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

પેટા િવભાગીય કચેર : કોડનાર-૧, િવભાગીય કચેર : ઉના, વતુળ કચેર : અમરેલી, તારખ : 12/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એ આર કોરડયા ૯૯૨૫૨૦૯૪૦૦

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 8, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 8, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ભીખાભાઈ કાળાભાઈ

ગોહલ,,ગોહલ ની ખાણ
બરડા એ ફડરમાં નાથા પરબત વાળું ુપ
ટસી માં લગ , કેબલ તેમજ ઢલા વાયરો
ખચી આપવા બાબત.

બરડા એ ફડરમાં નાથા પરબત વાળું ુપ ટસી
માં લગ , કેબલ તેમજ ઢલા વાયરો ખચી આપવા
બાબત જે રજૂઆત .જેમાં સદર ટસી નું લગ ,ટડ
ઉપર  નવા  નટ  બોટ  નાખી  ત ેમજ  એલ  ટ
લાઈનના સકટ ના ૭૦ મી.મી. કવેર ના નવા ૨
કેબલ બદલાવી તા.11.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ સદર 
પૂણ કરેલ છે,વધુમાં ઢલા વાયરો ૪-૫ પાન ખેચી
સદર  પૂણ કરેલ કરેલ છે..

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 ગોિવંદભાઈ નોઘણભાઈ
મોર,ગામ:દેવ

બાક  નીકળતા  લેણામા ં  બે  નામ  વચે
અગવડતા થવા બાબત જેનો િનકાલ ચોસ
પણ ે  થવ ા  બ ાબત . ( ૧ )  ન ો ઘનભાઈ
દેવદાસભાઈ મસર મોર અને બીજું નામ (૨)
નોઘનભાઈ દેવદાસભાઈ લખમણભાઈ મોર

થળ પર જઈ નામ તપાસ કર  સદર  નો
િનકાલ કરવાની આગળની કાયવાહ કરવામા આવશે.

તા: ૩૧.૦૭.૧૭ ના રોજ થળ પર જઈ તપાસ કર
અને સદર એરયસ અય યિત નું હોય ત ની
કરવામાં  આવેલ છે.આમ સદર  નું  િનરાકરણ
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

3 રામિસંગભાઈ વીરભણભાઈ
ગોહલ..કોડનાર

સોલાર ઈંટોલેશન થઇ ગયેલ છે પરંતુ બાય
ડાયરેકસનલ  મીટર  બાક  છે  જેનો  િનકાલ
કરવા બાબત

રજૂઆત કતા ારા જણાવેલ છે કે સોલાર ઈંટોલેશન
થઇ ગયેલ છે પરંતુ સોલાર માટેનું મીટર લગાડેલ
નથી.  જે  માટે  સોલાર માટેનુ ં  મીટર સવરે  થઇ
જશે.જેની આગળની કાયવાહ હાથ ધરેલ છે.

સદર અરજદારનું સોલાર માટે નું બાય ડાયરેકસનલ
મીટર તા ૧૧.૦૮.૧૭ ના રોજ લગાડ આપેલ છે.

િનકાલ
સોલાર કમ

4 ગોિવંદભાઈ નોઘણભાઈ
મોર,ગામ:દેવ

દેવ એ તેમજ બાળનાથ એ ફડરમાં
િસંગલ ટસી મુકવા બાબત.:(૧) પીપ રોડ
પર આવેલ ુપ ટસી વી બી ગોહલ વાળું
ટસી .પીપ િવલેજ .(૨) અરડા વાળું ુપ
ટસી.દામલી િવલેજ જેમાં ટસી િસંગલ ટસી
મુકવા બાબત.

દેવ એ ફડરમાં અરડા વાળા ટસી કે જેમાં ૧૫
જેટલા િસંગલ ટસી છે જેમાં 1૨ ટસી મૂક દધેલ
અને ૩ માં વાંધો થયેલ હોય જે વાંધા વાળા ટસીમાં
થળ પર ફરથી તપાસ કર એચ વી ડ એસ ની
કામગીર સવરે પૂણ થઇ જશે..તેમજ બાળનાથ એ
ફડરમાં પીપ રોડ વાળું ટસી નું એચ.વી.ડ.એસ
ની કામગીર ઓબજેસનમાં હતી જેમાં જેનો િનકાલ
પોલીસ  ોટેસન  લઇ  િનકાલ  કરવાની  બાહધર
આપેલ છે.

સદર ાહક ના વીજ ડાણ ની એલ ટ લાઈન માં
નડતરપ ઝાડની ડાઓ તા : ૩૧.૦૭.૧૭ ના રોજ
કાપી તેમના  નું િનરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 રામિસંહભાઈ દવ,ગામ:કોડનાર લમીબેન  રામિસંગભાઈ  દવ  ના  નામનું
સ ોલાર  વીજ  ડાણ  ક ે  જ ેમ ા ં  સોલાર
ખ ે ત ી વ ા ડ  ન ા  ભ ાવપક  ન ી  ર કમ
તા.૧૫.૦૩.૨૦૧૭  ના  રોજ  ભરપાઈ  કરેલ
છે.પરંતુ  હ  સુધી  ફટ  થયેલ  નથી.

સદર સોલાર વીજ ડાણ માટે સોલાર એજસીનું
ટેડરાઈસ થઇ ગયેલ છે.જેની આગળની કાયવાહ
સવરે થઇ જશે.

રજુઆત વાળા વીજ ડાણ -સોલાર ખેતીવાડ પંપ
માટે  એજસીનુ ં  ટેડરાઈઝ  થયેલ  છે.  જે  હાલ
યુવીએનએલ તરે યા હેઠળ છે. જે પૂણ થતા
અરજદારનું વીજ ડાણ રલીઝ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
સોલાર કમ
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6 દાભાઈ કોગજે.કોડનાર (૧)કોડનાર  ત ેમજ  સોમનાથ  ફડરન ુ ં
બ ા ઈ ફ ક  ે સ ન  ક રવ ા  ન ી  ક ા મગ ી ર 
બાબત.(૨)કોડનાર  તેમજ  સોમનાથ  ફડરમાં
અવારનવાર  પાવર  બંધ  થવા  બાબત.(૩)
કોડનાર ના કોઈ પણ ફડર બંધ કરવાની
જર પડે  યારે  ચાર થી પાંચ ફડરો બંધ
કરવા અંગે.જેનો િનકાલ કરવા બાબત.

હાલ  ,  કોડનાર  તેમજ  સોમનાથ  ફડરના  એમપ
લોડગ  તેમજ  લાઈન  ની  લંબાઈ  તા  ફડરના
બયગેસનની  હાલ  જરયાત  રહેતી  નથી.કોડનાર
તેમજ સોમનાથ ફડર માં અવાર નવાર પાવર બંધ
ન કરવામાં  આવે તે અંગે  નાયબ ઇજનેર ી ને
સુચના આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
ફડર િવભાજન

7 માનિસંગભાઈ
દાહમાં,,ગામ:દેવ

જયાબેન  માનિસંગભાઈ  દાહમા ં .  હ ંગામી
વીડાણ  ની  ડપોઝીટ  બાક  હોવા  બાબત.

સદર  હંગામી  વીજડાણની  ડપોઝીટ  માટેની
ોપોસલ  તૈયાર  કર  આગળની  કાયવાહ  હાથ
ધરવામાં આવશે.અને જે સવરે િનકાલ થઇ જશે.

સદર અરજદાર ને તેના ટેપરર નેકસન ના વીજ
ડાણ ની ડપોઝીટ તા ૧૧.૦૮.૧૭ ના રોજ પરત
આપેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

8 મનુભાઈ ભીખાભાઈ ગોહલ
,ગોહલ ની ખાણ

મનુભાઈ ભીખાભાઈ ગોહલ ની રજૂઆત કે
જ ેમા ં  ખેતીવાડ  વીજ  ડાણ  માટે  રકમ
ભરપાઈ થયેલ પરંતુ.હજુ સુધી ખેતીવાડ વીજ
ડાણમાં જમીન િવવાદ અંગેનો િનકાલ કરવા
બાબત

સદર વીજડાણ માટેની જમીનમાં કુવાનું પટકરણ
થયેલ નથી જે માટે ામપંચાયત ારા વાંધો લીધેલ
છે.જે  માટે  ડ આઈ એલ આર ારા િનણય થયે
આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે

અરજદાર  ના  કુવાની  જમીન  માિલક  ની  જયા
(લોકેશન-જમીન  મોજણી)  બાબત  િવવાદ  હોય
(ામપંચાયત  અનુસાર  કુવો  ગૌચર  જમીન  માં
આવેલ છે  જયારે  અરજદાર ના જણાયા અનુસાર
કુવો ગૌચર જમીન ની બહાર છે) ડઆઈએલઆર -
ગીર સોમનાથ ખાતે  જમીન મોજણી માટે  િનયણ
હેઠળ છે. અરજદારી ને જમીન મ ઓજની કરાવી
તેનું રેકડ રજુ કરવા જણાવેલ છે, જે તેઓ ારા રજુ
કરવામાં આવેલ નહ હોવાથી કુવાની જયા બાબત
િનણય લઇ શાયેલ નથી.

િનકાલ
નવા કનેકશન


