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રજુઆતકતાનું નામ

ની િવગત

લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ

1 છોટાલાલ હરશંકર બોરસાગર
સાવરકુંડલા મો. ૯૪૨૯૨૫૬૪૫૩

સાવરકુંડલા ગામના દેવળાગેઈટ િવતાર માં
આવેલ પીપળાવા શેર અને તેની
આસપાસ ના િવતાર માં સવારે ૬ (છ) વાયે
જયારે પાણી નો વારોહોઈ યારે લાઈટ ય
છે જે થ ી પાણી આવતુ ં બ ં ધ થઇ ય અને
સમય પુરો થાય એટલે પાછ લાઈટ શ થઇ
ય છે. તો જર સમારકામ કરાવી આપવા
િવનંતી છે.

અરજદાર ની રજૂ આ ત અવયે નાયબ ઇજને ર ી
સાવરકુ ં ડ લા શહે ર ારા દે વ ળા ગે ઈ ટ િવતાર માં
આવેલ પીપળાવા શેર ના આસપાસ ના િવતાર
નું થળ પર નું જર સવે કર જરયાત મુજબ નું
સમારકામ દવસ -૭ (સાત) માં કર આપવામાં
આવશે.

2 રેખાબેન લુભાઈ જડા ગામ
મઢડા મો. ૮૧૨૮૩૧૧૯૫૯

તારખ ૨૦.૦૧.૨૦૧૭ નાં રોજ મઢડા ગામે
મારા પતી લુ ભ ાઈ ભાભલુ ભ ાઈ જડા નુ ં
પીવીસીએલ નાં વીજ પોલ ને અડકતા
વીજશોક લાગવાને કારણે મરણ થવા પામેલ
હતું તેની ાથિમક આથીક સહાય આજ દવસ
સુધી મળેલ નથી મારા બાળકો ખુબજ નાના
હોવાના કારણે મારા પરવાર ની જવાબદાર
મારા પર આવે લ હોઈ પીવીસીએલ ારા
આપવામાં આવતી ાથમીક આથીક સહાય
મને આજ દવસ સુ ધ ી મળે લ નથી તો લોક
દરબાર ની સુનાવણી માં યોય િનણય કરવા
માર ન િવનંતી છે.

તારખ ૨૦.૦૧.૨૦૧૭ ના રોજ થયેલ વીજ અકમાત
ની ણ િવજપડપોલીસ ટેસન ારા િવજપડ પેટા
િવભાગ કચેર ને કરવામાંઆવેલી હતી. પોલીસ ારા
થળ પર કરેલ રોજકામ માઅરજદાર ના િતિનિધ
ી કનુભાઈ ભાભલુભાઈ જડા એ પટ જણાવેલ
છે કે સદર અકમાત પીવીસીએલ ના ાસફમર
ના પોલ ની ઘાયને અડવાથી થયેલ નથી .વધુમાં
પોલીસ ટેસન ની ણ બાદ િવજપડ પેટા િવભાગ
પી..વી.સી.એલ. ના અિધકાર તથા કમચાર ના
થળ પરના રોજકામ મુ જ બ ાસફમર ના પોલ
નીઘાય તથા ઘાય ઇસુ લ ે ટ ર કં પ ની ના િનયમ
મુ જ બ લાગે લ હતા .તે થ ી ઘાય માં કરં ટ નીચે
ઉતરવાનુ ં શય નથી.આમ આ અકમાત ઘાય ને
અડવાથી થયે લ નથી તે વ ુ ં પટ થાય છે . જે થ ી
િનયમાનુસાર વળતર આપી શકાય નહ.
એકપણ રજુઆત આવેલ નથી

અતન જવાબ

િનકાલની િથિત

તારખ ૨૦.૦૧.૨૦૧૭ ના રોજ થયેલ વીજ અકમાત
ની ણ િવજપડપોલીસ ટેસન ારા િવજપડ પેટા
િવભાગ કચેર ને કરવામાંઆવેલી હતી. પોલીસ ારા
થળ પર કરેલ રોજકામ માઅરજદાર ના િતિનિધ
ી કનુભાઈ ભાભલુભાઈ જડા એ પટ જણાવેલ
છે કે સદર અકમાત પીવીસીએલ ના ાસફમર
ના પોલ ની ઘાયને અડવાથી થયેલ નથી .વધુમાં
પોલીસ ટેસન ની ણ બાદ િવજપડ પેટા િવભાગ
પી..વી.સી.એલ. ના અિધકાર તથા કમચાર ના
થળ પરના રોજકામ મુ જ બ ાસફમર ના પોલ
નીઘાય તથા ઘાય ઇસુ લ ે ટ ર કં પ ની ના િનયમ
મુ જ બ લાગે લ હતા .તે થ ી ઘાય માં કરં ટ નીચે
ઉતરવાનુ ં શય નથી.આમ આ અકમાત ઘાય ને
અડવાથી થયે લ નથી તે વ ુ ં પટ થાય છે . જે થ ી
પીવીસીએલ ના વતમાન િનયમાનુસાર વળતર
આપી શકાય નહ.

િનકાલ
અકમાત વળતર

અરજદાર ની રજૂ આ ત અવયે નાયબ ઇજને ર ી
સાવરકુ ં ડ લા શહે ર ારા દે વ ળા ગે ઈ ટ િવતાર માં
આવેલ પીપળાવા શેર ના આસપાસ ના િવતાર
નું થળ પર નું જર સવે કર એક સકટ ના લોડ
નું િવભાજન કર તેમાં ૨ નવા એલ ટ લાઈન ના
પોલ તથા ૯૦ મીટર નવો એબીસી કે બ લ નાખી
તે મ ાં ૨ -ી ફે ઈ જ તથા ૧૫-સગલ ફે ઈ જ ના
વીજડાણો ફે ર વી લોડ નુ ં િવભાજન કર ડબલ
સક  ટ કર આપે લ છે . આમ, જરયાત મુ જ બ નુ ં
સમારકામ તારખ ૮.૩.૨૦૧૮ ના રોજ કર  નુ ં
િનરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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