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ક્રમ 
ન \ 

અરજી ન 
અને તારીખ   

અરિદાર નુ ંનામ 
સરનામુ ં   

પ્રશ્ન ની વવગત  સબવધત ખાતા 
વવભાગ નુ ંનામ  

અરજીની વનકાલ ની વવગત  રીમાકક  

૧ તારીખ 
૧૦.૦૫.૧૬  

શ્રી બડીયા  
લાલજી કારા, રહ-ે 
ગાધંીધામ-કચ્છ  

વાવાઝોડા વસાહતમા ં
રહતેા લોકોને  કુટીર 
જ્યોત યોિના હઠેળ 
લાઈટ કનેકશનની 
વ્યવસ્થા પરૂી પાડવા 
બાબત.   

ગાધંીધામ  પેટા 
વવભાગીય કચેરી 
પીજીવીસીએલ 

સદર િગ્યાએ સ્થળ તપાસ કરતા વાવાઝોડા વસાહત  કંડલા પોટક  ટ્રસ્ટ ની 
માલલકીની માલમુ પડેલ છે. આથી વવિ કનેક્શન આપવા માટે કંડલા પોટક  ટ્રસ્ટનુ ં
“ના ંવાધંા પ્રમાણપત્ર” ગાંધીધામ પેટા વવભાગીય કચેરીએ એ-વન ફોમક તથા અન્ય 
િરૂરી દસ્તાવેિો સાથે િમા કરાવવાનુ ં રહશેે. અરિદારશ્રીને આ બાબતે અતે્રની 
કચેરી દ્વારા અગાઉ પણ વવિ કનેક્શન માટે કંડલા પોટક  ટ્રસ્ટનુ ં “ના ં વાધંા 
પ્રમાણપત્ર” રજૂ કરવા િણાવેલ હત ુ ંપરંત ુસદર અરિદારશ્રી દ્વારા આિદદન સધુી 
કંડલા પોટક  ટ્રસ્ટનુ ં“ના ંવાધંા પ્રમાણપત્ર” ગાધંીધામ પેટા વવભાગીય કચેરીને આપેલ 
નથી. આથી કંડલા પોટક  ટ્રસ્ટનુ ં“ના ંવાધંા પ્રમાણપત્ર” મળ્યે વીિ કનેકશનો આપી 
શકાશે. 

વનકાલ  

૨ તારીખ 
૧૧.૦૫.૧૬  

પ્રવીણભાઈ.પી.વા
ઘેલા રહ-ે 
ગાધંીધામ-કચ્છ   

જી.આઈ.ડી.સી માં 
વર્ષોથી વસતા ગરીબ 
પદરવારોને જીવન િરૂરી 
પ્રાથવમક સવુવધાઓ 
લાઈટ, પાણી વગેરેની 
વ્યવસ્થા આપના 
તરફથી પરૂી પાડવામા ં
આવે તેવી વવનતંી. 

કાસેઝ  પેટા 
વવભાગીય કચેરી 
પીજીવીસીએલ  

સદર િગ્યાએ સ્થળ તપાસ કરતા સદર ઝુપડપટ્ટી વવસ્તાર સેક્ટર-૧૦ /એ 
ઇન્ડસ્ત્રીયલ વવસ્તારના ં રોડ સાઈડમાં આવતુ ં હોવાથી ગાંધીધામ નગરપાલલકા ને 
હસ્તક છે. રાજ્ય સરકારશ્રીના ઠરાવ ક્રમાકં ન ંઆર.ઈ.એસ-૧૦૯૪-૪૪૦૩-ક૧, તા. 
૦૭.૦૮.૨૦૧૫ મિુબ તમામ અરિદારોની અરજીઓ ગાંધીધામ નગરપાલલકા 
મારફતે પીજીવીસીએલ કચેરીને રજૂ કરવાની રહ ે છે. આ અરજીઓ કાસેઝ પેટા 
વવભાગીય કચેરીએ રજૂ થયે વીિ િોડાણ આપવાની કાયકવાહી કરવામા ંઆવશે.  

વનકાલ  

૩ અરજી 
નબંર -૩૬ 
તારીખ 
૧૨.૦૫.૧૬  

શ્રી બડીયા રમેશ 
ગાગંજી રહ-ેબી-
૯૧૪ 
,રોટરીનગર,ગાધંી
ધામ –કચ્છ. 

રોટરીનગર મા ંરહતેા 
લોકોને  લાઈટ 
કનેકશનની વ્યવસ્થા 
પરૂી પાડવા બાબત.   

ગાધંીધામ  પેટા 
વવભાગીય કચેરી 
પીજીવીસીએલ 

સદર િગ્યાએ સ્થળ તપાસ કરતા રોટરીનગર  કંડલા પોટક  ટ્રસ્ટ ની માલલકીની 
માલમુ પડેલ છે. આથી વવિ કનેક્શન આપવા માટે કંડલા પોટક  ટ્રસ્ટનુ ં ‘’પ્લોટ 
એલોટમેન્ટ લેટર ” ગાધંીધામ પેટા વવભાગીય કચેરીએ એ-વન ફોમક તથા અન્ય 
િરૂરી દસ્તાવેિો સાથે િમા કરાવવાનુ ંરહશેે. કંડલા પોટક  ટ્રસ્ટનુ ં“’પ્લોટ એલોટમેન્ટ 
લેટર” મળ્યે વીિ કનેકશનો આપી શકાશે. 

વનકાલ 



૪ અરજી 
નબંર -૫૨ 
તારીખ 
૧૨.૦૫.૧૬  

શ્રી નીલેશ 
ચદુંલાલ ઠક્કર 
રહ-ેપ્લોટ નબંર-૧, 
મકાન નબંર -
૫,વોડક-૧૨સી 
,લીલાશાહ 
નગર,ગાધંીધામ –
કચ્છ. 

નવી સુદંરપરુી ના 
દુકાનદારો ને   વીિ 
કનેકશન આપવા 
બાબત.   

ગાધંીધામ  પેટા 
વવભાગીય કચેરી 
પીજીવીસીએલ 

૧-ગાધંીધામ ખાતે આવેલ સુદંરપરુી વવસ્તાર ગાધંીધામ નગરપાલલકા હઠેળ આવેલ 
છે.સદર વવસ્તાર મા ં દુકાનદારો ને દુકાનોમા ં  વીિિોડાણ આપવા માટે 
નગરપાલલકા ની”નાં વાંધા પ્રમાણપત્ર”  િરૂરી હોય” ના ંવાધંા પ્રમાણપત્ર” મળ્યા 
બાદિ વીિિોડાણ આપી શકાય. 
૨-પીજીવીસીએલ કંપની ના વનયમ મિુબ વાણીિય હતે ુ માટેન ુ વીિિોડાણ 
મેળવવા માટે માલલકી નો આધાર િરૂરી હોય છે.તે વસવાય એટલે કે માલલકી 
આધારો વવનાની િગ્યા (દબાણવાળી) કે જે િગ્યાઓ ગાધંીધામ નગરપાલલકા હસ્તક 
ની હોય વાણીિય હતે ુમાટેનુ ંવીિિોડાણ આપી શકાય નહી. 
૩-ઝુપડપટ્ટી વવસ્તારોમા ંપીજીવીસીએલ દ્વારા કરારનામા ઉપર આપેલ વવિિોડાણો 
ફક્ત રહણેાકં હતે ુમાટેના િ છે.આ કરારનામુ ં ફક્ત રહણેાકં હતે ુમાટેિ છે નદહ કે 
વાણીિય હતે ુમાટે.  

વનકાલ 

૫ અરજી 
નબંર -૫૩ 
તારીખ 
૧૨.૦૫.૧૬  

શ્રી િયેશ 
જેઠાલાલ ભદ્રા રહ-ે
ચામુડંા નગર,જૂની 
સુદંરપરુી 
,ગાધંીધામ –કચ્છ. 

સુદંરપરુી ચામુડંા નગર 
મા ંવસિંગલ ફેઝ માથંી થ્રી 
ફેઝ વીિ કનેકશન 
આપવા બાબત.   

ગાધંીધામ  પેટા 
વવભાગીય કચેરી 
પીજીવીસીએલ 

સદર અરજીવાળી િગ્યાએ સ્થળ તપાસ કરતા સદર ઝુપડપટ્ટી વવસ્તાર ગાધંીધામ 
નગરપાલલકા ને હસ્તક છે. રાજ્ય સરકારશ્રીના ઠરાવ ક્રમાકં ન ંઆર.ઈ.એસ-૧૦૯૪-
૪૪૦૩-ક૧, તા. ૦૭.૦૮.૨૦૧૫ મિુબ નગરપાલલકા હસ્તક ની ઝુપડપટ્ટી વવસ્તાર 
મા ંરહણેાકં હતેસુર એક પોઈન્ટ વાયરીંગ સાથે વીિિોડાણ આપવાની િોગવાઈ છે. 
આ ઠરાવ ના અનસુધંાને રહણેાકં માટે વસિંગલ ફેઝ કનેક્સનો  સદર ઝુપડપટ્ટી 
વવસ્તારમા ંગાધંીધામ પેટા વવભાગીય કચેરી દ્વારા આપેલા છે. 
 રાજ્ય સરકારશ્રીના ઠરાવ ના અનસુધંાને આપશ્રીની ઝુપડપટ્ટી વવસ્તાર મા ંથ્રી ફેઝ 
રહણેાકં વીિ કનેકશન આપી શકાય નહી 

વનકાલ 

 


