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ઉપરોર્કત વિષય અન્િયે જર્તિિતનુ ંક ઠતસંત ગતમનત અરજદતર શ્રી અમરશીભતઈ 
કરમશીભતઈ દ્વતરત ખેતી િતડી િીજ કનેર્કશનની મતગંર્ી તતરીખ ૦૪-૦૯-૧૯૯૯ નત રોજ 
કરિતમત ંઆિેલ જેને મજુંર િયેલુ ંનવુ ંખેતીિતડી િીજ જોડતર્ ન મળિત અંગે અતે્રની 
કચેરીએ રજુિતત અંગે અતે્રની કચેરી એ રજૂઆત અંગે અતે્રની કચેરીનત દથતતિેજનત 

આિતરે નીચે મજુબની હકીકત મતલમુ પડેલ છે. ઠતસંત ગતમનત અમરશીભતઈ કરીમભતઈ 
દ્વતરત તત ૦૪-૦૩-૧૯૯૯ નત રોજ ઠતસંત ગતમનત સિે ન ં૪૩/૧/૪ પૈકી મત ંનવુ ંખેતીિતડી 
િીજ જોડતર્ મતગંિતમત ંઆિેલ અગ્રતતક્રમ મજુબ સદર િીજ જોડતર્નો િતરો આવ્યે હતલ 
આિીજજોડતર્ તેમનત િતરસદતર શ્રી હહિંમતભતઈ અમરશીભતઈ દ્વતરત નતદ ફેરફતર સતિે 
અરજદતરની રજૂઆતનત આિતરે તેમને ત્ફ ૨૭-૦૫-૧૩ નત રોજ અંદતજપત્ર આપિતમત ં
આિેલ. સદર અંદતજપત્ર આપ્યતબતદ શ્રી અમરશીભતઈનત નતમે વિજ બીલની જૂની 
રકમબતકી હોય અંદતજપત્રનત નતર્ત થિીકતરિતમત ંન આિતત અરજદતર દ્વતરત અતે્રની 

કચેરીને રજૂઆર્ ્કરિતમત ંઆિેલ કે "અમરશીભતઈ નત નતમે પીજીિીસીએલ ની કોઈ પર્ 
રસદ બતકીનિી " જે બતબતે અતે્રની કચેરી દ્વતરત જર્તિિતમત ંઆિેલ છે કે દતમનગર 
મકુતમે શ્રી અમરશીભતઈ કરમશીભતઈ દ્વતરત ત્ફ ૧૪-૧૧-૧૯૭૭ નત રોજ ૪૦ હો.પ. નુ ં
ઔદ્યોગગક િીજ જોડતર્ કૃષ્ર્ ઓલ વમલ નત નતમે મતગંિતમત ંઆિેલ જેનુ ંત્ફ ૦૬-૦૬-

૧૯૯૫ નત રોજ ચેહકિંગ િતત પતિરચોરી  નુ ંરૂ/-૩૯૨૩૯૭.૦૦ પરુિર્ી ગબલ આપિતમત ં
આિેલ જે ગ્રતહક દ્વતરત ભરપતઈ ન કરિતમત ંન આિતત અમરેલી કોટામત ંદતિત ન ં૯૧/૯૬ 

િી દતિો દતખલ કરિતમત ંઆિેલ છે. િતદી તિત િકીલશ્રી ની ગેરહતજરીને કતરરે્ 
મન.કોટા .,અમરેલી દ્વતરત આ દતિો ડીસમીસ કરિતમત ંઆિેલ.

જે.કે.સિુતર 
નતયબ ઈજનેર 
પીજીિીસીએલ 

દતમનગર
મો ૯૯૨૫૨૦૯૩૬૨

દતમનગર અમરેલી-૧ અમરેલી

તત.૨૦.૫.૨૦૧૬ નત રોજ                 તત . લાઠી                        મકૂતમે યોજાયેલ તતલકુત કક્ષતનત                           લોક સિંતદ સેર્ ુનત પ્રશ્નો ની વિગતો :

૧ શ્રી હહિંમતભતઈ 
અમરશીભતઈ 
ઇથમતલંીયત

અરજદતરનત વપતતશ્રી 
અમરશીભતઈ કરમશીભતઈ 

ઇથમતલંીયત નત નતમે 
મતગંર્ી કરેલ ખેતીિતડીનત 

હરે્ ુમતટેનું

વનકતલ
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તત.૨૦.૫.૨૦૧૬ નત રોજ                 તત . લાઠી                        મકૂતમે યોજાયેલ તતલકુત કક્ષતનત                           લોક સિંતદ સેર્ ુનત પ્રશ્નો ની વિગતો :

જે દતિો ફરી ફૈલે લેિત દીિતની પરચરુર્ અરજ ૪૩/૦૧ દતખલ કરેલ જે ક્ર્જનુ ંહુકમનતમુ ં
તત ૧૫-૦૯-૦૫ નત રોજ આિેલ કે મળૂ દતખલ કરનતર અવિકતરીનત બદલે બીજા 

અવિકતરીએ ફરી ફતઈલે લેિત અરજ કરેલ હોઈ અરજી નતમજુંર કરિતમત ંઆિેલ છે.અને 
ફરી હરથટોર કરિતમત ંઆિેલ છે.જેનો દિત ન ં૧૦૦/૧૪ છે.હતલમત ંઆ દતિો લતઠી કોટામત ં
ટ્રતન્સફર િયેલ છે શ્રી હહિંમતભતઈ અમરશીભતઈ દ્વતરત રજુિતત કરિતમત ંઆિેલ કે કૃષ્ર્ 
ઓઈલ વમલમતિંી તેઓ ત્ફ ૩૧.૦૩.૧૯૯૩ િી ચુટંત િયેલ હોઈ કૃષ્ર્ ઓઈલ વમલ નત 

બતકી લેનમત ંબતબતે કોઈ લેિતદેિત નિી આ બતબતે ભતગીદતરીનો દથતતિેજ ચકતસતત આ 
દથતતિેજ અિીકૃત ન હોઈ તે મતન્ય નિી િધમુત ંતત ૦૬-૦૬-૧૯૯૫ નત રોજ ચેહકિંગ 
સમયે ચેહકિંગ શીટ મત ંજર્તવ્યત અનસુતર શ્રી હહિંમતભતઈ અમરીશભતઇ પર્ થિળ પર 
હતજર રહલે  છે ભતગીદતરીમતિંી છુટત િયત બતદ તેની જાર્ પીજીિીસીએલ મત ંકરિી 

જરૂરી હોિત છતત ંતેની જાર્ કરિતમત ંઆિેલ નિી િધમુત ંભતગીદતરી પેઢી મત ંમતત્ર બેજ 
ભતગીદતર હોઈ જો એક ભતગીદતર છુટો િતય તો તે અરજદતર દ્વતરત સત્િરે નતમફેરફર ની 
અરજી કરિી જોઈએ જે આજ હદન સિુી કરિતમત ંઆિેલ નિી હતલ મત ંઆ બતબત નો 
દતિો ન ં૧૦૦/૧૪ િી મન લતઠી કોટા  મત ંચતલ ુછે. ગજુરતત િીજ અવિવનયમ પચં નત 

સપ્લતયકોડ -૨૦૧૫ સેર્કશન ૪.૩૦ મજુબ અરજદતરનત નતમે પીજીિીસીએલ મત ંકોઈ પર્ 
જગ્યત એ  લેર્ી રકમ બતકી હોય ત્યતરે તેજ નતમનુ ંનવુ ંિીજ જોડતર્ અન્ય જુયતએ આપી 
શકતય ની જેની નકલ આ સતિે સતમેલ છે. સદર શ્રી હહિંમતભતઈ અમરશીભતઈ નત ંનતમે 

રકમ રૂ/-૩૯૨૩૯૭.૦૦ કૃષ્ર્ ઓઈલ વમલની ભતગીદતરી પેઢી નત વિજ્જોદતર્મત ંલેર્ીરકમ 
બતકી હોિતિી ઉપરોર્કત િીજ જોડતર્ આપી શકતય નહહ.

જે.કે.સિુતર 
નતયબ ઈજનેર 
પીજીિીસીએલ 

દતમનગર
મો ૯૯૨૫૨૦૯૩૬૨

દતમનગર અમરેલી-૧ અમરેલી

૨ શ્રી રમેશભતઈ 
કેશિભતઈ પડયત 
મફત પ્લોટ ઠતસત 
રોડ મ ુદતમનગર 

તત. લતઠી

અમતરત ઘરનો િહલેી તકે 
કબજો સોપી િીજ જોડતર્ 
મતટે પીજીિીસીએલની 
લેગખત ભલતમર્ કરિત 

બતબત

શ્રી રમેશભતઈ કેશિભતઈ પડયત,મફત પ્લોટ ઠતસત રોડ દતમનગર ખતતે તેમનત મફત 
પ્લોટમત ંઝુપડપટી િીજળીકરર્ યોજનતમત ંગ્રત.ન.ં૩૮૦૦૧/૦૬૦૫૫/૧ િી તતરીખ ૧૦-૦૭-
૦૯ નત રોજ ઘર િપરતશનુ ંિીજ જોડતર્ આપિતમત ંઆિેલ ત્યતરબતદ તતલકુત પચંતયત 
કચેરીનત પત્ર ન ંટીપી/આિતસ/ઘરિતળ/િશી/૮/૧૦ તતરીખ ૧૮-૦૮-૧૦ િી ચીફ ઓહફસર 
શ્રી નગરપતગલકત દતમનગર તિત અરજદતર શ્રી રમેશભતઈ કેશિભતઈ પડયતને ફતળિેલ 

પ્લોટ રદબતતલ કયતા ની જાર્ કરેલ છે જે અનસુિંતને નગરપતગલકત દતમનગર દ્વતરત સદર 
પ્લોટ મત ંઆિેલ મકતન સીલ કરિતમત ંઆિેલ છે.સદર બતબતે તતલકુત 

પચંતયત/નગરપતગલકત દ્વતરત સદર પ્લોટને વનયવમત કરિતનો હુકમ કરિતમત ંઆિે ત્મ 
પીજીિીસીએલ દ્વતરતિીજ જોડતર્ ચતલ ુકરી આપિતમત ંઆિશે.

જે.કે.સિુતર 
નતયબ ઈજનેર 
પીજીિીસીએલ 

દતમનગર
મો ૯૯૨૫૨૦૯૩૬૨

દતમનગર અમરેલી-૧ અમરેલી વનકતલ

૧ શ્રી હહિંમતભતઈ 
અમરશીભતઈ 
ઇથમતલંીયત

અરજદતરનત વપતતશ્રી 
અમરશીભતઈ કરમશીભતઈ 

ઇથમતલંીયત નત નતમે 
મતગંર્ી કરેલ ખેતીિતડીનત 
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અન ુ
ક્રમ

રજુઆતકતતાન ુ
નતમ અને સરનતમુ

પ્રશ્ન / રજુઆતની વિગત લોક દરબતર દરમ્યતન જિતબ/વનર્ાયની વિગત વનરતકરર્ કરનતરત 
અવિકતરીશ્રીનત 

નતમ અને 
મોબતઇલ નબંર

પેટત 
વિભતગીય 

કચેરી

વિભતગીય 
કચેરી

િર્ ુાળ કચેરી વનકતલની 
સ્થિતી

(વનકતલ/પડતર
/ નીતી 

જો પ્રગવત હઠેળ 
હોય તો 
વનકતલની 

અંદતજીત તતરીખ

રીમત
ર્કસા

તત.૨૦.૫.૨૦૧૬ નત રોજ                 તત . લાઠી                        મકૂતમે યોજાયેલ તતલકુત કક્ષતનત                           લોક સિંતદ સેર્ ુનત પ્રશ્નો ની વિગતો :

૩ શ્રી જયદેિભતઈ 
જીિનભતઈ 

મુજંપરત સદથયશ્રી 
તતલકુત પચંતયત 

લતઠી 
મ.ુનતરતયર્ નગર 

તત.લતઠી

નતરતયર્ નગરનત રહરે્તકં 
વિથતતરમતિંી ૧૧ કે.િી. 
િીજલતઈન દુર કરિત 

બતબત તિત 
એલ.ટી.લતઈનનત લતબંત 

ગતળતમત ંિીજ પોલ 
નતખિત બતબત

ગતમ નતરતયર્નગર ગ્ફ ગોદહડયતપરત વિથતતરમતિંી ૧૧ કે.િી. જલતલપરુ ખેતીિતડી ફીડર 
ની િીજ લતઈન પસતર િતય છે. આ િીજલતઈન ૨૨૦ કે.િી. ઢસત સબથટેશન મતિંી 
નીકળી ગોદહડયત નગર મતિંી પસતર િઇ જલતલપરુ,આંબરડી,કચરડી િગેરે ગતમોનત 

ખેતીિતડી િીજ જોડતર્ોને િીજ પરુિઠો પરુો પતડિતમત ંઆિે છે.સદર લતઈન તતરીખ ૨૫-
૦૩-૮૧ નત રોજ ઉભી િયેલ છે.ત્યતરે આ ગોદતદીયતનગર મત ંકોઈ રહરે્તકં બતિંકતમ ન 
હર્ ુ ંત્યતર બતદ િષા ૨૦૦૩-૦૪ મત ંઆ વિથતતરમત ં૧૧ કે.િી. લતઈન ની નીચે રહરે્તકં 

મકતનો કુલ ૬ (છ) બનતિિતમત ંઆિેલ આમ ૧૧ કે.િી. લતઈન પહલેેિી હયતત હોય,ઘર્ી 
જૂની હોય,રહરે્તકં મકતનોનત બતિંકતમ ત્યતરબતદ આશરે ૨૨ િષા બતદ કરિતમત ંઆિેલ 
છે.ઈલેર્કટ્રીસીટી રૂલ્સ -૧૯૫૬-રૂલ્સ -૮૨ મજુબ હયતત િીજ લતઈન નીચે કોઈ ઇસમો 
ગબલ્ડીંગ િગેરે બતિંકતમ કરે અને જો તે સેફ્ટીનત વનયમો નુ ંઉલઘંન કરતત હોય તો 

અરજદતરે અરજી કરી લતઈન શીફ્ટીંગ મતટેનત નતર્ત ભરપતઈ કરી લતઈન ફેરિિતની રહ ે
છે આમ િીજ લતઈન પહલેેિી હયતત હોય મકતનો ત્યતરબતદ બનતિેલ હોિતિી અરજદતરો 
એ નતર્ત ભરપતઈ કરિતની સતમતંી સતિે અરજી કયે િી આગળની કતયાિતહી કરિતમત ં

આિશે. ગોદહડયતનગર મત ંઆિેલ હળિત દબતર્ની િીજલતઈન નત લતબંતગતળતમત ંથિળ 
સિે મજુબ કુલ-૬ (છ) પોલ નિત ઉભત કરિતનત િતય છે. જે કતમગીરી હદન-૧૫(પદંર) ની 

અંદર કરી આપિતમત ંઆિશે.

જે.કે.સિુતર 
નતયબ ઈજનેર 
પીજીિીસીએલ 

દતમનગર
મો ૯૯૨૫૨૦૯૩૬૨

દતમનગર અમરેલી-૧ અમરેલી વનકતલ

૪ શ્રી ઘનશ્યતમભતઈ 
પ્રતગજીભતઈ મેર 

મ.ુસિુતગઢ 
તત.લતઠી

ઘર િપરતશ હરે્નુત 
િીજજોડતર્ો મત ંમીટર પર 
લતગેલ પેટી બદલતિિત 

બતબત

અરજદતરની તહરખ૦૯-૦૫-૧૬ ની અરજી અન્િયે તેમનત મકતનોમત ંઆપેલ િીજ કનેર્કશન 
ગ્રત.ન ં૩૮૦૨૪/૦૦૩૨/૬ ગ્રતહક નતમ પ્રતગજીભતઈ િતલજીભતઈ મેર મત ંતતરીખ ૧૦-૦૫-૧૬ 

નત રોજ મીટર પર લગતિિતમત ંઆિેલ પેટી બદલતિિતમત ંઆિેલ છે.

જે.કે.સિુતર 
નતયબ ઈજનેર 
પીજીિીસીએલ 

દતમનગર
મો ૯૯૨૫૨૦૯૩૬૨

દતમનગર અમરેલી-૧ અમરેલી વનકતલ

૫ શ્રી મનભુતઈ 
કરમશીભતઈ 

સોજીત્રત 
મ.ુપડતરવસિંગત 

તત.લતઠી

ઘર િપરતશ હરે્નુત 
િીજજોડતર્ો મત ંથિળ 
ફેરફતર કરતિિત બતબત

અરજદતરની તહરખ૦૯-૦૫-૧૬ ની અરજી અન્િયે તેમનત મકતનોમત ંઆપેલ િીજ કનેર્કશન 
ગ્રત.ન ં૩૮૦૨૦/૦૦૩૩/૦ ગ્રતહક નતમ શ્રી કરમશીભતઈ રૂડતભતઈ સોજીત્રત  મત ંતતરીખ ૧૦-

૦૫-૧૬ નત રોજ મીટર પર લગતિિતમત ંઆિેલ પેટી બદલતિિતમત ંઆિેલ છે.

જે.કે.સિુતર 
નતયબ ઈજનેર 
પીજીિીસીએલ 

દતમનગર
મો ૯૯૨૫૨૦૯૩૬૨

દતમનગર અમરેલી-૧ અમરેલી વનકતલ
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અન ુ
ક્રમ

રજુઆતકતતાન ુ
નતમ અને સરનતમુ

પ્રશ્ન / રજુઆતની વિગત લોક દરબતર દરમ્યતન જિતબ/વનર્ાયની વિગત વનરતકરર્ કરનતરત 
અવિકતરીશ્રીનત 

નતમ અને 
મોબતઇલ નબંર

પેટત 
વિભતગીય 

કચેરી

વિભતગીય 
કચેરી

િર્ ુાળ કચેરી વનકતલની 
સ્થિતી

(વનકતલ/પડતર
/ નીતી 

જો પ્રગવત હઠેળ 
હોય તો 
વનકતલની 

અંદતજીત તતરીખ

રીમત
ર્કસા

તત.૨૦.૫.૨૦૧૬ નત રોજ                 તત . લાઠી                        મકૂતમે યોજાયેલ તતલકુત કક્ષતનત                           લોક સિંતદ સેર્ ુનત પ્રશ્નો ની વિગતો :

૬ શ્રી અરવિિંદભતઈ 
દેિજીભતઈ રતઠોડ 
મ.ુઢસત તત.લતઠી

ઘર િપરતશ હરે્નુત 
િીજજોડતર્ો મત ંથિળ 
ફેરફતર કરતિિત બતબત

અરજદતરની તહરખ૦૯-૦૫-૧૬ ની અરજી અન્િયે તેમનત મકતનોમત ંઆપેલ િીજ કનેર્કશન 
ગ્રત.ન ં૩૮૦૧૮/૦૦૩૭૬/૯ ગ્રતહક નતમ શ્રી દેિજીભતઈ જેઠતભતઈ રતઠોડ મત ંતતરીખ ૧૦-૦૫-

૧૬ નત રોજ મીટર પર લગતિિતમત ંઆિેલ પેટી બદલતિિતમત ંઆિેલ છે.

જે.કે.સિુતર 
નતયબ ઈજનેર 
પીજીિીસીએલ 

દતમનગર
મો ૯૯૨૫૨૦૯૩૬૨

દતમનગર અમરેલી-૧ અમરેલી વનકતલ

૭ શ્રી કરશનભતઈ 
રતમજીભતઈ 
નતરોલત 

મ.ુદતમનગર 
તત.લતઠી

ઘર િપરતશ હરે્નુત 
િીજજોડતર્ો મત ંઆપેલ 
સવિિસ બદલતિિત બતબત

અરજદતરની તહરખ૦૯-૦૫-૧૬ ની અરજી અન્િયે તેમનત મકતનોમત ંઆપેલ િીજ કનેર્કશન 
ગ્રત.ન ં૩૮૦૦૧/૦૧૭૧૬/૮  ગ્રતહક નતમ શ્રી કરશનભતઈ રતમજીભતઈ નતરોલત મત ંતતરીખ 

૧૦-૦૫-૧૬ નત રોજ ફોલ્ટ િયેલ સવિિસ િતયર બદલતિેલ છે.

જે.કે.સિુતર 
નતયબ ઈજનેર 
પીજીિીસીએલ 

દતમનગર
મો ૯૯૨૫૨૦૯૩૬૨

દતમનગર અમરેલી-૧ અમરેલી વનકતલ

૮ શ્રી પરશોતમભતઇ 
કલતભતઈ મેરુલીયત 
મ.ુરતભડત તત..લતઠી

ખેતીિતડી કનેર્કશન મતટેનત 
ટ્રતન્સફોમાર નત ડી.ઓ. 

ફયઝુ તિત જમ્પર રીપેર 
કરિત બતબત

અરજદતરની તહરખ૦૯-૦૫-૧૬ ની અરજી અન્િયે તેમનત ખેતીિતડી િીજ કનેર્કશન ગ્રત.ન ં
૩૮૦૨૧/૦૦૫૨૫/૪  ગ્રતહક નતમ શ્રી પરશોતમભતઇ કલતભતઈ મેરુલીયત  મત ંતતરીખ ૧૦-

૦૫-૧૬ નત રોજ ફોલ્ટ િયેલ સવિિસ િતયર બદલતિેલ છે.

જે.કે.સિુતર 
નતયબ ઈજનેર 
પીજીિીસીએલ 

દતમનગર
મો ૯૯૨૫૨૦૯૩૬૨

દતમનગર અમરેલી-૧ અમરેલી વનકતલ

૯ શ્રી મહશેભતઈ 
પે્રમજીભતઈ ગોહહલ 
મ.ુિતમેલ ત્ફ.લતઠી

ઘર િપરતશ હરે્નુત 
િીજજોડતર્ો મત ંમીટર 
પેટીનુ ંફીટીંગ સરખુ ં
કરતિિત  બતબત

અરજદતરની તહરખ૦૯-૦૫-૧૬ ની અરજી અન્િયે તેમનત મકતનોમત ંઆપેલ િીજ કનેર્કશન 
ગ્રત.ન ં૩૮૦૦૯/૦૦૨૩૪/૮ ગ્રતહક નતમ શ્રી પે્રમજીભતઈ કરમશીભતઈ ગોહહલ  મત ંતતરીખ 

૧૦-૦૫-૧૬ નત રોજ મીટર  પેટીનુ ંફીટીંગ બરતબર કરી આપેલ છે.

