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'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮'
િવભાગીય કચેર : જુનાગઢ શહેર, વતુળ કચેર : જુનાગઢ, તારખ : 01/03/2018, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી યુ  વસાવા, કાયપાલક ઇજનેર, જુનાગઢ શહેર / ૯૮૭૯૬૧૮૭૬૮
રજુ થયેલ ોની સંયા : 3, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 3, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0
મ

રજુઆતકતાનું નામ

ની િવગત

1 ી મનસુખભાઇ પટોળયા,
જુ ન ાગઢ મહાનગર િવતારમાં જે િવજલાઇન
મુખી, ભારતીય કશાન સંઘ, નાખવામાં આવે છે . જમીનમાં નાખે લ ી વીજ
જુનાગઢ, મો.૯૪૨૭૨૧૨૯૬૭
લાઇન રોડની મરામતનો ચાજ નગરપાિલકામાં
ભરવામાં આવશે . તૂ ટ ે લ ા રોડની મરામતની
જવાબદાર કોની? તેમજ મહાનગરપાિલકામાં
આવે લ ા વીજપોલનુ ં તે મ જ ાસફમરનુ ં
નગરપાિલકા વસૂ લ ે છે કે મ ? તે મ જ રોડ
તોડવાની તે મ જ રકમ ભર દધા પછ
નગરપાિલકા રપેરંગની જવાબદાર કોની?
2 ી મનસુખભાઇ પટોળયા,
ઘરવપરાશમાં બલ સાથે સિવસ ચાજ લેવામાં
મુખી, ભારતીય કશાન સંઘ, આવે છે . મીટર ભાડુ ં પણ લે વ ામાં આવે છે
જુનાગઢ, મો.૯૪૨૭૨૧૨૯૬૭
યારે સિવસ અથવા મીટર બ ય યારે
ાહકો પાસેથી પૈસા વસૂલવામાં આવે છે તેનું
કારણ શું?

3 ી મનસુખભાઇ પટોળયા,
યારે મીટરનો ડસ્લે બંધ થાય અથવા બ
મુખી, ભારતીય કશાન સંઘ, ય યારે તે મીટરને સમયસર તાકાિલક
જુનાગઢ, મો.૯૪૨૭૨૧૨૯૬૭
ધોરણે બદલી આપવું તેવી માંગણી છે તથા
આમડ સિવસ શય તે ટ લી વધારે તમામ
િવતારમાં બદલે તેવી માંગણી છે.
મહાનગરપાિલકા િવતારમાં આવે લ નીચી
ચાઈની સિવસ લાઈનો ચી કરાવી
આપવી જરયાત મુજબ,

લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ

જુ ન ાગઢ મહાનાગરપાિલકાના િવતારમાં DISS,
IPDS યોજના તથા નવા કામો અંતગત અંડરાડ
િવજલાઈન નાખવામાં આવે છે આ ણેય કારની
યોજનાઓમાં મહાનગરપાિલકા ારા તૂ ટ ે લ ા રોડની
મરામત કરવાની હોય છે. અેની કચેરઓ ારા કોઈ
પણ કારનુ ં િવજલાઇનનુ ં ભાડુ ભરવામાં આવતુ ં
નથી.IPDS યોજના તથા નવા કામો અંતગત અેની
કચે ર  ારા રોડ તોડવા સં દ ભ ે રટોરે સ ન ચાજ
ભરપાઈ કરવામાં આવે છે , જે રોડ રપે ર કરવાની
જવાબદાર મહાનગરપાિલકાની હોય છે.

અતન જવાબ

િનકાલની િથિત
િનકાલ
જનરલ માહતી

સદરહું બાબતે જણાવવાનું કે ાહકો પાસેથી ચાજ
ગુજરાત ઇલેિસટ રેયુલેટર કિમસન (GERC) ના
નોટફકે શ ન ૪ / ૨૦૧૫ ના લોઝ નં ૬.૪૪ મુ જ બ
િનયમ માણે જ વસૂલવામાં આવે છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

મીટરનો ડસ્લે બંધ થવાની રજૂઆત તથા મીટર
રડરના યાને આવતા મીટર બદલવાની કામગીર
વરત હાથ ધરવામાં આવે છે તથા આમડ સિવસ
પણ જરયાત મુ જ બ લગાડવામાં આવે છે અને
મહાનગરપાિલકા િવતારમાં સિવસ લાઈનો ચી
લેવા બાબતે જર જણાય યાં તાકાિલક કાયવાહ
પેટા િવભાગને સૂચના આપવામાં આવેળ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

એકપણ રજુઆત આવેલ નથી
એકપણ રજુઆત આવેલ નથી
એકપણ રજુઆત આવેલ નથી

Page 1 of 1

