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'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮'
િવભાગીય કચેર : રાજકોટ શહેર-૨, વતુળ કચેર : રાજકોટ શહેર, તારખ : 10/03/2018 , સમય : 16:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એન. ડ. ઘાણી, કાયપાલક ઈજનેર, રાજકોટ શહેર–૨ િવભાગીય કચેર, પી..વી.સી.એલ., રાજકોટ અને ૯૯૨૫૨૦૯૦૪૧
રજુ થયેલ ોની સંયા : 10, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 10, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0
મ

રજુઆતકતાનું નામ

1 િવનોદભાઈ કરશનભાઈ
2 બચુભાઈ રાઘવભાઈ

3 દેવેભાઈ રિસકભાઈ સીતાપરા

ની િવગત

લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ

અતન જવાબ

થાં ભ લો નામી ગયે લ હોય મે  ટે ન સ કરવા આપના િવતારની પેટા કચેરના સમ અિધકારને આપના િવતારની પેટા કચેરના સમ અિધકાર
બાબત.
તાકાિલક અસરથી દવસ બેમાં જર નામી ગયેલ ારા નામી ગયેલ થાંભલાનું મેટેનસ કર આપના
થાંભલો નું મેટેનસ કરવા સુચના આપેલ છે.
નું િનરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.
િવજ બીલ વપરાશ કરતાં વધુ આવેલ છે.?

િનકાલની િથિત
િનકાલ
મેઇટેનસ

કં પ નીના િનયમ મુ જ બ જર મીટર ટે  ટગ ચાજ આપનું િવજ મીટર બદલી લેબ ખરાય કરતાં િવજ
ભરપાઈ કયા બાદ થળ પર સમ અિધકાર ારા મીટર ફાટ જણાતા આપના િવજ બીલ માં જ
મીટર ટેટ તથા તપાસણી કર આપવામાં આવશે. સુધારો કર આપેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

પે ટ ા કચે ર  હે ઠ ળ બીલગ વીભાગ ના સમ આપના િવતારની પેટા કચેરના સમ અિધકાર
અિધકારને ાહકોને બીલ સમય સર મળે તે મ ાટે ારા થળ પર આપીને સમયસર િવજ બીલ મ
તાકદ કરવામાં આવેલ છે.
રહે તે માટે યવથા કર આપતા આપના નુ ં
સુખદ િનરાકરણ કરવામાં થયેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

મહલા કોલેજ પેટા કચેર હેઠળ કેશ િવભાગ તથા
ફોટ સે  ટર નીચે ન ા ભાગે આવે લ છે . જે થ ી કોઈ
શારરક ખામી તથા બુજુગ ાહકોને બીલ ના ો
હોય તો નીચે ણ કરવાથી અમારા કમચાર નીચે
આવી તેમના ોનો િનરાકરણ કરવામાં આવે છે.
તેમછતાં આ બાબતની તકેદાર રાખવા પેટા કચેર
ના નાયબ ઇજનેરને સુચના આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
જનરલ માહતી

િવજ બીલ લોકનું આવતું હોય તો િવજ બીલ આપના િવતારની પેટા કચેરના સમ અિધકારને આપના િવતારની પેટા કચેરના સમ અિધકાર
સુધાર આપવા બાબત
િવજ બીલના થળ પરથી રડગ લઈ આગળની ારા િવજ બીલના થળ પરથી રડગ લઈ િવજ
કાયવાહ કરવા જર સુચના આપવામાં આવેલ છે. બીલ સુ ધ ાર આપ ના નુ ં સુ ખ દ િનરાકરણ
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

5 ચેતન ગોડા

SMS મળતા નથી?

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

6 ચેતન ગોડા Mob
૯૩૭૪૧૦૦૬૦૫

મહલા કોલે જ પે ટ ા કચે ર  હે ઠ ળ રે વ ે  યુ
ડપાટમેટ બી માળે આવેલ હોય શારરક
ખામી તથા બુ જ ુ ગ  ાહકોને બીલ ના ો
માટે ઉપર ચડવા માં તકલીફ થતી હોય તો
લોટ ની સગવડતા કરવા બાબત .

7 નીરવ અરવદભાઈ શાહ

િવજ બીલ વપરાશ કરતાં વધુ આવેલ છે.?

4 ચેતન ગોડા

િવજ બીલ મોળું મળે છે.

સ દ ર   ક ં પ ન ી મ ા ટ ે ન ી િ ત િ વ ષ ય ક હ ો ય હાલ કં પ નીમાં કાય ર ત વયં સં ચ ાિલત SMS
મેનેજમેટની િવભાગ તરફ થી અતેની કચેર ણ ણાલીમાં ટેકનીકલ ખામી સતા બોલગ િવભાગને
થયે આપને જણાવવામાં આવશે.
લગતા SMS બંધ થયેલ છે. જયારે સદર ણાલીની
ખામી દુ ર થઈ અને પુ ન ઃ થાિપત થશે યારે
બીલગ SMS વયં આવતા થશે.

કં પ નીના િનયમ મુ જ બ જર મીટર ટે  ટગ ચાજ
ભરપાઈ કયા બાદ થળ પર સમ અિધકાર ારા
િવજ મીટર ટે  ટ તથા તપાસણી કર આપવામાં
આવશે.

