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

િવભાગીય કચેર : પોરબંદર શહેર, વતુળ કચેર : પોરબંદર, તારખ : 05/12/2018, સમય : 15:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર :

રજુ થયેલ ોની સંયા : 6, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 6, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ
પેટા

િવભાગીય
કચેર

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

1 કોટલ પરબત
લાખા મોર

વીજ મીટર ફાટ હોવાની રજૂઆત સદર  રજૂઆત  અનુસંધાને  ચેક  કર  વીજ  મીટર
િતત જણાશે તો દવસ ૭ માં બદલી આપવામાં
આવશે

સદર  રજૂઆત  અનુસંધાને  ચેક  કરતા  વીજ  મીટર
િતત જણાતા િતત વીજ મીટર તા. ૦૫.૧૨.૧૮
ના રોજ ફમાં નં. ૭૮૧૫ થી બદવેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

2 કમલાબાગ નરેશભાઈ
એમ. િવેદ

િતત વીજ મીટર બદલવા બાબત સદર  રજૂઆત અનુસંધાને  ચેક  કરતા  વીજ  મીટર
િતત જણાતા િતત વીજ મીટર તા. ૦૫.૧૨.૧૮
ના રોજ ફમાં નં. ૭૭૧૬ થી બદવેલ છે.

સદર  રજૂઆત  અનુસંધાને  ચેક  કરતા  વીજ  મીટર
િતત જણાતા િતત વીજ મીટર તા. ૦૫.૧૨.૧૮
ના રોજ ફમાં નં. ૭૭૧૬ થી બદવેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત
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3 કમલાબાગ સરમણ
દેવાભાઈ
કોડયાતર

૧-ફેઇઝ  ઘરવપરાશ  નવા  વીજ  ડાણ  માં
પાવર ફેરફાર અંગે ની અર બાબત

સદર રજૂઆત અનુસંધાને બંને નાયબ ઈજનેર ારા
લાઈન ખરાઈ કર  દવસ ૧૫ માં  યોય કરવામાં
આવશે

છાયા શહેરથીઆશરે ૨ ક.મી. ના અંતરે  આવેલ સદર
થળની ત તપાસ માટે  તા.  ૦૭.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ
નાયબ ઇજનેરી  કમલબાગ અને  કોટલ સ.ડ.  ારા
મુલાકાત લેવામાં આવેલ છે. જે મુજબ થળ પર મંદર
તથા મકાનો સરકાર ખરાબાની જયામાં આવેલ છે અને
જે રતનપર િસમતળમાં આવેલ છે. હાલમાં જ સરકારી
ારા  કરાયેલ  ગામતળ બહાર  િવિવધ હેતુ  માટે  િવજ
ડાણો  આપવાની  સવાાહ  નીિત  અયવે  જર
સમણ આપેલ છે અને જર આધાર પુરાવા રજુ કરવા
જણાવેલ છે. અર કયે કંપનીના િનયમ મુજબ કાયવાહ
કરવામાં  આવશે.  પાછળના  િવતારમાં  સદર  રજૂઆત
વાળા ઘરો છુટાછવાયા અને ગામતળમાં આવેલ નથી.
તેમજ સદર જયા બનખેતી થયેલ પણ નથી. આથી
યોતીામ યોજનાના ફડરમાથી વીજ પુરવઠો આપવામાં
આવેલ નથી.  અને  યુવીએનએલ ના પરપ માંક
ય ુવીએનએલ-ટ ેક-૨-આરએનઆર-૨૭૧૯  તા
૩૦.૦૧.૨૦૧૭  અને  ૨૭૨૧  તા  ૩૧.૦૧.૨૦૧૭  અંતગત
ગામતળ થી બહારના ખેતીવાડ િવતારમા વીજ ડાણો
ને ખેતીવાડ ફડર ઉપરથી િવજ પુરવઠો આપવામાં આવે
છે. જેમાં સબટેશન ખાતે પેયલ ડઝાઇન ાસફમર
મૂક ૮ કલાક ી ફેઈઝ ના સમયગાળા બાદ બાકના ૧૬
કલાક ના સમયગાળા માટે િસંગલ ફેઇઝ વીજ પુરવઠો
પૂરો પાડવામાં આવે છે. આમ, ૨૪ કલાક વીજ પુરવઠો
ચાલુ રહે  છે.  તુપરાંત, ગામતળથી બહાર, પરંતુ  કૃિષ
િવષયક હેતુ  માટે  ઉપયોગમાં  લેવાતી  ન હોય  તેવી
જમીન ઉપર ાયબલ િવતારમાં ઓછામાં ઓછા ૧૦ નંગ
અને નોન ાયબલ િવતારમાં ઓછામાં ઓછા ૧૫ નંગ
રહ ેણા ંક  મકાનોનુ ં  જ ૂથ  હોય  થયેલ  હોય  તો  તેવા
િવતારોને  યોિતામ  યોજના  હેઠળ  િવજ  પુરવઠો
મળવાપા છે. જે માટે જૂથમાં પીવીસીએલની સંબંિધત
પેટા  િવભાગીય  કચેર  ખાતે  અર નધણી  કરાવવી
જર છે.

િનકાલ
ફડર બદલવા

4 કિત
મંદર

હનીફ જુસબ
શેખાણી

૧-ફેઇઝ કોમશીયલ વીજ ડાણની નામફેર ની
અર બાબત

સદર ાહકની નામફેર ની અર રટર થઇ ગયેલ
છે અને અંદાજપ ઇયુ થઇ ગયેલ છે અંદાજપના
નાણા  ભરભાઈ  થયે  નામફેરની  કાયવાહ  કરવામાં
આવશે

સદર ાહકની નામફેર ની અર રટર થઇ ગયેલ છે
અને અંદાજપ ઇયુ થઇ ગયેલ છે અંદાજપના નાણા
ભરભાઈ થયે નામફેરની કાયવાહ કરવામાં આવશે

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

5 ઉોગનગર
પોરબંદર

કરટ
વસંતલાલ
ઠકરાર

ફાટ વીજ મીટરની રજૂઆત સદર  રજૂઆત  અનુસંધાને  ચેક  કર  વીજ  મીટર
િતત જણાશે તો દવસ ૭ માં બદલી આપવામાં
આવશે

સદર રજૂઆત અનુસંધાને ચેક કર વીજ મીટર તારખ
૧૪.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ બદલી આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત
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6 ઉોગનગર
પોરબંદર

વા
વેબેન
કચરાભાઈ

૧-ફેઇઝ ઘરવપરાશ નવા વીજ ડાણની ની
અર બાબત

સદર રજૂઆત અનુસંધાને ઉોગનગર નાયબ ઈજનેર
ારા ખરાઈ કર દવસ ૫ માં યોય કરવામાં આવશે

સદર અરજદારની રજૂઆત અવયે પેટા િવભાગીય કચેર
ારા  સંયુત સવે  કરતા સદર થળ શહેર  િવતારમાં
અંદરના  ભાગે  આવેલ  છે  યા ં  પોતાની  માિલકની
ખેતીવાડ જયા સવે નં.૩૩ માં રહેણાક હેતુ માટે ૭/૧૨, ૮
અ રજુ કર િસંગલ ફેઇઝ ડાણ ૧ કલો વોટ માંગેલ છે
પરંતુ સદર થળે ૨.૭ થી ૪.૫ કલોમીટર ના િવતારમાં
ખેતીવાડ ફડર ની લાઈન આવેલ ન હોય, ચારે તરફ
અબન ફડરની  એચ.ટ  /એલટ લાઈન આવેલ હોય
સલામતીની રતે તથા તાંિક રતે વતમાન ધારાધોરણ
મુજબ  અરજદારને  િવજ  ડાણ  આપી  શકાય  તેવી
શકયતા નથી.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો


