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

પેટા િવભાગીય કચેર : રવાપર, િવભાગીય કચેર : નખાણા, વતુળ કચેર : ભુજ, તારખ : 07/07/2017, સમય : 10:30
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : કે. એમ. કશોર મો. ૯૯૨૫૨૦૯૮૧૪

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 3, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 3, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 સરપંચ ી ામ પંચાયત

આમારા , ગામ. આમારા
આમારા  ગામે  તાકાિલક  પીવીસીએલ ના
  નો  હલ  કરવા  અ ંગ ે  ૧ .  નવાવાસ
િવતારમાં  લો-  વોટેજ  મળવા  બાબત.  ૨.
નવાવાસ  િવતારમાં  રોડ  લાઈટ  નાખવા
બાબત ૩. દિલત િવતારમાં જજ રત પોલ
બદલવા બાબત.

૧. થળ સવે  કરતા નવા વાસ િવતારમાં હળવા
દબાણ ની ૧૦ ગાળા ની લાઈન િસંગલ ફેઇઝ માંથી
ી ફેઇઝ માં પાંતર કરવાની જર છે. જેની જર
મંજુર  મેળવી ૩૦ દવસ માં  કામ પૂણ  કરવામાં
આવશે.  ૨.  રોડ  લાઈટ  માટે  િપયા  ૧૦૨૯૦/-નુ ં
અંદાજ  પક  તા.  ૦૬/૦૭/૨૦૧૭  ના  રોજ  ામ
પંચાયત ને આપેલ છે. જે ભરપાઈ થયેથી આગળની
કાયવાહ કરવમાં આવશે. ૩. દિલત વાસમાં એક જજ
રત પોલ બદલવો જર છે. દવસ-૭ માં કામગીર
પૂણ કરવામાં આવશે.

૧. નવા વાસ િવતારમાં હળવા દબાણ ની ૧૦ ગાળા
ની લાઈન િસંગલ ફેઇઝ માંથી ી ફેઇઝ માં પાંતર
કરને લો વોટેજ નો  હલ કરેલ છે. ૨. રોડ
લાઈટ માટે  િપયા ૧૦૨૯૦/-નું  અંદાજ પક તા.
૦૬/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ ામ પંચાયત ને આપેલ છે.
જે  ભરપાઈ થયેલ  નથી  અને  મુદત વીતી  જતા
અંદાજપ રદ  થયેલ  છે.  ૩.  દિલત િવતાર  માં
જજરત પોલ બદલી નાખેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 ખેતાભાઈ ખગાર આહર , ગામ,
આમારા

ખેતીવાડ વીજ ડાણ આપવા બાબત અંદાજ પતારખ ૦૧/૦૫/૨૦૧૭ ના રોજ ભરપાઈ
થયેલ છે.  િનયત સમય મયાદામાં  કામગીર પૂણ
કરવામાં આવશે.

ઉપરોત અરજદારનું નવા ખેતીવાડ વીજ ડાણનું
કામ પૂણ કર નાખેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

3 જેઠાલાલ રામ દવ, ગામ.
રવાપર

દિલત િવતાર  ની  અંદર  માિલકના  મકાનો
ઉપર થી જતી વીજ રેખા જે મકાન માિલકો ને
નડતર પ હોવાથી દુર કરવા બાબત.

થળ સવે કર આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે. થળ સવે કરતા આ િવતાર માંથી ૧૧ કેવી માતાના
મઢ એ ફડર પસાર થાય છે. આ લાઈન ઘણા
વષ  ો  જ ૂની  છ ે .  આ  લાઈનની  નીચ ે  થા િનક
રહેવાસીઓ એ બન અિધકૃત રતે બાંધકામ કરેલ છે.
લાઈન ને સલામત રતે ખસેડવા માટે આશરે ૫૦૦
મીટર જેટલી નવી લાઈન ઉભી કરવી પડે તેમ છે.
જે માટેનું  જર અંદાજ પક તા. ૧૦/૦૭/૧૭ ના
રોજ અરજદાર ને પાઠવેલ છે. જર નાણા ભરપાઈ
થયેથી આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન


