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

પેટા િવભાગીય કચેર : કુિતયાણા, િવભાગીય કચેર : પોરબંદર ાય, વતુળ કચેર : પોરબંદર, તારખ : 11/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એસ.આર.રાડા ૯૯૨૫૨૦૯૯૨૧

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 11, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 11, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 સામતભાઈ િવરમભાઈ

આોલીયા
પટ ેલ  ફ  િવતાર  મા ં  બ ે  નડતર  પ
વીજપોલ તથા જજરત વીજ પોલ બદલવા
બાબત.

સદર રજૂઆત તારખ:-૧૧.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ કંપની
ારા કુિતયાણા પેટા િવભાગીય કચેર ારા યોજવામાં
આવેલ લોક દરબાર માં મળેલ હોય સદર બાબતે
કંપની ના િનયમ મુજબ તાકાિલક કાયવાહ કરવા
માટે અમાર પેટા િવભાગીય કચેરના નાયબ ઇજનેર
ને સુચના આપવામાં આવેલ છે. સદર કાયવાહ અંગે
અરજદારને દવસ ૧૫માં  કરવામાં  આવેલ કાયવાહ
અંગે યુતર પાઠવવા જણાવેલ છે.

થળ ખરાઈ કરતા સદર થળ પર કોઈ વીજ પોલ
જજરત તેમજ નડતર પ વા મળેલ નથી. નગર
પાિલકાની  ભલામણ  મુજબનુ ં  નેટવક  ડ.આઈ.
એસ.એસ.,  કમ અંતગત ફેરવી આપેલ છે  સદર
વીજ પોલ નડતરપ ન હોવાથી નગર પાિલકા ારા
આ પોલ ફેરવવા માટે  ભલામણ કરવામાં  આવેલ
નહતી.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 નંદાણીયા રામભાઈ વીરાભાઈ દુકાન સામેથી  નડતર પ વીજ ાસફમેર
ખસેડવા બાબત.

સદર રજૂઆત તારખ:-૧૧.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ કંપની
ારા કુિતયાણા પેટા િવભાગીય કચેર ારા યોજવામાં
આવેલ લોક દરબાર માં મળેલ હોય સદર બાબતે
કંપની ના િનયમ મુજબ તાકાિલક કાયવાહ કરવા
માટે અમાર પેટા િવભાગીય કચેરના નાયબ ઇજનેર
ને સુચના આપવામાં આવેલ છે. સદર કાયવાહ અંગે
અરજદારને દવસ ૧૫માં  કરવામાં  આવેલ કાયવાહ
અંગે યુતર પાઠવવા જણાવેલ છે.

સદર ાસફમર સેટર નું થળ સવે કરતા થળ
ફેરફાર કરવો તાંિક રતે  શય નથી.  પરંતુ  આ
ાસફમર સેટર નું જર સમારકામ કરાવી આપેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 જગદશ સામત ગોરેસરા સામત ગાંગા ના નામથી ી ફેઇઝ
ખેતીવાડ નવા કનેકસન ના અંદાજ પ ની
રકમ  તારખ  ૨૮.૧૨.૨૦૧૬ના  રોજ  ભરપાઈ
થયેલ હોવા  છતાં  કનેકસન આપવાની  કોઈ
કામગીર થઇ નથી.

સદર રજૂઆત તારખ:-૧૧.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ કંપની
ારા કુિતયાણા પેટા િવભાગીય કચેર ારા યોજવામાં
આવેલ લોક દરબાર માં મળેલ હોય સદર બાબતે
કંપની ના િનયમ મુજબ તાકાિલક કાયવાહ કરવા
માટે અમાર પેટા િવભાગીય કચેરના નાયબ ઇજનેર
ને સુચના આપવામાં આવેલ છે. સદર કાયવાહ અંગે
અરજદારને દવસ ૧૫માં  કરવામાં  આવેલ કાયવાહ
અંગે યુતર પાઠવવા જણાવેલ છે.

સદર વીજ ડાણ ના અંદાજપ ની રકમ તારખ
૨૮.૧૨.૨૦૧૬ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે, પરંતુ જર
૧૧કેિવ લાઈન ઉભી કરવા માટે બાજુમાં ખેડૂત ના
ખેતર માંથી લાઈન ઉભી કરવાની થતી હોય તેના
ારા લાઈન ઉભી કરવાની કામગીર અટકાવેલ છે. જે
તકરાર ના િનવારણ માટે બે થી ણ વખત પેટા
િવભાગીય  કચેર  તેમજ  આગેવાનોને  સાથે  રાખી
તકરાર િનવારણ માટે યન કરેલ પરંતુ તકરાર નું
સમાધાન ન થતા સદર દરખાત લેકટર ને પ
નં.કે.ટ.વાય./ટેક/૨૨૧૦  તારખ:-૩૧.૦૫.૨૦૧૭  થી
મોકલી આપવામાં આવેલ છે. જે હાલમાં કલેકટર ી
ના  તર ે  પ ેડગ  હોય  તેમનો  િનણય  મુજબ
આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
ડએમ રફર
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4 સરપંચ ી ામ પંચાયત
માંડવા

ગામા આવેલા લોખંડ ના થાંભલા ની જયા એ
િસમેટ  ના  થા ંભલા  ઉભા  કરવા  તેમજ
કેબિલંગ કરવા બાબત.

સદર રજૂઆત તારખ:-૧૧.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ કંપની
ારા કુિતયાણા પેટા િવભાગીય કચેર ારા યોજવામાં
આવેલ લોક દરબાર માં મળેલ હોય સદર બાબતે
કંપની ના િનયમ મુજબ તાકાિલક કાયવાહ કરવા
માટે અમાર પેટા િવભાગીય કચેરના નાયબ ઇજનેર
ને સુચના આપવામાં આવેલ છે. સદર કાયવાહ અંગે
અરજદારને દવસ ૧૫માં  કરવામાં  આવેલ કાયવાહ
અંગે યુતર પાઠવવા જણાવેલ છે.

માંડવા ગામ માં ડ.ડ.યુ..જે.વાય. યોજના અંતગત
કુલ ૧૦૫૦ મીટર કેબલ તથા ૪૦ પોલ નાંખવા
માટેની િપયા ૯૦૫૬૩/- ની દરખાત ોજેટ નંબર
૧૪૯૪૯૯ થી મુકેલ છે. જે કામ ડ.ડ.યુ..જે.વાય.
યોજનાની સમય મયાદા માં પૂણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 ચેબર ઓફ કોમસ કુિતયાણા શહેરમાં  રોજ બે  થી  ણ વખત
વીજ પુરવઠો બંધ થાય છે.

સદર રજૂઆત તારખ:-૧૧.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ કંપની
ારા કુિતયાણા પેટા િવભાગીય કચેર ારા યોજવામાં
આવેલ લોક દરબાર માં મળેલ હોય સદર બાબતે
કંપની ના િનયમ મુજબ તાકાિલક કાયવાહ કરવા
માટે અમાર પેટા િવભાગીય કચેરના નાયબ ઇજનેર
ને સુચના આપવામાં આવેલ છે. સદર કાયવાહ અંગે
અરજદારને દવસ ૧૫માં  કરવામાં  આવેલ કાયવાહ
અંગે યુતર પાઠવવા જણાવેલ છે.

ક ુ િતયાણા  શહ ેરના  ઉોગો  ન ે  અબન  અને
યોિતામ ફડર માંથી સતત અને ગુણવતા સભર
વીજ પુરવઠો પુરો પાડવામાં આવે છે. જેમાં આકિમક
ફોટ સતા તાકાિલક ફોટ રપેર કર શય તેટલો
વહેલો વીજ પુરવઠો પુનઃ થાિપત કરવા માટે ૨૪
કલાક લાઈન ટાફ ની યુટ ગોઠવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 ચેબર ઓફ કોમસ કુિતયાણા ગામ તથા શહેર િવતારમાં કેિમકલ
અથગ કરવા બાબત.

કે િમકલ  ટાઇપ  અથગ  એ  એક  ખાસ  કારના
અિથ ંગછ ે .  હાલમા ં ,  પીવીસીએલના  દર ેક
ાસફમરમાં  RE ના ધારા ધોરણ મુજબ અિથંગ
કરવામા ં  આવ ે  છ ે .  તથા  જ રયાત  મ ુજબ
ાસફમરમા ં  અિથંગર-એટવેશનપણ  RE
નાધારાધોરણ મુજબ કરવામાં  આવે  છે.  કુિતયાણા
શહેર િવતારમાં સરકારીની દનદયાળ ામયોિત
યોજના  (ડ.ડ.યુ.જે..વાય.)  કમમાં  ૧૯૫  નંગ
ાસફમરમાં  તથા ઇટેટેડ પાવર ડેવલોપમેટ
િસટમ  (આઈ.પી.ડ.એસ.)  કમ  મા ં  ૩૦નંગ
ાસફમરમાં  અિથંગ ર-એટવેશન કરવાનું  કામ
૩૧-૦૩-૨૦૧૭ સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવેલ છે

ક ે િમકલ  ટાઇપ  અથગ  એ  એક  ખાસ  કારના
અિથ ંગછ ે .  હાલમા ં ,  પીવીસીએલના  દર ેક
ાસફમરમાં  RE ના ધારા ધોરણ મુજબ અિથંગ
કરવામા ં  આવ ે  છ ે .  તથા  જ રયાત  મ ુજબ
ાસફમરમા ં  અિથંગર-એટવેશનપણ  RE
નાધારાધોરણ મુજબ કરવામાં  આવે  છે.  કુિતયાણા
શહેર િવતારમાં સરકારીની દનદયાળ ામયોિત
યોજના  (ડ.ડ.યુ.જે..વાય.)  કમમાં  ૧૯૫  નંગ
ાસફમરમાં  તથા ઇટેટેડ પાવર ડેવલોપમેટ
િસટમ  (આઈ.પી.ડ.એસ.)  કમ  મા ં  ૩૦નંગ
ાસફમરમાં  અિથંગ ર-એટવેશન કરવાનું  કામ
૩૧-૦૩-૨૦૧૭ સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 ચેબર ઓફ કોમસ સરકાર કચેરઓ માં ૨૪ કલાક વીજ પુરવઠો
જળવાય રહે તેમજ આ કચેરઓ માં કેિમકલ
અથગ કરવા બાબત.

કુિતયાણા સહેર તથા સરકાર કચેરઓ માં ૨૪ કલાક
વીજ  પુરવઠો  જળવાય  રહે  તે  માટે  ૨૪  કલાક
ટેકનીકલ લાઈન ટાફની ગોઠવણ કરેલ છે. ઉપરાંત
કેિમકલ ટાઈપ અથગ તાંિક રતે કર શકાય નથી

કુિતયાણા સહેર તથા સરકાર કચેરઓ માં ૨૪ કલાક
વીજ  પુરવઠો  જળવાય  રહે  તે  માટે  ૨૪  કલાક
ટેકનીકલ લાઈન ટાફની ગોઠવણ કરેલ છે. ઉપરાંત
કેિમકલ ટાઈપ અથગ તાંિક રતે કર શકાય નથી

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 ચેબર ઓફ કોમસ કુિતયાણા ઓફસ ખાતે માહતી કે ખોલવા
બાબતે

કુિતયાણા પેટા િવભાગીય કચેર એ કાયરત છે અને
જુ આસી ી પી.સી.ભુંડયા, કમચારને તે કામ માટે
િનયુત કરેલ છે

કુિતયાણા પેટા િવભાગીય કચેર એ કાયરત છે અને
જુ આસી ી પી.સી.ભુંડયા, કમચારને તે કામ માટે
િનયુત કરેલ છે

િનકાલ
જનરલ માહતી

9 ચેબર ઓફ કોમસ કુિતયાણા ઓફસ ખાતે ાહકો ને બેસવાની
યવથા કરવા બાબત

કુિતયાણા ઓફસ ખાતે ાહકો ને બેસવા માટે હતી
છતાં  વધુ ાહકો બેસી શકે  તેના માટે  વયવથા
કરવામાં આવેલ છે

કુિતયાણા ઓફસ ખાતે ાહકો ને બેસવા માટે હતી
છતાં  વધુ ાહકો બેસી શકે  તેના માટે  વયવથા
કરવામાં આવેલ છે

િનકાલ
કચેર સંબિધત
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10 ચેબર ઓફ કોમસ કુિતયાણા  શહેર  ના  જજરત વીજપોલ તથા
વાયર બદલવા

સદર રજૂઆત તારખ:-૧૧.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ કંપની
ારા કુિતયાણા પેટા િવભાગીય કચેર ારા યોજવામાં
આવેલ લોક દરબાર માં મળેલ હોય સદર બાબતે
કંપની ના િનયમ મુજબ તાકાિલક કાયવાહ કરવા
માટે અમાર પેટા િવભાગીય કચેરના નાયબ ઇજનેર
ને સુચના આપવામાં આવેલ છે. સદર કાયવાહ અંગે
અરજદારને દવસ ૧૫માં  કરવામાં  આવેલ કાયવાહ
અંગે યુતર પાઠવવા જણાવેલ છે.

કુિતયાણા  શહેરના  જજરત  વીજપોલ  અને  ખુલા
વાયર  ની  જયા  એ  એ.બી.  ક ેબલ  બદલવાની
કામગીર આઈ.પી.ડ.એસ., કમ હેઠળ ચાલુ છે -
>૧૧કેવી લાઈન ૪ કમી- દરખાત માંથી ૦.૯ કમી
બદલાવેલ છે જેમાં ૩.૧ કમી ની કામગીર બાક છે.
-> એલ.ટ. લાઈન ૧૫ કમી- દરખાત માંથી ૩ કમી
બદલાવેલ છે જેમાં ૧૨કમી ની કામગીર બાક છે. જે
બંને ૩૧.૦૩.૨૦૧૮ સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

11 ચેબર ઓફ કોમસ કુિતયાણા  શહેર  માં  નવા  આવતા  ઉોગને
૨૪કલાક વીજ પૂર પાડવી.

સદર રજૂઆત તારખ:-૧૧.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ કંપની
ારા કુિતયાણા પેટા િવભાગીય કચેર ારા યોજવામાં
આવેલ લોક દરબાર માં મળેલ હોય સદર બાબતે
કંપની ના િનયમ મુજબ તાકાિલક કાયવાહ કરવા
માટે અમાર પેટા િવભાગીય કચેરના નાયબ ઇજનેર
ને સુચના આપવામાં આવેલ છે. સદર કાયવાહ અંગે
અરજદારને દવસ ૧૫માં  કરવામાં  આવેલ કાયવાહ
અંગે યુતર પાઠવવા જણાવેલ છે.

ક ુ િતયાણા  શહ ેરના  ઉોગો  ન ે  અબન  અને
યોિતામ ફડર માંથી સતત અને ગુણવતા સભર
વીજ પુરવઠો પુરો પાડવામાં આવે છે. જેમાં આકિમક
ફોટ સતા તાકાિલક ફોટ રપેર કર શય તેટલો
વહેલો વીજ પુરવઠો પુનઃ થાિપત કરવા માટે ૨૪
કલાક લાઈન ટાફ ની યુટ ગોઠવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


