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

પેટા િવભાગીય કચેર : લબડ શહેર, િવભાગીય કચેર : લબડ, વતુળ કચેર : સુરેનગર, તારખ : 10/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : બી એમ પટેલ-૯૯૨૫૨૦૯૮૫૦

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 હરગોિવંદભાઈ હરાણી ટડ રોડ પર આવેલ ભાણા કાળુની વાડ

પાસે  ખેતીવાડમાં  થાંભલો  હળવા  દબાણનો
પડ જવા બાબત.

સદર થળ પર તપાસ કર પડ ગયેલ થાંભલો નવો
ઉભો કર પાવર ચાલુ કર આપવામાં આવેલ છે.

સદર થળ પર તપાસ કર પડ ગયેલ થાંભલો નવો
ઉભો કર પાવર ચાલુ કર આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 ચાવડા બળદેવભાઈ મુખનગર માં આવેલ અમારા ઘર નું બ
ગયેલ મીટર બદલાવી આપવા બાબત.

સદર અરજદારી નું મુખનગર માં આવેલ ઘરનું
બ  ગયેલ  મીટર  આજે  સા ંજ  સુધીમા ં  બદલી
આપીશું.

સદર અરજદારી નું મુખનગર માં આવેલ ઘરનું
બ  ગયેલ  મીટર  આજે  સા ંજ  સુધીમા ં  બદલી
આપીશું.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 ી રાજેિસંહ એન રાણા અમાર યશેવર સોસાયટમાં  આવેલ મકાન
પાસેના થાંભલામાંથી પાંચ છ સિવસ નીકળે
છે.જે ઝાડ માં થઈને આવે છે.તો સદર ઝાડ
કપાવી આપવું  જેથી અમાર સિવસને  કોઈ
નુકશાન ન થાય.

સદર  અરજદારની  રજ ૂઆત  મ ુજબ  યશ ે વર
સોસાયટમાં  એજ  દવસે  ઝાડ  કપાવી  આપેલ  છે.

સદર  અરજદારની  રજ ૂઆત  મ ુજબ  યશ ે વર
સોસાયટમાં  એજ  દવસે  ઝાડ  કપાવી  આપેલ  છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 હરભાઈ િવભાભાઈ ભરવાડ ઘર વપરાશ નુ ં  પાવર સલાય બંધ હોવા
બાબત.

સદર થળ પર તપાસ કરતા પોલ પર યુલ લુસ
હોય  તેવુ ં  માલુમ  પડેલ  તેને  નવેસર  થી  આપી
બરાબર કર આપી ઘર વપરાશનો પાવર સલાય
ચલુ કરેલ છે.

સદર થળ પર તપાસ કરતા પોલ પર યુલ લુસ
હોય  તેવુ ં  માલુમ  પડેલ  તેને  નવેસર  થી  આપી
બરાબર કર આપી ઘર વપરાશનો પાવર સલાય
ચલુ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 દપકભાઈ અમારા મીનરલ વોટર લાટનું ૩ ફેઇઝ વીજ
ડાણ ધરાવીએ છએ , જેનો પાવર બંધ છે
તે ચાલુ કર આપવા બાબત.

સદર થળ પર જઈ તપાસ કરતા માલુમ પડેલ કે
ટસી નો યુઝ બ ગયેલ હતો જે નવો નાખી
તરત જ વીજ પાવર ચાલુ કર આપેલ છે.

સદર થળ પર જઈ તપાસ કરતા માલુમ પડેલ કે
ટસી નો યુઝ બ ગયેલ હતો જે નવો નાખી
તરત જ વીજ પાવર ચાલુ કર આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


