લોક સંવાદ સેત ુ ૨૦૧૬ તા. દસાડા
પ્રશ્ન
નો.

કોના તરફ થી રજુ
કરવામાં આવેલ છે

પ્રશ્ન ની ટુંકી નવગત

૧

૨

૩

જવાબ ની ટુ ંકી નવગત
૪

નનરાકરણ કરનારા
પેટા
અનધકારીશ્રીના નામ નવભાગીય
અને મોબાઇલ નંબર
કચેરી
૫

નવભાગીય
કચેરી

નનકાલની સ્સ્થતી
(નનકાલ/પડતર/
વતુળ
ા કચેરી
નીતી નવષયક)

૬

૭

૮

૯

પાટડી

ધાંગધ્રા

સુરેન્દ્રનગર

નનકાલ

પાટડી

ધાંગધ્રા

સુરેન્દ્રનગર

નનકાલ

ઉપરીયાળા મુકામે વીજ ગ્રાહક નંબર ૨૫૦૦૩/૦૦૨૪૧/૬ થી
નટવરભાઇ તળશીભાઇ બજાનીયા ના નામે વીજ જોડાણ આવેલ છે
સદર વીજ જોડાણ નાં સ્થળે તા. ૧૮.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ કરવામા
આવેલ વીજ તપાસણી દરમ્યાન ચેકીંગ આનધકારીશ્રી દ્વારા ચેકીંગશીટ
નંબર ૨૦૧૪/એએમઆર/૧૫૦૯૬૨ માં જણાવ્યાનુસાર સદર ગ્રાહક
દ્વારા આવતી સવીસ સીવાય એક વધારાની સવીસ લંબાવેલ છે તેમજ
૪

નટુ ભાઇ તળશીભાઇ

પીજીવીસીઅએલ દ્વારા ખોટો

વધારાની સવીસમા હુક બનાવેલ છે અને હુક મા સ્પાકીંગ ના સ્પષ્ટ

એમ. કે. તબીયાડ

દંડ આપવા બાબત

નનશાન દે ખાય છે જેથી વધારાની સવીસ લંબાવીને વીજચોરી કરવા
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ં ાને વીજચોરીનુ
માટે ની સ્પસ્ટ વ્યવસ્થા કરે લ છે . જેના અનુસધ
પુરવણી બીલ પાટ્ડી પેટા નવભાગીય કચેરીના પત્ર ક્રમાંક ૯૬૩
રજી.એ.ડી.થી આપવામાં આવેલ છે . આમ સદર અરજદાર ને કલમ
ં ાને રૂ. ૩૩૯૨/- નું બીલ આપવા માં આવેલ જેના
૧૨૬ અનુસધ
ં ાને ગ્રાહક દ્વારા નનયત સમય મયાાદામાં વાંધ અરજી રજુ કરે લ
અનુસધ
ન હોય આખરી આકારની બબલ્ આપેલ છે ..
ઉપરીયાળા મુકામે વીજ ગ્રાહક નંબર ૨૫૦૦૩/૦૦૧૨૮/૨ થી
માવજીભાઇ ભગવાનભાઇ ના નામે વીજ જોડાણ આવેલ છે સદર વીજ
જોડાણ નાં સ્થળે તા. ૧૮.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ કરવામા આવેલ વીજ
તપાસણી દરમ્યાન ચેકીંગ આનધકારીશ્રી દ્વારા ચેકીંગશીટ નંબર
૨૦૧૫/એએમઆર/૧૬૯૦૯૦ માં જણાવ્યાનુસાર સદર નવજગ્રાહકના
૫

બજાણીયા(વાણંદ)બાબુ

પીજીવીસીઅએલ દ્વારા ખોટો

ભાઇ માવજીભાઇ

દંડ આપવા બાબત

ઘરની ઉપર સાંધો જોવા મળે લ છે અને તેમાથી વધારાના વાયર દ્વારા
મીટર ને બાયપાસ કરીને મીટરમા રીડીંગ ચડે નહી તેવી રીતે
ં ાને
વીજવપરાશ કરી શકે તેવી શક્યતા જણાયેલ છે. જેના અનુસધ
પાટ્ડી પેટા નવભાગીય કચેરીના જાવક પત્ર ક્રમાંક ૧૦૦૬/ ૦૧.૦૪.૧૬
થી પુરવણી બીલ આપવામાં આવેલ હત ુ. આમ સદર અરજદાર ને
ં ાને રૂ. ૩૪૧૪/- નું બીલ આપવા માં આવેલ જેના
કલમ ૧૨૬ અનુસધ
ં ાને ગ્રાહક દ્વારા નનયત સમય મયાાદામાં વાંધ અરજી રજુ કરે લ
અનુસધ
ન હોય આખરી આકારની બબલ્ ૧૧૪૮/ ૧૭.૪.૧૬ થી આપેલ છે .

