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પક-૧
'પીવીસીએલ પેટા િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૭'

પેટા િવભાગીય કચેર : માંગરોળ ાય, િવભાગીય કચેર : માંગરોળ, વતુળ કચેર : પોરબંદર, તારખ : 18/07/2017, સમય : 12:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એચ એન શાહ-૯૯૨૫૨૦૯૯૩૯

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 7, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 7, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ભરડા સુધીર કાના તથા સમત

શીલ ગામ
મતુપુર યોિતામ ફડર હેઠળ આવેલ શીલ
ગામ  સાથ ે  આવેલ  અય  ગામોન ે  જ ુદા
ફડરમાંથી પાવર આપવા બાબત.

૧૧  કે.વી.મતુપુર  યોયીામ  ફડર  હેઠળ  કુલ-
૫(પાંચ) ગામો આવેલા છે અને મતુપુર યોિતામ
ફડરમાં ૫૦ એપીયર લોડ આવેલ છે તેના વોટેજ
રેયુલેશન ૧.૩૧% છે.તથા એચ.ટ. ૨૧.૮ ક.મી. છે. ૧૧
કે.વી. મતુપુર યોિતામ ફડર ટેકનીકલી રતે તા
પૂરતા  વોટેજ  મળે  છે.  જેથી  ટેકનીકલી  રતે
િવભાજન કર પાવર સલાય આપવો જર નથી.

૧૧  કે.વી.મતુપુર  યોયીામ  ફડર  હેઠળ  કુલ-
૫(પાંચ) ગામો આવેલા છે અને મતુપુર યોિતામ
ફડરમાં ૫૦ એપીયર લોડ આવેલ છે તેના વોટેજ
રેયુલેશન ૧.૩૧% છે.તથા એચ.ટ. ૨૧.૮ ક.મી. છે. ૧૧
કે.વી. મતુપુર યોિતામ ફડર ટેકનીકલી રતે તા
પૂરતા  વોટેજ  મળે  છે.  જેથી  ટેકનીકલી  રતે
િવભાજન કર પાવર સલાય આપવો જર નથી

િનકાલ
ફડર બદલવા

2 ભરડા સુધીર કાના તથા સમત
શીલ ગામ

શીલ ગામના ખેતીવાડ વીજડાણો ફરંગટા
ફડરમાંથી શીલ ફડરમાં ફેરવવા બાબત.

આ બાબતે જર ટેકનીકલી રતે તા શીલ ગામના
ખેતીવાડ હેતુ  માટેના વીજ-ડાણો કે  જે  હાલમાં
ફરંગટા  ખેતીવાડ  ફડરમાં  આવે  છે  આ ફરંગટા
ખેતીવાડ ફડરમાં આવતા આવા વીજ-ડાણો જે તે
સમયે ટેકિનકલી સુવે કર લાઈન લંબાઈ ,સહેલાઈથી
લાઈન પાસ થઇ શકે વગેરે ટેકનીકલી થળ તપાસ
કર અને ખેતીવાડ કનેકશનો આપવામાં આવેલ છે.
જેથી આ કનેકશનોને ફેરવવાની કોઈ જરયાત રહેતી
નથી.  ઉપરાત,ફરંગટા ખેતીવાડ  ફડરમાં  સીઝનમાં
૧૪૦એપીયર જેટલો લોડ આવે છે. જેથી ટેકનીકલી
રતે  ફરંગટા  ફડરમાં  પૂરતા  માણમાં  વોટેજ
મળતા  હોવાથી  શીલ  ફડરમાં  કનેકશનો  નાખવા
જર નથી

આ બાબતે જર ટેકનીકલી રતે તા શીલ ગામના
ખેતીવાડ હેતુ  માટેના વીજ-ડાણો કે  જે  હાલમાં
ફરંગટા  ખેતીવાડ  ફડરમાં  આવે  છે  આ ફરંગટા
ખેતીવાડ ફડરમાં આવતા આવા વીજ-ડાણો જે તે
સમયે ટેકિનકલી સુવે કર લાઈન લંબાઈ ,સહેલાઈથી
લાઈન પાસ થઇ શકે વગેરે ટેકનીકલી થળ તપાસ
કર અને ખેતીવાડ કનેકશનો આપવામાં આવેલ છે.
જેથી આ કનેકશનોને ફેરવવાની કોઈ જરયાત રહેતી
નથી.  ઉપરાત,ફરંગટા ખેતીવાડ  ફડરમાં  સીઝનમાં
૧૪૦એપીયર જેટલો લોડ આવે છે. જેથી ટેકનીકલી
રતે  ફરંગટા  ફડરમાં  પૂરતા  માણમાં  વોટેજ
મળતા  હોવાથી  શીલ  ફડરમાં  કનેકશનો  નાખવા
જર નથી

િનકાલ
ફડર બદલવા

3 ભરડા સુધીર કાના તથા સમત
શીલ ગામ

યોિતામ ફડરમાં લાઈન સમારકામ બાબત ૧૧  કે.વી.  મતુપુર  યોિતામ  ફડરમાં  સાગરખેડુ
યોજના હેઠળ લાઈન સમારકામની કામગીર કરવામાં
આવેલ જેમાં ૫ ક.મી. એચ.ટ. વાયર તથા ૧ ક.મી.
એ .બ ી .  ક ેબલ  ન ાખવ ામ ા ં  આવ ેલ  ત ેમજ
એસ.એસ.વી.વાય. યોજના હેઠળ ૨ ક.મી. એચ.ટ.
વાયર  તથા  ૧.૮  ક.મી.  એલ.ટ.  એ.બી.  કેબલ
નાખવામાં આવેલ છે. તેમજ વષ ૨૦૧૭-૧૮ દરયાન
એસ.એસ.વી.વાય  યોજના  હેઠળ  ૨  ક.મી.એચ.ટ.
એ.બી.કેબલ તથા ૩ ક.મી. એલ.ટ. એ.બી. કેબલ
૫૦ એલ.ટ.ફેકેશન બદલવામાં આવશે

૧૧  કે.વી.  મતુપુર  યોિતામ  ફડરમાં  સાગરખેડુ
યોજના હેઠળ લાઈન સમારકામની કામગીર કરવામાં
આવેલ જેમાં ૫ ક.મી. એચ.ટ. વાયર તથા ૧ ક.મી.
એ .બ ી .  ક ેબલ  ન ાખવ ામ ા ં  આવ ેલ  ત ેમજ
એસ.એસ.વી.વાય. યોજના હેઠળ ૨ ક.મી. એચ.ટ.
વાયર  તથા  ૧.૮  ક.મી.  એલ.ટ.  એ.બી.  કેબલ
નાખવામાં આવેલ છે. તેમજ વષ ૨૦૧૭-૧૮ દરયાન
એસ.એસ.વી.વાય  યોજના  હેઠળ  ૨  ક.મી.એચ.ટ.
એ.બી.કેબલ તથા ૩ ક.મી. એલ.ટ. એ.બી. કેબલ
૫૦ એલ.ટ.ફેકેશન બદલવામાં આવશે

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 ભરડા સુધીર કાના તથા સમત
શીલ ગામ

શીલ ગામે ગાડની યવથા આપવા બાબત. શીલ સબ ટેશન મુકામે મીની મેટેનસ અંગેની
ગાડ  કાયરત  છે  જેમા ં  ૧-આ.લાઈનમેન,તથા૨-
ઈલે.આસીટટની  િનમણુ ંક  કરવામાં  આવેલ  છે.
ઉપરાંત શીલ ગામમાં ઇલેક્ક આસીટટ ની પણ
િનમણુંક કરવામાં આવેલ છે.

શીલ સબ ટેશન મુકામે મીની મેટેનસ અંગેની
ગાડ  કાયરત  છે  જેમા ં  ૧-આ.લાઈનમેન,તથા૨-
ઈલે.આસીટટની  િનમણુ ંક  કરવામાં  આવેલ  છે.
ઉપરાંત શીલ ગામમાં ઇલેક્ક આસીટટ ની પણ
િનમણુંક કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
કચેર સંબિધત
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5 ભગવાનભાઈ કચરાભાઈ મોર
મુ.દલપુર

ખેતીવાડ હેતુ માટેનું ી કચરા લખમણ મોર
નું  ગામ-મેણેજ  ખાતેનુ ં  વીજ  ડાણ મીટર
ટેરફમાંથી જુના ટેરફમાં ફેરવવા બાબત.

સદર અરજદારનું  વીજડાણ માહે  માચ-૨૦૦૨ માં
કાયમી ધોરણે ર થયેલ. યારબાદ પુનઃ ડાણ ની
માંગણી કરતા સદર વીજ ડાણ નું  પુનઃ ડાણ
માહ ે  ઓગ-૨૦૦૫  મા ં  કરવામા ં  આવેલ.  જે  તે
સમયના કંપની ના પરપ નં.૮૦૧, તા.૨૩.૦૩.૨૦૦૫
મુજબ  પુનઃ  વીજ  ડાણ  ની  કાયવહમાં  મીટર
આપવું ફરયાત છે આમ આ પરપની ગવાઈ
મુજબ મીટર મુકવામાં આવેલ છે.

સદર અરજદારનું  વીજડાણ માહે  માચ-૨૦૦૨ માં
કાયમી ધોરણે ર થયેલ. યારબાદ પુનઃ ડાણ ની
માંગણી કરતા સદર વીજ ડાણ નું  પુનઃ ડાણ
માહ ે  ઓગ-૨૦૦૫  મા ં  કરવામા ં  આવેલ.  જે  તે
સમયના કંપની ના પરપ નં.૮૦૧, તા.૨૩.૦૩.૨૦૦૫
મુજબ  પુનઃ  વીજ  ડાણ  ની  કાયવહમાં  મીટર
આપવું ફરયાત છે આમ આ પરપની ગવાઈ
મુજબ મીટર મુકવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

6 ભગવાનભાઈ કચરાભાઈ મોર
મુ.દલપુર

મીટરના રડગ મુજબ મીટર રડર ારા ખોટા
બલ આપવા બાબત

આ અરજદાર ની બલ બાબતની રજૂઆત અવયે
ખેતીવાડ વીજ મીટર માં માસ ડસ-૧૫ થી એીલ-
૧૬ સુધી મીટર જંપ થવાથી મીટર ના કુલ રડગ
૧૨૧૫૭ યુનીટ આવેલ. જે મીટર જંપ થયેલ હોવાથી
તા.૦૫.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ મીટર બદલી આપવામાં
આવેલ. આ વીજ મીટર બદયા બાદ તા.૧૯.૦૪.૨૦૧૬
ના રોજ લેબ ચકાસણી કરતા મીટર ફાટ માલુમ
પડેલ. જેથી અરજદારને એવરેજ બલ માણે બલ
આપી બાક ના ૯૯૭૬ યુનીટ તથા રકમ અરજદાર
ના ાહક નં.૮૦૪૦૮/ ૦૦૨૩૪/૪ માં જમા આપેલ છે.
આમ આ અરજદાર ની મીટર માં  લેબ ચકાસણી
થયા બાદ આ કાયવાહ પૂણ કરેલ છે.

આ અરજદાર ની બલ બાબતની રજૂઆત અવયે
ખેતીવાડ વીજ મીટર માં માસ ડસ-૧૫ થી એીલ-
૧૬ સુધી મીટર જંપ થવાથી મીટર ના કુલ રડગ
૧૨૧૫૭ યુનીટ આવેલ. જે મીટર જંપ થયેલ હોવાથી
તા.૦૫.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ મીટર બદલી આપવામાં
આવેલ. આ વીજ મીટર બદયા બાદ તા.૧૯.૦૪.૨૦૧૬
ના રોજ લેબ ચકાસણી કરતા મીટર ફાટ માલુમ
પડેલ. જેથી અરજદારને એવરેજ બલ માણે બલ
આપી બાક ના ૯૯૭૬ યુનીટ તથા રકમ અરજદાર
ના ાહક નં.૮૦૪૦૮/ ૦૦૨૩૪/૪ માં જમા આપેલ છે.
આમ આ અરજદાર ની મીટર માં  લેબ ચકાસણી
થયા બાદ આ કાયવાહ પૂણ કરેલ છે

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

7 નથુ નારણ વાળા ગામ-કંકાસા માલદે નાવાળું  ગૃપ એલ.ટ.લાઈનના ચાર
ગાળાના વાયર બદલવા બાબત

આ ુપનું  ટેકનીકલી રતે સવે  કરતા પોલ નંગ-
૩,એલ.ટ.ોસમ-૫૪  ,એલ.ટ.  કંડકટર-૪૩૨૦  મીટર,
બદલવાનો  થાય  છે.જેનો  ોજેટ  નબર-  ૧૩૨૧૪૨
સીટમમાં  મુકવામાં  આવેલ  છે.જેની  કમત    -
૯૬૭૧૨/-  થાય  છે.જે  મંજુર  થયે  તા-૩૦-૮-૨૦૧૭
સુધીમાં કામ પૂણ કરવામાં આવશે

માલદે નાવાળું ુપમાં પોલ નંગ- ૩,એલ.ટ.ોસમ-
૫૪ ,એલ.ટ. કંડકટર-૪.૩૨૦ કમી બદલી કુલ  -
૯૬૭૧૨/- ના ખચે આ કામગીર તા ૦૮.૦૯.૨૦૧૭
ના રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


