
 અ. 

ન.ં

 તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-

સરનામ  ંપેટાવિભાગની 
વિગત.

 અરજદારનો 
સપંર્ક  નબંર  ફરીયાદની વિગત

વિભાગીય 

ર્ચેરી/ પેટા 
વિભાગીય 

ર્ચેરી

 ફરીયાદના 
વનિારણ માટે 

જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના ં
નામ-નબંર.

 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ
 વનર્ાલ/ 

સમય 

મયાકદા

અંવતમ
વનર્ાલ

1 2 3 4 5 6 7

૧ 	 ૨૫-૮-૨૦૧૪ 	

ભારતીય કિશાન સગં 
તા.તલોદ,જી.સાબરિાઠંા 

પટેલ છનાભાઇ િોદરભાઈ 
પ્રમખુ.	

૯૪૦૮૦૧૧૯૮૦ 	

ય.ુજી.વી.સી.એલ.તલોદ-૧ પેટાવવભાગીય િચેરીમા ંતા.૨૯-૧-૨૦૧૦ ના રોજ જુપડપટ્ટી 
યોજના અન્વયે રૂ.૧૧૫૦/- ગોરા ગ્રામ પચંાયતે અરજદારોની યાદી સાથે ભરેલ છે. 
અરજદારોની યાદી,ચલણની નિલ, તથા ટી.ડી.ઑ.શ્રીની વવજજોડાણ/વ/૪૮/૧૦ થી ના 
કરપોટટ  સાથે તા.૨૯-૧-૧૦ ના રોજ ઉ.ગ.ુવી.િ.લી તલોદ-૧ પેટા વવભાગીય િચેરીમા ંરજૂ 
િરેલ છે.પરંત ુહજુ સધુી આ વવજજોડાણ આપવામા ંઆવેલ નથી.સને ૨૦૧૧-૧૨ ના 
વર્ટમા ંબી ટાઇપમા ંઆવતા જોડાણો માટે એલ.ટી.લાઇન પણ નાખવામા ંઆવેલ 
છે.પરંત ુહજુ સધુી જોડાણ ચાલ ુિરી આપવામા ંઆવેલ નથી.આ બાબતે વારંવાર 
રજૂઆત િરવા છતા ંસદર નાગકરિોની પરેશાની ધ્યાને લેવામા ંઆવતી નથી.અને 
સરિારશ્રીની યોજનાઓનો લાભ નાગકરિો સધુી પહોચી શિતો નથી. તો આ પ્રશ્ન 
લોિદરબારમા લઇ મને લેખખત જવાબ આપવા માટે આદેશ િરશો

વવભાગીય િચેરી 
તલોદ/ 

પેટાવવભાગીય 
િચેરી તલોદ-૧		

િે.એન.ડાભી.નાયબ 
ઈજનેર,પેટા િચેરી-

તલોદ-૧.	 
૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬

સદર વવર્ય બાબતે જણાવવાનિેુ તા.૨૯-૧-૨૦૧૦ના રોજ ભરેલ લાભાથીઓના ચલણ પૈિી 
૧૮ લાભાથીઓના વવજજોડાણો તા.૨૦-૩-૨૦૧૦ સધુીમા ંઆપવામા ંઆવેલા છે.તથા બાિીના ૫ 
પૈિી ૧ વવજજોડાણ તા.૨૦-૭-૨૦૧૩ના રોજ ચાલ ુિરેલ છે.અને ૪ વવજજોડાણો તા-૮-૯-
૨૦૧૪ના રોજ ચાલ ુિરેલ છે.	

વનિાલ 

	 ૨ ૨૫-૦૮-૨૦૧૪		

ભારતીય કિશાન સગં 
તા.તલોદ,જી.સાબરિાઠંા 

પટેલ છનાભાઇ િોદરભાઈ 
પ્રમખુ.	

૯૪૦૮૦૧૧૯૮૦ 	

ય.ુજી.વી.સી.એલ.તલોદ-૨ના તાબંાના સાગપરુ ગ્રામ પચંાયત દ્ધારા તા-૧૩-૧-૨૦૧૦ 
ના રોજ રૂ.૨૧૫૦/- ચલણથી તથા તા.૨૬-૨-૧૩ ના રોજ ૨૪૫૦/- રૂ.ચલણથી ભરી 
યાદી સાથે ટી.ડી.ઑ.તલોદ,તાલિુા પચંાયતના કરપોટટ  સાથે રજૂ િરેલા હતા.સદર 
જુપડપટ્ટી યોજનામા ંવવજજોડાણ આપવામા ંઆવતા ના હોવાથી સાગપરુના વાતની 
પરમાર સરેુશવસહ રામસીહ જુલાઈ-૧૭/૨૦૧૨ ના રોજ ગ્રામ સ્વાગત િાયટક્રમમા ં
રજૂઆત િરેલ હતી જેના અનસુધંાને ઑ.ડબલ્ય ુન ં-૩૫૯૦ ના પત્રથી તા-૧૯-૭-૧૨ના 
રોજ નાયબ ઈજનેર પેટાિચેરી તલોદ-૨ ધ્વારા જવાબ પાઠવેલ તેમા ંબી.ટાઇપના ૩૪ 
વવજજોડાણ બાિી છે.જેનુ ંિામ િોન્ત્રાક્ટોર ને આપી દીધેલ છે.અને ટૂંિ સમયમા ંપણુાટ 
થશે તેવુ ંજાહરે િરેલ છે.પરૂનત ુહજુ સધુી તમામ વવજજોડાણ આપવામા ંઆવેલ નથી 
તો આ પ્રશ્ન લોિ દરબારમા ંલઈ મને જવાબ આપવા મારી નમ્ર ભલામણ છે.

વવભાગીય િચેરી 
તલોદ/ 

પેટાવવભાગીય 
િચેરી તલોદ-૨

એસ.આર.રાણા  
નાયબ ઈજનેર,પેટા 
િચેરી-તલોદ-૨.	 	   
૯૮૭૯૨૦૧૬૨૭

 સદર વવર્ય બાબતે જણાવવાનિેુ તા-૧૩-૧-૨૦૧૦ના રોજ ભરેલ ૪૩ લાભાથીઓના ચલણ 
પૈિી ૩૯ લાભાથીઓને વવજજોડાણો તા-૧૨-૩-૨૦૧૨ના રોજ તથા બાિીના ૪ લાભાથીઓને 
વવજજોડાણ તા-૪-૯-૧૪ના રોજ ચાલ ુિરેલ છે.તા-૨૬-૨-૧૩ના રોજ ભરેલ ૪૯ લાભાથીઓના 
ચલણ પૈિી ૩૬ લાભાથીઓને વવજજોડાણ આપી દીધેલ છે.બાિી રહલેા ૧૩ લાભાથીઓ બી 
ટાઇપમા ંઆવતા હોઈ તાવંત્રિ મજૂરી લઈ પોલ ઊભા િરી દીધેલ છે.વાયરો ખેચીને વવજજોડાણો 
ચાલ ુિરવાનુ ંિામ એિ માસમા ં પણુટ િરવામા ંઆવશે.

એિ માસ

૩ ૨૫-૦૮-૨૦૧૪		

ભારતીય કિશાન સગં 
તા.તલોદ,જી.સાબરિાઠંા 

પટેલ છનાભાઇ િોદરભાઈ 
પ્રમખુ.	

૯૪૦૮૦૧૧૯૮૦ 	

તલોદ- તાલિુાના ંગોરા ગામે ચામર દલાભાઈના ઘરજોડે એલ.ટી.લાઈનનો વીજ પોલ 
તટૂી ગયેલ હતો. જે બાબતે તા-૧૯-૬-૧૩ ના રોજ લેખખત અરજી આપેલ હતી પરૂનત ુ
આજ કદવસ સધુી તે પોલ બદલવામા ંઆવ્યો નથી. કિસાનસઘં દ્ધારા પણ રજૂઆત 
િરેલ હતી ચમારવાસમા ંઆ પોલથી ગમે ત્યારે અિસ્માત થઈ શિે તેમ છે.અને 
નાગકરિો માટે જીવલેણ સાખબત થાય તેમ છે. પરંત ુએિ વર્ટ સધુી અરજી ધ્યાન પર 
લેવામા ંઆવી નથી તો આ બાબતે અમોને જવાબ રજૂ િરશો તેવી નમ્ર ભલામણ છે.	

વવભાગીય િચેરી 
તલોદ/ 

પેટાવવભાગીય 
િચેરી તલોદ-૧		

િે.એન.ડાભી.નાયબ 
ઈજનેર,પેટા િચેરી-

તલોદ-૧.	 
૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬

સદર વવર્ય બાબતે જણાવવાનિેુ ગોરા ગામના ચમાર દલાભાઈ ગાભાભાઈના ઘર પાસે 
આવેલ એલ.ટી.લાઇનનો તટૂી ગયેલ વીજ પોલ તા-૪-૯-૧૪ના રોજ સદર પોલની જગ્યાએ 
નવીન પોલ ઊભો િરી જરૂરી સમારિામ િરી દુરસ્ત િરેલ છે.

વનિાલ 

 માહીતી પત્રર્-૧
જીલ્લાન  ંનામ : સાબરર્ાઠંા

 તા. ૧૨/૯/૧૪ ના રોજ તાલ ર્ા તલોદ મ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબારની માહીતી



 અ. 

ન.ં

 તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-

સરનામ  ંપેટાવિભાગની 
વિગત.

 અરજદારનો 
સપંર્ક  નબંર  ફરીયાદની વિગત

વિભાગીય 

ર્ચેરી/ પેટા 
વિભાગીય 

ર્ચેરી

 ફરીયાદના 
વનિારણ માટે 

જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના ં
નામ-નબંર.

 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ
 વનર્ાલ/ 

સમય 

મયાકદા

અંવતમ
વનર્ાલ

1 2 3 4 5 6 7

૪

ભારતીય કિશાન સગં 
તા.તલોદ,જી.સાબરિાઠંા 

પટેલ છનાભાઇ િોદરભાઈ 
પ્રમખુ.	

૯૪૦૮૦૧૧૯૮૦ 	

અ.હાલ ખેતીવાડીમા ંએસ.પી.એ.યોજના મા ંવવજજોડાણ આપવામા ંઆવે છે. સદર 
જોડાણ અરજદાર ધ્વારા અંદાજપત્ર ભયાટના િેટલા કદવસમા ંઅરજદારને વવજજોડાણ 
પરંુૂ પાડવાનુ ંહોય છે.અને તે સમયમયાટદામા ંવવજજોડાણ આપવામા ંના આવે તો 
અરજદારને થયેલા નિુસાન બાબતે િંપનીએ િેટલુ ંવળતર આપવાની જોગવાઈ છે તે 
અમોને લેખખત પકરપત્ર સાથે લોિ દરબારમા ંજણાવશો. 	

વવભાગીય િચેરી 
તલોદ/ 

પેટાવવભાગીય 
િચેરી તલોદ-૧		-

તલોદ-૨

એસ.આર.રાણા 
િે.એન.ડાભી.નાયબ 
ઈજનેર,પેટા િચેરી-

તલોદ-૧-૨.	 
૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬- 
૯૮૭૯૨૦૧૬૨૭

જવાબ-૧ સદર વવર્ય બાબતે જણાવવાનિેુ ખેતીવાડી હતેનુા સામાન્ય ક્રમ હઠેળ નોધાયેલ 
અરજીઓમા ંએસ.પી.એ.યોજનામા ંવાવર્િિ લક્ષયાિં અનસુાર જરૂરી અરજીઓ અગ્રતાક્રમ પ્રમાણે 
સવે િરી તાવંત્રિ મજૂંરી મેળવી અરજદારોને અંદાજપત્ર આપવામા ંઆવેછે જે પૈિી અંદાજપત્ર 
ના નાણા ંભરપાઈ િરેલા અરજદારોને માલસામાનની ઉપલબ્ધતા પ્રમાણે અગ્રતાક્રમ અનસુાર 
વવજજોડાણ આપવાની િાયટવાહી હાથ ધરી ક્રમાનસુાર વવજજોડાણ આપવામા ંઆવેછે.

વનિાલ 

૫

ભારતીય કિશાન સગં 
તા.તલોદ,જી.સાબરિાઠંા 

પટેલ છનાભાઇ િોદરભાઈ 
પ્રમખુ.	

૯૪૦૮૦૧૧૯૮૦ 	

બ-તલોદ ઉ.ગ.ુવી.િ.લી.મા ંવારંવાર રજૂઆત િરવાથી મકટકરયલ નથી તેવો જવાબ 
આપવામા ંઆવેછે તો િંપની પોતાની જવાબદારીમા ંવારંવાર ઉણી ઉતરે છે.છેલ્લા બે 
વર્ટથી એસ.પી.એ.યોજનાના જોડાણ માલસામાનના અભાવથી આપ્યા નથી અને 
ખેડતૂોના કહતને મોટંુ જોખમ ઊભુ ંિયુું છે આ બાબતે લેખખત જવાબ આપશો.

વવભાગીય િચેરી 
તલોદ/ 

પેટાવવભાગીય 
િચેરી તલોદ-૧		-

તલોદ-૨

એસ.આર.રાણા 
િે.એન.ડાભી.નાયબ 
ઈજનેર,પેટા િચેરી-

તલોદ-૧-૨.	 
૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬ -
૯૮૭૯૨૦૧૬૨૭

જવાબ-૨ તલોદ તાલિુામા ંતલોદ વવભાગીય િચેરીમા ંતાબંા હઠેળ ની પેટાવવભાગીય િચેરી 
ધ્વારા વર્ટ-૨૦૧૩-૧૪ મા ં૬૭૪ તથા ૨૦૧૪-૧૫ (ચાલ ુવર્ટ) દરવમયાન ૧૮૦૬ આમ કુલ 
૨૪૮૦ ખેતીવાડી અરજીઓનો સવે િરવામા ંઆવેલ છે. જે પૈિી ૧૧૨૭ દરખાસ્તોની તાવંત્રિ 
મજૂંરીની િાયટવાહી િરી ૧૧૨૭ અરજદારોને અંદાજપત્ર આપવામા ંઆવેલ છે.જે પૈિી નાણા ં
ભરપાઈ થયેલ અંદાજપત્ર થયેલ અંદાજપત્ર પૈિી વર્ટ-૨૦૧૩-૧૪મા ંકુલ ૩૨૩ વવજજોડાણોના 
િામ પણુટ િરેલ છે.અંદાજપત્રના નાણા ંભરપાઈ થયા હોય તેવી કુલ ૩૫૧ અરજીઓ પડતર છે. 
જેનો વનિાલ ગ્રાહિ અવધિાર પત્ર પ્રમાણેની વનયત સમયમયાટદામા ંિરવામા ંઆવશે. 	

વનિાલ 

૬ ૨૫-૦૮-૨૦૧૪		

ભારતીય કિશાન સગં 
તા.તલોદ,જી.સાબરિાઠંા 

પટેલ છનાભાઇ િોદરભાઈ 
પ્રમખુ.	

ગત લોિ દરબારમા ંમે પ્રશ્ન ન-૮ થી તલોદ-૧ પેટાવવભાગીય િચેરીના આજણા ગામના 
પટેલ રામભાઇ િેશાભાઈ (એ.જી.૧૩૨) વાળા જોડાણ ઉપર જતી લાઇનનો િેબલ ૭ 
ફૂટની ઊંચાઈએ આવેલ છે.અને ગમે ત્યારે અિસ્માત થઈ શિે તેમ છે.જેના અનસુધંાને 
તા-૧૩-૮-૧૩ના રોજ સદંભટ ય.ુજી.વી.સી.એલ./િોપોરેટ/ટેિ-ડી.ઈ-૧/૧૧૩૮/૧૩ થી જવાબ 
આપવામા ંઆવેલ િે સદર ટી.સી.ની એલ.ટી.લાઈનનુ ંસમારિામ તા.૩૧-૫-૧૩ ના રોજ 
િરીને બે પોલ વચ્ચે નાખવામા ંઆવેલ એ.બી.િેબલનુ ંજમીનથી આશરે ૧૬ ફૂટ અંતર 
રાખવામા આવેલ છે.હું દાવા સાથે પ્રશ્ન ઉપસ્સ્થત િરંુ છં િે સદર એલ.ટી.લાઈન ઉપર 
િોઈ પોલ નાખવામા ંઆવેલ નથી અને હાલ પણ જમીનથી એ.બી.િેબલનુ ંઅંતર સાત 
ફૂટથી વધ ુનથી. આ બાબતે યોગ્ય તપાસ િરી મારા પ્રશ્નનુ ંવનરાિરણ લાવવા મારી 
ભલામણ છે.

વવભાગીય િચેરી 
તલોદ/ 

પેટાવવભાગીય 
િચેરી તલોદ-૧		-

તલોદ-૨

એસ.આર.રાણા 
િે.એન.ડાભી.નાયબ 
ઈજનેર,પેટા િચેરી-

તલોદ-૧-૨.	  
૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬-
૯૮૭૯૨૦૧૬૨૭

આંજણા ગામના રહીશ પટેલ રામભાઇ િેશાભાઈ ની (એ.જી.૧૩૨) વાળા વવજજોડાણ ઉપરથી 
જતી લાઇનના િેબલ નીચે બે પોલ ઊભા િરી તા.૨૮-૮-૨૦૧૪ ના રોજ જરૂરી સમારિામ િરેલ 
છે.	

વનિાલ 

૨૫-૦૮-૨૦૧૪		



 અ. 

ન.ં

 તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-

સરનામ  ંપેટાવિભાગની 
વિગત.

 અરજદારનો 
સપંર્ક  નબંર  ફરીયાદની વિગત

વિભાગીય 

ર્ચેરી/ પેટા 
વિભાગીય 

ર્ચેરી

 ફરીયાદના 
વનિારણ માટે 

જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના ં
નામ-નબંર.

 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ
 વનર્ાલ/ 

સમય 

મયાકદા

અંવતમ
વનર્ાલ

1 2 3 4 5 6 7

૭ ૨૫-૦૮-૨૦૧૪		

ભારતીય કિશાન સગં 
તા.તલોદ,જી.સાબરિાઠંા 

પટેલ છનાભાઇ િોદરભાઈ 
પ્રમખુ.	

૯૪૦૮૦૧૧૯૮૦ 	

ગત લોિ દરબારમા ંમે પ્રશ્ન ઉપસ્સ્થત િયો હતો િે તલોદ તાલિુાના ંગામોમા ંઆપેલ 
વવજજોડાણો ઉપર જી.આઈ.વાયર વસવાય ફિત સવવિસ વાયર લગાવવામા ંઆવે છે 
અને તેથી વારંવાર ગ્રાહિોને ફોલ્ટ ના ભોગ બનવુ ંપડે છે.સવવિસ વાયર ઉપર વધ ુ
પડતા ંપક્ષીઓ બેસે તો પણ તટૂી જાય તેટલી તિલાદી હોય છે.અને તે વાયર રસ્તા 
(ઘર આગણનો ખલુ્લોભાગ) માથી પસાર થતી હોય છે તેથી જીવનુ ંજોખમ રહલે ુ ં
છે.વળી સવવિસ વાયર ત ુટંતા તેનો ચાર્જ ગ્રાહિ પાસેથી વસલૂવામા ંઆવે છે.આમ િંપની 
પોતાની િામગીરી ખામી ભરી િરતી હોવા છતા ંતેના ભોગ ગ્રાહિોએ બનવુ ંપડે છે. આ 
પ્રશ્ન બાબતે મને લેખખતમા ંજવાબ આપવા તથા િાયટવાહી ના િરવા પાછળનુ ંિારણ 
આપવા મારી ભલામણ છે.

વવભાગીય િચેરી 
તલોદ/ 

પેટાવવભાગીય 
િચેરી તલોદ-૧		-

તલોદ-૨

એસ.આર.રાણા 
િે.એન.ડાભી.નાયબ 
ઈજનેર,પેટા િચેરી-

તલોદ-૧-૨.	  
૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬-
૯૮૭૯૨૦૧૬૨૭

સદર વવર્ય બાબતે જણાવવાનુ ંિે નવીન વસિંગલ ફેજ વવજજોડાણ જીઆઇ.વાયર તથા એગ 
અને કરલ ઈન્સ્યલેુટર લગાવીને આપવામા ંઆવે છે વધમુા ંફોલ્ટ િે અન્ય પકરસ્સ્થવતમા ં
ગ્રાહિના વવજજોડાણનો િેબલ બદલવાની જરૂકરયાત ઊભી થાય તેવા કિસ્સામા ંગ્રાહિ પાસેથી 
સવવિસ લાઈન પેટે િોઈપણ ચાર્જ વસલૂ િરવામા ંઆવતો નથી. પરંત ુકરસીખલિંગ ચાર્જ િંપની 
સરિારશ્રીના ગજુરાત વીજ વનયમન આયોગના નોકટકફિેશન ન ં-૯ મજુબ વસલૂવામા ંઆવે છે. 
સદર બાબત નીવતવવર્યિ છે.

વનિાલ 

૮ ૨૫-૦૮-૨૦૧૪		

ભારતીય કિશાન સગં 
તા.તલોદ,જી.સાબરિાઠંા 

પટેલ છનાભાઇ િોદરભાઈ 
પ્રમખુ.	

૯૪૦૮૦૧૧૯૮૦ 	

મારો પ્રશ્ન એ છે િે એસ.પી.એ.યોજના અંતગટત ખેતીવાડીમા ંમાલસામાનના અભાવથી 
હજુ લાબંા સમયથી જોડાણો આપવામા ંઆવ્યા નથી જ્યારે ઇંડસ્ટ્સ્િયલ અને િોમ્પપ્લેક્સ 
સાઇટ ઉપર સમયમયાટદામા ંજોડાણ આપવામા ંઆવે છે.બનેં માટે માગણીની 
વસવનઓકરટી અલગ પાડી ખેડતૂોને અન્ન્યાય િરવામા ંઆવે છે. જ્યારે ખબલ્ડર અને 
ઉધોગોને તાત્િાખલિ જોડાણ આપવામા ંઆવે છે.આ બાબતે શોવપિંગ િોમ્પપ્લેક્સ અને 
ઉધોગોને આજકદન સધુી િેટલા જોડાણો સમયમયાટદા િરતા માલસામાનના અભાવે 
િેટલો સમય મોડા આપ્યા તેની માકહતી ઉપલબ્ધ િરાવવી અને યોગ્ય જવાબ આપવા 
મારી નમ્ર ભલામણ છે.

વવભાગીય િચેરી 
તલોદ/ 

પેટાવવભાગીય 
િચેરી તલોદ-૧		-

તલોદ-૨

એસ.આર.રાણા 
િે.એન.ડાભી.નાયબ 
ઈજનેર,પેટા િચેરી-

તલોદ-૧-૨.	

સદર બાબતે જણાવવાનિેુ અલગ અલગ હતે ુજેમ િે રહણેાિં,વાખણજ્ય,ઔધોખગિ,ખેતીવાડી 
વવગેરે હતે ુમાટેના વવજજોડાણોની િાયટવાહીની સમયમયાટદા વીજનીયમન આયોગ ધ્વારા નક્કી 
િયાટ મજુબ િાયટવાહી િરવામા ંઆવે છે.ખેતીવાડી હતેનુા વવજજોડાણો સરિારશ્રીની 
એસ.પી.એ.યોજના હઠેળ આપવામા ંઆવે છે.સદર વવજજોડાણો વાવર્િિ પ્લાન તથા આપેલ 
લક્ષયાિં મજુબ આપવામા ંથતા ંહોય છે.આમ ખેતીવાડી વવજજોડાણોની પેસ્ટ્ન્ડિંગ અરજીઓની 
સખં્યા અન્ય વવજજોડાણોની સરખામણીમા ંખબૂ જ વધારે હોવાને િારણે તેના લક્ષયાિંો પણ 
ઊંચા હોય છે.તેમ છતા ંપણ સદર વવજજોડાણો સમયમયાટદામા ંઆપી શિાય તે માટે યોગ્ય 
આયોજન િરવામા ંઆવે છે.વધમુા ંજણાવવાનુ ંિે ખેતીવાડી વસવાયના વવજજોડાણો મોટેભાગે 
શહરેી િે ગ્રામ્પય વવસ્તારોની અંદર આપવાના થતા ંહોય છે.જે વવસ્તારોમા ંલાઈનોનુ ંનેટવિટ 
હયાત હોય છે. આમ હયાત લાઈનમાથી વવજજોડાણો આપવામા ંઓછો માલસામાન તેમજ 
મેનપાવર વપરાય છે.જ્યારે ખેતીવાડી વવજજોડાણો ખેતીવાડી વવસ્તારમા ંનવીન લાઇનો તથા 
િાન્સ્ફોમટર સેંટર ઊભા િરી આપવાના થતા ંહોઈ તેના માટે વધ ુમાલસામાન અને મેનપાવરની 
જરૂકરયાત થવા પામે છે.જેના િારણે અન્ય વવજજોડાણોની સરખામણીમા ંખેતીવાડી વવજજોડાણો 
માટે વધ ુસમય લાગતો હોય છે.

વનિાલ 

૯

ભારતીય કિશાન સગં 
તા.તલોદ,જી.સાબરિાઠંા 

પટેલ છનાભાઇ િોદરભાઈ 
પ્રમખુ.	

૯૪૦૮૦૧૧૯૮૦ 	

અ-કૃવર્ વવજજોડાણો ઉપર ખેડતૂોના પેનલબોડટ ઉપર ત્રણ ફયજુ લગાવવાની 
જવાબદારી િંપનીની છે. છેલ્લા દસ વર્ટથી આવા ફયજુ લગાવવામા ંઆવતા નથી અને 
ખેડતૂો જોડે તેનો ખચટ િરાવવામા ંઆવે છે.જો આ વનયમ બદલાયો હોય તો તેનો 
લેખખત પરુાવો આપવો.	

વવભાગીય િચેરી 
તલોદ/ 

પેટાવવભાગીય 
િચેરી તલોદ-૧		-

તલોદ-૨

એસ.આર.રાણા 
િે.એન.ડાભી.નાયબ 
ઈજનેર,પેટા િચેરી-

તલોદ-૧-૨.	 
૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬-
૯૮૭૯૨૦૧૬૨૭

 કડસ્ટ્સ્િબ્યશુન િોડ ઓફ જી.ઈ.આર.સી મા ંસેક્શન -૫ ની િનેસ્ટ્ક્ટવવટી િંકડશન ૫-૫-૪ પાના ંન.ં-
૨૩ ઉપર જી.ઈ.આર.સી.ના સપ્લાય િોડ તા-૩૧-૧૨-૨૦૦૫ ના સેક્શન-૫ની પ્રોસીજર ફોર 
ગ્રાન્ટ ઓફ સપ્લાય ૪-૭-૧ જનરલ વાયકરિંગ િંકડશનમા ંજણાવ્યા પ્રમાણે વવજજોડાણોના પેનલ 
બોડટ ઉપર ત્રણ ફયજુ કડસ્ટ્સ્િબ્યશુન િંપની ને લગાડવાના હોતા નથી. પરંત ુગ્રાહિને પોતાને 
લગાડવાના હોય છે.	

વનિાલ 

૧૦

ભારતીય કિશાન સગં 
તા.તલોદ,જી.સાબરિાઠંા 

પટેલ છનાભાઇ િોદરભાઈ 
પ્રમખુ.	

૯૪૦૮૦૧૧૯૮૦ 	
બ-કૃવર્ વવજજોડાણ ઉપર આઇવેલ ટી.સી.ઉપર ફયજુ બોક્સ લગાડવામા ંઆવતા નથી 
અને તેને િારણે ફોલ્ટ થતા ંખેડતૂોની મોટર ,સ્ટાટટર,વવગેરે બળી જાય છે.ફયજુ બોક્સ 
લગાડવાની જવાબદારી િંપનીની હોવા છતા ંિેમ લગાડવામા ંઆવતા નથી?	

વવભાગીય િચેરી 
તલોદ/ 

પેટાવવભાગીય 
િચેરી તલોદ-૧		-

તલોદ-૨

એસ.આર.રાણા 
િે.એન.ડાભી.નાયબ 
ઈજનેર,પેટા િચેરી-

તલોદ-૧-૨.	 
૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬-
૯૮૭૯૨૦૧૬૨૭

હાલ ખેતીવવર્યિ વવજજોડાણોમા ંઆપવામા ંઆવતા નાની ક્ષમતાવાળા િાન્સ્ફોમટરની સાથે 
કડસ્ટ્સ્િબ્યશુન બોક્સ (ફયજુ બોક્સ)ના બદલે મેઈન સ્સ્વચ તેની સાથે આવે છે.તે પ્રમાણે વાયકરિંગ 
િરવામા ંઆવે છે. અને મોટી ક્ષમતાવાળા દરેિ પ્રિારના વવજજોડાણોના િાન્સ્ફોમટર િે તેની 
લાઇન બાબતે અવારનવાર િંપની તરફથી સમયાતંરે જરૂરી સમારિામ િરવામા ંઆવે છે. તેમ 
છતા ંિોઈ ખાસ ફકરયાદ મળે િે ધ્યાન દોરવામા ંઆવે તો તેની પ્રાથવમિતા આપીને જરૂરી 
સમારિામ િરવામા ંઆવે છે.

વનિાલ 
૨૫-૦૮-૨૦૧૪		



 અ. 

ન.ં

 તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-

સરનામ  ંપેટાવિભાગની 
વિગત.

 અરજદારનો 
સપંર્ક  નબંર  ફરીયાદની વિગત

વિભાગીય 

ર્ચેરી/ પેટા 
વિભાગીય 

ર્ચેરી

 ફરીયાદના 
વનિારણ માટે 

જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના ં
નામ-નબંર.

 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ
 વનર્ાલ/ 

સમય 

મયાકદા

અંવતમ
વનર્ાલ

1 2 3 4 5 6 7

૧૧

ભારતીય કિશાન સગં 
તા.તલોદ,જી.સાબરિાઠંા 

પટેલ છનાભાઇ િોદરભાઈ 
પ્રમખુ.	

૯૪૦૮૦૧૧૯૮૦ 	

િ-એસ.પી.એ.વવજજોડાણ માટે માલસામાનની ઉપલબ્ધ ની હોય તો જે જોડાણ 
એ.ટાઇપમા ંઆપવા હોય તેવા જોડાણો તાત્િાખલિ જોડી ચાલ ુિરવા જોઈએ અને 
માલસામાનની ઉપલબ્ધતા બાદ તેમણે વનયમ મજુબ અલગ ટી.સી.આપવામા ંઆવે તો 
કહલ ગણા ખેડતૂો નિુશાનમાથી બચી શિે તેમ છે.

વવભાગીય િચેરી 
તલોદ/ 

પેટાવવભાગીય 
િચેરી તલોદ-૧		-

તલોદ-૩

એસ.આર.રાણા 
િે.એન.ડાભી.નાયબ 
ઈજનેર,પેટા િચેરી-

તલોદ-૧-૨.	 
૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬-
૯૮૭૯૨૦૧૬૨૭

ખેતીવવર્યિ વવજજોડાણ આપવા માટે દર વરસે સરિારશ્રી તરફથી જુદી-જુદી યોજનાઓ હઠેળ 
ખેતીવવર્યિ વવજજોડાણો આપવાનો લક્ષયાિં આપવામા ંઆવે છે. તે પ્રમાણે જરૂરી િાયટવાહી 
િરી વવજજોડાણ આપવામા ંઆવે છે. સામાન્ય ક્રમાિં યોજના હઠેળ હયાત િાન્સફોરમરની 
ક્ષમતા અને હયાત લાઇનની વોલ્ટેજ ડ્રૉપની ગણતરી િરતા ંતાવંત્રિ દ્રસ્ટ્ટટએ 'એ" ટાઇપનુ ં
વવજજોડાણ આપવાપાત્ર હોય તો આપવામા ંઆવે છે.

વનિાલ 

૧૨ ૨૫-૦૮-૨૦૧૪		

ભારતીય કિશાન સગં 
તા.તલોદ,જી.સાબરિાઠંા 

પટેલ છનાભાઇ િોદરભાઈ 
પ્રમખુ.	

૯૪૦૮૦૧૧૯૮૦ 	

મારો પ્રશ્ન એ છે િે શહરેોમા ંઆવેલ ટી.સી.ફરતે પ્રોટેક્શન ખગ્રલ અથવા ફેસ્ન્સિંગ િરવામા ં
આવે છે.જ્યારે ગામડામા ંહજુ સધુી આ સગવડ િરવામા ંઆવી નથી આ બાબતે તલોદ 
તાલિુા સિંલન સવમવતમા ંઆ પ્રશ્ન ઉપસ્સ્થત િયો હતો અને તે બાબતે લેખખત જવાબ 
આપવામા ંઆવ્યો હતો િે ટૂંિ જ સમયમા ંસદર િામ િરી દેવામા ંઆવશે પરંત ુહજુ 
સધુી એિ વર્ટથી વધ ુસમય થવા છતા ંિોઈ િાયટવાહી થઈ નથી તો આ બાબતે લેખખત 
જવાબ આપવા મારી ભલામણ છે.

વવભાગીય િચેરી 
તલોદ/ 

પેટાવવભાગીય 
િચેરી તલોદ-૧		-

તલોદ-૩

એસ.આર.રાણા 
િે.એન.ડાભી.નાયબ 
ઈજનેર,પેટા િચેરી-

તલોદ-૧-૨.	 
૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬-
૯૮૭૯૨૦૧૬૨૭

સદર વવર્ય અનસુધંાને જણાવવાનુ ંિે સરુક્ષા ના હતેસુર ફેસ્ન્સિંગ લગાવવાની િાયટવાહી 
તબક્કાવાર આયોજન અનસુાર િરવામા ંઆવે છે.	

વનિાલ 

૧૩ ૨૫-૦૮-૨૦૧૪		

ભારતીય કિસાન સગં 
તા.તલોદ,જી.સાબરિાઠંા 

પટેલ છનાભાઇ િોદરભાઈ 
પ્રમખુ.	

૯૪૦૮૦૧૧૯૮૦ 	

ઉપરોક્ત વવર્યે પ્રશે્ન છે િે ખેતીવવર્યિ જોડાણ માટે એિ બ્લોિ/સવે નબંરમા ંહયાત 
જોડાણ હોય તો બીજુ ંવવજજોડાણ આપતા નથી જ્યારે ઉધોગોમા ંએિ જોડાણ માથી ૧૦ 
અથવા તેની જરૂકરયાત મજુબ ૧૦૦ મોટર અલગ અલગ વાપરી શિે છે. તો હયાત 
જોડાણમાથી વવજભાર વધારી ખેડતૂની પાચં મોટર વાપરવાની છૂટ િેમ આપવામા ં
આવતી નથી? શુ ંએિ જ િંપની જુદા-જુદા પ્રિારના ગ્રાહિો માટે અલગ વનયમ બનાવી 
ખેડતૂો સાથે અન્યાય નથી િરી રહી? લેખખત જવાબ આપવા મારી નમ્ર ભલામણ છે.	

વવભાગીય િચેરી 
તલોદ/ 

પેટાવવભાગીય 
િચેરી તલોદ-૧		-

તલોદ-૩

એસ.આર.રાણા 
િે.એન.ડાભી.નાયબ 
ઈજનેર,પેટા િચેરી-

તલોદ-૧-૨.	 
૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬-
૯૮૭૯૨૦૧૬૨૭

સદર બાબતે જણાવવાનુ ંિે કડસ્ટ્સ્િબ્યશૂન િોડ સેક્શન ન-ં૦૪, કડસ્ટ્સ્િબ્યશૂન પ્લાવનિંગ િોડ પેરા ન-ં
૪-૫-૪ પાના ંન ં૧૯ મા ંજણાવ્યા અનસુાર જુદી-જુદી ચાર િક્ષાઓમા ંવવજવપરાશના હતેસુર 
ગ્રાહિોની િક્ષાઓ નક્કી િરવામા ંઆવે છે. જેવા િે રહણેાિ,વાખણજ્ય ઔધોખગિ અને ખેતીવાડી 
અને સરિારશ્રી/વીજનીયમન પચં/ગજુરાત ઉજાટ વવિાસ વનગમ ખલવમટેડ ના જે તે સમયની 
વખતોવખતની સચૂનાઓ પ્રમાણે નવીન વવજજોડાણો આપવા માટેની િાયટવાહી િરવામા ંઆવે 
છે.	 પ્રવતટમાન વનયમાનસુાર હાલ મા ંએિ જ સવે નબંર મા ંવીજ જોડાણ હયાત હોય તો નવીન 
ખેતીવાડી વીજ જોડાણ આપી શિત ુ ંનથી.

વનિાલ 

૧૪ ૨૫-૦૮-૨૦૧૪		

ભારતીય કિશાન સગં 
તા.તલોદ,જી.સાબરિાઠંા 

પટેલ છનાભાઇ િોદરભાઈ 
પ્રમખુ.	

૯૪૦૮૦૧૧૯૮૦ 	

મારો પ્રશ્ન એ છે િે આપની િંપની ધ્વારા વવજજોડાણ ચેિ િરવામા ંઆવે છે. તે 
િંપનીનો અવધિાર છે. પરંત ુઆવેલ અવધિારીઓ વનયમમજુબ ગ્રાહિને વવજ ચેકિિંગની 
શીટની નિલ આપતા નથી વળી તે િેટલો વવજભાર વાપરે છે તે જોયા વવના મરજી 
મજુબ લોડ લખી ગ્રાહિોને વધ ુપડતો દંડ આપે છે. આ બાબતે અગાઉ પણ રજૂઆત 
િરેલ છે પણ તે બાબતે િોઈ ફેરફાર જાણતો નથી હવે પછી કિસાનસઘં ગામડાના 
ખેડતૂોને થતા અન્યાય ને સહન િરશે નહીં. વધમુા ંજ્યારે ચેકિિંગ િરવામા ંઆવે ત્યારે 
અવધિારી ડરના માયાટ આવુ ંિરતા ંહોય છે.તેવુ ંજણાવવામા ંઆવે છે. તો દરેિ ગામમા ં
અમારા ગ્રામસવમવતના પ્રમખુ હોય છે. તેમણે બોલાવી લેવામા ંઆવે તો ડરનો િોઈ પ્રશ્ન 
રહશેે નહીં અને ગ્રાહિોને અન્યાયનો ભોગ બનવુ ંપડશે નહીં.	

વવભાગીય િચેરી 
તલોદ/ 

પેટાવવભાગીય 
િચેરી તલોદ-૧		-

તલોદ-૩

એસ.આર.રાણા 
િે.એન.ડાભી.નાયબ 
ઈજનેર,પેટા િચેરી-

તલોદ-૧-૨.	 
૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬-
૯૮૭૯૨૦૧૬૨૭

સદર વવર્ય બાબતે જણાવવાનુ ંિે િંપની ધ્વારા ચેકિિંગની િાયટવાહી િરવામા ંઆવે છે.સદર 
િાયટવાહી વનયમોઅનસુાર િરવામા ંઆવે છે. અને િંપનીના જવાબદાર અવધિારી ધ્વારા સદર 
િાયટવાહી િરવામા ંઆવતી હોય છે.જે વવજજોડાણનુ ંચેકિિંગ િરવામા ંઆવે છે તે વવજચેકિિંગની 
નોધ ચેકિિંગશીટમા ંિરવામા ંઆવતી હોય છે અને સદર ચેકિિંગ  વશટની સ્થળ ઉપર ગ્રાહિ/ ખબન 
ગ્રાહિને  નિલ આપવામા ંઆવે છે.

વનિાલ 

૨૫-૦૮-૨૦૧૪		



 અ. 

ન.ં

 તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-

સરનામ  ંપેટાવિભાગની 
વિગત.

 અરજદારનો 
સપંર્ક  નબંર  ફરીયાદની વિગત

વિભાગીય 

ર્ચેરી/ પેટા 
વિભાગીય 

ર્ચેરી

 ફરીયાદના 
વનિારણ માટે 

જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના ં
નામ-નબંર.

 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ
 વનર્ાલ/ 

સમય 

મયાકદા

અંવતમ
વનર્ાલ

1 2 3 4 5 6 7

૧૫ ૨૫-૦૮-૨૦૧૪		

ભારતીય કિશાન સગં 
તા.તલોદ,જી.સાબરિાઠંા 

પટેલ છનાભાઇ િોદરભાઈ 
પ્રમખુ.	

૯૪૦૮૦૧૧૯૮૦ 	

મારો પ્રશ્નો એ છે િે એસ.પી.એ.યોજનામા ંકૃવર્ વવર્યિ વવજજોડાણ મજૂંર થયે સવે 
િરવા જતા ંજે ખેડતૂને બોર/કવૂો ની હોય તેને ૧ થી ૨ માસનો સમય આપવામા ંઆવે 
છે.આ સમયગાળામા ંખેડતૂ બોર/કવૂો ન બનાવે તો તેને મજૂંર થયેલ વવજજોડાણ રદ 
િરવામા ંઆવે છે જ્યારે જે ખેડતૂ સમયગાળામા ંબોર/કવૂો બનાવે તે બાબતની અરજી 
આપે ત્યારબાદ ૬ માસ સધુી સવે થત ુ ંનથી અને સવે િયાટ પછી ૪ માસ સધુી 
અંદાજપત્ર આપવામા ંઆવતુ ંનથી પ્રશ્ન એ છે િે ખેડતૂ સમયસર િાયટ ની િરે તો 
વનયમો લાગ ુિરવામા ંઆવે છે. જ્યારે િંપની વનયમનુ ંપાલન િરતી નથી તો આ બનેં 
બાબતોની સપંણૂટ માકહતી જેવી િે િેટલાના બોર/કવૂા સમયસર ની બનાવતા િેટલી 
અરજી રદ િરી અને િેટલા બોર/કવૂા ખેડતૂોના બનાવ્યા પછી સમયસર વવજજોડાણ 
આપ્યા તેની માકહતી સાથે જવાબ આપશો.	

વવભાગીય િચેરી 
તલોદ/ 

પેટાવવભાગીય 
િચેરી તલોદ-૧		-

તલોદ-૩

એસ.આર.રાણા 
િે.એન.ડાભી.નાયબ 
ઈજનેર,પેટા િચેરી-

તલોદ-૧-૨.	  
૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬-
૯૮૭૯૨૦૧૬૨૭

સદર વવર્ય બાબતે જણાવવાનુ ંિે એસ.પી.એ.યીઓજના હથેળ વાવર્િિ લક્ષયાિં પ્રમાણે ચાલ ુ
વર્ટ દરવમયાન વર્ટ ૨૦૦૨ થી ૨૦૧૧સધુીની કુલ ૨૪૮૦ અરજદારોની અરજીઓનો સવે િરી 
મોજણી દરવમયાન આપવા પાત્ર થતા ં૯૫૩ અરજદારોને અંદાજપત્ર આપવામા ંઆવેલ છે જે 
અરજદારોએ મોજણી વખતે બોર/કવૂા બનાવેલ ના હોય અથવા નામ બદલવાનુ ંથત ુ ંહોય િે 
સ્થળફેર િરાવાની જરૂકરયાત હોય તેવા કુલ-૯૮૪ અરજદારો પૈિી ૯૦૮ અરજદારોના 
દસ્તાવેજો મળેથી સક્ષમ અવધિારીની જરૂરી મજૂંરી લઈ ૫૮૦ અરજદારોને અંદાજપત્ર આપેલ 
છે. બાિીના ૨૫૨ અરજદારોનુ ંસ્થળ મોજણીનુ ંિાયટ પણૂટ િરેલ છે.જેની સક્ષમ અવધિારીની 
મજૂંરી લઈ અંદાજપત્ર આપવામા ંઆવશે તેમજ બોર/કવૂો બનાવેલ ના હોય તેવી ૨૩૧ 
અરજીઓ રદ િરવામા ંઆવેલ છે 	

