
પત્રક – ૧ 

“લોક દરબાર” અંતર્ગત મળેલ અરજીઓ 

 

લોક દરબાર તારીખ : ૧૨/૦૮/૨૦૧૫  
સ્થળ    : ટાઉન હોલ, જામનર્ર 

સમય    : સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે 

જિલ્લાન ું નામ  : જામનર્ર 

 

તા. ૧૨/૦૮/૨૦૧૫ ના રોિ જામનર્ર મકૂામે યોજાયેલ જિલ્લા કક્ષાના લોક દરબારની વવર્તો : 
 

પ્રર્વત અહવેાલ 

રજ  થયેલ પ્રશ્નોોની સુંખ્યા ૨૯  
વનવત વવષયક પ્રશ્નોોની સુંખ્યા ૦૦ 
વનકાલ થયેલ પ્રશ્નોોની સુંખ્યા ૨૮ 
પ્રર્વત હઠેળ રહલે પ્રશ્નોોની સુંખ્યા ૦૧  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



પ્રશ્નો 
નું. 

રજ આત કતાગન  ું 
નામ અને સરનામ ું 

પ્રશ્નો / 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 
વનકાલ
ની 

સમયમ
યાગદા 

રીમાર્કસગ 

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

મેહતા,  
બેડમીન્ટન હાઉસ 
પાસે, જામનર્ર 

બેડમીંન્ટન હાઉસ પાસે નડતરરૂપ 
વિારાના તાર્ીયા તથા નડતરરૂપ ઝાડ 
ની ડાળીઓ દ ર કરવા બાબત. 

સદર રજ આત અન સુંિાને િર્ાવવાન ું કે, 
અરિદારશ્રીનો સદર વવસ્તાર અતે્રની 
સેન્રલઝોન પેટાવવભાર્ીય કચેરી હઠેળ આવતો 
હોઇ, તેમના દ્વારા અરિદારશ્રીની ફરરયાદ 
અન્વયે બેડમીંન્ટન હાઉસ પાસે અરિદારશ્રીના 
ઘર પાસે આવેલ નડતરરૂપ તાર્ીયો દ ર કરી 
આપવામાું આવેલ છે તથા તેઓશ્રીના ઘર પાસે 
આવેલ વવિલાઇન ને નડતરરૂપ ઝાડ ની 
ડાળીઓ વાયર ઉપરથી દ ર કરવામાું આવેલ છે. 
આમ અરિદારશ્રીની ફરીયાદન  ત્વરીત 
વનવારર્ કરેલ છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

શ્રી એચ એસ 
કુંડોરીયા 
૯૮૭૯૨૦૧૭૭૧ 

સેન્રલઝોન શહરે-૧ જામનર્ર વનકાલ   



૨ સરપુંચશ્રી, ધ ુંવાવ 
ગ્રામ પુંચાયત, 
ર્ામ-ધ ુંવાવ, 
તા.જી. જામનર્ર. 

ધ ુંવાવ ર્ામ હઠેળ રાન્સફોમગર ની પેટીઓ 
બદલાવવા બાબત. 

ધ ુંવાવ ર્ામમાું ક લ ૧૫ રાન્સફોમગર સેન્ટર 
આવેલા છે. જેમાુંથી િરૂરી ક લ ૬ નુંર્ 
ડીસ્રીબ્ય શન બોક્ષ બદલાવેલ છે અને ક લ ૩૬ 
નુંર્ ફય ઝ નવા નાખવામાું આવેલ છે. 
તદઉપરાુંત ધ ુંવાવ ર્ામમાું હળવા દબાર્ની 
લાઇનના ક લ ૪ વવિવાયરો બદલાવવામાું 
આવેલ છે. ઉપરાુંત અરિદારશ્રીની રજ આતમાું 
દશાગવેલ અર્કસ્માત બાબતે િર્ાવવાન ું કે, ફય ઝ 
પેટીના કોઇ ફોલ્ટને કારરે્ કોઇ અકસ્માત થયેલ 
નથી પરુંર્   તા.૧૦.૦૬.૧૫ના રોિ ભારે પવન 
સાથે વરસાદ આવેલ ત્યારે વવિપોલ ઉપર 
કેબલ શોટગસકીટ થતાું સવીસ વાયર સાથેના 
જી.આઇ.વાયરમાું પાવર લીકેિ થવાથી 
અકસ્માત થવા પામેલ. બનાવનો ભોર્ બનનાર 
આસામીએ પાર્ીના ખાબોચીયા તથા કીચડ 
હોવાના કારરે્ પોલ પકડી ચાલવા િતાું તેમને 
ઇલેકરીક શોક લારે્લ. બનાવવાળી િગ્યાન ું 
સમારકામ ત્વરીત પ ર્ગ કરેલ છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

શ્રી એચ એસ 
ચૌિરી 
૯૯૨૫૨૧૦૧૧૮ 

હાપા શહરે-૧ જામનર્ર વનકાલ   



૩ સરપુંચશ્રી, નાના 
ખડબા - મર્ીપ ર 
ગ્રામ પુંચાયત 

લાલપ ર તાલ કાના નાના  ખડબા તથા 
મર્ીપ ર ર્ામને નવા બનેલ સમાર્ા 
પેટાવવભાર્ીય કચેરીમાુંથી ફરીથી 
લાલપ ર પેટાવવભાર્ીય કચેરી માું 
સમાવેશ કરવા અંરે્ 

 

 

 

 

 

 

 

 

શ્રી નાના ખડબા-મર્ીપ ર ગ્રામ પુંચાયતની 
રજૂઆત મ િબ કાયગપાલક ઈિનેરશ્રી તથા 
લાલપ ર તેમિ સમાર્ા પેટાવવભાગર્ય કચેરીના 
નાયબ ઇિનેરશ્રીઓ એ તા.૧૭.૦૭.૨૦૧૫ ના 
રોિ આ પ્રશ્નોના વનરાકરર્ માટે નાના ખડબા 
ર્ામની મ લાકાત કરેલ. આથી સદર રજ આત 
અન્વયે િર્ાવવાન ું કે, કોઇપર્ કચેરીન ું 
વવભાિન કરતી વખતે ભોર્ોલીક તેમિ તાુંવત્રક 
પાસાને જે ને ધ્યાને લેવામાું આવે છે. તેમિ 
પેટાવવભાર્ીય કચેરીના કામભારર્ પર્ 
સમતોલ રીતે િળવાય રહ ેતે ધ્યાને લેવ ું િરૂરી 
છે. જામિોિપ ર(ઇસ્ટ) પેટા વવભાર્ીય કચેરી 
અને લાલપ ર પેટાવવભાર્ીય કચેરી માુંથી 
ગ્રાહકોની સુંખ્યા, ર્ામોની સુંખ્યા, વીિલાઇન 
ની લુંબાઈ તથા રાન્સફોમગર ની સુંખ્યા, આવક 
વરે્રે પાસાઓ ધ્યાને લઈને ગ્રાહકોને વધ માું 
વધ  સ વવિા અથે સમાર્ા ખાતે નવી 
પેટાવવભાર્ીય કચેરી મુંજ ર થયેલ છે. જેમાું 
જામિોિપ ર કે લાલપ ર તાલ કા મથકે િ 
સમાર્ા પેટાવવભાર્ીય કચેરી ની ઓફીસ 
સમાર્ા ખાતે ગ્રાહકો તથા અરિદારોને વધ  
સારી સ વવિા મળી રહ ે તેવા હેર્  થી કરવામાું 
આવેલ છે. વધ માું નાના ખડ્બા, મર્ીપ ર ર્ામ 
લાલપ ર તથા સમાર્ા ર્ામથી સરખા અંતરે િ 
આવેલા છે. હાલમાું નાના ખડ્બા, મર્ીપ ર ને 
૧૧કેવી બાઘલા જ્યોતીગ્રામ ફીડર તથા 
ખેતીવાડી વવસ્તારને ૧૧ કેવી નાના ખડ્બા 
ખેતીવાડી ફીડર દ્વારા વીિપ રવઠો આપવામાું 
આવે છે. બુંને પેટાવવભાર્ીય કચેરી ની વવસ્ર્તૃ 
મારહતી નીચે મ િબ છે. 

 

શ્રી પી જી શાહ 
૯૮૭૯૨૦૧૮૨૬ 

લાલપ ર જામિોિપ 
ર 

જામનર્ર પ્રર્વત 

હઠેળ 
  



 
પેટા 

વવભાર્ીય 
કચેરી 

લાલપ ર 
જામ 

િોિપ ર 
(ઇસ્ટ) 

સમાર્ા 

ર્ામની 
સુંખ્યા 

૩૬ ૩૦ ૩૫ 

ગ્રાહકની 
સુંખ્યા 

૧૬૩૪૯ ૧૫૮૧૫ ૯૯૪૮ 

એચ.ટી. 
લાઈન 
રકમી 

૧૨૭૫.૮૯ ૧૨૧૯.૮૪ ૮૨૯.૧૮ 

એલ.ટી. 
લાઈન 
રકમી 

૧૨૨૨.૯ ૮૭૦.૫ ૬૫૪.૬૨ 

રાન્સફોમગર 
ની 

સુંખ્યા 
૨૬૨૪ ૨૫૦૨ ૧૫૪૦ 

આવક 
Lac 

૮૦.૦૬ ૯૮.૧૯ ૬૫.૮૩ 

એરરયા 
Sq.km. 

૭૫૪.૮૧ ૬૩૪.૯૨ ૪૮૦.૪૧ 

 

અરિદારશ્રીની રજૂઆતે ભૌર્ોલીક તેમિ 
તાુંત્રીક દ્રષ્ટટએ ફેરવવચારર્ા કરી આર્ળની 
કાયગવાહી કરવામાું આવશે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



૪ શ્રી સતાપર ય વક 
મુંડળ 

સતાપર વવસ્તારના વર્-ઉકેલ્યા વીિ 
પ્રશ્નોો. 
 

સદર રજ આતે િર્ાવવાન ું કે, સતાપર ર્ામે 
ખેતીવાડી તથા ઘર વપરાશના િોડાર્ો માટે 
ત્રર્ ૧૧ કેવી ફીડરો આવેલા છે. જે એકબીજાને 
ક્રોસ થાય છે. જેમાું ૧૧કેવી સતાપર એજી, 
૧૧કેવી વરવાડા એજી, તેમિ  ૧૧કેવી ઉદેપ ર 
િયોવતગ્રામ ફીડરો આવેલા છે.  ઉદેપ ર 
જ્યોવતગ્રામ ફીડરમાું સતાપર, ઉદેપ ર તથા 
વરવાળા ર્ામ આવેલ છે. િયારે સતાપર તથા 
વરવાળા એજી ફીડરમાું  સતાપર, વરવાળા 
તથા ઉદેપ ર ર્ામનો ખેતીવાડી વવસ્તાર આવે 
છે. હાલમાું આ ત્રરે્ય રફડરોમાું ક લ ૫૧ ક્રોવસિંર્ 
આવેલ છે. હાલ ૬૬કેવી સતાપર સબસ્ટેશન ન ું 
કામ ચાલ  છે. ૬૬કેવી સબસ્ટેશન કાયગરત થતા 
ઉપરોર્કત ત્રરે્ય ફીડરોના બાયફરરે્શન થઇ 
િશે અને ત્યારબાદ સતાપર ર્ામે ક લ ૧૫ 
ક્રોવસિંર્ રહશેે જે ક્રોવસિંર્ દ ર કરવા પ્રોજેર્કટ નું 
૧૦૯૯૧૩, ૧૦૯૯૧૪ ની મુંજ રી મળતા બાકી 
રહલે ક્રોવસિંર્ પર્ દ ર કરી આપેલ છે. વધ  માું 
વરવાળા ખેતીવાડી ફીડર ની લાઈન સતાપર 
ર્ામ માુંથી પસાર થતી હતી તે ફેરવીને પાુંચ 
ક્રોવસિંર્ દ ર કરેલ છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

શ્રી એ એમ 
સોરઠીયા 
૯૯૨૫૨૧૦૧૨૪ 

જામિોિપ ર 
(વેસ્ટ) 

જામિોિપ 
ર 

જામનર્ર વનકાલ   



૫ શ્રી સતાપર ય વક 
મુંડળ 

સતાપર વવસ્તારના વર્-ઉકેલ્યા વીિ 
પ્રશ્નોો. 
 

સતાપર ર્ામે ખેતીવાડી વવસ્તારમાું છેલ્લા બે 
વષગમાું નીચે મ િબની મેઇન્ટેનન્સની કામર્ીરી 
કરેલ છે. હીરા ખેંર્ાર એજી ગ્ર પમાું ૭ ર્ાળાના, 
રામવાડી ગ્ર પમાું ૮ ર્ાળાના, વડલી ગ્ર પમાું ૬ 
ર્ાળાના, પરબત દેવદાસ ગ્ર પમાું ૫ ર્ાળાના, 
લખમર્ અભ  ગ્ર પમાું ૩ ર્ાળાના વાયરો બદલી 
મેન્ટેનન્સ કરેલ છે. વરવાળા એજી મેઈન 
લાઈનના ૪૬ ર્ાળાના વાયરો બદલાવેલ છે. 
વધ માું વરવાળા એજી ફીડર માું ૧૫ જીઓસ્વીચ 
લર્ાવેલ છે. િયારે વી-ક્રોસ આમગ–૨૫ 
બદલાવેલ છે. સતાપર એજી ફીડરમાું ઉદેપ ર 
રોડ પર ૪૫ ર્ાળાના તથા વાુંસજાલીયા સબ-
સ્ટેશન પાસે ૪૨ ર્ાળાના તથા પેરોલપુંપ પાસે 
૨૪ ર્ાળાના ઢીલા વાયરો ખેચી મેન્ટેનન્સ કરેલ 
છે. વધ માું સતાપર ખેતીવાડી ફીડરમાું િર્જરીત 
૨૧ પોલ બદલાવેલ છે. સતાપર એલ ટી 
ગ્ર પમાું ૪૦ ર્ાળાના વાયર બદલાવેલ છે. તેમિ 
રી કરટિંર્ કરેલ છે. તથા ૨૫ પોલ સીિા કરેલ 
છે. વધ  માું િર્જરરત લાઈનો ન ું સવે કામ કરેલ. 
જે અન્વયે વરવાડા એજી માું વાુંસજાલીયા પાસે 
૧૦ ર્ાળાના, ર્પતીયા નેશ પાસે ૧૦ ર્ાળાના, 
ક ુંડ નેશ પાસે ૫ ર્ાળાના, વરવાડા ર્ામ પાસે 
૧૦ ર્ાળાના ઢીલા વાયરો ખેચી મેન્ટેનન્સ કરેલ 
છે. તથા ર્પતીયા નેશ પાસે ૨૦, વરવાડા 
ભડાનેશ પાસે ૧૦, માિવાર્ી ગ્ર પ પાસે ૧૦ 
તથા ડેમ કાુંઠે ૨૦ વી-ક્રોસ આમગ બદલાવેલ છે. 
તેમિ ૮ નવી સ્વીચો, ૬ સ્વીચો ન ું મેન્ટેનન્સ, ૫ 
ડીઓ સેર્કશન નવા, ૧૦ ટીસી ના અથીંર્ કરેલ, 
અને જ ના ડેમેિ ૨૦ પોલ બદલાવેલ છે. 
સતાપર એજી ફીડર માું વાુંસજાલીયા સબ 
સ્ટેશન થી વડલી ગ્ર પ સ િીમાું ૫૦ ર્ાળાના 

