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

પેટા િવભાગીય કચેર : મનગર સાતરતા, િવભાગીય કચેર : મનગર શહેર-૧, વતુળ કચેર : મનગર, તારખ : 15/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એચ.એચ.વૈ - ૯૯૨૫૨૧૩૪૭૨

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 રતનગીર ભુરાગીર, ખોડયાર

કોલોની
કેબલ હટાવવા બાબત સદર ાહકનો કેબલ એગલ માર દૂર કરેલ છે. સદર ાહકનો કેબલ એગલ માર દૂર કરેલ છે. િનકાલ

મેઇટેનસ
2 લવભાઈ ખોડા અને ફુલ

આર ચૌહાણ
દયમ પાકમા ઝાડની ડા કાપવા બાબત  કટગ કર આપવામા આવેલ છે. સદર ાહકનો કેબલ એગલ માર દૂર કરેલ છે. િનકાલ

મેઇટેનસ
3 િવયાબેન કે ભડેર વગેરે શકત

કોલોની ૮
શકત કોલોની શેર ૮ મા વોટેજ અપ ડાઉન
બાબત

૧Q માથી ૩  Q ફેસ ૪ ગાળા કનવજન કર લોડ
બાયફગેટ કરેલ છે

૧Q માથી ૩  Q ફેસ ૪ ગાળા કનવજન કર લોડ
બાયફગેટ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 વાલાભાઈ સવાભાઈ ભોય વગેરે,
િસાથનગર શેર ૪

પોલ પર બસબાર લગાવવા માટે ૧૫ દવસ માં કર આપવામાં આવશે અરજદારની રજુઆત મુજબ િવજપોલ ઉપર િસંગલ
ફેઝ બસબાર લગાવીને  િવજપોલ પરના સિવસના
ખ ુ લ ા  છ ે ડ ા  બસબ ા રમ ા ં  ઇટ  કર ન ે
તા.૦૨.૦૮.૨૦૧૭ના રોજ ફરયાદનું  સુખદ િનરાકરણ
કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 અશોક જેઠા ગોયા, સોઢા કુલ
પાછળ

એલ ટ ના તાર દૂર કરવા બાબત ૧૦ દવસમાં કર આપવામાં આવશે અરજદારની  રજુઆત  મુજબ  મકાનની  બાજુમાથી
પસાર  થતી  િવજલાઇનના  તાર  દૂર  કરવા  માટે
િવજપોલ ઉપર સાઈડોસ એંગલ તા.૦૨.૦૮.૨૦૧૭ના
રોજ લગાડને એલટ લાઇનના તાર સલામત અંતરે
દૂર કરને ફરયાદનું સુખદ િનરાકરણ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 કોમલ નગર ઓછા વોલટેજ મળવા બાબત એક ગાળાનો AB કેબલ નાખી બી ાસફમર નો
પાવર આપેલ છે.

એક ગાળાનો AB કેબલ નાખી બી ાસફમર નો
પાવર આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 જેરામભાઇ ડ પટેલ, સયમ
કોલોની પાસે

કલેપ બદલવા બાબત ૧૫ દવસ માં કર આપવામાં આવશે અરજદારની  રજુઆત મુજબ િવજપોલ ઉપર સ
ગયેલ  લોખંડનુ ં  એંગલ  તા.૦૨.૦૮.૨૦૧૭ના  રોજ
બદલાવીને  ફરયાદનું  સુખદ  િનરાકરણ  કરેલ  છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 રામ નરેશિસંગ, વૂલનિમલ ની
ચાલી,મ નંબર ૬૦

વીજ બલમા િમિનમમ ચાજ લૅપ ન લીધા
હોવા છતાં આવવા બાબત

ઉ પ લ ી  ક ચ ે ર   મ ા  પ   ન ં બ ર
SRSD/REV/2017/2475  12.07.17  થી  મંજૂર
માટે મોકલવેલ 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


