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૧  ૧૫.૦૯.૧૪
 દુલેરા મોહનભાઇ ખાનાભાઇ 
મ.ુખરાુંટી તા.િોળર્ા 
જી.અમદાિાદ

 ખેતીિાડી માટે માુંગેલ નિા િીજ જોડાણના અંદાજપત્રની મદુત 
િિારિા બાબત

 અરજદારે તા.૨૪.૦૯.૧૨ ના રોજ 'ર્' વિભાગના નિા ખેતીિાડી જોડાણ માટે અરજી ર્રેલ તેના અનસુુંિાનમાું તેમને 
તા.૦૭.૧૨.૧૩ ના રોજ અંદાજપત્ર પાઠિિામા આિેલ જેની છેલ્લી મદુત તા.૦૬.૦૧.૧૪ હતી પરુંત ુતેઓએ સમયમયાકદામાું 
અંદાજપત્રની રર્મ ભરેલ નહી અને તા. ૨૯.૦૧.૧૪ ના રોજ સમયમયાકદા િિારિા માટેની અરજી ર્રેલ અને તેમણે 
તા.૦૧.૦૩.૧૪ સિુીની મદુત માુંગેલ જેની મુંજૂરી માટે ઉપલી ર્ચેરીને મોર્લેલ િત ુકળ ર્ચેરી સાબરમતી દ્વારા જેની મુંજૂરી 
તા.૦૫.૦૩.૨૦૧૪ ના રોજ આપેલ પરુંત ુતેની છેલ્લી ભરિાની તા.૨૮.૦૨.૧૪ હતી જેથી ફરીથી અરજદાર તા. ૧૬.૦૬.૧૪ 
ના રોજ મદુત િિારિા માટેની અરજી ર્રેલ જે િત ુકળ ર્ચેરી સાબરમતી દ્વારા તેમનો પત્ર ક્રમાુંર્ નુંબર 
યજુીિીસીએલ/એસી/ટેર્.૫/યજુીએસ/૭૬૮૫ તા.૦૬.૦૭.૧૪ નામુંજૂર ર્રિામાું આિેલ જેની જાણ નાયબ ઇજનેર િોળર્ા દ્વારા 
અરજદારને પત્ર ક્રમાુંર્ નુંબર યજુીિીસીએલ/િોળર્ા-રૂરલ/૪૭૩૨ તા.૦૫.૦૮.૧૪ ના રોજ ર્રિામાું આિેલ છે.

વનર્ાલ

 ૧) પી.ડી.સી. રીર્નેર્શનમાું પી.ડી.સી.થી ચાલ ુથાય તયાું સિુી ૩૫ 
રૂ. / હો.પા. મજુબ િસલૂ ર્રિામાું આિે છે .

 ર્ુંપનીના પ્રિતકમાન વનયમાનસુાર વનયત ર્રેલ ચાર્જ િસલૂ ર્રિામાું આિે છે. વનર્ાલ

૨) પી.ડી.સી. રીર્નેર્શનમા મીટર ટેરીફ પ્રમાણે ૮૦ પૈસા લેખે ચાર્જ 
િસલૂ ર્રિામાું આિે છે બીજા ર્નેર્શનમાું ૬૦ પૈસા લેિામાું આિે 
છે.

 ર્ુંપનીના પ્રિતકમાન વનયમાનસુાર વનયત ર્રેલ ચાર્જ િસલૂ ર્રિામાું આિે છે. વનર્ાલ

 ૩) પી.ડી.સી. રરર્નેર્શનની ૧૨ માસ સિુી ફાઈલો સાબરમતીથી 
મુંજૂરી મળીને આિતી નથી

 િોળર્ા  ગ્રામ્ય વિસ્તારમાું હાલમાું કુલ ૪ અરજીઓ પેન્ડિંગ છે. જે તા.૦૩.૦૪.૨૦૧૪ થી છે. જેની ર્ાયકિાહી હાલમાું ચાલ ુછે. 
આમ હાલમાું ૧૨ માસથી ફાઇલ પેન્ડિંગ નથી.

વનર્ાલ

 ૪) ફામકહાઉસ ર્નેર્શનમા  એસ્ટીમેંટ રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- આપિામાું 
આિે છે. તે ખેડતૂોને પરિડે તેમ નથી.