જે.કે.સિુતર 
નતયબ ઈજનેર 
પીજીિીસીએલ 

દતમનગર
મો ૯૯૨૫૨૦૯૩૬૨

દતમનગર અમરેલી-૧ અમરેલી વનકતલ
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અન ુ
ક્રમ

રજુઆતકતતાન ુ
નતમ અને સરનતમુ

પ્રશ્ન / રજુઆતની વિગત લોક દરબતર દરમ્યતન જિતબ/વનર્ાયની વિગત વનરતકરર્ કરનતરત 
અવિકતરીશ્રીનત 

નતમ અને 
મોબતઇલ નબંર

પેટત 
વિભતગીય 

કચેરી

વિભતગીય 
કચેરી

િર્ ુાળ કચેરી વનકતલની 
સ્થિતી

(વનકતલ/પડતર
/ નીતી 

જો પ્રગવત હઠેળ 
હોય તો 
વનકતલની 

અંદતજીત તતરીખ

રીમત
ર્કસા

તત.૨૦.૫.૨૦૧૬ નત રોજ                 તત . લાઠી                        મકૂતમે યોજાયેલ તતલકુત કક્ષતનત                           લોક સિંતદ સેર્ ુનત પ્રશ્નો ની વિગતો :

(૧) તતરીખ ૨૯-૦૭-૧૫ નત 
રોજનત લોર્કદતબારનત તમતમ 

મદુતઓનત પ્રશ્નો 
પીજીિીસીએલ લોકદરબતર 
લીક ઉપર ફેરિીને મકુિત 

બતબત

(૧)તતરીખ ૨૯-૦૭-૧૫ નત રોજ અરજદતર શ્રીજગ્શીભતઈ અંબતભતઈ ઝતપડીયતએ જે મદુતઓ 
ન.ં૧ િી ૫ રજુ કરેલ છે. તે મદુતઓનો મદુતસર જિતબ લોકદરબતરમત ંઆિેલ જિતબો 

મજુાભ પીજીિીસીએલ ની લીંક ઉપર મકુિતમત ંઆિેલ છે.

જે.કે.સિુતર 
નતયબ ઈજનેર 
પીજીિીસીએલ 

દતમનગર
મો ૯૯૨૫૨૦૯૩૬૨

દતમનગર અમરેલી-૧ અમરેલી વનકતલ

(૨)પીજીિીસીિેલ દ્વિતરત 
ગ્રતહકો પતસેિી મીટર ની 
કીમત લેિતય છે તિત 

તેમનુ ંભતડુપર્ લેિતય છે.

(૨) પીજીિીસીએલ દ્વતરત બળેલ મીરની કીમત િસલુ લેિત મતટે આ મતટે ગજુરતત િીજ 
નીયમન પચં નત સપ્લતય કોડ-૨૦૧૫ નત ર્કલોઝ ન ં૬.૩૬ (૨) મજુબ ગ્રતહકનત 

ઈંથટોલેશનની ખતમીને કરને મીટર બળી જાય તો કંપની દ્વતરત ગ્રતહકો પતસેિી બળેલ 
વમત્રની કીમત િસલુિતમત ંઆિે છે તદ ઉપરતતં મીટરનુ ંભતડંુ જે લેિતમત ંઆિે છે તેમત ં
મીટર જો કંપનીની મતગલકીનુ ંહોય તો િીજ નીયમન પચંનત નોટીફીકેશન ન ં૯ િષા-

૨૦૦૫ નત ર્કલોઝ ન ં૮.૨(ડી) મજુબ મીટરભતડંુ િસલુિતમત ંઆિે છે.

જે.કે.સિુતર 
નતયબ ઈજનેર 
પીજીિીસીએલ 

દતમનગર
મો ૯૯૨૫૨૦૯૩૬૨

દતમનગર અમરેલી-૧ અમરેલી વનકતલ

૧૧ શ્રી રતજેશભતઈ 
િીરુભતઈ રહ.ે 

હીરતર્ત

અરજદતર શ્રી શ્રી 
રતજેશભતઈ િીરુભતઈ પટેલ 

નત ગ્રતહક ન ં
૮૩૩૬૧/૦૦૫૩૨/૯ નત 
ખેતીિતડી જોડતર્મત ંલો 
િોલ્ટેજની ફહરયતદ બતબત

અરજદતર શ્રી શ્રી રતજેશભતઈ િીરુભતઈ પટેલની લો િોલ્ટેજની અરજીની ફહરયતદ તતરીખ 
૦૯/૦૫/૧૬ નત રોજ મળેલ છે અરજદતશ્રી રતજેશભતઈ િીરુભતઈ તેમની ખેતીની જમીનમત ં
િીરુભતઈ ખોડતભતઈ નતમનુ ંગ્રતહક ન ં૮૩૩૬૧/૦૦૫૩૨/૯ હો.પ. ૧૨.૫ હીરનત ખતતે િીજ 

જોડતર્ િરતિે છે.તતરીખ ૧૩-૦૫-૧૬ નત રોજ અરજદતરને સતિે રતખીને સદર ગ્રપુ મત ંસિે 
કરિતમત ંઆિેલ ગ્રતહકનત િીજ થિતપન ઉપર િોલ્ટેજનુ ંમતપન કરતત બીટિીન ફેઇઝ 

િોલ્ટેજ ૪૪૫ આિે છે હતલમત ંવપયતની સીઝનનત નત હોય ટ્રતન્સફોમાર ઉપર લોડીંગ નત 
હોિતિી વનયત િોલ્તતગે મળી રહ ેછે પરંર્ ુઅરજદતરની રજુઆર્ ્મજુબ વપયત ની સીઝન 

દરમ્યતન અવતશય લો િોલ્ટેજ િતય છે તો તેમની મોટર ઉપડતી નિી આિી સદર 
ખેતીિતડી ગ્રપુ નો નકશો અનતિીને સૈિતવંતક રીતે તતવંત્રક ગર્તરી મજુબ ગર્તરી કરતત 

િોલ્ટેજ રેગ્યલેુશન ૭.૪% મળે છે આમ તતવંત્રક દ્રષ્ષ્ટએ ખેતીિતડી અરજદતરનો યોગ્ય 
ગરુ્િતત સભર િીજ પરુિઠો મળી રહ ેતે મતટે ગ્રપુનુ ંબતયફરગેશન કરવુ ંજરૂરી છે સદર 
ગ્રપુ ની નજીકમત ં૧૬ કે.િી.એ.નુ ંિીરુભતઈ શભંભુતઈ સરિતરત નુ ંખેતીિતડી િીજ જોડતર્ 
મતટે નવુ ંઉભુ ંકરેલ િીજ ટ્રતન્સફોમાર હયતત છે તેની કેપેસીટી ૧૬ િી ૬૩ કે.િી.એ. કરીને 

આ ગ્રપુનુ ંવિભતજન કરી શકતય તેમ છે. આ મતટે જરૂરી દરખતથત કરી પ્રોજેર્કટ ન ં
૧૩૯૬૦૬ તતરીખ ૧૩-૦૫-૧૬ િીજરૂરી મજૂંરી મેળિેલ છે જેની ટેકનીકલ કતયાિતહી હદન-

૧૦ મત ંકરીને અરજદતરની સમથયતનુ ંવનરતકરર્ કરિતમત ંઆિશે.

કે.એલ.દીિતન 
નતયબ ઈજનેર 
પીજીિીસીએલ 

લતઠી
મો ૯૯૨૫૨૦૯૩૫૪

લતઠી અમરેલી-૧ અમરેલી પ્રગવતમતં ૧.૬.૨૦૧૬

૧૦ શ્રી જગ્શીભતઈ 
અંબતભતઈ 
ઝતપડીયત 
અક્ષરિતમ 

સોસતયટી ઢસતરોડ 
દતમનગર 
તત.લતઠી 

જી.અમરેલી
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અન ુ
ક્રમ

રજુઆતકતતાન ુ
નતમ અને સરનતમુ

પ્રશ્ન / રજુઆતની વિગત લોક દરબતર દરમ્યતન જિતબ/વનર્ાયની વિગત વનરતકરર્ કરનતરત 
અવિકતરીશ્રીનત 

નતમ અને 
મોબતઇલ નબંર

પેટત 
વિભતગીય 

કચેરી

વિભતગીય 
કચેરી

િર્ ુાળ કચેરી વનકતલની 
સ્થિતી

(વનકતલ/પડતર
/ નીતી 

જો પ્રગવત હઠેળ 
હોય તો 
વનકતલની 

અંદતજીત તતરીખ

રીમત
ર્કસા

તત.૨૦.૫.૨૦૧૬ નત રોજ                 તત . લાઠી                        મકૂતમે યોજાયેલ તતલકુત કક્ષતનત                           લોક સિંતદ સેર્ ુનત પ્રશ્નો ની વિગતો :

૧૨ શ્રી અંબતભતઈ 
સિજીભતઈ 

કતકહડયત રહ ેનતનત 
રતજકોટ

અરજદતર શ્રી અંબતભતઈ 
સિજીભતઈ કતકહડયત નત 

મજુંર િયેલ િીજ કનેર્કશન 
થિળફેર કરી આપિત 

બતબત

અરજદતર શ્રી અંબતભતઈ સિજીભતઈ કતકહડયતની નિત ખેતીિતડી િીજ જોડતર્ ની થિળફેર 
સતિેની મતગંર્ી અંગેનો પ્રશ્ન બતબતે લોક સિંતદ સેર્ ુમંત ંતતરીખ ૧૦-૦૫-૧૬ િી રજુઆર્ ્
મળેલ છે અરજદતર શ્રી અંબતભતઈ સિજીભતઈ કતકહડયત તતરીખ ૨૯-૧૨-૦૮ નત રોજ નતનત 
રતજકોટ ગતમનત સિે ન ં૨૯૯ પૈકી ૨ નત ૭/૧૨,૮અ, નત ઉતતરત સતિે નિત કનેર્કશન ની 

મતગંર્ી કરેલ છે. ક્રમતનંસુતર અગ્રતતક્રમ મજુબ તેમનો િતરો આિતત તેમને ત્યત ંસિે કરિત 
ગયેલ ત્યતરે તેમની સદર સિે ન ં૨૯૯ પૈકી ૨ િતળી જમીન િેચતરે્ આપી દીિેલ હોય 

તો તે અંગેનત જરૂરી દથતતિેજો રજુ કરિત જર્તિેલ ત્યતરબતદ તેઓએ ખરીદી કરેલ 
જમીનનત સિે ન ં૩૩૨ પૈકી ૩ નત ૭/૧૨,૮અ તિત હર્કર્કપત્રકનત દથતતિેજ તત ૨૬-૦૪-૧૬ 
નત રોજ થિળ ફેર ની અરજી સતિે અપી ગયેલ છે. જેિી અરજદતરને થિળફેર સતિે સદર 
જોડતર્ ૨૯૯ પૈકી ૨ મતિંી થિળફેર કરી સિે ન-ં૩૩૨ પૈકી ૩ મત ંમળે તે મતટેનુ ંર્કિોટેશન 

તત ૧૬-૦૫-૧૬ નત રોજ આપેલ છે. જે ભરપતઈ િયેિી આગળની કતયાિતહી કરિતમત ં
આિશે.

કે.એલ.દીિતન 
નતયબ ઈજનેર 
પીજીિીસીએલ 

લતઠી
મો ૯૯૨૫૨૦૯૩૫૪

લતઠી અમરેલી-૧ અમરેલી પ્રગવતમતં અંદતજપત્ર 
ભરપતઈ િયેિી 

અગ્રતતક્રમ 
અનસુતર

૧૩ શ્રી હતેલબેન ડી 
િતળત

સદથય જીલ્લત 
પચંતયત અમરેલી

લતઠી તતલકુતનત ખેડતૂ 
ખતતેદતરો ખેતીિતડી િીજ 

કનેર્કશન મતટે 
પીજીિીસીએલ કચેરી 
લતઠી/દતમનગર કરેલ 

અરજીઓ મજુંર િયત બતદ 
પીજીિીસીએલ કચેરીનત 

અવિકતરીઓ દ્વતરત 
અરજદતરોને થિળફેર 
/નતમફેર અિિત અન્ય 

કતમગીરી મતટે હરેતનગવત 
કરિતમત ંઆિે છે તો તેનો 
યોગ્ય વનકતલ કરિત વિનતંી.

ખેતીિતડી િીજ જોડતર્ મેળિિત મતટે ગ્રતહકો દ્વતરત અરજી કતયા બતદ સરકતર શ્રી દ્વતરત 
અપતતત લક્ષયતકં મજુબ દર િષે િીજ જોડતર્ આપિતની કતયાિતહી કરિતમત ંઆિે છે િફ 
મતટે જેતે ગ્રતહકનો િતરો આિતત તેને ત્યત ંસિે કરિતની કતમગીરી કરિતમત ંઆિે છે તે 
સમયે કોઈપર્ એિત સજંોગો જોિત મળે તો તે નો મતગંર્ી િતળી જગ્યતએ એક િીજ 
જોડતર્ હયત હોય/જ્મીન્ન્લ ભતઈઓ ભતગમત ંિહચેર્ી િઇ ગઈ હોય તેિત સમયે મળૂ 

મતગંર્ીિતળી જગ્યતએ  કનેર્કશન આપી શકતય તેમ ન હોય તેિત સમયે ગ્રતહક જો મતગંર્ી 
કરે તો અન્ય જગ્યતએ તેની મતગલકી િતળી જમીનમત ંથિળફેર તેમજ નતમ્ફેરની કતમગીરી 
સતિે િીજ જોડતર્ રીલીઝ કરિતની કતયાિતહી કરિતમત ંઆિે છે.કોઈપર્ ગ્રતહકનો સતત 
આઠ િષે િતરો આિતો હોય િીજ જોડતર્ આપિતની કતયાિતહી સમયે નિી તેમજ જૂની 
જગ્યતનત મતગલકીનત પરુતિત દશતાિતત દથતતિેજો જેિત કે ૭/૧૨,૮ હક્કપત્રક ૬ તેમજ જો 
જમીન સયંરુ્કત મતગલકીની હોય તો અન્ય ભતગીદતરી ની સમંતી ની જરૂર પડે છે.આ મતટે 
જયતરે ગ્રતહક કંપનીનત  પ્રિતામતન વનયમો અનસુતર સરક્યલુર જીયવુિએનેલ/ટેક/એજી 

ર્કનેકશન/૨૧૮૯ તતરીખ ૨૪-૧૦-૧૩ મજુબ વનયત નમનુતમત ંઅરજી કરિતનુ ંતેમજ તેની 
સતિે ઉપરોર્કત તમતમ જરૂરી દથતતિેજો જોડી અરજી કરિતમત ંઆિે તો જરૂરી તતવંત્રક 
મજૂંરી મેળિી ગ્રતહકની  મતગંર્ી મજુબ િીજ જોડતર્ રીલીઝ કરિતમત ંઆિે છે. આમ 

લતઠી તતલકુતનત ખેડતૂ ખતતેદતરોને કોઈ પ્રકતરની હરેતનગવત કરિતમત ંઆિતી નિી પરંર્ ુ
શક્ય તેટલત હકતરત્મતક અગભગમ દ્વતરત સિોતમ સેિત પરૂી પતડિતમત ંઆિે છે.

કે.એલ.દીિતન 
નતયબ ઈજનેર 
પીજીિીસીએલ 

લતઠી
મો ૯૯૨૫૨૦૯૩૫૪

લતઠી અમરેલી-૧ અમરેલી વનકતલ
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અન ુ
ક્રમ

રજુઆતકતતાન ુ
નતમ અને સરનતમુ

પ્રશ્ન / રજુઆતની વિગત લોક દરબતર દરમ્યતન જિતબ/વનર્ાયની વિગત વનરતકરર્ કરનતરત 
અવિકતરીશ્રીનત 

નતમ અને 
મોબતઇલ નબંર

પેટત 
વિભતગીય 

કચેરી

વિભતગીય 
કચેરી

િર્ ુાળ કચેરી વનકતલની 
સ્થિતી

(વનકતલ/પડતર
/ નીતી 

જો પ્રગવત હઠેળ 
હોય તો 
વનકતલની 

અંદતજીત તતરીખ

રીમત
ર્કસા

તત.૨૦.૫.૨૦૧૬ નત રોજ                 તત . લાઠી                        મકૂતમે યોજાયેલ તતલકુત કક્ષતનત                           લોક સિંતદ સેર્ ુનત પ્રશ્નો ની વિગતો :

૧૪ શ્રી કનભુતઈ 
િીરુભતઈ અકબરી 
મેઈન બજાર ગતમ 
કૃષ્ર્ગઢ તત.લતઠી 

જી.અમરેલી

શ્રી દેિશીભતઈ કેશિભતઈ 
પટોલીયત ગતમ કૃષ્ર્ગઢ 
સિે ન ં૧૪૬ પૈકી ૨ મત ં

કરેલ ખેતીિતડી જોડતર્ નુ ં
િસતાહી હકે તેમનત પતુ્ર શ્રી 
વશિલતલભતઈ દેિશીભતઈ 
પટોળીયતનત નતમે નતમ ફેર 
તિત સિે ન ં૧૩૭ પૈકી ૧ 

મત ંથિળફેરફતર બતબત

શ્રી દેિશીભતઈ કેશિભતઈ પટોલીયત ગતમ કૃષ્ર્ગઢ તત.લતઠી  જી.અમરેલી ખતતે તેઓનત 
ખેતીિતડી સિે ન ં૧૪૬ પૈકી ૨ મત ંરકમ રૂ/-૨૦૦ પહોંચ ન ં૮૭૫૮૦૩ તતરીખ ૨૯-૧૨-૦૮ 

નત હો.પ. નિત ખેતી િતડી જોડતર્ ની મતનનુી કરેલ છે જેનો ક્રમતનંસુતર િતરો આિતત 
અરજદતર પતુ્ર તરફિી આ જોડતર્ િરસતહી હકે તેઓનત નતમે શ્રી વશિલતલભતઈ 

દેિશીભતઈ પટોળીયત નત નતમે ફેરફતર તિત સિે ન ં૧૩૭ પૈકી ૧ મત ંથિળફેરફતર કરિત 
મતટે અરજી કરેલ છે.

અરજદતર દેિશીભતઈ કેશિભતઈ પટોલીયત અને તેમનત અન્ય િતરસદતરો (૧)શ્રી 
ભરતભતઈ દેિશીભતઈ (૨) શ્રી જયતંીભતઈ દેિશીભતઈની શ્રી વશિલતલભતઈ દેિશીભતઈ નત 
નતમે જોડતર્ થિળફેર અને નતમફેર કરી આપિત નોટરતઈઝ્ડ સમંતી પત્રક તિત જમીન 
સિે ન ં૧૩૭ પૈકી ૧ નત ઉતરોતર હક્કપત્રક રજુ કયે િી આગળની કતયાિતહી કરી શકતય.

કે.એલ.દીિતન 
નતયબ ઈજનેર 
પીજીિીસીએલ 

લતઠી
મો ૯૯૨૫૨૦૯૩૫૪

લતઠી અમરેલી-૧ અમરેલી પ્રગવતમતં અરજદતર દ્વતરત 
જરૂરી સતિવનક 
દથતતિેજો રજુ 

કયે િી 
અગ્રતતક્રમ 
અનસુતર
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અન ુ
ક્રમ

રજુઆતકતતાન ુ
નતમ અને સરનતમુ

પ્રશ્ન / રજુઆતની વિગત લોક દરબતર દરમ્યતન જિતબ/વનર્ાયની વિગત વનરતકરર્ કરનતરત 
અવિકતરીશ્રીનત 

નતમ અને 
મોબતઇલ નબંર

પેટત 
વિભતગીય 

કચેરી

વિભતગીય 
કચેરી

િર્ ુાળ કચેરી વનકતલની 
સ્થિતી

(વનકતલ/પડતર
/ નીતી 

જો પ્રગવત હઠેળ 
હોય તો 
વનકતલની 

અંદતજીત તતરીખ

રીમત
ર્કસા

તત.૨૦.૫.૨૦૧૬ નત રોજ                 તત . લાઠી                        મકૂતમે યોજાયેલ તતલકુત કક્ષતનત                           લોક સિંતદ સેર્ ુનત પ્રશ્નો ની વિગતો :

૧૫ શ્રી 
લિકુમતરવસિંહજી 

કેશિવસિંહજી 
ગોહહલ 

કલતપી ટોકીઝ 
સતમે લતઠી

શ્રી રતજેન્દ્રવસિંહજી 
કેશિવસિંહજી ગોહહલ નત 
નતમે આિેલ ખેતીિતડી 

િીજ જોડતર્ જે સિે ન ં૭૮ 
પૈકી ૩૨ ગતમ લતઠીમત ં

તતરીખ ૦૭-૧૦-૧૯૭૦ મત ં
અપતયેલ જે ઘર્ત િષા 
પહલેત કતયમી િોરરે્ 
રદબતતલ (પી.ડી.સી.) 
િયેલ છે.આ જોડતર્ ને 

પી.ડી.સી. રીર્કનેકશન કરી 
સિે ન ં૭૮ પૈકી ૩૨ કે જે 
હતલમત ંશ્રી લિકુમતરવસિંહજી 

કેશિવસિંહજી ગોહહલ નત 
નતમે પી.ડી.સી. રીર્કનેકશન 

આપિત બતબત

શ્રી રતજેન્દ્રવસિંહજી કેશિવસિંહજી ગોહહલ નત નતમે લતઠી ગતમનત સિે ન ં૭૮ પૈકી ૩૨ મત ં
ગ્રતહક ન ં૧૩૮૭ એ.જી િી તતરીખ ૭-૧૦-૧૯૭૦ મત ંખેતીિતડી િીજ જોડતર્ આપિતમત ં
આિેલ જે ઘર્ત િષો પહલેત કતયમી િોરરે્ રદબતતલ િયેલ છે.હતલ આ જમીન તેઓનત 
ભતઈ શ્રી  લિકુમતરવસિંહજી કેશિવસિંહજી ગોહહલ સિે ન ં૭૮ પૈકી ૩૨ િયેલ છે અરજદતર 
શ્રી લિકુમતરવસિંહજી ની ઉપરોર્કત પી.ડી.સી. જોડતર્ શ્રી રતજેન્દ્રવસિંહજી કેશિવસિંહજી ગોહહલ 

નત નતમે િી ફેરફતર સતિે પી.ડી.સી. રીર્કનેકશન કરી આપિત રજૂઆત છે.પ્રિતામતન 
પી.ડી.સી.  રીર્કનેકશનનત વનયમોનસુતર પી.ડી.સી. રીર્કનેકશન મળૂ અરજદતર અિિત તેનત 
સીિી લીટીનત કતયદેસર િતરસદતર નત નતમે જમીન હોય તેમજ નતમફેર/થિળફેર સતિે 
પી.ડી.સી. રીર્કનેકશન િઇ શકે અરજદતર શ્રી લિકુમતરવસિંહજી કેશિવસિંહજી ગોહહલ મળૂ 
અરજદતર શ્રી શ્રી રતજેન્દ્રવસિંહજી કેશિવસિંહજી ગોહહલ નત ભતઈ છે. પરંર્ ુિતરસદતર નિી 

મતટે આં પી.ડી.સી. રીર્કનેકશન િઇ શકે નહહ.

કે.એલ.દીિતન 
નતયબ ઈજનેર 
પીજીિીસીએલ 

લતઠી
મો ૯૯૨૫૨૦૯૩૫૪

લતઠી અમરેલી-૧ અમરેલી વનકતલ
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