
અન ુ
ક્રમ

રજુઆતકતતાન ુનતમ 
અને સરનતમુ

પ્રશ્ન/રજુઆતની વિગત લોક દરબતર દરમ્યતન જિતબ/વનર્ાયની વિગત વનરતકરર્ કરનતરત 
અવિકતરીશ્રીનત નતમ 
અને મોબતઇલ નબંર

પેટત 
વિભતગીય 

કચેરી

વિભતગીય 
કચેરી

િર્ ુાળ 
કચેરી

વનકતલની સ્થિતી 
(વનકતલ / પ્રગવત 
હઠેળ /  નીતી 

વિષયક)

જો પ્રગવત હઠેળ 
હોય તો 
વનકતલની 

અંદતજીત તતરીખ

રીમત
ર્કસા

૧ શ્રી િલકુભતઈ 
દેિતતભતઈ ખમુતર્, 

મેિતસત

મેિતસત ગતમમત ંલતઈટ મતટે 
એક જ ટી.સી. હોિતિી આખત 

ગતમમત ંડીમ લતઈટ રહતેી હોય 
ગતમે નવ ુટી.સી મકુિત બતબત.

અરજદતરશ્રીની રજૂઆત અન્િયે મેિતસત ગતમમત ંજરૂરી સિે 
કરતત ઘર િપરતશનત ૭૬ િીજ જોડતર્ો છે, કોમશીયલનત ૨ અને 

જી.એલ.પી નુ ંએક આમ કુલ મળી ૭૯ િીજ જોડતર્ મેિતસત 
ગતમમત ંછે. હતલમત ં૬૩ કે.િી.એ કેપેસીટી િતળં ટ્રતન્સફોમાર મકેુલ 
છે. કે જે યોગ્ય ક્ષમતતનુ ંછે. વિશેષમત ંતત. ૧૯.૫.૧૬ નત રોજ 
૨૧:૦૦ કલતકે ટીસી ઉપર લોડ ની મતપર્ી કરતત તે અનકુ્રમે 
૩૩.૨, ૪૨.૫ તેિત ૩૭.૯ એમ્પી. નોંિતયેલ છે તેમજ લતબંતમત ં

લતબંી સરપચં િતળી સરકીટ નત છેિતડે િોલ્ટેજ મતપતત તે ૨૨૮, 
૨૨૪ તેિત ૨૨૬ િોલ્ટ નોંિતયેલ છે જે ગ્રતહ્ય મયતાદતમત ંછે. આપ, 
મેિતસત ગતમમત ંઆિેલ હયતત ટ્રતન્સફોમાર યોગ્ય ક્ષમતતનુ ંહોય 

નવુ ંટી.સી મકુિતની જરૂરીયતત રહતેી નિી.

નાયબ ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ, 

સાવરક ુંડલા ગ્રામ્ય. 

મો ૯૯૨૫૨૦૯૩૯૦

સાવરક ુંડલા 
ગ્રામ્ય

સાવરક ુંડલા અમરેલી નનકાલ

૨ શ્રી સરપચંશ્રી, મેકડત 
ગ્રતમ પચંતયત, મેકડત

મેકડા ગામે એક કી.મી. દ ર 

આવેલ ગ્રામ પુંચાયતના 
પાણીના ક વા ઉપર ખેતીવાડી 

વીજ જોડાણ છે જેમને 

જ્યોનતગ્રામમાું ફેરવી આપવા 
બાબત.

અરજદતરશ્રીની અરજીનત અન્િયે મેકડત ગતમે પતર્ી પરુિઠતનુ ં
િીજ જોડતર્ ખેતીિતડી િીજ ફીડરમતિંી આપિતમત ંઆિેલ છે. 
જેમને વનયમતનસુતર ૮ કલતક થ્રી ફેઇઝ િીજ સપ્લતય આપિતમત ં
આિે છે. સદરહુ િીજ જોડતર્ મેકડત ગતમિી  આશરે ૧.૫ કી.મી 

દુર ખેતીિતડી વિથતતરમત ંઆિેલ હોય પીજીિીસીએલ નત 
પ્રિતામતન સરક્યલુર ન.ંGUVNL/TECH/SAM/WW/614 

DT.13.03.2015 મજુબ આ િીજ જોડતર્ ગતમતળમત ંઆિર્ુ ંન 
હોય જ્યોવતગ્રતમ ફીડરમતિંી િીજ પરુિઠો આપી શકતય નહી. 

વિશેષમત ંજર્તિિતનુ ંકે, હતલ મેકડત ગતમે એક વસિંગલ ફેઇઝ અને 
એક થ્રી ફેઇઝ એમ બે પતર્ી પરુિઠત હરે્ ુમતટેનત િીજ જોડતર્ો કે, 
જે ગતમતળ મત ંઆિેલત છે તેમને જ્યોવતગ્રતમ ફીડરમતિંી વિજ 

પરુિઠો પરુો પતડિતમત ંઆપિતમત ંઆિે છે.

નાયબ ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ, 

સાવરક ુંડલા ગ્રામ્ય. 

મો ૯૯૨૫૨૦૯૩૯૦

સાવરક ુંડલા 
ગ્રામ્ય

સાવરક ુંડલા અમરેલી નનકાલ

લોક સિંતદ સેર્ ુતતરીખ : ૨૧.૦૫.૨૦૧૬                 તતલકુતનુ ંનતમ  : સતિરકંુડલત                    
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૩ શ્રી રસીકભતઈ 
ભીખતભતઈ 

ચતદંગઢીયત, કરજાળત

સીમરણ રોડથી હરીજનવાસ 

સ ધીના નવસ્તારમાું સ્રીટ 

લાઈટનો વીજ વાયર નાખવા 
બાબત.

અરજદતરની અરજીનત અનસુિંતને અલગ અલગ પતચં નિત 
રહરે્તકં વિથતતરો મત ંકુલ ૨૩ ગતળતમત ંથટ્રીટ લતઈટનો નિો િીજ 
િતયર નતખિત મતટેનુ ંજરૂરી સિે તત.૧૯.૦૫.૨૦૧૬નત રોજ પરુ્ા 

કરી  જાિક ન.ં૩૧૫૨ તત.૨૦.૦૫.૨૦૧૬િી અરજદતર -િ- 
સરપચંશ્રી ને અંદતજપત્ર પતઠિિતમત ંઆિેલ છે. જે અંદતજપત્ર 

તેઓ દ્વતરત ભરપતઈ કયેિી  નિો િતયર ઉમેરિતની કતયાિતહી કરી 
શકતય.

નાયબ ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ, 

સાવરક ુંડલા ગ્રામ્ય. 

મો ૯૯૨૫૨૦૯૩૯૦

સાવરક ુંડલા 
ગ્રામ્ય

સાવરક ુંડલા અમરેલી નનકાલ

૪ સરપચં શ્રી નતનત 
ભમોદ્રત ગ્રતમ 

પચંતયત, નતનત 
ભમોદ્રત

નાના ભમોદ્રા ગામે ઈલેક્ટ્રીકલ 

પોલ ફેરવવાન ું અંદાજપત્ર 

ભરાયા બાદ ૪ પોલ ફેરવવાના 
બાકી છે તે પોલ તાત્કાલલક 

ફેરવી આપવા બાબત.

નતનત ભમોદ્રત ગતમે અલગ અલગ ૭ જગ્યતએ િતહનોને અડચર્ 
રૂપ િતત હળિત દબતર્ ની વિજ લતઈન નત પોલ ફેરિત 

આપિતની કતમગીરી અરજદતર દ્વતરત મતટે ભતિપત્રક નત નતર્ત 
ભરપતઈ િયેલ છે જેિી, કુલ ૭ લોકેશન પૈકી ૩ લોકેશન પરનત 
પોલ ફેરિી આપિતમત ંઆિેલ છે. બતકી રહતેત ં ૪ લોકેશનનત 

પોલ ફેરિિતની કતમગીરી કતમગીરી તત. 20.૫.૧૬ નત રોજ પરુ્ા 
કરિતમત ંઆિેલ છે.

નાયબ ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ, 

સાવરક ુંડલા ગ્રામ્ય. 

મો ૯૯૨૫૨૦૯૩૯૦

સાવરક ુંડલા 
ગ્રામ્ય

સાવરક ુંડલા અમરેલી નનકાલ
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