"લોક સંિાદ સેર્"ત (લોક દરબાર) કાયુક્રમ

ક્રમ

પ્રશ્નની વિગત

સંબવિત
પેટા-વિભાગીય કચેરી/વિભાગીય
કચેરી/િર્તળ
ુ કચેરી

અરજદારનતં નામ

એમજીિીસીએલ તરફથી કરિામાં આિેલ કાયુિાહીની વિગત

"લોક સંવાદ સેત ુ" (લોક દરબાર) કાર્યક્રમ. ૨૦૧૫-૧૬

૧

આણંદ જીલ્લામાં ગામની ૭૦% િસ્તી સીમ વિસ્તાર કે પરાં વિસ્તારમાં રહે છે . જેમાં ઘરિપરાશ
માટે િીજળીકરણ માટે વિજળીકરણ માટે વિજકં પની જેનતં નામ ૭/૧૨ મા હોય અને જેટલા નામ
હોય તેની સંમવત નોટરી ઉપર આપ્યા વસિાય િીજ કનેક્શન આપતી નથી. આ પહેલા ગ્રામ
પંચાયતની આકારણી પત્રક કે જેનો ઘર નંબર પડેલ હોય અને જેની નામે ગ્રામ પંચાયતમાં
મકાન હોય તેને આકારણી પત્રક ના આિારે ઘર િપરાશ માટ. વિજ કનેક્શન આપિિામાં
આિર્ ંત હર્ ંત અને અત્યારે પણ અમતક દકસ્સાઓમાં કનેક્શન આપિામાં આિે છે . તો આ બે િારી
વનવતને બદલે સીમ વિસ્તારમાં જેના નામે આકારણી હોય તેને વિજ કનેક્શન આપિામાં આિે.

ચૌહાણ નરે ન્દ્રવસિંહ મનતવસિંહ,
જીલ્લા પંચાયત સદસ્ય,
૨૯-શીલી, તા. ઉમરે ઠ.
ઉમરે ઠ/
આણંદ ગ્રામ્ય/
આણંદ

ચાિડા ગણપતવસિંહ શંકરભાઇ,
મતપો. શીલી, તા. ઉમરે ઠ,
જી. આણંદ.
મો.નં. ૯૫૭૪૧૯૨૨૪૫
ઠાકોર મનતભાઇ છગનભાઇ,
મતપો. ખાનકત િા, તા. ઉમરે ઠ,
જી. આણંદ.
મો.નં. ૯૭૨૪૬૦૪૩૮૬

ચૌહાણ નરે ન્દ્રવસિંહ મનતવસિંહ,
જીલ્લા પંચાયત સદસ્ય,
૨૯-શીલી, તા. ઉમરે ઠ.

૨

નજીકમાંથી ૨૪ કલાકની લાઇન હોય અને નજીકમાંથી ૨૪ કલાકનતં ઘર િપરાશનતં કનેક્શન હોય
તો ૨૪ કલાકનતં કનેક્શન આપવતં જોઇએ.

ઉમરે ઠ/
આણંદ ગ્રામ્ય/
આણંદ
ઠાકોર દદલીપભાઇ અંબાલાલ,
મતપો. ખાનકત િા, તા. ઉમરે ઠ,
જી. આણંદ.
મો.નં. ૯૮૨૪૫૬૧૭૨૨

૩

સીમ વિસ્તાર તથા પરા વિસ્તારમાં આકારણી પત્રકના આિારે સરકારના આિાસના લાભ
આપિામાં આિે છે . પરં ર્ત આકારણી પત્રકના આિારે સીમ વિસ્તારના કાચા પાકા તથા
આિાસના મકાનોને પંચાયતની આકારણી ઉપર ઘર માખલક તેના ૧૦૦ રૂા. ના સ્ટે મ્પ નોટરી
ઉપર તેની જિાબદારી અને બાહેંિરીથી વિજ કનેક્શન આપવતં જોઇએ.

ઉમરે ઠ/
આણંદ ગ્રામ્ય/
આણંદ

તા. ૧૮.૦૨.૨૦૧૬.

તા. ૧૫/૦૬/૧૬
ની સ્િસ્તએ

જી. આણંદ

ગામના સીમ વિસ્તાર કે પરા વિસ્તાર માં રહેતા અરજદાર માટે ૭/૧૨ માં તેઓં નતં નામ હોવતં જરૂરી છે પરં ર્ ત જો એક કરતા િિારે નામ હોય તો હિે થી
ે ી નથી.
સહભાગીદાર ની સંમવત આપિાની જરૂર રે હત
ગામતળ માં આિેલ મકાનમાં આકરણી પત્રક ના આિારે િીજ જોડાણ આપિામાં આિે છે . સીમ વિસ્તાર માં આિેલ રહેણાંક માટે જમીન માલીકી ના
પતરાિા માં અરજદાર નતં નામ અથિા સહભાગીદાર ના નામ હોઈ તેિા પતરાિા રજત કરિાનો રહે છે .

વનકાલ

સદર બાબતથી રજત આત કરનારને લોક દરબાર કાયુક્રમ દરવમયાન િાકેફ કરે લ છે . સદર બાબતે એમજીિીસીએલ િર્તળ
ુ કચેરી આણંદ તરફથી પત્ર
નંબર. એએનસી/ટે ક-૨/૧૨૮૭ તથા ૧૨૮૩ તથા ૧૨૭૯ તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ થી રજત આત કરનારને લેખખત જાણ કરે લ છે .

જ્યોવત ગ્રામ યોજના શરત થયા પહેલા ગ્રામીણ વિસ્તાર માં ઘર િપરાશ માટે િીજ પતરિઠો તથા ખેતી વિષયક િીજ પતરિઠો એક જ ફીડર દ્વારા
પહોચાડિામાં આિતો હતો. જેમાં ખેતી વિષયક િીજ પતરિઠો માટે ૮ કલાક થ્રી ફેઈઝ િીજ પતરિઠો તથા બાકીના સમય મયાુદા માં બે ફેઈજ િાળો િીજ
ૂ ો દ્વારા ફેઈઝ કન્દ્િટરથી થ્રી ફેઈઝ િીજ પતરિઠા નો
પતરિઠો પ ૂરો પાડિામાં આિતો હતો. બે ફેઈજ દ્વારા િીજ પતરિઠો આપિાના સમય દરમ્યાન ખેડત
દત રત પયોગ કરી ગેરરીવતઓં આચરિામાં આિતી હતી. જેના કારણે ગ્રાહકોને સાતત્યપ ૂણુ ગતણિત્તા સભર િીજ પતરિઠો મળી શકતો ન હતો. તદત પરાંત
ટ્રાન્દ્સફોમેર વનષ્ફળ જિાના તથા અકસ્માતો ના દકસ્સા બહોળા પ્રમાણ માં નોિાતા હતા. ઉપરોક્ત કારણોસર ગતજરાત સરકાર દ્વારા જ્યોવતગ્રામ યોજના
હેઠળ ગ્રામ્ય રહેણાંક વિસ્તાર માં અલગ દફડરો દ્વારા સતત ૨૪ કલાક િીજ પતરિઠો પ ૂરો પાડિા માટે તથા ખેતી વિષયક િીજ જોડાણો ને સતત ૮ કલાક
થ્રી ફેઈઝ િીજ પતરિઠો પ ૂરો પાડિા માટે અલગ દફડરોઉભા કરિામાં આવ્યા. ખેતી વિષયક દફડરો પર સ્પેવશયલ ડીઝાઇન ટ્રાન્દ્સફોમુર (એસ.ડી. ટી ). મ ૂકી
૮ કલાક વસિાય ના સમય દરમ્યાન વસિંગલ ફેઈઝ િીજ પતરિઠો પ ૂરો પડિાનતં આયોજન કરિામાં આિેલ છે . ખેતી વિષયક જમીન માં રહેતા રહીશો ને જો
જ્યોવતગ્રામ દફડરો પરથી િીજ પતરિઠો પ ૂરો પાડિાનતં શરત કરિામાં આિે તો તેઓં દ્વારા ગે રદરવતઓનત નતં દત ષણ િિી જાય તેમ છે અને આ કારણે િીજ
લાઈન માં િીજ વિક્ષેપ થિાથી િીજ પતરિઠો સાતત્ય રીતે આપી શકતો નથી અને તે મતજબ ના ઘણા દકસ્સા ઓં ધ્યાન પર આિેલ છે . ખાસ જણાિિાનતં
કે ખેતી વિષયક ફીડર પરથી પણ સતત ૨૪ કલાક િીજ પતરિઠો પ ૂરો પાડિા માટે મતકિમાં આિતા સ્પેવશયલ ડીઝાઇન ટ્રાન્દ્સફોમુર (એસ.ડી. ટી ) ની
મયાુદા હોિાથી સીમ વિસ્તાર / પરા વિસ્તાર / ખેતી વિષયક જમીન માં રહેતા રહીસોને ૩ કી.િો. સતિી ની મયાુદા માં સીગલ ફેઈઝ િીજ પતરિઠો પ ૂરો
પાડિામાં આિે છે .
સદર બાબતથી રજત આત કરનારને લોક દરબાર કાયુક્રમ દરવમયાન િાકેફ કરે લ છે . સદર બાબતે એમજીિીસીએલ િર્તળ
ુ કચેરી આણંદ તરફથી પત્ર
નંબર. એએનસી/ટે ક-૨/૧૨૮૭ તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ થી ચૌહાણ નરે ન્દ્રવસિંહ મનતવસિંહને તથા ૧૨૮૦ તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ થી ઠાકોર દદલીપભાઇ અંબાલાલ
ને લેખખત જાણ કરે લ છે .

ચૌહાણ નરે ન્દ્રવસિંહ મનતવસિંહ,
જીલ્લા પંચાયત સદસ્ય,
૨૯-શીલી, તા. ઉમરે ઠ.

સીમ વિસ્તાર તથ પરા વિસ્તાર માં બનાિેલ સરકારી આિાસ ના મકાનોમાં અરજદાર ને મકાન ની ફાળિણી પત્ર ના આિારે િીજ જોડાણ આપિામાં
આિે છે . પરર્તં સરકારી આિાસ વસિાય ના અન્દ્ય મકાનો માટે જમીન માલીકી નો પતરાિો જમીન માલીકી ના પતરાિા માં અરજદાર નતં નામ અથિા
સહભાગદાર ના નામ હોય તેિા પતરાિા રજત કરિાનો રહે છે .

ઠાકોર દદલીપભાઇ અંબાલાલ,
મતપો. ખાનકત િા, તા. ઉમરે ઠ,
જી. આણંદ.
મો.નં. ૯૮૨૪૫૬૧૭૨૨

સદર બાબતથી રજત આત કરનારને લોક દરબાર કાયુક્રમ દરવમયાન િાકેફ કરે લ છે . સદર બાબતે એમજીિીસીએલ િર્તળ
ુ કચેરી આણંદ તરફથી પત્ર
નંબર. એએનસી/ટે ક-૨/૧૨૮૭ તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ થી ચૌહાણ નરે ન્દ્રવસિંહ મનતવસિંહને તથા ૧૨૮૦ તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ થી ઠાકોર દદલીપભાઇ અંબાલાલ
ને લેખખત જાણ કરે લ છે .
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વનકાલ

નિકાલ

ક્રમ

પ્રશ્નની વિગત

૪

જે ગામમાં ૨૫-૩૦ િષુથી સરકારની જમીનમાં મકાન બનેલ છે . તેને સરકાર પાણી, રસ્તાની
સતવિિા પણ આપેલ છે . પરં ર્ત ઘર િપરાશનતં વિજ કનેક્શન મળર્ ંત નથી. તો આિા મકાનોને
કામચલાઉ નંબર આપી માખલકીના કાયદે સરના હક વસિાય બાહેંિરી લઇ વિજ કનેક્શન આપવતં
જોઇએ.

સંબવિત
પેટા-વિભાગીય કચેરી/વિભાગીય
કચેરી/િર્તળ
ુ કચેરી

ઉમરે ઠ/
આણંદ ગ્રામ્ય/
આણંદ

અરજદારનતં નામ

ચૌહાણ નરે ન્દ્રવસિંહ મનતવસિંહ,
જીલ્લા પંચાયત સદસ્ય,
(૨૯-શીલી, તા. ઉમરે ઠ.
પટેલ પરે શભાઇ નરવસિંહભાઇ,
મતપો., ભરોડા, તા. ઉમરે ઠ,
મો. નં. ૯૯૭૮૧૯૫૨૩૬
ચૌહાણ નરે ન્દ્રવસિંહ મનતવસિંહ,
જીલ્લા પંચાયત સદસ્ય,
૨૯-શીલી, તા. ઉમરે ઠ.

૫

૬

હાલમાં મોટા ભાગની િસ્તી સીમ વિસ્તારમાં રહે છે . અને તેઓને ૨૪ કલાકની વિજળી આપિામાં ઉમરે ઠ/
આિેલ છે પરં ર્ ત સરકારના પદરપત્રના આિારે વિજ કં પની ૨૪ કલાકમાંથી ૮ કલાકની લાઇનમાં આણંદ ગ્રામ્ય/
કનેક્શન જોડે છે . જે બંિ કરિા જોઇએ કારણકે ૮ કલાકમાં રાત્રે અવનયવમત વિજળી મળે છે .
આણંદ

ઝંપડપટ્ટી વિજળીકરણ તાલતકા પંચાયત દ્વારા દરખાસ્ત વિજ કં પનીને કયાુ પછી બે િષુ કે ત્રણ
િષુ સતિી ઝંપડપટ્ટીનતં વિજળીકરણ મળર્ ંત નથી. તો આ બાબતે દરખાસ્ત પછી સમય-મયાુ દામાં
ઝંપડપટ્ટી વિજળીકરણ મળવતં જોઇએ. કયા કારણોથી વિજળીકરણ આપિામા આિર્ ંત તે ફોમુ
ચકાસણી કયાુ પછી એક જ િખત પ ૂરતા કરિાના બિાં કારણો લાભાથીને જણાિીને પ ૂરતા
થયેલ કનેક્શન આપવતં જોઇએ.

ઉમરે ઠ/
આણંદ ગ્રામ્ય/
આણંદ

પટેલ પરે શભાઇ નરવસિંહભાઇ,
મતપો., ભરોડા, તા. ઉમરે ઠ,
મો. નં. ૯૯૭૮૧૯૫૨૩૬
ચૌહાણ નરે ન્દ્રવસિંહ મનતવસિંહ,
જીલ્લા પંચાયત સદસ્ય,
૨૯-શીલી, તા. ઉમરે ઠ.

પરમાર અરવિિંદવસિંહ દોલતવસિંહ,
ઠે. ટીમ્બાલીયાપતરા, ગામ: ખોરિાડ,
મો.નં. ૯૯૨૪૬૨૬૪૯૧

એમજીિીસીએલ તરફથી કરિામાં આિેલ કાયુિાહીની વિગત

તા. ૧૫/૦૬/૧૬
ની સ્િસ્તએ

ગામતળ માં આિેલ મકાન માં આકરણી પત્રક ના આિારે િીજ જોડાણ આપિામાં આિે છે .
સદર બાબતથી રજત આત કરનારને લોક દરબાર કાયુક્રમ દરવમયાન િાકેફ કરે લ છે . સદર બાબતે એમજીિીસીએલ િર્તળ
ુ કચેરી આણંદ તરફથી પત્ર
નંબર. એએનસી/ટે ક-૨/૧૨૮૭ તથા ૧૨૮૧ તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ થી રજત અત કરનારને લેખખત જાણ કરે લ છે .

ે ાંક વિસ્તાર માં અલગ ફીડરો દ્વારા સતત ૨૪ કલાક િીજ પતરિઠો પ ૂરો પાડિા માટે તથા ખેતી
ગતજરાત સરકાર દ્વારા જ્યોવત યોજના હેઠળ ગ્રામ્ય રે હણ
વિષયક િીજ જોડાણો ને સતત ૮ કલાક થ્રી ફેઇઝ િીજ પતરિઠો પ ૂરો પાડિા માટે અલગ ફીડર ઉભા કરિામાં આિેલ હતા અને સીમ વિસ્તાર ના રહેણાંક
િીજ જોડાણ ને ખેતી વિષયક ફીડર ઉપર ખસેડિામાં આિેલ અને એસ. ડી. ટી.દ્વારા તેઓ ને ૨૪ કલાક સીગલ ફેઈઝ િીજ પતરિઠો પ ૂરો પાડિા નતં
આયોજન કરે લ છે . ગતજરાત રાજ્ય ની જ્યોવત ગ્રામ યોજના માં મળે લ સફળતા ના આિારે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પતરા દે શ માં આ યોજના નો અમલ કરિા
’’દીનદયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામ જ્યોવત યોજના’’નતં આયોજન કરે લ છે .પરં ર્ત આ સમયે ખસેડિાના બાકી રહી ગયેલ િીજ જોડાણ ને હાલ ની કેન્દ્ર સરકાર ની
’’દીનદયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામ જ્યોવત યોજના’’ હેઠળ ખસેડિા માટે કેન્દ્ર સરકાર ની સ ૂચના છે .

નિકાલ

નિકાલ

સદર બાબતથી રજત આત કરનારને લોક દરબાર કાયુક્રમ દરવમયાન િાકેફ કરે લ છે . સદર બાબતે એમજીિીસીએલ િર્તળ
ુ કચેરી આણંદ તરફથી પત્ર
નંબર. એએનસી/ટે ક-૨/૧૨૮૭ તથા ૧૨૮૧ તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ થી રજત આત કરનારને લેખખત જાણ કરે લ છે .

તાલતકા પંચાયત દ્વારા દરખાસ્ત થયેથી ઝુપડપટ્ટી નતં િીજ જોડાણ સમય મયાુદા માં આપિામાં આિે છે પરં ર્ ત ઝુપડપટ્ટી યોજના અંતગુત પાકા મકાનો
તેમજ અરજદાર ના નામ માં ફેરફાર હોિાને કારણે ચોકસાઈ કયાાં બાદ આિી અરજી રદબાતલ થાય છે .
સદર બાબતથી રજત આત કરનારને લોક દરબાર કાયુક્રમ દરવમયાન િાકેફ કરે લ છે . સદર બાબતે એમજીિીસીએલ િર્તળ
ુ કચેરી આણંદ તરફથી પત્ર
નંબર. એએનસી/ટે ક-૨/૧૨૮૭ તથા ૧૨૮૨ તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ થી રજત આત કરનારને લેખખત જાણ કરે લ છે .
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નિકાલ

ક્રમ

૭

૮

પ્રશ્નની વિગત

ૂ ોની જમીનો ખ ૂબ જ ટૂં કી હોય જો ખેતી માટે ૨ H.P. સીંગલ ફેઇઝ મોટર
આણંદ જજલ્લામાં ખેડત
ૂ ોને ફાયદો થાય તેમ છે .
ખેતી િપરાશ માટે આપિામા આિે તો નાના ખેડત

મોજે અડાસ ગામના દે ણાપતરા તથા આજત બાજત ના ખેતીવિષયક િીજજોડાણ કે જે ૧૧ કેિી

રામનગર ખેતીવિષયક િીજલાઇનમાં આિેલ તેના પર િારં િાર િીજપ્રિાહ બંિ થિા બાબત.

સંબવિત
પેટા-વિભાગીય કચેરી/વિભાગીય
કચેરી/િર્તળ
ુ કચેરી

ઉમરે ઠ/
આણંદ ગ્રામ્ય/
આણંદ

િાસદ/
બોરસદ/
આણંદ

અરજદારનતં નામ

એમજીિીસીએલ તરફથી કરિામાં આિેલ કાયુિાહીની વિગત

નિકાલ

જેસીંગભાઈ રામાભાઇ પરમાર તથા અન્દ્ય.
ફોન નં- ૯૬૨૪૯૧૫૪૧૬

સદર અરજદારના િારં િાર િીજપ્રિાહ બંિ થિાના પ્રશ્નના અનતસિ
ં ાને જણાિિાનતં કે તેઓશ્રીની રજત આત/ફદરયાદ ધ્યાનમાં લઈને િાસદ પેટા
વિભાગીય કચેરી દ્વારા ગ્રાહકનતં સ્થળ તપાસ કરતા જાણિા મળે લ છે કે તેઓની ૧૧ કે િી રામનગર ફીડર(એજી ડોમ) નો સપ્લાય આિે છે તથા તેઓની
ટે પલાઈન ઉપર આિેલ ડી ઓ ફયતઝ ટે પીંગ લાઇન માં ૧૪ નંગ િાસદ સબડીવિઝન તથા ૮ નંગ ટ્રાન્દ્સફોમુર આણંદ સાઉથ સબડીવિઝનના આિેલ છે .
તેની સમારકામની કામગીરી તા.-૧૨.૦૨.૨૦૧૬ ના રોજ પતણુ કરિામાં આિેલ છે અને ફદરયાદી દ્વારા કરિામાં આિેલ િારં િાર ડી ઓ ઉડી જિાની
ફદરયાદ દૂ ર કરિામાં આિેલ છે . સદર કામગીરી કયાુ બાદ ફદરયાદીએ તેઓની ફદરયાદ પ્રત્યે ધ્યાન આપી સંતોષકારક રીતે ફદરયાદનતં વનિારણ કરે લ છે
તેવ ંત લેખખતમાં નાયબ ઇજનેર શ્રી, િાસદ પેટા વિભાગને લખાણ આપેલ છે . આમ સદર પ્રશ્નનતં વનરાકરણ આિી ગયેલ છે .
રજત આત કરનારને મ.ગત.િી.કં .લી.ની આણંદ િર્તળ
ુ કચેરીના પત્ર નંબર. એએનસી/ટેક-૨/૧૨૭૬ તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ થી સદર બાબતની જાણ કરિામાં
આિેલ છે .

નિકાલ

નિકાલ

નિકાલ

પરમાર અરવિિંદવસિંહ દોલતવસિંહ,
ઠે. ટીમ્બાલીયાપતરા, ગામ: ખોરિાડ,
મો.નં. ૯૯૨૪૬૨૬૪૯૧

પતરિણી િીજ બીલ ના બાકી પડતાં નાણાં બંિન ફાઇનાન્દ્સ(ભાડૂઆત) પાસે થી િસ ૂલ કરિા
બાબત.

ઉમરે ઠ શહેર/
આણંદ ગ્રામ્ય/
આણંદ

શ્રીમવત શારદાબેન ગણપતલાલ વત્રિેદી ૧
યમતનાપકુ સોસાયટી , ઓડ બજાર ઉમરે ઠ
મો. ૯૯૧૩૩૩૧૦૦૯

૧૦ ૧૧ કેિી લાઇન પર ઝાડો ના ડાળખા અડિાથી તથા જ ંપર બળિાથી િીજ પતરિઠો ખોરિાઈ

આણંદ નોથુ/
આણંદ ગ્રામ્ય/
આણંદ

ઇકરામ અલી બસીરવમયા સૈયદિાડા, મત. રાિલી

ત ુ લાઈન સમારકામ ની કામગીરી કરિામાં આિેલ છે તથા નજીક માં નિા ડી. ઓં
સદર ટે પ લાઈન પર તા; ૧૦.૨ .૧૬ અને તા; ૧૧.૨.૧૬ ના રોજ સંપણ
ફયતઝ લગાિિામાં આિેલ છે . સદર રજત આતનતં વનરાકરણ આિી ગયેલ છે . રજત આત કરનારને મ.ગત.િી.કં .લી.ની આણંદ િર્તળ
ુ કચેરીના પત્ર નંબર.
એએનસી/ટે ક-૨/૧૨૮૬ તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ થી સદર બાબતની જાણ કરિામાં આિેલ છે .

જિા બાબત તથા ડીઓ ફય ૂઝ મ ૂકિા બાબત.

ની સ્િસ્તએ

ગતજરાત સરકાર દ્વારા જ્યોવત ગ્રામ યોજના નો અમલ કરિામાં આવ્યો તે સમયે પરા તેમજ ખેતર માં છુટાછિાયા રહેણાંક ના િીજ જોડાણ ને સતત ૨૪
કલાક વસિંગલ ફેઈઝ િીજ પતરિઠો પ ૂરો પતરોપાડિા માટે ખેતી વિષયક ફીડર પર એસ.ડી.ટી. મતક્િામાં આિેલ છે . જો ખેતી વિષયક ગ્રાહક ને વસિંગલ ફેઈઝ
મોટર નો િપરાશ કરિાની છૂટ આપિામાં આિે તો તેમના દ્વારા વસિંગલ ફેઈઝ પાિર આપિાના સમય દરમ્યાન પણ વસિંગલ ફેઈઝ મોટર નો િપરાશ
કરિામાં આિે જેના પરીણામે સ્પેવશયલ ડીઝાઇન ટ્રાન્દ્સફોમુર પર િધત લોડ આિિાથી તે ફીડર ટ્રીપ થઇ જાય અને અન્દ્ય રહેણાંક ના ગ્રાહક ને
ઘરિપરાશ માટે પતરતો િીજ પતરિઠો મળી ન શકે.
િધત માં નામદાર ગતજરાત િીજ વનયમન આયોગ ના સપ્લાય કોડ ૨૦૧૫ અંતગુત ૨ એચ પી ના વસિંગલ ફેઈઝ ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ આપિાની
જોગિાઈ નથી.
સદર બાબતથી રજત આત કરનારને લોક દરબાર કાયુક્રમ દરવમયાન િાકેફ કરે લ છે . સદર બાબતે એમજીિીસીએલ િર્તળ
ુ કચેરી આણંદ તરફથી પત્ર
નંબર. એએનસી/ટે ક-૨/૧૨૮૭ તથા ૧૨૮૨ તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ થી રજત આત કરનારને લેખખત જાણ કરે લ છે .

ચૌહાણ નરે ન્દ્રવસિંહ મનતવસિંહ,
જીલ્લા પંચાયત સદસ્ય,
૨૯-શીલી, તા. ઉમરે ઠ.

સદર અરજદારના ઘર િપરાશ માટે ના િીજ જોડાણ નંબર (૦૧૭૦૨/૦૧૩૧૪/૬) નતં તા.૦૪.૧૧.૨૦૧૫ ના રોજ િીજ પ્રસ્થાપન ચેક કરતાં સદર િીજ
જોડાણ માં ૦.૩૫૯ કીિો વિજભાર ઘરિપરાશ માટે તથા ૦.૩૬૫ કીિો(દરસેલ ઓફ પાિર) િાખણજ્ય હેર્ તસર તેઓ શ્રી ના ભાડૂઆત ધ્િારા િપરાશ કરતાં
માલ ૂમ પડેલ હોિાથી જરૂરી િીજ ચેદકિંગ શીટ ભરી ને ચેદકિંગ અવિકારી ધ્િારા ઉમરે ઠ શહેર પેટા વિભાગમાં સતપ્રત કરે લ હતી. જેના આિારે િીજ
અવિવનયમ ૨૦૦૩ ની કલમ ૧૨૬ મતજબ રૂવપયા. ૭૩૦૭.૭૫ નતં પેનલ્ટી બીલ સદર િીજ જોડાણ ગ્રાહક શ્રીમવત શારદાબેન ગણપતલાલ વત્રિેદી ને
આપિામાં આિેલ હર્ત.ં સદર િીજ બીલ ની રકમ સમય મયાુદામાં ભરપાઈ ન કરિાથી તારીખ. ૧૭.૧૨.૨૦૧૫ ના રોજ િીજ બીલ ન ભરિા ને કારણે
િીજ જોડાણ કાપિા માટે ની નોદટસ આપિામાં આિેલ. સદર કાયુિાહી બાદ પણ િીજ બીલ ના નાણાં ભરપાઈ ના થિા ને કારણે તારીખ.૨૮.૦૧.૨૦૧૬
ના રોજ સદર િીજ જોડાણ નતં મીટર તથા સવિિસ િાયર ઉઠાિી લેિા માટે નો ઓડુ ર કરિામાં આિેલ અને તારીખ.૦૩.૦૨.૨૦૧૬ ના રોજ સદર ઓડુ ર
મતજબ િીજ જોડાણ નતં મીટર તથા સવિિસ િાયર કાઢી લઈ િીજ પતરિઠો બંિ કરી ઉમરે ઠ શહેર પેટા વિભાગ માં જમા કરિામાં આિેલ છે . આમ કાયદે સર
કાયુિાહી કરિામાં આિેલ છે .અને િીજ જોડાણ િારક શ્રીમવત શારદાબેન ગણપતલાલ વત્રિેદી હોિાથી િીજ બીલ ના લેણી રકમ ભરપાઈ કરિાની
જિાબદારી શ્રીમવત શારદાબેન ગણપતલાલ વત્રિેદી ની હોય તેઓ શ્રી ના અન્દ્યત્ર સ્થાનાતર કરે લ ભાડતં આત પાસે થી િીજ ખબલ ની રકમ િસ ૂલ કરિા
કાયુિાહી થઈ શકે નહીં.િીજ ખબલ ના લેણી રકમ ના નાણાં ભરપાઈ કરી સમયમયાુદામાં પતનઃ જોડાણ કરાિિા ની જિાબદારી કાયદે સરના િીજ ગ્રાહક
શ્રીમવત શારદાબેન ગણપતલાલ વત્રિેદી ની છે .
રજત આત કરનારને મ.ગત.િી.કં .લી.ની આણંદ િર્તળ
ુ કચેરીના પત્ર નંબર. એએનસી/ટેક-૨/૧૨૭૭ તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ થી સદર બાબતની જાણ કરિામાં
આિેલ છે .

૯

તા. ૧૫/૦૬/૧૬
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ક્રમ

પ્રશ્નની વિગત

ગામતળ ના દાખલા વસિાય વસમ વિસ્તાર માં અનાજ દળિાની ઘંટી માટે તથા ડાંગર વપલિા

૧૧ માટે ના થ્રી ફેજ િીજ જોડાણો

૨૪ કલાક ની લાઇન માથી આપિા બાબત.

પશતઑ માટે બનાિેલ તબેલા માટે ખેતી િપરાશ /ઘરિપરાશ નતં િીજ જોડાણ આપવતં જોઈએ

૧૨ અને ચેદકિંગ દરમ્યાન તબેલામાં િીજ િપરાશ ના દકસ્સાઑ માં કોમવશિયલ ગણી દં ડ ની
આકારણી બંિ કરિી જોઈએ.

સંબવિત
પેટા-વિભાગીય કચેરી/વિભાગીય
કચેરી/િર્તળ
ુ કચેરી

આણંદ સાઉથ/
આણંદ ગ્રામ્ય/
આણંદ

ઉમરે ઠ/
આણંદ ગ્રામ્ય/
આણંદ

અરજદારનતં નામ

ચૌહાણ ગણપતવસિંહ દીપવસિંહ,
ઠે. પાલામા, મતપો. ખોરિાડ,
તા. ઉમરે ઠ, જી. આણંદ,
મો.નં. ૯૭૨૭૧૩૪૯૧૨

ચૌહાણ નરે ન્દ્રવસિંહ મનતવસિંહ,
જીલ્લા પંચાયત સદસ્ય,
૨૯-શીલી, તા. ઉમરે ઠ.

ચૌહાણ નરે ન્દ્રવસિંહ મનતવસિંહ,
જીલ્લા પંચાયત સદસ્ય,
૨૯-શીલી, તા. ઉમરે ઠ.
ચૌહાણ ગણપતવસિંહ દીપવસિંહ,
ઠે. પાલામા, મતપો. ખોરિાડ,
તા. ઉમરે ઠ, જી. આણંદ,
મો.નં. ૯૭૨૭૧૩૪૯૧૨

એમજીિીસીએલ તરફથી કરિામાં આિેલ કાયુિાહીની વિગત

ે ી ફીડર પરથી ૨૪
ગામ તળ ની અંદર આિતા અનાજ દળિાની ઘંટી માટે તથા ડાંગર વપલિા માટે ના િીજ જોડાણ ને નજીક ના જ્યોવત ગ્રામ / શેહર
કલાક િીજ પતરિઠો પ ૂરો પાડિા માં આિે જ છે . સીમ વિસ્તાર માં રહેતા રહીશો ને ખેતી વિષયક ફીડર એજી ડોમ પરથી સામાન્દ્ય સંજોગોમાં સતત ૨૪
કલાક વસિંગલ ફેઈઝ િીજ પતરિઠો પ ૂરો પાડિામાં આિે છે . પરં ર્ ત ૨૪ કલાક વસિંગલ ફેઈઝ િીજ પતરિઠો પ ૂરો પાડિા માટે મતક્િામાં આિેલ સ્પેવશયલ
ડીઝાઇન ટ્રાન્દ્સફોમુર (એસ.ડી. ટી ) ની તાંત્રીક મયાુદા હોિાથી 3 કી.િો. સતિી ની મયાુદા માં વસિંગલ ફેઈઝ િીજ પતરિઠો પ ૂરો પાડિામાં આિે છે . સીમ
વિસ્તાર માં 3 કી િો. થી િિારે િીજ પતરિઠો માટે માંગણી અમારી ક્ષેત્રીય કચેરી માં આિે છે પરં ર્ ત આમ િીજ વનયમન આયોગ ની માગુદવશિકા અનતસાર
તેમજ સ્પેવશયલ ડીઝાઇન ટ્રાન્દ્સફોમુર(એસ.ડી. ટી ) ની તાંવત્રક ક્ષમતાના આિારે સીમ વિસ્તાર એટલે કે ખેતીિાડી જમીન માં વસિંગલ ફેઈઝ િીજ પતરિઠો
3 કી.િો.ની મયાુદા સતિી જ આપિાનો હોઇ, 3 કી.િો. થી િિારે િીજ ભાર ની માંગણી પ ૂરી કરી શકાય તેમ નથી.
સદર બાબતથી રજત આત કરનારને લોક દરબાર કાયુક્રમ દરવમયાન િાકેફ કરે લ છે . રજત આત કરનારને મ.ગત.િી.કં .લી.ની આણંદ િર્તળ
ુ કચેરીના પત્ર
નંબર. એએનસી/ટે ક-૨/૧૨૮૪ તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ ચૌહાણ ગણપતવસિંહ દીપવસિંહને તથા પત્ર નંબર. એએનસી/ટેક-૨/૧૨૮૫ તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ થી
ચૌહાણ નરે ન્દ્રવસિંહ મનતવસિંહને સદર બાબતની જાણ કરિામાં આિેલ છે .
જ્યાં ખેતી ની જમીન માં વ્યાિસાવયક રીતે તબેલો કરીને પશત પાલન નો િંિો કરિામાં આિે છે ત્યાં િાખણજ્ય હેર્ ત માટે નતં અલગ થી 3 કી.િો. ની મયાુદા
ે ાંક માટે ના િીજ
માં વસિંગલ ફેઈઝ િીજ જોડાણ આપિામાં આિે છે . પરં ર્ ત જે ગ્રાહકો જે વ્યિસાવયક રીતે તબેલો કરી ને તેના માટે િીજ િપરાશ રે હણ
જોડાણ માંથી ગેરકાયદે સર રીતે િાણીજય હેર્ ત માટે કરતા માલતમ પડે ત્યારે ઇન્ન્દ્ડયન ઇલેન્ક્ટ્રસીટી એક્ટ ૨૦૦૫ ની કલમ ૧૨૬ હેઠળ કાયુિાહી કરિામાં
આિે છે અને સ્િિપરાશ માટે રહેઠાણ ની સાથે બાંિેલ તબેલા માટે નો િીજ િપરાશ રહેણાંક ના મીટર માંથી િીજ િપરાશ કરી શકાય છે .

તા. ૧૫/૦૬/૧૬
ની સ્િસ્તએ

નિકાલ

નિકાલ

સદર બાબતથી રજત આત કરનારને લોક દરબાર કાયુક્રમ દરવમયાન િાકેફ કરે લ છે . સદર બાબતે રજત આત કરનારને મ.ગત.િી.કં .લી.ની આણંદ િર્તળ
ુ
કચેરીના પત્ર નંબર. એએનસી/ટે ક-૨/૨૫૦૦ તા. ૦૭/૦૪/૨૦૧૬ ચૌહાણ ગણપતવસિંહ દીપવસિંહને તથા પત્ર નંબર. એએનસી/ટેક-૨/૧૨૮૫ તા.
૧૮/૦૨/૨૦૧૬ થી ચૌહાણ નરે ન્દ્રવસિંહ મનતવસિંહને સદર બાબતની જાણ કરિામાં આિેલ છે .
સદર માંગેલ િીજ જોડાણિાળી જગ્યા બાકરોલ ગામના ગામતળ વિસ્તા રની બહાર સીમ વિસ્તાોોરમાં આિેલ હોિાથી અને હીના પાકુ ના ૯૧ નંગ
પ્લોલટ પૈકી ફકત એક જ િીજ જોડાણ માંગેલ હોિાથી આપનતં ૧.૫ કીલોિોટ િીજ ભારનતં ઘર િપરાશ માટે ન ંત સીંગલ ફેઈઝ િીજ જોડાણ સદર ખેતી
લાયક સીમ વિસ્તાોીરમાં આિેલ ૧૧ કેિી ગોકત લપતરા ખેતી વિષયક ફીડર ઉપરથી તાંવત્રક રીતે મંજતર કરિામાં આિેલ.

ઘર િપરાશનતં ગામ બાકરોલના રહેણાંક હેર્ ત માટે એન.એ. કરાિેલ રે .સ.નં. ૫૨૧ માં આિેલ

૧૩ હીના પાકુ ના સબ પ્લોટ નંબર. ૧૩ માં રહેણાંક હેર્ન
ત ા ૧.૫ કીલોિોટના િીજ ભારિાળા નિા
િીજ જોડાણના અંદાજપત્ર સામે િાંિાોો હોિાથી લોક દરબારમાં ન્દ્યાય કરિા બાબત.

વિધ્યાનગર/
આણંદ શહેર/
આણંદ

નસીરમીયા બસીરમીયા મલેક
૧૩, હીના પાકુ , ગાડીયા કત િા,
મત. બાકરોલ તા.જી. આણંદ

િધતમાં જણાિિાનતં કે, ગતજરાત િીજ વનયમન પંચ તરફથી િીજ કં પનીને આપેલ માગુદશુન મતજબ સીમ વિસ્તાિરમાં માંગિામાં આિતા સીંગલ ફેઈઝ
કનેકશન માટે િધતમાં િધત ૧ (એક) લાખ રૂવપયાની મયાુદામાં પ્રિતુમાન િીજ કં પનીના કોસ્ટફ ડેટા મતજબ નાખિા પડતા િીજ માળખાની તાંવત્રક મંજતરીનો
ખરે ખર થતો અંદાજપત્રનો ખચુ અરજદાર પાસે િસતલ કરિાનો થાય છે . આમ સદર િીજ જોડાણ માટે રૂવપયા. ૧૩૨૬૫/- િીજ લાઇન ખચુ તથા રૂવપયા.
૮૯૫ સીકયતરીટી ડીપોઝીટ એમ કત લ રૂવપયા. ૧૪૧૬૦/- નતં વનયમ મતજબનતં અંદાજપત્ર વિધ્યા નગર પેટા વિભાગ તરફથી તા. ૧૦/૧૨/૨૦૧૫ ના રોજ
આપિામાં આિેલ. જે અરજદાર ધ્િાપરા ભરપાઇ કરિામાં આિેલ નથી.
તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજના યોજાયેલ લોક દરબાર કાયુક્રમમાં આપની રજત આત સાંભળીને મ.ગત.િી.કં .લી. ના અવિકારીશ્રી ધ્િારા હીના પાકુ
સોસાયટીમાં ૨૪ કલાક થ્રી ફેઝ િીજ પતરિઠો પતરો પાડતા અબુન ફીડર પરથી આિેલ હયાત બિા જ િીજ જોડાણોના ગ્રાહકના નામ/નંબર સાથેની વિગત
સાથેની નવિન િીજ જોડાણ માટેની અરજી એ-૧ ફોમુ તથા જરૂરી દસ્તાોોિેજો સાથે મ.ગત.િી.કં .લી. વિધ્યાનગર પેટા વિભાગીય કચેરીએ નોંિણી ફી ભરી
નિેસરથી નોંિાિિા અરજદારને જણાિેલ છે .
અરજદાર તરફથી તા. ૨૪/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજ નિેસરથી અરજી નોંિણી કરાવ્યા બાદ વનયમ મતજબની કાયુિાહી કરી તા. ૦૯/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ સદર
િીજ જોડાણો ચાલત કરી આપિામાં આિેલ છે .

લોક દરબાર કાર્યક્રમમાાં સ્થળ પર આવેલ પ્રશ્નો િી નવગત
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નિકાલ

ક્રમ

પ્રશ્નની વિગત

સંબવિત
પેટા-વિભાગીય કચેરી/વિભાગીય
કચેરી/િર્તળ
ુ કચેરી

મોટા પોલ્ટ્રી ફામુ/ફેચીંગ ફામુ જેિા િીજ જોડાણો માં ૧૦ એકરથી ઓછી જમીનમાં ચલાિિા માટે
એન.એ. (ખબન ખેતી) માંથી મતદકત આપિા બાબત તેમજ ખેતીિાડી ફીડર પરથી અમતક લોડ સતિી
જ િીજ જોડાણ આપિામાં આિે છે જે યોગ્ય નથી
તથા નાના ફામુરોના તબેલા/તમાકત ની ખરી માટે ના સિે નંબરમાં આિેલ િીજ જોડાણોની મયાુ દા
ૂ ની
૩ કીલોિોટની િિારાની ૨૪ કલાકની ૩ ફેઝ પાિર સપ્લાયિાળી લાઇન પર ખેડત
જરૂરીયાત મતજબ આપિામાં આિે
આણંદ સાઉથ/
૧૪ તથા પોલ્ટ્રી ફામુ િવ્યિસાયમાં ૨૪ કલાકનો િીજ પતરિઠો અવનિાયુ હોિાથી ૨૪ કલાકની
આણંદ ગ્રામ્ય/
લાઇન પર આપિા બાબત
આણંદ
તથા હાલમાં ભારત સરકાર શ્રી ધ્િારા નાના ઉિોગોને પણ મેક ઇન ઇન્દ્ડીયા તરીકે પ્રોત્સાદહત
કરાઇ રહયા છે તેિા સંજોગોમાં કોઇપણ ઉિોગને ૨૪ કલાકનતં િીજ જોડાણ હોવતં જરૂરી છે જયારે
મ.ગત.િી.કં .લી. ની હાલની નીવત મતજબ ખેતીિાડી ફીડરમાંથી જોડાણ આપે છે જે યોગ્ય નથી.
તથા હાલના હયાત ઔિોખગક િીજ જોડાણો જે સીમ વિસ્તાર સિે નંબરમાં આિેલ છે તેમાં
િિારો કરી ૨૪ કલાકિાળી લાઇનમાંથી આપિામાં આિે.

