
શ્રીમતી આનદંીબેન પટેલ, માનનીય મખુ્યમતં્રીશ્રી,ગજુરાત રાજ્ય ના ંઅધયક્ષ ્સ્થાને તા.૦૩/૦૪/૨૦૧૬ ના ંબપોરના ૧૫:૦૦ 

કલાક ના ંરોજ યોજાનાર લોક્સવાદ સેત ુ(લોકદરબાર)કાયયક્રમમા ંરજુ થયેલ પ્રશ્નના ંપ્રત્યતુ્તરનો નમનુો 
તાલકુો: કેશોદ સ્થળ:તાલકુા સેવા સદન,માગંરોળ રોડ,કેશોદ 

પ્રશ્ન 
ક્રમ  

અરજદારનુ ંનામ અને 
સરનામુ ં 

અરજીની 
તારીખ  

અરજીની વવગત સબંવધત કચેરીનુ ં
નામ અને સરનામુ ં 

કરવામા ંઆવેલ કાયયવાહી ની વવસ્તતૃ વવગત  

૧ શ્રી ભાનભુાઈ એન ઓડદેરા 
એડવોકેટ રેસી.પ્લોટ 
ન.૨૯૨,હાઉસીંગ પ્લોટ, 
જી,આઈ.ડી.સી. પોસ્ટ ઉદ્યોગ 
નગર ,પોરબદંર-૩૬૦૫૫૭૭  

૧૫.૩.૧૬ જુનાગઢ જીલ્લા ના ંકેશોદ મા 
આવેલ ક્રસરો તથા સ્ટોન ક્રસરો 
ની લીઝો ની મદુત પરૂ્ય થયેલ 
હોવા છતા ંપચ્ચીમ ગજુરાત 
વીજ કંપની લીમીટેડ સબ-
ડડવીજન કેશોદ તથા ખાર્-
ખનીજ વવભાગના અવધકારી 
ઓની સાગંગાઠથી ઈલે.જોડાર્ 
રદ કરવામા ંઆવેલ નથી અને 
ઈલે. થી ખનીજ ચોરી કરવામા ં
આવે છે.આ તમામ -૧૧ 
આસામી ઓને ઈલે. જોડાર્ 
તાત્કાલલક ધોરરે્ રદ કરવા 
માટે. 

શ્રી નાયબ ઇજનેર ની 
કચેરી 
,પી.જી.વી.સી.એલ 
,શહરે પેટા વવભાગીય 
કચેરી,શરદ ચોક, 
કેશોદ  

સદર પ્રશ્ન ના ંઅન્વયે આપ સાહબે શ્રી ને જર્ાવવાનુ ંકે 
કેએસડી/લબલલિંગ/૩૪૮/તા.૧૮.૫.૧૫ ના ંશ્રી ભસૂ્તરશસ્ત્રી 
સાહબે જુનાગઢ ને ક્વોરીલીઝ રીન્યલુ અરજી આપેલ હોય 
તેના વીજ જોડાર્ ચાલ ુરાખવા કે નડહ તે બાબત અલભપ્રાય 
માગંવામા ંઆવેલ તે સદંભે શ્રીભસૂ્તરશાસ્ત્રી ,ભસૂ્તર વવજ્ઞાન 
અને ખાનીજ્ખાત ુ ંજુનાગઢ ના ંપત્ર 
ન.જીજે/ક્ુએંલ/કેશોદ/૩૩૦૭/તા.૧૯.૯.૧૪ પત્ર થી 
જર્ાવવામા આવેલ કે એમ.સી.આર. ૧૯૬૦ ના ંવનયમ -૨૪ 
(એ)મજુબ જ્યા ંસધુી રીન્યલુ અરજીનો વનર્યય ન આવે ત્યા ં
સધુી (ડીમ્ડ ટુ કન્ટીન્ય ુ)લીઝ ચાલ ુગર્વામા ંઆવે છે.અને 
તે પત્ર મા જે બે વીજ જોડાર્ને રદ  કરવા જર્ાવેલ તે 
ઓડરય  ન. ૨૨૩૯/૭.૧૧.૧૪ થી મીટર સવવિસ ઉતારી વીજ 
જોડાર્ રદ કરવામા ંઆવેલ ,આમ ,જે લીઝધારકો ની 
સમયમયાયદા પરૂ્ય થયેલ છે.તે વીજ-જોડાર્ો નો વીજપરુવઠો 
કાયમી ધોરરે્ બધં કરેલ છે.,અને જે લીઝધારકો ની લીઝ  
(ડીમ્ડ ટુ કન્ટીન્ય)ુ ગર્વા ભસૂ્તરશસ્ત્રી મારફત અલભપ્રાય 
આપેલ છે તે લીઝધારકો ના વીજજોડાર્ નો વીજપરુવઠો 
ચાલ ુરાખેલ છે જેનુ ંલીસ્ટ આ સાથે સામેલ છે.  

 



ક્રમ  નામ /સરનામુ ં ગ્રાહક ન. સવે.ન.  મદુત પરૂ્ય થયા તારીખ  રીમાકય   
૧ ધીરજલાલ & રવતલાલ હમેરાજ , 

ટી.બી. રોડ ,કેશોદ  
૮૦૧૦૬/૦૦૩૭૦/૪ ૭૫૪ ૩.૫.૨૦૧૧ પત્ર.ન.ક્યએલ/કેશોદ /૩૩૦૭ /તા.૧૯.૯.૧૪ ના ંપત્ર અન્વયે  

૨ શ્રી નાથજી કોપોરેશન,ટી.બી.રોડ ,કેશોદ  ૮૦૧૦૬/૦૦૩૬૭/૪ ૭૫૪ ૨૮.૭.૧૨ પત્ર.ન.ક્યએલ/કેશોદ /૩૩૦૭ /તા.૧૯.૯.૧૪ ના ંપત્ર અન્વયે  
3 એમ.એસ.સતેુ્રજા & કો. ફાગળી 

રોડ,કેશોદ  
૮૦૧૦૬/૦૦૫૨૪/૩ ૭૫૪ ૨૮.૮.૨૦૦૬ પત્ર.ન.ક્યએલ/કેશોદ /૩૩૦૭ /તા.૧૯.૯.૧૪ ના ંપત્ર અન્વયે  

૪ સોનલ કૃપા સ્ટોન ક્રસર ,ટી.બી.રોડ 
,ફાગળી રોડ ,કેશોદ  

૮૦૧૦૬/૦૦૬૬૫/૭ ૭૫૪ ૧૫.૬.૨૦૧૦ પત્ર.ન.ક્યએલ/કેશોદ /૩૩૦૭ /તા.૧૯.૯.૧૪ ના ંપત્ર અન્વયે  

૫ માલદે અરજર્ ,ટી.બી.રોડ ,કેશોદ  ૮૦૧૦૬/૦૦૩૬૯/૦ ૭૫૪ ૨૫.૧૦.૨૦૧૩ પત્ર.ન.ક્યએલ/કેશોદ /૩૩૦૭ /તા.૧૯.૯.૧૪ ના ંપત્ર અન્વયે  
૬ બઘુ ંસરુગ વેગડ ,ફાગળી રોડ ,કેશોદ  ૮૦૧૦૬/૦૦૬૨૭/૪ ૭૫૪ ૧૧.૪.૨૦૦૮ પત્ર.ન.ક્યએલ/કેશોદ /૩૩૦૭ /તા.૧૯.૯.૧૪ ના ંપત્ર અન્વયે  
૭ ઓડદેરા સ્ટોન ક્રસર ,ટી.બી.રોડ ,કેશોદ  ૮૦૧૦૬/૦૦૬૮૭/૮ ૧૭૨ ૧૭.૫.૨૦૦૮ પત્ર.ન.ક્યએલ/કેશોદ /૩૩૦૭ /તા.૧૯.૯.૧૪ ના ંપત્ર અન્વયે  
૮ નેભા સીના ,ફાગળી રોડ.કેશોદ  ૮૦૧૦૬/૦૦૩૬૬/૬ ૭૫૪ ૮.૫.૨૦૧૨ પત્ર.ન.ક્યએલ/કેશોદ /૩૩૦૭ /તા.૧૯.૯.૧૪ ના ંપત્ર અન્વયે  
૯ મળુુ હાજા,ટી.બી.રોડ ,કેશોદ ૮૦૧૦૬/૦૦૪૫૦/૬ ૭૫૪ ૧૮.૯.૧૪ પત્ર.ન.ક્યએલ/કેશોદ /૩૩૦૭ /તા.૧૯.૯.૧૪ ના ંપત્ર અન્વયે 

૧૦ વનજાનદં સ્ટોન  ક્રસર ,બડોદર 
રોડ,કેશોદ  

૮૦૧૦૬/૦૦૩૬૮/૨ ૭૫૪ ૮.૭.૨૦૧૨ પત્ર.ન.કેએસડી-ટી/લબલલિંગ/૧૦૪૭/૧૦.૦૭.૧૫  

૧૧ પકંજ દેવરાજ ,ફાગળી રોડ ,કેશોદ  ૮૦૧૦૬/૦૦૭૩૨/૭ ૭૫૪ ૧૫.૬.૨૦૧૦ પત્ર.ન.કેએસડી-ટી/લબલલિંગ/૧૦૪૭/૧૦.૦૭.૧૫ 

૧૨ સોલકંી અરજન ખીમા, કેશોદ  ૮૦૧૦૬/૦૦૮૬૬/ ૭૫૪ ૨૧.૯.૨૦૧૧ પત્ર.ન.ક્યએલ/કેશોદ /૩૩૦૭ /તા.૧૯.૯.૧૪ ના ંપત્ર અન્વયે 
રદ કરેલ છે. 

૧3 સામત ભીમા સતેુ્રજા   ,કેશોદ  ૮૦૧૦૬/૦૦૫૩૫/૯ ૭૫૪ ૨૧.૯.૨૦૧૧ પત્ર.ન.ક્યએલ/કેશોદ /૩૩૦૭ /તા.૧૯.૯.૧૪ ના ંપત્ર અન્વયે 
રદ કરેલ છે. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

પ્રશ્ન 
ક્રમ  

અરજદારનુ ંનામ અને 
સરનામુ ં 

અરજીની 
તારીખ  

અરજીની વવગત સબંવધત કચેરીનુ ંનામ 
અને સરનામુ ં 

કરવામા ંઆવેલ કાયયવાહી ની વવસ્તતૃ વવગત  

૧૮ શ્રી જગદીશભાઈ 
વાલજીભાઈ રાવલીયા  
વર્કર 
વાસ,ઉતાવલળયા નદી 
કાઠેં 

પીર વન દરગાહ પાસે 
કેશોદ 

પીન નબંર:-૩૬૨૨૨૦ 

૨૧.૦૩.૨૦૧૬ પાવરચોરી ના ંલબલ 
બાબત તથા ઘર વપરાશ 
નુ ંનવુ ંવીજ જોડાર્ ના ં
આપવા બાબત 

શ્રી નાયબ ઇજનેર ની 
કચેરી ,પી.જી.વી.સી.એલ 
,શહરે પેટા વવભાગીય 
કચેરી,શરદ ચોક, કેશોદ  

સદર પ્રશ્ન ના ંઅન્વયે આપ સાહબે શ્રી ને જર્ાવવાનુ ંકે અરજદાર 
ની નવા વીજ જોડાર્ ની માગર્ી વાળા સ્થળ ઉપર પાવર ચોરી 
બાબતે જુનુ ંલેણુ ંબાકી હોય જે બાબત અંગે અમારી કચેરી દ્વારા 
ઉપલી કચેરી ની જરૂરી  મજૂંરી મેળવી પાવર ચોરી ના ંજુના લેર્ા 
બાબત અંગે ના ંપ્રશ્ન નો વનકાલ કરેલ છે તેમજ સદર અરજદાર ને 
ઘર વપરાસ નુ ંવીજ જોડાર્ આપી સદર સ્થળ ઉપર વીજ પરુવઠો 
વનયવમત ચાલ ુકરેલ છે.આમ સદર અરજદાર ના ંપ્રશ્ન નુ ંસપંરૂ્ય 
પરે્ સોલ્યશુન કરી તેમના પ્રશ્ન નો વનકાલ કરેલ છે. 

પ્રશ્ન 
ક્રમ  

અરજદારનુ ંનામ 
અને સરનામુ ં 

અરજીની 
તારીખ  

અરજીની વવગત સબંવધત કચેરીનુ ં
નામ અને સરનામુ ં 

કરવામા ંઆવેલ કાયયવાહી ની વવસ્તતૃ વવગત  

૨૧ શ્રી નીલેષકુમાર 
કનૈ્નયાલાલ રાભેરંુ 

તપૃ્પ્ત પેલેસ 
એપાટય મેન્ટ, 
જલારામ મદંીર 
પાસે 

કેશોદ 

પીન નબંર:-
૩૬૨૨૨૦ 

૨૨.૦૩.૨૦૧૬ ગીરીરાજ કંદરા 
એપાટય મેન્ટ મા 
પીજીવીસીએલ દ્વારા 
વીજ કનેકસન ન 
આપવા બાબત ની 
વાધંા અરજી. 

શ્રી નાયબ ઇજનેર 
ની કચેરી 
,પી.જી.વી.સી.એલ 
,શહરે પેટા 
વવભાગીય 
કચેરી,શરદ ચોક, 
કેશોદ  

સદર પ્રશ્ન ના ંઅન્વયે આપ સાહબે શ્રી ને જર્ાવવાનુ ંકે તારીખ ૨૩.૩.૧૬ ના ં
રોજ માનનીય મખુ્યમતં્રી શ્રી ના ંતાલકુા સ્વાગત ફડરયાદ વનવારર્ મા રજુ 
થયેલ સદર પ્રશ્ન અનસુધંાને મામલતદાર સાહબે ના ંહકુમ મજુબ “નગરપાલલકા 
આયોજજત તારીખ ૧૧.૪.૨૦૧૬ ના ંરોજ મળનાર ટી.પી.સવમવત ની મીટીંગ 
દરમ્યાન સદર એપાટય મેન્ટ ના ંબાધંકામ ની મજૂંરી મળવા બાબતે નો વનર્યય 
થવાનો હોય, જે વનર્યય મળ્યે થી સદર સ્થળ ઉપર નવા વીજ કનેક્શન ની 
આગળ ની કાયયવાહી હાથ ધરવા મા ંઆવશે. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ્રશ્ન 
ક્રમ 

અરજદારનુ ં
નામ અને 
સરનામુ ં 

અરજીની 
તારીખ  

અરજીની વવગત  સબંવંધત કચેરીનુ ં
નામ અને સરનામુ ં 

કરવામા ંઆવેલ કાયયવાહીની વવસ્તતૃ વવગત  

૩૬ શ્રી જસભુાઈ 
છગનભાઇ 
મારડીયા, 
કેશોદ તાલકુા 
ભારતીય  
ડકશન સઘં  
ગામ:- 
અગતરાય   

૨૩-૩-
૨૦૧૬ 

૧) જે ખેડતૂોને ૧૫ 
હોપાનુ ંકનેક્શન 
ધરાવતા હોય તો તેવા 
ખેડતૂોને બે મોટર જુદી 
જુદી વાપરવાની છૂટ 
આપવી જોઈએ. 
 

૨) એક સવે નબંરના 
ખેતરમા ંએક કનેક્શન 
હોય તો બીજુ ંકનેક્શન 
આપવામા ંઆવતુ ં
નથી.જેમા ંભાઈઓ જુદા 
થતા બીજા કનેક્શનની 
જરૂર પડ ેતો બીજુ ં
કનેક્શન એકજ સવે 
નબંરમા ંઆપવુ.ં 

નાયબ ઈજનેરશ્રી, 
કેશોદ શહરે પેટા 
વવભાગીય કચેરી, 
પીજીવીસીએલ, 
કેશોદ 

અરજદાર દ્વારા દશાયવવામા ંઆવેલ બનેં પ્રશ્નો નીવત વવષયક હોય અમો દ્વારા ઉપલી 
કચેરીને કાયયવાહી માટે મોકલી આપવામા ંઆવેલ છે. 



 

 

 

પ્રશ્ન 
ક્રમાકં  

અરજદારનુ ં
નામ અને 
સરનામુ ં 

અરજીની 
તારીખ  

અરજીની વવગત  સબંવંધત કચેરીનુ ંનામ અને 
સરનામુ ં 

કરવામા ંઆવેલ કાયયવાહીની વવસ્તતૃ વવગત  

૬૯ શ્રી દુધાત્રા 
કનભુાઈ 
ડાયાભાઈ  
ગામ:-શેરગઢ    

૨૬-૩-૨૦૧૬ ૧) જે ખેડતૂોને ૧૫ હોપાનુ ં
કનેક્શન ધરાવતા હોય તો તેવા 
ખેડતૂોને બે મોટર જુદી 
જુદી(૧૦+૫) વાપરવાની છૂટ 
આપવી જોઈએ. 

નાયબ ઈજનેરશ્રી, 
કેશોદ રૂરલ ૨, 
પીજીવીસીએલ, 
કેશોદ 

અરજદાર દ્વારા દશાયવવામા ંઆવેલ બનેં પ્રશ્નો નીવત 
વવષયક હોય અમો દ્વારા ઉપલી કચેરીને કાયયવાહી 
માટે મોકલી આપવામા ંઆવેલ છે. 

૪૦ આલા ઘેલા 
કરમટા 

૨૪.૦૩.૨૦૧૬ થ્રી ફેઝ ખેતીવાડી કનેક્શન 
મેળવવાની અરજી બાબતે 

પ.ગ.ુવી.ક.લી.પેટા-વવભાગીય 
કચેરી,બાટંવા 

અરજદાર શ્રી આલા ઘેલા કરમટા રહવેાસી ઇન્રાર્ા 
દ્વારા તેની બાલાગામ ખાતે આવેલ જમીન સવે ન ં
૪૬૩ પૈકી ૩ મા થ્રી ફેઈઝ ખેતીવાડી કનેકશન 
મેળવવા રસીદ ન ંDP 831964 તા.:-13.11.2009 ના ં
રોજ રૂ/.૨૦૦/-બાટંવા પેટા વવભાગીય કચેરી ખાતે 
કરેલ હતી . અરજદાર દ્વારા કરવામા ંઆવેલ અરજી 
બાલાગામ ખાતેની હોય જે માર્ાવદર પેટા વવભાગીય 
કચેરી-૨ કાયયકે્ષત્ર હઠેળ આવતુ ંહોય જેથી આગળ 
કાયયવાહી માટે બાટંવા પેટા વવભાગીય કચેરી દ્વારા 



પત્ર ક્રમાકં ન ંબી.ટી.ડબલ્ય ુ./ટેક/આર.ઈ/૪૦૩ ૭ 
તારીખ:-૩૦.૦૩.૨૦૧૬ થી માર્ાવદર-૨ પેટા 
વવભાગીય કચેરી ને સપુરત કરેલ છે અરજદાર દ્વારા 
તેના પ્રશ્ન નુ ંવનવારર્ સખુદ રીતે આવેલ છે તેવુ ં
લેલખતમા ંઆપેલ છે. 

૯૧ શ્રી રોડહત ડી. 
 વેકરીયા 
પીપળી ના 
રસ્તે, 
છાબડી ના કાઠેં, 
રવસકભાઈ ભટ્ટ 
વાળંુ ગ્રપુ,કેશોદ 
૩૬૨૨૨૦ 

૨૬.૦૩.૨૦૧૬ ૨.૧૦ કે ૧૫ એચ પી વાળા 
કનેક્શન મા ંતેમના એચ.પી. 
કરતા વધારે વાપરતા હોય તો 
જ દંડ કરવો તેના બદલે બે 
મોટર એચ.પી. કરતા ઓછી 
હોય તો ચાલવા દેવી. તેમજ દંડ 
ના કરવો. 
 

નાયબ ઈજનેરશ્રી, 
કેશોદ શહરે પેટા વવભાગીય કચેરી, 
પીજીવીસીએલ, 
કેશોદ 

અરજદાર દ્વારા દશાયવવામા ંઆવેલ બનેં પ્રશ્નો નીવત 
વવષયક હોય અમો દ્વારા ઉપલી કચેરીને કાયયવાહી 
માટે મોકલી આપવામા ંઆવેલ છે. 


