
પત્રક – ૧ 

“લોક દરબાર” અંતર્ગત મળેલ અરજીઓ 

 

લોક દરબાર તારીખ : ૦૨/૦૯/૨૦૧૫ 
સ્થળ    : સાાંસ્કૃતતક ભવન, લીલાવતી કોમ્પલેક્ષ, પ્રભાસ પાટણ. 
સમય    : સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે 

જિલ્લાન ાં નામ  : ર્ીર સોમનાથ 

 

તા. ૦૨/૦૯/૨૦૧૫ ના રોિ પ્રભાસ પાટણ મકૂામે યોજાયેલ જિલ્લા કક્ષાના લોક દરબારની તવર્તો : 
 

પ્રર્તત અહવેાલ 
રજ  થયેલ પ્રશ્નોની સાંખ્યા ૪૩ 

તનતત તવષયક પ્રશ્નોની સાંખ્યા ૦૨ 
તનકાલ થયેલ પ્રશ્નોની સાંખ્યા ૪૧ 
પ્રર્તત હઠેળ રહલે પ્રશ્નોની સાંખ્યા ૦૦  
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અતિકારીશ્રીના 
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વર્ ગળ 
કચેરી 

તનકાલની 
સ્સ્થતી 
( તનકાલ 
/ પ્રર્તત 
હઠેળ / 
નીતી 

તવષયક ) 

િો 
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હઠેળ 
હોય તો 
તનકાલ
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રીમાર્કસગ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ 
૧ શ્રી મનસ ખભાઈ 

શાંભ ભાઈ 
ભેસાણીયા મ . 
ભાખા.તા.ર્ીરર્ઢ
ડા,જી.ર્ીરસોમના
થ. 

ર્ીરર્ઢડા તાલ કાના ૬૬ કે.વી. 
સબસ્ટેશન નીચે ર્ીર-બોડગર નજીક 
આવતા ર્ામડાઓમાાં ખેતીવાડી 
તવસ્તારનો વીિ પાવર દદવસ દરતમયાન 
આપવા અંરે્. 

એપેક્ષ કતમદટમાાં માંજૂર થયેલ નીતત અન સાર 
અને જીય વીએનએલ દ્રારા તા. ૧૭.૦૧.૦૬ ના 
રોિ જીય વીએનએલની સાંલગ્ ન વીિ તવતરણ 
કાંપનીઓને લખવામાાં આવેલ પત્ર અન સાર,  

સામાન્ ય સાંિોર્ોમાાં કૃતષ તવષયક ગ્રાહકોને પ્રતત 
સાપ્ તાદહક બદલાતા રોટેશન મ િબ દદવસ અને 
રાત્રીના સમય દરતમયાન આઠ કલાક વીિ 

પ રવઠો પરૂો પાડવામા આવતો હોય છે. 
વીિળીની માાંર્ અને પ રવઠાની સમર્ લા 
િળવાઇ રહ ે અને તસસ્ટમ ઉપર એકી સાથે 
ખેતીવાડી લોડન ાં ભારણ ન આવે અને તસસ્ટમન ાં 
સારી રીતે તનયમન થઈ શકે તે હરે્   થી 
પીજીવીસીએલ હઠેળના ખેતીવાડી ફીડરોને ક લ 
બાવન ગ્ર પમાાં તવભાજીત કરવામાાં આવેલ છે 
 
 
 
 
 
 
 
 

શ્રી આર બી 
ચૌહાણ,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય કચેરી, 
ઉના , 
મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૦
૨ 

ર્ીર ર્ઢડા. ઉના અમરેલી નીતત 
તવષયક 

  



૨ શ્રી મનસ ખભાઈ 
શાંભ ભાઈ 
ભેસાણીયા મ . 
ભાખા.તા.ર્ીરર્ઢ
ડા,જી.ર્ીરસોમના
થ. 

જામવાળા તથા ભાખા ર્ામમાાં જ્યોતત 
પાવર હાલમાાં છે તેમાાં ઘણી રજ આતો 
કરવા છતા આ બાંને ર્ામોને જ્યોતત 
પવારનો પ રતો લાભ મળતો નથી 
તેમના કારણો િણાવવા. 

જામવાળા તથા ભાખા ર્ામમાાં હાલ જામવાળા 
જ્યોતતગ્રામ ફીડરમાાંથી વીિપ રવઠો મળે છે 
જેમાાં ઓર્સ્ટ-૧૫ મદહના દરમ્યાન ૫ TT , ૧ 
PF ,૬ ESD તથા ૧ PSD આવેલ છે તથા તા. 
૩૧.૮.૧૫ના રોિ  જામવાળા ફીડરન ાં સાર્રખેડ  
યોિના હઠેળ  લાઇન મેન્ટેનન્સ કરવામાાં આવેલ 
જે અંતર્ગત ક લ ૧.૫ કી.મી. કાંડકટર તથા અન્ય 
િરૂરી ફેબ્રીકેસન બદલાવેલ છે. હાલ માહ.ેસપ 
૧૫ દરમ્યાન વીિ તવકે્ષપોની સાંખ્યામાાં મહદ 
અંશે ઘટાડો થયેલ છે. 

શ્રી આર બી 
ચૌહાણ ,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય કચેરી, 
ઉના , 
મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૦
૨ 

ર્ીર ર્ઢડા. ઉના અમરેલી તનકાલ ૩૧.૦૮.
૧૫ 

 

૩ શ્રી મનસ ખભાઈ 
શાંભ ભાઈ 
ભેસાણીયા મ . 
ભાખા.તા.ર્ીરર્ઢ
ડા,જી.ર્ીરસોમના
થ. 

ર્ીરર્ઢડા તાલ ાંકાના બાબરીયા ર્ામ 
પાસે નેશ આવેલ છે તેમાાં વસતા 
માલિારી લોકોને વીિિોડાણ મળર્ ાં નથી 
તેની બાજ માાં ફોરેસ્ટ ના ર્કવાટર આવેલ 
છે તેમને ક્ાાં તનયમ અન સાર પાવર 

આપેલ છે તેની સ્પષ્ટતા કરાવી 

બાબરીયા નેસ તવસ્તાર િ ાંર્લમાાં આવતો હોય 
તયાાં પીજીવીસીએલ ન ાં નેટવકગ  ન હોય સદર 
ર્ામમાાં વીિ િોડાણ નથી પરાંર્   સરકારશ્રી ની 
નવી સોલાર હોમ લાઈટ યોિના હઠેળ 
બાબરીયા નેસ તવસ્તારમાાંથી રૂબરૂ િઈ ૮ અરજી 
મેળવેલ છે તથા તેઓને કાંપનીના તનયમ મ િબ 
રૂબરૂ અંદાિ પત્ર પાઠવેલ છે. જેમાાંથી એક 
અરિદારે અંદાિપત્ર ભરપાઈ કરેલ નથી તથા 
૭ અરિદાર બી.પી.એલ. તથા એસ.સી. 
કેટેર્રીમાાં આવતા હોઈ તેઓએ નાણા ભરપાઈ 
કરવાના થતા ન હોઈ સોલાર તસસ્ટમ થી આ  
અરિદારોને વીિ િોડાણો ચાલ  કરવા માટે 
એ.એમ.સી.ઓ./ટેક-૩/૭૪૬૫ તા. ૨૩.૦૯.૧૫ થી 
મેસસગ.એલ્સોન એનિી તસસ્ટમ, અમદાવાદ. 
કાંપનીને લીસ્ટ આપેલ હતો જેના અન સાંિાને 
તારીખ ૨૯.૧૨.૨૦૧૫ ના રોિ આ અરિદારોને 
સોલાર હોમ લાઈટ દ્વારા વીિ પ રવઠો પ રો 
પાડવામાાં આવેલ છે. 
 

 

 

 

 

શ્રી આર બી 
ચૌહાણ ,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય કચેરી, 
ઉના , 
મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૦
૨ 

ર્ીર ર્ઢડા. ઉના અમરેલી તનકાલ   



૪ શ્રી મનસ ખભાઈ 
શાંભ ભાઈ 
ભેસાણીયા મ . 
ભાખા.તા.ર્ીરર્ઢ
ડા,જી.ર્ીરસોમના
થ. 

નવા રચચત ર્ીર ર્ઢડા તાલ કા ને 
પી.જી.વી.સી.એલ. કાંપનીની નવી ઓફીસ 
મળેલ છે તો ર્ીર ર્ઢડા તાલ કામાાં 
આવતા ર્ામડાના ખેડૂતોને ઉના 
તાલ કામાાંથી બાકાત કરી પ્રાયોરીટી 
પ્રમાણે વીિ િોડાણ આપવા બાબત 

પી.જી.વી.સી.એલ. કચેરી ર્ીર ર્ઢડા દ્વારા ર્ીર 
ર્ઢડા સબડીવીઝન હઠેળ આવતા ર્ામોન ાં 
ખેતીવાડી વીિ િોડાણ અંરે્ન ાં ઉના-૧ 
સબડીવીઝન થી અલર્ પ્રાયોરીટી રજીસ્ટર 
બનાવેલ છે, જે મ િબ િ નવા ખેતીવાડી વીિ 
િોડાણોની કાયગવાહી કરવામાાં આવે છે. 

શ્રી આર બી 
ચૌહાણ ,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય કચેરી, 
ઉના , 
મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૦
૨ 

ર્ીર ર્ઢડા. ઉના અમરેલી તનકાલ   

૫ શ્રી મનસ ખભાઈ 
શાંભ ભાઈ 
ભેસાણીયા મ . 
ભાખા.તા.ર્ીરર્ઢ
ડા,જી.ર્ીરસોમના
થ. 

સમગ્ર ગ િરાતના ખેડૂતોને એકિ સવે 
નાંબરમાાં એક િ વીિિોડાણ મળે છે હોષગ 
પાવરમાાં વિારો મળે છે આ તનયમને 
બદલે એકિ સવે નાંબરમાાં ખેડૂતોને 
િરૂરીયાત મ િબ વીિિોડાણ આપવા 
બાબત 

જી.ઈ.આર.સી. નાાં રેગ્ય લેશનનાાં સપ્લાયકોડના 
નોટીફીકેશન નાં- ૧૧-૨૦૦૫ ના સેકશન-૪ 
પ્રોસીઝર ફોર ગ્રાાંટ ઓફ સપ્લાય ર્કલોઝ નાં- 
૪.૧.૧૭ પ્રમાણે એક પ્રીમાઈસીસમાાં  સરખા હરે્   
માટે એક કરતાાં વધ  વીિ િોડાણ આપી શકતા 
નથી. પરાંર્   િો એક િ સવે માાં એક થી વિારે 
ભાઈઓ અલર્ અલર્ ખેતી કરતાાં હોય અને તે 
સવે નાંબર અલર્-અલર્ ખાતા મ િબ 
તવભાજીત થયેલ હોય તયારે દરેક ખાતાના 
અલર્ અલર્ ખાતેદારે જે તે ખાતાન ાં 
કાયદાકીય અસ્સ્તતવ પ્રમાચણત કરવા માટે 
મહસેલૂ નોંિણી જેવી કે ૭/૧૨, ૮-અ, ૬ 
(હર્કર્કપત્રક) જેમાાં પરીવતગન / ફેરફારની નોંિ, 

દડસ્ટ્સ્િર્કટ ઇન્સ્પેર્કટર ઓફ લેન્ડ રેકોડગ 
(ડીઆઈએલઆર) દ્વારા પ્રમાચણત કરેલ િમીન 
માપણી શીટ /  ર્ામનો નર્કશો વરે્રે દસ્તાવેિો 
ની ખરાઈ કયાગ બાદ િો સદર મહસેલૂી માદહતી 
તવભાજીત થયેલ સવે નાંબરના અલર્-અલર્ 
ખાતા નાંબરની કાયદાકીય રીતે અલર્ અસ્સ્તતવ 
પ રવાર થર્  ાં હોય તો દરેક ખાતા ની સામે 
તવભાજીત થયેલ સવે નાંબરમાાં અલર્ 
ખાતેદારને ખેતીવાડી વીિ િોડાણ આપી શકાય 
છે. 
 

શ્રી આર બી 
ચૌહાણ ,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય કચેરી, 
ઉના , 
મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૦
૨ 

ર્ીર ર્ઢડા. ઉના અમરેલી નીતત 

તવષયક 

  



૬ છર્નભાઈ 

લાખાભાઈ 
બાાંભણીયા, 
નર્રપાચલકા 
કમગચારી 
સોસાયટી, શાહ 
એચ.ડી. હાઇસ્ક લ 
પાછળ, બ્લોક 

નાંબર-૧, ઉના, જી. 
ર્ીર સોમનાથ. 

તારીખ ૦૭/૦૪/૨૦૧૫ ના રોિ શ્રી 
બી.એમ.સોલાંકી સાહબે દ્વારા અમારા ૨૦ 
હો.પા. ના વીિ કનેર્કશનમાાં ચેદકિંર્ કરી 
ખોટી રીતે વીિ ચોરીન ાં બીલ આપવા 
બાબત. 

શ્રી છર્નભાઈ લાખાભાઈ બાાંભણીયા ર્ીરર્ઢડા 
પે/વી કચેરીના તાબા હઠેળના રસ લપરા ર્ામે 
ગ્રાનાં ૬૧૨૩૫/૦૦૧૯૭/૦ થી ૨૦ હો.પાન ાં મીટર 
વાળાં ખેતીવાડી વીિ િોડાણ િરાવે છે. તા. 
૭.૪.૧૫ના રોિ તેમના વીિ િોડાણન ાં કાંપનીના 
તનયમ મ િબ ચેદકિંર્ કરતા તેઓ વીિ િોડાણ 
ના મીટરમાાંથી ૭.૫ હો.પા.ની બે મોટર ક વાપર 
૩.૦ હો.પા.ની મોટર બોરમાાં, ૫.૦ હો.પા.ની 
મોટર કેનાલ પર તથા તેઓની ઓરડીમાાં ૫૨૦ 
વોટનો લાઈટીંર્ લોડ ચલાવતા હતા. આમ ક લ 
૨૩.૦ હો.પા.નો ખેતીવાડી લોડ તથા ૫૨૦ 
વોટના લાઈટીંર્ લોડ મ િબ ચેદકિંર્ સીટ નાંબર 
૧૪૮૧૦૯ તા.૭.૪.૧૫થી ભરેલ તથા તે મ િબ 
કલમ ૧૨૬ હઠેળ રૂ.૫૪૮૫૭.૭૮ન ાં ઉપરોર્કત 
રે્રરીતતન ાં પ રવણી બીલ કાંપનીના પ્રવતગમાન 
તનયમ મ િબ આપેલ છે. તયારબાદ ગ્રાહકની તા 
૨૦.૦૫.૧૫ની વીિ બીલમાાં રાહત આપવાની 
અરજીને માન્ય રાખી ર્ીર ર્ઢડા પે/તવ કચેરી 
દ્વારા તા ૦૩.૦૬.૧૫ના રોિ ગ્રાહકની રૂબરૂ 
રજૂઆત સાંભાળતા તેમના બીલમાાં ૨૦% રાહત 
કરેલ તે રાહત અંરે્ પણ ગ્રાહકને અસાંતોષ 
હોવાથી તેઓ દ્વારા તા ૨૫.૦૫.૧૫ના રોિ વધ  
રાહતની અરજી કરેલ જે રજૂઆત તવભાર્ીય 
કચેરીમાાં મોકલતા કાયગપાલક ઇિનેરશ્રી દ્વારા 
ગ્રાહકને તા ૦૯.૦૭.૧૫ના રોિ રૂબરૂ સાાંભળી 
તેઓના બીલમાાં વધ  ૧૫%ની રાહત કરી 
આપેલ હતી તથા રૂ. ૩૫૬૬૯.૨૬ન ાં પ રવણી 
બીલ આપેલ હર્  ાં. ગ્રાહકે તા ૨૨.૦૫.૧૫ના રોિ 
રૂ.૧૯૦૦૦ તથા તા ૨૧.૦૮.૧૫ના રોિ ૯૮૦૦ 
એમ ક લ રૂ.૨૮૮૦૦ ભરેલ છે. તથા રૂ. 
૬૮૬૯.૨૬ બાકી છે. 

શ્રી આર બી 
ચૌહાણ ,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય કચેરી, 
ઉના , 
મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૦
૨ 

ર્ીર ર્ઢડા. ઉના અમરેલી તનકાલ   



૭ દત્તાભાઈ કોર્ાજે    

કોષાધ્યક્ષ ્

"ભારતીય િનતા 
પાટી , 
ર્ીરસોમાાંનાથ 
જીલ્લો (ગ િરાત) 
પોસ્ટ કોડીનાર 

કોડીનાર શહરેમાાં સોમનાથ ફીડરના 
દદવસમાાં ૧૫ થી ૨૦ વખત લાઈટ બાંિ 
થાય છે. સોમનાથ દફડરમાાં કોડીનાર 
નર્ર પાચલકાનો પાણી પ રવઠો તેમિ 
સ્ટેટબેંક ઓફ ઇસ્ટ્ન્ડયા મામલતદાર કચેરી 
તેિરી ઓફીસ જેવી મ ખ્ય કચેરીઓં પણ 
આવેલ છે વારાંવાર લાઈટ િતી હોવાથી 
શહરેમાાં તનયતમત પાણી તવતરણ થઈ 
શકર્  ાં નથી અને ઉપરોર્કત કચેરીમાાં 
આવતા અરિદારોને કામમાાં મ શ્કેલી 
પડેછે. છેલ્લા ૩ મદહનાના ૬૬ કે.વી ના 
રીપોટગ  માંર્ાવશો તો સાચો ખ્યાલ આવશે 
વારાંવાર રજૂઆત કરવા છતા કોઈ ઉકેલ 
આવેલ નથી 

૬૬ કે.વી. કોડીનાર સબસ્ટેશન માાંથી 
જ ન,જ લાઈ,ઓર્સ્ટ મદહનાનો દરપોટગ  તપાસતા 
તેમાાં ૧૧ કે.વી. સોમનાથ ફીડરમાાં ઇમરિન્સી 
સટ ડાઉન ની સાંખ્યા વિારે છે. 
તા.૦૬.૦૬.૨૦૧૫ ના રોિ સોમનાથ ફીડરમાાં 
પ્રીમોન્સ ન મેન્ટેનન્સ કરેલ જેમાાં ઝાડ ની ડાળી 
કાપવાન ાં તથા નવા િ ાંપર કરવાન ાં વરે્રે િરૂરી 
સમાર કામ કરેલ પરાંર્   જ ન મદહના માાં આવેલ 
અતીવસૃ્ટ્ષ્ટ ને લીિે તથા તયારબાદ સોમનાથ 
ફીડર તથા તેને ક્રોસ થતા અન્ય ફીડરોના 
સમારકામ દરતમયાન સોમનાથ ફીડર વિારે 
બાંિ રહલે છે.વધ માાં સોમનાથ ફીડર કોડીનાર 
શહરેી તવસ્તારમાાં આવે છે તથા સદર મેન્ટેનન્સ 
કામ માટે ફીડરન ાં શટ ડાઉન લેવાન ાં હોઈ તથા 
આ ફીડરમાાં સ્કલૂો તથા સરકારી ઓદફસો 
આવતી હોઈ તારીખ ૧૨.૦૯.૧૫ સ િીમાાં 
તબ્બ્કાવાર શટ ડાઉન લઈને િરૂરી મેન્ટેનન્સની 
કામર્ીરી પણૂગ કરેલ છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

શ્રી આર બી 
ચૌહાણ ,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય કચેરી, 
ઉના , 
મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૦
૨ 

કોડીનાર-૧ ઉના અમરેલી તનકાલ   



૮ કરસનભાઈ એમ 
સોલાંકી, પ્રમ ખ શ્રી 
સોમનાથ એકેડમી, 
કોડીનાર 

કરસનભાઈ એમ સોલાંકી પ્રમ ખ શ્રી 
સોમનાથ એકેડમી કોડીનારના નામે 
સ્કલૂો તથા કોલેિ ચલાવે છે તથા 
અમારી કોલેિમાાં ભણતા તવદ્યાથીઓ 
બાયપાસ પાસે તવધ તનર્રમાાં આવેલ 
બાબ ભાઈ રાણાભાઈ ડોડીયાના મકાનમાાં 
ભાડેથી રહછેે જેન ાં ભાડ ાં અમે ભરપાઈ 
કરીએ છે. આપના તવધ ત કમગચારીઓ આ 
સોસાયટીમાાં ચેદકિંર્ કરવા િતા 
તવદ્યાથીઓને આ મકાન કોન ાંછે એવ ાં 
પછૂતા તેમને મકાન માચલકન ાં નામ 
ખબર ન હોય તેઓએ સોમનાથ કોલેિન ાં 
નામ લખાવેલ હર્  ાં અને કરસનભાઈ એમ 
સોલાંકીના નામે પવાચોરી ન ાં બીલ 
આપેલ હર્  ાં જે સ િારીને બાલ ભાઈ 
રાણાભાઇ ડોડીયાના નામે કરી પોલોસ 
ફદરયાદમાાં નામ સ િારવ ાં. 

કોડીનાર-૧ સબડીવીઝન હેઠળ આવતા 
ર્ોદહલની ખાણ ર્ામે તા.૧૪.૦૬.૨૦૧૪ ના રોિ 
વીિ સ્થાપન ચેદકિંર્ ની કામર્ીરી દરતમયાન 
બાયપાસ પાસે તવધ તનાર્રમાાં બાબ ભાઈ 
રાણાભાઇ ડોડીયા ના મકાનમાાં  જે હોસ્ટેલ હતી 
તેની ચેકીંર્ની કામર્ીરી કરવામાાં આવતા સ્થળ 
ઉપર કોઈપણ પ્રકારન ાં વીિ િોડાણ કે વીિ 
મીટર િોવા મળેલ નદહ જેથી સ્થળ ઉપર હાિર 
તવદ્યાથી કે જેણે નામ િણાવેલ નથી તેઓએ 
કહલે કે આ હોસ્ટેલ છે તથા આ હોસ્ટેલ 
કરસનભાઈ એમ. સોલાંકીની છે અને આ મકાન 
ના માચલક બાબ ભાઈ રાણાભાઇ ડોડીયા છે 
તેમિ તેઓ વીિ િોડાણ િરાવે છે કે કેમ તે 
બાબતે તેઓને કોઈ માદહતી નથી જેથી સ્થળ 
ઉપરની પરીસ્થીતી મ િબ સદરહ  વીિ 
પ્રસ્થાપન ઉપર પી.જી.વી.સી.એલ.ન ાં કોઈ 
કાયદેસરન ાં વીિ િોડાણ ન હોઈ કાંપનીના 
પ્રવતગમાન તનયમ અન સાર ચબન ગ્રાહક તરીકેન ાં 
વીિ ચોરીન ાં પ રવણી બીલ રકમ રૂ.૩૫૧૬૦.૫૩ 
તા. ૧૮.૦૬.૨૦૧૪ ન રોિ આપવામાાં આવેલ 
છે. તેમિ સ્થળ ઉપરના હાિર પ્રતતતનતિ ના 
િણાવ્યા અન સાર સદરહ  હોસ્ટેલ શ્રી 
કરસનભાઈ એમ.સોલાંકીની હોઈ તેઓના ના 
નામે વીિ ચોરીન ાં પ રાવણી બનાવવામાાં આવેલ 
તથા તેમાાં કેર ઓફ માાં બાલ ભાઇ આર. 
ડોડીયાન ાં નામ લખેલ હર્  ાં. જે અરિદારને 
મોકલી આપવામાાં આવેલ છે. સદરહ  બાબતે 
અરિદાર દ્વારા અર્ાઉ કોઈ બાબતની રજ આત 
કોડીનાર-૧ પેટાતવભાર્ીય કચેરી ખાતે આપેલ 
નથી જેથી પાવર ચોરીના બીલની રકમ અંતતમ 
ર્ણેલ છે. તયારબાદ અરિદારે લોક દરબારમાાં 

શ્રી આર બી 
ચૌહાણ ,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય કચેરી, 
ઉના , 
મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૦
૨ 

કોડીનાર-૧ ઉના અમરેલી તનકાલ   



અરજી આપેલ હોઈ જેના અન સાંિાને સદર 
પાવરચોરી ના બીલ તથા પોલીસ કેઈશ માાં 
નામ બદલાવવા અંરે્ કોડીનાર-૧ 
પેટાવીભાર્ીય કચેરી દ્વારા ઉના તવભાર્ીય 
કચેરીન ાં પત્ર નાંબર કે.ડી.આર/રેવ/૬૫૨૧ તા. 
૦૧.૧૦.૨૦૧૫ થી માર્ગદસગન માાંરે્લ છે તથા 
આ અંરે્  અરિદારને પત્ર નાંબર 
કે.ડી.આર/રેવ/૬૫૨૫ તા ૦૧.૧૦.૨૦૧૫ થી 
જાણ કરેલ છે. તથા ઉના તવભાર્ીય કચેરી દ્વારા 
સદર બાબતે કોડીનાર-૧ પેટાતવભાર્ીય કચેરીને 
પત્ર નાંબર ઉનાડી/રેવ/૭૨૯૬ તા.૦૬.૧૦.૧૫. 
થી માર્ગદશગન આપેલ છે કે શ્રી કરસનભાઈ એમ 
સોલાંકીને આપેલ બીલમાાં નામ ફેરફાર થઇ શકે 
નદહ.જે મ િબ શ્રી કરશનભાઈ એમ સોલાંકીને 
કોડીનાર-૧ કચેરી દ્વારા પત્ર નાંબર 
કે.ડી.આર./રેવ/૬૭૨૯ તા.૧૫.૧૦.૧૫ થી 
પ્રતય તર પાઠવેલ છે. 

૯ કાનજીભાઈ 

કચરાભાઈ ર્ોદહલ, 

મ .ર્ોદહલની ખાણ, 

અંબ જા ચોક., 
કોડીનાર. 

૩ ફેઇઝ ખેતીવાડી કનેર્કશન ના મીટરમાાં 
ફોલ્ટ થઇ િવાથી મીટર બદલાવી 
આપવા બાબત. 

શ્રી કાનજીભાઈ કચરાભાઈ ર્ોદહલન ાં મીટર 
દડસ્પ્લે બાંિ થઈ િતા ફોલ્ટી થઈ ર્યેલ હર્  ાં જે  
તા. ૩૦.૮.૧૫ ના રોિ બદલાવી આપવામાાં 
આવેલ છે . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

શ્રી આર બી 
ચૌહાણ ,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય કચેરી, 
ઉના , 
મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૦
૨ 

કોડીનાર-૧ ઉના અમરેલી તનકાલ   



૧૦ સરપાંચશ્રી, ગ્રામ 
પાંચાયત, જ ના 
ઉર્લા, તા. ર્ીર 
ર્ઢડા, જી. ર્ીર 
સોમનાથ. 

૧૧ કે.વી. ખીલાવાડ એ.જી. ફીડરની 
લાંબાઈ તથા વીિ િોડાણોની સાંખ્યા 
ખ બિ વિારે પ્રમાણમાાં હોઈ તેને અલર્ 
કરવા માટે ૬૬ કે.વી. ઉર્લા સબસ્ટેશન 
બનાવી આપવા બાબત. 

૧૧ કે.વી. ખીલવાડ એ.જી. ફીડર ૬૬ કે.વી. 
િોકાળવા સબસ્ટેશન માાંથી નીકળે છે તથા તેની 
લાંબાઈ ૩૫ કી.મી. જેટલી છે તથા તેમાાં મહતમ 
૨૩૦ એમ્પીયર લોડ તા.૨૬.૧૦.૨૦૧૪ ના રોિ 
નોંિાયેલ છે. ૧૧ કેવી ખીલવાડ એ.જી. ફીડર ન ાં 
તવભાિન હાલના સાંિોર્ો માાં તાાંતત્રક રીતે શક્ 
નથી. વધ માાં ૬૬ કે.વી. ઉર્લા સબસ્ટેશન વષગ 
૨૦૧૬-૧૭ માાં માંજ ર થઈ ર્યેલ છે તથા જેટકો 
કાંપની દ્વારા િમીન સાંપાદન ની કાયગવાહી ચાલ  
છે. આ સબસ્ટેશન ચાલ  થયા બાદ આ ફીડરન ાં 
તવભાિન િરૂરી માંજૂરી લઇ તાતકાચલક કરી 
આપવામાાં આવશે. 

શ્રી આર બી 
ચૌહાણ ,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય કચેરી, 
ઉના , 
મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૦
૨ 

િોકડવા ઉના અમરેલી તનકાલ   

૧૧ ઉનડજામ હાજીભાઇ 
હસનભાઈ, મ . 
ઉમેિ, તા. ઉના, 
જી, ર્ીર સોમનાથ. 

ઉમેિ ર્ામના ઉમેિ એ.જી. ફીડરના 
મ રાદ જાન મામન વાળાં ગ્ર પના પાાંચ 
ર્ાળાના વાયર સાવ િર્જદરત હોવાથી 
અવારનવાર ર્ટૂી જાય છે. તે સતવરે 
બદલાવી આપવા બાબત. 

ઉમેિ એ.જી.ફીડરના મ રાદ જાન મામન વાળા 
ગ્ર પન ાં સવે કરી  તેમિ પ્રોજેર્કટ નાંબર ૧૧૨૦૫૪ 
થી િરૂરી માંજૂરી મેળવી તા.૧૦.૦૯.૧૫ ના રોિ 
૫ ર્ાળા ના વાયર બદલાવી તથા િરૂરી 
ફેચબ્રકેશન બદલાવી સદર કામર્ીરી પણૂગ કરેલ 
છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

શ્રી આર બી 
ચૌહાણ ,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય કચેરી, 
ઉના , 
મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૦
૨ 

િોકડવા ઉના અમરેલી તનકાલ   



૧૨ મનસ ખભાઈ 

નારણભાઈ 
ર્ઢીયા, 
ર્ લસીિામ 
સોસાયટી, ઉના, 
તા. ઉના, જી.ર્ીર 
સોમનાથ. 

મનસ ખભાઈ નારણભાઈ ર્ઢીયા ગ્રાહક 
નાંબર-૮૭૦૦૫/૦૦૪૪૩/૪ ના બીલમાાં 
ર્ત માસમાાં રૂ. ૧૫૬૨૨.૦૦ તથા ચાલ  
માસમાાં રૂ. ૧૬૩૧૮.૦૦ ન ાં ખ બિ વિરે 
બીલ મળેલ છે તો વીિ મીટર ની તવશેષ 
ખરી કરી યોગ્ય ન્યાય અપાવી ભરેલ 
નાણા પરત આપવા બાબત. 

શ્રી મનસ ખભાઈ  નારણભાઈ ર્ઢીયાન ાં મીટર તા 
૧૭.૦૬.૧૫ ના રોિ બદલાવેલ છે તથા તા. 
૨૩.૦૬.૧૫ ના રોિ  લેબપદરક્ષણ કરી 
એમ.આર.આઈ. રીપોટગ  લેવામાાં આવેલ છે. સદર 
મીટરના એમ.આર.આઈ ના રીપોટગ  મ િબ 
દરોિના ૨૦૦ ય નીટ કરતા વિારે ય તનટનો 
િ ાંપ લારે્લ હોઈ તેવ ાં માલ મ પડેલ છે આમ 
તેઓના  આર્ળના વિારાના બીલ ને રદ કરી 
આ મીટર ઉતારેલ છે તે તારીખ સ િીની તેમના 
મીટરની ૩૧૭ ય તનટની એવરેિ મ િબ ડીવીઝન 
ઓફીસ અપ્ર વલ નાંબર ૬૪૫૨/૨૮.૦૮.૧૫ 
મ િબ ક લ ૩૩૬૦ ઉનીટ તથા રૂ.૨૬૨૫૪.૦૦ 
તેઓના બીલમાાં તારીખ ૩૧.૦૮.૧૫ ન રોિ 
િમા આપવામાાં આવેલ છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

શ્રી આર બી 
ચૌહાણ ,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય કચેરી, 
ઉના , 
મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૦
૨ 

ઉના-સીટી ઉના અમરેલી તનકાલ   



૧૩ શ્રીમતી. એજ બેન 
ડાયાભાઈ રાઠોડ., 
મ .સીન્િાિ, તા. 
કોડીનાર, જી. ર્ીર 
સોમનાથ. 

કોડીનાર તાલ કાના ચીડીવાવ ર્ામે 
આવેલ ખેડવાન િમીનમાાં વીિ કનેર્કશન 
માંજ ર થયેલ હોવા છતા અમોએ તા. 
૦૯.૧૦.૨૦૧૩ માાં કન્વીનર શ્રી, ગ્રાહક 
તકરાર તનવારણ ફોરમ, રાિકોટને 
ફદરયાદ આપેલ. પરાંર્  , તેમ છતા અમોને 
કનેર્કશન મળેલ નથી. 

