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

પેટા િવભાગીય કચેર : મહલા કોલેજ, િવભાગીય કચેર : રાજકોટ શહેર-૨, વતુળ કચેર : રાજકોટ શહેર, તારખ : 11/07/2017, 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

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 5, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 5, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ગૃિતબેન ઘનયામ ભાઈ રાજ

ચેબર, ૩- જલારામ રાજકોટ
બીલ બયા અંગે તેમજ બીલ ભરપાઈ અંગે
નો મેસેજ છેલા ચાર માસ થી મળતા ના
હોય

ઉપર  અિધકારને  આ  અંગે  વહેલી  તકે  વાકેફ
કરવામાં આવશે

નીિત િવષયક િનકાલ
કનેટવીટ

2 ટ.બી.ગજેરા ૮ ,
સૌરાકલાકે, “િચદાનંદ”
રાજકોટ

બીલ બયા અંગે તેમજ બીલ ભરપાઈ અંગે
નો મેસેજ છેલા ચાર માસ થી મળતા ના
હોય

ઉપર  અિધકારને  આ  અંગે  વહેલી  તકે  વાકેફ
કરવામાં આવશે

નીિત િવષયક િનકાલ
કનેટવીટ

3 શશીકાંત ટ.દેસાઈ કાશ
સોસાયટ, શેર નો.૧, રાજકોટ

બીલ બયા અંગે તેમજ બીલ ભરપાઈ અંગે
નો મેસેજ છેલા ચાર માસ થી મળતા ના
હોય

ઉપર  અિધકારને  આ  અંગે  વહેલી  તકે  વાકેફ
કરવામાં આવશે

નીિત િવષયક િનકાલ
કનેટવીટ

4 અનીલ ચંકાંતભાઈ કાશ
સોસાયટ, શેર નો.૧, રાજકોટ

બીલ બયા અંગે તેમજ બીલ ભરપાઈ અંગે
નો મેસેજ છેલા ચાર માસ થી મળતા ના
હોય

ઉપર  અિધકારને  આ  અંગે  વહેલી  તકે  વાકેફ
કરવામાં આવશે

નીિત િવષયક િનકાલ
કનેટવીટ

5 સિચન જયસુખલાલ પારેખ ૨,
અરવાડ િનમલા રોડ રાજકોટ

બીલમાં  એલ.ઈ.ડ.  બબ  રોકડેથી  ખરદેલ
તારખ ૧૬.૦૭.૨૦૧૬  ,  નંગ  .૧૦  ,  િપયા
૭૦૦  આપીને  ખરદેલ  તેમ  છતાં  બીલમાં
િપયા  ૭૫૦  બાકથી  ખરદેલ  હોય  એમ
દશાવેલ છે અને િપયા ૭૫ એમ ૦૨ હતા
કાપેલ છે

ઉપર  અિધકારને  આ  અંગે  વહેલી  તકે  વાકેફ
કરવામાં આવશે

નીિત િવષયક િનકાલ
રેવેયુ / બીલ


