
પત્રક – ૧ 

“લોક દરબાર” અંતર્ગત મળેલ અરજીઓ 

 

લોક દરબાર તારીખ : ૧૯/૦૮/૨૦૧૫  
સ્થળ    : શ્રી મેઘજી પેથરાજ શાહ કોમ્યનુીટી હોલ, જડેશ્વર રોડ, આહીર સમાજની સામે, મ.ુજામ-ખભંાળીયા, જી.દેવભમૂમ દ્વારકા 
સમય    : સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે 

જજલ્લાનુ ંનામ  : જામ-ખભંાળીયા 
 

તા. ૧૯/૦૮/૨૦૧૫ ના રોજ જામ ખભંાળીયા મકૂામે યોજાયેલ જજલ્લા કક્ષાના લોક દરબારની મવર્તો : 
 

પ્રર્મત અહવેાલ 

રજુ થયેલ પ્રશ્નોની સખં્યા ૭૬  
મનમત મવષયક પ્રશ્નોની સખં્યા ૦૧ 
મનકાલ થયેલ પ્રશ્નોની સખં્યા ૭૪ 
પ્રર્મત હઠેળ રહલે પ્રશ્નોની સખં્યા ૦૧  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



પ્રશ્ન 
ન.ં 

રજુઆત કતાગન ુ ં
નામ અને સરનામુ ં

પ્રશ્ન / રજુઆતની મવર્ત જવાબ / મનર્ગયની મવર્ત મનરાકરર્ કરનારા 
અમિકારીશ્રીના 
નામ અને 

મોબાઇલ નબંર 

પેટા 
મવભાર્ીય 
કચેરી 

મવભાર્ીય 
કચેરી 

વર્ુગળ 
કચેરી 

મનકાલની 
સ્સ્થતી 
( મનકાલ 
/ પ્રર્મત 
હઠેળ / 
નીતી 

મવષયક ) 

જો 
પ્રર્મત 
હઠેળ 
હોય તો 
મનકાલ
ની 

સમયમ
યાગદા 

રીમાર્કસગ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ 
૧ શ્રી રામનર્ર ગ્રામ 

પચંાયત, 
મ.ુરામનર્ર, 
તા.ખભંાળીયા, 
જી.દે.ભ.ુદ્વારકા 

રામનર્ર ખેતીવાડી મવસ્ તારમા ં એકથી 
વિારે ફીડરનો પાવર હોય, સદર 
મવસ્ તારને એક જ ફીડરનો પાવર આપવા 
અંરે્ 

રામનર્ર હઠેળના ખેતીવાડી મવસ્ તારને ૧૧ 
કે.વી. જુવાનર્ઢ તથા મવિંઝલપર એજી 
ફીડરમાથંી પાવર મળે છે આ મવસ્ તારોને શહરે 
પેટામવભાગર્ય કચેરી હઠેળના ખેતીવાડી ફીડરમા ં
જોડવા માટેની દરખાસ્ત તૈયાર કરેલ છે. જે 
અનસુાર કુલ ૪૦ પોલમાથંી ૪૦ પોલ ઉભા થઇ 
ર્યેલ છે અને કામર્ીરી પરુ્ગ કરેલ છે. 

શ્રી એસ વાય 
૫ઠાર્ 
૯૮૭૯૨૦૧૮૩૧ 

શહરે, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   

૨ શ્રી રામનર્ર ગ્રામ 
પચંાયત, 
મ.ુરામનર્ર 

રામનર્ર ખેતીવાડી સવે નબંરમા ઘર 
વપરાશ મવજ જોડાર્ આપવા 

કંપનીના પ્રવતગમાન મનયામનસુાર ખેતીવાડી 
મવસ્તારમા ં વસતા ં લોકોને ઘરવપરાશના 
મવજજોડાર્ો આપવામા ં આવે છે. તેમજ મજુંર 
થયેલ ખેતીવાડી ઘર વ૫રાશના ૩૬ 
અરજદારોને અંદાજ૫ત્ર આ૫વામા આવેલ 
તેમાથંી કોઇ ૫ર્ અંદાજ૫ત્ર ભરપાઇ થયેલ 
નથી. ૫રંર્ ુ૧૨ અરજદારોને પોતાનુ ં ખેતીવાડી 
થ્રી ફેઇઝ કનેકશન હર્ ુ ં તે અરજદારોને મીટર 
આપી મવજ પરુવઠો ચાલ ુકરી આપેલ છે. 
 
 
 
 
 
 

શ્રી એસ વાય 
૫ઠાર્ 
૯૮૭૯૨૦૧૮૩૧ 

શહરે, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   



૩ શ્રી લાખા પબા 
સઠીયા, મ.ુસલાયા 

અમનયમમત વીજ પરુવઠો મળવા બાબત. ૧૧ કેવી સોડસલા ફીડરમા ં કોન્ટ રાકટર દ્વારા 
નાર્નાથ ટેપીંર્ની સ્ વીચથી પરોડીયા તરફ 
જતી ૧૧ કેવી લાઈનનુ ં સમારકામ કોન્ટ રાકટર 
દ્વારા ચાલ ુછે તેમા ં૩૦ પોલ નવા ઉભા કરેલ છે 
તેમજ ૩૫ ર્ાળાનુ ં રી-સ્ રીર્ીંર્ કામ પરુ્ગ કરેલ 
છે. ૫રંર્ ુ હાલમા ં વરસાદ તેમજ ખેતીવાડીમા ં
પાર્ી પીવડાવવાનુ ં કામ ચાલ ુ હોવાથી 
સમારકામ થઇ શકેલ નથી. વઘમુા ંકોન્ટ રાકટરને 
માલસમાન ૫ર્ આપેલ છે, અને બાકી રહરે્ ુ
કામ પરુ્ગ કરવામા ંઆવશે. તેમજ હાલમા ં કોઇ 
પ્રશ્ર્ન આ ફીડરમા ંનથી. 

શ્રી કે કે કર્થરા 
૯૯૦૯૯૩૪૫૧૫ 

ગ્રામ્ ય, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   

૪ શ્રી ર્ોપાલ કાના 
પરમાર-
બારાડી.બેરાજા 
તા.ખભંાળીયા, 
જી.દે.ભ.ુદ્વારકા 

વડત્રા પેટામવભાગર્ય  કચેરીના પત્ર ન.ં 
પ090 તા:૦૭.૧૦.૨૦૧૪ થી આપવામા ં
આવેલ પાવર ચોરીન ુબીલ. 

આપની રજૂઆત અંરે્ જર્ાવવાન ુ કે તા:-
૨૬.૦૯.૨૦૧૪ ના રોજ આપની વાડી એ 
આપની હાજરીમા ંમવજ- ચેકીંર્ સ્કોડ દ્વારા મવજ-
ચેકીંર્ ની કાયગવાહી હાથ િરવામા ં આવેલ. 
સદર ચેકીંર્ કાયગવાહી દરમ્યાન આપની વાડી 
એ બીન અમિકૃત મવજ-વપરાશ માલમુ પડેલ જે 
થી સદર બાબતે ચેકીંર્ શીટ ન:ં-૫૪૯૧૯ થી 
કાયગવાહી કરેલ અને સદર બાબતે અરજદારને 
રૂ.૨૧૦૪૪/- ન ુ પરુવર્ી બીલ આપવામા ં
આવેલ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

શ્રી એન એચ શાહ 
૯૯૨૫૨૧૦૦૫૧ 

વડત્રા, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   



૫ શ્રી દેવરાજ ર્ોમવિંદ 
ચોપડા-ઠાકર.શેરડી 
તા. ખભંાળીયા 

ઠાકર શેરડી જયોમતગ્રામ ફીડરમા ંદર બે-
ત્રર્ કલાકે પાવર બિં થાય છે પાવર 
સતત ચાલ ુરહતેો નથી. 

ભાડથર સબસ્ ટેશનમાથંી નીકળતા ં ઠાકર શેરડી 
ફીડરમાથંી કુલ ૧૨ ર્ામોને વીજ પરુવઠો પરુો 
પાડવામા ં આવે છે. તાજેતરમા ં ર્ત માસમા ં
વિારે પવન સાથે ના વરસાદ ના કારરે્, સદર 
ફીડરમા મવજ-મવકે્ષપ ની સમસ્યા ઉભી થયેલ. જે 
મવજ-મવકે્ષપ કુદરતી કારર્ોસર હોય તથા સદર 
મવજ-મવકે્ષપ ને તવરીત દૂર કરવા માટે 
મવભાર્ીય કચેરી દ્વારા વિારાના લાઈન સ્ ટાફની 
ટીમ તથા કોન્ટ રાકટરની ટીમ ને ફાળવી મવજ 
પરુવઠો પવુગવત કરવામા ંઆવેલ. હાલમા ં તા. 
૧/૯/૨૦૧૫ થી ટાવર લેડર ર્ાડી તથા ત્રર્ 
લાઇન સ્ ટાફ સાથે વઘારાની  યવસ્ થા ભાડથર 
૬૬ કેવી ખાતે કરીને ત યાથંી નીકળતા ંફીડરોમા ં
ફોલ્ ટ ઝડ૫થી થઇ શકશે તેમજ પ્રશ્નનુ ંમનરાકરર્ 
થઇ શકે તેવી યવસ્થા કરવામા ંઆવેલ છે 

શ્રી એન એચ શાહ 
૯૯૨૫૨૧૦૦૫૧ 

વડત્રા, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   

૬ શ્રી દેવરાજ ર્ોમવિંદ 
ચોપડા-ઠાકર.શેરડી 
તા. ખભંાળીયા 

મોવાર્ એજી ગ્રપુ ખબુ જ મોટો હોય 
તેની લાઈનમા ંર્ાળા મોટા હોય, વાયર 
ઢીલા અને નીચા હોય, આ ગ્રપુોમા ંકયારે 
મેઈન્ટ ટેનન્ટ સ થય ુનથી. 

૧૧ કેવી મોવાર્ એજી ફીડરમા ં ર્ત માસમા 
ભારે પવન તથા વરસાદ ના કારરે્ કુલ ૧૪નરં્  
મવજ-પોલ પડી ર્યેલ, તે બિા ક્ષમતગ્રસ્ત મવજ-
પોલ ઉભા કરી નાખેલ.  તેમજ સદર ફીડરમા ં
આવેલ લાબંા ર્ાળામા ંવચ્ ચે જરૂર જર્ાય ત યા ં
ખેડુતોની સહમમત લઈ કુલ ૨૨ નરં્ નવા મવજ-
પોલ ઉભા કરવામા આવેલ છે. તદુપરાતં આ 
ફીડરના સમારકામ માટેનો અલર્ થી ઓડગર 
કોન્ટ રાકટરને અપાયેલ છે અને તે મજુબ આ 
ફીડરન ુ કુલ ૩૫ પોલ નવા ઉભા કરેલ છે ૪૦ 
ર્ાળાનુ ં રી-સ્ રીર્ીંર્ કરેલ છે ૩ કીમી વાયર 
બદલેલ છે તથા ૨૦ ઘાય સેટ ૫૦ અમથિંર્ 
લર્ાવીને સમારકામ પરુ્ગ કરેલ  છે 
 

 

 

 

શ્રી એન એચ શાહ 
૯૯૨૫૨૧૦૦૫૧ 

વડત્રા, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   



૭ શ્રી દેવરાજ ર્ોમવિંદ 
ચોપડા-ઠાકર.શેરડી 
તા. ખભંાળીયા 

ફોન પર કમ્ ્ લેઈન લખતા ંનથી બરાબર 
જવાબ આપતા ંનથી. ફરીયાદ લખાવતી 
વખતે ગ્રાહક નબંર મારેં્ છે. 

વડત્રા પેટામવભાર્ીય કચેરી ન ુફોલ્ટ સેન્ટટર ૨૪ 
X ૭ કલાક ચાલ ુ કરાયેલ છે, જે લેન્ટડ લાઇન 
ફોન ન.ં (0ર૮૩૩) ર3પ૪૩૯ છે. વધ ુ મા 
ફરરયાદ લખાવતી વખતે ફરરયાદી દ્વારા ગ્રાહક 
નબંર આપવો જરૂરી નથી. અને ફરરયાદીને ફોન 
પર મવનમ્રતાથી મારહતીસભર સયુોગ્ય પ્રતયતુ્તર 
પાઠવવા અંરે્ની સચુના વડત્રા પેટામવભાર્ના 
નાયબ ઇજનેર તથા તમામ સ્ટાફને આપવામા ં
આવેલ છે. હાલ કોઇ પ્રશ્ર્ન નથી. 

શ્રી એન એચ શાહ 
૯૯૨૫૨૧૦૦૫૧ 

વડત્રા, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   

૮ શ્રી દેવરાજ 
અરજર્ સોનર્રા, 
તાલકુા પચંાયત 
સદસ્ ય, 
શરકતનર્ર-ર, મ.ુ 
રામનર્ર 

રામનર્ર ખેતીવાડી મવસ્ તારમા ં એકથી 
વિારે ફીડરનો પાવર હોય, અને બે 
અલર્ અલર્ કચેરીના ફીડર હોય, સદર 
મવસ્ તારને એક જ ફીડરમાથંી  પાવર 
આપવો 

રામનર્ર ખેતીવાડી મવસ્તાર ખભંાળીયા શહરે 
પેટામવભાર્ ના કાયગકે્ષત્ર હઠેળ આવે છે. સદર 
મવસ્તાર ને હાલ ૧૧ કે.વી. જુવાનર્ઢ એજી 
તથા ૧૧ કેવી મવિંઝલપર એજી ફીડરમાથંી 
પાવર મળે છે. સદર રજૂઆત મજુબ સદર 
મવસ્તાર ને ખભંાળીયા શહરે પેટામવભાર્ ના 
૧૧કેવી ભાર્ખોખરી એજી ફીડરમા જોડવા માટે 
જરૂરી સવે હાથ િરી, પ્રોજેકટ નબંર ૧૧૦૩૫૫ 
થી મજૂરી મેળવેલ છે. સદર પ્રોજેર્કટ મજુબ આ 
કામ મા ં ૨ કીમી નવી ભારે દબાર્ની મવજ-
લાઇન ઉભી કરવાની રહ ે છે. તેમજ તેના કુલ 
૪૦ પોલમાથંી ૪૦ પોલ ઉભા થઇ ર્યેલ છે 
અને કામર્ીરી પરુ્ગ કરેલ છે. 

શ્રી એસ વાય 
૫ઠાર્ 
૯૮૭૯૨૦૧૮૩૧ 

શહરે, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   

૯ ખીમાભાઇ 
ભીમાભાઇ 
ભોગચયા, અધ્યક્ષ, 
કારોબારી સમમમત 
જજલ્લા પચંાયત, 
દેવભમૂમ દ્વારકા 

ભાડથર ૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન ખાતે કોઈ 
ફોન કે મોબાઈલની સમુવિા અંરે્ 

૬૬ કે.વી. ભાડથર સબ-સ્ટેશન જેટકો કંપનીના 
કાયગકે્ષત્ર હઠેળ આવે છે. સદર રજુઆત બાબતે 
આપની રજુઆતની જેટકો કંપનીને જાર્ 
કરવામા ં આવેલ છે. તેમજ લેન્ટ ડલાઇન નબંર 
હાલમા ંચાલ ુછે. 
 

