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'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮'
િવભાગીય કચેર : ભાવનગર શહેર-૧, વતુળ કચેર : ભાવનગર, તારખ : 11/03/2018, સમય : 10:30
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : એચ.જે.ચુડાસમા (૯૮૭૯૨૦૧૯૩૦)
રજુ થયેલ ોની સંયા : 21, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 21, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0
મ

રજુઆતકતાનું નામ

ની િવગત

1 અિનલભાઈ રમણીકલાલ

વીજ પોલ પર યારેક પાક થવા બાબત

2 દાનસંગભાઈ પુંભાઈ

વીજ બીલ વધુ આવવા બાબત

લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ

નાયબ ઈજનેર, પાવર હાઉસ ારા િનલમબાગ ફોટ
સે  ટરે ાહકની ફરયાદ લખાવી સદર ાહક ની
ફરયાદ નો િનકાલ કરેલ છે.

અતન જવાબ

િનકાલની િથિત
િનકાલ
મેઇટેનસ

નાયબ ઈજને ર ,પાવરહાઉસ ારા ફાટ મીટર
બાબતની અર લખી મીટર ટે  ટગ કરાવવા
બાબતની કાય વ ાહ અં ગ ે ન ી તે મ જ આપના
વીજડાણ નું વાયરગ પણ ચેક કરાવવાની જર
સમજણ આપી  નો િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

4 રમેશભાઈ વરાજભાઈ પિત ઘર વપરાશ ના વીજ ડાણ માં નામ નાયબ ઈજને ર , પાવર હાઉસ ારા જર આધાર
ાસફર કરવા બાબત.
પુ ર ાવા ની સમજણ આપી પે ટ ા િવભાગીય કચે ર 
ખાતે બ આવવા જણાવી  નો િનકાલ કરેલ છે

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

3 રામાણી દનેશભાઈ વરાજભાઈ ઘર વપરાશ ના વીજ ડાણ માં નામ નાયબ ઈજને ર , પાવર હાઉસ ારા જર આધાર
ાસફર કરવા બાબત.
પુ ર ાવા ની સમજણ આપી પે ટ ા િવભાગીય કચે ર 
ખાતે બ આવવા જણાવી  નો િનકાલ કરેલ છે

5 કશનભાઈ ગોિવંદભાઈ

મીટર પેટ બદલવા બાબત

6 કંકુબેન િસીભાઈ

મીટર પેટ બદલવા બાબત

7 ધીભાઈ છનાભાઇ

મીટર પેટ સહત મીટર બદલાવવું

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

લાઈટ બીલ ની નકલ સાથે ની અર પે ટ ા
િવભાગીય કચે ર  ખાતે આપતા દવસ -૩ માં
કાયવાહ પૂણ કરવામાં આવશે

િનકાલ
મીટર સંબિધત

િનકાલ
મીટર સંબિધત

8 અશોકભાઈ છનાભાઇ

મીટર પેટ સહત મીટર બદલાવવું

નાયબ ઈજનેર, ખારગેટ ારા ાહકને છેલા લાઈટ
બીલ ની નકલ સાથે પે ટ ા િવભાગીય કચે ર  ખાતે
અર કરતા તાકાિલક કાય વ ાહ હાથ ધરવામાં
આવશે તેવીસમજણ આપેલ છે

9 ચંદુભાઈ છનાભાઇ બારૈયા

મીટર પે ટ  અને સિવસ વાયર બદલવા નાયબ ઈજનેર, ખારગેટ ારા ાહકને છેલા લાઈટ
બાબત
બીલ ની નકલ સાથે પે ટ ા િવભાગીય કચે ર  ખાતે
અર કરતા તાકાિલક કાય વ ાહ હાથ ધરવામાં
આવશે તેવીસમજણ આપેલ છે

િનકાલ
મીટર સંબિધત

લાઈટ બીલ ની નકલ સાથે ની અર પે ટ ા
િવભાગીય કચે ર  ખાતે આપતા દવસ -૩ માં
કાયવાહ પૂણ કરવામાં આવશે

િનકાલ
મીટર સંબિધત

નાયબ ઈજનેર, ખારગેટ ારા ાહકને છેલા લાઈટ
બીલ ની નકલ સાથે પે ટ ા િવભાગીય કચે ર  ખાતે
અર કરતા તાકાિલક કાય વ ાહ હાથ ધરવામાં
આવશે તેવીસમજણ આપેલ છે

િનકાલ
મીટર સંબિધત
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10 મુકેશભાઈ િવનોદભાઈ

મીટર પેટ બદલવા બાબત

11 નવનીતભાઈ ચાંપાનેર

નોટસ વગર વીજ ડાણ કાપવા માટે ના.ઈ.ખારગેટ તથા નાયબ અિધક (રેવેયુ) ારા
આવતા હોવા ની ફરયાદ બાબત
પીવીસીએલ ના બાક લેણાંની વસુલાત બાબત
ના િનયમો ની ણકાર આપી ફરયાદ નો થળ
પર િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

વીજ બીલ ફોટ મીટર તરકે સરે ર ાશ નાયબ ઈજને ર , ડાયમં ડ ચોક ારા તથા નાયબ
વપરાશ નું આપેલ હોય તે બાબતે
અધીક (રેવયુ) ારા તે અંગેની સમજણ આપેલ
હતી.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

12 ભરતકુમાર રમણીકલાલ સોલંક
13 િવપુલભાઇ રમીનકુમાર
ધોળકયા

16 સલીમભાઈ વલીભાઈ સૈયદ

17 સોનાબેન રાજેશભાઈ કાબરયા

18 એમ.આઈ.સોલંક
19 ીચંદ કોડુમલ

િનકાલ
મીટર સંબિધત

લાઈટ બીલ કઈ રતે બનાવવામાં આવે છે તે નાયબ ઈજને ર , ડાયમં ડ ચોક ારા તથા નાયબ
બાબત સમજણ આપવા બાબત.
અધીક (રેવયુ) ારા તે અંગેની સમજણ આપેલ
હતી.

14 મહમદરફક ઇાહમભાઇ સોલંક લાર-ગલામાં વીજ કનેશન આપવા બાબત

15 મહેશભાઈ કરમચંદ ઠકકર

નાયબ ઈજનેર, ખારગેટ ારા ાહકને છેલા લાઈટ
બીલ ની નકલ સાથે પે ટ ા િવભાગીય કચે ર  ખાતે
અર કરતા તાકાિલક કાય વ ાહ હાથ ધરવામાં
આવશે તેવીસમજણ આપેલ છે

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

જયા માટે BMC સાથે ડપુ ટ હોય, કટ નો ટે
ઓડરતથા અય આધાર પુ ર ાવા પે ટ ા િવભાગીય
કચે ર  એ રજુ કરવા જે થ ી સદર બાબતે અમાર
કંપની ના પેનલ એડવોકેટ નો લીગલ ઓપીનીયન
મેળવી આગળ ની કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

હયાત િસં ગ લ ફે ઇ ઝ વીજ ડાણ માં લોડ સદરજયા મફતનગર હોય કં પ ની ના વત મ ાન
વધારો કરાવી ૩ ફે ઇ ઝ વીજ ડાણ આપવા િનયમ મુ જ બ ૩ ફે ઇ ઝ કને  શન આપી શકાય
બાબત.
નહ,છતાં આપની રજૂ આ ત ના અનુ સ ં ધ ાને અમે
અમાર ઉપલી કચેર નું માગદશન માંગીશું

િનકાલ
લોડ વધારો / ધટાડો

ાસફમર શીફટગના પૈ સ ા ભરપાઈ કરે લ અરજદાર ને થમ સવ ે માં ની થયે લ જયા ાસફમર થળાંતર ની કામગીર તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૮
હોવા છતાં TC શીફટગ નું કામ બાક છે.
િસવાય ની અય જયાએ TC િશટ કરાવવું છે તેથી ના રોજ પુણ કરવામાં આવેલ છે.
ના.ઈ. ારા ર-સવ ે કરાવી વધાં ન ુ ં અં દ ાજપ
આપવા જણાવેલ.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન

ભાડા ની જયામાં વીજ બીલમાં નામ ફેરફાર ભાડા ની જયામાં વીજ બીલમાં નામ ફેરફાર થઈ શકે
કરવા બાબત
નહ તે બાબત સમજણ આપેલ હતી

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

વીજ બીલ વધુ આવવા બાબત

નાયબ ઈજને ર , કાળાનાળા ારા ફાટ મીટર
બાબતની અર લખી મીટર ટે  ટગ કરાવવા
બાબતની કાય વ ાહ અં ગ ે ન ી તે મ જ આપના
વીજડાણ નું વાયરગ પણ ચેક કરાવવાની જર
સમજણ આપી  નો િનકાલ કરેલ છે.

મકાન ઉપરથી પસાર થતો સિવસ વાયર દુર સિવસ વાયર દુ ર કરવા માટે વીજ પોલ ફે ર વવા
કરવા માટે વીજ પોલ ફેરવવા બાબત.
માટેની અર છેલા વીજ બીલની નકલ સાથે પેટા
િવભાગીય કચેર એ આપવી જેથી આગળ ની સવે
ની કાય વ ાહ તાકાિલક કર જર અં દ ાજપ
આપવાની કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે

સિવસ વાયર દુ ર કરવા માટે વીજ પોલ ફે ર વવા
માટે નુ ં અં દ ાજપ પે ટ ા િવભાગીય કચે ર  ારા
તા.૨૭.૩.૧૮ ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. અરજદાર
ારા અંદાજપ ભયે થી દવસ ૧૫ માં કામ પૂણ કર
આપવામાં આવશે

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન
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20 વેલભાઈ શામભાઈ
21 અશોકભાઈ જે પટેલ

વીજ બીલમાં કે ટ લા કારના ચાજ લાગતા ના.ઈ.કુંભારવાડા તથા નાયબ અિધક (રેવેયુ) ારા
હોય છે તે બાબત
વીજ બીલ ચાજ અંગેની ણકાર આપી ફરયાદ નો
થળ પર િનકાલ કરેલ છે.
વીજ બીલ વધુ આવવા બાબત

નાયબ ઈજને ર , કુ ં ભ ારવાડા ારા ફાટ મીટર
બાબતની અર લખી મીટર ટે  ટગ કરાવવા
બાબતની કાય વ ાહ અં ગ ે ન ી તે મ જ આપના
વીજડાણ નું વાયરગ પણ ચેક કરાવવાની જર
સમજણ આપી  નો િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ
િનકાલ
રેવેયુ / બીલ
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