
પત્રક – ૧ 

“લોક દરબાર” અંતર્ગત મળેલ અરજીઓ 

 

લોક દરબાર તારીખ : ૦૯/૦૯/૨૦૧૫  

સ્થળ    : ભજુ 

સમય    : સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે 

જજલ્લાનુું નામ  : કચ્છ 

 

તા. ૦૯/૦૯/૨૦૧૫ ના રોજ કચ્છ મકૂામે યોજાયેલ જજલ્લા કક્ષાના લોક દરબારની વવર્તો : 
 

પ્રર્વત અહવેાલ 
રજુ થયેલ પ્રશ્નોની સુંખ્યા ૨૨  
વનવત વવષયક પ્રશ્નોની સુંખ્યા ૦૪ 
વનકાલ થયેલ પ્રશ્નોની સુંખ્યા ૧૮ 
પ્રર્વત હઠેળ રહલે પ્રશ્નોની સુંખ્યા ૦૦  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



પ્રશ્ન 
નું. 

રજુઆત કતાગન ુું 
નામ અને સરનામુું 

પ્રશ્ન / રજુઆતની વવર્ત જવાબ / વનર્ગયની વવર્ત વનરાકરર્ 
કરનારા 

અવિકારીશ્રીના 
નામ અને 

મોબાઇલ નુંબર 

પેટા 
વવભાર્ીય 

કચેરી 

વવભાર્ીય 
કચેરી 

વર્ુગળ 
કચેરી 

વનકાલની 
સ્સ્થતી 

( વનકાલ / 
પડતર / 
નીતી 

વવષયક ) 

જો પડતર 
હોય તો 
વનકાલની 

સમયમયાગદા 

રીમાર્કસગ 

૧ 

જુમા ઈશા નોડે  
કમલાની 
ફળળયા, ભીડ 
રે્ટ નજીક, ભજુ  

ભજુ તાલકુાના અંિૌ ર્ામના જુદા 
જુદા (કુલ ૧૦) ખેડૂતોની વષગ 
૨૦૧૪ ની નવા ખેતીવાડી વીજ 
જોડાર્ મેળવવાની અરજી બાબતે 
(જુમા ઈશા નોડે, રાજેશ હહમુંતલાલ, 
હાસમ આમદ નોડે, સાલેમામદ 
આમદ નોડે, ભચાયા જુસબ નોડે, 
હારુન આદમ નોડે, મકુીમ વમશરી 
સમુરા, અબ્દુલ હાજી, હસૈુન હાજી, 
મસુા જુર્શ) 

હાલમાું ખાવડા પેટા વવભાર્ીય કચેરી 
હઠેળ નવા ખેતીવાડી વીજ જોડાર્ માટે 
તા. ૨૮/૧૦/૨૦૧૩ (GP no. 29) સિુી 
વનયત ભાવપત્રક અપાયેલ છે. રજૂઆત 
હઠેળ ના ૧૦ નામોમાું GP નુંબર ૩૫, 
તા.૧૩.૧.૨૦૧૪ થી GP નુંબર ૭૧, તા. 
૨૧.૨.૨૦૧૪ સિુીની અલર્અલર્ 
અરજીઓ નો સમાવેશ થાય છે. સદર 
અરજીઓમાું અગ્રતાક્રમ અનસુાર મોજર્ી 
કાયગ હાથ િરી તબક્કાવાર વનયત 
ભાવપત્રક આપવાનુું આયોજન છે. જે 
ભાવપત્રક ભરે તબક્કાવાર વીજજોડાર્ 
આપવામાું આવશે.  

શ્રી એસ. સી 
ર્ામીત 
જુવનયર 
ઇજનેર, 
ખાવડા 
સેકશન 
ઓફીસ 
મો.૯૯૨૫૨૦૯
૮૧૫ 

ખાવડા  ભજુ ભજુ વનકાલ  

  

૨ 

ર્ુંર્ારામ 
અબજીભાઈ 
ભીમાર્ી 
વેસલપર, 
તા.નખત્રાર્ા 

વાડી વવસ્તારમાું રહતેા ખેત મજુર 
માટે વસિંર્લ ફેઇઝ લાઈટ રાહત દરે 
કનેર્કશન મળવા અંરે્ 

પ્રવતગમાન વનયમોનસુાર (પહરપત્ર નું. 
PGVCL/Reg.Cell/T-6373, Dt.2.7.2014) 
વાડી વવસ્તારમાું રહરે્ાુંક હરે્ ુમાટે વસિંર્લ 
ફેઝ જોડાર્ તથા ખેતીવાડી હરે્નુ ુું વીજ 
જોડાર્ એક જ સવે નુંબરમાું હોય તો 
ન્યનુત્તમ રકમથી આપવામાું આવે છે. 
જયારે જયાું ખેતીવાડી હરે્નુ ુું વીજ જોડાર્ 
એક જ સવે નુંબરમાું ન હોય તેવા 
સુંજોર્ોમાું અરજદારશ્રીને શક્ય હોય તયાું 

શ્રી ડી.એમ. 
ટુંડેલ,  
નાયબ 
ઇજનેર, 
દેશલપર પેટા 
વવભાર્ીય 
કચેરી 
મો. 
૯૯૨૫૨૦૯૮૧

દેશલપર ભજુ ભજુ વનકાલ 

  



સિુી ન્યનુત્તમ રકમથી પરુંર્ ુવધમુાું વધ ુ
એક લાખ રૂવપયાના ખચગની મયાગદામાું 
રહીને આપવામાું આવે છે.  

૨ 

૩ 

ર્ુંર્ારામ 
અબજીભાઈ 
ભીમાર્ી 
વેસલપર, 
તા.નખત્રાર્ા 

ખીરસરા (રોહા) હફડરમાું લો-
વોલ્ટેજની સમસ્યા વનવારવા અંરે્  

સદર ખીરસરા એજી હફડરનુું વવભાજન 
તાુંવત્રક રીતે શક્ય ન હોઈ કોટડા મકુામે 
નવા ૬૬ કેવી સબસ્ટેશનની દરખાસ્ત 
વર્ુગળ કચેરીના પત્ર ક્રમાુંક : KC/T-

3/SS/16/0317, Dt. 08.01.2016 થી વડી 
કચેરીને મોકલાવેલ છે. જે વષગ ૨૦૧૭-
૧૮ માું પરૂ્ગ કરવાનુું આયોજન છે. સદર 
૬૬ કેવી કોટડા સબસ્ટેશન શરૂ થયે સદર 
ખીરસરા એજી ફીડરનુું વવભાજન શક્ય 
બને તેમ છે.   

શ્રી ડી.એમ. 
ટુંડેલ,  
નાયબ 
ઇજનેર, 
દેશલપર પેટા 
વવભાર્ીય 
કચેરી 
મો. 
૯૯૨૫૨૦૯૮૧
૨ 

દેશલપર ભજુ ભજુ વનકાલ  

  

૪ 

વવનોદ વાલજી 
રાજર્ોર 
સરુલભીટ રોડ, 
રાજર્ોર વાડી, 
ભજુ-કચ્છ  

નવા ખેતીવાડી વીજ જોડાર્ની 
અરજી તા. ૧૧/૭/૨૦૦૨ માટે થ્રી 
ફેઇજ વીજ જોડાર્ હજુ સિુી ન 
મળવા બાબત  

સદર અરજી અંરે્ જે તે સમયે ભજુ શહરે 
પેટા વવભાર્ીય કચેરી હઠેળ અરજી 
નોિવામાું આવતી હતી પરુંર્ ુ સુંબુંવિત 
કચેરી પાસે આ અંરે્ કોઈ રેકડગ ઉપલબ્િ 
નથી. તદુપરાુંત ભજુ ગ્રામ્ય પેટા 
વવભાર્ીય કચેરી હઠેળ જે તે 
સમયર્ાળામાું GPR માું અરજી નોિાયેલ 
નથી. સાદર અરજીના અનસુુંિાને ભજુ 
સીમ સવે નું. ૪૨૫/૧/પૈકી ૨ માું સવે 
કરતા તેમાું શ્રી રાજર્ોર નરોત્તમ વાલજી 
ના નામનુું કનેકશન ચાલ ુહોવા બાબતનુું 
પત્ર નું. બી.આર.એસ.ડી./ટેક/૧૫/૫૧૦૦, 
તા. ૩૦/૧૧/૧૫ થી અરજદારને જાર્  
કરેલ છે.   

 શ્રી જે. જે. 
પટેલ, 
(ઇન્ચાર્જ)નાય
બ ઇજનેર, 
ભજુ રૂરલ પેટા 
વવભાર્ીય 
કચેરીમો. 
૯૯૨૫૨૦૯૮૦
૧ 

ભજુ 
રૂરલ 

ભજુ ભજુ વનકાલ  

  



૫ 

હદલીપ 
લક્ષ્મીદાસ ઠક્કર 
૨૦, શોવપિંર્ 
સેન્ટર, 
કૈલાશનર્ર, ભજુ  

રેગ્યલુર અરજીને તતકાલ યોજના 
હઠેળ  ફેરવવાની અરજી તા. 
૨૯.૪.૨૦૧૫ બાબત  

તતકાલ યોજના ૨૦૧૫માું પહરપત્ર 
નું.GUVNL/Tech/Tatkal/651, Dt.3.3.15 

તથા GOG let. no. 

GOV/2015/409/K1/23.8.2015 

 મજુબ જે જગ્યાએ ખેતીવાડી વીજ 
જોડાર્ માુંરે્લ હોઈ તે તમામ જમીનમાું 
૧૦૦% ડ્રીપ ઈરીરે્શન અમલમાું 
મકુવાની હોય છે. પરુંર્ ુ આપના ડ્રીપ 
ઈરીરે્શનના વકગ ઓડગરમાું સવે નું. ૪૭/૨ 
માું ૩.૫૦ હકેટરમાું ડ્રીપ ઈરીરે્શનનો 
ઉલ્લેખ છે. જયારે ૭/૧૨ મજુબ સવે નું. 
૪૭/૨ નો કુલ વવસ્તાર ૫.૦૭.૮૮ હકેટર 
છે. તા. ૨૧.૧૨.૨૦૧૫ નાું રોજ હદલીપ 
લક્ષ્મીદાસ ઠક્કરમાુંથી જાડેજા વસદ્ધરાજવસિંહ 
પ્રવીર્વસિંહ ના નામે નામ ફેર કરવા 
અરજી કરેલ છે. GGRC તરફથી વકગ 
ઓડગર નું.  GGRC/WO-NL/2015-

16/paragon/15-16-KCT 2832 તથા 
GGRC/WO-NL/2015-16/paragon/15-

16-KCT 902 થી સવે નું. ૪૭/૨ નાું કુલ 
વવસ્તાર ૫.૦૭.૮૮ હકેટરમાું ડ્રીપ 
ઈરીરે્શન લીિેલ હોવાથી તા. 
૨૧.૩.૨૦૧૬ નાું રોજ વનયત ભાવપત્રક 
પાઠવવામાું આવેલ છે. આમ, તેમના 
પ્રશ્નનો વનકાલ કરવામાું આવેલ છે. 
ઉપરાુંત સદર ભાવપત્રક 
તા.૨૧.૫.૨૦૧૬નાું રોજ ભરપાઈ કરવામાું 
આવેલ છે. 

શ્રી ડી.એમ. 
ટુંડેલ,  
નાયબ 
ઇજનેર, 
દેશલપર પેટા 
વવભાર્ીય 
કચેરી 
મો. 
૯૯૨૫૨૦૯૮૧
૨ 

દેશલપર ભજુ ભજુ વનકાલ 

  



૬ 

શ્રી કાસમ 
મામદ સમા, 
પાટવાડી નાકા 
બહાર, ભારત 
નર્ર, ભજુ 

૧. ભારત નર્ર પળુલયા પાસે ૨ 
વષગથી માત્ર વાયરો પર થાુંભલો 
ઉભેલ છે.  
 
 

૧. ભારત નર્ર પળુલયા પાસેનો વીજપોલ 
હાલમાું આવેલા વાવાઝોડાું દરવમયાન 
પર્ સલામત સ્સ્થવતમાું  છે તેમજ આ 
અંરે્ તા. ૧૧.૯.૨૦૧૫ના રોજ  સ્થળ 
તપાસર્ી કરીને ખરાઈ કરેલ છે. 

શ્રી જે. વી. 
ચૌહાર્, 
નાયબ 
ઇજનેર, ભજુ 
શહરે-૨ પેટા 
વવભાર્ીય 
કચેરી 
મો.૯૯૨૫૨૦૯
૮૦૮ 

ભજુ 
શહરે-૨ 

ભજુ ભજુ વનકાલ 

  

૭ 

શ્રી કાસમ 
મામદ સમા, 
પાટવાડી નાકા 
બહાર, ભારત 
નર્ર, ભજુ 

૨. સ્વામીનારાયર્ ચાર રસ્તા પર 
ફૂટપાથ અને રસ્તા પર નડતરરૂપ 
પોલ ઉભા કરાયેલ છે.  
 
 

૨. સામાન્ય રીતે પીજીવીસીએલ દ્વારા 
જાહરે રસ્તા પર કોઈને પર્ નડતરરૂપ 
ના થાય તેવી રીતે વીજ પોલ ઉભા 
કરાતા હોય છે. સ્વામીનારાયર્ ચાર 
રસ્તા પર ફૂટપાથ અને રસ્તા પર 
નડતરરૂપ પોલ બાબતે તા.૧૧.૯.૨૦૧૫  
ના રોજ સ્થળ તપાસ કરતાું એવા કોઈ 
પોલ નડતરરૂપ જર્ાતા નથી તેમજ 
નર્રપાલીકા તરફથી પર્ આ બાબતે 
કોઈ દરખાસ્ત આવેલ નથી. 

શ્રી જે. વી. 
ચૌહાર્, 
નાયબ 
ઇજનેર, ભજુ 
શહરે-૨ પેટા 
વવભાર્ીય 
કચેરી 
મો.૯૯૨૫૨૦૯
૮૦૮ 

ભજુ 
શહરે-૨ 

ભજુ ભજુ વનકાલ 

  

૮ 

શ્રી કાસમ 
મામદ સમા, 
પાટવાડી નાકા 
બહાર, ભારત 
નર્ર, ભજુ 

૩. કજલીનર્ર, ખારીનદી રોડ, 
મોટાપીર રોડ વવસ્તારમાું બુંચ કેબલ 
લર્ાવ્યા બાદ રોડ લાઈટ ફેઈજ 
ઉતારી લેવા બાબત 
 

૩. કજલીનર્ર, ખારીનદી રોડ, મોટાપીર 
રોડ વવસ્તારમાું રોડ લાઈટ બાબતે 
નર્રપાળલકાના કમગચારીને સાથે રાખી 
રોડલાઈટ માટે ૨૦ ર્ાળાનો ફેઝ વાયર 
નાખી તા. ૫.૯.૨૦૧૫ના રોજ કામર્ીરી 
પરૂ્ગ કરી દેવામાું આવેલ હતી. 

શ્રી જે. વી. 
ચૌહાર્, 
નાયબ 
ઇજનેર, ભજુ 
શહરે-૨ પેટા 
વવભાર્ીય 
કચેરી 
મો.૯૯૨૫૨૦૯
૮૦૮ 

ભજુ 
શહરે-૨ 

ભજુ ભજુ વનકાલ 

  



૯ 

શ્રી કાસમ 
મામદ સમા, 
પાટવાડી નાકા 
બહાર, ભારત 
નર્ર, ભજુ 

૪. મહમદી મસ્જીદ આજુબાજુ 
વવસ્તારમાું લો-વોલ્ટેજ સમસ્યા  

૪. મહમદી મસ્જીદ આજુબાજુ વવસ્તારમાું 
લો-વોલ્ટેજ સમસ્યા બાબતે 
તા.૧૪.૯.૨૦૧૫ નાું રોજ સ્થાવનકે 
છેવાડાના વવસ્તારમાું વોલ્ટેજ માપતાું લો-
વોલ્ટેજની સમસ્યા જર્ાયેલ નથી.  

શ્રી જે. વી. 
ચૌહાર્, 
નાયબ 
ઇજનેર, ભજુ 
શહરે-૨ પેટા 
વવભાર્ીય 
કચેરી 
મો.૯૯૨૫૨૦૯
૮૦૮ 

ભજુ 
શહરે-૨ 

ભજુ ભજુ વનકાલ 

  

૧૦ 

રવસકલાલ 
ર્ાુંર્જી ટાુંક 
ર્ામ : કુકમા, 
તા.ભજુ 

કુકમા ર્ામ મધ્યે મકાન નું. ૨/૧૫૦ 
અને ૨/૧૫૧ માું તેઓની રજૂઆત 
મજુબ તેઓની માળલકી હોવા છતાું 
અન્ય વ્યસ્ર્કતને રે્રકાયદેસર વીજ 
કનેકશન આપ્યા બાબત 

કુકમા ર્ામના આકારર્ી મજુબ ઘર 
નું.૨/૧૫૦ અને ૨/૧૫૧ વમસ્ત્રી શશીકાુંત 
હમેરાજ ચૌહાર્ દ્વારા વષગ ૨૦૦૫નાું 
તા.૨૮/૨/૨૦૦૫, ઠરાવ નું. ૫૯ (૫) વાળા 
મજુબ રજીસ્ટર દસ્તાવેજથી ખરીદ કરેલ 
છે. તે પછી તેમના દ્વારા વીજ કનેર્કશનની 
માુંર્ર્ી કરવામાું આવેલ જે અનસુુંિાને 
વાળર્જય હરે્ ુ વીજ કનેર્કશન (ગ્રાહક નું. 
૬૦૫૧૫/૦૧૭૫૧/૫) આપવામાું આવેલ 
છે. 

શ્રી ડી. ડી. 
સુંજોટ,  
નાયબ 
ઇજનેર, કુકમા 
પેટા વવભાર્ીય 
કચેરી 
મો.૭૫૭૩૦૧૭
૯૫૫ 

કુકમા ભજુ ભજુ વનકાલ 

  

૧૧ 

હદલીપ કરશન 
ભાવસાર 
ર્ામ: મુંજલ, 
તા.નખત્રાર્ા 

ખેતીવાડી વીજ જોડાર્માું 
મીટરવાળા કનેકશનને બદલે હફક્ષ 
ચાર્જવાળું કરી આપવા બાબત 
(PDC હરકનેકશન) 

સદર ગ્રાહકની તા. ૨૩/૬/૨૦૦૮ની 
PDCRC નામ બદલી સાથેની અરજી 
અધરુાશો પરૂ્ગ થયા બાદ વર્ુગળ કચેરીની 
મુંજુરી નું. ૭૮૮૮/૨૦.૯.૧૨ તથા સિુારા 
મુંજૂરી મજુબ મીટર ટેરીફ હઠેળ હોવાથી 
તે મજુબ તા. ૧૫/૫/૨૦૧૩ના રોજ સદર 
જોડાર્ ચાલ ુકરવામાું આવેલ.. 

શ્રી ડી.એમ. 
ટુંડેલ,  
નાયબ 
ઇજનેર, 
દેશલપર પેટા 
વવભાર્ીય 
કચેરી 
મો. 
૯૯૨૫૨૦૯૮૧

દેશલપર ભજુ ભજુ વનકાલ 

  



૨ 

૧૨ 

શ્રી સાુંઈ 
એજયકેુશન 
મેડીકલ એન્ડ 
ચેરીટેબલ 
ટ્રસ્ટ,૧૪-સી, 
પાથગ સોસાયટી-
૧, 
વી.આર.નર્ર, 
ભજુ 

1. ગજુરાત અદાર્ી ઇન્સ્ટીટયટુ 
એન્ડ મેડીકલ સાયસ્ન્સસ, ભજુનુું 
પરેૂપરુૂું ૧૦ કરોડનુું બીલ વ્યાજ 
સાથે વસલુવામાું આવે અને તેનુું 
જોડાર્ હોસ્સ્પટલ થી અલર્ 
કરવામાું આવે. 

ગજુરાત અદાર્ી ઇન્સ્ટીટયટુ એન્ડ મેડીકલ 
સાયસ્ન્સસ, ભજુનુું હાલમાું ૧૦ કરોડનુું કોઈ 
વીજ લેણુું બાકી નથી. જી.કે. જનરલ 
હોસ્સ્પટલનુું કનેકશન ગજુરાત સરકારને 
હસ્તક હોઈ ઈલેર્કટ્રીક ડયટુી આકારવામાું 
આવતી ન હતી. પરુંર્ ુ ગજુરાત સરકારે 
વષગ જુલાઈ-૨૦૧૩માું જી.કે. જનરલ 
હોસ્સ્પટલ ચલાવવા માટે અદાર્ીને સોંપેલ 
અને ઉપરોકત હોસ્સ્પટલના વપ્રમાઈસીસમાું 
હોસ્સ્પટલ, મેડીકલ કોલેજ, મેડીકલ હોસ્ટેલ 
વરે્રેનો ઉપયોર્ થતો હોઈ વષગ મે-
૨૦૧૫ માું વષગ જુલાઈ-૨૦૧૩ થી 
અવપ્રલ-૨૦૧૫ સિુીનો વપરાશ ઉપરની 
ઈલેર્કટ્રીક ડયટુી રૂ. ૬૭,૦૭,૦૦૦નુું 
સપ્લીમેન્ટરી બીલ આપવામાું આવેલ છે 
અને તયારબાદ મે-૨૦૧૫ થી ઈલેર્કટ્રીક 
ડયટુી તેના દરેક બીલમાું ચાર્જ કરવામાું 
આવે છે. પરુંર્ ુ અદાર્ી દ્વારા ઈલેર્કટ્રીક 
ડયટુીની રકમ આજ સિુી ભરવામાું 
આવેલ નથી. પરુંર્ ુ ઈલેર્કટ્રીક ડયટુી 
વસવાયની વીજ બીલની રકમ રેગ્યલુર 
ભરવામાું આવે છે. હાલમાું ઈલેર્કટ્રીક 
ડયટુીની કુલ બાકી રકમ ફેબ્રઆુરી-
૨૦૧૬ની સ્સ્થવતએ રૂ.૧,૧૭,૦૦,૦૦૦/- 
જેટલી વ્યાજ સહહતની રકમ બાકી રહ ેછે. 
હાલમાું કુંપનીના પ્રવતગમાન વનયમ મજુબ 

શ્રી જે.એમ. 
ર્ુંરે્,એસ.એ. 
(રેવન્ય)ુ, ભજુ 
વવભાર્ીય 
કચેરી, 
મો.૯૯૨૫૨૧૩
૩૫૩ 

- ભજુ ભજુ 
નીતી 
વવષયક 

  



એક વપ્રમાઈસીસમાું એક જ કનેકશન 
આપી શકાય તેમ હોઈ જોડાર્ અલર્ 
કરી શકાય તેમ નથી.  

૧૩ 

શ્રી સાુંઈ 
એજયકેુશન 
મેડીકલ એન્ડ 
ચેરીટેબલ 
ટ્રસ્ટ,૧૪-સી, 
પાથગ સોસાયટી-
૧, 
વી.આર.નર્ર, 
ભજુ 

૨.સરકારી વીજ કુંપનીઓનુું 
ઉતપાદન વિારવામાું આવે જેથી 
સામાન્ય ગ્રાહકને વીજ દર ઓછો 
ભરવો પડે.  

૨. વીજ ઉતપાદન અંરે્નો વનર્ગય નીવત 
વવષયક બાબત હોઈ આ અંરે્ PGVCL 
સ્વતુંત્રપરે્ વનર્ગય ન કરી શકે. અને વીજ 
દર વખતોવખત વીજ વનયમન પુંચની 
મુંજુરી મેળવ્યા બાદ લાગ ુકરવામાું આવે 
છે.  

શ્રી જે.એમ. 
ર્ુંરે્,એસ.એ. 
(રેવન્ય)ુ, ભજુ 
વવભાર્ીય 
કચેરી, 
મો.૯૯૨૫૨૧૩
૩૫૩ 

- ભજુ ભજુ 
નીતી 
વવષયક 

  

૧૪ 

શ્રી સાુંઈ 
એજયકેુશન 
મેડીકલ એન્ડ 
ચેરીટેબલ 
ટ્રસ્ટ,૧૪-સી, 
પાથગ સોસાયટી-
૧, 
વી.આર.નર્ર, 
ભજુ 

૩. PGVCL નુું જે વીજ બીલ દર બે 
મહીને આવે છે તે વીજ બીલ દર 
મહીને આપવામાું આવે. 

૩. હાલમાું થ્રી ફૈઝ રહરે્ાુંક, વાળર્જય 
તેમજ ઔદ્યોળર્ક ગ્રાહકોનો ળબલીંર્ દર 
મહીને કરવામાું આવે છે. તથા વસિંર્લ ફૈઝ 
ગ્રાહકોની સુંખ્યા વધ ુ હોઈ ઉપલબ્િ 
સુંશાિનો પ્રમારે્ દર બે મહીને ળબલીંર્ 
કરવામાું આવે છે. 

શ્રી જે.એમ. 
ર્ુંરે્,એસ.એ. 
(રેવન્ય)ુ, ભજુ 
વવભાર્ીય 
કચેરી, 
મો.૯૯૨૫૨૧૩
૩૫૩ 

- ભજુ ભજુ 
નીતી 
વવષયક 

  

૧૫ 

શ્રી વવશાલ 
જયુંતીલાલ 
જાની, ૨૧ 
મારૂતી નર્ર 
મનુ્રા – કચ્છ  

ગ્રાહકશ્રી રારા રજુઆત આવેલ છે કે 
તેમને તયા લારે્લ વવજમીટરનાું 
મીટર નું વવજબીલમાું બતાવેલ 
મીટર નું સાથે સસુુંર્ત નથી તેમજ 
તેમને તયાું લારે્લ મીટરમાું 
અર્ાઉથી જ રીડીંર્ ચડેલ હોય 
માસ એવપ્રલ- મે ૨૦૧૪ દરમ્યાન 

હાલે ગ્રાહકને તયાું લારે્લ વીજમીટરના 
દસ્તાવેજી પરુાવા ઉપલબ્િ થઇ શકેલ 
નથી તેથી મીટરના શરુઆતના હરડીન્ર્ 
જાર્ી શકાય એમ નથી. જે ગ્રાહકને 
એવપ્રલ-મેં-બીલ્ડઇન જુન-૧૪  માું ૨૩૦૦ 
યવુનટનુું  ૧૩૪૪૨.૮૦ રૂ.નુું બીલ આપેલ 

શ્રી 
ડી.એન.પટેલ, 
નાયબ ઇજનેર, 
મનુ્રા-૧ પે.વવ 
કચેરી. 
૯૮૭૯૨૦૨૩૧
૬ 
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આવેલ વવજ બીલ ૨૩૦૦ યનુીટનુું 
બનેલ છે. જે ખોટુું હોઇ તે ચડેલ 
યનુીટને ર્ર્તરીમાું લઇને 
નવેસરથી વવજ બીલ બનાવી 
આપવો.  

હર્ુું.તેમાુંથી મીટભાગડુું તથા હફર્કસચાર્જની 
રકમ રૂ.૧૭૫ બાદ કરી તેમને 
૧૩૨૬૭.૮૦ રૂ. તેમના ખાતામાું ઈ-ઉજાગમાું 
સીઆર નુંબર-
૩૫૭૨૫૬૪,૩૫૭૨૫૮૮,૩૫૭૨૬૧૪ તા-
૨૦.૧૦.2015 થી સીઆર આપેલ છે આમ 
ગ્રાહકના પ્રશ્નનુું વનરાકરર્ કરેલ છે 

૧૬ 

શ્રી ભકેુરા 
અભબુકર 
અબદુલ્લા, ર્ામ: 
શેખડીયા, તા: 
મનુ્રા – કચ્છ. 

ગ્રાહકશ્રી રારા રજુઆત રે્હ્યલ છે કે 
તેમને તયાું લારે્લ મીટરના 
વવજબીલ મીટરના રીડીંર્ ચકાસયા 
વર્ર આપેલ હોવાથી માસ માચગ 
એવપ્રલ – ૨૦૧૪ દરમ્યાન નુું 
વવજબીલ એકસામટુું ૩૪૦૦ યનુીટનુું 
આવેલ છે જે કમગચારીની 
બેદરકારીને કારરે્ આવેલ હોય 
તેમના આ બીલના યોગ્ય રકમના 
હપ્તા કરી આપવા.  

ગ્રાહકશ્રી અભબુકર અબદુલ્લા ગ્રાહક નું 
૩૮૭૦૭/૧૦૦૩૮/૮ ના વવજસ્થાપન પર 
૨૦૨૯૦૭૭ નુંબરવાળું વવજ મીટર લારે્લ 
છે આ ગ્રાહકને માસ જાન્ય ુ ફેબ્રઆુરી – 
૨૦૧૩ થી સપ્ટે ઓકટો – ૨૦૧૩ સિુી 
રીડીંર્ મજુબના બીલ આપવામાું આવેલ 
છે. તેમજ માસ નવે. ડીસે – ૨૦૧૩ તથા 
જાન્ય ુ ફેબ્ર ુ – ૨૦૧૪ એમ કુલ ૦૨ બેલ 
લોકના એવરેજ યનુીટ ર્ર્ીને આપવામાું 
આવેલ છે. ઉપરોકત માસ માચગ એવપ્રલ 
૨૦૧૪ દરમ્યાન વીજ બીલ ૩૬૦૦ 
યનુીટનો આવેલ છે. આ આવેલ વવજ 
બીલ અર્ાઉના મહીનઓના રીડીંર્ જોયા 
વર્ર થયેલ છે કે ગ્રાહક રારા આ 
સમયર્ાળા દરમ્યાન વધ ુ વવજ વપરાશ 
કરેલ છે. તે સ્પષ્ટ રીતે જાર્ી શકાય તેમ 
નથી. જેથી ગ્રાહકને આપેલ ળબલની રકમ 
વધ ુહોઇ તેમને કુંપનીના વનયમમાું રહીને 
હપ્તા કરી આપવામાું આવેલ છે. ગ્રાહક 
રારા આ રકમ ભરપાઇ કરી આપવામાું 

શ્રી 
ડી.એન.પટેલ, 
નાયબ 
ઇજનેર, મનુ્રા-
૧ પે.વવ 
કચેરી. 
૯૮૭૯૨૦૨૩૧
૬ 
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આવેલ છે.  

૧૭ 

શ્રી કમલેશ એમ 
મહશે્વરી, 
(એડવોકેટ) 
રીધ્િી નર્ર-૨ 
પ્લોટનું ૧૦, 
મનુ્રા – કચ્છ.  

અરજદાર રારા મનુ્રાના રીધ્િીનર્ર 
– ૨ વવસ્તારમાું આવેલ રહરે્ાુંક 
વવસ્તારમાુંથી પસાર થતી વવજ 
લાઇનો, એટલે કે ખલુ્લા વવજવાયરો 
અને વવજ પોલ ખસેડવાની રજુઆત 
મળેલ છે.  

અરજદારને વવભાર્ીય કચેરીથી જરૂરી 
તાુંવત્રક મુંજુરી નુંબર-
MDO/TECH/15/૪૫૦૯/૧૬.૧૦.2015 
મેળવી અતે્રની કચેરીથી તારીખ-
૨૦.૧0.2015 ના રોજ અંદાજપત્ર નબર-
૫૭૫૧૮/૨૦.૧૦.15,જા.ન૭૭૦૪/૨૦.૧૦.1
5  થી અંદાજપત્ર પાઠવેલ છે જે ભરપાઈ 
કયેથી આર્ળની કયેવાહી હદવસ-૨૦ માું 
પરૂ્ગ કરવામાું આવશે.અરજદારશ્રી રારા 
અંદાજપત્ર ભરપાઇ થયેલ નથી જેથી આ 
અરજી દફતરે કરેલ છે.  

શ્રી 
ડી.એન.પટેલ, 
નાયબ 
ઇજનેર, મનુ્રા-
૧ પે.વવ 
કચેરી. 
૯૮૭૯૨૦૨૩૧
૬ 
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૧૮ 

શ્રી શૈલેશ 
રવતલાલ 
ચડુાસમાું, કાશી 
વવશ્વનાથના 
મુંહદર સામે,વોડગ 
નુંબર :-૪, ટીપી 
૨-૩,બ્રહ્મપરુી, 
ખત્રીચોક,અંજાર-
કચ્છ. 

અમારી તા.૨૬.૦૩.૨૦૧૫ વાળી 
વવજ-વાયરનુું ર્ાડીંર્, સવે થયેલ 
ત્રીજો વાયર, સ્ટ્રીટ લાઇટનો 
ઇલેર્કટ્રીક પોલ અંદાજપત્ર "તાલકુા 
સ્વાર્ત" કાયગક્રમ વાળી ફરીયાદ રજુ 
કરવા બાબત  

(૧)પીજીવીસીએલ રારા હાલમાું કોઇ 
જાતના ટ્રાુંસ્ફોમગર ફરતે ફેન્સીંર્ કરવામાું 
આવર્ ુ નથી. (૨)પીજીવીસીએલ ના 
વવજપોલ અને ટ્રાુંસફોમગર માું વનયમ 
મજુબ અથીંર્ કરવામાું આવેલ છે. (૩)૧૧ 
કેવી ડીપી ના કટ આઉટ બોક્ષ હયાત છે 
તેમજ તેનુું સમયાુંતરે સમારકામ કરવામાું 
આવે છે. (૪)હાલમાું આપના વવસ્તારમાું 
લો-વોલ્ટેજની કોઇ સમસ્યા નથી. જે અંરે્ 
આપને સાથે રાખીને તા. ૨૭.૦૩.૨૦૧૫ 
ના રોજ આપના વવસ્તારના હળવા 
દબાર્ની લાઇન સાથે જોડાયેલ છેલા 
વવજ-જોડાર્ોપર લારે્લ ઇલેર્કટ્રોનીક વવજ-
મીટરમાું વોલ્ટેજ ચકાસવામાું આવેલ. 
સદર ચકાસર્ી મજુબ આપના વવસ્તારમાું 

શ્રી વી એન 
ર્ામેતી,  મો. 
નું ૯૮૭૯૨ 
૦૨૨૮૧ 

અંજાર 
શહરે  

અંજાર  ભજુ  વનકાલ  

  



વોલ્ટેજ વનયમાનસુાર બરાબર છે. જે 
મજુબનુું તા. ૨૭.૦૩.૨૦૧૫ નુું કરેલ 
સ્થળ રોજકામ ની નકલ આ સાથે સામેલ 
છે. તદ ઉપરાુંત ભવવષ્યના વવકાસને  
ધ્યાને લેતા નવી ડીપી નાખવામાટે યોગ્ય 
જગ્યા મળસે તો નવી ડીપી નાખવાની 
વવચારર્ા કરવામાું આવશે. (૫) રહરે્ાુંક 
વવસ્તારમાું હયાત ૧૧ કેવી ના ખલુા 
વવજ-તારો વનયમ અનસુાર યોગ્ય અંતરે 
પસાર થતા હોય છે અને સદર વવજ-
વાયરોની સ્સ્થતી બરાબર છે એટલેકે 
જર્જરીત નથી. તેથી સદર વવજ-તારો 
બદલવાની જરૂરત રહતેી નથી (૬)આપના 
વવસ્તારમાું મોટા ભાર્ની સવીસ લાઇનો 
બદલી નાખેલ છે. તેમ છતાું કોઇ જગ્યાએ 
જર્જરીત સવીસ લાઇન બદલવાની બાકી 
રહીર્યેલ હોય તો તે અંરે્ અંજાર શહરે 
પેટા વવભાર્ીય  કચેરીનો સુંપકગ કયેથી 
બદલી આપવામાું આવશે. (૭)ઇલેર્કટ્રીક 
પોલ શામાટે ઉભા કરવા છે તે અંરે્ ની 
સ્પસ્ટતા કરવા વવનુંતી જેથી કરીને તેને 
સુંબિીત વનયમાનસુારની કાયગવાહી કરી 
શકાય (૮)તા. ૨૭.૦૩.૨૦૧૫ ના રોજ 
આપને સાથે રાખીને આપના વવસ્તારની 
સ્થળ તપાસર્ી કરવામાું આવેલ જે મજુબ 
જયા-જયા ઇન્સલેુટેડ વાયર નાખેલ છે, 
તેવી જગ્યાએ ર્ાડીંર્ કરવાની જરૂરત 
રહતેી નથી. તદ ઉપરાુંત અમકુ જગ્યાએ 



ભારે દબાર્ની લાઇન ની વનચે જગ્યાના 
અભાવે હળવાદબાર્ની લાઇન પસાર 
થાય છે. જેના લીિે સદર લાઇનમાું 
સરુક્ષાની રષ્ટીએ ર્ાડીંર્ કરવ ુ યોગ્ય 
નથી. તેમજ પસાર થતી હળવા/ભારે 
દબાર્ની લાઇન પાસેના રહરે્ાુંક અને 
વાર્ીજય માટેના મકાનો ના છજાઓ 
ર્ાડીંર્ કરતા, ર્ાડીંર્ ને અડેતેમ હોઇ 
વવજ-સરુક્ષાની દષ્ટીએ યોગ્ય નથી. 
(૯) નર્ર પાલીકા રારા જેટલી 
અંદાજપત્રની રકમ ભરપાઇ કરવામાું 
આવેલ છે. તે મજુબની કામર્ીરી પરુ્ગ 
કરવામાું આવેલ છે.તેમજ આપના 
વવસ્તારમાું પત્ર નુંબર 
૩૦૫૯/૨૬.૧૧.૨૦૧૩ મજુબ સ્ટ્રીટ લાઇટ 
માટે કેટલો વવજ વાયર નાખવાનો થાય 
છે તે મજુબ નો સવે કરવામાું આવેલ 
પરુંર્ ુ નર્રપાલીકા રારા ત્રીજા વાયર 
માટે કોઇ પર્ જાતની અરજી આવેલ ન 
હોવાથી અંદાજ પત્ર આપવામાું આવેલ 
નથી. નર્રપાલીકા રારા આ અંરે્ અરજી 
કયાગ બાદ અંદાજપત્ર આપવામાું આવશે 
અને અંદાજપત્રની રકમ ભરપાઇ કયેથી 
તે માટેની કામર્ીરી કરી આપવામાું 
આવશે. 

૧૯ 
પીર સૈયદ 
મહમદ પન્નાહ 
યસુફુશા  ન્ય ુ

ભટુકીયા ર્ામની ખેતીવાડી વવજ 
જોડાર્ જેના ગ્રા. ન 
૮૮૬૬૩/૧૦૧૩૨/૩ ન ુ કનેકશન 

 સદર ગ્રાહક નુું ખેતીવાડી શીફ્ટીંર્ ની 
મુંજૂરી તારીખ ૨૪.૫.૨૦૦૬ ના રોજ 
સકગલ ઓહફસ ની સચુના મજુબ સવે નો. 

એ.બી.પ્રજાપ
વત 
મો.ન.૯૦૯૯૦

ભીમાસર ભચાઉ  ભજુ વનકાલ  
  



મીન્ટ રોડ, 
પેરીસ બેકરી 
પાસે, ભજુ 
૯૯૨૫૮૭૭૯૫૮ 

જેના સવે ન ૧૨૭ ન ુ શીફટીંર્ 
ખોટી રીતે થયેલ બાબતે. 