 

 

 

    મનકાલ   



૧૦ ખીમાભાઇ 
ભીમાભાઇ ભોગચયા 
– અધ્યક્ષશ્રી, 

ચરૂ, િર્રૂરયા અને અમરનાથ ખેતીવાડી 
રફડરની અવાર નવાર બિં થતી લાઇટો 
અંરે્ 

અરજદારશ્રીએ જર્ાવેલ મવસ્તારમા ં છેલ્લા ભારે 
પવન સાથેના વરસાદ થવાના કારરે્ ચરૂ, 
િર્રૂરયા અને અમરનાથ ૧૧ કેવી ખેતીવાડી 
રફડરોમા ં મવજમવકે્ષપ થવા પામેલ જે અન્ટવયે 
જરૂરી સમારકામ તવરીત કરી આપવામા ંઆવેલ 
છે. હાલમા ંખેડૂતોને મપયતની મોસમ હોઇ સદર 
રફડરોમા ં સાતતયપવુગકનો મવજપરુવઠો જળવાઇ 
રહ ે તે માટે મવભાર્ીય કચેરી તરફથી 
તા.૧૩/૦૮/૨૦૧૫ ના રોજ જુના બદલી પામેલ 
મારહતર્ાર લાઇનમેનને સદર કામર્ીરીમા ં
મદદ માટે કલ્યાર્પરુ પેટામવભાગર્ય કચેરીને 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે. 

શ્રી જે વાય રાવ, 
૯૯૨૫૨૧૦૦૯૯ 

કલ્યાર્પરુ દ્વારકા જામનર્ર મનકાલ   

૧૧ ખીમાભાઇ 
ભીમાભાઇ ભોગચયા 
– અધ્યક્ષશ્રી, 

કલ્યાર્પરુ તાલકુાના ં ચરૂ, િર્રૂરયા 
અમરનાથ ખેતીવાડી  રફડર માટે અલર્ 
અલર્ હલેપર ની મનમણકૂ અંરે્. 

દરેક રફડર માટે અલર્ હલે્પરની ફાળવર્ી 
કરવી શક્ય નથી. પેટામવભાગર્ય કચેરીના 
કાયગભારને ધ્યાનમા ં રાખી લાઇનસ્ટાફની 
ફાળવર્ી કરવામા ં આવતી હોય છે. હાલ 
ખેતીવાડીના કાયગબોજને ધ્યાનમા ં રાખી બે 
ઈલે.આમસસ્ટન્ટટને હંર્ામી િોરરે્ દ્વારકા 
મવભાર્ીય કચેરી તરફથી તા.૧૩/૦૮/૨૦૧૫ ના 
રોજ કલ્યાર્પરુ પેટા મવભાર્ીય કચેરીને 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે. જેથી ખેતીવાડી મોસમ 
દરમ્યાન મનયમમત પાવર મળી રહ ે તેવી 
યવસ્થા કરાયેલ છે. 

શ્રી જે વાય રાવ, 
૯૯૨૫૨૧૦૦૯૯ 

કલ્યાર્પરુ દ્વારકા જામનર્ર મનકાલ   

૧૨ ખીમાભાઇ 
ભીમાભાઇ ભોગચયા 
– અધ્યક્ષશ્રી, 

રફડરોના મેન્ટટેનન્ટસ વખતે ક્રોમસિંર્ના લીિે 
બીજી લાઇન પર્ બિં કરવી પડતી 
હોય, ક્રોમસિંર્મા ં કેબલ વાયરો નાખવા 
અંરે્. 

૧૧ કેવી ખેતીવાડી ફીડરોમા ં ચરુ, અમરનાથ, 
િર્રુીયા અને ર્ોલનશેરડી ફીડરોમા ં કુલ ૪૬ 
ક્રોમસિંર્ો આવેલા છે. જેમાથંી ૧૮ ક્રોસીંર્મા ં
કેબલ નાખવામા ંઆવેલ છે તેમજ બાકી રહતેા 
૨૮ ક્રોમસિંર્ોમા ંતામંત્રક રીતે જરૂરી જર્ાશે તેવા 
ક્રોસેંર્ દુર કરવામા ંઆવશે. 
 

 

શ્રી જે વાય રાવ, 
૯૯૨૫૨૧૦૦૯૯ 

કલ્યાર્પરુ દ્વારકા જામનર્ર મનકાલ   



૧૩ ખીમાભાઇ 
ભીમાભાઇ ભોગચયા 
– અધ્યક્ષશ્રી, 

ર્ોલનશેરડી રફડરમા ં ૧૨ ર્ામો જોડેલ 
હોય અવારનવાર ફોલ્ટ થતો હોય આ 
રફડરમાથી લાલકુા અને લાલપરડા 
ર્ામને ભાડથર જે.જી.વાય રફડરમા ં
જોડાર્ આપવા અંરે્ 

આ ફીડર નીચે કલ્યાર્પરુ પેટામવભાગર્ય કચેરી 
હઠેળના ૦૮ ર્ામો જેમકે િર્રુીયા-૧-૨-૩, 
રાજપરા, ચરુ, કાનપર શેરડી, ર્ોલન શેરડી, 
ચપર તથા વડત્રા પેટામવભાગર્ય હઠેળના ૦૩ 
ર્ામો જેમકે લાલકુા, લાલપરડા અને શેઢા 
ભાડથર આવેલા છે. આમ આ ફીડરમા ં બને્ન 
પેટામવભાગર્ય કચેરીના સયકુત ર્ામો 
આવવાથી મવજ મવકે્ષપ થાય તયારે મવજપરુવઠો 
સકંલનના અભાવથી તવરીત પવુગવત થતો 
નથી. આથી ૧૧ કેવી ર્ોલનશેરડી જ્યોમતગ્રામ 
રફડરનુ ં સવેક્ષર્ તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૫ ના રોજ 
કરવામા ં આવેલ છે જેમા ં કલ્યાર્પરુ  
પેટામવભાગર્ય કચેરીના ૦૮ ર્ામોને ૬૬ કેવી 
ર્ોરાર્ા સબ-સ્ટેશનમાથંી નીકળતા ૧૧કેવી 
ડારં્રવડ જેજીવાય ફીડરમા ં જોડવા માટે ૨ 
કીમીની ભારે દબાર્ની લાઇન ઉભી કરવાની 
રહ ેછે. જે માટેનો પ્રોજેકટ મજુંરી હઠેળ  છે અને 
સદર કામ તવરીત હાથ પર લેવામા ં આવશે. 
સદર કામ થવાથી લાલકુા, લાલપરડા અને 
શેઢાભાડથર ર્ામોને અલર્ જ્યોમતગ્રામ ફીડર 
દ્વારા સાતતય પવુગક નો મવજપરુવઠો મળશે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

શ્રી જે વાય રાવ, 
૯૯૨૫૨૧૦૦૯૯ 

કલ્યાર્પરુ દ્વારકા જામનર્ર પડતર ૩૦ 
રદવસ 

 



૧૪ ખીમાભાઇ 
ભીમાભાઇ ભોગચયા 
– અધ્યક્ષશ્રી, 

ચરૂ, િર્રૂરયા, ર્ોલનશેરડી, અમરનાથ 
રફડરોમા ં  વડત્રા અને કલ્યાર્પરુ એમ 
બને્ન સબ રડમવઝનના ર્ામ આવતા હોય 
રીપેરીંર્ની કામર્ીરીમા ંસકંલન ન થવા 
અંરે્. 

ચરૂ, િર્રૂરયા, ર્ોલનશેરડી, અમરનાથ રફડરોને 
સાતતયપવુગક નો મવજપરુવઠો મળી રહ ે તે માટે 
રાજપરા ર્ામે નવુ ં ૬૬ કેવી સબ-સ્ટેશન મજુંર 
થયેલ છે. સદર સબ-સ્ટેશનની જમીનની 
ફાળવર્ી પર્ થઇ ર્યેલ હોઇ ટૂંક સમયમાં 
જેટકો કંપની દ્વારા સબ-સ્ટેશન બનાવવાનુ ંકામ 
હાથ િરવામા ંઆવશે. ૬૬ કેવી રાજપરા સબ-
સ્ટેશન કાયગવમંતત થયે સદર ફીડરોનુ ં મવભાજન 
આપોઆપ થતા વધ ુ સારી ગરુ્વત્તા સાથેનો 
સાતતયપવુગક મવજપરુવઠો મળશે. હાલમા ં
ખેડૂતોને મપયતની મોસમ હોઇ સદર રફડરોમા ં
સાતતયપવુગક નો મવજપરુવઠો જળવાઇ રહ ે તે 
માટે મવભાર્ીય કચેરી તરફથી 
તા.૧૩/૦૮/૨૦૧૫ ના રોજ જુના બદલી પામેલ 
મારહતર્ાર લાઇનમેનને સદર કામર્ીરીમા ં
મદદ માટે કલ્યાર્પરુ પેટા મવભાગર્ય કચેરીને 
ફાળવવામા ં આવેલ છે તથા વડત્રા તથા 
કલ્યાર્પરુ કચેરીઓના નાયબ ઇજનેરશ્રીઓને 
સતત સકંલનમા ં રહી સદર ફીડરોમા ં મવજ 
મવકે્ષપ ઉદભવે તયારે મવજપરુવઠો તવરીત 
પ્રસ્થામપત કરવા સચુના આપેલ છે. 

શ્રી જે વાય રાવ, 
૯૯૨૫૨૧૦૦૯૯ 

કલ્યાર્પરુ દ્વારકા જામનર્ર મનકાલ   

૧૫ ખીમાભાઇ 
ભીમાભાઇ ભોગચયા 
– અધ્યક્ષશ્રી, 

નવા સ્થપાયેલા દ્વારકા રડમવઝનમા 
કંડર્કટર વાયર, એંર્લ, મપન, હાડગવેર 
જેવા મરટરરયલ ઉપલબ્િ કરાવવા અંરે્. 

નવા સ્થપાયેલા દ્વારકા મવભાગર્ય કચેરીને હાલ 
જરુરીયાત મજુબનો માલસામાન ખભંાગળયા 
મવભાર્ીય કચેરીના સ્ટોરમાથંી ફાળવવામા આવે 
જ છે. અને માલસામાનની કોઇ ખેંચ નથી. 
આમછતા ં દ્વારકા મવભાર્ીય કચેરીના સ્ટોર 
માટેના સ્ટાફની ફાળવર્ી કરી આપેલ છે તથા 
દ્વારકા ખાતે મવભાગર્ય સ્ટોર કાયગવમંતત કરવામા ં
આવેલ છે. 
 

 

શ્રી જે વાય રાવ, 
૯૯૨૫૨૧૦૦૯૯ 

કલ્યાર્પરુ દ્વારકા જામનર્ર મનકાલ   



૧૬ ખીમાભાઇ 
ભીમાભાઇ ભોગચયા 
– અધ્યક્ષશ્રી, 

કલ્યાર્પરુ તાલકુાના ં રાજપરા ર્ામે 
૬૬કે.વી. સબ સ્ટેશન સતવરે મજૂંર 
કરાવવા અંરે્. 

કલ્યાર્પરુ તાલકુાના ં રાજપરા ર્ામે ૬૬ કે.વી. 
સબ સ્ટેશન મજૂંર થયેલ છે. સદર સબ-
સ્ટેશનની જમીનની ફાળવર્ી પર્ થઇ ર્યેલ 
હોઇ, જેટકો કંપની દ્વારા સબ-સ્ટેશન બનાવવાનુ ં
કામ હાથ િરવામા ંઆવેલ છે. 

    મનકાલ   

૧૭ શ્રી પાલાભાઈ 
કરમરુ અઘ્ યક્ષ, 
કારોબારી સમમમત 
જીલ્ લા પચંાયત 
જામનર્ર 

ભાર્વડ તાલકુાના મેવાસા, ફતેપરુ એજી 
મવસ્તારને ભાર્વડ પેટામવભાગર્ય કચેરી 
સાથે જોડવુ ં

ભાર્વડ તાલકુાના મેવાસા, ફતેપરુ એજી 
મવસ્તારને ભાર્વડ પેટામવભાગર્ય કચેરીમા ં
જોડવાની રજૂઆત અન્ટવયે જર્ાવવાનુ ં કે 
કોઈપર્ કચેરીનુ ં મવભાજન કરતી વખતે 
ભૌર્ોગલક તેમજ તામંત્રક પાસાનેં ધ્યાને લેવામા ં
આવે છે. તેમજ પેટા મવભાર્ીય કચેરીના કામ 
ભારર્ પર્ સમતોલ રીતે જળવાઈ રહ ે તે 
ધ્યાને લેવુ ં જરૂરી છે. ભાર્વડ પેટામવભાગર્ય 
કચેરીમા ં ગ્રાહકોની સખં્યા, ર્ામોની સખં્યા, 
વીજલાઈનની લબંાઈ તથા રાન્ટસફોમગરની 
સખં્યા, આવક વરે્રે પાસાઓં ધ્યાને લઈને 
ગ્રાહકોને વધમુા ંવધ ુસમુવિા અથે ત્રર્ પારટયા 
ખાતે નવી વેરાડ પેટા મવભાર્ીય કચેરી મજુંર 
થયેલ છે. જે મજુબ ભાર્વડ તાલકુાના ફતેપરુ 
તેમજ મેવાસા ર્ામો તથા તેમના વાડી 
મવસ્તારનો વેરાડ પેટા મવભાર્ીય કચેરી હઠેળ 
સમાવેશ કરેલ છે. હાલ, ફતેપરુ તથા મેવાસા 
ર્ામને ૧૧ કેવી આંબરડી જેજીવાય ફીડર તથા 
ફતેપરુ તથા મેવાસા ર્ામના વાડી મવસ્તારને 
૧૧ કેવી ફતેપરુ એજી ફીડર માથંી વીજ પરુવઠો 
આપવામા ંઆવે છે. તથા આ બનેં ફીડરો વેરાડ 
પેટા મવભાર્ીય કચેરીના મનયતં્રર્ હઠેળ છે. આ 
બનેં પેટા મવભાર્ીય કચેરીની મવસ્ર્તૃ મારહતી 
નીચે મજુબ છે. 
 

 

 

 

શ્રી એચ બી ઘડુક 

૯૯૨૫૨૧૦૧૨૨ 
ભાર્વડ ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   



 

પેટા મવભાર્ીય 
કચેરીનુ ંનામ 

ભાર્વડ વેરાડ 

ર્ામની સખં્યા ૩૪ ૩૧ 
ગ્રાહકોની સખં્યા ૧૭૮૫૭ ૧૨૮૨૭ 
એચટી લાઈન 

રકમી 
૯૭૩.૫ ૧૧૧૭.૩૮ 

એલટી લાઈન 
રકમી 

૪૯૮.૦૯ ૬૨૨.૩૭ 

રાન્ટસફોમગર ની 
સખં્યા 

૨૮૮૨ ૨૮૪૬ 

આવક 
(લાખમા)ં 

૧૦૫.૮૮ ૫૬.૦૭ 

એરરયા ચો. 
રકમી 

૩૭૩.૭ ૩૦૫.૭૨ 

 

અરજદારશ્રીની રજૂઆતે ભૌર્ોગલક તેમજ 
તામંત્રક દ્રષ્ટીએ તપાસતા હાલમા ં જે યવસ્થા 
કરાયેલ છે તે યોગ્ય છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



૧૮ શ્રી પાલાભાઈ 
કરમરુ અઘ્ યક્ષ, 
કારોબારી સમમમત 
જીલ્ લા પચંાયત 
જામનર્ર 

વાડી મવસ્તારના રહરે્ાકંમા ં આરએલ 
કનેર્કશન આપવા બાબત. 

વાડી મવસ્તારના રહરે્ાકંમા ં આરએલ કનેર્કશન 
આપવાની રજૂઆત અન્ટવયે જર્ાવવાનુ ં કે 
વેરાડ પેટામવભાર્ીય કચેરી હઠેળ એમપ્રલ ૨૦૧૪ 
થી હાલની સ્સ્થમતએ ૪૪ એજીઆરએલની 
અરજીઓ આવેલ છે. જે તમામ અરજદારોને 
અંદાજપત્રક આપવામા ં આવેલ. જે પૈકી ૧૦ 
અરજદારોએ અંદાજપત્રક ભરપાઈ કરેલ. જે 
અન્ટવયે ૮ અરજદારોને વીજ જોડાર્ આપી 
દીિેલ છે. બાકીના ૨ અરજદારોએ તેમના 
અંદાજપત્રક ૦૬.૦૮.૨૦૧૫ અને ૦૭.૦૮.૨૦૧૫ 
ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. જેના લાઈન કામના 
ઓડગર કોન્ટરાકટરને આપવામા ંઆવેલ છે. જેનુ ં
લાઈનકામ તવરીત પરૂ્ગ કરી વીજજોડાર્ો 
આપવામા ંઆવશે. વાડી મવસ્તારના રહરે્ાકંમા ં
રહતેા લોકો ઘરવપરાશના મવજજોડાર્ લેવાની 
મારં્ર્ી કરશે તેઓને કંપનીના પ્રવતગમાન 
મનયમ મજુબ અગ્રતાક્રમ અનસુાર વીજજોડાર્ 
આપવામા ંઆવશે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

શ્રી કે એમ મહીડા 
૯૬૮૭૬૪૩૦૫૧ 

વેરાડ જામજોિપુ
ર 

જામનર્ર મનકાલ   



૧૯ શ્રી પાલાભાઈ 
કરમરુ અઘ્ યક્ષ, 
કારોબારી સમમમત 
જીલ્ લા પચંાયત 
જામનર્ર 

વાડી મવસ્તારના લોકો રહરે્ાકં હેર્ ુ માટે 
લાઈટીંર્ કનેર્કશન માટે તોમતિંર્ રૂ 
૪૬,૦૦૦/ નુ ંકવોટેશન આપવા બાબત. 

વાડી મવસ્તારમા ંરહતેા આસામીઓ દ્વારા વાડીમા ં
ઘરવપરાશના મવજજોડાર્ની મારં્ર્ી કરવામા ં
આવે છે તયારે કંપનીના પ્રવતગમાન પરરપત્ર 
ન.ંપીજીવીસીએલ/૬૩૭૩, તા.૦૨.૦૭.૨૦૧૪ 
મજુબ અરજદાર દીઠ અંદાજીત ખચગ માથંી એક 
લાખ સિુીની રકમ અરજદારે ભરપાઇ કરવાની 
રહ ેછે, જે રકમ ભરપાઇ થયે અગ્રતાક્રમ મજુબ 
અરજદારને મારે્લ જગ્યાએ મવજજોડાર્ 
આપવામા ં આવે છે. વેરાડ પેટા મવભાર્ીય 
કચેરી હઠેળ ભરવાડ મવસ્તારમા ં કુલ આવા ૬ 
અરજદારો કે જેઓએ પોતાના સવે નબંરમા ં
મકાનો બનાવી રહ ેછે. આ છ અરજદારોને ઘર 
વપરાશનો વીજ પરુવઠો આપવા માટે કુલ 
૧.૧૭ રકમી ૧૧ કેવી લાઈન તથા ૫ કેવીએનુ ં
રાન્ટસફોમગર ની દરખાસ્ત થયેલ અને તેનો કુલ 
અંદાજીત ખચગના છ અરજદારોના સમાન ભારે્ 
કરતા તેઓ દરેકને રૂ.૪૬,૦૦૦/- નુ ંઅંદાજપત્રક 
આપવામા ં આવેલ છે. જે પ્રવતગમાન મનયમ 
મજુબનુ ંજ છે. 

શ્રી કે એમ મહીડા 
૯૬૮૭૬૪૩૦૫૧ 

વેરાડ જામજોિપુ
ર 

જામનર્ર મનકાલ   

૨૦ શ્રી પાલાભાઈ 
કરમરુ અઘ્ યક્ષ, 
કારોબારી સમમમત 
જી.પ.ં જામનર્ર 

મશવા ર્ામે એજી ગ્રપુ મા ં નકલકં અને  
જડેશ્વર ગ્રપુના લોકોની ગ્રપુ ચેંજ 
કરવાની મારં્ર્ી બાબત. 

મશવા તથા વાનાવડ ર્ામના ગ્રાહકો શ્રી 
હમેતભાઈ પનુાભાઇ રાવગલયા તેમજ અન્ટય ૧૯ 
ખેતીવાડી વીજ ગ્રાહકોએ તેમના જોડાર્ો ૧૧ 
કેવી જરં્લેશ્વર ફીડરમાથી ૧૧ કેવી નકલકં 
ફીડરમા ં ફેરવી આપવા પીજીવીસીએલની 
જામજોિપરુ વેસ્ટ કચેરી ને ૧૩.૦૪.૧૫ ના 
લેગખત અરજી કરેલ. જે તામંત્રક રીતે તપાસતા 
રજુઆત યોગ્ય હોઇ, પેટામવભાગર્ય કચેરી દ્વારા 
જરૂરી લાઇન કામ કરી ૧૧ કેવી જડેશ્વર 
ફીડરમાથી તેઓને ૧૧ કેવી નકલકં ફીડરમા ં
જોડી આપેલ છે. 
 

શ્રી એ એમ 
સોરઠીયા 
૯૯૨૫૨૧૦૧૨૪ 

જામજોિપરુ 
(વેસ્ટ) 

જામજોિપુ
ર 

જામનર્ર મનકાલ   



૨૧ શ્રી પાલાભાઈ 
કરમરુ અઘ્ યક્ષ, 
કારોબારી સમમમત 
જીલ્ લા પચંાયત 
જામનર્ર 

સાઈર્કલોન સમયે એજી ગ્રપૂમા ં પડી 
ર્યેલ કે ભારં્ી ર્યેલ પોલ બાબત. 

મવભાર્ીય કચેરી ખભંાળીયા હઠેળ આવતા 
ર્ામો કોલવા તેમજ ભડંારીયા ર્ામે સાઈકલોન 
વખતના ભારે દબાર્ની લાઈનના ૧૮ પોલ 
તેમજ  હળવા દબાર્ની લાઈનના ૧૧૭ પોલ 
પૈકી હળવા દબાર્ની લાઈનના ૫૭ પોલ 
બદલવાની કામર્ીરી પરુ્ગ કરેલ છે તેમજ બાકી 
રહતેા પોલમા ં ખેડુતોની સહમમત લઈ કામ 
કરવામા ં આવે છે તથા બાકી રહલેી કામર્ીરી 
પાક ઉપડી ર્યા બાદ અરજદારશ્રી દ્વારા જાર્ 
થયે કામ પરુ્ગ કરવામા ંઆવશે. તથા કોટડીયા 
ર્ામમા ંઆઠ પોલ ભડંારીયા ર્ામમા ંઆઠ પોલ 
તથા જુની ફોટ ચાર પોલ તથા કોલવા ર્ામમા ં
પાચં પોલ બદલી કામ પરુ્ગ કરેલ છે. 
મવભાર્ીય કચેરી જામજોિપરુ હઠેળ આવતા 
ર્ામો કાટકોલા તેમજ કલ્યાર્પરુ ર્ામે 
સાઈર્કલોન સમયે ખેતીવાડી ગ્રપૂોમા ં વીજ 
પરુવઠો તાતકાગલક ચાલ ુ કરવા વાપરવામા ં
આવેલ ટૂંકા પોલોને બદલાવી નવા પોલો ઊભા 
કરી આપવામા ંઆવેલ છે. તેમ છતા ંઆ બનેં 
ર્ામોના ખેતીવાડી મવસ્તારમા ં અરજદાર દ્વારા 
જાર્ થયે તથા સવેક્ષર્મા ં માલમુ પડયે ટૂંકા 
પોલોને બદલાવી નવા પોલ ઉભા કરી 
આપવામા ંઆવશે. 
 
 
 
 
 
 
 
 

શ્રી એચ બી ઘડુક 

૯૯૨૫૨૧૦૧૨૨ 
ભાર્વડ ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   



૨૨ શ્રી પાલાભાઈ 
કરમરુ અઘ્ યક્ષ, 
કારોબારી સમમમત 
જી.પ.ં, જામનર્ર 

ચોમાસા દરમ્યાન પીનફોલ્ટ વારંવાર ન 
થાય તે માટે નબળી ગરુ્વત્તાવાળી 
પીનનો ઉપયોર્ ન કરવા બાબત 

ચોમાસા દરમ્યાન ભારે પવન અને વરસાદના 
કારરે્ મવજલાઇનોની ૧૧ કેવીની પીનોના ફોલ્ટ 
થવાના બનાવો બને છે. જે તવરીત બદલી 
મવજપરુવઠો પવુગવત કરવામા ંઆવે છે. ૧૧ કેવી 
પીનોની ખરીદી મનર્મમત કચેરી દ્વારા પરુતી 
તકેદારી સાથે પીનોની ગરુ્વત્તાની ચકાસર્ી 
કયાગ બાદ જ ખરીદવામા ં આવે છે. મવશેષમા ં
કંપની દ્વારા વધ ુસારી ગરુ્વત્તાવાળા પોલીમસગ 
પીન-ડીશ ખરીદવામા ં આવી રહ્યા છે તેઓનો 
પર્ ઉપયોર્ કરવામા ંઆવે છે. 

  ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   

૨૩ શ્રી પાલાભાઈ 
કરમરુ અઘ્ યક્ષ, 
કારોબારી સમમમત 
જીલ્ લા પચંાયત 
જામનર્ર 

કંડકટર બદલવાની મારં્ર્ી સ્વીકારવા 
બાબત. 

કંડકટર બદલવાની મારં્ર્ીની રજૂઆત અન્ટવયે 
જર્ાવવાનુ ં કે છેલ્લા ૬ માસમા ં વેરાડ 
પેટામવભાર્ીય કચેરી હઠેળ ૧૧ કેવી ફતેપરુ 
એજી ફીડરનો ૧૨.૨ રકમી, રહિંર્ળાજ એજી 
ફીડરનો ૧.૫ રકમી, સર્ોસરી એજી ફીડરનો ૧.૬ 
રકમી, સોનવારડયા એજી ફીડરનો ૨.૧ રકમી, 
મોડપર એજી ફીડરનો ૨ રકમી તથા ભર્ર્ોર 
એજી ફીડરનો ૧.૨ રકમી વાયર બદલાવેલ છે. 
જયારે ખેતીવાડી ગ્રપુમા ં હળવા દબાર્ની 
લાઈનનો લખમર્ એજી ગ્રપુમા ં ૧.૩ રકમી, 
સવદાસ એજી ગ્રપુમા ં ૮૦૦ મીટર, દાડંી એજી 
ગ્રપુમા ં ૨.૧ રકમી, દાવાદળ એજી ગ્રપુમા ં ૧.૫ 
રકમી, તરે્ત એજી ગ્રપુમા ં ૧.૫ રકમી, લખુ ં
મેરામર્ એજી ગ્રપુમા ં ૪૦૦ મીટર, પાલા 
હરદાસ એજી ગ્રપુમા ં૮૦૦ મીટર, દેવશી ભીમા 
એજી ગ્રપુમા ં૧ રકમી, માકરડયા એજી ગ્રપુમા ં૨ 
રકમી તથા હીરજી લખમર્ એજી ગ્રપુમા ં ૧.૫ 
રકમી વાયર બદલાવેલ છે. 
 

 

 

શ્રી કે એમ મહીડા 
૯૬૮૭૬૪૩૦૫૧ 

વેરાડ જામજોિપુ
ર 

જામનર્ર મનકાલ   



૨૪ શ્રી પાલાભાઈ 
કરમરુ અઘ્ યક્ષ, 
કારોબારી સમમમત 
જીલ્ લા પચંાયત 
જામનર્ર 

વીજચોરીમા ં પકડાયેલ શ્રી રાજાભાઇ 
રામભાઈ રાવલીયાના કેઈસ બાબત. 

પીજીવીસીએલ દ્વારા પાવરચોરી ડામવા 
મવજચેરકિંર્ની કાયગવાહી કરવામા ંઆવે છે. તેમા ં
ગ્રામ્ય તથા ખેતીવાડી મવસ્તારમા ં મવજચેરકિંર્ 
દરમમયાન ચેરકિંર્ અમિકારીઓ તેમના વીજ 
સ્થાપનનુ ં ચેરકિંર્ કરી અને તેમા ં જર્ાતી 
રે્રરીતી ચકાસીને  જરૂરી કાયગવાહી કરવામા ં
આવે છે. ફતેપરુ ર્ામના શ્રી રાજાભાઇ રામભાઇ 
રાવગલયા ગ્રા.ન.ં૮૯૮૬૨/૦૦૦૪૦/૬ નુ ં
મવજજોડાર્ ચેરકિંર્ ડ્રાઇવ હઠેળ ચેક થયેલ તયારે 
તેઓના મીટર પાસે સમવિસમા ં ચેડા કરેલ હતા 
અને તેમનો જોડેલ લોડ ૧.૪૨૭ રકલો વોટ 
હતો. ચેરકિંર્ અમિકારી દ્વારા સ્થળ પરના 
પરુાવાને આિારે ચેકીંર્ કાયગવાહી કરવામા ં
આવેલ જે અન્ટવયે તેઓને કલમ-૧૨૬ હઠેળ 
પરુવર્ી ગબલ આપવામા ંઆવેલ. ગ્રાહકશ્રી દ્વારા 
સદર બીલ બાબતે વાિંાઓ રજૂ કરતા ં તેમની 
રજૂઆત ચકાસીને મવભાર્ીય કચેરી દ્વારા તેમને 
આપવામા ં આવેલ ગબલની રકમ મનયમાનસુાર 
ઘટાડી આપવામા ંઆવેલ છે. 

શ્રી કે એમ મહીડા 
૯૬૮૭૬૪૩૦૫૧ 

વેરાડ જામજોિપુ
ર 

જામનર્ર મનકાલ   

ર૫ જીલ્ લામતં્રીશ્રી, 
ભારતીય રકસાન 
સઘં, શ્રીજી શોપીંર્ 
સેન્ટ ટર, ખભંાળીયા, 

૧૧ કે.વી. ખેતીવાડી ફીડરોમા ં લાઈનનુ ં
સમારકામ કરાવવુ ં

દેવભમુમ દ્વારકા જીલ્ લામા ંછેલ્લા બે વષગમા ંનવા 
સબ સ્ ટેશનનોની કામર્ીરી, ફીડર મવભાજનનુ ં
કામ પરુ્ગ કરેલ છે તેમજ એચવીડીએસમા ંમજુંર 
થયેલ ફીડરની કામર્ીરીની આપે સહષગ નોંિ 
લીિી છે તે માટે પીજીવીસીએલ આપનો 
આભાર માને છે. ખભંાળીયા મવભાગર્ય કચેરી 
હઠેળ આવતા ચાર પેટામવભાગર્ય કચેરી જેમકે, 
ખભંાળીયા શહરે, ખભંાળીયા ગ્રામ્ય, વડત્રા તથા 
ભાર્વડ નીચે ખેતીવાડી ગ્રપુની હળવા 
દબાર્ની લાઇનોનુ ં પર્ જરૂરરયાત મજુબનુ ં
સમારકામ કરવામા આવે છે. 
 

તમામ નાયબ 
ઇજનેરશ્રી 

તમામ સબ 
ડીવીઝન 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   



૨૬ જીલ્ લામતં્રીશ્રી, 
ભારતીય રકસાન 
સઘં-ખભંાળીયા 

દેવભમુમ દ્વારકા જીલ્ લામા ં નવી વર્ ુગળ 
કચેરી બનાવવી 
 

આ પ્રશ્ ન નીતીમવષયક છે.    જામનર્ર    

૨૭ જીલ્ લામતં્રીશ્રી, 
ભારતીય રકસાન 
સઘં-ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા શહરે પેટામવભાર્ ન ુમવભાજન 
કરી અલર્ નવી કચેરી કરવી. 
 

પીજીવીસીએલના પ્રવતગમાન મનયમાનસુાર પત્ર 
ન.ંપીજીવીસીએલ/પરરપત્ર/૫૬૮૪, તા.૧૬-૬-
૨૦૧૫ મજુબ જરૂર જર્ાયે સબ-ડીવીઝનના 
મવભાજનની કામર્ીરી હાથ િરવામા ંઆવતી 
હોય છે. હાલ ખભંાળીયા શહરે પેટામવભાગર્ય 
કચેરી હઠેળ એચ.ટી.લાઈન ૩૨૧.૫ કી.મી ., 
એલ.ટી .લાઈન  – ૩૮૬.૩૪ કી.મી., રાન્ટસફોમગર 
- ૯૮૬ નરં્, મવસ્તાર  - ૩૭૫ ચો.કીમી, વામષિક 
રેવન્ટયુ  – ૨૩.૨૦ કરોડ અને વીજ ગ્રાહકો  - 
૨૫૧૧૭ છે.  જે કંપનીના પ્રવતગમાન 
મનયમાનસુાર ૧૫૦  %  ગ્રાહકો થતા ન હોવાથી 
હાલ આ સબ ડીવીઝન ઓફીસનુ ં મવભાજન 
હાલના તબકે્ક પ્રવતગમાન િારાિોરર્ મજુબ 
શક્ય નથી. 

શ્રી એસ વાય 
૫ઠાર્ 
૯૮૭૯૨૦૧૮૩૧ 

શહરે, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   

૨૮ જીલ્ લામતં્રીશ્રી, 
ભારતીય રકસાન 
સઘં-ખભંાળીયા 

કલ્યાર્પરુ અને ભારટયા કચેરીઓનુ ં
મવભાજન કરી  રાવલ ખાતે નવુ ં સબ 
રડમવઝન મજૂંર કરવા અને સબરડમવઝન 
કચેરીમા ં નવી ટેકમનકલ/ર્કલેરરકલ 
જગ્યાઓ મજૂંર કરવી 

કલ્યાર્પરુ અને ભાટીયા પેટામવભાગર્ય કચેરીની 
ભૌર્ોગલક, તામંત્રક તેમજ આવકના પરરબળો 
તપાસીને કંપનીના હાલના પ્રવતગમાન પરરપત્ર 
નબંર પીજીવીસીએલ/પરરપત્ર/૫૬૮૪, 
તા.૧૬.૦૬.૨૦૧૫ મજુબ જરૂર જર્ાયે દરખાસ્ત 
તૈયાર કરવામા ં આવશે. હાલમા ં જ ખભંાળીયા 
મવભાગર્ય ર્કચેરીનુ ં મવભાજન કરી દ્વારકા ખાતે 
વધ ુએક મવભાગર્ય ર્કચેરી કાયગવમંતત કરેલ છે. 
આ બનેં્ન મવભાગર્ય કચેરીઓ તેમજ તેમની 
હઠેળની પેટામવભાગર્ય કચેરીઓમા ં સ્ટાફની 
ર્ોઠવર્ કરવામા ંઆવેલ છે તેમ છતા ંકોઇપર્ 
કચેરીમા ં ખાલી જગ્યા હશે તો તવરીત ભરી 
આપવા માટેની કાયગવાહી કરવામા ંઆવશે 
 

શ્રી જે વાય રાવ, 
૯૯૨૫૨૧૦૦૯૯ 

કલ્યાર્પરુ દ્વારકા જામનર્ર મનકાલ   



૨૯ જીલ્ લામતં્રીશ્રી, 
ભારતીય રકસાન 
સઘં-ખભંાળીયા 

મવજ ચેકીંર્ દરમમયાન ભરાયેલ ચેકીંર્ 
શીટ સ્ થળ પર જ ગ્રાહકને અપાતી નથી. 

મવજ ચેકીંર્ જે તે વખતે ચેકીંર્ શીટ બાકી રહી 
ર્યેલ હોય તેમને પેટામવભગર્ય કચેરીએથી 
ચેકીંર્શીટની નકલ આપવામા ં આવે છે તથા 
સ્ થળ પર પર્ ચેકીંર્ અમિકારી દ્વારા નકલ 
આપવામા ંઆવે છે. વધમુા ંઆ બાબતે ફરીથી 
સચુના આપવામા ંઆવેલ છે. 

તમામ નાયબ 
ઇજનેરશ્રી 

તમામ સબ 
ડીવીઝન 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   

૩૦ જીલ્ લામતં્રીશ્રી, 
ભારતીય રકસાન 
સઘં-ખભંાળીયા 

મવજ ચેકીંર્ દરમમયાન લોડની ર્ર્તરી 
કરતી વખતે ઘરઘટંી, ર્ીઝર, વરે્રે જેવી 
વસ્ ર્નુો ઉપયોર્ ટેમ્ પરરી હોય છે તેમજ 
મકાનમા ં લાઈટ ફીટીંર્ મજુબનો બિો 
લોડ વપરાતો નથી તેમ છતા ં સપંરુ્ગ 
લોડ ર્ર્ી ખબુ મોટા બીલ આપવામા ં
આવે છે. 

ચેકીંર્ શીટમા ં દશાગવેલ ઉપકરર્ોને બીલ 
બનાવતી વખતે રેવન્ટ ય ુ મવભાર્ દ્વારા ઉપકરર્ 
મજુબ ડાયવસીટી ર્ર્તરીમા ં લઈને જ બીલ 
બનાવવામા ં આવે છે તેમજ તે મજુબ 
જીઈઆરસીના મનયમ મજુબ એબીસીડી ફોમુગલા 
પ્રમારે્ બીલ બનાવવામા ં આવે છે તેથી આ 
ઉપકરર્ો જે ગ્રાહક દ્વારા ઉપયોર્મા ં લેવાતા 
હોય તેનો નક્કી કરાયેલ લોડફેકટર ર્ર્તરીમા ં
લેવામા ં આવે છે અને તે મજુબ મનયમાનસુાર 
પરુવર્ીબીલ આપવામા ંઆવે છે. 

તમામ નાયબ 
ઇજનેરશ્રી 

તમામ સબ 
ડીવીઝન 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   

૩૧ જીલ્ લામતં્રીશ્રી, 
ભારતીય રકસાન 
સઘં-ખભંાળીયા 

ગ્રામ્ ય પેટામવભાગર્ય કચેરી, 
ખભંાળીયામા ંઘર વપરાશ મવજ જોડાર્ો 
આપવામા ંર્ભંીર રે્રરીમત થાય છે. 

વાડી મવસ્તારમા ં રહતેા લોકોને ઘર વપરાશ 
માટેના મવજજોડાર્ો મનયમાનસુાર આપવામા ં
આવે છે. અર્ાઉ  ખેતીવાડી મવસ્ તારના 
એજીઆરએલની અરજીઓને કંપનીના પરરપત્ર 
PGVCL/Reg,Cell/T-6728, તા.૧૯.૦૯.૨૦૧૧ 
મજુબ થ્રી-ફેઈઝ ખેતીવાડી મવજજોડાર્ હયાત 
હોય તેઓને જ એજીઆરએલ કનેકશન 
આપવામા ં આવેલ. તથા બાકી અરજદારોની 
અરજી ચકાસતા મવજજોડાર્ આપવાને પાત્ર ન 
હોય તેઓની અરજી દફતર કરવામા ં આવેલ. 
પરંર્ ુ હાલમા ં કંપનીના પ્રવતગમાન પરરપત્ર ન.ં 
PGVCL/Reg,Cell/T 7052, તા.૨૩.૦૭.૨૦૧૪ 
મજુબ આપવામા ં આવે છે. વઘ ુ તપાસ કરતા ં
આવી કોઇ રે્રરરતી હાલમા ંઘ્ યાને આવેલ હોઇ 
તેવુજર્ાયેલ નથી. 

શ્રી કે કે કર્થરા 
૯૯૦૯૯૩૪૫૧૫ 

ગ્રામ્ ય, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   



૩૨ જીલ્ લામતં્રીશ્રી, 
ભારતીય રકસાન 
સઘં-ખભંાળીયા 

વડત્રા પેટામવભાર્મા ં એમ્ નેસ્ ટી સ્ કીમ 
હઠેળ ભરાયેલ નાર્ા ંબાદ પીડીસીઆરસી 
માટે થયેલ અરજીના મનયમો તથા સમય 
મયાગદા બાબત 

એમનેસ્ ટી સ્ કીમ હઠેળ કુલ ૯ અરજીઓ આવેલ 
હતી તેમાથંી બે અરજીની મજુંરી વર્ ુગળ 
કચેરીમાથંી મળેલ છે તેમજ તેને અંદાજપત્ર 
પર્ આપેલ છે અને બાકીની સાત અરજીઓ 
સવે કરી તેમાથંી ૩ ફાઇલ જરૂરી મજુંરી માટે 
ડીવીઝન મારફતે વર્ ુગળ કચેરીમા ંજરૂરી મજુંરી 
માટે મોકલવામા ં આવેલ છે અને બાકીની ૪ 
ફાઇલોમા ં નવા ડોકયમેુન્ટ ટ જરૂરી હોવાથી 
અરજદાર ને વડત્રા સબ ડીવીઝન દ્રારા પત્રથી 
જાર્ કરેલ હતી. સદર દસ્તાવેજોની પતુગતા 
અરજદાર તરફથી કરવામા ંઆવેલ, જેથી જરૂરી 
મજુંરી લઇ અંદાજપત્ર આપવામા ંઆવેલ છે. 

શ્રી એન એચ શાહ 
૯૯૨૫૨૧૦૦૫૧ 

વડત્રા, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   

૩૩ જીલ્ લામતં્રીશ્રી, 
ભારતીય રકસાન 
સઘં-ખભંાળીયા 

શ્રી સીદા વેજાર્દં ર્ોજજયા-ર્ામ 
રાજપરા, તા- કલ્યાર્પરુ. એ.જી. ગ્રાહક 
ન.ં ૩૩૦૨૯/૦૦૨૪૨ /૦ નુ ં કનેર્કશન 
ખોટી રીતે પી.ડી.સી. કરી નાખેલ તેવો 
કોટગનો હકૂમ હોવા છતા આજ સિુી તે 
કનેર્કશન શા કારરે્ ચાલ ુકરેલ નથી? 

કલ્યાર્પરુ પેટામવભાગર્ય કચેરીના નાયબ 
ઇજનેરશ્રીએ તા:૧૩.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ 
રાજપરા ર્ામે સદર અરજદારના પ્રમતમનિીશ્રી 
ર્ોર્નભાઇ સીદાભાઇ ર્ોજજયાનો સપંકગ  કરી, 
કોટે કરેલ હુકમ બાબતે જર્ાવેલ કે જુના 
મવજજોડાર્ની રીકવરી પેટે કોઇ રકમ બાકી 
રહતેી નથી તથા કોટગના હુકમમા ં મવજજોડાર્ 
પનુ:ચાલ ુ કરવાનો કોઇ ઉલ્લેખ નથી. તથા 
અરજદારશ્રીના રદ થઈ ર્યેલ ખેતીવાડી 
વીજજોડાર્ને પનુઃપ્રસ્થામપત કરવા માટેની 
અરજી કરવા અંરે્ જરૂરી માર્ગદશગન આપેલ. 
અરજદારશ્રી દ્વારા જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે મનયત 
અરજી દાખલ થયે પેટામવભાર્ીય કચેરી દ્વારા 
પનુઃજોડાર્ની કાયગવાહી તવરીત હાથ િરવામા ં
આવશે. 
 
 
 
 

શ્રી જે વાય રાવ, 
૯૯૨૫૨૧૦૦૯૯ 

કલ્યાર્પરુ દ્વારકા જામનર્ર મનકાલ   



૩૪ જીલ્ લામતં્રીશ્રી, 
ભારતીય રકસાન 
સઘં-ખભંાળીયા 

શ્રી લાખાભાઇ રાજાભાઇ નકુમ, ર્ામ-
કનકપર, તા. કલ્ યાર્પરુ ગ્રા.ન.ં૮૫૭૧૧ 
/૦૦૦૯૬/૫ પીડીસી-આરસી ની અરજી 
માટે દસ્ તાવેજો રજુ કરીને રજી. ફી 
ભરપાઈ કયાગ બાદ આજ રદન સિુી 
પીડીસી-આરસી થયેલ નથી 

સદર અરજીમા ં દશાગવેલ અરજદાર સ્ થળ સવે 
કરતા ંઅવસાન પામેલ માલમુ પડેલ છે તેમજ 
તેની અરજી દફતરે કરવાની જાર્ વડત્રા 
પેટામવભાગર્ય કચેરી દ્વારા પત્ર 
ન.ંવીએસડી/ટેક/૨૪૧૦, તા.૦૪-૦૭-૨૦૧૩ થી 
કરેલ છે. આ પત્રની જાર્ રજીસ્ટર એડી દ્રારા 
અરજદારને થયેલ છે. પરંર્ ુ  તયાર બાદ 
વારસદાર દ્રારા ઓફીસે આ કનેકસન બાબતે 
સપંગક કરવામા આવેલ નથી તેમજ સદર 
અરજદારની અરજીમા દશાગવેલ ફોન નબંર પર 
સપંગક કરતા વારસદાર દ્રારા જર્ાવેલ છે કે હજુ 
સિુી તેમરે્ વારસાઇના ૭/૧૨ અને ૮-અ  
તેમના ખાતે કરેલ નથી. આમ જરૂરી દસ્તાવેજો 
રજૂ થયે વારસદાર આ કનેકશન માટે હકકદાર  
બનશે. 

શ્રી એન એચ શાહ 
૯૯૨૫૨૧૦૦૫૧ 

વડત્રા, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   

૩૫ જીલ્ લામતં્રીશ્રી, 
ભારતીય રકસાન 
સઘં-ખભંાળીયા 

શ્રી દેવાભાઇ અરજર્ભાઇ ડુવા, ર્ામ-
લાલપરડા, તા.ખભંાળીયા ના ગ્રા.ન.ં 
૮૮૯૪૫/૦૦૧૩૬/૦ પીડીસીઆરસી ની 
અરજીની તમામ કાયગવાહી પરુ્ગ કરેલ 
તેમ છતા ં આજ રદન સિુી મવજ જોડા 
આપવામા ંઆવેલ નથી. 

આ અરજદાર દ્વારા પીડીસી જોડાર્ માટે 
રૂ.300/- તા.૦૯.૦૧.૨૦૧૦ થી ભરેલ છે તેમજ 
તેનુ ં મવજજોડાર્ ગ્રા.ન.૮૮૯૪૫/૦૦૧૩૬/૦, 
તા.૧૦.૦૪.૨૦૦૩ના રોજ રદ થયેલ છે. આમ 
પીડીસીનો સમયર્ાળો પાચં વષગ કરતા ં વિારે 
હોય મનયમોનસુાર ટપક લેવી પડે. જે અરજદાર 
દ્વારા લીિેલ ન હોવાથી રી-કનેકશન અંરે્ની 
કાયગવાહી થયેલ નથી. પરંર્ ુઆ ટપક પઘ્ િમત 
અંરે્ની જરૂરી કાયગવાહી તેમના તરફથી કરવામાં 
આ યે કનેકશન આપવાની કાયગવાહી કરી 
શકાય. આ ટપક વસાવવા માટે વડત્રા 
પેટામવભાગર્ય કચેરી દ્રારા પત્ર ન.ં 
વીએસડી/ટેક/૨૪૧૮ તા. ૦૮/૦૬/૨૦૧૧ ના  
રોજ રજી. એડી થી અરજદારને જાર્ પર્ કરેલ 
છે. 
 

શ્રી એન એચ શાહ 
૯૯૨૫૨૧૦૦૫૧ 

વડત્રા, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   



૩૬ જીલ્ લામતં્રીશ્રી, 
ભારતીય રકસાન 
સઘં-ખભંાળીયા 

શ્રી લાલા રાજા હડીયલ ર્ામ મોવાર્  
તા. ખભંાળીયા ગ્રા.ન.ં૮૫૭૦૯ /00ર0૩/૮ 
પીડીસી-આરસી ની અરજીની તમામ 
કાયગવાહી પરુ્ગ કરેલ તેમ છતા ંઆજ રદન 
સિુી મવજ જોડા આપવામા ંઆવેલ નથી. 

અરજદાર દ્વારા તેમનુ ંજુન ુકનેકશન લાલા રાજા 
હડીયલના નામે હર્ ુ ં તેના વારસદારશ્રી રામજી 
જેરામ લાલાને જરૂરી સમજર્ આપી નવી 
અરજી કરવા જર્ાવતા ં તા.૨૭/૮/૧૫ ના રોજ 
રસીદ ન.ં૯૧૦૦૪૨ થી ૫૦૦/- નામ બદલી 
તથા પીડીસી રી-કનેકશન પેટે વડત્રા 
પેટામવભાગર્ય કચેરીમા ંભરપાઇ કરેલ છે. તેથી 
તેને સવે કરી મજુંરી લઇ મવજ જોડાર્ ચાલ ુ
કરવાની કાયગવાહી કરવામા ં આવેલ છે તેમજ 
અરજદારશ્રીને  મનયમોનસુાર ટ૫ક લેવા માટે 
૫ર્ જર્ાવેલ છે. અરજદારની ટપક પધ્િમતની 
મજુંરી મળ્યે આર્ળની કાયગવાહી તવરીત કરી 
આપવામા ંઆવશે. 

શ્રી એન એચ શાહ 
૯૯૨૫૨૧૦૦૫૧ 

વડત્રા, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   

૩૭ જીલ્ લામતં્રીશ્રી, 
ભારતીય રકસાન 
સઘં-ખભંાળીયા 

પીડીસી થયેલ  કનેકશન ના એજી ગ્રાહક 
નબંર જર્ાવી તેનુ ં કલમ-૧૨૬ હઠેળ 
બીલ આપી શકાય? 

પીડીસી થયેલ કનેકશનના એજી ગ્રાહક નબંર 
જર્ાવી ગબનઅમિકૃત રીતે મવજવપરાશ જર્ાય 
તો કલમ-૧૨૬(૫૦) હઠેળ બીલ આપવામા ંઆવે 
છે. કોઇપર્ સ્થળે ગબન-અમિકૃત રીતે 
મવજવપરાશ ધ્યાનમા ં આવે તો તે સ્થળના 
માગલક/વપરાશકતાગને કંપનીના મનયમ અનસુાર 
ગબન-અમિકૃત મવજવપરાશ અંરે્નુ ંબીલ કલમ-
૧૨૬/૧૨૬(૫૦) મજુબનુ ંબીલ આપવામા ંઆવે 
છે 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

તમામ નાયબ 
ઇજનેરશ્રી 

તમામ સબ 
ડીવીઝન 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   



૩૮ જીલ્ લામતં્રીશ્રી, 
ભારતીય રકસાન 
સઘં-ખભંાળીયા 

પીજીવીસીએલ તરફથી ખેતીવાડી 
જોડાર્ોમા ં તથા અકસ્ માત મનવારવા 
તેમજ માનવજીવ હાની બચે તેવા ઉમદા 
હરે્ ુમાટે 
એજી નવા જોડાર્ોમા ં ટીઆર આપતી 
વખતે આઈએસઆઈ માકાગવાળા 
કેપીસીટર તથા ઈએલસીબી સ્ વીચ 
લર્ાડવાની હોય છે. તેનો અમલ માત્ર 
કાર્ળ પર જ થાય છે. 

આ બાબતે જર્ાવવાનુ ં કે, ટેસ્ ટ રીપોટગમા ં
દશાગવેલ સાિનો પ્રમારે્ પ્રાઈવેટ મપ્રમાઈસીસમા ં
આવેલ વાયરીંર્ની જવાબદારી ગ્રાહકની થતી 
હોય છે. આ બાબત માટે મવલેજ મીટીંર્ તેમજ 
સલામમત અગભયાન જે અલર્ અલર્ ર્ામે 
યોજવામા ં આવે છે તેમજ તેની ચચાગ પર્ 
કરવામા ં આવે છે તથા ખેડુતોને માર્ગદશગન 
આપવામા ં આવે છે વધમુા ં આ બાબતોને 
ખેડુતોને લર્તી હોય આપની કક્ષાએથી 
વારંવાર મીટીંર્ થાય ત યારે જાગતૃી લાવવા 
મવનતંી છે. તેમજ મનયમમત૫રે્ ખેડુતોને સમજર્ 
આ૫વા માટે સબ ડીવીઝન તેમજ ડીવીઝન 
દ્રારા ગ્રામસભા/મવલેજ મીટીંર્નુ ં આયોજન 
ખેડુતોની હાજરીમા ંકરવામા ંઆવે છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

તમામ નાયબ 
ઇજનેરશ્રી 

તમામ સબ 
ડીવીઝન 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   



૩૯ જીલ્ લામતં્રીશ્રી, 
ભારતીય રકસાન 
સઘં-ખભંાળીયા 

વેલજી પુજંા ખાર્િર-િરમપરુ તા. 
ખભંાળીયા ગ્રા.ન.૩૨૦૦૧/૫૦૯૦૮/૧ થી 
૭ હો.પા.ન ુ બીલ આપવામા ં આવેલ છે 
તેમરે્ નવા મવજજોડાર્ માટે જરૂરી 
દસ્ તાવેજો તથા ફી ભરપાઈ કરેલ તેમ 
છતા ં તેમરે્ ત યા ંલાઈન ઉભી થઈ નથી 
તથા મીટર પર્ લારે્લ નથી. 

િરમપરુ બેડીયા વાડી ખાતે વેલજી પુજંા 
ખાર્િર સરહત કુલ છ અરજદારોના જોડાર્ 
માટે સવેક્ષર્ મજુબ ગ્રપુમા ં અંદાજપત્ર તા. 
૦૪.૦૧.૨૦૦૦ના આપવામા ંઆવેલ.જે ભરપાઈ 
થતા જરૂરી લાઈનકામ પરુ્ગકયાગ બાદ અરજદારો 
દ્વારા ટેસ્ ટ રીપોટગ  રજુ કરવામા ં આવતા ં ક્રમ 
પ્રમારે્ જોડાર્ો રીલીઝ કરવામા ં આવેલ. શ્રી 
વેલજી પુજંા ખાર્િરનુ ં જોડાર્ ય ુ સ્ ટેટસમા ં
રીલીઝ થયેલ. અરજદારે ટેસ્ ટ રીપોટગ  ભરેલ 
નહીં જેથી માહ ે એમપ્રલ-મે-૨૦૦૭ બાદ જોડાર્ 
રદ થયેલ અને મીનીમમ બીલની રકમ 
૮૪૨૯૩ થયેલ. મનયમોનસુાર બે વષગ મીનીમમ 
ચાર્જની રીકવરી થઈ શકે તેમ હોય તે મજુબ 
કુલ ૧૯૩૨૦+આજ દીન સિુીનુ ં  યાજની 
રકમનુ ં લેણુ ં બાકી નીકળે છે. જે અરજદારશ્રી 
દ્વારા ભરપાઇ થયે સદર મવજજોડાર્ કંપનીના 
મનયમાનસુાર આપવાની કાયગવાહી તવરીત 
કરવામા ંઆવશે. 

શ્રી એસ વાય 
૫ઠાર્ 
૯૮૭૯૨૦૧૮૩૧ 

શહરે, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   

૪૦ જીલ્ લામતં્રીશ્રી, 
ભારતીય રકસાન 
સઘં-ખભંાળીયા 

શ્રી મોહન પાચંા ચોપડા – કંચનપરુ, તા. 
ખભંાળીયા ગ્રા.ન.ં ૩૩૦૬૧/૦૦૧૫૮/૧ થી 
પ હો.પા. નુ ં ખેતીવાડી મવજ જોડાર્ 
િરાવે છે. મીટર નો ડીસ્ ્ લે બિં પડી 
ર્યેલ હોય તેના કેટલા રૂમપયા ભરવા 
પડે ? ગ્રાહકને રૂ.૨૨૭૫/- ભરાવેલ છે 
સદર મીટર લેબ મા ં ખોલતા ં પરીર્ામ 
ઓકે આવેલ છે તો સદર ભરેલ રકમ 
મજરે જમા ંમળે કે કેમ ? 

ગ્રાહકને રૂ.રરપ/- રીસીલીંર્ પેટે ભરાવેલ છે 
અને આ મીટર ડીસ્ ્ લે ઓફ હોવાથી બદલાવેલ 
છે તેમજ તા.૧૫.૦૫.૨૦૧૨ના રોજ મીટરનુ ં
લેબ પરરક્ષર્ થતા ં મીટર યોગ્ય જર્ાયેલ છે 
તેથી વિારાના ભરેલ રૂ.૨૨૭૫/- તેમના 
ખાતામા ંજમા ંકરી આપેલ છે. 
 
 
 
 
 
 
 

શ્રી કે કે કર્થરા 
૯૯૦૯૯૩૪૫૧૫ 

ગ્રામ્ ય, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   



૪૧ જીલ્ લામતં્રીશ્રી, 
ભારતીય રકસાન 
સઘં-ખભંાળીયા 

શ્રી રતનભાઈ કારાભાઈ ર્કછટીયા ર્ામ-
જુવાનપરુ, તા. કલ્યાર્પરુ શ્રીમદ 
ભાર્વત સ્તાહ માટે ટેમ્પરરી 
કનેર્કશનના રડપોગઝટના રૂ.૬૦૦૦૦/- 
પરત આપવા અંરે્॰ તથા રૂમપયા 
૧૬૫૫૮/૧૯ પૈસા ના ગબલ બાબતે. 

અરજદારશ્રીની ટેમ્પરરી કનેકશનની રડપોઝીટ 
પરત અંરે્ની અરજીના અનસુિંાને મવભાર્ીય 
કચેરી દ્વારા યોગ્ય ચકાસર્ી કરી ગ્રાહકને 
મળવાપાત્ર ડીપોઝીટની રકમ તા.૧૩/૦૮/૨૦૧૫ 
ના રોજ ચકુવવામા ંઆવેલ છે. 

શ્રી એમ ડી પટેલ 
૯૯૨૫૨૧૬૦૬૩ 

ભાટીયા દ્વારકા જામનર્ર મનકાલ   

૪૨ જીલ્ લામતં્રીશ્રી, 
ભારતીય રકસાન 
સઘં-ખભંાળીયા 

શ્રી મગર્બેન વાલા મઘરુડયા ર્ામ-
જુવાનપરુ, તા. કલ્યાર્પરુ ની  નવા 
ખેતીવાડી કનેર્કશન માટેની ૧૯૯૭ મા ં
કરેલ અરજી બાબતે 
 

સદર ગ્રાહકે સવે ન.ં૧૪૬ જુવાનપરુ ર્ામે 
૧૯૯૭મા ં નવુ ં ખેતીવાડી કનેર્કશન મેળવવા 
માટેની અરજી ભારટયા પેટામવભાગર્ય કચેરી 
ખાતે કરેલ હતી તયારબાદ તેમનો ક્રમ આવતા 
તેઓએ જુવાનપરુથી મસદસરા ર્ામે સવે નબંર 
બદલવા માટેની અરજી કરેલ. જે વડત્રા 
પેટામવભાગર્ય કચેરી હઠેળ આવે છે. કંપનીના 
પ્રવતગમાન મનયમાનસુાર નવા ખેતીવાડી 
મવજજોડાર્ માટે કરેલ અરજી જે તે 
પેટામવભાગર્ય કચેરીના કાયગકે્ષત્ર હઠેળના 
મવસ્તારમા ં જ અરજીનો સવે નબંર કે ર્ામ 
ફેરની દરખાસ્ત સ્વીકારી શકાય છે. આથી 
અરજદારશ્રીને તે જ પેટામવભાગર્ય કચેરીના 
કાયગકે્ષત્રમા ં આવતા અન્ટય કોઇ ર્ામના 
ખેતીવાડી સવે નબંરમા ંસદર મવજજોડાર્ આપી 
શકાય. 

શ્રી એમ ડી પટેલ 
૯૯૨૫૨૧૬૦૬૩ 

ભાટીયા દ્વારકા જામનર્ર મનકાલ   

૪૩ જીલ્ લામતં્રીશ્રી, 
ભારતીય રકસાન 
સઘં-ખભંાળીયા 

આહરે અરસી હરદાસ- મોવાર્, તા. 
ખભંાળીયા એ કરેલ નવા ખેતીવાડી મવજ 
જોડાર્ માટે અરજી રૂ.૧૦૦/-
તા.૦૫.૧૧.૧૯૮૯, રસીદ ન.ં૮૯૦૬૨ થી 
ભરેલા છે તેમનો એસપીએ સ્ કીમમા ં
કયારે મવજ જોડાર્ મળશે ? તેનો 
એસપીએમા ં પ્રાયોરીટી નબંર કેટલામો 
છે. ? 

જે બાબતની રજુઆત છે તે ૨૬ વષગ જુની છે. જે 
હાલમા ં હાથ િરી શકાય નહીં. અરજદારશ્રીને 
નવી અરજી કરવા મવનમંત છે. હાલમા ં વડત્રા 
પેટામવભાગર્ય કચેરી ખાતે વષગ ૨૦૦૫-૦૬ ના 
અંદાજપત્રો પાઠવવામા ંઆવેલ છે. 
 
 
 
 
 

શ્રી એન એચ શાહ 
૯૯૨૫૨૧૦૦૫૧ 

વડત્રા, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   



૪૪ જીલ્ લામતં્રીશ્રી, 
ભારતીય રકસાન 
સઘં-ખભંાળીયા 

શ્રી ભવાન હરજી-રામનર્ર તા. 
ખભંાળીયા ગ્રા.ન.ં 3ર00ર/000૯૮ /પ થી 
૧૩ હો.પા.ન ુ ખેતીવાડી મવજજોડાર્ 
િરાવે છે. તેમ છતા ંતા.૨૩.૦૯.૨૦૧૪ના 
રોજ ચેકીંર્ દરમમયાન કુલ ૧૫ હો.પા. 
લોડ ર્ર્ી તે પ્રમારે્ બીલ આપેલ છે 
તેનો વિારાનો લોડ ર હો.પા. ર્ર્ી 
શકાય. તેથી વિારાની ભરપાઈ થયેલ 
બીલની રકમ બાદ મળે કે કેમ ? અને તે 
કયારે મળશે ? 

શ્રી ભવાન હરજી 3ર00ર/000૯૮/પ ના હો.પા. 
આિારીત મવજભાર કુલ ૧૩ હો.પા. છે ચેકીંર્ 
સમયે ૭.૫ + ૭.૫ એમ કુલ બે મોટર જોડેલ 
માલમુ પડેલ.  મનયમોનસુાર કરારીત મવજભાર 
સિુી એક જ મોટર ચલાવી શકાય. જેથી બીજી 
મોટર વિારાના મવજભાર તરીકે ર્ર્તરી કરી 
લોડ વિારાનુ ંબીલ મનયમોનસુાર આપેલ છે. 
 
 

શ્રી એસ વાય 
૫ઠાર્ 
૯૮૭૯૨૦૧૮૩૧ 

શહરે, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   

૪૫ જીલ્ લામતં્રીશ્રી, 
ભારતીય રકસાન 
સઘં-ખભંાળીયા 

શ્રી અરજર્ ભીખા ર્ોજીયા-ઠાકર શેરડી, 
તા. ખભંાળીયા નવા ખેતીવાડી મવજ 
જોડાર્નો ટીઆર ભરપાઈ થયા બાદ 
મીટર લર્ાડવા માટે કોઈ નીતી મનયમ 
કે સમય મયાગદા ખરી કે કેમ ? 

અરજદાર અરજર્ ભીખા ર્ોજીયા, 
તા.ખભંાળીયા જેતે સમયે અરજદાર દ્રારા 
ખેતીવાડી વીજ જોડાર્ન ુ એફ.કય.ુ તા. 
૧૦/૦૧/૨૦૦૭ રસીદ ન.ં ૨૦૦૫૮૩થી 
૩૫૦૦૦/-  રસીદ ન.ં ૧૨૭૫૭૩ તા. 
૦૯/૦૨/૨૦૦૭ થી ગ્રામ્ય  સબ ડીવીઝન 
ખભંાળીયા મા ં ભરપાઇ કરેલ છે. તથા ટેસ્ટ 
રીપોટ પર્ રસીદ ન.ં ૨૧૫૭૯ તા. 
૨૧/૦૨/૨૦૦૮ ના રોજ ગ્રામ્ય સબ ડીવીઝન 
ખભંાળીયામા ં ભરપાઇ કરવામા આવેલ છે. 
સદર કેશ ફાઇલના  નવા ડોકયમેુન્ટટસ માટે 
અરજદારને મનસખુભાઇ ડી ચો૫ડા દ્રારા 
ટેગલફોનથી જાર્ કરેલ. અરજદાર દ્વારા 
ડોકયમેુન્ટ ટ જમા કરાવવામા ં આવેલ છે. તે 
આ૫વાથી ફાઇલ ઓડીટ કરેલ છે અને 
કનેકસન  રીલીઝ કરવામા ંઆવેલ છે. 
 
 

 
 
 
 

 

શ્રી એન એચ શાહ 
૯૯૨૫૨૧૦૦૫૧ 

વડત્રા, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   



૪૬ જીલ્ લામતં્રીશ્રી, 
ભારતીય રકસાન 
સઘં-ખભંાળીયા 

શ્રી પે્રમજી ખીમા નકુમ-સીઘ્ િપરુ તા. 
ખભંાળીયા ના નવા ખેતીવાડી મવજ 
જોડાર્ રજી. ફી ભરપાઈ થયા 
તા.૧૯.૦૧.૧૯૯૧, જીપી ન.ં ૨૦૨૪ 
તેમની સાથે થયેલ નવા ખેતીવાડી મવજ 
જોડાર્ની અરજી જીપી ન.ં ૨૦૧૨ ને 
મવજ જોડાર્ આપી દેવામા ંઆવેલ છે આ 
માટે અલર્અલર્ નીતી મનયમો હોઈ શકે 
? 

સદર અરજદારને વડત્રા પેટામવભાગર્ય કચેરી 
દ્વારા ખુટંતા કાર્ળ માટે પત્ર ન ં
વીએસડી/ટેક/૧૮૭,તા.૧૧.૦૨.૨૦૧૦ થી પત્ર 
લખેલ પરંર્ ુઅરજદાર દ્વારા કોઈપર્ પ્રકારના 
ડોકયમેુન્ટ ટ આપેલ ન હોવાથી તેમને નવ ુ
મવજજોડાર્ આપવાની કાયગવાહી થઈ શકેલ 
નથી.  હાલમા વડત્રા પેટા મવભાર્મા ૨૦૦૪-
૦૫ ના એફ.કય ુઆપવાન ુકામ ચાલ ુછે. ૨૦૧૦ 
મા જયારે ૧૯૯૧ ના કોટેશન અપાતા હતા 
તયારે તેમને વડત્રા પેટા મવભાર્ના પત્ર ન.ં 
વીએસડી/ટેક/૧૮૭ તા. ૧૧/૦૨/૨૦૧૦ મજુબ 
જરૂરી ખટુતા કાર્ળો રજુ કરવા જર્ાવેલ અને 
ડોકયમેુન્ટ ટ વેરીફાય કરી અરજદારને વડત્રા 
પે.મવ. દ્રારા આઉટવડગ ન.ં ૩૫૯૪ તા. 
૧૧/૯/૨૦૧૫ થી અંદાજ૫ત્ર આપી ફરીયાદનુ ં
મનરાકરર્ કરેલ છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

શ્રી એન એચ શાહ 
૯૯૨૫૨૧૦૦૫૧ 

વડત્રા, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   



૪૭ જીલ્ લામતં્રીશ્રી, 
ભારતીય રકસાન 
સઘં-ખભંાળીયા 

શ્રી મવરજી ર્ોકળ નકુમ-બારાડી બેરાજા, 
તા. ખભંાળીયા એ નવા ખેતીવાડી મવજ 
જોડાર્ રજી. ફી ભરપાઈ થયા 
તા.૨૬.૦૨.૧૯૯૪, જીપી ન.ં૪૮ થી 
નોંિાયેલ છે તેમને આ મવજ જોડાર્ 
કયારે મળશે ? મોડંુ થવાનુ ંકારર્ શુ ં? 

અરજદારશ્રી મવરજી ર્ોકળ દ્વારા તત કાલ યોજના 
હઠેળ તા.૧૨.૦૪.૨૦૦૮ના રોજ કવોટેશન ભરેલ 
પરંર્ ુ આ રકસ્ સામા ં અરજદાર દ્વારા ભાટીયા 
પેટામવભાગર્ય કચેરી તરફથી વિારાની લાઈન 
લબંાઈનુ ં અંદાજપત્ર જાવક ન.ં૧૪૫૪, 
તા.૧૫.૦૭.૨૦૦૮ થી આપેલ પરંર્ ુ તે 
અંદાજપત્ર અરજદાર દ્વારા ભરપાઈ ન થતા ં
તેમને કનેકશન આપવાની કામર્ીરી થયેલ 
નથી. હાલ આ ગ્રાહક દ્વારા સમાન્ટ ય યોજના 
હઠેળ મવજ કનેકશનની મારં્ર્ી કરેલ છે. તેથી 
તેની અરજી જાવક ન.ંવીએસડી/ટેક/૨૭૯૮, 
તા.૦૧.૦૬.૨૦૧૫ થી મવભાર્ીય કચેરીને મજુંરી 
માટે મોકલેલ જે ફાઈલ પરુક મારહતી માટે 
પરત આવતા ં તે મારહતીના જવાબ રજુ કરી 
ફરીથી ફાઈલ જાવક ન.ંવીએસડી/ટેક/૩૧૦૮, 
તા.૧૩.૦૮.૨૦૧૫ થી મોકલેલ છે. જેની તામંત્રક 
મજુંરી આ યા બાદ આ અરજદારને મવજ જોડાર્ 
આપવાની કાયગવાહી મનયમોનસુાર હાથ 
િરવામા ં આવશે.  તેમજ અરજદાર શ્રી દ્રારા 
વડત્રા કચેરીનો તા. ૧૨/૦૮/૨૦૧૫ ના રોજ 
સપંગક કરી પત્ર આપેલ છે. જે તેમને તતકાલમા 
ભરેલ  અંદાજપત્રની રકમ પરત જોઇતી નથી 
તેમજ તેમની સામાન્ટય યોજના હઠેળની અરજીન ુ
જુન ુ અંદાજપત્ર ભરવા સહમત છે. જે મજુબ 
તેને વડત્રા પેટામવભાર્ દ્રારા તા.૧૦/૯/૨૦૧૫ 
થી અંદાજપત્ર આપવામા ંઆવેલ છે. 
 
 
 
 
 

શ્રી એન એચ શાહ 
૯૯૨૫૨૧૦૦૫૧ 

વડત્રા, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   



૪૮ જીલ્ લામતં્રીશ્રી, 
ભારતીય રકસાન 
સઘં-ખભંાળીયા 

ખેડુતો મવજ જોડાર્ોની અરજી જેવી કે, 
લોડ વિારો, ઘટાડો, મશફટીંર્ તથા નામ 
બદલીની અરજીઓમા ં ઈનવડગ નબંર 
નાખ્ યા મસવાય તથા સવે ન થાય ત યા ં
સિુી કચેરીમા ં રાખી મકુવામા ં આવે છે 
સદર કામર્ીરી મનયમ પ્રમારે્ કરાવશો. 

ખેતીવાડી મવજ જોડાર્મા ંલોડ વિારો, ઘટાડો, 
મશફટીંર્ તેમજ નામ બદલી મવરે્રે અરજીઓ 
ઈનવડગ નબંર નાખ્ યા મસવાય પડી રહ ેછે તેવા 
કેઈસ ઘ્ યાને આવેલ નથી. તેમજ આ બાબતે 
તમામ પેટા મવભાર્ીય કચેરીઓને તકેદારી 
રાખવા જર્ાવવામા ં આવેલ છે. તેમજ 
કાયગપાલક ઇજનેરશ્રી દ્વારા સબ-ડીવીઝનની 
મલુાકાત વખતે ૫ર્ આવા પ્રશ્ર્ન ન ઉદભવે તે 
માટે કાળજી રાખવા જર્ાવેલ છે. 

તમામ નાયબ 
ઇજનેરશ્રી 

તમામ સબ 
ડીવીઝન 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   

૪૯ જીલ્ લામતં્રીશ્રી, 
ભારતીય રકસાન 
સઘં-ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા શહરે પે.મવ. ના મવસ્ તાર 
મવકાસ સતા મડંળ (ખાડા) મા ંઆવે છે 
આ મવસ્ તારમા ં વષગ-ર013 સિુી 
બાિંકામની મજુંરી સરપચંશ્રીઓ, ગ્રામ 
પચંાયત દ્વારા આપવામા ં આવેલ છે. 
સદર બાિંકામની મજુંરીવાળા મકાનોના 
દરસ્ તાવેજ મામલતદાર કચેરીમા ં રજી. 
થયા હોવા છતા મવજ જોડાર્ લેવા 
ગ્રાહકો હરેાન થાય છે શા માટ ? 

ખાડાના પરરપત્ર ન.ંખાડા/ટેક/૨૦૧૨-૧૩/૩૧૮, 
તા.૧૨.૦૨.૨૦૧૩ અન્ટ વયે ખાડાની સરંચના 
તા.૦૮.૦૮.૨૦૧૧ ના થઈ ર્યેલ છે જેથી 
તા.૦૮.૦૮.૨૦૧૧ પછી ખાડામા ં સમામવષ્ ટ 
ર્ામોમા ં મવકાસની પરવાનર્ીઓનો અમિકાર 
માત્ર ખાડા પાસે જ હોવાથી સદર પરરપત્ર 
અનસુાર કાયગવાહી કરવામા ં આવે છે. વધમુા ં
અરજદારો દ્વારા ખલુ્ લા ્ લોટનો દસ્ તાવેજ રજુ 
કરવામા ં આવે તેવા રકસ્ સમા ં બાિંકામની 
પરવાનર્ી તેમજ કમ્ ્ લીશન સટીફીકેટ રજુ 
કરવા જર્ાવવામા ં આવે છે જયારે રહરે્ાકં 
બ્ લોકનો દસ્ તાવેજ રજુ કરવામા ં આવે તેવા 
રકસ્ સામા ં જોડાર્ અગ્રતાક્રમ પ્રમારે્ તવરીત 
આપવામા ંઆવે છે. 

શ્રી એસ વાય 
૫ઠાર્ 
૯૮૭૯૨૦૧૮૩૧ 

શહરે, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   

૫૦ જીલ્ લામતં્રીશ્રી, 
ભારતીય રકસાન 
સઘં-ખભંાળીયા 

દરેક ર્ામે મવજ કંપની તરફથી હલે્ પર 
મનમણુકં કરવા મારં્ર્ી છે. 

હલે્ પરની મનમણુકં કંપનીના પ્રવતગમાન 
િારાિોરર્ મજુબ ભૌર્ોલીક મવસ્ તાર તાતં્રીક 
પરરબળ જેમ કે  લાઈન નેટવકગ  તેમજ 
રાન્ટ સફોમગર સેન્ટટર ની સખં્ યા અને મવજ-ગ્રાહકોની 
સખં્યાને ઘ્ યાને લઈ કરવામા ંઆવે છે. 
 
 
 

તમામ નાયબ 
ઇજનેરશ્રી 

તમામ સબ 
ડીવીઝન 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   



૫૧ જીલ્ લામતં્રીશ્રી, 
ભારતીય રકસાન 
સઘં-ખભંાળીયા 

ખેતીવાડી લાઈનની કામર્ીરી કોન્ટ રાકટરો 
દ્વારા થાય છે તે કામર્ીરીનુ ંસપુરમવઝન 
કોના દ્વારા કરવામા ં આવે છે? થયેલ 
કામર્ીરીની યાદી કે મેઝરમેન્ટ ટ બકુો 
બીલોમા ં આ સપુરવાઈઝરની કોઈ 
જવાબદારી ખરી ? 

ખેતીવાડી ગ્રપુ તેમજ નવા ફીડરના લાઈનકામ 
કોરાર્કટર દ્વારા  કરવમા ં આવે છે. જેનુ ં
સપુરમવઝન મનયત થયેલ લાઈન સ્ ટાફ દ્વારા 
કરવામા ંઆવે છે. ઈનવેન્ટ ટરી કામમા ં સબમંિત 
સપુરવાઈઝરની સહી હોય છે થયેલ કામની 
ગરુ્વતા માટે પરુતી તકેદારી રાખવામા ંઆવે 
છે વધમુા ં જર્વવાનુ ં કે, પેટામવભાર્ીય કચેરી 
તથા મવભાર્ીય કચેરીના અમિકારીઓ દ્વારા 
કામની ગરુ્વત્તા ની યદેચ્છ તપાસ પર્ 
કરવામા ં આવે છે જે પૈકી લાઈનકામમા ં ક્ષમત 
જર્ાયેલ હોય  તેવા રકસ્સામા ં કોન્ટ રાકટરને 
કંપનીના મનયમ મજુબ પેનલ્ટી તથા થયેલ 
કામની સિુારર્ા કરાવવામા ં આવે છે. જ્યારે 
કસરુવાર સપુરવાઇઝર પર કંપનીના મનયમ 
મજુબ કાયગવાહી કરવામા આવે છે. 

તમામ નાયબ 
ઇજનેરશ્રી 

તમામ સબ 
ડીવીઝન 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   

૫૨ શ્રી વેજાર્દંભાઇ 
અરશીભાઇ 
આંબલીયા – 
ખભંાળીયા 
(મો.૯૯૭૯૭૦૩૬૧
૬) 

સામાન્ટયકક્ષામા ં ખેતીવાડી મવજજોડાર્ 
મેળવવા માટે તા.૧૫.૦૨.૨૦૦૩ ના રોજ 
રશીદ ન.ં૧૯૧૧૬ થી અરજી કરેલ તે 
મળવા અંરે્. 

સદર અરજદાર દ્રારા મારં્ર્ી કરેલ મવજ 
જોડાર્નુ ં ર્ામ વડત્રા પેટામવભાર્મા ંઆવે છે. 
તેમજ હાલમા ં વડત્રા પેટામવભાર્ીય કચેરીમા ં
સામાન્ટ ય યોજના હઠેળ વષગ ૨૦૦૬ના અંદાજ૫ત્ર 
આ૫વાની કામર્ીરી ચાલે છે. વેજાર્દં અરશીના 
રકસ્ સામા ં દસ્ તાવેજની પતુગતા કરતા ં તેઓને 
અંદાજ૫ત્ર આઉટવડગ ન.ં૩૫૯૦/૧૦-૯-૨૦૧૫ થી 
આ૫વામા ંઆવેલ છે. 

શ્રી એન એચ શાહ 
૯૯૨૫૨૧૦૦૫૧ 

વડત્રા, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   

૫૩ શ્રી ચદુંભા રણભુા 
વાઢેર – મસદસરા 
(મો.૯૭૨૨૭૦૫૪૫
૯) 

પાવરચોરીના આપવામા ં આવેલ 
પરુવર્ી મવજબીલ બાબત 

સદર ગ્રાહક વડત્રા પેટામવભાર્ીય કચેરીમા ં
આવે છે અને કોપોરેટ ચેરકિંર્ ડ્રાઇવમા 
તા.૫/૬/૨૦૧૫ ના રોજ સક્ષમ અમિકારી દ્રારા 
ચેકીંર્સીટ ન.ં૫૦૪૮ થી ગ્રાહકને કલમ-૧૨૬ 
મજુબ રૂ.૩૫૪૫૫=૨૨ નુ ં મનયમોનસુાર પરુવર્ી 
બીલ આપેલ છે તે બીલ અંરે્ ગ્રાહકને સમજર્ 
૫ર્ આપેલ છે અને આ બીલ મનયમોનસુાર 
ભરવાપાત્ર છે. તેવુ ંપર્ જર્ાવેલ છે. 

શ્રી એન એચ શાહ 
૯૯૨૫૨૧૦૦૫૧ 

વડત્રા, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   



૫૪ શ્રી સવદાસભાઇ 
એભાભાઇ દેથરીયા 
– કુવાડીયા 

ખેતીવાડી મવજજોડાર્ ન.ં૮૮૯૩૩-
૦૦૧૧૪-૦ મા ંએલટી લાઇન ખરાબ થઇ 
ર્યેલ હોઇ જરૂરી સમારકામ કરવા 
બાબત 

આ ગ્રાહક વડત્રા પેટામવભાર્ીય કચેરી હઠેળ 
આવે છે અને આ ગ્ર૫ુની હળવા દબાર્ની 
લાઇન દરરયાઇ ખારાશ તેમજ વઘારે પડતા ં
૫વનને લીઘે ખરાબ થઇ ર્યેલ છે તેમજ સબ 
ડીવીઝનની ભોર્ોગલક ૫રરસ્ મ થમત મજુબ આ 
મવસ્ તારમા ંસમયાતંરે સમારકામની જરૂર ૫ડે છે 
જે મજુબ આ ગ્ર૫ુનુ ં સમારકામ સાર્રખેડુ 
યોજના અંતર્ગત પ્રોજેકટ ન.ં૭૯૨૬૮થી કરી 
આ૫વામા ંઆવેલ છે. 

શ્રી એન એચ શાહ 
૯૯૨૫૨૧૦૦૫૧ 

વડત્રા, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   

૫૫ શ્રી રસીકલાલ 
સી.રાઠોડ – 
સદસ્ય, ભાર્વડ 
નર્ર પાગલકા 
(મો.૯૪૨૮૦૭૪૪૦
૪) 

સઇદેવરીયા ફીડર (ર્રાશ મવસ્તાર) ને 
ભાર્વડ પેટા મવભાગર્ય કચેરીમા ં
સમાવેશ કરવા બાબત 

ભાર્વડ પેટામવભાર્ હઠેળના આશરે ૧૫ જેટલા 
ગ્રાહકોને વેરાડ પેટામવભાર્ના ફતેપરુ એજી 
ફીડરનો મવજ પરુવઠો મળે છે. આ ગ્રાહકોને 
નજીકના ભાર્વડ પેટામવભાર્મા ંસમાવેશ કરવા 
માટે નવી લાઇન ઉભી કરવા માટે પ્રોજેકટ 
ન.ં૧૧૦૨૭૦ થી દરખાસ્ ત બનાવવામા ંઆવેલ. 
જેની મજુંરી મળતા ંસદર કામ ૦.૧ કીમી લાઇન 
ઉભી કરી પરુ્ગ કરેલ છે. 

શ્રી એચ બી િડુક 

૯૯૨૫૨૧૦૧૨૨ 
ભાર્વડ ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   

૫૬ શ્રી રસીકલાલ 
સી.રાઠોડ – 
સદસ્ય, ભાર્વડ 
નર્રપાગલકા 
(મો.૯૪૨૮૦૭૪૪૦
૪) 

ભાર્વડ શહરે (ટાઉન તથા રર્જીતપરા) 
ફીડરની મવજલાઇન ઉપરથી ગ્રામ્ય 
મવજલાઇન ક્રોસીંર્ દુર કરવા તથા 
ખેતીવાડીમા ં રહતેા લોકોને નવા 
કનેકશનો શહરે ફીડરમાથંી આપવા 
બાબત. 

ભાર્વડ ટાઉન ફીડર તથા રર્જીત૫રા ટાઉન 
ફીડર દ્રારા ભાર્વડ શહરેને મવજ પરુવઠો મળે 
છે આ ટાઉન ફીડર દ્રારા ભાર્વડને શહરેને મવજ 
પરુવઠો મળે છે. આ ટાઉન ફીડરમાથંી રૂરલ 
ફીડરના બે ક્રોસીંર્ આવે છે તે દુર કરવા માટે 
પ્રોજેકટ ન.ં૧૧૧૨૧૫ થી મજુંરીમા છે આ કામ 
રદવસ-૩૦ મા ં પરુ્ગ કરવામા ંઆવશે. કંપનીના 
હાલના પ્રવતગમાન મનયમાનસુાર શહરે 
ફીડરમાથંી ખેતીવાડીમા ં રહતેા લોકોને નવા 
મવજકનેકશન આપી શકાય નહીં. 
 

 

 

 

 

 

શ્રી એચ બી િડુક 

૯૯૨૫૨૧૦૧૨૨ 
ભાર્વડ ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   



૫૭ શ્રી રસીકલાલ 
સી.રાઠોડ – 
સદસ્ય, ભાર્વડ 
નર્રપાગલકા 
(મો.૯૪૨૮૦૭૪૪૦
૪) 

ભાર્વડ તાલકુાના મોરજર અને 
નવાર્ામમા ંજ્યારે રીપેરીંર્ની કામર્ીરી 
ચાલતી હોય તયારે ફીડર ક્રોસીંર્ને લીિે 
ભાર્વડ ટાઉનનો અમકૂ મવસ્તાર બિં 
કરવાની ફરજ પડે છે તે ન કરવો પડે 
તેવી યવસ્થા કરવા બાબત 

ભાર્વડ ટાઉન ફીડર ૫રથી મોરઝર તથા 
નવાર્ામ એમ બે ફીડરો ૫સાર થાય છે અને 
તેમા ં કુલ બે ક્રોસીંર્ આવે છે જેને લીઘે 
ક્રોસીંર્મા ંટાઉન ફીડર બઘં કરવો ૫ડે છે ૫રંર્ ુ
આ બનેં ક્રોસીંર્ દુર કરવા માટે પ્રોજેકટ 
ન.ં૧૧૨૧૫ થી દરખાસ્ ત મકેુલ છે અને તે મજુબ 
ત્રર્ ક્રોસીંર્ દુર કરીને કામ પરુ્ગ કરેલ છે. 

શ્રી એચ બી િડુક 

૯૯૨૫૨૧૦૧૨૨ 
ભાર્વડ ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   

૫૮ શ્રી હમીરભાઇ 
રર્મલભાઇ 
ભાદરકા – 
કુવાડીયા 
(મો.૯૯૯૮૩૬૮૫૫
૫) 

સોનારડી ફીડરને િીંરે્શ્વર ફીડરમા ં
જોડવા તથા સોનારડી ફીડરના તાર 
બદલવા બાબત તથા ક્યારે બદલાશે તે 
સમયર્ાળો જર્ાવવા અંરે્ 

સદર રજુઆતે ઘીંરે્શ્ર્વર ફીડર ૫ર લોડ પરુતા 
પ્રમાર્મા ંછે તેથી આ ફીડરમા ંસોનારડી ફીડરને 
તામંત્રક રીતે જોડી શકાય તેમ નથી. હાલ 
સોનારડી ફીડરમા ંસમારકામની કામર્ીરી કરવા 
માટે કોન્ટ રાકટ અપાઇ ર્યેલ છે. હાલ આશરે ૭ 
કીમી જેટલો મવજ વાયર બદલાવેલ છે અને 
બાકીનુ ંકામ પર્ પરુ્ગ કરવામા ંઆવેલ છે. 

શ્રી એન એચ શાહ 
૯૯૨૫૨૧૦૦૫૧ 

વડત્રા, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   

૫૯ શ્રી હમીરભાઇ 
રર્મલભાઇ 
ભાદરકા – 
કુવાડીયા, મો. 
૯૯૯૮૩૬૮૫૫૫ 

ખભંાળીયા સબ-સ્ટેશનમા ં ફરજ પરના 
કમગચારીઓ ફોન ઉપાડતા નથી કે ફોન 
પર યોગ્ય જવાબ આપતા નથી 

૧૩૨ કેવી ખભંાળીયા સબ-સ્ ટેશનમા ં કુલ ૨૧ 
ફીડરો આવેલ છે. ફોન પર  યવસ્ મ થત જવાબ 
મળી રહ ે તે માટે જેટકો મવભાર્ીય કચેરીના 
ખભંાળીયાના કાયગપાલક ઇજનેરશ્રી ને ૫ર્ જાર્ 
કરેલ છે. 

શ્રી એલ કે 
ખાન૫રા 

 ખભંાળીયા 
જેટકો 

જામનર્ર મનકાલ   

૬૦ શ્રી હમીરભાઇ 
રર્મલભાઇ 
ભાદરકા – 
કુવાડીયા 
(મો.૯૯૯૮૩૬૮૫૫
૫) 

ખેતીવાડી મવજજોડાર્ માટે 
તા.૦૧.૦૩.૧૯૯૩ મા ં કરેલ અરજી 
અંતર્ગત હજુસિુી મવજજોડાર્ મળેલ 
નથી. 

અરજદારશ્રી વડત્રા પેટામવભાર્ીય કચેરીના 
કુવાડીયા ર્ામના રહીશ છે અને તેમના દ્રારા 
આપેલ અરજી મજુબ વડત્રાના પ્રાયોરીટી 
રજીસ્ ટર ૫ર નામ ચેક કરતા ંતા.૧/૩/૧૯૯૩ ની 
અરજીમા ં તેમરે્ તા.૪/૩/૨૦૦૩ના રોજ રકમ 
૫૦૦/- રસીદ ન.ં૨૨૫૩૨ થી ભરી અરજી 
તતકાલ યોજનામા ં સ્વીચઓવર કરેલ. તેમજ તે 
અન્ટ વયે તેમના દ્રારા રકમ રૂ.૧૬૩૫૦/-, રસીદ 
ન.ં૭૨૩૦૩ તા.૨૦/૬/૨૦૦૩ થી તત કાલ 
યોજનામા ં ભરીને જુની ૧૯૯૩ની અરજી ૫ર 
ગ્રા.ન.ં૮૮૯૩૩/૦૦૨૨૪/૩ થી મવજજોડાર્ 
આ૫વામા ંઆવેલ છે. 

શ્રી એન એચ શાહ 
૯૯૨૫૨૧૦૦૫૧ 

વડત્રા, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   



૬૧ શ્રી એલ.ડી.બોદર 
– સરપચંશ્રી, ભીંડા 
ગ્રામ પચંાયત  
(મો.૯૮૨૫૫૧૦૦૪
૩) 

૧૧ કેવી ભીંડા એજી ફીડરમાથંી આવતા 
ભાર્ખોખરીના એજી કનેકશનોને 
ભાર્ખોખરી સબ-સ્ટેશનમા ં સમાવેશ 
કરવા બાબત. 

૧૧ કે.વી. ભીંડા એજી ફીડર ભાડથર સબ-
સ્ ટેશનમાથંી નીકળે છે તેમા ં કુલ ૧૯૯ 
રાન્ટ સફોમગર આવેલ છે અને તેનો કુલ લોડ 
૩૧૮૦ કેવીએ છે, જે ટેકનીકલ રીતે ૨૦૮ 
એમ્પીયર થાય છે તેથી આ ફીડરનુ ં
બાયફરકેશન જરૂરી હોઇ, તેથી ભાર્ખોખરીના 
કુલ ૫૦ રાન્ટ સફોમગરને અલર્થી એજી ફીડર 
આ૫વા પ્રોજેકટ ન.ં૧૧૧૩૬૫ થી મજુંરી મળતા 
પોલ ઉભા કરી બાયફરકેશનનુ ં કામ પરુ્ગ કરેલ 
છે 

શ્રી એન એચ શાહ 
૯૯૨૫૨૧૦૦૫૧ 

વડત્રા, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   

૬૨ શ્રી લાલજી દેવશી 
નકુમ – 
સરપચંશ્રી, 
િરમપરુ ગ્રામ 
પચંાયત 

ખભંાળીયા ટાઉન પેટામવભાર્ મા ં નાઇટ 
મશફ્ટ ચાલ ુકરવા બાબત 

હાલમા ં ખભંાળીયા ટાઉન પેટામવભાર્મા ં નાઇટ 
શીફટ ચાલ ુછે તથા ઇમરજન્ટ સી સજંોર્ોમા ંરાતે્ર 
૫ર્ વઘારે સ્ ટાફની મદદ લઇ ફોલ્ ટ એટેન્ટ ડ 
કરાવીને મવજપરુવઠો ચાલ ુ કરવામા ં આવે છે 
તેમજ સાતત ય પરુ્ગ મવજ પરુવઠો પરુો પાડવામા ં
આવે છે. 

શ્રી એસ વાય 
૫ઠાર્ 
૯૮૭૯૨૦૧૮૩૧ 

શહરે, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   

૬૩ શ્રી લાલજી દેવશી 
નકુમ – 
સરપચંશ્રી, 
િરમપરુ ગ્રામ 
પચંાયત 

ખભંાળીયા ટાઉન પેટામવભાર્મા ં ચાર 
ગ્રામ પચંાયત માટે ૧૦ માર્સો સાથેનો 
સ્ટાફ આપવા બાબત 

ટાઉન પેટામવભાર્મા ં૩૮૬ કીમી. એલટી, ૩૨૧ 
કીમી એચટી તેમજ કુલ ૨૫૧૧૭ ગ્રાહકો છે 
તથા આશરે ૯૮૬ નરં્ રાન્ટ સફોમગર છે અને તે 
રીતે મનયમોનસુાર સબડીવીઝનનેને સ્ ટાફ 
ફાળવર્ી કરવામા ં આવેલ છે જે ફાળવર્ી 
કંપનીના પ્રવતગમાન મનયમાનસુાર ફાળવવમાં 
આવેલ છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

શ્રી એસ વાય 
૫ઠાર્ 
૯૮૭૯૨૦૧૮૩૧ 

શહરે, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   



૬૪ શ્રી લાલજી દેવશી 
નકુમ – 
સરપચંશ્રી, 
િરમપરુ ગ્રામ 
પચંાયત 

ખભંાળીયા ટાઉન પેટામવભાર્ હઠેળ ૧૮ 
ફીડરો તથા ૨૯ હજાર ગ્રાહકો આવતા 
હોઇ કચેરીનુ ં મવભાજન કરી નવી અલર્ 
કચેરી શરૂ કરવા બાબત 

પીજીવીસીએલના પ્રવતગમાન મનયમાનસુાર પત્ર 
ન.ંપીજીવીસીએલ/પરરપત્ર/૫૬૮૪, તા.૧૬-૬-
૨૦૧૫ મજુબ જરૂર જર્ાયે સબ-ડીવીઝનના 
મવભાજનની કામર્ીરી હાથ િરવામા ંઆવતી 
હોય છે. હાલ ખભંાળીયા શહરે પેટામવભાગર્ય 
કચેરી હઠેળ એચ.ટી.લાઈન ૩૨૧.૫ કી.મી ., 
એલ.ટી .લાઈન  – ૩૮૬.૩૪ કી.મી., રાન્ટસફોમગર 
- ૯૮૬ નરં્, મવસ્તાર  - ૩૭૫ ચો.કીમી, વામષિક 
રેવન્ટયુ  – ૨૩.૨૦ કરોડ અને વીજ ગ્રાહકો  - 
૨૫૧૧૭ છે.  જે કંપનીના પ્રવતગમાન 
મનયમાનસુાર ૧૫૦  %  ગ્રાહકો થતા ન હોવાથી 
હાલ આ સબ ડીવીઝન ઓફીસનુ ં મવભાજન 
હાલના તબકે્ક પ્રવતગમાન િારાિોરર્ મજુબ 
શક્ય નથી. 

શ્રી એસ વાય 
૫ઠાર્ 
૯૮૭૯૨૦૧૮૩૧ 

શહરે, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   

૬૫ શ્રી ર્ારં્ા નારર્ 
માતરં્ – કેશોદ 
(મો.૯૯૦૯૪૯૪૫૯
૮) 

બીપીએલ અરજદારો શ્રી ર્ારં્ા નારર્ 
માતરં્, જેઠા નારર્ માતરં્, લાખા ર્ાર્ા 
માતરં્, પ્રમવર્ કરશન માતરં્ દ્વારા 
મવજજોડાર્ માટે અરજી કયાગને આઠ 
મરહના થયા કનેકશનો મળેલ નથી. 

આ અરજદારની અરજી અન્ટ વયે આ અરજદારો 
વડત્રા પેટામવભાર્ હઠેળના કેશોદ ર્ામના છે 
અને તેમનો રેકોડગ તપાસ કરતા ં હાલની 
૫રરમસ્ થમતએ કોઇ અરજી નોંઘર્ી કરાયેલ 
જર્ાયેલ નથી સદર અરજદારોને વડત્રા 
પેટામવભાર્ દ્રારા જર્ાવેલ છે કે સરકારી 
બીપીએલ લાભાથી તરીકે તાલકુા મવકાસ 
અમઘકારીશ્રી તરફથી પ્રમાર્પત્ર મળ્યે 
મવજજોડાર્ અરજદારશ્રીઓને તવરીત આપવામાં 
આવશે. 
 
 
 
 
 
 
 

શ્રી એન એચ શાહ 
૯૯૨૫૨૧૦૦૫૧ 

વડત્રા, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   



૬૬ શ્રી રફરોઝ અબ ુ
ખફી – કંચનપરુ 
(૯૭૨૫૮૧૪૧૧૭) 

તા.૧૯.૦૫.૨૦૧૫ના રોજ થયેલ ચેકીંર્ 
અન્ટવયે આપેલ પાવરચોરીના પરુવર્ી 
બીલ બાબત તથા ચેકીંર્શીટ મળેલ 
નથી. 

તા.૧૯/૫/૨૦૧૫ ના રોજ કોપોરેટ મવજચેકીંર્ 
દરમમયાન જુનીયર ઇજનેરશ્રી ખસીયા દ્રારા 
ચેકીંર્ શીટ ન.ં૫૨૫૧૪ થી ચેકીંર્ કરેલ અને 
ગ્રાહક દ્રારા વઘારાની પેરેલલ સમવિસ સ્ થળ ૫ર 
માલમુ ૫ડેલ અને તે સમવિસમા ંસ્ પાકગના મનશાન 
હોય તે અન્ટ વયે કલમ-૧૨૬ હઠેળ પરુવર્ીબીલ 
આપેલ અને તે બીલની રકમ ભરવાની રજુઆત 
અરજદાર દ્રારા કરેલ. તેમજ આ  યરકતને 
કોઇ૫ર્ કારર્સર ચેકીંર્શીટ આ૫વાનુ ં રહી 
ર્યેલ, તેથી હવે ચેકીંર્શીટ આ અરજદારને 
આપેલ છે. 

શ્રી કે કે કર્થરા 
૯૯૦૯૯૩૪૫૧૫ 

ગ્રામ્ ય, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   

૬૭ શ્રી િનાભાઇ 
દેવરાજભાઇ તથા 
પુજંાભાઇ 
દેવરાજભાઇ – 
નવા સીદસરા 
(ઉદેપરુ) 
(મો.૯૯૭૪૧૩૯૨૨
૩) 

દાત્રાર્ા વાડી મવસ્તારમા ં ર્ારં્ારામની 
વાડીએથી આખી ૧૧ કેવી લાઇન 
સમારકામ કરવા બાબત તથા ૩૨ 
કનેકશનો માટે અલર્થી ૧૧ કેવી લાઇન 
કરવા બાબત. 

ઉદેપરુ ર્ામના કુલ ૩૨ કનેકશન ૧૧ કે.વી. 
હંજરા૫ર ખેતીવાડી ફીડરમા ંજોડાયેલ હતા જેમા ં
હંજરા૫ર, ટીટોડી, સોનારડી વરે્રે ર્ામોને આ 
ફીડરથી ખેતીવાડી મવજપરુવઠો મળે છે તેમજ 
તેની અલર્ ફીડરની મારં્ર્ી સવે કરતા ંતામંત્રક 
રીતે શકય નથી ૫રંર્ ુ સદર ગ્રાહકોને તેમની 
મારં્ર્ી મજુબ ૧૧ કેવી ઉદેપરુ એજી ફીડરમા ં
પ્રોજેકટ ન.ં૧૦૩૬૪૭ થી જોડેલ છે 

શ્રી એન એચ શાહ 
૯૯૨૫૨૧૦૦૫૧ 

વડત્રા, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   

૬૮ શ્રી િનાભાઇ 
દેવરાજભાઇ તથા 
પુજંાભાઇ 
દેવરાજભાઇ – 
નવા સીદસરા 
(ઉદેપરુ) 
(મો.૯૯૭૪૧૩૯૨૨
૩) 

હંજરાપર ફીડર મા ં સમારકામ કરવા 
બાબત. 

૧૧ કેવી હંજરા૫ર ફીડરમા ં મેઘપર ટીટોડી, 
ઘઘંસુર, સોનારડી, હંજરા૫ર વરે્રે ર્ામોનો 
વાડી મવસ્તારનો સમાવેશ થાય છે તેમજ આ 
ખેતીવાડી ફીડરમા ં વઘારે ૫વન તથા કોસ્ ટલ 
એરીયાને હીસાબે વારંવાર સમારકામ કરવાની 
જરૂર ૫ડતી હોવાથી આ ફીડર માટે પ્રોજેકટ 
ન.ં૧૦૩૬૪૭ થી મજુંરી મળેલ હોય તે અન્ટ વયે 
નવા ૭૫ પોલ, ૭.૫ કીમી કન્ટ ડકટર, ૫૦ ઘાય 
સેટ, ૧૫૦ અમથિંર્, ૪૦ પોલ સીઘા, ૨ ટીસી સેટ 
ઉભા કરી કામ પરુ્ગ કરેલ છે. 
 
 

શ્રી એન એચ શાહ 
૯૯૨૫૨૧૦૦૫૧ 

વડત્રા, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   



૬૯ શ્રી િનાભાઇ 
દેવરાજભાઇ 
કર્જારીયા – નવા 
સીદસરા (ઉદેપરુ) 
(મો.૯૯૭૪૧૩૯૨૨
૩) 

નવા સીદસરા (ઉદેપરુ) ર્ામે આવેલ 
એજી ગ્રપુનુ ં જરૂરી સમારકામ કરવા 
બાબત 

આ કુલ ૩૨ ગ્રાહકો ઉદેપરુ ર્ામના છે તેમજ 
તેનુ ં બીલીંર્ ૫ર્ વડત્રા પેટામવભામા ં થાય છે 
અને આ ખેતીવાડી મવસ્તારના સમારકામ માટે 
પ્રોજેકટ ન.ં૭૯૨૬૮ થી દરખાસ્ત તૈયાર કરેલ 
અને તે  મજુબ સદર કામર્ીરી પરુ્ગ કરવામા ં
આવેલ છે. 

શ્રી એન એચ શાહ 
૯૯૨૫૨૧૦૦૫૧ 

વડત્રા, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   

૭૦ શ્રી લખિીરમસિંહ 
હનભુા જાડેજા – 
પ્રમખુશ્રી, તાલકુા 
પચંાયત, 
ખભંાળીયા 
(મો.૯૯૭૪૯૧૧૧૧
૧) 

મોટા માઢંા ર્ામના પીપરીયા વાડી 
મવસ્તારમા ં ૭૦ જેટલા રહરે્ાકં મકાન 
આવેલ છે. તેઓએ એજીઆરએલ 
કનેકશનો મેળવવા અરજીઓ કરેલ છે તો 
તાતકાલીક મવજકનેકશનો મળવા બાબત. 

સદર સ્ થળ ૫ર તપાસ કરતા ં૧૨ થી ૧૫ જેટલા ં
અરજદારો છુટા છવાયા સરકારી ખરાબામા ં
મકાન બનાવીને રહ ેછે. કંપનીના મનયમાનસુાર 
સરકારી ખરાબામા ં મવજકનેકશન મેળવવા માટે 
તાલકુા મવકાસ અમઘકારીનો ભલામર્ પત્ર રજુ 
થયે મવજજોડાર્ આપવાની કાયગવાહી અગ્રતાક્રમે 
કરવામા ંઆવશે 

શ્રી કે કે કર્થરા 
૯૯૦૯૯૩૪૫૧૫ 

ગ્રામ્ ય, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   

૭૧ શ્રી હરદાસભાઇ 
ખીમાભાઇ ચાવડા 
– ભીંડા 
(મો.૯૯૯૮૩૦૯૫૪
૯) 

ભીંડા ર્ામે ર્ૌશાળાની બાજુમાથંી પસાર 
થતી એજી મવજલાઇનમા ં જરૂરી 
સમારકામ કરવા બાબત. 

ભીંડા ર્ામે ર્ૌશાળાની બાજુમા ં આવેલ 
ખેતીવાડી ફીડરની નડતરરૂ૫ લાઇનને દુર 
કરવા માટે પ્રોજેકટ ન.ં૧૦૩૬૬૦ થી દરખાસ્ત 
તૈયાર કરવામા ંઆવેલ અને તે અનસુાર સદર 
કામર્ીરી પરુ્ગ કરવામા ંઆવેલ છે. 

શ્રી એન એચ શાહ 
૯૯૨૫૨૧૦૦૫૧ 

વડત્રા, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   

૭૨ શ્રી હરદાસભાઇ 
ખીમાભાઇ ચાવડા 
– ભીંડા 
(મો.૯૯૯૮૩૦૯૫૪
૯) 

મવજફોલ્ટ રીપેરીંર્ સમયસર થર્ુ ં નથી 
તથા ખોટા બહાના કાઢે છે. 

હાલમા ંવડત્રા પેટામવભાર્મા ંકુલ ૧૪૨૮ કીમી. 
એચટી લાઇન, ૭૫૨ કીમી. એલટી લાઇન તથા 
૪૨૭૦ જેટલા ં રાન્ટ સફોમગર આવેલ છે. તેમજ 
આશરે કુલ ૧૫૦૮૯ ગ્રાહકો છે તેમજ ભોર્ોગલક 
રીતે વડત્રા પેટામવભાર્નો એરીયા વઘારે છે 
અને ચોવીસ કલાક વડત્રા પેટામવભાર્મા ં સ્ ટાફ 
દ્રારા ફોલ્ ટ રીપેર કરવામા ંઆવે છે. આમ છતા 
મવજફોલ્ટ સત વરે રીપેર કરવા નાયબ ઇજનેરશ્રી 
વડત્રા પેટામવભાર્ને સચુના આપવામા ંઆવેલ 
છે. 
 
 
 

શ્રી એન એચ શાહ 
૯૯૨૫૨૧૦૦૫૧ 

વડત્રા, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   



૭૩ શ્રી વેજાર્દંભાઇ 
જેશાભાઇ ચડુાસમા 
– લાલકુા 
(મો.૯૯૧૩૦૨૯૧૯
૫) 

ખેતીવાડી ભાડથર ફીડરના તાર બદલવા 
અંરે્ તા.૦૯.૦૪.૨૦૧૪ ના રોજ રજુઆત 
કરેલ છે પરંર્ ુ કામ થયેલ નથી તે 
બાબત. 

૧૧ કેવી ભાડથર એજી ફીડરમા ં વઘારે ૫વન 
તથા દરરયાઇ ખારાશને લીઘે સમયાતંરે 
સમારકામ કરવાની જરૂર ૫ડે છે તેમજ આ 
ફીડરનો પ્રોજેકટ ન.ં૧૦૩૬૩૫ છે તે મજુબ 
કોન્ટ રાકટરને કામ ૫ર્ આપેલ છે અને તે મજુબ 
આ ફીડરમા ં ૧૮ નવા પોલ તેમજ પોલીમરના 
૧૫ વી-ક્રોસ આમગ, ૧૦૦ અમથિંર્, ૧ ટીસી સેટ 
તથા ૨૦ જેટલા રી-સ્ રીંર્ીંર્ કરીને આ 
પ્રોજેકટનુ ંકામ પરુ્ગ કરેલ છે. 

શ્રી એન એચ શાહ 
૯૯૨૫૨૧૦૦૫૧ 

વડત્રા, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   

૭૪ શ્રી નદંાર્ીયા 
લાખાભાઇ 
ર્ર્ાભાઇ 
નદંાર્ીયા – 
કોલવા વાડી 
મવસ્તાર, 
તા.ખભંાળીયા 
(મો.૯૮૭૯૫૦૯૭૩
૫) 

એજીઆરએલ મવજજોડાર્ મેળવવા 
માટેની રકમ ભરવા છતા ં મવજજોડાર્ 
મળેલ નથી. 

આ અરજદાર દ્રારા ઘર વ૫રાશના અંદાજ૫ત્રના 
રૂ.૩૫૦૦/- રસીદ ન.ં૭૬૯૨૮૦, તા.૨૪/૫/૨૦૧૧ 
થી તથા ડીપોઝીટ રૂ.૩૫૧/- રસીદ ન.ં૭૬૯૨૮૧ 
થી ભરેલ છે, ૫રંર્ ુ આ ખેતીવાડી લાઇનના 
રૂપીયા ભરપાઇ થયા બાદ લાઇન ઉભી કરવા 
જતા ં બાજુના ખેતરના માગલકશ્રી ભીખા જેઠા 
નદંાર્ીયા દ્રારા લાઇન ઉભી કરવા માટે વાઘંો 
ઉઠાવતા ં આ અરજદારને ખેતીવાડી 
ઘરવ૫રાશનુ ં મવજજોડાર્ આ૫વામા ં આવેલ 
નથી ૫રંર્ ુ સ્ થળ તપાસ કરી મવજજોડાર્ 
આ૫વા અંરે્ની જરૂરી મજુંરી લઇ કામ પરુ્ગ 
કરેલ છે. 

શ્રી કે કે કર્થરા 
૯૯૦૯૯૩૪૫૧૫ 

ગ્રામ્ ય, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   

૭૫ શ્રી પ્રતાપભાઇ 
શામંતલાલ કોઇચા 
– શસ્ર્કતનર્ર, 
મ.ુખભંાળીયા મો. 
૯૭૨૩૩૬૨૨૭૮ 

મવજપોલ નજીક આવેલ ઝાડ નડતરરૂપ 
હોઇ જરૂરી રી-કટીંર્ કરવા બાબત. 

તા.૨૧/૦૮/ર૦૧૫ના અરજદારની અરજી અતે્રની 
કચેરીએ મળેલ છે સદર ફરીયાદ અન્ટવયે 
નડતરરૂ૫ ઝાડની ડાળીઓ કાપી ફરરયાદનુ ં
નીરાકરર્ કરવામા ંઆવેલ છે. 

શ્રી એસ વાય 
૫ઠાર્ 
૯૮૭૯૨૦૧૮૩૧ 

શહરે, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   

૭૬ શ્રી રર્જીતમસિંહ 
મશવભુા જાડેજા – 
વચલાબારા મો. 
૯૭૨૫૭૫૬૨૯૨ 

ખેતીવાડી મવજજોડાર્ના કવોટેશનની 
રકમ તા.૩૦.૦૪.૨૦૧૫ના રોજ ભરપાઇ 
કયાગ બાદ પર્ હજુસિુી મવજજોડાર્ 
મળેલ નથી. 

અરજદારના કનેકશન માટે જરૂરી પોલ ઉભા 
કરી લાઇનકામ પરુ્ગ કરેલ છે અને 
અરજદારશ્રીનુ ં નવુ ં મવજ જોડાર્ ચાલ ુ કરી 
આ૫વામા ંઆવેલ છે. 

શ્રી એન એચ શાહ 
૯૯૨૫૨૧૦૦૫૧ 

વડત્રા, 
ખભંાળીયા 

ખભંાળીયા જામનર્ર મનકાલ   

 


