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

િવભાગીય કચેર : લબડ, વતુળ કચેર : સુરેનગર, તારખ : 11/12/2018, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : એમ આર ધામેચા કાયપાલક ઈજનેર ૯૯૨૫૨૦૯૮૪૦

રજુ થયેલ ોની સંયા : 17, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 17, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ
પેટા

િવભાગીય
કચેર

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

1 લબડ
શહેર

ઇતિસંહ
લુભા ઝાલા
લાલ બંગલા
સામે, લબડ

મીટર,  સિવસ  બદલાવી  મીટર  બહારકાઢ
આપવા બાબત.

સદર રજૂઆત અવયે જણાવવાનું કે ાહક ારા કરેલ
અરના અવયે  અેની કચેર ારા થળ પર જઈ
જર મીટર બદલી, સિવસ બદલી તથા મીટર બહાર
કાઢ આપેલ છે હવે તેઓની કોઈ ફરયાદ રહેતી નથી

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 લબડ
શહેર

લાલભાઈ
લમણભાઈ
સોલંક,
ટેશન રોડ,
લબડ.

ટ.સી. પાસે વાયર ચા લેવા બાબત. સદર  રજૂઆત અવયે  જણાવવાનું  કે  અરજદાર  ારા
થયેલ અરના અવયે અેની કચેર ારા થળ પર
જઈ જર સમારકામ કર અરજદારની ફરયાદ િનરાકરણ
કરેલ છે. જેઓની હવે કોઈ ફરયાદ રહેતી નથી

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 લબડ
શહેર

શાંતુબેન
દલપતભાઈ,
ઈંલીશ કુલ
પાસે, લબડ.

થાંભલો નડતર પ હોવાથી હટાવવા બાબત. સદર રજૂઆત અવયે જણાવવાનું કે ાહકની રજૂઆત
અવયે થળ પર જઈ નડતર પ થાંભલો હોઈ તેને દુર
કર નવો થાંભલો ઉભો કર વાયર શીટ કર આપેલ
છે. આમ અરજદારની ફરયાદનું િનરાકરણ કરેલ છે અને
હવે કોઈ ફરયાદ રહેતી નથી

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 લબડ
શહેર

શોભનાબેન
એમ.દવે,
ખીવાડ,
લબડ.

બલ વધારે આવવા બાબત સદર રજૂઆત અવયે જણાવવાનું કે આવેલ અરના
અનુસંધાને અેની કચેરના લાઈન ટાફ ારા થળ પર
બ  જઈ  ઈ  યોય  ચકાસણી  કર  જર  મીટર
બદલાવી આપી નો િનકાલ કર આપેલ છે. આમ
તેઓની ફરયાદનો િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

5 લબડ
શહેર

ચેતનભાઈ
સોમનાથભાઈ
રાવલ,
ખીવાડ,
લબડ.

બલ વધારે આવવા બાબત સદર રજૂઆત અવયે જણાવવાનું કે આવેલ અરના
અનુસંધાને થળ પર બ જઈ મીટર બદલાવી આપેલ
છે. તેમજ ાહક ારા ટેટગ ચાજ ભરેલ છે. જેથી સદર
મીટરને વધુ ચકાસણી અથે લેબોરેટરમાં ટેટગ માટે
મોકલવામાં  આવશે.  યારબાદ  લેબોરેટરમાં  જે  કાંઈ
િનણય આવશે તે બંધનકતા રહેશે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

6 લબડ
ાય

સુરેખાબા
એન.સોલંક,
હડાળા

એલ.ટ. લાઇનના ૫ થી ૬ જેટલા પોલ જજરત
થયેલા હોય બદલી દેવા બાબત.

સદર  રજૂઆત  અવયે  જણાવવાનુ ંકે  હડાળા  ગામમાં
જજરત થઈ ગયેલ એલ.ટ. ના પોલ માટે જે  છે
તેના માટે અેની કચેર ારા જર સવે વક પૂણ કર
દધેલ છે તથા તે માટે જર ૬ પોલ ઉતાર દેવામાં
આવેલ છે. આથી તે કામગીર સવરે હાથ ધર દવસ ૪
માં  પૂણ  કર  આપીની  ફરયાદનો  િનકાલ  કરવામાં
આવશે.

સદર રજૂઆત અવયે જણાવવાનું કે હડાળા ગામમાં
જજરત થઈ ગયેલ એલ.ટ. ના પોલ માટે જે  છે
તેના માટે અેની કચેર ારા જર સવે વક પૂણ
કર અેના લાઈન ટાફ વારા થળ પર જર
સમારકામ કર તા-૧૫.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ કામગીર પૂણ
કરવામાં આવેલ છે. જેથી હવે તેઓની કોઈ ફરયાદ
રહેતી નથી.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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7 લબડ
ાય

મહપતભાઈ
હરભાઈ
વાટુંકયા,
ભોજપરા

એલ.ટ.  લાઇન  વષો  જૂની  હોય  એલ.ટ.
લાઇનના ૬ થઈ ૭ જેટલા પોલ જજરત થયેલા
હોય બદલી દેવા બાબત.

સદર રજૂઆત અવયે  જણાવવાનુંકે  ભોજપરા  ગામમાં
જજરત થઈ ગયેલ એલ.ટ. ના પોલ માટે જે  છે
તેના માટે અેની કચેર ારા જર સવે વક પૂણ કર
દધેલ છે તથા તે માટે જર ૭ પોલ ઉતાર દેવામાં
આવેલ છે. આથી તે કામગીર સવરે હાથ ધર દવસ ૫
માં  પૂણ  કર  આપીની  ફરયાદનો  િનકાલ  કરવામાં
આવશે.

સદર રજૂઆત અવયે જણાવવાનુંકે ભોજપરા ગામમાં
જજરત થઈ ગયેલ એલ.ટ. ના પોલ માટે જે  છે
તેના માટે અેની કચેર ારા જર સવે વક પૂણ
કર અેના લાઈન ટાફ વારા થળ પર જર
સમારકામ કર તા ૧૭.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ કામગીર પૂણ
કરવામાં આવેલ છે. જેથી હવે તેઓની કોઈ ફરયાદ
રહેતી નથી.

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 લબડ
ાય

િભોવનભાઈ
જે. પટેલ,
પાંદર

ામ પંચાયતની સામે એલ.ટ. લાઇનનો લાંબો
ગાળો  હોય  નવો  એક  થા ંભલો  ઉભો  કરવા
બાબત.

સદર  રજૂઆત  અવયે  જણાવવાનુંકે  પાંદર  એલ.ટ.
કેબલનો ગાળો લાંબો હોવાથી વચે એક એલ.ટ. પોલ
ઉભો કરવાની કામગીર પૂણ કર દધેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 લબડ
ાય

દલીપિસંહ
ગુમાનિસંહ
રાણા, ઉઘલ

સોલાર ખેતીવાડ માટે ૧૪.૭.૨૦૧૬ ના રોજ ૭.૫
હો.પા. કને. માટે રેશન કરેલ અમોને સોલાર
એ..પંપ સેટનું  અંદાજપ મળેલ નથી.  તો
સોલાર કને. રદ કર ખેતીવાડનું રેયુલર કને.
તાકાિલક ધોરણે અમોને આપવા િવનંતી.

સદર રજૂઆત અવયે જણાવવાનુંકે અરજદાર ારા થયેલ
રજૂઆતના અનુસંધાને સોલાર વોટર પંપના ૭.૫ હો.પા.
કનેશન માટે હાલ સોલાર વોટર પંપનો ટાગેટ વડ
કચેર ારા આપેલ ન હોય અરજદારને સમવતા તેઓ
ીડમાં વારા માણે (નમલ) માં અંદાજપ આપી િવજ
ડાણ આપવા માટે  અેની ઓફસ ારા  આગળની
કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો

10 લબડ
ાય

િસંહ
જનકિસંહ
રાણા, ઉઘલ

અમારા  ારા  સોઅર  હોમ  લાઈટ  માટ ેન ુ ં
અંદાજપ .૪૫૦૦ તા.૧૦.૦૮.૨૦૧૭  ના  રોજ
ભરપાઈ કરેલ પરંતુ આજદન સુધી કને. મળેલ
નથી. તો કને. તાકાિલક આપવા િવનંતી.

સદર  રજૂઆત  અવયે  જણાવવાનુ ંક ે  અરજદાર  ારા
તા.૧૦.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ . ૪૫૦૦ ભર સોલાર હોમ
લાઈટ માટેનું અંદાજપ ભરપાઈ કરેલ હતું, તે બાબતે
જણાવવાનું કે સોલાર હોમ લાઈટના નવા િવજ ડાણ
આપવા માટે સરકારીના માગદશન આખર થયે એ
મુજબ માગદશન  હેઠળ  આગળની  કાયવાહ  કરવામાં
આવશે.

િનકાલ
કમ

11 લબડ
ાય

નટુભાઈ
કચરાભાઈ
જનશાળયા

અમારા ગામ છેવાડાનું હોય અમારા ગામમાં લો
વોટેજ આવતા હોય અમોને યોય િનકાલ કર
આપવા બાબત.

સદર રજૂઆત અવયે જણાવવાનુંકે ગામમાં ૬૩ કે.વી.એ.
નુ ં  ટ.સી.  હતુ ં .  જે  બદલીને  ૧૦૦  કે.વી.એ.નુ ં  કર
આપવામાં આયું. જેથી હવે લો વોટેજનો  હતો તે
નીલાલ થઇ ગયેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

12 ચુડા િવઠલભાઈ
ભીમભાઈ
ડાભી

૧૧ કેવી ભૃગુપુર એ ફડર માં અરજદાર ના
ખેતર માંથી પસાર થતી ભારે દબાણ ની વીજ
લાઈન ના વાયરો નીચા થઇ જવા બાબત.

સદર અરજદાર ની હાજર માં  વીજ લાઈન ના તાર
ખેચીને  તાણીયો  માર  ને  લાઈન  નુ ં  સંતોષકારક
સમારકામ કર આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

13 ચુડા કાતીભાઈ
હરભાઈ
લકુમ

૧૧ કેવી ગોખરવાળા એ ફડર માં અરજદાર
ના ખેતર માંથી પસાર થતી ભારે દબાણ ની
વીજ લાઈન ના વાયરો નીચા થઇ જવા બાબત.

સદર અરજદાર ની હાજર માં વીજ લાઈન માં લાંબો
ગાળો હોવાથી વચે વીજ પોલ ઉભો કર ને તાર ખેચીને
તાણીયો માર ને લાઈન નું સંતોષકારક સમારકામ કર
આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

14 ચુડા સુરેશભાઈ
મોહનભાઈ
બુકયા

૧૧ કેવી મઢુલી એ ફડર માં ખારા ુપ ના
નામ ણીતા ાસફમર માંથી નીકળતી હળવા
દબાણ ણી વીજ લાઈન માં  તાણીયો નીક
જવાથી વીજ લાઈન નીચે આવી જવા બાબત
તેમજ વીજ લાઈન લાંબી  હોય યોય કરવા
બાબત.

સરકારી ારા વતમાન DDUGJY કમ હેઠળ સદર
ફડર  HVDS  કમ  હેઠળ  મંજુર  થયેલ  હોય  સદર
અરજદાર  ને  યિતગત  ાસફમર  આપીને  હળવા
દબાણ ની લાંબી વીજ લાઈન દુર કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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15 ચુડા હતેિસંહ
વીણિસંહ
ઝાલા સરપંચ
ી ચૂડા

ચૂડા ગામ માં પંચાયત શેર તથા આજુબાજુ ના
િવતારો માં લો-વોટેજ મળવા બાબત.

સદર િવતાર માં લાગુ પડતા ાસફમર ની બાજુ માં
બીજુ ં  ૧૦૦  કેવીએ  નુ ં  ાસફમર  ઉભું  કરને  લોડ
વહેચીને તથા યોય સમારકામ કરને લો વોટેજ ના
 નું િનરાકરણ કરવા માં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

16 ચુડા સુરેશભાઈ
મોહનભાઈ
બુકયા

ગામતળ બહાર  અમાર  વાડમાં  ૨૪  કલાકની
લાઈટ કને. આપવા બાબત.

સદર કરેલ રજૂઆત અવયે અરજદાર ારા િવજ ડાણ
લેવા માટે જર દતાવે રજુ કયા બાદ અેની કચેર
ારા  થળ તપાસ કર  આગળની કાયવાહ  કરવામાં
આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો

17 ચુડા િવઠલભાઈ
ભીમભાઈ
ડાભી

બૃગુપુર  ગામમાં  બલ કલેશન સેટર  ખોલી
આપવા બાબત.

સદર  રજૂઆત અવયે  અરજદાર  ારા  કરેલ  રજૂઆત
મુજબ હાલ પોટઓફસ ારા કલેશન લેવાનું બંધ છે.
પરંતુ ામ પંચાયત ારા ઈ-ામ કલેશન લેવાનું ચાલુ
છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ


