ુ રાત શ્ચિજ કં પની લીમીટેડ, િર્ળ
ુ કચેરી, બોટાદ
પશ્ચિમ ગજ
લોક દરબાર તારીખ : ૦3.૦૪.૨૦૧૬ રશ્ચિિાર

સ્થળ : મામલતદારશ્રીની કચેરી,

સમય : ૧૦.૦૦ કલાકે

તાલકુ ો : ગઢડા

તાલકુ ા સેિા સદન, ગઢડા
તા.૦૩.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ ગઢડા મ ૂકામે સરકારશ્રી દ્વારા યોજાનારા “લોક સંિાદ સેર્ ુ - લોક દરબાર” અંતગુ ત રજુ થયેલ પ્રશ્ન/રજુઆતની શ્ચિગતો:
પ્રશ્ર્ન
નંબર

૦૧

અરજદારશ્રી ન ંુ નામ

પ્રશ્ર્નની ટુંકી શ્ચિગત

અમલીકરણ અશ્ચિકારી / ખાતાના િડાશ્રીનો પ્રશ્ન શ્ચનકાલ અંગે નો જિાબ

રીમાકુ સ
શ્ચનકાલ

શ્રી જેરામભાઇ જાદિભાઇ

શ્ચિજ બીલની રકમમાથી ૩૫%

શ્રી જેરામભાઇ જાદિભાઇ મ.ુ શ્ચનિંગાળા ગ્રા. નં. ૩૬૨૪૨/૦૦૮૫૧/૩ થી

મ.ુ શ્ચનિંગાળા

કાપી પરત આપિા બાબત.

ઘર શ્ચિજ જોડાણ િરાિે છે . તેમન ુ શ્ચિજ જોડાણ ચેક કરતા તેમા ગે રરીતી
ુ પડતા શ્ચિજ અિીનીયમ -૨૦૦૩ ની કલમ નં.૧૨૬ હેઠળ ત:માલમ
૦૧.૦૨.૨૦૧૬ ના રોજ રુ. ૧૧૭૮૪ ન ુ શ્ચિજ ચોરી ન ુ પરુ િણી બીલ
આપિામા આિેલ, જે સંિભે ના.ઇ શ્રરી ગઢડા રૂરલ-૧ ને રજુઆત કરતા
જરુરી કાયુિાહી કરી કુ લ રકમ ના ૨૦% રકમ બાદ કરી આપિામા
આિેલ ત્યાર બાદ તેમણે તા:- ૧૭.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ િાિારાની રકમ
બાદ કરિા અરજી કરતા તેઓ ને કાયુપાલક ઇજનેર શ્રી ગઢડા દ્વારા રૂબરૂ
ુ િત્તા ને અનલ
ુ ક્ષી ને શ્ચિજ બીલની રકમમાથી
સાભળી કેશની ગણ
અગાઉની રાહત સહીત કુ લ રૂ. ૩૫૩૫ ની રાહત આપી દે િામા આિેલ
છે . જે બાબતે ગ્રાહકને સંતોષ હોય તેમણે હિે આ બાબતની કોઇ
ફરીયાદ રે તી ન હોય તે બાબતની લેખીત સંમતી આપેલ છે .

૦૨

સરપંચશ્રી, પીપળીયા
ગ્રામ પંચાયત

ગ્રામ પંચાયત ને બીન અિીક્રુત
િીજ દં ડ કરે લ તે રકમ માફ
કરિા બાબત.

તા:- ૨૦.૦૧.૨૦૧૬ ના રોજ પીપળીયા ગામે િીજ ચેકકિંગ હાથ િરતા
પીપળીયા ગ્રરામ પંચાયત સ્રીટ લાઇટ મા બીન અિીક્રુત રીતે િીજ
જોડાણ લઇને શ્ચિજ િપરાશ થતો હોય શ્ચિજળી અશ્ચિશ્ચનયમ – ૨૦૦૩ ની

શ્ચનકાલ

કલમ ૧૩૫ હેઠળ રૂ. ૧,૯૨,૦૨૯.૦૦ ન ુ બીલ આપિામા આિેલ છે . જે
િીજ બીલ માફ થઇ શકે તેમ નથી.

૦૩

ુ
શ્રી શાંર્ભાઇ
રૂખડભાઇ

રસનાળ ગામે સ. નં ૧૪૮ પૈ ૨

અરજદાર દ્વારા રજુ કરિામાં આિેલ પ્રશ્ન ના.ઇ શ્રી પી.જી.િી સી એલ

પાંચાણી

ભાિનગર –રાજકોટ ચાર માગીય

લાઠી (અમરે લી સકુ લ) ને લાગ ુ પડ્તો હોય E-Mail દ્વારા તેઓને િધ ુ

મ.ુ રસનાળ

રસ્તો થતા ખેતરન ુ પાણી નીકાલ

કાયુિાહી માટે જાણ કરે લ છે .

કરિા અંગે .

શ્ચનકાલ

