લોક સંિતદ સેર્ ુ તતરીખ : ૨૨/૦૪/૨૦૧૬
વનકતલની
પ્રશ્ન

રજુ આતકતતા ન ુ નતમ અને

નં.

સરનતમુ

વનરતકરર્ કરનતરત
પ્રશ્ન/રજુ આતની વિગત

જિતબ/વનર્ાયની વિગત

અવિકતરીશ્રીનત નતમ

પેટત વિભતગીય કચેરી

અને મોબતઇલ નંબર

વિભતગીય
કચેરી

સ્થિતી(વનકત જો પડતર હોય
િર્ુળ
ા કચેરી

લ/પ્રગતી

તો વનકતલની

હેઠળ/ નીતી

સમયમયતા દત

વિષયક)
શ્રી િીરુ ભતઈ મતિજીભતઈ
૧

કુ ચત, મુ.કું ભર્ , તત.
મહુિત , જી- ભતિનગર

કું ભર્ ગતમે આિેલ
ખેતીિતડી િીજલતઈન નત
નડતર રૂપ િીજપોલ
ખસેડિત બતબત

સદર અરજદતર શ્રી દ્વતરત વિદ્યુત લોકપતલ શ્રી સમક્ષ સદર રજૂઆત કરિતમતં આિેલ હતી જે અનુસિ
ં તને તત.૧૦.૦૩.૨૦૧૬ તેમજ તત.૧૭.૦૩.૨૦૧૬ નત
રોજ રૂબરૂ સુનિર્ી વિદ્યુત લોકપતલ કચેરી અમદતિતદ ખતતે રતખિતમતં આિેલ હતી . જે અનુસિ
ં તને વિદ્યુત લોકપતલ શ્રી દ્વતરત
ઓમ્બડસમેન/ઓડા ર/કેસ.નં.૨૩/૨૦૧૬/૮૭૪ તત.૩૧.૦૩.૨૦૧૬ િી ચુકતદો આપિતમતં આિેલ છે , જે મુજબ સદર રથતત પરનું દબતર્ દુ ર િયેિી
પીજીિીસીએલ નતયબ ઈજનેર ગ્રતમ્ય-૧ પેટતિીભતગીય કચેરી મહુિત ને લેખખતમતં જાર્ કયેિી િીજપોલ ખસેડિત અંગે ની કતયાિતહી કરિતમતં આિશે.

સી.એમ.કગિરત નતયબ ઈજનેર૯૮૭૯૨૦૨૦૪૦

મહુિત ગ્રતમ્ય-૧
પેટતવિભતગીય કચેરી

મહુિત

ભતિનગર

વનકતલ

મહુિત

ભતિનગર

વનકતલ

મહુિત

ભતિનગર

પ્રગવત હેઠળ

મહુિત

ભતિનગર

વનકતલ

મહુિત

ભતિનગર

વનકતલ

મહુિત

ભતિનગર

વનકતલ

મહુિત

ભતિનગર

વનકતલ

સદર અરજદતર દ્વતરત તેમનત હયતત ખેતીિતડી િીજજોડતર્ નત થિળ ફેરફતર કરિત અંગે ગ્રતમ્ય-૧ પેટતવિભતગીય કચેરી મહુિત મત તત. ૧૪.૧૨.૨૦૧૫ નત
રોજ રજીથરેશન કરતિેલ હર્ ંુ . જે અનુસિ
ં તને અરજદતરને તત. ૧૮.૦૩.૨૦૧૬ નત રોજ અંદતજપત્ર પતઠિિતમતં આિેલ હર્,ંુ આપિતમતં આિેલ અંદતજપત્ર ની

૨

શ્રી િલ્લભભતઈ

કું ભર્ િી કતળે લત ગતમે

ગફુલભતઇ કુ ચત, કું ભર્

ખેતીિતડી િીજજોડતર્ થિળ

,તત. મહુિત , જી-

ફેર કરિત અંદતજપત્ર

ભતિનગર

થિીકતરિત બતબત

રકમ ભરપતઈ કરિત સદર અરજદતર તત.૧૧.૦૪.૨૦૧૬ નત રોજ મહુિત ગ્રતમ્ય-૧ પેટતવિભતગીય કચેરીએ આિેલ તે સમયે તંત્રીકી ખતમી ને લીિે
અંદતજપત્ર ની રકમ થિીકતરિતની પ્રક્રિયત મત ક્ષવત આિતી હોય તેમનત અંદતજપત્ર ની રકમ થિીકતરી શકતયેલ ન હતી. તેમજ અરજદતર ને સદર બતબત

સી.એમ.કગિરત -

વિષે જર્તિિતમતં આિેલ હર્.ંુ ગ્રતમ્ય-૧ પેટતવિભતગીય કચેરી નત નતયબ ઈજનેર શ્રી દ્વતરત તત.૧૬.૦૪.૨૦૧૬ નત રોજ અરજદતર ને અંદતજપત્ર ભરપતઈ

નતયબ ઈજનેર-

કરિત અંગે ટેલીફોનીક સંપકા કરિતમતં આિેલ હતો અને તત.૧૮.૦૪.૨૦૧૬ સોમિતર નત રોજ અંદતજપત્ર ભરપતઈ કરિત પેટતવિભતગીય કચેરી એ ઉપસ્થિત

૯૮૭૯૨૦૨૦૪૦

મહુિત ગ્રતમ્ય-૧
પેટતવિભતગીય કચેરી

િિત જાર્ કરિતમતં આિેલ હતી. જે મતટે અરજદતર દ્વતરત મૌખખક સંમતી આપિતમતં આિેલ હતી, પરં ર્ ુ તત.૧૮.૦૪.૨૦૧૬ નત રોજ તેઓ પેટતવિભતગીય
કચેરી એ ઉપસ્થિત રહેલ નહી. િધુમતં અંદતજપત્રનત નતર્ત ભરપતઈ કરિત મતટેની મુદતમતં િિતરો કરિત મતટેની અરજી કરિત અરજદતરને પત્ર નં. ૩૨૧૮
તત.૧૮.૦૪.૨૦૧૬ િી જાર્ કરે લ છે .

સદર અરજદતર દ્વતરત તત.૨૭.૦૭.૧૯૯૮ નત રોજ રસીદ નં. ૧૯૮૮૭ િી રુ .૧૦૦ ભરપતઈ કરી ખેતીિતડી સતમતન્ય યોજનત મતં નિત િીજજોડતર્ ની મતંગર્ી
કરે લ હતી. ત્યતરબતદ િમતનુસતર તેમનો િતરો આિતત ગ્રતમ્ય-૨ પેટતવિભતગીય કચેરી મહૂિત દ્વતરત અરજદતરનત િીજજોડતર્ નત થિળ પર સિેક્ષર્ કરી
જાિક નં.૩૦૫૩ તત.૦૪.૦૬.૨૦૧૩ િી રુ .૫૯૩૫ નું અંદતજપત્ર આપિતમતં આિેલ હર્.ંુ સદર અંદતજપત્ર અરજદતર દ્વતરત તત.૧૭.૦૬.૨૦૧૩ નત રોજ ભરપતઈ
દલુભત હરૂભત સરિૈયત,
૩

મુ.િતંગર ,તત. મહુિત ,
જી- ભતિનગર

અંદતજપત્ર નત નતર્ત ભરપતઈ પર્ કરિતમતં આિેલ હર્ ંુ અને તે અંગે જરૂરી િીજપોલ પર્ ઉભત કરિતમતં આિેલ હતત. પરં ર્ ુ ત્યતરબતદ અરજદતર દ્વતરત ટેથટરીપોટા ભરપતઈ કરિતમતં
કરે લ હોય છતતં ખેતીિતડી

આિેલ નક્રહ જેિી તેમનત િીજજોડતર્ ની આગળ ની કતયાિતહી િયેલ નક્રહ . સદર અરજદતરનું િીજજોડતર્ ૧૧કેિી તલ્લી ખેતીિતડી ફીડર મતંિી આપિતનું

િીજજોડતર્ ન મળિત બતબત િતય છે . સદર તલ્લી ખેતીિતડી ફીડર એચિીડીએસ થકીમ હેઠળ આિરી લેિતયેલ છે . જેિી સદર અરજદતરને એચિીડીએસ થકીમ મુજબ આપિત મતટે ૮

કે .એચ.બતમર્ીયત -

મહુિત ગ્રતમ્ય-૨

૯૮૭૯૨૦૦૮૩૭

પેટતવિભતગીય કચેરી

િીજપોલ થિળ પર ઉભત કરિતમતં આિેલ છે અને સદર અરજદતર નત િીજજોડતર્ નું લતઈન્કતમ તત.૨૭.૦૪.૨૦૧૬ સુિીમતં પ ૂર્ા કરી દે િતમતં આિશે અને
અરજદતર દ્વતરત ટેથટરીપોટા ભરપતઈ કયે ત્િક્રરત િીજજોડતર્ આપિતમતં આિશે.
બગદતર્ત પેટતિીભતગીય કચેરી દ્વતરત તત.૩૦.૦૧.૨૦૧૫ નત રોજ જાિક નં.બીજીએસ/૯૧૧ િી સદર અરજદતરને અંદતજપત્ર મોકલિતમતં આિેલ હર્.ંુ સદર
જયસુખભતઈ
૪

ઓિિજીભતઈ ખચત્રોડત ,
રતજાિદર,તત. મહુિત ,
જી- ભતિનગર

અંદતજપત્ર ભરપતઈ કરિતની છે લ્લી તતરીખ ત.૦૨.૦૩.૨૦૧૫ હતી. પરં ર્ ુ આપેલ સમય મયતાદત મતં અરજદતર દ્વતરત અંદતજપત્ર ભરપતઈ કરિતમતં આિેલ
ખેતીિતડી િીજજોડતર્ નત
અંદતજપત્ર ની સમયમયતાદત
િિતરી આપિત બતબત

નક્રહ, તેમજ અંદતજપત્ર ભરપતઈ કરિતની છે લ્લી તતરીખ સુિી મતં મુદત લંબતિી આપિત અંગે કોઈ અરજી પર્ અરજદતર દ્વતરત બગદતર્ત પેટતિીભતગીય
કચેરી એ આપિતમતં આિેલ નક્રહ. જેિી તે અંદતજપત્ર ની સમયમયતા દત િિતરી શકતય તેમ ન હોય, ગ્રતહક ફક્રરયતદ વનિતરર્ ફોરમ નત હુકમ અન્િયે
બગદતર્ત પેટતવિભતગીય કચેરી દ્વતરત સદર અરજદતરને તેમનત નિત ખેતીિતડી િીજજોડતર્ અંગે નું નવું અંદતજપત્ર જાિક નં બીજીએસ/૨૧૨૯

એ.સી.ગતવમત

બગદતર્ત

૯૬૮૭૬૬૨૭૫૬

પેટતવિભતગીય કચેરી

તત.૦૧.૦૪.૨૦૧૬ િી પતઠિિતમતં આિેલ છે . જે અરજદતર દ્વતરત તત. ૦૪.૦૪.૨૦૧૬ નત રોજ બગદતર્ત પેટતવિભતગીય કચેરી એ ભરપતઈ કરિતમતં આિેલ
છે . િમતનુસતર સદર અરજદતરનો િતરો આવ્યે તેમનત ખેતીિતડી િીજજોડતર્ ની કતયાિતહી કરિતમતં આિશે

દુ લતભતઈ બેચરભતઈ
૫

ભીલ , નીચત કોટડત
,તત. મહુિત , જીભતિનગર
ગર્પતભતઈ મતિજીભતઈ

૬

સોલંકી, મુ.િતંગર,તત.
મહુિત , જી- ભતિનગર
રમજાનભતઈ નતનજીભતઈ

૭

િસતયત , મુ મહુિત શહેર
ફતવતમત સોસતયટી, ,તત.
મહુિત , જી- ભતિનગર

સદર અરજદતર દ્વતરત રજૂઆત કરિતમતં આિેલ છે કે તેમનત પડોશી શ્રી િતળત વશયતળ મગનભતઈ ભગતભતઈ એ તેમનત ઘરિપરતશ નત િીજજોડતર્ નો
ઘરિપરતશ નત િીજજોડતર્

એલ.ટી લતઈન નો કેબલ કતપી નતખેલ છે . સદર અરજદતરની રજૂઆત મળતત ગ્રતમ્ય-૨ પેટતવિભતગીય કચેરી મહૂિત દ્વતરત તત.૧૭.૦૨.૨૦૧૬ નત રોજ સદર

નો િીજપુરિઠો શરુ કરી

અરજદતરનત ગ્રતહક નં ૩૭૬૨૯૦૬૦૬૧૦ નત ઘરિપરતશ નત િીજજોડતર્ મત પ્રવતવનવિ શ્રી ભીલ અસ્થમતત ની હતજરી મતં પફોરમતં ૧૫ નં. ૩૬૦૯૧ િી નિો

આપિત બતબત
ખેતીિતડી િીજજોડતર્ નત
ટી.સી ઉપર ડબલ એન્ગલ
લગતડી ડી.ઓ પીન બદલી
લતઈન ચતલુ કરિત બતબત
િીજબીલ મત વિલંખબત ચતર્જ
લગતડેલ તે રદ કરિત અને
જમત આપિત બતબત.

સવિિસ િતયર નતખી અન્ય પોલ પરિી િીજજોડતર્ આપી િીજપુરિઠો શરુ કરી આપિતમતં આિેલ છે . આમ સદર અરજદતરની ફક્રરયતદ નું વનરતકરર્

કે .એચ.બતમર્ીયત -

મહુિત ગ્રતમ્ય-૨

૯૮૭૯૨૦૦૮૩૭

પેટતવિભતગીય કચેરી

કરિતમતં આિેલ છે
સદર અરજદતરની રજૂઆત અનુસિ
ં તને મહૂિત ગ્રતમ્ય-૧ પેટતવિભતગીય કચેરી દ્વતરત તત.૦૭.૦૩.૨૦૧૬ નત રોજ અરજદતરનત િીજજોડતર્ નત થિળ ની

સી.એમ.કગિરત -

મુલતકતત લઇ તેમનત િીજજોડતર્ નત રતન્સફોમાર નત મેન્ટેનન્સ ની જરૂરી તમતમ કતયાિતહી કરિતમતં આિેલ છે . આમ સદર અરજદતરની રજૂઆત મુજબ ની

નતયબ ઈજનેર-

કતયાિતહી કરી તેમની ફક્રરયતદ નું વનરતકરર્ કરિતમતં આિેલ છે .

૯૮૭૯૨૦૨૦૪૦

મહુિત ગ્રતમ્ય-૧
પેટતવિભતગીય કચેરી

સદર અરજદતરનત િીજબીલ મત વિલંખબત ચતર્જ વસથટમ ની ખતમી ને લીિે ઉમેરતઈ ને આિતો હતો જે ખતમી દુ ર કરે લ છે જેિી હિે પછી નું આપિતમતં
આિનતર િીજબીલ મત વિલંખબત ચતર્જ ઉમેરતઈ ને નહી આિે, અને ગ્રતહક ને રતબેતત મુજબ િીજબીલ મળશે. વિશેષમતં સદર ક્ષવત નત કતરર્ે અરજદતર
દ્વતરત ભરપતઈ કરે લ વિલંખબત ચતર્જ ની રકમ રુ .૪૨૦૭.૯૬ મહુિત શહેર પેટતવિભતગીય કચેરી દ્વતરત તત.૧૯.૦૩.૨૦૧૬ નત રોજ ગ્રતહક
નં.૩૭૧૦૨૦૩૪૪૫૮મત જમત આપિતમતં આિેલ છે

એમ.િી.ચુડતસમત-

મહુિત શહેર

૯૮૭૯૨૦૨૦૩૫

પેટતવિભતગીય કચેરી

૨૭/૦૪/૨૦૧૬

રીમત
ર્કસા

