
પત્રક – ૧ 

“લોક દરબાર” અંતર્ગત મળેલ અરજીઓ 

 

લોક દરબાર તારીખ : ૦૫/૦૮/૨૦૧૫  
સ્થળ    : પટેલવાડી, ર્જેરાપરા, અમરેલી 
સમય    : સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે 

જિલ્લાન ું નામ  : અમરેલી 
 

તા. ૦૫/૦૮/૨૦૧૫ ના રોિ અમરેલી મકૂામે યોજાયેલ જિલ્લા કક્ષાના લોક દરબારની વવર્તો : 
 

પ્રર્વત અહવેાલ 
રજ  થયેલ પ્રશ્નોની સુંખ્યા ૬૮  
વનવત વવષયક પ્રશ્નોની સુંખ્યા ૦૫ 
વનકાલ થયેલ પ્રશ્નોની સુંખ્યા ૬૩ 
પ્રર્વત હઠેળ રહલે પ્રશ્નોની સુંખ્યા ૦૦  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



પ્રશ્ન 
નું. 

રજ આત કતાગન  ું નામ 
અને સરનામ ું 

પ્રશ્ન / રજ આતની વવર્ત િવાબ / વનર્ગયની વવર્ત વનરાકરર્ 
કરનારા 

અવિકારીશ્રીના 
નામ અને 

મોબાઇલ નુંબર 

પેટા 
વવભાર્ીય 
કચેરી 

વવભાર્ીય 
કચેરી 

વર્ ગળ 
કચેરી 

વનકાલની 
સ્સ્થતી 

( વનકાલ / 
પડતર / 
નીતી 

વવષયક ) 

િો પડતર 
હોય તો 
વનકાલની 

સમયમયાગદા 

રીમાર્કસગ 

૧ શ્રી િનજીભાઈ 
ર્ોવવિંદભાઈ ચોટલા 
રહ ેહરરકૃષ્ર્ નર્ર, 
વસાહત, ર્ામ : 
િારી, તા: િારી, 
જીલ્લો :  અમરેલી  

અમારા રહરે્ાુંક હરે્  ના 
૮૩૪૫૪૦૧૦૯૬૯ ગ્રાહક નુંબર વાળા 
વીિ િોડાર્ માું ઘર્ા સમય થી 
સવવિસ બદલાવની બાકી હોય બદલી 
આપવા બાબત  

તા: ૨૯.૦૭.૨૦૧૫ ના રોિ ગ્રાહક અને 
અરિદાર શ્રી ના હયાત વીિિોડાર્ નુંબર તા: 
૮૩૪૫૪૦૧૦૯૬૯ ની સવવિસ બદલાવી આપી 
રજ આત નો વનકાલ કરેલ છે  

નાયબ ઈિનેર, 
શ્રી એમ એ 
પટેલ,  
મો: 
૯૯૨૫૨૦૯૩૭૦ 

િારી-૧ અમરેલી-૨ અમરે
લી 

વનકાલ   

૨ શ્રી િીર પરી વિવપરી 
ર્ોસ્વામી, રહ ે
ખોડીયાર ડેમ, ર્ામ : 
િારી તા: િારી , 
જીલ્લો અમરેલી 

ટ્રાન્સફોમગર માુંથી નીકળતા કેબલ માું 
અવર નવાર થતા ફોલ્ટ ને કાયમી દ ર 
કરવા બાબત  

ખોડીયાર મરદર ડેમ ખાતે આવેલ ટ્રાન્સફોમગર 
માું હયાત પીવીસી કેબલ ને બદલાવી નવીન 
એબી કેબલ તા: ૩૦.૦૭.૨૦૧૫ ના રોિ નાખી 
ફરરયાદ ન ું કાયમી વનરાકરર્ કરેલ છે   

નાયબ ઈિનેર, 
શ્રી એમ એ 
પટેલ,  
મો: 
૯૯૨૫૨૦૯૩૭૦ 

િારી-૧ અમરેલી-૨ અમરે
લી 

વનકાલ   

૩ શ્રી િયસ ખપરી 
વિવપરી ર્ોસ્વામી 
રહ ેખોરડયાર ડેમ, 
ર્ામ : િારી , તા: 
િારી જીલ્લો : 
અમરેલી  

અમારા રહરે્ાુંક હરે્  ના 
૮૩૪૦૨૦૦૬૮૩૯ ગ્રાહક નુંબર વાળા 
વીિ િોડાર્ માું ઘર્ા સમય થી 
સવવિસ બદલાવની બાકી હોય બદલી 
આપવા બાબત  

તા: ૨૯.૦૭.૨૦૧૫ ના રોિ ગ્રાહક અને 
અરિદાર શ્રી ના હયાત વીિિોડાર્ નુંબર તા: 
૮૩૪૦૨૦૦૬૮૩૯ ની સવવિસ બદલાવી આપી 
રજ આત નો વનકાલ કરેલ છે  

નાયબ ઈિનેર, 
શ્રી એમ એ 
પટેલ,  
મો: 
૯૯૨૫૨૦૯૩૭૦ 

િારી-૧ અમરેલી-૨ અમરે
લી 

વનકાલ   

૪ શ્રી નાનજીભાઈ 
જેરામભાઈ ઠ ુંમર, 
ર્ામ : બવસયા 
મોરવાડા, તા: વડીયા 
, જીલ્લો : અમરેલી  

ખેતીવાડી નવીન વીિ િોડાર્ ના 
ટ્રાન્સફોમગર ઉપર ડી ઓં ફય િ જે તે 
સમયે લર્ાવેલ ન હોય લર્ાડી 
આપવા બાબત  

તા: ૦૩.૦૮.૨૦૧૫ ના રોિ સદરહ  રજ આત ન ું 
વનરાકરર્ કરી અરિદાર ના ખેતીવાડી વીિ 
િોડાર્ ના ટ્રાન્સફોમગર ઉપર ડી ઓં લર્ડી 
આપવામાું આવેલ છે  

નાયબ ઈિનેર, 
શ્રી એલ પી 
ભાભોર, 
મો:૯૯૨૫૨૦૯૩
૮૦ 

વડીયા અમરેલી-૨ અમરે
લી 

વનકાલ   

૫ શ્રી મનસ ખભાઈ 
નાનજીભાઈ પરમાર 
ર્ામ : ખડખડ, તા: 

ઘર ની નજીક આવેલ નાની લાઈન 
નો વીિ થાુંભલો નીચે થી ખવાઈ 
ર્યેલ હોય અકસ્માત થવાનો ભય છે 

તા: ૦3.૦૮.૨૦૧૫ ના રોિ સદરહ  રજ આત ન ું 
વનરાકરર્ કરી અરિદાર ના ઘર નજીક આવેલ 
હળવા દબાર્ના વીિ થાુંભલાને બદલાવી 

 નાયબ ઈિનેર, 
શ્રી એલ પી 
ભાભોર, 

વડીયા અમરેલી-૨ અમરે
લી 

વનકાલ   



વડીયા, જીલ્લો : 
અમરેલી 

જેથી બદલી આપવા બાબત  આપવામાું આવેલ છે મો:૯૯૨૫૨૦૯૩
૮૦ 

૬ શ્રી રામક ભાઇ વાળા, 
ર્ામ : મોરિર તા: 
િારી, જીલ્લો : 
અમરેલી  

મોરઝર ર્ામે વાર  સાહબે ના ખેતર 
નજીક ખેતીવાડી ફીડર ના ત્રર્ ર્ાળા 
ખ બ ઢીલા હોય અવારનવાર ટ્રીપીંર્ 
આવે છે જે ખેચાવી આપવા બાબત  

તા: ૦૧.૦૮.૨૦૧૫ ના રોિ મોરઝર ર્ામે વાર  
સાહબે ના ખેતર નજીક ખેતીવાડી ફીડર ના ત્રર્ 
ર્ાળા ખ બ ઢીલા હતા તે ખેચાવી અરિદાર ની 
રજૂઆત ન ું વનરાકરર્ કરેલ છે  

નાયબ ઈિનેર, 
શ્રી એચ જી 
દ લેરા,  
મો: 
૯૯૨૫૨૦૯૩૭૮ 

ચલાલા અમરેલી-૨ અમરે
લી 

વનકાલ   

૭ શ્રી રહમતભાઇ દોંર્ા, 
રહ ેર્ામ : મીઠાપ ર 
ડ ુંર્રી તા: િારી 
જીલ્લો : અમરેલી 

પીિોવીસીએલ દ્વારા નાખેલ ચોટલો 
કેબલ નો ર્ાળો લાુંબો હોય િોળો ખ બ 
નીચે છે જેથી બસ કે ટ્રક જેવા વાહન 
ને નડતર હોય વનરાકરર્ કરવા 
બાબત  

તા : ૩૦.૦૭.૨૦૧૫ ના રોિ મીઠાપ ર ડ ુંર્રી 
ર્ામે નાખેલ એબી કેબલ નો ર્ાળો ખ બ લાુંબો 
હોય વચ્ચે નવીન પોલ ઉભો કરી ર્ાળો ટૂુંકો 
કરેલ છે અને અરિદાર ની રજ આત ન ું 
વનરાકરર્ કરેલ છે  

નાયબ ઈિનેર, 
શ્રી એચ જી 
દ લેરા, મો: 
૯૯૨૫૨૦૯૩૭૮ 

ચલાલા અમરેલી-૨ અમરે
લી 

વનકાલ   

૮ શ્રી જે વવ કાકરડયા, 
રહ ેમહાદેવ પરા, 
મેઈન બજાર, ર્ામ 
:ચલાલા, તા: િારી , 
જિલ્લો : અમરેલી 

મહાદેવ પરા , મેઈન બજાર અને 
િાકમાકેટ વવસ્તાર માું સતર્ ્ લો 
વોલ્ટેિ આવતો હોય પ રતા વોલ્ટેિ 
આપવા બાબત  

તા: ૦૧.૦૮.૨૦૧૫ ના રોિ મહાદેવ પરા , 
મેઈન બજાર અને િાકમાકેટ વવસ્તાર માટે 
આવેલ ૧૦૦ કેવીએ ના ટ્રાન્સફોમગ ન ું 
વવભાર્ીકરર્ કરી નવીન ૨૫ કેવીએ ન ું 
ટ્રાન્સફોમગર મકૂી અરિદારની રજૂઆત મ િબ લો 
વોલ્ટેિ ના પ્રશ્નન ું વનરાકરર્ કરેલ છે  

 નાયબ ઈિનેર, 
શ્રી એચ જી 
દ લેરા,  
મો: 
૯૯૨૫૨૦૯૩૭૮ 

ચલાલા અમરેલી-૨ અમરે
લી 

વનકાલ   

૯ શ્રી આંબાભાઈ 
છર્નભાઈ સોલુંકી, 
રહ ેમાકેરટિંર્ યાડગ 
પાસે, બસ સ્ટેન્ડ રોડ, 
ર્ામ: બર્સરા, તા: 
બર્સરા , જીલ્લો : 
અમરેલી 

નવીન વીિ િોડાર્ માું સવવિસ લાુંબી 
કરી વીિિોડાર્ આપેલ છે જે બીજા 
ની દીવાલ ઉપર પસાર થાય છે જેથી 
નવીન થાુંભલો ઉભો કરવા બાબત  

સવવિસ લાુંબી હોય તા: ૩૦.૦૭.૨૦૧૫ ના રોિ 
િરૂરી થાુંભલો ઉભો કરી સવવિસ ની લુંબાઈ ટ ુંકી 
કરી અરિદારની રજૂઆત ન ું વનરાકરર્ કરેલ છે  

નાયબ ઈિનેર, 
શ્રી જે એલ 
સાુંર્ાર્ી, મો: 
૯૯૨૫૨૦૯૩૭૬ 

બર્સરા અમરેલી-૨ અમરે
લી 

વનકાલ   

૧૦ શ્રી રકરીટભાઈ 
રમર્ીકભાઈ વત્રવેદી, 
રહ ેવતર પવત નર્ર, 
ર્ામ : બર્સરા, તા: 
બર્સરા, જીલ્લો : 
અમરેલી  

મકાન ઉપર થી પસાર થતી ૧૧ કેવી 
લાઈન દ ર કરી અકસ્માત ન ું િોખમ 
દ ર કરવા બાબત  

તા: ૨૮.૦૭.૨૦૧૫ ના રોિ અરિદાર ના 
રહરે્ાુંક મકાન ઉપર થી પસાર થતી ૧૧ કેવી 
લાઈન ને નવીન થાુંભલો ઉભો કરી 
વનયમાન સાર અંતરે ખસેડી રજૂઆત ન ું કાયમી 
વનરાકરર્ કરેલ છે  

નાયબ ઈિનેર, 
શ્રી જે એલ 
સાુંર્ાર્ી,  
મો: 
૯૯૨૫૨૦૯૩૭૬ 

બર્સરા અમરેલી-૨ અમરે
લી 

વનકાલ   



૧૧ શ્રી નીવતનભાઈ 
છર્નભાઈ ખોખર, 
રહ ેર્ામ : લ ુંઘીયા 
તા: બર્સરા જીલ્લો : 
અમરેલી 

ખેતીવાડી વીિિોડાર્ ના ટ્રાન્સફોમગર 
ત્રાુંસ   છે તે સીધ ું કરવા બાબત  

અરિદાર ના ખેતીવાડી વીિ િોડાર્ માું હયાત 
ટ્રાન્સફોમગર ને તા: ૨૬.૦૭.૨૦૧૫ ના રોિ સીધ ું 
કરી િરૂરી સમારકામ સાથે રજૂઆત ન ું 
વનરાકારર્ કરેલ છે  

નાયબ ઈિનેર, 
શ્રી જે એલ 
સાુંર્ાર્ી,  
મો: 
૯૯૨૫૨૦૯૩૭૬ 

બર્સરા અમરેલી-૨ અમરે
લી 

વનકાલ   

૧૨ શ્રી ભરતભાઇ 
ભર્વાનભાઈ 
માુંડલલયા, રહ ેનદી 
પરા , ર્ામ : 
બર્સરા, તા: 
બર્સરા , જીલ્લો : 
અમરેલી 

ઘર નજીક આવેલ ૧૧ કેવી થાુંભલો 
નીચે થી ખવાઈ ર્યેલ છે જે પડી 
િવાથી અકસ્માત થઈ િકે તે દ ર કરી 
નવો થાુંભલો ઉભો કરી આપવા 
બાબત  

અરિદારશ્રી ના ઘર નજીક આવેલ ૧૧ કેવી 
થાુંભલો ઉપરાુંત નજીક ના હળવા દબાર્ નો 
અન્ય એક થાુંભલો એમ બે થાુંભલા બદલાવી 
રજૂઆત ન ું વનરાકરર્ તા: ૨૯.૦૭.૨૦૧૫ ના 
રોિ કરી આપેલ છે  

નાયબ ઈિનેર, 
શ્રી જે એલ 
સાુંર્ાર્ી,  
મો: 
૯૯૨૫૨૦૯૩૭૬ 

બર્સરા અમરેલી-૨ અમરે
લી 

વનકાલ   

૧૩ મહિેભાઈ મર્નભાઈ 
વવરાર્ી ,સાવરક ુંડલા 
તા. સાવરક ુંડલા, જિ. 
અમરેલી 

મારા ઘરની બાજ માું બે ર્ાળાનો 
વાયર િર્જરરત હોય વારુંવાર વતખારા 
થતા હોય તેમિ લાઇટ વારુંવાર ડીમ 
ફૂલ થતી હોય વાયરની િગ્યાએ કવર 
વાળો વાયર બદલી આપિો. 

સદર ગ્રાહકની અરજીના અન સુંિાને સાવરક ુંડલા 
િહરે પેટા વવભાર્ કચેરી દ્વારા પોલ ટ  પોલ બે 
ર્ાળાનો નવો એ.બી.સી કેબલ નાખીને 
તા:૧૫.૭.૨૦૧૫ કામ કરી આપવામાું આવેલ છે  

નાયબ ઈિનેર, 
બી.બી. ભરાડા    
૯૯૨૫૨૦૯૩૮૭ 

સાવરક ુંડ
લા િહરે 
પેટા 
વવભાર્ 

સાવરક ુંડ
લા 

અમરે
લી 

વનકાલ   

૧૪ મોહનભાઈ 
કરિનભાઈ ચોટાલા 
,નેસડી રોડ 
,ખેતીવાડી  ર્ામ 
સાવરક ુંડલા, તા. 
સાવરક ુંડલા, જિ. 
અમરેલી 

અમારી વાડીમાું ટીસી નમી ર્યેલ છે 
અને ર્મે ત્યારે પડવાની િક્યતા છે 
માટે સીધ ું કરી આપવ ું. 

સદર ગ્રાહક ની અરજી ના અન સુંિાને 
સાવરક ુંડલા  િહરે પેટા વવભાર્ કચેરી દ્વારા 
નમી ર્યેલી વીિલાઈન ના ટીસી નાપોલ સીિા 
કરી વીિ વાયર ખેચીને િરૂરી સામાુંરકામ 
તારીખ ૨૫.૭.૨૦૧૫ ના રોિ કરી આપવામાું 
આવેલ છે 

નાયબ ઈિનેર, 
બી.બી. ભરાડા    
૯૯૨૫૨૦૯૩૮૭ 

સાવરક ુંડ
લા િહરે 
પેટા 
વવભાર્ 

સાવરક ુંડ
લા 

અમરે
લી 

વનકાલ   

૧૫ વનમાળીદાસ 
દ લાભાઈ 
,સાવરક ુંડલા  તા. 
સાવરક ુંડલા, જિ. 
અમરેલી 

અમારા ઘર વપરાિન ું મીટર ફોલ્ટી 
થઇ ર્યેલ છે બદલી આપવ ું. 

સાવરક ુંડલા  િહરે પેટા વવભાર્ દ્વારા સદર 
ઘરવપરાિ કનેર્કિનન ું વીિમીટર ફોલ્ટી હોય જે 
વીિ મીટર  તા:૧.૮.૨૦૧૫ ના રોિ બદલી 
આપવામાું આવેલ છે. 

નાયબ ઈિનેર, 
બી.બી. ભરાડા    
૯૯૨૫૨૦૯૩૮૭ 

સાવરક ુંડ
લા િહરે 
પેટા 
વવભાર્ 

સાવરક ુંડ
લા 

અમરે
લી 

વનકાલ   



૧૬ રદનેિભાઈ 
લાખાભાઈ 
,સાવરક ુંડલા  તા. 
સાવરક ુંડલા, જિ. 
અમરેલી 

અમારા ઘર વપરાિન ું મીટર ફોલ્ટી 
થઇ ર્યેલ છે બદલી આપવ ું. 

સાવરક ુંડલા િહરે પેટા વવભાર્ સદર ઘર 
વપરાિન ું મીટર ફોલ્ટી થઇ ર્યેલ હર્  ું તે વીિ 
મીટર .તા:૧.૮.૨૦૧૫ ના રોિ બદલી આપેલ 
છે . 

નાયબ ઈિનેર, 
બી.બી. ભરાડા    
૯૯૨૫૨૦૯૩૮૭ 

સાવરક ુંડ
લા િહરે 
પેટા 
વવભાર્ 

સાવરક ુંડ
લા 

અમરે
લી 

વનકાલ   

૧૭ સામતભાઈ 
અમરભાઇ વરરયા 
ર્ામ:ખડાિાર તા. 
ખાુંભા, જિ. અમરેલી 

ખેતીવાડી મા ૧૧ કે.વી.નો પોલ પડી 
ર્યેલ છે તેને ઉભો કરી આપવો. 

સદર ગ્રાહક ની અરજી ના અન સુંિાને વવિપડી 
પેટા વવભાર્ કચેરી દ્વારા પડી ર્યેલો 
વીિલાઈન નો પોલ ઉભો  કરી, વીિ વાયર 
ખેચીને િરૂરી સમારકામ તારીખ ૨૯.૭.૨૦૧૫ 
ના રોિ કરી આપવામાું આવેલ છે 

નાયબ ઈિનેર, 
જે.કે.બારરયા  
૯૯૨૫૨૦૯૩૯૮ 

ખાુંભા સાવરક ુંડ
લા 

અમરે
લી 

વનકાલ   

૧૮ નારર્ભાઈ 
ર્ીર્ાભાઈ 
કાવડ,ર્ામ:બોરાળા 
તા. ખાુંભા, જિ. 
અમરેલી 

અમારા ઘર વપરાિન ું મીટર ફોલ્ટી 
થઇ ર્યેલ છે બદલી આપવ ું. 

ખાુંભા પેટા વવભાર્ દ્વારા રજૂઆતકતાગના ઘર 
વપરાિન ું ફોલ્ટી થઇ ર્યેલ વીિ મીટર 
તા:૨૨.૭.૨૦૧૫ ના રોિ બદલી આપેલ છે  

નાયબ ઈિનેર, 
જે.કે.બારરયા  
૯૯૨૫૨૦૯૩૯૮ 

ખાુંભા સાવરક ુંડ
લા 

અમરે
લી 

વનકાલ   

૧૯ મધ ભાઈ પ્રાર્જીભાઈ 
વરીયા, ર્ામ 
ર્ીદરડી તા. ખાુંભા, 
જિ. અમરેલી 

અમારા ઘર વપરાિના કનેર્કિનનો 
સવવિસ વાયર  ફોલ્ટી થઇ ર્યેલ છે 
બદલી આપવો. 

ખાુંભા  િહરે પેટા વવભાર્ દ્વારા સદર 
ઘરવપરાિ કનેર્કિનમાું ફોલ્ટી  સવવિસ વાયર 
મા સાુંિા હોવાથી તે સવવિસ વાયર 
તા:૨૫.૭.૨૦૧૫ ના રોિ  સુંિાવાલી સવવિસ 
બદલી આપવામાું આવેલ છે. 

નાયબ ઈિનેર, 
જે.કે.બારરયા  
૯૯૨૫૨૦૯૩૯૮ 

ખાુંભા સાવરક ુંડ
લા 

અમરે
લી 

વનકાલ   

૨૦ આર.જી.બખ્તરરયા, 
જાફરાબાદ તા. 
જાફરાબાદ, જિ. 
અમરેલી 

અમારા એરરયાન ું ટી.સી.ન ું મેન્ટેનન્સ 
કરી આપવ ું. 

જાફરાબાદ પેટા વવભાર્ દ્વારા સદર એરરયાના 
ટી.સી.ન ું િરૂરી સમારકામ  તા:૨૩.૭.૨૦૧૫ ના 
રોિ કરી આપવામાું આવેલ છે. 

નાયબ ઈિનેર, 
એમ.એન.નીના
મા   
૯૯૨૫૨૦૯૩૯૫ 

જાફરાબાદ સાવરક ુંડ
લા 

અમરે
લી 

વનકાલ   

૨૧ બાબ ભાઈ સાુંખટ 
ર્ામ જાફરાબાદ તા. 
જાફરાબાદ, જિ. 
અમરેલી 

અમારા ઘરની બાજ માું પોલ છે જે 
અમને નડતર રૂપ થાય છે તે વીિ 
પોલ ફેરવી આપવો   

સદર ગ્રાહક ની અરજી ના અન સુંિાને 
જાફરાબાદ પેટા વવભાર્ કચેરી દ્વારા નડતર રૂપ 
વીિલાઈન નો વીિ પોલ િરૂરી સમારકામ કરી 
તારીખ ૧.૮.૨૦૧૫ ના રોિ ફેરવી આપવામાું 
આવેલ છે 

નાયબ ઈિનેર, 
એમ.એન.નીના
મા   
૯૯૨૫૨૦૯૩૯૫ 

જાફરાબાદ સાવરક ુંડ
લા 

અમરે
લી 

વનકાલ   



૨૨ પોપટભાઈ 
નાનજીભાઈ 
વાટલીયા 
ર્ામ:ર્ાિકડા તા. 
સાવરક ુંડલા, જિ. 
અમરેલી 

આમારી ખેતીવાડીમાું ૧૧ કે.વી.લાઇન 
નો પોલ નમી ર્યેલ છે તેને સીિો 
કરી આપવો. 

સાવરક ુંડલા ગ્રામ્ય ય પેટા વવભાર્ દ્વારા 
રજૂઆતકતાગની ખેતીવાડીમાું ૧૧ કે.વી. લાઇન 
ના નમી ર્યેલ વીિ પોલને સીિો કરી, િરૂરી 
સમારકામ કરી, વાયર ખેચી તા:૩.૮.૨૦૧૫ ના 
રોિ ફરરયાદન ું વનવારર્ કરવામાું આવેલ છે  

નાયબ ઈિનેર, 
વી.સી.ચૌિરી   
૯૯૨૫૨૦૯૩૯૦ 

સાવરક ુંડ
લા ગ્રામ્ય ય 
પેટા 
વવભાર્ 

સાવરક ુંડ
લા 

અમરે
લી 

વનકાલ   

૨૩ પ્રાથવમક િાળા ના 
વપ્રન્સીપાલ 
,ર્ામ:જીરા  તા. 
સાવરક ુંડલા, જિ. 
અમરેલી 

સ્ક લની બાજ માું એલ.ટી.ના ખ લ્લા 
વાયર હતા તેની િગ્યાએ કવર વાળા 
વાયર નાખવા  

સાવરક ુંડલા ગ્રામ્ય ય પેટા વવભાર્ દ્વારા જીરા 
ર્ામની પ્રાથવમક સ્ક લની બાજ માું એલ.ટી.ના 
ખ લ્લા વાયર હતા તેની િગ્યાએ 
એ.બી.સી.કેબલ તા:૩.૮.૨૦૧૫ ના રોિ િરૂરી 
સમારકામ કરી બદલી આપવામાું આવેલ છે. 

નાયબ ઈિનેર, 
વી.સી.ચૌિરી   
૯૯૨૫૨૦૯૩૯૦ 

સાવરક ુંડ
લા ગ્રામ્ય ય 
પેટા 
વવભાર્ 

સાવરક ુંડ
લા 

અમરે
લી 

વનકાલ   

૨૪ દયાબેન 
પરિોત્તમભાઈ 
,રાજ લા  તા. રાજ લા, 
જિ. અમરેલી 

અમારા ઘરવપરાિ કનેર્કિનમાું રી-
કનેર્કિન કરી આપવ ું. 

રાજ લા િહરે પેટા વવભાર્ દ્વારા રજૂઆતકતાગના 
ઘરવપરાિના વીિિોડાર્ન ું રી કનેર્કિન 
તા:૨.૮.૨૦૧૫ ના રોિ કરીને પાવર સપ્લાય 
ચાલ  કરી આપેલ છે. 
 

નાયબ ઈિનેર, 
એ.બી.જાની   
૯૯૨૫૨૦૯૩૯૯ 

રાજ લા 
િહરે પેટા 
વવભાર્ 

સાવરક ુંડ
લા 

અમરે
લી 

વનકાલ   

૨૫ પ્રવીર્ભાઈ 
હરેિભાઈ ર્ોરહલ 
,રાજ લા  તા. રાજ લા, 
જિ. અમરેલી 

અમારા ઘરવપરાિ કનેર્કિનમાું મીટર 
ફોલ્ટી થઈ ર્યેલ છે અને સવવિસ 
વાયર મા સાુંિા છે માટે બદલી 
આપિો. 

રાજ લા િહરે પેટા વવભાર્ દ્વારા રજૂઆતકતાગના 
ઘરવપરાિના વીિ િોડાર્ન ું ફોલ્ટી વીિ મીટર 
બદલી આપી, સાુંિાવાળો સવવિસ વાયર બદલી 
આપી તા:૩.૮.૨૦૧૫ ના રોિ ફરરયાદન ું 
વનવારર્ કરેલ છે. 

નાયબ ઈિનેર, 
એ.બી.જાની   
૯૯૨૫૨૦૯૩૯૯ 

રાજ લા 
િહરે પેટા 
વવભાર્ 

સાવરક ુંડ
લા 

અમરે
લી 

વનકાલ   

૨૬ સરદાર િોવપિંર્ 
સેન્ટર ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, 
જીલ્લા પુંચાયત રોડ 
અમરેલી ના તમામ 
દ કાનદારો ર્ામ 
અમરેલી, તા. 
અમરેલી, જિ. 
અમરેલી 

સદર વવસ્તાર માું અવાર નવાર 
વોલ્ટેિની વિ િટ થયા કરતી 
હોવાના કારરે્ યોગ્ય કાયગવાહી કરવા 
બાબત  

સદર સ્થળ ઉપર લોડના પ્રમાર્માું નવ ું 
ટ્રાન્સફોમગર ઉભ ું કરી ફરરયાદ ન ું વનવારર્ કરેલ 
છે. 

નાયબ ઈિનેર, 
એમ.એચ.કાલા
ર્ી 
૯૯૨૫૨૦૯૩૫૦ 

અમરેલી 
િહરે પે. 
વવભાર્ીય 
કચેરી 

અમરેલી-૧ અમરે
લી 

વનકાલ   



૨૭ િર્િીભાઈ ઝાપરડયા 
અક્ષરિામ સોસાયટી 
ઢસા રોડ 
મ .દામનર્ર તા.લાઠી 
જી.અમરેલી 

(૧) િર્િીભાઈ આંબાભાઈ ઝાપરડયા 
ગ્રાહક નુંબર ૩૮૦૦૧/૦૪૮૧૧/૦ ના 
ઘરવપરાિ વવિ િોડાર્ ઉપર પાવર 
ચોરી નો ખોટો કેઈસ કરેલ છે 
(૨) ખોટ  રેકડગ ઉભ  કરવા બાબત 
(લોર્બ ક, ટ ર ડાયરી વવરે્રે) તથા 
મારહતી અવિકારની મારહતી અંરે્ 
(૩)મારહતી અવિકાર હઠેળ રે્ર મારે્ 
દોરે એવી મારહતી આપવા બાબત 
(૪)વ્હીકલ ઉપર PGVCL લખીને ખોટા 
પ્રભાવો પાડવા બાબત 
(૫) ફરરયાદ વનવારર્ ફોરમ - ઉપલા 
અવિકારી ના હ કમનો અનાદર કરવો 
 

(૧)અરિદાર શ્રી િર્િીભાઈ આંબાભાઈ 
ઝાપરડયા ગ્રાહક નુંબર ૩૮૦૦૧/૦૪૮૧૧/૦ થી 
ઘરવપરાિ ન ું વીિ િોડાર્ િરાવે છે. જેન ું તા:-
૨૫.૦૨.૧૪ ના રોિ ચેકીર્ કરવામાું આવતા 
પોલ ઉપરથી મીટરમાું આવતી સવવિસ માું છત 
પાસે સાુંિો કરી સવવિસ વાયર નો ફેઇઝ ખ લો 
કરી, ત્યાું કોપર વાયરના બાઈન્ડીંર્ િોવા 
મળેલ હતા. વીિ અવિવનયમ ૨૦૦૩ ની કલમ 
૧૨૬ મ િબ ૨૬૩૦ વોટ્સના િોડાયેલ લોડ 
માટે રકમ રૂ| ૬૧,૨૨૭-૬૧ન ું પ રાવાની બીલ 
આપવામાું આવેલ. આમ, વીિચોરી અંરે્ 
કુંપનીના પ્રવતગમાન વનયમાન સાર કાયગવાહી 
કરવામાું આવેલ છે. 
(૨)દામનર્ર પેટા વવભાર્ અને કાયગપાલક 
ઈિનેર, વવભાર્ીય કચેરી-૧, અમરેલીની 
કચેરીના તમામ વાહનોની લોર્બકૂ, ટ ર ડાયરી 
વરે્રે વનયમોન સાર જાળવવામાું  આવે છે. 
તેમિ માુંર્વામાું આવેલી મારહતી સુંપરૂ્ગપરે્ 
આપવામાું આવેલ છે. 
(૩) ઉપરોર્કત પ્રશ્ન (૧) તથા (૨) બાબતે કોઈ 
રે્ર મારે્ દોરેલ નથી તેમ છતા આ અંરે્ રાજ્ય 
આયોર્ સમક્ષ બીજી અપીલ થઇ િકે છે. 
(૪)સામાન્ય રીતે "PGVCL" લખાર્ થી વીિ 
કુંપનીન ું વાહન હોવાની મારહતી મળે છે. ખોટો 
પ્રભાવ પાડવા માટે લખવામાું આવર્ ું નથી. 
(૫)ફોરમના ચ કાદા મ િબ તમામ મીટર રીડરોને 
બીલમાું તમામ વવર્તો યોગ્ય રીતે ભરવા 
સ ચના આપેલ છે. 
 

નાયબ ઈિનેર, 
જે.કે.સ થાર 
૯૯૨૫૨૦૯૩૬૨ 

દામનર્ર અમરેલી-૧ અમરે
લી 

વનકાલ   



૨૮ રમેિભાઈ રાઘવભાઈ 
ર્ામ: હરસ રપ ર 
દેવલળયાતા. લાઠી  , 
જિ. અમરેલી 

ખેતીવાડી વીિ લાઈન ના બે પોલ 
ત્રાુંસા થઇ ર્યેલ છે તેમિ વાયર 
ઝોળા ખાઈ ર્યેલ છે, તે સત્વરે રીપેર 
કરવા બાબત 

સદરહ  ખેતીવાડી વવિ લાઈનન ું િરૂરી 
સમારકામ કરી આપેલ છે. તેમિ ફરરયાદ ન ું 
વનવારર્ કરેલ છે. 

નાયબ ઈિનેર, 
એ.જે.કારરયા 
૯૯૨૫૨૦૯૩૫૪ 

લાઠી અમરેલી-૧ અમરે
લી 

વનકાલ   

૨૯ વેલજીભાઈ ડાયાભાઇ 
ભાદાર્ી  
ર્ામ: િેખ પીપરીયા, 
તા. લાઠી, જિ. 
અમરેલી 

દેવળીયા ના રસ્તે આવેલ રાજા 
રર્છોડ વાળું ટીસી ટી.સી. ત્રાસ  થઇ 
ર્યેલ છે તેમિ  ઘાય ર્ટૂી ર્યેલ છે 
તે રીપેર કરવા બાબત 

સદર ગ્ર પ ર્ામ િેખ પીપરીયા ખાતે રાજા 
રર્છોડ વાળું ગ્ર પ ૧૦૦ કેવીએ ટી.સી. છે. જે 
વાયરો ખેંચી આપી, સીધ ું કરી આપી, ર્ટેૂલી 
ઘાયફરીથી લર્ાવી િરૂરી તમામ સમારકામ 
પ ર્ગ કરી ફરરયાદ ન ું વનવારર્ કરેલ છે. 

નાયબ ઈિનેર, 
એ.જે.કારરયા  
૯૯૨૫૨૦૯૩૫૪ 

લાઠી અમરેલી-૧ અમરે
લી 

વનકાલ   

૩૦ િીવર્ીરી ઇશ્વરર્ીરી, 
જૂની સ્ક લ પાસે,  
ર્ામ : પ ુંજા પાદર, 
તા. લીલીયા, જિ. 
અમરેલી 

ઘર પાસેથી થતા એલ.ટી. વાયર સાવ 
ઢીલા હોવાથી અકસ્માત નો ભય 
રહવેાથી ઢીલા વાયર તાત્કાલલક ખેચી 
આ૫વા બાબત  

સદર િગ્યાએ િરૂરી મેન્ટેનન્સ કરી આપી 
ફરરયાદ વનરાકરર્ લાવી આપેલ છે  

નાયબ ઈિનેર, 
કે.એલ.રદવાન  
૯૯૨૫૨૦૯૩૫૭ 

લીલીયા અમરેલી-૧ અમરે
લી 

વનકાલ   

૩૧ શ્રી અવશ્વનભાઈ 
ક ુંિડીયા ર્ામ :- 
િારી, તાલ કો : િારી, 
જી : અમરેલી  

શ્રી નાર્જીભાઈ કરિનભાઈ ર્ામ : 
ભાડેર  દ્વારા ખેતીવાડી કનેર્કિનમાું 
લોડ વિારા ના પૈસા ત્રર્ માસ થી 
ભરપાઈ થયેલ હોવા છતાું કામ પરૂ્ગ 
થયેલ નથી  

લોડ વિારાને સુંબુંવિત ટીસી ઉભ ું કરવાની 
કામર્ીરી તથા સવવિસ િોડી પ રવઠો ચાલ  
કરવાની કામર્ીરી તા. ૧૩.૮.૧૫ ના રોિ પ ર્ગ 
કરવામાું આવેલ છે. 

નાયબ ઈિનેર, 
શ્રી જે. સી. 
રૈયાર્ી મો: 
૯૬૮૭૬૬૨૧૮૭ 

િારી-૨ અમરેલી-૨ અમરે
લી 

વનકાલ   

૩૨ શ્રી અવશ્વનભાઈ 
ક ુંિડીયા ર્ામ :- 
િારી, તાલ કો : િારી, 
જી : અમરેલી  

શ્રીમતી િયાબેન કન ભાઈ કોરાટ, 
ડાુંર્વદર ર્ામે ૩૦ હો.પા. ન ું 
ખેતીવાડી વીિ િોડાર્ િરાવે છે 
તેઓને સ્વતુંત્ર ટી.સી. આપવા બાબત    

અરિદારની રજૂઆત મ િબ તેઓના વવિ 
િોડાર્નો લોડ વિારા સાથે સ્વુંત્ર ટીસીની 
કામર્ીરી તા. ૩૦.૧.૨૦૧૬ ના રોિ પ ર્ગ 
કરવામાું આવેલ છે. 

નાયબ ઈિનેર, 
શ્રી જે. સી. 
રૈયાર્ી  
મો: 
૯૬૮૭૬૬૨૧૮૭ 

િારી-૨ અમરેલી-૨ અમરે
લી 

વનકાલ   

૩૩ શ્રી અરવવિંદભાઈ 
પટેલ, બટારવાડી 
અમરેલી, તા. જી. 
અમરેલી  

બટારવાડી વવસ્તારમાું હીરામોતી ચોક 
માું પટેલ વાડી ની સામે આવેલા ટીસી 
માું અવાર નવાર એક ફેઝ ડીમ થઈ 
જાય છે  

ટીસી મરામત ની કામર્ીરી તા. ૬.૮.૧૫ ના 
રોિ પ ર્ગ કરવામાું આવેલ છે. 

નાયબ ઈિનેર, 
શ્રી જે. એન. 
ચૌિરી૯૯૨૫૨૦
૯૩૫૦ 

અમરેલી 
િહરે  

અમરેલી-૧ અમરે
લી 

વનકાલ   

૩૪ શ્રી સાુંર્ાભાઈ 
સાવલલયા ર્ામ : 
માલવર્ 

ખેતીવાડી માું એક વીિ િોડાર્માું દાર 
ઉપર તેમિ ક વા ઉપર તેમ બે મોટરો 
વારાફરથી ચલાવવાની મુંજ રી આપવી  

ગ િરાત ઉજાગ વવકાસ વનર્મ લી. ના પરરપત્ર 
નું. સીઇ/જીય વીએનએલ/આરઇ/૮૭ તા. 
૦૭.૦૬.૨૦૦૬ મ િબ એક િ સવે નુંબરમાું 

અવિક્ષક 
ઇિનેરશ્રી, શ્રી 
બી. એન. 

- - અમરે
લી 

નીતી 
વવષયક 

  



તા.જી.:અમરેલી   હયાત ખેતીવાડીના  વવિ િોડાર્ દીઠ બે મોટર 
ચલાવવાની મુંજૂરી આપી િકાય નહી. 
વિારાની મોટર િોડવી/વાપરવી રે્રકાયદેસર 
ર્ર્ાય છે. તેમિ દુંડ ને પાત્ર છે. 

લાખાર્ી 
૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯ 

૩૫ શ્રી સાુંર્ાભાઈ 
સાવલલયા ર્ામ : 
માલવર્ 
તા.જી.:અમરેલી   

ખેતીવાડી માું મોટા વવસ્તારના સવે 
નુંબરમાું એક કરતા વિારે વીિ 
િોડાર્ આપવા બાબત    

ગ િરાત ઈલેર્કટ્રીસીટી રેગ્ય લેટરી કમીિનનાું  
સપ્લાયકોડના નોટીફીકેિન નું- ૧૧-૨૦૦૫ ના 
સેકિન-૪ પ્રોસીઝર ફોર ગ્રાુંટ ઓફ સપ્લાય 
ર્કલોઝ નું- ૪.૧.૧૭ પ્રમારે્ એક પ્રીમાઈસીસમાું  
સરખા હરે્   માટે એક કરતાું વધ  વીિ િોડાર્ 
આપી િકતા નથી. પરુંર્   િો એક િ સવે માું 
એક થી વિારે ભાઈઓ અલર્ અલર્ ખેતી 
કરતાું હોય અને તે સવે નુંબર અલર્-અલર્ 
ખાતા મ િબ વવભાજીત થયેલ હોય ત્યારે દરેક 
ખાતાના અલર્ અલર્ ખાતેદારે જે તે ખાતાન ું 
કાયદાકીય અસ્સ્તત્વ પ્રમાલર્ત કરવા માટે 
મહસેલૂ નોંિર્ી જેવી કે ૭/૧૨, ૮-અ, ૬ 
(હર્કર્કપત્રક) જેમાું પરીવતગન / ફેરફારની નોંિ, 
રડસ્ટ્સ્ટ્રર્કટ ઇન્સ્પેર્કટર ઓફ લેન્ડ રેકોડગ 
(ડીઆઈએલઆર) દ્વારા પ્રમાલર્ત કરેલ િમીન 
માપર્ી િીટ /  ર્ામનો નર્કિો વરે્રે દસ્તાવેિો 
ની ખરાઈ કયાગ બાદ િો સદર મહસેલૂી મારહતી 
વવભાજીત થયેલ સવે નુંબરના અલર્-અલર્ 
ખાતા નુંબરની કાયદાકીય રીતે અલર્ અસ્સ્તત્વ 
પ રવાર થર્  ું હોય તો દરેક ખાતા ની સામે 
વવભાજીત થયેલ સવે નુંબરમાું અલર્ 
ખાતેદારને ખેતીવાડી વીિ િોડાર્ આપી િકાય 
છે. 

અવિક્ષક 
ઇિનેરશ્રી, શ્રી 
બી. એન. 
લાખાર્ી 
૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯ 

- - અમરે
લી 

નીતી 
વવષયક 

  

૩૬ શ્રી સામતભાઈ 
જેબલીયા ર્ામ : 
દેવલળયા તા.જી. : 
અમરેલી  

અમરેલી ની બાજ માું ચક્કરર્ઢ ર્ામે 
નવ ું ૬૬ કેવી સબ સ્ટેિન બનાવવા 
બાબત  

ચક્કરર્ઢ થી આિરે ૩.૦ કીમી દૂર અને  લોડ 
સેન્ટર માું આવેલ  દેવળીયા ર્ામે ૧૨મી 
પાુંચવષીય યોિના હઠેળ વષગ ૨૦૧૬-૧૭ 
દરમ્ય યાન ૬૬ કેવી સબસ્ટેિન બનાવવા માટે ની 

કાયગપાલક 
ઇિનેર, શ્રી બી. 
ડી. પાુંભર 
૯૯૨૫૨૦૯૩૪૧ 

અમરેલી(
ગ્રામ્ય ય) 

અમરેલી-૧ અમરે
લી  

વનકાલ   



દરખાસ્ત તૈયાર કરી પીજીવીસીએલ ની 
વનર્વમત કચેરી દ્વારા ગ િરાત એનિી 
ટ્રાન્સવમિન કુંપની ને  મોકલી આપવામાું 
આવેલ છે. આમ, આપની રજૂઆતન ું વનરાકરર્ 
થયેલ છે.    

૩૭ શ્રી સામતભાઈ 
જેબલીયા ર્ામ : 
દેવલળયા તા.જી. : 
અમરેલી  

લાુંબા ખેતી વાડી ફીડરો ન ું વવભાિન 
કરી ટૂુંકા કરવા જેથી વીિ પ રવઠો 
બરોબર મળે  

પીજીવીસીએલ ની પ્રવતગમાન પ્રર્ાલી મ િબ 
ફીડર ના એમ્ય પીયર તેમિ વોલ્ટેિ રેગ્ય લેિન ને 
ધ્યાને રાખી હયાત ફીડરોન ું દ્વદ્વભાિન કરી ટૂુંકા 
કરવામાું આવે છે. તદ્દઉપરાુંત વષગ ૨૦૧૬-૧૭ 
દરમ્ય યાન દેવળીયા ર્ામે ૬૬ કેવી સબસ્ટેિન 
બનાવવાની દરખાસ્ત સુંબુંવિત જેટકો કુંપની ને 
તા. ૩૦.૧૦.૨૦૧૫ ના રોિ મોકલી આપવામાું 
આવેલ છે. જેથી અમરેલી તાલ કાના ફીડરો હજ  
પર્ ટૂુંકા થેઈ િિે. જેથી વવિ પ રવઠા ની 
ગ ર્વત્તા તેમિ સાતત્યતા િળવાઈ રહ.ે  

કાયગપાલક 
ઇિનેર,  
શ્રી બી. ડી. 
પાુંભર 
૯૯૨૫૨૦૯૩૪૧ 

અમરેલી(
ગ્રામ્ય ય) 

અમરેલી-૧ અમરે
લી  

વનકાલ   

૩૮ શ્રી સામતભાઈ 
જેબલીયા ર્ામ : 
દેવલળયા તા.જી. : 
અમરેલી  

વીિ કનેકિનન ું મીટર ભાડ ું ગ્રાહક 
ભરે છે ત્યારે, મીટર બળી જાય તો 
વીિ કુંપનીએ કોઈ ચાર્જ લીિા વર્ર 
બદલી આપવ ું િોઈએ  

ગ િરાત ઉજાગ વવકાસ વનર્મ લી. ના પરરપત્ર 
નું. જીય વીએનએલ/ઓએસડી/કોમ/મીટર/૪૩ તા. 
૦૫.૦૨.૨૦૦૮ અન સાર બળેલા મીટર નો ચાર્જ 
ગ્રાહક પાસેથી વસ લ લેવામાું આવે છે.  

અવિક્ષક 
ઇિનેરશ્રી, શ્રી 
બી. એન. 
લાખાર્ી 
૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯ 

- - અમરે
લી 

વનકાલ   

૩૯ શ્રી સામતભાઈ 
જેબલીયા ર્ામ : 
દેવલળયા તા.જી. : 
અમરેલી  

અમરેલી તાલ કા માટે દરેક ચોમાસા 
પહલેા ખેતીવાડી ફીડરો ન ું મેન્ટેનન્સ 
પરૂ ું  કરવ ું જેથી ચોમાસા બાદ વપયત 
સમયે વવના વવકે્ષપે વીિ પ રવઠો મળી 
રહ ે 

સદરહ  બાબતે પી.જી.વી.સી.એલ. દ્વારા દરેક 
ચોમાસા પહલેા કાળજી લઈ દરેક ફીડરોના 
સુંપરૂ્ગ મરામતની કામર્ીરી પરૂ્ગ કરવામાું આવે 
છે જેથી ચોમાસા દરમ્ય યાન કે તે પછી વપયતના 
સમયે ખેડૂતોને અવવરત વવના વવકે્ષપે સુંપરૂ્ગ 
િેડય લ મ િબ વીિ પ રવઠો મળી રહ ે 

કાયગપાલક 
ઇિનેર,  
શ્રી બી. ડી. 
પાુંભર 
૯૯૨૫૨૦૯૩૪૧ 

અમરેલી(
ગ્રામ્ય ય) 

અમરેલી-૧ અમરે
લી  

વનકાલ   

૪૦ શ્રી સામતભાઈ 
જેબલીયા ર્ામ : 
દેવલળયા તા.જી. : 
અમરેલી  

લીલીયા તાલ કાના ભેસવડી ફીડરન ું 
બાયફરકેિન ન ું કામ તાત્કાલલક પરૂ્ગ 
કરવ ું  

૬૬ કેવી લીલીયા સબ સ્ટેસન માુંથી નીકળતા 
૧૧ કેવી ભેસવડી ખેતી વાડી ફીડરન ું 
બાયફરકેિનન ું  કામ તા. ૮.૧૦.૧૫ ના રોિ 
પરૂ્ગ થયેલ છે.  

નાયબ ઈિનેર, 
કે.એલ.રદવાન  
૯૯૨૫૨૦૯૩૫૭ 

લીલીયા અમરેલી-૧ અમરે
લી 

વનકાલ   



૪૧ શ્રી સામતભાઈ 
જેબલીયા ર્ામ : 
દેવલળયા તા.જી. : 
અમરેલી  

નવા ખેતીવાડી વીિ િોડાર્ો માટે 
લાઈન ઉભી કરવા સમયે કોન્ટ્રાકટરો 
દ્વારા ગ્રાહકોને પોલ સારવા માટે 
દબાર્ કરવામાું આવેછે   

સામાન્યપરે્ એવ ું જાર્વા મળે છે કે ખેડૂતો ને 
પોતાન ું કામ ઝડપથી પરૂ્ગ કરાવવ ું હોય છે કે 
અન્ય કોઈ વવઘ્ન સુંતોષી દ્વારા થાુંભલાને 
ન કિાન ન કરે તેવી ર્ર્તરીથી જાતે િ 
થાુંભલા સલામત રીતે સારી લેતા હોય છે. તેમ 
છતાું, કોઈ ખાસ કીસ્સા માટે ફરરયાદ હોય તો 
િર્ાવવા કહલે છે જેથી આવા કોન્ટ્રાકટરો સામે 
પર્લા ભરી િકાય  

કાયગપાલક 
ઇિનેર,  
શ્રી બી. ડી. 
પાુંભર 
૯૯૨૫૨૦૯૩૪૧ 

અમરેલી(
ગ્રામ્ય ય) 

અમરેલી-૧ અમરે
લી  

વનકાલ   

૪૨ શ્રી સામતભાઈ 
જેબલીયા ર્ામ : 
દેવલળયા તા.જી. : 
અમરેલી  

જેટકો કુંપની દ્વારા ટાવર લાઈન ના 
કામ સમયે વાહનો ચલાવીને કે પાકને 
અન્ય રીતે ન કિાની થવા સમયે 
તાત્કાલલક તેમિ પ રર્  ું વળતર 
આપવામાું આવર્ ું નથી  

અવિક્ષક ઇિનેર જેટકો વર્  ગળ કચેરી અમરેલી 
દ્વારા સદરહ  બાબતે તાત્કાલલક અને પ રર્  ું 
વળતર મળે તે બાબતે યોગ્ય કરવા ખાત્રી 
આપેલ છે  

અવિક્ષક 
ઇિનેરશ્રી 
(જેટકો), શ્રી 
એન.પી. 
તાપીયાવાલા 
મો. 
૯૯૨૫૨૧૧૦૪૩ 

અમરેલી-
જેટકો 

અમરેલી-
જેટકો 

અમરે
લી-
જેટકો 

વનકાલ   

૪૩ શ્રી સામતભાઈ 
જેબલીયા ર્ામ : 
દેવલળયા તા.જી. : 
અમરેલી  

ર્ાય, ભેસ, બળદ જેવા કીમતી પ્રાર્ી 
ને વીિ અકસ્માત થી મતૃ્ય  સમયે 
ખ બિ ઓછુ વળતર ચ કવવામાું આવે 
છે તેમિ તે પર્ એકી સાથે 
ચ કવવામાું આવર્ ું નથી  

પી.જી.વી.સી.એલ. ના પ્રવતગમાન  વનયમાન સાર 
વવવવિ પ્રાર્ીના પ્રકાર મ િબ વળતર ચ કવવા 
માું આવેછે જેમાું ૫૦ ટકા તાત્કાલલક અસરથી 
તેમિ બાકીના ૫૦ ટકા ઇલેસ્ટ્ર્કટ્રકલ ઇન્સ્પેકટર 
ના રીપોટગ  મળ્યા બાદ ચ કવવામાું આવે છે. જે 
કામર્ીરી િક્ય ત્વરા એ પ ર્ગ કરવામાું આવે છે.  

અવિક્ષક 
ઇિનેરશ્રી, શ્રી 
બી. એન. 
લાખાર્ી 
૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯ 

- - અમરે
લી 

નીતી 
વવષયક 

  

૪૪ શ્રી સામતભાઈ 
જેબલીયા ર્ામ : 
દેવલળયા તા.જી. : 
અમરેલી  

પી જી વી સી એલ ના સબ ડીવીિન 
પાસે ફોલ્ટ અટેન્ડ કરવા માટે એકિ 
ર્ાડી હોય છે જેના કારરે્ ફોલ્ટ અટેન્ડ 
કરવામાું લાુંબો સમય જાય છે  

હાલ પી.જી.વી.સી.એલ. ની દરેક પેટા વવભાર્ીય 
કચેરી ને ટાવરવાળી ર્ાડી આપવામાું આવેલી 
છે જેથી દરેક ફોલ્ટ ચોકસાઈથી ટ કા સમયમાું 
અને સલામતી પવૂગક એટેન્ડ કરી િકાય છે. તેમ 
છતાું એક કરતા વિારે ફીડર એકી સાથે ફોલ્ટ 
માું હોય તેવા સમયે પેટા વવભાર્ીય કચેરી ખાતે 
મુંજ ર કરવામાું આવેલા અન્ય વાહનો નો તેઓ 
દ્વારા વવવેકબ ધ્ધ્િ પવૂગક ઉપયોર્ કરવા મુંજ રી 
આપવામાું આવેલ છે િ.     

અવિક્ષક 
ઇિનેરશ્રી, શ્રી 
બી. એન. 
લાખાર્ી 
૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯ 

અમરેલી(
ગ્રામ્ય ય) 

અમરેલી-૧ અમરે
લી 

વનકાલ   



૪૫ શ્રી મનસ ખભાઈ 
કયાડા મ . નાના 
મ ુંજીયાસર તા. 
બર્સરા જી. અમરેલી  

ખેતીવાડી ફીડરો માું ક્યારેય ૧૦ કલાક 
પરૂો પાવર મળતો નથી વારુંવાર 
ફોલ્ટ થાય છે તથા પીન અને ડીસ 
નબળી ગ ર્વત્તા ના હોય, આવી 
સમસ્યા ઉદભવે છે        

 સામાન્ય રીતે ખેતીવાડી ફીડરો માું નક્કી 
થયેલા િેડય લ મ િબ ૧૦ કલાક વીિ પ રવઠો 
પરૂો પાડવામાું આવે િ છે તેમ છતાું, વરસાદ 
ને કારરે્ પીનો અને ડીસ ફાયર થવા ઉપરાુંત 
અન્ય / ટીસી ને લર્તા ફોલ્ટ થતા હોવાથી, 
ફોલ્ટ દ રસ્ત કરવા માટે લાઈન ર્કલીયર લેવામાું 
આવે છે જેની રીલીફ ફોલ્ટ પરૂો થતા ર્ રુંત 
આપવામાું આવે છે   

અવિક્ષક 
ઇિનેરશ્રી, શ્રી 
બી. એન. 
લાખાર્ી 
૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯ 

બર્સરા અમરેલી-૨ અમરે
લી 

વનકાલ   

૪૬ શ્રી સાુંર્ાભાઈ 
સાવલલયા ર્ામ : 
માલવર્ 
તા.જી.:અમરેલી   

િ ુંર્લ વવસ્તારમાું ખેતીવાડી માું રદવસ 
દરમ્ય યાન િ પાવર આપવા બાબત  

એપેક્ષ કવમરટમાું મુંજૂર થયેલ નીવત અન સાર 
અને જીય વીએનએલ દ્રારા તા. ૧૭.૦૧.૦૬ ના 
રોિ જીય વીએનએલની સુંલગ્ ન વીિ વવતરર્ 
કુંપનીઓને લખવામાું આવેલ પત્ર અન સાર,  
સામાન્ ય સુંિોર્ોમાું કૃવષ વવષયક ગ્રાહકોને પ્રવત 
સાપ્ તારહક બદલાતા રોટેિન મ િબ રદવસ અને 
રાત્રીના સમય દરવમયાન આઠ કલાક વીિ 
પ રવઠો પરૂો પાડવામા આવતો હોય છે. 
વીિળીની માુંર્ અને પ રવઠાની સમર્ લા 
િળવાઇ રહ ે અને વસસ્ટમ ઉપર એકી સાથે 
ખેતીવાડી લોડન ું ભારર્ ન આવે અને વસસ્ટમન ું 
સારી રીતે વનયમન થઈ િકે તે હરે્   થી 
પીજીવીસીએલ હઠેળના ખેતીવાડી ફીડરોને ક લ 
બાવન ગ્ર પમાું વવભાજીત કરવામાું આવેલ છે  

અવિક્ષક 
ઇિનેરશ્રી, શ્રી 
બી. એન. 
લાખાર્ી 
૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯ 

િારી-૨ અમરેલી-૨ અમરે
લી 

નીતી 
વવષયક 

  

      અને દરેક ખેતીવાડી ગ્ર પને અઠવાડીક વનયત 
િેડય લ મ િબ એક અઠવાડીય  રદવસે અને બીજ  
અઠવાડીય  રાવત્રના એમ વારાફરથી (રોટેિન) 
પધ્િવતથી ૩-ફેઇઝ વીિ પ રવઠો પ રો પાડવામાું 
આવે છે. હાલ, દરેક ખેતીવાડી ફીડર ઉપર 
ઉપરોર્કત રોટેિન પદ્ધવત અન સાર ૧૦ કલાક ૩-
ફેઇઝ તેમિ બાકીના સમય દરમ્ય યાન ૧-ફેઇઝ 
વીિ પ રવઠો પરૂો પાડવામાું આવે છે. 

            



૪૭ શ્રી મનસ ખભાઈ 
કયાડા મ . નાના 
મ ુંજીયાસર તા. 
બર્સરા જી. અમરેલી  

િયારે કોઈ ટીસી બળી જાય ત્યારે જે 
નવ ું ટીસી નાખવામાું આવે છે ત્યારે 
ઘર્ી વખત નવ ું ટીસી પર્ બળેલ  
આવે છે તો યોગ્ય ચકાસર્ી કરીને િ 
ટીસી બદલાવવ ું કારર્કે વપયત સીઝન 
માું એક બે રદવસ નો સમય લાર્વાથી 
પાકને ન કિાન થવાની સુંભાવના વિી 
જાય છે   

પી.જી.વી.સી.એલ. ના વવભાર્ીય સ્ટોર માું 
આવતા દરેક નવા અને રીપેર થયેલા ટીસી જે-
તે મેન્ય ફેર્કચરર અથવા રીપેરીંર્ એિન્સી માુંથી 
સુંપરૂ્ગ પરે્ ટેસ્ટ થયા બાદ સ્વીકારવામાું આવે 
છે. તેમિ વવભાર્ીય સ્ટોર ખાતે ફરીથી ટેસ્ટ 
કયાગ બાદ િ કે્ષત્રીય કચેરીઓ ને આપવામાું 
આવે છે. જેથી ફેઈલ ટીસી ની સામે ખામીવાળું 
ટીસી અપાઈ િવાની િક્યતા નથી. તેમ છતાું 
સદરહ  બાબતે તકેદારી રાખવા તમામ 
વવભાર્ીય કચેરીઓને આિ રોિ સ ચના 
આપવામાું આવે છે   

અવિક્ષક 
ઇિનેરશ્રી, શ્રી 
બી. એન. 
લાખાર્ી 
૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯ 

બર્સરા અમરેલી-૨ અમરે
લી 

વનકાલ   

૪૮ શ્રી મનસ ખભાઈ 
કયાડા મ . નાના 
મ ુંજીયાસર તા. 
બર્સરા જી. અમરેલી  

૧૫ હોપ ના કનેર્કિનમાું ૧૦ કેવીએ ન ું 
કરારરત વીિભાર કરતા પર્ ઓછી 
ક્ષમતા વાળું ટીસી આપવામાું આવે છે 
જેથી પ રતો પાવર મળતો નથી   

કરારીત વીિભાર કરતા ઓછી ક્ષમતા વાળા 
ટીસી આપવામાું આવતા નથી અરિદારની 
હો.પા. ની માુંર્ર્ી મ િબ હો.પા. ન ું કેવીએ માું 
રૂપાુંતર કરી જેટલા કેવીએ ની માુંર્ર્ી નક્કી 
થાય તે અન સાર યોગ્ય ક્ષમતા મ િબના ટીસી 
આપવામાું આવે છે.    

અવિક્ષક 
ઇિનેરશ્રી, શ્રી 
બી. એન. 
લાખાર્ી 
૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯ 

બર્સરા અમરેલી-૨ અમરે
લી 

વનકાલ   

૪૯ શ્રી મનસ ખભાઈ 
કયાડા મ . નાના 
મ ુંજીયાસર તા. 
બર્સરા જી. અમરેલી  

નવા કનેર્કિનમાું પોલ ઉભા કરતી 
વખતે અન્ય ખેતર માુંથી લાઈન 
પસાર કરવાની હોય ત્યારે િો ખેડૂત 
વાુંિો ઉઠાવે ત્યારે લાઇન ઉભી થવા 
માું ખ બ િ વવલુંબ થાય છે અને 
ડી.એમ. માું કેસ રજ  થાય તો પર્ ૬ 
માસ થી ૧ વષગ જેટલો સમય લાર્ી 
જાય છે. તો, આવા સુંિોર્ો માું 
પીજીવીસીએલ મધ્યસ્થી કરી ને 
સમિર્ આપે તો કામ ઝડપી થઈ િકે       

ખેતી વાડી વીિ િોડાર્ માટે કોઇપર્ વ્યસ્ર્કત 
દ્વારા વીિ લાઈન ના કામમાું વાુંિો લેવામાું 
આવે ત્યારે સબુંવિત કે્ષત્રીય કચેરીના અવિકારી 
દ્વારા સ્થળ તપાસ કરી વાુંિો દ ર કરવા માટે 
પરૂતા પ્રયત્નો કરવા માું આવે છે. તેમ છતાું 
વાુંિો દ ર ન થાય તો વવવાદના ઉકેલની સત્તા 
કાયદાની ર એ  ડીસ્ટ્રીકટ મેજીસ્ટે્રટ ને આપવામાું 
આવેલ હોય વવવાદ ના ઉકેલ માટે તેઓને 
િર્ાવવામાું આવે છે અને તેમના વનર્ગય પ્રમારે્ 
આર્ળની કામર્ીરી કરવામાું આવે છે  

અવિક્ષક 
ઇિનેરશ્રી, શ્રી 
બી. એન. 
લાખાર્ી 
૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯ 

બર્સરા અમરેલી-૨ અમરે
લી 

વનકાલ   

૫૦ શ્રી મનસ ખભાઈ 
કયાડા મ . નાના 
મ ુંજીયાસર તા. 
બર્સરા જી. અમરેલી  

પાવર િેડય લ માું વારુંવાર ફેરફાર 
થવાથી ખેડૂતોને સમય નો ખ્યાલ 
રહતેો નથી અને ૮ કલાક ને બદલે 
૧૦ કલાક પાવર આપવા છતાું સમય 

દરેક પેટા વવભાર્ીય કચેરી ખાતે ગપૃ વાઈઝ 
ખેતીવાડી ફીડરોના નામ સહીત વવિ પ રવઠો 
પ રો પાડવાન ું  ન ું સમય પત્રક મ કવામાું આવે 
છે. જેની મારહતી પેટા વવભાર્ીય કચેરી ખાતે થી 

અવિક્ષક 
ઇિનેરશ્રી, શ્રી 
બી. એન. 
લાખાર્ી 

બર્સરા અમરેલી-૨ અમરે
લી 

વનકાલ   



નો ખ્યાલ ન હોવાથી વીિળીનો પ રતો 
લાભ લઈ િકાતો નથી  

પર્ મેળવી િકાય છે  ૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯ 

૫૧ શ્રી મનસ ખભાઈ 
કયાડા મ . નાના 
મ ુંજીયાસર તા. 
બર્સરા જી. અમરેલી  

લબન ખેતી ન થયેલ હોય તેવી િમીન 
માું ઘર વપરાિ માટે જ્યોવતગ્રામ 
ફીડરનો પાવર આપવો  

ખેતી વવષયક િમીન ઉપર ઘર વપરાિ હરે્   
માટેન ું વવિ િોડાર્ કુંપની ના પ્રવતગમાન 
વનયમાન સાર ખેતી વાડી ફીડર ઉપરથી 
આપવામાું આવે છે તેમિ હાલ દરેક ખેતીવાડી 
ફીડર ઉપર સ્પેશ્યલ ડીઝાઈન ટ્રાન્સફોમગર 
મ કવામાું આવેલ છે જેથી ૩-ફેઇઝ વીિ 
પ રવઠાના સમય બાદ સતત વસિંર્લ ફેઇઝ વવિ 
પ રવઠો ઉપલબ્િ રહ ે છે. તેમ છતા ખેતીવાડી 
િમીન માું જ્યોવતગ્રામ ફીડર માુંથી વવિ પ રવઠો 
પ રો પાડવાની બાબત નીવત વવષયક છે  

