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પક-૧
'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮ પાટ-૨'

િવભાગીય કચેર : સુરેનગર, વતુળ કચેર : સુરેનગર, તારખ : 12/12/2018, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર :

રજુ થયેલ ોની સંયા : 26, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 26, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ
પેટા

િવભાગીય
કચેર

રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત

1 સુરેનગર
શહેર-૧

રાજભા ઝાલા અને
કરણ સોસાયટ ના
ાહકો

કરણ સોસાયટ રેહણાક િવતાર ના ટ.સી.
માં ઓવર લોડ ના કારણે લો વોટેજ રેહવા
બાબત

તારખ ૮.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ નવું  ટ.સી. ૧૧/૨૫ નું
ઉભુ કર ને લોડ નું િવભાજન કર સાદર િવતારના
ાહકોનો લો વોટેજ ના  નું િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 સુરેનગર
શહેર-૧

નંદ કશોરભાઈ દવે
અને લમી
નારાયણ સોસાયટ
ના ાહકો

લમી નારાયણ સોસાયટ માં શેર-૧ ની વાંચે
નડતર પ ઉભેલ પોલ દુર કરવા બાબત

તારખ ૮.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ નડતર પ પોલ દુર કર
નવો પોલ ઉભા કર આપેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

3 સુરેનગર
શહેર-૨

ગુણાતીતનગર,
સુરેનગર ના
સયોી

ગુણાતીતનાગર  સોસાયટ  માં  લો  વોટેજ
રેહવા બાબત

જર સવ કર મંજુર અથે દરખાત મોકલવામાં
આવશે . મંજુર આયા બાદ દવસ ૩૦ માં કામ પૂણ
કરવામાં આવશે

ગુણાતીતનાગર  સોસાયટ  મા ં  લો  વોટેજના
ફરયાદના  િનરાકરણ માટે  જર  નવું  ાસફમર
ચર ઉભું કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 સુરેનગર
શહેર-૨

જલાલ મગનભાઈ
પટેલ તેમજ પટેલ
સોસાયટ ના
રહશો
ગામ:સુરેનગર

પટેલ સોસાયટ માં લો વોટેજ રેહવા બાબત જર સવ કર મંજુર અથે દરખાત મોકલવામાં
આવશે . મંજુર આયા બાદ દવસ ૩૦ માં કામ પૂણ
કરવામાં આવશે

પટેલ  સોસાયટ  માં  લો  વોટેજના  ફરયાદના
િનરાકરણ માટે જર નવું ાસફમર ચર ઉભું
કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 સુરેનગર
શહેર-૨

મોહનભાઈ હરભાઈ
સોલંક, સુરેનગર

બંધ મકાન નું  એવરેજ વીજબીલ આપવામાં
આવે છે યાર બાદ બી મહને બીલ માંથી
ોિવઝનલ બીલ ની રકમ બાદ કર આપવામાં
આવે છે તેના બદલે યુિનટ બાદ કર આપવા.

કંપનીના િનયમ મુજબ બંધ મકાન નું તેમની સરેરાશ
એવરેજ મુજબ લોક ટેસ માં વીજબીલ આપવામાં
આવે છે યાર બાદ બી બીલીગ સાઈકલમાં રડગ
મુજબ બીલ ની ગણતર કર અગાઉ ના લોક બીલ
(ોિવઝનલ બીલ ) ની રકમ  ાહક ારા ભરપાઈ
કરેલ હોય તો તે બાદ કર ને બીલ આપવામાં આવે
છે જે રજૂઆતકતા ને સમજણ આપવામાં આવે છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

6 સુરેનગર
ાય

િસંધવ રામભાઈ
દેવભાઇ,ગામ:
રામપરા

મહાદેવ ખેતીવાડ ફડર માં  વીજપોલ નામી
જવા તથા વીજવાયર ખેચવા બાબત

સદર  ાહક  ની  રજ ૂઆત  ના  આધાર ે  તારખ
૦૭.૧૨.૧૮ ના રોજ વીજપોલ સીધો કર ઢલા વાયર
ખચીને કાયવાહ કરેલ છે.સાદર ફરયાદ નું િનરાકરણ
કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 સુરેનગર
ાય

ગોપીનાથ પેપર
ોડસ
(વાસુદેવભાઈ પટેલ
)

૧૧  કેવી  ગોપીનાથ ફડર માં  એસ.એસ થી
ગોપીનાથ  પેપર  િમલ સુધી  ના  વીજવાયર
ઢલા હોવા બાબત

સદર ાહક ની રજૂઆત ના આધારે તારખ ૦૮.૧૨.૧૮
ના રોજ ૧૧ કેવી ગોપીનાથ ફડર માં એસ.એસ થી
ગોપીનાથ પેપર િમલ સુધી ના ઢલા વાયર ખચીને
સમારકામ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ



Page 2 of 3

8 સુરેનગર
ાય

વનરાજિસંહ
ભવાનિસંહ
પરમાર,ગામ:રામપરા

મહાદેવ ખેતીવાડ ફડર માં  વીજપોલ નામી
જવા તથા વીજવાયર ખેચવા બાબત

સદર  ાહક  ની  રજ ૂઆત  ના  આધાર ે  તારખ
૦૭.૧૨.૧૮ ના રોજ વીજપોલ સીધો કર ઢલા વાયર
ખચીને કાયવાહ કરેલ છે.સાદર ફરયાદ નું િનરાકરણ
કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 ચોટલા માં. ધારાસય ી
ઋવીભાઈ એલ.
મકવાણા
ગામ:ચોટલા

ચોટલા સબ ડવીજનનું  ાય તથા શહેર
એમ  બ ે  ભાગમા ં  બ ાયફક ેશન  (સબ
ડવીજન)કરવા  બાબત

ચોટલા  સબ  ડ િવઝનન ુ ં  બયાફરગ ેશન  ની
દ ર ખ ા  ત વ ા ડ   ક ચ ે ર   ન ે  પ   ન ં .
SNC/TECH/HR/128/06.01.2018  ના  રોજ
મોકલી  આપેલ  છે  જેની  મંજુર  મયે  આગળની
કામગીર કરવામાં આવશે.

િનકાલ
કચેર સંબિધત /
એચઆર / િસિવલ

10 ચોટલા માં. ધારાસય ી
ઋવીભાઈ એલ.
મકવાણા
ગામ:ચોટલા

ચોટલા  સબ  ડવીજનના  તબ  હ ેઠળના
ખેતીવાડ ફદારોના ૧૦ (િસંગલ ફેઇશ ) વીજ
પુરવઠા માટેના સબ ટેસનના બોર ટાઇપ
અિથંગ કરવા બાબત.

ખેતીવાડ  ફડરમાં  િસંગલ  ફેઇઝ  ાસફમેર  ના
અિથંગ  િનયમ  મુજબ  કરવામાં  આવે  છે  તેમજ
પથરાળ  િવતાર  માં  GETCO  ના  પેસીફકેશન
મુજબ આથગ કરવા અંગે નું ટેડર અે ની કચેર
ારા બહાર પાડવા માં આવેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

11 ચોટલા માં. ધારાસય ી
ઋવીભાઈ એલ.
મકવાણા
ગામ:ચોટલા

ચોટલા  સબ ડવીજનનું  બાયફકેશન  થાય
યાં  સુધી  વધારાનો  લાઈન ટાફ ફાળવવા
બાબત.

કામની જરયાત મુજબ િવભાગીય કચેર ારા અય
સબ ડિવઝન માંથી જર ટાફની યવથા કરવામાં
આવે છે તેમજ સાદર બાબતે યોય લેવલે સમ
અિધકાર ને રજુયાત કરવા માં આવશે અને િનયમ
મુજબ કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
કચેર સંબિધત /
એચઆર / િસિવલ

12 રાવરનગર
સુરેનગર

રામભા ગઢવી,ગામ:
રાવરનગર

અમારા  રેહણાક  િવતાર  માં  અંધાં  વધારે
પડત ુ ં  હોવાથી  શ ેરબી  ના  થાબલા
નાખવાની  અનેકવાર  રજૂઆત  કરેલ  છે  તે
અનુસંધાને થામલો ઉભો કરેલ છે પણ આજ
દન સુધી શેરબી ના વાયર નાખેલ નથી.

જર સવ કર નગરપાિલકા ને અંદાજપ આપવામાં
આવશે  જે  ભયા  બાદ  દવસ ૧૦ માં  કામ પૂણ
કરવામાં આવશે

નગરપાિલકા  ાર  કોઈ  લડ  વધારે  માટે  અર
કરવામાં  આવેલ નથી.  નગર પાિલકા ારા  અર
કરવામાં આવશે પસી જ અંદાજ પ આપવામાં
અવસે અને સમય મયાદા માં ફરયાદ નું િનરાકરણ
કરવામાં આવશે

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો

13 રાવરનગર
સુરેનગર

ભાણીબેન
ગોિવંદભાઈ
મકવાણા,
રાવરનગર

અમારા ખુલા લોટ માંથી પસાર થતા ૧૧
કેવી લાઈન નો ગડર પોલ દુર કરવો

જર સવ કર ને અંદાજપ આપવામાં આવશે જે
ભયા બાદ દવસ ૧૦ માં કામ પૂણ કરવામાં આવશે

ભાણીબેન  ગોિવંદભાઈ મકવાણા  ના  ખુલા  લોટ
માંથી પસાર થતા ૧૧ કે વી લાઈન ના ગડર પોલ
દુર કરવા માટે નું જર અંદાજપ નંબર૨૪૭૧ થી
તારખ ૨૬.૧૦.૧૮ થી આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

14 લખતર તેકુમાર
મહાદેવભાઈ લકુમ,
ગામ: અદાલસર
૯૯૭૯૪૪૩૬૮૨

અદાલસર ગામ પરા િવતાર માં નામી ગયેલ
વીજ પોલ તથા નવો વીજપોલ ઉભો કરવો

તારખ ૬.૧૨.૨૦૧૮  ના  રોજ  અદાલસર ગામે  પરા
િવતાર માં નામી ગયેલ વીજ પોલ સીધો તથા નવો
વીજપોલ ઉભો કરેલ છે. સાદર ફરયાદ નું િનરાકરણ
કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

15 લખતર શિતિસંહ ઝાલા,
ગામ:કલમ
૯૪૨૪૬૭૮૯૦૦

કલમ ગામમાં ૮ જજરત વીજપોલ બદલવા
બાબત

તારખ  ૬.૧૨.૨૦૧૮  ના  રોજ  કલમ  ગામ  મા ં  ૮
જજરત પોલ ને દુર કર ૮ નવા વીજપોલ ઉભા
કરેલ છે. સાદર ફરયાદ નું િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

16 લખતર ચંિસંહ
ઝાલા,ગામ:પેઢડા

પેઢડા  ગામમા ં  પરા  િવતાર  મા ં  આવેલ
પીવીસી કેબલ વારંવાર બ જવાથી એબીસી
કેબલ નાખવા બાબત

તારખ  ૦૮.૧૨.૧૮  ના  રોજ  પેઢડા  ગામમાં  પરા
િવતાર માં  આવેલ પીવીસી કેબલ વારંવાર બ
જવાથી ૧ ક.મી. એબીસી કેબલ નાખેલ છે સાદર
ફરયાદ નું િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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17 લખતર અતુમિસંહ
રાણા,ગામ: ડેરવાળા
૯૮૨૪૮૦૨૩૨૬

ડેરવાળા ગામે દરબાર ફ િવતારમાં પીવીસી
કેબલ વારંવાર બ જવાથી એબીસી કેબલ
નાખવા  તથા  નવા  વીજપોલ  ઉભા  કરવા
બાબત

તારખ ૦૮.૧૨.૧૮ ના રોજ ડેરવાળા ગામે દરબાર ફ
િવતારમાંપીવીસી  કેબલ  વારંવાર  બ  જવાથી
એબીસી કેબલ નાખેલ છેતથા નવા ૮ વીજપોલ ઉભા
કરવામાં આવેલ છે.સાદર ફરયાદ નું િનરાકરણ કરેલ
છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

18 લખતર ુનિસંહ ઝાલા ,
ગામ:લખતર

લખતર  ગામ  મા ં  ાસોમર  ને  ફ ેસીગ
કરાવવું

લખતર ગામ માં અગય ના લોકેશન જેવા કે યાં
પશ ુઓની  અવરજવર  વધ ુ  રહ ેતી  હોય  તથા
અસમાત  થાય  તેવા  કુલ  ૨૮  ાસોમર  ફરતે
ફેસીગ  લાગવાની  કામગીર  પૂણ  કરેલ  છે  તથા
બાકની કામગીર ફેઝ મેનર માં પૂં કરવામ આવશે

લખતર ગામ માં અગય ના લોકેશન જેવા કે યાં
પશ ુઓની  અવરજવર  વધ ુ  રહ ેતી  હોય  તથા
અસમાત  થાય  તેવા  કુલ  ૨૮  ાસોમર  ફરતે
ફેસીગ  લાગવાની  કામગીર  પૂણ  કરેલ  છે  તથા
બાકની કામગીર ફેઝ મેનર માં પૂં કરવામ આવશે

િનકાલ
ાસફમર બાબત

19 મુ ગદાધ ામજનો
અને સરપંચ ારા

ગદાધ ગામમાં આવેલ નડતર પ ાસફમર
થળાંતર કરવા બાબત

જર સવ કર મંજુર અથે દરખાત મોકલવામાં
આવશે . મંજુર આયા બાદ દવસ ૩૦ માં કામ પૂણ
કરવામાં આવશે

ગદાધ  ગામમા ં  આવેલ  નડતર  પ  ાસફમર
થળાંતર  કરવા  માટે  ોજેટ  નં-  ૨૩૭૯૩૫  થી
દરખાત મંજુર કરવામાં આવેલ અને તા ૦૪.૦૧.૧૯
ના રોજ નડતર પ ાસફમર થળાંતર કરેલ છે

િનકાલ
ાસફમર બાબત

20 મુ ગૌતમગઢ ામ
પંચાયત પ

ગૌતમગઢ ગામે લો વોટેજ દુર કરવા બાબત ગૌતમગઢ ગામે ાસફમર ની એલટ સિકટ ના
ભાગ કર ૬ ગાળા નો એલટ એબીસી ૧ ફેઝ ૨
વાયર દવસ ૧૫ માં નવો નાખી દેવામાં આવશે.

ગૌતમગઢ ગામે ાસફમર ની એલટ સિકટ ના
ભાગ કર ૬ ગાળા નો એલટ એબીસી ૧ ફેઝ ૨
વાયર તા ૨૨.૧૨.૧૮ ના રોજ નાખેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

21 મુ પરમાર લુભા
જુવાનિશંહ તથા
સમત મુ ામ
જનો

મુ ગામમાં મેઈન બર માં શોિપંગ સેટર
િવતાર  મા ં  જજરત  વીજ  પોલ  બદલવા
બાબત

મુ  ગામમાં  મેઈન  બર  માં  શોિપંગ  સેટર
િવતાર માં જજરત વીજ પોલ બદલવા નો હોય જેને
દવસ ૧૦ માં બદલાવી સદર થળ પરનું સમાર કામ
કર દેવામાં આવશે

મુ  ગામમાં  મેઈન  બર  માં  શોિપંગ  સેટર
િવતાર  માં  આવેલ  જજરત  વીજ  પોલ  તારખ
૨૯.૧૨.૧૮ જર સમાર કામ કર તેમજ માંફંગ કર
સાદર ફરયાદ નું િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

22 થાનગઢ માવભાઈ
કાળુભાઈ અને
લમી સોસાયટ ના
ાહકો

લમી સોસાયટ વાળું ટ.સી. માં વોટેજ માં
વધ-ઘટ થવા બાબત

તારખ ૬.૧૨.૨૦૧૮  ના  રોજ  લમી  સોસાયટ  માં
આવેલ ટ.સી. નું જર સમારકામ કર તેમજ ટ.સી.
નો અિથંગ ર-એટવીટ કરેલ છે. વોટેજ વધ-ઘટ
ની ફરયાદ નું િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

23 થાનગઢ ગણપતભાઈ
ભુદરભાઈ અને
િવરાટનગર
સોસાયટ ના
ાહકો

િવરાટનગર સોસાયટ વાળું ટ.સી. માં વોટેજ
માં વધ-ઘટ થવા બાબત

તારખ ૬.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ િવરાટનગર સોસાયટ માં
આવેલ ટ.સી. નું જર સમારકામ કર તેમજ ટ.સી.
નો અિથંગ ર-એટવીટ કરેલ છે. વોટેજ વધ-ઘટ
ની ફરયાદ નું િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

24 વઢવાણ નારણભાઇ કનાભાઇ
ગામ:-ટબા

ટબા ખેતીવાડ માં ૧૧ કેવી નાં ઢલા પડ
ગયેલ િવજતાર ને ખચી આપવા બાબત.

જર સવ કર દવસ-૭ સુધી માં ઢલા પડ ગયેલ
િવજતાર ને ખચીને જર સમાર કામ કર આપવા
માં આવશે.

સદર ાહક ની રજૂઆત ના આધારે તારખ ૧૩.૧૨.૧૮
ના રોજ ઢલા વાયર ખચીને જર સમાર કામ કરેલ
છે.સદર ફરયાદ નું િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

25 વઢવાણ ગોપાલભાઇ ભરવાડ
ગામ:-કારયાણી

૧૧ કે. િવ. કારયાણી યોિત ામ ફડર માં
ટબા  થી  કારયાણી  ગામ જતી  લાઈન નુ ં
લાઇનમેઇનટેસ કરવા બાબત.

જર સવ કર દવસ-૭ સુધી માં ઢલા પડ ગયેલ
િવજતાર ને ખચીને જર સમાર કામ કર આપવા
માં આવશે.

સદર ાહક ની રજૂઆત ના આધારે તારખ ૧૩.૧૨.૧૮
ના રોજ ઢલા વાયર ખચીને જર સમાર કામ કરેલ
છે. સદર ફરયાદ નું િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

26 વઢવાણ મોહનલાલ
બેચરભાઈ રાઠોડ
ગામ: ગુંદયાળા

અમારા ખેતર પાસે ઉભું કરેલ નવા કનેશન
નું ટસી ફેરવી આપવા બાબત

જર સવ કર ને અંદાજપ આપવામાં આવશે જે
ભયા બાદ દવસ ૧૦ માં કામ પૂણ કરવામાં આવશે

જર સવ કર ને અંદાજપ તા ૦૩.૦૧.૧૯ ના રોજ
મોકલી આપેલ છે જે ભયા બાદ દવસ ૧૦ માં કામ
પૂણ કરવામાં આવશે

િનકાલ
ાસફમર બાબત


