
પત્રક – ૧ 

“લોક દરબાર” અંતર્ગત મળેલ અરજીઓ 

 

લોક દરબાર તારીખ : ૨૨/૦૭/૨૦૧૫  
સ્થળ    : અરવ િંદભાઈ મનીયાર હોલ, રાજકોટ 

સમય    : સ ારે ૧૦:૩૦ કલાકે 

જજલ્લાન ું નામ  : રાજકોટ 

 

તા. ૨૨/૦૭/૨૦૧૫ ના રોજ રાજકોટ મકૂામે યોજાયેલ જજલ્લા કક્ષાના લોક દરબારની વ ર્તો : 
 

પ્રર્વત અહ ેાલ 
રજ  થયેલ પ્રશ્નોની સુંખ્યા ૪૫  
વનવત વ ષયક પ્રશ્નોની સુંખ્યા ૦૨ 
વનકાલ થયેલ પ્રશ્નોની સુંખ્યા ૪૨ 
પ્રર્વત હઠેળ રહલે પ્રશ્નોની સુંખ્યા ૦૧  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



પ્રશ્ન 
નું. 

રજ આત કતાગન  ું 
નામ અને સરનામ ું 

પ્રશ્ન / રજ આતની વ ર્ત જ ાબ / વનર્ગયની વ ર્ત વનરાકરર્ 
કરનારા 

અવિકારીશ્રીના 
નામ અને 

મોબાઇલ નુંબર 

પેટા 
વ ભાર્ીય 
કચેરી 

વ ભાર્ીય 
કચેરી 

 ર્ ગળ 
કચેરી 

વનકાલની 
સ્સ્થતી 

( વનકાલ / 
પડતર / 
નીતી 

વ ષયક ) 

જો પડતર 
હોય તો 
વનકાલની 

સમયમયાગદા 

રીમાર્કસગ 

૧ 

 
માન. પ્રમ ખ શ્રી 
એ.પી.એમ.સી., 
રાજકોટ, 
હરદે વસહ  જાડેજા 

રાજ સમઢિયાળા ર્ામે નવ ું બની રહલે 
૬૬ કે ી સબ સ્ટેશન જેન બને તેમ 
 હલે ું ચાલ  કરી જેથી તેમાુંથી નીકળતા 
જ્યોવત ગ્રામ તથા ખેતી ાડી ફીડરમાું 
વનયવમત વ કે્ષપ  ર્રનો  ીજ પ ર ઠો 
આપી શકાય. 
 

રાજ સમઢિયાળા ર્ામે નવ ું બની રહલે ૬૬ કે ી 
સબ સ્ટેશન માહ ેજેટકો દ્રારા જ લાઈ ૨૦૧૫ માું 
ચાલ  કર ાન ું હર્  ું. જે તા. ૦૪.૦૮.૨૦૧૫ના 
રોજ ચાલ  થતાું તેમાુંથી નવ ું લાખાપર 
જ્યોવતગ્રામ ઢફડર તા. ૦૬.૦૮.૨૦૧૫  ના રોજ 
ચાલ  કરેલ છે. તથા રાજસમઢિયાળાું ખેતી ાડી 
ઢફડર તા. ૧૦.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ ત્રુંબા પેટા 
વ ભાર્ીય કચેરી દ્વારા ચાલ  કર ામાું આ ેલ છે. 

કાયગપાલક 
ઇજનેર 

જસદર્ 

૯૬૮૭૬ 

૬૨૦૪૨ 

ત્રુંબા જસદર્ રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ    

૨ માન. પ્રમ ખ  શ્રી 
એ.પી.એમ.સી., 
રાજકોટ, 
હરદે વસહ  જાડેજા 

૬૬ કે ી રાજ સમઢિયાળા સબ સ્ટેસન 
માુંથી ન ા ઔદ્યોગર્ક ફીડર આપી 
નજીકના ઔદ્યોગર્ક (એચ.ટી.) ગ્રાહકોને 
આ ફીડર માુંથી  ીજ પ ર ઠો આપ ો. 
 

૬૬ કે ી રાજ સમઢિયાળા સબ સ્ટેશન માુંથી 
ન ા ઔદ્યોગર્ક ફીડર માટે મોજર્ી કામ પરૂ્ગ 
થઈ ર્યેલ છે. અને ન ા ઔદ્યોગર્ક ઢફડર 
સનરાજ ઈન્ડસ્રીયલ ફીડર માટે  તાજેતર માું 
આ સબ સ્ટેશનની નજીક આ ેલ ઔદ્યોગર્ક 
ગ્રાહક  સમઢિયાળા સ્પીનટેક્ષ પ્રાું. લી. દ્વારા 
હયાત ઔદ્યોગર્ક જોડાર્માું લોડ  િારાની 
માુંર્ર્ી કર ામાું આ ેલ છે જેના અન સુંિાને 
જસદર્ વ ભાર્ીય કચેરી દ્વારા તા. 
૦૫.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ ૬૬ કે ી રાજ 
સમઢિયાળા સબ સ્ટેશન માુંથી નવ ું ઔદ્યોગર્ક 
ઢફડરની દરખાસ્ત બના ી મુંજૂરી માટે ઉપલી 
કચેરીએ મોકલ ામાું આ ેલ છે. સદરહ ું ફીડરની 
મુંજ રી મળતા કામર્ીરી પરૂ્ગ કરી તા. 
૦૪/૦૮/૨૦૧૫ ના રોજ ન ો ઔદ્યોગર્ક ઢફડર 
સનરાજ ઈન્ડસ્રીયલ કાયગરત કર ામાું આ ેલ 
છે. 

કાયગપાલક 
ઇજનેર 

જસદર્ 

૯૬૮૭૬ 

૬૨૦૪૨ 

ત્રુંબા જસદર્ રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ   



૩ માન. પ્રમ ખ  શ્રી 
એ.પી.એમ.સી., 
રાજકોટ, 
હરદે વસહ  જાડેજા 

ઔદ્યોગર્ક (એચ.ટી.) ગ્રાહકોને જ્યોવત 
ગ્રામ ફીડરો માુંથી કાિી ઔદ્યોગર્ક 
ફીડરોમાું જોડી  ીજ પ ર ઠો આપ ો 
જેથી જ્યોવત ગ્રામ ઢફડરોમાું આ તા  ીજ 
વ કે્ષપનથી ઔદ્યોગર્ક એકમોને થર્  ું 
આવથિક/ટેકનીકલ ન કશાન વન ારી શકાય. 

૬૬ કે ી રાજ સમઢિયાળા સબ સ્ટેશન માુંથી 
ન ા ઔદ્યોગર્ક ફીડર માટે મોજર્ી કામ પરૂ્ગ 
થઈ ર્યેલ છે. અને ન ા ઔદ્યોગર્ક ઢફડર 
સનરાજ ઈન્ડસ્રીયલ ફીડર માટે  તાજેતર માું 
આ સબ સ્ટેશનની નજીક આ ેલ ઔદ્યોગર્ક 
ગ્રાહક  સમઢિયાળા સ્પીનટેક્ષ પ્રાું. લી. દ્વારા 
હયાત ઔદ્યોગર્ક જોડાર્માું લોડ  િારાની 
માુંર્ર્ી કર ામાું આ ેલ છે. જેના અન સુંિાને 
જસદર્ વ ભાર્ીય કચેરી દ્વારા તા. 
૦૫.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ ૬૬ કે ી રાજ 
સમઢિયાળા સબ સ્ટેશન માુંથી નવ ું ઔદ્યોગર્ક 
ઢફડરની દરખાસ્ત બના ી મુંજૂરી માટે ઉપલી 
કચેરીએ મોકલ ામાું આ ેલ છે. સદરહ ું ફીડરની 
મુંજ રી મળતા કામર્ીરી પરૂ્ગ કરી તા. 
૦૪/૦૮/૨૦૧૫ ના રોજ ન ો ઔદ્યોગર્ક ઢફડર 
સનરાજ ઈન્ડસ્રીયલ કાયગરત કર ામાું આ ેલ 
છે. સદરહ ું ફીડરની મુંજ રી મળતા કામર્ીરી પરૂ્ગ 
કરી તા. ૦૪/૦૮/૨૦૧૫ ના રોજ કાયગરત 
કર ામાું આ ેલ છે. 

કાયગપાલક 
ઇજનેર 

જસદર્ 

૯૬૮૭૬ 

૬૨૦૪૨ 

ત્રુંબા જસદર્ રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ   

૪ માન. પ્રમ ખ  શ્રી 
એ.પી.એમ.સી., 
રાજકોટ, 
હરદે વસહ  જાડેજા 

ખેતી ાડી વ સ્તારમાું એક જ સ ે 
નુંબરમાું આ ેલ અલર્-અલર્ બોર તથા 
ક  ામાું  ીજ  પરાશ કરી શકે તે ી 
જોર્ ાઈ કર ી. 
 

જીય  ીએનએલ નાું પઢરપત્ર નુંબર સીઈ/ 
જીય  ીએનએલ/આર.ઈ./૮૭ તા ૦૭.૦૬.૨૦૦૬ 
મ જબ એક જ સ ે નુંબરમાું હયાત ખેતી ાડીના 
 ીજ જોડાર્ દીઠ બે મોટર ચલા  ાની મુંજૂરી 
અપાતી નથી.  

- - - રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

નીવત 
વ ષયક 

  

૫ માન. પ્રમ ખ  શ્રી 
એ.પી.એમ.સી., 
રાજકોટ, 
હરદે વસહ  જાડેજા 

સાયપર, મઘર ાડા, પરે ાળા, મેસ ડા, 
રફાળા, જામર્િ, ચાુંચડીયા, બાર ર્ 
ર્ામોને ક  ાડ ા સબ ડી ીજનમાું જોડ ા 
જેથી આ ર્ામોના ખેડૂતો તથા ગ્રાહકોને 
તેમને પડતી સમસ્યાઓને તાત્કાગલક 
વન ારી શકાય. 

સાયપર, મઘર ાડા, પરે ાળા, મેસ ડા, 
રફાળા, જામર્િ, ચાુંચડીયા, બાર ર્ ર્ામો ને 
ક  ાડ ા સબ ડી ીઝન માું સમા ેશ કર ા માટે 
કુંપનીના વનયમ મ જબ આવથિક,  હી ટી તથા 
તાુંવત્રક રીતે શક્ય નથી. 

કાયગપાલક 
ઇજનેર 

જસદર્ 

૯૬૮૭૬ 

૬૨૦૪૨ 

ત્રુંબા જસદર્ રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ   



૬ માન. પ્રમ ખ  શ્રી 
એ.પી.એમ.સી., 
રાજકોટ, 
હરદે વસહ  જાડેજા 

હાલ પી.જી. ી.સી.એલ. માું હળ ા દબાર્ 
તથા ભારે દબાર્ની  ીજ લાઈનનોન ું 
નેટ કગ   િર્ ું જાય છે. સાથે સાથે 
ગ્રાહકોની સુંખ્યા પર્  િતી જતી 
હ ાથી ટેકનીકલ સ્ટાફ તથા  હી ટી 
સ્ટાફોની ભરતી કર ી જેથી ગ્રાહકોને 
તથા હાલના સ્ટાફને પડતી મ શ્કેલીઓન ું 
વન ારર્ કરી શકાય. 

આ અંરે્ હાલમાું પી.જી. ી.સી.એલ. માું વનયમ 
મ જબ ટેકવનકલ સ્ટાફ તથા  હી ટી સ્ટાફ ની 
ફાળ ર્ી કર ામાું આ તી હોય છે. તાજેતરમાું 
તારીખ ૦૧.૦૪.૨૦૧૫ નાું રોજ કાયગભાર તથા 
અન્ય પાસાઓને ધ્યાન માું લઇ રાજકોટ 
જજલ્લામાું  ન ા બે સબ ડી ીઝનો જામ કુંડોરર્ા 
તાલ કામાું જામ કુંડોરર્ા-૨ તેમજ રાજકોટ 
તાલ કા માું ત્રુંબા મ કામે કાયગરત કર ા આ ેલ 
છે. 

- - - રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ   

૭ માન. ચેરમેન  શ્રી 
ભીખાભાઈ એન. 
રોકડ, બાુંિકામ 
સવમવત, જી. પું. 
રાજકોટ 

જસદર્ તાલ કાના જી ાપર-ગ ુંદાળા ર્ામ 
તરફના ખેતી ાડીના ફીડરમાું ફોરેસ્ટ 
વ ભાર્ના  ાુંિા લે ામાું આ તા 
ફીડરના બાયફરરે્શનની કામર્ીરી 
અટકી છે યોગ્ય વનરાકરર્ લા વ ું. 
 

જસદર્ તાલ કાના જી ાપર-ગ ુંદાળા ર્ામ તરફ 
નો ૧૧કે. ી. ર્ૌર  ખેતી ાડી ફીડરમાું ફોરેસ્ટ 
વ ભાર્ના “ના  ાુંિા” પ્રમાર્પત્ર માટે જરૂરી 
દરખાસ્ત આટકોટ પે/વ  કચેરી દ્વારા ફોરેસ્ટ 
વ ભાર્માું મોકલી આપ ામાું આ ેલ છે.  લોક 
દરબારમાું પ્રશ્ન રજ  થતા, ફરીથી મોજર્ી કામ 
કરી તાુંવત્રક રીતે શક્ય હોય તે રૂટની દરખાસ્ત 
તૈયાર કર ા સ ચના આપેલ હતી. જે અન્ યે 
નાયબ ઈજનેર આટકોટ દ્વારા ફરીથી સ ે કરી 
અર્લ રૂટ નક્કી કરી તાુંવત્રક મુંજ રી માટે પ્રોજેર્કટ 
નું. ૧૧૬૦૬૭ મકૂી દરખાસ્ત કર ામાું આ ેલ 
છે. જે મુંજ ર થયે માલ-સમાન ઉપલબ્િતા 
મ જબ કામર્ીરી પરૂ્ગ કર ામાું આ શે. 

કાયગપાલક 
ઇજનેર 

જસદર્ 

૯૬૮૭૬ 

૬૨૦૪૨ 

આટકોટ જસદર્ રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

પ્રર્વત 
હઠેળ 

૩૦ ઢદ સ  

૮ માન. ચેરમેન  શ્રી 
ભીખાભાઈ એન. 
રોકડ, બાુંિકામ 
સવમવત, જી. પું. 
રાજકોટ 

જસદર્ તાલ કાના સાર્થલી અને 
પ્રતાપપ ર ર્ામે ૬૬ કે. ી. ના ન ા 
સબસ્ટેશન તાકીદે મુંજ ર કર ા. 

જસદર્ તાલ કાના સાર્થલી ર્ામે ૬૬કે. ી. 
સબસ્ટેશન મુંજ ર કરેલ છે જે ન ા સબસ્ટેશનની 
કામર્ીરી જેટકો દ્વારા ત્ ઢરત હાથ િર ામાું 
આ શે. જે બાબતે જેટકો ઝોનલ કચેરીને પર્ 
જાર્ કર ામાું આ ેલ છે. તથા પ્રતાપપ ર ર્ામે 
૬૬કે. ી. સબસ્ટેશન માટે તાુંત્રીક સ ેક્ષર્ કરી 
જરૂર દરખાસ્ત તા.૨૧/૧૦/૨૦૧૫ ના રોજ મ ખ્ય 
ઇજનેરશ્રી(પ્રોજ.) જેટકો  ડોદરાને યોગ્ય 
કાયગ ાહી અથે મોકલી આપ ામાું આ ેલ છે. 

કાયગપાલક 
ઇજનેર 

જસદર્ 

૯૬૮૭૬ 

૬૨૦૪૨ 

આટકોટ જસદર્ રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ   



૯ માન. ચેરમેન  શ્રી 
ભીખાભાઈ એન. 
રોકડ, બાુંિકામ 
સવમવત, જી. પું. 
રાજકોટ 

સાર્થલી જી.પું.સીટ હઠેળ આ તા ૧૮ 
ર્ામોમાું ખેતી ાડીની જમીનમાું ઝુપડા 
કરીને રહતેા ખેડૂતોને સામાન્ય સ્કીમ 
હઠેળ િાર  પરાશના  ીજ કનેકશન 
આપ ા અને પ રેપ રો ચાર્જ  સ લ કર ો 
નહીં. 

ખેતી ાડી જમીન માું કુંપની ના હાલ ના વનયમ 
મ જબ અરજદારો ને વનયત ભા  પત્રક મ જબ 
રકમ  સ લી  ીજ જોડાર્ આપ ામાું આ ેલ છે. 
જેથી અલર્ વ સ્તારમાું અલર્ ચાર્જ આપી  ીજ 
જોડાર્ આપવ ું કુંપનીના નીયમ મ જબ શકય 
નથી.  

કાયગપાલક 
ઇજનેર 

જસદર્ 

૯૬૮૭૬ 

૬૨૦૪૨ 

આટકોટ જસદર્ રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ   

૧૦ માન. ચેરમેન  શ્રી 
ભીખાભાઈ એન. 
રોકડ, બાુંિકામ 
સવમવત, જી. પું. 
રાજકોટ 

ખેતી ાડીમાું જે ખેડૂતોએ 
પી.જી. ી.સી.એલને વનયમાન સાર રકમ 
ભરપાઈ કરી આપી છે તે ા ખેડૂતોને 
મટીરીયલ્સના અભા ે  ીજ જોડાર્ 
આપ ામાું આ તા નથી. જેના કારરે્ 
ખેડૂતોને મ શ્કેલીઓ ભોર્ ી પડે છે જેથી  
મટીરીયલ્સની ફાળ ર્ી તાકીદે કર ી. 

ખેતી ાડીના ન ા કનેર્કશન માટે અરજદાર દ્વારા 
વનયતભા  પત્રકની રકમ ભરપાઈ થયા બાદ 
કુંપનીના વનયમ મ જબ સમય મયાગદામાું 
મટીરીયલ્સની ફાળ ર્ી કરી  ીજ જોડાર્ 
આપ ામાું આ ે છે. હાલમાું રાજકોટ જીલ્લામાું 
ખેતી ાડીમાું ૧૨૦ દી સથી  િારે સમયથી 
રકમ ભરપાઈ કરેલ હોય તે ી કોઇજ અરજીઓ  
મટીરીયલ નાું અભા ે પડતર નથી. 

અવિક્ષક ઇજનેર 

રાજકોટ ગ્રામ્ય 

૯૮૨૫૬ 

૦૩૧૬૦ 

  રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ   

૧૧ માન. ચેરમેન  શ્રી 
ભીખાભાઈ એન. 
રોકડ, બાુંિકામ 
સવમવત, જી. પું. 
રાજકોટ 

સાર્થલી-જી ાપર સઢહતના આજ બાજ ના 
ર્ામડાના ખેડ તો  ીજ પ ારને લર્તી 
ફરીયાદોન ું સમયસર વનરાકરર્ થાય 
તે ા હરે્  સર બુંને ર્ામોએ (સાર્થલી-
જી ાપર) ફોલ્ટ સેન્ટરો શરૂ કર ા. 

સાર્થલી જી ાપર સઢહતના આજ બાજ ના 
ર્ામડાના ખેડ તો  ીજ પ ારને લર્તી 
ફરીયાદોન ું સમયસર વનરાકરર્ થાય તે માટે 
જી ાપર ર્ામે એમ. આર. મક ાર્ા ઇલેર્કરીક 
આવસસ્ટન્ટની વનમણકૂ કર ામાું આ ેલ છે.  

કાયગપાલક 
ઇજનેર 

જસદર્ 

૯૬૮૭૬ 

૬૨૦૪૨ 

- જસદર્ રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ   

૧૨ માન. ચેરમેન  શ્રી 
ભીખાભાઈ એન. 
રોકડ, બાુંિકામ 
સવમવત, જી. પું. 
રાજકોટ 

 ાસા ડ સબડી ીઝનન ું  હલેી તકે 
બાયફરકેશન કરવ ું. 
 

 

પીજી ીસીએલના પ્ર ગતમાન વનયમન સાર પત્ર 
નું ૫૬૮૪ તા ૧૬.૦૬.૧૫ મ જબ જરૂર જર્ાયે 
સબસડી ીઝનનાું વ ભાજનની કામર્ીરી હાથ 
િર ામાું આ તી હોય છે. હાલ  ાસા ડ સબ 
ડી ીઝનમાું એચ.ટી. લાઇન-૧૫૪૮.૪૮ કી.મી., 
એલ.ટી. લાઇન- ૯૩૬.૭૬૮ કી.મી., ટી.સી.-
૬૪૩૫ નુંર્, એઢરયા-૧૮૦૦ ચો.કીમી., રે ન્ય - 
રૂ. ૨.૯૧ કરોડ, ગ્રાહકો- ૨૭૮૭૨ છે. જે 
પીજી ીસીએલની  પ્ર ગતમાન વનયમન સાર 
૧૫૦ % ગ્રાહકો થતા ન હો ાથી હાલ આ સબ 
ડી ીઝન ઓફીસન ું વ ભાજન શક્ય નથી. 

કાયગપાલક 
ઇજનેર 

ર્ોંડલ 

૯૯૨૫૨ 
૦૯૧૩૩ 

- ર્ોંડલ રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ   



૧૩ માન. ચેરમેન  શ્રી 
ભીખાભાઈ એન. 
રોકડ, બાુંિકામ 
સવમવત, જી. પું. 
રાજકોટ 

 ાસા ડ-આટકોટ, ર્ોંડલ, કોટડા 
સાુંર્ાર્ી સબડી ીઝન હઠેળના સાર્થલી 
વ સ્તારના ખેડૂતોને ખેતી ાડીના  ીજ 
કનેકશન  હલેી તકે આપ ા. 
 

આટકોટ સબ ઢડવ જનના હાલમાું ખેતી ાડીના 
 ીજ જોડાર્ો પીજી ીસીએલના વનયમાન સાર 
 ષગ ૨૦૦૭ સ િીના  ીજ જોડાર્ો અપાઇ 
ર્યેલા છે. તથા  ષગ ૨૦૦૮ના  ીજ જોડાર્ો  
આપ ાન ું કામ ચાલ  છે. જે જેમ બને તેમ  હલેી 
તકે કુંપનીના વનયમ મ જબ આપ ામાું આ શે.  

કાયગપાલક 
ઇજનેર 

જસદર્ 

૯૬૮૭૬ 

૬૨૦૪૨ 

- જસદર્ રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ   

૧૪ માન. ચેરમેન  શ્રી 
ભીખાભાઈ એન. 
રોકડ, બાુંિકામ 
સવમવત, જી. પું. 
રાજકોટ 

ખેડૂતોને એક જ સ ેનુંબર એકથી  ધ  
કનેકશનો આપ ા (અર્ર) એક જ સ ે 
નુંબરમાું અલર્ અલર્ જગ્યાએ બોર-
ક  ા હોય તો મુંજ ર કરેલા હો.પા. ની 
મયાગદામાું બુંને  
(બોર-ક  ા) જગ્યાએથી વપયત માટે  ીજ 
પા ર  પરાશની મુંજૂરી આપ ી. 

(૧) જીય  ીએનએલનાું પઢરપત્ર નું સીઈ/ 
જીય  ીએનએલ/આર.ઈ./૮૭ તા ૦૭.૦૬.૨૦૦૬ 
મ જબ એક જ સ ે નુંબરમાું હયાત ખેતી ાડીના 
 ીજ જોડાર્ દીઠ બે મોટર ચલા  ાની મુંજૂરી 
અપાતી નથી. (૨) જીઈઆરસીનાું રેગ્ય લેશનનાું 
સપ્લાયકોડના નોટીફીકેશન નું-૧૧-૨૦૦૫ ના 
સેકશન-૪ પ્રોસીઝર ફોર ગ્રાુંટ ઓફ સપ્લાય 
ર્કલોઝ નું- ૪.૧.૧૭ પ્રમારે્ એક પ્રીમાઈસીસમાું  
સરખા હરે્   માટે એક કરતાું  ધ   ીજ જોડાર્ 
આપી શકતા નથી. પરુંર્   જો એક જ સ ે માું 
એકથી  િારે ભાઈઓ અલર્ અલર્ ખેતી 
કરતાું હોય અને તે સ ે નું અલર્ -અલર્ ખાતા 
મ જબ વ ભાજીત થયેલ હોય ત્યારે દરેક 
ખાતાના અલર્-અલર્ ખાતેદારે જે તે ખાતાન ું 
કાયદાકીય અસ્સ્તત્  પ્રમાગર્ત કર ા માટે 
મહસેલૂ નોંિર્ી જે ી કે ૭/૧૨,૮-અ,૬ 
(હર્કર્કપત્રક) જેમાું પરી તગન/ફેરફારની નોંિ, 
ઢડસ્ટ્સ્રર્કટ ઇન્સ્પેર્કટર ઓફ લેન્ડ રેકોડગ 
(ડીઆઈએલઆર) દ્વારા પ્રમાગર્ત કરેલ જમીન 
માપર્ી શીટ/ર્ામનો નર્કશો  રે્રે દસ્તા ેજોની 
ખરાઈ કયાગ બાદ જો સદર મહસેલૂી માઢહતી 
વ ભાજીત થયેલ સ ે નું.ના અલર્-અલર્ ખાતા 
નુંબરની કાયદાકીય રીતે અલર્ અસ્સ્તત્  
પ ર ાર થર્  ું હોય તો દરેક ખાતાની સામે 
વ ભાજીત થયેલ સ ે નુંમાું અલર્ ખાતેદારને 

- - - રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

નીવત 
વ ષયક 

  



ખેતી ાડી  ીજ જોડાર્ આપી શકાય છે. 
૧૫ માન. ચેરમેન  શ્રી 

ભીખાભાઈ એન. 
રોકડ, બાુંિકામ 
સવમવત, જી. પું. 
રાજકોટ 

ખેતી ાડીમાું આપ ામાું આ તા વસિંર્લ 
ફેઝ પા ર સતત ૨૪ કલાક આપ ો. 

ખેતી ાડીમાું આપ ામાું આ તો  ીજ પ ર ઠો 
ખેતી ાડી ઢફડરોમાું અલર્ પ્રકારના ડીઝાઈનના 
રાન્સફોમગર મકૂી ૨૪ કલાક  ીજ પ ર ઠો 
આપ ામાું આ ે છે. 

અવિક્ષક ઇજનેર 

રાજકોટ ગ્રામ્ય 

૯૮૨૫૬ 

૦૩૧૬૦ 

- - રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ   

૧૬ માન. ચેરમેન  શ્રી 
ભીખાભાઈ એન. 
રોકડ, બાુંિકામ 
સવમવત, જી. પું. 
રાજકોટ 

પી.જી. ી.સી.એલના નોમ્સ મ જબ 
ટી.સી.બળી ર્યાના ૨૪ કલાકમાું 
ટી.સી.બદલ ાની જોર્ ાઈ છે, છતાું 
વનયમોની અમલ ારી કર ામાું આ તી 
નથી. જેના કારરે્ ખેડૂતોને મ શ્કેલી 
ભોર્ ી પડે છે વનયમોની અમલ ારી 
કર ી. 

પી.જી. ી.સી.એલ.ના વનયમ મ જબ 
રાન્સફોમગરની ઉપલબ્િતા મ જબ બળી ર્યેલ 
રાન્સફોમગર સમયસર ખેતી ાડી ગ્રાહકોને બદલી 
આપ ામાું આ ે છે.  

અવિક્ષક ઇજનેર 

રાજકોટ ગ્રામ્ય 

૯૮૨૫૬ 

૦૩૧૬૦ 

- - રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ   

૧૭ માન. ચેરમેન  શ્રી 
ભીખાભાઈ એન. 
રોકડ, બાુંિકામ 
સવમવત, જી. પું. 
રાજકોટ 

ખેતી ાડીની લાઈન ફોલ્ટમાું જતાું 
સમયસર રીપેર કર ામાું આ તી નથી, 
ફઢરયાદના કેટલા સમયમાું ફોલ્ટી લાઈન 
રીપેર કર ાની જોર્ ાઈ છે તેની વ ર્તો 
જાહરે કર ી. 

ખેતી ાડીમાું  ીજ લાઇન ના ફોલ્ટ પઢરસ્સ્થવતને 
અન રૂપ જેમ બને તેમ  હલેી તકે વન ારર્ 
કર ામાું આ ે છે. 