શ્રીમતી. એજ બેન ડાયાભાઈ રાઠોડ ચીડીવાવ 
ર્ામ ખાતે ખેતીવાડી વીિ કનેકસનમાટે ન ાં 
અંદાિ પત્ર તા.૧૬.૪.૧૩ના રોિ ભરપાઈ કરેલ 
છે જે અંરે્ શ્રીમતી િોતસનાબેન િયેશભાઈ મોરો 
દ્વારા તા. ૧૬.૪.૧૩ના રોિ અરજી આપેલ અને 
તા.૮.૮.૨૦૦૭ વાળો વેંચાણ દસ્તાવેિ આપેલ 
અને સદર વાાંિા મ િબ વીિિોડાણ માાંર્ણી 
વાળા ક વામાાં િોતસનાબેનનો અડિો દહસ્સો હોય 
જે બાબતે સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ દસ્તાવેિમાાં થયેલ 
હોવાથી નવ ાં વીિિોડાણ શ્રીમતી િોતસનાબેન 

િયેશભાઈ મોરીની સાંમતી વર્ર આપી સકાય 
નદહ જે અંરે્ અરિદારે તા. ૦૯.૧૦.૧૩ ના રોિ 

ગ્રાહર્કતાકરાર તનવારણ ફોરમને કરેલ અરજીઅંરે્ 
તા.૧૬.૧૧.૨૦૧૩ના રોિ કન્વીનરશ્રી ગ્રાહક 
તકરાર તનવારણ ફોરમ દ્વારા આપેલ હ કમ 
મ િબ સદર કનેકસન શ્રીમતી િોતસનાબેનની 
સાંમતી આપ્યા બાદ િ આર્ળની કાયગવાહી થઈ 
શકે જે સાંમતી  અરિદારે રજ કરેલ ન હોય સદર 
કનેકસન આપી શકાય તેમ નથી. 

શ્રી આર બી 
ચૌહાણ ,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય કચેરી, 
ઉના , 
મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૦
૨ 

કોડીનાર-૨ ઉના અમરેલી તનકાલ   

૧૪ મનહરવાડી ટી સી 
ગ્રપૂ આંબા ભોવન 
ટી સી ગ્રપૂ તથા 
હરદાસ વેલજી ટી 
સી ગ્ર પ  ર્ામ 
રાતીિર   તા. 
તાલાળા   જીલ્લો  
ર્ીર સોમનાથ 

ખેતીવાડી ગ્ર પની લાઇન ના ફોરપોલ 
ડીઑ  રોડ કાાંઠે હોવાથી કાયમ આ ડીઑ  
અજાણી વ્યસ્ર્કત ઉતારી નાખે છે તેથી આ 
ત્રણેય ગ્ર પમાાં પાવર બાંિ થઈ જાય છે 
તો ડીઑ સેટ છે તયાાં િ ાંપર સેટ કરી 
ડીઓ સેટ પાાંચ પોલ આર્ળ ખસેડી 
લર્ાવી આપવા બાબત. . 

સદર અરિદારોની રજૂઆત મ િબ ફોરપોલ 
ડીઓ સેટ છે તયાાં તા.૨૪.૦૮.૨૦૧૫ ના રોિ 
િ ાંપર કરી તેના પ્રશ્નન ાં તનરાકરણ કરેલ છે. 
તવશેષમાાં સદર બાબતે અજાણ્યા વ્યસ્ર્કતઓ કે જે 
ડીઑ ઉતારી નાખતા હોય તેઓના તવર દ્ધ પત્ર 
નાં ૫૮૫૩,તા:-૨૮.૦૮.૧૫ ના રોિ વેરાવળ 
પોચલસ સ્ટેશન માાં પોચલસ ફદરયાદ નોંિાવેલ 
છે. 
 

 

 

 

 

 

શ્રી પી એન 
વાાંદા,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય 
કચેરી,વેરાવળ, 

મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭
૪ 

આંકોલવાડી વેરાવળ જ નાર્ઢ તનકાલ   



૧૫ મકવાણા 
ભીખાભાઇ 
હમીરભાઈ  ર્ામ 
રાતીિાર તા. 
તાલાળા   જીલ્લો  
ર્ીર સોમનાથ 

ખેતીવાડી કનેર્કશન માટે તા. 
૦૨/૦૭/૨૦૦૯ ના રોિ ભાવપત્રક ભરેલ 
છે તો મને તાતકાચલક ખેતીવાડી વીિ 
િોડાણ આપવા બાબત. 

સદર બાબતે તા:-૦૧.૦૯.૨૦૧૫ ના રોિ 
અરિદારને તયાાં વીિ મીટર લર્ાડવા િતાાં 
અરિદાર દ્વારા અલર્ િાન્સફોમગર માટે માાંર્ણી 
કરી વાાંિો લેતા સદર વીિ િોડાણ માટે વીિ 
મીટર લર્ાડેલ નથી.તવશેષ માાં સદરહ  
અરિદારની સ્થળ તપાસણી કરતાાં શ્રી 
ચભખાભાઈ કરસનભાઇ ના ૫.૦ હોસગ પાવરના 
વીિ િોડાણ માટે ૧૦ કેવીએ ન ાં વીિ 
િાન્સફોમગર ઊભ ાં કરવામાાં આવેલ છે. અને તે 
િાન્સફોમગર માથી સદર અરિદારને પણ ૫.૦ 
હોસગ પાવરન ાં વીિ િોડાણ તનયમાન સાર આપી 
શકાય તેમ હોય ,આમ ૧૦.૦ કેવીએના 
િાન્સફોમગરમાાંથી ઉપરોર્કત બે વીિ િોડાણ 
તાાંતત્રક રીતે આપી શકાય તેમ છે. આ બે વીિ 
કનેકશન વચ્ચે ૩૦ મીટરન ાં અંતર હોય, જે 
ટેકતનકલી યોગ્ય હોય તેમને અલર્થી વીિ 
િાન્સફોમગર ફાળવી શકાય તેમ નથી. તથા સદર 
વીિ િોડાણ તા.૦૮.૦૯.૧૫ ના રોિ આપી 
ફદરયાદ ન ાં સ ખદ તનરાકરણ કરેલ છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

શ્રી પી એન 
વાાંદા,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય 
કચેરી,વેરાવળ, 

મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭
૪ 

આંકોલવાડી વેરાવળ જ નાર્ઢ તનકાલ   



૧૬ મનસ ખભાઇ 
પ ાંજાભાઈ  ર્ામ 
િસાિાર  તા. 
તાલાળા   જીલ્લો  
ર્ીર સોમનાથ 

ખેતીવાડી માટે નવા કનેર્કશન માટે મીટર 
આપવા બાબત. 

સદરહ  અરિદારે સવે નાંબર ૧૭૦/૨માાં નવા 
ખેતીવાડી વીિ િોડાણ અંરે્ તા.૩૦.૦૧.૧૯૯૩  
ના રોિ અરજી કરેલ તે અન સાંિાને સ્થળ ઉપર 
સવે કામર્ીરી કરવા ર્યેલ તયારે આ સવે 
નાંબરની બાજ માાં આવેલ બીજા સવે નાંબર 
૧૮૧માાં આવેલ કવૂા ઉપર સવે કરાવેલ. તે 
અન સાર તેઓને આપવામાાં આવેલ તનયત 
ભાવપત્રક તેઓએ તા. ૨૪/૧૨/૨૦૧૦ ના રોિ 
ભરપાઈ કરતાાં તેમને વીિ િોડાણ આપવા માટે 
સવે નાંબર ૧૮૧માાં િાન્સફોમગર સેન્ટર ઊભ ાં 
કરવામાાં આવેલ. પરાંર્   તયારબાદ ધ્યાનમાાં 
આવેલ કે સદર અરિદારે અન્ય િગ્યાએ સવે 
કરાવેલ છે. આથી અરિદારને કાંપનીના 
અતિકારીઓને રે્રમારે્ દોરેલ છે. તે અંરે્ની 
નોદટસ પત્ર નાંબર ૨૧૯૬ તા. ૨૩/૦૨/૨૦૧૫ 
થી આપવામાાં આવેલ છે. જે નોદટસ નો 
અરિદાર દ્વારા સાંતોષકારક દસ્તાવેજી પ રાવાઓ 
સાથે પ્રતય તર આપેલ નથી. તથા સદર બાબતે 
દસ્તાવેજી પ રાવાઓ મળતા વીિ િોડાણ 
તા.૧૬.૦૯.૧૫ ના રોિ આપી ફદરયાદ ન ાં સ ખદ 
તનરાકરણ કરેલ છે. 

શ્રી પી એન 
વાાંદા,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય 
કચેરી,વેરાવળ, 

મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭
૪ 

આંકોલવાડી વેરાવળ જ નાર્ઢ તનકાલ   

૧૭ સરપાંચશ્રી 
રમળેચી ગ્રામ 
પાંચાયત કચેરી 
ર્ામ રમળેચી તા. 
તાલાળા   જીલ્લો  
ર્ીર સોમનાથ 
ફોન ન. ૨૨૨૪૩૮ 

રમળેચી ર્ામ દ્વારા વષો પહલેા રૂતપયા 
૨૫૦૦૦૦/- ભરી અમારા રમળેચી 
ર્ામમાાં સ્પેતશયલ કનેર્કશન લેવામાાં 
આવેલ જે કનેર્કશન બાંિ કરી દેવામાાં 
આવેલ છે તો તે કનેર્કશન શા માટે બાંિ 
કરી દેવામાાં આવેલ છે? જેથી આ 
કનેર્કશન ફરીથી ચાલ  કરવ ાં અથવા 
અમોએ ભરેલ રૂતપયા પરત આપવા 

જે તે સમયે જ્યોતતગ્રામ યોિનાના પ્રવતગમાન 
િારા િોરણ મ િબ ચાર્જ લઈ કામર્ીરી કરેલ 
હોય બાદમાાં અન્ય ર્ામોને પણ જ્યોતતગ્રામ 
યોિનાનો લાભ મળતા તેઓને પણ આ ફીડર 
માાં િોડેલ છે હકીકતે આ ફીડર બાંિ કરવામાાં 
આવેલ નથી. 
 

 

 

 

 

 

શ્રી પી એન 
વાાંદા,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય 
કચેરી,વેરાવળ, 

મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭
૪ 

તાલાળા વેરાવળ જ નાર્ઢ તનકાલ   



૧૮ સરપાંચશ્રી 
રમળેચી ગ્રામ 
પાંચાયત કચેરી 
ર્ામ રમળેચી તા. 
તાલાળા   જીલ્લો  
ર્ીર સોમનાથ 
ફોન ન. ૨૨૨૪૩૮ 

રમળેચી ર્ામમાાં હાલમાાં ઘણા બિા 
ઉધ્યોર્ો ચાલ  છે પરાંર્   વારાંવાર પાવર 
બાંિ કરી દેવામાાં આવે છે જેથી ઉધ્યોર્ો 
ચલાવવામાાં ઘણી તકલીફ પડી રહલે છે 
જેથી આ બાબતે યોગ્ય કરવ ાં અને શક્ 
હોય તો રમલેચી ર્ામન ાં અલર્ દફડર 
કરી નાખવ ાં 

લાઇન કામર્ીરી કરવા તેમિ સલામતીના 
કારણોસર ફીડર િરૂર િણાય તોિ બાંિ 
કરવામાાં આવે છે આમ છતાાં સદર ફીડર ન ાં 
સમારકામ તથા લાગ  પડતાાં અન્ય ફીડરો ના 
ક્રોતસિંર્ દૂર કરવા માટેની તાાંતત્રક માંજૂરી માટેના 
પ્રોજેકટ નાં.૧૧૧૮૭૨ ,૧૧૧૮૭૪ તથા 
૧૧૧૮૭૫ તા.૨૭.૦૮.૨૦૧૫ ના રોિ મ કેલ છે 
જેમાાં ૧૫ ક્રોતસિંર્ દૂર કરવાના થાય છે.વધ માાં 
ફીડર નો લોડ તપાસતા રમળેચી ર્ામન ાં ફીડર 
અલર્ કરવ ાં તાાંતત્રક રીતે શક્ નથી.તથા સદર 
૧૫ ક્રોતસિંર્ દૂર કરવાની કામર્ીરી 
તા.૧૨.૧૦.૨૦૧૫ ના રોિ પણૂગ કરી સદર 
રજૂઆત ન ાં સ ખદ તનરાકરણ કરેલ છે. 

શ્રી પી એન 
વાાંદા,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય 
કચેરી,વેરાવળ, 

મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭
૪ 

તાલાળા વેરાવળ જ નાર્ઢ તનકાલ   

૧૯ સરપાંચશ્રી 
રમળેચી ગ્રામ 
પાંચાયત કચેરી 
ર્ામ રમળેચી તા. 
તાલાળા   જીલ્લો  
ર્ીર સોમનાથ 
ફોન ન. ૨૨૨૪૩૮ 

રમળેચી ર્ામમાાં હમણાાં છેલ્લા થોડા 
સમયથી સાાંિના સમયે એક બે ર્કલાક 
પાવર તનયતમત રીતે બાંિ કરી દેવામાાં 
આવે છે તેન ાં કારણ શ ાં? 

લાઇન કામર્ીરી કરવા તેમિ સલામતીના 
કારણોસર ફીડર િરૂર િણાય તોિ બાંિ 
કરવામાાં આવે છે આમ છતાાં સદર ફીડર ન ાં 
સમારકામ તથા લાગ  પડતાાં અન્ય ફીડરો ના 
ક્રોતસિંર્ દૂર કરવા માટેની તાાંતત્રક માંજૂરી માટેના 
પ્રોજેકટ નાં.૧૧૧૮૭૨, ૧૧૧૮૭૪ તથા ૧૧૧૮૭૫ 
તા.૨૭.૦૮.૨૦૧૫ ના રોિ મ કેલ છે ,જેમાાં ૧૫ 
ક્રોતસિંર્ દૂર કરવાના થાય છે. તથા સદર ૧૫ 
ક્રોતસિંર્ દૂર કરવાની કામર્ીરી 
તા.૧૨.૧૦.૨૦૧૫ ના રોિ પણૂગ કરી સદર 
રજૂઆત ન ાં સ ખદ તનરાકરણ કરેલ છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

શ્રી પી એન 
વાાંદા,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય 
કચેરી,વેરાવળ, 

મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭
૪ 

તાલાળા વેરાવળ જ નાર્ઢ તનકાલ   



૨૦ લઘ ઉધ્યોર્ોવાળા 
તથા વેપારીઓ 
ર્ામ રમળેચી તા. 
તાલાળા   જીલ્લો  
ર્ીર સોમનાથ 
ફોન ન. ૨૨૨૪૩૮ 

જ્યોતતગ્રામ હોવા છતાાં પરૂતી લાઇટ નહીં 
મળવા તથા વારાંવાર લાઇટ બાંિ થવા 
બાબત. 

કોઈ પણ સાંિોર્ોમાાં પીજીવીસીએલ તરફથી 
ચબન િરૂરી પાવર બાંિ કરવામાાં આવતો નથી 
પરાંર્   કોઈ લાઇન ફોલ્ટ અથવા લાઇન 
સમારકામ તેમિ સલામતીના હરે્  સર િ પાવર 
બાંિ કરવાની ફરિ પડે છે. તવશેષમાાં સદર 
ફીડર ન ાં સમારકામ તથા લાગ  પડતાાં અન્ય 
ફીડરો ના ક્રોતસિંર્ દૂર કરવા માટેની તાાંતત્રક 
માંજૂરી માટેના પ્રોજેકટ નાં.૧૧૧૮૭૨, ૧૧૧૮૭૪ 
તથા ૧૧૧૮૭૫ તા.૨૭.૦૮.૨૦૧૫ ના રોિ 
મ કેલ છે ,જેમાાં ૧૫ ક્રોતસિંર્ દૂર કરવાના થાય 
છે. તથા સદર ૧૫ ક્રોતસિંર્ દૂર કરવાની 
કામર્ીરી તા.૧૨.૧૦.૨૦૧૫ ના રોિ પણૂગ કરી 
સદર રજૂઆત ન ાં સ ખદ તનરાકરણ કરેલ છે. 

શ્રી પી એન 
વાાંદા,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય 
કચેરી,વેરાવળ, 

મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭
૪ 

તાલાળા વેરાવળ જ નાર્ઢ તનકાલ   

૨૧ િ  વેરાવળ 
ઇંડસ્ટ્સ્િયલ 
અસોતશએશન 
ર્ામ વેરાવળ  તા. 
વેરાવળ  જીલ્લો  
ર્ીર સોમનાથ 
ફોન ન. ૦૨૮૭૬ 
૨૩૩૧૮૩ 

અખાંદડત તવધતૂપ્રવાહ ન મળવાથી 
અમોને િનરેટરની વ્યવસ્થા કરવી પડે 
છે અમારી એર્કસપોટગ  પ્રોડર્કશન ની 
ગ ણવતા ઉપર અસર પડે છે. તથા 
અખાંદડત તવધતૂપ્રવાહ ન મળવાથી 
અમારા રોજિિંદા પ્રોડર્કશન પર અસર પડે 
છે અને મેન પાવર વેડફાઇ છે. 

જીઆઇડીસી તવસ્તારમાાં ૬૬ 
કે.વી.જી.આઇ.ડી.સી.સબ સ્ટેશન દ્રારા ક લ ૭ -
૧૧ કે.વી. વીિ ફીડરો મારફત ૩૧૭ ગ્રાહકોને 
(૭૫ ઇન્ડ., ૬૦ એચ.ટી., ૧૦૨ કોમતશિયલ તેમિ 
૮૦ ઘર વપરાશના ) વીિ પ રવઠો પરૂો  
પાડવામાાં આવે છે. જીઆઈડીસી તવસ્તારના જે 
ફીડરો પાવર સપ્લાય પ રો પાડે છે.આ ઉપરાાંત 
વીિ પ રવઠાની સતયતા િળવાઈ રહ ે અને 
અતવરત વીિ પ રવઠો મળી રહ ે તે માટે િરૂરી 
લાઇન કામર્ીરી સતવરે યોગ્ય કરવા સચૂના 
આપવામાાં આવેલ છે. 

શ્રી પી એન 
વાાંદા,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય 
કચેરી,વેરાવળ, 

મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭
૪ 

જી.આઈ. 
ડી.સી॰વેરા
વળ 

વેરાવળ જ નાર્ઢ તનકાલ   

૨૨ િ  વેરાવળ 
ઇંડસ્ટ્સ્િયલ 
અસોતશએશન 
ર્ામ વેરાવળ  
જીલ્લો  ર્ીર 
સોમનાથ ફોન ન. 
૦૨૮૭૬ ૨૩૩૧૮૩ 

સી ટી હાિર હોતા નથી અને ૨૦/૫ અને 
૨૫/૫ કાયમી વપરાશ છે . 

પીજીવીસીએલના જ નાર્ઢ અને પોરબાંદર 
વતગળનો પ્રદેતશક સ્ટોર શાપ ર ખાતે આવેલ છે. 
સીટીપીટી ફેઇલ થયેલ િરૂરી વ્યવસ્થા કરવામાાં 
આવે છે. હાલમાાં સીટીપીટી શોટેઝો નો કોઇ પ્રશ્ન 
નથી. 

શ્રી પી એન 
વાાંદા,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય 
કચેરી,વેરાવળ, 

મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭
૪ 

જી.આઈ. 
ડી.સી॰વેરા
વળ 

વેરાવળ જ નાર્ઢ તનકાલ   



૨૩ િ  વેરાવળ 
ઇંડસ્ટ્સ્િયલ 
અસોતશએશન 
ર્ામ વેરાવળ  તા. 
વેરાવળ  જીલ્લો  
ર્ીર સોમનાથ 
ફોન ન. ૦૨૮૭૬ 
૨૩૩૧૮૩ 

પેમેન્ટ અને ફદરયાદ  કરવા માટે 
વેરાવળ સ િી િવ ાં પડે છે ફદરયાદ માટે 
પણ પાટણ અને દડતવિન ઓદફસ િવ ાં 
પડે છે જે સમયનો વેડફાત છે. 

જીઆઈડીસી તવસ્તારથી નજીકના અંતરે 
જીઆઈડીસી પેટા તવભાર્ીય કચેરી આવેલ છે. 
િયાાં પેમેન્ટ પણ સ્વીકારવામાાં આવે છે અને 
ફદરયાદ પણ નોંિવામાાં આવે છે. તવશેષમાાં ફોન 
દ્રારા પણ ફરીયાદ સ્વીકારમાાં આવે છે. આ 
ઉપરાાંત ચબલ પેમેન્ટ અને ફદરયાદ ઓનલાઇન 
દ્વારા પણ ગ્રાહકો નોંિાવી શકે છે. 

શ્રી પી એન 
વાાંદા,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય 
કચેરી,વેરાવળ, 

મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭
૪ 

જી.આઈ. 
ડી.સી॰વેરા
વળ 

વેરાવળ જ નાર્ઢ તનકાલ   

૨૪ િ  વેરાવળ 
ઇંડસ્ટ્સ્િયલ 
અસોતશએશન 
ર્ામ વેરાવળ  તા. 
વેરાવળ  જીલ્લો  
ર્ીર સોમનાથ 
ફોન ન. ૦૨૮૭૬ 
૨૩૩૧૮૩ 

૫૦૦ મીટરનો પ્લોટ જે તમને 
ફાળવવામાાં આવેલ છે તેની િગ્યા આપ 
સાહબેશ્રી સબ ડીવીસીઓનલ ઓદફસ 
અથવા સેર્કશન ઓદફસ તરીકે ઉપયોર્ 
કરવો જેથી અમારે પેમેન્ટ તથા વીિ 
પ્રવાહ ખાંદડત કરવાની ફદરયાદની નોંિ 
અને સતવરે રીપેર થાય. 

સદર હ ાં તા.૧૫.૦૯.૨૦૧૫ ના રોિ જીઆઇડીસી 
( ગ િરાત ઇંડસ્ટ્સ્િયલ ડેવલોપમેન્ટ કોપોરેશન) 
ના અતિકારી સાથેની હયાત લોડ ગ્રોથ માટેની 
દરવ્ય ૂ મીદટિંર્ દરમ્યાન સદર હ ાં પ્લોટ 
પીજીવીસીએલ હસ્તક રહશેે અને ભતવષ્યની 
િરૂદરયાત પ્રમાણે યોગ્ય ઉપયોર્ લેવામાાં 
આવશે. 

શ્રી પી એન 
વાાંદા,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય 
કચેરી,વેરાવળ, 

મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭
૪ 

જી.આઈ. 
ડી.સી॰વેરા
વળ 

વેરાવળ જ નાર્ઢ તનકાલ   

૨૫ િ  વેરાવળ 
ઇંડસ્ટ્સ્િયલ 
અસોતશએશન 
ર્ામ વેરાવળ  તા. 
વેરાવળ  જીલ્લો  
ર્ીર સોમનાથ 
ફોન ન. ૦૨૮૭૬ 
૨૩૩૧૮૩ 

કેબલ અંડરગ્રાઉંડ કરવામાાં આવે તો 
મોટા ભાર્ની વીિળી પ્રવાહ બાંિ 
થવાની ફદરયાદ દૂર થાય. 

સદરહ  અંડરગ્રાઉંડ કેબચલિંર્ કામ સમગ્ર 
જીઆઇડીસી તવસ્તારમાાં કરવ ાં ખ બિ ખચાગળ 
હોય તેમિ હાલના નાણાકીય વષગમાાં ઉપલબ્િ 
યોિનાઓમાાં આ અંરે્ની િોર્વાઈ ન હોય 
સદર કામર્ીરી થઇ શકે નહીં. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

શ્રી પી એન 
વાાંદા,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય 
કચેરી,વેરાવળ, 

મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭
૪ 

જી.આઈ. 
ડી.સી॰વેરા
વળ 

વેરાવળ જ નાર્ઢ તનકાલ   



૨૬ િ  વેરાવળ 
ઇંડસ્ટ્સ્િયલ 
અસોતશએશન 
ર્ામ વેરાવળ  તા. 
વેરાવળ  જીલ્લો  
ર્ીર સોમનાથ 
ફોન ન. ૦૨૮૭૬ 
૨૩૩૧૮૩ 

વેરાવળ પાટણ અને આજ  બાજ ના 
ર્ામના લોકો અંદાજે ૧ લાખથી વિારે 
માણસોને અમારો માછી ઉધ્યોર્ 
રોિર્ારી પરૂી પાડે છે. વેરાવળ પાટણ 
ર્ામનો આતથિક તવકાસ વેરાવળ માછી 
ઉધ્યોર્ ઉપર તનભગર છે. આ અંરે્ સતવરે 
પર્લાાં લેવા તવનાંતી છે અને અમારો 
કોઈ પણ બાબતે સાથ અને સહકાર 
િોઇએ તો અમારો સાંપકગ  કરવો. 

આ અંરે્ સતવરે પર્લાાં લેવા અને આકસ્સ્મક 
સાંિોર્ોમાાં િરૂર િણાયે આપશ્રીનો સાથ અને 
સહકાર માટે આપનો સાંપકગ  કરવામાાં આવશે. 

શ્રી પી એન 
વાાંદા,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય 
કચેરી,વેરાવળ, 

મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭
૪ 

જી.આઈ. 
ડી.સી॰વેરા
વળ 

વેરાવળ જ નાર્ઢ તનકાલ   

૨૭ ર્ રક 
અલ્તાફરેહમાન 
હાલાણી  ર્ામ 
વેરાવળ  તા. 
વેરાવળ    જીલ્લો  
ર્ીર સોમનાથ 

વીિ ચોરીન ાં ચબલ આપવામાાં આવેલ છે 
તે અંરે્ યોગ્ય કરવા બાબત. 

સદરહ  ગ્રાહકને તયાાં તા. ૧૭/૦૬/૨૦૧૫ ના રોિ 
ઘર વપરાશના વીિ િોડાણન ાં વીિ ચેદકિંર્ 
કરતાાં તેઓ મીટર બાયપાસ કરીને ચબનતિકૃત 
રીતે વીિ ચોરી કરતાાં માલમૂ પડેલ. તેઓને 
ચેદકિંર્ શીટ નાંબર ૪૪૮૪૪  તા. 
૧૭/૦૬/૨૦૧૫માાં િણાવ્યા મ િબ સદર  
ગ્રાહકના ઘરમાાં આવતી મેઇન સતવિસ લાઇનમાાં 
એક વાયરને છોલીને બીજા વિારાના વાયર 
સાથે િોડી ચબનતિકૃત વીિ વપરાશ કતાગ 
માલમૂ પડેલ હોવાથી ઈલીસ્ટ્ર્કિતસટી એર્કટ 
૨૦૦૩ની કલમ ૧૩૫ હઠેળન ાં રૂતપયા 
૧૫૯૨૮.૯૯ ન ાં તા.૧૯.૦૬.૨૦૧૫ ના રોિ 
આખરી આકારણી ચબલ આપવામાાં આવેલ છે..જે 
અંતર્ગત પેટા તવભાર્ીય કચેરી દ્વારા પ રવણી  
ચબલ ના  હપ્તા કરી આપેલ તેમિ ગ્રાહક દ્વારા 
પ્રથમ હપ્તો તા ૨૨.૦૯.૨૦૧૫ ના રોિ 
રૂ.૮૯૦૦ થી ભરપાઈ કરેલ છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

શ્રી પી એન 
વાાંદા,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય 
કચેરી,વેરાવળ, 

મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭
૪ 

જી.આઈ. 
ડી.સી॰વેરા
વળ 

વેરાવળ જ નાર્ઢ તનકાલ   



૨૮ પ ાંજાભાઈ  
મેણસીભાઈ  વાળા  
ર્ામ ઉકદડયા  તા. 
વેરાવળ  જીલ્લો  
ર્ીર સોમનાથ 

ખેતીવાડીની મેન ૧૧ કેવી લાઇન 
ઉમરાળા ર્ામથી ઉકદડયા ર્ામ સ િી 
ખેતીવાડી તવસ્તારમાાં આવેલ છે તે રોડ 
ઉપર લેવા બાબત. 

અરિદારે જે રજૂઆત કરેલ છે તે ૧૧ કેવી 
ઉકદડયા ખેતવાડી દફડર ની લાઇન િરૂદરયાત 
મ િબ તાાંતત્રક રીતે યોગ્ય િણાતા ઊભી કરવામાાં 
આવેલ છે તથા આ લાઇન પેિોલીંર્ કરવામાાં 
પીજીવીસીએલ કાંપનીના કમગચારીને કોઈ પણ 
જાતની અડચણ પડતી નથી. વધ માાં તાાંતત્રક 
રીતે રોડ પર ફેરવવી શક્ નથી. 

શ્રી પી એન 
વાાંદા,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય 
કચેરી,વેરાવળ, 

મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭
૪ 

પ્રભાસપાટ
ણ 

વેરાવળ જ નાર્ઢ તનકાલ   

૨૯ ર્ીર્ાભાઈ 
વેજાભાઈ  વાળા  
ર્ામ ઉકદડયા  તા. 
વેરાવળ  જીલ્લો  
ર્ીર સોમનાથ મો. 
૯૪૦૯૧૨૪૨૫૭ 

સય ર્કત ટીસી ની કાયગવાહી જે તે વખતે 
થયેલ હોય તે વખતે બાકી રહલેા અમો 
ત્રણ ગ્રાહકોને પણ પ્રાઇવેટ િાન્સ્ફોમગર 
કરી આપવા માટે કામ ચાલ  હર્  ાં પણ તે 
વખતે અચાનક આ કામ બાંિ થઈ ર્યેલ 
અને તયાર બાદ સરકારશ્રીના આ વીિ 
તવતરણ ના લાભિનય સહાયથી બાકી 
રહતા અમોને ત્રણ અરિદારોને આિ 
દદન સ િી પ્રાઇવેટ િાન્સ્ફોમગર મળેલ 
નથી આ બાબતે અમોએ વીિ કાંપની નો 
રૂબરૂ સાંપકગ  કરીને મૌચખક રજૂઆત કરેલ 
પણ અમોને કોઈ ચોક્કસ પ્રતય તર મળેલ 
નથી. 

સદરહ  ગ્રાહકને એચવીડીએસ યોિના હઠેળ 
પ્રાઇવેટ િાન્સફોમગર આપવા માટેની લાઇન 
કામર્ીરી કરતાાં સમયે દેવા સામત સોલાંકીના 
નામન ાં વીિ િોડાણ િરાવતા શ્રી ચભમા દેવાત 
તથા રાજી દેવાત દ્વારા લાઇન કામમાાં વાાંિો 
લઈ કામ કરવા દીિેલ ન હોવાથી તેમને 
પ્રાઇવેટ િાન્સફોમગર આપી શકાય તેમ નથી. 
વધ માાં આ કામર્ીરી કરવા પ્રભાસ પાટણ પેટા 
તવભાર્ીય કચેરી દ્વારા પત્ર નાંબર 
પીપીએસડી/ડીઇ/૪૨૭૭ તા. ૦૧/૦૫/૨૦૧૫થી 
પોચલસ રક્ષણ માાંર્વામાાં આવેલ જે ન મળેલ 
હોવાથી આ કામર્ીરી થઈ શકેલ નથી. આ 
તમામ કામર્ીરી અંરે્ જ્યારે પણ અરિદારે 
સ્થાનીક પેટા તવભાર્ીય કચેરીનો સાંપકગ  કરેલ 
તયારે તેમને માદહતર્ાર કરેલ છે. સદરહ  કામ 
િરૂરી પોલીસ સરાંક્ષણ મળ્યે કામર્ીરી પ ણગ 
કરવામાાં આવશે.તવશેષમાાં સદર કામર્ીરી કરવા 
પ્રભાસ પાટણ પેટા તવભાર્ીય કચેરી દ્વારા પત્ર 
નાંબર પીપીએસડી/ડીઇ/૬૪૦૨ ,તા.૩૧.૦૮.૧૫ 
ના રોિ ફરી  પોચલસ રક્ષણ માાંર્વામાાં આવેલ 
છે.તથા પ્રભાસ પાટણ પેટા તવભાર્ીય કચેરી 
દ્વારા ફરી િરૂરી પોચલસ પ્રોટેર્કશન માટે પત્ર નાં. 
પીપીએસડી/ડીઇ/૬૯૩૭  ,તા.૨૯.૦૯.૧૫ ના 
રોિ પોચલસ સરાંક્ષણ માાંરે્લ છે.વધ માાં 
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િણાવવાન ાં કે સદર કામર્ીરી ન થાય તે માટે 
અરિદારશ્રી ન ાં માંતવ્ય હોય સદર રજૂઆત ન ાં 
તનરાકરણ કરવામાાં આવેલ અને આ બાબત નો 
પ્રતય તર પેટા તવભાર્ીય કચેરી,પ્રભાસ પાટણ 
દ્વારા પત્ર નાં. 
પીપીએસડી/ટેક/એચવીડીએસ/૩૨૭૫ તા. 
૧૬.૦૪.૨૦૧૬ ના રોિ પાઠવવામા આવેલ છે. 

૩૦ ઝાલા મણીબેન 
કરણાભાઈ ર્ામ::- 
આલીધ્રા તાલ કા::- 
સ ત્રાપાડા જીલ્લો::- 
ર્ીર સોમનાથ મો. 
ન. 
૯૨૭૪૪૫૭૫૦૯ 

ખેતીવાડી હરે્  ના વીિ િોડાણ માટેન ાં 
નીયત ભાવપત્રક ભરેલ હોવાથી વીિ 
િોડાણ આપવા બાબત. 

સદરહ  ખેતીવાડી રહણેાક હરે્   માટે ન ાં વીિ 
િોડાણ તા.૩૧.૦૮.૧૫ ના રોિ વીિ િોડાણ 
આપી પ્રશ્ન ન ાં સ ખદ તનરાકરણ કરવામાાં આવેલ 
છે. 
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વાાંદા,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
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૩૧ ઝાલા મણીબેન 
કરણાભાઈ ર્ામ::- 
આલીધ્રા તાલ કા::- 
સ ત્રાપાડા જીલ્લો::- 
ર્ીર સોમનાથ મો. 
ન. 
૯૨૭૪૪૫૭૫૦૯ 

ખેતીવાડી રહણેાક હરે્  ના વીિ િોડાણ 
માટેન ાં નીયત ભાવપત્રક ભરેલ હોવાથી 
વીિ િોડાણ આપવા બાબત. 

સદરહ  ખેતીવાડી રહણેાક હરે્   માટે ન ાં વીિ 
િોડાણ તા.૨૮.૦૮.૧૫ ના રોિ વીિ િોડાણ 
આપી પ્રશ્ન ન ાં સ ખદ તનરાકરણ કરવામાાં આવેલ 
છે. 
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વાાંદા,I/C 
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,તવભાર્ીય 
કચેરી,વેરાવળ, 
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૩૨ કાછેલા 
અરિણભાઇ 
નથ ભાઈ ર્ામ:- 
બાવાની વાવ 
તાલ કો: સ ત્રાપાડા 
જીલ્લો:- ર્ીર 
સોમનાથ મો. 
૯૨૭૪૪૫૭૦૮૮ 

દરેક ગ્રાહકન ાં વડોદરા ઝાલા ફીડરમાાં 
એલ. ટી લાઇન કાઢી ૧૧ કે વી લાઇન 
આપી દરેક ગ્રાહકને પ્રાઇવેટ ટી સી 
આપવામાાં આવેલ છે પણ અમોને  
પ્રાઇવેટ ટી સી આપવામાાં આવેલ નથી. 

સદરહ  અરિદારની સ્થળ તપાસણી કરતાાં 
તેમના ૫.૦ હોસગ પાવરના વીિ િોડાણ માટે 
૧૦ કેવીએ ન ાં વીિ િાન્સફોમગર ઊભ ાં કરવામાાં 
આવેલ છે. અને તેમાથી બાજ માાં આવેલ બીજા 
ગ્રાહકને પણ ૫.૦ હોસગ પાવરન ાં વીિ િોડાણ 
હોય સપ્લાય આપવામાાં આવેલ છે. આમ ૧૦.૦ 
કેવીએના િાન્સફોમગરમાાંથી ઉપરોર્કત બે વીિ 
િોડાણ આપવામાાં આવેલા છે. આ બે વીિ 
કનેકશન વચ્ચે ૩૦ મીટરન ાં અંતર હોય, જે 
ટેકતનકલી યોગ્ય હોય તેમને અલર્થી વીિ 
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િાન્સફોમગર ફાળવી શકાય તેમ નથી. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

૩૩ બારડ દદપ ભાઇ 
કાનાભાઇ ર્ામ: 
અમરાપ ર તા. 
સ ત્રાપાડા જીલ્લો. 
ર્ીર સોમનાથ 

ટેમ્પરરી વીિ િોડાણમા પાવર ચોરીમાાં 
પકડાયા હોવાથી આખા વષગનો દાંડ 
આપેલ તે બાબત 

સદરહ  ગ્રાહક ટેમ્પરરી રાબડાન ાં તવજ્ િોડાણ 
િરાવતા હતા તા. ૧૫/૦૩/૨૦૧૫ ના રોિ  
વીિ ચેદકિંર્ દરતમયાન તેમાાં રે્રરીતત િણાતા 
ચેદકિંર્ શીટ નાંબર ૬૮૦૮ તા. ૧૫/૦૩/૨૦૧૫ 
માાં િણાવ્યા મ િબ તમટર બાયપાસ કરી પોલથી 
ડાઇરેર્કટ વાયર લોડ સાઇડ િોડી પાવર ચોરી 
કરતાાં િણાયેલ. વધ માાં તા. ૨૦/૦૩/૨૦૧૫ ના 
રોિ ગ્રાહક દ્વારા આપવામાાં આવેલ અરજીમાાં 
તેઓએ પાવર ચોરી કરેલ તેવ ાં દશાગવેલ. તેમને 
ઈલીસ્ટ્ર્કિતસટી એર્કટ ૨૦૦૩ની કલમ ૧૩૫ હઠેળ 
રૂતપયા ૧૮૯૪૨૨.૭૦ ન ાં પ રવણી ચબલ પ્રાાંચી 
પેટા તવભાર્ીય કચેરી દ્વારા  પત્ર નાંબર ૪૩૨૭ 
તા. ૨૭/૦૩/૨૦૧૫થી આપવામાાં આવેલ.વધ માાં 
તા:-૧૦.૦૬.૨૦૧૫ ના રોિ રૂ.૬૨૫૧૦.૦૦ 
રસીદ નાં-૭૪૪૭૦૯ થી ગ્રાહક દ્વારા ભરપાઈ 
કરવામાાં આવેલ છે.વધ માાં સદર ગ્રાહકને 
રીવાઇઝ પ રવણી ચબલ રૂ.૯૪૪૯.૪૨ ન ાં પત્ર 
નાં.૧૧૭૯૫ તા.૨૨.૦૯.૧૫ થી આપવામાાં 
આવેલ છે જેમાાં દરફાંડ આપવા અંતર્ગત 
આર્ળની કાયગવાહી તનયમાન સાર કરવામાાં 
આવશે. 
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૩૪ આતાભઈ 
લક્ષ્મણભાઈ 
ર્ોદહલ ર્ામ 
રાખેિ તા. 
સ ત્રાપાડા જીલ્લો  
ર્ીર સોમનાથ 

એલટી લાઇન ઉપર ૧૧ કેવી લાઇન દફટ 
કરેલ હોય દૂર કરવા બાબત. 

સદરહ  ૧૧ કેવી કણિોતર એજી ફીડર માાંથી 
સદર રજૂઆત કતાગશ્રી આતાભાઈ લક્ષ્મણભાઈ 
ર્ોદહલ ને વીિ િોડાણ આપવામાાં આવેલ 
છે.વધ માાં તા:૨૮.૦૮.૧૫ ના રોિ સ્થળ તપાસ 
કરતાાં એલટી લાઇન તેમિ ૧૧ કેવી લાઇન 
કાંપની ના તનયમ મ િબ સલામત અંતરે 
છે.વધ માાં આ વીિ લાઇન માાં િરૂરી સમારકામ 
અંરે્નો પ્રોજેકટ નાં-૧૧૨૨૮૦ ,તા.૩૧.૦૮.૨૦૧૫ 
ના રોિ તાાંતત્રક માંજૂરી માટે માંજૂર કરેલ છે, 
જેમાાં ૪ ર્ાળા નો  બદલવા પાત્ર થતો એલટી 
વાયર તા.૧૭.૧૦.૧૫ ના રોિ બદલાવી 
રજૂઆત ન ાં સ ખદ તનરાકરણ કરેલ છે, 
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૩૫ શ્રી મહમદ નરૂ 
ભાદરકા ,મ .પ્રભાસ 
પાટણ,તા.વેરાવળ,

જી.ર્ીર સોમનાથ, 
ગ્રાહક નાંબર 
૮૪૯૦૧/૦૨૨૮૧/
૪ 

ચબન અતિકૃત વીિ વપરાશનો ગ નો 
દાખલ કરવા બાબત 

તેઓન ાં ઘર વપરાશન ાં વીિ િોડાણ તા. 
૨૬/૦૨/૨૦૧૫ ના રોિ ચેક કરતા તેમાાં પાવર 
ચોરી માલ મ પડેલ જેના આિારે તેઓને રૂતપયા 
૧૭૬૧૭.૮૪ ન ાં ઇલેસ્ટ્ર્કિસીટી એર્કટ ૨૦૦૩ ની 
કલમ ૧૨૬ હઠેળ કામચલાઉ ચબલ પત્ર નાંબર 
૯૦૪ તા. ૦ર/૦૩/૨૦૧૫થી આપવામાાં આવેલ. 
તથા આખરી આકારણી ચબલ પત્ર નાં-૨૪૩૯ તા 
૦૮.૦૯.૧૫ ના રોિ આપવામાાં આવેલ જેના 
નાણાાં ભરપાઈ થયેલ નથી. 
 

 

 

 

 

 

શ્રી પી એન 
વાાંદા,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય 
કચેરી,વેરાવળ, 

મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭
૪ 

જી.આઈ.ડી.
સી.વેરાવળ 

વેરાવળ જ નાર્ઢ તનકાલ   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
૩૬ શ્રી િયાંતતલાલ 

બચ ભાઈ 
ર્ોદહલ,મ .ખાંઢેરી, 
તા.વેરાવળ,જી.ર્ી
ર સોમનાથ, ગ્રાહક 
નાંબર 
૮૧૩૩૦/૦૦૧૯૦/
૭ 

પ રવણી ચબલ બાબતે સાાંભળવાની તક 
આપવા બાબત 

તેઓન ાં ઘર વપરાશન ાં વીિ િોડાણ તા. 
૨૫/૦૨/૨૦૧૫ ના રોિ ચેક કરતા તેમાાં પાવર 
ચોરી માલ મ પડેલ જેના આિારે તેઓને રૂતપયા 
૧૯૩૨૮.૨૮ ન ાં ઇલેસ્ટ્ર્કિસીટી એર્કટ ૨૦૦૩ ની 
કલમ ૧૨૬ હઠેળ પ રવણી ચબલ પત્ર નાંબર 
૩૮૧૧ તા. ૦૯/૦૩/૨૦૧૫થી આપવામાાં 
આવેલ.તથા ગ્રાહક દ્વારા તા.૨૫.૦૩.૧૫ ના રોિ 
ચબલ બાબતે સાાંભળવા માટે લેચખત રજૂઆત 
કરેલ જેના અન સાંિાને ગ્રાહકને પત્ર નાં.૧૧૧૪૩ 
/ ૦૮.૦૯.૧૫ ના રોિ સાાંભળવા માટે તક 
આપવામાાં આવેલ જે અન સાંિાને તા.૦૯.૦૯.૧૫ 
ના રોિ  ગ્રાહક ને સાાંભળેલ અને નાયબ 
ઇિનેર દ્વારા વીિ પ રવણી ચબલના ૨૦ ટકા 
બાદ કરી આપવામાાં આવેલ અને ગ્રાહક દ્વારા 
તા.૦૯.૦૯.૨૦૧૫ ના રોિ પહોચ નાં ૯૫૦૭૩૪ 
થી નાણાાં ભરપાઈ કરેલ છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

શ્રી પી એન 
વાાંદા,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય 
કચેરી,વેરાવળ, 

મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭
૪ 

પ્રાાંચી વેરાવળ જ નાર્ઢ તનકાલ   



 

 

 

 

 

 

 

 
૩૭ શ્રી પરબતભાઇ 

આર ચાાંડેરા,મ  
આકોલવાડી,તા.તા
લાળા,જી.ર્ીર 
સોમનાથ.મો.૯૭૨
૭૮૩૮૧૫૦ 

ખેતીવાડી કનેર્કશન ન મળવા અંરે્ સદર અરિદારે તા. ૨૫.૧૧.૨૦૦૨ ના રોિ 
પહોંચ નાં. ૭૦૭૫૪ થી િરૂરી નોંિણી ફી 
ભરપાઈ કરી અરજી નોંિાવેલ. આ અરજીના 
અન સાંિાને તેઓએ તા. ૯.૧.૨૦૦૯ ના રોિ 
ડ્રીપઇદરરે્સન સ્કીમ હઠેડ અરજી કરતાાં તેઓને 
તા ૧૩.૦૭.૨૦૦૯ ના રોિ આ નવા ખેતીવાડી 
વીિ િોડાણ અંરે્ન ાં તનયત ભાવપત્રક 
આપવામાાં આવેલ. જે તેઓએ ભરપાઈ કરેલ 
નહીં . આથી તેઓની આ માાંર્ણી નાણાાં 
ભરપાય ના કરવાને લીિે કેન્સલ થઈ ર્યેલ. 
પરાંર્   તયાર બાદ  તા ૦૪.૦૮.૨૦૦૯ ના રોિ 
રીસવે માટે અરજી કરેલ. જે અન સાંિાને તેઓને 
શરત ચરૂ્કથી  તા ૦૪.૦૧.૨૦૧૦ ના રોિ આિ 
માાંર્ણી ઉપર બીજ ાં તનયત ભાવપત્રક આપવામાાં 
આવેલ.. તેઓએ આપવામાાં આવેલ બીજ ાં 
ભાવપત્રક તા ૦૯.૦૧.૨૦૧૦ ના રોિ ભરપાય 
કરેલ છે. આથી તેઓને તા. ૦૭.૦૯.૨૦૧૫ ના 
રોિ પત્ર નાં. ૫૯૯૦ થી ભરવામાાં આવેલ 
ભાવપત્રકના નાણાાં પરત મેળવી લેવા જાણ 
કરેલ છે. 

શ્રી પી એન 
વાાંદા,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય 
કચેરી,વેરાવળ, 

મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭
૪ 

આકોલવાડી વેરાવળ જ નાર્ઢ તનકાલ   

૩૮ શ્રી સ લેમાન હ સેન 
ભાદરકા મ .પ્રભાસ 
પાટણ 
તા.તાલાળા,જી.ર્ી
ર 
સોમનાથ.મો.૮૧૨

કનકાઇ ફીડરન ાં સમારકામ કરવા બાબતે કનકાઇ ફીડરન ાં િરૂરી લાઇન સમારકામ તા:૧૪-
૧૫/૦૮/૨૦૧૫ ના રોિ કરેલ છે. તેમિ વધ  
સમારકામ માટે પ્રોજેકટ નાં: ૧૧૨૫૩૫ તાાંતત્રક 
માંજૂરી માટે મ કેલ જે અંતર્ગત 3 કીમી ડોર્ 
કાંડર્કટર તથા િરૂરી ફેચબ્રકેશન બદલાવી  
તા.૨૮.૦૯.૧૫ ના રોિ લાઈન સમારકામ ની 

શ્રી પી એન 
વાાંદા,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય 
કચેરી,વેરાવળ, 

મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭

પ્ર.પાટણ વેરાવળ જ નાર્ઢ તનકાલ   



૮૩૦૮૩૦૦ કામર્ીરી પણૂગ કરવામાાં આવેલ છે. 
 

 

 

 

 

 

૪ 

૩૯ શ્રી રમેશભાઈ 
ઝાલા મ .ખાંઢેરી, 
તા.વેરાવળ,જી.ર્ી
ર 
સોમનાથ,મો.૯૯૭
૯૬ ૭૫૭૪૫ 

સરસ્વતી જેજીવાય,ખાંઢેરી એજી તથા 
લ ૂાંભા એજી ફીડર માાં ક્રોતસિંર્ દૂર કરવા 
તથા લાઇન મેન્ટેનન્સ કરવા બાબત. 

સદર રજૂઆત ના અન સાંિાને તાાંતત્રક મોિણી 
કામ કરી િરૂરી  કામના પ્રોજેર્કટ 
નાં.૧૧૨૭૫૮,૧૧૨૭૬૧,૧૧૨૭૬૨ થી મકૂી  
તાાંતત્રક માંજૂરી મેળવેલ છે. જે અંતર્ગત દૂર 
કરવાપાત્ર ૧0 ક્રોતસિંર્ દૂર કરી સદર કામર્ીરી 
પણૂગ કરવામાાં આવેલ છે. 

શ્રી પી એન 
વાાંદા,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય 
કચેરી,વેરાવળ, 

મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭
૪ 

પ્રાાંચી વેરાવળ જ નાર્ઢ તનકાલ   

૪૦ શ્રી મકવાણા 
હીરાભાઈ એન 
,મ .ઇનાિ 
,તા.વેરાવળ,જી.ર્ી
ર સોમનાથ   
મો.૯૭૫૩૦૦૦૦૧
૪ ગ્રાહક નાંબર 
૮૧૨૧૯/૦૦૩૨૫/
૫ 

ચબન અતિકૃત વીિ વપરાશનો ગ નો 
દાખલ કરવા બાબત 

તેઓન ાં ઘર વપરાશન ાં વીિ િોડાણ તા. 
૨૬/૦૨/૨૦૧૫ ના રોિ ચેક કરતા તેમાાં પાવર 
ચોરી માલ મ પડેલ જેના આિારે તેઓને રૂતપયા 
૧૬૧૯૩.૪૩ ન ાં ઇલેસ્ટ્ર્કિસીટી એર્કટ ૨૦૦૩ ની 
કલમ ૧૨૬ હઠેળ કમચલાઉ ચબલ પત્ર નાંબર 
૨૯૯૧ તા. ૦૩/૦૩/૨૦૧૫થી આપવામાાં 
આવેલ.વધ માાં પત્ર નાં.૬૫૬૮ તા:-૦૮.૦૯.૧૫ 
ના રોિ ગ્રાહકને આખરી આકારણી ચબલ 
આપવામાાં આવેલ જે ગ્રાહક દ્વારા ભરપાઈ 
થયેલ નથી. 

શ્રી પી એન 
વાાંદા,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય 
કચેરી,વેરાવળ, 

મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭
૪ 

પ્ર.પાટણ વેરાવળ જ નાર્ઢ તનકાલ   

૪૧ શ્રી ચાવડા 
પરબતભાઇ 
ચીનાભાઈ,મ .ઇના
િ,તા.વેરાવળ,જી.
ર્ીર સોમનાથ    
મો. 
૯૭૧૪૮૨૭૦૫૫ 
ગ્રાહક નાંબર 
૮૧૨૧૯/૦૦૨૫૫/

ચબન અતિકૃત વીિ વપરાશનો ગ નો 
દાખલ કરવા બાબત 

સદર ઘર વપરાશન ાં વીિ િોડાણ તા. 
૨૬/૦૨/૨૦૧૫ ના રોિ ચેક કરતા તેમાાં પાવર 
ચોરી માલ મ પડેલ જેના આિારે તેઓને રૂતપયા 
૭૫૭૯.૦૩ ન ાં ઇલેસ્ટ્ર્કિસીટી એર્કટ ૨૦૦૩ ની 
કલમ ૧૨૬ હઠેળ કમચલાઉ ચબલ પત્ર નાંબર 
૩૦૦૦ તા. ૦૩/૦૩/૨૦૧૫થી આપવામાાં 
આવેલ. વધ માાં પત્ર નાં.૬૫૮૭  તા:-૦૮.૦૯.૧૫ 
ના રોિ ગ્રાહકને આખરી આકારણી ચબલ 
આપવામાાં આવેલ જે ગ્રાહક દ્વારા ભરપાઈ 

શ્રી પી એન 
વાાંદા,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય 
કચેરી,વેરાવળ, 

મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭
૪ 

પ્ર.પાટણ વેરાવળ જ નાર્ઢ તનકાલ   



૦ થયેલ નથી. 
 

 

 

 

 

 
૪૨ શ્રી વાજા 

સરમણભાઈ 
કેશ રભાઈ 
મ .સ ત્રાપાડા, 
તા.સ ત્રાપાડા 
,જી.ર્ીર 
સોમનાથ,મો.૯૬૨
૪૫ ૧૮૭૩૭ 

વાચણયાવાવ એજી ફીડર ના વાચણયાવાવ 
ગ્ર પ ન ાં એલ ટી અને ૧૧ કેવી મેન્ટેનન્સ 
કરવા બાબતે 

વાચણયાવાવ ગ્ર પ ન ાં લાઇન સમારકામ માટે 
તાાંતત્રક સવે કામ કરી િરૂરી લાઇન કામ માટેનો  
પ્રોજેર્કટ નાં ૧૧૨૬૮૯ તાાંતત્રક માંજૂરી માટે મ કેલ 
છે. જે અંતર્ગત બદલવા પાત્ર  ૨ કીમી કાંડર્કટર 
,૫ પોલ તથા િરૂરી ફેચબ્રકેસન તા. 
૨૩.૧૨.૨૦૧૫ ના રોિ બદલી રજૂઆત ન ાં 
સ ખદ તનરાકરણ કરવામાાં આવેલ છે. 

શ્રી પી એન 
વાાંદા,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય 
કચેરી,વેરાવળ, 

મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭
૪ 

પ્રાાંચી વેરાવળ જ નાર્ઢ તનકાલ   

૪૩ શ્રી સ લેમાન હ સેન 
ભાદરકા મ .પ્રભાસ 
પાટણ 
તા.તાલાળા,જી.ર્ી
ર 
સોમનાથ.મો.૮૧૨
૮૩૦૮૩૦૦ 

કનકાઇ એજી ફીડર માાં ટાઇમ ચેન્િ 
કરવા બાબતે 

વીિળી ની માાંર્ અને પ રવઠા ની સમર્ લા 
િળવાઈ રહ ે અને તસસ્ટમ ઉપર એકી સાથે 
તવિલોડ ન ાં ભારણ ન આવે અને તસસ્ટમ ન ાં 
સારી રીતે તનયમન થઈ શકે તે હરે્  થી 
પીજીવીસીએલ હઠેળ ના ખેતીવાડી ફીડરો ને 
ક લ ચોસઠ ગ્ર પ માાં તવભાજીત કરવામાાં આવેલ 
છે અને દરેક ગ્ર પ ને મદહનામાાં બે અઠવાદડયા 
દરમ્યાન દદવસ દરમ્યાન વીિ પ રવઠો 
ઉપલબ્િ થાય તે હરે્   થી ખેતીવાડી ગ્ર પ ના 
અઠવાદડક સમયપત્રક ને મદહના દરમ્યાન જ દા 
જ દા ચાર સમયર્ાળા માાં તવભાજિત કરવામાાં 
આવેલ છે અને તે મ િબ દરેક ગ્ર પ ને 
વારાફરતી ( રોટેશન ) પદ્ધતત પ્રમાણે દરરોિ 
સરેરાશ ૧૦  કલાક ૩-ફેઈિ વીિ પ રવઠો પરૂો 
પાડવામાાં આવે છે. 

શ્રી પી એન 
વાાંદા,I/C 

કાયગપાલક ઇિનેર 
,તવભાર્ીય 
કચેરી,વેરાવળ, 

મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭
૪ 

પ્ર.પાટણ વેરાવળ જ નાર્ઢ તનકાલ   

 
 


