
 

અ. 

ન.ં

 તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-

સરનામ  ં
પેટાવિભાગની 

વિગત.

 

અરજદારનો
 સપંર્ક  નબંર

 ફરીયાદની વિગત
વિભાગીય 

ર્ચેરી/ પેટા 
વિભાગીય 

ર્ચેરી

 ફરીયાદના 
વનિારણ માટે 

જિાબદાર 

અવિર્ારીઓનાં 
નામ-નબંર.

 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ
 વનર્ાલ/ 

સમય 

મયાકદા

1 2 3 4 5 6 7 8

	૧ 	 ૨૫.૮.૨૦૧૪

પટેલ જસભુાઈ 
ડાહ્યાભાઇ 

મ.ુપો.ચોઇલા,તા;બાય
ડ, જી.અરવલ્લી

૯૪૨૮૧ 
૩૫૭૪૦

સવવનય સાથે જણાવવાનુું કે મારા ઘરનુું બબલ વધ ુઆવે છે અને મને શુંકા છે કે મારૂ લાઈટનુું 
મીટર વધ ુફરે છે. તેથી મારા ઘરનુું મીટર ચેક કરીને મને ન્યાય મળે તેવુું કરી આપવા વવનુંતી છે॰

વવભાગીય 
કચેરી તલોદ 

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી ચોઇલા 	

પી.આઇ .પટેલ - 
નાયબ ઈજનેર 

મો-નું 
૯૮૭૯૨૦૧૬૪૬

સદર લાઇટટિંગ ગ્રાહક {ઘરવપરાશ}નુું વસિંગલ ફેજ મીટર તા-૩-૯-૨૦૧૪ ના રોજ ચોઇલા 
પેટેવવભાગીય કચેરીના અવિકારીએ  એકયચેુક મીટર થી ચેક કરેલ છે જે બરાબર માલમૂ 
પડેલ છે વધમુાું તપાસ કરતાું સદર ગ્રાહકના ઘરના વાયટરિંગમાું ખામી જણાયેલી હતી જે 
ગ્રાહકને બતાવી હતી ત્યારબાદ સદર ગ્રાહકે ઘરનુું વાયટરિંગ ટરપેટરિંગ કરાવેલ ત્યારબાદ તા-૯-
૯-૨૦૧૪ ના રોજ ફરીથી મીટર તથા વાયટરિંગ ચકાસેલ અને ત્યારબાદ ગ્રાહકને બતાવેલ કે 
હવે મીટરર  માું / વાયટરિંગમાું કોઈ ખામી રહી નથી. ટૂુંકમાું ગ્રાહકના વાયટરિંગમાું ખામી હોવાથી 
(ફેજ અથર થતો હોવાથી) મીટર માું યવુનટ વધ ુનોિાતા હતા. ફટરયાદનો વનકાલ થયેલ છે.	

વનકાલ 

	૨  ૨૯.૮.૨૦૧૪

પટેલ અરવવિંદભાઇ 
મીઠુભાઇ મ.ુપો. 
વજેપરુા કુંપા, તા-

બાયડ,જી.અરવલ્લી.	

૯૪૨૭૭ 
૩૭૬૪૦

સવવનય સાથે જણાવવાનુું કે અમારા અલાણા ગામની સીમમાું ખેતરમાું ૧૧કેવી ટફડરની લાઈનનો 
એક ગાળો ખબૂ જ ઢીલો થઈ ગયો હતો તે અમે આપની ઓટફસમાું અરજી આપીને ખેચાવ્યો હતો 
પરુંત ુએ ગાળો ૯૪ મીટર જેટલો લાુંબો હોવાથી ફરીથી ઢીલો થઈ ગયો છે.અગાઉ અમો સેઢા ઉપર 
જ થાભલો ઊભો કરીને વાયર ખેચો એવો આગ્રહ રાખ્યો હતો પરુંત ુહવે આપના સમજાવ્યા મજુબ 
લાુંબો ગાળો હોવાથી વચ્ચે એક પોલ ઊભો કરવો જરૂરી હતો ત્યારપછી અમને આપની વાત ગળે 
ઉતરી છે. તેથી હવે અમે આપને વવનુંતી કરીએ છીએ કે અમારા ખેતરમાું દેસાઇ સકાભાઈ 
વાહજીભાઈના ખેતર પાસે વચ્ચે ૧ પોલ ઊભો કરીને ફરીથી એ ગાળો ખેચી આપશો જેથી અમને 
વવજઅકસ્માત ના થાય. સહકારની અપેક્ષા સહ.

સદર અરજદારની અરજીમાું દશારવેલ ઢીલો ગાળો ૬૬કેવી સબ સ્ટેશનમાથી નીકળતા ૧૧કેવી 
લાલ ુટફડર નો અલાણા ગામની જમીનમાું હતો જે ૯૦ મીટર લાુંબો હતો તે ગાળામાું 
એચટી.લાઇનના ગાળામાું વચ્ચે એક પોલ અરજદારની સમવતથી તા-૪-૯-૨૦૧૪ ના રોજ 
ઊભો કરીને બે ગાળાનુું રી -સ્રીગીગ કરી આપેલ છે. અને અરજદારની ઢીલા વાયર ખેચવાની 
ફટરયાદનો વનકાલ થયેલ છે.	

વનકાલ 

૩ ૨૫.૮.૨૦૧૪

પટેલ ગોવવિંદભાઇ 
સોમાભાઇ 

મ.ુપો.ચોઇલા, 
તા.બાયડ.જી.અરવલ્લી

 .

૮૫૧૧૩ 
૨૦૦૭૦- 
૯૪૨૮૩ 
૧૪૯૫૩

સવવનય સાથે જણાવવાનુું કે અમો ચોઇલiની સીમમાું પટેલ સોમાભાઇ નાથાભાઇના નામનુું 
ખેતીવાડી વીજ જોડાણ િરાવીએ છીએ જે છબ્ભોવ ખેતીવાડી ટફડર બાયડ સબ સ્ટેશનથી ડેમાઈ 
વાયા વાસનીરેલ થઈ ૬ ટકમી આશરે લાઇન આવે છે. તેથી વોલ્ટેજ ડી.પી.ઉપર ૩૨૦ થી ૩૬૦ 
મળે છે. જેના કારણે સીજનમાું મોટરો બળી જાય છે. અને અમોને આવથિક નકુસાન જાય છે. તો આ 
બાબતે ગટત ુું કરી વોલ્ટેજ સારા મળે તેવુું કરવા વવનુંતી છે. 	

વવભાગીય 
કચેરી તલોદ 

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી ચોઇલા 	

પી.આઇ .પટેલ  
નાયબ ઈજનેર  

  મો-નું 
૯૮૭૯૨૦૧૬૪૬ 

 	

સદર અરજદાર પટેલ સોમાભાઇ નાથાભાઈ ના નામનુું ખેતીવાડી વવજજોડાણ ચોઇલા ગામની 
સીમમાું િરાવે છે સદર ખેતીવાડી વવજજોડાણ ૬૬કેવી બાયડ સબ સ્ટેશનમાુંથી નીકળતા 
૧૧કેવી.છભોવ એ.જી.ટફડર (૧૩૩ એમ્પપયર) ઉપર આવેલુું છે. જે સબ સ્ટેશનથી અંદાજજત ૮ 
ટકમીના અંતરે આવેલ છે. સદર ગ્રાહકને ૪૧૪ વોલ્ટેજ હાલમાું મળે છે સદર ગ્રાહકના 
વવસ્તારમાું ખેતીવવષયક અરજીઓની સુંખ્યા વધ ુહોવાના કારણે અગાઉથી વાસનીરેલ ગામ 
પાસે નવીન સબ સ્ટેશનની દરખાસ્ત મુંજૂર કરાવેલી છે જે નવીન સબ સ્ટેશનનુું બાુંિકામ 
ચાલ ુથઈ ગયેલ છે. ૬૬કેવી. લાઇન ઊભી થઈ ગયેલ છે. કુંરોલ રૂમનુું કામ પ્રગવતમાું છે 
સદર સબ સ્ટેશનનુું કામ માચર-૧૫ માું પણૂર થઈ શકે તેમ છે  સદર સબ સ્ટેશન ચાલ ુથવાથી 
ચોઇલા,છાપટરયા,વાસનીરેલ જેવા ગામોના મોટાભાગના ખેતીવાડી ગ્રાહકો માટે ૪(ચાર) 
નવીન ટફડરો વાસનીરેલ,સબ સ્ટેશનથી જોડાશે જેનાથી સદર ગ્રાહકનુું રાન્સફોમરર ૧ ટકમી. 
ના અંતરમાું આવી જશે જેનાથી ખેતીવાડી ગ્રાહકોના વોલ્ટેજ ખબૂ જ સારા મળશે અને 
વવજવવકે્ષપ પણ ગણો ઓછો થઈ જશે.

વનકાલ 

 માહીતી પત્રર્-૨ 

જીલ્લાન  ંનામ : અરિલ્લી 
 તા. ૨૩.૯.૧૪ ના રોજ તાલ ર્ા બાયડ મ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબાર માટે આિેલ રજૂઆતોની માહીતી 



 

અ. 

ન.ં

 તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-

સરનામ  ં
પેટાવિભાગની 

વિગત.

 

અરજદારનો
 સપંર્ક  નબંર

 ફરીયાદની વિગત
વિભાગીય 

ર્ચેરી/ પેટા 
વિભાગીય 

ર્ચેરી

 ફરીયાદના 
વનિારણ માટે 

જિાબદાર 

અવિર્ારીઓનાં 
નામ-નબંર.

 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ
 વનર્ાલ/ 

સમય 

મયાકદા

1 2 3 4 5 6 7 8

૪ ૧.૯.૨૦૧૪ 

વણકર નટવરભાઇ 
પુુંજાભાઈ મ.ુપો.મોટી 

ઇન્રાણ 
તા:બાયડ,જી.અરવલ્લી

. 	

જયભારત સાથે જણાવવાનુું કે હુું અરજદાર મોજે ગામ મોટી ઇન્રાણ તા;બાયડ જી.અરવલ્લી નો 
રટહસ છું  અને આ ગામમાું અમારુું  આશરે ૭૦ થી ૮૦ ઘરોનુું ફબળયુું આવેલ છે અમારુું  ફબળયુું 
અનસુબુચત જાવતના વવસ્તારવાળું હોઈ અને સરકારશ્રી અમારા વવસ્તારમાું મફત વીજળીકરણ કરી 
આપે છે .તો અમ રહીશોની નમ્ર અરજ છે કે અમારા વવસ્તારને સ્રીટ લાઇટનુું વીજળીકરણ કરી 
આપી અમોને અજવાળું કરી આપવા વવનુંતી  છે.

વવભાગીય 
કચેરી તલોદ 

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી 
સાથપબા 	

એ.કે.પરમાર - 
નાયબ ઈજનેર  
     મો-નું       

    ૯૯૨૫૨ 
૧૫૫૨૬  	

સદર અરજદારની ફટરયાદના બાબતે જણાવવાનુું કે  અરવલ્લી જજલ્લાના બાયડ તાલકુાનાું 
ઇન્રાણ ગામ સાઠપબા પેટા વવભાગીય કચેરી હઠેળ આવે છે સદર ગામમાું વણકર વાસનો 
મોટો વવસ્તાર આવેલ છે સદર ગામમાું હાલમાું કોઈ સ્રીટ લાઇટ વવજજોડાણ નથી આથી 
સદર રજૂઆત બાબતે જરૂરી વણકર વાસ વવસ્તારમાું સ્રીટ લાઇટ વીજળીકરણ અનસુબુચત 
જાવતનો વવસ્તાર હોઈ એસ.સી.પી. યોજના હઠેળ વીજળીકરણ બાબતે ગામના સરપુંચશ્રીને 
રૂબરૂ મળી જરૂરી માગરદશરન અને યોજના અંગે માટહતી આપેલ છે. સરપુંચશ્રી ધ્વારા જરૂરી 
અરજી સ્રીટ લાઇટ માટેનો ઠરાવ અન્ય આિાર મળ્યે આ ઓટફસ ધ્વારા અગ્રતાના િોરણે 
એસ.સી.પી.યોજના હઠેળ જરૂરી તાુંવિક મુંજૂરી મેળવી કામ પણૂર કરી ફટરયાદનુું વનરાકરણ 
કરવામાું આવશે. .	

વનકાલ 

૫ ૮.૮.૨૦૧૪

પગી જેરાભાઈ 
ભતૂાભાઈ 

,મ.ુદહગેામડા 
પો.રનેચી 

,તા;બાયડ.જી.અરવ
લ્લી.	

૯૭૧૨૫ 
૫૧૧૯૫

જયભારત સહ જણાવવાનુું કે મોજે દહગેામડા તા-બાયડ ના રહીસ પગી જેરાભાઈ ભતૂાભાઈ ને 
સવે નું-૪૫  માું તા-૨૨-૩-૧૩ ના રોજ આપની કચેરીના પિ અનસુાર સવે નું-૫૫ માું નવીન 
જોડાણ વશફ્ટિંગ કરવા માટેના દસ્તાવેજ આપની પેટાકચેરી બાયડ ખાતે આપેલ છે.તેની પાવતી નું-
જીપી  -૬૧૨૬  છે.જે જૂના સવે નું- ૪૫ ની છે. એ જ રીતે આપ સાહબેશ્રીના આદેશ અનસુાર 
વશફ્ટિંગ કરેલ સવે નુંબરમાું નવીન બોર બનાવેલ તથા અંદાજે રૂ.૫૦૦૦૦/-નો ખચર કરેલ છે. 
વશફ્ટિંગ માટેના ગ્રાહક નું-૨૩૬૦૭/૦૦૦૦ તથા તેની રસીદ નું-વવજે-૯૭૭૪૫૩  છે. તથા ૨૦૦ /-રૂ. 
ભરેલ છે છતાું તેના બદલે આપ સાહબેશ્રીની ઓટફસથી સવે એનએમ.-૪૫ નુું અંદાજપિ આપેલ 
છે. તો અમો બાયડ પેટાકચેરીમાું અંદાજપિના નાણાું ભરપાઈ કરવા ગયેલ તો અંદાજપિના  
નાણાું સ્વીકારેલ નથી  આપ સાહબેશ્રીને મારી નમ્ર વવનુંતી છે કે અમોને સવે નું-૫૫  નુું અંદાજપિ 
આપી નવુું વવજજોડાણ આપવા મારી નમ્ર અરજ છે. આપ સાહબેશ્રીના આદેશ નજુબ અમોએ સવે 
નું-૪૫  માથી સવે નું-૫૫ માું નવીન બોર બનાવેલ છે આ માટે અમોએ રૂ.૫૦૦૦૦/-નો ખચર કરેલ 
છે.અમો ખબૂ જ ગરીબ પટરમ્સ્થવતમાું જીવન ગજુારીએ છીએ તો અમારી આ અરજી ધ્યાને રાખી 
અમોએ સવે નું-૫૬માું નવીન વવજજોડાણ આપવા આપ સાહબેશ્રીને અમારી નમ્ર અરજ છે.

વવભાગીય 
કચેરી તલોદ 

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી  બાયડ 	

આર.એમ.વસાવા
. - નાયબ 

ઈજનેર    મો-નું 
૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧ 	

જય ભારત સહ જણાવવાનુું કે શ્રી પગી જેરાભાઈ ભતૂાભાઈ એ તા-૨૭-૧૧-૨૦૦૩ ના રોજ 
નવીન ખેતીવાડી વવજજોડાણ ની માગણી ૪૫ સવે નુંબરમાું દહગેામડા ખાતે માગવામાું 
આવેલ હત ુું. સદર તેમની માગણી અનસુુંિાને સ્થળ ચકાસણી કરતાું સદર સવે નું:-૪૫ માું 
પગી રમણભાઈ ભતૂાભાઈ ગ્રાહક નુંબર ૨૩૬૪૬/૦૦૧૭૨/૦ નામનુું વવજજોડાણ હયાત હત ુું. 
આમ કુંપનીના વનયમાનસુાર એક સવે નુંબરમાું બીજુ ું વવજજોડાણ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં 
તેમની તા.૨૭/૧૧/૨૦૦૩ ની ખેતીવાડી વવજજોડાણની માગણી રદ કરી દફતરે કરવામાું 
આવેલ છે॰ 	

વનકાલ 

૬ ૮.૮.૨૦૧૪ 

પગી પે્રમજીભાઇ 
નવાભાઇ મ-ુ

દહગેામડા,પો-રાણેચી 
તા-

બાયડ,જી.અરવલ્લી	

૮૧૪૧૦ 
૦૨૯૫૦

જયભારત સહ જણાવવાનુું કે મોજે દહગેામડા તા-બાયડ ના રહીસ પગી પે્રમજીભાઇ નવાભાઇ ને 
સવે નું-૫૯  માું તા-૨૨-૩-૧૩ ના રોજ આપની કચેરીના પિ અનસુાર સવે નું-૫૬  માું નવીન 
જોડાણ વશફ્ટિંગ કરવા માટેના દસ્તાવેજ આપની પેટાકચેરી બાયડ ખાતે આપેલ છે. સવે નું ૫૬ માું 
નવીન બોર વશફ્ટિંગ કરેલ સવે નું માું બનાવેલ છે તથા અંદાજે રૂ.૫૦૦૦૦/-નો ખચર કરેલ છે. 
વશફ્ટિંગ વખતે રૂ ૨૦૦ /-રૂ. ભરેલ છે છતાું તેના બદલે આપ સાહબેશ્રીની ઓટફસથી સવે કરવા બે 
િણ વખતે આવ્યા છતાું અંદાજપિ આપેલ નથી આપ સાહબેશ્રીને મારી નમ્ર વવનુંતી છે કે અમોને 
સવે નું-૫૬   નુું અંદાજપિ આપી નવુું વવજજોડાણ આપવા મારી નમ્ર અરજ છે. આપ સાહબેશ્રીના 
આદેશ નજુબ અમોએ ૨૨-૩-૧૩ ના પિના આદેશ મજુબ એમોએ સવે નું-૫૯  માથી સવે નું-૫૬  
માું નવીન બોર બનાવેલ છે આ માટે અમોએ રૂ.૫૦૦૦૦/-નો ખચર કરેલ છે.અમો ખબૂ જ ગરીબ 
પટરમ્સ્થવતમાું જીવન ગજુારીએ છીએ તો અમારી આ અરજી ધ્યાને રાખી અમોએ સવે નું-૫૬માું 
નવીન વવજજોડાણ આપવા આપ સાહબેશ્રીને અમારી નમ્ર અરજ છે.

વવભાગીય 
કચેરી તલોદ 

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી  બાયડ 	

આર.એમ.વસાવા
. - નાયબ 

ઈજનેર    મો-નું 
૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧ 	

સદર અરજદારની ફટરયાદના બાબતે જણાવવાનુું કે બાયડ ગામના શ્રી પગી પે્રમજીભાઇ 
નવાભાઇ એ તા-૪-૨-૨૦૦૪ ના રોજ ખેતીવાડી વવજજોડાણની માગણી કરેલ  હતી. આમ 
આપનુું સવે નું-૫૯ માું માુંગેલ ખેતીવાડી વવજજોડાણ સવે નું-૫૬ માું ફેરવવા માગો છો જેથી 
આ અંગેની સક્ષમ અવિકારીની મુંજૂરી  લઈ આ અંગેનુું જરૂરી અંદાજપિ તા-૨૦-૦૯-૨૦૧૪ 
ના રોજ આપવામાું આવેલ છે॰

વનકાલ 



 

અ. 

ન.ં

 તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-

સરનામ  ં
પેટાવિભાગની 

વિગત.

 

અરજદારનો
 સપંર્ક  નબંર

 ફરીયાદની વિગત
વિભાગીય 

ર્ચેરી/ પેટા 
વિભાગીય 

ર્ચેરી

 ફરીયાદના 
વનિારણ માટે 

જિાબદાર 

અવિર્ારીઓનાં 
નામ-નબંર.

 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ
 વનર્ાલ/ 

સમય 

મયાકદા

1 2 3 4 5 6 7 8

૭ 0

પરમાર ઉદાભાઈ 
બબાભાઈ  

મ.ુપો.વાુંટાડા તા-
બાયડ,જી.અરવલ્લી

0

જયભારત સહ જણાવવાનુું કે હુું અરજદાર પરમાર ઉદાભાઈ બબાુંભાઈ ,ગામ વાુંટાડા તા-
બાયડ,જી.અરવલ્લી નો રટહસ છું અને અમોને આપની પેટાવવભાગીય કચેરી બાયડ ખાતે નવીન 
ખેતીવાડી વવજજોડાણ માટે માગણી કરેલ હતી અને તે મુંજૂર પણ કરવામાું આવેલ છે અને આપની 
પેટા કચેરી તરફથી અંદાજપિ અમોને આપેલ તે દરવમયાન અમારે વરસાઈ થઈ શકેલ નહીં 
હોવાથી અમોને મદુત વિારી આપવામાું આવેલ પરુંત ુતેમ કરવામાું આશરે ૧૫ થી ૨૦ ટદવસનો 
સમય વિારે થવાને કારણે અમારુું  અંદાજપિ સ્વીકારવામાું આવેલ નથી તો આ લોક દરબારમાું 
અમારી સમસ્યાનુું વનરાકરણ લાવી મારૂ અંદાજપિ સ્વીકારવા મારી નમ્ર અરજ છે.

વવભાગીય 
કચેરી તલોદ 

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી  બાયડ 	

આર.એમ.વસાવા
. - નાયબ 

ઈજનેર    મો-નું 
૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧ 	

સદર બાબતે જણાવવાનુું કે બાયડ તાલકુાનાું વાુંટાડા ગામનાશ્રી પરમાર ઉદાભાઈ બાબભાઈ 
ધ્વારા તા-૨૭-૧-૨૦૧૧ ના રોજ ખેતીવાડી વવજજોડાણ ની માગણી કરેલ છે. ખેતીવાડી 
વવજજોડાણનુું અંદાજપિ તેમણે ૨૧-૪-૨૦૧૪ ના રોજ આપવામાું આવેલ હત ુું. પરુંત ુ૧ 
મટહનાની સમયમયારદામાું તેઑ અંદાજપિ ભરપાઈ ના કરી શકતા અંદાજપિની ભરપાઈ 
માટે સમયમયારદા વિારવા માટે અરજી કરેલ હતી.જેના અનસુુંિાને તેઓને તા-૧૭-૯-૨૦૧૪ 
ના રોજ અંદાજપિ આપવામાું આવેલ છે જે અંદાજપિ ના નાણાું તા-૧૮-૯-૨૦૧૪ ના રોજ 
ભરપાઈ કરેલ છે. માલ સામાનની ઉપલબ્િતા પ્રમાણે વહલેામાું વહલેી તકે કામ પણૂર કરી 
આપવામાું આવશે .

વનકાલ 

૮ 	 ૩૧.૮.૨૦૧૪ 

જાલા ભાવાનસીહ 
ફતેવસહ મ.ુપો.છભોવ 

તા;બાયડ 
જી.અરવલ્લી 	

૯૪૨૬૦ 
૪૪૧૦૯

જયભારત સાથે જણાવવાનુું કે અમો અરજદાર મોજે ગામ છભોવ તા;બાયડ,જી.અરવલ્લી ના રટહસ 
છીએ અમો અરજદારે તા-૨૬-૧૧-૯૯ ના રોજ આપની પેટા કચેરી બાયડ ખાતે ખેતીવાડી 
વવજજોડાણ લેવા માટે અરજી નોિણી કરાવેલ હતી. તેના અનસુુંિાને અમોને તા-૧૦-૮-૨૦૦૧ ના 
રોજ અંદાજપિ ભરપાઈ કરવા જણાવેલ હત ુું જે કવૂામાું પાણીનો ઓછો પરુવઠો હોવાથી મારી 
અરજી ક્રમાનસુાર ચાલ ુરાખવા જણાવેલ જે સુંદભે ક્રમાુંક ૧૪૪૦ થી મને રૂ.૨૧૨૮૩/-નુું અંદાજપિ 
આપવામાું આવેલ હત ુું જે મે ભરપાઈ ના કરતાું અરજી જૂના ક્રમાનસુાર ચાલ ુરાખવા જણાવેલ હત ુું 
ત્યારબાદ તા-એવપ્રલ-૨૦૧૧ માું જેનો ક્રમાુંક ૧૨૭૧ થી મને રૂ.૧૮૬૧૦૨/-નુું તત્કાલ યોજના હઠેળ 
ભરવા અંદાજપિ આપેલ જે મારી આવથિક પટરમ્સ્થતી ના હોઈ સરકારી વનયમ મજુબ રાહત દરે 
જૂની તા-૨૬-૧૧-૯૯ ની અરજી ના ક્રમાુંકનસુાર એસ.પી.એ યોજના હઠેળ મારી અરજી ચાલ ુહોઈ 
આજટદન સિુી મને મારી તા-૨૬-૧૧-૯૯ ની અરજી અંગે સવે કરી ખેતીવાડી યોજના હઠેળ 
વવજજોડાણ આપેલ નથી જે મને અન્યાય કરતાું છે તો આપ સાહબેશ્રીને વવનુંતી કે મારી આ અરજી 
ધ્યાને લઈ મને તા-૨૬-૧૧-૯૯ ના ક્રમ અનસુાર વવજજોડાણ સત્વરે આપવા અમારી નમ્ર અરજ છે.

વવભાગીય 
કચેરી તલોદ 

પેટા 
વવભાગીય 
કચેરી બાયડ

આર.એમ.વસાવા
 - નાયબ 

ઈજનેર મો-નું 
૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧ 

	 	

સદર બાબતે જણાવવાનુું કે બાયડ તાલકુાનાું છભાવ ગામનાશ્રી અરજદાર દ્વારા તા-૨૬-૧૧-
૯૯ ના રોજ ખેતીવાડી વવજજોડાણની માગણી કરેલ હતી ત્યારબાદ તેઓએ બે વાર તા-૧૭-૪-
૨૦૧૧  તથા ૧૭/૦૧/૧૧ તેમની ખેતીવાડી ની અરજી તત્કાલ સ્કીમ હઠેળ ફેરવેલ હતી. પરુંત ુ
તેઓ બને્ન વાર અંદાજપિ ભરપાઈ કરી શકેલ ના હતા ત્યારબાદ તેમની તા-૨૬-૧૧-૯૯ ની 
ખેતીવાડી વવજજોડાણ ની અરજી એસ.પી.એ સ્કીમ હથેળ સક્ષમ અવિકારીની મજૂરી લઈ તે 
અંગેનુું અંદાજપિ તા-૨૦-૯-૨૦૧૪ ના રોજ આપવામાું આવેલ છે.

વનકાલ 

૯ ૨૬.૮.૨૦૧૪ 

પટેલ સોમાભાઇ 
નાથાભાઈ વતી 

પટેલ ગોવવિંદભાઈ 
એસ. મ.ુચોઇલા,તા-
બાયડ-જી.અરવલ્લી

૮૫૧૧૩ 
૨૦૦૭૦
૯૪૨૮૩ 
૧૪૯૫૩

જયભારત સહ જણાવવાનુું કે અમારુું  ખેતીવાડી કનેક્શન સોમાભાઇ નાથાભાઈ પટેલના નામનુું છે 
પરુંત ુતે કનેક્ષનની ડી.પી.ના છેક આંબલીયારા સબ સ્ટેશનથી 14 ટકમી. જેટલા અંતરેથી પાવર 
આવે છે તે ડી.પી.માું 300 થી 350 વોલ્ટેજ સીજનમાું મળે છે (ચોમાસામાું વોલ્ટેજ સારા મળે છે) 

વસજનમાું ઓછા વોલ્ટેજ મળવાથી મોટર બળી જાય છે  અમારા ખેતરમાું ખેતી કરતાું, ખેતર ખેડતા 
તાબણયો કપાઈ જવાથી પોલ નમી જઈને વાયર ઢીલા થઈ જાય છે તે વાયરો ખેચી આપવા મારી 

વવનુંતી છે.

વવભાગીય 
કચેરી તલોદ 

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી ચોઈલા 	

પી.આઈ.પટેલ . 
 નાયબ ઈજનેર 

   મો-નું 
૯૮૭૯૨૦૧૬૪૬ 

 		

સદર ખેતીવાડી વીજ ગ્રાહક પટેલ સોમાભાઇ નાથાભાઈ -ચોઇલા વાળા રાન્સફોમર માું કુલ 
10 એ.જી.વવજગ્રાહકો છે તેમાું કુલ 45 હો.પા. કરાટરત વવજભાર છે તેમાું કુલ 12 ગાળા 
એલ.ટી.લાઇનના હતા તે પૈકી ફક્ત 3 ગાળામાું 1 તાબણયો કપાઈ જવાથી ઢીલા થઈ ગયા 
હતા તેમાું નવો તાબણયો લગાવીને િણ ગાળાનુું રી-ફસ્રિંબગિંગ કરવી દીિેલ છે બાકીના ૯ ગાળા 
બરાબર જણાયેલ હતા. આ વસવાય લો વોલ્ટેજના બાબતે જણાવવામાું આવે છે કે સદર 
ખેતીવાડી રાન્સફોમર ૬૬કેવી. આંબલીયારા એસ.એસ.માથી નીકળતા ૧૧કેવી. િનપરુા 
એ.જી.ટફડર ( ૧૪૧ એમ્પપયર લોડ) માું આવેલુું ૬૩ કેવવએનુું છે સદર રાન્સફોમરર સબ 
સ્ટેશનથી અંદાજજત ૧૪ટકમી. જેટલા અંતરે છે જેના કારણે વોલ્ટેજ ૪૦૮ જેટલા મળે છે.સદર 
ગ્રાહકના વવસ્તારમાું ખેતીવવષયક અરજીઓની સુંખ્યા વધ ુહોવાના કારણે અગાઉથી 
વાસનીરેલ ગામ પાસે નવીન સબ સ્ટેશનની દરખાસ્ત મુંજૂર કરાવેલી છે જે નવીન સબ 
સ્ટેશનનુું બાુંિકામ ચાલ ુથઈ ગયેલ છે. ૬૬કેવી. લાઇન ઊભી થઈ ગયેલ છે. કુંરોલ રૂમનુું 
કામ પ્રગવતમાું છે સદર સબ સ્ટેશનનુું કામ માચર-૧૫ માું પણૂર થઈ શકે તેમ છે  સદર સબ 
સ્ટેશન ચાલ ુથવાથી ચોઇલા,છાપટરયા,વાસનીરેલ જેવા ગામોના મોટાભાગના ખેતીવાડી 
ગ્રાહકો માટે ૪(ચાર) નવીન ટફડરો વાસનીરેલ,સબ સ્ટેશનથી જોડાશે જેનાથી સદર ગ્રાહકનુું 
રાન્સફોમરર ૧ ટકમી. ના અંતરમાું આવી જશે જેનાથી ખેતીવાડી ગ્રાહકોના વોલ્ટેજ ખબૂ જ 
સારા મળશે અને વવજવવકે્ષપ પણ ગણો ઓછો થઈ જશે.

