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

પેટા િવભાગીય કચેર : સોરઠયાવાડ, િવભાગીય કચેર : રાજકોટ શહેર-૧, વતુળ કચેર : રાજકોટ શહેર, તારખ : 14/07/2017, સમય : 16:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એન. ડ. પનારા, કાયપાલક ઇજનેર, રાજકોટ શહેર િવભાગીય કચેર-૧, રાજકોટ. મોબાઈલ નં. ૯૯૨૫૨૦૯૦૫૪

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 4, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 4, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 શીતલબેન ભાગવભાઈ ભ વીજ બીલ માં  નામ માં  પેિલંગ  સુધારવા

બાબત
સોરઠયાવાડ સબ ડિવઝન ારા પેિલંગ સુધારવા
માટેની જર સૂચના જે તે િવભાગને આપેલ છે.

ાહકની  અરના  આધારે  વીજ  બીલના  નામમાં
પેિલંગ સુધારો કર આપેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

2 ચંદુભાઈ કડવાભાઇ આંબિલયા વીજ બીલ માં  એલઇડ  બબનાં  ચાજ  ની
રકમ આપવા બાબત

સદરહુ  બાબતે આગળની કાયવાહ કરવા અંગે
વડ કચેર ને પ મોકલી આપવામાં આવેલ છે

અરજદારના વીજ બીલમાં  એલ.ઈ.ડ.  લેપ ખરદ
કયા પેટેના બાક લેણા અંગેની ફરયાદના આધારે
એલ.ઈ.ડ.  લેપ  િવતરણ  કરતી  નોડલ  એજસી
મ.ઈ.ઈ.એસ.એલ ને યોય ખરાઈ અથે આવા તમામ
વીજ ાહકોની યાદ િનગિમત કચેર મારફત સાદર
કરવામાં આવેલ છે. જેના આધારે ખૂબ મોટ સંયા
માં ફરયાદો આવતા િનગિમત કચેર, રાજકોટના પ
PGVCL/REV/624 Dt 14-09-2017 થી આવેલ
માગદિશકા મુજબ તમામ ાહકો ના વીજબલ માથી
એલ.ઈ.ડ.  લેપ ના બાક લેણાની વસુલાત બંધ
કરવાની સૂચના આપેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

3 ભુપતિસંહ કે. વાળા વીજ બીલ માં  એલઇડ  બબનાં  ચાજ  ની
રકમ આપવા બાબત

સદરહુ  બાબતે આગળની કાયવાહ કરવા અંગે
વડ કચેર ને પ મોકલી આપવામાં આવેલ છે

અરજદારના વીજ બીલમાં  એલ.ઈ.ડ.  લેપ ખરદ
કયા પેટેના બાક લેણા અંગેની ફરયાદના આધારે
એલ.ઈ.ડ.  લેપ  િવતરણ  કરતી  નોડલ  એજસી
મ.ઈ.ઈ.એસ.એલ ને યોય ખરાઈ અથે આવા તમામ
વીજ ાહકોની યાદ િનગિમત કચેર મારફત સાદર
કરવામાં આવેલ છે. જેના આધારે ખૂબ મોટ સંયા
માં ફરયાદો આવતા િનગિમત કચેર, રાજકોટના પ
PGVCL/REV/624 Dt 14-09-2017 થી આવેલ
માગદિશકા મુજબ તમામ ાહકો ના વીજબલ માથી
એલ.ઈ.ડ.  લેપ ના બાક લેણાની વસુલાત બંધ
કરવાની સૂચના આપેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

4 સુરેશભાઈ જગવનભાઈ
આો

વીજ બીલ માં  એલઇડ  બબનાં  ચાજ  ની
રકમ આપવા બાબત

સદરહુ  બાબતે આગળની કાયવાહ કરવા અંગે
વડ કચેર ને પ મોકલી આપવામાં આવેલ છે

અરજદારના વીજ બીલમાં  એલ.ઈ.ડ.  લેપ ખરદ
કયા પેટેના બાક લેણા અંગેની ફરયાદના આધારે
એલ.ઈ.ડ.  લેપ  િવતરણ  કરતી  નોડલ  એજસી
મ.ઈ.ઈ.એસ.એલ ને યોય ખરાઈ અથે આવા તમામ
વીજ ાહકોની યાદ િનગિમત કચેર મારફત સાદર
કરવામાં આવેલ છે. જેના આધારે ખૂબ મોટ સંયા
માં ફરયાદો આવતા િનગિમત કચેર, રાજકોટના પ
PGVCL/REV/624 Dt 14-09-2017 થી આવેલ
માગદિશકા મુજબ તમામ ાહકો ના વીજબલ માથી
એલ.ઈ.ડ.  લેપ ના બાક લેણાની વસુલાત બંધ
કરવાની સૂચના આપેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ


