
:- લોક સવંાદ સેત ુઅંતર્ગત મળેલ અરજીઓ :- 
તાલકુો :- મેંદરડા                 જિલ્લો :- જુનાર્ઢ                                                                                                                 

ક્રમ અરિદારનુ ંનામ અરજી ની બાબત સબંધંિત કચેરી / 
ધવભાર્ 

ધનકાલ 
ની કક્ષા 

રીમાર્કસગ 

૦૯ અરધવિંદભાઇ 
મોહનભાઇ 

પટોળીયા,મ.ુમેંદરડા, 
મોબાઇલ 

ન.ં૯૮૭૯૫૪૨૩૩૫ 

મેંદરડા ના બબનખેતી પ્લોટ સ.ન ં
૧૨૬ મા ં આવેલ અમારી 
માબલકીના પ્લોટમા ં બબનકાયદેસર 
રીતે નાખવામા ં આવેલ ૧૧કેવી 
તથા એલટી લાઇન તથા ટીસી 
દૂર કરવા બાબત. અર્ાઉના લોક 
સવંાદ સેતમુા ંરજૂ થયેલ પ્રશ્ન નુ ં
ધનરાકરણ લાવવા ધવનતંી. 

મેંદરડા / 
પીજીવીસીએલ 

 
 
 
 
 
 

ધનકાલ સદર િગ્યાએ નાયબ ઈિનેર  મેંદરડા દ્વારા અરિદાર ની રૂબરૂ તા.૧૪.૦૫.૨૦૧૬ ના રોિ 
સ્થળ  તપાસ કરતા ટ્ાસંફોમગર સેંટર અને લાઈન ના પોલ પર કોતરાયેલી તા.13/3/04, 
ઓમ રેસીડંસી ના બ્રોસરમા બતાવેલ બીન ખેતી આદેશના હુકમ નબંર 
લેંડ/એન.એ/૧૭/૨૦૦૪-૦૫ તા.૦૩.૦૧.૨૦૦૫ તથા સ્થાધનક આરે્વાનોની રજુઆત ધ્યાને 
લઈ સ્થળ  પર રોિકામ પચંનામ ુકરવામા આવેલ છે. આ બાબતોના આિારે સદર વીિ 
લાઈન સબંિંીત િમીન ખેતી હતેનુી હતી ત્યારે ઉભી થયેલ છે; બીન ખેતી હતેફેુર લાઈન 
કામ થયા બાદ હોવાન ુસ્પષ્ટ થાય છે. 
આથી કંપનીના પ્રવતગમાન ધનયમ અનસુાર અરિદારે વૈકલ્લ્પક રૂટમા લાઈન ઉભી કરવા 
માટે ધનયમ અનસુારના ખચગની રકમ ભરપાઈ કરવાની સમંતી આપવી િરૂરી છે જેની જાણ 
અરિદાર ને પત્ર ન.ં એમએનડી/ટેક/ ૨૪૪૭ તા. ૧૭.૦૫.૨૦૧૬ થી જાણ કરેલ છે. 
ત્યારબાદ સયંરુ્કત મોિણી કામ થયા બાદ ભાવ પત્રક ભરપાઈ ક્રયાગ બાદ આર્ળની િરૂરી 
કાયગવાહી કરી શકાય તેમ છે. 
 
 
 
 
 
 
 

૧૦ અધનલભાઈ 
મોહનભાઇ 

ખેતીવાડી ની ઇલેર્કટ્ીક લાઈનો 
જૂની અને િર્જરરત અવસ્થામા ં

મેંદરડા / 
પીજીવીસીએલ 

ધનકાલ સદરહંુ બાબતે પેટા ધવભાર્ીય કચેરી, મેંદરડા દ્વારા રજૂઆત મા ંિણાવ્યા મિુબ ના સ્થળો 
નુ ંતાધંત્રક મોિણી અરિદાર ને સાથે રાખી કરતા,ં માનપરુ મા ં૧૧ કેવી ક્રોધસિંર્ દૂર કરવા 



પટોળીયા,મ.ુમેંદરડા, 
મોબાઇલ 

ન.ં૯૮૭૯૫૪૨૩૩૫ 

હોય અવારનવાર નાના મોટા 
અકસ્માતો થવાની શક્યતા રહ ેછે 
તેમિ લાબંી એલટી લાઈનો ને 
કારણે અવાર નવાર વીિળી 
પરુવઠો ખોરવાઈ જાય છે.આ 
બાબતે અવાર નવાર રજુઆતો 
કરવા છતા ંકોઈ પર્લા ંભરવામા ં
આએલ નથી આ બાબતે નીચેના 
સ્થળ માટે રજૂઆત કરેલ હતી, 
ર્ામ-માનપરુ, નામ- અધનલકુમાર 
મોહનલાલ પટોબળયા ,ગ્રાહક 
ન.ં૮૦૩૩૭/૦૦૧૫૯/૬ 
ર્ામ-કેનેડીપરૂ, નામ-મોહનભાઇ 
વેલજીભાઇ પટોબળયા,ગ્રાહક 
ન.ં૮૦૩૧૫/૦૦૨૭૯/૪ 

અથે ૪૦ મીટર કેબલ તથા તાબણયો નાખેલ તથા ૦૪-િગ્યાએ નવા સી-ર્કલેમ્પ નાખી ૦૫ 
ર્ાળાના વાયરો ખેચી િરૂરી સમારકામ તા.૧૨.૦૫.૨૦૧૬ ના રોિ કરી રજૂઆત નુ ં
ધનરાકરણ કરવામા ંઆવેલ છે. 
વધમુા ંકેનેડીપરૂ મા ંકુલ ૧૭ ર્ાળાના વાયરો બદલવામા  આવેલ છે અને ૨૪-એલટી ક્રોસ 
આમગ નાખી િરૂરી સમારકામ કરી રજૂઆત નુ ં ધનરાકરણ કરવામા ં આવેલ છે. વધમુા 
અત્યાર સિુી સદર િગ્યાએ કોઈ અકસ્માત રેકોડગ મિુબ થયેલ નથી. 
 
 
 
 

૧૨ પ્રશાતંકુમાર 
રદલીપભાઇ ખ ૂટં, 

મ.ુમેંદરડા (નાજાપરૂ        
રોડ) 

મોબાઇલ-
૮૦૩૦૭૪૦૦૮૮ 

મેંદરડા ર્ામે નાજાંપરૂ રોડ ઉપર 
મારી િમીન સવે ન૧ં૩૫,૧૩૬ 
અને ૧૩૯ આવેલ છે. 
આ સવે નબંરો માથી ૧૧ કેવી 
લાઇન પસાર થાય છે,પરંત ુ આ 
લાઇનના વાયર લઝુ થઈને 
એકદમ નીચે આવી ર્યેલ 
છે,જેના કારણે અકસ્માત થવાની 
ભીધત રહ ેછે. 

મેંદરડા / 
પીજીવીસીએલ 

ધનકાલ સદરહંુ બાબતે તા.૧૧.૦૫.૨૦૧૬ ના રોિ નાયબ ઇિનેર,મેંદરડા દ્વારા રજૂઆતકતાગ ને 
સાથે રાખી તાધંત્રક મોિણી કામ કરવામા ંઆવેલ, જે સબબ સ્થળ ઉપર હયાત ભારે દબાણ 
ની વીિ લાઇન મા ંલાબંા ર્ાળામા કુલ ૦૪ પોલ ઊભા કરવાના થાય છે જે  કામર્ીરી 
તા.૧૫.૦૫.૨૦૧૬ ના રોિ પણૂગ કરવામા ંઆવેલ છે. 

૧૩ ધવનભુાઈ 
રણછોડભાઈ  

મેંદરડા ર્ામે શાધંતિામ 
સોસાયટીમા ં સરસ્વતી સ્કલૂ ની 

મેંદરડા / 
પીજીવીસીએલ 

ધનકાલ સદરહંુ બાબતે રજૂઆતના સદંભે તા.૧૧.૦૫.૨૦૧૬ ના રોિ નાયબ ઇિનેર,મેંદરડા દ્વારા 
રજૂઆતકતાગના પ્રધતધનધિને સાથે રાખી સ્થળ મલુાકાત લેતા િણાયેલ છે કે સદર 



 

 

ખ ૂટં,મ.ુમેંદરડા(વડલી 
ચોક) 

મોબાઇલ-
૯૯૨૪૨૦૪૪૭૬ 

સામે મારી માબલકીનો પ્લોટ નબંર 
૧ આવેલ છે. 
આ પ્લોટમા ં પીજીવીસીએલ 
તરફથી એક ટીસી ઊભુ ં કરવામા ં
આવેલ છે તો આ ટીસી કઈ 
તારીખે ત્યા ંઊભુ ંકરવામા ંઆવેલુ ં
છે તેની તારીખ લેબખતમા ં
િણાવવા નમ્ર અરિ 

ટ્ાન્સફોમગરના પોલ પર 04/08/2002 કોતરેલ ુ છે. જેને આિારે કહી શકાય કે સદર 
ટ્ાન્સફોમગર સેન્ટર નજીકની સરસ્વતી સ્કલૂ તથા અનય રહીશો ને વીિ પરુવઠો પરૂો પાડવા 
માટે ઓર્સ્ટ ૨૦૦૨ ના સમયર્ાળામા ંકરવામા ંઆવેલ છે. 
 
 
 
 
 
 

૦૮  શ્રી એલ ટી રાજાણી, 
મ.ુસમઢીયાળા  

મોબાઇલ-
૯૯૭૮૪૦૫૬૦૭    

મેંદરડા પેટા ધવભાર્ીય કચેરી 
પીજીવીસીએલ નો કાયગ ધવસ્તાર મોટો 
હોઈ અને હાલમા ં નવા સીમાકંન 
પ્રમાણે મેંદરડા તાલકુાનો ધવસ્તાર 
વિેલ છે માટે વીિળી ની બહતેર 
સેવા માટે કચેરીનુ ં ધવભાિન કરી 
મેંદરડા-૨ સબ-રડધવિન કરવા યોગ્ય 
કાયગવાહી કરવા મેંદરડા ની િનતા  
ની રજૂઆત છે. 

મેંદરડા / 
પીજીવીસીએલ 
  

નીધત-
ધવષયક  

મેંદરડા પેટા ધવભાર્ીય કચેરી મા ંહાલ મેંદરડા તાલકુા નો ધવસ્તાર ૩૬૩.૮ ચો.કીમી 
છે,કુલ ગ્રાહકો ૨૪૪૪૮ છે.વાધષિક આધવક-૧૭.૨૩ કરોડ છે.ટ્ાન્સફોમગર કુલ-૩૮૦૯ 
છે.એચટી લાઇન (કીમી) -૮૬૩ કીમી છે. એલ ટી લાઇન (કીમી) -૯૦૪ કીમી છે.જે 
વડી કચેરી, જીયવુીએનએલ, વડોદરા ના તા.૧૧.૦૪.૨૦૧૬ ના પત્ર ન.ં 
જીયવુીએનએલ/ એચઆર/ બાયફરકેશન/ પોસ્ટસ/ ૬૨ મિુબના િરૂરી માપદંડો સાથે 
પતુગતા થતી ન હોય,હાલ મેંદરડા  પેટા ધવભાર્ીય કચેરી નુ ં ધવભાિન કરવુ ંતાધંત્રક 
રીતે શકય નથી.                      



 

 

 

 

 

૩૦   

 

 

શ્રી હારદિકભાઈ 
જેન્તીભાઈ ખુટં , 
મ.ુમેંદરડા   

મોબાઇલ-
૯૭૧૨૭૧૦૬૦૦  

નાજાપરુ રોડ સ્વાધમ મરંદર સામે એલ 
ટી લાઇન છે જે લાઇન ઝાડ ને 
અડવાથી સ્પાકગ  થાય છે તો તેમા ં
કેબલ નાખવા ધવનતંી. અમારા ઘરની 
બાજુમા ં આ લાઇન આવેલ હોવાથી 
અકસ્માત નો ભય રહ ેછે તેથી કેબલ 
નાખવા માટે ધવનતંી.   

મેંદરડા / 
પીજીવીસીએલ 
  

ધનકાલ  સદરહંુ બાબતે રજૂઆતના સદંભે તા.૧૨.૦૫.૨૦૧૬ ના રોિ નાયબ ઇિનેર,મેંદરડા 
દ્વારા રજૂઆતકતાગના પ્રધતધનધિને સાથે રાખી મોિણી કામ કરેલ છે, જે અંતર્ગત ૫૦ 
મીટર એલટી કેબલ ખેંચવાનો થાય છે, જે કામર્ીરી તા..૧૪.૦૫.૨૦૧૬ ના રોિ 
પણુગ થયેલ છે.  

૪૯   
 

 

શ્રી ધવઠલભાઈ બી 
માલણકા,મ.ુમેંદરડા     
મોબાઇલ-
૯૯૭૯૬૫૭૪૬૧ 

મેંદરડા પીજીવીસીએલ મા ફોલ્ટ 
ઓરફસમા ૨૪-કલાક ફોલ્ટ લખવા 
માટે ટેલીફોન ઉપર કાયમી 
િવાબદાર લાઇન ઇન્સ્પેર્કટરશ્રી તથા 
નાયબ ઇિનેર ની રાહદારી નીચે 
કાયમી અધિકારી ની પોસસ્ટિંર્ કરવી 
તથા મેંદરડા ર્ામમા ં અિમેરા 
માકેટમા ંજે ફોલ્ટ ઓરફસ હતી તે બિં 
કરેલ છે જેથી ર્ામમા ં ફોલ્ટ ઓરફસ 
ચાલ ુકરવા. 

મેંદરડા / 
પીજીવીસીએલ 
  

નીધત 
ધવષયક  

નવી ઓફીસન ુસકુંલ વષગ ૨૦૧૪-૧૫ મા કાયગરત કરવામા આવેલ છે. આ  સકુંલના 
ફોલ્ટ સેંટરના ગ્રાહકોની સવુીિા માટે બે લેંડ લાઈન ટેલીફોન નબંર ૦૨૮૭૨-
૨૪૧૪૮૮ અને ૦૨૮૭૨-૦૨૪૧૪૦૧ કાયગરત કરવામા આવેલ છે. સદર ફોલ્ટ 
સેંટરમા  શીફ્ટમા ફોલ્ટ લખવા માટે લાઈન સ્ટાફ સાથે કાયગરત છે. રાતે્ર ૧૨:૦૦ થી 
૮:૦૦ દરમ્યાન એક કમગચારીને ફોલ્ટ માટે ર્ોઠવવા માટે સચુના આપેલ છે. 
તેમિ મેંદરડા ર્ામમા ંઅિમેરા માકેટમા ંજે ફોલ્ટ ઓરફસ હતી તે  નવી ઓફીસન ુ
સકુંલ મા કાયગરત કરવામા આવેલ છે. 

૫૦    શ્રી ધવઠલભાઈ બી મેંદરડા પીજીવીસીએલના કોન્ટ્ાકટરો મેંદરડા / ધનકાલ  સદરહુ બાબતે કોઈ ફરરયાદ પેટા ધવભાર્ીય કચેરી એ મળેલ નથી, અમારા ધવિ 



 

 

 

 
માલણકા,મ.ુમેંદરડા     
મોબાઇલ-
૯૯૭૯૬૫૭૪૬૧   

દ્વારા ખેડતૂોને ટ્ાન્સફોમગરો બળી જાય 
તે ઇમરિન્સી બદલવા માટે વાહનના 
ભાડા પેટે અધિકારી દ્વારા કોન્ટ્ાકટર 
ને રકમ ચકૂવવા ખેડતૂોને ફરિ પાડે 
છે તથા નવી લાઇન ઊભી કરવામા ં
પોલ સારવા માટે ખેડતૂો પાસેથી 
કોન્ટ્ાકટરો દ્વારા ખેડતૂો પાસેથી જે 
ભાડા લેવામા ંઆવે છે તે પ્રશ્ન કાયમી 
િોરણે હલ કરવા.    

પીજીવીસીએલ 
  

ગ્રાહકો દ્વારા આવા ખચગ કયાગ બાબતની કોઈ રજુઆત કચેરીએ લેખીત કે મૌખીક 
મળેલ નથી. આમ છતા કોઈ નામ િોર્ ની પરુતી ધવર્ત તથા ચોર્કર્કસ માહીતી 
સાથે આપવામા આવશે તો ચોક્કસ તપાસ કરી કાયગવાહી કરવામા આવશે.  

૫૫     
 

 

શ્રી પરષોતમભાઈ 
મનજીભાઇ વેકરીયા  
,મ.ુસમઢીયાળા      
મોબાઇલ-
૯૯૨૫૭૨૮૯૮૭   

સમઢીયાળા ર્ામે સ્મશાન ઉપરથી 
પસાર થતી ૧૧ કે.વી લાઇન 
નડતરરૂપ હોવાથી ગ્રામ પચંાયત 
સમઢીયાળાની રજૂઆત આિારે 
સ્થાધનક િારાસભ્યની રૂ.૧૦,૦૦૦/- 
(દસ હજાર) ની ગ્રાન્ટ ફાળવતા 
જિલ્લા આયોિન મડંળ, જુનાર્ઢ આ 
રકમ પીજીવીસીએલ, મેંદરડાને 
હવાલે મકેુલ હોવા છતા સ્થાધનક 
પચંાયતની વારંવાર રજૂઆત હોવા 
છતા પીજીવીસીએલ, મેંદરડા આ કામ 
પણૂગ કરત ુ ંનથી તેથી તાત્કાબલક કરવા 
મારં્ણી છે.      

મેંદરડા / 
પીજીવીસીએલ 
  

ધનકાલ સદરહુ  સમઢીયાળા ર્ામે સ્મશાન ઉપરથી પસાર થતી ૧૧ કે.વી લાઇન નડતરરૂપ 
હોવાથી ગ્રામ પચંાયત સમઢીયાળાની રજૂઆત આિારે સ્થાધનક િારાસભ્યશ્રી ની 
ગ્રાન્ટ પેટે રૂ/-૧૦,૦૦૦ ની ચકુવણી રસીદ ન.ં૬૯૪૦૮૧ તા.૨૭.૦૪.૨૦૧૬ મેંદરડા 
પેટા ધવભાર્ીય કચેરી ખાતે ભરપાઈ કરવામા ંઆવેલ છે. સદર કામબર્રર અંતર્ગત 
૦.૨૦૦ મીટર ૧૧ કેવી લાઇન ધશસફ્ટિંર્ તા.૧૫.૦૫.૨૦૧૬ ના રોિ પણૂગ કરવામા ં
આવેલ છે.     



 

૫૭      
 

 

શ્રી જે બી કોટડીયા 
,મ.ુસમઢીયાળા      
મોબાઇલ-
૯૯૨૪૭૬૮૬૩૮  

પીજીવીસીએલના રાજેસર ગ્રપુ ખેતી 
વાડી ની ૧૧ કેવી લાઇન પચાસ વષગ 
પહલેા ચાલ ુથયેલ હોય તેથી ખબૂ િ 
િર્જરરત થઈ ર્યેલ છે અને અવાર 
નવાર વાયરો તટેુ છે. બનેં્ન વીિ 
પરુવઠો ખોરવાઈ જાય છે તથા 
અવારનવાર જાનહાધન થવાની 
સભંાવના છે. જે તાત્કાબલક બદલી 
આપવા ધવનતંી છે. 

મેંદરડા / 
પીજીવીસીએલ 
  

પ્રર્ધત હઠેળ  સદરહંુ ગ્રપુ મા ં ૧૧ કેવી સમરઢયાળા ખેતીવાડી ફીડર દ્વારા વીિ પરુવઠો પરૂો 
પાડવામા ંઆવે છે.અરિદાર ની રજૂઆત મિુબ પેટા ધવભાર્ીય કચેરી દ્વારા મોિણી 
કામ કરતા સદર સ્થળ પર ૦૬ ર્ાળાના વાયરો બદલવા પાત્ર છે જે કામર્ીરી 
તા.૧૮.૦૫.૨૦૧૬ સિુીમા ં પણૂગ કરવામા ંઆવશે.  તેમિ સદર ફીડરની લાઈનમા 
નડતર રૂપ ઝાડની ડાળીઓ કાપવાની, ક્રોસ આમગ બદલવાની, વાયર બદલવાની , 
વાયર ખેંચવાની મરામત કામર્ીરી સતત ચાલતી પ્રક્રીયા હોય િરુરીયાત મિુબ 
કરવામા ંઆવે છે. કચેરીના રેકોડગ પર સદર ધવિ લાઈનમા અકસ્માતે કોઈ જાનહાની 
નોિાયેલ નથી. 

૬૨       

 

 

શ્રી રમેશભાઈ 
દેવરાિભાઈ કોરાટ 
,મ.ુ ડેડકીયાળી     

મોબાઇલ-
૯૪૨૯૧૧૫૨૦૬   

રદવસ દરમ્યાન વીિળી આપવા 
બાબતે. ર્ામમા ં પાણીની ધવકટ 
પરરસ્સ્થતી હોવાથી રાતે્ર પાણી ભરવા 
િવામા ંઅર્વડ થાય છે. જેના કારણે 
રાતે્ર િરં્લી પ્રાણીઓની રંજાડ ના 
કારણે ખેડતૂો બળદ ર્ાડા લઈને 
પાણી ભરવા િતા ંનથી. જેથી રદવસ 
દરમ્યાન અછત સિુી પાવર આપવા 
ધવનતંી.  

મેંદરડા / 
પીજીવીસીએલ 
  

નીધત 
ધવષયક  

ડેડકીયાળી ર્ામને ૧૧ કેવી રાણીિાર ખેતીવાડી વીિ રફડરને  66 કેવી પાટરામા ંમાથી 
વીિ પરુવઠો પરૂો પાડવામા ંઆવે છે . જેનુ ંગ્રપુ F14 છે વીિળી મારં્ અને પરુવઠા ની 
સમતલુા િળવાઈ રહ ેઅને ધસસ્ટમ પર એકી સાથે ખેતીવાડી લોડ નુ ંભારણ ન આવે 
અને ધસસ્ટમ નુ ંસારી રીતે ધનયમન થઈ શકે તે હતે ુથી પીજીવીસીએલ હઠેળના ખેતી 
વાડી રફડરોને કુલ )46(  ગ્રપુમા ં ધવભાજિત કરી દરેક ગ્રપુને મરહનામા ંએક અઠવાડીયા 
સપંણૂગ રદવસ દરમ્યાન ધવિપરુવઠો ઉપલબ્િ થાય તે હતેથુી ખેતીવાડી ગ્રપુના 
અઠવારડક સમય પત્રક ને મરહના દરમ્યાન જુદા જુદા ચાર સમયર્ાળામા ં ધવભાજિત 
કરવામા ં આવેલ છે અને તે મિુબ દરેક ગ્રપૂને વારા ફરતી રોટેશનપ્રમાણે દરરોિ 
સરેરાશ આઠ કલાક 3  ફેિ વીિ પરુવઠો પરૂો પાડવામા ંઆવે છે. *માહ ેએધપ્રલ-૨૦૧૬ 
દરમ્યાન સદર રફડરમાં નીચે મિુબ ના સમય ર્ાળા માં ધવિપરુવઠો આપવામાં આવે છે 
 .પ્રથમ અઠવારડય(ુરાતે્ર) રર:૦૦ થી ૦૬:૦૦  * બીજુ ંઅઠવારડયુ-ં (સપંણૂગ રદવસે) ૧૧:૩૦ 
થી ૧૯:૩૦ *ત્રીજુ ં અઠવારડયુ-ં (રાતે્ર) ૨૦:૦૦ થી ૪:૦૦ ચોથુ ં અઠવારડયુ-ં(રદવસે)  
૦૪:૦૦ થી ૧૨:૦૦ આ રીતે દરરોિ સરેરાશ ૮ કલાક થ્રી ફેઈિ વીિ પરુવઠો પરૂો 
પાડવામા ંઆવે છે 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૭૧        

 

 

શ્રી શામજીભાઈ 
ટપભુાઇ મકવાણા 
,મ.ુ કરશનર્ઢ      

મોબાઇલ-
૮૧૪૦૯૩૬૩૩૧     

અમારી માલીકીની િમીન સવે નબંાર 
૧૮૫ પૈકી મા ંજીઇબી દ્વારા ખેતી નુ ં
વીિ કનેર્કશન કવૂા ઉપર મજૂંર 
થયેલ છે પરંત ુિરં્લ ખાતા દ્વારા આ 
કનેર્કશન માટે િરૂરી બે થાભંલા 
નાખવા માટે િરં્લ ખાતા દ્વારા 
અટકાયત કરવામા ં આવે છે તો આ 
અંરે્ યોગ્ય કાયગવાહી થવા ધવનતંી છે.    

મેંદરડા / 
પીજીવીસીએલ 
  

ધનકાલ  સદર ગ્રાહક દ્વારા ખેતીવાડી ધવષયક વીિ િોડાણ માટે તા.૨૩.૦૧.૨૦૧૨ ના રોિ 
રસીદ ન.ં૧૦૭૭૪૭ થી રૂ/-૨૦૦ નોંિણી ફી મેંદરડા પેટા ધવભાર્ીય કચેરી એ 
ભરપાઈ કરેલ જેના અનસુિંાને ક્ર્માનસુાર અરિદાર દ્વારા તા.૦૫.૦૪.૨૦૧૬ ના 
રોિ થી રૂ/-૭૪૩૫.૦૦ નુ ં રસીદ ન.ં૬૯૮૨/૮૩/૮૪ થી ભરપાઈ કરેલ. પરંત ુસદર 
લાઇન કામર્ીરી કરવા િતા િરં્લ ધવસ્તાર માથી સચુીત લાઈન પસાર થતી 
હોવાથી    આ બાબતે ફોરેસ્ટ ધવભાર્ ને પેટા ધવભાર્ીય કચેરી ,મેંદરડા દ્વારા  પત્ર 
ન ં ૨૩૯૬ તા.૧૩.૦૫.૨૦૧૬ થી િોઇન્ટ સવે માટે િણાવવામા ં આવેલ છે. આમ 
ફોરેસ્ટ ધવભાર્ દ્વારા લાઇન કામ માટેનુ ં િરૂરી વે-ર્કલીયરન્સ મળ્યે આર્ળની 
કાયગવાહી કરવામા ંઆવશે.           



 

 

 

 

૭૬         

 

 

શ્રી અશોકભાઇ 
થોભણભાઈ કોરાટ  
,મ.ુ ડેડકીયાળ       

મોબાઇલ-
૯૪૨૬૧૮૪૧૬૧     

૧. પીજીવીસીએલ મેંદરડા મા ં
રીપેરરિંર્ વખતે પડતી મશુ્કેલી 
ધનવારવા માટે મેન્ટેનન્સ તાત્કાબલક 
કરવા માટે મેંદરડા બે ધવભાર્ કરવા 
બાબત.   

૨.  જેટકો દ્વારા લાઈન ઉભી થયેલ 
હોઈ જેન ુ પરુત ુ વળતર ચકુવવા 
બાબત.       

મેંદરડા / 
પીજીવીસીએલ 
  

નીધત 
ધવષયક  

૧ . મેંદરડા પેટા ધવભાર્ીય કચેરી મા ં હાલ મેંદરડા તાલકુા નો ધવસ્તાર ૩૬૩.૮ 
ચો.કીમી છે,કુલ ગ્રાહકો ૨૪૪૪૮ છે.વાધષિક આધવક-૧૭.૨૩ કરોડ છે.ટ્ાન્સફોમગર કુલ-
૩૮૦૯ છે.એચટી લાઇન (કીમી) -૮૬૩ કીમી છે. એલ ટી લાઇન (કીમી) -૯૦૪ કીમી 
છે.જે વડી કચેરી, જીયવુીએનએલ, વડોદરા ના તા.૧૧.૦૪.૨૦૧૬ ના પત્ર ન.ં 
જીયવુીએનએલ/ એચઆર/ બાયફરકેશન/ પોસ્ટસ/ ૬૨ મિુબના િરૂરી માપદંડો સાથે 
પતુગતા થતી ન હોય,હાલ મેંદરડા  પેટા ધવભાર્ીય કચેરી નુ ં ધવભાિન કરવુ ંતાધંત્રક 
રીતે શકય નથી.    

૨. જેટકો કંસ્ટ્ર્કશન ડીવીઝન પત્ર ક્રમાકં ૪૭૨ તા. ૧૬.૦૫.૧૬ અનસુાર : જેટકો 
દ્વારા ઈંડીયન ટેલીગ્રાફ્ટ એર્કટ -૧૮૮૫ તથા ઈંડીયન ઈલેર્કટ્ીસીટી એર્કટ -૨૦૦૩ 
દ્વારા મળેલ સતાની રૂએ ભારે ધવિદબાણ વાળી ધવિ રેશા  ટાવર લાઈન પ્રસ્થાધપત 
કરવાની કામર્ીરી  કરવામા આવે છે. 
 

સદર ધવિરેષા લાઈન  પ્રસ્થાધપત કરવાની કામર્ીરી  દરધમયાન ખેતરમા રહલે 
ઉભા પાકને જે નકુશાન થાય છે તેની માપણી કરી, િારા િોરણ મિુબ રેવન્ય ુરાહ ે
ઉભા પાકની નકુશાનીન ુવળતર જેટકો દ્વારા જે તે ખેડુત ખાતેદારને ચકુવવામા આવે 
છે.                  



 

 

 

 

 

 

 

૭૭       

 

 

શ્રી સરમણભાઈ 
હરદાસભાઇ ભાદરકા  
,મ.ુ આબલધ્રા    

મોબાઇલ-
૯૭૨૪૪૦૧૨૨ 

મેંદરડા તાલકુાના ં આલીધ્રા ર્ામે 
જીઇબી મેંદરડા એ જાહરે રસ્તામા ં
ટીસી ઊભુ ંકરેલ છે.જે દામોદર કેસવ 
ભેસદરડયાના ઘરના ખણૂા પાસે 
આવેલ જાહરે રોડ ઉપર નડતરરૂપ 
તેમિ ક્યારેક શૉટ થવાની જાનહાધન 
થઈ શકે.જે ખલુ્લ ુ ટીસી છે.તેમિ 
બાયપાસ રોડ તરફ િતા ં ર્ોધવિંદ 
વેલજી ભીમાણી ની વાડી પાસે 
આવેલ જાહરે રોડ પર અનેક 
વાહનોને તેમિ માણસોને નડતર રૂપ 
હોય તો આ બને્ન ટીસી યોગ્ય િગ્યાએ 
કોઈ ને નડે નહીં તેવી વ્યવસ્થા કરવા 
મારી ધવનતંી છે.  

મેંદરડા / 
પીજીવીસીએલ 

ધનકાલ સદરહંુ સ્થળ પર પેટા ધવભાર્ીય કચેરી દ્વારા મોિણી કામ કરતા ં રજૂઆતમા ં
િણાવેલ બનેં્ન ટ્ાન્સફોમગર ઘણા સમય પહલેા જુના રસ્તાની બાજુમા કરેલ હોઈ પરંત ુ
જાહરે રોડ વાઈડનીંર્ન ુ કામ થતા હાલ નડતર રૂપની રજુઆત મિુબ સલામત 
સ્થળે ફેરવવાની કામર્ીરી તા.૧૬.૦૫.૧૬ ના રોિ પણુગ કરવામા આવેલ છે.  



 

૭૮           

 

 

શ્રી ર્ોરિનભાઈ 
કાનાભાઇ બર્ડા ,મ.ુ 
આબલધ્રા    

મોબાઇલ-
૯૫૭૪૪૬૬૨૯૩    

મેંદરડા તાલકુાના ં આલીધ્રા ર્ામે 
ગ્રામ પચંાયત દ્વારા તેમિ ગ્રામ સભા 
તેમિ પચંાયત બેઠક મા ં ધવર્તવાર 
મદુા સાથે ચચાગ કરેલી કે આલીધ્રા 
ર્ામે રોડ ઉપર નડતરરૂપ પોલો 
તેમિ પોલ ઉપર લટકતા 
ઇર્લો,નડતર જાહરે રોડ ઉપર ટીસી 
તેમિ ર્ામમા ં એ.બી.સી વાયરરિંર્ 
કરવા અંરે્ મેંદરડા જીઇબી ને અનેક 
વખત લેબખત જાણ કરવા છતા ં કોઈ 
નક્કર કામર્ીરી કરવામા ં આવતી 
નથી.જીઇબી ની બેદરકારી ને કારણે 
અનેક લોકોએ જાન ગમુાવેલ છે.તો 
આપશ્રી સાહબેશ્રી ને ધવનતંી.      

મેંદરડા / 
પીજીવીસીએલ 
  

ધનકાલ  આલીધ્રા ર્ામે તા.૨૧.૦૮.૨૦૧૫ ના રોિ ગ્રામ સભા યોિવામા ં આવેલ જેમા ં
રજૂઆત મા ંિણાવ્યા મિુબ ના પ્રશ્નો સદંભે ૧૧ કેવી ખડપીપળી તથા ૧૧ કેવી 
આલીધ્રા ખેતીવાડી ફીડર મા ં િરૂરી સમારકામ કરવામા ંઆવેલ.સામા કાઠા વાળા 
ટીસી નુ ં ધવભાિન કરવામા ંઆવેલ,મધવુન ફામગ વાળા ટીસી મા ંિરૂરી સમારકામ 
કરેલ. આશ્રમ પાસે એલટી લાઇન મા ંએબીસી કેબલ નાખવાનુ ંકામ પણૂગ કરવામંા ં
આવેલ છે.  વધમુા જાહરે રોડ પર નડતર રૂપ પોલ બે ફેરવવાન ુ તેમિ ટીસી 
સીફ્ટીંર્ તથા એંર્લ બદલવાન ુકામ તા.૧૫.૦૫.૨૦૧૬ ના રોિ પરુુ થયેલ છે.તથા 
૩૫૦ મીટર એબીસી કેબલ નાખવાનુ ંકામ તા.૧૬.૦૫.૨૦૧૬ ના રોિ પણૂગ કરેલ છે. 
કચેરીના રેકોડગ તપાસતા કોઈ અકસ્માત અર્ાઉ ક્યારેય અરિદારે િણાવ્યાની 
િગ્યાએ નોિાયેલ  નથી. જે બાબતની પષુ્ટી કરતા અરિદારે તા.૧૫.૦૫.૧૬ ના 
રોિ અરજી આપી િણાવેલ છે કે આ િગ્યાઈ કોઈ અકસ્માત ભતુકાળમા થયેલ 
નથી.      