વનિાલ 

૧૬ ૨૬ -૦૮-૨૦૧૪		
પરમાર બબાજી શિંરજી 

મ.ુપો.ખેરોલ િંપા, 
તા.તલોદ,જી.સાબરિાઠંા 	

પ્રશ્ન-૧ સવવનય સાથે જણાવવાનુ ંિે અમો અરજદાર પરમાર બબાજી શિંરજી મોજે ગામ 
ખેરોલિંપા ખાતે સવે ન.ં-૪૭૪-બ મા ંતા.૧૦-૧-૨૦૦૮ ના રોજ એસ.પી.એ.સ્િીમમા ં
એ.જી.િનેક્શન ની માગણી િરેલ હતી જેના અનસુધંાનેમા ંએિ જ સવે ન-ંમા ંએિ 
જોડાણના વનયમના િારણે અમારી સદર અરજી માન્ય રાખેલ નથી પરંત ુઅમારી 
વવનતંી છે િે સદર માગણીવાળં વવજજોડાણ તત્િાલ યોજનામા ંમીટર પદ્ધવત અથવા 
બ્લોિ વવભાજનનો અમલ િરી બાિીના ભાગમા ંઅમોને વવજજોડાણ આપવા 
વવનતંી.સદર સવે ન-ં૪૭૪/બ-૩૫ વવગા જમીન મોટો સવે નબંર છે.જે એિ 
વવજજોડાણથી વપયત િરી શિાય નહીં. આથી સદર બ્લોિનુ ંસત્વરે વવભાજન અમલ 
િરી અમોને વવજજોડાણ આપવા વવનતંી.	

વવભાગીય િચેરી 
તલોદ/ 

પેટાવવભાગીય 
િચેરી તલોદ-૧		

િે.એન.ડાભી.નાયબ 
ઈજનેર,પેટા િચેરી-

તલોદ-૧.	 
૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬

સદર વવર્ય બાબતે જણાવવાનુ ંિે સદર સવે નબંર ૪૭૪-બ મા ંપરમાર જસવતંવસહ 
િાળાજીના નામે ગ્રાહિ નબંર -૨૩૮૦૮/૦૦૪૩૧/૦ વાળં ૧૫ હો.પાવરનુ ંવવજજોડાણ હયાત છે 
આમ િંપનીના પ્રવતટમાન વનયમો અનસુાર એિ જ સવે નબંરમા ંબીજુ ંવવજજોડાણ આપી 
શિાય નહીં.

વનિાલ 

૧૭ ૨૬ -૦૮-૨૦૧૪		
પરમાર રાયજી શિંરજી 

મ.ુપો.ખેરોલિંપા તા.તલોદ, 
જી.સાબરિાઠંા 	

-

પ્રશ્ન-૧ સવવનય સાથે જણાવવાનુ ંિે અમો અરજદાર પરમાર રાયજી  શિંરજી મોજે 
ગામ ખેરોલિંપા ખાતે સવે ન.ં-૪૭૪-બ મા ંતા.૧૦-૧-૨૦૦૭ 	 ના રોજ 
એસ.પી.એ.સ્િીમમા ંએ.જી.િનેક્શન ની માગણી િરેલ હતી જેના અનસુધંાનેમા ંએિ જ 
સવે ન-ંમા ંએિ જોડાણના વનયમના િારણે અમારી સદર અરજી માન્ય રાખેલ નથી 
પરંત ુઅમારી વવનતંી છે િે સદર માગણીવાળં વવજજોડાણ તત્િાલ યોજનામા ંમીટર 
પદ્ધવત અથવા બ્લોિ વવભાજનનો અમલ િરી બાિીના ભાગમા ંઅમોને વવજજોડાણ 
આપવા વવનતંી.સદર સવે ન-ં૪૭૪/બ-૩૫ વવગા જમીન મોટો સવે નબંર છે.જે એિ 
વવજજોડાણથી વપયત િરી શિાય નહીં. આથી સદર બ્લોિનુ ંસત્વરે વવભાજન અમલ 
િરી અમોને વવજજોડાણ આપવા વવનતંી.	

વવભાગીય િચેરી 
તલોદ/ 

પેટાવવભાગીય 
િચેરી તલોદ-૧		

િે.એન.ડાભી.નાયબ 
ઈજનેર,પેટા િચેરી-

તલોદ-૧.	 
૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬

સદર વવર્ય બાબતે જણાવવાનુ ંિે સદર સવે નબંર ૪૭૪-બ મા ંપરમાર જસવતંવસહ 
િાળાજીના નામે ગ્રાહિ નબંર -૨૩૮૦૮/૦૦૪૩૧/૦ વાળં ૧૫ હો.પાવરનુ ંવવજજોડાણ હયાત છે 
આમ િંપનીના પ્રવતટમાન વનયમો અનસુાર એિ જ સવે નબંરમા ંબીજુ ંવવજજોડાણ આપી 
શિાય નહીં.

વનિાલ 



 અ. 

ન.ં

 તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-

સરનામ  ંપેટાવિભાગની 
વિગત.

 અરજદારનો 
સપંર્ક  નબંર  ફરીયાદની વિગત

વિભાગીય 

ર્ચેરી/ પેટા 
વિભાગીય 

ર્ચેરી

 ફરીયાદના 
વનિારણ માટે 

જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના ં
નામ-નબંર.

 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ
 વનર્ાલ/ 

સમય 

મયાકદા

અંવતમ
વનર્ાલ

1 2 3 4 5 6 7

૧૮ ૨૬-૦૮-૨૦૧૪	
ઠાિોર નેનાજી ભાઈચદંજી 

મ.ુપો.િરવમપરુા તા-
તલોદ,જી.સાબરિાઠંા 	

-

પ્રશ્ન-૧-સવવનય જણાવવાનુ ંિે અમો અરજદાર ઠાિોર નેનાજી ભાઈચદંજી મોજે ગામ 
િરવમપરુા ખાતે તા.૨૪-૧૦-૨૦૦૯ ની રોજ એસ.પી.એ.સ્િીમમા ંએ.જી.િનેક્શનની 
માગણી િરેલ છે. તેના અનસુધંાને આપની િચેરી ધ્વારા એટલે િે 
ય.ુજી.વી.સી.એલ./તલોદ-૧/ધ્વારા સવે િયાટ બાદ અમોને આપવામા ંઆવેલ 
અંદાજપત્રના અનસુધંાનમા ંઅમોએ રૂ.(૮૫૦૦+૧૦૦+૨૦૨૦) પાવતી નબંર ૩૩૪૪૯૪-
૯૫-૯૬ તા-૧૫-૧૧-૨૦૧૩ થી ભરપાઈ િરેલ છે.આમ છતા ંઆજકદન સધુી અમોને 
સદર વવજજોડાણ આપવામા ંઆવેલ નથી તો અમારી વવનતંી છે િે સદર બાબતે યોગ્ય 
િાયટવાહી િરી અમોને સદર નવુ ંિનેક્શન આપવા મહરેબાની િરશોજી. 	

વવભાગીય િચેરી 
તલોદ/ 

પેટાવવભાગીય 
િચેરી તલોદ-૧		

િે.એન.ડાભી.નાયબ 
ઈજનેર,પેટા િચેરી-

તલોદ-૧.	 
૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬

સદર વવર્યે જણાવવાનુ ંિે ઠાિોર નેનાજી ભાઈચદંજીના નામે ગામ િરવમપરુાની સીમમા ં
સવે/બ્લોિ ન-ં૨૧૮ મા ંનવીન ખેતીવવર્યિ વવજજોડાણ માટે તા-૨૪-૧૦-૨૦૦૯ ના રોજ અરજી 
નોધણી િરાવેલ જેના અનસુધંાને અરજદાર ધ્વારા અંદાજપત્ર ના નાણા ંતા-૧૫-૧૧-૨૦૧૩ ના 
રોજ ભરપાઈ િરેલ અને સાથે રૂ.-૧૦૦ ના સ્ટેમ્પપ પેપર ઉપર સહમતી (બાહધેરી) આપેલ િે 
ઠાિોર નેનાજી ભાઈચદંજી ને માગેલ સવે/બ્લોિ ન-ં૨૧૮ મા ંહાલમા ંિોઈપણ જાતનુ ં
ખેતીવવર્યિ વવજજોડાણ સવે/બ્લોિ ન-ં૨૧૮ ના સહભાગીદારના નામે ખેતીવવર્યિ માટે ચાલ ુ
નથી.તેમજ તે બાબતે િોઈપણ પ્રિારની મશુ્િેલી િે ગ ૂચં ઊભી થશે તો તેની સપંણૂટ જવાબદારી 
અરજદારશ્રી ઠાિોર નેનાજી ભાઈચદંજીની રહશેે.અતે્રની ઓકફસ રેિોડટ ચેિ િરતા ંઠાિોર નેનાજી 
ભાઈચદંજીએ માગણી િરેલ નવીન ખેતીવવર્યિ વવજજોડાણવાળા સવે/બ્લોિ ન-ં૨૧૮ મા ં
હાલમા ંતેમના ૭/૧૨ ના ઉતારાના ભાગીદારશ્રી રાઠોડ ગલાજી ભાવાનજી ના નામે ગ્રાહિ નબંર 
૨૩૮૪૬/૧૦૧૦૫/૦ વાળં ખેતીવવર્યિ વવજજોડાણ આ નવીન માગણીવાળા સવે/બ્લોિ ન-ં૨૧૮ 
મા ંજ હયાત છે. હાલના પ્રવતટમાન વનયમોનસુાર એિ જ સવે/બ્લોિ ન-ંમા ંબીજુ ંવવજજોડાણ 
આપી શિાય નહીં. આ બાબતે ઠાિોર નેનાજી ભાઈચદંજીને ભરાયેલ અંદાજપત્ર ના નાણા ંપરત 
લેવા માટે તા-૯-૧૨-૨૦૧૩ ના રોજ નાયબ ઈજનેર તલોદ-૧ ધ્વારા પત્ર ન-ં૩૭૩૯ 
પાઠવવામા આવેલ છે.

વનિાલ 

૧૯ ૨૬-૦૮-૨૦૧૪ 	
ચૌહાણ લાલસીહ જવાનંવસહ 
મ.ુપો. આંત્રોલી (નવી) તા-

તલોદ,જી.સાબરિાઠંા	
-

પ્રશ્ન-૧-સવવનય જણાવવાનુ ંિે અમો અરજદાર ચૌહાણ લાલસીહ જવાનવસહ મોજે ગામ 
આંત્રોલી (નવી) ખાતે સવે નબંરમા ંઆશરે ૧૦ વવજજોડાણ -વસિંગલ ફેસ 
આર.જી.પી./એલ.ટી.જી.િનેક્શન એિ જ સવે નબંરમા ંછે અમોને ઉ,ગ.ુવી.િ.લી.તરફથી 
જ્યોવતગ્રામનો લાભ મળેલ નથી.જેનુ ંનામનુ ંખલસ્ટ એનેક્ષર 'એ' મા ંદશાટવેલ છે.જ્યારે 
આ સાથે જોડેલ એનેક્ષર' બી ' મા ંદશાટવેલ-૨૨ વવજજોડાણો જે આંત્રોલી ખાતે અન્ય 
સવે નબંરમા ંછે તેઓને જ્યોવતગ્રામનો લાભ આપવામા ંઆવેલ છે. આમ એિ જ 
ગામમા ંઉ.ગ.ુવી.િ.લી.ધ્વારા ભેદભાવભરી નીવત રાખી અમો અનેક્ષર 'એ' મા ંદશાટવેલ 
ગ્રાહિોને જ્યોવતગ્રામ યોજનાનો લાભ આપવામા ંઆવે તેવી અમારી વવનતંી છે

વવભાગીય િચેરી 
તલોદ/ 

પેટાવવભાગીય 
િચેરી તલોદ-૨ 			

એસ.આર.રાણા.  
નાયબ ઈજનેર,પેટા 
િચેરી-તલોદ-૨.	 
૯૮૭૯૨૦૧૬૨૭

સદર બાબતે જણાવવાનુ ંિે ચૌહાણ લાલસીહ જવાનવસહ મોજે ગામ નવી આંત્રોલી ખાતે સવે 
નબંરમા ંજે ૧૦ વવજજોડાણો જે તે વખતે ઉપલબ્ધ માળખાિીય સવુવધા પ્રમાણે ખેતીવાડીમાથી 
આપવામા ંઆવેલ છે.તથા વધમુા ંસદર ૧૦ વવજજોડાણો હરસોલ સબ સ્ટેશનમા ં૧૧િેવી 
દોલજી ખેતીવાડી કફડરમાથી વવજપરુવઠો આપવામા ંઆવેલ છે તથા વધમુા ંસદર ફીડરમા ં
વસિંગલ ફેજ ગ્રાહિોને થ્રી ફેજ વવજપરુવઠો આપ્યા વસવાયના સમયગાળા ંદરવમયાન વસિંગલ ફેજ 
વવજપરુવઠો મળી રહ ેતે માટે હરસોલ એસ.એસ.ખાતે સ્પેવશયલ ડીજાઈન િાન્સ્ફોમટર મિૂવામા ં
આવેલ છે જેથી સતત વવજપરુવઠો મળી રહ ેછે.જ્યારે નવી આંત્રોલી ગામે સવે નબંરમા ં૨૨ 
વવજજોડાણો જે તે વખતે ઉપલબ્ધ જ્યોવતગ્રામની માળખાિીય સવુવધા પ્રમાણે આપવામા ં
આવેલ છે વધમુા ંજે ટ[ વખતે િંપનીના વનયમાનસુાર નજીિની હયાત માળખાિીય સવુવધા 
અનસુાર િંપનીના વનયમાનસુાર વવજજોડાણ આપવામા ંઆવેલ છે.૧૦ વવજજોડાણો ૧૯૯૦ થી 
૨૦૧૩ સધુીના અને ૨૨ વવજજોડાણો ૧૯૯૦ થી ૨૦૧૩ સધુીના સમયગાળા દરવમયાન જુદા-
જુદા સમયે અરજદારોની નવીન માગણીઓ પ્રમાણે આપવામા ંઆવે છે. હાલના પ્રવતટમાન 
વનયમાનસુાર ખેતીવવર્યિ વવસ્તારમા ંઆવેલા ઘરવપરાશના વવજજોડાણોને જ્યોવતગ્રામ 
ફીડરમાથી વવજપરુવઠો આપવામા ંઆવતો નથી.	

વનિાલ 


