
પ્રશ્ન 
ન.ં

રજુઆતકતતાન ુનતમ અને 
સરનતમુ

પ્રશ્ન/રજુઆતની વિગત જિતબ/વનર્ાયની વિગત
વનરતકરર્ કરનતરત 

અવિકતરીશ્રીનત નતમ અને 
મોબતઇલ નબંર

પેટત 
વિભતગીય 

કચેરી

વિભતગીય 
કચેરી

િર્ ુાળ કચેરી

વનકતલની 
સ્થિતી(વનકત
લ/પ્રગતી 

હઠેળ/ નીતી 
વિષયક)

જો પડતર હોય 
તો વનકતલની 
સમયમયતાદત

રીમતર્કસા

૧

રતજુભતઈ ગોબરભતઈ સોલકંી 
 મ;ુ- પ્લોટ ન:ં૨૮-
૨૯,બતલતજબરની િતડી   
તત, તળતજા    જી:- 
ભતિનગર.

ઘર નત દરિતજા ની િચ્ચે 
િીજપોલ દુર કરિત બતબત.

સદર ગ્રતહક નો િીજપોલ ખસેડિત મતટે ન ુભતિપત્રક તતરીખ ૩૦-૪-૧૬ સિુી મત ંપતઠિિતમત ંઆિશે અને  
અંદતજપત્ર ની રકમ ભરપતઈ િયે િી દદિસ ૧૦ મત ંિીજપોલ ખસેડી આપિતમત ંઆિશે.

ડી.બી જોષી 
 નત.ઈ 

મો:૭૫૭૩૦૧૮૨૩૮

તળતજા-૨ 
સ.ડી

પતલીતતર્ત ભતિનગર વનકતલ ૩૦.૦૪.૨૦૧૬

મતન.મતં્રીશ્રી જયતંીભતઈ કિતદડયત દ્વતરત સચુનત 
આપિતમત ંઆિેલ છે કે સદર િીજપોલ પી.જી.િી સી 
એલ. દ્વતરત તત ૩૦.૪.૨૦૧૬ નત રોજ થિખચે ખસેડી 

આપેલ છે.

૧૧
ગોદહલ દદલીપવસિંહ 
નતરર્ભતઈ   મ:ુટતઢતિડ તત: 
તળતજા

િીજ અવિવનયમ ૨૦૦૩ની 
કલમ -૧૨૬ મજુબ આપેલ 
કતમચલતઉ અકતરર્ી બબલ 
સતમે કરેલ િતિંત અરજી

મ;ુ ટતઢતિડ તત:તળતજા ખતતે ગ્રતહક ન ુઘરિપરતશ મતટેન ુ િીજ ર્કનેર્કશન ન૬ં૧૪૬૯૦૦૦૯૮૯ (જુનો ગ્રતહક 
ન:ં૩૭૫૬૯૦૦૦૬૮૬ ) િી આિેલ છે. તત:૯/૪/૨૦૧૩ નત રોજ ચેકીગ શીટ ન:ં ૫૪૨૨ િી ૬૪૦ િોટ ન ુ
બીનતિીકૃત િપરતશ ન ુઆકતર ર્ી બબલ રૂ.૧૦૦૧૧.૯૭/- િી તત: ૧૫/૪/૨૦૧૩ નત રોજ ગ્રતહક ને પતઠિતમત ં
આિેલ.પ્રિમ િખત ગ્રતહક ને રૂબરૂ સતભંળી ૧૮% બબલ મતફી રૂ.૮૨૦૯.૮૨/- ભરિત જર્તિેલ જે ગ્રતહકે 
રસીદ ન૨ં૭૮૮૬૯ િી રૂ.૫૦૦૦/- ભરેલ. બતકી રહલે રકમ ભરિત ગ્રતહક ને ૨/૫/૨૦૧૫ નત રોજ નોટીસ 
પતઠિેલ.પરંર્ ુગ્રતહક દ્વતરત નતર્ત ભરપતઈ નત િતત હતલ ની તતરીખે પીજીિીસીએલ કંપની એ કુલ 
રૂ.૧૩૨૨૬.૭૬/- લેર્ત નીકળેલ છે. તેમજ ગ્રતહક દ્વતરત તત:૧૯/૨/૨૦૧૪ પછી િી િીજબીલ નત નતર્ત ની પર્ 
ભરપતઈ િયેલ નિી.

ડી.બી જોષી 
 નત.ઈ 

મો:૭૫૭૩૦૧૮૨૩૮

તળતજા-૨ 
સ.ડી

પતલીતતર્ત ભતિનગર વનકતલ ૦૫/૦૫/૨૦૧૬

મતન.મતં્રીશ્રી જયતંીભતઈ કિતદડયત દ્વતરત સચુનત 
આપિતમત ંઆિેલ છે કે સદર ગ્રતહક દ્વતરત ગ્રતહક 

સરુક્ષતમત ંકરિતમત ંઆિેલ કેસ તત૩૦.૪.૨૦૧૬ સિુીમત ં
જો પરત લેિતમત ંઆિે તો ગ્રતહકને આપિતમત ંઆિેલ 
બબન અિીકુત િપરતશનત બીલમત ં૫૦% મતફી આપિી 

(કલમ-૧૨૬ અન્િયે).
 ગ્રતહક શ્રી દ્વતરત ગ્રતહક સરુક્ષતમત ંકરિતમત ંઆિેલ કેસ 
પરત ખેચી લીિત અંગેની અરજી તત ૩૦.૦૪.૨૦૧૬નત 
રોજ મળેલ છે. કત.ઈ.,પતલીતતર્ત દ્વતરત સદર કેસની 
બીલમત ં૫૦% મતફી આપી, પ્રશ્નનો વનકતલ કરિતમત ં
આિશે. તત ૦૫/૦૫/૨૦૧૬ નત રોજ ગ્રતહકને ૫૦%  

બીલ આપેલ છે.

૧૨

લતલજીભતઈ મોનજીભતઈ 
ભટ્ટ,       મ:ુ- ગઢડત, તત.-
તળતજા, જી:- ભતિનગર.

ગ્રતહક નત સિે ન.ં૪૫/૨ મત ં
ગેરકતયદેસર રીતે િીજ-
જોડતર્ આપેલ હોઈ તપતસ 
કરી યોગ્ય કરિત બતબત.

સિે ન ં૪૫/૨મત ંલતલજીભતઈ મોનજીભતઇ ખેતીિતડીનુ ંકનેર્કશન િરતિે છે. વિરજીભતઈ ઉકતભતઈ ને 
ખેતીિતડીનુ ંનવુ ંિીજ જોડતર્ આપિત મતટે લતલજીભતઈ મોનજીભતઇનત સિે ન ં૪૫/૨મત ંઆિેલ ટ્રતન્સફોમાર 
સેન્ટર મતિંી ટેવપિંગ લીિેલ હર્ ુ.ં જેની સતમે શ્રી લતલજીભતઈ મોનજીભતઇ દ્વતરત િતિંો ઉઠતિતમત ંઆિેલ પરંર્ ુ
આ લતઈન અરજદતરને કોઈ રીતે નડતરરૂપ નિી કે કોઈ બતિંકતમની ઉપર િી નીકળતી નિી. સદર 
અરજદતર ને તેમનત ટી.સી. ઉપરિી આગળ લતઈન લઇ જિત સતમે િતિંો છે. પરંર્,ુ ગજુરતત ઈલેર્કટ્રીવસટી 
રેગ્યલેુટરી કવમશન, ઈલેર્કટ્રીવસટી સપ્લતય કોડ એન્ડ દરલેટેડ મેટસા રેગ્યલેુશન નોદટદફકેશન ૪/૨૦૧૫, તત. ૨૪-
સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૫ નત ંસેર્કશન-૫ નત ંવનયમ-૫.૧૪ મજુબ આપેલ સત્તતની રૂએ "પી.જી.િી.સી.એલ. ની મતબલકી 
ની હોઈ તે લતઈન મતિંી કોઈ પર્ કનેર્કશન મતટે આગળ લતઈન ખેંચિતનો, લતઈન મતિંી ટેવપિંગ કરી બીજા 
કનેર્કશન સિુી લતઈન લઇ જિતનો તિત િખતોિખત અમલ મત ંહોય એિી યોજનતઓ અંતગાત હયતત 
લતઈન મત ંફેરફતર કરિત મતટે કંપની ને કોઈ પરિતનગી લેિતની આિશ્યકતત હોતી નિી . આ લતઈનો તિત 
ટ્રતન્સફોમાર સેન્ટર મતિંી વનયમ મજુબ તિત તતવંત્રક રીતે શક્ય હોય તયત ંસિુી નિત કનેર્કશન આપી શકતય". 
સદર અરજદતર ને અગતઉ થિતગત કતયાક્રમ  અંતગાત કરેલ અરજી નત ંઅનસુિંતને અતે્રની કચેરી દ્વતરત તત.-
૧૯.૦૨.૨૦૧૬ નત ંરોજ જિતબ પતઠિી આપિતમત ંઆિેલ છે.

કે ડી પટેલ   નત.ઈ
મો-૯૯૨૫૨૦૯૨૯૩

ત્રતપજ સ.ડી પતલીતતર્ત ભતિનગર વનકતલ ૨૭/૦૪/૨૦૧૬

મતન.મતં્રીશ્રી જયતંીભતઈ કિતદડયત દ્વતરત સચુનત 
આપિતમત ંઆિેલ છે કે  કત.ઈ તિત અવિક્ષક ઇજનેર 

દ્વતરત  ૨૭/૦૪/૨૦૧૬ સિુીમત ંથિળ તપતસ કરી, વનર્ાય 
લઈ તેની જાર્ ગ્રતહકને કરિી. જેનત અનસુિંતને 

અવિક્ષક ઇજનેરશ્રી ,કતયાપતલક ઇજનેરશ્રી  તિત નતયબ 
ઇજનેરશ્રી તત ૨૭/૦૪/૨૦૧૭નત રોજ  સદર થિળ 

તપતસ કરતત થિળ પર લતલજીભતઈ મોનજીભતઇ ભટ્ટને 
સમજાિેલ છે કે ટ્રતન્સફોમાર સેન્ટર મતિંી 

પી.જી.િી.સી.એલનત વનયમ મજુબ ટેવપિંગ લીિેલ છે. 
આમ સદર પ્રશ્નનુ ંથિળ પર વનરતકરર્ કરેલ છે.

૩
લખિીર વસહ ગોદહલ મ:ુ 
પતર્ીયતળી તત: તળતજા

ભતયતિદર પર વિથતતર ને 
જ્યોવતગ્રતમ મતિંી પતિર 
આપિત બતબત

પતર્ીયતળી ગતમનત ભતયતિદર વિથતતર જો ગતમતળમત ંસમતિેશ કરિતમત ંઆિેલ હોઈ તો તેનત સક્ષમ 
અવિકતરીનત  હુકમ ની નકલ આપિી અિિત સદર વિથતતરને બબનખેતીનત હરે્ ુમતટે તબદીલ કરિતમત ંહોઈ 
તો તેની સક્ષમ અવિકતરીનત હુકમ ની નકલ રજુ કરિી તયતરબતદ તેમને જ્યોવતગ્રતમ િીજપરુિઠો જોડી 
આપિતમત ંઆિશે. સદર બતબત નીવત વિષયક છે

એચ  જી દુલેરત નત ઈ 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫

મતમસત સ ડી શહરે િી -૨ ભતિનગર વનકતલ

મતન.મતં્રીશ્રી જયતંીભતઈ કિતદડયત દ્વતરત સચુનત 
આપિતમત ંઆિેલ છે કે મતમલતદતરશ્રી, તળતજા  દ્વતરત  

ભતયતિદર વિથતતરનો ગતમતળમત ંસમતિેશ કયતા 
અંગેનો લેબખત પરુતિત હોય તો જ્યોવત ગ્રતમમતિંી  

ઘરિપરતશનત િીજ જોડતર્ આપિત અન્યિત ખેતીિતડી 
ફીડરમતિંી આપિત.

