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

પેટા િવભાગીય કચેર : મનગર સેલઝોન, િવભાગીય કચેર : મનગર શહેર-૧, વતુળ કચેર : મનગર, તારખ : 20/07/2017, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એચ.એસ.કંડોરયા - ૯૮૭૯૨૦૧૭૭૧

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 સબર તહેબ અલી જવેર બલ ન મળતું હોવા બાબત સદર કનેશન  “વાય” ટેટસ પી.ડ.સી. થયેલ છે.

જેથી બલ બંધ થયેલ છે. િમટર જમા કરાવી અને
નવા કનેશન માટે કાયવાહ કરવા સમવેલ છે.
તેમજ  બાક રકમ હોય તો ભરપાઇ કરવા પણ
જણાવેલ છે.

સદર કનેશનમાં મીટર જમા લઈ મીટર વાય માથી
એસ કર  ાહકને  નવા  ડોકયુમટ  લઈ કંપનીના
િનયમ મુજબ યોય ફ ભરાવી નવું કનેશન આપેલ
છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

2 ગનંદ લાટસ પોલ પરથી લાઇટ ન રહેવાથી આવક વક
થાય છે.

પોલ પરના જુડામાં જંકશન બોસ ર-ફટ કર અને
બે દવસ માં તમામ નો િનવારણ કર આપવામાં
આવશે.

તા.૨૩.૦૭.૧૭ ના રોજ બસબાર લગાડ યવિથત
કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 હરશ મશીનર કેબલ વાયરમાં સાંધો હોવાથી લાઇટ સતત ન
રહેવાથી

કેબલ વાયરમાં  સાંધો  છે,  જે  બે  દવસમાં  બદલી
આપવામાં આવશે,

તા.૨૩.૦૭.૧૭ ના રોજ કેબલ વાયર બદલી આપેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 દપકભાઈ િવેદ િમટર પેટની અંદર પડ ગયેલ તે યવિથત
કરવા અંગે.

િમટર પેટમાં મીટર યોય જયા બેસાડ ર. સીિલંગ
કર આપવામાં આવશે.

તા.૨૭.૦૭.૧૭ ના રોજ મીટરપેટમાં  મીટર યોય
જયા બેસાડ ર-સીિલંગ કર આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

5 િવાસ એો સીસ બલ ન મળવા અંગે જૂના ટ કોડ હોવાથી બલ મળતું ન હોવાથી બલ
મળેલ નથી.

ટકોડ  સુધાર  ાહકને  સમવી  બલની  કોપી
આપેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

6 ગૃિતબેન કે.ચાવડા બલ સમયસર ન મળવા અંગે આપનુ ં  બલ  દર  બે  માસના  સમયગાળા  મા ં
આપવામાં આવે છે. પરંતુ ચોમાસાના સમય દરયાન
 વરસાદ ના કારણે બિલંગ મોડું થયેલ હોય તો
કપની ના િનયમ મુજબ બલ દવસ -૫ મોડુ ં  કે
વહેલું થતું. હોય છે.

નવો  ોામ  આવવાના  કારણે  વહવટ  અને
ટેકનીકલ કારણોસર હાલ મે-જુન માસનું બીલ લેઇટ
થયેલ. પરંતુ હવેથી આવતા તમામ બીલો િનયત
સમયમયાદા માણે આપવામાં આવશે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

7 મકરાણી ઉમર હુસેનભાઈ નામ બદલી કર આપવા અંગે. ાહક ારા તારખ:-10.07.2017 ના રોજ અર
કરેલ જેના જર પેપર તપાસી આગળ ની કાયવાહ
કરેલ છે.

ાહકને  કંપનીના િનયમ મુજબ અંદાજપ ભરાવી
નામ ાસફર કર આપેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

8 પારેલીયા કપેશ સી. નામ બદલી કર આપવા અંગે. ાહક ારા તારખ:-10.07.2017 ના રોજ અર
કરેલ જેના જર પેપર તપાસી આગળ ની કાયવાહ
કરેલ છે.

ાહકને  કંપનીના િનયમ મુજબ અંદાજપ ભરાવી
નામ ાસફર કર આપેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

9 જડયા ધમેન નામ બદલી કર આપવા અંગે. ાહક ારા તારખ:-10.07.2017 ના રોજ અર
કરેલ જેના જર પેપર તપાસી આગળ ની કાયવાહ
કરેલ છે.

ાહકને  કંપનીના િનયમ મુજબ અંદાજપ ભરાવી
નામ ાસફર કર આપેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

10 જંદત એટરાઈજ ટેપરર ડપોઝીટ રફંડ લેવા બાબત ાહક ારા ડપોઝીટ રફંડ લેવા માટે અર કરેલ ાહકન ુ ં  છ ે લ ુ ં  બલ  બાક  હોય  જ ેની  રકમ
ડપોઝીટની  રકમ  જેટલી  જ  થતી  હોય,  જેથી
ડપોઝીટ ની રકમ ફરતા કરવાની રહેતી નથી.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ
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11 કૌશલ એન.િવેદ. લેજર પરના િપયા જમા આપવા અંગે. પી.ડ.સી. ાહકના લેજર ના જમા િપયા જે.વી. થી
બી ખાતા માં જમા આપવા અંગે

ાહકની અર મુજબ િવભાગીય કચેરમાંથી જે.વી.
મંજૂર કરાવી ાહકના બી ખાતામા જમા આપેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ


