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પક-૧
'પીવીસીએલ પેટા િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૭'

પેટા િવભાગીય કચેર : લીલીયા, િવભાગીય કચેર : અમરેલી-૧, વતુળ કચેર : અમરેલી, તારખ : 20/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી કે.આર.પરખ ૯૯૨૫૨૦૯૩૪૨

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 17, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 17, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ગીરશભાઈ ધનભાઈ

ગોધાવદર
ગોધાવદર ગામે  પોલ ઉપર ામપંચાયતની
સુચના મુજબ ટલાઈટના તાર ખચવા

િનયત ફમ તથા જર આધાર પુરાવા સાથે લીલીયા
ઓફસમાં અર કયાબાદ આગળ ની કાયવાહ હાથ
ધરવામાં આવશે.

અરજદાર  ારા  જરર  આધાર  પ ુરાવા  સાથ ે
િનયતનમુના માં અર નધણી કરાવવામાં આવેલ
નથી.

િનકાલ
નવા કનેકશન

2 કાળુભાઈ હરભાઈ તોગડયા
ગામ સાજણટબા

આપવામાં આવેલા વીજચોર નાં પુરવણી રદ
કરવા

વીજચેકંગ બાબતે ૧૨૬ કલમ હેઠળ પુરવણી બલ
િનયમમુજબ આપવામાં આવેલ હોઈ ફરયાદ અવયે
સાંભળવાની કાયવહ કરવા નાયબ ઈજનેર લીલીયા
ને સૂચના આપેલ છે.

તા.  ૩૧.૭.૧૭ ના રોજ સુનાવણી કર અરજદારની
રજુઆત  સાંભ બલ  ની  રકમ  ૧૫૯૫૩  માંથી
સુધાર ૧૦૪૦૩ ની રકમ કર આપવામાં આવેલ છે
જે અરજદાર ારા તા. ૨૮.૮.૧૭ ના રોજ ભરપાઈ કર
આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
વીજ ચેકગ

3 િવનાથ કાનભાઈ મહેતા ગા
ગુંદરણ

રદ  થયેલ  ખેતીવાડ  કનેશન ફરથી  ચાલુ
કરવા

હાલ વતમાન સમય મા ખેતીવાડ કનેશન રદ
થયા બાદ જર ફમ તથા દતાવેજ રાજુકાયે  થી
આગળ ની કાયવાહ કરવામાં આવશે

િનકાલ
નવા કનેકશન

4 ધીભાઈ બુટની ભેસવડ લીલીયા  સબ  ડિવજન  મા  ટાફ  વધાર ે
ફાળવવા બાબત

હાલ  વતમાન  િનયમ  મુજબ  ટાફ  ફાળવેલ
છે.તદઉપરાંત નવો ટાફ ફાળવવા ઉપલી કચેર મા
િવચારણામાં છે.

િનકાલ
ટાફ વધારવા

5 કેશુભાઈ લબાભાઈ સલડ ખેતીવાડ ુપ મેટેનસ કરવા બાબત સવે  કર  ને  તાંિક  રતે  યોયતા  મુજબ જર
કામગીર  કરને  સવરે   નો  િનકાલ કરવામાં
આવશે

તા ૧૨/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ અરજદાર ના ખેતીવાડ
ુપની  સમારકામ  કામગીર  પૂણ  કર  ફરયાદનુ ં
િનવારણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 સુરેશભાઈ રણછોડભાઈ ગામ
આંબા

શેઢા પર નડતર ટસી ફેરવવા બાબત જર આધાર પુરાવા સાથે અર કયેથી આગળ ની
કાયવાહ કરવામાં આવશે.

અરજદાર  ારા  જર  આધાર  પ ુર ાવા  સાથ ે
િનયતનમુનામાં અર નધણી કરવામાં આવેલ નથી.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન
7 િવલભાઈ ાગભાઈ હરપરા

ગામ ગોધાવદર
ખેતીવાડ  ુપ  મા  વાયર  ઢલા  સરખા
કરાવવા તથા લાંબા ગાળા મા પોલ કરવા
બાબત

સવે  કર  ને  તાંિક  રતે  યોયતા  મુજબ જર
કામગીર  કરને  સવરે   નો  િનકાલ કરવામાં
આવશે

ખેતીવાડ ુપ મેટેનસ તા ૧૩/૮/૨૦૧૭ નાં રોજ
કરાવેલ તથા  લાંબા  ગાળામાં  ૨  પોલ ઉભા કર
ફરયાદ નુ િનવારણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 નાગભાઈ સવભાઈ ગામ
લીલીયા

ખેતીવાડ  ુપ  માં  ખુબજ  લાંબી  એલ.ટ.
લાઈન હોઈ સેપરેટ ટસી કરવા બાબત.

ખેતીવાડ  કનેશન  મા  અગાઉ  િનયમ  મુજબ
એલ .ટ  . લ ા ઈન  ઉભ ી  ક રવ ામ ા ં  આવત ી
હતી.લોાધારાની માંગણી કયે  સવે  કર  આગળની
લાયવાહ કરવામાં આવશે.

અરજદાર  ારા  જરર  આધાર  પ ુરાવા  સાથ ે
િનયતનમુના માં અર નધણી કરાવવામાં આવેલ
નથી.

