ુ રાત શ્ચિજ કં પની લીમીટેડ, િર્ળ
ુ કચેરી, જામનગર
પશ્ચિમ ગજ
લોક દરબાર તારીખ : ૦૭.૦૪.૨૦૧૬ ગરૂુ િાર

સ્થળ : મામલતદાર કચેરી, તાલકુ ા

સમય : ૧૦:૩૦ કલાકે

તાલકુ ો : કલ્યાણપરુ

સેિા સદન, મ.ુ કલ્યાણપરુ
ુ ેન શ્ચત્રિેદીની હાજરીમાં યોજાયેલ “લોક સંિાદ સેર્ ુ - લોક દરબાર” અંતગુત
તા.૦૭.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ કલ્યાણપરુ મ ૂકામે સરકારશ્રી દ્વારા માનશ્ચનય મંત્રીશ્રી િસબ
રજુ થયેલ પ્રશ્ન/રજુઆતની શ્ચિગતો
(પ્રગશ્ચત અહેિાલ તા.૦૮.૦૬.૨૦૧૬)
ક્રમ
૦૧

પ્રશ્ર્ન
નંબર
૧૨

અરજદારશ્રી ન ંુ નામ

પ્રશ્ર્નની ટુંકી શ્ચિગત

અમલીકરણ અશ્ચિકારી / ખાતાના િડાશ્રીનો પ્રશ્ન શ્ચનકાલ અંગે નો જિાબ

રીમાકુ સ
શ્ચનકાલ

કં ડોરીયા મેરૂ માલદે

િાડી શ્ચિસ્તારમાં રહેણાંકના હેર્ ુ

અરજદારશ્રીની રજુઆતે તપાસ કરતા િાડી શ્ચિસ્તારમાં રહેણાંકના હેર્ ુ

રહેણાંક-મહાદે શ્ચિયા

માટે િીજ જોડાણ મળિા બાબત

માટે િીજ જોડાણ મેળિિા બાબતેની આ નામની કોઇ અરજી નોંિયેલ
નથી.

ુ ાં,
િધમ

િાડીશ્ચિસ્તારમાં

રહેતા

આસામીઓ

દ્વારા

િાડીમાં

ઘરિપરાશના શ્ચિજજોડાણની માંગણી કરિામાં આિે છે ત્યારે કં પનીના
ુ બ
પ્રિતુમાન પરરપત્ર નં.પીજીિીસીએલ/૭૦૫૮, તા.૨૩.૦૭.૨૦૧૪ મજ
ુ ીની રકમ
અરજદાર દીઠ અંદાજીત ખચુ માંથી મહત્તમ એક લાખ સિ
અરજદારે ભરપાઇ કરિાની રહે છે , જે રકમ ભરપાઇ થયે અગ્રતાક્રમ
ુ બ અરજદારને માગે લ જગ્યાએ શ્ચિજજોડાણ આપિામાં આિે છે .
મજ
૦૨

૧૩

ચંદ્રાિારડયા રકશોર પીઠા

િાડી શ્ચિસ્તારમાં રહેણાંકના હેર્ ુ

અરજદારશ્રીની રજુઆતે તપાસ કરતા િાડી શ્ચિસ્તારમાં રહેણાંકના હેર્ ુ

રહેણાંક-મહાદે શ્ચિયા

માટે િીજ જોડાણ મળિા બાબત

માટે િીજ જોડાણ મેળિિા બાબતેની આ નામની કોઇ અરજી નોંિયેલ
નથી.

ુ ાં,
િધમ

િાડીશ્ચિસ્તારમાં

રહેતા

આસામીઓ

દ્વારા

િાડીમાં

ઘરિપરાશના શ્ચિજજોડાણની માંગણી કરિામાં આિે છે ત્યારે કં પનીના
ુ બ
પ્રિતુમાન પરરપત્ર નં.પીજીિીસીએલ/૭૦૫૮, તા.૨૩.૦૭.૨૦૧૪ મજ

શ્ચનકાલ

ુ ીની રકમ
અરજદાર દીઠ અંદાજીત ખચુ માંથી મહત્તમ એક લાખ સિ
અરજદારે ભરપાઇ કરિાની રહે છે , જે રકમ ભરપાઇ થયે અગ્રતાક્રમ
ુ બ અરજદારને માગે લ જગ્યાએ શ્ચિજજોડાણ આપિામાં આિે છે .
મજ
૦૩

૧૪

ુ ેશ નાથા
આબલીયા મક

નિા ખેતી શ્ચિષયક શ્ચિજજોડાણ

અરજદારશ્રી દ્વારા સદર શ્ચિજકનેકશનમાં શ્ચિજમીટર લગાડિા માટે જરૂરી

રહે.મહાદે િીયા

મળિા બાબત

ટેસ્ટ રીપોટુ તા.૨૮-૦૩-૨૦૧૬ નાં રોજ ભરપાઇ કરે લ છે . જેનો રીલીઝ

શ્ચનકાલ

ઓડુ ર શ્ચિભાગગય કચેરી દ્વારા આપી દે િામાં આિેલ છે અને સદર
ુ િઠો
શ્ચિજજોડાણન ંુ શ્ચિજમીટર લગાડીને તા.૧૨.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ શ્ચિજપર
ચાલ ુ કરી આપિામાં આિેલ છે ..
૦૪

૧૫

કં ડોરીયા રામશી િરિા -

નિા ખેતી શ્ચિષયક શ્ચિજજોડાણ

અરજદારશ્રી દ્વારા સદર શ્ચિજકનેકશનમાં શ્ચિજમીટર લગાડિા માટે જરૂરી

રહે.મહાદે િીયા

મળિા બાબત

ટેસ્ટ રીપોટુ તા.૨૮-૦૩-૨૦૧૬ નાં રોજ ભરપાઇ કરે લ છે . જેનો રીલીઝ

શ્ચનકાલ

ઓડુ ર શ્ચિભાગગય કચેરી દ્વારા આપી દે િામાં આિેલ છે અને સદર
ુ િઠો
શ્ચિજજોડાણન ંુ શ્ચિજમીટર લગાડીને તા.૧૨.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ શ્ચિજપર
ચાલ ુ કરી આપિામાં આિેલ છે ..
૦૫

૧૬

કાના અરશી કરં ગીયા

નિા ખેતી શ્ચિષયક શ્ચિજ જોડાણ

તા.૦૧/૦૫/૨૦૧૫ના રોજ અરજદારશ્રીને ખેતીિાડી કનેકશનન ંુ અંદાજપત્ર

માટેના અંદાજપત્રની રકમ

પોસ્ટથી

ુ ત િિારી
ભરપાઈ કરિાની મદ

ુ ી હતી. જે અરજદારશ્રી દ્વારા તે સમયમયાુ દામાં
તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૫ સિ

આપિા બાબત

ભરપાઈ કરિામાં આિેલ નથી. આથી અરજદારશ્રી દ્વારા ફરીથી નિા

મોકલિેલ

હર્ ંુ

જે

ભરપાઈ

કરિાની

શ્ચનકાલ

સમયમયાુ દા

ુ ાર કનેક્સન આપિામાં આિશે.
કનેકશન માટેની અરજી કયે ક્રમાનસ
૦૬

૧૭

માડમ કરણા િરણાત

િાડી શ્ચિસ્તારમાં રહેણાંકના હેર્ ુ

અરજદારશ્રીની રજુઆતે તપાસ કરતા િાડી શ્ચિસ્તારમાં રહેણાંકના હેર્ ુ

રહેણાંક-મહાદે શ્ચિયા

માટે િીજ જોડાણ મળિા બાબત

માટે િીજ જોડાણ મેળિિા બાબતેની આ નામની કોઇ અરજી નોંિયેલ
નથી.

ુ ાં,
િધમ

િાડીશ્ચિસ્તારમાં

રહેતા

આસામીઓ

દ્વારા

િાડીમાં

ઘરિપરાશના શ્ચિજજોડાણની માંગણી કરિામાં આિે છે ત્યારે કં પનીના
ુ બ
પ્રિતુમાન પરરપત્ર નં.પીજીિીસીએલ/૭૦૫૮, તા.૨૩.૦૭.૨૦૧૪ મજ
ુ ીની રકમ
અરજદાર દીઠ અંદાજીત ખચુ માંથી મહત્તમ એક લાખ સિ
અરજદારે ભરપાઇ કરિાની રહે છે , જે રકમ ભરપાઇ થયે અગ્રતાક્રમ

શ્ચનકાલ

ુ બ અરજદારને માગે લ જગ્યાએ શ્ચિજજોડાણ આપિામાં આિે છે .
મજ
૦૭

૧૮

કાના રણમલ માડમ

બી.પી.એલ.લાભાથીને િાડી

ુ બ તાલક
ુ ા
ઝુપડપટ્ટી સ્કીમ હેઠળ ગ્રામ્ય શ્ચિસ્તારમાં તેમના િારાિોરણ મજ

રહેણાંક-મહાદે શ્ચિયા

શ્ચિસ્તારમાં ઘરિપરાશન ંુ

પંચાયત દ્વારા આપિામા આિતી ભલામણના આિારે તથા શહેરી

િીજજોડાણ આપિા બાબત

શ્ચિસ્તારમાં

નગરપાગલકા/મહાનગરપાગલકા

દ્વારા

આપિામાં

શ્ચનકાલ

આિતી

ભલામણના આિારે ઝુપડપટ્ટી શ્ચિસ્તારમાં રહેણાંકના હેર્ ુ માટે સરકારશ્રીની
ગ્રાન્ટમાંથી િીજ કનેકશન આપિામાં આિે છે .
૦૮

૧૯

કરશન કાના ચંદ્રાિારડયા

િાડી શ્ચિસ્તારમાં રહેણાંકના હેર્ ુ

અરજદારશ્રીની રજુઆતે તપાસ કરતા િાડી શ્ચિસ્તારમાં રહેણાંકના હેર્ ુ

રહેણાંક-મહાદે શ્ચિયા

માટે િીજ જોડાણ મળિા બાબત

માટે િીજ જોડાણ મેળિિા બાબતેની આ નામની કોઇ અરજી નોંિયેલ
નથી.

ુ ાં,
િધમ

િાડીશ્ચિસ્તારમાં

રહેતા

આસામીઓ

દ્વારા

શ્ચનકાલ

િાડીમાં

ઘરિપરાશના શ્ચિજજોડાણની માંગણી કરિામાં આિે છે ત્યારે કં પનીના
ુ બ
પ્રિતુમાન પરરપત્ર નં.પીજીિીસીએલ/૭૦૫૮, તા.૨૩.૦૭.૨૦૧૪ મજ
ુ ીની રકમ
અરજદાર દીઠ અંદાજીત ખચુ માંથી મહત્તમ એક લાખ સિ
અરજદારે ભરપાઇ કરિાની રહે છે , જે રકમ ભરપાઇ થયે અગ્રતાક્રમ
ુ બ અરજદારને માગે લ જગ્યાએ શ્ચિજજોડાણ આપિામાં આિે છે .
મજ
૦૯

૨૦

દે િાણંદ મારખી

િાડી શ્ચિસ્તારમાં રહેણાંકના હેર્ ુ

અરજદારશ્રીની રજુઆતે તપાસ કરતા િાડી શ્ચિસ્તારમાં રહેણાંકના હેર્ ુ

ચંદ્રાિારડયા રહેણાંક-

માટે િીજ જોડાણ મળિા બાબત

માટે િીજ જોડાણ મેળિિા બાબતેની આ નામની કોઇ અરજી નોંિયેલ

મહાદે શ્ચિયા

નથી.

ુ ાં,
િધમ

િાડીશ્ચિસ્તારમાં

રહેતા

આસામીઓ

દ્વારા

શ્ચનકાલ

િાડીમાં

ઘરિપરાશના શ્ચિજજોડાણની માંગણી કરિામાં આિે છે ત્યારે કં પનીના
ુ બ
પ્રિતુમાન પરરપત્ર નં.પીજીિીસીએલ/૭૦૫૮, તા.૨૩.૦૭.૨૦૧૪ મજ
ુ ીની રકમ
અરજદાર દીઠ અંદાજીત ખચુ માંથી મહત્તમ એક લાખ સિ
અરજદારે ભરપાઇ કરિાની રહે છે , જે રકમ ભરપાઇ થયે અગ્રતાક્રમ
ુ બ અરજદારને માગે લ જગ્યાએ શ્ચિજજોડાણ આપિામાં આિે છે .
મજ
૧૦

૨૧

દે િાત પરબત િરોતરરયા

િાડી શ્ચિસ્તારમાં રહેણાંકના હેર્ ુ

અરજદારશ્રીની રજુઆતે તપાસ કરતા િાડી શ્ચિસ્તારમાં રહેણાંકના હેર્ ુ

રહેણાંક-મહાદે શ્ચિયા

માટે િીજ જોડાણ મળિા બાબત

માટે િીજ જોડાણ મેળિિા બાબતેની આ નામની કોઇ અરજી નોંિયેલ
નથી.

ુ ાં,
િધમ

િાડીશ્ચિસ્તારમાં

રહેતા

આસામીઓ

દ્વારા

િાડીમાં

શ્ચનકાલ

ઘરિપરાશના શ્ચિજજોડાણની માંગણી કરિામાં આિે છે ત્યારે કં પનીના
ુ બ
પ્રિતુમાન પરરપત્ર નં.પીજીિીસીએલ/૭૦૫૮, તા.૨૩.૦૭.૨૦૧૪ મજ
ુ ીની રકમ
અરજદાર દીઠ અંદાજીત ખચુ માંથી મહત્તમ એક લાખ સિ
અરજદારે ભરપાઇ કરિાની રહે છે , જે રકમ ભરપાઇ થયે અગ્રતાક્રમ
ુ બ અરજદારને માગે લ જગ્યાએ શ્ચિજજોડાણ આપિામાં આિે છે .
મજ
૧૧

૨૨

રામા કાના િરોતરરયા

િાડી શ્ચિસ્તારમાં રહેણાંકના હેર્ ુ

અરજદારશ્રીની રજુઆતે તપાસ કરતા િાડી શ્ચિસ્તારમાં રહેણાંકના હેર્ ુ

રહેણાંક-મહાદે શ્ચિયા

માટે િીજ જોડાણ મળિા બાબત

માટે િીજ જોડાણ મેળિિા બાબતેની આ નામની કોઇ અરજી નોંિયેલ
નથી.

ુ ાં,
િધમ

િાડીશ્ચિસ્તારમાં

રહેતા

આસામીઓ

દ્વારા

શ્ચનકાલ

િાડીમાં

ઘરિપરાશના શ્ચિજજોડાણની માંગણી કરિામાં આિે છે ત્યારે કં પનીના
ુ બ
પ્રિતુમાન પરરપત્ર નં.પીજીિીસીએલ/૭૦૫૮, તા.૨૩.૦૭.૨૦૧૪ મજ
ુ ીની રકમ
અરજદાર દીઠ અંદાજીત ખચુ માંથી મહત્તમ એક લાખ સિ
અરજદારે ભરપાઇ કરિાની રહે છે , જે રકમ ભરપાઇ થયે અગ્રતાક્રમ
ુ બ અરજદારને માગે લ જગ્યાએ શ્ચિજજોડાણ આપિામાં આિે છે .
મજ
૧૨

૨૩

ગોિા કાના િરોતરરયા

િાડી શ્ચિસ્તારમાં રહેણાંકના હેર્ ુ

અરજદારશ્રીની રજુઆતે તપાસ કરતા િાડી શ્ચિસ્તારમાં રહેણાંકના હેર્ ુ

રહેણાંક-મહાદે શ્ચિયા

માટે િીજ જોડાણ મળિા બાબત

માટે િીજ જોડાણ મેળિિા બાબતેની આ નામની કોઇ અરજી નોંિયેલ
નથી.

ુ ાં,
િધમ

િાડીશ્ચિસ્તારમાં

રહેતા

આસામીઓ

દ્વારા

શ્ચનકાલ

િાડીમાં

ઘરિપરાશના શ્ચિજજોડાણની માંગણી કરિામાં આિે છે ત્યારે કં પનીના
ુ બ
પ્રિતુમાન પરરપત્ર નં.પીજીિીસીએલ/૭૦૫૮, તા.૨૩.૦૭.૨૦૧૪ મજ
ુ ીની રકમ
અરજદાર દીઠ અંદાજીત ખચુ માંથી મહત્તમ એક લાખ સિ
અરજદારે ભરપાઇ કરિાની રહે છે , જે રકમ ભરપાઇ થયે અગ્રતાક્રમ
ુ બ અરજદારને માગે લ જગ્યાએ શ્ચિજજોડાણ આપિામાં આિે છે .
મજ
૧૩

૨૪

નેભા િજશી કં ડોરીયા

િાડી શ્ચિસ્તારમાં રહેણાંકના હેર્ ુ

અરજદારશ્રીની રજુઆતે તપાસ કરતા િાડી શ્ચિસ્તારમાં રહેણાંકના હેર્ ુ

રહેણાંક-મહાદે શ્ચિયા

માટે િીજ જોડાણ મળિા બાબત

માટે િીજ જોડાણ મેળિિા બાબતેની આ નામની કોઇ અરજી નોંિયેલ
નથી.

ુ ાં,
િધમ

િાડીશ્ચિસ્તારમાં

રહેતા

આસામીઓ

દ્વારા

િાડીમાં

ઘરિપરાશના શ્ચિજજોડાણની માંગણી કરિામાં આિે છે ત્યારે કં પનીના

શ્ચનકાલ

ુ બ
પ્રિતુમાન પરરપત્ર નં.પીજીિીસીએલ/૭૦૫૮, તા.૨૩.૦૭.૨૦૧૪ મજ
ુ ીની રકમ
અરજદાર દીઠ અંદાજીત ખચુ માંથી મહત્તમ એક લાખ સિ
અરજદારે ભરપાઇ કરિાની રહે છે , જે રકમ ભરપાઇ થયે અગ્રતાક્રમ
ુ બ અરજદારને માગે લ જગ્યાએ શ્ચિજજોડાણ આપિામાં આિે છે .
મજ
૧૪

૨૫

દે િશી આલા કં ડોરરયા –

રહેણાંક પરથી પસાર થતા

અરજદારશ્રીની રજુઆતે તેમને સાથે રાખીને સ્થળ સિે કરિામાં આિેલ.

