
અનુ
 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 બમ્ભતનીયત 
બતબભુતઈ જીિતભતઈ 
 ગતમ :- વમવતયતળત

અમતરત વમવતયતળત ગતમમત ં
આિેલ મતલલકી નત મકતન ઉપર 
એલ.ટી.ની લતઈન કતઢેલ છે જે 

દુર કરિત બતબત

સદર અરજદતરને જાિક ન ં:-જેફ્ડી/ટેક/૨૩૨૪ તત:-
૧૩/૦૫/૨૦૧૬ િી લતઈન શીફ્ટીંગ મતટે અંદતજપત્ર 

આપિતમત ંઆિેલ છે જે અંદતજપત્ર ભરપતઈ િયે આગળની 
કતયાિતહી કરી શકતય.

નાયબ ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ, 

જાફરાબાદ  મો 
૯૮૭૯૯૩૪૫૩૨૮

જાફરાબાદ સાવરક ુંડલા અમરેલી નનકાલ

૨ િરુ મનોજભતઈ 
કેશભુતઈ  ગતમ :- 

પતટી મતર્સત

ટીંબી િી પતટી મતર્સત આિતી 
હિેી િીજ લતઈન પોલ ઉભત છે 

પરંર્ ુિતયરરિંગ કરેલ નિી.

સદરહુ ૧૧ ર્કિ લીંક લતઈન કે જે લોર જે જી િતય મતિંી 
હમેલ જે જી િતય મત ંપવત મતર્સત અને મોટત મતર્સત 

ગતમોને ફેરિિત મતટે નત ટીંબી િી પતટી મતર્સત જતી ભતરે 
દબતર્ની િીજ લતઈનનત પોલ ઊભત કરેલ છે તેમજ આ પોલ 
પર રેતી અને વસમેન્ટિી ઓટત ભરિતની કતમગીરી ચતલ ુછે. 
આ કતમગીરી પરૂ્ા િયત બતદ િીજ લતઈનનુ ંિતયરરિંગ કરી 
આપિતમત ંઆિશે. જે સપંરૂ્ા કતમગીરી રદિસ-૬ મત ંપરુ્ા 

કરિતમત ંઆિશે.

નાયબ ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ, 

જાફરાબાદ  મો 
૯૮૭૯૯૩૪૫૩૨૮

જાફરાબાદ સાવરક ુંડલા અમરેલી પ્રગનિ હઠેળ સ્ત્રીન્ગીંગ 

કામગીરી સમયે 

ગામ ના 
ઉપસરપુંચ શ્રી 
ઘનશ્યામભાઈ 

દ્વારા વાુંધો 
લેવામાું આવિા 
કામગીરી અટકેલ 

છે.

૩ રેિેન્ય ુથટતફ ર્કિતટર 
કમાચતરી ગર્ ગતમ:-

જાફરતબતદ

જાફરતબતદ ખતતે નિત બનેલ 
રેિેન્ય ુથટતફ ર્કિતટરમત ંનિત 
િીજકનેકશન મતટે જરૂરી ફી 

પી.જી.િી.સી.એલ.ખતતે ભરપતઈ 
કરેલ પરંર્ ુપી.જી.િી.સી.એલ 

જાફરતબતદ દ્વતરત હજુ સિુી મીટર 
આપિતમત ંઆિેલ નિી.

આ િીજ જોડતર્ો આપિત મતટે ૩૦૦ મીટર એલ.ટી. લતઈન 
તેમજ ૬ નિત િીજ પોલ અને ટ્રતન્સફોમાર ૨૫ કે.િી.એ િી 
૧૦૦ કે.િી.એ.નુ ંમકૂી આપિતમત ંઆિેલ છે. તેમજ એલ ટી  

નેટિકા નત પોલ ઉભત કરી િતયરરિંગ પરૂ્ા કરેલ છે. જે 
કતમગીરી તત. ૧૮.૫.૨૦૧૬ નત રોજ પરુ્ા કરેલ છે.

નાયબ ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ, 

જાફરાબાદ  મો 
૯૮૭૯૯૩૪૫૩૨૮

જાફરાબાદ સાવરક ુંડલા અમરેલી નનકાલ

લોક સિંતદ સેર્ ુતતરીખ : ૨૧.૦૫.૨૦૧૬                                તતલકુતનુ ંનતમ  : જાફરતબતદ
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૪ સતખંટ નતિતભતઈ 
િેલતભતઈ ગતમ:-

વમવતયતળત

વમવતયતળત ગતમમત ંપતછળ નત 
વિથતતર મત ંલો-િોલ્ટેજ આિતત 

હોય લતઈટ ડીમ આિિતિી 
નકુશતન િતય છે.

સદર બતબતે વમવતયતળત ગતમે રૂબરૂ મલુતકતત લઇ લો િોલ્ટેજ 
અંગે સવિથતતર ચકતસર્ી કરતત મીતીયતળત ગતમનત પતછળનત 
વિથતતરમત ંલો િોલ્ટેજનો પ્રશ્ન જર્તયેલ. જે મતટે જરૂરી સિે 
કરતત   ટ્રતન્સફોમેર ઉભુ ંકરિતની જરૂર હોય જે અંગે ઉપલી 
કચેરી પતસેિી મજૂંરી  ટી એસ ન ંએસ.કે.ડી/ઓં & મ /ટે-
૨/૧૩૪/૪૩૧૮  તત:-૧૮/૦૪/૨૦૧૬  િી મળેલ છે સદરહુ 
કતમગીરી તત. ૨૨.૫.૧૬ નત રોજ પરુ્ા કરિતમત ંઆિેલ છે.

નાયબ ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ, 

જાફરાબાદ  મો 
૯૮૭૯૯૩૪૫૩૨૮

જાફરાબાદ સાવરક ુંડલા અમરેલી નનકાલ

૫ મનસખુભતઈ ડી 
જાની ગતમ:-ટીંબી

ટીંબી ગતમ મત ંસરકતરી 
દિતખતનત પતછળ લો-િોલ્ટેજ 

બતબત

ટીંબી ગતમે દિતખતનત પતછળ નત વિથતતરમત ંલો-િોલ્ટેજ નત 
પ્રશ્ન નત અનસુિંતને તત:-૧૪.૦૫.૨૦૧૬ નત રોજ ૫ કેિીએ 

ટ્રતન્સફોમેર લગતિી પતિર ચતલ ુકરી સદર પ્રશ્ન ન ુવનરતકરર્ 
કરેલ છે.

નાયબ ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ, 

જાફરાબાદ  મો 
૯૮૭૯૯૩૪૫૩૨૮

જાફરાબાદ સાવરક ુંડલા અમરેલી નનકાલ

૬ મનહરભતઈ એલ. 
િતજા ગતમ:-ટીંબી

ટીંબી સબડીિીઝન ની મજૂંરી 
આપિત બતબત.

ટીંબી ગતમે નવુ ંસબ-ડીિીઝનની મજુંરી બતબતે આ કચેરીનત 
પત્ર નબંર જેફ્ડી/ટેક/૨૩૭૧  તત:-૧૬.૦૫.૨૦૧૬ િી ટીંબી 
ગતમે નિત સબડીિીઝનની મજૂંરી મતટે વિભતગીય કચેરીને 

જરૂરી દથતતિેજો સતિે દરખતથત મોકલિતમત ંઆિેલ છે. જેની 
મજૂંરી મળ્યે સદર પ્રશ્ન ન ુવનરતકરર્ મળશે.

નાયબ ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ, 

જાફરાબાદ  મો 
૯૮૭૯૯૩૪૫૩૨૮

જાફરાબાદ સાવરક ુંડલા અમરેલી પ્રગનિ હઠેળ નનગનમિ કચેરી 
િરફથી મુંજૂરી 

મળ્યેથી

૭ મનહરભતઈ એલ. 
િતજા ગતમ:-ટીંબી

ટીંબી ગતમે પતર્ી પરુિઠતની 
જૂની લતઈન ઉભી કરિત બતબત

ટીંબી ગતમે પતર્ી પરુિઠતની જૂની લતઈન ઉભી કરિત મતટે 
૧૨૫૦ મીટર ૧૧ કે.િી. લતઈન ૨૫ િીજ પોલ તેમજ 

ટ્રતન્સફોમાર સેન્ટર પડી જિત પતમેલ હતત આ લતઈનનત િીજ 
પોલ ઉભત કરિતની કતમગીરી ચતલ ુછે જે કતમગીરી તત. 

૨૨.૫.૨૦૧૬ નત રોજ પરુ્ા કરિતમત ંઆિેલ છે.

નાયબ ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ, 

જાફરાબાદ  મો 
૯૮૭૯૯૩૪૫૩૨૮

જાફરાબાદ સાવરક ુંડલા અમરેલી નનકાલ
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૮ કરર્ભતઈ 
બી.બતરૈયત ગતમ:-

જાફરતબતદ

વશયતળ બેટ ગતમ મત હતલમત ં
અપતતી િીજળી ની સવુિિત 

મતટે જે તે કંપનીએ કેબલ સીિો 
પસતર કરિતને બદલે ચતચં 

ગતમેિી ફેરિી કેબલનુ ંઅંતર 
િિતરેલ છે.શત મતટે? 

વશયતળબેટ ગતમમત ંિીજળી નત 
૨ હતઈમતથક ટતિરો લગતિિત.

સદર કેબલ ચતચં ગતમે િી આપેલ છે કતરર્ કે એક બતજુ 
પીપતિતિ જેટી અને બીજી બતજુ એલ & ટી ની જેટી હોય 
જયત ંજહતજો ની અિર જિર રહતેી હોય કેબલ ને નકુશતન 

િઈ શકે તેમ હોય તેમજ પોટા  ઓફ પીપતિતિ ની પરિતનગી 
મળી શકેલ ન હોિતિી  સદર કેબલ ચતચં િી લીિેલ છે. 
હતઈમતથક ટતિર(ફ્લડ લતઈટ) ફતળિિતની ની કતમગીરી  

ગ્રતમ પચંતયતનત કતયાકે્ષત્રમત ંઆિતી હોય સદરહુ રજૂઆત 
તેઓને કરિત જર્તિેલ છે.

નાયબ ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ, 

જાફરાબાદ  મો 
૯૮૭૯૯૩૪૫૩૨૮
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૯ ભતિેશભતઈ 
જીિકુભતઈ િતળત 

ગતમ:-નતગેશ્રી

નાગેશ્રી ના જ ના પાદર 

નવસ્િારમાું આજદીના ૬૯ વર્ષ 
પછી પણ જ્યોનિગ્રામ લાઈટ 

નથી.

નતગેશ્રી ગતમ નત ંજુનત પતદર વિથતતર ખેતીિતડી વિથતતરમત ં 
હોય હતલ તયત ં૧૧ કેિી બતરમર્ ખેતીિતડી ફીડર મતિંી િીજ-
જોડતર્ો આપેલત છે જેનત ઉપર થપેશ્યલ ડીઝતઈન ટ્રતન્સફોમાર 

લગતિી , ૮ કલતક થ્રી ફેઈઝ તેમજ બતકીનત ૧૬ કલતક 
દરમ્યતન વસિંગલ ફેઈઝ વિજ પરુિઠો પરુો પતડિતમત ંઆિે જ 

છે. સદર પ્રશ્ન બતબતે મતમલતદતર સતહબે ને પત્ર ન ં
:જે.એફ.ડી.એથટત/ટેક/૨૪૨૩ તત:-૧૮/૦૫/૨૦૧૬ િી સદરહુ 

જગ્યત/વિથતતર પેટત-પરત તરીકે છે કે નરહ તે બતબતે 
મતગાદશાન મતગેંલ જેનત પ્રતયતુ્તર મત ંરેફ નો:- તતલકુત વિકતસ 
અવિકતરી સતહબેે પત્ર ક્રમતકં લોકસિંતદ/િશી/૨૬૫/૧૬ તત:-
૧૮/૦૫/૨૦૧૬ િી સદરહુ  જગ્યત પેટત-પરત તરીકે મતન્યતત 
િરતિર્ ુ ંનિી તેમ જર્તિેલ છે . જેિી સદર જગ્યત/વિથતતર 

મત ંકંપની નત ંિીજ-વિતરર્ પરરપત્ર ન:ં-૭૭૪(ગ) તત:-
૪.૦૩.૨૦૦૫ તેમજ પીજીિીસીએલ/રે. 

સેલ/૭૦૫૮/૨૩.૭.૨૦૧૪ અનસુતર જયોવતગ્રતમ ફીડર મતિંી 
વિજ પરુિઠો આપી શકતય નરહ. તેમ છતત,ં ૨૪ કલતક વસિંગલ 
ફેઇઝ વિજ પરુિઠો ખેતીિતડી ફીડર ઉપર િી પરુો પતડિતમત ં

આિે છે.

નાયબ ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ, 

જાફરાબાદ  મો 
૯૮૭૯૯૩૪૫૩૨૮
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