
Page 1 of 2

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

િવભાગીય કચેર : અમરેલી-૧, વતુળ કચેર : અમરેલી, તારખ : 06/12/2018, સમય : 10:30
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : કે આર પરખ કાયપાલક ઇજનેર ૯૯૨૫૨૦૯૩૪૨

રજુ થયેલ ોની સંયા : 3, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 3, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ
પેટા

િવભાગીય
કચેર

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

1 બાબરા
શહેર

ી ધીભાઈ
લવાભાઈ
રાઠોડ , ગામ
: માધુપુર, તા:
બાબરા ,:
અમરેલી મો.
૯૭૩૭૧૧૯૯૬૧

ઘર વપરાશ વીજ મીટર બળેલ જેનો ચાજ ન
લેવા બાબત

અરજદાર ી ારા કરેલ રજૂઆત વાળું િસંગલ ફેઝનું ઘર
વપરાશ હેતુનુ ં  વીજ ડાણ ાહક  નામ :  ધીભાઈ
લવાભાઈ  રાઠોડ  ના  નામનુ ં  છ ે  જ ેનો  ાહક  ન ં
૮૪૧૧૩૦૦૦૪૦૯ , સદરહુ વીજ મીટર ના પાવર બંધની
ફરયાદના ં  અનુસંધાને  ફોટ  કરવા  જતા  મીટરનો
ટિમનલ લોક બળેલ માલુમ પડેલ જેના અનુસંધાને
તા: ૦૪.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ નવું વીજમીટર મૂક બદલાવેલ
અને તેઓને જુના વીજ મીટરના લેબોરેટર પરણ
અથે અમરેલી િવભાગીય કચેર ખાતે હાજર રહેવા માટે
જુદ જુદ તા: ૧૧.૧૦.૨૦૧૮, ૨૫.૧૦.૨૦૧૮ અને ૩.૧૧.૨૦૧૮
આપવામાં આવેલ પરંતુ ાહક ી ઉપિથત ન રહેતા
તા:  ૧૨.૧૧.૨૦૧૮ ના રોજ એક તરફ મીટર ચકાસણી
કરવામાં આવેલ જેમાં સદરહુ જુના મીટર નો લોડ તરફનો
ટિમનલ લોક બળેલ માલુમ પડેલ. આમ મીટર નો
ટિમનલ  લોક  બળેલ  હોય  િનયમાનુસાર  બળેલ
મીટરનો  ચાજ     ૮૬૦/-  ાહકને  ભરવા  નોટસ
આપવામાં આવેલ,જે ભરવા પા છે

િનકાલ
મીટર સંબિધત

2 િચતલ ી રિતભાઈ
મોહનભાઈ
આો , ગામ
: મોટા
માંચીયાળા તા.
: અમરેલી
મો.
૯૭૨૩૯૯૩૩૧૩

નવા ખેતીવાડ કનેશન નું સવે ખેતરના શેઢે
કરવા િવનતી

અરજદાર ી ના જણાયા મુજબ નવા કનેશન નું સવે
તેમનાખેતરમાં  આવેલ પોલ પરથી કરેલ છે  અને  તે
મુજબ કામગીર કરવાના છે તો સદર સવે મારા ખેતરના
શેઢે કરવાની અરજ કરેલ છે . જે અંગે થળ પર જર
તાંિક  સવે  કયા  બાદ  આગળની  કાયવાહ  કરવામાં
આવશે.

અરજદાર ી ના જણાયા મુજબ નવા કનેશન નું
સવે તેમનાખેતરમાં આવેલ પોલ પરથી કરેલ છે અને
તે મુજબ કામગીર કરવાના છે તો સદર સવે મારા
ખેતરના શેઢે કરવાની અરજ કરેલ છે . જે અંગે થળ
પર  જર  તા ં િક  સવ ે  તા.  ૦૭.૧૨.૧૮  ના  રોજ
અરજદારને સાથે રાખીને કરવામાં આવેલ છે અને તે
મુજબ સદર અરજદારના ખેતરના શેઢે ર-સવે કરવામાં
આવેલ છે. આમ અરજદારને હવે કોઈ પણ કારનો
વાંધો નથી.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો
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3 લીલીયા ી િશવગીર
ઈરગીર
મેઘનાથ ,
ગામ :
પુંપાદર તા.
લીલીયા , :
અમરેલી

પુંપાદર ગામમાં કો િવતારમાં લો વોટેજ
બાબત

અરજદાર ી પુંપાદર ગામ ખાતે રહેણાંક હેતુનું વીજ
ડાણ ાહક નં ૮૪૦૧૪૦૦૪૩૪૧ થી ધરાવે છે. તેમની
અર  મુજબ  પુ ંપાદર  ગામે  કો  િવતારમાં  લો
વોટેજ મળે છે તેવી અર આવતા તા. ૦૫.૧૨.૧૮ ના
રોજ થળ પર બ તપાસ કરતા સદર િવતાર ગામના
છેવાડે આવેલ છે તથા સદર અરજદારનું મકાન હળવા
દબાણ ની લાઈન ના ટેઈલ એડ પર આવેલ છે. તા.
૦૫.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ પીક અવસ ના સમયે એટલે કે
સાંજે  ૭.૩૦ કલાકે  તેમના ઘરે  વોટેજ માપતા ૧૭૯
વોટ  દશાવે  છે.ગામ  મા  આવેલ  ટસીમાંથી  અલગ
અલગ બે સિકટ વડે એલ.ટ. લાઈન થી પાવર પુરો
પાડવામાં આવે છે. તથા ગામના ટસી પર જે સિકટ
માંથી સદર ાહકને પાવર મળે છે તેનો વોટેજ માપતા
તેમાં ફેઇઝ મુજબ R: ૧૯૦ વોટ, Y:૧૯૧ વોટ, B:૧૯૫
વોટ દશાવે છે. તથા બી સિકટ મા વોટેજ માપતા
તેમાં  ફેઇઝ મુજબ  R:  ૨૨૦ વોટ,  Y:૨૨૨વોટ,  B:૨૧૯
વોટ દશાવે છે. જેથી થળ પર ગામમાં જર તાંિક
સવે કર આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

અરજદાર ની અરના અવયે થળ પર સવે કર
વીજલોડ બેલેસ કર તેમજ વધારાનો લોડ તે ગામમાં
આવેલ અય વીજ ાસફમરમાં લોડ ાસફર કર
આપી લો વોટેજ ની ફરયાદ દુર કર આપવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


