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

િવભાગીય કચેર : લબડ, વતુળ કચેર : સુરેનગર, તારખ : 06/03/2018, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એચ.એમ.સુતરયા,નાયબ ઈજનેર , લબડ ાય પેટા િવભાગીય કચેર.

રજુ થયેલ ોની સંયા : 13, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 13, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ી ગણપતભાઈ ચતુરભાઈ

પટેલ, મુ-રામરાજપર, તા-
લબડ.

રામરાજપર ગામમાં લાઈટ ડમ લાઈટ પડતી
હોવાથી યોય કાયવાહ કરવા િવનંતી.

સદર  રજૂઆત અવયે  જણાવવાનું  કે  રામરાજપર
ગામમા ં  ી  ગણપતભાઈ  ચતુરભાઈ  પટેલ  ની
રજૂઆત મુજબ લો-વોટેજ નો  છે તેને જર
લોડ બાયફરગેસન ની કામગીર હાથ ધર દવસ
સાત માં યોય િનરાકરણ કર આપવામાં આવશે.

સદર  આવેલ  રજ ૂઆતના  અન ુસ ંધાન ે  તા :-
૧૦.૦૩.૨૦૧૮ના  રોજ  સદર  થળ પર  જઈ  યોય
સમારકામ કર જર બોિસંગ કર આપેલ છે, જેની
કોઈ હવે ફરયાદ રહેતી નથી આમ સદર ફરયાદનું
સમયમયાદામાં િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 સરપંચી , ઉઘલ ામ
પંચાયત

ઉઘલ ગામે  ૧૦૦ ચો.વાર લોટ િવતારમાં
સડ ગયેલ (જજરત) ઈલેકલ પોલ ફરતે
બોિસંગ કરવા બાબત.

સદર રજૂઆત અવયે જણાવવાનું  કે  ઉઘલ ગામે
૧૦૦ ચો.વાર લોટ િવતારમાં જજરત થઇ ગયેલ
પોલ બદલવાની અથવા બોિસંગ કરવા બાબતની
જરયાત છે તે કામગીર સવરે હાથ ધર દવસ
પાંચ માં પૂણ કર યોય િનરાકરણ કર આપવામાં
આવશે.

સદર  આવેલ  રજ ૂઆતના  અન ુસ ંધાન ે  તા :-
૧૦.૦૩.૨૦૧૮ના  રોજ  સદર  થળ પર  જઈ  યોય
સમારકામ કર જર બોિસંગ કર આપેલ છે, જેની
કોઈ હવે ફરયાદ રહેતી નથી આમ સદર ફરયાદનું
સમયમયાદામાં િનરાકરણ કરેલ છ

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 ી ભગીરથિસંહ.. રાણા,
ચેરમેન, સુરેનગર લા
પંચાયત,બાંધકામ સિમિત.

લબડ તથા રોસર ૬૬ કેવી માંથી કાંઠાના
ગામડા  માટ ે  ખેતીવાડ  (  એ  )  ફડર
કાઢવાની  માંગણી  હતી.  જે  સંદભ ે  નાયબ
ઇજનેરને ૨૦૧૬ માં રજૂઆત કરેલ હતી.પણ હજુ
સુધી કોઈ કાયવાહ થયેલ નથી.

સદર રજૂઆત અવયે જણાવવાનું કે કાંઠાના ગામડા
માટે ખેતીવાડ(એ) ફડર કાઢવા ૬૬ કેવી રોજસર
સબટેશન માંથી  ૧૧  કેવી  ભગવાનપર ખેતીવાડ
ફડર  તા-૦૩.૧૦.૨૦૧૬  તથા  ૨૨૦  કેવી  લીબડ
સબટેશનમાંથી ૧૧ કેવી દોલતપર ખેતીવાડ ફડર
ચાલુ કર તેઓની રજૂઆતનું યોય િનરાકરણ કર
આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
ફડર િવભાજન

4 ી ભગીરથિસંહ.. રાણા,
ચેરમેન, સુરેનગર લા
પંચાયત,બાંધકામ સિમિત.

દરેક ગામમાં  વીજ મેઈટેનસ ને લગતી
કામગીર થતી નથી. નવું વીજકરણ, તાર
ખેચવા વગેરે જેવી બાબત.

સદર રજૂઆત અવયે જણાવવાનું  કે દરેક ગામમાં
વીજ મેઈટેનસને  લગતી  કામગીર  સમયાંતરે
કરવામા ં  આવે  છે .  તથા  એસ.ક ે .જ ે .વાય  અને
ડ.ડ.યુ..જે.વાય  જેવી  યોજનાઓ  હેઠળ  અેની
કચેર  વારા  દરેક  ગામ  ના  યોિતામ  તેમજ
ખેતીવાડ  ફડરના  મેઈટેનસને  લગતી  કામગીર
કરવામાં  આવે  છે.આમ,  તેઓની  રજૂઆતનું  યોય
િનરાકરણ કર આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 ી હરાભાઈ ખોડાભાઈ અને ી
જસમતભાઈ મગનભાઈ, મુ-
પાનશીણા, તા-લબડ મો-
૯૭૧૪૦૧૬૯૩૪

પાનશીણા ગામે વણકર વાસમાં વાયર ખેચવા
બાબત.

સદર રજૂઆત અવયે જણાવવાનું કે અેની કચેર
વારા પાનશીણા ગામે વણકર વાસની બ થળ
સવ ે  કર  વીજ  લાઈનના  વાયર  ખેચવા  માટેની
કામગીર દવસ-૭ માં પૂણ કર આપવામાં આવશે.

પાનશીણા ગામે વણકર વાસની બ થળ સવે કર
વીજ  લાઈનના  વાયર  ખેચવા  માટેની  કામગીર
૧૭.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ પૂણ કર આપવામમાં આવેલ
છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 ી પોપટભાઈ કરશનભાઈ
પારધી, મુ- બલદાણા, તા-
વઢવાણ.

નવા વીજ મીટર અંગે. સદર  રજૂઆત અવયે  જણાવવાનું  કે  અરજદારી
વારા તેઓની બાક જૂની એરયસ ભરપાઈ કયા
બાદ, નવું રેશન કરાવી કંપનીના િનયમ મુજબ
નવું મીટર આપવાની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

સદર  રજૂઆત અવયે  જણાવવાનું  કે  અરજદારી
વારા તેઓની બાક જૂની એરયસ ભરપાઈ કયા
બાદ, નવું રેશન કરાવી કંપનીના િનયમ મુજબ
નવું મીટર આપવાની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન
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7 ી રનુભાઈ કરમડભાઈ તથા
અય પાંચ, મુ-ધાલવાણા, તા-
લબડ.

ગામમાં જુના વીજ વાયર બદલવા બાબત. સદર રજૂઆત અવયે જણાવવાનું કે અેની કચેર
વારા બ થળ સવે કર વીજ લાઈનના વાયર
બદલવા માટેની કામગીર દવસ-૭ માં  પૂણ કર
આપવામાં આવશે.

અેની  કચેર  વારા  બ થળ સવે  કર  વીજ
લાઈનના વાયર બદલવા માટેની કામગીર તારખ
૧૮.૦૩.૨૦૧૮ પૂણ કર આપવામાં આવેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 ી ઝાલા કુલદપિસંહ
જયવીરિસંહ,મુ-લબડ,તા-લબડ

નડતરપ  વીજ  થા ંભલો  ફરવી  આપવા
બાબત.

સદર રજૂઆત અવયે જણાવવાનું કે નડતરપ વીજ
થાંભલો તથા હળવા દબાણની લાઈન આગામી ણ-
ચાર  દવસ  માં  ફેરવી  તેઓની  રજૂઆતનું  યોય
િનરાકરણ કર આપવામાં આવશે.

સદર  આવેલ  રજ ૂઆતના  અન ુસ ંધાન ે  તા :-
૦૮.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ સદર થળ પરના નડતરપ
થાંભલાને શીટ કર આપવામાં આવેલ છે જેની કોઈ
હવે  ફરયાદ  રહેતી  નથી  આમ  સદર  ફરયાદનુ ં
સમયમયાદામાં િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 ી મુળુભા નાથુભા સોલંક, મુ-
લબડ,તા-લબડ

મીટર ફાટ ફરતું હોય લેબોરેટરમાં આપવા
તથા મીટર બદલી આપવા બાબત.

સદર રજૂઆત અવયે  જણાવવાનુ ં  કે   આપનું
મીટર ફાટ ફરતું હોય તો કંપનીના િનયમ મુજબ
મીટર લેબોરેટરમાં ચેક કરવા માટેનો ચાજ અેની
લીબડ  શહેર  પેટા  વીભાગીય  કચેરએ  ભરપાઈ
કરવાનો  રહ ેશ ે  અને  યારબાદ  આપનુ ં  મીટર
લેબોરેટરમાં ટેટ કરવામાં આવશે. આમ . તેઓની
રજૂઆતનું  યોય િનરાકરણ કર આપવામાં  આવેલ
છે.

સદર  આવેલ  રજ ૂઆતના  અન ુસ ંધાન ે  તા :-
૦૮.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ સદર થળ પરના નડતરપ
થાંભલાને શીટ કર આપવામાં આવેલ છે જેની કોઈ
હવે  ફરયાદ  રહેતી  નથી  આમ  સદર  ફરયાદનુ ં
સમયમયાદામાં િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

10 ી નરશીભાઈ િવલભાઈ પટેલ,
મુ-કરોલ, તા-ચુડા

સૌર ઉ વીજ ડાણ આપવા બાબત. સદર રજૂઆત અવયે જણાવવાનું કે આપના વારા
તા-૩૦.૦૭.૨૦૧૬ ના રોજ .૧૦૦૦/- ડપોઝીટ પેટે
રસીદ ન-૬૯૦૭૭૮ થી સૌર ઉ યોજના હેઠળ
સોલાર વોટર પંપ માં  ખેતીવાડ  વીજ ડાણની
માંગણી કરેલ. જે અવયે ૭.૫ હસ પાવર માટે કુલ
૧૪૩  અરઓ ચુડા  પેટા  િવભાગીય  કચેર  ખાતે
આવેલ છે . જેમાંથી કુલ ૩૫ અરઓનો િનકાલ
થયેલ છે.  જેમાં  આપનો માંક ૧૪૧ મો છે.  જેથી
નધાયેલ  અતામ મુજબ સવે  કર  અંદાજપક
પાઠવવામાં આવશે. જેના નાણા ભરપાઈ થયે આપને
સદર યોજના હેઠળ સૌર ઉનું કનેશન આપવા
માટેની કાયવાહ કરવામાં આવશે. આમ . તેઓની
રજૂઆતનું યોય િનરાકરણ કર આપવામાં આવશે.

સદર રજૂઆત અવયે જણાવવાનું કે આપના વારા
તા-૩૦.૦૭.૨૦૧૬ ના રોજ .૧૦૦૦/- ડપોઝીટ પેટે
રસીદ ન-૬૯૦૭૭૮ થી સૌર ઉ યોજના હેઠળ
સોલાર વોટર પંપ માં  ખેતીવાડ  વીજ ડાણની
માંગણી કરેલ. જે અવયે ૭.૫ હસ પાવર માટે કુલ
૧૪૩  અરઓ ચુડા  પેટા  િવભાગીય  કચેર  ખાતે
આવેલ છે . જેમાંથી કુલ ૩૫ અરઓનો િનકાલ
થયેલ છે.  જેમાં  આપનો માંક ૧૪૧ મો છે.  જેથી
નધાયેલ  અતામ મુજબ સવે  કર  અંદાજપક
પાઠવવામાં આવશે. જેના નાણા ભરપાઈ થયે આપને
સદર યોજના હેઠળ સૌર ઉનું કનેશન આપવા
માટેની કાયવાહ કરવામાં આવશે. આમ . તેઓની
રજૂઆતનું યોય િનરાકરણ કર આપવામાં આવશે.

િનકાલ
સોલાર કમ

11 ી ડુંગરભાઇ અમરશીભાઈ
દલવાડ, મુ-ભૃગુપુર, તા-ચુડા

ખેતીવાડ વીજ ડાણના થાંભલા સીધા કરવા
તથા ઢલા વાયર ખેચવા બાબત.

સદર  રજૂઆત  અવયે  જણાવવાનુ ં  ક ે  આપના
ખેતીવાડ  વીજ  ડાણના  હળવા  દબાણની  વીજ
લાઈનના વાંકા થયેલ થાંભલા સીધા કરવાનું તથા
ઢલા વાયરો ખેચવાનું કામકાજ દવસ ણમાં પૂણ
કર આપવામાં આવશે.

સદર  આવેલ  રજ ૂઆતના  અન ુસ ંધાન ે  તા :-
૦૮.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ સદર થળ પરના થાંભલા સીધા
કર દેવામાં આવેલ છે તેમજ ઢલા વાયરો ને યોય
રતે ખચી દેવામાં આવેલ છે , જેની કોઈ હવે ફરયાદ
રહેતી  નથી  આમ સદર  ફરયાદનું  સમયમયાદામાં
િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

12 ીમતી મનુબેન સવશીભાઈ
શેખ, મુ-સોખડા, તા-સાયલા

પોલ પડ ગયેલ છે તે ઉભો કરવા બાબત. સદર રજૂઆત અવયે જણાવવાનું કે આપની અર
મુજબ થળ પર બ સવે કર તાકાિલક ધોરણે
દવસ બે માં  આપનો પોલ ઉભો કર આપવામાં
આવશે.

સદર  આવેલ  રજ ૂઆતના  અન ુસ ંધાન ે  તા :-
૦૭.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ સદર થળ પર પડ ગયેલા
પોલને ઉભા કર દેવામાં આવેલ છે , જેની કોઈ હવે
ફ રયાદ  રહ ેતી  નથી  આમ  સદર  ફ રયાદન ુ ં
સમયમયાદામાં  િનરાકરણ  કરેલ  છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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13 શી ગભભાઈ િવશુભાઈ ખાચર,
મુ- નાગડકા , તા- સાયલા

ખેતીવાડ વીજ કનેકશનના વાયરો જમીનથી
સાવ નીચે આવી ગયેલ હોય તેને રપેર કર
ઘટતું કરવા બાબત.

સદર રજૂઆત અવયે જણાવવાનું કે આપની અર
મુજબ ખેતીવાડ વીજ કનેકશનના વાયરો જમીનથી
સાવ નીચે આવી ગયેલ હોય તેને રપેર કરવા થળ
પર બ સવે કર તાકાિલક ધોરણે યોય યવથા
કર  દવસ  ણમા ં  આપની  રજૂઆતનુ ં  યોય
િનરાકરણ કર આપવામાં આવશે.

સદર  આવેલ  રજ ૂઆતના  અન ુસ ંધાન ે  તા :-
૦૮.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ સદર થળ પર જઈ વાયરોનું
યોય રપેરગ કામ કરવામાં આવેલ છે , જેની કોઈ
હવે  ફરયાદ  રહેતી  નથી  આમ  સદર  ફરયાદનુ ં
સમયમયાદામાં િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


