પત્રક – ૧
રાજ્ય આયોજિત લોક સંવાદ સેત ુ દરમ્યાન અરિદારો દ્વારા રજૂઆત તેમિ પગુવીકલી દ્વારા આપવામાં આવેલ પ્રત્યુત્તર ની વવગત
૦૨.૦૪.૨૦૧૬

લોક સંવાદ સેત ુ તારીખ :

મામલતદાર ઓફીસ ધારી

થિળ :

સવારે ૧૦:00

સમય :

અમરે લી

તાલુકાનું નામ :

યોજાયેલ તાલુકા કક્ષાના લોક સંવાદ સેત ુ ના પ્રશ્નો ની વવગતો:
ક્રમ

લોક

રજુઆતકતાા ન ુ નામ અને

દરબાર

સરનામુ

પ્રશ્ન/રજુઆતની વવગત

લોક દરબાર દરમ્યાન જવાબ/વનર્ાયની વવગત

નો

૧

વનરાકરર્ કરનારા

પેટા

વવભાગીય

વતુળ
ા

વનકાલની

જો પ્રગવત

અવધકારીશ્રીના નામ

વવભાગીય

કચેરી

કચેરી

સ્થિતી

હેઠળ હોય તો

અને મોબાઇલ નંબર

કચેરી

(વનકાલ/પ્રગ

વનકાલની

પ્રશ્ન

વત હેઠળ/

અંદાજીત

ક્રમાંક

નીતી

તારીખ

૪૮

શ્રી કાન્તીભાઈ

અરજદાર ની રજૂઆત મુજબ કેનાલપરા ગામે આવેલ અરજદારના ખેતર પાસે

નાયબ ઈજનેર,

ધનજીભાઈ અંટાળા, રહે અરજદારના ખેતર પાસે વીજવાયર નીચે

ઉભેલ વીજ લાઈન નાં તાર ઢીલા હોઈ તારીખ ૨૮.૦૩.૨૦૧૬ નાં રોજ ખેચાવી

એચ આર મેહતા :

ગામ : નવા ચરખા તા: ઉતરી ગયેલ હોઈ ખેચાવીને ઉંચા કરવા

જરૂર સમારકામ કરી કામગીરી પ ૂર્ા કરે લ છે તિા પ્રશ્ન નું સુખદ વનરાકરર્ પેટા

૯૯૨૫૨૦૯૩૭૮

ધારી જી: અમરે લી
૨

ધારી તાલુકાના કેનાલપરા ગામે

બાબત

વવભાગ દ્વારા કરે લ છે

શ્રી ઉમેશભાઈ

મોજે કમી, તા: ધારી નાં સ.નં. ૧૬૫ પે મા

અરજદાર ની રજૂઆત મુજબ અરજદાર દ્વારા તા: ૨૦.૦૭.૨૦૧૨ નાં રોજ વીજ

આપાભાઈ વાળા, રહે:

વીજ કનેકશન મજુર િતા અરજદાર દ્વારા

જોડાર્ માટે અરજી કરે લ જેિી તા: ૧૬.૧૨.૨૦૧૫ નાં રોજ ક્રમાનુસાર વારો

દાનેવ સોસાયટી ગામ : કોટેશન ની રકમ ભરપાઈ કરે લ અને ટીસી
ચલાલા તા: ધારી જી:

આવતા અરજદાર દ્વારા દશાાવેલ થિળ મુજ્બ સવે કરી અંદાજ પત્ર પાઠવેલ જે

મુકવામાં આવેલ અને બાદમાં

અરજદાર દ્વારા તા: ૦૪.૦૧.૨૦૧૬ નાં રોજ ભરપાઈ િતા જરૂરી લાઈન કામ

અમરે લી મો.નં. :

પીજીવીસીએલ તરફિી અમોને જાર્ કાયા

તા: ૨૯.૦૧.૨૦૧૬ નાં રોજ પીજીવીસીએલ દ્વરા પ ૂર્ા કરે લ પરં તુ તા:

૯૪૨૭૧૭૩૨૭૧

વગર ટીસી ઉતારી લેવામાં આવેલ જે

૦૮.૦૨.૨૦૧૬ નાં રોજ મંત્રી શ્રી અને સરપંચ શ્રી કરજાળા દ્વારા વાંધા અરજી

આજદદન સુધી મુકેલ ન હોઈ તો આ

કેરલ છે કે સદરહુ વીજ જોડાર્ ની કામગીરી કરજાળા ગામની હદમાંજમીન

વનરાકરર્ કરવા બાબત વધુમાં અરજદાર

સ.નં. ૪૦ મા કરવામાં આવેલ છે જિી પીજીવીસીએલ ,ચલાલ પેટા વવભાગ

ની સદરહુગામે અન્ય ખેતીની જમીન નિી

દ્વારા પત્ર કમાક ૭૭૦ તા: ૧૫.૦૨.૨૦૧૬ નાં રોજ અરજદારને જમીન સવે નં

નાયબ ઈજનેર,

વવષયક)

ચલાલા

અમરે લી-૨ અમરે લી

વનકાલ

ચલાલા

અમરે લી-૨ અમરે લી

વનકાલ

ધારી-૨

અમરે લી-૨ અમરે લી

વનકાલ

એચ આર મેહતા :
૯૯૨૫૨૦૯૩૭૮

૧૬૫ પેકી ૧ ની ચતિ
ંુ ા સીમા નાં નકશા સહીત જરૂરી દથતાવેજો દદવસ -૧૦
મા રજુ કરવા જર્ાવેલ પરં ત ુ તા: ૧૭.૦૩.૨૦૧૬ સુધી અરજદાર દ્વારા સદરહુ
દથતાવેજો રજુ કરે લ નાં હોય વીજ લાઈન અને ટ્રાન્સફોમાર ઉતારી પેટા વવભાગ
૩

૪૮

શ્રી પ્રવીર્ભાઈ

ધારી તાલુકાના સરસીયા ગામે

ધીરુભાઈ કોટડીયા, રહે: પીજીવીસીએલ દ્વારા આશરે ૩૦ જેટલા
ગામ : સરસીયા તા:
ધારી જી: અમરે લી

ચલાલા ખાતે જમા લીધેલ છે
સદર અરજદારની કોઈ વ્યસ્ર્કતગત ફદરયાદ અત્રેની કચેરી ને મળે લ નિી

નાયબ ઈજનેર, જે

તેમજ પીજીવીસીએલ દ્વારા હાિ ધરે લ ચેદકિંગ માત્ર જવાબદર અને અવધકારી

સી રૈ યાની :

ગ્રાહકોને ખોટા બબલ આપવા બાબત તેમજ

દ્વારા કેરલ છે અને ચેદકિંગ રીપોટા આધારે વનયમ મુજ્બ પ ૂરવાની બબલ આપેલ

૯૬૮૭૬૬૨૧૮૭

ચકીંગ કયાા વગર પાછળ િી ખોટા બબલ

છે વધુમાં ઇલેર્કટ્રીસીટી એર્કટ મુજબ કલમ ૧૨૬ મુજબ ગ્રાહકને સંભાળવાની

પોથટ દ્વારા મોકલવા બાબત

જોગવાઈ છે પરં ત ુ આવી રજુઆત ગ્રાહક તરફિી મળે લ નિી
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રીમાર્કસા

પત્રક – ૧
રાજ્ય આયોજિત લોક સંવાદ સેત ુ દરમ્યાન અરિદારો દ્વારા રજૂઆત તેમિ પગુવીકલી દ્વારા આપવામાં આવેલ પ્રત્યુત્તર ની વવગત
૦૨.૦૪.૨૦૧૬

લોક સંવાદ સેત ુ તારીખ :

મામલતદાર ઓફીસ ધારી

થિળ :

સવારે ૧૦:00

સમય :

અમરે લી

તાલુકાનું નામ :

યોજાયેલ તાલુકા કક્ષાના લોક સંવાદ સેત ુ ના પ્રશ્નો ની વવગતો:
ક્રમ

લોક

રજુઆતકતાા ન ુ નામ અને

દરબાર

સરનામુ

પ્રશ્ન/રજુઆતની વવગત

લોક દરબાર દરમ્યાન જવાબ/વનર્ાયની વવગત

નો

૪

વનરાકરર્ કરનારા

પેટા

વવભાગીય

વતુળ
ા

વનકાલની

જો પ્રગવત

અવધકારીશ્રીના નામ

વવભાગીય

કચેરી

કચેરી

સ્થિતી

હેઠળ હોય તો

અને મોબાઇલ નંબર

કચેરી

(વનકાલ/પ્રગ

વનકાલની

પ્રશ્ન

વત હેઠળ/

અંદાજીત

ક્રમાંક

નીતી

તારીખ

શ્રી ભીખુભાઈ એન

પ્રેમપરા ગામમાં પછાત વવથતારમાં

રાઠોડ, ગામ : પ્રેમપરા, પીજીવીસીએલ વવભાગ દ્વારા વીજ િાંભલા
તા: ધારી, જી: અમરે લી પુરતા પ્રમાર્માં નાખેલ ન હોવાિી ઘરના
વીજ જોડાર્ ની સવવિસ લાંબી હોવાિી
વારં વાર ત ૂટી જાય છે જેિી પીજોવીસીએલ
વવભાગ નવા વીજ પોલ ક્યારે નાખવા માગે
છે

સદર અરજદારશ્રી દ્વારા ઘરના વીજ જોડાર્ ની સવવિસ લાંબી હોવાિી વારં વાર ત ૂટી
જાય છે તેવી ફદરયાદ અત્રેની કચેરીએ નોધાયેલા નિી. પરં ત ુ અત્રેની કચેરી દ્વારા
ખાસ દકથસામાં અકથમાત વનવારર્ નાં ભાગ રૂપે ઈ-ઉજાા પ્રોજેર્કટ મજુરી નંબર
૩૧૫૮,૩૧૫૯,૩૧૬૦,૩૧૬૧,૩૧૬૩,૩૧૬૪,૩૧૬૫,૩૧૬૬,૩૧૬૭,૩૧૬૮ તા:
૨૨.૦૨.૨૦૧૬ મુજબ કુ લ -૧૦ નંગ ૫ કેવીએ નાં ટ્રાન્સફોમાર મજુર કેરલ છે જેમાં
અરજદારની રજૂઆત વાળી લાંભ સવવિસ ની કામગીરી નો વવથતાર પર્ અવી જાય
છે . જે પેકી અરજદારની લાંબી સવવિસ વચ્ચે પોલ ઉભા કરી તા. ૧૭.૪.૧૬ ના રોજ
પુર્ા કરવામાં આવેલ છે .
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નાયબ ઈજનેર,
એમ એ પટે લ
:૯૯૨૫૨૦૯૩૭૦

ધારી-૧

અમરે લી-૨ અમરે લી

વવષયક)

વનકાલ

રીમાર્કસા