વનકાલ 



 

અ. 

ન.ં

 તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-

સરનામ  ં
પેટાવિભાગની 

વિગત.

 

અરજદારનો
 સપંર્ક  નબંર

 ફરીયાદની વિગત
વિભાગીય 

ર્ચેરી/ પેટા 
વિભાગીય 

ર્ચેરી

 ફરીયાદના 
વનિારણ માટે 

જિાબદાર 

અવિર્ારીઓનાં 
નામ-નબંર.

 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ
 વનર્ાલ/ 

સમય 

મયાકદા

1 2 3 4 5 6 7 8

૧૦ ૨૫.૮.૨૦૧૪ 

પટેલ નારણભાઇ 
મેલાભાઈ મ.ુપો. 

તેનપરુ 
તા;બાયડ,જી.અરવલ્લી

.

-
જયભારત સહ જણાવવાનુું કે જુનવાડા રોડ ઉપર પટેલ વસુંતભાઇ મેલાભાઈ ના ખેતરમાું આવેલ 
ટી.સી. ઉપર લગાવેલ ડી,.ઑ. (લુંગટરયા) વારુંવાર બળી જાય છે જેથી અમારી મોટરો વારુંવાર 
બળી જાય છે. તો  આ અંગે સત્વરે ટરપેટરિંગ કરી યોગ્ય કરશોજી.

વવભાગીય 
કચેરી તલોદ 

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી ચોઇલા 		

પી.આઈ.પટેલ . 
 નાયબ ઈજનેર 

   મો-નું 
૯૮૭૯૨૦૧૬૪૬ 

 		

સદર ગ્રાહકની અરજીમાું જણાવેલ રાન્સફોમરર ૧૦૦ કેવવએનુું ૧૧કેવી ભડૂાસણ એ,જી,ટફડર નુું 
જુનવાડા રોડ ઉપર આવેલુું છે સદર રાન્સફોમરર સેંટરમાું કુલ ૯ (નવ) ખેતીવાડી વવજજોડાણો 
આવેલા છે. તા-૬-૯-૧૪ ના રોજ સદર રાન્સફોમરર સેંટરના વપન ટાઇપ ડી.ઑ ના જ ુંપરો 
નવેસરથી બનાવીને રાન્સફોમરર મેન્ટેનન્સ કરીને તેમાથી નીકળતી એલ.ટી. લાઇનના કુલ 
૧૨ ગાળાનુું રી-સ્ટૃબગિંગ કરેલ છે તથા એલ.ટી.લાઇનને નડતરરૂપ બે વકૃ્ષની ડાળીઓ પણ 
કાપી નાખેલ છે. ત્યારબાદ આજટદન સિુી સદર ગ્રાહકની ફટરયાદ ફરીથી મળેલ નથી.

વનકાલ 

૧૧ ૨૮.૮.૨૦૧૪

ચૌહાણ ભાવાનસીહ 
એસ. મ.ુ ગોડાિરા 

પો-ઇન્રાણ તા-
બાયડ,જી.અરવલ્લી

૮૧૨૮૬ 
૦૦૯૫૫

જયભારત સહ જણાવવાનુું કે અમારા ઇન્રાણ આમોદરા ના વવસ્તારમાું આશરે ૩૫૦ ખેતીવાડીના 
વવજજોડાણ આપેલ છે તેમજ આ વવસ્તારમાું ઘર વપરાશના પણ બે હજાર જેટલા કનેક્શનો 
આપેલા છે ઇન્રાણ ગામમાું છેક ૧૫ ટકમી. દૂર સાથપબા થી પાવર આવે છે જ્યારે આમોદરા 
વવસ્તારમાું ૨૦ ટકમી. દૂર ડેમાઈ થી પાવર આવે છે આ અમારો વવસ્તાર લાઇન ના છેલ્લા ભાગે 
આવેલ હોઈ ઓછા વોલ્ટેજ ઉનાળાની વસજનમાું મળે છે  જેથી સત્વરે યોગ્ય કાયરવાહી કરવા 
વવનુંતી છે.

વવભાગીય 
કચેરી તલોદ 

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી સાઠુંબા

એ.કે. પરમાર   
નાયબ ઈજનેર  
  મો-નું         

૯૯૨૫૨ 
૧૨૫૨૬ 		

સદર બાબતે જણાવવાનુું કે આ વવસ્તારમાું આવેલ ખેતીવાડી વવજજોડાણો ઉપર ૬૬કેવી. 
સાથપબા અને ૬૬કેવી. ડેમાઈ સબ સ્ટેશનમાુંથી નીકળતા ક્રમશ ૧૧કેવી. ઇન્રાણ ,તાલોદ અને 
લાુંક ટફડર ઉપર આપવામાું આવે છે. બુંને સબ સ્ટેશનઑ આ વવસ્તાર થી ૧૫ થી ૨૦ ટકમી. 
દૂર આવેલ છે. અગાઉ નોિાયેલ ખેતીવવષયક વવજજોડાણોની અરજીઓ અને હાલના હયાત 
વવજજોડાણોના લોડના અનસુુંિાને નવીન ૬૬કેવી. ઇન્રાણ સબ સ્ટેશન ની દરખાસ્ત કરેલ છે 
અને જે મુંજૂર થયેલ છે. અને હાલમાું સદર સબસ્ટેશનની જમીન સુંપાદનનુું કાયર પણૂર થઈ 
બાુંિકામ કરવાની કાયરવાહી ચાલ ુકરવામાું આવેલ છે. સદર સબસ્ટેશનનુું કામ માચર-૧૫ 
સિુીમાું પણૂર થશે સદર સબસ્ટેશનમાથી િણ જ્યોવતગ્રામ અને બે ખેતીવાડી ટફડરોની મુંજૂરી 
છે. જે કાયારમ્ન્વત થતાું સદર વવસ્તારના વવજ્ ગ્રાહકોની ફટરયાદનુું વનરાકરણ થઈ જશે.

વનકાલ 

જયભારત સહ જણાવવાનુું કે પ્રશ્ન-૧. નવીન કૃવષ વવજજોડાણો આપવા બાબતે મટટટરયલ -
સાિનસામગ્રીના અભાવે જડપથી કામગીરી થતી નથી અને વવલુંબ થાય છે.તેનુું વનવારણ કરવુું .

સદર વવષય બાબતે જણાવવાનુું કે ખેતીવાડી હતેનુા સામાન્ય ક્રમ હઠેળ નોિાયેલ 
અરજીઓના એસ.પી.એ. યોજનામાું વાવષિક લક્ષયાુંક અનસુાર જરૂરી અરજીઓ અગ્રતાક્રમ 
પ્રમાણે સવે કરી તાુંવિક મુંજૂરીઓ મેળવી અરજદારોને અંદાજપિ આપવામાું આવે છે. જે 
પૈકી અંદાજપિ ના નાણાું ભરપાઈ કરેલા અરજદારોને અગ્રતાક્રમ પ્રમાણે વવજજોડાણ 
આપવાની કાયરવાહી કરી ક્રમઅનસુાર વવજજોડાણ આપવામાું આવે છે.

વનકાલ 

પ્રશ્ન-૨ . ડી.પી.લાઇટ છ માસથી કામગીરી થયેલ હોવા છતાાં વીજ  કનેક્શન ચાલ ુથતાાં નથી તેથી ખેડતૂ રવવ 

/ખરીફ પાક સીજન લઈ શકતો નથી.
હાલના તબકે્ક તા-૨૦-૧ ૨ -૧ ૩  ના જે અરજદારો એ અંદાજપત્ર ના નાણાાં ભરપાઈ કરેલ તે અરજદારો ના 
નવીન લાઈનોના કામ પરૂા કરી ટ્રાન્સફોમમર લગાડવાની કાયમવાહી ચાલ ુછે.

વનકાલ 

પ્રશ્ન-૩ . કૃવિ વવજજોડાણોમાાં કેટલીક વખત લોડ ચેકકિંગના કારણે અસહ્ય દાંડ (પૈસા) ભરવા માટે આદેશ કરવામાાં 
આવે છે. તેની બરાબર સમીક્ષા કરી યોગ્ય ધારાધોરણ મજુબ કાયમવાહી કરી રાહત આપવી.

કૃવિ જોડાણોમાાં વીજ ચેકકિંગ બાબતે -ગ્રાહકોના વીજ ચેકકિંગ કરી ભારતીય વવજધારા-૨૦૦૩  પ્રમાણે 

૧ ૨૬ની કલમ હઠેળ બીન અવધકૃત વધારાના લોડનુાં પરુવણી બીલ જે તે ગ્રાહકને આપવામાાં આવે છે 

અને વીજ નીયમમાાં જોગવાઈ અનસુાર ગ્રાહક તરફ્થી બીલ અંગેની રજુઆત આવે તો તે બીલની 
સમીક્ષા કરી ગ્રાહકની હાજરીમાાં સક્ષમ અવધકારી ધ્વારા આપેલ પરુવણી બીલ રીવાઈઝ કરી આપવામાાં 
આવે છે.

વનકાલ 

પ્રશ્ન-૪. જૂના કૃવિ વવજજોડાણો બાબતે એક જ કવૂામાાં ભાઈઓ ભાગની વહચેણીમાાં ૧૦ હો.પા. લોડ હોય તો બાંને 

ભાઈને ૫.૫ હો.પા. લોડ મોટરને બેસાડવાની માંજૂરી આપવી તેમજ વારસાઈમાાં જરૂરી કાગળો આધાર 

પરુાવાઓ લઈ કરી આપવા.
કાંપનીના વનયમાનસુાર એક સવે નાંબરમાાં બીજુ ાં વવજજોડાણ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં વનકાલ 

આર.એમ.વસાવા
./ એ.કે.પરમાર -
પી.આઇ પટેલ  -
 નાયબ ઈજનેર 
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