એમ. કે. તબીયાડ
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જો પડતર
હોય તો
નનકાલની
સમયમયાા દા

રીમા
ર્કસા

૧૦

૧૧

ઉપરીયાળા મુકામે વીજ ગ્રાહક નંબર ૨૫૦૦૩/૦૦૦૫૭/૦ થી
કાનજીભાઇ ભલાભાઇ ના નામે વીજ જોડાણ આવેલ છે સદર વીજ
જોડાણ નાં સ્થળે તા. ૧૮.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ કરવામા આવેલ વીજ
તપાસણી દરમ્યાન ચેકીંગ આનધકારીશ્રી દ્વારા ચેકીંગશીટ નંબર
૨૦૧૫/એએમઆર/૧૭૩૪૬૨ માં જણાવ્યાનુસાર સદર નવજગ્રાહકના
વીજમીટરમા ખીલા બહાર લાગેલા છે . સદર ખીલા કાઢીને મીટર
પેટી સહીત આડુ કરી પોતાની મરજી મુજબ મીટરની રરવોલ્વીંગ ડીસ્ક
૬

પ્રજાપનત અંબાબેન

પીજીવીસીઅએલ દ્વારા ખોટો

કાનજીભાઇ

દંડ આપવા બાબત

ફરતી અટકાવી અને મીટરમા નોંધાતો વીજવપરાશ અટકાવી શકાય
તેવી

ને બાયપાસ કરીને મીટરમા રીડીંગ ચડે નહી તેવી રીતે

વીજવપરાશ કરી શકે તેવી વ્યવસ્થા કરે લ છે. રદવાલ પર પેટીના

એમ. કે. તબીયાડ
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પાટડી

ધાંગધ્રા

સુરેન્દ્રનગર

નનકાલ

પાટડી

ધાંગધ્રા

સુરેન્દ્રનગર

નનકાલ

ં ાને પાટ્ડી પેટા નવભાગીય
ઘસરકાના સ્પષ્ટ નનશાન છે . જેના અનુસધ
કચેરીના પત્ર ક્રમાંક ૯૬૪ તા : ૧.૦૪.૨૦૧૬ રજી.એ.ડી.થી વીજચોરીનુ
પુરવણી બીલ આપવામાં આવેલ છે . આમ સદર અરજદાર ને કલમ
ં ાને રૂ. ૬૯૫૫/- નું બીલ આપવા માં આવેલ જેના
૧૨૬ અનુસધ
ં ાને ગ્રાહક દ્વારા નનયત સમય મયાાદામાં વાંધ અરજી રજુ કરે લ
અનુસધ
ન હોય આખરી આકારની બબલ્ ૧૧૫૬/ ૧૭.૪.૧૬ થી આપેલ છે . જે
નનયમોનુસાર છે .
પાટડી મુકામે વીજ ગ્રાહક નંબર ૨૫૦૦૧/૦૫૩૧૭/૦ થી કડવા
પટીદાર ગ્નાતી પરરવારના નામે ૪૮.૦૦ રક.વો. નું વીજ જોડાણ
આવેલ છે . સદર વીજ જોડાણ માહે એપ્રિલ-૨૦૧૪ પહેલા ૩ રક.વો. નું
ઘરવપરાશનું હત ુ. સદર વીજ જોડાણમાં અરજદાર દ્વારા ૪૫ રક.વો.
નો લોડ વધારો માંગતા પીજીવીસીઅએલ દ્વારા ૪૫+૩=૪૮ રક.વો. નુ
વીજજોડાણ કરી આપવામા આવેલ છે . જીઇઆરસીના પ્રનયમાનુસાર
પીજીવીસીઅએલ ની નોટીસ
૨૮

કડવા પાટીદાર ગ્નાતી
પરરવાર ટ્રસ્ટ

નંબર ૧૨૬૨ તા.
૨૭.૪.૨૦૧૬ મુજબ ઑરડટ
રરકવરીની રકમ ભરવા સામે
વાંધો હોવા બાબત

૪૦ રક.વો.થી વધારાનુ વીજજોડાણની એલટીએમડી કેટેગરીમા
ુ રી-૨૦૧૬
ગણતરી થાય છે . પરં ત ુ સદર માહે એપ્રિલ-૨૦૧૪ થી ફેબ્રઆ
ના સમયગાળાની વીજજોડાણ ના વીજબીલની ગણત્રી ઘરવપરાશ

એમ. કે. તબીયાડ

તરીકે થયેલ છે . આમ ઓરડટ ટીમ દ્વારા સદર વીજજોડાણના
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વીજબીલના ટે રરફના તફાવતની રીકવરી રુપીયા ૧૧૦૧૭૮.૦૧
વસુલ કરવાપાત્ર છે . જેના અનુસધ
ં ાને પાટડી પેટા પ્રવભાગીય કચેરી
ના પત્ર ક્રમાંક ૧૨૬૨ તારીખથી રજી.એ.ડી થી આપવામા આવેલ છે
તેમજ ઓરડટ ટીમ દ્વારા બનાવવામા આવેલ રીકવરીનુ સ્ટેટમેંટ પત્ર
ક્રમાંક ૧૭૧૧ તા. ૬.૦૫.૨૦૧૬ થી રજી.એ.ડી થી મોકલવામા આવેલ
છે સદર ગ્રાહકના િપ્રતપ્રનપ્રધ દ્વારા પાટડી પેટા પ્રવભાગીય કચેરીનો
રૂબરૂમા સંપકક કરતા ઓડીટ રીકવરીની તફાવતની બાકી રકમ અંગે
ુ ક રીતે મારહતગાર કરવામા આવેલ છે .
ઓરફસ રે કોડક ને આધારે સંપણ