રહેણાંક – મહાદે િરરયા

શ્ચિજકનેકશનના શ્ચિજિાયરને દુર

અને તેમના શ્ચિજકનેકશન માટેના સશ્ચિિસ િાયરને અન્ય જગ્યાએથી

કરી અન્ય જગ્યાએથી આપિા

આપિા માટે તા.૦૬.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ અલગ પોલ ઉભો કરિામાં

બાબત

આિેલ છે અને શ્ચિજિાયરને અન્યના રહેણાંક મકાન પરથી ખસેડી આપી

શ્ચનકાલ

નિા ઉભા કરાયેલ પોલ પરથી આપિામાં આિેલ છે .
૧૫

૨૬

ભીમશી દે િાણંદ માડમ

રહેણાંક પરથી પસાર થતા

અરજદારશ્રીની રજુઆતે તેમને સાથે રાખીને સ્થળ સિે કરિામાં આિેલ.

રહેણાંક-મહાદે શ્ચિયા

શ્ચિજકનેકશનના શ્ચિજિાયરને દુર

અને તેમના શ્ચિજકનેકશન માટેના સશ્ચિિસ િાયરને અન્ય જગ્યાએથી

કરી અન્ય જગ્યાએથી આપિા

આપિા માટે તા.૦૬.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ અલગ પોલ ઉભો કરિામાં

બાબત

આિેલ છે અને શ્ચિજિાયરને અન્યના રહેણાંક મકાન પરથી ખસેડી આપી

શ્ચનકાલ

નિા ઉભા કરાયેલ પોલ પરથી આપિામાં આિેલ છે .
૧૬

૨૭

કારુ લખમણ કરં ગીયા

િાડી શ્ચિસ્તારમાં રહેણાંકના હેર્ ુ

અરજદારશ્રીની રજુઆતે તપાસ કરતા િાડી શ્ચિસ્તારમાં રહેણાંકના હેર્ ુ

રહેણાંક-મહાદે શ્ચિયા

માટે િીજ જોડાણ મળિા બાબત

માટે િીજ જોડાણ મેળિિા બાબતેની આ નામની કોઇ અરજી નોંિયેલ
નથી.

ુ ાં,
િધમ

િાડીશ્ચિસ્તારમાં

રહેતા

આસામીઓ

દ્વારા

શ્ચનકાલ

િાડીમાં

ઘરિપરાશના શ્ચિજજોડાણની માંગણી કરિામાં આિે છે ત્યારે કં પનીના
ુ બ
પ્રિતુમાન પરરપત્ર નં.પીજીિીસીએલ/૭૦૫૮, તા.૨૩.૦૭.૨૦૧૪ મજ
ુ ીની રકમ
અરજદાર દીઠ અંદાજીત ખચુ માંથી મહત્તમ એક લાખ સિ
અરજદારે ભરપાઇ કરિાની રહે છે , જે રકમ ભરપાઇ થયે અગ્રતાક્રમ
ુ બ અરજદારને માગે લ જગ્યાએ શ્ચિજજોડાણ આપિામાં આિે છે .
મજ
૧૭

૨૮

ભીમશીભાઈ મેરામણભાઇ

મહાદે શ્ચિયા ગામમાં િીજલાઇનના

અરજદારશ્રીની સદર રજુઆતે ગામન ંુ સિે કરિામાં આિેલ છે અને

કરં ગીયા

સમારકામ બાબત

તાંશ્ચત્રક મંજૂરી મળી ગયેલ છે અને શ્ચિજલાઇનના જરૂરી સમારકામ માટેની

રહે. મહાદે િીયા

કામગીરી ચાલ ુ કરિામાં આિેલ છે . જે તા.૧૫.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ કામ

શ્ચનકાલ

ુ ુ કરે લ છે .
પણ
૧૮

૩૪

સરપંચશ્રી સતાપર

સતાપર(િકાિાર) ગામે

સદર જગ્યા સતાપર ડેમ શ્ચિસ્તારમાં આિેલ હોઈ સરપંચશ્રી સતાપર

જ્યોતીગ્રામ િીજળીની સશ્ચુ િિા

પાસેથી રે િન્ય ુ ડૉક્યુમેન્ટ (ગામતળનો દાખલો) લઈ તા.૦૪/૦૪/૨૦૧૬ ના

બાબત

ુ બ ૫ કીલોમીટર એચ.ટી.લાઇન ઉભી કરિાની
રોજ સિે કરે લ છે . જે મજ

શ્ચનકાલ

થાય છે , જેની તાંશ્ચત્રક મંજૂરી મળી ગયેલ છે . અને સદર કામગગરર અંનિયે
૫ કીલોમીટર એચ.ટી.લાઇન અને ૧૦ કે.િી.એ ન ુ

રટ.શ્ચસ. ઉભ ુ કરી ને

ુ ુ કરે લ છે . આમ, સદર પ્રશ્નન ન ુ
સદર કામ તા.૩૧.૦૫.૨૦૧૬ ના રૌજ પણ
ુ દ શ્ચનરાકરણ્ થયેલ છે .
સખ
૧૯

૩૫

સોનગરા પ્રેમજી મનજી

િીજ પોલ ત્રાંસા થયેલ છે , તથા અરજદારશ્રીની રજુઆતે તેમને સાથે રાખીને તા:૦૫.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ

શ્ચનકાલ

ુ ન ંુ સ્થળ
િીજ િાયર નીચે નમી ગયેલ ૧૧ કેિી હરીપર એજી રફડરમાં આિતા ભેતીયાજી િાળા ગ્રપ
હોય

તથા

િીજ

પોલ

ુ બ ૭ પોલ સીિા કરિા, ૨૧ પોલન ંુ
ઉપર નીરીક્ષણ કરિામાં આિેલ. જે મજ

એંગલ તથા ચપલા ર્ ૂટી ગયેલ ફેગિકેશન બદલાિિાન ંુ તથા ૨૧ ગાળાના િાયર બદલાિિાન ંુ કામ
હોય તે તાત્કાગલક બદલી આપિા સાગરખેડુ યોજના હેઠળ તા.૨૬.૦૪.૨૦૧૬ના રોજ પ ૂણુ કરિામાં આિેલ
૨૦

૩૯

બાબત

છે .

ૂ મંડળ
ખેડત

૦૧) ખેતીિાડી ઘરિપરાશ

ુ ી
૦૧) તા.૨૩/૦૭/૨૦૧૪ પહેલા થયેલ ખેતીિાડી ઘરિપરાશ હેર્ન

મ.ુ બામણાસા

ક્નેકશનની અરજી રદ થિા

અરજીઓ જે તે સિે નંબરમાં થ્રી-ફેઈઝ ખેતીિાડી શ્ચિજકનેકશન ન હોિાથી

બાબત

રદ કરિામાં આિેલ હતી.

૦૨) ફરીથી ક્નેકશનની અરજી

0૨) િાડી શ્ચિસ્તારમાં રહેતા આસામીઓ દ્વારા િાડીમાં ઘરિપરાશના

કરિા બાબત

શ્ચિજજોડાણની માંગણી કરિામાં આિે છે ત્યારે કં પનીના પ્રિતુમાન

03) જૂની અરજીની રશીદ ઉપર

ુ બ અરજદાર
પરરપત્ર નં.પીજીિીસીએલ/૭૦૫૮, તા.૨૩.૦૭.૨૦૧૪ મજ

તાત્કાલીક ક્નેકશન આપિા

ુ ીની રકમ અરજદારે
દીઠ અંદાજીત ખચુ માંથી મહત્તમ એક લાખ સિ

બાબત

ુ બ
ભરપાઇ કરિાની રહે છે , જે રકમ ભરપાઇ થયે અગ્રતાક્રમ મજ

04) જૂની અરજી ઉપર કોટેશન

અરજદારને માગે લ જગ્યાએ શ્ચિજજોડાણ આપિામાં આિે છે .

આપિા બાબત

03) જૂની અરજી રદ થયેલ હોય તેની રશીદ ઉપર કનેકશન આપી શકાય

શ્ચનકાલ

૦૫)જ્યોતીગ્રામમાથી ખેતીિાડી

નહી.

ઘર ક્નેકશન આપિા બાબત

૦૪) જૂની અરજી રદ થયેલ હોય તેની રશીદ ઉપર કનેકશન આપી શકાય
નહી.
ુ ાર ખેતીિાડી શ્ચિસ્તારમાં ખેતીિાડી
૦૫) કં પનીના પ્રિતુમાન શ્ચનયમાનસ
ુ ાં શ્ચિજજોડાણો આપિામાં આિે છે . આ
ફીડર માંથી ઘરિપરાશ હેર્ન
ખેતીિાડી ફીડરોમાં રદિસમાં આઠ કલાક થ્રી ફેઝ અને બાકીના ૧૬
કલાકના સમય દરમ્યાન “Special Designed Transformer” દ્વારા
ુ િઠો કે જેનો ઘરિપરાશમાં ઉપયોગ થઇ શકે તે હેર્થ
ુ ી
શ્ચસિંગલફેઝ શ્ચિજપર
આપિામાં આિે છે .