 ર્ુંપનીના પ્રિતકમાન વનયમાનસુાર ફામકહાઉસ ર્નેર્શનમાું લાઈન નાુંખિાની જરૂરરયાત ઊભી થાય તો તેનો ખચો જે તે 
અરજદારે ભોગિિાનો રહતેો હોય છે.

વનર્ાલ

 ૫) ડી.પી. બળી ગયેલ હોય તો ખેતીિાડીનુું ર્નેર્નેર્ટીિીટી ચાલ ુ
ના હોય તો ડી.પી.ના ર્ાગળીયા બનતા ન હોિાથી સતિરે 
ડી.પી.બદલાત ુું નથી. તે મે્યયુલ ર્ાગળથી બદલાિવુું જોઈએ.

 હાલમાું ર્નેર્ટીિીટી ન હોય તો મે્યયુલ ર્ાગળથી ટ્રા્સફોમકર આપિામાું આિે છે. વનર્ાલ

 ૬) પી.ડી.સી. રીર્નેર્શનમાું ડ્રીપ રે્ ટપર્ પધ્િવતને બદલે ફુિારા 
પધ્િવતની મુંજૂરી આપિા  બાબત.

 હાલમાું પ્રિતકમાન વનયમ મજુબ પનુ: વિજજોડાણ માટે ડાર્ક  ઝોન વિસ્તારમાું સકૂ્ષ્મ વપયત પધ્િવત ( ટપર્ પધ્િવત / ફુિારા 
પધ્િવત ) અપનાિિાની હોય છે.

વનર્ાલ

 ૭) ગામતળની આજુબાજુ ખેતરમાું બનાિેલ મર્ાનોમાું જી.ઓ.જી. 
લાઇન આપિા બાબત.

 ખેતરમાું ફામક હાઉસ બનાિીને રહતેા અરજદારોને વસિંગલ ફેઝ વિજ જોડાણ ર્ુંપનીના પ્રિતકમાન વનયમાનસુાર ખેતીવિષયર્ 
ફીડર પરથી ખાસ પ્રર્ારનુું ટ્રા્સફોમકર મરૂ્ી ૨૪ ર્લાર્ વિજ પરુિઠો પરૂો પાડિામાું આિે છે.

વનર્ાલ

 ૯૯૨૪૦ 
૮૩૫૩૦

૨  ૧૭.૦૯.૧૪
 પટેલ લક્ષ્મણભાઇ શુંર્રભાઇ 

મ.ુરે્.િાસણા તા.િોળર્ા 
જજ.અમદાિાદ

 માહિતી પત્રક-૨
 તા.૨૦.૦૯.૨૦૧૪ ના રોજ તાલકુા ધોળકા મકુામે યોજાયેલ લોક દરબારમાાં આવેલ રજુઆતોની માહિતી

 બાિળા / 
િોળર્ા - ગ્રામ્ય

 નાયબ ઇજનેર 
િોળર્ા-ગ્રામ્ય     
મો.ન.  ૯૮૭૯૬  

૧૬૧૯૩
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 બાિળા / 
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મો.ન.  ૯૮૭૯૬  

૧૬૧૯૩

 ૮) ખેડા જીલ્લા તારાપરુ તાલરુ્ાનુું નભોઇ ગામના ખેડતૂોની જમીન 
સાબરમતી નદીની સામેની બાજુએ આિેલ છે. તો તે જમીન પર 
લાઇન ર્નેર્શન િોળર્ા રૂરલમાું રજીસ્ટે્રશન ર્રિા બાબત.

 સદર ગામ મધ્ય ગજુરાત િીજ ર્ુંપની લલ. િડોદરાના તાબા હઠેળના તારાપરુ સબરડવિઝન નીચે આિેલ છે. જેથી તેનુું 
રજીસ્ટે્રશન િોળર્ા-ગ્રામ્યમાું ર્રી શર્ાય નહી.

વનર્ાલ

 ૯) ખેતીિાડીમાું નિા તથા જૂના ર્નેર્શન માટે નામ બદલિા માટે 
મળૂ માલલર્ો િારસાઈ ને જમીન એ્ટ્રી ૭/૧૨, ૮-અ, ૬-હર્ પત્રર્ની 
તમામ એ્ટ્રીઓ મુંગાિિામાું આિે છે તેમાું િારસાઈની એર્ એ્ટ્રી 
મુંગાિિી જોઈએ. અગાઉ લોર્ દરબારમાું આનો અમલ ર્રિા 
જણાિેલ પણ હાલમાું અમલ થતો નથી.