અવિક્ષક ઇજનેર 

રાજકોટ ગ્રામ્ય 

૯૮૨૫૬ 

૦૩૧૬૦ 

- - રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ   

૧૮ માન. ચેરમેન  શ્રી 
ભીખાભાઈ એન. 
રોકડ, બાુંિકામ 
સવમવત, જી. પું. 
રાજકોટ 

જસદર્-વ િંછીયા તાલ કા સબડી ીઝનોમાું 
કેટલાક ફીડરો એ ા છે કે એ ફીડરો કયા 
૬૬કે. ી. સબ ડી ીઝનમાું છે તેની 
જાર્કારી  ીજગ્રાહકો પાસે ન હો ાથી 
ફઢરયાદ  ખતે ગ્રાહકોને એક બીજા 
સબડી ીઝન  ચ્ચે િક્કા ખ ડા  ામાું 
આ ે છે. અર્ર જે તે સબડી ીઝનમાુંથી 
યોગ્ય જ ાબો અપાતા નથી. જેથી 
જસદર્-વ િંછીયા તાલ કાના દરેક સબ 
ડી ીઝન હઠેળ આ તા ૬૬કે. ી-ફીડરોની 
જાર્કારી ર્ામના નામ સાથે ઓઈલ 
પેઈન્ટ કરી દરેક સબડી ીઝન ઉપર-
ડી ીઝન ઉપર ફરજીયાત લર્ાડ ી. 

જસદર્- ીંછીયા સબ ડી ીજનોમાું ૬૬ કે ી સબ 
સ્ટેશન માથી નીકળતા ૧૧ કે ી ઢફડરોના નામ 
સબ ઢડવ જનમાું કાર્ળ પર લખી પોસ્ટર 
ચોટાડ ામાું આ ેલા છે. ઉપરાુંત ૬૬ કે ી સબ 
સ્ટેશનમાું પર્ ઢફડરો અંરે્ની જાર્કારી મકૂ ામાું 
આ તી હોય છે. 
ઉપરાુંત ફઢરયાદ અંરે્ જેને સબ ઢડવ જનમાું 
ફોલ્ટ સેન્ટર રાખ ામા આ તા હોય છે અને 
ફોલ્ટ સેન્ટરના નુંબર દરેક ર્ામના ગ્રામ 
પુંચાયતની કચેરીએ તથા ર્ામના જાહરે સ્થળે 
મકૂ ામાું આ તા હોય છે. 

કાયગપાલક 
ઇજનેર 

જસદર્ 

૯૬૮૭૬ 

૬૨૦૪૨ 

- - રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ   



૧૯ અર ર્ભાઈ એસ 
ઠ ુંમર, પ્રમ ખ શ્રી 
ભારતીય જનતા 
પાટી, ર્ોંડલ.(તા. 
ર્ોંડલ) 

ર્ોંડલ ગ્રામ્ય-૧ પેટા વ ભાર્ીય કચેરી 
નીચે જામ ાડી જીઆઇડીસી, હડમતાળા 
જીઆઈડીસી, તેમજ ઘર્ો બિો ગ્રામ્ય 
વ સ્તાર આ તો હોઈ તેમજ આ 
વ સ્તારમાું ઇન્ડસ્રીયલ ગ્રોથ પર્  િારે 
હોઈ, ઇન્ડસ્રીયલ એસોસીએસન દ્વારા 
નવ ું ઇન્ડસ્રીયલ સબ ડી ીઝન ઉભ ું 
કર ા અ ાર ન ાર રજ આતો કર ામાું 
આ ેલ છે. પર્ હજ  સ િી આ બાબતે 
યોગ્ય કર ામાું આ ેલ નથી. તો આ 
બાબતે ઘટર્  ું કરવ ું.          

પીજી ીસીએલના પ્ર ગતમાન વનયમન સાર પત્ર 
નું ૫૬૮૪ તા ૧૬.૦૬.૧૫ મ જબ જરૂર જર્ાયે 
સબસડી ીઝનનાું વ ભાજનની કામર્ીરી હાથ 
િર ામાું આ તી હોય છે. હાલ ર્ોંડલ ગ્રામ્ય-૧ 
સબ ડી ીઝનમાું એચ.ટી. લાઇન-૧૨૧૫.૧ 
કી.મી., એલ.ટી. લાઇન- ૩૭૨૮.૬ કી.મી., 
ટી.સી.-૪૩૬૭ નુંર્, એઢરયા-૫૭૨.૨૬ ચો.કીમી., 
રે ન્ય - રૂ. ૧૦.૦૦ કરોડ, ગ્રાહકો- ૨૪૧૧૮ છે. 
જે પીજી ીસીએલની  પ્ર ગતમાન વનયમન સાર 
૧૫૦ % ગ્રાહકો થતા ન હો ાથી હાલ આ સબ 
ડી ીઝન ઓફીસન ું વ ભાજન શક્ય નથી. 

કાયગપાલક 
ઇજનેર ર્ોંડલ 

મોબાઇલ નું 
૯૯૨૫૨ 

૦૯૧૩૩ 

  રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ   

૨૦ અર ર્ભાઈ એસ 
ઠ ુંમર, પ્રમ ખ શ્રી 
ભારતીય જનતા 
પાટી, ર્ોંડલ. (તા. 
ર્ોંડલ) 

નદી અને હોકરા કાુંઠે  રસાદ દરમ્યાન 
પોલ  ારું ાર પડી જતા હોય છે. તેમજ 
આ ી જગ્યાએ લાઈન ઉભી કર ામાું 
ઘર્ો સમય જતો હોય છે. તો ભવ ષ્યમાું 
આ બાબતન ું પ નરા તગન ન થાય તે ી 
કાયમી વ્યસ્થા ક ા તથા હાલ  રસાદ 
ખેંચાતા કાયમી ખેડૂતોના રાન્સફોમગર 
બળી જ ાના બના   િારે બનતા હોઈ. 
તો આ ા બળી ર્યેલ રાન્સફોમગર  હલેી 
તકે સમયસર બદલી આપ ા યોગ્ય 
વ્યસ્થા ઉભી કર ા વ નુંતી.   

નદી અને હોકરા કાુંઠે  રસાદ દરમ્યાન પોલ 
 ારું ાર પડી જ ાન ું પ નરા તગન ન થાય તે 
માટે આ ા પોલ ન ું કોન્રેટીંર્ કર ાની કામર્ીરી 
હાલ ચાલ  જ છે. તેમજ બળી ર્યેલ રાન્સફોમગર 
સ્ટોક મ જબ સમય મયાગદામાું બદલ ાની 
વ્ય સ્થા કર ા કાયગપાલક ઇજનેરશ્રી, ર્ોંડલ 
વ ભાર્ીય કચેરીને લોક દરબારમાું રૂબરૂ   
તાકીદ કર ામાું આ ેલ છે.  

કાયગપાલક 
ઇજનેર ર્ોંડલ 

મોબાઇલ નું 
૯૯૨૫૨ 

૦૯૧૩૩ 

- - રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ   

૨૧ અર ર્ભાઈ એસ 
ઠ ુંમર, પ્રમ ખ શ્રી 
ભારતીય જનતા 
પાટી, ર્ોંડલ. (તા. 
ર્ોંડલ) 

હડમતાળા ઇન્ડસ્રીયલ એસોસીએસન 
દ્રારા થયેલ રજૂઆત મ જબ શ્રીનાથજી 
ફીડરમાું ભારે  રસાદ બાદ લાઈન 
રીપીંર્માું સતત  િારો થ ાથી 
ઉત્પાદન ઉપર ઘર્ી જ  અસર થાય છે. 
તેમજ નાર્ાકીય ન કશાન થર્  ું હોય તો 
આ બાબતે જરૂરી ફીડરની મેન્ટેનન્સ 
કામર્ીરી તથા નબળા  ાયર બદલ ા 
યોગ્ય કરવ ું. 

હડમતાળા  ઇન્ડસ્રીયલ એસોસીએસન દ્રારા 
થયેલ રજૂઆત અન્ યે શ્રીનાથજી ફીડરન ું 
સમારકામ તા ૧૫.૦૭.૧૫ નાું રોજ સુંપરૂ્ગ રીતે 
પરૂ ું  કર ામાું આ ેલ છે. તમામ જમ્પરો ન ા 
બદલ ામાું આ ેલ છે. અને ખરાબ પોલ દ ર 
કરી ન ા પોલ ઉભા કર ામાું આ ેલ તથા 
લાુંબા ર્ાળામાું  ાયર ભેર્ા ન થાય તે માટે 
 ચ્ચે પોલ ઉભા કર ામાું આ ેલ છે. અને 
નડતરરૂપ ઝાડ ાને કાપ ામાું આ ેલ છે.  

કાયગપાલક 
ઇજનેર ર્ોંડલ 

મોબાઇલ નું 
૯૯૨૫૨ 

૦૯૧૩૩ 

- - રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ   



૨૨ સેરેટરી શ્રી ચેમ્બર   
ઓફ કોમસગ, 
જેતપ ર 

પી.જી. ી.સી.એલ. જેતપરૂ શહરે પેટા 
કચેરીમાું ટેકવનકલ સ્ટાફ ની વનમણકૂ 
આપ ા આદેશ થ ા બાબત 

 ડી કચેરીના સેટ અપ મ જબ જેતપ ર શહરે 
કચેરીમાું ટેકવનકલ સ્ટાફ ની વનમણકૂ નીચે 
મ જબ છે. 
કમગચારીનો 

હોદો 
મજૂર થયેલ 

સ્ટાફ 

વનમણકૂ 
આપેલ સ્ટાફ 

લાઇન 
ઈન્સ્પેકટર 

૨ ૨ 

લાઇન મેન ૫ ૫ 
આસી. 

લાઇન મેન 
૪ ૪ 

ઈલે. આસી. ૧૦ ૧૦ 
લોક દરબાર સમયે ઈલે. આસી. ની ખાલી રહલે 
૨ (બે) જગ્યા ઓડગર નુંબર ૪૭૦૨  તા. 
૨૮/૦૭/૨૦૧૫ નાું રોજ  ભરી આપ ામાું આ ેલ 
છે. 

કાયગપાલક 
ઇજનેર 

જેતપ ર 

 

  રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ   

૨૩ પ્રમ ખ શ્રી જેતપ ર 
ડાઈંર્ એન્ડ 
વપ્રિંઢટિંર્ 
એસોવસએશન 

પી.જી. ી.સેલ.જેતપરૂ ટાઉન સબ 
ઢડવ જન લે લે કમગચારીઓની ઘટ અંરે્ 

 ડી કચેરીના સેટ અપ મ જબ જેતપ ર શહરે 
કચેરીમાું ટેકવનકલ સ્ટાફ ની વનમણકૂ નીચે 
મ જબ છે. 
 

કમગચારીનો 
હોદો 

મજૂર થયેલ 
સ્ટાફ 

વનમણકૂ 
આપેલ સ્ટાફ 

લાઇન 
ઈન્સ્પેકટર 

૨ ૨ 

લાઇન મેન ૫ ૫ 
આસી. 

લાઇન મેન 
૪ ૪ 

ઈલે. આસી. ૧૦ ૧૦ 
લોક દરબાર સમયે ઈલે. આસી. ની ખાલી રહલે 
૨ (બે) જગ્યા ઓડગર નુંબર ૪૭૦૨  તા. 
૨૮/૦૭/૨૦૧૫ નાું રોજ  ભરી આપ ામાું આ ેલ 
છે. 

કાયગપાલક 
ઇજનેર 

જેતપ ર 

 

  રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ   



૨૪ માનનીય પ્રમ ખ 
શ્રી 
જસદર્ 
નર્રપાગલકા 
એ.એસ.સોજીત્રા 

જસદર્ શહરેમાું અંદરની બાજ એથી તથા 
અન્ય જે-જે વ સ્તારોમાુંથી ૧૧ કે.વ .ની 
લાઈનો પસાર થાય છે, ત્યાું અ ર ન ાર 
એર્કસીડન્ટ તથા જાનહાની થયાના 
બના ો બનેલ છે. 

જસદર્ શહરેમાું ૧૧કે.વ .ની લાઈનો રસ્તાની 
બાજ એ યોગ્ય અને સલામત અંતર જાળ ી ઉભી 
કરાયેલ છે. તેમ છતાું મહાનર્રપાગલકા તથા 
નર્રપાગલકા વ સ્તારમાું રાઢફક ને અડચર્રૂપ 
 ીજ લાઈન અને  ીજ પોલ ફેર  ા માટે 
ગ જરાત સરકાર દ્વારા ડીસ્રીબ્ય શન ઇન્રાસ્રકચર 
શીફ્ટીંર્ યોજના  ષગ ૨૦૧૫-૧૬ માટે દાખલ 
કર ામાું આ ેલ છે. સદર યોજના હઠેળ જસદર્ 
નર્રપાલીકા વ સ્તારમાું ચીફ ઓઢફસરશ્રી દ્વારા 
જસદર્ શહરે અંદર તથા બહાર નડતરરૂપ ઈલે. 
પોલ તથા વ જ-લાઇન ખસેડ ાની માુંર્ર્ી 
આ ેલ છે તેના અન સુંિાને ડી.આઈ.એસ.એસ. 
સ્કીમમાું સમા ેશ કરી તે અંરે્ની દરખાસ્ત ન. 
જે.એસ.ડી./ટેક./પ્રોં./૩૦૬૮/તા. ૧૦.૦૮.૨૦૧૫ 
થી જસદર્ પેટા વ ભાર્ીય કચેરી દ્વારા કર ામાું 
આ ેલ છે. 

કાયગપાલક 
ઇજનેર 

જસદર્ 

૯૬૮૭૬ 

૬૨૦૪૨ 

  રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ   

૨૫ જસદર્ 
નર્રપાગલકા 
પ્રમ ખ શ્રી 
એ.એસ.સોજીત્રા 

શહરે મા આ ેલ શેરીઓના ખરેૂ્ આડેિડ 
રીતે થાુંભલાઓ ઉભા કરેલ હો ાના 
કારરે્ શેરીમાું આ તા  ાહનો અંદર 
લે ામાું મ કેલીયો સજાગય છે. 

જસદર્ શહરેમાું લાઈનો રસ્તાની બાજ એ યોગ્ય 
અને સલામત અંતર જાળ ી ઉભી કરાયેલ છે.  
તેમ છતાું મહાનર્રપાગલકા તથા નર્રપાગલકા 
વ સ્તારમાું રાઢફકને અડચર્રૂપ  ીજલાઈન અને 
 ીજપોલ ફેર  ા માટે ગ જરાત સરકાર દ્વારા 
ડીસ્રીબ્ય શન ઇન્રાસ્રકચર શીફ્ટીંર્ યોજના  ષગ 
૨૦૧૫-૧૬ માટે દાખલ કર ામાું આ ેલ છે. 
સદર યોજના હઠેળ જસદર્ નર્રપાલીકા 
વ સ્તારમાું ચીફઓઢફસરશ્રી દ્વારા જસદર્શહરે 
અંદર તથા બહાર નડતરરૂપ ઈલે.પોલ તથા 
વ જ-લાઇન ખસેડ ાની માુંર્ર્ી આ ેલ છે તેના 
અન સુંિાને ડીઆઈએસએસ સ્કીમમાું સમા ેશ 
કરી તે અંરે્ની દરખાસ્ત ન. જેએસડી./ટેક/પ્રોં/ 
૩૦૬૮/ તા. ૧૦.૦૮.૨૦૧૫ થી જસદર્ પે/વ  
કચેરી દ્વારા કર ામાું આ ેલ છે. 

કાયગપાલક 
ઇજનેર 

જસદર્ 

૯૬૮૭૬ 

૬૨૦૪૨ 

  રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ   



૨૬ જસદર્ 
નર્રપાગલકા 
પ્રમ ખ શ્રી 
એ.એસ.સોજીત્રા 

શહરેમાું આ ેલ વ સ્તારના વ વ િ 
ચોકમાું અમ ક જગ્યાએ ચોકની  ચ્ચે 
થાુંભલાઓ ઉભા કરાયેલ છે. જેથી ચોકમાું 
અકસ્માત થ ાના પર્ બના ો બને છે.   

જસદર્ શહરેમાું લાઈનો રસ્તાની બાજ એ યોગ્ય 
અને સલામત અંતર જાળ ી ઉભી કરાયેલ છે.  
તેમ છતાું મહાનર્રપાગલકા તથા નર્રપાગલકા 
વ સ્તારમાું રાઢફક ને અડચર્રૂપ  ીજ લાઈન 
અને  ીજ પોલ ફેર  ા માટે ગ જરાત સરકાર 
દ્વારા ડીસ્રીબ્ય શન ઇન્રાસ્રકચર શીફ્ટીંર્ યોજના 
 ષગ ૨૦૧૫-૧૬ માટે દાખલ કર ામાું આ ેલ 
છે. સદર યોજના હઠેળ જસદર્ નર્રપાલીકા 
વ સ્તારમાું ચીફ ઓઢફસરશ્રી દ્વારા જસદર્ શહરે 
અંદર તથા બહાર નડતરરૂપ ઈલે. પોલ તથા 
વ જ-લાઇન ખસેડ ાની માુંર્ર્ી આ ેલ છે તેના 
અન સુંિાને ડી.આઈ.એસ.એસ. સ્કીમમાું સમા ેશ 
કરી તે અંરે્ની દરખાસ્ત ન. 
જે.એસ.ડી./ટેક./પ્રોં./૩૦૬૮/તા. ૧૦.૦૮.૨૦૧૫ 
થી જસદર્ પેટા વ ભાર્ીય કચેરી દ્વારા કર ામાું 
આ ેલ છે. 

કાયગપાલક 
ઇજનેર 

જસદર્ 

૯૬૮૭૬ 

૬૨૦૪૨ 

  રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ   

૨૭ જસદર્ 
નર્રપાગલકા 
પ્રમ ખ શ્રી 
એ.એસ.સોજીત્રા 

શહરેના વ વ િ વ સ્તારોમાું જયાું જયાું 
ટી.સી જાહરેમાું નડતર રૂપ હોય ખસેડી ને 
સાઈડમાું લે ા જરૂરી છે. 

મહાનર્રપાગલકા તથા નર્રપાગલકા વ સ્તારમાું 
રાઢફક ને અડચર્રૂપ  ીજ લાઈન અને  ીજ 
પોલ ફેર  ા માટે ગ જરાત સરકાર દ્વારા 
ડીસ્રીબ્ય શન ઇન્રાસ્રકચર શીફ્ટીંર્ યોજના  ષગ 
૨૦૧૫-૧૬ માટે દાખલ કર ામાું આ ેલ છે. 
સદર યોજના હઠેળ જસદર્ નર્રપાલીકા 
વ સ્તારમાું ચીફ ઓઢફસરશ્રી તેમજ માનનીય 
નર્રપાગલકા પ્રમ ખશ્રી દ્વારા વ વછયા મખૂ્ય  રોડ 
થી જસદર્ બાયપાસ સ િી આ ેલ ઈલે. પોલ 
સાથે ટીસી સાઈડમાું લે ાની માુંર્ર્ી કરેલ હોય  
તેન ું ડી.આઈ.એસ.એસ. સ્કીમમાું સમા ેશ કરી 
તે અંરે્ની દરખાસ્ત ન. 
જે.એસ.ડી./ટેક./પ્રોં./૩૦૬૮/તા. ૧૦.૦૮.૨૦૧૫ 
થી જસદર્ પેટા વ ભાર્ીય કચેરી દ્વારા કર ામાું 
આ ેલ છે. 