૨૧

૪૦

નકુ મ રામજીભાઇ

િાડીમાં આિેલ િીજ પોલ

અરજદારશ્રી રામજીભાઇ કરશનભાઈને સાથે રાખીને તા.૦૪.૦૪.૨૦૧૬ ના

કરશનભાઇ

ફેરિિા બાબત

રોજ સિે કરી જૂની લાઇનમાં િાિો પડેલ હતો, તેન ંુ શ્ચનરાકરણ કરિામાં

ુ
મ.ુ જુિાનપર

શ્ચનકાલ

આિેલ છે અને સદર શ્ચિજપોલ ફેરિિાન ંુ કામ તા.૧૪.૦૪.૨૦૧૬ ના રૌજ
ુ ુ કરે લ છે .
પણ

૨૨

૪૪

ભાયા િના કરં ગીયા

ખેતી શ્ચિષયક કિ
ૂ ા માટે િીજ

આપશ્રીના નિા કનેકશનની શ્ચિજલાઇન ઉભી કરિા માટેના કામમાં

મ.ુ ભાટીયા

જોડાણ મળિા બાબત

ૂ દ્વારા િાંિો લેિામાં આિેલ હોય અને યોગ્ય શ્ચનરાકરણ ન
પાડોશી ખેડત

શ્ચનકાલ

આિતા સદર કેસના શ્ચનરાકરણ માટે જજલ્લા કલેકટરશ્રીને ને જાિક નંબર
૪૦૪૦ થી તા.૧૯/૧૧/૨૦૧૪ ના રોજ રીફર કરે લ છે . જેનો હુકમ આવ્યે
ુ ુ કરી આપિામાં આિશે.
તાત્કાગલક િોરણે કામ પણ
૨૩

૪૮

બેરા ડાડુભાઈ

ુ હાબરડી
સ્ટેટ હાઇિેથી મણીપર

અરજદારશ્રીની

રજુઆત

મેરામણભાઈ

ુ ીના એપ્રોચ રોડ ઉપર
ગામ સિ

ુ હાબરડી ગામ સિ
ુ ીના
તા.૦૫.૦૪.૨૦૧૬ના રોજ સ્ટેટ હાઇિેથી મણીપર

ુ હાબરડી
મ.ુ મણીપર

આિેલ ખેતીિાડી અને જેજીિાય

એપ્રોચ રોડમાં આિતા ખેતીિાડી અને જેજીિાય ફીડરના ક્રોસીંગ દુર

ફીડરના ક્રોશ્ચસિંગ દુર કરિા બાબત

ુ બ કુ લ ૮ જગ્યાએ એબી
કરિાન ંુ સિે કામ કરિામાં આિેલ છે . જે મજ

ુ િ
અનસ
ં ાને

જુશ્ચનયર

ઇજનેરશ્રી

દ્વારા

કેબલ નાખીને ખલ્ુ લા ક્રોસીંગ દુર કરિાની જરૂરરયાત છે . જે માટે ઘણા
સમયથી

એબી

કેબલ

ઉપલબ્િ

ન

થતાં

અન્ય

ઉપાય

તરીકે

તા.૧૬.૦૫.૨૦૧૬ના રોજ અરજદારને સાથે રાખીને હાબરડી િણાંક તરીકે

શ્ચનકાલ

ઓળખાતા ખેતીિાડી ટ્રાન્સફોમુર સેન્ટરને રોડની બીજી બાજુએ ફેરિીને
નડતરરૂપ ૪ ક્રોસીંગો દુર કરે લ છે અને અન્ય બીજી ૪ ક્રોસીંગો િચ્ચે
ુ ર્ ુ અંતર હોય, નડતરરૂપ રહેતા ન હોય, તેને દુર કરિા જરૂર નથી,
પર
ુ ાં, એલટી લાઇનમાં ૧
તેિી અરજદારશ્રી એ ખાતરી આપેલ છે . િધમ
ુ દ શ્ચનરાકરણ કરે લ છે
ક્રોસીંગ દુર કરી આપેલ છે . આમ, સદર પ્રશ્નન ંુ સખ
૨૪

૫૨

ચાિડા જેઠા બોઘા

૦૧) ખેતીિાડી શ્ચિજફીડરોમાં ૨૪

ુ િઠાની સમર્લ
ુ ા જળિાઇ રહે અને શ્ચસસ્ટમ
૦૧) િીજળીની માંગ અને પર

શ્ચનશ્ચત

મ.ુ ગોકલપર

ુ િઠો
કલાક થ્રી-ફેઝ શ્ચિજપર

ઉપર એકીસાથે ખેતીિાડી લોડન ંુ ભારણ ન આિે અને શ્ચસસ્ટમન ંુ સારી રીતે

શ્ચિષયક

આપિા બાબત

ુ ી પીજીિીસીએલ હેઠળના ખેતીિાડી ફીડરોને કુ લ
શ્ચનયમન થઇ શકે તે હેર્થ

૦૨) િાઇટ સોલાર કં પની દ્વારા
લાઈિ સારા પાણીનો ડેમો કરિા
રજૂઆત કરે લ પરં ર્ ુ ડેમો
બતાિેલ નથી તથા સૌરઉજાુ પંપ
ુ િત્તાિાળા
સેટના નબળી ગણ
માલસામાન બાબત

ુ માં શ્ચિભાજીત કરિામાં આિેલ છે અને દરે ક ગ્રપ
ુ ને મરહનામાં
ચોસઠ ગ્રપ
ુ ુ રદિસ દરમ્યાન િીજ પર
ુ િઠો ઉપલબ્િ થાય તે
એક અઠિાડીય ુ સંપણ
ુ ી ખેતીિાડી ગ્રપ
ુ ના અઠિાડીક સમયપત્રકને મરહના દરમ્યાન જુદા
હેર્થ
ુ બ
જુદા ચાર સમયગાળામાં શ્ચિભાજીત કરિામાં આિેલ છે અને તે મજ
ુ ને િારાફરતી (રોટે શન) પધ્િશ્ચત પ્રમાણે દરરોજ સરે રાશ ૮ કલાક
દરે ક ગ્રપ
ુ િથો પર
ુ ો પાડિામાં આિે છે . આમ ખેતીિાડી
૩-ફેઇઝ િીજ પર
ુ િઠો આપિો એ શ્ચનશ્ચનશ્ચિષયક
શ્ચિજફીડરોમાં ૨૪ કલાક થ્રી-ફેઝ શ્ચિજપર
બાબત છે .
૦૨)

સૌરઉજાુ આિારીત પંપસેટ લગાડિાની કામગીરી સરકારશ્રીના

ઘારાઘોરણ

ુ બ પીજીિીસીએલની શ્ચનગમીત કચેરી દ્વારા શ્ચિશ્ચિિ
મજ

ુ િ
એજન્સીઓને આપિામાં આિેલ િકુ ઓડુ રના અનસ
ં ાને જે ખેડુતોએ
સદર યોજનામાં નાણા ભરપાઇ કયાુ છે , તેમના સ્થળ ઉપર નક્કી કરે લ
ુ ુ
કં પની દ્વારા સોલાર પં૫ સેટ લગાડિાન ુ કામ માલમટીરીયલ સાથે પણ
કરિામાં આિે છે . સદર કામગીરી કરતા પહેલા

માલસામાનની

ુ િતાની ચકાસણી કરિામાં આિે છે . જેથી ગણ
ુ િતા સભર કામગીરી
ગણ
થઇ શકે.
ુ ાં દરે ક અરજદારને સૌરઉજાુ સંચાગલત પંપસેટનો ડેમો બતાિિો
િધમ

શ્ચનકાલ

શકય ના હોિાથી ડેમો બતાિિામાં આિેલ નથી.
૨૫

૫૩

ચાિડા હમીર બોઘા

િાઇટ સોલાર કં પની દ્વારા હોમ

સૌરઉજાુ

આિારીત

પંપસેટ

લગાડિાની

કામગીરી

સરકારશ્રીના

મ.ુ ભાટીયા

લાઇટ માઉન્ટીંગ સ્કક્ચર પોલ

ઘારાઘોરણ

ૂ ને આપેલ નથી ખેડત
ૂ ો
ખેડત

ુ િ
એજન્સીઓને આપિામાં આિેલ િકુ ઓડુ રના અનસ
ં ાને જે ખેડુતોએ

અભણ હોઈ તેમની પાસે સોલાર

સદર યોજનામાં નાણા ભરપાઇ કયાુ છે , તેમના સ્થળ ઉપર નક્કી કરે લ

કં પની દ્વારા છે તરપીંડી થી

ુ ુ
કં પની દ્વારા સોલાર પં૫સેટ લગાડિાન ુ કામ માલમટીરીયલ સાથે પણ

સહીઓ કરાિેલ તથા સૌર ઉજાુ

કરિામાં આિે છે . સદર કામગીરી કરતા પહેલા

ુ િત્તા
પંપ સેટના નબળી ગણ

ુ િતાની ચકાસણી કરિામાં આિે છે . જેથી ગણ
ુ િતાસભર કામગીરી
ગણ

િાળા માલસામાન બાબત

થઇ શકે.

શ્ચનકાલ

ુ બ પીજીિીસીએલની શ્ચનગમીત કચેરી દ્વારા શ્ચિશ્ચિિ
મજ

માલસામાનની

ુ ાં હોમ લાઇટ માઉન્ટીંગ સ્કક્ચર પોલ આપિાની જોગિાઇ ના
િધમ
હોિાથી, આપિામાં આિેલ નથી.
૨૬

૫૪

મારખી રામદે માડમ
મ.ુ ભાટિાડીયા

સૌર ઉજાુ યોજનામાં સબસીડી

ુ રાત સરકાર દ્રારા “બીન પ્રણાલીગત” ઉજાુને પ્રોત્સાહીત કરિાના
ગજ

પેટે ભરિામાં આિતી રકમ

ુ ી સૌરઉજાુ ખેતીિાડી પંપ સેટની અંદાજીત રકમંત રૂ.૪=૦ લાખ જેિી
હેર્થ

બાબત.

હોિા છતાં ઉજાુ અને પેટ્રોકેશ્ચમકલ્સ શ્ચિભાગના ઠરાિ ક્રમાંક: બજટ -૨૦૧૪૧૪૪૭-ક૧

તા.૨૫.૦૯.૨૦૧૪

ુ બ
મજ

પાત્રતા

િરાિતા

શ્ચનકાલ

ખેતીિાડી

ુ ગુ ચત જાતી/અનસ
ુ ગુ ચત જન જાતીના લાભાથીઓને
અરજદારો પૈકી અનસ
માત્ર રૂ.૧૦૦૦ પ્રશ્ચત હોસુ પાિર અને તે શ્ચસિાયના અન્ય તમામ
લાભાથીઓ ને માત્ર રૂ.૫૦૦૦ પ્રશ્ચત હોસુ પાિરની રકમ ગ્રાહકફાળા પેટે
ભરિાની હોય છે . તેમજ ઘરિપરાશ માટે સોલાર હોમ લાઇટ યોજનામાં
અંદાજીત

રૂ.૪૫૦૦૦.૦૦ના

ખચુ

સામે

અરજદાર

પાસેથી

માત્ર

ુ ગુ ચત જાતી,
રૂ.૪૫૦૦.૦૦ લેિામાં આિે છે . જયારે અરજદાર જો અનસ
ુ ગુ ચત જનજાતી કે બી.પી.એલ. હેઠળ આિતા હોય તો તેઓને
અનસ
શ્ચન:શલ્ુ ક આપિામાં આિે છે .
૨૭

૫૫

ભાયા િીરા કાંબરીયા

ુ તાલક
ુ ામાં જ્યોશ્ચતગ્રામ
કલ્યાણપર

ુ તાલક
ુ ાની જુદીજુદી પેટાશ્ચિભાગગય કચેરીના તાબા હેઠળ
કલ્યાણપર

તથા ખેતીિાડી માં કુ લ કેટલો

જ્યોશ્ચતગ્રામ ફીડરોમાં ૧૯.૫૫ મેગાિોટ અને ખેતીિાડી ફીડરોમાં ૩૬.૨૯

શ્ચનકાલ

લોડ છે અને તેની સામે કેટલા

ુ િઠો હાલમાં ૬૬કેિી
મેગાિોટ જેટલો લોડ છે . જે તમામ ફીડરોને શ્ચિજપર

પ્રમાણમાં લોડ છે , તથા આિતા

ુ , લાંબા, ગોરણા, રાણ, ગઢકા, અડિાણા, ભાડથર અને ૧૩૨
કલ્યાણપર

િષોમાં કેટલા ૬૬ કેિી, ૧૩૨

ુ ો પાડિામાં આિે છે . ભશ્ચિષ્યની
કેિી ભાટીયા સબ-સ્ટેશનમાંથી પર

કેિી, ૨૨૦ કેિી, ૪૦૦ કેિી

િીજમાંગને દયાનમાં લેતા હાલમાં ૬૬કેિી ચાચાલાના અને ૬૬કેિી

સબસ્ટેશન બનાિિામાં આિશે

રાજપરા સબ-સ્ટેસનન ંુ કામ હાલ ચાલ ુ છે

તથા તેની લોડ ક્ષમતા કેટલી છે

સબસ્ટેસનની દરખાસ્ત ૧૩મી પંચિશ્ચષિય યોજના હેઠળ મોકલેલ છે .

અને ૬૬કેિી બાકોડી

?
૨૮

૫૮

દવ ંુ પબા બેડીયાિદરા

ુ તાલક
ુ ામાં
૧) કલ્યાણપર

ુ બ કામ
૧) િાઇટ સોલાર કં પની દ્વારા જે જગ્યા ઉપર ઓડુ રની શરતો મજ

સૌરઉજાુના જે સેટ આપિામાં

ુ બ કં પનીએ ૫
કરે લ ન હોય તેની ફરરયાદ મળ્યા બાદ ઓડુ રની શરત મજ

આિેલ છે , તે કં પની બ્લેકલીસ્ટ

ુ ી સોલાર પંપસેટની ગે રેંટી આપેલ છે . જેથી કં પનીએ ખામીિાળો
િષુ સિ

થયેલ હોિાથી તેનો માલસામાન

માલસામાન ફરરયાદ નોંિાવ્યા બાદ રદિસ-૦૩ માં બદલી આપિાનો રહે

ૂ ો ને ક્યારે
યોગ્ય કં પની દ્વારા ખેડત

છે . જો કં પની દ્વારા ફરરયાદન ંુ શ્ચનરાકરણ આ સમયમયાુ દામાં ન કરિામાં

આપિામાં આિશે તે બાબત

ુ બ પ્રશ્ચત રદન રૂ.૫૦૦/- પેનલ્ટી ચાર્જ
આિે તો આપેલ િકુ ઓડુ ર મજ

૨) પીજીશ્ચિશ્ચસએલ ની ભાડથર

કરિામાં આિેલ છે અને આ નાંણા તેઓ દ્વારા ઓડુ રના રકમની ૨૦%

સબ સ્ટેસનમાંથી નીકળતી

પફોમન્સ બેંક ગે રેંટી રજુ કરે લ હોય છે , તેમાથી પીજીિીસીએલ દ્રારા

િર્રુ ીયા એજીમાં કલ
ૂ કેટલો લોડ

ુ કરિામાં આિેલ છે .
િસલ

છે અને આ લાઈનમાંથી િડત્રાના

૨) ૬૬કેિી ભાડથર સબસ્ટેસનમાંથી નીકળતા ૧૧કેિી િર્રુ ીયા એજી

ક્નેકસનો ક્યારે દૂ ર કરિામાં

ુ તાબાના િર્રુ ીયા, રાજપરા અને િડત્રા તાબાના
ફીડર માં કલ્યાણપર

આિશે? અને ફીડરમાં કેટલા

લાલક
ંુ ા, લાલપરડા ગામના ખેતીિાડી ક્નેક્સનો જોડેલા છે . ૬૬કેિી

ક્રોશ્ચસિંગ છે ?

લાલપરડા સબ-સ્ટેસનન ંુ કામ હાલ ચાલ ુ છે જે પ ૂરં ુ થતા જ િડત્રા તાબા

શ્ચનકાલ

હેઠળના ગામોનો લોડ સત્િરે જુદો કરી આપિામાં આિશે.
૨૯

૫૯

ડાડુ સાજણ દે થરીયા

૧) પીજીિીસીએલ દ્વારા મોડા

ુ રાત શ્ચિજશ્ચનયમન પંચ દ્વારા શ્ચનયત કરે લ
૧) જો કોઇ ગ્રાહક દ્વારા ગજ

ભરતા િીજબીલમાં લેિામાં

સમયમયાુ દામાં શ્ચિજબીલની રકમ ભરપાઇ કરિામાં ન આિે તો સદર

આિતા દં ડ અને નિા

શ્ચિજગ્રાહકન ંુ શ્ચિજજોડાણ કાપિામાં આિે છે અને બાકી રહેલી રકમ પર

કનેક્શનની રીલીઝ બાબત

ુ રાત શ્ચિજશ્ચનયમન પંચ દ્વારા શ્ચનયત કરે લ શ્ચિલંગબત ચક
ુ િણી ચાર્જ
ગજ

શ્ચનકાલ

ુ કરિામાં આિે છે . િધમ
ુ ાં, પી.જી.શ્ચિ.સી.એલ. કચેરીમાં અરજદાર
િસલ

ુ તાલક
ુ ાના
૨) કલ્યાણપર

ુ રાત
દ્વારા કરિામા આિતી નિા શ્ચિજજોડાણો આપિા માટે માનનીય ગજ

િાડીિીસ્તરમાં રહેતા

િીજ શ્ચનયમન પંચ દ્વારા STANDARD OF PERFORMANCE (SOP)

ઘરિપરાશના િીજમીટરમાં
કેટલા િોલ્ટેજ પાિર આપિામાં
આિે છે તે બાબત.

ુ બની સમય મયાુ દા નક્કી કરિામા આિેલ છે . આ સમય મયાુ દા
મજ
ુ બ કાયુિાહી કરિા માટે દરે ક પેટા શ્ચિભાગીય કચેરીને કડક સચ
ુ ના
મજ
આપિામા આિેલ છે . આ સમય મયાુ દાની માહીતી દરે ક પેટા શ્ચિભાગીય
કચેરીએ ઉપલબ્િ છે .
ુ ાર ખેતીિાડી શ્ચિસ્તારમાં ખેતીિાડી
૨) કં પનીના પ્રિતુમાન શ્ચનયમાનસ
ુ ાં શ્ચિજજોડાણો આપિામાં આિે છે . આ
ફીડર માંથી ઘરિપરાશ હેર્ન
ખેતીિાડી ફીડરોમાં રદિસમાં આઠ કલાક થ્રી ફેઝ અને બાકીના ૧૬
કલાકના સમય દરમ્યાન “Special Designed Transformer” દ્વારા
ુ િઠો કે જેનો ઘરિપરાશમાં ઉપયોગ થઇ શકે તે હેર્થ
ુ ી
શ્ચસિંગલફેઝ શ્ચિજપર
ુ િઠો આપિામાં
આપિામાં આિે છે . જેમાં ૨૪૦ + ૫% િોલ્ટનો શ્ચિજપર
આિે છે .

૩૦

૬૦

ુ
કલ્યાણપર

હેમત
ં િાના ડેર,

૧)

ુ
તા.ક્લ્યાણપર

જુદાજુદા

ુ ામાં ૧) કલ્યાણપર
ુ તાલક
ુ ાના ભાટીયા અને કલ્યાણપર
ુ પેટાશ્ચિભાગગય કચેરીના
તાલક

શ્ચનકાલ

કેટલા જુદાજુદા શ્ચિજફીડરોમાં કુ લ ૩૦૮ ક્રોશ્ચસિંગ આિેલ હતા, જેમાંથી ૨૪૧

શ્ચિજફીડરોમાં

ક્રોશ્ચસિંગ છે , અને કેટલા દુર કરે લ ક્રોસીંગમાં કામગીરી કરિામાં આિેલ છે અને બાકી રહેલા ક્રોસીંગોની
છે ,

તથા

ફીડરમાં

જુદા

જુદા

HVDS ની

ુ ુ કરી દુર કરિામાં આિશે. હાલમાં ૧૧ કેિી
કેટલા કામગીરી તબ્બકાિાર પણ

કામગીરી ખાખરડા ફીડરમાં એચિીડીએસની કામગીરી તા.૦૮.૦૬.૨૦૧૬ ના રોજ

ુ ુ કરિામાં આિેલ છે .
હાથ િરે લ છે , અને ક્યારે પ ૂણુ પણ
કરિામાં આિશે.
૨)

ુ
જામકલ્યાણપર

ુ ામાં
તાલક

િાડીમાં તથા રહેણાંકના શ્ચિસ્તાર
માં લાઈન તથા પોલ િાંકા િળી
ગયેલ છે , તેના શ્ચનરાકરણ બાબતે

ુ તાલક
ુ ાના ભાટીયા અને કલ્યાણપર
ુ પેટાશ્ચિભાગગય
૨) જામકલ્યાણપર
કચેરીના

િાડીશ્ચિસ્તાર

તથા

રહેણાંકના

શ્ચિસ્તારમાં

પોલ

તથા

િીજલાઈનના સમારકામ માટે કુ લ ૪૩૪ અરજીઓ આિેલ જે પેકી ૨૧૨
ન ંુ સમારકામ પ ૂણુ કરે લ છે , બાકીની અરજીઓન ંુ શ્ચનરાકરણ તબ્બકાિાર

શ્ચનકાલ

કેટલી

આરજી

ુ ુ
તથા પણ

આિી

કરિામાં

આિશે.

છે લ્લાં

૦૫

િષુમાં

ુ
કલ્યાણપર

ુ ામાં
તાલક

કેટલાન ંુ શ્ચનરાકરણ બાકી છે તથા પીજીિીસીએલ લાઈનમાં આકસ્સ્મકરીતે ઢોરઢાકર મરિાની અરજી કુ લ ૬
સ્સ્થશ્ચતએ અરજીઓ આિેલ હતી અને તમામ અરજીના પ્રથમ હપ્તાન ંુ

તા.૨૨.૦૨.૨૦૧૬ની
આકસ્સ્મક

ઢોર

ઢાકરને

િળતર

ુ િેલ છે .
મ ૃત્યુ ચક

માટેના િળતર માટેની અરજી
આિી

તથા

કેટલા

લોકો

ને

િળતર ચ ૂકિાનું બાકી છે ?
૩૧

૬૧

ુ શ્ચિક્રમ જેતાભાઈ
કરમર

પીજીિીસીએલ દ્વારા કરિામાં

શ્ચિજ ચેરકિંગની કાયુિાહી શ્ચિજ રફડરોના શ્ચિજલોસને ધ્યાનમાં રાખીને

આિતા ચેરકિંગમાં થતો અન્યાય

ુ તા દબાણથી અને સાતત્યપિ
ુ ુક િીજપર
ુ િઠો
કાયદે સરના ગ્રાહકોને પર

બાબત તથા ફરરયાદના

ુ ાર કરિામાં
મળી રહે તે હેર્ ુ સબબ િીજ ચેકીંગની કાયુિાહી શ્ચનયમાનસ

શ્ચનરાકરણ માં થતો અસંતોષ

આિે છે . શ્ચિજગ્રાહકોની ફરરયાદના સંતોષકારક શ્ચનરાકરણ માટે શ્ચિભાગગય

બાબત

કચેરી ખાતે દર મરહનાની ૧૦ મી તારીખે અને િર્ળ
ુ કચેરી ખાતે દર

શ્ચનકાલ

મરહનાની ૨૦મી તારીખે શ્ચિજગ્રાહકોના પ્રશ્નોના શ્ચનરાકરણ માટે બેઠક
યોજિામાં આિે છે
૩૨

૬૬

ુ
મેરામણ માલદે કરમર

૧) લોડ િિારા અરજી સાથે

ુ દ્વારા ખેતીિાડી િીજજોડાણમાં (૫ હો.પા. +
૧) શ્રી મેરામણ માલદે કરમર

અને દે િરખી કારા ડેર

અલગ ટી.સી માંગિા બાબત

ુ િ
૨.૫ હો.પા.) લોડિિારાની અરજી કરિામાં આિેલ હતી. જેના અનસ
ં ાને

શ્ચનકાલ

સદર ગ્રાહકન ંુ િીજજોડાણ જે ટ્રાન્સફોમુર સેન્ટરમાં જોડાયેલ હર્ ુ તે ૬૩
કેિીએન ુ ટ્રાન્સફોમુર છે તેમાં આ સરહત કુ લ ૧૩ િીજ જોડાણ જોડાયેલ
હતા. સદર ગ્રાહકની લોડિિારાની તાંત્રીક મંજુરી મળતા કુ લ િીજભાર
૭૨.૫

હો.પા.

ટ્રાન્સફોમુરના

થતો
સ્થાને

હોિાથી
િધ ુ

ુ ાર
શ્ચનયમોનસ

ક્ષમતાિાળં

૧૦૦

સદર

૬૩

કેિીએન ંુ

કેિીએના
ટ્રાન્સફોમુર

લગાડિામાં આિેલ છે .
૨) દે િરખી કારા ડેર - િર્રુ ીયા
િાડીિીસ્તારમાં રહેણાંકન ંુ
િીજકનેક્શન માટે ૨૨.૦૧.૧૯૯૬

શ્ચનકાલ
૨) સદર નામની ખેતીિાડી શ્ચિસ્તારમાં ઘરિપરાશન ંુ શ્ચિજજોડાણ મેળિિા
ુ પેટાશ્ચિભાગગય કચેરી ખાતે નોંિાયેલ નથી.
માટેની કોઇ અરજી કલ્યાણપર

ના રોજ રૂ.૫૪૫૦/- ભરપાઈ કરે લ

જે તે સમયે િર્રુ ીયા ગામ ખંભાગળયા-રૂરલ પેટાશ્ચિભાગીય કચેરી નીચે

હોઈ કનેકસન આપિા બાબત

ુ િ
આિર્ ંુ હર્.ંુ જે અનસ
ં ાને ખંભાળીયા (ગ્રામ્ય) પેટાશ્ચિભાગગય કચેરી ખાતે
અરજદારશ્રીની તા.૨૨.૦૧.૧૯૯૬ની અરજી

અન્િયે

રે કડુ

તપાસતા

કનેકશન માટેના જનરલ પ્રાયોરીટી રજીસ્ટરમાં સદર નામની કોઇ અરજી
નોંિાયેલ નથી. જેથી અરજદારને શ્ચિજજોડાણ મેળિિા માટે નિી અરજી
ુ ર પાઠિેલ છે અને અરજી કયાુ બાદ અગ્રતાના િોરણે
કરિાનો પ્રત્યત
શ્ચિજજોડાણ આપિામાં આિશે.
૩૩

૬૭

ગોગન મારખી ડુિા

૨૦૦૮ માં કરે લ અરજીના

ુ ) થી લાલપરડા(િડત્રા) લઇ જિાની
સદર ગ્રાહકની ખીરસરા(કલ્યાણપર

ુ િ
અનસ
ં ાને મંજુર થયેલ નવ ંુ

ુ િ
તા:૧૪.૧૨.૨૦૧૫ અરજીના અનસ
ં ાને દરખાસ્ત ઉપલી કચેરીને આપેલ

ખેતીિાડી શ્ચિજકનેકસનન ંુ નામ

છે . સદર ગ્રાહક દ્વારા પોતાન ંુ મંજુર થયેલ ખેતીિાડી શ્ચિજજોડાણ

ટ્રાન્સફર, શ્ચિલેજ તથા સબ-

ુ ) થી લાલપ્રડા(િડત્રા) ગામે લઇ જિા માટે જરૂરી
ખીરસરા(કલ્યાણપર

ડીશ્ચિઝન બદલિાની અરજી

નોંિણી ફી ભરપાઇ કરિાન ંુ જણાિેલ તેમ છતાં ફી ભરપાઇ કરે લ ન હોઇ,

બાબત.

