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ક્રમ ન 

\ 

અરજી ન અને 
તારીખ   

અરિદાર નુ ંનામ 
સરનામુ ં   

પ્રશ્ન ની વવગત  સબવિત ખાતા 
વવભાગ નુ ંનામ  

અરજીની વનકાલ ની વવગત રીમાકક  

૧ તારીખ ૧૮-
૪-૨૦૧૬ 

પનુ્જુભા વાગજી 

જાડેજા મતં્રી શ્રી 

લખપત તાલકુા 

ભાિપ     

 

વીિળી કરણ માટે 
અમારી અગાઉ 
ઘણી વખત 
માગણી છે તેમિ 
ગ્રામ્યસભામા ંપણ 
અનેક વખત 
માગણી કરેલ છે. 
વીિળીકરણ માટે 
અમારા વવસ્તારને 
, રવાપર 
સબડીવીઝન 
માથંી કાઢીને 
દયાપર 
સબડીવીઝન મા ં
િોડવામા ંઆવે 
તો અમોને બબલ 
તેમિ વીિળીના 

રવાપર પેટા 
વવભાગીય 
કચેરી 
પીજીવીસીએલ  

હાલમા ં મેઘપર પચંાયત હઠેળ , અંબગયા, જુણાચાય, 

મેઘપર, હરોડા, મણકવાઢ વગેરે પાચં ગામો આવેલા 

છે.આ ગામો હરીપર JGY ફીડર મા ંિોડેલા છે.જે રવાપર 

થી આવેલ છે. તાવંત્રક રીતે આ બિા ગામો રવાપર 

પે.વવભાગીય કચેરી હઠેળ સમાવાયા છે. આ બિા ગામો 

વીિ માળખાને સલગં્ન રવાપર કચેરી સાથે િોડાયેલ છે 

. છેલ્લા ૩૦ વર્ક થી એટલેકે જ્યારથી આ ગામોમા ં

વીિળીકરણ થયુ ંત્યાર થી આ ગામો રવાપર કચેરી હસ્તક 

િોડાયેલા છે. આ ગામોના અમકુ ખેતીવાડી વીિિોડાણો 

દયાપરના ખટટયા એજી ફીડરમા ંિોડેલા છે. હાલમા ંત્યા ં

નવુ ં૬૬ કેવી મેઘપર SS મજુંર થયેલ છે.જેનો સમાવેશ 

વર્ક ૧૬-૧૭ મા ં કરેલ છે. જેની િમીન સપંાદનની 

કામગીરી ચાલમુા ં છે. આ સબ સ્ટેશન ચાલ ુથયા બાદ 

દયાપર ના ખટટયા એજી ફીડરમા ંિોડેલ રવાપર ના વીિ 

ગ્રાહકોને અલગ ફીડરમા ં િોડવામા ં આવશે તેમિ આ 

વનકાલ 



ફોલ્ટ બાબતે 
િલ્દી રીપેર થઈ 
શકે .તેમિ 
ખેડતૂોને પણ 
ખેતીવાડી માટે 
વીિળીકરણ 
મજુંર થઈ શકે  
રવાપર 
પે.વવભાગમા ં
ઘણીવખત ૩ થી 
૪ વર્ક સિુી 
મળતા નથી િો 
દયાપર થઈ 
જાયતો િરૂરી 
વીિ િોડાણ મળી 
જાય તો દયાપર 
મા ંિોડવા માટે 
યોગ્ય કરશો ?  

ગામડાઓને પણ અલગ JGY ફીડર મા ંિોડવામા ંઆવશે 

આમ આ વવસ્તારમા ંAG તેમિ  JGY બને્ન વીિ ગ્રાહકોને 

અલયેદા ફીડર માથંી વીિ પરુવઠો આપવામા ંઆવશે. 

જેથી ફોલ્ટ રીપેરની કામગીરી સરળતાથી થઈ શકે. 

         નવા ખેતીવાડી વીિિોડાણોનો  લક્ષયાકં જે તે 

પે.વવભાગીય કચેરી હઠેળ પડતર અરજી ના આિારે 

આપવામા ં આવે છે. તેમિ દયાપર પે.વવભાગ મા ં

ખેતીવાડી ની અરજીઓનુ ં પ્રમાણ ઓછુ હોવાથી બીજી 

કચેરી ની સરખામણીએ વીિિોડાણો િલ્દી મળી જાય છે.  

હાલમા ંદયાપર કચેરીમા ંડીસેમ્બર ૨૦૧૫ સિુીના ભાવ 

પત્રક આપી દીિેલ છે.તેમિ રવાપર પેટાવવભાગ 

કચેરીમા ંસપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ સિુીની અરજીઓને ભાવપત્રક  

આપી દીિેલ છે. 



૨ તારીખ - 
૧૭-૪-૨૦૧૬ 

મહશે વવશ્રામ 
પોકાર મ.ુપો. 
વવરાણી  
તા.લખપત  

ખેતીવાડી 
વીિિોડાણ માટે 
િરૂરી રકમ 
ભરપાઈ 
કરીદીિેલ છે તો 
િલ્દી વીિિોડાણ 
મળવા બાબત  

દયાપર 
પેટાવવભાગ 
કચેરી  

અરિદારને તેમના નવા ખેતીવાડી વીિિોડાણ માટે 
િરૂરી ભાવ પત્રક ૧૯-૧૨-૨૦૧૫ ના રોિ ભરપાઈ કરી 
આપેલ આ માટેનુ ંિરૂરી લાઈન કામ તેમિ ટ્રાન્સફોમકરનુ ં
કામ તારીખ - ૧૫-૪-૨૦૧૬ ના પણૂક થયેલ અરિદારનુ ં
વીિિોડાણ તારીખ - ૧૯-૪-૨૦૧૬ ના રોિ  ચાલ ુકરી 
કામ પણૂક કરેલ છે.  

વનકાલ 

૩ 

 

તારીખ-૧૭-
૪-૨૦૧૬  

મટરયમ મસુ્તફા 
સૈયદ  
મ.ુપો.વવરાણી 
તા.લખપત   

ઝૂપડ પડી 
યોિનામા ંનવુ ં
વીિિોડાણ 
મળવા બાબત.

દયાપર 
પેટાવવભાગ 
કચેરી  

અરિદાર શ્રીમતી મટરયમ મસુ્તફા સૈયદ  દ્વારા તારીખ - 
૧૧ એવપ્રલ ૨૦૧૬ ના રોિ ઝપંડપટ્ટી યોિનામા ં
ઘરવપરાશના વીિિોડાણ માટે અરજી કરેલ જેની િરૂરી 
કાયકવાહી પણૂકકરી તેમનુ ં વીિિોડાણ તારીખ ૨૦-૪-
૨૦૧૬ ના રોિ ચાલ ુકરી આપેલ છે.   

વનકાલ 

૪ તારીખ ૧૬-
૪-૨૦૧૬  

નરેન્ર કુમાર 
.આર.ડાભી ગામ  
દયાપર 
તા.લખપત   

મારંુ ઘર ઉવમયા 
નગર કુમાર શાળા 
પાસે છે.જ્યા ં
પવનના કારણે 
અવાર નવાર 
વીિ વવકે્ષપ ્થાય 
છે તે વનવારવા 
બાબત 

દયાપર 
પેટાવવભાગ 
કચેરી  

તમારી અરજી ના અનુસંિાને તપાસ કરતા તમારા 
ઘરવપરાશના વીિિોડાણનો સવવિસ વાયર લઝુ હોતા 
પવનના કારણે અવાર નવાર વીિ વવકે્ષપ ્થવા પામેલ 
આ સવવિસ વાયર તાત્કાબલક બદલીને તમારી ફટરયાદનો 
કાયમી ઉકેલ કરી નાખેલ છે.  

વનકાલ 



૫ તારીખ ૧૯-
૪-૨૦૧૬ 

રાશભુા સામતવશહ 
સોઢા 
મ.ુપો.કોરીયાણી 
તા.લખપત  

મારા ઘર પાસે 
િર્જરીત વીિ 
વાયર બદલવા 
અંગે 

દયાપર 
પેટાવવભાગ 
કચેરી  

આપના કોરીયાણી ગામે જુના અને િર્જરીત વીિ વાયરો 
બદલવાનુ ંકામ જાન્યઆુરી ૨૦૧૬ મા ંપણૂક કરી નાખેલ 
આ કામ મા ં૨.૫ ટકલોમીટર જેટલા િર્જરીત વીિ વાયરો 
તેમિ ૨૧ જેટલા વીિ થાભંલાઓ સાગરખેડુ યોિનામા ં
બદલવામા ંઆવેલ તમારી અરજીના અનસુિંાને િરૂરી 
સ્થળ તપાસ કરી તમારા ઘર પાસેના પોલ પરનુ ંિર્જરીત 
વીિ વાયરો પણ તારીખ ૨૦-૪-૨૦૧૬ ના રોિ બદલીને 
વીિ માળખાને સલામત સ્સ્થવતમા ંમકેુલ છે . 

વનકાલ 

૬ તારીખ ૧૮-
૪-૨૦૧૬  

સમુરા ગલુમામદ 
ફકીરમામદ 
મ.ુપો.દોલતપર 
તા.લખપત  

દોલતપર ગામે 
બાકી રહતેા 
િર્જરીત વીિ 
વાયરો બદલવા 
અંગે .

દયાપર 
પેટાવવભાગ 
કચેરી  

દોલતપર ગામે િર્જરીત વીિ વાયરો બદલવા અંગે િરૂરી 
મજૂંરી મેળવીને આશરે ૧.૫ ટકલોમીટર જેટલા વીિ 
વાયરો બદલી નાખેલ છે બાકીના ૨ ટકલોમીટર જેટલા 
વીિ વાયરો તા: ૧૯.૦૫.૨૦૧૬ ના ંરોિ કામ પણુક કરેલ 
છે. અરિદારની ફટરયાદ પ્રમાણે તા-૧૯.૦૫.૨૦૧૬ના વીિ 
વાયર બદલી એલ.ટી. એબીસી કેબલ નાખેલ છે.  

વનકાલ - 

૭ તારીખ ૧૯-
૪-૨૦૧૬ 

સરેુન્્શીહ .એચ 
.જાડેજા મ.ુપો. 
માતાનામઢ 
તા.લખપત  

માતાનામઢ 
ખેતીવાડી 
અરિદારોને 
દયાપર 
કચેરીમાથંી 
વીિિોડાણ 
આપવા અંગે 

રવાપર 
પેટાવવભાગ 
કચેરી  

હાલમા ં રવાપર પેટાવવભાગ કચેરીમા ં ટોટલ ૫૨ 
ગામડાઓ આવેલ છે જેમા ં અબડાસા તાલકુાનુ ં ૧ , 
લખપત તાલકુા ના ૧૧ , ભિુ તાલકુાના ૦૮ , તથા ૩૨ 
ગામડાઓ નખત્રાણા તાલકુાના છે. લખપત તાલકુાના ૧૧ 
ગામડાઓ વીિમાળખાને સલગ્ન રવાપર પેટાવવભાગ 
કચેરી સાથે િોડાયેલ છે આ ગામડાઓ શરૂઆતથી િ 
એટલેકે વીિળી કરણ થયુ ંત્યારથી િ રવાપર કચેરી સાથે 

વનકાલ 



િોડાયેલ છે નવા ખેતીવાડી વીિિોડાણો નો  લક્ષયાકં જે 
તે પે.વવભાગીય કચેરી હઠેળ પડતર અરજી ના આિારે 
આપવામા ં આવે છે. તેમિ દયાપર પે.વવભાગ મા ં
ખેતીવાડી ની અરજીઓનુ ં પ્રમાણ ઓછુ હોવાથી બીજી 
કચેરી ની સરખામણીએ વીિિોડાણો િલ્દી મળી જાય છે.  
હાલમા ંદયાપર કચેરીમા ંડીસેમ્બર ૨૦૧૫ સિુીના ભાવ 
પત્રક આપી દીિેલ છે. તેમિ રવાપર કચેરીમા ંસપ્ટેમ્બર 
૨૦૧૩ સિુીના અરજીઓને ભાવપત્રક આપી દીિેલ છે. 
તાવંત્રક રીતે તપાસતા દયાપર કચેરીમાથંી વીિિોડાણ 
આપવા શક્ય નથી, 

૮ તારીખ ૧૯-
૪-૨૦૧૬  

વસતં મણીલાલ 
મૈયાર મ.ુપો. 
દયાપર 
તા.લખપત  

લખપત 
તાલકુાના રવાપર 
પેટાવવભાગીય 
કચેરી હઠેળ 
આવેલા ગામોને 
દયાપર કચેરીના 
કવોટામા ં
વીિિોડાણ 
આપવા અંગે . 
તથા લખપત 
તાલકુાની 

રવાપર 
પેટાવવભાગ 
કચેરી  

હાલમા ં રવાપર પેટાવવભાગ કચેરીમા ં ટોટલ ૫૨ 
ગામડાઓ આવેલ છે જેમા ં અબડાસા તાલકુાનુ ં ૧ , 
લખપત તાલકુા ના ૧૧ , ભિુ તાલકુાના ૦૮ , તથા ૩૨ 
ગામડાઓ નખત્રાણા તાલકુાના છે. લખપત તાલકુાના ૧૧ 
ગામડાઓ વીિમાળખાને સલગ્ન રવાપર પેટાવવભાગ 
કચેરી સાથે િોડાયેલ છે આ ગામડાઓ શરૂઆતથી િ 
એટલેકે વીિળી કરણ થયુ ંત્યારથી િ રવાપર કચેરી સાથે 
િોડાયેલ છે નવા ખેતીવાડી વીિિોડાણો નો  લક્ષયાકં જે 
તે પે.વવભાગીય કચેરી હઠેળ પડતર અરજી ના આિારે 
આપવામા ં આવે છે. તેમિ દયાપર પે.વવભાગ મા ં
ખેતીવાડી ની અરજીઓનુ ં પ્રમાણ ઓછુ હોવાથી બીજી 

વનકાલ 



વહીવટી કચેરી બે 
િગ્યાએ રાખવા 
અંગે . 

કચેરી ની સરખામણીએ વીિિોડાણો િલ્દી મળી જાય છે.  
હાલમા ંદયાપર કચેરીમા ંડીસેમ્બર ૨૦૧૫ સિુીના ભાવ 
પત્રક આપી દીિેલ છે. તેમિ રવાપર કચેરીમા ંસપ્ટેમ્બર 
૨૦૧૩ સિુીના અરજીઓને ભાવપત્રક આપી દીિેલ છે. 
તાવંત્રક રીતે તપાસતા દયાપર કચેરીમાથંી વીિિોડાણ 
આપવા શક્ય નથી, 

૯ તારીખ ૧૮-
૪-૨૦૧૬  

સરપચં શ્રી ગ્રામ 
પચંાયત 
માતાનામઢ  

માતાનામઢ ગામે 
િર્જરીત વીિ 
વાયર તથા પોલ 
બદલવા અંગે . 

રવાપર 
પેટાવવભાગ 
કચેરી  

માતાનામઢ બહું પ્રસીિ તીથકસ્થાન હોવાથી વીિ પરુવઠો 
સતત િળવાઈ રહ ે તેમાટે તબકાવાર તેના વીિ 
માળખાનુ ં િરૂરી સમારકામ કરવામા ંઆવેલ છે . તથા 
િરૂરી વીિ વાયર તથા પોલ બદલવામા ંઆવે છે  આમ 
છતા તમારી અરજીના અનસુિંાનમા ંિરૂરી મોિણી કરતા 
૬ જેટલા જુના થાભંલાઓં તથા ૮ ગાળા ના િર્જરીત વીિ 
વાયરો બદલાવેલ છે આ કામ તા ૧૭.૦૫.૧૬. ના રોિ 
પણૂક કરવામા ંઆવેલ છે. અરિદારની ફટરયાદ પ્રમાણે ના 
વીિ વાયર બદલી એલ.ટી. એબીસી કેબલ નાખેલ છે 

વનકાલ-  

૧૦ તારીખ ૧૯-
૪-૨૦૧૬ 

રબારી બીિલ 
ભીમા મ.ુપો.મેઘપર 
તા.લખપત  

મેઘપર ગામે 
િર્જરીત વીિ 
વાયર તથા 
થાભંલા બદલવા 
તેમિ રબારી 

રવાપર 
પેટાવવભાગ 
કચેરી 

ઉપરોક્ત બાબતે તેમિ તમારી અરજીના અનસુિંાને 
સ્થળ સવે કરતા મેઘપર ગામમા ં ૧૫ જેટલા ગાળાના 
િર્જરીત વીિ વાયરો બદલાવેલ છે તેમિ ગામના હયાત 
ટ્રાન્સફોમકરનુ ં વવભાિન કરી રબારી વાસમા ં નવુ ં ૧૦ 
કેવીએ નુ ંટ્રાન્સફોમકર કરેલ છે આ કામ તા: ૨૧.૦૫.૨૦૧૬ 

વનકાલ  



વાસમા ંઅલગ 
ટ્રાન્સફોમકર 
આપવા બાબત . 

ના ં રોિ પણૂક કરવામા ં આવેલ છે. અરિદારની ફટરયાદ 
પ્રમાણે  ૧૦ કેવીએ ટ્રાન્સફોમકર ઉભુ ંકરવાનુ ં  કામ પણૂક 
કરેલ છે વીિ વાયર બદલી એલ.ટી. એબીસી કેબલ નાખેલ 
છે 

૧૧ તારીખ ૧૯-
૪-૨૦૧૬ 

આમદ નરુમામદ 
મન્રા મ.ુપો. હરોડા 
તા.લખપત  

હરોડામા ંિર્જરીત 
ડીપી , વાયર 
તથા થાભંલા 
બદલવા બાબત  

રવાપર 
પેટાવવભાગ 
કચેરી 

ઉપરોક્ત બાબતે તેમિ તમારી અરજીના અનુસંિાને 
હરોડા ગામના ટ્રાન્સફોમકરનુ ંિરૂરી સમારકામ તારીખ ૨૧-
૪-૨૦૧૬ ના રોિ પણૂક કરેલ છે .તેમિ હાલમા ંઆ ગામમા ં
૨૦ થી ૨૫ જેટલા હળવા દબાણ ના થાભંલા ઓંના વીિ 
વાયરો બદલાવવા િરૂરી છે. આ કામ તા: ૩૦.૦૫.૨૦૧૬  
ના ં રોિ પણૂક કરવામા ં આવેલ છે. અરિદારની ફટરયાદ 
પ્રમાણે ના વીિ વાયર બદલી એલ.ટી. એબીસી કેબલ નાખેલ 
છે 

 વનકાલ  

૧૨ તારીખ ૧૯-
૪-૨૦૧૬  

સોઢા રાણભુા 
દાનસગંજી મ.ુપો. 
આશાપર 
તા.લખપત  

આશાપર ગામના 
વીિ વાયરો 
અડિા જુના છે તે 
બદલવા બાબત . 

રવાપર 
પેટાવવભાગ 
કચેરી  

આશાપર ગામમા ંઆશરે ૨ વર્ક પહલેા િરૂરી થાભંલા 
તથા વીિ વાયરો બદલી નાખેલ હતા આપની અરજીના 
અનસુિંાને સ્થળ મોિણી કરતા હજુ ૧૦ થી ૧૨ થાભંલા 
ઓમા ંવીિ વાયરો બદલવા િરૂરી િણાય છે જે િરૂરી 
મજૂંરી મેળવી ને તા: ૩૦.૦૫.૨૦૧૬ ના ં રોિ પણૂક 
કરવામા ંઆવેલ છે. અરિદારની ફટરયાદ પ્રમાણે ના વીિ 
વાયર બદલી એલ.ટી. એબીસી કેબલ નાખેલ છે 

  વનકાલ  



૧૩ તારીખ ૧૯-
૪-૨૦૧૬  

સોતા ઓસમાણ 
હુસેન 
મ.ુપો.મણકાવાઢં 
તા.લખપત  

મણકાવાઢં મા ં
િર્જરીત ડીપી , 
વાયર તથા 
થાભંલા બદલવા 
બાબત . 

રવાપર 
પેટાવવભાગ 
કચેરી  

હાલમા ંમણકાવાઢં ગામમા ંિર્જરીત વીિ વાયર તેમિ 
થાભંલા બદલવા નુ ંકામ તા: ૧૮.૦૫.૨૦૧૬ ના રોિ પણૂક 
કરવામા ંઆવેલ છે . અરિદારની ફટરયાદ પ્રમાણે ના વીિ 
વાયર બદલી એલ.ટી. એબીસી કેબલ નાખેલ છે 

 

૧૪ તારીખ ૧૯-
૪-૨૦૧૬  

હાસમ ઉમર મિંરા 
મ.ુપો. હરોડા 
તા.લખપત  

મેઘપર ગ્રામ 
પચંાયત હસ્તકના 
ગામડા ઓને 
દયાપર કચેરીમા ં
તબદીલ કરવા 
અંગે . 

રવાપર 
પેટાવવભાગ 
કચેરી 

હાલમા ં રવાપર પેટાવવભાગ કચેરીમા ં ટોટલ ૫૨ 
ગામડાઓ આવેલ છે જેમા ં અબડાસા તાલકુાનુ ં ૧ , 
લખપત તાલકુા ના ૧૧ , ભિુ તાલકુાના ૦૮ , તથા ૩૨ 
ગામડાઓ નખત્રાણા તાલકુાના છે. લખપત તાલકુાના ૧૧ 
ગામડાઓ વીિમાળખાને સલગ્ન રવાપર પેટાવવભાગ 
કચેરી સાથે િોડાયેલ છે આ ગામડાઓ શરૂઆતથી િ 
એટલેકે વીિળી કરણ થયુ ંત્યારથી િ રવાપર કચેરી સાથે 
િોડાયેલ છે નવા ખેતીવાડી વીિિોડાણો નો  લક્ષયાકં જે 
તે પે.વવભાગીય કચેરી હઠેળ પડતર અરજી ના આિારે 
આપવામા ં આવે છે . તેમિ દયાપર પે.વવભાગ મા ં
ખેતીવાડી ની અરજીઓનુ ં પ્રમાણ ઓછુ હોવાથી બીજી 
કચેરી ની સરખામણીએ વીિિોડાણો િલ્દી મળી જાય છે.  
હાલમા ંદયાપર કચેરીમા ંડીસેમ્બર ૨૦૧૫ સિુીના ભાવ 
પત્રક આપી દીિેલ છે. તેમિ રવાપર કચેરીમા ંસપ્ટેમ્બર 
૨૦૧૩ સિુીના અરજીઓને ભાવપત્રક આપી દીિેલ છે. 

વનકાલ 



તાવંત્રક રીતે તપાસતા દયાપર કચેરીમાથંી વીિિોડાણ 
આપવા શક્ય નથી, 

૧૫ તારીખ ૧૯-
૪-૨૦૧૬ 

તવુર બળવતં વશહ 
ભીમજી મ.ુપો. 
ભાડરા તા.લખપત  

ભાડરા ગામના 
વીિળી ના 
વાયરો બદવા 
અંગે . 

રવાપર 
પેટાવવભાગ 
કચેરી 

ભાદરા ગામમા ં ૧૫ જેટલા િર્જરીત પોલ તેમિ વીિ 
વાયરો બદલવાનુ ંકામ પણૂક થઈ ગયેલ છે બાકી રહતેા 
૧૦ થાભંલા ના વાયરો બદલવાનુ ં કામ તા: 
૩૦.૦૫.૨૦૧૬ ના ં રોિ પણૂક કરવામા ં આવેલ છે. 
અરિદારની ફટરયાદ પ્રમાણે ના વીિ વાયર બદલી એલ.ટી. 
એબીસી કેબલ નાખેલ છે 

વનકાલ   

૧૬ તારીખ ૧૯-
૪-૨૦૧૬  

દાનભુા મોડજી 
ત ુવંર મ.ુપો. ભાડરા 
તા. લખપત  

ભાડરા 
વાડીવવસ્તારમા ં
વસિંગલ ફેઇિ વીિ 
િોડાણ આપવા 
બાબત. 

રવાપર 
પેટાવવભાગ 
કચેરી 

હાલમા ંખેતીવાડી વીિ ગ્રાહકોને તેની ખેતીની િમીનમા ં
ઘર વપરાસ માટે મકાન બનાવી ૭-૧૨ મા ંિરૂરી એન્ટ્રી 
કરવી ને અરજી કયેથી હયાત ખેતીવાડી ફીડર માથંી વીિ 
િોડાણ આપવામા ંઆવે છે.ભાડરા ગામમા ંકોઈ ખેતીવાડી 
નુ ંવીિિોડાણ નથી કે આ વવસ્તારમા ંકોઈ ખેતીવાડીનુ ં
ફીડર પણ આવેલ નથી . 

 

 

વનકાલ  

 


