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

િવભાગીય કચેર : સાવરકુંડલા, વતુળ કચેર : અમરેલી, તારખ : 07/12/2018, સમય : 10:30
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : કે કે સૈની કાયપાલક ઇજનેર ૯૯૨૫૨૦૯૩૮૧

રજુ થયેલ ોની સંયા : 11, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 11, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ
પેટા

િવભાગીય
કચેર

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

1 સાવરકુંડલા
શહેર

રવભાઈ
ડુંગરશીભાઈ
સોલંક ગામ
સાવરકુંડલા

હાથસણી રોડ પરના ભીમભાઈ ની ડેર પાસે
ના વાયરો જુના હોય તેમજ વારંવાર વાયર
તૂટવાના  કારણે  વીજ  પુરવઠો  ખોરવાતો
હોવાથી  જુના  વીજ  વાયર  બદલવા  બાબત.

સદર  અરજદારની  રજૂઆત અવયે  નાયબ ઈજનેર
સાવરકુંડલા શહેર ારા હાથસણી રોડ ભીમભાઈ ની
ડેર  પાસેના  થળનું  જર સવે  કર જે  અંગે  ની
દરખાત ઉપલી કચેરને મોકલવામાં આવશે. સમ
અિધકારની મંજૂર, તથા જર માલસમાન મયેથી
સદર કામગીર દવસ – ૧૫ માં પૂણ કરવામાં આવશે.

હાથસણી રોડ પરના ભીમભાઈ ની ડેર પાસેના જુના
વાયરો બદલવા માટેનો ોજેટ નં ૨૩૯૨૭૮ મુકેલ,
જેમાં ૪ કલોમીટર ૫૫ એમ એમ નો કંડકટર લઇ
અને જુનો કડટર બદલવાની કામગીર સંતોષકારક
રતે  પૂણ  કર  સદર  ાહકની  ફરયાદ  નુ  સુખદ
િનવારણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 સાવરકુંડલા
શહેર

લાખાભાઈ
લવાભાઈ ગામ
સાવરકુંડલા

હાથસણી  રોડ  નવો  બનતા  રોડ  ોસ થતા
વાયરો  (સંજયભાઈ  પરમારના  દવાખાનાથી
સીટ  િવતાર  પુરો  થાય  યા ં  સ ુધી  ના
ોસગ)અય  િવકપો  ારા  રોડ  ોસના
નડતરપ  વાયરો  દુર  કરવા  બાબત.

સદર  અરજદારની  રજૂઆત અવયે  નાયબ ઈજનેર
સાવરકુ ંડલા  શહેર  ારા  હાથસણી  રોડ  (સંજયભાઈ
પરમારના દવાખાનાથી સીટ િવતાર પુરો થાય યાં
સુધી ના ોસગ) થળનું જર સવે કર જે અંગે ની
દરખાત ઉપલી કચેરને મોકલવામાં આવશે. સમ
અિધકારની મંજૂર, તથા જર માલસમાન મયેથી
સદર કામગીર દવસ – ૧૫ માં પૂણ કરવામાં આવશે.

સદર  અરજદારની  રજૂઆત અવયે  નાયબ ઈજનેર
સાવરકુ ંડલા  શહેર  ારા  હાથસણી  રોડ  (સંજયભાઈ
પરમારના દવાખાનાથી સીટ િવતાર પુરો થાય યાં
સુધી ના ોસગ) થળનું જર સવે કર, ોજેટ નં
૨૩૯૨૭૮ મુકેલ.  જેમાં  ૧.૫ કલોમીટર એબીસીકેબલ
લઇ અને નવા પોલ ઊભા કર રોડ ોસ થતા વાયરો
દુર કર તેને બદલવાની કામગીર સંતોષકારક રતે
પૂણ કર સદર ાહક ની ફરયાદનું સુખદ િનવારણ
કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 સાવરકુંડલા
શહેર

અજયભાઈ
શાંતીભાઈ ગામ
સાવરકુંડલા

હાલમાં ભુવા રોડ ને પહોળો કરવાની કામગીર
ચાલુ હોય તેમજ આપની કચેર ારા આપવામાં
આવેલ અંદાજપ પણ ભરાયેલ હોય તો આ
કામને નડતરપ પોલ સવરે ફેરવી આપવા
બાબત.

સદર  અરજદારની  રજૂઆત અવયે  નાયબ ઈજનેર
સાવરકુંડલા શહેર ારા ભુવા રોડ ને પહોળો કરવાની
કામગીરના  નડતરપ પોલ  દવસ ૧૦  માં  ફેરવી
આપવામાં આવશે.

સદર  અરજદારની  રજૂઆત અવયે  નાયબ ઈજનેર
સાવરકુંડલા શહેર ારા ભુવા રોડ ને પહોળો કરવાની
કામગીરના  નડતરપ  પોલ  દવસ ૧૦  માં  ફેરવી
આપવામા ં  આવશે.  ભુવા  રોડ  પહોળો  કરવાની
કામગીર ની .નડતર પ પોલ નંગ-૨૨ નાયબ ઇજનેર
સાવરકુંડલા શહેર ારા તારખ ૧૭.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ
ફેરવી આપી કામગીર સંતોષ કારક રતે પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ લાઇન

4 સાવરકુંડલા
શહેર

રેવે ડવીઝનલ
મેનેજર ગામ
સાવરકુંડલા મો.
૯૪૨૮૬૧૮૮૦૪

અમો  ારા  ર ેવ ે  ફાટક  માટ ે  નવા  વીજ
ડાણની માંગણી કરેલ તેમજ તેમનું અંદાજપ
પણ ભરાઈ ગયેલ હોય અમોને તાકાલીક વીજ
ડાણ આપવા બાબત.

સદર  અરજદારની  રજૂઆત અવયે  નાયબ ઈજનેર
સાવરકુંડલા શહેર ારા રેવે ફાટકના નવા વીજડાણ
આપવાની  કામગીર  દવસ ૧૦  માં  પૂણ  કરવામાં
આવશે.

રેવે ફાટક નુ વીજડાણ ડ કેટેગર માં હોઈ જર
૧૫  પોલ ઉભા  કર,  ૫  કેવીયે  નુ  ટસી  લગાવી
તારખ  ૨૬.૧૨.૨૦૧૮.  ના  રોજ  વીજડાણ  નાયબ
ઇજનેર સાવરકુંડલા શહેર ારા આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો

5 સાવરકુંડલા
ાય

જેતીભાઈ
વાલાભાઈ
કથીરયા ગામ :
ધજડ

મારા ખેતીવાડ વીજ ડાણમાં લોડ વધારાની
માંગણી કરતા તે લોડ વધારો કર આપેલ છે
પરંતુ તેમનો કેબલ બદલાવેલ નથી તો આ
કેબલ તાકાલીક બદલાવી આપવા બાબત.

સદર  અરજદારની  રજૂઆત અવયે  નાયબ ઈજનેર
સાવરકુંડલા ાય ારા અરજદારના ખેતીવાડ વીજ
ડાણના કેબલ બદલાવવાની કામગીર દવસ ૧૦ માં
પૂણ કરવામાં આવશે.

જયંતીભાઈ  વાલાભાઈ  કથીરયા  ના  ખેતીવાડ
વીજડાણ માં લોડ વધારો કરતા સમયે બાક રહેલ
જુનો કેબલ ઉતાર તેમની જયા પર ૫૦ એમ એમ
નો કેબલ બદલવી કામગીર તારખ ૧૭.૧૨.૨૦૧૮ ના
રોજ નાયબ ઇજનેર સાવરકુંડલા ાય ારા પૂણ કરેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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6 સાવરકુંડલા
ાય

રાજુભાઈ
ભોળાભાઈ
કાકડયા ગામ:
ધજડ મો.

મારા ખેતીવાડ વીજ ડાણમાં  LT લાઈનના
એક ગાળાના વાયર ખુબ જ ઢલા થઇ ગયેલ
હોય સવરે ખેચી આપવા બાબત.

સદર  અરજદારની  રજૂઆત અવયે  નાયબ ઈજનેર
સાવરકુંડલા ાય ારા અરજદારના ખેતીવાડ વીજ
ડાણના LT લાઈનના ઢલા થઇ ગયેલ ગાળા ના
વાયરો ખેચી કમ્લીટ સમારકામ દવસ ૧૦ માં પૂણ
કરવામાં આવશે.

રાજુભાઈ ભોળાભાઈ કાકડયા ની વાડ માં ઢલા થઇ
ગયેલ એક ગાળા ના વાયર ખચી તેમજ નામી ગયેલ
પોલ સીધો કર જર સમારકામ તારખ ૧૭.૧૨.૨૦૧૮
ના રોજ નાયબ ઇજનેર સાવરકુંડલા ાય ારા કર
આપેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 સાવરકુંડલા
ાય

જયેશભાઈ
વલભભાઈ
કથીરયા ગામ :
ધજડ
મો.૯૪૨૭૨૭૮૪૯૮

મારા ખેતીવાડ વીજ ડાણનો લોડ હાલમાં ૧૫
એચ.પી નો છે તો મને તેમાંથી લોડ ઘટાડ
૭.૫ એચ.પી નુ કર આપવા બાબત.

અરજદાર ારા તેમના ખેતીવાડ વીજ ડાણ ના લોડ
ઘટાડાની દરખાત પેટા િવભાગ કચેર, સાવરકુંડલા
ાય ને કરેલ નથી. લોડ ઘટાડાની દરખાત કયે
અરજદારના લોડ ઘટાડાની કામગીર દવસ - ૧૦ માં
પૂણ કરવામાં આવશે.

અરજદાર ારા તેમના ખેતીવાડ વીજ ડાણ ના લોડ
ઘટાડાની દરખાત પેટા િવભાગ કચેર, સાવરકુંડલા
ાય ને કરેલ નથી. લોડ ઘટાડાની દરખાત કયે
અરજદારના લોડ ઘટાડાની કામગીર દવસ - ૧૦ માં
પૂણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો

8 સાવરકુંડલા
ાય

કનુભાઈ નનુભાઈ
કથીરયા ગામ :
ધજડ
મો.૯૪૨૭૨૭૮૪૯૮

મારા ખેતીવાડ વીજ ડાણનો લોડ હાલમાં ૫૩
એચ.પી નો છે તો મને તેમાંથી લોડ ઘટાડ ૨૫
એચ.પી નુ કર આપવા બાબત.

અરજદાર ારા તેમના ખેતીવાડ વીજ ડાણ ના લોડ
ઘટાડાની દરખાત પેટા િવભાગ કચેર, સાવરકુંડલા
ાય ને કરેલ નથી. લોડ ઘટાડાની દરખાત કયે
અરજદારના લોડ ઘટાડાની કામગીર દવસ - ૧૦ માં
પૂણ કરવામાં આવશે.

અરજદાર ારા તેમના ખેતીવાડ વીજ ડાણ ના લોડ
ઘટાડાની દરખાત પેટા િવભાગ કચેર, સાવરકુંડલા
ાય ને કરેલ નથી. લોડ ઘટાડાની દરખાત કયે
અરજદારના લોડ ઘટાડાની કામગીર દવસ - ૧૦ માં
પૂણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો

9 સાવરકુંડલા
ાય

સરપંચી,
પીયાવા ગામ :
પીયાવા

પીયાવા ગામે ગોકુળનગર િવતારમાં ખુબ જ
લો વોટેજ મળતા હોય તો નવું ટ.સી ઉભું
કર આપવા બાબત.

સદર  અરજદારની  રજૂઆત અવયે  નાયબ ઈજનેર
સાવરકુંડલા  ાય  ારા  પીયાવા  ગામે  ગોકુળનગર
િવતારના  થળનુ ં  જર  સવ ે  કર  જે  અંગે  ની
દરખાત ઉપલી કચેરને મોકલવામાં આવશે. સમ
અિધકારની મંજૂર, તથા જર માલસમાન મયેથી
સદર કામગીર દવસ – ૧૫ માં પૂણ કરવામાં આવશે.

સદર  અરજદારની  રજૂઆત અવયે  નાયબ ઈજનેર
સાવરકુંડલા  ાય  ારા  પીયાવા  ગામે  ગોકુળનગર
િવતારના થળનું જર સવે કર ોજેટ નં. ૨૪૧૩૪૯
થી ૨૦૦ મી. નવી એચ.ટ લાઈન તેમજ ૧૦૦ કેવીએ
નુ ાસફમર ઉભું કર તથા ૨૫૦ મી.નવી એલ.ટ
લાઈન  ઉભી  કર  ત ેમજ  રોડ  ોસગ  દ ુર  કર
તા.૧૫.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ કામગીર પૂણ કર ાહક ની
ફરયાદનું સુખદ િનવારણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

10 રાજુલા
શહેર

ધીભાઈ
જસાભાઈ અરડુ
ગામ : મદર
મો.
૭૦૯૬૨૭૦૯૨૧

તા.૨૭.૦૭.૨૦૧૭  ના  રોજ  .૨૦૦/-  પહોચ
નં.૧૩૧૯૪  થી  ભરપાઈ  કર  નવા  ખેતીવાડ
વીજ ડાણની માંગણી કરેલ છે પરંતુ અમોને
આજદન  સુધી  અંદાજપ  મળેલ  નથી  તો
સવરે આપવા બાબત.

રાજુલા શહેર પેટા િવભાગીય કચેરમાં ટાગેટ મુજબ
તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૬ સુધીના નવા ખેતીવાડ વીજ ડાણ
ના અંદાજપ આપવામાં  આવેલ છે  તેમજ નાયબ
ઈજનેર રાજુલા શહેર ારા વષ ૨૦૧૭ ની આર.સી
પ ેડગ  અરના  સવ ેની  કામગીર  ચાલ ુ  છ ે .
અરજદારને  દવસ - ૧૦ માં  અંદાજપ આપવાની
કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે.

રાજુલા શહેર પેટા િવભાગીય કચેરમાં ટાગેટ મુજબ
તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૬ સુધીના નવા ખેતીવાડ વીજ ડાણ
ના અંદાજપ આપવામાં  આવેલ છે  તેમજ નાયબ
ઈજનેર રાજુલા શહેર ારા વષ  ૨૦૧૭ ની આર.સી
પેડગ અરના સવેની કામગીર ચાલુ છે. અરજદારને
દવસ - ૧૦ માં અંદાજપ આપવાની કામગીર પૂણ
કરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો

11 રાજુલા
ાય

મંગળભાઈ
ભવાનભાઈ
કલસરયા ગામ :
ંજરડા
મો.૯૨૬૫૫૬૧૬૦૦

તા.૧૬.૧૦.૨૦૧૨  ના  રોજ  .૨૦૦/-  પહોચ
નં.૧૫૪૨૭૮ થી ભરપાઈ કર નવા ખેતીવાડ
વીજ ડાણની માંગણી કરેલ છે પરંતુ અમોને
આજદન  સુધી  અંદાજપ  મળેલ  નથી  તો
સવરે આપવા બાબત.

રાજુલા ાય પેટા િવભાગીય કચેરમાં તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૭
સુધીના નવા ખેતીવાડ વીજ ડાણ ના અંદાજપ
આપવામાં  આવેલ છે પરંતુ  મંગળભાઈ ભવાનભાઈ
કલસરયા ગામ - ંજરડા ને તા.૧૬.૧૦.૨૦૧૨ ના રોજ
ની અર નુ અંદાજપ મળેલ ન હોય જેમનુ જર
ઓફસ રેકડ  તપાસી નાયબ ઈજનેર, રાજુલા ાય
ારા આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

રાજુલા ાય પેટા િવભાગીય કચેરમાં તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૭
સુધીના નવા ખેતીવાડ વીજ ડાણ ના અંદાજપ
આપવામાં  આવેલ છે  પરંતુ  મંગળભાઈ ભવાનભાઈ
કલસરયા ગામ - ંજરડા ને તા.૧૬.૧૦.૨૦૧૨ ના રોજ
ની અર નુ અંદાજપ મળેલ ન હોય જેમનુ જર
ઓફસ રેકડ  તપાસી નાયબ ઈજનેર, રાજુલા ાય
ારા આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો


