
પ્રશ્ન 
ન.ં

રજુઆતકતતાન ુ
નતમ અને સરનતમુ

પ્રશ્ન/રજુઆતની વિગત જિતબ/વનર્ાયની વિગત વનરતકરર્ કરનતરત 
અવિકતરીશ્રીનત 

નતમ અને મોબતઇલ 
નબંર

પેટત 
વિભતગીય 

કચેરી

વિભતગીય 
કચેરી

િર્ ુાળ 
કચેરી

વનકતલની સ્થિતી 
(વનકતલ / પ્રગતી 
હઠેળ / નીતી 

વિષયક)

જો પ્રગતી 
હઠેળ હોય તો 

વનકતલની 
સમયમયતાદત

રીમત
ર્કસા

૧ વિરસગંભતઈ 
મોહનભતઈ 
ભતદતર્ી,

મ.ુ મળૂ િરતઈ,
તત. િલ્લભીપરુ.

મળૂ િરતઈ ગતમે ગતમતળ 
વિથતતરમત ંઅલગ-અલગ ત્રર્ 
થિળે પીજીિીસીએલનત ત્રર્ 
પોલ ફેરિિતનત/જર્જરરત હોય 
નિત નતખિતની જરૂરરયતત છે.

૧. રતજપતૂ શેરીનત 
૨. બહતદુરવસિંહ જટુભત 
ગોરહલનત ઘર પતસે

૩.મળુજી નતનંજીનત ઘર પતસે.

તત. ૧૩.૦૫.૨૦૧૬ નત રોજ અરજદતરશ્રી વિરસગંભતઇ 
વિરસગંભતઇ મોહનભતઈ ભતદતર્ીની હતજરીમત ંિલ્લભીપરુ 
પેટત વિભતગીય કચેરીનત જુ.ઈ. શ્રી કંકોસીયત દ્વતરત થિળ 

તપતસ કરતત રજૂઆત કરેલ ત્રર્ િીજ પોલ પૈકી મતત્ર એક 
જ િીજ પોલ (બહતદુરવસિંહ જટુભત ગોરહલનત ઘર પતસેનો) 
જર્જરરત હોિતનુ ંજર્તયેલ છે. જે  તત. ૧૮.૦૫.૨૦૧૬ રોજ 

પોલ બદલતિેલ છે.

જે. એ. ગોરહલ
નત.ઈ.

મો. ૯૯૨૫૨૦૯૩૧૩

િલ્લભીપરુ 
સ.ડી.

ભતિનગર 
ગ્રતમ્ય

ભતિનગર વનકતલ

૨ યોગેશભતઈ 
ગેમતભતઈ ડતગંર,
તતલકુત પચંતયત 

સતમે,
િલ્લભીપરુ

િલ્લભીપરુ ગતમે 
પીજીિીસીએલ કચેરીમત ં

જુવનયર એન્જજીનીયર કંકોવસયત 
સતહબેનુ ંઉદ્ધતતભતર્ુું િતાન તિત 
અરજદતરોને જેમ તેમ જિતબ 
આપિત બતબત. નગરસેિક 

સતિે હોિત છતત ંગેરિતાન કરી 
તેવુ ંકહલે કે નગરસેિકોએ 
કોઈએ અહીયત આિવુ ંનરહ.

નતયબ ઇજનેરશ્રી િલ્લભીપરુ દ્વતરત તપતસ કરતત આિી કોઈ 
ઘટનત બનિત પતમેલ નિી. તેમ છતત ંગ્રતહકો તિત અરજદતરો 
સતિે સમેુળભર્ુું િતતતિરર્ જળિતઈ રહ ેતે મતટે જુ.ઈ. શ્રી 

કંકોસીયતને તતકીદ કરિતમત ંઆિેલ છે.

જે. એ. ગોરહલ
નત.ઈ.

મો. ૯૯૨૫૨૦૯૩૧૩

િલ્લભીપરુ 
સ.ડી.

ભતિનગર 
ગ્રતમ્ય

ભતિનગર વનકતલ

લોક સવંાદ સેત ુ તારીખ : ૧૯/૦૫/૨૦૧૬ તાલકુો: વલ્લભીપરુ



પ્રશ્ન 
ન.ં

રજુઆતકતતાન ુ
નતમ અને સરનતમુ

પ્રશ્ન/રજુઆતની વિગત જિતબ/વનર્ાયની વિગત વનરતકરર્ કરનતરત 
અવિકતરીશ્રીનત 

નતમ અને મોબતઇલ 
નબંર

પેટત 
વિભતગીય 

કચેરી

વિભતગીય 
કચેરી

િર્ ુાળ 
કચેરી

વનકતલની સ્થિતી 
(વનકતલ / પ્રગતી 
હઠેળ / નીતી 

વિષયક)

જો પ્રગતી 
હઠેળ હોય તો 

વનકતલની 
સમયમયતાદત

રીમત
ર્કસા

૩ શ્રી એમ. પી. 
સતગઠીયત

િલ્લભી રહત રક્ષક 
સવમવત,
નિત 

થિતમીનતરતયર્ 
મરંદર પતસે,
િલ્લભીપરુ

િલ્લભીપરુ દલલત વિથતતરમત ં
િીજળી પોલ ઉપર આખત 

દલલત વિથતતરમત ંઆિેલ પોલ, 
તેમત ંનતનત-નતનત ટીસી મકેુલ 
છે. તેમત ંઅિતર-નિતર ગરમ - 
અવતગરમ ઓઈલ ટપકે છે. 
તેમજ જીિલેર્ પદતિા નીચે 
પડતત હોય તેમજ અચતનક 

બિં-ચતલ ુિતત અનેક ઘરે શોટા  
સકીટ િઇ આગ લતગિતની 
ભીવત રહ ેછે તો આ ટીસી 
િહલેત અને તત્કતલ ઉતતરી 

લેિત વિનતંી છે.

દલલત વિથતતર, િલ્લભીપરુમત ંલો-િોલ્ટેજ તિત િતરંિતર 
િતયર ર્ટૂિતની ફરરયતદનત અનસુિંતને િષા ૨૦૧૦ મત ંલોસ 
રીડર્કશન પ્રરકયત અન્જિયે  કુલ ૯ નગં ૫ કેિીએનત ટ્રતન્જસફોમાર 

મકુિતમત ંઆિેલ હતત. રજૂઆતકતતાની રજૂઆત અન્જિયે 
તત.૧૪.૦૬.૨૦૧૬નત રોજ જુ.ઈ.કંકોવશયત સતહબે દ્વતરત થિળ 

તપતસ કરતત ટ્રતન્જસફોમારમતિંી કોઇપર્ જીિલેર્ પદતિા નીચે 
પડતત, શોટા  સકીટ િતય તેવુ ંધ્યતન ઉપર આિેલ નિી. 

તેમછતત ંતત.૧૫.૦૬.૨૦૧૬નત રોજ કુલ ૯ નગં ૫ કેિીએનત 
ટ્રતન્જસફોમારનુ ંરીપેરીંગ પરૂ્ા કરેલ છે.

જે. એ. ગોરહલ
નત.ઈ.

મો. ૯૯૨૫૨૦૯૩૧૩

િલ્લભીપરુ 
સ.ડી.

ભતિનગર 
ગ્રતમ્ય

ભતિનગર વનકતલ



પ્રશ્ન 
ન.ં

રજુઆતકતતાન ુ
નતમ અને સરનતમુ

પ્રશ્ન/રજુઆતની વિગત જિતબ/વનર્ાયની વિગત વનરતકરર્ કરનતરત 
અવિકતરીશ્રીનત 

નતમ અને મોબતઇલ 
નબંર

પેટત 
વિભતગીય 

કચેરી

વિભતગીય 
કચેરી

િર્ ુાળ 
કચેરી

વનકતલની સ્થિતી 
(વનકતલ / પ્રગતી 
હઠેળ / નીતી 

વિષયક)

જો પ્રગતી 
હઠેળ હોય તો 

વનકતલની 
સમયમયતાદત

રીમત
ર્કસા

૪ શ્રી વનમાળભતઈ 
બી. િેગડ,

ઇથકોન શોવપિંગ 
સેન્જટર,

િલ્લભીપરુ

િલ્લભીપરુ નગર પતલલકત 
વિથતતરમત ંઆિેલ તિત સીટી 
સિે વિથતતરમત ંઆિેલ રતદંલ 
મતતતજી નત સતમેનત ખતચંતમત ં

આિેલ "રોયલ પેલેસ" ફલેટનત 
બ્લોક ન-ં૧૦૫ મત ંિર િપરતશ 
હરે્ ુમતટેનુ ંિીજ કનેર્કશન ન 

મળિત બતબત

િલ્લભીપરુ શહરે મત ંઆિેલ રોયલ પેલેસ ફ્લેટ મત ંફ્લેટ- 
૧૦૫ પર મતગર્ી કરેલ િીજ જોડતર્ નો અહિેતલ નીચે મહુબ 

છે
oઅરજદતરશ્રી ધ્િતરત ફ્લેટનત બ્લોક ન ં૧૦૫ની ખરીદી તત. 

૫.૧૦.૨૦૧૫ નત રોજ િેચતર્ દથતતિેજ િી  તત્કતલીન મતલલક 
શ્રી ચર્રુવસિંહ નીરુભત ગોહીલ, પતસેિી કરેલ છે. 

o પરંર્,ુ શ્રી ચર્રુવસિંહ નીરુભત ગોરહલ પર પીજીિીસીએલ 
િીજ કંપનીનુ ંલેણુ ંરૂ/. ૧૩,૭૧૩/- તત. ૧૩.૧૨.૨૦૧૪ િી  

હોય, જેિી સદર જગ્યત ઉપર િીજ જોડતર્ કંપનીનત 
વનયમતનસુતર આપી શકતય નહી. 

o બતદમત ંશ્રી ચર્રુવસિંહ નીરુભત ગોરહલ ધ્િતરત તત. 
૨૨.૧૨.૨૦૧૫ નત રોજ રૂ. ૯૦૦૦/- અને તત. ૧૧.૦૩.૨૦૧૬ 

નત રોજ રૂ. ૫૭૦૦/- ભરપતઈ કરી આપેલ છે. 
o આમ, કંપનીનત વનયમતનસુતર શ્રી ચર્રુવસિંહ નીરુભત ગોરહલ 
ધ્િતરત લેર્ી રકમ ભરપતઈ કરેલ હોય, જેિી હિે કંપનીનત 

વનયમતનસુતર રોયલ પેલેસમત ંઆિેલ ફ્લેટનત બ્લોક ન ં૧૦૫ 
મત ંિીજ જોડતર્ મળિત પતત્ર છે. અરજદતર દ્વતરત રજીથટે્રશન 
ચતર્જ રૂ.૪૦ ભરપતઈ િયેલિી વનયમતનસુતર િીજ કનેર્કશન 

જે. એ. ગોરહલ
નત.ઈ.

મો. ૯૯૨૫૨૦૯૩૧૩

િલ્લભીપરુ 
સ.ડી.

ભતિનગર 
ગ્રતમ્ય

ભતિનગર વનકતલ



પ્રશ્ન 
ન.ં

રજુઆતકતતાન ુ
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પ્રશ્ન/રજુઆતની વિગત જિતબ/વનર્ાયની વિગત વનરતકરર્ કરનતરત 
અવિકતરીશ્રીનત 

નતમ અને મોબતઇલ 
નબંર

પેટત 
વિભતગીય 

કચેરી

વિભતગીય 
કચેરી

િર્ ુાળ 
કચેરી

વનકતલની સ્થિતી 
(વનકતલ / પ્રગતી 
હઠેળ / નીતી 

વિષયક)

જો પ્રગતી 
હઠેળ હોય તો 

વનકતલની 
સમયમયતાદત

રીમત
ર્કસા

૫ ભતિસગંભતઈ બી 
સોલકંી

ઇથકોન શોવપિંગ 
સેન્જટર,

િલ્લભીપરુ

િલ્લભીપરુ નગર પતલલકત 
વિથતતરમત ંઆિેલ તિત સીટી 
સિે વિથતતરમત ંઆિેલ રતદંલ 
મતતતજી નત સતમેનત ખતચંતમત ં

આિેલ "રોયલ પેલેસ" ફલેટનત 
બ્લોક ન-ં૧૦૬  િર િપરતશ 
હરે્ ુમતટેનુ ંિીજ કનેર્કશન ન 

મળિત બતબત

િલ્લભીપરુ શહરે મત ંઆિેલ રોયલ પેલેસ ફ્લેટ મત ંફ્લેટ- 
૧૦૬ પર મતગર્ી કરેલ િીજ જોડતર્ નો અહિેતલ નીચે મહુબ 

છે
oઅરજદતરશ્રી ધ્િતરત ફ્લેટનત બ્લોક ન ં૧૦૬ની ખરીદી તત. 

૫.૧૦.૨૦૧૫ નત રોજ િેચતર્ દથતતિેજ િી  તત્કતલીન મતલલક 
શ્રી ચર્રુવસિંહ નીરુભત ગોહીલ, પતસેિી કરેલ છે. 

o પરંર્,ુ શ્રી ચર્રુવસિંહ નીરુભત ગોરહલ પર પીજીિીસીએલ 
િીજ કંપનીનુ ંલેણુ ંરૂ/. ૧૩,૭૧૩/- તત. ૧૩.૧૨.૨૦૧૪ િી  

હોય, જેિી સદર જગ્યત ઉપર િીજ જોડતર્ કંપનીનત 
વનયમતનસુતર આપી શકતય નહી. 

o બતદમત ંશ્રી ચર્રુવસિંહ નીરુભત ગોરહલ ધ્િતરત તત. 
૨૨.૧૨.૨૦૧૫ નત રોજ રૂ. ૯૦૦૦/- અને તત. ૧૧.૦૩.૨૦૧૬ 

નત રોજ રૂ. ૫૭૦૦/- ભરપતઈ કરી આપેલ છે. 
o આમ, કંપનીનત વનયમતનસુતર શ્રી ચર્રુવસિંહ નીરુભત ગોરહલ 
ધ્િતરત લેર્ી રકમ ભરપતઈ કરેલ હોય, જેિી હિે કંપનીનત 

વનયમતનસુતર રોયલ પેલેસમત ંઆિેલ ફ્લેટનત બ્લોક ન ં૧૦૬ 
મત ંિીજ જોડતર્ મળિત પતત્ર છે. અરજદતર દ્વતરત રજીથટે્રશન 
ચતર્જ રૂ.૪૦ ભરપતઈ િયેલિી વનયમતનસુતર િીજ કનેર્કશન 

જે. એ. ગોરહલ
નત.ઈ.

મો. ૯૯૨૫૨૦૯૩૧૩

િલ્લભીપરુ 
સ.ડી.

ભતિનગર 
ગ્રતમ્ય

ભતિનગર વનકતલ


