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પક-૧
'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮ પાટ-૨'

િવભાગીય કચેર : ભાવનગર શહેર-૧, વતુળ કચેર : ભાવનગર, તારખ : 06/12/2018, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર :

રજુ થયેલ ોની સંયા : 7, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 7, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ
પેટા

િવભાગીય
કચેર

રજુઆતકતાનું
નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત

1 ડાયમંડ
ચોક

ભાવનગર

જેરામભાઈ
ખાિસયા

વીજ પોલ બદલાવવા બાબત નાયબ ઈજનેર, ડાયમંડ ચોક ારા લાઈન ટાફ ને સદર
થળ પર સવે કર ને પોલ બદલાવાની સુચના આપી
સદર  નો િનકાલ કરેલ છે.

તા:૩૦.૧૨.૧૮ ના રોજ અર ના અનુસંધાને વીજ પોલ
ને બદલાવી ને ફરયાદ નું સુખદ િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 ડાયમંડ
ચોક

ભાવનગર

ગંગાબેન
કાળુભાઈ

LED બબ ની રકમ ખરા ના હોવા છતાં
રકમ બીલ માં ઉમેરાવા અંગે.

નાયબ ઈજનેર, ડાયમંડ ચોક ારા સદર ફરયાદ અંગે
એક અઠવાડયા ની અંદર રફંડ આપવા જણાવેલ છે.

ાહક  ની  અર ના  અનુસંધાને  ાહક  ના  વીજ
બલમાં થી એલઈડ બબ ખરદ ના હતા કપાતા
ડસેબર મહના થી બંધ થયેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

3 ડાયમંડ
ચોક

ભાવનગર

મધુબેન
િવનોદરાય
સઠયા

રોકડા િપયા આપી LED બબ ની ખરદ કર
હોવા છતા ંEMI બીલ માં ઉમેરાવા અંગે.

નાયબ ઈજનેર, ડાયમંડ ચોક ારા સદર ફરયાદ અંગે
એક અઠવાડયા ની અંદર રફંડ આપવા જણાવેલ છે
તથા  આ અંગે  અય ાહકો  ની  પણ ફરયાદ હોય
અમાર ઉપલી કચેર પાસે થી પણ માગદશન લઇ આ
અંગે ફરયાદ િનવારવા યનો કરશું તેમ જણાવેલ છે.

ાહક  ની  અર ના  અનુસંધાને  ાહક  ના  વીજ
બલમાં થી એલઈડ બબ ખરદ ના હતા કપાતા
ડસેબર મહના થી બંધ થયેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

4 ખારગેટ
ભાવનગર

પરેશભાઈ
ધનવંતરાય
શાહ

SD ની રકમ અય ાહક નંબર માં જમા થઇ
ગયેલ છે.

નાયબ ઈજનેર, ખારગેટ તથા િવભાગીય કચેર ના SA
રેવ ારા ાહકને યોય સમજણ આપેલ છે તથા ાહક
ની  ડપોઝીટ  અંગ ે  િવભાગીય  કચ ેર  ારા  એક
અઠવાડયા માં કાયવાહ કરવામાં આવશે અને ાહક ને
એમના યોય ાહક નંબર માં જમા કર આપવા માં
આવશે.

તા:૧૩/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ એસડ ની રકમ ાહક નંબર
માં જમા આપી  નો િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

5 કુંભારવાડા
ભાવનગર

િમતુલભાઇ
પટેલ

કુલ નક ના ાસફમર સેટર ને  િશટ
કરવા બાબત

નાયબ ઈજનેર, કુંભારવાડા ારા સદર થળ ની અગાઉ
સવે કરેલ છે તથા એ જયા પર ફેસગ ક TC િશટ નો
થાિનક ાહકો ારા િવરોધ થયેલ છે તેમજ પી  વી
સી એલ સેફટ ના િનયમ મુજબ TC યોય જયા એ છે
આથી આ અંગે િવગતવાર ાહકને સમજણ આપી 
નો િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 પાવર
હાઉસ

ભાવનગર

ચંદુભાઈ બી
દહોરા તથા
અય

નવો વીજ પોલ નાખવા બાબત જુનીયર ઈજનેર, પાવર હાઉસ ારા લાઈન ટાફ ને સદર
થળ પર સવે કર ને પોલ નાખવાની સુચના આપી
સદર  નો િનકાલ કરેલ છે.

તા: ૭/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ નવો વીજ પોલ ઉભો કર
 નો િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 પાવર
હાઉસ

ભાવનગર

તેભાઈ
કાનભાઈ
હરસોરા

મકાન ઉપરથી પસાર થતા સિવસ વાયર દુર
કરવા બાબત

જુનીયર ઈજનેર, પાવર હાઉસ ારા લાઈન ટાફ ને સદર
થળ પર સવે કર ને વાયર દુર કર સદર  નો
િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