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 ઠાકરશીભાઈ ભવાનભાઈ ગામ
ાંકચ

ાંકચ યોિતામ ફડર મા મેટેનસ કરવા
બાબત

સવે  કર  ને  તાંિક  રતે  યોયતા  મુજબ જર
કામગીર  કરને  સવરે   નો  િનકાલ કરવામાં
આવશે..

ાંકચ યોિતામ ફડરમાં તા ૦૩/૦૮/૨૦૧૭ તથા તા
૧૦/૦૮/૨૦૧૭ નાં રોજ કોાટર ની ગગ રાખી જર
મેટેનસ કર ફરયાદનુ િનવારણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

10 ઠાકરશીભાઈ ભવાનભાઈ ગામ
ાંકચ

ાંકચ ગામે નવું ૬૬કેિવ કરવા બાબત ાંકચ ગામે નવું ૬૬કેિવ પંચવષીય યોજનામાં મંજુર
થયેલ છે.૨૦૧-૨૦ મા કામગીર કરવામાં આવનાર છે.

િનકાલ
જેટકો
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11 ઠાકરશીભાઈ ભવાનભાઈ ગામ
ાંકચ

ાંકચ ગામે હેથ સેટર પાસે નડતરપ પોલ
દુર કરવા બાબત

સવે  કર  ને  તાંિક  રતે  યોયતા  મુજબ જર
કામગીર  કરને  સવરે   નો  િનકાલ કરવામાં
આવશે

ાંકચ ગામે હેથ સેટર પાસે નડતરપ પોલ તા
૧૦/૦૮/૨૦૧૭ નાં રોજ દુર કર ફરયાદનુ િનવારણ
કરેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન
12 મધુભાઈ પરશોતમભાઇ ગામ

ગોધાવદર
ખેતીવાડ  ુપ  મા  વાયર  ઢલા  સરખા
કરાવવા તથા મેટેનસ કરવા બાબત

સવે  કર  ને  તાંિક  રતે  યોયતા  મુજબ જર
કામગીર  કરને  સવરે   નો  િનકાલ કરવામાં
આવશે

ખેતીવાડ ુપ મેટેનસ તા ૦૬/૦૮/૨૦૧૭ નાં રોજ
કરાવી ફરયાદનુ િનવારણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

13 ભરતભાઈ માવભાઈ ગજેરા
ગામ ગોધાવદર

ભેસવડ ખેતીવાડ ફડર ડ.ઓં. બળતા હોઈ
ગગ વીચ મુકાવી.

સવ ે  કર  ને  તાંિક  રતે  યોયતા  મુજબ જર
કામગીર  કરને  સવરે   નો  િનકાલ કરવામાં
આવશે

ભેસવડ ખેતીવાડ ફડર ડ.ઓ. બળતા હોઈ ડ.ઓ.
નુ જર મેટેનસ કર નવા જપર કરાવી ફરયાદનુ
િનવારણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

14 િવનુભાઈ બાબુભાઈ મકાની ગામ
હરપર

હરપર ગામે ટલાઈટ વીજકરણ ૨ બાક
પોલ નું કામ કરાવવું,લોટ િવતાર મા ૨ પોલ
સીધા કરવા,રેવે  ટેશન પાસે સિવસ ચી
લેવડાવવી

સવ ે  કર  ને  તાંિક  રતે  યોયતા  મુજબ જર
કામગીર  કરને  સવરે   નો  િનકાલ કરવામાં
આવશે

હરપર ગામે ટલાઈટ વીજકરણ ૨ બાક પોલ
નુ ં  કામ પૂણ  કરાવેલ તથા લોટ િવતાર મા ૨
નમેલ પોલ સીધા કરવા કરાવેલ તથારેવે ટેશન
પાસે  સિવસ ચી લેવડાવી ફરયાદ નુ  િનવારણ
કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

15 વલભભાઈ લવાભાઈ કકાણી
ગામ પુંપાદર

ખેતીવાડમાં નડતરપ પોલ ફેરવવો જર આધાર પુરાવા સાથે અર કયેથી આગળની
કાયવાહ કરવામાં આવશે.

અરજદાર  ારા  જર  આધાર  પ ુર ાવા  સાથ ે
િનયતનમુનામાં અર નધણી કરવામાં આવેલ નથી.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન
16 ધીભાઈ હરભાઈ અમરેથીયા ખેતીવાડ  ુપ  મા  જુના  વાયર બદલાવવા

બાબત.
સવ ે  કર  ને  તાંિક  રતે  યોયતા  મુજબ જર
કામગીર  કરને  સવરે   નો  િનકાલ કરવામાં
આવશે

ફરયાદકતા   ન ે  સાથે  રાખી  સવ ે  કતા   વાયર
બદલાવવાની  જરયાત  ન  હોઈ  ખેતીવાડ  ુપ
મેટેનસ તા ૦૫/૦૮/૨૦૧૭ નાં રોજ કરાવી ફરયાદ
નુ િનવારણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

17 દેવચંદભાઈ સવભાઈ મેઘાણી
ગામ લીલીયા

ખેતીવાડ કનેશન મા ફોટ મીટર બદલાવવું ખેતીવાડ કનેશન નું મીટર આજ તા. ૨૦.૭.૨૦૧૭
રોજ બદલાવેલ છે.

ખેતીવાડ કનેશન નું મીટર તા ૨૦/૦૭/૨૦૧૭ રોજ
બદલાવેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત


