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

પેટા િવભાગીય કચેર : મનગર પટેલ કોલોની, િવભાગીય કચેર : મનગર શહેર-૧, વતુળ કચેર : મનગર, તારખ : 15/07/2017, સમય : 15:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી સી.વી.ભલાણી - ૯૦૯૯૯૨૭૦૦૮૮

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 1, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 1, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 નટુભાઇ પી િવેદ (અ) વીજ ડાણ ધરાવતા ાહકો ને  યાં

અલગ થી કંપની ારા અથગ કર અથગ
વાયર મીટરપેટ માં ડવામાં આવેલ નથી.
(બ) અથગ ડાણ કર આપવા. (ક) પોલ
અથગ ના વાયરો પણ ઉપર ડાયેલ ન
હોવા બાબત

(અ)  કંપની  ારા  િવજગાહકોને  યા ં  અલગથી
િનયમાનુસાર અથગ તૈયાર કર આપવામાં આવેલ
છે,  જેમાં  કંપની  પોિલસી  મુજબ સદર  અથગથી
મીટરપેટ સુધીનું  અથગ વાયરનું  ડાણ સંલન
ાહકોએ કરવાનું હોય છે॰ (બ) સદર રજૂઆત બાબતે
ઉચ અિધકારી સાથે આ બાબતે િવચાર િવમશ
કર, અથગ વાયર નું ડાણ કંપની ારા સીધુ જ
ાહકના  મીટર  બોસ  સાથે  કર  આપવા  હયાત
પોિલસીમાં બદલાવ કર િનણય મુજબ કાયવાહ હાથ
ધરવામાં  આવશે.  (ક) તપાસ કર  કોઈ પોલ
અથગ પોલ ઉપર ડાણ બાક  હશે  તો  એક
મહનાની  અંદર  અેના  સબડવીજન  હેઠળની
કામગીર  ચોસપણે  પૂણ  કરવામાં  આવશે,  એની
ખાી આપવામાં આવેલ છે.

(અ)  ક ંપની  ારા  િવજગાહકોને  યા ં  અલગથી
િનયમાનુસાર અથગ તૈયાર કર આપવામાં આવેલ
છે,  જેમાં  કંપની  પોિલસી  મુજબ સદર  અથગથી
મીટરપેટ સુધીનું  અથગ વાયરનું  ડાણ સંલન
ાહકોએ કરવાનું હોય છે॰ (બ) સદર રજૂઆત બાબતે
ઉચ અિધકારી સાથે આ બાબતે િવચાર િવમશ
કર, અથગ વાયર નું ડાણ કંપની ારા સીધુ જ
ાહકના  મીટર  બોસ  સાથે  કર  આપવા  હયાત
પોિલસીમાં બદલાવ કર િનણય મુજબ કાયવાહ હાથ
ધરવામાં  આવશે.  (ક) તપાસ કર  કોઈ પોલ
અથગ પોલ ઉપર ડાણ બાક  હશે  તો  એક
મહનાની  અંદર  અેના  સબડવીજન  હેઠળની
કામગીર  ચોસપણે  પૂણ  કરવામાં  આવશે,  એની
ખાી આપવામાં આવેલ છે.
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