અવિક્ષક 
ઇિનેરશ્રી, શ્રી 
બી. એન. 
લાખાર્ી 
૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯ 

બર્સરા અમરેલી-૨ અમરે
લી 

નીતી 
વવષયક 

  

૫૨ શ્રી રહીમભાઈ 
િમાલભાઈ 
રાિનપરા, 
ડ બર્ીયાપરા, ઘાુંચી 
વાડ, અમરેલી  

૩ ફેઝ કનેકિનો માું સકીટ મ કવાથી 
કોડ નુંબર આવી જાય છે જેમાું વીિ 
મીટર ને ન કિાની િતી ન હોવા છતાું 
પાવરચોરી ન ું બીલ આપવામાું આવે 
છે.                     તદ પરાુંત 
બીલની રકમ ભરપાઈ કરવા તૈયાર 
હોવા છતાું પોલીસ ફરરયાદ કરવાનો 
આગ્રહ રાખવામાું આવેછે  

૩ ફેઝ ના ઈલેકટ્રોનીક મીટરમાું ૯૪૯૬૭૨.૯૫ 
નો કોડ એવ ું દિાગવે છે કે વીિ મીટર સાથે કોઈ 
બાહ્ય ડીવાઈસ (સરકીટ) નો ઉપયોર્ કરી ચેડા 
કરવામાું આવેલા છે. તેમ છતાું આવો માત્ર કોડ 
મીટરમાું દેખાવાથી પાવર ચોરી ન ું બીલ 
આપવામાું આવર્ ું નથી. તેન ું મીટર ટેસ્ટીંર્ 
લેબોરેટરી માું પરીક્ષર્ કયાગ બાદ િ વનર્ગય 
લેવામાું આવે છે. તદ ઉપરાુંત આવા રકસ્સામાું 
પોલીસ ફરરયાદ કરવાની કાયગવાહી 
પીજીવીસીએલના  વનર્વમત કચેરીના 
વનયમાન સાર ની છે.   

અવિક્ષક 
ઇિનેરશ્રી, શ્રી 
બી. એન. 
લાખાર્ી 
૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯ 

અમરેલી(
િહરે) 

અમરેલી-૧ અમરે
લી 

વનકાલ   

૫૩ શ્રી  વસુંતભાઈ ભુંડેરી  
મુંત્રી ભારતીય 
રકસાન સુંઘ લાઠી 
તાલ કો  તા. લાઠી 
જી. અમરેલી  

વીિ મોટર, નેઈમ પ્લેટ માું લખેલા 
રેરટિંર્ કરતા વિારે લોડ એમ્ય પીયર 
લેતી હોય તેવા રકસ્સા માું વનદોષ 
ખેડૂતો ને લોડ વિારા ન ું બીલ 
આપવામાું આવેછે.  

વવિચેકીંર્ ની કાયગવાહી દરમ્ય યાન સક્ષમ 
અવિકારીશ્રી દ્વારા એક્ય ચેક મીટર દ્વારા સ્થળ 
પર મોટરના િરૂરી તાુંવત્રક પરરબળો જેવા કે  
એમપીયર, વૉલ્ટેિ વરે્રે માપી િોડાયેલ 
મોટરનો વવિભાર નક્કી કરવામાું આવે છે અને 
ત્યારબાદ તેના આિારે િ પ્રવતગમાન 
િારાિોરર્ો મ િબ વિારાના લોડ માટે પ રવર્ી 

અવિક્ષક 
ઇિનેરશ્રી, શ્રી 
બી. એન. 
લાખાર્ી 
૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯ 

લાઠી અમરેલી-૧ અમરે
લી 

વનકાલ   



વીિ બીલો આપવામાું આવે છે 
જેની ર્ર્તરીન ું ઉદાહરર્ આ સાથે નીચે 
આપેલ છે: 
• દા.ત. ગ્રાહકનો કરારીત વવિભાર: ૧૦ હો.પા. 
 
v સ્થળ તપાસર્ી દરમ્ય યાન માપવામાું આવેલ 
પરરબળો :- V1=૪૧૩વૉલ્ટ, V2= ૪૧૨ વૉલ્ટ, 
V3= ૪૧૧વૉલ્ટ, V(avg.) = સરેરાિ વોલ્ટેિ Va 
૪૧૨ વૉલ્ટ  I1= ૧૮.૭ઍમ્ય પ., I2= ૧૮.૪ ઍમ્ય પ, 
I3= ૧૮.૪ઍમ્ય પ,  I(avg.) = સરેરાિ એમ્ય પીયર 
Ia ૧૮.૫ ઍમ્ય પપાવર ફેર્કટર ( P.F.) ૦.૮ 
v િોડેલો વવધ તભારની ર્ર્તરી:  
િોડેલો વવધ તભાર = √3 * V(Avg.) * I(Avg.) *  
P.F. * કાયગક્ષમતા ફેર્કટર 
     = ૧.૭૩ * ૪૧૨ * ૧૮.૫ * ૦.૮ * ૦.૮૫ 
     = ૮૯૬૬.૫૨ watt 
     = ૮૯૬૬.૫૨/ ૭૪૬ 
     = ૧૨ H.P.        
v વિારાનો વવિભાર = િોડેલો વવિભાર - 
કરારીત વવિભાર 
   = ૧૨ – ૧૦  
   = ૨ H.P. 

૫૪ શ્રી  વસુંતભાઈ ભુંડેરી  
મુંત્રી ભારતીય 
રકસાન સુંઘ લાઠી 
તાલ કો  તા. લાઠી 
જી. અમરેલી  

સવવિસ વાયરો ઢીલા પડી નીચે આવી 
ર્યેલ છે જેથી વાહનોમાું ભરાતા ર્ટૂી 
િવાનો તથા અકસ્માત થવાનો ભય 
રહ ેછે  

સદરહ  બાબતે દરેક રોડ ક્રોવસિંર્ વાળા ર્ાળા ની 
સવવિસ વાયર ઊંચા લેવા આિ રોિ તમામ 
અવિકારીઓ ને સ ચના આપવામાું આવેલ છે 
તેમિ કોઈ ખાસ લોકેિન ઉપર તાત્કાલલક 
ધ્યાન આપવાની માુંર્ હોય તો લાઠી પે. વી. 
કચેરી ખાતે મારહતી આપવા િર્ાવેલ છે  

નાયબ ઈિનેર, 
એ.જે.કારરયા  
૯૯૨૫૨૦૯૩૫૪ 

લાઠી અમરેલી-૧ અમરે
લી 

વનકાલ   



૫૫ શ્રી  વસુંતભાઈ ભુંડેરી  
મુંત્રી ભારતીય 
રકસાન સુંઘ લાઠી 
તાલ કો  તા. લાઠી 
જી. અમરેલી  

ભારતીય રકસન સુંઘ સાથે દર મહીને 
મીટીંર્ન ું આયોિન કરવ ું   

સદરહ  બાબત આવકારદાયક છે તેમિ હવેથી 
સમયાુંતરે આવી મીટીંર્ ન ું આયોિન કરવામાું 
આવિે જેથી ખેડૂતો ના પ્રશ્નોન ું સ્થાવનક સ્તરે 
તાત્કાલલક વનવારર્ કરી િકાય  

અવિક્ષક 
ઇિનેરશ્રી, શ્રી 
બી. એન. 
લાખાર્ી 
૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯ 

લાઠી અમરેલી-૧ અમરે
લી 

વનકાલ   

૫૬ શ્રી રમેિભાઈ 
વલ્લભભાઈ સતાર્ી 
મ . રામપ ર તા. લાઠી 
જી. અમરેલી  

ટ્રાન્સફોમગર માુંથી ઓઈલ કાઢી લેવામાું 
આવેછે (ચોરી કરવામાું આવેછે) 
મારહતી આપવા માટે સબુંવિત 
અવિકારી ના નામ નુંબર આપવા 
વવનુંતી  

સદરહ  બાબતે પેટા વવભાર્ીય કચેરીના નાયબ 
ઇિનેર શ્રી ને મારહતી આપી િકાય અથવા 
તેનાથી ઉપર કાયગપાલક ઇિનેર શ્રી ને પર્ 
લેલખત / મૌલખક મારહતી આપી િકાય. તેમિ 
અરિદાર પાસે હાલની તકે આવી કોઈ મારહતી 
હોય તો આપવા િર્ાવેલ, પરુંર્   તેઓએ ફર્કત 
જાર્કારી મેળવવા માટે િ પ્રશ્ન કરેલ છે તેવ ું 
િર્ાવેલ છે.  

અવિક્ષક 
ઇિનેરશ્રી, શ્રી 
બી. એન. 
લાખાર્ી 
૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯ 

લાઠી અમરેલી-૧ અમરે
લી 

વનકાલ   

૫૭ શ્રી િીર ભાઈ ર્ઢીયા 
તા. બર્સરા જી. 
અમરેલી  

વામદેવ ફીડર માું વીિ ફોલ્ટ થાય તો 
ર્  રુંત રીપેર થતો નથી   

સદરહ  બાબતે જાર્વા મળેલ છેકે કાર્દડી સબ 
સ્ટેિન જેટકો દ્વારા કોન્ટ્રાકટર ઉપર ચલાવવામાું 
આવેછે તેઓના કમગચારીઓ દ્વારા પીજીવીસીએલ 
ને સમયસર જાર્ કરવામાું આવતી નથી. તેમિ 
ત્યાું ફર્કત મોબાઈલ ફોન િ રાખવામાું આવેલ છે 
જેમાું પર્ કવરેિ નો પ્રશ્ન અવારનવાર 
ઉપસ્સ્થત થાય છે. જેથી આિરોિ જેટકો ના 
અવિક્ષક ઇિનેર દ્વારા સદરહ  બાબતે તમામ 
િરૂરી પર્લા ભરવા ખાતરી આપવામાું આવેલ 
છે.      

અવિક્ષક 
ઇિનેરશ્રી 
(જેટકો), શ્રી 
એન.પી. 
તાપીયાવાલા 
મો. 
૯૯૨૫૨૧૧૦૪૩ 

બર્સરા અમરેલી-૨ અમરે
લી-
જેટકો 

વનકાલ   

૫૮ શ્રી કાળભાઈ 
પોપટભાઈ કાછડીયા 
મ . જ ના વાઘર્ીયા 
તા. બર્સરા જી. 
અમરેલી  

તા. ૧૫-૦૫-૨૦૧૫ થી ખેતીવાડી 
લાઈન નો ફોલ્ટ ક કાવાવ પેટા 
વવભાર્ીય કચેરીમાું લખાવેલ છે પરુંર્   
આિરદન સ િી ફોલ્ટ રીપેર કરેલ નથી   

તા. ૭.૮.૨૦૧૫ ના રોિ કામર્ીરી પ ર્ગ કરવામાું 
આવેલ છે 

નાયબ ઈિનેર, 
શ્રી એચ.પી. 
ચ ડાસમા,  
મો: 
૯૯૨૫૨૦૯૩૭૪ 

ક કાવાવ અમરેલી-૨ અમરે
લી 

વનકાલ   

૫૯ શ્રી કાળભાઈ 
પોપટભાઈ કાછડીયા 
મ . જ ના વાઘર્ીયા 

સ્વતુંત્ર ટીસી માુંથી અન્યને કનેર્કિન 
આપવામાું આવે છે.  

સદરહ  બાબતે િર્ાવવા ન ું કે પીજીવીસીએલ 
ના પ્રવતગમાન વનયમાન સાર ખેતી વાડીમાું ઉભ  
કરવામાું આવેલ ું ટીસી કોઈ વ્યસ્ર્કતન ું સ્વતુંત્ર 

અવિક્ષક 
ઇિનેરશ્રી, શ્રી 
બી. એન. 

ક કાવાવ અમરેલી-૨ અમરે
લી 

વનકાલ   



તા. બર્સરા જી. 
અમરેલી  

માલલકીન ું હોર્  ું નથી  જેથી િો ટીસી માું િગ્યા 
હોય તો અન્યને કનેર્કિન આપી િકાય છે   

લાખાર્ી 
૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯ 

૬૦ શ્રી કાળભાઈ 
પોપટભાઈ કાછડીયા 
મ . જ ના વાઘર્ીયા 
તા. બર્સરા જી. 
અમરેલી  

કાળું પોપટ વાળા ગ્ર પમાું એલ ટી 
લાઈન ના વાયરો ઢીલા હોવાથી પક્ષી 
બેસે તો તેને કારરે્ વાયરો ભેર્ા થાય 
છે અને લાઈન ફોલ્ટ થઈ જાય છે   

તા. ૮.૮.૨૦૧૫ ના રોિ કામર્ીરી પ ર્ગ કરવામાું 
આવેલ છે 

નાયબ ઈિનેર, 
શ્રી એમ એ 
ચ ડાસમા,  
મો: 
૯૯૨૫૨૦૯૩૭૪ 

ક કાવાવ અમરેલી-૨ અમરે
લી 

વનકાલ   

૬૧ શ્રી અલ્પેિભાઈ 
ર્ોરિનભાઈ 
ચોવટીયા મ . બાબરા 
તા. બાબરા જી. 
અમરેલી  

એફકય ું ની રકમ ભરપાઈ કયાગ બાદ 
કેટલા સમયમાું ખેતીવાડી કનેર્કિન 
મળે છે?   

બી, સી, અને ડી કેટેર્રીમાું  ( જેમાું હયાત વવિ 
નેટવકગ  માું સ િારા-વિારા કરવાની િરૂરરયાત 
હોય)   ૬૦ થી ૧૨૦ રદવસ સ િીમાું અને ' એ ' 
કેટેર્રીમાું ( જેમાું હયાત વવિ નેટવકગ  માું 
સ િારા-વિારા કરવાની િરૂરરયાત ન હોય ) ૨૦ 
રદવસમાું કનેર્કિન આપવામાું આવે છે. સ્થળ 
ઉપર વવિ લાઈન ઉભી કરવા સામે વાુંિા વાળા 
રકસ્સામાું વાુંિાન ું સમાિાન/ડીસ્ટ્રીકટ મેજીસ્ટે્રટના 
વનર્ગય અન સાર મોડ ું થઈ િકે છે   

નાયબ ઈિનેર, 
સી.સી.ડામોર  
૯૯૨૫૨૦૯૩૫૯ 

બાબરા અમરેલી-૧ અમરે
લી 

વનકાલ   

૬૨ શ્રી અલ્પેિભાઈ 
ર્ોરિનભાઈ 
ચોવટીયા મ . બાબરા 
તા. બાબરા જી. 
અમરેલી  

મારહતી અવિકાર અન્વયે પેટા 
વવભાર્ીય કચેરી પાસે થી મારહતી ન 
મળેતો અપીલ થઈ િકે કે કેમ ? 

હા, અવિક્ષક ઈિનેરશ્રી, વર્ ગળ કચેરી  
(સરનામ ું: વવિ સેવા સદન, ર્ાુંિી બાર્ પાસે, 
અમરેલી) ને  અપીલ થઈ િકે છે 

અવિક્ષક 
ઇિનેરશ્રી, શ્રી 
બી. એન. 
લાખાર્ી 
૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯ 

બાબરા અમરેલી-૧ અમરે
લી 

વનકાલ   

૬૩ શ્રી કન ભાઈ 
નાથાભાઈ મ . લાઠી 
જી. અમરેલી  

ખેતીવાડી એ કેટેર્રીમાું ૯૩ ની 
સાલમાું રજીસ્ટે્રિન કરાવેલ જે ન ું 
કોટેિન ૯૫ ની સાલ માું પેટા 
વવભાર્ીય કચેરી દ્વારા મોકલાવેલ જે 
અમોને મળેલ ન હોવાથી અમો નાર્ા 
ભરી િકેલ નથી જે કનેર્કિન મળે કે 
કેમ ? 

સદરહ  બાબતે હાલ ફરરયાદ વનવારર્ ફોરમ 
હઠેળ કાયગવાહી ચાલ  હોય, હાલની તકે તેનો 
વનર્ગય આપી િકાય નરહ. તેમ છતા, ફરરયાદ 
વનવારર્ ફોરમ ના વનર્ગય અન સાર આર્ળની 
કાયગવાહી કરવામાું આવિે. 

નાયબ ઈિનેર, 
એ.જે.કારરયા 
૯૯૨૫૨૦૯૩૫૪ 

લાઠી અમરેલી-૧ અમરે
લી 

વનકાલ   



૬૪ શ્રી માવજીભાઈ 
ઠેિીયા મ . તા. 
બાબરા જી. અમરેલી  

ટી સી ફોલ્ટ થાય તો કેટલા રદવસમાું 
બદલી આપવામાું આવે છે ?  

સદરહ  બાબતે િહરેી વવસ્તારમાું ૨૪ કલાક માું 
િયારે ગ્રામ્ય ય વવસ્તારમાું ૪૮ કલાકમાું ક્ષવતગ્રસ્ત 
ટ્રાન્સફોમગર બદલી આપવામાું આવે છે   

કાયગપાલક 
ઇિનેર, શ્રી બી. 
ડી. પાુંભર 
૯૯૨૫૨૦૯૩૪૧ 

બાબરા અમરેલી-૧ અમરે
લી 

વનકાલ   

૬૫ શ્રી માવજીભાઈ 
ઠેિીયા મ . તા. 
બાબરા જી. અમરેલી  

લચતલ પેટા વવભાર્ીય કચેરી ખાતે 
સ્ટાફ વિારવા બાબત  

પીજીવીસીએલની લચત્તલ પેટા વવભાર્ીય કચેરી 
ખાતે હાલ, નાયબ ઈિનેર-૧, જ વનયર ઈિનેર-
૨, લાઇન ઇન્સ્પેકટર-૦૧, લાઇનમેન-૦૫, 
આસીસટન્ટ લાઇનમેન-૦૨ તથા ઇલેકટ્રીકલ 
આસીસટન્ટ(હલે્પર)-૦૭, એ રીતે ટેકનીકલ 
કમગચારીઓ મુંજ ર થયેલ છે. તેમિ  સીની. 
આસી.-૩, જ . આસી.-૧૦, એ રીતે નોન-
ટેકનીકલ વહીવટી કમગચારીઓ મુંજ ર થયેલ છે. 
સ્ટાફની સુંખ્યા નક્કી કરવાની બાબત રાિકોટ 
ખાતેની વનર્વમત કચેરી ના કાયગકે્ષત્ર હઠેળ આવે 
છે. 

અવિક્ષક 
ઇિનેરશ્રી, શ્રી 
બી. એન. 
લાખાર્ી 
૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯ 

લચત્તલ અમરેલી-૧ અમરે
લી 

વનકાલ   

૬૬ શ્રી રમેિભાઈ 
વલ્લભભાઈ સતાર્ી 
મ . રામપ ર તા. લાઠી 
જી. અમરેલી  

થાુંભલા ઉભા થઈ ર્યેલ છે પરુંર્   તાર 
બાુંિવાના બાકી છે, તો કેટલા 
સમયમાું બાુંિી આપવામાું આવિે ? 

વવિ િોડાર્ ના અગ્રતાક્રમ અન સાર વવિ 
લાઈનની કામર્ીરી પ ર્ગ કરી અગ્રતાક્રમ માું 
આવર્ ું હિે તો રદવસ-૧૫ માું વવિ િોડાર્ ચાલ  
કરી આપવામાું આવિે. લાઠી પેટા વવભાર્ીય 
કચેરીના  નાયબ ઇિનેરને આ સાથે સ ચના 
આપવામાું આવેલ છે 

નાયબ ઈિનેર, 
એ.જે.કારરયા  
૯૯૨૫૨૦૯૩૫૪ 

લાઠી અમરેલી-૧ અમરે
લી 

વનકાલ   

૬૭ શ્રી અરિર્ભાઈ 
નરિીભાઈ ડોબરરયા 
મ . તા. ક ુંકાવાવ જી. 
અમરેલી  

રહિંમત કરિન બાબરીયાએ ખેતીવાડી 
કનેર્કિન માટે ૨૧-૦૧-૨૦૧૫ ના રોિ 
એફકય ું ભયાગ બાદ હજ  સ િી કામ 
થયેલ નથી  

સદર કનેર્કિનમાું વવિ લાઈન ઉભી કરવા સામે 
અન્ય ખેડૂત દ્વારા વાુંિો લેવાતા વવલુંબ થયેલ 
છે. સદરહ  વાુંિા ન ું હાલમાું  સમાિાન થયેલ 
છે. સદરહ  વવિ િોડાર્ તા. ૧૪.૮.૧૫ ના રોિ 
ગ્રા.નું. ૮૩૬૬૨/૧૦૦૨૯/૦ થી રીલીઝ કરેલ છે. 

નાયબ ઈિનેર, 
શ્રી એચ.પી. 
ચ ડાસમા,  
મો: 
૯૯૨૫૨૦૯૩૭૪ 

ક કાવાવ અમરેલી-૨ અમરે
લી 

વનકાલ   

૬૮ શ્રી મનસ ખભાઈ 
કયાડા મ . નાના 
મ ુંજીયાસર તા. 
બર્સરા જી. અમરેલી  

ખેતીવાડી ની િમીનમાું ઘર વપરાિ 
માટે વીિ િોડાર્ આપવામાું આવતા 
નથી  

અર્ાઉના વનયમોમાું ફેરફાર થતા હાલના 
સુંિોર્ોમાું ખેતીવાડીની િમીનમાું ઘર વપરાિ 
હરે્   માટે ખેતીવાડી ફીડર માુંથી "એજી આરએલ" 
કેટેર્રીમાું વવિ િોડાર્ો આપવામાું આવે છે  

અવિક્ષક 
ઇિનેરશ્રી, શ્રી 
બી. એન. 
લાખાર્ી 
૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯ 

બર્સરા અમરેલી-૨ અમરે
લી 

વનકાલ   

 