કાયગપાલક 
ઇજનેર 

જસદર્ 

૯૬૮૭૬ 

૬૨૦૪૨ 

  રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ   



૨૮ જસદર્ 
નર્રપાગલકા 
પ્રમ ખ શ્રી 
એ.એસ.સોજીત્રા 

શહરેમાું બ િ ારના રોજ  ીજ કાપ છે 
જેને બદલે તેને રવ  ાર ના રોજ  ીજ 
કાપ કર ો જેથી શહરેની સ્કલૂ, કોલેજો, 
સરકારી કચેરી, વ્યપારીક સુંસ્થાઓને 
કામર્ીરીમાું વ કે્ષપો ઉભા ન થાય. 

હાલમાું સમગ્ર રાજ્યમાું કોઇપર્ જગ્યાએ  ીજ 
કાપ અમલમાું નથી. 
 
 

કાયગપાલક 
ઇજનેર 

જસદર્ 

૯૬૮૭૬ 

૬૨૦૪૨ 

  રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ   

૨૯ જસદર્ 
નર્રપાગલકા 
પ્રમ ખ શ્રી 
એ.એસ.સોજીત્રા 

શહરેના જે વ સ્તારોમાું  ીજ તાર જોબ 
મારી ર્યેલ હોય તેને ખેચીને વ્ય સ્સ્થત 
કર ા અને આ ા તારને બદલે કેબલ 
નાખ ા જેથી  ીજ ચોરીના પ્રશ્નો તેમજ 
શોટ-સઢકિટના પ્રશ્નો વન ારી શકાય. 

જસદર્ શહરેમાું શહરેના જે વ સ્તારોમાું  ીજ 
તાર જોબ મારી ર્યેલ (િીલા તાર) હોય, 
લાઇનન  સ ેક્ષર્ કરી જરૂરી સમારકામ કર ામાું 
આ શે.   
 ીજ તારને બદલે ABC કેબલ નાખ ાની 
કામર્ીરી તાુંત્રીક જરૂરીયાત મ જબ કર ામાું 
આ તી હોય છે. 
તા. ૧૪/૧૦/૨૦૧૫ ના રોજ જરૂરી સમારકામ 
કર ામાું આ ેલ છે તથા ૦૬ ર્ાળાના તારન ું 
રી-સ્રીર્ીંર્ તથા ૧૫૦ મીટર લાઈનમાું ABC 

કેબલ નાખી કામર્ીરી પરૂ્ગ કર ામાું આ ેલ છે. 

કાયગપાલક 
ઇજનેર 

જસદર્ 

૯૬૮૭૬ 

૬૨૦૪૨ 

  રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ   

૩૦ જસદર્ 
નર્રપાગલકા 
પ્રમ ખ શ્રી 
એ.એસ.સોજીત્રા 

નર્રપાગલકા ની હદમાું નાખ ામાું 
આ તા પોલ નાખતા પેહલા 
નર્રપાગલકા ની પ ૂગ મુંજૂરી લે ી તેમજ 
આ બાબતે કોઈ ભાડા અંરે્નો પઢરપત્ર 
હોય તો તે રજ  કર ો. 

ઇન્ડીયન ઇલેકરીસીટી એકટ-૨૦૦૩ કલમ ૬૭ને 
જોર્ ાઇ પ્રમારે્ ઇલેકરીક લાઇન અને પોલ 
નાખ ા માટે મુંજ રી લે ાની રહતેી નથી. અને 
ભાડા અંરે્નો કોઇ પઢરપત્ર અમલમાું નથી. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

કાયગપાલક 
ઇજનેર 

જસદર્ 

૯૬૮૭૬ 

૬૨૦૪૨ 

  રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ   



૩૧ જસદર્ 
નર્રપાગલકા 
પ્રમ ખ શ્રી 
એ.એસ.સોજીત્રા 

પીજી ીસીએલ દ્વારા યોજ ામાું આ તા 
લોક દરબારમાું નર્રપાગલકાને અર્ાઉથી 
જાર્ કર ી, જેથી નર્રપાગલકાના 
સદસ્યશ્રીઓને અર્ાઉથી પ્રશ્ન મુંર્ા ી 
સમયસર રજ  કરી શકાય. 

પીજી ીસીએલ દ્વારા યોજ ામાું આ તા લોક 
દરબાર માટે લોક દરબારના ૧૦ ઢદન અર્ાઉ 
બહોળી પ્રવસધ્િી કર ામાું આ તી હોય છે. જે 
અંતર્ગત  તગમાન પત્રોમાું જાહરે વન ીદા 
આપ ામાું આ ેલ, તેમજ સબુંિીત જજલ્લાના 
પ્રમ ખશ્રી ભારતીય ઢકશાન સુંઘ, પ્રમ ખશ્રી  ેપારી 
મહામુંડળ, પ્રમ ખશ્રી ચેમ્બર ઓફ કોમગસ, 

પ્રમ ખશ્રી ચેમ્બર ઓફ ઇન્ડસ્રીઝ, અન્ય 
એશોશીયેશનો, NGO, તાલ કા પુંચાયતના 
પ્રમ ખશ્રી/ઉપપ્રમ ખશ્રી, નર્રપાલીકા પ્રમ ખશ્રી, 
જજલ્લા પુંચાયતમાું ચ ૂુંટાયેલ સભ્યશ્રીઓ, 

મામલતદારશ્રી, ઇલેર્કરીકલ ઇન્સ્પેકટરશ્રી, જજલ્લા 
પોલીસ  ડાશ્રી, માન. જજલ્લા કલેકટરશ્રીને 
વનમુંત્રર્ આપ ામાું આ ેલ છે. 

કાયગપાલક 
ઇજનેર 

જસદર્ 

૯૬૮૭૬ 

૬૨૦૪૨ 

  રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ   

૩૨ માન. ચેરમેન  શ્રી 
ભીખાભાઈ એન. 
રોકડ, બાુંિકામ 
સવમવત, જી. પું. 
રાજકોટ 

આટકોટ સ/ડી. હઠેળ ખારચીયા ર્ામનાું 
અરજદારશ્રી ભરૂાભાઈ મનજીભાઈ 
ચો ઢટયાને કલમ-૧૨૬ હઠેળ આપેલ 
ગબન-કાયદેસર વ જ બીલ ન ું કારર્ શ ું? 

આટકોટ સ/ડી. હઠેળ ખારગચયા ર્ામના 
અરજદાર શ્રી ભ રાભાઈ મનજીભાઈ ચો ઢટયાને 
તા.૨૭.૦૧.૨૦૧૫ ના રોજ થયેલ વ જ ચેઢકિંર્માું 
ચેઢકિંર્ શીટ નું. ૬૯૪૧ તા. ૨૭.૦૧.૨૦૧૫માું 
દશાગવ્યા મ જબ પીળા કલરની મેઈન સવ િસ 
 ાયર સાથે ચેડા કરી તેમાું સાુંિો કરી ફેઈજ 
તથા ન્ય રલ બુંને ખ લ્લા કરી વ જ ચોરી કરી 
શકાય તે ી કાયમી વ્ય સ્થા કરી હો ાથી વ જ 
કુંપનીના  તગમાન વનયમ મ જબ કલમ નું.૧૨૬ 
હઠેળ વ જ ચોરીન ું ગબલ આપ ામાું આ ેલ છે. 
જે વનયમઅન સાર છે.   
 
 
 
 
 

કાયગપાલક 
ઇજનેર 

જસદર્ 

૯૬૮૭૬ 

૬૨૦૪૨ 

  રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ   



૩૩ માન. ચેરમેન  શ્રી 
ભીખાભાઈ એન. 
રોકડ, બાુંિકામ 
સવમવત, જી. પું. 
રાજકોટ 

 

 

 

જસદર્-વ િંછીયા તાલ કાના દોિ-પોઈન્ટ 
 ીજળીકરર્માું ભ  ા રામજીભાઈ  
 સતાભાઈ એ ૧૦૦/- અંકે એકસો રૂવપયા 
ભરીને  ીજળીકરર્ માટેની માુંર્ર્ી કરી 
છે. તેઓનાું  ીજ કનેર્કશન ખેતી ાડીનાું 
ફીડરમાું આપેલ છે, જે  ીજ કનેર્કશન 
રહરે્ાુંકનાું ફીડર માુંથી  ીજ લાઈન 
આપ ા નમ્રપરે્ વ નુંતી છે. 

જસદર્-વ િંછીયા તાલ કામાું ભ  ા રામજીભાઈ 
 સ્તાભાઈને ઝુપ્પડ-પટ્ટી યોજના હઠેળ પોતાના 
મકાનની બાજ માુંથી નીકળતી ખેતી ાડી ફીડર 
માુંથી ૫ કે ીએ ન ું ટીસી ઉભ ું કરીને તા. 
૦૪.૦૬.૨૦૧૩ ના રોજ વ જ જોડાર્ ચાલ  કરી 
આપ ામાું આ ેલ છે. જેમાું કુંપનીના 
વનયમાન સાર અન સાર ૧૩૨ કે ી જસદર્ સબ-
સ્ટેશનમાુંથી ૧૧ કે. ી. ર્ુંજી ાડા ખેતી ાડી 
ફીડર દ્રારા ૮ કલાક થ્રી ફેઇઝ વ જપ ર ઠો તથા 
બાકીના ૧૬ કલાક વસિંર્લ ફેઇઝ વ જપ ર ઠો 
LST રાન્સફોમગર મારફત સાતત્યપ  ગક 
આપ ામાું આ ે છે. અને LST રાન્સફોમગર 
હાલમાું કાયગરત છે.  

કાયગપાલક 
ઇજનેર 

જસદર્ 

૯૬૮૭૬ 

૬૨૦૪૨ 

આટકોટ જસદર્ રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ    

૩૪ માન. ચેરમેન  શ્રી 
ભીખાભાઈ એન. 
રોકડ, બાુંિકામ 
સવમવત, જી. પું. 
રાજકોટ 

આટકોટ સ/ડી. હઠેળ ખેતી ાડી કનેર્કશન 
શીફ્ટીંર્ કરા ેલ અરજદાર શ્રી 
મર્નભાઈ ભ રગભયા ચો ઢટયા ર્ામ-
જી ાપર  ષગ ૨૦૧૩ મા કનેર્કશન 
શીફ્ટીંર્ થયેલ છે. છતાું આજઢદન સ િી 
આ ગ્રાહકને વ જ બીલ મળર્ ું નથી 
કારર્ શ ું? બે-બે  ષગ સ િી ખેડ તને 
ખેતી ાડીન ું બીલ ન મળે અથ ા 
આપ ામાું ન આ ે તેન ું કારર્ જર્ા શો 
આ સાથે પૈસા ભરેલ પહોંચ સામેલ છે. 
 

અરજદાર શ્રી મર્નભાઈ ભ રાભાઈ ચો ઢટયાન ું 
કનેર્કશન નામ રાન્સફર સાથે ખારગચયા ર્ામથી 
જી ાપર ર્ામે લોડ  િારા સાથે શીફટીંર્ 
થયેલ, જેથી ખારગચયા ર્ામન ું આ એ-૧ ટેરીફ 
 ાળું જ ન ું વ જ જોડાર્ પીડીસી થયેલ, અને 
ન ો ગ્રાહક નુંબર ઈ-ઉજાગની સીસ્ટમમાું ઓટો-
જનરેટ થયેલ. જી ાપર ર્ામ ખાતે જેનો ટેરીફ 
એ-૧ માુંથી એ-૨ ટેરીફ પર્ ઓટોમેટીક થઇ 
ર્યેલ. જેના કારરે્ મીટરન ું ખાન ું  ખાલી 
હો ાથી જેથી આજઢદન સ િી વ જ-બીલ 
વસસ્ટમની ખામીના કારરે્ બીલ બની શકેલ 
નથી. જેના અન સુંિાને જ ાબદાર કમગચારી શ્રી. 
એન.ડી. ડાુંર્ર નાયબ અવિક્ષક (રે .) ને કારર્- 
દશગક નોઢટસ પત્ર ન. ૬૭ તા. ૨૮.૦૭.૨૦૧૫ 
થી આપી ખ લાસો માર્ ામાું આ ેલ છે. તથા 
ગ્રાહકને વ જ ગ્રાહક ન ૮૯૫૧૯/૦૧૬૩૫/૦  
આપી તા. ૨૭.૦૭.૨૦૧૫ના રોજ ગ્રાહક વ જ 
બીલ આપ ામાું આ ેલ છે. 

કાયગપાલક 
ઇજનેર 

જસદર્ 

૯૬૮૭૬ 

૬૨૦૪૨ 

  રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ   



૩૫ માન. ચેરમેન  શ્રી 
ભીખાભાઈ એન. 
રોકડ, બાુંિકામ 
સવમવત, જી. પું. 
રાજકોટ 

જસદર્-વ િંછીયા તાલ કાના દોિ-પોઈન્ટ 
 ીજળીકરર્ કનેર્કશનમાું સમય 
માયાગદામાું શા માટે આપ ામાું આ તા 
નથી ? આ માુંર્ર્ીદારોની રજૂઆત 
સામેલ છે. 
 

જસદર્-વ િંછીયા તાલ કામાું ઝુપડપટ્ટી 
 ીજળીકરર્ હઠેળ,  ીજ કનેર્કશનો 
સમયમયાગદામાું આપ ામાું આ તા હોય છે. રજ  
કરાયેલ ૧૩ અરજદારોમાુંથી ૬ અરજદારોને 
 ીજ જોડાર્ આપ ામાું આ ેલ છે. જયારે ૪ 
અરજદારોને લેર્ાની રકમ બાકી હો ાથી તેમજ 
૩ અરજદારો દ્રારા પ રતા દસ્તા ેજો રજ  કરેલ 
ના હો ાથી આપેલ નથી. તા ૧૭/૦૮/૨૦૧૫ના 
રોજ નાયબ ઇજનેરશ્રી, આટકોટ પેટા વ ભાર્ીય 
કચેરી દ્રારા આ બાબતની જાર્ તાલ કા વ કાસ 
અવિકારીશ્રી, જસદર્ને કર ામાું આ ેલ છે.         

કાયગપાલક 
ઇજનેર 

જસદર્ 

૯૬૮૭૬ 

૬૨૦૪૨ 

  રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ   

૩૬ 
 

માન. ચેરમેન  શ્રી 
ભીખાભાઈ એન. 
રોકડ, બાુંિકામ 
સવમવત, જી. પું. 
રાજકોટ 

અરજદાર શ્રી  
(૧) તલસાર્ીયા ર્ૌરીબેન મા જીભાઈ  
(૨) તલસાર્ીયા ભીમાભાઈ નાનજીભાઈ 

વ િંછીયા, પ્લોટ નુંબર ૮૯ અને ૧૩૩ 

કેનાલ ની બાજ માું  આ સરનામે આ ેલ 
પ્લોટ માું બે પોલ,એલ.ટી. લાઈન નાું 
તાર નાખેલ છે તેને શીફ્ટીંર્ કરી 
આપ ા વ નુંતી. 

તારીખ ૨૭.૦૭.૨૦૧૫ નાું રોજ અરજદારના 
પ્રવતવનવિ શ્રી ભીમાભાઈ નાનજીભાઈ 
તલસાગર્યા ની હાજરીમાું નાયબ ઇજનેર 
વ િંછીયા દ્વારા સ્થળ તપાસ કરેલ છે. સદરહ  
જગ્યાએ પ્લોટની હદ તેમજ રસ્તા ની હદ નક્કી 
થઇ શકે તેમ ન હોય, આથી અરજદારો તથા 
તલાટી મુંત્રીશ્રીની રૂબરૂમાું હદ નક્કી કરી 
આર્ળની કાયગ ાહી કર ામાું આ શે તેવ ું નકકી 
કરેલ. જે તા ૧૨/૦૮/૨૦૧૫નાું રોજ અરજદારો 
તથા તલાટી મુંત્રીશ્રીની રૂબરૂમાું સ્થળ ચકાસર્ી 
કરતા સદરહ ું પોલ તથા  ીજ લાઈન પ્લોટની 
હદમાું આ ેલ નથી, જેન ું રોજ કામ કરી 
અરજદારોને ધ્યાને દોરેલ છે.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

કાયગપાલક 
ઇજનેર 

જસદર્ 

૯૬૮૭૬ 

૬૨૦૪૨ 

વ િંછીયા જસદર્ રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ   



૩૭ શ્રી રામ કોન્રીટઅ 
પ્રા. લી પાટીદડ 

એચ ટી  ીજજોડાર્ માું અ ારન ાર 
રીપીંર્ આ  ા બાબત 

સદરહ ું એચ ટી  ીજજોડાર્ ૧૧ કે. ી. પડ લા 
ફીડર થી પા ર આપ ામાું આ ે છે.  
પડ લા ફીડરન ું સમારકામ તા ૦૫.૦૮.૨૦૧૫ 
નાું રોજ સુંપરૂ્ગ રીતે કર ામાું આ ેલ છે. 
સમારકામમાું ૬૦-જમ્પરો બદલા ેલ, ૩૦- 
નડતરરૂપ ઝાડ ાને કાપ ામાું આ ેલ, ૨૫-પોલ 
સીિા કરેલ,  ૧૦- ી રોસ આમગ સીિા કરેલ, ૬-
ર્ેંર્ સ્ ીચ રીપેર કરેલ, ૪-ર્ાળાનાું િીલા 
 ાયર ટાઈટ કરેલ, ૫-ટોપ ર્કલેમ્પ બદલા ેલ,  
૬-નબળી પીન બદલા ેલ, ૧૨- નબળી ડીસ 
બદલા ેલ છે. 
હાલમા ૧૧ કે. ી. પડ લા ફીડરમાું 
સાતત્યપ ૂગક  ીજ પ ર ઠો પ રો પાડ ા આ ે છે. 
અને  ીજ વ કે્ષપ પર્ મહદ અંશે વન ારી 
શકાયેલ છે.        

કાયગપાલક 
ઇજનેર ર્ોંડલ 

મોબાઇલ નું 
૯૯૨૫૨ 

૦૯૧૩૩ 

v ર્ોંડલ રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ 
  

૩૮ વતર પવત વસમેન્ટ 
ઇન્ડસ્રીઝ પાટીદડ 

એચ ટી  ીજજોડાર્ માું અ ારન ાર 
રીપીંર્ આ  ા બાબત 

સદરહ ું એચ ટી  ીજજોડાર્ ૧૧ કે. ી. પડ લા 
ફીડર થી પા ર આપ ામાું આ ે છે.  
પડ લા ફીડરન ું સમારકામ તા ૦૫.૦૮.૨૦૧૫ 
નાું રોજ સુંપરૂ્ગ રીતે કર ામાું આ ેલ છે. 
સમારકામમાું ૬૦-જમ્પરો બદલા ેલ, ૩૦- 
નડતરરૂપ ઝાડ ાને કાપ ામાું આ ેલ, ૨૫-પોલ 
સીિા કરેલ,  ૧૦- ી રોસ આમગ સીિા કરેલ, ૬-
ર્ેંર્ સ્ ીચ રીપેર કરેલ, ૪-ર્ાળાનાું િીલા 
 ાયર ટાઈટ કરેલ, ૫-ટોપ ર્કલેમ્પ બદલા ેલ,  
૬-નબળી પીન બદલા ેલ, ૧૨- નબળી ડીસ 
બદલા ેલ છે. 
હાલમા ૧૧ કે. ી. પડ લા ફીડરમાું 
સાતત્યપ ૂગક  ીજ પ ર ઠો પ રો પાડ ા આ ે છે. 
અને  ીજ વ કે્ષપ પર્ મહદ અંશે વન ારી 
શકાયેલ છે. 

કાયગપાલક 
ઇજનેર, ર્ોંડલ 

મોબાઇલ નું 
૯૯૨૫૨ 

૦૯૧૩૩ 

v ર્ોંડલ રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

વનકાલ 
  



૩૯ પ્રમ ખ શ્રી ર્ોંડલ 
નર્રપાગલકા શ્રી 
ચુંદ ભાઈ એમ. 
ડાભી. 

 ેરી તળા નાું કાુંઠે મોટી ઇલેસ્ટ્ર્કરક 
મસીનરીઓ દ્વારા રે્ર કાયદેસર  ીજ 
જોડાર્ો લઇ અનેક ઇસમો દ્વારા પાર્ી ની 
બેફામ ચોરી થાય છે તો આ ા રે્ર 
કાયદેસર  ીજ કનેર્કસનો કાપી અને 
આ ા ઇસમો સામે કદેસરના ફોજદારી 
પર્લા લે ા  

સદરહ  જગ્યાન ું સ્થળ પરીક્ષર્ 
તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૫ના રોજ કરતા હાલ  ેરી 
તળા  ફરતે જે તે ખેડૂત ખાતેદાર ને જરૂરી 
મુંજૂરી સાથે લાઈન તથા રાન્સફોમગર ઉભા કરી 
જૂના ૧૫ ખેતી ાડી જોડાર્ આપેલ છે. જે પૈકી 
હાલ ર્ોંડલ રૂરલ-૧ સ.ડી-૧ હઠેળ ર્ોંડલનાું સ ે 
નું તથા કોટડા સાુંર્ાર્ી સ.ડી. હઠેળના ખરેડા, 
પાુંગચયા દર, વ રે્રેના સ ે નું નાું સ્થળ તથા 
સ.ડી. માુંથી મેળ ેલ માઢહતી મજૂબ ૩૫ જેટલા 
ખેતી ાડી જોડાર્ આ ેલ છે. ઉપરોર્કત 
વ ર્ત ાળા ખેતી ાડી જોડાર્ન ું ઉનાળા 
દરવમયાન પાર્ીની શોટેઝ હો ાથી આ ેલ 
ફઢરયાદનાું આિારે અર્ાઉ સકગલ ડ્રાઈ  દ્વારા 
ખેતી ાડી જોડાર્ ચેક કર ામાું આ ેલ છે તેમજ 
 ષગ ૨૦૧૪-૧૫મા ( છેલ્લે માચગ-૧૪) ૧૨ જેટલા 
આસામી ગ્રાહકોને ગબન-અવિકૃત  ીજ પરાશનાું 
પરૂ ર્ી ગબલ આપ  ામાું આ ેલ તથા જરૂરી 
કાયગ ાહી વનયમ મજૂબ કર ામાું આ ેલ.  ધમૂાું 
હાલ સ્થળ તપાસ કરતા ડેમ ભરાયેલ હો ાથી  
કોઇપર્ ગબન-અવિકૃત  ીજ પરાશ માલમૂ 
પડેલ નથી. સદરહ  જગ્યાએ જરૂઢરયાત મ જબ 
સમયાુંતરે  ીજચેઢકિંર્ કામર્ીરી કર ામાું 
આ તી હોય છે.                                                  

કાયગપાલક 
ઇજનેર 
પીજી ીસીએલ, 
ર્ોંડલ 

મોબાઇલ નું 
૯૯૨૫૨ 

૦૯૧૩૩ 

v ર્ોંડલ રાજકોટ 
ગ્રામ્ય 

નીકાલ 
  

૪૦ 
 

લીલમબેન આર. 
 ોરા, “રજની”૨/૪ 
પ્રર્વત સોસાયટી, 
રૈયા રોડ, રાજકોટ. 

ડીપોઝીટની રકમ બીલમાું આપ ા 
બાબતે. 

ગ્રાહકને બીલમાું ડીપોઝીટની રકમ રૂ. ૬૦ માટે 
એન્રી આપી દે ામાું આ ેલ છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

કાયગપાલક 
ઈજનેર શ્રી, 
પીજી ીસીએલ, 
શહરે વ ભાર્ -
૨. રાજકોટ. મો. 
૯૯૨૫૨૦૯૦૪૧ 

પ્રદ્ય મન 
નર્ર સબ 
ડી ીઝન. 

સીટી-૨. સીટી 
સકગલ. 

વનકાલ - 

 

 



૪૧ અશોકભાઈ આર. 
 ોરા “રજની”૨/૪ 
પ્રર્વત સોસાયટી, 
રૈયા રોડ, રાજકોટ. 

ડીપોઝીટ(પીડીસી)ની રકમ પરત આપ ા 
બાબતે. 

ગ્રાહકને ડીપોઝીટ(પીડીસી)ની રીફુંડની રકમ રૂ. 
૬૦૦/- ચેક. નું. ૪૭૬૩૨૬ તા. ૨૪.૦૭.૧૫ થી 
આપેલ છે. 

કાયગપાલક 
ઈજનેર શ્રી, 
પીજી ીસીએલ, 
શહરે વ ભાર્ -
૨. રાજકોટ. મો. 
૯૯૨૫૨૦૯૦૪૧ 

પ્રદ્ય મન 
નર્ર સબ 
ડી ીઝન. 

સીટી-૨. સીટી 
સકગલ. 

વનકાલ -  

૪૨ ડાયાભાઇ  ી. 
સાઢટયા, રૈયા રોડ, 
કૃષ્ર્ ક ુંજ 
સોસાયટી શેરી-૧, 
રાજકોટ. 

 ીજ પોલ ટી.સી. સાથે ઘર પાસે નડતર 
રૂપ છે. 

અરજદારને  ીજ પોલ ટી.સી. સાથે ઘર 
પાસેથી ફેર  ા માટે તા. ૨૪.૦૭.૧૫ ના રોજ 
રૂ. ૪૯૭૯૫/- ન ું કોટેશન (FQ) આપેલ છે. જે 
ભરપાઇ થયે ત્ રીત કાયગ કર ામાું આ શે.  

કાયગપાલક 
ઈજનેર શ્રી, 
પીજી ીસીએલ, 
શહરે વ ભાર્ -
૨. રાજકોટ. મો. 
૯૯૨૫૨૦૯૦૪૧ 

પ્રદ્ય મન 
નર્ર સબ 
ડી ીઝન. 

સીટી-૨. સીટી 
સકગલ. 

વનકાલ   

૪૩ દીપેનભાઈ બ હચેા, 
વશ  પાકગ , રૈયા 
ચોકડી પાસે, પ્લોટ 
ન. બી. રાજકોટ. 

મીર નર્ર ફીડર  ારું ાર બુંિ રહે ા 
બાબતે. 

મીરા નર્ર ફીડરમાું જરૂરી મેઈન્ટેનન્સ કામ 
કરેલ છે તથા ફીડર બાયફ્ર્કેશન ન ું કામ ચાલ  
છે. 

કાયગપાલક 
ઈજનેર શ્રી, 
પીજી ીસીએલ, 
શહરે વ ભાર્ -
૩. રાજકોટ. મો. 
૯૯૨૫૨૦૯૧૦૯ 

એચ.ટી.-
૩. 

સીટી-૩. સીટી 
સકગલ. 

વનકાલ   

૪૪ મનીષભાઈ બી. 
સોજીત્રા, ૪૧, 
ન્ય .જાર્નાથ, 
યાગિક રોડ, 
રાજકોટ. 

મકાન ની નજીક હાઈ  ોલ્ટેજ લાઈન 
પસાર થાય છે તે દ ર કર ા બાબતે. 

ગ્રાહક શ્રી મનીષભાઈ બી. સોજીત્રાને મકાન ની 
નજીક હાઈ  ોલ્ટેજ લાઈન પસાર થાય છે તે 
દ ર કર ા માટે તા. ૨૯.૦૭.૧૫ રૂ. ૭૬૧૪૨/- ન ું 
કોટેશન (FQ)  આપેલ છે. જે ભરપાઇ થયે 
ત્ રીત કાયગ કર ામાું આ શે. 

કાયગપાલક 
ઈજનેર શ્રી, 
પીજી ીસીએલ, 
શહરે વ ભાર્ -
૨. રાજકોટ. મો. 
૯૯૨૫૨૦૯૦૪૧ 

એચ.ટી.-૨ સીટી-૨. સીટી 
સકગલ. 

વનકાલ   

૪૫ શ્રીમતી 
ચસ્ટ્ન્દ્રકાબેન એમ. 
મેહતા., “ભ ાની 
કૃપા”, બ્લોક નું.૧, 
ર્ાુંિીગ્રામ-૬, 
રાજેશપાન પાસે, 
રાજકોટ. 

 ીજ પોલ ફેર  ા બાબતે. ગ્રાહક શ્રી શ્રીમતી ચસ્ટ્ન્દ્રકાબેન એમ.મેહતાને 
 ીજ પોલ ફેર  ા માટે તા. ૩૦.૦૭.૧૫ ના રૂ. 
૧૭૪૪૯/- ન ું કોટેશન (FQ)  આપેલ છે. જે 
ભરપાઇ થયે ત્ રીત કાયગ કર ામાું આ શે. 
 

કાયગપાલક 
ઈજનેર શ્રી, 
પીજી ીસીએલ, 
શહરે વ ભાર્ -
૨. રાજકોટ. મો. 
૯૯૨૫૨૦૯૦૪૧ 

પ્રદ્ય મન 
નર્ર સબ 
ડી ીઝન. 

સીટી-૨. સીટી 
સકગલ. 

વનકાલ   

 


