેમને વનયમ મુજિ વનયત

કરે લ રકમ પરત આપિા િાિત.

ભાિપત્રક આપિામાં આિેલ છે . જે વનયમ મુજિ િરાિર છે તેથી પૈસા પરત મેળિિાની
અરજી ગ્રાહય રાખી શકાય નહીં.

૧૦

લાલિાગ

શ્રી ઇન્દ્રિદન િી પટે લ,

જી-ર,આનંદધર એપાટા મેન્ટ,

સનહાઇટ ઇન્સ્રાસ્રકચર ગૃપ કનેકશન હેઠળ િસુલ કરે લ

અરજદાર ધ્િારા િીજ માળખુ ઉભુ કરિા માટેની અરજી હોિાથી તેમને વનયમ મુજિ વનયત

માંજલપુર

રકમ પરત આપિા િાિત.

ભાિપત્રક આપિામાં આિેલ છે . જે વનયમ મુજિ િરાિર છે તેથી પૈસા પરત મેળિિાની
અરજી ગ્રાહય રાખી શકાય નહીં.

૧૧

વિશ્િામીત્રી

શ્રી ઇશ્િરભાઇ

ગ્રાહક નં. ૧૫૫૧૭/૦૬૬૭૭/૧ નું િીજ જોડાણ કે જે

(પવશ્ચમ)

ભીખાભાઇ િાળંદ

જેઠાભાઇ મણીભાઇ પટેલના નામનું છે તે ચાલુ કરિા િાિત. પટેલના નામનુ ં છે તે ચાલુ કરિા જણાિે છે પરં ત ુ સદર િીજ જોડાણ મ ૂળ ગ્રાહકની વિનંતી થી

અરજદાર ધ્િારા િીજ જોડાણ નં. ૧૫૫૧૭/૦૬૬૭૭/૧ નુ િીજ જોડાણ કે જે જેઠાભાઇ મણીભાઇ
િંધ કરિામાં આિેલ છે અને જે ગ્રાહક ની અરજી વસિાય ચાલુ થઇ શકે નહી. િધુમા, હાલ
અરજદાર તથા ગ્રાહક િંને ધ્િારા એકિીર્જના સામે કોટા કેસ કરે લ હોઇ અને જે કોટા માં પડતર
હોઇ હાલમાં કોઇ કાયાિાહી થઇ શકે નહીં.

૧૨

એમજીિીસીએલ

જયહીંદ ઇલેકરીક કુ ં.

ડાંગે હાઉસ, કાસર ફળીયા,

રાન્સફોમાર સેન્ટરના સ્થાપનને ચાર અલગ ખાડા કરી અથીંગ િીજ કંપની ધ્િારા રાન્સફોમાર સેન્ટરને વનયમાનુસાર અલગ અલગ ખાડા કરી અથીંગ કરિામાં

સરકારી પ્રેસ સામે, િડોદરા

કરિા િાિત.

યશ કોમ્પલેક્ષ, ગોત્રી રોડ

૧. પીટીશન નં. ૧૩૦૫/૨૦૧૩ તા.૨૬/૬/૧૩ ના ઓડા ર

સદર િાિતે માનનીય ગુજરાત િીજ વનયમન પંચ તેમજ CGRF ધ્િારા વનણાય લેિાઇ ગયેલ

GERC ધ્િારા પેરા નં. ૧,૪ માં જણાિેલ છે કે ઉપરોકત િંને

છે અને તેમના આદે શ મુજિ કાયાિાહી કરે લ છે . જેથી હિે તેમા કોઇ આગળની કાયાિાહી

જોડાણો LTP-1 િીલ થાય છે . હકીકતમાં તે LFD કેટેગરીમાં

કરિાની રહેતી નથી.

આિે છે . અને જેની ચકાસણી ઇલેકરીકલ ઇન્સ્પેકટર ધ્િારા થયા િાદ અને જરુ રી પરિાનગી
મલ્યા

૧૩

વિશ્િામીત્રી
(પવશ્ચમ)

શ્રી જી આર દરજી,

િીલ થતા હતાં. (તા.૧-૯-ર૦૧૧ પહેલા ) આમ,
રે ગ્યુલેટરમાં પણ ખોટી માહીતી પુરી પાડેલ છે.

િાદ જ રાન્સફોમાર સેન્ટરને ચાર્જ કરિામાં આિે છે .

૧૩

વિશ્િામીત્રી

શ્રી જી આર દરજી,

યશ કોમ્પલેક્ષ, ગોત્રી રોડ

સદર િાિતે માનનીય ગુજરાત િીજ વનયમન પંચ તેમજ CGRF ધ્િારા વનણાય લેિાઇ ગયેલ

(પવશ્ચમ)

છે અને તેમના આદે શ મુજિ કાયાિાહી કરે લ છે . જેથી હિે તેમા કોઇ આગળની કાયાિાહી
કરિાની રહેતી નથી.

ર. આજ ઓડા રના પેરા નં. ર માં જણાિેલ છે કે ગ્રાહક ને
િીર્જ કનેકશન માટે ર્જણ કરી છે પરં ત ુ આજદીન સુધી કોઇ
કાગળ મળે લ નથી તે આર.ટી.આઇ. ની અરજી ધ્િારા પણ
માહીતી માંગિા છતા પણ મળી નથી.
૩. આજ ઓડા રના પેરા નં. ૩ ભારપ ૂિાક માનનીય કવમશન
ધ્િારા જણાિેલ છે કે ગ્રાહક કહે તે નહી પરં ત ુ મંજુર અને
યોગ્ય હોય તે ટે રીફ સાચી લગાિિાની જિાિદારી
એમજીિીસીએલ (લાયસન્સી) ની છે .
૪. આમ છતા ૨૦૦૮ ડીસે. પડતર અરજીની ર્જણ જયારે
CGRF ને કરી ત્યારે તારીખ તેને અરજી કયાાની ગણી કે
જયારે તા.૧/૯/૧૧ પછી ટેરીફ નિારુ પે મંજુર થઇ અને તે
પ્રમાણે સુધારો કરિા જણાિેલ છે .
પ. તા.ર૩-૬-૧૩ ના ઓડા ર ના પેરા નં.૧ મા પણ જણાિેલ
છે કે ૧૦ કી.િો. ઉપરના લોડ માટે જે યોગ્ય મોટીિ પાિર
ટેરીફ લગાિિી જોઇએ તે લગાિિામાં પણ એમજીિીસએલ
વનષ્ફળ રહયુ છે .
૬. તા.૧-૯-૧૧ ના નિા ટે રીફ ઓડા ર મુજિ પણ ૧૦
કી.િો.ની રે ન્જ િધારીને LFD કેટેગરી માટે ૧૦૦ KVA
કરિામાં આિી તેમાં િોટર િકસા ના િીજભારને ગણતરીમાં
લેિાનો નથી.
૬.૧) આ સંજોગોમા ગ્રાહકને પડેલ મુશ્કેલી િાિત વનયમ
અનુસાર શું િળતર આપિામાં આવ્યુ.ં
૬.ર) ગ્રાહકોને આિી ર્જણ કયારે અને કેિી રીતે કરી તેની
નકલ આપિી.
૬.૩) તા.૨૫/૨/૧૩ ના પદરપત્ર ધ્િારા મલ્ટી સ્ટોરે ડ
રે સીડેન્શીયલ / કોમાશીયલ કોમ્પ્લેક્ષ ને જો ૪૦.૦ કી.િો.થી
િધુ હોય તો LMTD માં િીલીંગ કરિા જણાિેલ છે તે
અનુસાર આિા કેટલા િીલ આકારિમાં આવ્યા છે અને
કેટલી રકમની િસુલાત થઇ છે .
૧૪

એમજીિીસએલ

શ્રી મહંમદ નદીમ

એ-૪ ગુલાિિાટીકા ડુ પ્લેક્ષ,

ચેરીટી કવમશ્નરશ્રીની કચેરીમાં નોંધાયેલ તમામ રસ્ટોને GLP

GLP ટેરીફનો લાભ વનયમાનુસાર જે રસ્ટોની નોંધણી " ચેરીટી કવમશ્નર " ની કચેરી ખાતે

ગુલામ મહંમદ શેખ,

તાંદળર્જ રોડ

ટેરીફ (રસ્ટ લાઇટીંગ) નો લાભ આપિામાં આિે છે જયારે

થયેલ હોય છે તેને જ મળિાપાત્ર છે .

િકફ િોડા માં નોંધાયેલ રસ્ટો જેિા કે મસ્જીદ, દરગાહ,
કબ્રસ્તાન ને GLP ટેરીફનો લાભ મળતો નથી.
૧૫

વિશ્િામીત્રી (પ ૂિા)

શ્રી વપતાણી ઇકિાલ
ઇસ્માઇલ,

૧૬

વિશ્િામીત્રી
(પવશ્ચમ)

પ્રમુખ શ્રી,

ધર નં.૧૪૧ જયઅંિેનગર
આજિા રોડ
વિમલનાથ રે સી. કોમ્પ્લેક્ષ,
સુભાનપુરા

ુ િેન કેશિલાલ ચૌહાણ, ગ્રાહક નં.
શ્રીમતી કુ સમ

ુ િેન કેશિલાલ ચૌહાણ, ગ્રાહક નં. ૧૬૭૦૩/૧૦૦૪૮/૯ ના નામનુ િીજ જોડાણ
શ્રીમતી કુ સમ

૧૬૭૦૩/૧૦૦૪૮/૯ ના નામનુ િીજ જોડાણ શ્રી વપતાણી

ઝુપડપટટી યોજના હેઠળ આપિામાં આિેલ હોઇ વનયમઅનુસાર સદર િીજ જોડાણ અન્ય નામે

ઇકિાલ ઇસ્માઇલ નામનો કરિા િાિત

તિદીલ થઇ શકે નહી.

૧. વિમલનાથ રે સીડેન્સનું પમ્પ હાઉસનું િીલ કોમાશીયલ

૧. વિમલનાથ રે સીડેન્સનું પમ્પ હાઉસનું િીલ કોમાશીયલ તરીકે આપિામાં આિત ુ નથી. અને

તરીકે આિે છે તે પબ્લીક િોટર િકા સ તરીકે કરિા િાિત.

RGPU ટેરીફમાં આપિામાં આિે છે .

૧૬

વિશ્િામીત્રી

પ્રમુખ શ્રી,

વિમલનાથ રે સી. કોમ્પ્લેક્ષ,

(પવશ્ચમ)

સુભાનપુરા
ર. વિમલનાથ રે સીડેન્સનું ગ્રાહક નં. ૧૫૩૧૦/૦૧૩૯૦/૩ ના ર. વિમલનાથ રે સીડેન્સનું ગ્રાહક નં. ૧૫૩૧૦/૦૧૩૯૦/૩ ના સપ્ટે મ્િર ૨૦૧૧ અને ઓકટોિર
પુરિણી િીલ પાછુ ખેંચિા િાિત.

૨૦૧૧ ના િપરાશ અંગે ઓડીટ ધ્િારા રીકિરી કાઢતા ગ્રાહકને રુ . ૧૦૧૭૫/- નુ ં પુરિણી
િીલ આપિામાં આિેલ છે . જે વનયમાનુસાર િરાિર છે .

૧૭
૧૮

વિશ્િામીત્રી

શ્રી, મુકુંદભાઇ પરીખ

(પવશ્ચમ)

c/o પ્રમુખ શ્રી

વિશ્િામીત્રી (પ ૂિા)

શ્રી મારિાડી મનોજ

એ-પ, િીએમસી કિાટા સ,

આર,

કારે લીિાગ

શ્રી સંજય એ ડોંગરદીિે,

નિીધરતી, ગોલિાડ

રોયલ પાકા કો.ઓ.હા.સોસાયટી

ટી.પી. ના રોડ ઉપર અંડરગ્રાઉન્ડ કેિલ નાંખિા િાિત.

તાંવત્રક પાસાઓની ચકાસણી કરી જયા જરુ ર જણાય ત્યા MGVCL ધ્િારા તિકકાિાર
અંડરગ્રાઉન્ડ કેિલ નાંખિામાં આિે છે .

નામ અને નંિર પ્લેટ હોદા સાથે ઓફીસમાં લગાડિા િાિત. સદર િાિતની માદહતી અરજદાર ધ્િારા આર.ટી.આઇ. હેઠળ માંગિામાં આિેલ જે તેમને
અત્રેની કચેરીના પત્ર નં. િીસીસી/એચઆર/આરટીઆઇ/૨૦૧૪/૬૦૮૪ તા. ર૧/૧૦/૨૦૧૪
ધ્િારા પાઠિેલ છે .

૧૯

વિશ્િામીત્રી (પ ૂિા)

નિી ધરતી ખાતે રીલાયન્સ 4 GB ટાિરને િીજ જોડાણ નહી નિી ધરતી ખાતે રીલાયન્સ 4 GB ટાિરને જરુ રી વનયમ મુજિના દસ્તાિેજો લઇ િીજ જોડાણ
આપિા િાિત.

આપિામાં આિેલ છે . અને િીજ જોડાણ ન આપિા િાિતને અરજદારની માંગણી ગ્રાહય રાખી
શકાય તેમ નથી.

લોકદરબારઅંતગગતઆિેલપ્રશ્નોનીવિગત. તા. ૧૭.૧૦.૧૪- જી. ખેડાતા. મહેમદાિાદસ્ર્થળ-મહેમદાિાદ
અ.

વિભાગીયકચેરી

પ્રશ્નાર્થીનં નામ

સરનામ ં

પ્રશ્નનીવિગત

પ્રત્યતર

નં.
૧

મહેમદાિાદ

શ્રીમતી

અકલાચા

૧૦૦ રુ .ના સ્ટેમ૫
્ ૫ર એફીડેિીટ કરી સંમવત લેિા િાિત

શોભનાિેન.િી.૫ટે લ,

િઘા ભાગીદારોની નોટરાઇઝ સંમવત જરુ રી છે . ૧૦૦ રુ .ના સ્ટેમ૫ને
િદલે ર૦ રુ .ના સ્ટેમ૫
્
્ ૫ર

સરપંચશ્રી,
૨

મહેમદાિાદ

શ્રીમતી

િાિતમાં જણાિિાનુ ં કે કં૫નીના વનયમ મુજિ કનેકશન લેિા સદર માટે ૧૦૦ રુ .ના સ્ટેમ૫
્ ૫ર
એફીડેિીટ કરી સંમતી લઇ િીજ કનેકશન આપી શકાય નહીં.

અકલાચા

શોભનાિેન.િી.૫ટે લ,

રજીસ્ટેશનિાળા અરજદારોને નોન િોર(ખેતી) િીજ કનેકશન

સદર િાિતમાં જણાિિાનું કે હાલમાં કં૫નીના વનયમ મુજિ િોરિાળા ખેતી વિષયક િીજ

મળિા િાિત

કનેકશન આ૫િાની કાયાિાહી ચાલુ છે .હાલ િોરિાળા ર૫૦ અરજદાર િાકી છે . સદર કામગીરી

સરપચશ્રી

પ ૂણા થયા િાદ કં૫નીના નીયમ મુજિ નોન િોર (ખેતી) િીજ કનેકશન આ૫િાની કાયાિાહી
હાથ ઘરિામાં આિશે.

૩

મહેમદાિાદ

શ્રીમતી

અકલાચા

અકલાચા ગામે િીજ સિ સ્ટેશન ચાલુ કરિા િાિત

સદર િાિતમાં જણાિિાનું કે જમીન સંપાદન કરિાની દરખાસ્ત કલેકટર કચેરીમાં મોકલી

શોભનાિેન.િી.૫ટે લ,

આ૫િામાં આિેલ છે . માનનીય કલેકટરશ્રી તરફથી જમીન સંપાદન અંગેનો ઓડા ર મળ્યા િાદ

સરપચશ્રી,

જેટકો વિભાગ દ્રારા નવું સિ સ્ટેશન ચાલુ કરિાની કાયાિાહી હાથ ઘરિામાં આિશે. અત્રેની
કચેરી દ્રારા જેટકો વિભાગને સિ સ્ટે શન િહેલ ું ચાલુ થાય તે માટે જરુ રી ભલામણ કરિામાં
આિેલ છે .

૪

મહેમદાિાદ

શ્રી સુરેશભાઇ મણીભાઇ

િરસોલા

િરસોલા સિ સ્ટે શનનું કામ તાત્કાલીક કરિા િાિત

ચોહાણ સરપંચશ્રી,
૫

મહેમદાિાદ

શ્રી સુરેશભાઇ મણીભાઇ

જેટકો કંપની દ્વારા સિ-સ્ટે શન માટે જમીન સંપાદનની કાયાિાહી પ ૂણા કયેથી કામગીરી હાથ
ધરિામાં આિશે.

િરસોલા

ચોહાણ સરપંચશ્રી,

િરસોલા ચોકડી વિસ્તારમાં ઘંઘા િ૫રાશના કનેકશન માટે

સદર િાિતમાં જણાિિાનું કે મ.ગુ.િી.કં.લી.ના પ્રિતામાન નીયમ અનુસાર ગામતળ વસિાયના

એેન. એે. ૫રમીશન માંગિા િાિત

વિસ્તારમાં ઘંઘાકીય હેત ુ માટે િીજ કનેકશન લેિા માટે એેન. એે. ૫રમીશન જરુ રી છે . એેન.એે.
૫રમીશન સીિાય ગામતળ સીિાયના વિસ્તારમાં ઘંઘાકીય હેત ુ માટે િીજ કનેશન આપી શકાય
નહીં.

૬

મહેમદાિાદ

શ્રી મહેન્દ્ર.જી.સોલંકી,

યોગી પાઇ૫ એેન્ડ પ્લાસ્ટીક

૫રસાતજ ફીડરમાંથી આ૫િામાં આિતા િીજ પુરિઠામાં

સદર િાિતમાં જણાિિાનું કે ૧૧ કે.િી. ૫રસાતજ ફીડર મહેમદાિાદ તથા ખેડા સ.ડી.ના તાિા

ઇન્ડ.છા૫રા

િારં િાર ટીપીંગ આિિા િાિત

હેઠળ આિે છે તેન ું ચોમાસા ૫હેલાં મેન્ટેનન્સ કરિામાં આિેલ છે . અને ફરીથી ૫ણ મેન્ટેનન્સ
કરિામાં આિશે. િઘુમાં સદર ફીડરના િાયફરકેશન અંગેની દરખાસ્ત ફરીથી મંજુરી અથે
મોકલિામાંઆિશે. અતે તમોને વિક્ષે૫ િગર િીજ પુરિઠો મળે તેિી જોગિાઇ કરિામાં આિશે.

નોંધ

૭

મહેમદાિાદ

શ્રી કનુભાઇ ડાભી.માજી.

કઠલાલ

ઘારાસભ્યશ્રી,

કઠલાલ તાલુકામાં મોટા ભાગના ગામો એેિા છે કે જેને િીજ

કઠલાલ તાલુકામાં મોટા ભાગના ગામોમાં િીજ િીલના નાણાં ભરિા માટે પોસ્ટ ઓફીસ તેમજ

િીલ ભરિા માટે કઠલાલ આિવુ ં ૫ડે છે . જેથી િીજ િીલ

જયાં મંડળી જિાિદારી લેિા તૈયાર હોય તેિા ૩ર ગામમાં ઇ.ગ્રામ પંચાયત દ્રારા નાણાં

સમય મયાા દામાં ભરી શકાતા નથી. જેથી મોજે ગામ છી૫ડી

લેિાની વ્યિસ્થા કરિામાં આિેલ છે . છી૫ડી ગામે ૫ણ પોસ્ટમાં િીલ લેિાની સુિીઘા છે

પાટીયા પાસે િીજ િીલ કલેકશન તેમજ ફરીયાદ નીિારણ

તેમછતાં આજુ િાજુ ના ગામોમાં ઇ.ગ્રામ યોજના હેઠળ િીજ િીલ કલેકશનની સુિીઘા મેળિિા

માટે િીલ કલેકશન સેન્ટર ખોલિામાં આિે તેિી લોક

માટે કોમ્પ્યુટર સાહસીક, તલાટી તથા સરં૫ચના સહી સીકકા સાથે ફોમા ભરી તાલુકા િીકાસ

માગણી છે . જેનો અમલ થાય તેમ કરિા મારી ભલામણ છે .

અઘીકારીના સહી સીકકા કરી સ.ડી.માં રજૂ કયેથી જે તે ગામમાં ઇ.ગ્રામ કલેકશનની સુિીઘા
આ૫િામાં આિશે.

૮

મહેમદાિાદ

શ્રી કનુભાઇ ડાભી.માજી.

કઠલાલ

ઘારાસભ્યશ્રી,

૯

મહેમદાિાદ

શ્રી કનુભાઇ ડાભી.માજી.

કઠલાલ

ઘારાસભ્યશ્રી,

ભરકુ ંડા ગામે ભૈડીયા વિસ્તારમાં ચોિીસ કલાકમાંથી િીજ

ભરકુ ંડા ગામે ભૈડીયા વિસ્તારમાં ચોિીસ કલાકમાંથી ર એચ.પી.નુ ં એેક િોટર િકા સ તેમજ રર

કનેકશન આપેલ છે ૫રં ત ુ ટી.સી નાનું હોિાથી િીજ પુરિઠો

લાઇટીંગ કનેકશન ૫ કેિીએેના ટી.સી ૫રથી આ૫િામાં આિેલ છે . જેનું મોજણી કામ કરી તથા

પુરતો મળતો નથી. જેથી ટી.સી ૫ ની જગ્યાએે ૧૦નું કરિા

ગ્રાહકોનો િ૫રાશ ચેક કરી સદર વિસ્તારમાં પુરતો િીજ પુરિઠો મળે તે માટે ૫ કેિીએના

મારી ભલામણ છે

ટીસીની જગ્યાએે ૧૦ કેિીએેન ુ ં ટીસી કરિા અંગેની કાયાિાહી હાથ ઘરિામાં આિશે.

ર્જલીયા ફીડરની લંિાઇ િઘારે છે . જેથી અભ્રીપુર ગામના

અભ્રીપુર ગામના સોનલપુરા વિસ્તારને હાલમાં ર્જલીયા એજીડોમ ફીડર ૫રથી સ્પેશીયલ

સોનલપુરા વિસ્તારમાં ચોિીસ કલાકમાં જોડાણ કરી આ૫િા

ડીઝાઇન ટાન્સ્ફોમાર દ્રારા સીંગલ ફેઇઝ પુરિઠો ચોિીસ કલાક આ૫િામાં આિે છે . કં૫નીના

મારી ભલામણ છે .

પ્રિતામાન નીયમ મુજિ સીમ િીસ્તારમાં આિેલ રહેણાંક િીસ્તારના કનેકશનોને ર૪ કલાક
જેજીિાય ફીડર ૫રથી િીજ કનેકશન આ૫િા માટે ની કોઇ યોજના હાલમાં ચાલુ નથી. િઘુમાં
અભ્રીપુરમાં નવું ૬૬ કેિી સિ સ્ટેશન ૫ણ મંજુર થયેલ છે . તેથી સદર ફીડરનું િાયફરકેશન ૫ણ
કરી આ૫િામાં આિશે.

૧૦

મહેમદાિાદ

શ્રી કનુભાઇ ડાભી.માજી.

કઠલાલ તાલુકામાં મોટા ભાગના ગામોમાં ૮ કલાક િીજ

કં૫નીના પ્રિતામાન નીયમ મુજિ સીમ િીસ્તારમાં ચોિીસ કલાક સીંગલ ફેઇઝ પુરિઠો

ઘારાસભ્યશ્રી, કઠલાલ

કનેકશન આપેલ છે . મોટા ભાગના ગામો ૫રા વિસ્તાર તેમજ

એજીડોમ ફીડર ૫રથી સ્પેશીયલ ડીઝાઇન ટાન્સ્ફોમાર દ્રારા પુરો પાડિામાં આિે છે. િઘુમાં જે

અંતરીયાળ વિસ્તારમાં રહે છે . જેથી સાંજે લાઇટ હોતુ ં નથી.

૫રા િીસ્તાર તેમજ અંતરીયાળ િીસ્તારમાં અનઅવઘકુ ત રીતે િીજ િ૫રાશ િ૫રાતો હોિાનું

જેથી સીંગલ ફેઇઝ લાઇટ િઘારે આ૫િામાં આિે તેિી લોક

માલુમ ૫ડેલ છે . જેના કારણે ફીડર ૫ર ઓિરલોડ થતા સ્પેશીયલ ડીઝાઇન ટાન્સ્ફોમારની રીલે

માંગણી છે . જે હાલ કરિા મારી ભલામણ છે .

ટી૫ થઇ ર્જય છે . તેમ છતાં સદર ફીડરોનું જરુ રી મેન્ટેનન્સ કામ કરી તથા સતત ચેકીંગ કરી
િીજ પુરિઠો સતત મળી રહે તેિી વ્યિસ્થા કરિામાં આાિશે.

૧૧

મહેમદાિાદ

શ્રી

િાત્સલ્ય -ર કોમ્૫લેક્ષ,

અરિીંદભાઇ.િી.ભાનુશા

મહેમદાિાદ

લી,

નિીન ઇન્ફાસ્ટકચર ખાતે િીજ જોડાણ મેળિિા િાિત

સદર િાિતે જણાિિાનું કે મહેમદાિાદ શહેરનો િીજ પુરિઠો ૧૧ કેિી ઉદ્યોગનગર ફીડર
૫રથી પુરો પાડિામાં આિે છે જેનો લોડ ૧૯૦ એેમ્પીયર છે . સદર ફીડરનું િાયફરકેશન
કરિાની મંજુરી મળી ગયેલ છે . ૫રં ત ુ એન.એચ.એ.આઇની અન્ડર ગ્રાઉન્ડ કેિલ નાખિાની
જરુ રી મંજુરી મળતી ન હોિાથી ફીડર િાયરફરકેશન થઇ શકત ું નથી. જેથી િતુળ
ા કચેરી તરફથી
ઇન્ફાસ્ર્ કચરની મંજુરી મળી શકતી નથી. ૫રં ત ુ એન.એચ.એ.આઇ સાથે અન્ડર ગ્રાઉન્ડ કેિલ
નાખિાની જરુ રી મંજુરી મળે તે માટેની તજિીજ કરિામાં આિશે તથા િીજી શકયતાઓ
વિચારી િીજ જોડાણ આ૫િાની કાયાિાહી કરિામાં આિશે.

૧૨

મહેમદાિાદ

શ્રીમતી ભાનુિેન
રિજીભાઇ ૫ટે લ,

મંજીપુરા, નડીઆદ

િરસોલા મુકામે બ્લોક નં.૪૬૮/અ પૈકી ર િાળી જમીનમાં

સદર િાિતે જણાિિાનું કે હાલમાં ચાલુ લાઇન ૧૧ કેિી ખંભાલી ફીડર ૫રથી ઔદ્યોગીક િીજ

ઔદ્યોગીક જોડાણ મેળિિા િાિત

જોડાણ આ૫વું તાંત્રીક કારણોસર િોલ્ટેજ રે ગ્યુલેશનને લીઘે શકય નથી. આથી િરસોલા ખાતે
ુ ભરપાઇ કરી દીઘેલ છે . અમારી
સિ સ્ટે શનની જમીન સંપાદન માટેના જરુ રી મહેસલ
મહેમદાિાદ પે.વિ.કચેરીથી જેટકો કં૫નીને ૫ણ િારં િાર િરસોલા સિ સ્ટેશનનું કામ િહેલી તકે
પુરુ કરિા જણાિેલ છે . તથા સદર કામ માટે જરુ રી લાઇન ઉભી કરિા માટે કોન્ટાકટ આ૫િા
અંગે ટે ન્ડરની પ્રક્રીયા જેટકો દ્રારા કરિામાં આિેલ છે . જેથી િહેલામાં િહલે તકે સિ સ્ટેશનનુ ં
કામ પુરુ કરી નિીન ઓદ્યોગીક િીજ જોડાણ આપી શકાય તેિી વ્યિસ્થા કરિામાં આિશે.

લોકદરબારઅંતગગતઆિેલપ્રશ્નોનીવિગત. તા. ૨૦.૧૦.૧૪- જી. છોટાઉદે પરતા. નસિાડીસ્ર્થળ-નસિાડી
અન.

વિભાગીયકચેરી

પ્રશ્નાર્થીનં નામ

સરનામ ં

છીતાભાઈ આંિાલાલ

મુ.પો. પરિેટા તા. સંખેડા,

પ્રશ્નનીવિગત

પ્રત્યતર

નોંધ

ન.

૧

નસિાડી

ખેતી વિષયક િીજ વમટર િદલિા િાિત

જી. છોટાઉદે પરુ

રોદહત

ખેતી વિષયક િીજ વમટર િદલિાની આપની અરજી તા. ૧૮/૧૦/૨૦૧૪ ના રોજ

સદર વમટર િંધ

અત્રેની કચેરી ને મળે લ છે જે વમટર ચેક કરી જરૂર જણાયે દદન-૩ માં િદલી

હોિાથી તા.

આપિામાં આિશે.

૨૨/૧૦/૧૪ ના
રોજ િદલાિેલ છે

૨

નસિાડી

છીતાભાઈ આંિાલાલ

મુ.પો. પરિેટા તા. સંખેડા,

ખેતી વિષયક નિીન િીજ જોડાણ ચાલુ કરિા િાિત આપશ્રી એ ૨૯/૧૨/૨૦૧૨ ના રોજ ગામ - પરિેટા સિે નં - ૩૮૭/૧અ પૈકીમાં

જી. છોટાઉદે પરુ

રોદહત

નિીન ખેતીિાડી િીજ જોડાણ માટે અરજી કરે લી હતી જેના અંદાજ પત્ર ના નાણાં
તા. ૨૨/૦૫/૨૦૧૪ ના રોજ ભરપાઈ કરે લ છે અને સદર િીજ જોડાણ માટે જરૂરી
લાઇન ખેચિાની કામગીરી તા. ૦૪/૦૮/૨૦૧૪ ના રોજ પ ૂણા કરે લ છે . જેના
િાયદરિંગ માટે નો ટે સ્ટ દરપોટા રજુ કરિા માટે આપશ્રી ને ૨ (િે) માસ ની નોદટસ તા.
૦૫/૦૮/૨૦૧૪ ના રોજ પાઠિિામાં આિેલી હતી પરં ત ુ આપશ્રી એ િાયદરિંગ પ ૂણા
કયાા અંગેનો ટે સ્ટ દરપોટા રજુ કરે લ નથી અને વમટર રૂમ પણ િનાિેલ નથી જેથી
ટેસ્ટ દરપોટા રજૂ કયાા િાદ િીજ જોડાણ ચાલુ કરિા અંગેની કાયાિાહી હાથ ધરિામાં
આિશે.

લોકદરબારઅંતગગતઆિેલપ્રશ્નોનીવિગત. તા. ૨૨.૧૦.૧૪- જી. દાહોદતા. દાહોદસ્ર્થળ-દાહોદ
અ.

વિભાગીયકચેરી

પ્રશ્નાર્થીનં નામ

સરનામ ં

પ્રશ્નનીવિગત

પ્રત્યતર

નં.
૧

દાહોદ

ૂ ો
દાહોદ જજલ્લાના દરે ક તાલુકાઓમાં ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ખેડત

ૂ ો પોતાની માબલકી સિે નંિરમાં
દાહોદ જજલ્લાના દરે ક તાલુકાઓમાં ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ખેડત

પશુપાલન અને

પોતાની માબલકી સિે નંિરમાં રહેણાક માટે મકાન િનાિે છે .

રહેણાક માટે મકાન િનાિે છે . તે મકાન માં અનાજ દળિાની નાની ઘંટી માટે િીજ કનેક્ષનો

મત્સ્યોધોગ મંત્રી શ્રી

ૂ ને િનાિિા માટે જમીન એન.એ. કરતાં
રહેણાક મકાન ખેડત

માંગિામાં આિે તો તેમને ખેતીિાડી દફડર પરથી સદર િીજ કનેક્શન આપિામાં આિે છે પરં ત ુ

નથી. અને તેના રહેણાકના મકાનમાં જ અનાજ દળિાની

તેમણે ૨૪ કલાક જ્યોવતગ્રામ દફડર પરથી િીજ સપ્લાય ઘંટી ચાલિા માટે જોયતા હોય તો

ઘંટી નાખિામાં આિે છે ત્યારે તેના િીજ જોડાણ માટે

કંપનીના વનયમોનુસાર એન.એ પરમીશન જરૂરી છે

િચુભાઈ ખાિડ

દાહોદ

એન.એ. ની પરિાનગી િગર આપનો વિભાગ િીજ જોડાણ
આપતા નથી.
૨

દાહોદ

િચુભાઈ ખાિડ

દાહોદ

દાહોદ જજલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ઘર િપરાશના નિીન

ખેતી વિષયક જમીનમાં ખેતીિાડી દફડર પરથી ૩ દક.િોટ સુધીની મયાા દામાં અને રૂા. એક લાખ

પશુપાલન અને

િીજ જોડાણ માટે વિશ ઘરોનું જુ થ હોય તોજ જોડાણ

સુધીની અંદાજપત્રની રકમ જરૂરત પ્રમાણે ભરપાઇ કયેથી િીજ જોડાણ આપિામાં આિે છે .

મત્સ્યોધોગ મંત્રી શ્રી

આપિામાં આિે છે અમારા જીલ્લામાં છૂટા છિાયા ઘરો હોય
જેથી જૂની પધ્ધવત પ્રમાણે િીજ જોડાણ પ્રથા ચાલુ રાખિી
જોઈએ.

નોંધ

૩

દાહોદ

િચુભાઈ ખાિડ

દાહોદ

પશુપાલન અને

દાહોદ જજલ્લામાં ખેતીિાડી માટે નો િીજ પ્રિાહ આઠ કલાક
પ્રમાણે વનયવમત મળતો નથી લાઇન ફોલ્ટમાં છે કે અનેક

મત્સ્યોધોગ મંત્રી શ્રી

પ્રશ્નો િતાિીને સમય િેડફાય છે જે ચાલુ િષે ખેતીમાં

દાહોદ જીલ્લામાં ખેતીિાડી માટે આઠ કલાક િીજ પુરિઠો આપિામાં આિે જ છે પરં ત ુ અવનિાયા
સંજોગોમાં લાઇન ફોલ્ટ થિાને કારણે લાઇન િંધ જેટલો સમય રહે તેટલો િીજ સપ્લાય જે તે
દદિસે વસડયુલ ટાઈમ ઉપરાંત િધારાનો સમય ફાળિી સરભર કરી આપિામાં આિે છે

ૂ ોને વનયવમત એ.જી.
વનષ્ફળ હોય તો વશયાળા ખેતી માટે ખેડત
લાઇન નો પુરિઠો સમય મયાાદા પ ૂરતો મળિો જોઈએ.
૪

દાહોદ

િચુભાઈ ખાિડ

દાહોદ

પશુપાલન અને

ગમાડાંઓમાં િાયરની ચોરીઓ મોટા પ્રમાણમાં થાય છે તેના
ૂ ો પકડીને આપે છે છતાં તેની સામે
ચોર લોકોને ખેડત

મત્સ્યોધોગ મંત્રી શ્રી

કાયદે સરની સખ્ત વશક્ષાઓ ન થિાથી ચોરીઓનું પ્રમાણ િધે

જેતે સમયે જે સ્થળે કંપનીની હયાત લાઇન ના મદટદરયલ્સની ચોરી થતી હોય તે િખતે જે તે
સિ દડવિઝનના નાયિ ઇજનેર જે તે સ્થાવનક પોલીસ સ્ટેશન લાગતું હોય તેમાં પોલીસ ફદરયાદ
દાખલ કરિામાં આિે છે જેની તપાસ તે પોલીસ સ્ટેશન ધ્િારા હાથ ધરિામાં આિે છે

છે અને લાંિા સમયથી લાઈનો ઊભી કરે લ હોિા છતાં િીજ
પ્રિાહ ચાલુ ન થિાને કારણે આમ િને છે
૫

દાહોદ

િચુભાઈ ખાિડ

દાહોદ જીલ્લામાં વસિંચાઇની મોટી કોઈ યોજનાઓ ના હોય

સરકારશ્રી ધ્િારા વનધાા દરત કરિામાં આિેલ લક્ષયાંક મુજિ ખેતીિાડી િીજ જોડાણ આપિામાં

પશુપાલન અને

દાહોદ

ૂ ોએ ખેતી િીજ જોડાણ
વસિંચાઇનો મોટો પ્રશ્ન છે તો ખેડત

આિેલ છે . હાલમાં દાહોદ જીલ્લામાં ૨૦૧૧ માં નોધાયેલી ખેતીિાડી અરજીઓ ના અંદાજપત્રક

મત્સ્યોધોગ મંત્રી શ્રી

માટેની મોટા પાયે પેનન્ડિંગ અરજીઓ હોય તેની િહેલી તકે

આપી દે િામાં આિેલ છે

જોડાણ મળે તેિી કાયાિાહી સારું.
૬

દાહોદ

િચુભાઈ ખાિડ

દાહોદ

પશુપાલન અને

કેટલાક પેટા પરા ઘર િપરાશ ના િીજ જોડાણ થી િંબચત

મત્સ્યોધોગ મંત્રી શ્રી
૭

દાહોદ

િચુભાઈ ખાિડ

દાહોદ જજલ્લાના અમુક તાલુકાઓમાં નિીન િીજ જોડાણથી
હોય તેિા પેટા પરનું િીજળીકરણ કરિા સારું

દાહોદ

દાહોદ જીલ્લામાં આદદર્જવત વિકાસની કચેરીમાં નોધાયેલ પેટા પરનું ૧૦૦% િીજળીકરણ પ ૂણા
થઈ ગયેલ છે પરં ત ુ તેમ છતાં નિા ઊભા થયેલ પેટા પરા જો િીજળીકરણથી િંબચત હોય તો
તેની યાદી જે તે ક્ષેવત્રય કચેરીએ મોકલાિા વિનવત. મ.ગુ.િી.કં.લી. વનયમોનુસાર તથા
અગ્રતાક્રમ મુજિ તેની કામગીરી હાથ ધરિામાં આિશે.

દાહોદ જજલ્લાના અમુક તાલુકાઓમાં દર માગલિારે િીજ

ઉર્જા -ખાણ અને ઉધ્યોગ કચેરી ગાંધીનગર ધ્િારા દરે ક જજલ્લા માટે સ્ટે ગર હોલી ડે વનધાાદરત

પશુપાલન અને

પુરિઠો િંધ રાખિામા આિે છે જેથી તાલુકાની તમામ

કરિામાં આિેલ છે તે મુજિ દાહોદ જીલ્લામાં માટે મંગળિાર ફાળિિામાં આિેલ છે તેથી

મત્સ્યોધોગ મંત્રી શ્રી

કચેરીઓના ઓન લાઇનના િહીિટ વ્યિહારો િંધ થઈ ર્જય

મંગળિારના દદિસે જરૂરી સમારકામ કરિા માટે િીજ પુરિઠો િંધ કરિામાં આિે છે

છે તો રવિિારે અથિા રર્જના દદિસે િંધ રહેતો સરકારી
કામ કાજ થઈ શકે.
૮

દાહોદ

િચુભાઈ ખાિડ

દાહોદ

દે િગઢ િાદરયા તાલુકામાં મહદઅંશે જગલ
ં
વિસ્તાર અને ડુ ગ
ં રાળ વિસ્તાર આિેલ છે િધુમાં

પશુપાલન અને

દે િગઢ િાદરયા તાલુકામાં ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં લાઇટના ઘણા

દે િગઢ િાદરયા તાલુકાનાં ૮૬ ગામ માટે ફક્ત એક જ ં ૬૬ કેિી સિ સ્ટેશન કાયારત છે જેથી

મત્સ્યોધોગ મંત્રી શ્રી

જ પ્રશ્નો રહે છે વનયવમત પ્રિાહ આપિામાં આિતો નથી અને

સદર ગામોને િીજ પુરિઠો પ ૂરી પાડતી િીજ લાઇન તેમજ લાંિી અને જગલમાથી
ં
પસાર થાય

કચેરીમાથી સંતોષકારક જિાિો પણ આપિામાં આિતા નથી. છે જેથી િીજ વિક્ષેપ ઊભા થિાની શકયતા રહેલ છે આમ છતાં િીજ વિક્ષેપ શકય તેટલો
ઝડપથી દૂ ર કરી િીજ પુરિઠો ચાલુ કરિામાં આિે છે .
૯

દાહોદ

િચુભાઈ ખાિડ
પશુપાલન અને
મત્સ્યોધોગ મંત્રી શ્રી

દાહોદ

ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં દે િગઢ િાદરયા તાલુકાનાં ઘર િપરાશના
ૂ ો માત્ર ઘર િપરાશના
ટીડકી અને મડામહુડી ગામોના ખેડત
ૂ ો માત્ર એક થી િે
િીજ જોડાણ મેળિેલ હોય તેિા ખેડત

લોક દરિારમાં આપની રજૂઆતના સંદભે મ.ગુ.િી.કં.લી. ના ઉપસ્સ્થવતઓ ધ્િારા ઉપરોક્ત િંને
કેસ ફેર ચકાસણી માટે ઉપલી કચેરીએ સાદર કરિામાં આિશે અને ઉપલી કચેરીના આદે શ
મુજિ આગળની કાયાિાહી કરિામાં આિશે.

ૂ ોને ૩ લાખ
િલ્િ ૬૦ િોલ્ટના િપરતા હોય તેિા ખેડત
ઉપરાંતના બિલ આપિામાં આિે છે જૂના મીટરો રીદડિંગની
ચકાસણી કયાા િગર કે આની કારણોસર આમ િને છે .

લોકદરબારઅંતગગ તઆિેલપ્રશ્નોનીવિગત. તા. ૨૯.૧૦.૧૪- જી. છોટાઉદે પરતા. બોડેલીસ્ર્થળ-બોડેલી

અ.

વિભાગીયકચેરી

પ્રશ્નાર્થીનં નામ

સરનામ ં

પ્રશ્નનીવિગત

પ્રત્યતર

નં.

કોઈ પ્રશ્નની રજુ આત મળે લ નથી

નોંધ