૮
જેન્તીભતઈ કે. પડંયત , મ ુ
કંુઢડત, તત. તળતજા , જી- 
ભતિનગર

કંુઢડત ગતમ પ્લોટ વિથતતર 
મત થટ્રીટ લતઈટ નો િતયર 
દોડતિિત બતબત , જે પ્લોટ 
વિથતતર છે તેમત ંબબલકુલ 
અંિતરપટ છે.

કંુઢડત ગતમ મત ગ્રતમપચંતયત થટ્રીટ લતઈટ નુ ંગ્રતહક ન.ં ૮૯૨૦૩૧૦૦૪૯૦ નુ ં ૧કીિો નુ ંિીજજોડતર્ હતલ 
શરુ છે. અન્ય થટ્રીટ લતઈટ ગ્રતહક ન.ં૮૯૨૦૩૦૦૧૯૪૮ નુ ંિીજજોડતર્ િીજલેણુ ંહોય પીડીસી િયેલ છે. જેિી 
નતયબ ઈજનેર બગદતર્ત પેટતવિભતગીય કચેરી દ્વતરત અરજદતર ને સદર િીજલેણુ ંભરપતઈ કરિત અંગે 
તત.૧૮.૦૪.૨૦૧૬ નત રોજ જાર્ કરિતમત ંઆિેલ છે. તદુપરતતં અરજદતરની પ્લોટ મત વિથતતર થટ્રીટ લતઈટ 
આપિત ની રજૂઆત અનસુિંતને નતયબ ઈજનેર શ્રી બગદતર્ત દ્વતરત સદર અરજદતર ને જાિક નં.૨૪૬૯ 
તત.૧૯.૦૪.૨૦૧૬ િી થટ્રીટલતઈટ નત ગ્રતહક ન ં૮૯૨૦૩૧૦૦૪૯૦ નત ચતલ ુિીજજોડતર્ મત લોડ િિતરત 
મતટેની અરજી કરિત અંગે જર્તિિતમત ંઆિેલ છે. અરજદતર દ્વતરત વનયત નમનૂતમત ંજરૂરી આિતર પરુતિત 
સતિે અરજી કરિતમત ંઆવ્યે િી આગળની કતયાિતહી કરિતમત ંઆિશે..
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બગદતર્ત 
પેટતવિભતગીય 

કચેરી
મહુિત ભતિનગર વનકતલ

૯
ઓિતભતઇ નતરર્ભતઈ સેંતત, 
મ ુઠળીયત, તત. તળતજા , જી-
 ભતિનગર

કલમ-૧૩૫ હઠેળ આપેલ 
પતિર ચોરી બીલ બતબત

તત.૧૧.૦૧.૨૦૧૬ નત રોજ બગદતર્ત પેટતવિભતગીય કચેરી નત જુનીઅર ઈજનેર શ્રી ડી.સી.મતિતિતલત દ્વતરત 
ઠળીયત ગતમ મત િીજચેદકિંગ કરિતમત ંઆિેલ હર્ ું. જેમત ંસદર અરજદતરનત રહરે્તકંી મકતન મત તપતસર્ી 
કરતત તેમનત મકતન નજીક િી પસતર િતી ગતટરિતડત જ્યોવતગ્રતમ ફીડર ની હળિત દબતર્ ની િીજલતઈન 
નત એલ.ટી પોલ ન.ં I.52 પરિી ડતયરેર્કટ જોડતર્(આંકડી)) મતરી બબનઅવિકૃત િીજિપરતશ િતો હોિતનુ ં
મતલમુ પડેલ હોય, થિળ પર જોિત મળેલ પદરસ્થિવત અનસુતર ચેદકિંગ અવિકતરી દ્વતરત ચેદકિંગ શીટ 
ન.ં૮૧૭૫૫ ભરિતમત ંઆિેલ. ચેદકિંગ સમયે થિળ ઉપર શ્રી અસ્થમતતબેન હતજર હતત પરંર્ ુચેદકિંગ શીટ મત 
સહી કરેલ નદહ. સદર ગ્રતહક ને ઈલેર્કટ્રીસીટી એર્કટ ૨૦૦૩ ,સેર્કસન ૧૩૫ મજુબ બગદતર્ત પેટતિીભતગીય 
કચેરી દ્વતરત કંપની નત વનયમ અનસુતર ગર્તરી કરી સદર અરજદતરને જાિક ન.ંબીજીએસ/૯૮૪ 
તત.૨૯.૦૧.૨૦૧૬ િી પતિરચોરી નુ ંબીલ રુ.૮૭૦૧.૩૧ તિત કમ્પતઉન્ડીંગ ચતર્જ રુ.૧૦૦૦.૦૦ એમ કુલ 
રુ.૯૭૦૧.૩૧ ન ુબીલ આપિતમત ંઆિેલ છે.  અરજદતર દ્વતરત તત.૧૦.૦૩.૨૦૧૬ નત પત્ર દ્વતરત કરેલ રજૂઆત 
અનસુિંતને નતયબ ઈજનેર શ્રી બગદતર્ત પેટતવિભતગીય કચેરી દ્વતરત તત.૦૪.૦૪.૨૦૧૬ નત રોજ થિળ 
તપતસર્ી કરિતમત ંઆિેલ હતી જે મજુબ અરજદતરનત મકતન મત કોઈ કતયદેસરનુ ંિીજજોડતર્ હર્ ુ ંનહી ., 
તેમજ ગતટરિતડત જ્યોવતગ્રતમ ફીડર નત એલ.ટી પોલ ન.ં I.52 ની ગલી ની નજીક જ આશરે ૪૦ મીટરે સદર 
અરજદતરનુ ંમકતન આિેલ હોય જોિત મળેલ છે. આમ સદર અરજદતરને આપિતમત ંઆિેલ બીલ યોગ્ય અને 
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મહુિત ભતિનગર વનકતલ ૨૭/૦૪/૨૦૧૬

મતન.મતં્રીશ્રી જયતંીભતઈ કિતદડયત દ્વતરત સચુનત 
આપિતમત ંઆિેલ છે કે અવિક્ષક ઇજનેર દ્વતરત  

૨૭/૦૪/૨૦૧૬ સિુીમત ંથિળ તપતસ કરી, યોગ્ય વનર્ાય 
લઈ તેની જાર્ ગ્રતહકને કરિી. જેનત અનસુિંતને િર્ ુાળ 
કચેરીનત ઇજનેર દ્વતરત તત ૨૭/૦૪/૨૦૧૬ રોજ થિળ 

તપતસ કરતત,થિળ પર ઓિતભઈનત પતની,ઓિતભઈનત 
ભતઈ શ્રી ભગતભતઈ તિત સરપચંશ્રી, હતજર છે. 

ઓિતભઈનત પતનીએ સદર થિળ પર હતજર અવિકતરી 
ગર્ તિત વ્યસ્ર્કતઓની સતક્ષીમત ંિીજ ચોરી અંગેનો 

થિીકતર કરેલ છે. તેમજ તેઓ િીજ ચોરી બીલની રકમ 
હપ્તતિી ભરી દેશે તેમજ તેઓ નિત કનેર્કશનની 

મતગંર્ી પર કરી દેશે.

લોક સિંતદ સેર્ ુ તતરીખ : ૨૨/૦૪/૨૦૧૬ તતલકુો: તળતજા 


