પક-૧
'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮'
િવભાગીય કચેર : રાજકોટ શહેર-૧, વતુળ કચેર : રાજકોટ શહેર, તારખ : 10/03/2018 , સમય : 16:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી. પી. કે. પાલા કાયપાલક ઇજનેર રાજકોટ સહેર િવભાગીય કચેર -૧, રાજકોટ. મો. ૯૯૨૫૨૦૯૧૭૬
રજુ થયેલ ોની સંયા : 14, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 14, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0
મ

રજુઆતકતાનું નામ

ની િવગત

લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ

અતન જવાબ

1 ચૌહાણ વામીનાથ રામદેવ

નડતર પ સિવસ ફેરાવવા બાબત

િનયમ અનુ સ ાર ચાિજસ વસુ લ કર દવસ બે મ ાં તા. ૧૨.૦૩.૧૮ નાં રોજ નડતરપ સિવસ ફે ર વી
આપની ફરયાદ નું િનવારણ કરવામાં આવશે.
અરજદારી ની ફરયાદ નું િનવારણ કરવામાં આવેલ
છે.

2 રંજનબેન બટુકભાઈ સીતાપરા

નડતર પ સિવસ ફેરાવવા બાબત

3 ગઢવી અિનલ મનસુખભાઈ

મીટર ફેરવવા બાબત

4 રાઠોડ મુકેશભાઈ ગેલાભાઈ

જજરત સિવસ વાયર બદલવા બાબત

5 કૌિશક કયાણ

LT લાઈન ફેરાવવાબાબત

6 િવનોદ બાબુભાઈ

LT પોલ ફેરાવવા બાબત

7 કરણભાઈ બી. પટેલ

લો-વોટેજ બાબત

8 મધુભાઈ બી.ડે

એફ. મીટર ની એવેરેજ સુધારવાં બાબત

9 અપેભાઈ ખીમભાઈ માં

કતેનેરમાં નડતો LT AB cable ઉચો લેવા LT AB Cable ના ગાળાની ઉચાઇ આજ રોજ LT AB Cable ના ગાળાની ઉચાઇ આજ રોજ
બાબત
વધાર આપેલ છે.
વધાર આપેલ છે.

િનયમ અનુ સ ાર ચાિજસ વસુ લ કર દવસ બે મ ાં તા. ૧૨.૦૩.૧૮ નાં રોજ નડતરપ સિવસ ફે ર વી
આપની ફરયાદ નું િનવારણ કરવામાં આવશે.
અરજદારી ની ફરયાદ નું િનવારણ કરવામાં આવેલ
છે.

િનકાલની િથિત
િનકાલ
મેઇટેનસ
િનકાલ
મેઇટેનસ

આપની અર ના અનુ સ ં ધ ાને આજરોજ આપના આપની અર ના અનુ સ ં ધ ાને આજરોજ આપના
મીટરનું િશટંગ િનયમ મુજબ ફ વસુલ કર આજ મીટરનું િશટંગ િનયમ મુજબ ફ વસુલ કર આજ
રોજ કર આપવામાં આવેલ છે.
રોજ કર આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

ાહકની અરના આધારે થળ પર સવે કર જર
અંદાજપ આપેલ અને ાહક ારા ભરપાઈ કરતા
કામપૂણ કર ફરયાદનું સંતોષ કારક િનરાકરણ કરેલ
છે.

ાહકની અરના આધારે થળ પર સવે કર જર
અંદાજપ આપેલ અને ાહક ારા ભરપાઈ કરતા
કામપૂણ કર ફરયાદનું સંતોષ કારક િનરાકરણ કરેલ
છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન

આપના લો વોટે જ ના  ના અનુ સ ં ધ ાને સાત
દવસ પહેલા એક વધારાનું TC ઉભું કર આપેલ છે.
જે આજથી ણ દવસમાં ચાલુ કર આપના નું
િનરાકરણ કરવામાં આવશે.

આપના લો વોટે જ ના  ના અનુ સ ં ધ ાને સાત
દવસ પહેલા એક વધારાનું TC ઉભું કર આપેલ છે.
જે તા. ૧૩.૦૩.૧૮ નાં રોજ ચાજ કર અરદારીનાં
નું િનરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.

આજરોજ િનયમ ચાિજસ વસુલ કર જજરત સિવસ આજરોજ િનયમ ચાિજસ વસુલ કર જજરત સિવસ
વાયર બદલી આપેલ છે.ોફમાં ૧૫ no. ૭૯૧૧૪૧ વાયર બદલી આપેલ છે.ોફમાં ૧૫ no. ૭૯૧૧૪૧
તારખ ૧૦.૩.૨૦૧૮
તારખ ૧૦.૩.૨૦૧૮

ાહકની અરના આધારે થળ પર સવે કર જર
અંદાજપ આપેલ અને ાહક ારા ભરપાઈ કરતા
કામપૂણ કર ફરયાદનું સંતોષ કારક િનરાકરણ કરેલ
છે.

ાહકની અરના આધારે થળ પર સવે કર જર
અંદાજપ આપેલ અને ાહક ારા ભરપાઈ કરતા
કામપૂણ કર ફરયાદનું સંતોષ કારક િનરાકરણ કરેલ
છે.

આપના ફોટ મીટર ની એવેરજ ના બાકના યુિનટ આપના ફોટ મીટર ની એવેરજ ના બાકના યુિનટ
નવેબર-ડસેબર-૧૭ ના બલ માં જમા આપેલ છે. નવેબર-ડસેબર-૧૭ ના બલ માં જમા આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

િનકાલ
કચેર સંબિધત
િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત
િનકાલ
મીટર સંબિધત
િનકાલ
મેઇટેનસ
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10 સૌરા મેડકલ & એયુકેશન
ચેરટેબલ trust

ઈ.ડ. રફંડ લેવા બાબત

િવુ ત સુ  ક સમાહતા ગાં ધ ીનગર ારા કરે લ હુ ક મ
મુજબ ઈ.ડ. ના તફાવત ના ( ૧૧.૨૫% માંથી ૨૫%)
પીયા ૧૬૯૬૫૪.૬૫ આપના ારા૨૧.૨.૧૮ ના રોજ
ભરપાઈ કરે લ છે . આ િવુ ત સુ  ક ના તફાવત ના
બલ માં રાહત માટે િવુતસુક સમાહતા ગાંધીનગર
તરફથી હુ ક મ થયા બાદજ આગળ ની કાય વ ાહ
કરવામાં આવશે.

િવુ ત સુ  ક સમાહતા ગાં ધ ીનગર ારા કરે લ હુ ક મ
મુજબ ઈ.ડ. ના તફાવત ના ( ૧૧.૨૫% માંથી ૨૫%)
પીયા ૧૬૯૬૫૪.૬૫ આપના ારા૨૧.૨.૧૮ ના રોજ
ભરપાઈ કરે લ છે . આ િવુ ત સુ  ક ના તફાવત ના
બલ માં રાહત માટે િવુતસુક સમાહતા
ગાં ધ ીનગરને અર આપના તરફથી કયા ં બાદ
િવુ ત સુ  ક સમાહતા ગાં ધ ીનગર ારા જર હુ ક મ
થયા બાદ આપના  નુ ં િનરાકરણ કરવામાં
આવશે.

11 મસંભાઈગોબરભાઈ

ફાટ મીટર બદલવા બાબત

િનકાલ
મીટર સંબિધત

12 કરશનભાઈ ગમારા

ફાટ મીટર બદલવા બાબત

કંપની નીયમ મુજબ જર મીટર ટેટગ ચાિજસ કંપની નીયમ મુજબ જર મીટર ટેટગ ચાિજસ
ભરપાઇ કયાં બાદ થળ ઉપર સમ અિધકાર ારા ભરપાઇ કયાં બાદ થળ ઉપર સમ અિધકાર ારા
મીટર ટેટ તથા તપાસણી કર આપવામાં આવશે. મીટર ટેટ તથા તપાસણી કર આપવામાં આવશે.

13 ભરતભાઈ અમૃતભાઈ ચંદારણાં

એફ. મીટર ની એવેરેજ સુધારવાં બાબત

િનકાલ
મીટર સંબિધત

14 મુલ કરશન વોરા

આપના વાણીય હેતુના મીટર ની ડસ્લે બંધ હોઈ
આપને ૧૩૨૦ યુિનટનું એવેરજ બલ આપેલ યાર
બાદ આપની અર ના અનુ સ ં ધ ાને ગયા વરસના
યુઆર-૧૭ ના યુિનટ મુજબ િવભાગીય કચેરની
મંજુર લઇ એવરેજ બલ સુધાર આપેલ છે.

LED ના નાણા બલ માં થ ી બાદઆપવા નીિત િવષયક  હોઈ વડ કચેર ની મંજુર મયા તા: ૨૧.૦૩.૧૮ ના રોજ અરજદાર ને .૨૨૫/ - તેમના
બાબત
બાદ આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે.મંજુર ના ખાતા માં જમા આપી દધેલ છે.
મળે યાં સુ ધ ી આપ આ રકમ બાદ કર બાકનુ ં
બીલ ભર શકો છો.

કંપની નીયમ મુજબ જર મીટર ટેટગ ચાિજસ કંપની નીયમ મુજબ જર મીટર ટેટગ ચાિજસ
ભરપાઇ કયાં બાદ થળ ઉપર સમ અિધકાર ારા ભરપાઇ કયાં બાદ થળ ઉપર સમ અિધકાર ારા
મીટર ટેટ તથા તપાસણી કર આપવામાં આવશે. મીટર ટેટ તથા તપાસણી કર આપવામાં આવશે.
આપના વાણીય હેતુના મીટર ની ડસ્લે બંધ હોઈ
આપને ૧૩૨૦ યુિનટનું એવેરજ બલ આપેલ યાર
બાદ આપની અર ના અનુ સ ં ધ ાને ગયા વરસના
યુઆર-૧૭ ના યુિનટ મુજબ િવભાગીય કચેરની
મંજુર લઇ એવરેજ બલ સુધાર આપેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

િનકાલ
મીટર સંબિધત

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ
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