
Page 1 of 4

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

િવભાગીય કચેર : વેરાવળ, વતુળ કચેર : જુનાગઢ, તારખ : 03/12/2018, સમય : 15:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ડ. વી. લાખાણી કાયપાલક ઇજનેર ૯૮૭૯૨૦૦૭૮૮

રજુ થયેલ ોની સંયા : 25, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 24, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 1

મ
પેટા

િવભાગીય
કચેર

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

1 વેરાવળ
શહેર

ઝવેરભાઈ ડ.
ઠકરાર,
મુખી ગીર
સોમનાથ
જલા ભાજપ
વેરાવળ

વેરાવળ ખાતે ગીર સોમનાથ વતુળ કચેર ની
રચના કરવા બાબત અને આ રચના દરિમયાન
કેશોદ  િવભાગીય કચેરને  સમાવેશ  ન કરવા
બાબત.

તાંિક તથા ભૌગોિલક ટએ કેસોદ િવભાગીય કચેરને
ગીર- સોમનાથ વતુળ કચેરમાં સમાવેશ કરેલ છે. તથા
ગીર  સોમનાથ ખાતે  નવી  વતુળ  કચેર  બનાવવા
માટેની  દરખાત અેની  કચેર  ારા  પ નં.૪૬૬૪
તા.૧૭.૦૭.૨૦૧૮ થી મંજૂર  અથે  મોકલેલ છે,  જેની
મંજૂર મયે આગળની કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે

િનકાલ
કચેર સંબિધત /
એચઆર / િસિવલ

2 વેરાવળ
શહેર

હતેશભાઈ
જલાણી,
શાક માકેટ
પાસે, વેરાવળ

મોટ શાક માકેટ  િવતારમાં  એલટના જૂના
વાયરો વરત બદલવા બાબત

દન-7માં સદરહુ એલટનો સવે કર જર મંજૂર લઈ
બદલી આપવા નાયબ ઇજનેર વેરાવળ શહેરને સૂચના
આપવામાં આવેલ છે

સદરહુ  કામગીર  પૂણ  કર  તા.૦૪.૧૨.૨૦૧૮ના  રોજ
રજૂઆતનો િનકાલ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 વેરાવળ
શહેર

પંકજભાઈ
મેહતા, નવા
રબાર વાડા
વેરાવળ

વેરાવળ શહેર પેટા િવભાગીય કચેર ના વીજ
બલોમા ં  જલો  ગીર  સોમનાથ  ના  બદલે
જુનાગઢ આવવા બાબત.

સદરહુ  બાબતે જર દરખાત દવસ-૭માં  િનગમીત
કચેર, રાજકોટને સાદર કરવામાં આવશે જેની મંજૂર
મયે આગળની કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે

સદરહ ુ ં  બ ાબત ે  વત  ુ ળ  કચ ે ર    ા ર ા  પ
નં.એસઇજેએનડ  /ર ેવ  /ગીર  સોમનાથ/  8210
તા.૨૯.૧૨.૨૦૧૮થી  જર  કાયવાહ  અથે  િનગમીત
કચેર,  રાજકોટ ખાતે  સાદર કરેલ છે.  જેની મંજૂર
મયે  આગળની  કાયવાહ  વરત  હાથ  ધરવામાં
આવશે.

ગિત હેઠળ
30/04/2019
રેવેયુ / બીલ

4 આઇડસી
વેરાવળ

સાલવી
સબબીર હુસેન
સૈયદ, ભાલકા
કોલોની ,
વેરાવળ

વડ નં  5 અને  6 ના િવતારમાં નવા રતા
બનાવવાની  નગર  પાિલકાની  કામગીર  ચાલુ
હોય  નડતર  પ  વરત  ખસેડ  આપવા
બાબત.

દન-30માં સદરહુ નડતરપ વીજ લાઇન નો સવે કર
ડઆઇએસએસ યોજના હેઠળ મંજૂર  લઈ નડતરપ
લાઇન  હટ ાવવા  બાબત ે  ન ાયબ  ઇજન ે ર ી
આઇડસીન ે  સ ૂચના  આપવામા ં  આવ ેલ  છ ે

સદરહુ િવતારમાં સરકારીની ડઆઈએસએસ યોજના
હેઠળ તાંિક  મોજણીકામ  હાથ  ધર  જર  મંજૂર
મેળવેલ  છે,  જે  મુજબ કુલ  ૦.૨૪૦  કમી  એચટ
લાઇન, ૦.૭૦૦ કમી એલટ લાઇન અને ૨૪ જેટલા
વીજ પોલ ઊભા કરવાનો સમાવેશ થાય છે, જે સદર
યોજના અંિતત પૂણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ લાઇન

5 આઇડસી
વેરાવળ

તુલસીભાઈ કે,
ગોહેલ,
મુખી
માછમાર
બોટ
એસોસીએસન
વેરાવળ.

વેરાવળ આઇડસી પેટા િવભાગીય કચેરનું
િવભાજન કર નવી વધારાની ઔધૌિગક પેટા
િવભાગીય કચેર મંજૂર કરવા બાબત.

સદર બાબતે વડ કચેર, યુવીએનએલ ારા પ
નં.યુવીએનએલ / એચઆર/ ૧૮૧૭ તા.૧૮.૦૮.૨૦૧૮થી
દરખાત ના મંજૂર કરેલ છે, જેથી િવભાજન થઈ શકે
નહ.

િનકાલ
કચેર સંબિધત /
એચઆર / િસિવલ
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6 આઇડસી
વેરાવળ

તુલસીભાઈ કે,
ગોહેલ,
મુખી
માછમાર
બોટ
એસોસીએસન
વેરાવળ.

ગીર  સોમનાથ  વત ુળ  કચેર  મંજ ૂર  કરવા
બાબત.

ગીર  સોમનાથ ખાતે  નવી  વતુળ  કચેર  બનાવવા
માટેની  દરખાત અેની  કચેર  ારા  પ નં.૪૬૬૪
તા.૧૭.૦૭.૨૦૧૮ થી મંજૂર  અથે  મોકલેલ છે,  જેની
મંજૂર મયે આગળની કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે

િનકાલ
કચેર સંબિધત /
એચઆર / િસિવલ

7 આઇડસી
વેરાવળ

તુલસીભાઈ કે,
ગોહેલ,
મુખી
માછમાર
બોટ
એસોસીએસન
વેરાવળ.

િવિવધ  હેતુના  હંગામી  વીજ  ડાણો  મંજૂર
કરવાની સા લોકલ ઓફસને આપવા બાબત

સદરહુ બાબત ડઓપી અવયે નીિત િવષયક છે જેથી
િવિવધ હેતુના હંગામી વીજ ડાણો મંજૂર કરવાની સતા
લોક ઓફસને આપી શકાય નહ

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો

8 આઇડસી
વેરાવળ

વેરાવળ
ડસ્યલ
એસોસીએસન
, વેરાવળ
આઇડસી

એચટ વીજ ડાણોના બલ ાહકોને ઇ-મેઇલ
ારા  મ રહે  તેવી  યવથા  ઊભી  કરવા
બાબત.

સદરહુ બાબતે જણાવવાનું કે એચટ વીજ ડાણોના
બલો  ર  પોટથી  મોકલવામા ં  આવે  છે  તેમજ
પીવીસીએલના મયાદત ટાફ તેમજ સમયને યાને
રાખી હાલ એચટ વીજ ડાણોના બલો ઇ-મેઈલ ારા
મોકલવાની બાબત ાહય રાખી શકાય નહ.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

9 આઇડસી
વેરાવળ

વેરાવળ
ડસ્યલ
એસોસીએસન
, વેરાવળ
આઇડસી

વેરાવળ આઇડસી  િવતારમાં  શારદા  અને
રાજધાની  ફડરઓમા  વીજ  વાયરો  બદલવા
બાબત.

દન-30 માં સદરહુ ફડરઓનું સવે કર જર મંજૂર
લઈ જરયાત માણે  વીજ વાયરો બદલી આપવા
નાયબ  ઇજનેરી  આઇડસીને  સૂચના  આપવામાં
આવેલ છે.

સદરહુ િવજફડરોમાં સલન પેટા િવભાગ ારા તાંિક
મોજણી  કામ  હાથ  ધર  ૧૧  કેવી  શારદા  ફડરમાં
બદલવા પા ૨ કમી વીજ વાયર તથા ૧૧ કેવી
રાજધાની ફડરમાં બદલવા પા ૧ કમી વીજ વાયર
તા.  ૨૩.૦૧.૨૦૧૯  સુધીમા ં  તબકકા  વાર  બદલી
રજૂઆતનો િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

10 આઇડસી
વેરાવળ

વેરાવળ
ડસ્યલ
એસોસીએસન
, વેરાવળ
આઇડસી

િવિવધ  હેતુના  હંગામી  વીજ  ડાણો  મંજૂર
કરવાની સા લોકલ ઓફસને આપવા બાબત

સદરહુ બાબત ડઓપી અવયે નીિત િવષયક છે જેથી
િવિવધ હેતુના હંગામી વીજ ડાણો મંજૂર કરવાની સતા
લોક ઓફસને આપી શકાય નહ

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો

11 આઇડસી
વેરાવળ

વેરાવળ
ડસ્યલ
એસોસીએસન
, વેરાવળ
આઇડસી

ગીર  સોમનાથ  વત ુળ  કચેર  મંજ ૂર  કરવા
બાબત.

ગીર  સોમનાથ ખાતે  નવી  વતુળ  કચેર  બનાવવા
માટેની  દરખાત અેની  કચેર  ારા  પ નં.૪૬૬૪
તા.૧૭.૦૭.૨૦૧૮ થી મંજૂર  અથે  મોકલેલ છે,  જેની
મંજૂર મયે આગળની કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે

િનકાલ
કચેર સંબિધત /
એચઆર / િસિવલ

12 આઇડસી
વેરાવળ

સી ફૂડ
એસપટ
એસોસીએસન,
વેરાવળ

વેરાવળ આઇડસી િવતારમાં વીજ પુરવઠો
પૂરા  પડતા ં  બધા  જ  ફડરઑમાં  11  ક ેવી
અંડરાડ વાયરંગ કર આપવા બાબત.

પીવીસીએલ  િવભાગ  ારા  તાંિક  ટએ  જર
જણાયે અંડરાડ કેબિલંગ િવિવધ યોજનામાં કરવામાં
આવતું હોય છે.

િનકાલ
કમ
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13 આઇડસી
વેરાવળ

સી ફૂડ
એસપટ
એસોસીએસન,
વેરાવળ

વેરાવળ આઇડસી પેટા િવભાગીય કચેરનું
િવભાજન કર નવી વધારાની ઔધૌિગક પેટા
િવભાગીય કચેર મંજૂર કરવા બાબત.

સદર બાબતે વડ કચેર, યુવીએનએલ ારા પ
નં.યુવીએનએલ / એચઆર/ ૧૮૧૭ તા.૧૮.૦૮.૨૦૧૮થી
દરખાત ના મંજૂર કરેલ છે, જેથી િવભાજન થઈ શકે
નહ

િનકાલ
કચેર સંબિધત /
એચઆર / િસિવલ

14 આઇડસી
વેરાવળ

સી ફૂડ
એસપટ
એસોસીએસન,
વેરાવળ

ગીર  સોમનાથ  વત ુળ  કચેર  મંજ ૂર  કરવા
બાબત.

ગીર  સોમનાથ ખાતે  નવી  વતુળ  કચેર  બનાવવા
માટેની  દરખાત અેની  કચેર  ારા  પ નં.૪૬૬૪
તા.૧૭.૦૭.૨૦૧૮ થી મંજૂર  અથે  મોકલેલ છે,  જેની
મંજૂર મયે આગળની કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે

િનકાલ
કચેર સંબિધત /
એચઆર / િસિવલ

15 આઇડસી
વેરાવળ

સી ફૂડ
એસપટ
એસોસીએસન,
વેરાવળ

વેરાવળ આઇડસી અને એમબી િવતારમાં
મોટા લોટ આવેલ હોય યાં એક લોટમાં બે
વીજ ડાણની જરયાત હોય તો  બે  વીજ
ડાણ આપવા બાબત.

