
અ.
ન.ં

અરજદારન  ંનામ 
તથા સરનામ ં
શ્રી / શ્રીમતી

પ્રશ્નની વિગત
કયા ખાતા / 
કચેરી ને લાગ  

પડે છે?
પાઠિેલ જિાબ તા.૨૦.૧૦.૧૫ અંવતત

૧

શ્રી દદનેશભાઇ 
ફુલાભાઇ ઝાલા, 
ગામઃકાચ્છઇ 
તા.મહમેદાિાદ

ખેતીન  ંિીજ 
જોડાણ 
ગેરકાયદેસર રીતે 
કાપી નાખિા 
બાબત

મહમેદાિાદ 
વિભાગીય કચેરી, 
મહમેદાિાદ પેટા 
વિભાગીય કચેરી

સદર બાબતે જણાિિાન  ંકે તા.૦૨.૦૫.૧૫નારોજ િીજ ચેકીંગ દરમ્યાન શ્રી ફુલવસિંહ
અંદરવસિંહ ઝાલા,  ફલેટ ટેરીફન  ંખેતીિાડી જોડાણમાથંી ઘર િપરાશનો ૨.૪૪૦
કી.િો.નો લોડ ડાયરેકટ િીજ ચોરી કરતા ઝડપાયેલ હતા. જેથી પત્ર ન.ં૨૩૦૩
તા.૦૬.૦૫.૧૫ થી ૪૦૮૩૫.૬૧ન  ં િીજ ચોરીન  ંબીલ કલમ-૧૩૫ હઠેળ પાઠિેલ અને
પોલલસ ફરીયાદ પણ પત્રન.ં ૩૬૬૩ તા.૧૫.૦૭.૧૫થી કરેલ. સદર િીજચોરીના
લબલના નાણા ન ભરેલ હોિાથી કંપનીના વનયમ મ જબ િીજ જોડાણ કાપેલ હત  .ં

િીજ ચોરીન  ંલબલ તા. 
૦૧.૧૦.૨૦૧૫ના રોજ ભરપાઈ 
કયાા બાદ સદર અરજદારન  ંિીજ 
કનેક્શન તા.૦૧.૧૦.૨૦૧૫ના રોજ 
ચાલ  કરી દીધેલ છે.

૨

શ્રી ગોવિિંદભાઇ 
ઉદેવસિંહ ચૌહાણ 
ગામઃકાચ્છઇ 

ડબરાપ રા 
વિસ્તારમા ંગામ 
કાચ્છાઇ ખાતે 
િીજ જોડાણ ના 
મળિા બાબત.

મહમેદાિાદ 
વિભાગીય કચેરી, 
મહમેદાિાદ પેટા 
વિભાગીય કચેરી

સદર બાબતે જણાિિાન  ંકે ડબરાપ ર વિસ્તાર ખાતે ખેતરમા ંઆિેલ ઘરોમા ંઝૂપડપટ્ટી
સ્કીમ હઠેળ િીજ જોડાણ લેિા માટે કંપનીના ધારાધોરણો મ જબ જરૂરી દસ્તાિેજી
પ રાિાઓ ભેગા કરી સરપચંશ્રી કાચ્છઇ દ્રારા યાદી બનાિી. સદર યાદી તાલ કા વિકાસ
અવધકારીશ્રી સાથે મજં ર કરાિી યાદી સાથે બધા જ ફોમા લબડાણ કરી કચેરીએ રજ 
કરિા જણાિેલ છે ત્યારબાદ સ્થળ પર સિે કયાા બાદ ઝૂપડપટ્ટી સ્કીમ હઠેળ પાત્રતા
ધરાિતા અરજદારોને િીજ જોડાણ આપી શકાય. ઝૂપંડપટ્ટી સ્કીમ હઠેળ જરૂરી પ રાિા
જેિા કે એ-૧ ફોમા(ફોટા સાથે), ૭/૧૨ નો ઉતારો, ૬ હકકપતનો ઉતારો,૮-અ નો
ઉતારો, આિકન  ંપ્રમાણપત્રક(રૂરલ માટે ૩૬૦૦૦/-થી ઓછી આિકનો
દાખલો),ઓળખપત્રક, બાજ ના લબલની નકલ, ૧૦૦/- રૂા.સ્ટેમ્પ પેપર પર ૭/૧૨ના
ઉતારામા ંજે નામો છે તે વસિાયના નામોની સમતંીપત્રક.

ઝૂપડપટ્ટી યોજના અંતગાત િીજ
કનેક્શન મેળિિા માટે કોઈ
અરજદારની અરજી મળેલ નથી.

૩

શ્રી ગોવિિંદભાઇ 
ઉદેવસિંહ ચૌહાણ 
ગામઃકાચ્છઇ 

ખેતી વિષયક 
િીજ જોડાણ (થ્રી 
ફેઇઝ) કાચ્છઇ 
ગામે આિેલા 
પોતાના ખેતરમા ં
મેળિિા બાબત.

મહમેદાિાદ 
વિભાગીય કચેરી, 
મહમેદાિાદ પેટા 
વિભાગીય કચેરી

સદર બાબતે જણાિિાન  ંકે અરજદારશ્રીએ એ-૧ ફોમા સાથે જરૂરી દસ્તાિેજો જેિા કે
૭/૧૨નો ઉતારો(નિીન નામોની એન્ટ્રી સાથે), ૮ અ નો ઉતારો(નિીન), ૬-ક હકક
નો ઉતારો (૭/૧૨ મા ંબધા નામ કઇ રીતે આવ્યા તે હકક પત્રકની નકલ), ૭/૧૨માં
એક કરતા િધારે નામો હોય તો રૂા.૧૦૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર નોટરી કરાિી બધાની
સમવંત,ઓળખપત્રની નકલ,ટીકા મેપ-તલાટીની સહી સાથે, ચત સીમાનો દાખલો-
તલાટીની સહી સાથે, પરૂતા પાણીનો દાખલો -તલાટીની સહી સાથે, ફોમા નબંર ૧૬-
તલાટીની સહી સાથે, િગેરે દસ્તાિેજી પ રાિા સાથે અતે્રની કચેરીએ રૂવપયા ૨૦૦/-
ભરપાઇ રજીસ્રેશન કરાિિા રહશેે. તથા સમવંત રૂવપયા ૧૦૦/-ના સ્ટેમ્પ ઉપર નોટરી
કરીમહમેદાિાદ પેટા વિભાગીય કચેરીમા ંરજૂ કરિા જણાિેલ છે.

સદર અરજદાર ધ્િારા કાચ્છઇ
ગામે આિેલા પોતાના ખેતરમાં
ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ (થ્રી
ફેઇઝ)  મેળિિા માટે કોઈ અરજી
નોંધાયેલ નથી.

"લોક સવંાદ સેત"ુ (લોક દરબાર) કાર્યક્રમ.નડીર્ાદ વત ુયળ કચેરી તાલકુો: નડીર્ાદ જી.ખેડા તા.૧૦/૦૯/૧૫
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અ.
ન.ં

અરજદારન  ંનામ 
તથા સરનામ ં
શ્રી / શ્રીમતી

પ્રશ્નની વિગત
કયા ખાતા / 
કચેરી ને લાગ  

પડે છે?
પાઠિેલ જિાબ તા.૨૦.૧૦.૧૫ અંવતત

૪ સ્િ.વિરેન્ટ્દ્રભાઇ 
ડી.દોશી. 
૨૫,શદકત પાકા 
ઈન્ટ્દીરા ગાધંી 
માગા નડીયાદ    
                  
  (હાજર વનવશત 
િી.દોશી)

િીજ ભાર
વનયવમત કરિા
માટે નોટીસ પત્ર
તા.૨૩.૧૨.૨૦૧૪
ના રોજ મળેલ
છે.તે અંગે િાધંા
બાબત

નડીયાદ શહરે 
વિભાગીય કચેરી, 
નડીયાદ પવિમ 
પેટા વિભાગીય 
કચેરી

સદર બાબતે  જણાિિાન  ંકે અરજદારશ્રીને રૂબરૂમા ંસમજ આપ્યા મ જબ હાલમાં
અરજદારશ્રીના ઘરમા ંથતો િીજ િપરાશ સાધનોનો ક લ લોડ ગણતરી કરી નામ
બદલિાની કાયાિાહી સાથે િીજભાર િધારિાની અરજીની નોંધણીની અરજી નડીયાદ
શહરેના પવિમ પેટા વિભાગીય કચેરીમા ંકરિાથી લોડ િધારા તથા નામ બદલિાની
કાયાિાહી વનયમોન સાર કરિામા ંઆિશે.

અરજદાર દ્રારા નામ બદલિાની
તથા લોડ િધારિાની અરજી
કરિામા ંઆિેલ નથી.

૫ સરપચંશ્રી,
ગ્રામ પચંાયત,
મોટી ખડોલ,
તા.મહ ધા જી.ખેડા

ખેતીિાડી િીજ
જોડાણ ઉપર લો-
િોલ્ટેજ મળિા
બાબત.

નડીયાદ ગ્રામ્ય 
વિભાગીય કચેરી 
, મહ ધા પેટા 
વિભાગીય કચેરી

સદર બાબતે જણાિિાન  ંકે ખેતીિાડી િીજ જોડાણોને હાલ મહ ધા ૬૬ કેિી સબ
સ્ટેશનમાથંી નીકળતા ૧૧ કેિી કપર ંપ  ર દફડર ઉપરથી િીજ પરૂિઠો પરૂો પાડિામાં
આિે છે. તેની પરૂી થયેલ ક્ષમતાને કારણે થોડા અંશે ઓછા િોલ્ટેજ મળે છે. પરંત   આ
સમસ્યાના વનિારણ કરિા અલીના (શેરી) ખાતે ૬૬ કેિી િીજ સબસ્ટેશન ચાલ  કરેલ
છે તથા તેને કારણે ૧૧ કેિી કપરૂપ ર ફીડરન  ંવિભાજન થઇ નવ  ં૧૧ કેિી િાસણા
ફીડર ટૂંક સમયમા ંચાલ  થઇ જશે. તેમજ હયાત ૧૧ કેિી કપરૂપ ર ફીડરન  ંએમ્પીયર
લોદડિંગમા ંનોંધપાત્ર ઘટાડો થિાથી આ ફીડર સલંગ્ન તમામ ખેતી વિષયક િીજ
ગ્રાહકોનો િોલ્ટેજમા ંનોંધપાત્ર સ ધારો થશે

સદર ગ્રાહકના િોલ્ટેજ સ ધારિા
માટેન  ંજરૂરી નવ  ફીડર િાસણા
તા.૦૯.૧૦.૧૫ ના રોજ ચાલ  થઇ
ગયેલ છે. અરજદારને હિે કોઇ
ફરીયાદ નથી.

૬ માનનીયશ્રી 
નટિરવસિંહ ઠાકોર,
ધારાસભ્યશ્રી-
મહ ધા,
મહ ધા. 

ખેતીિાડીમા ં૧૨
કલાક િીજ
પરૂિઠો આપિા
બાબત.

નડીયાદ ગ્રામ્ય 
વિભાગીય કચેરી 
, મહ ધા પેટા 
વિભાગીય કચેરી

સદર બાબતે સવિનય જણાિિાન  ંકે હાલમા ંખેતીિાડીના િીજ ગ્રાહકોને ૧૦ કલાક
થ્રી ફેઈઝ િીજ પરૂિઠો આપિામા ંઆિે છે અને તેનો સમય ૧૨ કલાક કરિાની
બાબત નીવત વિષયક હોઇ તે સબવંધત કાયાિાહી અથે આપશ્રીની રજૂઆત િડી
કચેરીએ મોકલિામા ંઆિેલ છે.

આ બાબત નીવત વિષયક છે.
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