
અન ુ
ક્રમ

લોક 
દરબાર 
નો પ્રશ્ન 
ક્રમાાંક

રજુઆતકતાાન ુ
નામ અને સરનામુ

પ્રશ્ન/રજુઆતની વિગત લોક દરબાર દરમ્યાન જિાબ/વનર્ાયની વિગત વનરાકરર્ કરનારા 
અવિકારીશ્રીના નામ 
અને મોબાઇલ નાંબર

પેટા 
વિભાગીય 

કચેરી

વિભાગીય 
કચેરી

િર્ ુાળ 
કચેરી

વનકાલની સ્થિતી 
(વનકાલ / પ્રગવત 
હઠેળ / નીતી 

વિષયક)

જો પ્રગવત હઠેળ 
હોય તો વનકાલની 
અંદાજીત તારીખ

રી
મા
ર્કસા

૧ ૧ શ્રી મહશેભાઈ 
જેઠાભાઈ મકવાણા 
મ.ુ કોડીનાર.તા. 

કોડીનાર,જી.ગીરસો
મનાથ.

નામદાર સપુ્રિમ કોર્ટના આદેશ િમાણે 
પી.જી.વી.સી.એલ. ના ઇલેકર્ીક પોલ 
ઉપર ગેરકાયદેસર રીતે બાાંધવામાાં 

આવેલ ર્ીવી કેબલ નેર્વકટના વાયરો દુર 
કરવા અને જાહરેનામાનો ભાંગ કરનાર 
ર્ીવી કેબલ ઓપરેર્રો સામે કાયટવાહી 

કરવા બાબત. .

પીજીવીસીએલ પ્રવભાગીય કચેરી, ઉના હઠેળ આવતા કોડીનાર-૧ તેમજ 
કોડીનાર-૨ પેર્ા પ્રવભાગીય કચેરી દ્વારા ઇલેક્ટ્રિક પોલ ઉપર ગેરકાયદેસર 

રીતે બાાંધવામાાં આવેલ ર્ી.વી. કેબલ નેર્વકટના વાયરો જુદા-જુદા 
પ્રવસ્તારોમાાંથી દુર કરવામાાં આવેલ છે જે સબબ કોડીનાર-૧ સ.ડી. દ્વારા તા. 
૨૨.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ કોડીનાર શહરે ના પ્રવસ્તાર જેવા કે મલુદ્વારક રોડ, 
જલારામ સોસાયર્ી વગેરે માાંથી ર્ી.વી. કેબલના વાયરો ઇલેક્ટ્રિક પોલ 

પરથી દુર કરવામાાં આવેલ છે તેમજ બાકી રહતેા ર્ી.વી. કેબલના વાયરો 
દુર કરવા તેમજ દુર કરાયેલા વાયરો પનુઃસ્થાપ્રપત કરવા નહહ તે મારે્ 
કેબલ નેર્વકટ એજન્સી ને તા ૨૪.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ નોર્ીસ આપવામાાં 

આવેલ છે.

શ્રી કે.એચ.ઘોડાદરા, 
નાયબ ઇજનેર, 
પીજીવીસીએલ, 
પેર્ાવીભાગીય 

કચેરી, કોડીનાર-૧. 
મો:- 

૯૯૨૫૨૧૬૪૬૧.

કોડીનાર-૧ ઉના અમરેલી પ્રનકાલ

૨ ૨ શ્રી આરબભાઈ 
સમુારભાઇ ઢોકી 

મ.ુમળુદ્વારકા

ખોર્ી રીતે વીજ બીલ આપવા બાબત અરજદારશ્રી જયારે ગ્રાહક  હતા ત્યારે જાન્યઆુરી-૨૦૧૪ ના તેઓના આ 
વીજ જોડાણનુાં વીજ ચેહકિંગ કરતા પાવરચોરી  કરતા ઝડપાતા રૂ.૨૦,૦૩૧/- 
નુાં પરુવણીબીલ આપવામાાં આવેલ જે રકમ ગ્રાહકે ભરપાઈ કરવામાાં નહહ 
આવતા જુલાઈ-૨૦૧૪ માાં આ ગ્રાહકનુાં વીજ જોડાણ કાયમી ધોરણે રદ 
કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ અરજદારને  ત્યાાં તા.૨૦.૦૧.૨૦૧૬ ના રોજ 

વીજ ચેહકિંગ સમયે બબન ગ્રાહક તરીકે પાવરચોરી કરતા ઝડપાતા તેઓને રૂ. 
૩૦,૪૩૭/- નુાં પરુવણીબીલ આપવામાાં આવેલ જે પણ તેઓ દ્વારા  ભરપાઈ 
થયેલ નથી. ત્યારબાદ તા.૦૭.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ વીજ િસ્થાપન ચેહકિંગ 
સમયે ત્રીજી વખત વીજ બબન ગ્રાહક તરીકે પાવરચોરીમાાં ઝડપાતા રૂ. જેનુાં 

૨૧૫૩૯.૦૦ નુાં પાવર  ચોરીનુાં પરુવણી બીલ આપવામાાં આવેલ જેમાાં 
ગણતરી  ભલૂ ધ્યાને આવતા તે સધુારીને રૂ. ૩૮૯૦/- બીલ તા. 

૧૯.૦૪.૨૦૧૬ થી આપવામાાં આવેલ છે આમ પી.જી.વી.એલ.કાંપનીના લ્હણેાાં 
કુલ રૂ. ૫૪૩૫૮.૦૦ તથા તેની ઊપરના ચડત વ્યાજની રકમ રજૂઆત કતાટ 
દ્વારા ભરપાઈ કાયટ બાદ નવા વીજ જોડાણની કાયટવાહી હાથ ધરી શકાય.

શ્રી કે.એચ.ઘોડાદરા, 
નાયબ ઇજનેર, 
પીજીવીસીએલ, 
પેર્ાવીભાગીય 

કચેરી, કોડીનાર-૧. 
મો:- 

૯૯૨૫૨૧૬૪૬૧.

કોડીનાર-૧ ઉના અમરેલી પ્રનકાલ

લોક સાંિાદ સેર્ ુતારીખ : ૨૦.૦૫.૨૦૧૬         તાલકુાનુાં નામ  : કોડીનાર
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અવિકારીશ્રીના નામ 
અને મોબાઇલ નાંબર
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વિભાગીય 

કચેરી

વિભાગીય 
કચેરી

િર્ ુાળ 
કચેરી

વનકાલની સ્થિતી 
(વનકાલ / પ્રગવત 
હઠેળ / નીતી 
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જો પ્રગવત હઠેળ 
હોય તો વનકાલની 
અંદાજીત તારીખ

રી
મા
ર્કસા

લોક સાંિાદ સેર્ ુતારીખ : ૨૦.૦૫.૨૦૧૬         તાલકુાનુાં નામ  : કોડીનાર

શ્રી જેરામભાઈ 
હાજાભાઇ બચત્રોડા 
મ.ુ કોડીનાર.તા. 
કોડીનાર, જી. 
ગીરસોમનાથ

ખોર્ા વીજચોરીના ગનુા અંગેનુાં પરુવણી 
બીલ બાબત. . .

સદર અરજદાર પીજીવીસીએલનાાં કાયદેસર ગ્રાહક ન હોવા છતાાં તા 
૦૧.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ પોલ ઉપર ગેરકાયદેસર  જોડાણ કરી પાવરચોરી 
કરતા ઝડપાયેલ જે વીજ અપ્રધપ્રનયમ ની કલમ ૧૩૫ હઠેળ રૂ.૩૩૭૩૫ નુાં 

પરુવણી બીલ આપવામાાં આવેલ છે . જે પ્રનયમાનસુાર છે.

શ્રી પ્રવશાલભાઈ 
જેન્તીભાઈ પરમાર 

મ.ુદેવળી તા. 
કોડીનાર, 

જી.ગીરસોમનાથ

કાયદેસર ગ્રાહક હોવા છતા બબન ગ્રાહક 
તરીકે ખોર્ી રીતે વીજ બીલ આપવા 

બાબત

અરજદાર પીજીવીસીએલ ના કાયદેસરના ગ્રાહક છે પરાંત ુતેઓ મીર્રની 
સપ્રવિસ પ્રસવાય અન્ય વધારાની સપ્રવિસ વાયર મારફતે પોલ ઉપર 

ગેરકાયદેસર જોડાણ કરી તા.૨૦.૦૧.૨૦૧૬ ના રોજ  વીજ વપરાશ કરતા 
ઝડપાતા તેઓને વીજ અપ્રધપ્રનયમ ની કલમ ૧૩૫ હઠેળ રૂ.૫૧૧૧૬.૧૯ નુાં 

પરુવણી બીલ આપવામાાં આવેલ છે. જે પ્રનયમાનસુાર છે.

૪ ૪ શ્રી મીલીનભાઈ 
ભગવાનભાઈ 
જાદવ મ.ુ 

કોડીનાર.તા. 
કોડીનાર, 

જી.ગીરસોમનાથ.

સોમનાથ ફીડર વારાંવાર બાંધ થઇ જવા 
બાબત  . .

૧૧ કે.વી. સોમનાથ ફીડરમાાં છેલ્લા ચાર માસનો વીજ પ્રવકે્ષપ નો અભ્યાસ 
કરતા ૨૮ િીપીંગ, ૨ પરમેનેન્ર્ ફોલ્ર્ અને ૪૮ ઇમરજન્સી શર્ ડાઉન થયેલ 
છે. મજુબ કુલ ૪૫ કલાક ૨૦ પ્રમનીર્ વીજ પરુવઠો બાંધ રહલે છે. સોમનાથ 

ફીડરના સમારકામ મારે્ સવે ની કામગીરી પણૂટ કરેલ છે તેમજ 
તા.૨૩.૦૪.૨૦૧૬ બાદ દર શપ્રનવારે શર્ ડાઉન લઇ ૭૦% ફીડરનુાં 

સમારકામ  પણૂટ કરવામાાં આવેલ છે તથા ૨૮.૦૫.૨૦૧૬ સધુીમાાં સાંપણૂટ 
ફીડરનુાં સમારકામ પણૂટ કરી સદર ફહરયાદનો પ્રનકાલ કરવામાાં આવશે.

શ્રી કે.એચ.ઘોડાદરા, 
નાયબ ઇજનેર, 
પીજીવીસીએલ, 
પેર્ાવીભાગીય 

કચેરી, કોડીનાર-૧. 
મો:- 

૯૯૨૫૨૧૬૪૬૧.

કોડીનાર-૧ ઉના અમરેલી પડતર ૨૮ .૦૫.૧૬

૩ ૩ શ્રી કે.એચ.ઘોડાદરા, 
નાયબ ઇજનેર, 
પીજીવીસીએલ, 
પેર્ાવીભાગીય 

કચેરી, કોડીનાર-૧. 
મો:- 

૯૯૨૫૨૧૬૪૬૧.

કોડીનાર-૧ ઉના અમરેલી પ્રનકાલ
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કચેરી

િર્ ુાળ 
કચેરી

વનકાલની સ્થિતી 
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જો પ્રગવત હઠેળ 
હોય તો વનકાલની 
અંદાજીત તારીખ
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ર્કસા

લોક સાંિાદ સેર્ ુતારીખ : ૨૦.૦૫.૨૦૧૬         તાલકુાનુાં નામ  : કોડીનાર

૫ ૫ શ્રી આસીમભાઈ 
એ. બાબવાણી મ.ુ 

કોડીનાર.તા. 
કોડીનાર, જી. 
ગીરસોમનાથ

કોડીનાર શહરેમાાં નડતર રૂપ ર્ી.સી. તથા 
લાઈર્ીંગ પોલ સીફર્ીંગ કરાવવા બાબત 

..

નગરપાબલકા દ્વારા તા.૨૨.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ મળેલ દરખાસ્તમાાં ૧૬૯૦ 
વીજ પોલ ૨૫૧ િાન્સફોમટર ફેરવવાની દરખાસ્ત કરેલ જેમના મોર્ાભાગના 
િાન્સફોમટર અને વીજ પોલ કોડીનાર શહરેના અંદરના પ્રવસ્તારમાાં રહતેા 

લોકોને વીજ પરુવઠો પરૂો પાડવા ઘણા સમયથી ઉભા કરવામાાં આવેલ છે. 
જે જગ્યાએ િાન્સફોમટર હયાત છે તે પ્રવસ્તાર ગીચ હોવાથી હાલના 

સાંજોગોમાાં આ િાન્સફોમટર અન્ય વૈકલ્લ્પક જગ્યાએ ફેરવી શકાય તેમ નથી. 
તા ૨૪.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ કોડીનાર-૧ પેર્ા પ્રવભાગીય કચેરીના જુનીયર 
ઇજનેરીશ્રી અને નગરપાબલકાના અપ્રધકારી દ્વારા સૌિથમ ગોંદરાચોક ના 
િાન્સફોમટરની જગ્યા ફેરવવા મારે્ સાંયરુત સવે કરતા આશરે ૪ કલાકના 
સમયગાળા સધુીમાાં પણ વૈકલ્લ્પક જગ્યા ઉપલબ્ધ મળેલ નહહ, જેથી 

નગરપાબલકા દ્વારા તારીખ ૨૭.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ જરૂરી વીજ લાઈન / 
િાન્સફોમટર ફેરવવાની રીવાઈઝ દરખાસ્ત કરવામાાં આવેલ જે મજુબની 

કામગીરી તા ૨૯.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ પણૂટ કરવામાાં આવેલ છે.

શ્રી કે.એચ.ઘોડાદરા, 
નાયબ ઇજનેર, 
પીજીવીસીએલ, 
પેર્ાવીભાગીય 

કચેરી, કોડીનાર-૧. 
મો:- 

૯૯૨૫૨૧૬૪૬૧.

કોડીનાર-૧ ઉના અમરેલી પ્રનકાલ

૬ ૬ શ્રી સભુાષભાઈ 
પ્રવરભમભાઈ 
ડોડીયા, મ.ુ 
કોડીનાર તા. 

કોડીનાર.

ખેડતૂોના માંજુર થએલા કનેરશનો રીલીઝ 
કરવા તથા નવા કનેરશનની કાયટવાહી 

કરવા બાબત

શ્રી સભુાષભાઈ પ્રવરભમભાઈ ડોડીયા દ્વારા કરવામાાં આવેલ રજૂઆત 
કોડીનાર-૧ અને ૨ પેર્ાપ્રવભાગીય કચેરી હઠેળની સામાન્ય રજૂઆત છે. 
કોડીનાર-૧ તથા કોડીનાર-૨ પેર્ાપ્રવભાગીય કચેરીનો ખેતીપ્રવષયક વીજ 
જોડાણ આપવાનો વાપ્રષિક લક્ષયાાંક અનકુ્રમે ૭૫ તથા ૮૫૦ છે. જે મજુબ 

કોડીનાર-૧ પેર્ા પ્રવભાગીય કચેરી હઠેળ તારીખ ૩૦.૧૨.૨૦૧૫ સધુીના ૨૦ 
અંદાજપત્રો તથા કોડીનાર-૨ પેર્ા પ્રવભાગીય કચેરી હઠેળ તારીખ 

૨૦.૦૯.૨૦૧૨ સધુીના કુલ ૩૪ અંદાજપત્રો આપવામાાં આવેલ છે તથા 
વાપ્રષિક લક્ષયાાંક મજુબના તમામ અંદાજપત્રો તબ્બકાવાર આપવામાાં આવશે.

શ્રી કે.એચ.ઘોડાદરા, 
નાયબ ઇજનેર, 
પીજીવીસીએલ, 
પેર્ાવીભાગીય 

કચેરી, કોડીનાર-૧. 
મો:- 

૯૯૨૫૨૧૬૪૬૧.

કોડીનાર-૧ ઉના અમરેલી પ્રનકાલ

૭ ૭ શ્રી ધીરુભાઈ 
પ્રવરાભાઈ ડોડીયા 
મ.ુ આલીદર  
તા.કોડીનાર 

,જી.ગીરસોમનાથ

ખેતીવાડી વીજ  કનેરશન આપવા બાબત િવતટમાન  પહરપત્ર નાંબર જીયવુીએનએલ/રે્ક/એજી./૨૧૮૯ તા. 
૨૪.૧૦.૨૦૧૩ મજુબ સરકારી જમીનમાાં બે ગઠુા જમીન મેળવેલ હોય  તો 
વીજ જોડાણ આપવામાાં આવેલ છે પરાંત ુિાઈવેર્ જમીનમાાં બે ગઠુા જમીન 

ખરીદેલ હોય,  અરજદારની અરજી ઉપર કાયટવાહી થઇ શકે નહહ.

નાયબ ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ, 

સબડીવીઝન, 

કોડીનાર-૨  

મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૧૦

કોડીનાર-૨ ઉના અમરેલી પ્રનકાલ
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