અરજદારનતં નામ

એમજીિીસીએલ તરફથી કરિામાં આિેલ કાયુિાહીની વિગત

મ.ગત.િી.કં .લી. ના હાલના પ્રિતુમાન વનયમો મતજબ પોલ્ટ્રી ફામુ, હેચીંગ ફામુના િીજ જોડાણો માટે જમીનના એન.એ. સટીફીકેટ (બીન ખેતી પ્રમાણપત્ર) ની
શ્રી વમતેન જી. પટેલ,
જરૂરીયાત રહેતી નથી અને હિે તે માટેનો આગ્રહ રાખિામાં આિતો નથી.
ચેરમેન, નેશનલ એગ કો-ઓડીનેશન કવમદટ,
(અમદાિાદ ઝોન,) ૬૦૮, ૬ ઠ્ઠો માળ, કીશોર પ્લાઝા,
સીમ વિસ્તાર માં આિેલ પોલ્ટ્રીોે ફામુ, હેચીંગ ફામુના િીજ જોડાણો ૧૧ કેિી ખેતી વિષયક ફીડર પરથી મંજતર કરિામાં આિે છે . જેમાં સામાન્દ્યા
એમજી રોડ, મત.પો. આણંદ – ૩૮૮ ૦૦૧
સંજોગોમાં લોડ શેડીંગ વશડયતઅલ પ્રમાણે ૮ કલાક થ્રી ફેઝ પાિર સપ્લાનય આપિામાં આિે છે અને બાકીના સમયમાં સીંગલ ફેઝ પાિર સપ્લાા્ય
સ્પેવશયલ ડીઝાઇન ટ્રાન્દ્સફોમુર (એસ.ડી. ટી ) ધ્િાિરા આપિામાં આિે છે . ૨૪ કલાક વસિંગલ ફેઈઝ િીજ પતરિઠો પ ૂરો પાડિા માટે મતક્િામાં આિેલ
સ્પેવશયલ ડીઝાઇન ટ્રાન્દ્સફોમુર (એસ.ડી. ટી ) ની તાંત્રીક મયાુદા હોિાથી ૩ કી.િો. સતિી ની મયાુદા માં વસિંગલ ફેઈઝ િીજ પતરિઠો પ ૂરો પાડિામાં આિે
છે . સીમ વિસ્તાર માં ૩ કી િો. થી િિારે િીજ પતરિઠો માટે માંગણી અમારી ક્ષેત્રીય કચેરી માં આિે છે પરં ર્ ત આમ િીજ વનયમન આયોગ ની માગુદવશિકા
અનતસાર તેમજ સ્પેવશયલ ડીઝાઇન ટ્રાન્દ્સફોમુર(એસ.ડી. ટી ) ની તાંવત્રક ક્ષમતાના આિારે સીમ વિસ્તાર એટલે કે ખેતીિાડી જમીન માં વસિંગલ ફેઈઝ
િીજ પતરિઠો ૩ કી.િો.ની મયાુદા સતિી જ આપિાનો હોઇ, ૩કી.િો. થી િિારે િીજ ભાર ની માંગણી પ ૂરી કરી શકાય તેમ નથી.
શ્રી વનલેશભાઇ પટેલ,
જ્યોવત ગ્રામ યોજના શરત થયા પહેલા ગ્રામીણ વિસ્તાર માં ઘર િપરાશ માટે િીજ પતરિઠો તથા ખેતી વિષયક િીજ પતરિઠો એક જ ફીડર દ્વારા
ચેરમેન, બ્રોઇલર ફામુર એસોશીયસન (આણંદ), ૮૬,
પહોચાડિામાં આિતો હતો. જેમાં ખેતી વિષયક િીજ પતરિઠો માટે ૮ કલાક થ્રી ફેઈઝ િીજ પતરિઠો તથા બાકીના સમય મયાુદા માં બે ફેઈજ િાળો િીજ
સરદાર ગંજ, ભગિતી દકરાણા સ્ટોણર ઉપર, મત.પો.
ૂ ો દ્વારા ફેઈઝ કન્દ્િટુ રથી થ્રી ફેઈઝ િીજ પતરિઠા નો
પતરિઠો પ ૂરો પાડિામાં આિતો હતો. બે ફેઈજ દ્વારા િીજ પતરિઠો આપિાના સમય દરમ્યાન ખેડત
આણંદ – ૩૮૮ ૦૦૧
દત રત પયોગ કરી ગેરરીવતઓં આચરિામાં આિતી હતી. જેના કારણે ગ્રાહકોને સાતત્યપ ૂણુ ગતણિત્તા સભર િીજ પતરિઠો મળી શકતો ન હતો. તદત પરાંત
ટ્રાન્દ્સફોમેર વનષ્ફળ જિાના તથા અકસ્માતો ના દકસ્સા બહોળા પ્રમાણ માં નોિાતા હતા. ઉપરોક્ત કારણોસર ગતજરાત સરકાર દ્વારા જ્યોવતગ્રામ યોજના
હેઠળ ગ્રામ્ય રહેણાંક વિસ્તાર માં અલગ દફડરો દ્વારા સતત ૨૪ કલાક િીજ પતરિઠો પ ૂરો પાડિા માટે તથા ખેતી વિષયક િીજ જોડાણો ને સતત ૮ કલાક
થ્રી ફેઈઝ િીજ પતરિઠો પ ૂરો પાડિા માટે અલગ દફડરોઉભા કરિામાં આવ્યા. ખેતી વિષયક દફડરો પર સ્પેવશયલ ડીઝાઇન ટ્રાન્દ્સફોમુર (એસ.ડી. ટી ). મ ૂકી
૮ કલાક વસિાય ના સમય દરમ્યાન વસિંગલ ફેઈઝ િીજ પતરિઠો પ ૂરો પડિાનતં આયોજન કરિામાં આિેલ છે . ખેતી વિષયક જમીન માં રહેતા રહીશોને ઘર
િપરાશના િીજ જોડાણો તથા તબેલા/તમાકત ની ખળી/પોલ્ટ્રી ફામુ, હેચીંગ ફામુના િીજ જોડાણોને જો જ્યોવતગ્રામ દફડરો પરથી િીજ પતરિઠો પ ૂરો
પાડિાનતં શરત કરિામાં આિે તો તેઓં દ્વારા ગેરદરવતઓનત નતં દત ષણ િિી જાય તેમ છે અને આ કારણે િીજ લાઈન માં િીજ વિક્ષેપ થિાથી િીજ પતરિઠો
શ્રી અશોકભાઇ પી. પટેલ,
સાતત્ય રીતે આપી શકતો નથી અને તે મતજબ ના ઘણા દકસ્સા ઓં ધ્યાન પર આિેલ છે . ખાસ જણાિિાનતં કે ખેતી વિષયક ફીડર પરથી પણ સતત ૨૪
ચેરમેન, યતનાઇટેડ પીપલ્સર ફાઉન્દ્ડેાશન, C/o લેયર કલાક િીજ પતરિઠો પ ૂરો પાડિા માટે મતકિમાં આિતા સ્પેવશયલ ડીઝાઇન ટ્રાન્દ્સફોમુર (એસ.ડી. ટી ) ની મયાુદા હોિાથી સીમ વિસ્તાર /પરા
પોલ્ટ્રી ફામુર એશોશીએસન ઓફ ગતજરાત,
વિસ્તાર/ખેતી વિષયક જમીન માં રહેતા રહીસોને ઘર િપરાશના િીજ જોડાણો તથા તબેલા/તમાકત ની ખળી/પોલ્ટ્રી ફામુ, હેચીંગ ફામુના ૩ કી.િો. સતિી ની
કૈ િલ શોપીંગ સેન્દ્ટપર, સારસા ચોકડી,
મયાુદા માં સીગલ ફેઈઝ િીજ પતરિઠો પ ૂરો પાડિામાં આિે છે .
સરસા આણંદ રોડ, મત.પો. સારસા– ૩૮૮ ૩૬૫
સદર બાબતથી રજત આત કરનારને લોક દરબાર કાયુક્રમ દરવમયાન િાકેફ કરે લ છે .
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તા. ૧૫/૦૬/૧૬
ની સ્િસ્તએ

નિકાલ

ક્રમ

પ્રશ્નની વિગત

સંબવિત
પેટા-વિભાગીય કચેરી/વિભાગીય
કચેરી/િર્તળ
ુ કચેરી

અરજદારનતં નામ

એમજીિીસીએલ તરફથી કરિામાં આિેલ કાયુિાહીની વિગત

તા. ૧૫/૦૬/૧૬
ની સ્િસ્તએ

શ્રી વમતેન જી. પટેલ,
ચેરમેન, નેશનલ એગ કો-ઓડીનેશન કવમદટ,
(અમદાિાદ ઝોન,) ૬૦૮, ૬ ઠ્ઠો માળ, કીશોર પ્લાઝા,
એમજી રોડ, મત.પો. આણંદ – ૩૮૮ ૦૦૧

૧૫

૧૬

૧૭

૧૮

૧૯

િસ્તીના પ્રમાણમાં િષો જત ની ઢબે ગામમાં એકાદ હેલ્પર આપેલ છે જેથી િીજ પતરિઠો ખોરિાઇ
જાય ત્યારે પતન : પતરિઠો ચાલત કરિામાં ખ ૂબ જ સમય લાગતો હોિાથી પોલ્ટ્રી ફામુમાં પક્ષીઓના
મરણની સમસ્યા ઉભી થાય છે જેથી ગામમાં િસ્તીની પ્રમાણમાં િધત હોઇ ત્યાં ૨ હેલ્પર આપિા
જરૂરી છે .

ભરોડા ગામ તા. ઉમરે ઠમાં આિેલ સાિુજવનક ઉપયોગ માટે ના સાિુજવનક બગીચામાં આિેલ
ડી.પી. વિના મતલ્ય ખસેડિા બાબત.

આણંદ સાઉથ/
આણંદ ગ્રામ્ય/
આણંદ

ઉમરે ઠ ગ્રામ્ય
આણંદ ગ્રામ્ય/
આણંદ

શ્રી વનલેશભાઇ પટેલ,
ચેરમેન, બ્રોઇલર ફામુર એસોશીયસન (આણંદ), ૮૬,
સરદાર ગંજ, ભગિતી દકરાણા સ્ટોણર ઉપર, મત.પો.
આણંદ – ૩૮૮ ૦૦૧

િસ્તીના પ્રમાણમાં ફાળિેલ લાઇન સ્ટારફમાં િિારો કરિાની આપની રજત આતના અનતસિ
ં ાનમાં ક્ષેવત્રય કચેરીઓ પાસેથી થી ગામની િસ્તી, ગામની
હળિા તેમજ ભારે દબાણની લાઇનની લંબાઇ, ગામના ટ્રાન્દ્સતફોમુર સેન્દ્ટગરની સંખ્યાક તેમજ ગામના િીજ જોડાણોની સંખ્યાર અને ગામની િાવષિક
િીજ બીલની આિક વિગે રે માદહતી મંગાિી હયાત મંજતર થયેલ લાઇન સ્ટાફફ ની સંખ્યાડની પતન:સમીક્ષા કરી જરૂર જણાય ત્યાંઆ લાઇન સ્ટાફની
સંખ્યામાં િિારો કરિાની દરખાસ્ત સક્ષમ અવિકારીને મોકલી આપિા કાયુિાહી કરિામાં આિશે.

શ્રી અશોકભાઇ પી. પટેલ,
ચેરમેન, યતનાઇટેડ પીપલ્સર ફાઉન્દ્ડેાશન, C/o લેયર
પોલ્ટ્રી ફામુર એશોશીએસન ઓફ ગતજરાત,
કૈ િલ શોપીંગ સેન્દ્ટપર, સારસા ચોકડી,
સરસા આણંદ રોડ, મત.પો. સારસા– ૩૮૮ ૩૬૫

સદર બાબતથી રજત આત કરનારને લોક દરબાર કાયુક્રમ દરવમયાન િાકેફ કરે લ છે .

શ્રીમતી અસ્મીતા પરે શભાઇ,,
ઉમરે ઠ તાલતકા પંચાયત સભ્ય,
મત.પો. ભરોડા તા. ઉમરે ઠ જી. આણંદ

નિકાલ

તા. ૨૯/૧૨/૨૦૧૫ ના રોજ સીનીયર સીટીઝન ફોરમ, મત.પો. ભરોડાના નામથી ભરોડા ગામમાં આિેલ સાિુજવનક બગીચાની અંદર આિેલ
ટ્રાન્દ્સલફોમુર સેન્દ્ટરર ખસેડિા માટે અરજી કરે લ. જેના અનતસિ
ં ાનમાં નાયબ ઇજનેર શ્રી, મ.ગત.િી.કં .લી. ઉમરે ઠ ગ્રામ્ય પેટા વિભાગ તરફથી સદર
ટ્રાન્દ્સઝફોમુર સેન્દ્ટર ખસેડિા માટે જરૂરી સ્થળ તપાસ સિેક્ષણ કરી વનયમ મતજબની તાંવત્રક મંજતરીની કાયુિાહી કરી તા. ૨૮/૦૧/૨૦૧૬ ના રોજ તાંવત્રક
મંજતરીના અંદાજપત્ર મતજબ રૂવપયા. ૬૪૪૯૭/- નતં લાઇન શીફટીંગ ખચુ તથા રૂવપયા. ૧૦૦/- નોંિણી ફી એમ કત લ રૂવપયા. ૬૪૫૯૭/- અંકે રૂવપયા ચોસઠ
હજાર પાંચસો સતાણતં નતં અંદાજપત્ર આપિામાં આિેલ.
તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજના યોજાયેલ લોક દરબાર કાયુક્રમમાં સદર સાિુજવનક બગીચામાં આિેલ ડી.પી. સાિુજવનક ઉપયોગ તથા બગીચામાં
આિેલ હોિાથી વિના મતલ્ય ખસેડિા માટેની રજત આત સાંભળીને મ.ગત.િી.કં .લી. ના અવિકારીશ્રી ધ્િારા સદર કામ સાિુજવનક ઉપયોગ માટે જ છે તેની
ખાત્રી કરી વિના મ ૂલ્યે મ.ગત.િી.કં .લી તરફથી પ્રિતુમાન લાગત પડતી યોજનામાં સમાિેશ કરી નિેસરથી લાગત પડતી યોજનામાં ખચુનો સમાિેશ કરતી
તાંવત્રક મંજતરી બનાિી િહેલી તકે સદર કામ પ ૂણુ કરિા વનણુય આપેલ છે . જે મતજબ નાયબ ઇજનેર શ્રી, મ.ગત.િી.કં .લી ઉમરે ઠ ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય
કચેરી તરફથી સદર કામગીરી તા. ૧૩/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ પ ૂણુ કરિામાં આિેલ છે . રજત આત કરનારને મ.ગત.િી.કં .લી.ની આણંદ િર્તળ
ુ કચેરીના પત્ર
નંબર. એએનસી/ટે ક-૨/૨૪૫૩ તા. ૦૬/૦૪/૨૦૧૬ થી સદર બાબતની જાણ કરિામાં આિેલ છે .

નિકાલ

િમુજ ગામે અનેક વિસ્તારમાં િીજ લાઇનના િાયરો લબડી ગયેલ છે તે ખેંચિા બાબત તથા
રસ્તા પર નડતર રૂપ િીજ પોલ ખસેડિા બાબત.

પેટલાદ ગ્રામ્ય/
પેટલાદ/
આણંદ

સરપંચ શ્રી,
િમુજ ગ્રામ પંચાયત,
િમુજ તા. પેટલાદ જી. આણંદ

તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજના યોજાયેલ લોક દરબાર કાયુક્રમમાં સાિુજવનક ઉપયોગ માટે ના રસ્તામાં અિર જિરમાં નડતર રૂપ િીજ લાઇનના પોલ
ખસેડિાની તથા લબડી ગયેલ િીજ લાઇનના િાયરો ખેંચિાનતં લાઇન સમારકામ કરિાની રજત આત સાંભળીને મ.ગત.િી.કં .લી. ના અવિકારીશ્રી ધ્િારા
લબડી ગયેલ િીજ લાઇનના િાયરો ખેંચિા માટેન ંત સમારકામ િહેલી તકે મ.ગત.િી.કં .લી. તરફથી કરિા માટે સંબવં િત અવિકારીઓને સતચના આપેલ છે
તથા રસ્તામાં નડતર રૂપ િીજ લાઇનના પોલ ખસેડિાનતં કામ સાિુજવનક ઉપયોગ માટે જ છે તેની ખાત્રી કરી વિના મ ૂલ્યેા મ.ગત.િી.કં .લી તરફથી
પ્રિતુમાન લાગત પડતી યોજનામાં સમાિેશ કરી લાગત પડતી યોજનામાં ખચુનો સમાિેશ કરતી તાંવત્રક મંજતરી બનાિી િહેલી તકે સદર કામ પ ૂણુ કરિા
વનણુય આપેલ છે . જે મતજબ કાયુપાલક ઇજનેર શ્રી, મ.ગત.િી.કં .લી. પેટલાદ વિભાગીય કચેરીને યોગ્ય કાયુિાહી કરાિિા સતચના આપિામાં આિેલ. તે
મતજબ તા. ૧૦/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ કત લ ત્રણ સ્થરળોએ ૩ નંગ િીજ થાંભલા નડતર રૂપ જણાયેલ હોય તે ખસેડી ૨ નંગ નિા પીએસસી પોલ તથા ૨ નંગ
૯ મીટર ગડુ ર પોલ ઉભા કરી કામગીરી પ ૂણુ કરિામાં આિેલ છે . રજત આત કરનારને મ.ગત.િી.કં .લી.ની આણંદ િર્તળ
ુ કચેરીના પત્ર નંબર. એએનસી/ટેક૨/૨૫૯૩ તા. ૧૨/૦૪/૨૦૧૬ થી સદર બાબતની જાણ કરિામાં આિેલ છે .

િમુજ ગામે ૧૧ કેિી વિરોલ (ખેતી વિષયક) ફીડરનો થ્રી ફેઝ િીજ પ્રિાહ આપિા માટે નો સમય
ફેરબદલ કરિા બાબત.

પેટલાદ ગ્રામ્ય/
પેટલાદ/
આણંદ

સરપંચ શ્રી,
િમુજ ગ્રામ પંચાયત,
િમુજ તા. પેટલાદ જી. આણંદ

તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજના યોજાયેલ લોક દરબાર કાયુક્રમમાં સદર રજત આત સાંભળીને મ.ગત.િી.કં .લી. ના અવિકારીશ્રી ધ્િારા આપની રજત આત
પ્રમાણેના વિરોલ ખેતી વિષયક ફીડર પર તમાકત ની સીઝનના આગામી માચુથી મે ૨૦૧૬ ત્રણ માસ માટે સાંજના થ્રી ફેઝ િીજ પતરિઠો આપિાના
સમયમાં ફેરફાર કરી િિારે સમય િીજ પતરિઠો આપી શકિાની શકયતા વિષે ટેકનીકલ ડીટેલ સાથેની દરખાસ્ત કાયુપાલક ઇજનેર શ્રી, પેટલાદ
વિભાગીય કચેરી પાસેથી મંગાિી ’’જેટકો’’ ટ્રારાન્દ્સમીશન કં પનીના સંબવં િત અવિકારીશ્રીને મોકલી આપિા મ.ગત.િી.કં .લી. આણંદ િર્તળ
ુ કચેરીને સતચના
આપેલ. સદર બાબતે તા. ૩૦/૦૩/૨૦૧૬ થી તા. ૧૩/૦૪/૨૦૧૬ સતિી બે અઠિાદડયા માટે ૧૧ કેિી વિરોલ એજીડોમ ફીડર પર થ્રી ફેઈઝ પાિર
સપ્લાસય આપિા માટેન ંત મંજતર થયેલ વશડયતઅલ બાબતે રજત આત કરનારને મ.ગત.િી.કં .લી.ની આણંદ િર્તળ
ુ કચેરીના પત્ર નંબર. એએનસી/ટેક૨/૨૫૯૩ તા. ૧૨/૦૪/૨૦૧૬ થી સદર બાબતની જાણ કરિામાં આિેલ છે .

નિકાલ

પટેલ હસમતખભાઇ શીિાભાઇ,
િાઘાંિાળી ખડકી,
મત.પો. સામરખા તા.જી. આણંદ

તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજના યોજાયેલ લોક દરબાર કાયુક્રમમાં સદર રજત આતના અનતસિ
ં ાનમાં મ.ગત.િી.કં .લી. ના અવિકારીશ્રી ધ્િારા લાઇનને નડતર
રૂપ વ ૃક્ષોના ડાળખા કાપિાની લાઇન સમારકામની કામગીરી િહેલી તકે મ.ગત.િી.કં .લી. તરફથી કરિા માટે સંબવં િત અવિકારીઓને સતચના આપેલ છે
તથા રજત આતમાં દશાુ િેલ ખેતી વિષયક િીજ જોડાણના હયાત િીજ માળખાનતં તથા મળતા િોલ્ટેજનતં સ્થળ પર રૂબરૂ જઇ સિેક્ષણ કરિા માટે તથા જરૂર
જણાય તો ખતશી યોજના હેઠળ નવતં ટ્રાન્દ્સફોમુર સેન્દ્ટર ઉભતં કરિા અથિા નજીકના બીજા ટ્રાન્દ્સફોમુર સેન્દ્ટર પર અલગ હળિા દબાણની લાઇન નાખી િીજ
માળખામાં ફેરફાર કરિા માટેની જરૂરી તાંવત્રક મંજતરીની કાયુિાહી કરી મંજતર થયેલ કામગીરી િહેલી તકે પ ૂણુ કરિા સંબવં િત મ.ગત.િી.કં .લી. ના
અવિકારીને સતચના આપિામાં આિેલ. સદર પ્રશ્નના વનરાકરણ માટે હળિા દબાણની ડબલ સ્ર્કી ટ લાઇન નાખિાની કામગીરી તા. ૦૭/૦૪/૨૦૧૬ ના
રોજ પ ૂણુ કરે લ છે અને જે બાબતે રજત આત કરનારને મ.ગત.િી.કં .લી.ની આણંદ િર્તળ
ુ કચેરીના પત્ર નંબર. એએનસી/ટેક-૨/૨૫૧૦ તા. ૦૭/૦૪/૨૦૧૬
થી લેખખત જાણ કરિામાં આિેલ છે .

નિકાલ

કૂિાના િીજ જોડાણ ઉપર ડીપી બેસાડિા બાબત તથા િીજ લાઇન પરના વ ૃક્ષોની ડાળી કટીગ
કરિા બાબત.

૨૦ ઢીલા થઇ ગયેલ િીજ લાઇનના તાર ખેંચિા બાબત.

૨૧ લાઇન ચેન્દ્જ કરિા બાબત.

આણંદૃ
આણંદ ગ્રામ્ય/
આણંદ

આંકલાિ/
બોરસદ/
આણંદ

આંકલાિ/
બોરસદ/
આણંદ

જયંવતભાઇ શંકરભાઇ પરમાર,
મત. આમરોલ તા. આંકલાિ જી. આણંદ

જયંવતભાઇ શંકરભાઇ પરમાર,
મત. આમરોલ
તા. આંકલાિ જી. આણંદ

તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજના યોજાયેલ લોક દરબાર કાયુક્રમમાં રજત આત સાંભળીને મ.ગત.િી.કં .લી. ના અવિકારીશ્રી ધ્િારા સરસ્િતી નગર આમરોલ
ગામમાં આિેલ સ્થળનતં રૂબરૂ સિેક્ષણ કરી તાત્કાખલક ઢીલા થઇ ગયેલ િીજ લાઇનના તાર ખેંચિાના સમારકામની કામગીરી તાત્કાખલક પ ૂણુ કરિા
સંબવં િત મ.ગત.િી.કં .લી. ના અવિકારીને સતચના આપિામાં આિેલ સદર પ્રશ્નના વનરાકરણ માટે હળિા દબાણની લાઇનના સમારકામની કામગીરી તા.
૨૬/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ પ ૂણુ કરે લ છે અને જે બાબતે રજત આત કરનારને મ.ગત.િી.કં .લી.ની આણંદ િર્તળ
ુ કચેરીના પત્ર નંબર. એએનસી/ટેક-૨/૨૪૯૮
તા. ૦૭/૦૪/૨૦૧૬ થી લેખખત જાણ કરિામાં આિેલ છે .
તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજના યોજાયેલ લોક દરબાર કાયુક્રમમાં રજત આત સાંભળીને મ.ગત.િી.કં .લી. ના અવિકારીશ્રી ધ્િારા સરસ્િતી નગર આમરોલ
ગામમાં આિેલ સ્થળનતં રૂબરૂ સિેક્ષણ કરી તાત્કાખલક િીજ લાઇનના નડતર રૂપ ઝાડના ડાળખા કાપિાના સમારકામની તથા આપની િારં િાર િીજ
પતરિઠો ખોરિાઇ જિાની ફરીયાદ અંગે અન્દ્ય જરૂરી બધતં જ લાઇન સમારકામ કરિાની કામગીરી તાત્કાખલક પ ૂણુ કરિા સંબવં િત મ.ગત.િી.કં .લી. ના
અવિકારીને સતચના આપિામાં આિેલ છે . સદર રજત આત કરનારને ૨૪ કલાક િીજ પતરિઠો ખેતીિાડી ફીડર પરથી સ્પેશીયલ ડીઝાઇન ટ્રાન્દ્સફોમુર ધ્િારા
પતરો પાડિામાં આિે છે અને સીમ વિસ્તારમાં આિેલ સીંગલ ફેઝ ઘર િપરશના િીજ જોડાણને જેજીિાય ફીડર પર લાઇન ચેન્દ્જ કરી આપિાની માંગણી
પ્રિતુમાન વનયમોનતસાર ગ્રાહય રાખી શકાય તેમ નથી. જે બાબતે રજત આત કરનારને મ.ગત.િી.કં .લી.ની આણંદ િર્તળ
ુ કચેરીના પત્ર નંબર. એએનસી/ટેક૨/૨૪૯૮ તા. ૦૭/૦૪/૨૦૧૬ થી લેખખત જાણ કરિામાં આિેલ છે .
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ક્રમ

પ્રશ્નની વિગત

સંબવિત
પેટા-વિભાગીય કચેરી/વિભાગીય
કચેરી/િર્તળ
ુ કચેરી

અરજદારનતં નામ

એમજીિીસીએલ તરફથી કરિામાં આિેલ કાયુિાહીની વિગત

તા. ૧૫/૦૬/૧૬
ની સ્િસ્તએ

લોક દરબાર કાયુક્રમ દરવમયાન આિેલ મૌખખક રજત આત તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬

આણંદ સાઉથ/
આણંદ ગ્રામ્ય/
આણંદ

ડેપ્યતટી સરપંચ શ્રી,
હાડગતડ ગ્રામ પંચાયત,
હાડગતડ તા. જી. આણંદ

તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજના યોજાયેલ લોક દરબાર કાયુક્રમમાં રજત આતના અનતસિ
ં ાનમાં જણાિિાનતં કે, આણંદ (સાઉથ) સબ ડીિીઝનમાં કાયુભાર
િિી જિાથી માચુ ૨૦૧૩ થી નવતં િાસદ સબ ડીિીઝન બનાિેલ છે . બંન્દ્ને સબ ડીિીઝન કચેરીઓમાં કાયુભાર લગભગ સરખો રહે તે રીતે વિભાજનની
દરખાસ્ત મંજતર થયેલ છે અને સદર દરખાસ્ત મંજતર થયા મતજબ હાડગતડ ગામનો સમાિેશ િાસદ સબ ડીિીઝનમાં કરે લ છે . િધતમાં જણાિિાનતં કે, હાડગતડ
ગામમાં િીજ પ્રિાહ ૬૬ કેિી ગોપાલપતરા સબ સ્ટેશનમાંથી નીકળતા ૧૧ કેિી અડાસ જેજીિાય ફીડર પરથી પતરો પડાય છે અને ૧૧ કેિી અડાસ જેજીિાય
ફીડર ઉપર જોડાયેલ બિા જ ગામ િાસદ સબ ડીિીઝનના છે . આમ િહીિટી સરળતા રહે તે માટે હાડગતડ ગામ િાસદમાં સમાિેશ કરે લ છે . રજત આત
કરનારને મ.ગત.િી.કં .લી.ની આણંદ િર્તળ
ુ કચેરીના પત્ર નંબર. એએનસી/ટેક-૨/૨૪૫૬ તા. ૦૬/૦૪/૨૦૧૬ થી સદર બાબતની જાણ કરિામાં આિેલ છે .

નિકાલ

આણંદ સાઉથ/
આણંદ ગ્રામ્ય/
આણંદ

ડેપ્યતટી સરપંચ શ્રી,
હાડગતડ ગ્રામ પંચાયત,
હાડગતડ તા. જી. આણંદ

તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજના યોજાયેલ લોક દરબાર કાયુક્રમમાં રજત આતના અનતસિ
ં ાનમાં જણાિિાનતં કે, સદર કામ િાસદ પેટા વિભાગ તરફથી
તાજેતરમાં પતરત કરે લ છે અને સદર િિારાના સ્ટ્રીટલાઇટ િીજ ભારનો લાયસન્દ્સ ઇલેકટ્રીકલ કોન્દ્ટ્રાકટરનો ટેસ્ટ રીપોટુ વનયમ મતજબની ફી સાથે િાસદ
પેટા વિભાગીય કચેરીએ તા. ૧૭/૦૩/૧૬ ના રોજ જમા કરાિેલ છે તથા તા. ૨૫/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ નિી સ્ટ્રીટલાઇટ લાઇનનતં જોડાણ કરી આપિામાં
આિેલ છે . રજત આત કરનારને મ.ગત.િી.કં .લી.ની આણંદ િર્તળ
ુ કચેરીના પત્ર નંબર. એએનસી/ટેક-૨/૨૪૫૬ તા. ૦૬/૦૪/૨૦૧૬ થી સદર બાબતની
જાણ કરિામાં આિેલ છે .

નિકાલ

શાસ્ત્રી/
આણંદ શહેર/
આણંદ

ડી.એન. હાઇસ્કૂલ, આણંદ તા.જી. આણંદ

તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજના યોજાયેલ લોક દરબાર કાયુક્રમમાં રજત આતના અનતસિ
ં ાનમાં જણાિિાનતં કે, સદર બાબતે ગ્રાહક તરફથી દરે ક હયાત િીજ
જોડાણ િાળા વિભાગની કાયદે સરની અલગ માન્દ્યતા હોિાના કાયદે સરના દસ્તાિેજી પતરાિા રજત કરિા જણાિેલ છે . જેના આિારે એક જ વપ્રમાઇસીસમાં
આિેલ અલગ અલગ િીજ જોડાણો મર્જર કરિા બાબતે આગળની કાયુિાહી કરિામાં આિશે. રજત આત કરનારને મ.ગત.િી.કં .લી.ની આણંદ િર્તળ
ુ
કચેરીના પત્ર નંબર. એએનસી/ટે ક-૨/૨૫૧૮ તા. ૦૭/૦૪/૨૦૧૬ થી સદર બાબતની જાણ કરિામાં આિેલ છે .

નિકાલ

૨૪ ડી.એન. હાઇસ્કૂલમાં રૂફ ટોપ સોલારને મંજતરી આપિા બાબત.

શાસ્ત્રી/
આણંદ શહેર/
આણંદ

ડી.એન. હાઇસ્કૂલ, આણંદ તા.જી. આણંદ

તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજના યોજાયેલ લોક દરબાર કાયુક્રમમાં રજત આતના અનતસિ
ં ાનમાં જણાિિાનતં કે, સદર બાબતે ગ્રાહક તરફથી જે તે િીજ
જોડાણમાં કરાદરત િીજ ભાર હોય તેનાથી ૫૦ ટકા સતિીના જ િીજ ભારનતં રૂફ ટોપ સોલાર સ્કીમમાં મંજતરી આપિામાં આિે છે . જે બાબતે હાજર
પ્રવતવનવિને સમજ આપેલ છે . રજત આત કરનારને મ.ગત.િી.કં .લી.ની આણંદ િર્તળ
ુ કચેરીના પત્ર નંબર. એએનસી/ટેક-૨/૨૫૧૮ તા. ૦૭/૦૪/૨૦૧૬ થી
સદર બાબતની જાણ કરિામાં આિેલ છે .

નિકાલ

નાના કલોદરા ગામને અગાઉ ૧૧ કેિી જીઆઇડીસી ફીડર ઉપર જોડાયેલ હર્તં તેને બદલે નિા
૨૫ બનેલા ૧૧ કેિી સાયમા જેજીિાય ફીડર ઉપર ફેરવ્યા બાદ વિજ વિક્ષેપ િિારે આિતો હોય
અગાઉની જેમ જ ૧૧ કેિી જીઆઇડીસી ફીડર ઉપર પાછું જોડી આપિા બાબત.

ખંભાત શહેર/
પેટલાદ/
આણંદ

રાજત ભાઇ પટેલ,
નાના કલોદરા
તા. ખંભાત જી. આણંદ

તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજના યોજાયેલ લોક દરબાર કાયુક્રમમાં રજત આત સાંભળીને મ.ગત.િી.કં .લી. િડોદરાના અવિકારીશ્રી ધ્િારા સદર બાબતે તાંવત્રક
રીતે શકયતા ચકાસીને જો તાંવત્રક રીતે શકય હોય તો નાના કલોદરા ગામને ૧૧ કેિી સાયમા જેજીિાય ફીડર પરથી પાછું ૧૧ કેિી જીઆઇડીસી ફીડર પર
ફેરિિા માટેની દરખાસ્ત અને મંજતરી મેળિિાની કાયુિાહી કરી રજત આત મતજબની કામગીરી કરિા મ.ગત.િી.કં .લી.ના સંબવં િત અવિકારીશ્રીને જણાિેલ છે .
ત્યારબાદ ૧૧ કેિી ઓએનજીસી ફીડરનતં વિભાજન કરિાની તાંવત્રક શકયતા જણાઇ આિતા તે અંગે સિેક્ષણ કરી નાના કલોદરા ગામને સદર
દરખાસ્તમાં સમાિેશ કરિા અંગેની જાણ મ.ગત.િી.કં .લી.ની આણંદ િર્ળ
ુ ત કચેરીના પત્ર નંબર. એએનસી/ટેક-૨/૨૫૧૭ તા. ૦૭/૦૪/૨૦૧૬ થી સદર
બાબતની જાણ કરિામાં આિેલ છે .

વનકાલ

િાસદ/
બોરસદ/
આણંદ

મહેન્દ્રભાઇ મણીભાઇ પરમાર,
િડારા પાસે, મત.પો. િાસદ
તા.જી. આણંદ

તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજના યોજાયેલ લોક દરબાર કાયુક્રમમાં રજત આતના અનતસિ
ં ાનમાં જણાિિાનતં કે, તા. ૧૯/૦૬/૨૦૧૫ ના રોજના પત્રથી તાલતકા
વિકાસ અવિકારીશ્રીની કચેરી આણંદ તરફથી મ.ગત.િી.કં .લી. િાસદ પેટા વિભાગમાં તા. ૦૮/૦૭/૨૦૧૫ ના રોજ અરજી જમા કરાિેલ હતી. સદર
અરજીની ચકાસણી કયાુ બાદ આપના તરફથી આિકનો દાખલો રજત કરે લ ન હોિાથી િાસદ પેટા વિભાગ તરફથી તા. ૨૨/૦૭/૨૦૧૫ ના રોજ લેખખત
પત્ર લખી આિકનો દાખલો રજત કરિા માટે જાણ કરે લ હતી અને તા. ૦૭/૧૦/૨૦૧૫ ના રોજ તાલતકા વિકાસ અવિકારી શ્રી પાસે આપના રહેઠાણ સરદાર
આિાસ િાળી જમીન ખેતી વિષયક કે અન્દ્ય હેર્ ત માટેની સ્પષ્ટતા કરિા લેખખત જાણ કરે લ. ત્યારબાદ આપની અરજી તા. ૧૧/૦૧/૨૦૧૬ ના રોજ
ઝુંપડપટ્ટી િીજળીકરણ યોજના હેઠળ નોંિણી કરિામાં આિેલ. જેની મ.ગત.િી.કં .લી. ના સક્ષમ અવિકારીશ્રીની મંજતરરીની કાયુિાહી તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬
ના રોજ પ ૂણુ કરે લ છે . સદર િીજ જોડાણ માટે તાંવત્રક મંજતરી મતજબની ૦.૧૦૦ કીલોમીટર લાઇન િાસદ પેટા વિભાગ તરફથી ઉભી કરી તા.
૨૩/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજ િીજ જોડાણ ચાલત કરી આપિામાં આિેલ છે . રજત આત કરનારને મ.ગત.િી.કં .લી.ની આણંદ િર્તળ
ુ કચેરીના પત્ર નંબર.
એએનસી/ટે ક-૨/૨૪૫૭ તા. ૦૬/૦૪/૨૦૧૬ થી સદર બાબતની જાણ કરિામાં આિેલ છે .

નિકાલ

આણંદ નોથુ/
આણંદ ગ્રામ્ય/
આણંદ

તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજના યોજાયેલ લોક દરબાર કાયુક્રમમાં રજત આતના અનતસિ
ં ાનમાં જણાિિાનતં કે, સદર બાબતની રજત આત આણંદ નોથુ પેટા
જગદીશભાઇ શંકરભાઇ પરમાર, ઉપ પ્રમતખ પેટલાદ વિભાગને મળતા જરૂરી સિેક્ષણ કરી િિારાનતં નવતં ટ્રાન્દ્સફોમુર સેન્દ્ટર નાખિા માટે ની જરૂરી તાંવત્રક મંજતરી તા. ૦૭/૧૨/૨૦૧૫ ના રોજ આપી દીિેલ છે
તાલતકા ભાજપ બક્ષીપંચ મોરચો.
અને સદર તાંવત્રક મંજતરી મતજબનતં ૦.૨૪૦ કીલો મીટર ૧૧ કેિી લાઇન તથા ૦.૧૮૦ કીલો મીટર હળિા દબાણની લાઇન કનિરઝુન તથા ૬૩ કેિીએનતં
મત.પો. સંજાયા તા. પેટલાદ જી. આણંદ
નવતં ટ્રાન્દ્સફોમુર સેન્દ્ટર ઉભતં કરિાનતં કામ તા. ૦૪/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ પ ૂણુ કરિામાં આિેલ છે . રજત આત કરનારને મ.ગત.િી.કં .લી.ની આણંદ િર્તળ
ુ
કચેરીના પત્ર નંબર. એએનસી/ટે ક-૨/૨૪૫૪ તા. ૦૬/૦૪/૨૦૧૬ થી સદર બાબતની જાણ કરિામાં આિેલ છે .

૨૨

હાડગતડ ગામ તા. આણંદ ને નિા બનેલ િાસદ સબ ડીિીઝનમાં થી બદલી આણંદ સાઉથ સબ
ડીિીઝનમાં ફેરિિા બાબત.

૨૩ હાડગતડ ગામ તા. આણંદ નાણાં ભરે લ નિી િિારાની સ્ટ્રીટલાઇન નતં કામ પ ૂણુ કરિા બાબત.

૨૩

ડી.એન. હાઇસ્કૂલના િીજ જોડાણો અલગ અલગ ગ્રાન્દ્ટમાંથી ભરાતા હોઇ તથા દરે ક વિભાગની
અલગ બેલેન્દ્સ શીટ બનતી હોઇ હયાત િીજ જોડાણો મર્જર કરિા મ.ગત.િી.કં .લી. તરફથી નોટીસ
આપેલ છે જે કાયુિાહી મોકૂફ રાખી િીજ જોડાણો હયાત વસ્થવતમાં અલગ અલગ રહેિા દે િા
બાબત.

ઝુંપડપટ્ટી િીજળીકરણ યોજનામાં જત લાઇ ૨૦૧૫ થી અરજી કરિા છતાં સીંગલ ફેઝ ઘર
૨૬ િપરાશનતં િીજ જોડાણ િાસદ પેટા વિભાગ તરફથી આપિામાં આિેલ નથી તે બાબતની
રજત આત.

૨૭

સંજાયા ગામમાં એક જ ટ્રાન્દ્સફોમુર સેન્દ્ટર ઉપર બિા જ કનેકશન આિેલ હોિાથી પતરતા િોલ્ટજ
ના દબાણથી િીજ પતરિઠો મળતો ન હોિાથી ગ્રામ જનોને મતશકેલી પડે છે .

ખેતીિાડી િીજ જોડાણ માટે ન ંત નવતં ટ્રાન્દ્સફોમુર સેન્દ્ટર ૧૧ થી ૧૫ હજાર રૂવપયામાં ઉભતં કરિામાં
૨૮ આિે છે , જયારે અમે ખેતીિાડી માટે ન ંત હયાત ટ્રાન્દ્સફોમુર સેન્દ્ટર શીફટીંગ માટે અરજી કરે લ
ત્યારે રૂવપયા. ૧૧૧૦૦૦/- નતં અંદાજપત્ર આપિામાં આિેલ છે .

૨૯

૩૦

૨૪ કલાકની લાઇન નજીક હોિા છતાં ખેતીિાડીની લાઇન પરથી નિા ઘર િપરાશના િીજ
કનેકશનની લાઇન નાખિાનતં અંદાજપત્ર આપિામાં આિેલ છે .

ઘર િપરાશના િીજ જોડાણ માટે ન ંત અંદાજપત્ર રૂવપયા. ૨૫૦૦૦/- જેટલતં ખ ૂબ જ િિારે આપેલ
હોિાથી ભરી શકાયેલ નથી અને િીજ જોડાણ લઇ શકાયેલ નથી.

આણંદ નોથુ/
આણંદ ગ્રામ્ય/
આણંદ

આણંદ નોથુ/
આણંદ ગ્રામ્ય/
આણંદ

આણંદ સાઉથ/
આણંદ ગ્રામ્ય/
આણંદ

ગીરીશભાઇ ચંદતભાઇ જોષી,
ચંરનગર રોડ, જોષીનો કૂિો,
મત.પો. બોરીયાિી તા.જી. આણંદ

તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજના યોજાયેલ લોક દરબાર કાયુક્રમમાં રજત આતના અનતસિ
ં ાનમાં જણાિિાનતં કે, નવિન ખેતીિાડી િીજ જોડાણ માટે જો
ટ્રાન્દ્સફોમુર સેન્દ્ટર ઉભતં કરિાનતં થાય કે લાઇન નાખિાની થાય દરે ક કેસમાં અંદાજપત્ર ગતજરાત િીજ વનયમન પંચમાં મંજતર થયા મતજબનો હોસુ પાિર
આિાદરત ફીકસ ચાર્જની રકમની િસ ૂલાત કરિામાં આિે છે અને ખરે ખર થતો લાઇન ખચુ િસ ૂલ કરિામાં આિતો નથી. જયારે હયાત િીજ માળખાની
લાઇન તથા ટ્રાન્દ્સફોમુર સેન્દ્ટર નડતર રૂપ હોય તેિા કેસમાં ખરે ખર થતો તાંવત્રક મંજતરીનો ખચુ લાઇન શીફટીંગ ડીપોઝીટ પેટે િસતલ કરિામાં આિે છે
અને અંદાજપત્રની રકમ ભરપાઇ થયા બાદ ખરે ખર િપરાયેલ માલસામાન તથા ખરે ખર થયેલ લેબર ચાર્જ મતજબ શીફટીંગ ફાઇનલ બીલની કાયુિાહી
કરિામાં આિે છે અને શીફટીંગ કામગીરીમાં થયેલ ખચુ જો િિારે હોય તો તફાિત ખચુ અરજદાર પાસેથી િસતલ કરિામાં આિે છે /જો ખચુ ઓછો થયેલ
હોય તો તફાિતની રકમ અરજદારને દરફં ડ કરિામાં આિે છે . સદર અરજદારની તા. ૦૪/૦૧/૨૦૧૬ ની નડતર રૂપ ટ્રાન્દ્સફોમુર સેન્દ્ટર તથા લાઇન
ખસેડિાની અરજીનતં સિેક્ષણ કરતા ૧ નંગ ટ્રાન્દ્સફોમુર સેન્દ્ટર ખસેડિાનતં અને ૪ નંગ પોલ ખસેડિાના તથા ૦.૦૭૦ કીલોમીટર ૧૧ કેિી લાઇન નિી
નાખિાની તથા ૦.૧૧૦ કીલોમીટર એલટી એબી કન્દ્ડકટર લાઇન નિી નાખિાની થતી હોય રૂવપયા. ૧૧૧૨૦૭/- ની તાંવત્રક મંજતરી મળે લ છે અને તે
મતજબનતં અંદાજપત્ર અરજદારને તા. ૨૧/૦૧/૨૦૧૬ ના રોજ આપેલ છે . જે આજદદન સતિી ભરપાઇ થયેલ નથી. રજત આત કરનારને મ.ગત.િી.કં .લી.ની
આણંદ િર્તળ
ુ કચેરીના પત્ર નંબર. એએનસી/ટે ક-૨/૨૪૯૭ તા. ૦૭/૦૪/૨૦૧૬ થી લાઇન શીફટીંગના અંદાજપત્રના નાણાં એક માસની સમયમયાુદામાં
ભરપાઇ થયેલ ન હોિાથી તેઓની અરજી રદબાતલ કરી દફતરે કરિા બાબતની જાણ કરિામાં આિેલ છે .

નિકાલ

નિકાલ

રીયાઝમીયાં ફકરૂમીયા મલેક,
ઘતટેલી રોડ, રાિલી
તા. પેટલાદ જી. આણંદ

તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજના યોજાયેલ લોક દરબાર કાયુક્રમમાં રજત આતના અનતસિ
ં ાનમાં જણાિિાનતં કે, સદર રહેઠાણ ઘર નંબર. ૧૧૩૯ સિે નંબર.
૨૯૯ સીમ વિસ્તારમાં માંગેલ હોિાથી અને જેજીિાય ફીડરની હળિા દબાણની લાઇનથી ૩૦ મીટરથી િિારે લંબાઇ મયાુદામાં આિેલ હોિાથી ખેતીિાડી
ફીડરની હળિા દબાણની લાઇનમાંથી આપિા માટેની તાંવત્રક મંજતરી મળે લ છે અને ગતજરાત િીજ વનયમન પંચ તરફથી િીજ કં પનીને આપેલ માગુદશુન
મતજબ સીમ વિસ્તારમાં માંગિામાં આિતા સીંગલ ફેઈઝ કનેકશન માટે િધતમાં િધત ૧ (એક) લાખ રૂવપયાની મયાુદામાં પ્રિતુમાન િીજ કં પનીના કોસ્ટ ડેટા
મતજબ નાખિા પડતા િીજ માળખાની તાંવત્રક મંજતરીનો ખરે ખર થતો અંદાજપત્રનો ખચુ અરજદાર પાસે િસતલ કરિાનો થાય છે . આમ સદર િીજ જોડાણ
માટે રૂવપયા. ૨૦૦૮૭/- િીજ લાઇન ખચુ તથા રૂવપયા. ૫૦૮ સીકયતરીટી ડીપોઝીટ એમ કત લ રૂવપયા. ૨૦૫૯૫/- નતં વનયમ મતજબનતં અંદાજપત્ર આણંદ ઉત્તર
પેટા વિભાગ તરફથી તા. ૧૦/૧૧/૨૦૧૫ ના રોજ આપિામાં આિેલ. જે અરજદાર ધ્િારા ભરપાઇ કરિામાં આિેલ નથી. રજત આત કરનારને
મ.ગત.િી.કં .લી.ની આણંદ િર્તળ
ુ કચેરીના પત્ર નંબર. એએનસી/ટે ક-૨/૨૪૯૬ તા. ૦૭/૦૪/૨૦૧૬ થી સદર બાબતની જાણ કરિામાં આિેલ છે .

નિકાલ

રતનવસિંહ હરીવસિંહ રાજ,
હાઇસ્કૂલ પાછળ,
મત.પો. ખંભોળજ તા.જી. આણંદ

તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજના યોજાયેલ લોક દરબાર કાયુક્રમમાં રજત આતના અનતસિ
ં ાનમાં જણાિિાનતં કે, સદર રહેઠાણ સીમ વિસ્તારમાં માંગેલ હોિાથી
અને જેજીિાય ફીડરની હળિા દબાણની લાઇનથી ૩૦ મીટરથી િિારે લંબાઇ મયાુદામાં આિેલ હોિાથી ખેતીિાડી ફીડરની હળિા દબાણની લાઇનમાંથી
આપિા માટેની તાંવત્રક મંજતરી મળે લ છે અને ગતજરાત િીજ વનયમન પંચ તરફથી િીજ કં પનીને આપેલ માગુદશુન મતજબ સીમ વિસ્તારમાં માંગિામાં
આિતા સીંગલ ફેઈઝ કનેકશન માટે િધતમાં િધત ૧ (એક) લાખ રૂવપયાની મયાુદામાં પ્રિતુમાન િીજ કં પનીના કોસ્ટ ડેટા મતજબ નાખિા પડતા િીજ
માળખાની તાંવત્રક મંજતરીનો ખરે ખર થતો અંદાજપત્રનો ખચુ અરજદાર પાસે િસતલ કરિાનો થાય છે . આમ આપન િીજ જોડાણ માટે રૂવપયા. ૨૪૦૫૮/િીજ લાઇન ખચુ તથા રૂવપયા. ૨૫૩ સીકયતરીટી ડીપોઝીટ એમ કત લ રૂવપયા. ૨૪૩૧૧/- નતં વનયમ મતજબનતં અંદાજપત્ર આણંદ સાઉથ પેટા વિભાગ તરફથી
તા. ૨૭/૦૩/૨૦૧૫ ના રોજ આપિામાં આિેલ. જે અરજદાર ધ્િારા ભરપાઇ કરિામાં આિેલ નથી. રજત આત કરનારને મ.ગત.િી.કં .લી.ની આણંદ િર્તળ
ુ
કચેરીના પત્ર નંબર. એએનસી/ટે ક-૨/૨૪૯૯ તા. ૦૭/૦૪/૨૦૧૬ થી સદર બાબતની જાણ કરિામાં આિેલ છે .

નિકાલ
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પ્રશ્નની વિગત

પેટ્રોલપંપની બાજત માં આિેલ એન.એ. થયેલ જમીનમાં આશરે બે માસ પહેલા નડતર રૂપ હોય તે
રીતે નિી લાઇન નાખેલ છે તે તાત્કાખલક ખસેડી આપિા બાબત.

સંબવિત
પેટા-વિભાગીય કચેરી/વિભાગીય
કચેરી/િર્તળ
ુ કચેરી

સોજીત્રા/પેટલાદ/આણંદ

અરજદારનતં નામ

એમજીિીસીએલ તરફથી કરિામાં આિેલ કાયુિાહીની વિગત

તા. ૧૫/૦૬/૧૬
ની સ્િસ્તએ

દદલીપભાઇ પટેલ,
મત.પો. પીપળાિ
તા.સોજીત્રા જી. આણંદ

તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજના યોજાયેલ લોક દરબાર કાયુક્રમમાં રજત આતના અનતસિ
ં ાનમાં જણાિિાનતં કે, મ.ગત.િી.કં .લી. િડોદરાના અવિકારીશ્રી ધ્િારા
સદર બાબતે રજત આત કરનારનો સંપકુ કરી તેઓની રૂબરૂ સ્થળ તપાસ કરી નિી ઉભી કરે લ લાઇન તાજેતરમાં ઉભી કરી હોય અને ખરે ખર નડતર રૂપ
હોય તો અન્દ્યત્ર ખસેડિા માટે વનયમ મતજબ કાયુિાહી કરિા સંબિ
ં ીત અવિકારીશ્રીને સતચના આપેલ છે . સદર સતચના મતજબ લાઇન શીફટીંગની તાંવત્રક
મંજૂરી મેળિી કામગીરી કરિા ગયેલ કોન્દ્ટ્રાકટરના માણસોને શ્રી સ;દદપભાઇ પટેલ તરફથી સદર જમીનની હદ વિિાદીત હોિાનતં કારણ રજત કરી
કામગીરી સ્થખગત કરાિેલ અને બંન્દ્ને પક્ષકારોએ તા. ૦૫/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ સદર કામગીરી સ્થખગત/મોકૂફ રાખિા લેખખત જાણ નાયબ ઇજનેર શ્રી,
સોજીત્રા પેટા વિભાગીય કચેરીને આપેલ છે . આ બાબતની જાણ રજત આત કરનારને આણંદ િર્તળ
ુ કચેરીના પત્ર નંબર. એએનસી/ટેક-૨/૨૫૯૫ તા.
૧૨/૦૪/૨૦૧૬ થી સદર બાબતની જાણ કરિામાં આિેલ છે .

નિકાલ

સરપંચ શ્રી, ગ્રામ પંચાયત,
ખાનકૂિા તા. ઉમરે ઠ જી. આણંદ

તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજના યોજાયેલ લોક દરબાર કાયુક્રમમાં રજત આતના અનતસિ
ં ાનમાં જણાિિાનતં કે, મ.ગત.િી.કં .લી. િડોદરાના અવિકારીશ્રી ધ્િારા
સદર બાબતે રજત આત કરનારનો સંપકુ કરી તેઓની રૂબરૂ સ્થળ તપાસ સંબિ
ં ીત અવિકારીશ્રીને સતચના આપેલ તે મતજબ નાયબ ઇજનેર શ્રી ભાલેજ સબ
ડીિીઝન ધ્િારા સ્થળ તપાસ કરતાં મોજે ખાનકૂિા ગામના વિહોદ માતાના મંદદર પાસેના વિસ્તારમાં ગ્રા હક નંબર. ૧૯૬૧૦/૦૧૧૧૮/૭ નંબરિાળં ૧૦
હોસુ પાિરનતં િોટર િકુ સ માટેન ંત થ્રી ફેઝ િીજ જોડાણ મ.ગત.િી.કં .લી. ધ્િારા તા. ૨૨/૦૨/૨૦૧૨ ના રોજ ૧૧ કેિી ઓડ જેજીિાય ફીડર પર હયાત
ટ્રાન્દ્સફોમુરથી ૧૦૦ મીટર હળિા દબાણની લાઇન નાખી રીલીજ કરિામાં આિેલ હર્ત.ં હાલ સદર બોર કૂિો ઢસડાઇ પડિાથી ટ્રાન્દ્સફોમુર સેન્દ્ટરની
દદશામાં આશરે ૭૫ મીટર દૂ ર નિો બોર કૂિો બનાિેલ છે અને બોર કૂિા માટે ઓરડી બનાિેલ નથી. સદર જગ્યાએ િીજ જોડાણ શીફટ કરિા માટે આશરે
૭૫ મીટર હળિા દબાણની લાઇન ઉતારી લેિી પડે તેમ છે અને સવિિસ કેબલ તથા મીટર પેટી સાથે નિી જગ્યાએ શીફટ કરવતં પડે તેમ છે . સરપંચ શ્રી,
ગ્રામ પંચાયત ખાનકૂિા ધ્િારા ગ્રામ પંચાયતના ઠરાિ સાથે િીજ જોડાણ શીફટ કરિાની અરજી સાથે ગતજરાત િીજ વનયમન પંચ ધ્િારા તા.
૦૪/૦૪/૨૦૧૬ ના પત્રથી મંજતર કરે લ ચાર્જ મતજબ રૂવપયા. ૧૦૦૦/- (એક હજાર પતરા) થ્રી ફેઝ સવિિસ કનેકશન શીફટીંગ ચાર્જ પહોંચ નંબર. ૨૮૦૧૫૪
તા. ૦૬.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ ભાલેજ પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે ભરપાઇ કરિાથી તા. ૦૭/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ સદર કામગીરી પ ૂણુ કરિામાં આિેલ છે

નિકાલ

નિકાલ

ગ્રામ પંચાયતના િોટર િકુ સનો બોર કૂિો ઢસડાઇ પડિાથી આશરે ૭૫ મીટર દૂ ર નિો િાદરગૃહ
૩૨ માટે નો બોર બનાિેલ છે ત્યાં ૭૫ મીટર લાઇન ઉતારી લઇ િીજ જોડાણ વિના મ ૂલ્ય ખસેડી
આપિા બાબત.

ભાલેજ/
આણંદ ગ્રામ્ય/
આણંદ

ઇંટાના ભઠ્ઠા માટે ગામ િહેરા ખાડીમાં ઇંટોનતં ઉત્પાદન કરિાની ચીમની માટે જીપીસીબીનતં ના
૩૩ િાંિા પ્રમાણપત્ર ન હોિાને કારણે છે લ્લા છ માસથી હંગામી િીજ જોડાણ માટે ની અરજી
મ.ગત.િી.કં .લી આણંદ સાઉથ સબ ડીિીઝનના અવિકારીઓ ધ્િારા સ્િીકારિામાં આિતી નથી.

આણંદ સાઉથ/
આણંદ ગ્રામ્ય/
આણંદ

સગીર અહેમદ નથત અહેમદ શેખ,
ગામ િહેરા ખાડી તા. જી. આણંદ

તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજના યોજાયેલ લોક દરબાર કાયુક્રમમાં રજત આતના અનતસિ
ં ાનમાં જણાિિાનતં કે, મ.ગત.િી.કં .લી. િડોદરાના અવિકારીશ્રી ધ્િારા
સદર રજત આતના અનતસિ
ં ાનમાં મ.ગત.િી.કં .લી. તરફથી તાજેતરમાં ગતજરાત ઉજાુ વિકાસ વનગમ લીમીટેડ ધ્િારા નીતી વિષયક લેિાયેલ વનણુય મતજબ
િીજ જોડાણ માટે ફકત અરજદારનતં ઓળખપત્ર તથા િીજ જોડાણની જગ્યાનતં કાયદે સરના માખલકી/કબજેદારના પતરાિાનો દસ્તાિેજની જ જરૂર હોિાની
રજત આત કરનારને જાણ કરે લ અને મ.ગત.િી.કં .લી. ના સંબવં િત અવિકારીને નિી માગુદવશિકા મતજબ અરજી સ્િીકારિા જણાિેલ. તા. ૧૯/૦૨/૨૦૧૬ ના
રોજ અરજદાર તરફથી સિે નંબર. ૧૩૧/૨ મોજે િહેરાખાડી તા. જી. આણંદ માં ૧ કીલોિોટના િીજ ભારનતં ઇંટાના ભઠ્ઠાના મજૂરોના રહેઠાણ ઉપયોગ માટે
સીંગલ ફેઈઝ િીજ જોડાણની અરજી આિતા આણંદ સાઉથ પેટા વિભાગ તરફથી રૂવપયા. ૧૦૦/- નોંિણી ફી પહોંચ નંબર. ૦૪૮૪૦૧ તા. ૧૯/૦૨/૨૦૧૬
ના રોજ અરજી નોંિણી કરે લ છે તથા વનયમ મતજબ કાયુિાહી કરી તા. ૦૧/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ િીજ જોડાણ ચાલત કરી આપિામાં આિેલ છે . રજત આત
કરનારને મ.ગત.િી.કં .લી.ની આણંદ િર્તળ
ુ કચેરીના પત્ર નંબર. એએનસી/ટેક-૨/૨૪૫૫ તા. ૦૬/૦૪/૨૦૧૬ થી સદર બાબતની જાણ કરિામાં આિેલ છે .