શ્રી એ એમ 
સોરઠીયા 
૯૯૨૫૨૧૦૧૨૪ 

જામિોિપ ર 
(વેસ્ટ) 

જામિોિપ 
ર 

જામનર્ર વનકાલ   



ઢીલા વાયરો ખેચી મેન્ટેનન્સ કરેલ છે. વધ માું 
ઉપરોર્કત વવસ્તારમાું ૨૫ નમી ર્યેલ પોલ સીિા 
કરેલ, તથા  ૨૫ વી-ક્રોસ આમગ બદલાવેલ છે. 
તેમિ ૬ નવી સ્વીચો લર્ાવેલ છે. અને ૪ નવા 
ડીઓ સેર્કશન લર્ાવેલ છે. ૧૦ ટીસી ના અથીંર્ 
કરેલ છે. ૧ એલએસટીસી સ્વીચ રીપેર કરેલ છે. 
૧૦ ત્રીસ લ, ૪ રોડ ક્રોવસિંર્ સાઈડ મેન્ટેનન્સ, ૧૫ 
ટીસી ના સ્ટડ તથા િમ્પર રીપેરીંર્, ૧૦ ટીસી 
ના સકીટ કેબલ, ૧૦ ગ્ર પ માું ઘાય તથા 
ફેબ્રીકેશન બદલાવેલ છે. 

૬ શ્રી સતાપર ય વક 
મુંડળ 

સતાપર વવસ્તારના વર્-ઉકેલ્યા વીિ 
પ્રશ્નોો. 

સતાપર ર્ામમાું ક લ પાુંચ રાન્સફોમગર છે. જે 
દરેકમાું ફય ઝ સાથેના ડીસ્રીબ્ય શન બોર્કસન ું 
સમારકામ તથા લર્ાડવાન ું કામ પરૂ્ગ કરવામાું 
આવેલ છે અને ખેતીવાડી ના રાન્સફોમગરોમાું કે 
જ્યાું િોડાર્ દીઠ અલર્-અલર્ રાન્સફોમગર છે, 
તે રાન્સફોમગરની અંદર આ પ્રકારની સ્વીચ 
આવેલ છે. 

શ્રી એ એમ 
સોરઠીયા 
૯૯૨૫૨૧૦૧૨૪ 

જામિોિપ ર 
(વેસ્ટ) 

જામિોિપ 
ર 

જામનર્ર વનકાલ   

૭ શ્રી સતાપર ય વક 
મુંડળ 

સતાપર વવસ્તારના વર્-ઉકેલ્યા વીિ 
પ્રશ્નોો. 

સદર રજ આતે િરૂરી સમારકામની કામર્ીરી 
પરૂ્ગ કરવામાું આવેલ છે. 

શ્રી એ એમ 
સોરઠીયા 
૯૯૨૫૨૧૦૧૨૪ 

જામિોિપ ર 
(વેસ્ટ) 

જામિોિપ 
ર 

જામનર્ર વનકાલ   

૮ શ્રી સતાપર ય વક 
મુંડળ 

સતાપર વવસ્તારના વર્-ઉકેલ્યા વીિ 
પ્રશ્નોો. 

સતાપર ર્ામે નવા ૬૬ કેવી સબ સ્ટેશનન ું કામ 
રાન્સમીશન કુંપની દ્વારા કરવામાું આવે છે. આ 
સબ-સ્ટેશનની કામર્ીરીમાું અડચર્ો આવેલ છે 
જે દ ર કરવા રાન્સમીશન કુંપની દ્વારા કાયગવાહી 
ચાલ  છે. સદર રજ આતના રોિ જેટકો કુંપનીના 
અવિકારીશ્રીઓ પર્ હાિર રહલે, આથી સદર 
બાબતથી તેઓ વાકેફ છે. (વવશેષમાું ટાવર 
લાઇન ઉભી કરવામાું વાુંિા અરજીઓ આવેલ છે 
તથા બીજી વ્યવસ્થા માટે વન વવભાર્ની 
કચેરીનો સુંપકગ  જેટકો દ્વારા ચાલ  છે) 
 

જેટકો ને લર્ત જેટકો ને 
લર્ત 

જેટકો ને 
લર્ત 

જેટકો ને 
લર્ત 

વનકાલ   



૯ શ્રી સતાપર ય વક 
મુંડળ 

સતાપર વવસ્તારના વર્-ઉકેલ્યા વીિ 
પ્રશ્નોો. 
 

સતાપર ખેતીવાડી વવસ્તારમાું વીિ પ રવઠો પરૂો 
પાડતા ખેતીવાડી રફડરોમાું શેડય લ મ િબ 
અર્ાઉ આઠ કલાક અને હાલ દસ કલાક થ્રી 
ફેઇઝ વીિ પ રવઠો આપવામાું આવે છે. પરુંર્   
િયારે લાઈનો ફોલ્ટમાું િતી હોય ત્યારે ફોલ્ટ 
દ રસ્ત કરી વીિ પ રવઠો ચાલ  કરી િરૂરી 
રીલીફ આપી વનયત કરેલ સમયનો થ્રી ફેઇઝ 
પ રવઠો આપવામાું આવે છે. વધ માું સતાપરના 
ખેતીવાડી વવસ્તારમાું વરવાળા તથા સતાપર 
ખેતીવાડી ફીડરમાુંથી વીિ પ રવઠો આપવામાું 
આવે છે. બુંને ફીડરો ૬૬ કેવી વાુંસજાલીયા સબ 
સ્ટેશનમાુંથી આવતા હોઈ, ફીડરોની લુંબાઈ 
વિારે છે. તેમિ બુંને માું પ રતો લોડ છે. જે માટે 
સતાપર ર્મે નવ ું ૬૬ કેવી સબ સ્ટેશનન ું કામ 
ચાલ  છે. ૬૬ કેવી સબ સ્ટેશન કાયગરત થયે 
સતાપર તથા વરવાળા ખેતીવાડી ફીડરોન ું 
બાયફરે્શન થઇ િશે જેથી બુંને ખેતીવાડી 
ફીડરોનો લોડ તેમિ લુંબાઈ ઓછી થઇ િશે. 
અને પ્રશ્નોન ું વનરાકરર્ થઇ િશે. વધ માું 
વરવાળા ખેતીવાડી ફીડરને એજી-એચવીડીએસ 
યોિના હઠેલ દરેક વવિિોડાર્ને અલર્ 
રાન્સફોમગરથી િોડવામાું આવેલ છે. જેથી હળવા 
દબાર્ની લાઇન દ ર થવાથી સદર ગ્રાહકોને 
ગ ર્વત્તાય કત અને સાતત્યપ વગક વવિપ રવઠો 
મળી રહ ેછે. 
 

