
પત્રક – ૧ 

“લોક દરબાર” અંતર્ગત મળેલ અરજીઓ 

 

લોક દરબાર તારીખ : ૨૨/૦૭/૨૦૧૫  
સ્થળ    : ભાવનર્ર 

સમય    : સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે 

જિલ્લાન ું નામ  : ભાવનર્ર 

 

તા. ૨૨/૦૭/૨૦૧૫ ના રોિ ભાવનર્ર મકૂામે યોજાયેલ જિલ્લા કક્ષાના લોક દરબારની વવર્તો : 
 

પ્રર્વત અહવેાલ 
રજ  થયેલ પ્રશ્નોની સુંખ્યા ૭૫  
વનવત વવષયક પ્રશ્નોની સુંખ્યા ૦૦ 
વનકાલ થયેલ પ્રશ્નોની સુંખ્યા ૭૫ 
પ્રર્વત હઠેળ રહલે પ્રશ્નોની સુંખ્યા ૦૦  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



પ્રશ્ન 
નું. 

રજ આત કતાગન  ું 
નામ અને સરનામ ું 

પ્રશ્ન / રજ આતની વવર્ત િવાબ / વનર્ગયની વવર્ત વનરાકરર્ 
કરનારા 

અવિકારીશ્રીના 
નામ અને 

મોબાઇલ નુંબર 

પેટા 
વવભાર્ીય 
કચેરી 

વવભાર્ીય 
કચેરી 

વર્ ગળ 
કચેરી 

વનકાલની 
સ્સ્થતી 
( વનકાલ 
/ પ્રર્વત 
હઠેળ / 
નીતી 

વવષયક ) 

િો 
પ્રર્વત 
હઠેળ 
હોય તો 
વનકાલની 
સમયમ
યાગદા 

રી
મા
ર્કસગ 

૧ વવિયભાઈ 
અશોકભાઈ રાહજેા  
લાઈન-૯,રૂમ નું-
૧,રસાલા કેમ્પ, 
ભાવનર્ર. 

કોમશીયલ કનેર્કશન ન મળવા બાબત 
(હરે્   ફેર ન થવા બાબત) 

રજૂઆત કરતા શ્રી વવિયભાઈ અશોકભાઈ 
રાહજેા, અશોકક માર કાક મલ રાહેજા ના પ ત્ર છે 
તથા તેમના વપતાશ્રી અશોકક માર કાક મલ 
રાહજેાન ું અવસાન થયેલ છે. શ્રી વવિયભાઈ 
અશોકભાઈ રાહજેા ગ્રા.નું.૩૦૪૦૩/૦૩૩૯૭/૭ થી  
તેમના વપતાશ્રી અશોકક માર કાક મલ રાહજેાના 
નામે રહરે્ાકીય હરે્  ન  ું કનેકશન િરાવે છે. આથી  
વવિયભાઈને નામ ટ્રાન્સફર તથા હરે્   ટ્રાન્સફર 
માટે એ-૧ ફોમગ સાથે અરજી કરવા રૂબરૂ 
િર્ાવેલ છે 
 
 

બી.બી.િીંજાલા 
નાયબ ઇિનેર 
,કાળાનાળા,સ.ડી
૯૮૭૯૨૦૧૯૩૫
. 

કાળાનાળા 
સ.ડી. 

શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૧ 

ભાવનર્ર વનકાલ   

૨ િમેન્રવસિંહ 
પ્રતાપવસિંહ 
સરવૈયા 
પ્રથમ માળ,પ્લોટ 
ન˙૬૩/એ, વનભગય 
સોસયવત,ચચત્રા 

પ્લોટ નુંબર ૬૩/એ માું વીિ િોડાર્ 
આપવા બાબત 

સદર પ્લોટ ન.૬૩ એ વનભગય સોસાયટી ખાતે 
ઓફફસ રેકોડગ મ િબ શ્રીમન ભા પાથગરાિસીહ 
ર્ોફહલ ના વવિબીલ પેટે બાકી લેર્ા ર . 
૨૩૨૯૬.૬૦  વનકળતા હોઇ નવ  ર્કનેકશન આપી 
શકાય નફહ 

શ્રી પી.ડી. 
પરમાર,નાયબ 
ઇિનેરચીત્રા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૭૫ 

ચીત્રા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   

૩ બામભર્ીયા 
ઘ ઘાભાઈ 
રમેશભાઈ 
ર્ામ:- ભડભડીયા 

૧૨૬ હઠેળ પાવર ચોરી ન  ચબલ ખોટી 
રીતે આપવા બાબત 

સદર ગ્રાહ્ક વવિળી અિીવનયમ ૨૦૦૩ની 
કલમ ૧૨૬   હઠેળ પ રવર્ી  ચબલ પી,જી. 
વી.સી..એલ ના વનયમ મ િબ આપવામા આવેલ 
છે 
 
 

શ્રી 
આર.આર.શેઠના
યબ ઇિનેર 
ઘોઘા  
૯૮૭૯૬૧૯૨૭૮ 

ઘોઘા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   



૪ શ્રી સ ખદેવવસહ 
અમ ભા ર્ોફહલ 
મ ું.ભુંડારીયા 

AG PT (વશફટીંર્) તેમિ AG  NT (નામ 
ટ્રાન્સફર)  
ન કરી આપવા બાબત 

સદર માુંર્ર્ીમા મ ળ જ્ગ્યા અને નવી જ્ગ્યા ના 
માલીક  અલર્ હોવાથી, વારસાઈ એન્ટ્રી થયા 
બાદ નવા ૭-૧૨ માું નવ ું નામ આવ્યા બાદ AG 

PT (વશફટીંર્) તેમિ AG  NT (નામ ટ્રાન્સફર) 
પી.જી.વી.સી.એલ.ના વનયમ મ િબ  આપી  
શકાય. 

શ્રી એ.એ.જાડેજા 
નાયબ ઇિનેર 
     મામસા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   

૫ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૧) ખેતીવાડીમાું ટી.સી. બળે ત્યારે 
ફફરયાદ લખ્યાથી કેટલા ફદવસમાું 
બદલવામાું આવશે. 

ખેતીવાડીમાું ટીસી બળે ત્યારે સામાન્ય 
સુંિોર્ોમાું ૨૪ કલાકમાું િ ટીસી બદલવાની 
કાયગવાહી કરવામાું આવે છે.. 

શ્રી એ.એ.જાડેજા  
નાયબ ઇિનેર 
મામસા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   

૬ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૨) ખેડૂતો પાસે તે ટી.સી.માું કેટલા 
ગ્રાહકો છે તેના નુંબર/નામની યાદી માુંરે્ 
છે.જેના બાકી ચબલ હોય તે ભરી 
આપવાન ું કહ ે છે. પછીથી તપાસ થશે 
આવો િવાબ આપે છે, તો કાયદામાું આ 
િોર્વાય છે? 

ટી.સી. માું કેટલા ગ્રાહકો છે તેના નુંબર/નામની 
યાદી ઓફીસ રેકોડગમા ઉપલબ્ િ હોય છે.  
ચબલના બાકી નાર્ાું સમય મયાગદામાું ભરવાના 
હોય છે.  ખેડ તો પાસે સદર માફહતી માુંર્વામાું 
આવતી નથી અને કાયદામાું પર્ િોર્વાઇ 
નથી. 

શ્રી એ.એ.જાડેજા  
નાયબ ઇિનેર 
મામસા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   

૭ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૩) જે ખેડૂતો જાન્ય આરી,ફેબ્ર આરીમાું 
એડવાન્સ ચબલ ભરે છે તેને તાત્કાચલક 
પાવર પ રવઠો આપવો તેવી કાયદામાું 
િોર્વાય છે? 

ના આ પ્રકારની કોઈ પર્ િોર્વાઈ નથી. શ્રી એ.એ.જાડેજા  
નાયબ ઇિનેર 
મામસા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   

૮ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળર્ામ:નાર્િ
ર્ીબા 

૪) કોઈ ખેડૂતો વવઘ્નસુંતોષી હોય છે, 
પાવરચબલ જાર્ીને નાું ભરે તો ટી.સી. 
બદલવાન ું બુંિ રહશેે? 

વવઘ્નસુંતોષી કે જે પાવર બીલ જાર્ી િોઈને ના 
ભરે તેન ું વીિ િોડાર્ કાપ્યા બાદ  ટીસી 
બદલવામાું આવે છે. 

શ્રી એ.એ.જાડેજા 
નાયબ 
ઇિનેરમામસા૯
૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   

૯ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૫) પી.જી.વી.સી.એલ. પાસે કાયદો/સત્તા 
છે, જે તે ટી.સી.નાું ખેડૂતોના નામ/નકશો 
રજીસ્ટરમાું છે. કાયદાકીય રીતે કોઈ 
ગ્રાહકન ું ચબલ બાકી હોય તો કનેર્કશન 
કાપવાની સત્તા/કાયદો અવિકારી પાસે 
હોય છે. તો આ કામ ખેડૂતોએ કરવાન ું 
હોય છે? 

ના, ખેડ તોએ કનેકશન કાપવાન ું હોર્   નથી, તે 
કાયગવાહી પીજીવીસીએલ દ્વારા કરવામાું આવે છે. 

શ્રી એ.એ.જાડેજા  
નાયબ ઇિનેર 
મામસા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   



૧૦ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૬)આજે મોબાઈલથી ફફરયાદ નોંિવાન ું 
શર  કય ું છે. પાવર માટે મોબાઈલથી 
પછૂપરછ કરી શકાય તેવી િોર્વાઈ છે 
તો જે તે નીમેલા અવિકારીને ફોન કરીએ 
તો ૧૦ થી ૨૦ રીંર્ પરૂી થાય તો પર્ 
ફોન ઉપાડતા નથી.એક બે વખત રીંર્ 
વારે્ તો ફોન દર વખતે કાપી નાખે છે 
અથવા મોબાઈલ સ્વીચઓફ કરે છે. તો 
આ અવિકારીએ ગ્રાહકોની ફફરયાદ 
સાુંભળવી/કમ્પ્લેન ન. આપવો/ટાઈમે 
તપાસ નાું થાય અથવાકામ ન થાય અને 
મોબાઈલથી જાર્વા ફોન કરે તો ઉપાડે 
નફહ તો આવા માનસવાળા અવિકારીની 
િ્યાએ માનવતાવાળા અવિકારીને 
તાત્કાચલક મકૂી શકાય કે નફહ? 
તે લેચખતમાું િવાબ આપશો? 

અવિકારીઓ દ્વારા ફોન ઉપાડવામાું આવે છે 
પરુંર્   ચોમાસા દરવમયાન વિારે ફફરયાદ 
હોવાના કારરે્ ફોન વ્ યસ્ ત હોય છે તેમછતાું 
આિરોિ અવિકારીઓને સદર બાબતે સ ચના 
આપવામાું આવેલ છે 
 
 

શ્રી એ.એ.જાડેજા  
નાયબ ઇિનેર 
મામસા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   

૧૧ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ, 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૧)િયારેપી.જી.વી,.સી.એલ. તરફથી 
ચેફકિંર્ માટે સ્ટાફ/ર્ાડીઓ જાય છે ત્યારે 
દુંડ લખીને મેમો પકડાવી દેતા હોય છે 
તેમાું ખોટી રીતે વનદોષ ખેડૂતોને દુંડનો 
મેમો આપીને જે તે લાગ  પાવર 
સ્ટેશનમાું/ઓફફસમાું નોંિ કરે છે. 

ના આ વાત ખોટી છે. સ્ થળ ઉપર દુંડનો મેમો 
આપવામાું આવતો નથી. 

શ્રી એ.એ.જાડેજા  
નાયબ ઇિનેર 
મામસા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   

૧૨ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ, 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૨) જેમનો દુંડ કરવાનો થતો હોય તે 
ખેડૂતને અથવા તેમના િવાબદાર 
માર્સોને કારર્ દશાગવીને ગ નાફહત કાયગ 
કય ું છે તેની સાચબતી દશાગવવી. પછી તે 
વાડીના માચલક કોર્ છે અને ખેડૂત 
તરફના માર્સો કોન ું નામ લખાવે છે 
તેમાુંથી સાચી ઘટના તપાસી પછીથી 
કસ રવારને દુંડ કરવો િોઈએ. 

ચેફકિંર્ દરવમયાન ચેફકિંર્ અવિકારી દ્વારા ચેફકિંર્ 
શીટ ભરવામાું આવે છે અને રોિકામ કરવામાું 
આવે છે,ત્ યારબાદ પીજીવીસીએલના વનયમ 
મ િબ પ રવર્ી ચબલ આપવામાું આવે છે. 
 
 
 
 
 

શ્રી એ.એ.જાડેજા  
નાયબ ઇિનેર 
મામસા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   



૧૩ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ, 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૩) ગ નાફહત માર્સો પાડોશીન ું નામ 
લખાવી દેતા હોય છે. અથવા મનથી 
કોઈ નામ ખોટા િોડીને લખાવતા હોય 
છે. તો િવાબદારી સ્વીકાર કરનાર 
વ્યસ્ર્કતનો ફોટો લેવો/ગ નાફહત કૃત્યનો 
ફોટો લેવો અને વાડીમાું ઝાડ/ઓરડી/ક વો 
જે હોય તેનો ફોટો લઈને આ ફોટા 
પી.જી.વવ.સી.એલની ની ઓફફસમાું 
રાખવા અને વનદોષ માર્સન ું નામ લખ્ય ું 
હોય અને સાચબતી માુંરે્ તો તેને 
બતાવીને ખરાઈ કરાવવી. 

ચેફકિંર્માું ચેફકિંર્ અવિકારી દ્વારા ચેફકિંર્ શીટ 
તેમિ રોિકામ કરવામાું આવે છે, અને િરૂર 
પડે તો વવફડયોગ્રાફી પર્ કરવામાું આવે છે 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

શ્રી એ.એ.જાડેજા  
નાયબ ઇિનેર 
મામસા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   



૧૪ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ, 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૪) પાવર વોલ્ટેિમાું જયાું ટી.સી.  હોય 
ત્યાુંથી ૧૦૦ મીટર પછીથી લાઈનમાું 
વોલ્ટેિ ઘટતા હોય છે. ખેતીવાડીમાું 
૪૩૦ પાવર એક  ફેઝમાું પ રો 
આપવો.િયારે વોલ્ટેિ માપવા હોય ત્યારે 
જે તે માચલક ખેડૂતનો ૪૩૦ વોલ્ટ પાવર 
ત્રરે્માું બતાવવો. પછી એમ્પીયર 
માપતાું મોટી મોટર લારે્ તો મોટર 
બહાર કઢાવીને જે તે કુંપનીમાું અથવા 
લાઇસન્સવાળા રીવાઈન્ડરપાસે મોટરના 
હોસગપાવર કઢાવવા અને પછીથી દુંડ 
થવો િોઈએ. આ રીત વસવાયના ખોટી 
રીતે િોહ કમીના/દાદાર્ીરીના દુંડ બુંિ 
થવા િોઈએ.પી.જી.વી.સી.એલની 
ઓફફસમાું ક વો અથવા બોર રાખો અને 
ત્યાું નવી મોટર ઉતારી વોલ્ટેિ તપાસો/૩ 
વષગ પછી/૫ વષગ પછી તપાસો, જેમ જેમ 
સમય િશે તેમ તે મોટર એમ્પીયર વધ  
લેતી િશે તેની ખાત્રી કરો 

વવિચેકીંર્ ની કાયગવાહી દરમ્યાન સક્ષમ 
અવિકારીશ્રી દ્વારા એક્ય ચેક મીટર દ્વારા સ્થળ 
પર મોટરના િરૂરી તાુંવત્રક પફરબળો જેમ કે  
એમપીયર, વૉલ્ટેિ વરે્રે માપી િોડાયેલ 
મોટરનો વવિભાર નક્કી કરવામાું આવે છે અને 
ત્યારબાદ તેના આિારે િ ઓવરલોડ ન ું ચબલ 

આપવામાું આવે છે.ઉદાહરર્ તરીકે, ખેતી 
વવષયક ગ્રાહકો માટે સ્થળ તપાસર્ી દ્વારા 
િોડેલો વવદ્ય તભાર નક્કી કરવાની પધ્િવત :૧) 
ગ્રાહક ન ું નામ: જીવા હરદાસ આડોદરા ૨)ગ્રાહક 
નુંબર: ૩૫૭૦૧/૦૦૨૭૧/૩ ૩) ચેકીંર્શીટ નુંબર: 
૧૫૭૨ ૪) ગ્રાહકનો કરારીત વવિભાર: ૭.૫ 
હો.પા॰૫) ર્ામન ું નામ: બર્વદર 
૬)પેટાવવભાર્ીય કચેરી: બર્વદર• વર્ ગળ 
કચેરી: પોરબુંદરv સ્થળ તપાસર્ી દરમ્યાન 
માપવામાું આવેલ તાુંવત્રક પફરબળો :-
V1=૪૨૫વૉલ્ટ, V2= ૪૨૪વૉલ્ટ, V3= 
૪૨૫વૉલ્ટ, V(avg.) = ૪૨૫વૉલ્ટI1= 
૧૬.૩ઍમ્પ., I2= ૧૬.૦૮ ઍમ્પ, I3= ૧૬.૪ 
ઍમ્પ,  I(avg.) = ૧૬.૩ ઍમ્પપાવર ફેર્કટર ( 
P.F.) ૦.૮v િોડેલો વવધ તભારની ર્ર્તરી: 
િોડેલો વવધ તભાર= √3 * V(Avg.) * I(Avg.) *  
P.F. * કાયાગક્ષમતા ફેર્કટર   = ૧.૭૩ * ૪૨૫ * 
૧૬.૩ * ૦.૮ * ૦.૮૫   = ૮૧૪૯.૫૧ watt   = 
૮૧૪૯.૫૧/ ૭૪૬   = ૧૦ H.P.  v વિારાનો 
વવિભાર= િોડેલો વવિભાર - કરારીત વવિભાર   
= ૧૦ – ૭.૫   = ૨.૫ H.P.  
 
 
 
 

શ્રી એ.એ.જાડેજા 
નાયબ 
ઇિનેરમામસા૯
૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   



૧૫ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ, 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૫)પી.જી.વી.સી.એલની ઓફફસમાું ક વો 
અથવા બોર રાખો અને ત્યાું નવી મોટર 
ઉતારી વોલ્ટેિ તપાસો/૩ વષગ પછી/૫ 
વષગ પછી તપાસો, જેમ જેમ સમય િશે 
તેમ તે મોટર એમ્પીયર વધ  લેતી િશે 
તેની ખાત્રી કરો 

સદર બાબતની રૂબરૂમાું ચચાગ કરેલ. સદર 
બાબત અંરે્ રૂબરૂમાું સમિર્ આપેલ છે કે 
તેઓની રજૂઆત કાયદાકીય રીતે ગ્રાહ્ય રાખી 
શકાય તેમ નથી. વવશેષમાું તેઓ શ્રીને િર્ાવેલ 
કે સમયાન સાર મોટર જૂની થાય તેમ યો્ય 
કેપેવસટીના કેપેવસટર વાપરવા િોઈએ તેમિ 
આઈ.એસ.આઈ.માકો િરવાતી યો્ય 
કેપેવસટીની મોટર વાપરવા સમિર્ આપેલ. 

શ્રી એ.એ.જાડેજા  
નાયબ ઇિનેર 
મામસા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   

૧૬ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ, 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૬) ખોટા દુંડ આવે અને ખેડૂત અપીલ 
કરે/કારર્ દશાગવે/પુંચાયતમાું પ રાવા 
આપે ત્યારે તેમને સાુંભળવા િોઈએ. 
િવાબદાર અવિકારીએ જે તે સ્થળની 
મ લાકાત લઈને ઇન્સ્પેકશન કરવ ું િોઈએ 
અને પુંચ રૂબરૂ અવિકારીએ પોતાના 
મુંતવ્યો રજ  કરી ચચાગ કરવી િોઈએ 
અને જેને મોટર િ નથી તેવા ખેડૂતોના 
દુંડ રદ કરવા િોઈએ. 

અપીલની સમય મયાગદામાું ગ્રાહકને સુંભાળવામાું 
આવે છે તથા ગ્રાહક દ્વારા ચેફકિંર્ બાબતે વાુંિા 
અરજી મળતા પેટાવવભાર્ીય કચેરીના 
અવિકારીઓ દ્વારા સ્ થળની મ લાકાત લઇ 
ઇન્ સ્ પેકશન કરવામાું આવે છે. ત તકાળમાું આવા 
ઇન્ સ્ પેકશન કરવામાું આવેલ છે અને યો્ ય 
વનકાલ પર્ કરવામાું આવેલ છે 

શ્રી એ.એ.જાડેજા  
નાયબ ઇિનેર 
મામસા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   

૧૭ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ, 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૧) નાર્િર્ીબા ર્ામમાું પ્રથમ એક 
ટી.સી. હર્  ું. પછી િરૂફરયાત વિતા બીજ ું 
ટી.સી. ઊત ું કય ું.વળી િરૂફરયાત વિતાું 
ત્રીજ ું ટી.સી. નવાપરામાું ઊત ું કય ું છે. 
જેમાું ઘર્ી રે્રરીવતઓ કરી છે. 

સદર બાબતમાું તથ્ ય નથી. નાર્િર્ીબામાું 
ઉભા કરવામાું આવેલ નવા ટીસીન ું સવે ર્ામના 
સરપુંચશ્રી તેમિ ઉપસરપુંચશ્રીની હાિરીમાું 
કરવામાું આવેલ છે તેમિ ટીસીન ું સ્ થળ અને 
ટીસી ઉત  કરવાન ું કામ ઉપસરપુંચશ્રની 
હાિરીમાું કરવામાું આવેલ છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 

શ્રી એ.એ.જાડેજા  
નાયબ ઇિનેર 
મામસા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   



૧૮ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ, 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૨) સરપુંચશ્રીને અથવા ગ્રામપુંચાયતને 
જાર્ કયાગ વવના/સ્થળ દશાગવ્યા વવના 
તળાવની પાળ ઉપર પોતાની રીતે 
ટી.સી. ઊત ું કય ું છે. હવે આ ર્ામનાું 
ખોટા તળાવને ગ્રામપુંચાયતે ર્ામ 
તળાવમાું ઉપયોર્ કરવાન ું નક્કી કય ું છે. 
ર્ામતળની મુંજૂરી મળ્યેથી પાળ તોડી 
પાડવામાું આવશે. િયારે ટી.સી.નો એક 
ટેકરો રાખવાથી ભવવષ્યમાું ટી.સી. 
બદલવાન ું થાય ત્યારે વાવાઝોડ ું થાય 
ત્યારે સલામતી રહશેે નફહ. તેની નોંિ 
લેશો 

નાર્િર્ીબામાું ઉભા કરવામાું આવેલ નવા 
ટીસીન ું સવે ર્ામના સરપુંચશ્રી તેમિ 
ઉપસરપુંચશ્રીની હાિરીમાું કરવામાું આવેલ છે 
તેમિ ટીસીન ું સ્ થળ અને ટીસી ઉત  કરવાન ું 
કામ ઉપસરપુંચશ્રની હાિરીમાું કરવામાું આવેલ 
છે. 

શ્રી એ.એ.જાડેજા  
નાયબ ઇિનેર 
મામસા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   

૧૯ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ, 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૩) ર્ામમાું ત્રર્ ટી.સી. થયા છે તો 
નવાપરાના નવા ટી.સી.માું ૫૦ ટકા અને 
વધ  વપરાશ વાળા કનેકશનો છે. િયારે 
૫૦ ટકામાું બે ટી.સી. છે.બીજ ું માપ કરવા 
વધ  અને પ્લોટ એફરયા હોવાથી અંતરથી 
કનેકશનો હોવાથી વોલ્ટેિ બહ  િ ઓછા 
આવે છે. કોઈ કોઈ લેમ્પ શર  થતાું નથી. 
પુંખા ફરી શકતા નથી. અવાર નવાર 
ઉપકરર્ બળે છે. તો આ ત્રરે્ ટી.સી.ની 
ર્ર્તરી કરીને સપ્રમાર્માું કનેકશનો 
વહેંચી આપવા અને ફેરફાર કરવો તેમિ 
એક બીજા ટી.સી.ની લાઈન િોઇન્ટ ન 
થાય તેમ કરવ ું. 

ર્ામમાું નવાપરના નવા ટીસીમાું લોડ વેરીફાઇ 
કરેલ છે અને તા.૩૧.૭.૧૫ ના રોિ ૬૩ 
કે.વી.એ ટી.સી.ન  ઓર્મેન્ટેશન કરી ૧૦૦ 
કે.વી.એ.ટી.સી. કરેલ છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

શ્રી એ.એ.જાડેજા 
નાયબ 
ઇિનેરમામસા૯
૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   



૨૦ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ, 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૪) નવાપરામાું લો વોલ્ટેિ આવે છે. 
તેમિ વોટરશેડનાું પીવાના પાર્ી માટેના 
પુંપના કનેર્કશનમાું લો વોલ્ટેિ આવે છે. 
આ બાબતની જાર્ જાડેજા સાહબેને કરી 
છે. તપાસ થઇ છે. વોટર સપ્લાય માટે 
ટાુંકી/પુંપ પાસે નવ ું ટી.સી. મ કવા 
િર્ાવ્ય ું છે.જેને ચારથી વધ  માસ થયા 
છતા કોઈ કાયગવાહી થઇ નથી. તો વહલેી 
તકે પાર્ી પ રવઠાન ું ટી.સી. આપવ ું. 

પાર્ીપ રવઠાન ું ટીસી અલર્ કરવા માટે સ્ થળ 
પર માર્સો કામ કરવા માટે ર્યેલ પરુંર્  ું 
ર્ામલોકો દ્વારા વાુંિો ઉઠાવી કામ ન કરવા 
ફદિેલ. આથી આ કામ થયેલ નથી. સદર 
બનાવની જાર્ સરપુંચશ્રીને મામસા સ.ડી.ના 
પત્ર નું.૫૦૫૫ તા ૧૪.૮.૧૫ થી કરેલ છે તથા 
આપના તરફથી અતે્રની ઓફીસે કોઈ પ્રકારનો 
વાુંિો નફહ આવે તેવી બાહિેરી/ખાતરી આપતો 
પત્ર આપવો, ત્યારબાદ આ કાયગવાહી કરવામાું 
આવશે તેવ ું િર્ાવેલ છે.પરર્  ું તેમના તરફથી 
આ બાહિેરી/ખાતરી મળેલ નથી. 

શ્રી એ.એ.જાડેજા  
નાયબ ઇિનેર 
મામસા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   

૨૧ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ, 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૫)કોઈ કોઈ વાર ૨-૨ ફદવસ લો વોલ્ટેિ 
બતાવે, પાર્ીની મોટર ઉપડતી નથી 
અને પાર્ી હોવા છતાું ર્ામ પાર્ીથી 
વુંચચત રહ ેછે તો પાર્ી પ રવઠાન ું ટી.સી. 
તાત્કાચલક નવ ું ઊત ું કરાવી આપવ ું. 

પાર્ીપ રવઠાન ું ટીસી અલર્ કરવા માટે સ્ થળ 
પર માર્સો કામ કરવા માટે ર્યેલ પરુંર્  ું 
ર્ામલોકો દ્વારા વાુંિો ઉઠાવી કામ ન કરવા 
ફદિેલ. આથી આ કામ થયેલ નથી. સદર 
બનાવની જાર્ સરપુંચશ્રીને મામસા સ.ડી.ના 
પત્ર નું.૫૦૫૫ તા ૧૪.૮.૧૫ થી કરેલ છે તથા 
આપના તરફથી અતે્રની ઓફીસે કોઈ પ્રકારનો 
વાુંિો નફહ આવે તેવી બાહિેરી/ખાતરી આપતો 
પત્ર આપવો, ત્યારબાદ આ કાયગવાહી કરવામાું 
આવશે તેવ ું િર્ાવેલ છે.પરર્  ું તેમના તરફથી 
આ બાહિેરી/ખાતરી મળેલ નથી. 

શ્રી એ.એ.જાડેજા  
નાયબ ઇિનેર 
મામસા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   

૨૨ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ, 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૧) આજે પી.જી.વી.સી.એલ. એક વનર્મ 
બનીને પાવર પ રવઠાન ું વનયુંત્રર્ કરીને 
ગ્રાહકોને પહોંચાડવા ગ્રાહકો સાથે 
વ્યાપારી સબુંિ િરાવે છે 

હા, આ બાબત તદન ખરી છે કે આજે 
પી.જી.વી.સી.એલ. એક વનર્મ બનીને પાવર 
પ રવઠાન ું વનયુંત્રર્ કરીને ગ્રાહકોને પહોંચાડવા 
ગ્રાહકો સાથે વ્યાપારી સબુંિ િરાવે છે. 
 
 
 
 
 

શ્રી એ.એ.જાડેજા  
નાયબ ઇિનેર 
મામસા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   



૨૩ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ, 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૨)ખેતીવાડી/રેસીડેન્ટ નવા કનેર્કશન લેવા 
માટે/ચાલ  કનેર્કશનમાું ફોલ્ટ હોય/બુંિ પડે 
ત્યારે/અથવા કોઈપ્રકારની નવી ફફરયાદ. 
કામકાિ માટે ઓફફસે જાય છે ત્યારે જે તે 
ઓફફસમાું બેઠેલા અવિકારીઓ બેપરવાહી 
બનીને િવાબ આપે છે. ર્  માખીભય ું 
વતગન કરે છે. તો અવિકારી માટે કાઈ 
પર્ ફરિ હોઈ છે ખરી? 

દરેક કમગચારી/અવિકારી વશસ્તબધ્િ રીતે વતગન 
રાખી ગ્રાહકોને િવાબો આપતા િ હોય છે. તેમ 
છતાું હાિર અવિકારીને આ બાબતે રૂબરૂ સ ચના 
આપેલ છે. 

શ્રી એ.એ.જાડેજા  
નાયબ ઇિનેર 
મામસા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   

૨૪ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ, 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૩)ગ્રામીર્ માર્સો કાયદાથી વુંચચત છે. 
કયા કામ માટે કોને મળવ ું તેની ખબર 
હોતી નથી. અથવા તો િવાબદાર 
અવિકારી હાિર હોતા નથી, અને િરમ 
િક્કા ખાય છે. અથવા અવિકારીનાું 
બોલનો ભોર્ બને છે. તો ગ્રાહકોને ક્ાું 
કામ માટે કોને મળવ ું/તેમની રજૂઆત શ ું 
છે? તે રજૂઆત માટે તપાસ/કામ ક્ારે 
થશે આ દરેક િોરર્સર અને 
વનયમમ િબ પે્રમથી પોતાની 
િવાબદારી/ફરિ સ્વીકારી માનવતાના 
િોરરે્ િવાબ/માર્ગદશગન આપી સુંતોષ 
આપવો િોઈએ. મદદ કરવી િોઈએ 

મામસા પેટાવવભાર્ીય કચેરીમાું ગ્રાહકોને વધ  
સવલત મળી રહ ેતે માટે જે તે કામ માટે કયા 
વ્ યફકતને મળવ ું તે પેટાવવભાર્ીય કચેરીએ 
બોડગમાું લખી લર્ાવવામાું આવેલ છે. 
અવિકારીઓ ઓફફસના કામસર ફફલ્ ડમાું ર્યેલ 
હોય ઓફફસે હાિર ન હોય શકે. તેમછતાું 
આિરોિ દરેક અવિકારીને યો્ ય વતગન કરવા 
સચૂના આપવામાું આવેલ છે . 
 
 
 

શ્રી એ.એ.જાડેજા  
નાયબ ઇિનેર 
મામસા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   

૨૫ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ, 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૪) કોઇપર્ ર્ામમાું/સીમમાું જયાું ત્યાું 
થાુંભલાઓ નમી ર્યેલા છે. તાર્ીયા 
ખેચાઇ ર્યેલા છે અથવા ર્ટૂી ર્યા છે. 
ઘર્ાું થાુંભલાઓ ૪૫ અંશના ખરેૂ્ નમી 
ર્યેલા છે. પરુંર્   વાયરના આિારે ત્રાુંસા 
ઉભા છે. તો આ બાબતની જાર્ જાર્ 
ગ્રાહકો કરે છે ચોર્કર્કસ, પરુંર્   તેની નોંિ 
થતી નથી. તપાસ થતી નથી. તેમિ 
ફરપેરીંર્ વ્યવસ્સ્થત થર્ ું નથી. 

સમયાન્ તરે લાઇનોન ું સમારકામ કરવામાું આવે 
છે છતાું સમારકામની િરૂરીયાત હશે તેવા 
લોકેશન િર્ાશે તો રીપેફરિંર્ કામ ર્  રુંતમાું 
કરવામાું આવશે. 
 
 
 
 
 
 

શ્રી એ.એ.જાડેજા 
નાયબ 
ઇિનેરમામસા૯
૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   



૨૬ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ, 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૫) અમારા ર્ામ નાર્િર્ીબાનાું ખેડૂતોને 
નાર્િર્ીબા,વાવડી,રાિપરા,કરેડા,સાર્ો
દર ક લ-૫ ર્ામમાું િમીન િરાવે છે. 
અને ખેતીવાડીમાું તર્સા/મામસા/નથ ર્ઢ 
અને ઘોઘાનો ૪ પાવર સ્ટેશનનો પાવર 
છે. એક એક નું.માું ૨ પાવર સ્ટેશનના 
પાવર આપ્યા છે. અને જયાું ત્યાું મેઈન 
લાઈનની ચોકડી હોવાથી પાવર શફકિટ/ 
આકષગર્ થવાથી વધ  ન કસાન થાય છે. 
તો એક ગ્ર પમાું એક િ પાવર સ્ટેશનનો 
પાવર હોવો િોઈએ તો આ સ િારો ખાસ 
કરવાનો છે. 

સદર બાબતે િયાું ક્રોવસિંર્ હોય ત્ યાું ક્રોવસિંર્ દૂર 
કરેલ છે. તેમિ હાલમાું અન્ય કોઈ ક્રોવસિંર્ 
હયાત નથી. 

શ્રી એ.એ.જાડેજા  
નાયબ ઇિનેર 
મામસા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   

૨૭ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ, 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૧)આપશ્રીને ભાવનર્ર લોક દરબારમાું 
લેવા તા ૧૫.૭.૧૫ના ફદવસે ચાવડીરે્ટ 
ઓફફસે આપેલ અરજીમાું સુંપરૂ્ગ હકીકત 
િર્ાવેલ છે. 

હા, તા ૧૫.૭.૧૫ના ફદવસે ચાવડીરે્ટ ઓફફસે  
અરજી મળેલ છે. 

શ્રી એ.એ.જાડેજા  
નાયબ ઇિનેર 
મામસા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   

૨૮ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ, 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૨)નાર્િર્ીબા ર્ામન ું ખેતીવાડીન  
ટી.સી. િયારે વાવાઝોડ ું થય ું, થાુંભલાઓ 
ભાુ્ં યા,વાયર ર્ટૂયા ત્યારે સહીસલામત 
હર્  ું. આ વાવાઝોડ ું તા-૨૨-૦૬-૧૫નારોિ 
થય ું હર્  ું 

તા.૨૨/૬/૧પ ના રોિ આવેલ વાવાઝોડાના 
કારરે્ ઘર્ી લાઇનને ન કસાન થયેલ અને સવગ 
પ્રથમ ર્ામડાઓમાું વીિપ રવઠો શર  કરવાનો 
હોવાથી ખેતીવાડીમાું વાવાઝોડાને કારરે્ 
ખોરવાયેલ વીિપ રવઠો શર  કરવામાું વવલુંબ 
થયેલતે બાબતની સુંપરૂ્ગ ચચાગ લોકદરબાર 
વખતે કરવામાું આવેલ અને તે બાબતની 
સરપુંચશ્રીને વધ  ફફરયાદ રહલે નફહ. 
 
 
 
 
 
 
 

શ્રી એ.એ.જાડેજા  
નાયબ ઇિનેર 
મામસા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   



૨૯ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ, 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૩) ત્યારબાદ રીપેરીંર્ કામ શર  થય ું. 
અમોએ મામસા અને ચાવડીરે્ટ રીપેર 
કરવા લેચખતમાું તા-૩૦-૦૬-૧૫ ના રોિ 
તેમિ ફોનથી જાર્ કરી છે. ત્યાર પછી 
બે વખત િોવા માટે માર્સો આવીને 
ન કસાની/ફોલ્ટ િોઈને િતા રહ્યા હતા. 

તા.૨૨/૬/૧પના રોિ આવેલ વાવાઝોડાના 
કારરે્ ઘર્ી લાઇનને ન કસાન થયેલ અને સવગ 
પ્રથમ ર્ામડાઓમાું વીિપ રવઠો શર  કરવાનો 
હોવાથી ખેતીવાડીમાું વાવાઝોડાને કારરે્ 
ખોરવાયેલ વીિપ રવઠો શર  કરવામાું વવલુંબ 
થયેલ તે બાબતની સુંપરૂ્ગ ચચાગ લોક દરબાર 
વખતે કરવામાું આવેલ અને તે બાબતની 
સરપુંચશ્રી ને વધ  ફફરયાદ રહલે નફહ. 

શ્રી એ.એ.જાડેજા  
નાયબ ઇિનેર 
મામસા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   

૩૦ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ, 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૪)ભરતભાઈ જીવરાિભાઈ ની વાડીમાું-૧ 
વાયર ર્ટૂીને તાર ફેન્સીંર્ ઉપર પડયો 
હતો.જે બોડગ નાું માર્સો ૨ વખત િોઈ 
ર્યા હતા. તા-૫-૭-૧૫ નાું ફદવસે આ 
લાઈનમાું બોડગના માર્સોએ પાવર 
આપવાન ું કહ્ ું તો બટ કભાઈ નામના 
વ્યસ્ર્કતએ કહ્ ુંકે ભરતભાઈ ની વાડીમાું 
વાયર નીચે પડયો છે. તે ફરપેર કરીને 
પાવર આપો તો તે ધ્યાનમાું લીધ ું નફહ. 
પાવર શર  કયો. ભરતભાઈની આખી 
વાડી ફરતે પાવર મળવાથી તાર 
ફેસ્ન્સિંર્માું તર્ખા ખયાગ. વાડીમાું મજ ર 
કામ કરતા હતા તેમરે્ બ માબ મ કરી 
અને બાજ ની વાડી વાળા એ દોડીને 
ટી.સી.થી ડીઓ કાપીને લાઈન બુંિ કરી. 
ભરતભાઈની વાડીમાું શોટગસફકિટ થઇ 
ત્યારે બાજ ની વાડીમાું ભડાકા થયા. 
તર્ખા થયા અને નવા બે વાયર ર્ટૂીને 
નીચે પડયા.ટી.સી.માું માથે તર્ખા 
થયા,ભડાકા થયા, ઓઇલનો ફુવારો થયો. 
આ રીતે થયા પછીથી બાજ વાળાએ ડીઓ 
તોડીને ટી.સી.માું પાવર બુંિ કયો હતો 

તા  ૧૬.૧૦.૧૫ રોિ ર્ામ સભા યોજેલ છે અને 
પ્રશ્નન ું વનરાકરર્ કરેલ છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

શ્રી એ.એ.જાડેજા  
નાયબ ઇિનેર 
મામસા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   



૩૧ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ, 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૫)આ રીતે એકલી બેદરકારીથી જાર્ 
હોવા છતાું વાયર બાુંિવાન ું કહ્ ું છતાું 
પાવર આપ્યો અને તા ૦૫-૦૭-૧૫ નાું 
ફદવસે ટી.સી. બળ્ય ું. ઓછો વત્તો બે 
ફેઝમાું મળે છે. બે ફેઝમાું મોટરો ચાલે 
તેવ ું રીવાઈન્ડીંર્ કરાવ્ય ું હોય તેની 
મોટરો એકાદ કલાક ચાલે. બાકીની દરેક 
મોટરો બુંિ છે. 

તા ૨૪.૦૬.૨૦૧૫ના રોિ આવેલ વાવાઝોડાના 
કારરે્ એચ.ટી., એલ.ટી.લાઈન, ટ્રાન્સફોમગર 
સેન્ટરોને પારાવાર ન કશાન થવા પામેલ હર્  ું. 
ર્ામડાઓમાું વીિ પ રવઠો પવૂગવત કરતા એક 
અઠવાફડયા કરતા વિારે સમય થયેલ. 
ત્યારબાદ ખેતીવાડી ફીડરોની મરામતન ું કામ 
હાથ પર લીિેલ અને રજૂઆત કતાગ શ્રીના 
ખેતીવાડી ગ્ર પમાું તા ૦૭.૦૭.૨૦૧૫ના રોિ 
એચ.ટી., એલ.ટી.લાઈન, ટ્રાન્સફોમગર સેન્ટરન ું 
મેન્ટેનન્સ કરી વીિ પ રવઠો રાબેતા મ િબ શર  
કરેલ છે. 

શ્રી એ.એ.જાડેજા 
નાયબ 
ઇિનેરમામસા૯
૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   

૩૨ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ, 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૬)૧૫ થી ૨૦ કનેર્કશન હોય તે દરેકની 
મોટરો શર  કરાવીને જે તે સત્તાિીશ 
અવિકારીએ રૂબરૂ તપાસીને વનર્ગય લેવો 
િોઈએ. આ રીતે ખેડૂતો ને પાક સ કાય 
અને પારાવાર ન કસાની થઇ છે. 

તા ૨૪.૦૬.૨૦૧૫ના રોિ આવેલ વાવાઝોડાના 
કારરે્ એચ.ટી., એલ.ટી.લાઈન, ટ્રાન્સફોમગર 
સેન્ટરોને પારાવાર ન કશાન થવા પામેલ હર્  ું. 
ર્ામડાઓમાું વીિ પ રવઠો પવૂગવત કરતા એક 
અઠવાફડયા કરતા વિારે સમય થયેલ. 
ત્યારબાદ ખેતીવાડી ફીડરોની મરામતન ું કામ 
હાથ પર લીિેલ અને રજૂઆત કતાગ શ્રીના 
ખેતીવાડી ગ્ર પમાું તા ૦૭.૦૭.૨૦૧૫ના રોિ 
એચ.ટી., એલ.ટી.લાઈન, ટ્રાન્સફોમગર સેન્ટરન ું 
મેન્ટેનન્સ કરી વીિ પ રવઠો રાબેતા મ િબ શર  
કરેલ છે. 

શ્રી એ.એ.જાડેજા  
નાયબ ઇિનેર 
મામસા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   

૩૩ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ, 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૭) નાયબ ઇિનેરશ્રી ગ્રાહકના નાું 
નામ/ગ્રા.નું/ચબલ ભય ું બાકીની યાદી 
ખેડૂતો પાસે માુંરે્ છે. આજે મોહન 
ઉકાવાળી વાડીન ું મા્ય ું છે. તો આ યાદી 
રજીસ્ટરમાુંહોય છે તો આ યાદી આપવા 
ચબલ ભરવા પછીથી ટી.સી. બદલવાન ું 
કહ ેછે તે રદ કરવ ું. 

ગ્રાહકના નામ/ ગ્રા.નું/ ચબલની બાકી રકમની 
માફહતી ઓફફસમાું ઉપલબ્ િ હોય છે. સદર 
માફહતી ખેડ તો પાસે માુંર્વામાું આવતી નથી. 
જે ગ્રાહકે ચબલ સમય મયાગદામાું ન ભરેલ ું હોય 
તેન ું કનેકશન કાપ્ યા બાદ ટીસી બદલવામાું 
આવે છે. 
 
 
 

શ્રી એ.એ.જાડેજા  
નાયબ ઇિનેર 
મામસા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   



૩૪ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ, 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૧) તા ૨૨-૦૬-૧૫ન  પવન સાથે મોટ ું 
વાવાઝોડ ું થવાથી જયાું ત્યાું થાુંભલાઓ 
ખેચાઇ ર્યા હતા. કોઈ કોઈ ભાુંર્ી ર્યા 
હતા. આ રીતે ખ બ િ ન કશાન થય ું છે 

તા.૨૨-૦૬-૧૫ ના રોિ આવેલ વાવાઝોડ ું એ 
ક દરતી આફત છે. જેના કારરે્ ઇલેકટ્રીક 
લાઇન/થાુંભલા ને ઘણ ું ન કસાન થયેલ હર્  ું. 
પરુંર્  ું ઇલેકટ્રીક લાઇન/થાુંભલાઓન ું શકય હોય 
તેટલી ઝડપથી સમારકામ કરી પાવર સપ્ લાય 
ચાલ  કરવામાું આવેલ છે. 

શ્રી એ.એ.જાડેજા  
નાયબ ઇિનેર 
મામસા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   

૩૫ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ, 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૨)આ ન કસાનન ું અમોએ ખેડૂતોએ સવે 
કય ું છે. તો અમારા તારર્ મ િબ છેલ્લા 
૫ વષગમાું ઉભી કરવામાું આવેલી 
લાઈનમાું ૮૫ ટકા થાુંભલાઓ પડી ર્યા 
છે. થાુંબલા પડવાથી તાર ર્ટૂયા છે. 
િયારે જૂની લાઈનમાું ફર્કત ૧૫ ટકા 
ન કસાન થય ું છે. પીજીવીસીએલના 
અવિકારીઓ/ઇન્સ્પેર્કશન સત્તાવિકારીઓ 
વવરે્રે દરેક સ્ટાફ જે તે કામ ચાલર્  ું હોઈ 
ત્યાું તપાસ કરતા હોય તો આવી 
પફરસ્સ્થવત ઉપસ્સ્થત થાય નફહ. બેદરકારી 
અને સ્નેહ સબુંિ  રાખવા માટે ભોર્ 
ખેડૂતોએ બનવાન ું છે. જે થાુંભલાઓ 
પાડી ર્યા તે જ ના થાુંભલા કરતા ઉપર 
ખાડા તાર્ીયા સાવ છુટા માટીમાું ઉપર 
રાખેલા અને બેદરકારીથી કરેલા કામ 
બદલ ખેડૂતોને પારાવાર ન કસાન થય ું 
છે. 

સદર બાબતની રૂબરૂમાું ચચાગ કરેલ અને એવ ું 
કાઈ સ્પષ્ટ ફચલત થયેલ નથી.વાવઝોડા 
દરવમયાન વરસાદ અને અવત તીવ્ર પવનને 
કારરે્ લાઈન પડેલ હતી. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

શ્રી એ.એ.જાડેજા  
નાયબ ઇિનેર 
મામસા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   



૩૬ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ, 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૩)ખેડૂતોને ભાજી-િાર્ા રોિ પાવાન ું હોય 
છે. શાક બકાલ ું એકાુંતરે ત્રીજે ફદવસે 
પાવાન ું હોય છે. રોપ ત્રીજે ફદવસે પવન 
હોય છે. ર્રમી ની સીઝન છે તો એક 
એક મહીનો પાવર બુંિ રહ ેતો પાકની શ ું 
પફરસ્સ્થવત થાય તે વવચારો. ડાકગ  િ્યાએ 
મોટરો હોવાથી પાવા માટે શ ું કરવ ું પડે 
અને ખેડૂતોને સહન કરવ ું પડે.તેમિ 
કેટલી ખોટ જાય તે વવચારો. 

સદર બાબતને રૂબરૂ ચચાગમાું લીિેલ અને 
ચોકસ રજૂઆત કરવા માટે િર્ાવેલ પરુંર્   કોઈ 
ચોક્કસ રજૂઆત ન હોય ફદવસ-૧૦માું 
કાયગપાલક ઈિનેરશ્રીને મળી ચોક્કસ રજૂઆત 
કરવા િર્ાવેલ પરર્ ું આિફદન સ િી આવી કોઈ 
રજૂઆત મળેલ નથી 

શ્રી એ.એ.જાડેજા  
નાયબ ઇિનેર 
મામસા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   

૩૭ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ, 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૪) અમોએ ટી.સી. સ્થળફેર કરવા અરજી 
આપી છે. તેને આિ ૩૦ ફદવસ પ રા 
થયા છે. પાવર વવના મોટરો ચાલતી 
નથી. કોઈને કુંપની ફેર મોટરો હોય તો 
અડિો /એક કલાક ચાલે અને બુંિ પડી 
િય છે.કોઈ મોટર પાર્ી બહાર આવે ને 
બુંિ પડી જાય છે.વિો મોટરો શર  થતી 
નથી તો આ ટી.સી.તાત્કાચલક બદલવ ું 
પડે તેમ હોવાથી આજે અત્યારેિ ફોનથી 
મોહનભાઈ ઉકાભાઈ ની વાડીમાું આવેલ ું 
ટી.સી. બદલવા ઓડગર આપો તેવે 
માુંર્ર્ી છે. સાથે આ ટી.સી. સ્થળફેરફાર 
કરવાન ું છે. તેની ખાસ નોંિ કરાવશો. 
ખેડૂતોને પાવર આપી પાક બજાવામાું 
મદદ કરો 

શ્રી મોહનભાઇ ઉકાભાઇની વાડીવાળુ ટીસીના 
શીફટીંર્ન ું સવેકામ પરૂ્ગ કરેલ છે. 

શ્રી એ.એ.જાડેજા 
નાયબ 
ઇિનેરમામસા૯
૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   

૩૮ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ, 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૧) ગ િરાત સરકારે જી.ઈ.બી.માું ૫૦ ટકા 
ચબલ માફીની જાહરેાત આપી છે. તો 
ખેતીવાડીમાું/રેસીડેન્ટમાું ક્ારે માફી 
મળશે. એડવાન્સ રકમ ભરે કે ચાલ  ચબલ 
ભરે તો તેમાું માફી મળતી નથી. તો 
માફી મળશે? ક્ારે મળશે?અને કેવી 
રીતે તે લેચખતમાું આપશો. 

ચબલ માફીની યોિના રેવસડન્સ માટેનો કોઈ 
પરીપત્ર સરકારશ્રી તરફથી જાહરે કરવામાું 
આવેલ નથી. 

શ્રી એ.એ.જાડેજા  
નાયબ ઇિનેર 
મામસા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   



૩૯ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ, 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૨)ખેતીવાડીમાું ૮ કલાક પાવર 
આપવાનો હોય છે. ૧૦ કલાકની પર્ 
જાહરેાત હતી. તો કરી રીતે પાવર 
મળશે. પાવર એક સાથે અને ૪ કલાક 
ફદવસે મળે તે રીતે પાવર મળવો 
િોઈએ. મોટેભારે્ ટ કડે-ટ કડે ત્રર્-ચાર 
ટ કડે પાવર આવે તેવ ું બને તો ખેડૂતોને 
રાતફદવસ પાવર સામે િોઈને બેસવ ું પડે 
છે. અન્ય કામ કરી શકતા નથી. તો ૮ 
અથવા ૧૦ કલાક એક સાથે પાવર 
આપવો. 

ખેતીવાડીમાું એકસાથે પાવર આઠ અથવા દસ 
કલાક આપવામાું આવે છે અને સદર ખેતીવાડી 
ફીડરોમાું વીિ પાવર આપવાનો સમય લોડ 
ડીસ્પેચ  સેન્ટર દ્વારા નક્કી કરવાનાું આવે છે તે 
બાબતની રૂબરૂ ચચાગ થયેલ અને  િરૂરી 
સમિર્ આપી રજ આતનો વનકાલ કરેલ 

શ્રી એ.એ.જાડેજા  
નાયબ ઇિનેર 
મામસા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   

૪૦ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ, 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૩)િયારે ટી.સી. બદલવાન ું હોય અન્ય 
મરામત હોય ત્યારે પાવર હાઉસથી 
એલ.સી.લઈને દરેક ખેડૂતનો પાવર બુંિ 
કરવામાું આવે છે. તેને બદલે જયાું 
રીપેરીંર્ હોય તો ફાુંટા નાું િમ્પર છોડીને 
કામ કરવામાું આવે તેવી માુંર્ર્ી છે. 

િયારે સમારકામ કે ટીસી બદલવાન  હોય ત્ યારે  
શકય હોય ત્ યાું સ િી જે તે સેકશન કટ કરી કામ 
કરવામાું આવે છે. ખેતીવાડી ફીડરોમાું અમ ક 
અમ ક અંતરે સેર્કશન સ્વીચો મ કવામાું આવે િ 
છે. 

શ્રી એ.એ.જાડેજા  
નાયબ ઇિનેર 
મામસા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   

૪૧ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ, 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૪)નાર્િર્ીબા ર્ામમાું પ્રથમ ૧૯૭૪ માું 
ખેતીવાડીમાું પાવર આપ્યો છે. તેને આજે 
૩૯ વષગ થયા છે. અવાર-નવાર શોટગ  
સફકિટ થઈને લો વોલ્ટેિમાું વાયર ર્રમ 
થઈને બળી ર્યા છે. તો આ વાયર 
બદલવા િોઈએ. જેની માુંર્ર્ી 
અવારનવાર કરેલ છે.વાયર ર્ટૂવાન ું 
કારર્ વાયર નબળા પડયા તે છે તો તેને 
બદલી આપવા. 

તા.૧૨.૮.૨૦૧૫ન રોિ મેન્ટેનન્સ કરવામાું 
આવેલ છે, જેમાું ૨૨ ર્ાળાના એલ.ટી.લાઈના 
જ ના વાયરો બદલી નવા વાયર નાખેલ છે, ૪ 
નમેલ પોલ સીિા કરેલ, તથા ૭ લોકેશન પર 
એલ.ટી.લાઈના નવા િમ્પર કરેલ છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

શ્રી એ.એ.જાડેજા  
નાયબ ઇિનેર 
મામસા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   



૪૨ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ, 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૫) સ્વ.આર્ુંદભાઈ કાળાભાઈ ની વાડીમાું 
ખેતીવાડીમાું હાથથી અડી શકાય તેટલા 
નીચા વાયર ઘર્ાું વષગથી છે.સરપુંચશ્રીએ 
તેના ફોટા પાડીને જે-તે લાગ  
અવિકારી/આરે્વાનો ને મોકલ્યા છે. છતાું 
રીપેર કયાગ નથી. જી.ઈ.બી.માું તન્ના 
સાહબે હતા ત્યારે તેમરે્ પર્ જાર્ કરેલ 
છે. પરુંર્   તપાસ નથી/કામ પર્ નથી. 
જેની નોંિ લેશો. 

તા.૧૨.૮.૨૦૧૫ન રોિ મેન્ટેનન્સ કરવામાું 
આવેલ છે, જેમાું ૨૨ ર્ાળાના એલ.ટી.લાઈના 
જ ના વાયરો બદલી નવા વાયર નાખેલ છે, ૪ 
નમેલ પોલ સીિા કરેલ, તથા ૭ લોકેશન પર 
એલ.ટી.લાઈના નવા િમ્પર કરેલ છે. 

શ્રી એ.એ.જાડેજા  
નાયબ ઇિનેર 
મામસા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   

૪૩ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ, 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૬) ફોનથી કમ્પ્લેન લખાવે તો પહલેી-
બીજી ફરિંર્થી ફોન ઉપાડીને ફફરયાદ 
લખવી. અન્ય ફફરયાદ/અરજી ધ્યાને 
લેવી અને દરેક ફફરયાદન ું તાત્કાચલક સવે 
કરીને િરૂરીયાત મ િબ કામ કરાવી 
આપવ ું. ખેડૂતને વમત્ર ર્ર્ીને અરજી 
સાુંભળવી. અને ફરિ સમજી માનવતા 
રાખીને કામ કરવા સચૂન છે. 

·         કમ્પ્લેન સેન્ટરનો ફોન ઉપાડવામાું આવે 
છે છતા ચોમાસા દરમ્ યાન વધ  ફફરયાદ હોય 
ફોન બીઝી આવતો હશે. છતાું સુંબવિત 
કમગચારીને સદર બાબતે સ ચના આપવામાું 
આવેલ છે. 

શ્રી એ.એ.જાડેજા  
નાયબ ઇિનેર 
મામસા 
૯૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   

૪૪ શ્રી નાર્િર્ીબા 
ખેડૂત પ્રર્વત 
મુંડળ, 
ર્ામ:નાર્િર્ીબા 

૭) નવી માધ્યવમક શાળામાું મીટરની 
માુંર્ર્ી કરેલ છે તો હવે મીટર આપી 
દેવ ું. 

નવી માધ્ યવમક શાળા માટે અંદાિપત્રક 
પાઠવેલ છે જે  ભયાગ બાદ વીિ િોડલ 
આપવાની કાયગવાહી હાથ િરવામાું આવશે. 

શ્રી એ.એ.જાડેજા 
નાયબ 
ઇિનેરમામસા૯
૮૭૯૨૦૧૯૬૫ 

મામસા શહરે 
વવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

ભાવનર્ર વનકાલ   

૪૫ કમળેિ ગ્રામ 
પુંચાયત 

કમળેિ ર્ામના બી.પી.એલ. 
લાભાથીઓને મીટર ૧ વષગથી આપવામાું 
આવતા નથી તે બાબત 

કમળેિ ર્ામના બી.પી.એલ. લાભાથીઓ માું 
જ ના સ્થળ પર વીિચબલના નાર્ા બાકી હોવા 
થી વીિ િોડાર્ આપી શકાય તેમ નથી. 

શ્રી 
જે.આર.ર્ાવમત 
૯૮૭૯૨૦૧૯૪૫ 

વરતેિ ભાવ.ગ્રા
મ્ય 

વવભાર્ીય 
કચેરી 

ભાવનર્ર વનકાલ   

૪૬ સરપુંચ શ્રી 
વરતેિ 

વરતેિમાું સ્ટ્રીટલાઇટ ની ફફરયાદ અંરે્. વરતેિ ર્ામમાું ક લ બે સ્ટ્રીટ લાઈટ કનેકશન 
છે. જેના ગ્રાહક નું ૧)૩૬૭૦૧/૦૧૫૩૯/૫ અને 
૨)૩૬૭૦૧/૦૧૫૪૦/૯ છે. જેન ું અન કમે ૧) 
રૂવપયા ૧૧ લાખ તેમિ ૨)રૂવપયા ૯ લાખ 
એરીયસ હોવાથી કનેશન કાપેલ છે. 
 

શ્રી 
જે.આર.ર્ાવમત 
૯૮૭૯૨૦૧૯૪૫ 

વરતેિ ભાવ.ગ્રા
મ્ય 

વવભાર્ીય 
કચેરી 

ભાવનર્ર વનકાલ   



૪૭ કામળીયા 
મથ રભાઈ 
નાનજીભાઈ 
,મ .રાર્ીવાડા 

ગ્રાહક ની લેચખત અરજીનો સમય 
મયાગદામાું વનકાલ થતો નથી. 

ગ્રાહકો ની ફફરયાદ નો સમયસર વનકાલ 
કરવામાું આવે છે તેમ છતાુંય ચોક્કસ ફફરયાદ 
હોય તો તે વવષે અતે્રની કચેરી દ્વારા ગ્રાહકો ની 
ફફરયાદ નો સમયસર વનકાલ કરવામાું આવે છે, 
તેવ ું કાયગપાલક ઈિનેરે સ્થળ પર િર્ાવેલ  
તેમ છતાય તેઓ શ્રી કામળીયાભાઈ ને કોઈ 
ચોક્કસ ફફરયાદ તેઓ પાસે હોઈ તે િર્ાવવી  
જેથી કરી રજ આતનો વનકાલ કરી શકાય તે 
બાબતની રૂબરૂ સમિર્ આપી ફફરયાદનો સ્થળ 
પર વનકાલ કરેલ 

સી.આર,કામળી
યા,કાયગપાલક 
ઈિનેર 
૯૮૭૯૨૦૦૭૮૫ 

ગ્રામ્ય-૨ મહ વા ભાવનર્ર વનકાલ   

૪૮ કામળીયા 
મથ રભાઈ 
નાનજીભાઈ 
,મ .રાર્ીવાડા 

અવિકારીઓ ઓફીસ સમય દરવમયાન 
હાિર હોતા નથી. 

પેટાવવભાર્ીકચેરીના કમગચારીઓ/ અવિકારીઓ 
ને કચેરી ના કામકાિ અથે વવવવિ મીટીંર્ મા 
હાિરી આપવી િરૂરી હોય, તેમિ અન્ય સરકારી 
કચેરી દ્વારા આપવામાું આવતી અન્ય સરકારી 
કામર્ીરી પર્ કરવાની રહ ે છે. તેમિ 
પેટાવવભાર્ીય કચેરી ની નવા વીિિોડાર્ ની 
કામર્ીરી, વીિચેફકિંર્ તેમિ કલેર્કશન-
ડીસકનેર્કશન, સાઈટ સવે, વરે્રે કામર્ીરી 
કરવાની હોય છે જેથી તેઓ દરેક સમયે ઓફીસ 
મા હાિર રહી શકતા નથી. 

સી.આર,કામળી
યા,કાયગપાલક 
ઈિનેર 
૯૮૭૯૨૦૦૭૮૫ 

ગ્રામ્ય-૨ મહ વા ભાવનર્ર વનકાલ   

૪૯ કામળીયા 
મથ રભાઈ 
નાનજીભાઈ 
,મ .રાર્ીવાડા 

લાઈન રીપેરીંર્ વરે્રે બાબતનો સુંતોષ 
કારક રીપેરીંર્ કરતા નથી 
 અને હલકી ગ ર્વત્તા ન ું કાયગ કરે છે 
તેથી લાઈન મા વારુંવાર ફોલ્ટ આવે છે. 

અતે્રની કચેરી ને મળતી વીિવવકે્ષપ બાબતે 
કોઈ પર્ ફફરયાદન ું શક્ એટલી ઝડપ થી 
વનરાકરર્ કરવામા આવે છે. તેમિ સારી 
ગ ર્વત્તા ની કામર્ીરી કરી  ગ્રાહકો વીિપ રવઠો 
વવના વવકે્ષપ મળી રહ ેતે માટે ન ું પરૂતો પ્રયાસ 
કરવામાું આવે છે.  એમ છતાું તમારી કોઈ 
ચોક્કસ સ્થળ પર વીિવવકે્ષપ ની ફફરયાદ હોય 
તો તે વવર્તવાર માફહતી સાથે િર્ાવશો. 
 
 
 

સી.આર,કામળી
યા,કાયગપાલક 
ઈિનેર 
૯૮૭૯૨૦૦૭૮૫ 

ગ્રામ્ય-૨ મહ વા ભાવનર્ર વનકાલ   



૫૦ કામળીયા 
મથ રભાઈ 
નાનજીભાઈ 
,મ .રાર્ીવાડા 

ઓફીસ વનયમ મ િબ અવિકારીની 
માફહતી ઓફફસમાું હોતી નથી અને કયા 
કમગચારી ને કય ું કાયગ કરવ ું તે બાબતે 
અરિદાર ભારે હરેાનર્વત થાય છે. 

પેટાવવભાર્ીય કચેરી મા આવતા ગ્રાહકો ના 
દરેક પ્રશ્નો નો દરેક કમગચારી દ્વારા યો્ય િવાબ 
આપવામાું આવે છે. તેમિ દરેક પેટાવવભાર્ીય 
કચેરી મા હલે્પડેસ્ક (મદદકતાગ) વનય ર્કત કરેલ છે 
તેમિ તેમનો સુંપકગ  કરવા , તેમિ તેમના દ્વારા 
સુંતોષકારક િવાબ ન આપવામાું આવે , મદદ 
ની િરૂર િર્ાયે જે તે પેટાવવભાર્ીય કચેરી ના 
નાયબ ઈિનેર/ જ નીયર ઈિનેર નો સુંપકગ  
કરવા અને િરૂર િર્ાયે કાયગપાલક ઈિનેરશ્રી 
નો સુંપકગ  કરવા જાર્કારી આપર્ ું બેનર દરેક 
પેટાવવભાર્ીય કચેરીઓ મા લર્ાડવામાું આવેલ 
છે. 

સી.આર,કામળી
યા,કાયગપાલક 
ઈિનેર 
૯૮૭૯૨૦૦૭૮૫ 

ગ્રામ્ય-૨ મહ વા ભાવનર્ર વનકાલ   

૫૧ કામળીયા 
મથ રભાઈ 
નાનજીભાઈ 
,મ .રાર્ીવાડા 

ઓફફસમાું રજૂઆત અને વવવવિ કાયગ 
માટે યો્ય નમ ના ઉપલબ્િ હોતા નથી 
અને આ બાબતે એિન્ટો તર્ડી ફી વસ લે 
છે. 

ઓફીસ મા વવવવિ ફરીયાદ અંરે્ ના પ્રફોરમાું 
ઉપલબ્િ છે િ તદઉપરાુંત એિન્ટો થી દ ર 
રહવેા તેમિ નવા જ ના વીિિોડાર્ તેમિ 
અન્ય ફફરયાદ માટે દરેક પેટા વવભાર્ીય કચેરી 
મા હલે્પડેસ્ક (મદદકતાગ) ની વનમણ ુંક કરેલ છે 
જેમનો સુંપકગ  કયે િરૂરી માફહતી અને ફફરયાદ 
અંરે્ ના પફોરમાું મળી રહશેે. જે આપની જાર્ 
સાર ું . 

સી.આર,કામળી
યા,કાયગપાલક 
ઈિનેર 
૯૮૭૯૨૦૦૭૮૫ 

ગ્રામ્ય-૨ મહ વા ભાવનર્ર વનકાલ   

૫૨ કામળીયા 
મથ રભાઈ 
નાનજીભાઈ 
,મ .રાર્ીવાડા 

ઓફફસમાું જાહરે માફહતી અવિકાર બાબતે 
કોઈ જાર્કારી માટે બોડગ લેચખત હોતા 
નથી.તે અવિકારી ના બાબત માટે તે 
લખતા નથી. 

દરેક પેટાવવભાર્ીય કચેરી મા માફહતી અવિકાર 
વનયમ બાબતે વનમણ ુંક કરેલ અવિકારી અંરે્ ની 
માફહતી અંરે્ન ું બોડગ દરેક પેટાવવભાર્ીય કચેરી 
મા લર્ાડવામાું આવેલ હતા પરુંર્   છેલ્લા 
મફહના મા આવેલ વરસાદ અને વાવાિોડા ના 
કારરે્ અમ ક પેટાવવભાર્ીય કચેરી ના બોડગ ને 
ન કસાન થયેલ હોય નવા બોડગ લર્ાડવાની 
કાયગવાહી અતે્રની કચેરી દ્વારા શર  છે. તેમિ 
દરેક પેટાવવભાર્ીય કચેરી મા નાયબ ઈિનેર 
પોતે િ જાહરે માફહતી અવિકારી છે. જે આપની 
જાર્ સાર ું . 

સી.આર,કામળી
યા,કાયગપાલક 
ઈિનેર 
૯૮૭૯૨૦૦૭૮૫ 

ગ્રામ્ય-૨ મહ વા ભાવનર્ર વનકાલ   



૫૩ કામળીયા 
મથ રભાઈ 
નાનજીભાઈ 
,મ .રાર્ીવાડા 

ઓફીસ ના દરેક કાયગ માટે સમય મયાગદા 
નો લેચખત બોડગ નથી અને આનો લાભ 
કમગચારી ઉઠાવે છે અને કામ સમય 
મયાગદામાું કરતા નથી અને ગ્રાહકો ને 
હરેાનર્વત થાય છે. 

પેટાવવભાર્ીય કચેરી મા આવતા ગ્રાહકો ને 
હરેાનર્તી ન થાય તે માટે ઓફીસ ના કામકાિ 
ના સમયર્ાળા ની જાર્કારી આપતા બોડગ દરેક 
પેટાવવભાર્ીય કચેરી મા મ કવામાું આવેલ છે. 

સી.આર,કામળી
યા,કાયગપાલક 
ઈિનેર 
૯૮૭૯૨૦૦૭૮૫ 

ગ્રામ્ય-૨ મહ વા ભાવનર્ર વનકાલ   

૫૪ કામળીયા 
મથ રભાઈ 
નાનજીભાઈ,મ .રા
ર્ીવાડા 

દરેક ર્ામની અંદર કામર્ીરી માટે 
રીપેરીંર્ કે મીટર બદલાવવા કે અન્ય 
કામર્ીરી માટે ગ્રામ પુંચાયતને લેચખત 
આપતા નથી અને કમગચારી અને 
કોન્ટ્રકટર યો્ય કામર્ીરી કરતા નથી. 

દરેક પેટાવવભાર્ીય કચેરી ના કમગચારી ઓ 
દ્વારા દરેક કામર્ીરી યો્ય રીતે કરવામાું આવે 
િ છે. તેમિ કોઈ પર્ ર્ામમા મીટર 
બદલાવવા કે કોઈ ફફરયાદ કે અન્ય કામર્ીરી 
નો અહવેાલ/ રીપોટગ  અમારી ઉપલી કચેરી ને િ 
આપવાનો હોય છે જે મ િબ કરવામાું આવે છે. 

સી.આર,કામળી
યા,કાયગપાલક 
ઈિનેર 
૯૮૭૯૨૦૦૭૮૫ 

ગ્રામ્ય-૨ મહ વા ભાવનર્ર વનકાલ   

૫૫ કામળીયા 
મથ રભાઈ 
નાનજીભાઈ 
,મ .રાર્ીવાડા 

કુંપની ના કમગચારી લાઈન લોસ વનષ્ફળ 
હોય ખરા ગ્રાહકને એનકેન રીતે 
હરેાનર્વત કરે છે અને કોર લોકોનો 
બચાવ કરે છે. 

કુંપની ના લાઈન લોસ ઘટાડવા માટે અતે્રની 
કચેરી એ થી પ રતી કામર્ીરી કરવામાું આવે િ 
છે, અને તે બાબતે કોઈ પર્ વીિચોરી કરનાર 
વ્યસ્ર્કત નો બચાવ કરવામાું આવતો નથી. દરેક 
વીિચોરી કરનાર વવર દ્ધ કુંપની ના વનયમ 
અન સાર ની કાયગવાહી કરવામાું આવે છે. તેમિ 
તમને આવા વીિચોરી કરનાર વ્યસ્ર્કત ની 
માફહતી અતે્રની કચેરી એ ઉપલબ્િ કરવા 
વવનુંતી. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

સી.આર,કામળી
યા,કાયગપાલક 
ઈિનેર 
૯૮૭૯૨૦૦૭૮૫ 

ગ્રામ્ય-૨ મહ વા ભાવનર્ર વનકાલ   



૫૬ િીર ભાઈ 
ભોળાભાઈ ક ચા, 
મ .ક ુંભર્ 

વવિળી માટે વખતો વખત 
પીજીવીસીએલ ની િરૂરીયાત હોય આ 
માટે લાઈનમેન તથા કમગચારીઓ ઓફીસ 
ટાઈમ દરવમયાન હાિર હોતા નથી અને 
વાલા દવલા ની નીવતથી કાયગ કરે છે. 
અને અરિદાર ની લેચખત અરજી નો 
સમય મયાગદામાું વનકાલ કરતા નથી. 
અને ખોટી હરેાનર્તી કરે 

અતે્રની કચેરી ના વવવવિ કામર્ીરી માટે કચેરી 
ના લાઈનમેન ને  બહાર િવ ું િરૂરી હોય તેઓ 
દરેક સમયે ઓફીસ મા હાિર રહી શકે નફહ. 
તદઉપરાુંત કચેરી ના કમગચારી ઓ ને કચેરી ના 
કામકાિ અથે વવવવિ મીટીંર્ મા હાિરી આપવી 
િરૂરી હોય, તેમિ નવા વીિિોડાર્ ની 
કામર્ીરી, વીિચેફકિંર્ તેમિ કલેર્કશન-
ડીસકનેર્કશન, સાઈટ સવે, વરે્રે કામર્ીરી 
કરવાની હોય તેઓ દરેક સમયે ઓફીસ મા 
હાિર રહી શકે નફહ. તેમિ પેટાવવભાર્ીય 
કચેરી મા આવતા ગ્રાહકો ને હરેાનર્તી ન થાય 
તે માટે દરેક પેટાવવભાર્ીય કચેરી મા હલે્પડેસ્ક 
(મદદકતાગ) વનય ર્કત કરેલ છે તેમિ તેમનો સુંપકગ  
કરવા જાર્કારી આપર્ ું બેનર પર્ દરેક 
પેટાવીભાર્ીય કચેરી મા લર્ાડવામાું આવેલ છે 
સદર બાબતની સમિર્ આપી ફફરયાદન ું સ્થળ 
પર વનકાલ કરવામાું આવેલ છે. તદઉપરાુંત 
અતે્ર ની કચેરી મા કોઈ પર્ ગ્રાહક તરફ વાલા-
દવલા ની નીવત રાખવામાું આવતી નથી. તેમ 
છતા તમારી રજૂઆત અન સુંિાને પેટાવવભાર્ીય 
કચેરી-૧ મહ વા ને આ બાબતે િરૂરી સ ચના 
આપી દેવામાું આવેલ છે. તેમિ દરેક ગ્રાહક ની 
ફફરયાદ મળ્યે તેમની ફફરયાદ ન ું સમયસર 
વનકાલ કરવા માું આવે િ છે. તેમ છતાું િો કોઈ 
ચોક્કસ િ્યાએ તમારી ફફરયાદ હોય અને 
તાત્કાચલક કામર્ીરી કરવાની િરૂર તમને 
િર્ાય તો વવર્તવાર માફહતી સાથે િર્ાવશો. 
 
 
 

સી.આર,કામળી
યા,કાયગપાલક 
ઈિનેર 
૯૮૭૯૨૦૦૭૮૫ 

ગ્રામ્ય-૧ મહ વા ભાવનર્ર વનકાલ   



૫૭ છર્નભાઈ એન. 
ભાલીયા અને 
ડોચલયા ગ્રામ 
પુંચાયત 

ડોળીયા ર્ામ મા ૩૭૫ મકાન વવિળી  
વવહોર્ા હોય જેમાું ૧૮૯ કનેર્કશન માટે 
ટી.ડી.ઓ મા ઝૂપડપટ્ટી વવિળીકરર્ માટે 
પૈસા ભરવામાું આવેલ હોય છતાું વવિળી 
મળતી નથી. 

ગ્રામ્ય-૧ પેટાવવભાર્ીય કચેરી મહ વા દ્વારા સદર 
વીિિોડાર્ માટે સવે કરતા સદર ૧૮૯ મકાન 
વાડી વવસ્તાર મા આવેલ માલ મ પડેલ છે. જેથી 
કુંપની ના પ્રવતગમાન વનયમ અન સાર સદર 
સ્થળ વાડી વવસ્તાર મા હોય ત્યાું ઝુપડપટ્ટી 
વીિળીકરર્ યોિના હઠેળ વીિિોડાર્ મળી 
શકે નફહ. પરુંર્   તે મકાનો મા ખેતીવાડી ફીડર 
માુંથી ઘરવપરાશ ના વીિિોડાર્ મળી શકશે. 
જે માટે િરૂરી દસ્તાવેિો સાથે સુંલ્ન 
પેટાવવભાર્ીય કચેરી નો સુંપકગ  કરવા તમને 
િર્ાવવામા આવે છે.તદઉપરાુંત ગ િરાત 
સરકાર ની સોલાર હોમ લાઈટ યોિના હાલ શર  
છે જેમાું નોંિર્ી કરાવી તે યોિના હઠેળ તમે 
લાભ મેળવી શકો છો. આ યોિના હઠેળ જે 
લાભાથી અરજી કરવા ઇચ્છતા હોય તેઓની 
અરજી સુંલ્ન પેટાવીભાર્ીય કચેરી મા 
તા.૩૧.૦૭.૨૦૧૫ સ િી સ્વીકારવામાું આવશે. 
સદર બાબતની સમિર્ આપી ફફરયાદન ું સ્થળ 
પર વનકાલ કરવામાું આવેલ છે. 

સી.આર,કામળી
યા,કાયગપાલક 
ઈિનેર 
૯૮૭૯૨૦૦૭૮૫ 

ગ્રામ્ય-૧ મહ વા ભાવનર્ર વનકાલ   

૫૮ િીર ભાઈ 
માવજીભાઈ  ક ચા, 
મ .ક ુંભર્ અને 
જે.જે. 
રસાર્ીઆ , અંર્ત 
મદદનીશ , વવરોિ 
પક્ષ ના નેતાશ્રીન ું 
કાયાગલય, 
ર્ાુંિીનર્ર 

ક ુંભર્ ર્ામના ખેડૂત ખાતેદાર ફહમતભાઇ 
બેચરભાઈ રામાર્ી વવરે્રેને નાયબ 
ઈિનેર, પીજીવીસીએલ ની કચેરીના 
ક ુંભર્ ર્ામે રે.સ.નું. ૭૨ માું રે્રકાયદેસર 
વીિ કનેર્કશનના ઉભા કરેલ પોલ ને 
કાઢી નાખવા બાબત. 

અરિદાર દ્વારા સદર પ્રશ્ન ની રજૂઆત તાલ કા 
સ્વાર્ત માું કરવામાું આવેલ હતી જે અન સુંિાને 
મામલતદાર શ્રી મહવૂા દ્વારા મહવૂા તાલ કા ના 
શાખા અધ્યક્ષ શ્રી ને પત્ર દ્વારા જાવક નું. 
એમએજી/તા.સ્વા/જ લાઈ/પ્ર-૨/૨૦૧૫ 
તા.૨૩.૦૯.૨૦૧૫ થી રસ્તા ની બને્ન બાજ માું 
ખેડૂતો દ્વારા કરેલ ું દબાર્ દ ર કરાવવા તેમિ 
દબાર્ દ ર થયે પીજીવીસીએલ કચેરી ને જાર્ 
કરવા િર્ાવેલ છે. જેથી સાદર પ્રશ્ન હાલ 
પીજીવીસીએલ ર્કક્ષાએ પેન્ડીંર્ રહતેો નથી. 
િમીન શાખા દ્વારા દબાર્ દ ર કયે પોલ 
ફેરવવામાું આવશે. 

સી.આર,કામળી
યા,કાયગપાલક 
ઈિનેર 
૯૮૭૯૨૦૦૭૮૫ 

ગ્રામ્ય-૧ મહ વા ભાવનર્ર વનકાલ   



૫૯ મુંર્ાભાઈ 
વેલાભાઈ વશયાળ, 
મોટી જાર્િાર, 
તા: મહ વા 

બાજ  માુંથી લાઈટ લીિેલ તો ચેફકિંર્ 
શીટ ભરેલ. 

સદર વ્યસ્ર્કતની પાવર ચોરીની ચેફકિંર્ શીટ 
નું.૪૯૮૩૪ તા ૫.૩.૨૦૧૪ ના રોિ ભરેલ છે 
અને આથી ઈલેર્કટ્રીસીટી એર્કટ ૨૦૦૩ ના 
સેર્કસન ૧૩૫ મ િબ પાવર ચોરી મા પકડાયેલ 
હોય પાવર ચોરી બીલની રકમ ભરવાપાત્ર છે. 

સી.આર,કામળી
યા,કાયગપાલક 
ઈિનેર 
૯૮૭૯૨૦૦૭૮૫ 

ગ્રામ્ય-૨ મહ વા ભાવનર્ર વનકાલ   

૬૦ જીર્ ભા 
િરમશીભાઈ 
ર્ોહલે, ખારી, 
બર્દાર્ા 

પાવર ચોરી બાબત પાવરચોરી અંરે્ની સદર રજ આત િનરલ હોય 
તેમિ જે.જી.વાય ટ  એ.જી. વીિ િોડાર્ 
સબુંિીત હોય ઈલેર્કટ્રીસીટી એર્કટ ૨૦૦૩ ના 
સેર્કસન ૧૩૫ મ િબ પાવર ચોરી મા પકડાયેલ 
વ્યસ્ર્કત/ગ્રાહક દ્વારા પાવર ચોરી અંરે્ના બીલની 
રકમ ભરવાપાત્ર થાય છે  તેવી સમિર્ આપેલ 
છે. 

સી.આર,કામળી
યા,કાયગપાલક 
ઈિનેર 
૯૮૭૯૨૦૦૭૮૫ 

બર્દાર્ા મહ વા ભાવનર્ર વનકાલ   

૬૧ હરેશભાઈ 
ક રજીભાઈ 
આંબલીયા,  
સરેરા, તા: મહ વા 

પાવર ચોરી બાબત ક રજીભાઈ નારર્ભાઈ આંબલીયા નામના 
વ્યસ્ર્કતની પાવર ચોરીની ચેફકિંર્ શીટ નું.૨૧૪૭ 
તા ૧૮.૧.૨૦૧૩ ના રોિ ભરેલ છે અને આથી 
ઈલેર્કટ્રીસીટી એર્કટ ૨૦૦૩ ના સેર્કસન ૧૩૫ 
મ િબ પાવર ચોરી મા પકડાયેલ હોય પાવર 
ચોરી બીલની રકમ ભરવાપાત્ર છે. 

સી.આર,કામળી
યા,કાયગપાલક 
ઈિનેર 
૯૮૭૯૨૦૦૭૮૫ 

ગ્રામ્ય-૧ મહ વા ભાવનર્ર વનકાલ   

૬૨ કાસમભાઈ એ. 
ઓઢેજા , સરપુંચ,  
તાતર્ીયા ગ્રામ 
પુંચાયત 

વોટર વકગસ ન ું કનેર્કશન આપવા બાબત તાતર્ીયા ગ્રામપુંચાયત વોટરવકગસ કનેર્કશન 
તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૫ ના રોિ રીલીઝ કરવામાું 
આવેલ છે 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

સી.આર,કામળી
યા,કાયગપાલક 
ઈિનેર 
૯૮૭૯૨૦૦૭૮૫ 

જેસર મહ વા ભાવનર્ર વનકાલ   



૬૩ મધ ભાઈ પ નાભાઈ  
ગ િરાતી મ -
પરવડી તા 
ર્ારીયાિાર 

૧ ફેઈઝ ઘરવપરાશ કનેર્કશનના પ રવર્ી 
બીલ બાબત. 

ઉપરોર્કત બાબતે ગ્રાહકન ું કનેર્કશન તા, 
૨૬.૦૯.૧૪ ના રોિ તપાસ કરતા સ્થળ પર 
MMB  સીલ લારે્લ ન હર્   તેમિ ટવમિનલ 
બ્લોકમાું ફેઇઝ ટ  ફેઇઝ સ્પાકીંર્ના વનશાન હોય 
તેના કારરે્ ગ્રાહકને ૨૧૦૮.૦૭રૂપીયાન  
આકારર્ી બીલ કલમ નું ૧૨૬ મ િબ આપેલ તે 
થેફ્ટ બીલ તથા ચાલ  બીલ ૧૫૦૦+૧૧૦૦ તા, 
૨૫.૦૩.૧૫ અને ૩૧.૦૫.૧૫ના રોિ પેમેન્ટ 
કરેલ છે. ત્યાર બાદ આિ કનેર્કશન ફરીથી ચેક 
કરતા તા,૧૫.૦૪.૧૫ ગ્રાહકના વીિ મીટર પર 
સીલ લારે્લ ન હર્   મીટરના ટવમિનલ સ્ૂમાું 
ઘસરકાના વનશાન િોવા મળેલ હતા જેના 
કારરે્ ગ્રાહકને ફરીથી કલમનું ૧૨૬ મ િબ (તા, 
૨૬.૦૯.૧૪ થી ૧૫.૦૪.૧૫ સ િીના ૨૦૧ 
ફદવસન ું) બીલ રૂ.૫૧૩૮.૬૬ આપેલ હર્   આમ  
ચાલ  માસન ું બીલ ૫૨૮.૨૮તથા અર્ાઉ (થેફ્ટ 
ની બાકી રકમ)રૂ, ૫૯૫૯.૬૯ મળીને ૬૪૮૭.૯૭ 
આપેલ છે. 

જે પી મશરૂ 
ના.ઈ 
ર્ારીયાિાર-૨ 
સ.ડી 
મો-
૮૯૮૦૦૩૧૭૫૭ 

ર્ારીયાિા
ર-૨ સ.ડી 

પાલીતાર્ા ભાવનર્ર વનકાલ   

૬૪ ત પતભાઈ 
અમીભાઈ મોરી મ -
પાદરર્ઢ તા-
તળાજા 

પોતાન ું અંર્ત ટી સી મ કવા બાબત ગ્રાહકના પ્રશ્ન ના અન સુંિાને િરૂરી ટી સીન ું 
બાયફરકેશન તા ૧૬.૯.૨૦૧૫ના કરેલ છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

જી બી પરમાર 
ના.ઈ તળાજા-૧ 
સ.ડી 
મો-
૯૯૨૫૨૦૯૨૯૦ 

તળાજા-૧ 
સ. ડી 

પાલીતાર્ા ભાવનર્ર વનકાલ   



૬૫ હસમ ખભાઈ 
ર્ોવવિંદજી ર્ોફહલ 
મ - બોરડા તા- 
તળાજા 

ટી સીન  સ્થળ ફેરફાર કરવા બાબત ગ્રાહકના પ્રશ્ન અન સુંિાને અરિદારશ્રીને તા, 
૨૦.૦૯.૦૯ વીિમીટર આપવામાું આવેલ 
તત્કાલીન સમયે ટીસી ફેરબદલી અંરે્ રજૂઆત 
આવેલ ન હતી તા ૨૮.૦૪.૧૪ના રોિ ટીસી 
ફેરવવા અરજી(આવેલ જે અન સુંિાને સ્થળ 
તપાસ કરતા અરિદારની વીિ ચોરી પકડાયેલ 
હતી આ પ્રશ્નનો વનકાલ સ્વાર્ત તેમિ મ ખ્ય 
મુંત્રીશ્રીના ફફરયાદ વનવારર્ કાયગક્રમમાું પર્ 
કરવામાું આવેલ છે 

જી બી પરમાર 
ના.ઈ તળાજા-૧ 
સ.ડી 
મો-
૯૯૨૫૨૦૯૨૯૦ 

તળાજા-૧ 
સ. ડી 

પાલીતાર્ા ભાવનર્ર વનકાલ   

૬૬ રામજીભાઈ એમ 
તતૂ મ -લીલીવાવ 
તા-તળાજા. 

િર્જરીત એલ ટી લાઈનન  સમરકામ 
બાબત. 

ગ્રાહકના પ્રશ્ન ના અન સુંિાને િરૂરી ટી સી 
બાયફરકેશનન  સવે કરવામાું આવેલ છે, અને 
તા ૧૬.૯.૨૦૧૫ના રોિ ટી.સી. ફેરવામાું આવેલ 
છે. 

જી બી પરમાર 
ના.ઈ તળાજા-૧ 
સ.ડી 
મો-
૯૯૨૫૨૦૯૨૯૦ 

તળાજા-૧ 
સ. ડી 

પાલીતાર્ા ભાવનર્ર વનકાલ   

૬૭ મર્નભાઈ 
બેચરભાઈ વીરડી  
તા- ર્ારીયાિાર 

(૧) ખેતીવાડી ટીસી બળેલ હોય ત્યારે 
જેટકો દ્વારા નાઈટના સમયે રીપોટગ  કરવા 
માટે ફદવસે થ્રી ફેઈઝ ન કરતા આઠ 
ફદવસ સ િી ટીસીના રીપોટગ  નથી થતા. 

પ્રશ્ન નું -૧ ના િવાબમાું જેટકો સાથે પત્ર નું-
PD/TMS/Esta/6089  dt,16.07.15થી વહવેાર 
કરેલ છે,આથી જેટકો સાથે યો્ય ચચાગ કરેલ 
છે,અને પ્રશ્નન ું વનવારર્ કરેલ છે. 

ડી.આર.તાવવયા
ડ,નાયબ 
ઇિનેર, 
ર્ારીયાિાર-૧ 
મો.9925209296 

ર્ારીયાિા
ર-૧ 

પાલીતાર્ા ભાવનર્ર વનકાલ   

૬૮ મર્નભાઈ 
બેચરભાઈ વીરડી  
તા- ર્ારીયાિાર 

(૨) ખેતીવાડી ન્ય  કનેર્કશનના કોટેશન 
ભરાઈ પછીતેને સમાન ના હોવાથી કામ-
૧૮૦ ફદવસ સ િી પર્ થતા નથી તેમિ 
સબ ફડવીઝન પછૂતા પોલ તેમિ ટીસી 
એંર્લ,ડીસ,પીન તેમિ બીિો સમાન ન 
હોવાથી કામ થયેલ નથી તેવા િવાબ 
મળે છે, 

(૨) ૨૪-૬-૨૦૧૫ન રોિ આવેલ વાવાઝોડાને 
કારરે્ સમારકામની કામર્ીરી તાત્કાચલક િોરરે્ 
પરૂી કરવાની હોય માલ સામાન તેમિ 
માર્સોનો ઉપયોર્ આશરે ૧ મફહના સ િી 
કરવામાું આવેલ હોય જેથી ખેતીવાડીના 
કનેર્કશનોન ું કામ થયેલ ન હર્   હવે તાત્કાચલક 
અસરથી ખેતીવાડીના નવા કનેકશનોની 
કામર્ીરી હાથે લીિેલ હોય પ્રશ્નનો વનકાલ 
ઝડપથી કરવામાું આવશે. 
 
 
 

ડી.આર.તાવવયા
ડ,નાયબ 
ઇિનેર,ર્ારીયા
િાર-
૧મો.99252092
96 

ર્ારીયાિા
ર-૧ 

પાલીતાર્ા ભાવનર્ર વનકાલ   



૬૯ મર્નભાઈ 
બેચરભાઈ વીરડી  
તા- ર્ારીયાિાર 

૩)ખેતીવાડી જૂની એલ ટી લાઈનલાુંબી 
હોય વચ્ચેથી પાવર ચોરી થતી હોઈ 
અને ખેડૂતોની ફફરયાદ પાવર પ રા વોલ્ટ 
થી મળતો ન હોઈ તો આ ખેડૂતોની લોડ 
વિારામાું ટીસી આપવા બાબત. 

(૩)વીિ કુંપનીના પ્રવતગમાન વનયમ મ િબ જે 
િ્યા પર વારુંવાર ટીસી ફેલ થર્  ું હોય તેમિ 
એલ ટી લાઈન ૧.૫ ફકલો.મી ઉપર િર્  ું હોય 
તથા % એલ.ટી.વી.આર. ૬% થી વિારે હોય 
તેવા ખેતીવાડી ના ગ્ર પન ું બાયફરકેશન કરીને 
નાની ક્ષમતાના ટીસીન ું કામકાિ કરવાન ું રહે 
છે,જે ગ્રાહકની અરજીના અન સુંિાને કરી 
આપવામાું આવે છે. 

ડી.આર.તાવવયા
ડ,નાયબ 
ઇિનેર, 
ર્ારીયાિાર-૧ 
મો.9925209296 

ર્ારીયાિા
ર-૧ 
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૭૦ મર્નભાઈ 
બેચરભાઈ વીરડી  
તા- ર્ારીયાિાર 

(૪) ખેતીવાડીમાું િર રીત્યાત સમયે ટીસી 
બળેલ હોય ત્યારે િરૂફરયાત મ િબ ટીસી 
નો સ્ટોક રાખી વનયત સમયમાું ટીસી 
બદલવા 

(૪)વવભાર્ીય કચેરી ખાતે બળેલા ટીસી ને 
બદલવા માટે ૧૦ ટકા ટીસીનો સ્ટોક સ્ટોર ખાતે 
અનામત રાખવામાું આવે છે, 

ડી.આર.તાવવયા
ડ,નાયબ 
ઇિનેર, 
ર્ારીયાિાર-૧ 
મો.9925209296 

ર્ારીયાિા
ર-૧ 

પાલીતાર્ા ભાવનર્ર વનકાલ   

૭૧ મર્નભાઈ 
બેચરભાઈ વીરડી  
તા- ર્ારીયાિાર 

(૫)ર્ામડાના વવલેઝ હલે્પરની  પોસ્ટની 
વહચેર્ી ૨૦ વષગ પહલેા ર્ોઠવાયેલ હોય 
આિની તારીખે કનેર્કશનો ચાર ર્ર્ 
વિતા નવો સ્ટાફ વિારેલ નથી 

ર્ામડાઓમાું કનેકશનોની સુંખ્યા વિતા સ્ટાફની 
સુંખ્યા વિારવામાું આવે છે.૨૦ વષગ પહલેા 
એટલા િ વવસ્તાર માટે એક સબ ડીવીઝન 
અસ્સ્તત્વ િરાવર્  ું હર્  ું.સમયાુંતરે કનેકશનોની 
સુંખ્યા વિતા ૨૦૧૧ માું નવ ું સબ ડીવીઝન 
કરવામાું આવેલ છે.અને સ્ટાફની સુંખ્યા પર્ 
બમર્ી થયેલ છે. તેમિ લાઈન અંરે્ની મહતમ 
કામર્ીરી આઉટ શોશીંર્ થી કરવામાું આવતી 
હોય જેથી ગ્રાહકોની સેવામાું કોઈ અર્વડતા 
ઉભી થતી નથી. અને ૨૦ વષગ પહલેા ગ્રાહકોની 
સેવા માટે  એક વાહન હર્  ું િયારે હાલમાું ચાર 
વાહનો ઉપલબ્િ છે. 
 
 
 
 
 
 

ડી.આર.તાવવયા
ડ,નાયબ 
ઇિનેર,ર્ારીયા
િાર-
૧મો.99252092
96 

ર્ારીયાિા
ર-૧ 
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૭૨ મર્નભાઈ 
બેચરભાઈ વીરડી  
તા- ર્ારીયાિાર 

(૬)ર્ામડામાું ખેતીવાડી શર  થઇ ત્યારે 
હલે્પરને અન્ય કામમાું ના મ ર્કત 
ખેતીવાડી ના પાવર ફોલ્ટ દ ર કરવા 
તેમિ બળેલ ટીસી બદલવાની વ્યવસ્થા 
કરાવવી જેથી ખેડૂતોને ન કશાન વેઠવાનો 
વારો ના આવે 

(૬)આ પ્રશ્ન વનકાલ માટે દરેક પેટા વવભાર્ીય 
કચેરીને ખેતીવાડીમાું પાવર ફોલ્ટ દ ર કરવા 
તથા બળેલ ટીસીનો રીપોટગ  કરવા માટેની 
સ ચના આપવામાું આવેલ છે િ. 

ડી.આર.તાવવયા
ડ,નાયબ 
ઇિનેર, 
ર્ારીયાિાર-૧ 
મો.9925209296 

ર્ારીયાિા
ર-૧ 
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૭૩ મન ભાઈ, સરપુંચ 
ર્ામ:-વેિોદરા, 

વષગ ૧૯૯૧-૯૨ ના વાડી  વવસ્તાર ના 
કનેર્કશન બાબત 

વષગ ૧૯૯૧-૯૨ માું ૧૨ કનેર્કશન એફ. કય ું . 
નોટ પેઈડ કેન્સલ થયેલ હોય, વાડી વવસ્તાર માું 
૧૨કનેર્કશન આપેલ નથી. આવા ગ્રાહક દ્વારા 
ફરીથી અરજી કરતા કુંપની ના પ્રવતગમાન 
નીયોમોન સાર કાયગવાહી કરવામાું આવશે. 

જી બી પરમાર 
ના.ઈ તળાજા-૧ 
સ.ડી 
મો-
૯૯૨૫૨૦૯૨૯૦ 

તળાજા-૧ 
સ. ડી 
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૭૪ મ ળુભાઇ ઉકાભાઈ, 
મોટા િાર્ા 

કનેર્કશન નફહ આપવા બાબત ૧૯૯૯ માું પૈસા ભરેલ હતા.અરિદાર દ્વારા 
ખટૂતા કાર્ળ મેળવેલ છે અને 
પી.જી.વી.સી.એલ.ના વનયમ મ િમ કાયગવાહી 
કરેલ છે. 

જી બી પરમાર 
ના.ઈ તળાજા-૧ 
સ.ડી 
મો-
૯૯૨૫૨૦૯૨૯૦ 

તળાજા-૧ 
સ. ડી 
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૭૫ લાલજીભાઈ 
આંબાભાઈ,સરપુંચ,  
ખાખરીયા ગ્રામ 
પુંચાયત 

પાલીતાર્ા તાલ કા ના ખાખરીયા ર્ામે 
૧૯૭૯ માું લાઈટ આવેલ પર્ હજ  સ િી 
ક ુંભર્ ફીડર માું મેઈન્ટેનન્સ કરવા માું 
આવેલ નથી. તેમિ ઘોડીિાલ ૬૬ કેવી 
માુંથી શર  કરેલ.  ક ુંભર્ ફીડર માુંથી 
લાઈન અપાયેલ હોઈ અવારનવાર 
મ શ્કેલી પડતી હોઈ, ક ુંભર્ ફીડર માટે 
ફાળવેલ ૧૨૫૦૦૦૦ રૂ ની િોર્વાઈ 
કરેલ હોઈ જેનો વનર્ગય આવેલ નથી. 
દરેક કનેર્કશન પર જ દા જ દા ટીસી મ કવા 
ની કાયગવાહી કરવા બાબત. 

તા: ૧૫/૬/૧૫, ૨૮/૬/૧૫ અને ૧૫/૭/૧૫ ના 
રોિ સદર ફીડર નું સમારકામ કરવામાું આવેલ 
છે છતાું હજ  વધ  સમારકામ ની િરૂફરયાત 
હોવાથી તા.૦૫.૦૯.૨૦૧૫ના રોિ  સમારકામ 
કરેલ છે. 

બી.એમ.કવાડ,
નાયબ ઇિનેર, 
ઘોડીિાળ સ.ડી 
મો 
૯૬૮૭૬૬૨૭૫૭ 

ઘોડીિાળ 
સ.ડી. 
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