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

પેટા િવભાગીય કચેર : શાપુર, િવભાગીય કચેર : જુનાગઢ રલ-૨, વતુળ કચેર : જુનાગઢ, તારખ : 07/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી કે એચ ઘોડાદરા , નાયબ ઇજનેર, પેટા િવભાગીય કચેર, શાપુર, મો.૯૯૭૮૯૩૬૨૫૫

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 5, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 5, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 િવનુભાઇ િકમભાઈ ફળદુ બંધનાથા  એ.  મા ં  ખાણ  ગેટ  એલ.ટ.

લાઇનમા ં  મટ ેનસ  કરાવવુ ં  તથા  વાયર
બદલવા.

શાપુર  ગામના  ખા ંણ  ગેટ  એ ટસી  મા ં  11
બંધનાથ ફડરમાં  આવે છે  ાહકની અર મુજબ
સવે મુજબ 15 ગાળા ના વાયર ખેચવા 1 નવી ઘાય
મારવી 1 પોલ સીધો કરવો જે એસ.કે.જે.વાય. કમ
હ ેઠળ  ોજ ેકટ  મ ંજ ૂર  થય ેલ  છ ે .  સદર  કામ
તા.૧૧.૦૮.૨૦૧૭ સુધીમાં પૂણ કરવાનું આયોજન છે.

શાપુર  ગામના  ખાંણ  ગેટ  એ ટસી  ૧૧  કેવી
બંધનાથ ફડરમાં આવે છે. સવે મુજબ ૧૫ ગાળા ના
વાયર  ખેચવા  (Re-stringing),  ૧  નવી  ઘાય
મારવી  તથા  ૧  પોલ  સીધો  કરવાની  જરયાત
જણાતા, રાય સરકારીની SKJY કમ હેઠળ સદર
કામ  તા  ૧૧.૦૮.૨૦૧૭  સુધીમાં  માં  પૂણ  કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 ભાયાભાઈ સુરાભાઈ કસોટ બંધનાથા એ. માં અમૃતભાઇ ગુંજરયા વાળા
ુપ માં એલ.ટ. લાઇનમાં મટેનસ કરાવવું
તથા વાયર બદલવા.

થાણાપીપ ખારા  સીમમાં  એ ટસી  માં  11
બંધનાથ  ફડરમાં  આવે  છે  ાહકની  અર સવે
મુજબ  20 ગાળા ના વાયર ખેચવા  2 નવી ઘાય
મારવી 4 પોલ સીધા કરવા 2 ોસામ બદલવા. જે
એસ.કે.જે.વાય.  એસ.કે.જે.વાય.  કમ હેઠળ ોજેકટ
મંજૂર થયેલ છે. સદર કામ તા.૧૧.૦૮.૨૦૧૭ સુધીમાં
પૂણ કરવાનું આયોજન છે.

થાણાપીપ ખારા  સીમમાં  એ ટસી  ૧૧  કેવી
બંધનાથ ફડરમાં આવે છે. સવે મુજબ ૨૦ ગાળા ના
વાયર  ખેચવા  (Re-stringing),  ૨  નવી  ઘાય
મારવી, ૪ પોલ સીધા કરવા તથા ૨ ોસામ બદલવા
કરવાની જરયાત જણાતા, રાય સરકારીની SKJY
કમ હેઠળ સદર કામ તા ૧૧.૦૮.૨૦૧૭ સુધીમાં પૂણ
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 ભરતભાઇ મોહનભાઇ ભલાની લોડ વધારાની વી.ડ.એસ. કમ માં કોઈપણ
તનો  ચાજ  ન  હોવો  ઈએ.  અને  લોડ
વધારો  માં થઈ જવો ઇએ

સદર હું બાબત સરકારી ની નીિત િવષયક બાબત
છે.

સદર હું બાબત સરકારી ની નીિત િવષયક બાબત
છે.

િનકાલ
લોડ વધારો/ ધટાડો

4 રિતલાલ કાનભાઈ ભમાણી ખેતીવાડમા ં  સોલર  લાટ  ખેડ ૂતોને  
આપવા  ઈએ

સદર હું બાબત સરકારી ની નીિત િવષયક બાબત
છે.

સદર હું બાબત સરકારી ની નીિત િવષયક બાબત
છે.

િનકાલ
સોલાર કમ

5 સરપંચી ામ પંચાયત, શાપુર પી..વી.સી.એલ. ારા ઊભા કરેલ પોલ માં
થતાં નુકશાન નું વળતર ાહક પાસે ન લેવા
બાબત તથા પંચાયત ની જમીન માં  ઉભા
કરેલ પોલ નું ભાડું આપવા બાબત

પી..વી.સી.એલ.ારા  ઉભા  કરેલ  પોલ  માં  
આકિમક નુકશાન થાય તો ાહક પાસે થી વળતર
લેવા માં આવતું  નથી પરંતુ  ાહક ારા કોઈ
કારણસર પોલ ને નુકશાન પહોચેલ હોય તો તેવા
કસાં માં ાહક પાસે થી વળતર વસૂલ કરવા માં
આવે છે વધુમાં પી..વી.સી.એલ.ારા ઉભા કરવામા
આવતા  પોલ  હેર  જનતાના  જરયાત  તેમજ
સુખાકાર માટે હોય ઈલેક્ક એટ ૨૦૦૩ અવયે
કોઈ પણ કારનું ભાડું આપવાનું હોતું નથી

પી..વી.સી.એલ.ારા  ઉભા  કરેલ  પોલ  માં  
આકિમક નુકશાન થાય તો ાહક પાસે થી વળતર
લેવા માં આવતું  નથી પરંતુ  ાહક ારા કોઈ
કારણસર પોલ ને નુકશાન પહોચેલ હોય તો તેવા
કસાં માં ાહક પાસે થી વળતર વસૂલ કરવા માં
આવે છે વધુમાં પી..વી.સી.એલ.ારા ઉભા કરવામા
આવતા  પોલ  હેર  જનતાના  જરયાત  તેમજ
સુખાકાર માટે હોય ઈલેક્ક એટ ૨૦૦૩ અવયે
કોઈ પણ કાર નું ભાડું આપવાનું હોતું નથી.

િનકાલ
કચેર સંબિધત