૨૭૬/૩ ર્ામ – ભટુહકયા થી સવે ન-
૨૪૯/p1 ર્ામ – ખીરસરા તાલકુો – 
અબડાસા માું શીફ્ટીંર્ થયેલ છે તયારબાદ 
અતે્રની કચેરીના પત્ર નો.૪૧૭૯/૨૮.૯.૧૫ 
ના રોજ નાયબ ઈજનેર શ્રી કોઠારા સબ 
હડવીઝન  પાસે માહહતી માુંરે્લ છે જે  
ની માહહતી મળેલ નીચે મજુબ છે.   .જે 
વવહદત થાય .સદર બાબતે ગ્રાહક દ્વારા 
તારીખ ૧૯.૦૪.૨૦૦૬ ના રોજ MR NO:-

390127  થી રૂવપયા ૬૦૦ ભરી 
રજીસ્ટે્રશન કરાવેલ છે .તયારબાદ અંજાર 
હડવીજન થી માુંડવી હડવીજન પત્ર ન-
૩૩૪૫/૨૧.૪.૨૦૦૬ થી મોર્કલેલ હતી. 
માુંડવી હડવીજન થી કોઠારા સબ ્હડવીજન 
પત્ર નો-૨૩૭૧/૦૮.૫.૦૬ ના રોજ 
મોકલેલ હતી. તયારબાદ વર્ુગળ કચેરી ના 
મુંજૂરી પત્ર નો_ KC /T-2/06/4292/DT:-

29.05.2006  થી મુંજૂરી મળેલ છે. 
તયારબાદ માુંડવી વવભાર્ીય કચેરી દ્વારા 
મુંજૂરી પત્ર  MDO/TECH/ 

2844/01.06.06 દ્વારા આપવામાું આવેલ 
છે. સદર અરજદાર ને ભાવ પત્રક નો- 
૩૨૮૬/૧૩.૦૬.૦૬ ના રોજ પાઠવવામાું 
આવેલ હર્ુું. અરજદાર દ્વ્રારા તારીખ 
૧૪.૦૬.૦૬ નો રોજ   RS. 54230/-  અને                

RS.- 3750 /-  ભરપાઈ કરેલ છે. તયારબાદ 
સદર કનેકશન ૨૪.૭.૨૦૦૬ ના રોજ  

૩૩૫૯૦ 



હરલીજ કરવામાું આવેલછે. સદર બાબતે 
ડોક્યમેુન્ટ જોતા તમામ પેપસગ માું ય ુજે 
પીર દ્વારા મખુતયારનામુું એમના પતુ્ર  
અબ્દુલ ર્ફુર યસુફુ ને આપેલ છે . તેમજ 
તેમના દુબઈ કલબા - શારજાહ  - POB -

11120 નો ઉલ્લેખ કરેલ છે. 

૨૦ 

બીજલ વસ્તા 
આયર, ર્ામ: 
લફરા, તા: 
મનુ્રા, હાલે 
ભલોટ (અંજાર) 

મુંજુર થ્યેલ એજી કનેકશન લર્ાવી 
આપેલ ન હોવા બાબત. 

અરજદાર પાસેથી જરૂરી સોર્ુંદનામુું 
મેળવી  રજીસ્ટરની ખરાઈ કરી મુંજુરી 
વવભાર્ીય કચેરી YL D[/J[, K[P           

શ્રી બીજલ વસ્તા આયર, ર્ામ: લફરા, તા: 
મનુ્રા, હાલે ભલોટ (અંજાર) નુું   TFP 
૨૮.!_P!5 ના \ એજી કનેકશનનુું SFD 5]6" 

કરી  ચાલ ુSZJFDF\ આવેલ K[P            

શ્રી 
ડી.એન.પટેલ, 
નાયબ 
ઇજનેર, મનુ્રા-
૧ પે.વવ 
કચેરી. 
૯૮૭૯૨૦૨૩૧
૬ 

મનુ્રા  ૧  માુંડવી  ભજુ  વનકાલ  

  

૨૧ 

રીલેશભાઇ 
વવનોદભાઇ 
ઠક્કર, ભજુ. 
૯૮૯૮૨૯૨૧૫૬ 

"સૌર ઉજાગ સચાલીત હોમ લાઇટ" 
સ્કીમ હઠેળ વધમુા વધ ુ૧૦ એચપી 
થી વધ ુ કનેકશન અરજી ન લેવા 
બાબત. 

સોલાર પુંપસેટ યોજનાનાું વનયમ અનસુાર 
મહતમ ૧૦ એચ.પી. સિુીની અરજી જે 
તે સમયે નોિાયેલ હોય તેઓને યોજનાનો 
લાભ મળી શકે. 

NA 

      વનકાલ  

  

૨૨ 

રમેશચન્ર 
મોરારજી ઠક્કર, 
૨૧-બી બારોઇ 
રોડ, મનુ્રા. 
૯૭૨૬૨૧૭૫૫૪ 

ર્ામ પત્રી ૩૪૫/૧ સવે ન મા 
રે્રકાયદેસર કનેકશન આપવા 
બાબત.  

UFD 5+L ;J"[ G\ #$5q! DF\ TF,]SF lJSF; 

VlwFSFZLGF 5+ S|DF\S G\ D]TF5q;M 

RMJFqZFP5PVFPIMPq,[S %,M8 D\H]ZLqZHL S|DF\S 

G\ !Z!qZ__)v!_ TYF C]SD TFP 

_$P_!P!_ D]HA S]<, $* AL5LV[, 

,FEFYL" wJFZF :8[8 A[\S VMO .g0LIFDF\ ~FP 

5_qv G]\ R,6 lJHHM0F6 D[/JJF DF8[ EZ[, 

K[P p5ZMST VFWFZ 5]ZFJF VgJI[ ;NZ 

AL5LV[, SG[SXG h]5058L :SLDDF\ TFP 

!_P_5P!$GF ZMH VF5JFDF\ VFJ[, K[P 

શ્રી 
ડી.એન.પટેલ, 
નાયબ 
ઇજનેર, મનુ્રા-
૧ પે.વવ 
કચેરી. 
૯૮૭૯૨૦૨૩૧
૬ 

મનુ્રા  ૧  માુંડવી  ભજુ  વનકાલ  

  

 