સિે નંબર બદલીની કાયુિાહી થઇ શકેલ નથી. જે અંગે અરજદારને ફી

શ્ચનકાલ

ભરિા માટે જાણ કરે લ છે . અરજદાર દ્વારા જરૂરી ફી ભરપાઇ થયે
આગળની કાયુિાહી હાથ િરિામાં આિશે
૩૪

૮૨

ટી.પી.એ.

ુ બ
મજ

સોલાર ૦૧) સૌરઉજાુ સંચાગલત પંપસેટ લગાડિાન ંુ કામ કરતી કં પનીઓ દ્વારા

ચાિડા સામતભાઈ

૦૧)

બોઘાભાઈ

કં પની ૩ રદિસમાં ફોલ્ટ દુરુસ્ત કામ પરૂુ થઇ ગયા પછી જો કોઇ ફરરયાદ ઉદભિે તો ફરરયાદની નોંિણી

મ.ુ ગોકલપર

ન કરે તો એક રદિસના રૂ.૧૦૦ કં પનીને કયાુ ના ત્રણ રદિસમાં ફરરયાદન ંુ શ્ચનરાકરણ કરિાન ુ રહે છે . જો
લેખે પેનલ્ટીની બાહેિરી છે તો કં પની દ્વારા ફરરયાદન ંુ શ્ચનરાકરણ આ સમયમયાુ દામાં ન કરિામાં આિે તો
િાઇટ
પેનલ્ટી

સોલાર
લાગશે

ક્યારે

ુ બ પ્રશ્ચત રદન રૂ.૫૦૦/- પેનલ્ટી ચાર્જ કરિામાં આિેલ
આપેલ િકુ ઓડુ ર મજ

ૂ ોને
ખેડત

છે અને આ નાંણા તેઓ દ્વારા ઓડુ રના રકમની ૨૦% પફોમન્સ બેંક ગે રેંટી

કં પનીને
અને

પેનલ્ટીની રકમ કયારે મળશે.

ુ કરિામાં આિેલ છે .
રજુ કરે લ હોય છે . તેમાથી પીજીિીસીએલ દ્રારા િસલ

૦૨) જી.જી.આર.સી. નાબાડુ દ્વારા ૦૨) પીજીિીસીએલ દ્વારા સૌરઉજાુ સંચાગલત પંપસેટ લગાડિાન ુ કામ
ૂ ો
ખેડત

ને

આપિામાં

આિતા શ્ચિશ્ચિિ કં પનીઓને MNRE (Ministry of New & Renewable Energy)

સોલાર પંપ સેટ નાં પાણીનો દ્વારા

નક્કી

કરિામાં

આિેલ

માપદં ડો

ુ ારનો
અનસ

માલ

સામાન

શ્ચનકાલ

ફ્લો

પ ૂરતો

છે

જ્યારે

ુ બની કામગીરી
લગાડિાનો િકુ ઓડુ ર આપિામાં આિે છે અને તે મજ

પી.જી.િી.સી.એલ. દ્વારા જે કં પની કરાિિામાં આિે છે . જો પાણીના ફ્લો અંગે ની ફરીયાદ મળે તો આ
પંપ સેટ આપે છે તેનો ફ્લો અંગે ની ચકાસણી કરી યોગ્ય શ્ચનકાલ કરિામાં આિે છે .
પ ૂરતો નથી.
૩૫

૮૩

િશરામભાઈ ગોશ્ચિિંદભાઈ

ુ
જુિાનપર

કછડીયા

દરમ્યાન

ગામમાં

ચેરકિંગ પી.જી.િી.સી.એલ. દ્વારા ચેરકિંગ કામગીરી દરમ્યાન ગે રરીતી જણાય તો

શ્ચનકાલ

પી.જી.િી.સી.એલ. સ્થળ પર ચેરકિંગસીટ તથા સ્થળ રોજકામ કરિામાં આિે છે અને કં પનીના

ુ ાર શ્ચિજચોરીન ંુ બીલ આપિામાં આિે છે .
દ્વારા સ્થળ પર પંચ રોજકામ ન પ્રિતુમાન શ્ચનયમ અનસ
કરિા તથા ખોટા દં ડ આપિા
બાબત.
૩૬

૩૭

૮૬

૮૭

ચોથીબેન બધ્ુ િાભાઈ

પીજીિીસીએલ દ્વારા કરાયેલ

ુ બનો હોઈ જેમાં દં ડ માં
સદર કેસ િીજ અશ્ચિશ્ચનયમ-૨૦૦૩ કલમ-૧૩૫ મજ

ભરિાડ

ચેરકિંગમાં થયેલ દં ડ માં રાહત

રાહત આપિાની જોગિાઇ નથી. સ્થાશ્ચનક કચેરીનો સંપકુ કરિામાં આિે

આપિા બાબત

ુ બ દં ડ ભરપાઈ કરિા માટે હપ્તા કરી આપિામાં આિશે.
તો શ્ચનયમ મજ

ગ્રાહક નંબર ૮૫૭૨૦-૦૦૭૦૯-૧

સદર ગ્રાહકને ઓક્ટોબર-૨૦૧૪માં ખેતીિાડી લોડિિારા અંગે ન ંુ પ ૂરિણી

માં લોડિિારાના ગબલ અંગે

ગબલ રૂ.૩૫૨૦૬/- આપિામાં આિેલ હર્ ંુ જે સમયમયાુ દામાં ભરપાઈ ન

ભરપાઈ કરી દીિેલ હોિા છતાં

થતા તા:૨૮.૧૦.૨૦૧૫ના રોજ ક્નેકસન પીડીસી કરિામાં આિેલ છે .

પણ ફરીથી મીટર ન લગાડિા

ગ્રાહક દ્વારા આ ગબલ તા:૦૯.૧૧.૨૦૧૫ ના રોજ રૂ.૩૬૦૧૦/- ભરપાઈ

બાબત.

કરે લ છે . પરં ર્ ુ સદર શ્ચિજજોડાણ કચેરીના લેજર રે કોડુ માં રદ થયેલ છે .

બોઘા રાણા ડુિા

શ્ચનકાલ

શ્ચનકાલ

ુ : જોડાણ કરિાની અરજી કલ્યાણપર
ુ કચેરીએ કરે લ નથી.
જેની પન
ુ :જોડાણની અરજી કયાુ બાદ શ્ચનયમાનસ
ુ ાર ક્નેકસન આપિામાં આિશે.
પન
૩૮

૮૯

સિજી દામા ખાણિર

૧) સૌરઉજાુ પંપ હેઠળ નબળી

૧)

સૌરઉજાુ આિારીત પંપસેટ લગાડિાની કામગીરી સરકારશ્રીના

ુ િતાિાળા પંપ તથા િાઇટ
ગણ

ઘારાઘોરણ

ુ બ પીજીિીસીએલની શ્ચનગમીત કચેરી દ્વારા શ્ચિશ્ચિિ
મજ

ુ િ
સોલાર કં ૫નીની નબળી કામગીરી એજન્સીઓને આપિામાં આિેલ િકુ ઓડુ રના અનસ
ં ાને જે ખેડુતોએ
બાબત

સદર યોજનામાં નાણા ભરપાઇ કયાુ છે , તેમના સ્થળ ઉપર નક્કી કરે લ

૨) સૌર ઉજાુ પંપસેટ લગાડિા

ુ ુ
કં પની દ્વારા સોલાર પં૫સેટ લગાડિાન ુ કામ માલમટીરીયલ સાથે પણ

માટેના કામની ટેન્ડરની કોપી

કરિામાં આિે છે . સદર કામગીરી કરતા પહેલા

માલસામાનની

શ્ચનકાલ

તથા આ કામગીરીમાં િપરાયેલ

ુ િતાની ચકાસણી કરિામાં આિે છે . જેથી ગણ
ુ િતાસભર કામગીરી
ગણ

મટીરીયલના આઇટમ પ્રમાણે

થઇ શકે.

ભાિ આપિા બાબત

ુ બ
૨) આ સાથે આપને ઓડુ રની કોપી આપિામાં આિેલ છે . ઓડુ ર મજ
ુ ુ પંપસેટ લગાડિાનો િકુ ઓડુ ર આપેલ હોિાથી આઇટમિાઇઝ ભાિ
સંપણ
ઉપલબ્િ નથી.

૩૯

૯૧

ચાિડા જેઠા બોઘા

૦૧. ખેતીિાડી શ્ચિજફીડરોમાં ૨૪

ુ િઠાની સમર્લ
ુ ા જળિાઇ રહે અને શ્ચસસ્ટમ
૦૧) િીજળીની માંગ અને પર

શ્ચનશ્ચત

મ.ુ ગોકલપર

ુ િઠો
કલાક થ્રી-ફેઝ શ્ચિજપર

ઉપર એકીસાથે ખેતીિાડી લોડન ંુ ભારણ ન આિે અને શ્ચસસ્ટમન ંુ સારી રીતે

શ્ચિષયક

આપિા બાબત

ુ ી પીજીિીસીએલ હેઠળના ખેતીિાડી ફીડરોને કુ લ
શ્ચનયમન થઇ શકે તે હેર્થ

૦૨. િાઇટ સોલાર કં પનીના સૌર
ુ િત્તા
ઉજાુ પંપ સેટના નબળી ગણ
િાળા માલસામાન બાબત

ુ માં શ્ચિભાજીત કરિામાં આિેલ છે અને દરે ક ગ્રપ
ુ ને મરહનામાં
ચોસઠ ગ્રપ
ુ ુ રદિસ દરમ્યાન િીજ પર
ુ િઠો ઉપલબ્િ થાય તે
એક અઠિાડીય ુ સંપણ
ુ ી ખેતીિાડી ગ્રપ
ુ ના અઠિાડીક સમયપત્રકને મરહના દરમ્યાન જુદા
હેર્થ
ુ બ
જુદા ચાર સમયગાળામાં શ્ચિભાજીત કરિામાં આિેલ છે અને તે મજ
ુ ને િારાફરતી (રોટે શન) પધ્િશ્ચત પ્રમાણે દરરોજ સરે રાશ ૮ કલાક
દરે ક ગ્રપ
ુ િથો પર
ુ ો પાડિામાં આિે છે . આમ ખેતીિાડી
૩-ફેઇઝ િીજ પર
ુ િઠો આપિો એ શ્ચનશ્ચનશ્ચિષયક
શ્ચિજફીડરોમાં ૨૪ કલાક થ્રી-ફેઝ શ્ચિજપર
બાબત છે .
૦૨) સૌરઉજાુ આિારીત પંપસેટ લગાડિાની કામગીરી સરકારશ્રીના
ઘારાઘોરણ

ુ બ પીજીિીસીએલની શ્ચનગમીત કચેરી દ્વારા શ્ચિશ્ચિિ
મજ

ુ િ
એજન્સીઓને આપિામાં આિેલ િકુ ઓડુ રના અનસ
ં ાને જે ખેડુતોએ
સદર યોજનામાં નાણા ભરપાઇ કયાુ છે , તેમના સ્થળ ઉપર નક્કી કરે લ
ુ ુ
કં પની દ્વારા સોલાર પં૫સેટ લગાડિાન ુ કામ માલમટીરીયલ સાથે પણ
કરિામાં આિે છે . સદર કામગીરી કરતા પહેલા

માલસામાનની

ુ િતાની ચકાસણી કરિામાં આિે છે . જેથી ગણ
ુ િતાસભર કામગીરી
ગણ
થઇ શકે.

શ્ચનકાલ

૪૦

૯૪

ટી.પી.એ.

ુ બ
મજ

ચાિડા સામતભાઈ

૦૧)

સોલાર

બોઘાભાઈ

કં પની ૩ રદિસમાં ફોલ્ટ દુરુસ્ત

મ.ુ ગોકલપર

ન કરે તો એકરદિસના રૂ.૧૦૦

શ્ચનકાલ

લેખે પેનલ્ટીની બાહેિરી છે તો
િાઇટ
પેનલ્ટી

સોલાર
લાગશે

કં પનીને
અને

ક્યારે

ૂ ોને
ખેડત

પેનલ્ટીની રકમ કયારે મળશે.
૦૨)જીજીઆરસી
ૂ ો
ખેડત

ને

નાબાડુ

આપિામાં

દ્વારા

ુ ર મજ
ુ બ----------ઉપરોકત પ્રશ્ન નંબર ૮૨ માં આપેલ પ્રત્યત

આિતા

સોલાર પંપ સેટ નાં પાણીનો
ફ્લો

પ ૂરતો

છે

જ્યારે

પીજીિીસીએલ દ્વારા જે કં પની
પંપસેટ આપે છે તેનો ફ્લો પ ૂરતો
નથી.
૪૧

૯૫

ચાિડા સાજણભાઇ

૦૧) ખેતીિાડીમાં ઘર િપરાશ

૦૧) અરજદારશ્રીની રજુઆતે તપાસ કરતા િાડી શ્ચિસ્તારમાં રહેણાંકના

બોઘાભાઈ

કનેકશન આપિા બાબત

હેર્ ુ માટે િીજ જોડાણ મેળિિા બાબતેની આ નામની કોઇ અરજી

મ.ુ ગોકલપર

૦૨) સોલાર કનેકશનન ંુ

નોંિયેલ નથી.. ૦૨) સૌરઉજાુ આિારીત પંપસેટ લગાડિાની કામગીરી

અંદાજપત્ર ભરપાઈ થયા બાદ

ુ ુ
કરતી કં પનીને લાભાથીન ંુ નામ સોંપ્યા બાદ ૯૦ રદિસની મદ્દુ તમાં પણ

ુ ી
૯૦ રદિસનાં બદલે ૧ િષુ સિ

ુ ુ ન થાય તો કં પની દ્વારા
કરિાની હોય છે . જે સમયમયાુ દામાં કામ પણ

કામ ન થિા બાબત

ુ બ ૦.૫% પ્રશ્ચત અઠિાડીયા લેખે મહતમ ૧૦%
કરિામાં આિેલ કરાર મજ

શ્ચનકાલ

પેનલ્ટી કાપિામાં આિે છે .
૪૨

૯૬

ચાિડા જીિાભાઇ

૦૧) સોલાર કં પનીનાં નબળી

૦૧) જો કોઇ અરજદારને સૌરઉજાુ આિારીત પંપસેટ ન લેિો હોય તો

બોઘાભાઈ

ુ િત્તાિાળા મલસામાનને લીિે
ગણ

ુ બ તેઑને ૧૦% િહીિટી ખચુ બાદ કરી
કં પનીના પ્રિતુમાન શ્ચનયમ મજ

મ.ુ ગોકલપર

ૂ ોને કનેકશન ના જોઈર્ ંુ હોઈ
ખેડત

૯૦% રકમ પરત આપિામાં આિે છે .

તો વ્યાજ સાથે નાણાં પરત કરિા

શ્ચનકાલ

બાબત

૦૨) પીજીિીસીએલ કં પની દ્વારા નિા મંજુર થયેલ ખેતીિાડી િીજ

૦૨) નિા કનેકશનમાં ખેત

ુ ીના િીજજોડાણોમાં ફાઇિ સ્ટાર રે ટેડ પંપસેટ
જોડાણમાં ૭.૫ હો.પા. સિ

શ્ચિજજોડાણ મેળિિા ગ્રાહકોને

ુ ર કાયુક્રમ કાયુરત છે . પરં ર્ ુ જો કોઇ
સાથે રીલીઝ કરિાના હેર્સ

ફરજીયાત ૫ સ્ટાર રે ટેડ અને

અરજદારોએ િીજ જોડાણ મંજુર થયા પહેલા પંપસેટ ખરીદી લીિેલ હોય,

આઈ.એસ.આઈ. માકાુ િાળા

તેમજ હાલ તેમની પાસે હયાત હોય, તેિા અરજદારોની રજુઆત મળ્યે

પંપસેટ ફરજીયાત લેિા બાબત .

ુ ના
સદર યોજનાનો િૈકલ્લ્પક િોરણે મરજજયાતપણે અમલ કરિાની સચ
આપિામાં આિેલ છે .

૪૩

૯૭

ચાિડા હરદાસભાઈ

૦૧) ખેતીિાડી શ્ચિજજોડાણ માટે

૦૧) પીજીિીસીએલ કં પની દ્વારા નિા મંજુર થયેલ ખેતીિાડી િીજ

બોઘાભાઈ

ૂ ો દ્વારા ખરીદિામાં આિતી
ખેડત

ુ ીના િીજજોડાણોમાં ફાઇિ સ્ટાર રે ટેડ પંપસેટ
જોડાણમાં ૭.૫ હો.પા. સિ

મ.ુ ખાખરડા

૫ સ્ટાર રે ટર મોટરનો શ્ચનણુય રદ

ુ ર કાયુક્રમ કાયુરત છે . પરં ર્ ુ જો કોઇ
સાથે રીલીઝ કરિાના હેર્સ

કરિા બાબત

અરજદારોએ િીજ જોડાણ મંજુર થયા પહેલા પંપસેટ ખરીદી લીિેલ હોય,

૦૨) ભાટીયા પેટા શ્ચિભાગીય

તેમજ હાલ તેમની પાસે હયાત હોય, તેિા અરજદારોની રજુઆત મળ્યે

કચેરી હેઠળની િીજ લાઇનોના

ુ ના
સદર યોજનાનો િૈકલ્લ્પક િોરણે મરજજયાતપણે અમલ કરિાની સચ

જુના જર્જરીત િીજ િાયર

આપિામાં આિેલ છે .

બદલિા બાબત

૦૨) ભાટીયા પેટાશ્ચિભાગીય કચેરી હેઠળના જુદા-જુદા શ્ચિસ્તારોમાં ચાલ ુ
િષે કુ લ ૪૫૭.૮૦ કીમી ની િીજલાઇનો અને ૧૬૮ ટ્રાન્સફોમુર સેન્ટરન ંુ
ુ ુ કરે લ છે . તેમજ સદર કામગીરી સતત ચાલ ુ રહેતી પ્રરક્રયા
સમારકામ પણ
છે

શ્ચનકાલ

