તા ૧૯.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ યોજાનાર “લોક સંવાદ સેત ુ કાયયક્રમ” અંતર્યત રજુ થયેલ પ્રશ્નની વવર્ત
લોક સંવાદ સેત ુ તારીખ : ૧૯.૦૫.૨૦૧૬
સ્થળ : બાબરા તાલુકા પંચાયત
સમય : બપોરે ૦૩:૦૦ કલાકે
તાલુકાનું નામ:- બાબરા
જીલ્લાનું નામ : અમરે લી
વનકાલ અંર્ે ની વવસ્ત ૃત વવર્ત

રીમાર્કસય

પેટા વવભાર્ીય કચેરી,

સદર અરજદારને ૧૨૦ યુવનટનું બબલ આપવામાં આવેલ પરં ત ુ અરજદાર દ્વારા રજૂઆત કરતા તેઓના

વનકાલ

લખવા બાબત

પી જી વી સી એલ,

વપરાશ મુજબનું ૭૦ યુવનટનો સુિારો કરી આપેલ છે . જે આપની નમ્ર જાણ સારં ુ .

તથા મીટર ભાડા

વાસાવડ

જયાં કં પનીનું મીટર મુકવામાં આવેલ હોય તયાં મીટર ભાડું GERC નાં પ્રવતયમાન વનયમ મુજબ જ

પ્રશ્ન

અરજદારશ્રીનુ નામ

અરજીની વવર્ત

રજી.નં.

અને સરનામુ

૬૩૯

શ્રી બાલાભાઈ

યુનીટ વિારે

નારણભાઈ
મુ-ર્માંપીપળીયા

સંબવિત વવભાર્ અથવા
કચેરી

લેવામાં આવે છે . જો અરજદારનું પોતાની માબલકીનું મીટર હોય તયાં મીટર ભાડું લેવામાં આવતું નથી.

બાબત.
૬૬૦

શ્રી વશવાભાઈ આર

વાડીમાં જેટલા

પેટા વવભાર્ીય કચેરી,

કં પનીના પ્રવતયમાન સર્ુય લર નંબર CE/GUVNL/RE/87 DT-07.06.2006 મુજબ ખેતીવાડીનાં હયાત

વનતી

પાનસુરીયા

એચ. પી. નું

પી જી વી સી એલ,

કનેર્કશનમાં એક જ મોટર વાપરવાની છૂટ આપેલ છે . આમ સદર પ્રશ્ન નીવતવવષયક છે .

વવષયક

મુ-ર્માંપીપલીયા

કનેર્કશન તેટલા

વાસાવડ

વનકાલ

એચ.પી. સુિી
મોટર ચલાવવા
બાબત.
૬૪૧

શ્રી ભાનુભાઈ

ખોટો વવજ દં ડ દુર

પેટા વવભાર્ીય કચેરી,

સદર અરજદારને તયાં વવજ કં પનીના ચેકકિંર્ અવિકારી દ્વારા તા. ૧૪.૧૦.૧૪ નાં રોજ કનેર્કશન ચેક

મોહનભાઈ

કરવા બાબતે.

પી જી વી સી એલ,

કરવામાં આવેલ. જેમાં કરાકરત વવજ ભાર ૭.૫ હોસય પાવરની સામે ૧૦ હોસય પવાર જોડેલ હતા. પરં ત ુ

વાસાવડ

અવિકારીશ્રી દ્વારા અરજદારનાં ગ્રાહક નંબર ભ ૂલથી ખોટા લખાયેલ હતા. તેથી પ્રથમ કાન્તાબેન

પાનસુરીયા
મુ-ર્માંપીપલીયા

પાનસુરીયા નાં નામે પુરાવાણી બબલ આપવામાં આવેલ. તયાર બાદ સબંવિત કચેરીને આ અંર્ે ની
હકીકતલક્ષી જાણ થતા અરજદારને ચેકકિંર્ શીટમાં દશાયવ્યા મુજબ વિારાના ૨.૫ હોસય પાવરનું
કામચલાઉ પ ૂરવણી બબલ કં પનીના પ્રવતયમાન વનયમ મુજબ આપવામાં આવેલ છે . જે ભરવાપાત્ર છે .

