
:: પત્રક-૧ :: 
લોક સવંાદ સેત ુઅંતર્ગત મળેલ અરજીઓ 

તાલકુો-મારં્રોળ                                                                                             જીલ્લો:-જુનાર્ઢ 
ક્રમ અરજદારનુ ં

નામ તથા 
સરનામુ ં

પ્રશ્ન રજુ કાર્ગ 
તારીખ 

પ્રશ્નની વવર્ત સબંવિત ખાતાને 
પ્રશ્ન મોકલાર્ા 

તારીખ 

જે તે ખાતા તરફથી જવાબ રજુ થર્ાની વવર્ત રીમાકગસ 

૧ પુજંાભાઈ 
સીદીભાઈ 
ચડુાસમા 

૦૨/૦૪/૨૦૧૬ એલ.ટી.લાઈન 
રીપેર કરવા 
બાબત 

૦૪/૦૪/૨૦૧૬ શ્રી પુજંા સીદી ચડુાસમા દ્વારા પીજીવીસીએલ ગ્રાહક તકરાર વનવારણ કેન્દ્રમાં 
રજૂઆત કરેલ જેના પત્ર ન.ં૭૭૨૬ તા.ં૧૩/૦૮/૨૦૧૫ ના ંહકુમ પ્રમાણે દદન-૨૦ 
મા ં સમારકામ પણૂગ કરવા જણાવેલ આ મજુબ તા.ં૧૩/૦૮/૨૦૧૫ ના ં રોજ 
કોન્દ્રાક્ટરનાં માણસો સમારકામ માટે ર્રે્લ પરંત ુ જે એલ.ટી.લાઈન જે 
ખેતરમાથંી પસાર થાર્ છે તે ખેડૂતો એ વાિંા અરજી આપેલ અને 
એલ.ટી.લાઈન કાઢી નાખવા જણાવેલ. વધમુાં પુજંા સીદી ચડુાસમા દ્વારા 
ગજુરાત રાજ્ર્ વીજ નીર્મન પચં ( GERC ) અમદાવાદ ઓમ્બ્ડુસ્મેન્દ્ટમાં 
તા.ં૧૬/૦૯/૨૦૧૫ ના ં રોજ રજૂઆત કરેલ.આ એલ.ટી.લાઈન અંરે્ના 
સઅમારકામની કાર્ગવાહીમા ં દાના બાુ ુ તથા અન્દ્ર્ ખેડૂતો એ વાંિો લેતા 
મારં્રોળ ગ્રામ્બર્ પેટાવવભાર્ીર્ કચેરી દ્વારા અવિક જીલ્લા મેજજસ્રેટ સમક્ષ પત્ર 
ન.ં૫૦૧૦ તા.ં૨૦/૧૦/૨૦૧૫ થી દરખાસ્ત કરેલ જેનો વનણગર્ હાલ પેન્દ્ડીંર્ છે 
અને એ પ્રમાણે ગજુરાત રાજ્ર્ વીજ નીર્મન પચં ( GERC )  અમદાવાદ 
ઓમ્બ્ડુસ્મેન્દ્ટને જાણ કરેલ. 
વધમુા ં પુજંા સીદી દ્વારા મખુ્ર્મતં્રી ઓનલાઈન ફદરર્ાદ વનવારણમાં 
તા.ં૦૪/૧૦/૨૦૧૫ ના ં રોજ વીજલાઈન રીપેરીંર્ માટેની અરજી કરેલ જે 
ફદરર્ાદમા ંપુજંા સીદીને સ્પષ્ટપણે જણાવવામા ંઆવેલ કે આપે પોતેજ “ખશુી” 
દકશાન દહત ઉજાગ શક્ક્ત હઠેળની ર્ોજના અંતર્ગત લાઈન ઉભી કરવાની ના 
પાડેલ હોર્ જે ઓનલાઈન સ્વાર્ત હઠેળના આ પ્રશ્નનો સ્થળ પર વનકાલ 

 



કરવામા ંઆવેલ છે. 
તદઉપરાંત આ અંરે્ કાર્ગપાલક ઈજનેરશ્રી રૂબરૂ સ્થળ પર તા.ં૨૯/૦૩/૨૦૧૬ ના ં
રોજ ખેડૂતોને સમજાવવાનો પ્રર્ત્ન કરેલ તથા દાના બાુ ુતેમજ અન્દ્ર્ ખેડૂતોની 
વીજલાઈન ખબુજ નીચી હોર્ સમારકામ માટે સમજાવેલ તેઓ એ સમારકામ 
માટે સમજુતી પણ આપેલ પરંત ુતા.૩૦/૦૩/૨૦૧૬ ના ંરોજ કોન્દ્રકટરના ંમાણસો 
સમારકામ કરવા માટે ર્રે્લ ત્ર્ારે કામ ન કરવા દીિેલ તથા જમીનમા ંપાણી 
પીવડાવી દીિેલ આ અંરે્ નાર્બ ઈજનેર દ્વારા સ્થળ રોજકામ પણ કરેલ છે. 
આ અંરે્ એલ.ટી.લાઈન અત્ર્તં જોખમી હોર્ તેઓને અકસ્માત બાબતની 
નોટીસ પણ આપવામા ંઆવેલ છે. 
આમ શ્રી પુજંાભાઈ સીદીભાઈ ચડુાસમા નુ ંખેતીવાડી વીજજોડાણ કાદવીર્ાવાળા 
૧૦ કે.વી.એ.નાં રાન્દ્સફોમગર હઠેળની ૭ (સાત) ર્ાળાથી એલ.ટી.લાઈન મારફતે 
છેલ્લા એટલે કે આઠમા પોલે આવેલ છે આ એલ.ટી. લાઈન સાત ખેડૂતોના 
ખેતરમાથંી પસાર થાર્ છે અને આ એલ.ટી.લાઈનમા ં કોઈ જગ્ર્ા એ કનેક્શન 
આવેલ નથી ફક્ત આઠમા પોલે આ વ્ર્ક્ક્તના ખેતીવાડી કનેક્શન આવેલા છે 
આ એલ.ટી. લાઈન સલામતીની રષ્ષ્ટએ ર્ોગ્ર્ ન હોર્ સમારકામ માટે આ 
સાતેર્ ખેડૂતો દ્વારા વાંિો લીિેલ છે અને સમારકામ કરવા દીિેલ નથી જેની 
નોટીસો વવભાર્ીર્ કચેરી તરફથી આપવામા ંઆવેલ છે. 
વવશેષમા ંપુજંાભાઈ સીદીભાઈ ચડુાસમાને જે ફીડરમાંથી વીજપરુવઠો આપવામાં 
આવેલ તે ૧૧ કે.વી. શેપા ફીડરમાથંી આપવામાં આવેલ છે અને ૧૧ કેવી. શેપા 
ફીડર સરકારશ્રીની “ખશુી” દકશાન દહત ઉજાગ શક્ક્ત અન્દ્વરે્ LVDS માથંી HVDS 
૨૦૧૧ મા ંકરવામા ંઆવેલ જેમા ંપુજંાભાઈ સીદીભાઈ ચડુાસમા એ HVDS કરવા 
દીિેલ નથી અને પુજંાભાઈ સીદીભાઈ ચડુાસમાના ખેતરના શેઢાની બાજુમા ં૧૧ 
કે.વી.શેપા ફીડર નીકળે છે ત્ર્ા ંરાન્દ્સફોમગર મકૂી તેમની જ જમીનમા ંલાઈન ઉભી 
કરવાથી પુજંાભાઈ સીદીભાઈ ચડુાસમાને વીજપરુવઠો સહલેાઈથી આપી શકાર્ 
એમ છે અને હર્ાત સાત ર્ાળાની લાઈન નીકળી જાર્ એમ છે.પરંત ુપુજંાભાઈ 



સીદીભાઈ ચડુાસમાએ પોતાનીજ જમીનમા ંલાઈન ઉભી કરવા માટે સ્પષ્ટપણે 
ઇનકાર કરેલ છે અને અન્દ્ર્ સાત ખેડૂતોના ખેતરમા ં જે લાઈન આવેલ છે તે 
લાઈનમાંથી જ વીજપરુવઠો આપવા માટેની જીદ પકડી અને અન્દ્ર્ ખેડૂતોના 
ખેતરમા ંઆવેલ વીજ પોલ જે નીકળી શકે એમ છે તે પોલ અન્દ્ર્ ખેડૂતો નાં 
ખેતરમાથંી દુર ન થાર્ એવો હઠાગ્રહ રાખેલ છે. 

૨ ઉમરભાઈ 
ઈશાભાઈ 
ગજુરાતી 
રહ.ેનવાપરા 
મ.ુમાંર્રોળ 

૦૨.૦૪.૨૦૧૬ વીજલાઈન 
ખસેડવા 
બાબત 

૦૪.૦૪.૨૦૧૬ શ્રી ઉમરભાઈ ઈશાભાઈ ગજુરાતી કે જેઓએ ગ્રાહક તકરાર વનવારણ કેન્દ્રમાં 
લાઈન સ્થળફેર બાબતની રજૂઆત કરેલ જે લાઈન સેફ્ટીના હતેસુર શ્રી 
ઉમરભાઈ ઈશાભાઈ ગજુરાતીના ખેતરની સામેવાળા એટલે કે શ્રી કરશન રૂડા 
કોળીના ખેતરમા ં જ રસ્તાની બાજુમા ં એલટી લાઈન ઉભી કરેલ છે.અને શ્રી 
ઉમરભાઈ ઈશાભાઈ ગજુરાતી ને કોઈ નડતરરૂપ નથી આમ છતાંપણ 
પીજીવીસીએલ ના ગ્રાહક તકરાર વનવારણ ફોરમ ના તા.૧૧.૦૩.૨૦૧૬ ની બેઠક 
મા ંઆપેલ સચુના મજુબ ઉમરભાઈ ઈશાભાઈ ગજુરાતીને કોઈ નડતરરૂપ ના 
હોર્ એવી રીતે બે ર્ાળામા ં કેબલ નાખી અકસ્માત ન થાર્ તે રીતે લાઈન 
તારીખ :- ૧૨-૩-૨૦૧૬ ના રોજ ગ્રાહક તકરાર વનવારણ ના હુકમ પહલેા 
વ્ર્વક્સ્થત કરવામા ં આવેલ છે. અને અરજદારશ્રી ની રજૂઆત નુ ં સખુદ 
વનરાકરણ કરેલ છે. 

 

૩ છેલાણા 
ર્ોર્નભાઈ કે. 
ર્ામ- રહીજ 
તા.માંર્રોળ 
જી.જુનાર્ઢ 

૦૨.૦૪.૨૦૧૬ નવા ખેતીવાડી 
વવષર્ક 
હતેસુરના 
વીજજોડાણ 
પર ઉજાગ 
કાર્ગક્ષમ ૫ 
સ્ટાર રેટેડ 
પપંસેટ લેવા 
બાબત 

૦૪.૦૪.૨૦૧૬ નવા ખેતીવાડી વીજજોડાણ માટે ૫ સ્ટાર રેટેડ ઉજાગ કાર્ગક્ષમ પપં લેવા માટેની 
જોર્વાઈમા ં પદરપત્ર ન.ં પીજીવીસીએલ/ડીએસેમ/૦૦૦૪૩૨ તા.૧૮.૦૧.૨૦૧૬ 
અન્દ્વરે્ ૭.૫ હોસગપાવર સિુીના તમામ ખેતીવાડી હતે ુમાટેના વીજગ્રાહકોએ આ 
પપંસેટ લેવાનુ ંછે.જેમા ંખેતીવાડી હતે ુમાટેનુ ંનવુ ંવીજજોડાણ મજુંર થર્ા પહલેા 
જે ખેડૂતોએ પપંસેટ ખરીદ કરેલ હોર્ તેમજ હાલ તેમની પાસે હર્ાત હોર્ તો 
તેવા અરજદારોની રજૂઆત મળ્રે્ તથા લેખખતમા ંપપંસેટ ખરીદ કરેલ બાબતની 
અરજી કરે્ આ ઉજાગ કાર્ગક્ષમ પપં (૫-સ્ટાર) લેવાની જરૂદરર્ાત રેહતી નથી. 

 

 