મહલા કોલેજ પેટા કચેર હેઠળ કેશ િવભાગ તથા
ફોટ સે  ટર નીચે ન ા ભાગે આવે લ છે . જે થ ી કોઈ
શારરક ખામી તથા બુજુગ ાહકોને બીલ ના ો
હોય તો નીચે ણ કરવાથી અમારા કમચાર નીચે
આવી તેમના ોનો િનરાકરણ કરવામાં આવે છે.
તેમછતાં આ બાબતની તકેદાર રાખવા પેટા કચેર
ના નાયબ ઇજનેરને સુચના આપવામાં આવેલ છે.
આપના િવતારની પેટા કચેરના સમ અિધકાર
ારા થળ પર આપ ીની હાજરમાં િવજ મીટર
ટે  ટ તથા તપાસણી કર આપવામાં આવે લ જે
બરાબર જણાતા આપના નુ ં સુ ખ દ િનરાકરણ
કરવામાં થયેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ
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8 કેતનભાઈ (સરગમ ફાટ ફૂડ)

િવજ બીલ મળતું નથી?

મકાન નો દતાવે જ ન હોય િવજ ડણમાં ાહકી ારા અનુ સ ં િ ગક આધાર પુ ર ાવા પે ટ ા
નામ ફેર કર આપવા બાબત?
કચેરએ હેઠળ જમા કયા બાદ, થળ તપાસી કર
કચેરના સમ અિધકારના યોય િનણય કયા બાદ
જણાવવામાં આવશે.

આપના િવજ મીટર થાપન પાસે પોટ બોસ ની
યવથા આપના ારા કરવામાં આવેતો જયારે મીટર
રડર બીલ બનાવવા આવે યારે મીટર રડર
આપનું િવજ બીલ તેમાં મુક આપે.જેથી આપને િવજ
બીલ સમય સરમ રહે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

9 સનતભાઈ ખોડાભાઈ બકોા
Mob ૭૪૮૬૯૮૧૦૮૧

આપના િવજ મીટર થાપન પાસે પોટ બોસ ની
યવથા આપના ારા કરવામાં આવેતો જયારે મીટર
રડર બીલ બનાવવા આવે યારે મીટર રડર
આપનું િવજ બીલ તેમાં મુક આપે.જેથી આપને િવજ
બીલ સમય સરમ રહે.

10 અશોકભાઈ મહાદેવભાઈ
પસુબીયા Mob ૯૯૦૯૨૮૧૧૧૭

ભાડુ આ ત ને નવા િવજ ડાણ આપવા ાહકી ારા જર આધાર પુ ર ાવા પે ટ ા કચે ર એ
બાબત..
હે ઠ ળ જમા કયા બાદ, થળ તપાસી કર,વડ
કચેરના સમ અિધકારના યોય િનણય કયા બાદ
જણાવવામાં આવશે.

અરજદારી ારા જે નવા વીજ ડાણ ની માંગણી
કરવામાં આવે લ છે તે માટે ૧) કં પ નીના પે ન લ
એડવોકેટના અભાય મુજબ સદરહુ જયાના ણ
માિલક માથી ભાડું ઉઘરાવનાર માિલકની સંમિત થી
નવું વીજ ડાણ આપી શકાય. ૨) સદરહુ કસામાં
કુલ ણ માિલક માંથી ૨ માિલકોનો સંપક થાય સહકે
છે. યારે એક માિલક નો સંપક થાય શકે તેમ નથી.
તે વ ા સં  ગો માં ભાડૂ ય ાત તરકે ન ુ ં વીજ ડાણ
આપવા માટે ણ માથી હાજર ૨ માિલક નો સંમિત
પ અને બાહધર ખત . ૧૦૦/- ના નોટર કરેલ
ટે  પ પે પ ર ઉપર લઇ સદરહુ નવુ ં વીજ ડાણ
ભાડૂયાત ની આપી શકાય. તો સદં કસામાં ઉપર
મુજબના જર આધાર પુરાવા અરજદારી ારા પેટા
િવભાગીય કચે ર  એ રજૂ કયા બાદ વીજ ડાણ
આપવાની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

અરજદારી ારા જે જયાએ નામ ાસફર માંગેલ છે
તે જયા માટે પીવીસીલ ના વત મ ાન િનયમ
અનુસાર નામ ફેર કરવા માટે જુર આધાર પુરાવા
જેવા કે, ૧) એ-1 ફમ માં જેના નામે વીજ ડાણ છે
(જૂના ાહક) અને જેમના નામે વીજ ડાણ કરવાનું
છે (નવા અરજદાર) તે મ ની સં મ િત અને સહ ૨)
જેમના નામે નામ ફેર કરવાનું હોય તેમના નામના
દતાવેજ ની નકલ જર છે. પરંતુ અરજદારી ના
કસામાં તે મ ના નામના દતાવે જ પી આધાર
પુરાવા ના હોય તેમના હાલના હયાત વીજ ડાણમાં
કં પ નીના િનયમ મુ જ બ નામ ાસફર કર શકાય
નહ.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ
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