 

 

 

 

 

 

શ્રી એ એમ 
સોરઠીયા 
૯૯૨૫૨૧૦૧૨૪ 

જામિોિપ ર 
(વેસ્ટ) 

જામિોિપ 
ર 

જામનર્ર વનકાલ   



૧૦ શ્રી સતાપર ય વક 
મુંડળ 

સતાપર વવસ્તારના વર્-ઉકેલ્યા વીિ 
પ્રશ્નોો. 
 

સતાપર, વરવાળા, તથા ઉદેપ ર ર્ામમાું વીિ 
પ રવઠો પરૂો પડતા ૧૧ કેવી ઉદેપ ર ફીડરમાું જે 
હાલ વાુંસજાલીયા ૬૬ કેવી સબ સ્ટેશનમાુંથી 
આવે છે. પરુંર્   સતાપર ર્ામે ૬૬ કેવી ટૂુંક 
સમયમાું કાયગરત થયે આ ર્ામોનો વીિ પ રવઠો 
બે ફીડરોને અલર્ કરી આપવામાું આવશે, જેથી 
ફોલ્ટની સુંખ્યા ઘટશે અને વીિ પ રવઠો 
સાતત્યપ વગક મળતો રહશેે. ઉદેપ ર િયોવતગ્રામ 
ફીડરન ું સમયાુંતરે સમારકામ કરવામાું આવે છે. 
છેલ્લે તા.૨૮.૫.૧૫ ના મેન્ટેનન્સ કરેલ જેમાું 
૨૦ પોલ સીિા કરેલ, ૧૫ ર્ાળાન ું સ્રીંર્ીંર્ 
કરેલ તેમિ રી કરટિંર્ અને િમ્પર કામ કરેલ. 

શ્રી એ એમ 
સોરઠીયા 
૯૯૨૫૨૧૦૧૨૪ 

જામિોિપ ર 
(વેસ્ટ) 

જામિોિપ 
ર 

જામનર્ર વનકાલ   

૧૧ શ્રી સતાપર ય વક 
મુંડળ 

સતાપર વવસ્તારના વર્-ઉકેલ્યા વીિ 
પ્રશ્નોો. 

સતાપર ર્ામે ૧ રકમી એચ ટી લાઈન, ૫.૨૭૬ 
રકમી એલ ટી લાઈન તેમિ ૦૫ રાન્સફોમગર 
સેન્ટર છે. ક લ ૫.૨૭૬ રકમી એલ ટી લાઈન 
માુંથી ૨.૩૫૬ રકમી એલ ટી લાઈન માું કેબલીંર્ 
કામ કરેલ છે. િયારે બાકીના ૨.૯૨૦ રકમી એલ 
ટી લાઈન ન ું કેબલીંર્ કામ કરવા માટેના 
પ્રોજેર્કટ નું.૧૦૯૯૧૭ ની િરૂરી મુંજ રી મળતા 
સદર કામ પર્ પ ર્ગ કરેલ છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

શ્રી એ એમ 
સોરઠીયા 
૯૯૨૫૨૧૦૧૨૪ 

જામિોિપ ર 
(વેસ્ટ) 

જામિોિપ 
ર 

જામનર્ર વનકાલ   



૧૨ શ્રી અમતૃલાલ 
અરિર્ભાઈ ફળદ  
(ઉફે પોલાભાઈ), 
રે.લાલપ ર, ઠે.નવી 
હવેલી પાસે, 
જી. જામનર્ર. 
મો.નું.૯૪૨૭૨ 
૭૫૫૫૪, 

લાલપ ર પેટાવવભાગર્ય કચેરીમાું સ્ટાફની 
ઘટ્ટ હોવાથી ફોલ્ટ રીપેર થવામાું થતા 
વવલુંબ અંરે્ 

અરિદારશ્રીની રજ આત અન સુંિાને િર્ાવવાન ું 
કે, લાલપ ર પેટાવવભાગર્ય કચેરી હઠેળ ક લ 
સાત ૬૬કેવી સબસ્ટેશનમાુંથી ૪૨ - ૧૧કેવી 
ફીડરો દ્વારા ૩૬ ર્ામોને વીિપ રવઠો આપવામાું 
આવે છે. જેમાું એચ ટી લાઈન ૧૨૫૭.૮૯ રકમી, 
એલ ટી લાઈન ૮૭૦.૫૦ રકમી તથા ક લ ૨૬૨૪ 
રાન્સફોમગર સેન્ટર છે. પ્રવતગમાન પરરપત્ર મ િબ 
લાલપ ર પેટાવવભાગર્ય કચેરીમાું લાઈન 
ઇન્સ્પેકટર-૦૧, લાઈનમેન-૦૩, આસી. 
લાઈનમેન-૦૪, તથા ઈલેર્કરીકલ આસી-૧૫, 
પેટા વવભાગર્ય કચેરીના સેટઅપ મ િબનો િ 
પ રેપ રો સ્ટાફ કામ કરે છે. જ ન માસની ૨૩-૨૪ 
તારીખે ભારે પવન તથા વરસાદને લીિે તમામ 
ફીડરો બુંિ થઇ ર્યેલ તથા વીિપોલો પડી 
ર્યેલ. તે સમયર્ાળામાું થોડા સમય માટે 
ટેમ્પરરી ફોલ્ટ એટેન્ડ કરવામાું વવલુંબ થયેલ. 

શ્રી પી જી શાહ 
૯૮૭૯૨૦૧૮૨૬ 

લાલપ ર જામિોિપ 
ર 

જામનર્ર વનકાલ   

૧૩ શ્રી અમતૃલાલ 
અરિર્ભાઈ ફળદ  
(ઉફે પોલાભાઈ), 
રે.લાલપ ર, 
 

લાલપ ર પેટાવવભાગર્ય કચેરીમાું હલે્પર 
ની બદલી કરવા અંરે્ 

અરિદારશ્રીની રજ આત અન સુંિાને િર્ાવવાન ું 
કે, લાલપ ર પેટાવવભાગર્ય કચેરીમાું આવેલ 
હલે્પરો તથા અન્ય કમગચારીઓને તેમના હોદ્દા 
અન સાર કામ સોંપવામાું આવેલ છે. આ 
કમગચારીઓ ફરિમાું બેદરકારી દાખવે તો તેના 
ઉપર કુંપનીના વનયમ અન સાર પર્લા 
ભરવામાું આવે છે. 

શ્રી પી જી શાહ 
૯૮૭૯૨૦૧૮૨૬ 

લાલપ ર જામિોિપ 
ર 

જામનર્ર વનકાલ   

૧૪ શ્રી અમતૃલાલ 
અરિર્ભાઈ ફળદ  
(ઉફે પોલાભાઈ), 
રે.લાલપ ર, 

પીજીવીસીએલ દ્વારા માલસામાનની 
ખરીદી બાબત. 

સદર રજ આત અન સુંિાને િર્ાવવાન ું કે, કુંપની 
દ્વારા માલસામાનની ખરીદી નક્કી થયેલા 
િારાિોરર્ો મ િબની ડીઝાઇન અને 
સ્પેસીફીકેશનવાળા ઉત્પાદકો પાસેથી િ યોગ્ય 
ટેસ્ટીંર્ કરીને િ ખરીદીઓ કરવામાું આવે છે. 

 

 

 

શ્રી એન પી શાહ 
૮૯૮૦૦૩૧૫૦૯ 

- જામિોિપ 
ર 

જામનર્ર વનકાલ   



૧૫ શ્રી અમતૃલાલ 
અરિર્ભાઈ ફળદ  
(ઉફે પોલાભાઈ), 
રે.લાલપ ર, 

લાલપ ર પેટાવવભાગર્ય કચેરીમાું પોલની 
આવક જાવકના રહસાબ રાખવા તથા 
દ ર પયોર્ અંરે્ 

લાલપ ર પેટાવવભાગર્ય કચેરીમાું પોલની આવક 
તેમિ જાવક ન ું રજીસ્ટર મેન્ટેઇન કરવામાું આવે 
છે અને વનર્વમત કચેરી દ્વારા મોનીટરીંર્ 
કરવામાું આવે છે. અરજીમાું િર્ાવેલ પોલની 
બાબત અંરે્ િર્ાવવાન ું કે અસામાજિક તત્વો 
દ્વારા રફલ્ડમાું તોડ-ફોડ કરીને તેનો દ ર પયોર્ 
કરવામાું આવે છે. પરુંર્   આવી કોઈ હકીકત 
ધ્યાને આવેલ નથી અને આવી હકીકત માલ મ 
પડશે તો તે બાબતે યોગ્ય તપાસ કરી 
કાયદાકીય યોગ્ય કાયગવાહી કરવામાું આવશે. 

શ્રી પી જી શાહ 
૯૮૭૯૨૦૧૮૨૬ 

લાલપ ર જામિોિપ 
ર 

જામનર્ર વનકાલ   

૧૬ શ્રી અમતૃલાલ 
અરિર્ભાઈ ફળદ  
(ઉફે પોલાભાઈ), 
રે.લાલપ ર, 

પીજીવીસીએલ દ્વારા પોલની િરૂરીયાત 
મ િબ એક િ િગ્યાએ પોલ સપ્લાય 
કરવા બાબત. 

સદર રજ આત અન સુંિાને િર્ાવવાન ું કે, કુંપની 
દ્વારા પોલની િરૂરરયાત મ િબ જે-તે કામના 
સ્થળો પર પોલ ઉતારવામાું આવે છે. જેથી 
કામર્ીરી સરળતાથી તથા ઝડપથી થઇ શકે. 

શ્રી એન પી શાહ 
૮૯૮૦૦૩૧૫૦૯ 

- જામિોિપ 
ર 

જામનર્ર વનકાલ   

૧૭ શ્રી અમતૃલાલ 
અરિર્ભાઈ ફળદ  
(ઉફે પોલાભાઈ), 
રે.લાલપ ર, 

જાહરે રહત માટે જી.ઈ.બી. ને લર્તી 
ફરરયાદ તથા જીલ્લા કલેકટર સાહબેના 
ડીશ કનેકશનવાયરના જાહરેનામા અંરે્. 

અરિદારશ્રીની રજ આત અન સુંિાને િર્ાવવાન ું 
કે, પીજીવીસીએલના નેટવકગ  એટલે કે 
પીજીવીસીએલની વવિલાઈનોના પોલના 
આિારે કેબલ ઓપરેટરો દ્વારા ટીવી-ડીશ કેબલો 
પસાર કરવામાું આવે છે. જે વનયમની વવર દ્ધ 
હોય, તેમિ અકસ્માત થવાની સુંભાવના હોય, 
જેથી કુંપની તરફથી આવા ટીવી-ડીશ કેબલો 
દ ર કરવા િર્ાવેલ છે અને આ રીતે પોલ 
ઉપરથી ટીવી-ડીશ કેબલો દ ર કરવાન ું ચાલ  છે. 
જીલ્લા કલેર્કટરશ્રી કે જે જીલ્લાના દરેક ખાતાના 
વડા છે, તેઓશ્રી દ્વારા િરૂર પડયે સરકારશ્રીના 
વનયમો મ િબ જાહરેનામ ું બહાર પાડવામાું આવે 
છે અને તે રીતે પીજીવીસીએલ કુંપનીના પોલ 
ઉપરથી ટીવી-ડીશ કેબલો દ ર કરવાન ું કામ 
કરવામાું આવે છે અને હાલ ચાલ  છે. 

 

 

શ્રી એન પી શાહ 
૮૯૮૦૦૩૧૫૦૯ 

- જામિોિપ 
ર 

જામનર્ર વનકાલ   



૧૮ શ્રી નાથાભાઈ 
મ ર ભાઈ ચાુંડપા, 
રે.મ રીલા, 
ઠે.સરદાર આવાસ, 
તા.લાલપ ર, 
જિ.જામનર્ર. 
મો.૯૪૨૭૨ 
૭૫૫૫૪. 

ઘર વપરાશ માટે વસિંર્લ ફેઇઝ લાઇટન ું 
વીિ કનેર્કશન મળવા અંરે્. 

અરિદારશ્રીની રજ આત અન સુંિાને િર્ાવવાન ું 
કે, પીજીવીસીએલ કુંપનીની લાલપ ર પેટા 
વવભાર્ીય કચેરીના નાયબ ઈિનેરશ્રીએ સ્થળ 
પર રૂબરૂ મ લાકાત લીિેલ છે અને જાત તપાસ 
કરતા માલ મ પડેલ છે કે, સરદાર આવાસ 
યોિનાના સ્થળે હાલ પીજીવીસીએલન ું ફર્કત 
એક િ ઘર વપરાશ માટેન ું વીિ િોડાર્ આવેલ 
છે. જે મ ર ભાઈ આલાભાઇ ચાુંડપા ગ્રાહક નું. 
૮૨૨૦૧/૦૫૦૭૪/૦ ન ું છે. અરજીમાું દશાગવ્યા 
મ િબ શ્રી નાથાભાઈ મ ર ભાઈ ચાુંડપા કે અન્ય 
૬ અરિદારો દ્વારા પીજીવીસીએલ કચેરીને ઘર 
વપરાશના હરે્   માટેના વીિ િોડાર્ની ક્યારેય 
અરજી મળેલ નથી. આ બાબતે નવા વીિ 
િોડાર્ માટે અરજી કરવા માટે તેમને સમિર્ 
આપેલ છે અને તેમના દ્વારા વીિિોડાર્ની 
અરજી કયે તાત્કાગલક વીિિોડાર્ કુંપનીના 
વનયમાન સાર આપવામાું આવશે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

શ્રી પી જી શાહ 
૯૮૭૯૨૦૧૮૨૬ 

લાલપ ર જામિોિપ 
ર 

જામનર્ર વનકાલ   



૧૯ શ્રી રમેશ 
મર્નભાઇ 
સરવેયા, 
રહ.ેહાથર્ી, 
વવસ્તાર-નવાર્ામ 
િેડ, 
જામનર્ર. 
 

હાથર્ી વવસ્તાર હઠેળ અવનયવમત વવિ 
પાવર મળવા બાબત. 
 

સદર રજ આત અન સુંિાને િર્ાવવાન ું કે, 
અતે્રની હાપા પેટાવવભાર્ હઠેળના હાથર્ી 
વવસ્તારમાું ૧૧ કે.વી. નાર્ના ખેતીવાડી ફીડર 
હઠેળ પાવર આપવામાું આવે છે, જે હાથર્ી 
વવસ્તાર વાડી વવસ્તારમાું આવતો હોય, જે 
રહરે્ાુંક વવસ્તારમાું ૧૧ કે.વી. નાર્ના ખેતીવાડી 
ફીડરનો પાવર મળે છે. જે ફીડરની લાઇન વાડી 
વવસ્તારમાુંથી પસાર થતી હોય સરકારશ્રીના 
પ્રવતગમાન આદેશ મ િબ દસ કલાક થ્રી-ફેઇઝ 
તથા બાકીનાું ચૌદ કલાક સીંર્લ ફેઇઝ 
વવિપ રવઠો એલએસટીસી દ્વારા આપવામાું આવે 
છે. લાઇન ફોલ્ટમાું હોય ત્યારે િરૂરી સમારકામ 
કરી ત્વરીત વવિપ રવઠો ચાલ  કરવામાું આવે છે. 
સદર રહરે્ાુંક વવસ્તારમાું આવતા કનેકશન 
સીમતળ વવસ્તાર હઠેળ આવતા હોય તેઓને 
ખેતીવાડી ફીડરમાુંથી વવિપ રવઠો આપવામાું 
આવે છે. 

શ્રી એચ એસ 
ચૌિરી 
૯૯૨૫૨૧૦૧૧૮ 

હાપા શહરે-૧ જામનર્ર વનકાલ   

૨૦ મ કેશ લાિાભાઇ 
મકવાર્ા, 
રહ.ેહાથર્ી, 
વવસ્તાર-નવાર્ામ 
િેડ, 
જામનર્ર. 

હાથર્ી વવસ્તાર હઠેળ અવનયવમત વવિ 
પાવર તેમિ રી-કટીંર્ બાબત. 

સદર રજ આત અન સુંિાને િર્ાવવાન ું કે, 
અતે્રની હાપા પેટાવવભાર્ હઠેળના હાથર્ી 
વવસ્તારમાું હઠેળ ૧૧ કે.વી. નાર્ના ખેતીવાડી 
ફીડર હઠેળ પાવર આપવામાું આવે છે, 
સરકારશ્રીના પ્રવતગમાન આદેશ મ િબ દસ 
કલાક થ્રી-ફેઇઝ તથા બાકીનાું ચૌદ કલાક 
સીંર્લ ફેઇઝ વવિપ રવઠો એલએસટીસી દ્વારા 
આપવામાું આવે છે. તા.૨૮.૦૭.૨૦૧૫ નાું રોિ 
વરસાદી વાતાવરર્ના કારરે્ વવિપ રવઠો 
ખોરવાયેલ, જે ફોલ્ટ રીપેર કરી દ ર કરેલ તથા 
ગ્રામિનોની હાિરીમાું લાઇન હેઠળ નડતરરૂપ 
ઝાડની ડાળીઓ કાપવાની કામર્ીરી કરવામાું 
આવેલ. 
 

શ્રી એચ એસ 
ચૌિરી 
૯૯૨૫૨૧૦૧૧૮ 

હાપા શહરે-૧ જામનર્ર વનકાલ   



૨૧ શ્રી કે.બી.સરવેયા, 
રહ.ેહાથર્ી, 
વવસ્તાર-નવાર્ામ 
િેડ, 
જામનર્ર. 
 

હાથર્ી વવસ્તારમાું લો-વોલ્ટેિ તથા ૨૪-
કલાક પાવર આપવા બાબત. 

સદર રજ આત અન સુંિાને િર્ાવવાન ું કે, 
હાથર્ી વવસ્તાર વાડી વવસ્તારમાું આવતો હોય, 
જે રહરે્ાુંક વવસ્તારમાું ૧૧ કે.વી. નાર્ના 
ખેતીવાડી ફીડરનો પાવર મળે છે. જે ફીડરની 
લાઇન વાડી વવસ્તારમાુંથી પસાર થતી હોય 
સરકારશ્રીના પ્રવતગમાન આદેશ મ િબ દસ 
કલાક થ્રી-ફેઇઝ તથા બાકીનાું ચૌદ કલાક 
સીંર્લ ફેઇઝ વવિપ રવઠો એલએસટીસી દ્વારા 
આપવામાું આવે છે. લાઇન ફોલ્ટમાું હોય ત્યારે 
િરૂરી સમારકામ કરી ત્વરીત વવિપ રવઠો ચાલ  
કરવામાું આવે છે. સદર રહરે્ાુંક વવસ્તારમાું 
આવતા કનેકશન સીમતળ વવસ્તાર હઠેળ 
આવતા હોય તેઓને ખેતીવાડી ફીડરમાુંથી 
વવિપ રવઠો આપવામાું આવે છે. વવશેષમાું લો-
વોલ્ટેિનો પ્રશ્નો દ ર કરવા માટે ટી.સી. 
બાયફરે્શન કરી નવ ું ટી.સી. મ કવામાું આવેલ 
છે. આમ, અરિદારના પ્રશ્નોન ું સ ખ:દ વનરાકરર્ 
કરેલ છે. 
વવશેષમાું િર્ાવવાન ું કે, રજ આતકતાગ એ 
તા.૧૨/૦૮/૨૦૧૫, નાું રોિ ચાલ  લોકદરબાર 
કાયગક્રમમાું કરેલ રજ આતમાું અરિદારશ્રીએ 
િર્ાવેલ કે સદર વવસ્તાર મહાનર્રપાગલકા 
હઠેળ સમાવેશ કરેલ છે આ બાબતે હાથર્ી 
વવસ્તારનો સમાવેશ ર્ામતળ હઠેળ કરેલના 
યોગ્ય આિાર પ રાવા તથા દાખલા રજ  થયે 
કુંપની દ્વારા યોગ્ય કાયગવાહી વનયમ મ િબ 
કરવામાું આવશે. 
 

 

 

 

 

 

શ્રી એચ એસ 
ચૌિરી 
૯૯૨૫૨૧૦૧૧૮ 

હાપા શહરે-૧ જામનર્ર વનકાલ   



૨૨ શ્રી કાનજીભાઇ 
વશરામભાઇ 
મકવાર્ા,    
રહ.ેહાથર્ી, 
વવસ્તાર-નવાર્ામ 
િેડ, 
જામનર્ર. 

નવાર્ામ હાથર્ી વવસ્તાર માું લો-વોલ્ટેિ 
પાવર મળવા બાબત. 

સદર રજ આત અન સુંિાને િર્ાવવાન ું કે, 
હાથર્ી વવસ્તાર વાડી વવસ્તારમાું આવતો હોય, 
જે રહરે્ાુંક વવસ્તારમાું ૧૧ કે.વી. નાર્ના 
ખેતીવાડી ફીડરનો પાવર મળે છે. જે ફીડરની 
લાઇન વાડી વવસ્તારમાુંથી પસાર થતી હોય 
સરકારશ્રીના પ્રવતગમાન આદેશ મ િબ દસ 
કલાક થ્રી-ફેઇઝ તથા બાકીનાું ચૌદ કલાક 
સીંર્લ ફેઇઝ વવિપ રવઠો એલએસટીસી દ્વારા 
આપવામાું આવે છે. સદર રહરે્ાુંક વવસ્તારમાું 
આવતા કનેકશન સીમતળ વવસ્તાર હઠેળ 
આવતા હોય તેઓને ખેતીવાડી ફીડરમાુંથી 
વવિપ રવઠો આપવામાું આવે છે. વવશેષમાું લો-
વોલ્ટેિનો પ્રશ્નો દ ર કરવા માટે ટી.સી. 
બાયફરે્શન કરી નવ ું ટી.સી. મ કવામાું આવેલ 
છે. આમ, અરિદારના પ્રશ્નોન ું સ ખ:દ વનરાકરર્ 
કરેલ છે. 

શ્રી એચ એસ 
ચૌિરી 
૯૯૨૫૨૧૦૧૧૮ 

હાપા શહરે-૧ જામનર્ર વનકાલ   

૨૩ શ્રી વી.ડી.મકવાર્ા 
- જિલ્લા પુંચાયત 
સદસ્ય તથા 
કે.ડી.મકવાર્ા-
મો.૯૭૧૨૨૧૧૩૩
૦ તથા ઘન ભાઇ 
સામતવસિંહ-
જાલર્સર-
મો.૯૭૨૭૬૮૮૯૩
૩ 

પાવરચોરી ન કરેલ હોય છતાું 
પાવરચોરીન ું બીલ આપવા તથા 
વવિબીલ વિારે આવવા બાબત. 

અરિદારશ્રી ઘન ભાઇ સામતવસિંહ - મ .જાલર્સર 
ને તા.૨૧.૦૫.૨૦૧૫ના રોિ વવિચેકીંર્ ડ્રાઇવ 
દરમ્યાન તેમના વવિમીટરમાું રે્રરીતી માલ મ 
પડેલ આથી તેમને રૂ.૮૧૬૭.૧૦ ન ું 
પ રવર્ીબીલ કલમ-૧૨૬ મ િબ કુંપનીના 
વનયમ અન સાર આપવામાું આવેલ. અરિદારશ્રી 
તરફથી સદર બીલ બાબતે હજ  સ િી કોઇ 
રજ આત કરવામાું આવેલ નથી. કાલાવડ (વેસ્ટ) 
પેટાવવભાગર્ય કચેરીના નાયબ ઇિનેરશ્રી દ્વારા 
અરિદારશ્રી ઘન ભાઇ સામતવસિંહ - મ .જાલર્સર 
ને તા.૨૪.૦૮.૨૦૧૫ ના રોિ પત્ર લખી સદર 
બીલ બાબતે કોઇ રજ આત કરવાની હોય તો 
રજ  કરવા િર્ાવેલ છે. 
 

 

શ્રી એસ એમ 
પટેલ 
૯૮૭૯૨૦૧૮૧૧ 

કાલાવડ 
(વેસ્ટ) 

ગ્રામ્ય જામનર્ર વનકાલ   



૨૪ શ્રી હમેરાિભાઇ 
નાથાભાઇ 
સાવલીયા – 
પ્રમ ખશ્રી ભારવતય 
રકશાન સુંઘ - 
પસાયા બેરાજા - 
મો.૯૮૨૫૨૪૭૪૮
૮ 

હાપા પેટાવવભાગર્ય કચેરીમાું સ્ટાફની ઘટ્ટ 
હોવાના કારરે્ વવિવવતરર્ સેવામાું થતાું 
વવલુંબ બાબત 

રજ આતકતાગએ તા.૧૨/૦૮/૨૦૧૫નાું રોિ ચાલ  
લોકદરબાર કાયગક્રમ માું કરેલ રજ આત અન્વયે, 
અતે્રની હાપા પેટાવવભાર્ કચેરીના વવસ્તારમાું 
આવતા ર્ામ જેવા કે, પસાયા-બેરાજા, સપડા, 
નાની-માટલી વરે્રેના ગ્રાહકોની ફરીયાદ તથા 
જેજીવાય ફીડર કે એ.જી.ફીડરના ફોલ્ટ એટેન્ડ 
કરવા માટે એક ઇલેકરીક આસીટન્ટ તથા 
આસી.લાઇનમેનની વનમણ ુંક કરેલ છે. આ 
ઉપરાુંત મેઇન્ટેનન્સ કે અન્ય કોઇ મોટી 
કામર્ીરી માટે િરૂર િર્ાય હાપા પેટાવવભાર્ 
કચેરી માુંથી મદદ માટે અન્ય સ્ટાફને પર્ 
મોકલવામાું આવે છે 

શ્રી એચ એસ 
ચૌિરી 
૯૯૨૫૨૧૦૧૧૮ 

હાપા શહરે-૧ જામનર્ર વનકાલ   

૨૫ શ્રી જીવર્ભાઇ 
વરસાર્ી, 3-ન્ય  
આરામ કોલોની, 
જામનર્ર. 
મો.૭૪૦૫૧૮૮૦૦
૬ 

પાવર સપ્લાયમાું ખામી તથા રી-કટીંર્ 
કરવા અને તારને બદલે કેબલ નાખવા 
અંરે્. 

રજ આતકતાગએ તા.૧૨/૦૮/૨૦૧૫નાું રોિ ચાલ  
લોકદરબાર કાયગક્રમમાું કરેલ રજ આત અન્વયે 
અતે્રની સાત-રસ્તા પેટાવવભાર્ કચેરી દ્વારા 
તા.૧૩/૦૮/૨૦૧૫ ના રોિ લાઇન સ્ટાફ દ્વારા 
સ્થળ તપાસ અને રૂબરૂ મ લાકાત કરતાું તે 
શેરીમાું નડતરરૂપ એલ.ટી.લાઇનને ઝાડન  રી-
કટીંર્ થઇ ર્યેલ છે. અને તેઓને પાવર 
સપ્લાય રેગ્ય લર મળે છે. અને સદર િગ્યાએ 
એલ.ટી.-એ.બી. કેબલ લર્ાડવાની િરૂરીયાત 
નથી. જે હકીકત અરિદારને સમજાવેલ છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

શ્રી એચ એચ વૈરૂ 
૯૯૨૫૨૧૩૪૭૨ 

સાતરસ્તા શહરે-૧ જામનર્ર વનકાલ   



૨૬ શ્રી વલ્લભભાઇ 
પોપટભાઇ 
આર્દાર્ી, 
જામનર્ર 
(મો.૯૮૯૮૫૯૩૮૬
૨) 

ઇન્ડસ્રીયલ કનેકશન ગ્રાહક નું.૩૨૫૫૭-
૦૬૪૬૩-૭, ૩૨૫૫૭-૦૧૦૪૩-૮, 
૩૨૫૫૭-૦૩૨૦૨-૬ પ ન: ચાલ  કરવા 
બાબત 

નર્રસીમ પેટાવવભાર્ીય કચેરીના રેકોડગ મ િબ 
ગ્રાહક (૧) વલ્લભભાઈ પોપટભાઈ આનદાર્ી 
ગ્રાહક નુંબર હાલના ૬૦૮૫૭/૦૬૪૬૩/૦ જ ના 
ગ્રાહક નુંબર ૩૨૫૫૭-૦૬૪૬૩-૭ જેની સવવિસ 
ઉતરી ર્યેલ છે જેન  સ્ટેટ્સ-  “વાય” છે અને 
એરીયસગની રકમ રૂ.૩૩૦૭/- બાકી છે. આથી 
વીિિોડાર્ કુંપનીના વનયમ મ િબ પ નઃ ચાલ  
કરી શકાય તેમ નથી (૨) રમેશભાઈ ચનાભાઈ 
બ સા હાલના ગ્રાહક નુંબર ૬૦૮૫૭-૦૧૦૪૩-૩ 
જ ના ૩૨૫૫૭-૦૧૦૪૩-૮ જેન  સ્ટેટ્સ “વાય” છે 
અને રૂ.૫૪૬૧/- િમા છે. આથી વીિિોડાર્ 
કુંપનીના વનયમ મ િબ પ નઃ ચાલ  કરી શકાય 
તેમ નથી (૩) રમેશભાઈ ચનાભાઈ પટેલ 
હાલના ગ્રાહક નુંબર ૬૦૮૫૭-૦૩૨૦૨-૦ જ ના 
૩૨૫૫૭-૦૩૨૦૨-૬ નવા ગ્રાહક નુંબર જેન  
સ્ટેટ્સ “ડી” છે અને એરીયસગની રકમ રૂ.૫૩૫૭/- 
બાકી છે. આ વવિિોડાર્ની બાકી લેર્ાની રકમ 
ભરપાઈ કયે તથા નવા આિાર પ રાવા રજ  કયે 
કુંપનીના વનયમાન સાર વીિ િોડાર્ 
પ નઃકાયગરત કરી શકાય. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

શ્રી આર એમ 
રાદડીયા 
૯૯૭૮૧૩૪૧૩૦ 

નર્રસીમ શહરે-૨ જામનર્ર વનકાલ   



૨૭ શ્રી િમનભાઇ 
બાબ ભાઇ વસોયા, 
હષગદપ ર 
(મો.૯૪૨૯૮૦૫૧૮
૮) 

તેમની માગલકીની િમીનમાું વવિિોડાર્ 
વશફ્ટીંર્ બાબત. 

િમનભાઇ બાબ ભાઇ વસોયા રે.હષગદપ ર લોક 
દરબાર તા.૧૨.૦૮.૨૦૧૫ના પોતાની 
માલીકીની િમીનમા પોલ ઉભા કરવા અંરે્ 
વાુંિો લીિેલ તેના અન સુંિાને સ્થળ પર નાયબ 
ઇિનેરશ્રી દ્વારા સવે કરતા તથા ગ્રામ્ય  પેટા 
વવભાર્ દ્વારા શ્રી િમનભાઇ બાવજીભાઇ 
પટેલના શીફટીંર્ના વવિિોડાર્ અંરે્ તેમરે્ 
િર રી અંદાિપત્રક તા.૧૧.૦૫.૨૦૧૫ના 
ભરપાઇ કરેલ હોય. તેના વવિિોડાર્ અંરે્ 
કાયગવાહી હાથ િરતા અરજ્દારશ્રીએ તેમના 
સેઢા પર પોલ ઉભા કરવા અંરે્ વાુંિો લેતા 
તેમા સમાિાનની શકયતા ન હોય.  સદર કેસ 
પેટા વવભાર્ ર્કચેરી દ્વારા પત્ર નું. 
ગ્રામ્યપે.વવ./ડીએમ/૧૫/૪૬૩ તા.૧૩.૦૮.૧૫થી 
મા.પ્રાુંત અિીકારીશ્રીને સોંપેલ છે. તેમના હ કમ 
આવ્યા બાદ આર્ળની કાયગવાહી ત્વરીત કરી 
આપવામાું આવશે. 

શ્રી 
એચ.પી.દ િાર્રા 
૯૮૭૯૨૦૧૭૯૬ 

ગ્રામ્ય શહરે-૨ જામનર્ર વનકાલ   

૨૮ શ્રી બસીરભાઇ 
ઉમરભાઇ, હ શેની 
ચોક, મસ્જીદ પાસે, 
ગ લાબનર્ર, 
જામનર્ર 
(મો.૮૧૪૦૩૧૦૦૪
૮) 

નવ ું વવિમીટર નાખતા વિારે વવિબીલ 
આવવા બાબત. 

રજ આતકતાગએ તા.૧૨/૦૮/૨૦૧૫નાું રોિ ચાલ  
લોકદરબાર કાયગક્રમમાું કરેલ રજ આત અન્વયે 
અતે્રની દરબારર્ઢ પેટાવવભાર્ કચેરીના નાયબ 
ઇિનેર દ્વારા તા.૧૨/૦૮/૨૦૧૫ નાું રોિ 
અરિદારશ્રી ના જ ના મીટરન ું લેબરોિકામ કરી 
આપેલ છે. તથા તેના રીપોટગની નકલ પર્ તેિ 
રદવસે અરિદારને આપેલ છે. નવા મીટરના 
વધ  બીલ આવવા બાબતે લોકદરબારમાું ખાત્રી 
આપ્યા મ િબ તા.૧૩/૦૮/૨૦૧૫ના રોિ 
અરિદારના િરવપરાશના મીટરની સ્થળ પર 
ચકાસર્ી કરેલ તે લોડમ િબ િ વવિ વપરાશ 
નોંિે છે. તે હકીકત છે અરિદારને સમજાવેલ 
છે. 
 

શ્રી એચ એમ 
મારે્ક 
૯૮૭૯૨૦૧૭૮૬ 

દરબારર્ઢ શહરે-૧ જામનર્ર વનકાલ   



૨૯ શ્રી માવજીભાઇ 
પરમાર-સતવારા 
સમાિ પ્રમ ખશ્રી 
(મો.૯૯૨૪૨૮૯૪૦
૧) 

પાવરચોરી થતી હોઇ, પકડવામાું 
મદદરૂપ થવા બાબત. 

રજ આતકતાગએ તા.૧૨/૦૮/૨૦૧૫નાું રોિ ચાલ  
લોકદરબાર કાયગક્રમમાું કાલાવડ નાકા બહાર- 
જામનર્રમાું વવિ-ચોરી અંરે્ ની મારહતી 
ખાનર્ી રાહ ે આપવા માટે રજૂઆત કરેલ. તે 
અંરે્ અવિક્ષક ઇિનેરશ્રી દ્વારા સદર અરિદાર 
નો અભાર વ્યર્કત કરી િર્ાવેલ કે “આપની 
મારહતી કોઇપર્ સમયે યોગ્ય માધ્યમ દ્વારા 
વર્  ગળ કચેરી ને મોકલી આપશો અને તે મરહતી 
ખાનર્ી રાખી તેના પર ત્વરીત અમલવારી 
કરવાની” ખાત્રી આપવામાું આવેલ. 

શ્રી એચ એમ 
મારે્ક 
૯૮૭૯૨૦૧૭૮૬ 

દરબારર્ઢ શહરે-૧ જામનર્ર વનકાલ   

 
  