 હાલમાું જે નામ બદલિા માટે રે્ નિા ર્નેક્શનમાું  માુંગેલ નામની  એ્ટ્રી મુંગાિિામાું આિે છે પરુંત ુર્ોઈ રે્સમાું શુંર્ા 
જણાય તો જ તમામ એ્ટ્રીઓ મુંગાિિામાું આિે છે.

વનર્ાલ

 ૧૦) ફીડર ફોલ્ટમા હોય તયારે જેટલા ર્લાર્ પાિર ન મળ્યો હોય 
તે ૩-ફેઝ ચાલ ુહોય તયારે જ તેમાું તેટલા ર્લાર્ ઉમેરીને સળુંગ 
પાિર આપિા બાબત.

 ખેતીિાડી ફીડરમાું ૩ ફેઝ પાિર વનયત ર્રેલા શીડયઅુલ મજુબ આપિામાું આિે છે અને ફીડર થ્રી ફેઝા સપ્લાયના 
શીડયઅુલ સમયમાું ફોલ્ટમાું જાય તો પાછળથી ખેતીિાડી ફીડરને થ્રી ફેઝ પાિર પરૂો ર્રી આપિામાું આિે છે.

વનર્ાલ

 ૧૧) સબ સ્ટેશનમા પાિર ચાલ ુર્રીને પછી તેના ફોનનુું  રીસીિર 
સાઇડમાું મરૂ્ી દેિામાું આિે છે તો તેમના મોબાઈલ નુંબર આપિા 
વિનુંતી.

 િીજ વિકે્ષપની ફરીયાદ િોળર્ા-રૂરલ પેટા વિભાગીય ર્ચેરીએ ર્રિાની હોય છે જે સદર ર્ચેરી દ્વારા ફરીયાદ મળ્યા બાદ 
તેનો વનર્ાલ ર્રિાને ર્ાયકિાહી ર્રિામાું આિે છે. જેનો ફોન ન. ૦૨૭૧૪-૨૨૧૪૨૪ છે.

વનર્ાલ

૩  ૧૭.૦૯.૧૪
 બાજીબેન જીિનભાઈ ઠાર્ોર 
ગામ ચુંડીસર (ધળૂજીપરુા) 
તા.િોળર્ા જજ. અમદાિાદ

 પી.ડી.સી. રીર્નેર્શન ચાલ ુર્રિા બાબત

 સદર અરજદારે તા. ૦૯.૦૭.૧૪ ના રોજ પી.ડી.સી.આર.સી. માટેની અરજી ર્રેલ છે. જેના જી.પી.ક્રમાુંર્ નુંબર ૨૩ છે. તેની 
પહલેા બે અરજદારોની અરજીઓ પેંડીંગ છે. સદર અરજદારને જરૂરી સિે ર્રી અને મુંજૂરી માટે ઉપલી ર્ચેરીને મોર્લી 
આપેલ છે. જેની ખટૂતી માહીતી માટે નો પત્ર ઉપલી ર્ચેરીથી મળતા તે પણ તા. ૧૬.૦૯.૧૪ ના રોજ મોર્લી આપિામાું 
આિેલ છે. મુંજૂરી મળ્યા બાદ ક્રમાનસુાર ર્ામગીરી ર્રિામાું આિશે.

મુંજૂરી 
મળ્યેથી

૪  ૧૭.૦૯.૧૪
 પટેલ અમતૃભાઈ છોટાભાઈ મ.ુ 
રે્.િાસણા તા.િોળર્ા 
જી.અમદાિાદ

   ડી.પી. ખેતરની િચ્ચે િાડમાું હોિાથી ખસેડિા (બદલિા)

 સદર અરજદારની લોર્ દરબારની અરજીના આિારે સ્થળ તપાસણી ર્રતાું સદર ટ્રા્સફોમકર તથા સુંલગ્ન િીજ રેષાઑ  
ખસેડિાના અંદાજીત ખચક રૂ. ૪૮૪૨૭/- જેટલો થાય છે જેમાું ૧૩૦ વમટર હળિા દબાણથી ભારે દબાણની િીજ રેષાઓના 
ફેરફાર તેમજ ૧૮૦ મીટર હળિા દબાણની નિી  િીજ રેષાઓનો સામાિેશ થાય છે. સદર અરજદારને અરજી અતે્રની 
ર્ચેરીમાું રાજેસ્ટડક ર્રિા માટે સમજ આપિામાું આિી છે. અરજદાર દ્વારા ખચકના નાણાું ભરપાઈ ર્યેથી આગળની ર્ાયકિાહી 
હાથ િરિામાું આિશે.

વનર્ાલ

૫  ૧૭.૦૯.૧૪
 રાિલ છનાજી માર્ોતજી 
મ.ુરે્.િાસણા તા.િોળર્ા જી. 
અમદાિાદ

 ઈ્દીરા આિાસમાું મારા પ્લોટમાું મર્ાન ઉપર એલટી લાઇન 
િાયર ખસેડિા બાબત.

 સદર અરજદારની અરજીના આિારે સ્થળ તપાસણી ર્રતાું સદર વ્યક્ક્તના મર્ાન પરથી હળિા દબાણની લાઈનના બે 
િાયર પસાર થાય છે.સદર લાઇન વસસ્ટમ ઇમ્રિૂમેંટ યોજના અંતગકત હાથ િરિામાું આિશે.

રદન ૧૫

૬  ૧૭.૦૯.૧૪
 પટેલ સુંજયકુમાર લક્ષ્મણભાઈ 
મ.ુરે્.િાસણા તા.િોળર્ા 
જી.અમદાિાદ

 ૮૭૮૭૮ 
૧૧૨૩૪

 ૧૧ રે્િી નીચેથી એલટી લાઇન અમારા િીજ ર્નેક્શન ઉપર 
આિતી હોિાથી બુંને િાયર ભેગા થાય છે. અમારે તયાું હાઇ િૉલ્ટેજ 
થિાથી સ્ટાટકર અને મોટર િારે ઘડીએ બળી જાય છે.

 સદર અરજદારની અરજીના આિારે સ્થળ તપાસણી ર્રતાું હાલમાું ૬૬ રે્િી લાઇનના પોલ નિા ઊભા ર્રેલા જણાય છે 
તથા એચ.ટી. લાઈયાન સદર ૬૬ રે્િી લાઇનની સમાુંતર પસાર થાય છે ક્રોસ થતી નથી. પરુંત ુહળિા દબાણની લાઇન 
૬૬ રે્િી  થી પસાર થાય છે. જે સ્થાન ૬૬ રે્િી લાઇનની નીચેથી પસાર થાય છે. તે એરીયલ બુંચ ર્ુંડક્ટર હોિાથી સદર 
લોરે્શન પર ઇ્ડર્શન આપિાનો પ્રશ્ન રહતેો નથી તથા હાઇ િૉલ્ટેજ તેના લીિે સ્ટાટકર અથિા મોટર બળી જિાનો પ્રશ્ન 
રહતેો નથી.

વનર્ાલ

૨  ૧૭.૦૯.૧૪
 પટેલ લક્ષ્મણભાઇ શુંર્રભાઇ 

મ.ુરે્.િાસણા તા.િોળર્ા 
જજ.અમદાિાદ

 બાિળા / 
િોળર્ા - ગ્રામ્ય

 નાયબ ઇજનેર 
િોળર્ા-ગ્રામ્ય     
મો.ન.  ૯૮૭૯૬  

૧૬૧૯૩



 અનુ  તારીખ
 ફરીયાદીનુું નામ સરનામુું 

પેટાવિભાગની વિગત
 અરજદારનો 
સુંપર્ક  નુંબર

 ફરીયાદની વિગત

 વિભાગીય 
ર્ચેરી પેટા 
વિભાગીય 

ર્ચેરી

 ફરીયાદના 
વનિારણ માટે 
જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના 
નામ નુંબર

 ફરીયાદની વિગતિાર માહીતી
 વનર્ાલ 
સમય 
મયાકદા

 બાિળા / 
િોળર્ા - ગ્રામ્ય

 નાયબ ઇજનેર 
િોળર્ા-ગ્રામ્ય     
મો.ન.  ૯૮૭૯૬  

૧૬૧૯૩

૭ ૧૮.૦૯.૧૪
 સરપુંચશ્રી દદૂસર - મજુપર 
ગ્રપૂ ગ્રામ પુંચાયત

 દદૂસર ગામે કુર્રડયા પરા વિસ્તારમાું સરદાર પટેલ આિાસમાું 
મર્ાનો ઉપરથી િીજ લાઇન ખસેડિા બાબત.

 બાિળા / 
િોળર્ા - ગ્રામ્ય

 નાયબ ઇજનેર 
િોળર્ા-ગ્રામ્ય     
મો.ન.  ૯૮૭૯૬  
૧૬૧૯૩

 સદર અરજદારની લોર્ દરબારની અરજીના આિારે સ્થળ તપાસણી ર્રતાું ૧૧ રે્િી સરુંડી ફીડરની િીજ રેષાઓ મર્ાનો 
ઉપરથી પસાર થાય છે. સદર િીજ રેષાઓ ખસેડિાનો અંદાજીત ખચક રૂ. ૪૦,૦૦૦/-   જેટલો થાય છે. જેમાું ૨૮૫ વમટર 
ભારે દબાણની નિી િીજ રેષાઓ તેમજ ૨૨૦ મીટર ભારે દબાણની િીજ રેષાઓ દૂર ર્રિાનો સમાિેશ થાય છે. સદર 
અરજદારને અરજી અતે્રની ર્ચેરીમાું રાજેસ્ટડક ર્રિા માટે સમજ આપિામાું આિી છે. અરજદાર દ્વારા ખચકના નાણાું ભરપાઈ 
ર્યેથી આગળની ર્ાયકિાહી હાથ િરિામાું આિશે.

વનર્ાલ

૮  ૦૭.૦૭.૧૪
 સરપુંચશ્રી નાની બોરુું  ગ્રામ 
પુંચાયત

 નાની બોરૂ ગામે બસ સ્ટેશન પરનાું સબ સ્ટેશનને સતિરે ફેરિિા 
અંગે (વિલેજ ટી.સી.)

 ર્ોઠ પેટાવિભાગીય ર્ચેરી દ્વારા અરજીમાું દશાકિેલ વિલેજ ટ્રા્સફોમકરની સ્થળ મલુાર્ાત લેતાું સદર ટ્રા્સફોમકર નડતરરૂપ 
જણાયેલ છે. જેથી એર્ મહીનામાું નડતરરૂપ ટ્રા્સફોમકર સે્ટર ખસેડિાની ર્ાયકિાહી ર્રિામાું આિશે.

રદન ૩૦

૧૦  ૦૪.૦૭.૧૪
 સરપુંચશ્રી નાની બોરુું  ગ્રામ 
પુંચાયત

 નાની બોરૂ ગામનુું ભાિનગર હાઇિે ઉપર રામરોટી અન્નકે્ષત્ર સેિા 
આશ્રમમાું લાઇટની વ્યિસ્થા ર્રિા અંગે

૧૧  ૦૪.૦૮.૧૪
 શ્રીમતી નાનબેુન નિલચુંદ 
લકુુંમ સદસ્ય તાલરુ્ા પુંચાયત 
િોળર્ા

 નાની બોરૂ ગામનુું ભાિનગર હાઇિે ઉપર રામરોટી અન્નકે્ષત્ર સેિા 
આશ્રમમાું લાઇટની વ્યિસ્થા ર્રિા અંગે

૧૨  --------
 િાઘાભાઈ અજાભાઈ ભરિાડ 
ગામ ર્લ્યાણપરુ

  તા.૩૦.૧૧.૧૩ ના રોજ ખેતીિાડી વિજજોડાણ માટે અરજી ર્રેલ 
છે તો િીજ જોડાણ ર્યારે મળશે

 હાલમાું તા.૧૬.૦૯.૧૨ થી તા.૧૭.૧૦.૧૨ ના નોંિાયેલ ખેતીવિષયર્ નિીન િીજ જોડાણોની અરજીઓની ર્ાયકિાહી હાથ 
પર લીિેલ છે તેના પછીના સમયગાળા દરમ્યાન નોંિણી ર્રાયેલ અરજીઓની અગ્રતાક્રમ મજુબ ર્ાયકિાહી ર્રિામાું આિશે.

વનર્ાલ

 બાિળા / ર્ોઠ
 જુવનયર ઇજનેર 
ર્ોઠ     મો.ન.  
૯૮૭૯૨ ૦૧૫૩૬

 સદર રામરોટી અન્નકે્ષત્ર સેિા આશ્રમે ર્ોઠ પેટા વિભાગીય ર્ચેરીમાું લાઇટની માુંગણી ર્રતી અરજી ર્રેલ નથી. સદર 
આશ્રમના પ્રતીવનિીને માલીર્ીનો દાખલા સાથે  વનયત ફોમકમાું અરજી ર્રિાની સમજ  આપેલ છે.

વનર્ાલ


