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

પેટા િવભાગીય કચેર : વાંકાનેર શહેર, િવભાગીય કચેર : વાંકાનેર, વતુળ કચેર : મોરબી, તારખ : 05/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : બી.ડ.ઝાલાવડયા,૯૦૯૯૦૧૨૭૯૪

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 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 શબીર બદદન પારેવા જુનો પોલ હટાવવા બાબત એક અઠવાડયા માં કામ પૂણ કર દેવામાં આવશે. જુનો પોલ હટાવી ને  નું િનરાકરણ કરેલ છે. િનકાલ

મેઇટેનસ
2 હયાતભાઈ સાભાઈ

ભોરણીયા,ગામ:પંચાસર
ખેતીવાડ કનેશન ની એલ.ટ.લાઈન લાંબી
હોય,ાસફમર ઉપર સીધું  કનેશન આપવા
બાબત.

ખેતીવાડ કનેશનમાં લોડ વધારો માંગવો. આજ સુધી લોડ વધારા ની અર આવેલ નથી. િનકાલ
કમ

3 હયાતભાઈ સાભાઈ
ભોરણીયા,ગામ:પંચાસર

ખેતીવાડ ફડર ના રાતના શેયુલ ના પાવર
સલાય દરયાન ટ.સી.ફેઈલ થાય તો ટ.સી
ચેક  કરવા  દવસ  દરયાન  પાવર  આપવા
બાબત.

દવસ દરયાન ખેતીવાડ ફડરમાં ી ફેઇઝ પાવર
આપીને ટ.સી.ચેક કરવામાં આવે છે.

દવસ દરયાન ખેતીવાડ ફડરમાં ી ફેઇઝ પાવર
આપીને ટ.સી.ચેક કરવામાં આવે છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 ૧.દેશર વષી ઉધરે ૨.
યુનુસખાન અદુલ હકમખાન

ગુલાબ નગર વાડ િવતાર માં એલ.ટ લાઈન
ના  બે  પોલ નમી  ગયેલ  તે  સીધા  કરવા
બાબત.

એક અઠવાડયા માં કામ પૂણ કર દેવામાં આવશે. એલ.ટ.લાઈન  ના  બે  પોલ  સીધા  કર   નુ ં
િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 રાઠોડ સોમાભાઈ હરભાઈ લાઈટ બીલ ની રકમ ભરેલ હોવા છતાં લાઈટ
બીલ માં રકમ ભરવાની બાક આવેલ છે.

બીલ ની રકમ બીલ ભરવાની છેલી તારખ બાદ
ભરપાઈ કરેલ હોય,બાક ભરવાની રકમ બીલ માં
આવેલ,ભરેલ રકમ ની પહચ બતાવતા આ રકમ
બીલ માંથી બાદ કર આવેલ છે.

બીલ ની રકમ બીલ ભરવાની છેલી તારખ બાદ
ભરપાઈ કરેલ હોય,બાક ભરવાની રકમ બીલ માં
આવેલ,ભરેલ રકમ ની પહચ બતાવતા આ રકમ
બીલ માંથી બાદ કર આવેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ


