
 
અ. 
ન.ં

 તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં
પેટાવિભાગની વિગત.

અરજદારનો 
સપંર્ક  નબંર

ફરરયાદની વિગત

વિભાગીય 
ર્ચેરી/ પેટા 
વિભાગીય 
ર્ચેરી

 ફરીયાદના 
વનિારણ માટે 
જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના ં
નામ-નબંર.

 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ

 
વનર્ાલ/ 
સમય 
મયાકદા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

૧ ૧૪.૦૮.૨૦૧૪
બીટી છાપરા ગ્રામજનો    
  c/o શ્રી એસ.ડી.બરંડા

અમારાગામ બીટી છાપરા જ્યોવતગ્રામ યોજના હઠેળ ૨૪ 
ર્લાર્ લાઇટ ઠાર્ોર ફળળયા સ િી છે પરંત   અન સ ળચત 
જનજાવત િસ્તીના રહણેારં્ િાળા ઇસમોને આ સ વિિા 
પરૂી પાડેલ નથી. બીટી છાપરાના બરંડા ફળળયા તથા 
વનનામા / ભગોરા સ િીના ગ્રામજનોને (૨૪ ર્લાર્) 
જ્યોતીગ્રામ યોજના હઠેળ િીજ પ રિઠો પરૂો પાડિા નમ્ર 
રજૂઆત છે.

આ વિસ્તારના રહણેાર્ ના હતે  સર લાઇરટિંગ િીજ પ રિઠો મેળિતા મહત્તમ 
ગ્રાહર્ોને જેતે સમયે જ્યોવતગ્રામ યોજનામા ંવનયમંોન સાર ૧૧ રે્િી ગોપાિાડા 
જે.જી.િાય. ફીડર થી િીજ પ રિઠો આપિામો આિેલ. બરંડા ફળળયા તથા 
વનનામા / ભગોરા ફળલયાના ક ટ ંબો જેઓ છૂટા છિાયા ખેતરમા ંરહ ેછે તેમને હાલ 
૧૧ રે્િી પચંાલ ખેતીિાડી ફીડર પર સ્પેશ્યલ ડીઝાઈન ટ્રાન્સફોમકર મરૂ્ી લાઇરટિંગ 
હતે   ૨૪ ર્લાર્ િીજ પ રિઠો મળે તેિી વ્યિસ્થા ર્રેલ છે.

વનર્ાલ

૨ ૨૨.૦૮.૨૦૧૪

બળિતંવસિંહ દલપતવસિંહ 
રાઠોડ  મ . રેલ્લાિાડા તા. 
મેઘરજ (સદસ્ય જજલ્લા 

પચંાયત)

૯૪૨૭૬ 
૮૮૬૨૨

મેઘરજ સબ રડવિજન ઓરફસ ની બે વિભાગમા ંિહચેણી 
ર્રી નિીન સબ રડવિજન બનાિિા બાબત

મેઘરજ પેટા વિભાગીય ર્ચેરી ના વિભાજન હતે   ર્ાયકિાહી હાથ િરેલ છે. તથા 
તેની દરખાસ્ત તા. ૨૯.૦૭.૨૦૧૩ ના રોજ િડી ર્ચેરીને મોર્લી આપેલ છે. જે 
નીવત વિષયર્ હોઈ મજૂંરી મળેથી મેઘરજ ર્ચેરીના વિભાજનની ર્ાયકિાહી હાથ 
િરિામા ંઆિશે.

વનર્ાલ

૧ .અમો ઉપરોક્ત નામ વાળા તથા અન્ય વાવકંપા ના પેટા 
પરા ઝાઝ કંપા મા ંરહીએ છીએ તથા અમારા ઘરવપરાસ 

ના વીજ જોડાણ ખેતીહતેનુી લાઇન માથી આપેલ છે. 

ઘરની બાજુમાથી જે.જી.વાય. લાઇન પસાર થાય છે. તો 
અમને જે.જી.વાય. માથી વીજ જોડાણ આપવા વવનતંી

જે તે સમયે જ્યોવતગ્રામ યોજનાના વનયમોન સાર િાિરં્પા ગામ ના મહત્તમ 
ગ્રાહર્ોને ૧૧ રે્િી િાિરં્પા જ્યોવતગ્રામ ફીડર થી િીજ પ રિઠો આપિામા ં
આિેલ છે. આ વિસ્તારના છૂટા છિાયા અને જ થમા ંન રહતેા છેિાડા વિસ્તારના 
રહણેાર્ હતે  ના િીજ ગ્રાહર્ોને ૧૧ રે્િી િાળણયાિાડ ખેતી હતે   ફીડર પર સ્પેશ્યલ 
ડીઝાઇન ટ્રાન્સફોમકર મરૂ્ી ૨૪ ર્લાર્ લાઇરટિંગ હતે   િીજ પ રિઠો પરૂો પાડિામા ં
આિે છે.

વનર્ાલ

૨ . વીજ લાઇનો વારંવાર ફોલ્ટ મા ંજાય છે તો યોગ્ય સમાર 

કામ કરાવવા વવનતંી

ચોમાસાની ઋત મા ંશરૂઆતના સમયે ભારે િરસાદ તથા જ દી જ દી જગ્યાએ ઝાડ 
લાઈન ઉપર પડિાથી તેમજ અન્ય ર્ોઈ તાવંિર્ ખરાબીને લીિે િીજ વિકે્ષપો 
આિતા હોય છે. આિા િીજ વિકે્ષપો દ ર ર્રિા સારંૂ જરૂરી સમારર્ામ ખેતીિાડી 
તથા જ્યોવતગ્રામ ફીડરો પર ર્રિામા ંઆિે છે.  મેઘરજ પેટા વિભાગીય ર્ચેરી ના 
તાબા હઠેળની િીજ લાઈનોન  ંસમયાતંરે સમારર્ામ હાથ િરિામા ંઆિે છે. 
ચોમાસા દરવમયાન રે્ િાિજોડા દરવમયાન લાઇન ફોલ્ટ મા ંજતા ંફોલ્ટ દૂર ર્રી 
િીજ પ રિઠો પ્રસ્થાવપત ર્રિામા ંઆિે છે.

વનર્ાલ

જી. રે્. બરંડા 
૯૮૭૯૨૦૧૭૦૬

૯૪૨૭૩  

૬૮૧૩૨

 માહીતી પત્રક-૨
જીલ્લાન ું નામ : અરવલ્લી

 તા. ૧૮.૯.૧૪ ના રોજ તાલ કા મેઘરજ મ કામે યોજાયેલ લોક દરબાર માટે આવેલ રજૂઆતોની માહીતી

૩ ૨૫.૦૮.૨૦૧૪
પે્રમજીભાઇ ડી. પટેલ         

 મ.ુવાવકંપા (ઝાઝ કંપા) 
તા. મેઘરજ.

મોડાસા / 
મેઘરજ
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અ. 
ન.ં

 તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં
પેટાવિભાગની વિગત.

અરજદારનો 
સપંર્ક  નબંર

ફરરયાદની વિગત

વિભાગીય 
ર્ચેરી/ પેટા 
વિભાગીય 
ર્ચેરી

 ફરીયાદના 
વનિારણ માટે 
જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના ં
નામ-નબંર.

 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ

 
વનર્ાલ/ 
સમય 
મયાકદા

૫ ૨૫.૦૮.૨૦૧૪
સરપચં શ્રી ગ્રામ પચંાયત 

રેલ્લાિાડા

૯૭૩૭૦ 
૫૫૭૯૧ 
૯૪૨૯૭ 
૫૮૮૬૯

રેલ્લવાડા તાલકુા મેઘરજ ના ધોળાપણા ગામે રાઠોડ 

ફળળયા તરાર ફળળયા તથા માનક ફળળયાના અમકુ કુટંુબમા ં
હાલમા ંએગ્રીકલ્ચર પાવર હોવાથી ભણતા બાળકો ને 

તકલીફ પડતી હોવાથી એગ્રીકલ્ચરમાથંી જ્યોવતગ્રામ મા ં
પાવર કન્વટટ  કરી આપવા વવનતંી.

આ વવસ્તારના રહણેાક ના હતેસુર લાઇટટિંગ વીજ પરુવઠો મેળવતા મહત્તમ ગ્રાહકોને 

જેતે સમયે જ્યોવતગ્રામ યોજનામા ંવનયમંોનસુાર ૧ ૧  કેવી વાઘપરૂ જે.જી.વાય. ફીડર 

થી વીજ પરુવઠો આપવામો આવેલ. ધોળાપાણા ગામના રાઠોડ, તરાર, અને મનાત 

ફળળયામા ંછૂટાછવાયા ખેતરોમા રહતેા રહણેાક હતેનુા ગ્રાહકોને ૧ ૧  કેવી પચંાલ ખેતી 
હતે ુફીડર પર સ્પેશ્યલ ડીઝાઇન ટ્રાન્સફોમટર મકૂી ૨૪ કલાક લાઇટટિંગ હતે ુવીજ 

પરુવઠો પરૂો પાડવામા ંઆવે છે.

વનર્ાલ

૬ ૨૬.૦૮.૨૦૧૪
ગામેતી જગદીશભાઇ 

ખેમરાજ   મ.ુ વૈયા તા. 
મેઘરજ

   ---

અમો અરજ કરનાર ગામ. વૈયા તા. મેઘરજ ના રટહશ 

ગામેતી જગદીશભાઇ ખેમરાજ નમ્ર અરજ કે અમોએ વીજ 

જોડાણ મેળવવા અરજી કરેલ તે એકજ સવે નબંર મા ંબીજુ ં

વીજ જોડાણ ના મળે તેમ જણાવી અરજી રદ કરેલ સવે ન.ં 

૮૪ મા ંમે નવીન કનેક્શન માગેંલ તે કનેક્શન આપવા 
મારી નમ્ર અરજ

માનનીય સરકારશ્રી ના માગટદશટન મજુબ વીજ કંપનીના પ્રવતટમાન વનયમોનુ ંસાર 

એક સવે નબંરમા ંએક વીજ જોડાણ આપવામા ંઆવે છે. બીજુ ંવીજ જોડાણ 

આપવામા ંઆવતુ ંનથી જે નીતી વવષયક બાબત છે.

વનકાલ

૭ ૨૮.૦૮.૨૦૧૪
જવતન કુમાર ગણુવતંલાલ 

પડંયા નજીવન સોસાઇટી 
મેઘરજ (ડેળલગેટ જજલ્લા 
પચંાયત)

૯૪૨૭૪ 

૨૯૧૮૯
મેઘરજ સબ ટડવવજન ઓટફસે લાઇન સ્ટાફ વધારવા તથા 
ઓટફસ ને બે વવભાગમા ંવહચેવા બાબત

મેઘરજ પેટા વિભાગીય ર્ચેરી ના વિભાજન હતે   ર્ાયકિાહી હાથ િરેલ છે. તથા 
તેની દરખાસ્ત તા. ૨૯.૦૭.૨૦૧૩ ના રોજ િડી ર્ચેરીને મોર્લી આપેલ છે. જે 
નીવત વિષયર્ હોઈ મજૂંરી મળેથી મેઘરજ ર્ચેરીના વિભાજનની ર્ાયકિાહી હાથ 
િરિામા ંઆિશે.

વનકાલ

૮ ૨૮.૦૮.૨૦૧૪
મહશેભાઇ મળૂાભાઈ 

પરમાર મ.ુ નવી વાકં 

પો.લાલપરુ. તા. મેઘરજ

આર વપતાજીના નામે પરમાર મલૂભાઈ કોહ્યાભાઈ ગામ 

વાકં તા. મેઘરજ જજલ્લો અરવલ્લી હોવા છતા ંવીજ ળબલ 

મા ંસાબરકાઠંા આવે છે. જેથી અમારા ળબલમા ંનવો 
બદલાયેલ જજલ્લો અરવલ્લી આવે તે સધુારો કરી આપવા 
વવનતંી.

સરનામા ંબદલિાના ંસોફ્ટિેરમા ંહાલ એર્-એર્ ગ્રાહર્ન  ંનામ બદલિાની સગિડ 
છે. સાબરર્ાઠંા જીલ્લાન  ંવિભાજન થઈ નિીન અરિલ્લી જીલ્લો બનેલ હોઈ, 
અરિલ્લી જીલ્લામા ંગ્રાહર્ોની સખં્યા િિારે હોઈ આ ર્ામ એર્ સાથે થઈ શરે્ તે 
માટેની શક્યતા અમારી આઈટી વિભાગમા ંજાણ ર્રી ટ ંર્ સમયમા ંવનર્ાલ 
લાિિામા ંઆિશે.

વનકાલ

૯ ૨૫.૦૮.૨૦૧૪
રાજેન્રકુમાર મોહનલાલ 

સથુાર તથા અન્ય  

મ.ુપો.તા. મેઘરજ
વીજ કાપ અંગેના મેસેજ અંગે્રજી ભાષા ને બદલે ગજુરાતી 
ભાષા મા ંઆપવા બાબત સદર બાબતે આઈટી વવભાગને જાણ કરી વનકાલ લાવવામા ંઆવશે.

નીતીવવ
ષયક

જે તે સમયે જ્યોવતગ્રામ યોજનાના વનયમોન સાર િાિરં્પા ગામ ના મહત્તમ 
ગ્રાહર્ોને ૧૧ રે્િી િાિરં્પા જ્યોવતગ્રામ ફીડર થી િીજ પ રિઠો આપિામા ં
આિેલ છે. આ વિસ્તારના છૂટા છિાયા અને જ થમા ંન રહતેા છેિાડા વિસ્તારના 
રહણેાર્ હતે  ના િીજ ગ્રાહર્ોને ૧૧ રે્િી િાળણયાિાડ ખેતી હતે   ફીડર પર સ્પેશ્યલ 
ડીઝાઇન ટ્રાન્સફોમકર મરૂ્ી ૨૪ ર્લાર્ લાઇરટિંગ હતે   િીજ પ રિઠો પરૂો પાડિામા ં
આિે છે.

વનર્ાલ૪ ૨૫.૦૮.૨૦૧૪
જયવંતભાઈ દેવજીભાઇ 

પટેલ                          

મ.ુવાવકંપા, પો. 
વાળણયાવાડ, તા. મેઘરજ.

૯૪૨૯૩ 
૨૫૭૨૨

અમે (કુણોલ) વાવકંપા-૨  મા ંરહીએ છીએ અને કૃવષ 

વવષયક લાઇન માથંી ઘરવપરાસ નુ ંવીજ જોડાણ મળેલ 

છે. જે લાઇન વારંવાર ફોલ્ટ મા ંજતી હોઈ લાઇટ રહતેી 
નથી તેથી જ્યોવતગ્રામ મા ંજોડાણ આપવા વવનતંી

મોડાસા / 
મેઘરજ

જી. કે. બરંડા 
૯૮૭૯૨૦૧૭૦૬
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