તમાકત ની ખળી માટે ની િીજ જોડાણનતં નવતં િીજ જોડાણ છે લ્લા બે િષુથી િિારે સમયથી િીજ
૩૪ બીલ ભરતાં હોિા છતાં િીજ મીટર મતકી િીજ જોડાણ પેટલાદ ગ્રામ્ય કચેરી મ.ગત.િી.કં .લી.
તરફથી ચાલત કરી આપેલ નથી. જે તાત્કાખલક િીજ મીટર મતકી ચાલત કરી આપિા બાબત.

આણંદ સાઉથ/
આણંદ ગ્રામ્ય/
આણંદ

રાજેન્દ્રભાઇ પરસોતમભાઇ પટેલ,
માિિદાસની ખડકી,
મત.પો. સંદેસર તા.જી. આણંદ

તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજના યોજાયેલ લોક દરબાર કાયુક્રમમાં રજત આતના અનતસિ
ં ાનમાં જણાિિાનતં કે, ૧૫ કીલો િોટ માટે ના તમાકત ની ખળી માટે ના
નિા િીજ જોડાણની અરજી માટે વનયમ મતજબ કાયુિાહી કરી બે માસની નોટીસનો પીરીયડ પતરો થતા તા. ૧૩/૧૧/૨૦૧૨ થી ઔિોખગક ટેરીફમાં અન
કનેકટેડ રીલીઝ થયેલ િીજ જોડાણ નતં મીનીમમ ચાર્જનતં બીલીંગ ગ્રાહક નંબર. ૦૯૪૦૨/૦૧૬૩૪/૧ (એનઆરજીપી-એલ) ચાલત થયેલ છે અને ગ્રાહક
તરફથી િીજ બીલ ભરપાઇ કરિામાં આિર્તં હોય સદર િીજ જોડાણ બે િષુનો કરારનામાનો સમયગાળો પતરો થિા છતાં કાયમી િોરણે બંિ કરે લ નથી.
જેથી ગ્રાહક તરફથી સદર િીજ પ્રસ્થાપન માટે જરૂરી િાયરીંગ કરાિી તથા િીજ પ્રસ્થાપન ટેસ્ટ કરાવ્યાનો લાઇસન્દ્સ ઇલેકટ્રીકલ કોન્દ્ટ્રાકટરનો ટેસ્ટ
રીપોટુ વનયમ મતજબની ટે સ્ટ રીપોટુ ફી સાથે તા. ૨૯/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજ રજત કયાુ બાદ તા. ૧૪/૦૩/૧૬ ના રોજ સવિિસ કેબલ તથા િીજ મીટર મતકી થ્રી
ફેઝ ઔિોખગક િીજ જોડાણ ચાલત કરી આપિામાં આિેલ છે . રજત આત કરનારને મ.ગત.િી.કં .લી.ની આણંદ િર્તળ
ુ કચેરીના પત્ર નંબર. એએનસી/ટેક૨/૨૫૧૯ તા. ૦૭/૦૪/૨૦૧૬ થી સદર બાબતની જાણ કરિામાં આિેલ છે .

નિકાલ

વિધ્યાનગર પેટા વિભાગમાં ત્રણ િષુથી િધત સમય પહેલાં નાણાં ભરે લ હોિા છતાં લાઇન
૩૫ શીફટીંગ કરી આપેલ નથી. જેથી નડતર રૂપ ૧૧ કેિી અંબાજી ફીડરની લાઇન ખસેડી આપિા
બાબત.

મોગરી/
આણંદ ગ્રામ્ય/
આણંદ

દદલીપભાઇ પટેલ,
શીિિારા એપાટુ મેન્દ્ટ
રાજવસનેમા પાછળ,
કરમસદ તા.જી. આણંદ

તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજના યોજાયેલ લોક દરબાર કાયુક્રમમાં રજત આતના અનતસિ
ં ાનમાં જણાિિાનતં કે, મ.ગત.િી.કં .લી. િડોદરાના અવિકારીશ્રી ધ્િારા
સદર બાબતે રજત આત કરનારને લાઇન શીફટીંગ ચાર્જ પેટે નાણાં ભયાુ ની પહોંચ સાથે મ.ગત.િી.કં .લી.ની પેટા વિભાગીય કચેરીનો રૂબરૂ સંપકુ કરિા
જણાિેલ છે તથા સંબવં િત અવિકારીને સદર પહોંચ રજત આત કરનારનો સંપકુ કરી નાણાં ભયાુની પહોંચ ચેક કરી લાઇન શીફટીંગ કરિાની કાયુિાહી પ ૂણુ
કરી આપિા જણાિેલ છે . સદર બાબતે આજદદન તા. ૧૫/૦૬/૨૦૧૬ સતિી રજત આત કરનાર તરફથી લાઇન શીફટીંગ ચાર્જ પેટે નાણાં ભયાુની પહોંચ સાથે
મ.ગત.િી.કં .લી. વિધ્યાનગર પેટા વિભાગનો સંપકુ કરિામાં આિેલ નથી.

નિકાલ

દે વવંત સિંહ ઉદે વસિંહ ચૌહાણ તથા ભલાભાઇ પતજા
ં ભાઇ
ચૌહાણ , આંબા વિસ્તાર પો. ખાખણપતર તા. ઉમરે ઠ
જી. આણંદ

તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજના યોજાયેલ લોક દરબાર કાયુક્રમમાં રજત આતના અનતસિ
ં ાનમાં જણાિિાનતં કે, મ.ગત.િી.કં .લી. િડોદરાના અવિકારીશ્રી ધ્િારા
સદર બાબતે મ.ગત.િી.કં .લી. ના સંબવં િત અવિકારીને રજત આત કરનારનો રૂબરૂ સંપકુ કરી સદર ખેતી િાડી િીજ જોડાણો આપિા માટે નાખિી પડતી
લાઇનનો રૂટ નકકી કરી તે પેટે થતો તાંવત્રક મંજતરીનો ખચુ મ.ગત.િી.કં .લી. તરફથી ભોગિિા માટે ની દરખાસ્ત કોપોરે ટ ઓફીસમાં મોકલી આપી ’’ખાસ
દકસ્સા’’માં મંજતરી લેિા માટેની કાયુિાહી કરિા જણાિેલ છે તથા સદર બાબતની મંજતરી મળતા ખેતી વિષયક િીજ જોડાણો આપિા માટે ની કાયુિાહી પ ૂણુ
કરી િીજ જોડાણો ચાલત કરી આપિા સતચના આપેલ છે . સદર બાબતે દરખાસ્ત બનાિી મ.ગત.િી.કં .લી. કોપોરે ટ કચેરીની ’’ખાસ દકસ્સા’’માં મંજતરી પત્ર
નંબર. એમજીિીસીએલ/આરઇ/ડીઇ/૧૮૩ તા. ૧૨/૦૪/૨૦૧૬ મેળિી સદર કામગીરી પ ૂણુ કરી બંન્દ્ને ખેતી વિષયક િીજ જોડાણો તા. ૦૩/૦૫/૨૦૧૬
ના રોજ ચાલત કરી આપિામાં આિેલ છે .

નિકાલ

દહરણાક્ષીબેન પ્રમોદભાઇ પટેલ,
ખાનપતર તા. તારાપતર જી. આણંદ

તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજના યોજાયેલ લોક દરબાર કાયુક્રમમાં રજત આતના અનતસિ
ં ાનમાં જણાિિાનતં કે, મ.ગત.િી.કં .લી. િડોદરાના અવિકારીશ્રી ધ્િારા
સદર બાબતે મ.ગત.િી.કં .લી. ના સંબવં િત અવિકારીને રજત આત કરનારનો રૂબરૂ સંપકુ કરી જરૂરી સ્થળ તપાસ કરી પ્રાથવમક શાળા ખાનપતરના કં મપાઉન્દ્ડ
નજીક આિેલ ટ્રાન્દ્સફોમુર સેન્દ્ટર નડતર રૂપ જણાય તો પ્રિતુમાન લાગત પડતી યોજનામાં વિના મ ૂલ્ય ખસેડિાની તાંવત્રક મંજતરી મેળિી ટ્રાન્દ્સફોમુર સેન્દ્ટર
શીફટીંગ કરિાની કાયુિાહી પ ૂણુ કરિા સતચના આપેલ છે . સદર સ ૂચના મતજબ સદર ટ્રાન્દ્સફોમુર સેન્દ્ટર (ડી.પી.) ખસેડિાની તાંવત્રક મંજતરીની વનયમ
મતજબની કામગીરી કરી તા. ૨૨/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ પ ૂણુ કરિામાં આિેલ છે . રજત આત કરનારને મ.ગત.િી.કં .લી.ની આણંદ િર્તળ
ુ કચેરીના પત્ર નંબર.
એએનસી/ટે ક-૨/૪૦૭૨ તા. ૧૫/૦૬/૨૦૧૬ થી સદર બાબતની જાણ કરિામાં આિેલ છે .

નિકાલ

દહરણાક્ષીબેન પ્રમોદભાઇ પટેલ,
ખાનપતર તા. તારાપતર જી. આણંદ

તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજના યોજાયેલ લોક દરબાર કાયુક્રમમાં રજત આતના અનતસિ
ં ાનમાં જણાિિાનતં કે, મ.ગત.િી.કં .લી. િડોદરાના અવિકારીશ્રી ધ્િારા
સદર બાબતે મ.ગત.િી.કં .લી. ના સંબવં િત અવિકારીને રજત આત કરનારનો રૂબરૂ સંપકુ કરી જરૂરી સ્થળ તપાસ કરી ખાનપતર ગામમાં આિેલ જાહેર
જનતાના અિર જિરમાં નડતર રૂપ િીજ લાઇનના પોલ ખસેડિાનતં કામ જાહેર દહતનતં જ છે તેની ખાતરી કરીને પ્રિતુમાન લાગત પડતી યોજનામાં વિના
મ ૂલ્ય ખસેડિાની તાંવત્રક મંજતરી મેળિી િીજ લાઇનનો પોલ ખસેડિાની કાયુિાહી પ ૂણુ કરિા સતચના આપેલ છે . સદર સ ૂચના મતજબ સદર અિર જિરમાં
નડતર રૂપ િીજ લાઇનના પોલ ખસેડિાની તાંવત્રક મંજતરીની વનયમ મતજબની કામગીરી કરી તા. ૨૨/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ પ ૂણુ કરિામાં આિેલ છે .
રજત આત કરનારને મ.ગત.િી.કં .લી.ની આણંદ િર્તળ
ુ કચેરીના પત્ર નંબર. એએનસી/ટેક-૨/૪૦૭૨ તા. ૧૫/૦૬/૨૦૧૬ થી સદર બાબતની જાણ કરિામાં
આિેલ છે .

નિકાલ

દહરણાક્ષીબેન પ્રમોદભાઇ પટેલ,
ખાનપતર તા. તારાપતર જી. આણંદ

તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજના યોજાયેલ લોક દરબાર કાયુક્રમમાં રજત આતના અનતસિ
ં ાનમાં જણાિિાનતં કે, મ.ગત.િી.કં .લી. િડોદરાના અવિકારીશ્રી ધ્િારા
સદર બાબતે રજત આત કરનારને ૬૬ કેિી ખાનપતર સબ સ્ટેશન મ.ગત.િી.કં .લી. માં ન આિર્તં હોય ’’જેટકો’’ (ગતજરાત એનજી ટ્રાન્દ્સમીશન કોપોરે શન
લીમીટેડ) નો સંપકુ કરિા જણાિેલ છે . રજત આત કરનારને મ.ગત.િી.કં .લી.ની આણંદ િર્તળ
ુ કચેરીના પત્ર નંબર. એએનસી/ટેક-૨/૪૦૭૨ તા.
૧૫/૦૬/૨૦૧૬ થી સદર બાબતની જાણ કરિામાં આિેલ છે .

નિકાલ

નાણાં ભયાુ બાદ લાઇન નાખિાના આંતદરક વિખિાદ અને િાંિાને કારણે અમારી ખેતી વિષયક ઉમરે ઠ ગ્રામ્ય/
૩૬ િીજ જોડાણની ઉભી કરે લ લાઇન તથા ડીપી ઉતારી લેિા કરે લ અરજીના આિારે રદ કરે લ ખેતી આ ણંદ ગ્રામ્ય/
વિષયક િીજ જોડાણના અંદાજપત્રના નાણાં રીફં ડ લીિેલ નથી જે િીજ જોડાણો આપિા બાબત. આણંદ

૩૭ ખાનપતર પ્રાથવમક શાળામાં આિેલ નડતર રૂપ ટ્રાન્દ્સફોમુર સેન્દ્ટર ખસેડિા બાબત.

તારાપતર/
પેટલાદ/
આણંદ

૩૮

ખાનપતર ગામનમાં રસ્તામાં ૪ ફૂટના અંતરે નજીક નજીકમાં ૨ પોલ હોિાથી િાહનોને અિર
જિરમાં નડતર રૂપ હોિાથી એક પોલ કાઢી નાખિા માટે ની રજત આત.

તારાપતર/
પેટલાદ/
આણંદ

૩૯

૬૬ કેિી ખાનપતર સબ સ્ટે શનનો ગ્રામ પંચાયતનો િેરો ખાનપતર ગ્રામ પંચાયતમાં િહેલી તકે
ભરાિિા બાબત.

તારાપતર/
પેટલાદ/
આણંદ
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