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

પેટા િવભાગીય કચેર : વાંકાનેર ાય-૧, િવભાગીય કચેર : વાંકાનેર, વતુળ કચેર : મોરબી, તારખ : 06/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : બી.ડ.ઝાલાવડયા,૯૦૯૯૦૧૨૭૯૪

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 9, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 9, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 તેમાંમદ નુરમામદ બાદ

ગામ:ખેરવા
નવા ખેતીવાડ કનેશન ના પોલ ઉભા થઇ
ગયેલ છે પરંતુ તાર નાખવાના બાક છે.

અતામ માણે વારો આયે તાર નાખી દેવામાં
આવશે.

સદર અરજદારના ખેતીવાડ િવજ કનેશનના પોલ
ઉભા કર તારખ ૨૯.૧૦.૨૦૧૭ ના રોજ તાર પણ
નાખી દધેલ છે. અથાત સંપૂણત: સંતોષકારક રતે
કાયવાહ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

2 બીલી રેકટર એલટએમડ  કનેશન  ની  ડપોઝીટ  પરત
લેવા માટે

ડપોઝીટ  પરત  ની  અર  આયા  પછ  આપી
દેવામાં આપશે.

સદર ડપોઝીટ .૧૯૨૪૮૬/- ચેક નં.  ૯૬૩૨૪૦ તા.
૧૬.૦૯.૧૭ નાં રોજ ચુકવેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

3 યુનુસભાઈ ગામ:પંચાસીયા ખેતર માં પોલ પડ ગયેલ ઉભા કરવા માટે એક અઠવાડયા માં કામ પૂણ કર દેવામાં આવશે. પડ ગયેલ પોલ ઉભા કરને  નો િનકાલ કર
દધેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 હા અબુ શેરસીયા
ગામ:ધપર

ખેતીવાડ કનેશન નું બીલ મળતું નથી. એક અઠવાડયા માં બીલ મ જશે. ાહક નં.૩૪૭૪૦/૦૦૩૬૮/૬ થી બીલ આપવામાં આવે
છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

5 મહેશભાઈ વાલભાઈ બારેયા
ગામ:વાંકાનેર

ખેતર  મા ં  િસ ંગલ  ફેઇઝ  કનેશન  મળવા
બાબત.

અર  કયા  બાદ  આગળની  કાયવાહ  કરવામા ં
આવશે.

આજ સુધી અર આવેલ નથી. િનકાલ
નવા કનેકશન

6 અદુલભાઈ હાભાઇ સંજર ખેતીવાડ ફડર માં પાવર નથી. જર કામગીર કરને આપી દેવામાં આવશે. સંજર ખેતીવાડ ફડર માં પાવર સલાય આપીને
 નું િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 નરભેરામ ધરમશીભાઈ
ગામ:પંચાસીયા

ખેતીવાડ કનેશન નું બીલ મળતું નથી. એક અઠવાડયા માં બીલ મ જશે. ાહક નં.૩૪૭૬૧/૦૧૪૭૯/૨ થી બીલ આપવામાં આવે
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 માથકયા ઈમાઈલ આહમદ
ગામ:પીપલીયારાજ

મીટર નો ડસ્લે બંધ થઈ ગયેલ છે. બે દવસ માં મીટર બદલી દેવામાં આવશે. હાલ અિતભારે  વરસાદ  ને  કારણે  ડેમેજ  કામ ની
સમારકામ ની કામગીર પુરશ માં ચાલુ હોય તથા
ખેતીવાડ િવતાર માં જઈ શકાતું ન હોય,ખેતીવાડ
િવતાર માં જઈ શયા બાદ કામગીર પૂણ કરવામાં
આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 મા સરપંચ ીમહાવીરિસંહ
ગામ:રાતીદેવડ

રાતીદેવડ ગામને અબન ફડર માંથી પાવર
આપવા બાબત

હાલમાં રાતીદેવડ ગામ ને જે..વાય ફડર માંથી ૨૪
કલાક પાવર સલાય આપવામાં આવે છે.

હાલમાં રાતીદેવડ ગામ ને જે..વાય ફડર માંથી ૨૪
કલાક પાવર સલાય આપવામાં આવે છે.

િનકાલ
ફડર બદલવા