સદરહુ બાબતે જણાવવાનું કે સલાય કોડના લોઝ નં.
૪.૨૮ મુજબ એક ીમાઈસમાં એક જ કનેશન આપી
શકાતુ  હોય  જેથી  એક  લોટમા ં  બે  વીજ  ડાણ
આપવાની બાબત નીિત િવષયક છે

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો

16 આંકોલવાડ ી રણછોડ
હંસરાજ
ઘોડાસરા,
ગામ લૂંભા

લૂ ંભા  ગામનો  વીજ  ાસફમરનું  સમારકામ
તેમજ અથીગ કરાવવા બાબત.

દન-7 માં સદરહુ વીજ ાસફમરનું નવું અથીગ અને
જર  સમારકામ  કરવા  માટ ે  નાયબ  ઇ ેી
આંકોલવાડ  ને  સૂચના  આપવામાં  આવેલ  છે.

સદરહુ  કામગીર  પૂણ  કર  તા.૦૪.૧૨.૨૦૧૮ના  રોજ
રજૂઆતનો િનકાલ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

17 આંકોલવાડ ી િવજયભાઈ
લાખાભાઇ
પરમાર, ગામ
જશાધાર

જશાધાર ગામના વાસ િવતારમાં આવેલ વીજ
પોલ બદલવા બાબત

દન-10 માં  સદરહુ  વીજ વીજ પોલ બદલવા માટે
નાયબ  ઇેી  આંકોલવાડ  ને  સૂચના  આપવામાં
આવેલ છે.

સદરહુ  કામગીર  પૂણ  કર  તા.૦૫.૧૨.૨૦૧૮ના  રોજ
રજૂઆતનો િનકાલ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

18 આંકોલવાડ ી રાજેશ
રામ
પાનેિલયા,
ગામ
આંકોલવાડ

આંકોલવાડ  ગામમાં  કૈલાશ નાગર િવતારમાં
હોટેલનું કનેકસનમાં પૂરતા વૉટેજ માટા ન
હોય યાં યોય કરવા બાબત.

દન-10 માં સદર બે વાયર એલટ લાઇનને ી ફેઝ
એલટ  ારા  બદલી  અને  લોડ  બેલ ે િસ ંગ  કર
આપવામાં આવશે

સદરહુ  કામગીર  પૂણ  કર  તા.૦૬.૧૨.૨૦૧૮ના  રોજ
રજૂઆતનો િનકાલ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

19 આંકોલવાડ ી ગોપાલ
રાઘવ
અઢયા, ગામ
આંકોલવાડ

આંકોલવાડ  ગામના  સોવરયા  િવતારમાં
કોવાળામાં  ખૂબ  જ  લાંબી  સિવસ  હોય
વચેના  ગાળામા ં  વીજ  પોલ  ઊભા  કરવા
બાબત.

સદર થળનો સવે કર દન-20માં જર જણાય યાં
િમડ-પામ-પોલ ની કાયવાહ કર આપવામાં આવશે

સદર રજૂઆત મુજબ કામગીર કર રજૂઆતનો િનકાલ
કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

20 ભાસપાટણ ી
ભગવાનભાઈ
ડ. બારડ,
માનનીય
ધારાસયી,
તાલાલા

બાદલપરા  ગામે  કૂલની  બાજુમાં  આવેલ  11
કેવી વીજ લાઇન અને નડતરપ ાસફમર
બદલાવવા બાબત.

દન-30મા ં  સદરહુ  નડતરપ  વીજ  લાઇન  અને
ાસફમરનો સવે કર ડઆઇએસએસ યોજના હેઠળ
મંજૂર લઈ નડતરપ લાઇન હટાવવા બાબતે નાયબ
ઇજનેરી ભાસ પાટણને સૂચના આપવામાં આવેલ
છે

સદર રજૂઆત મુજબ કામગીર કર રજૂઆતનો િનકાલ
કરેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ લાઇન

21 ભાસપાટણ ી
ભગવાનભાઈ
ડ. બારડ,
માનનીય
ધારાસયી,
તાલાલા

બાદલપરા ગામમાં શાળાની આજુબાજુની હયાત
11 કેવી લાઇન માં એબી કેબલ નાખવો

દન-30માં સદરહુ થળનો સવે કર જર મજૂર લઈ
11 કેવી એબી કેબલ નાખવા માટે નાયબ ઇજનેરી
ભાસ પાટણ ને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.

સદર રજૂઆત મુજબ કામગીર કર રજૂઆતનો િનકાલ
કરેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ લાઇન
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22 ભાસપાટણ ી
ભગવાનભાઈ
ડ. બારડ,
માનનીય
ધારાસયી,
તાલાલા

બાદલપરા ગામ આદશ ગામ હોય તે ગામનો
દરેક ાસફમર સટરની ફરતે ફિસંગ કરાવવા
બાબત.

પીવીસીએલ િવભાગ ારા સલામતીને યાને રાખી
કામગીર  કરવામાં  આવતી  હોય છે  તેમજ રજૂઆત
મુજબ આઇપીડએસ યોજનામાં કરેલ ાસફમર ફિસંગ
જેવુ ફિસંગ કરવા બાબતે જણાવવાનું કે સદર યોજનામાં
શહેર િવતારમાં આવેલ ાસફમરની ફિસંગ કરવાનો
િવતાર આવતો હોય જેથી ાય િવતારમાં ફેસગ
અંગેની બાબત નીિત િવષયક હોય અેની કચેર ારા
આ નું િનરાકરણ કર શકાય તેમ નથી તદુપરાંત
સલન કચેર ારા સલામતીના પરબળોને યાને રાખી
જર જણાયે સમારકામ કરવામાં આવશે

પીવીસીએલ િવભાગ ારા સલામતીને યાને રાખી
કામગીર કરવામાં  આવતી હોય છે તેમજ રજૂઆત
મુજબ  આઇપીડએસ  યોજનામાં  કરેલ  ાસફમર
ફિસંગ જેવુ ફિસંગ કરવા બાબતે જણાવવાનું કે સદર
યોજનામાં  શહેર  િવતારમાં  આવેલ  ાસફમરની
ફિસંગ  કરવાનો  િવતાર  આવતો હોય જેથી  ાય
િવતારમાં ફેસગ અંગેની બાબત નીિત િવષયક હોય
અેની કચેર ારા આ નું િનરાકરણ કર શકાય
તેમ નથી તદુપરાંત સલન કચેર ારા સલામતીના
પરબળોને  યાને  રાખી  જર  જણાયે  સમારકામ
કરવામાં આવશે

િનકાલ
કમ

23 ભાસપાટણ ી ગોિવંદ
પું સોલંક,
ગામ મીઠાપુર

અમારા  વગીય  િપતાી  પુંભાઈ  કાનભાઇ
સોલંકના  નામે  મળેલ  વીજ  ડાણ  કાપી
ાસફમર  ઉતાર  લેવામાં  આવેલ  છે  તો
ફરથી વીજ ડાણ ચાલુ કર આપવા બાબત.

સદરહુ બાબત અરજદારી ારા તેઓીના િપતાીના
અવસાન બાદ તેમની ખોટ સહનો ઉપયોગ કરને
કનેશન મેળવેલ, જેથી સદરહુ કનેશન િનયમ િવધ
હોય વીજ ડાણ રદ કરેલ છે, જે મ શકે નહ.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો

24 ભાસપાટણ આચાયી
કંસારા કાદ
િસમ શાળા

કંસારા  કાદ  િસમ  શાળામાં  માીવાવ  ખેતી
વાડ વીજ ફડરના બદલે કંકાઈ ખેતીવાડ વીજ
ફડરમાથી વીજ ડાણ આપવા બાબત.

હાલમાં  માીવાવ ખેતીવાડ  ફડરમાં  ૪૭ એપીયર
લોડગ આવે છે યારે કંકાઈ ખેતીવાડ ફડરમાં ૬૫
એપીયર લોડગ આવે છે, જેથી તાંિક ટએ ફેરફાર
કરવો જર જણાતું નથી.

િનકાલ
ફડર િવભાજન

25 સુાપાડા ી મલેક
રજવાન છોટું,
ગામ બળેવલા

અમારા  ાહક  નં  :  61549/00293/7  માં
આવતો સિવસ વાયર જજરત અવથામાં હોય
વરત બદલી આપવા િવનંતી

દન-5માં સદર સિવસ વાયર બદલવા માટે નાયબ
ઇજનેરી સુાપાડાને સૂચના આપવામાં આવેલ છે

સદરહુ  કામગીર  પૂણ  કર  તા.૦૪.૧૨.૨૦૧૮ના  રોજ
રજૂઆતનો િનકાલ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ


