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

પેટા િવભાગીય કચેર : ઉના-૧, િવભાગીય કચેર : ઉના, વતુળ કચેર : અમરેલી, તારખ : 11/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એ આર કોરડયા ૯૯૨૫૨૦૯૪૦૦

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 4, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 4, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ડાયાભાઈ ડાભાઇ પરમાર,

ગામ-કોબ
ચીનાભાઇ પરબતભાઇ વાઘેલા, ગામ-કોબ ના
નામનું  ખેતીવાડ  િવજડાણ કાયમી ધોરણે
રદ કરવા બાબત

રજૂઆત કતા  ારા સદર િવજડણ વા જમીન
તેમના ારા આશરે ૧૫ વષ પહેલા વેચાણ દતાવેજ
થી ચીનાભાઇ પરબતભાઇ વાઘેલા પાસેથી ખરદેલ
હતી. અને સદર જમીન પર ચીનાભાઇ પરબતભાઇ
વાઘેલાની  નામનુ ં  હાલ  માં  િવજડણ  ચાલુ  છે.
રજ ૂઆત  કાતા    ાર ા  જણાયા  મ ુજબ  સદર
ઉપરોતનામે વીજ ડાણ ધરાવતી યિત કે તેમના
વારસદારો હાલ માં કોબ ગામે રહેતા ન હોય તેમજ
અય  જયાએ  થળા ંતર  થયેલ  હોવાથી  સદર
િવજડણ રદ કરવા માટે  હાલના સદર જમીનના
કબજેદારની  ૧૦૦ .  ટેપ પેપર ઉપરની  જર
નોટરાઇજ સંમતી અેની કચેર ખાતે રજૂ કયા બાદ
િનયમ મુજબ અેની કચેર ારા સદર િવજડણ રદ
કરવા  માટેની  આગળની  કાયવાહ  હાથ  ધરવામાં
આવશે.

અરજદાર  ારા  જર  સમાંપક  રજુ  કરવામાં
આવતા તા. ૧.૮.૧૭ ના રોજ કીગી પૂણ કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

2 ભરતભાઇ કાળાભાઈ નકુમ
આચાય ી ા શાળા ડમાસા

ા  શાળા  ડમાસાના  નવા  િવજડણ  ના
ભાવપકના  નાણા  DDUGJY  કમ  હેઠળ
આવર લેવા બાબત

પી..વી.સી.એલ. ના વતમાન િનયમાનુસાર હાલ
નવા શાળાના િવજડાણના ભાવપક ના નાણા
નાણા  DDUGJY  કમ  હ ેઠળ  આવરન ે  નવુ
િવજડણ આપવાની કોઈ કમ ન હોવાથી સદરહુ
યોજના હેઠળ રજુઆત સંતોષી શકાય નહ.

િનકાલ
નવા કનેકશન

3 નાનુભાઈ પાચાભાઇ ચારણીયા
ગામ-કાજરડ

કાજરડ  ગામમાથી  પસાર  થતી  ૧૧  કે.વી.
ભડાસી ખેતીવાડ ફડરની વીજ લાઇન ફેરવવા

રજૂઆત કતા ારા કાજરડ ગામમાથી પસાર થતી ૧૧
કે.વી. ભડાસી ખેતીવાડ ફડરની વીજ લાઇન ફેરવવા
માટે  અેની કચેર ખાતે અર કરવામાં  આવેલ.
જેના  અનુસંધાને  અેની  કચેર  ારા  જર  થળ
તપાસ કર સદર લાઇન ફેરવવા માટે અેની કચેર
ારા  ભાવપક  ન.  ૨૧૧૯  તા.  ૧૯.૦૫.૧૭  થી
ભાવપક આપવામા  આવેલ છે.  જે  ભાવપકના
નાણા  ભરપાઈ થયે  આગળની  કાયવાહ  કરવામાં
આવશે.

ભાવપક ના નાણા સમય મયાદા માં ભરપાઈ નહ
થતા તેમજ સમયમયાદા વધારવા માટે કોઈ અરજ
નહ થતા અર દફતરે કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

4 નાનુભાઈ પાચાભાઇ ચારણીયા
ગામ-કાજરડ

કાજરડ ગામમાં જુપડપી કમ હેઠળ બાક
રહેલ નવા િવજડણ આપવા બાબત.

અેની  કચેર  ખાતે  રેકડ  તપાસ  કરતા  કાજરડ
ગામની  જુપડપી  કમ હેઠળ િવજડણ આપવા
માટેની કુલ ૧૫ અર બાક રહેલ છે. જે બાક રહેલ
વીજ ડાણ દવસ ૩(ણ)મા રલીજ કર દેવામા
આવશે.

સદરહુ  ણ વીજ  ડાણો  તા.  ૩.૮.૧૭  ના  રોજ
રલીઝ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન


