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પક-૧
'પીવીસીએલ પેટા િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૭'

પેટા િવભાગીય કચેર : બલખા, િવભાગીય કચેર : જુનાગઢ રલ-૧, વતુળ કચેર : જુનાગઢ, તારખ : 12/07/2017, સમય : 16:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી વી જે ડઢાણયા, નાયબ ઇજનેર, પેટા િવભાગીય કચેર, બલખા, મો.૯૮૭૯૨૦૨૧૨૧

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 8, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 8, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ી ઉમેશભાઈ બાબુભાઇ ખાવડું

; મુ :- બલખા મોબાઇલ નં :-
૮૩૪૭૬૭૪૨૩૪

રાવતપારા  િવતાર  બલખા  ગમે  િવસાવદર
રોડ પર રહેલ થાંભલા તથા આંબેડકર નાગર
બનાવવા વા જયા તેમજ ગૌતમતગર માં
રહેલ રાવભાઇ સોમાભાઇ ના ઘર પાસેનો
પોલ ખસેડવા બાબત

સદર બાબતે નાયબ ઇજનેર ી બલખા ને જર
થળ સવે  કર  દવસ આંઠ માં  કામગીર  પુણા
કરવાની સૂચના આપવામાં આવેલ છે

રાવતપારા િવતાર બલખા ગમે િવસાવદર રોડ પર
રહેલ થાંભલા તથા આંબેડકર નાગર બનાવવા વા
જયા  તેમજ  ગૌતમતગર  મા ં  રહેલ  રાવભાઇ
સોમાભાઇ ના ઘર પાસેનો પોલ ખસેડવાની કામગીર
તા ૧૦/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 ી મહેભાઇ વાસુદેવભાઈ
નાગેચા ; સરપંચ ી , બલખા
મોબાઇલ નં :- ૭૫૭૩૯૦૬૭૯૦

બલખા  ામ  પંચાયત  હદ  અંદર  આવેલ
પીવીસીએલ  ના  પોલ  ના  થળ  ફેરફાર
બાબતે

સદર બાબતે નાયબ ઇજનેર ી બલખા ને જર
થળ સવે  કર  દવસ આંઠ માં  કામગીર  પુણા
કરવાની સૂચના આપવામાં આવેલ છે.

સદર કામગીર તા. ૨૭/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ પૂણ કરેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 ી કાનભાઇ ગોિવંદભાઇ ભંડેર ;
ગામ :- બલખા , મોબાઇલ ન
:- ૯૪૨૮૬૨૫૯૦૩

ઉમરાળા ખેતીવાડ ફડર માં લોડ વધુ પડતો
હોય અને ફડર મોટું  હોય નાનું  કરવું  અને
લોડ ઓછો કરવો

સદર ફડર નું સવે કાય પૂં કરવામાં આવેલ છે અને
બંધાળા ફડર માં અમુક લોડ ફેરવવા માટે જર
લાઇન કામ કરવામાં વાંધો પડેલ હોય જે વાંધો પેટા
િવભાગ કચેર એ થી િનરાકરણ કયા બાદ કામ પૂં
કરવામાં આવશે અને આ લાઇન કામ બાદ સદર 
નું િનરાકરણ થશે.

હાલ રજૂઆત મુજબ તાંિક મોજણી કામ હાથ ધર
ઉમરાળા  ખેતીવાડ  ફડરનો  ૧૦  વીજ  ડાણોનો
અંદાજત ૭૦.૫ એચપી જેટલો લોડ બંધાળા ફડરમાં
ડ તા.૦૬.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ રજૂઆતનો િનકાલ
કરેલ છે.

િનકાલ
ફડર બદલવા

4 ી અનકભાઇ ભીમભાઇ ભોજક
, ગામ :- બલખા , મોબાઇલ
નં :- ૯૯૨૫૬૯૪૯૪૫

આંબલી ના ઢોળા ઉપર લોખંડ નો પોલ નીચે
થી પોલ ડેમેઝ હોય આ પોલ અકમાત થાય
તેમ હોય આ પોલ બદલાવવો

સદર થળે નાયબ ઇજનેર ારા જર સવે કયા કર
કામ ની જર મંજૂર મેળવી તાકાિલક કામ પૂં
કરવાની સૂચના આપવામાં આવેલ છે.

સદર એક પોલ ઊભો કર તા.૧૧.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ
કામગીર પૂણ કર રજૂઆતનો િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 ી વલભભાઇ મેઘાભાઈ ખાવડું
; ગામ :- બલખા ; મોબાઇલ
નં :- 9586063225

5.  િવસાવદર રોડ થી રવભાઇ સોમાભાઈ
ના ઘર પાસે કેબલ બદલવાની કામગીર બાક
હોય તથા કેબિલંગ કરાવવું

5.     સદર થળે નાયબ ઇજનેર ારા જર સવે
કર કામ ની જર મંજૂર મેળવી તાકાિલક કામ
પૂં કરવાની સૂચના આપવામાં આવેલ છે.

તા.૨૧.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ કામગીર પૂણ કરેલ છે. િનકાલ
મેઇટેનસ

6 ી રાજેશભાઈ લાવભાઇ બુહા ;
ગામ :- અવતડયા ; મોબાઇલ
નં :- ૯૭૧૨૪૮૩૪૭૩

6.  ખેતીવાડ કનેશન માં લોડ વધારો તથા
નવું કનેશન ઝડપ થી કાયવાહ કર આપવું
અથવા બાંધકામ હેતુ માટે ટેપરર કનેશન
ખેતીવાડ માટે આપવું

6.     ખેતીવાડ વીજ ડાણ માં સામાય સંગો
માં તાકાિલક લીડ વધારો આપવામાં આવે છે અને
ખેતીવાડ કનેશન માં ટેપરર વીજ ડાણ આપવું
એ એક નીિતિવષયક બાબત છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

7 ી ધીભાઈ ાડા ; ગામ :-
બંધાલા; મોબાઇલ નં :-
૯૪૨૯૧૬૦૧૩૩

7.  ખેતીવાડ વીજ ડાણ એક સવે નંબર માં
બીજું  કનેશન મેળવવા બાબત અથવા જૂનું
કનેશન નવા સવે  નંબર પર િશટંગ કર
આપવા બાબત

7.     ખેતીવાડ વીજ ડાણ એક સવે નંબર માં 
એક  વીજ  કનેશન  સરકારીની  તા.૧૮.૧૦.૨૦૧૬ની
માગદિશકા મુજબ શરતો / ધારા ધોરણો ને આધીન
મ શકે, હાલ એકજ નામ નું વીજ કનેશન એક
સવ ે  નંબર  મા ંથી  બી  સવ ે  નંબર  મા ં  જર
દાખલાઓ રજૂ કયે િશફટ િનયમાનુસાર કરવામાં આવે
છે

િનકાલ
નવા કનેકશન
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8 ી અનભાઈ ભમાભાઈ ભોજક;
ગામ :- બલખા ; મોબાઇલ નં
૯૯૨૫૬૯૪૯૪૫

તોરિનયા ગામે ઝીવાડયા ફોટ માં ૧૧ કેવી
તથા એલ.ટ. લાઇન બાજુમાં  ભેગી થઈ છે
જેથી  આ તાકાિલક  ધોરણે  કેબિલંગ  કરવા
બાબત

સદર બાબતે નાયબ ઇજનેર ી બલખા ને જર
થળ સવે  કર  દવસ આંઠ માં  કામગીર  પુણા
કરવાની સૂચના આપવામાં આવેલ છે

સદર કામગીર તા.૧૧.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ પૂણ કરેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


