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'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮'
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િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી કે આર પરખ, કાયપાલક ઇજનેર , િવભાગીય કચેર-૧ અમરેલી, મોબાઈલ નં.૯૯૨૫૨૦૯૩૪૨
રજુ થયેલ ોની સંયા : 4, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 4, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0
મ

રજુઆતકતાનું નામ

1 ી િવજયભાઈ રિતભાઈ
અકબર, ગામ : સલડ, તા:
લીલીયા ,: અમરેલી મો.
૯૭૨૩૫૫૫૧૦૫

ની િવગત

લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ

ખે ત ીવાડ વીજ મીટર બળે લ જે ન ો ચાજ ન અરજદાર ી ારા કરે લ રજૂ આ ત વાળુ ં ખે ત ીવાડ
લેવા બાબત
વીજ ડાણ ાહક નામ : ધમ ે શ ભાઈ રિતભાઈ
અકબર ના નામનું છે જેનો ાહક નં.૮૪૦૫૪૦૧૨૨૧૩
, સદરહુ વીજ મીટર નવેબર-૨૦૧૫ માં ફોટ થતા
તા: ૧૧.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ નવીન મીટર મૂ ક 
બદલાવે લ બાદમાં તા: ૨૪.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ
લેબોરેટર ખાતે બદલાવેલ જુના મીટર ની ચકાસણી
માટે જુદ જુદ તા: ૧૭.૦૩.૨૦૧૬, ૨૪.૦૩.૨૦૧૬ અને
૩૧.૦૩.૨૦૧૬ આપવામાં આવે લ પરં ત ુ ાહક ી
ઉપિથત ન રહે ત ા તા: ૨૬.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ એક
તરફ મીટર ચકાસણી કરવામાં આવેલ જેમાં સદરહુ
જુના મીટર નો ટિમનલ લોક બળેલ હતો તેમજ
ડસ્લે પણ બંધ વા મળેલ અને રડગ મેળવી
શકાયેલ નહ આમ મીટર નો ટિમનલ લોક બળેલ
હોય િનયમાનુસાર બળેલ મીટરનો ચાજ .૨૨૭૫/ાહકના ખાતા માં ઉધારવામાં આવેલ,જે ભરવા પા
છે

અતન જવાબ

અરજદાર ી ારા કરે લ રજૂ આ ત વાળુ ં ખે ત ીવાડ
વીજ ડાણ ાહક નામ : ધમ ે શ ભાઈ રિતભાઈ
અકબર ના નામનું છે જેનો ાહક નં.૮૪૦૫૪૦૧૨૨૧૩
, સદરહુ વીજ મીટર નવેબર-૨૦૧૫ માં ફોટ થતા
તા: ૧૧.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ નવીન મીટર મૂ ક 
બદલાવે લ બાદમાં તા: ૨૪.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ
લેબોરેટર ખાતે બદલાવેલ જુના મીટર ની ચકાસણી
માટે જુદ જુદ તા: ૧૭.૦૩.૨૦૧૬, ૨૪.૦૩.૨૦૧૬ અને
૩૧.૦૩.૨૦૧૬ આપવામાં આવે લ પરં ત ુ ાહક ી
ઉપિથત ન રહે ત ા તા: ૨૬.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ એક
તરફ મીટર ચકાસણી કરવામાં આવેલ જેમાં સદરહુ
જુના મીટર નો ટિમનલ લોક બળેલ હતો તેમજ
ડસ્લે પણ બંધ વા મળેલ અને રડગ મેળવી
શકાયેલ નહ આમ મીટર નો ટિમનલ લોક બળેલ
હોય િનયમાનુસાર બળેલ મીટરનો ચાજ .૨૨૭૫/ાહકના ખાતા માં ઉધારવામાં આવેલ,જે ભરવા પા
છે

િનકાલની િથિત
િનકાલ
મીટર સંબિધત
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2 ી લાભુભાઈ દયાળભાઈ
નારોલા, દામનગર. તા. લાઠ.
મો. ૯૯૨૪૯૯૮૦૭૨

3 ી બેચરભાઈ દાનાભાઈ
મામેરયા, રહે ખોડયાર નગર,
ગામ : લાઠ , તા: લાઠ મો.
૯૯૦૯૩૯૭૪૧૧

ખેતીવાડ વીજ ડાણ માં ચેકંગ બાદ લોડ અરજદાર ી દામનગર ખાતે ૧૫ હોપા નું ખેતીવાડ
વધારા ના બલ અંગે
વીજ ડાણ ાહક નં ૩૮૦૦૧૦૨૪૪૯૦ થી ધરાવે છે
જે ન ુ ં ચે ક ગ કં પ નીના અિધકૃ ત અિધકાર ારા
તા:૨૧.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ કરવામાં આવે લ ચે  કં ગ
દરિમયાન ડે લ લોડ ના વોટે જ તથા એપીયર
માપી લોડ ગણતર કરતા ડેલ લોડ ૧૭ હો.પા નો
માલુ મ પડે લ જે થ ી િનયમાનુ સ ાર કલમ ૧૨૬ મુ જ બ
.૯૬૦૦/- નું પૂરવણી બલ તા:૨૪.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ
પાઠવેલ જે અંગે ાહક ી ારા વાંધા અર પેટા
િવભાગ ખાતે તા: ૦૨.૦૯.૨૦૧૫ કરતા સુનાવણી ની
તારખ ૧૫.૧૦.૨૦૧૫ આપેલ બાદમાં જેમાં અરજદાર
હાજર ન રહે લ હોય અય તારખ ૦૧.૦૨.૨૦૧૬
આપવામાં આવે લ , સુ ન ાવણી દરિમયાન ાહક ની
રજૂઆત સાંભ ૨૦% ની મયાદામાં . ૭૬૮૦ /- નું
આખર આકારણી બલ નાયબ ઈજને ર -દામનગર
ારા તા: ૦૧.૦૨.૨૦૧૬ ના રોજ ાહક ીને પાઠવેલ
જ મયા અંગેની રસીદ નાયબ ઇજનેર ારા સાચવેલ
છે અને ાહક ારા િનયમાનુસાર બી અપીલ માટે
પણ સમય મયા દ ામાં રજૂ આ ત કરે લ નથી, આમ
ાહક ીને આપવામાં આવેલ આખર આકરણી બલ
ભરવા પા છે

ખે ત ીિવષયક વીજ ડાણ મે ળ વાની અર અ ર જ દ ા ર  ા ર ા ત ા : ૦ ૪ . ૦ ૯ . ૨ ૦ ૦ ૮ ન ા ર ો જ
વષ ૨૦૦૮ માટે વીજ ડાણ આપવા બાબત િનયમાનુસાર પોતાની જમીન સવે નં.૬૬૭/૨૪પૈક ૧
માં માતુી લાભુબેન દાનભાઈ મામેરયા ના નામે
અર નોધાવે લ , માનુ સ ાર વારો આવતા પે ટ ા
િવભાગ લાઠ ારા સવેણ કરતા સદરહુ જમીન માં
એક વીજ ડાણ હયાત હોય તા: ૧૪.૧૨.૨૦૧૫,
૦૮.૦૧.૨૦૧૬ , અને ૧૯.૦૧.૨૦૧૬ ના રોજ નોટસ
પાઠવેલ છે . એ હકકત છે કે તેમના ારા રજુ કરેલ
હ પક ૬ માં નોધ નં ૫૮૧૫ તા:૧૬.૦૧.૨૦૧૬ ના
રોજ કાચી નોધ થી જમીન સવ ે નં ૬૬૭/૨૪પૈ  ક૧
હયાતીમાં હ દાખલ કરેલ છે પરંતુ ભાગ પાડવામાં
આવેલ નથી આમ એકજ સવે નં હયાત વીજ ડાણ
નો મુદો દુર થતો નથી , બાદમાં તા: ૦૫.૦૫.૨૦૧૬
ના રોજ નોધ નં.૫૯૧૨ થી તમામ હસેદાર ના ભાગ
પાડવામાં આવેલ છે, પરંતુ અંિતમ નોટસ બાદ તા:
૨૨.૦૧.૨૦૧૮ સુધી અરજદાર ારા કોઈ રજૂઆત કરેલ
નથી જે થ ી પે ટ ા િવભાગ ારા નોધાવે લ અર
િવભાગીય કચે ર ની મં જ ુ ર થી રદ કરે લ છે , આમ
સદરહુ કસામાં વીજ ડાણ આપવા અંગે કાયવાહ
થઈ શકે નહ

અરજદાર ી દામનગર ખાતે ૧૫ હોપા નું ખેતીવાડ
વીજ ડાણ ાહક નં ૩૮૦૦૧૦૨૪૪૯૦ થી ધરાવે છે
જે ન ુ ં ચે ક ગ કં પ નીના અિધકૃ ત અિધકાર ારા
તા:૨૧.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ કરવામાં આવે લ ચે  કં ગ
દરિમયાન ડે લ લોડ ના વોટે જ તથા એપીયર
માપી લોડ ગણતર કરતા ડેલ લોડ ૧૭ હો.પા નો
માલુ મ પડે લ જે થ ી િનયમાનુ સ ાર કલમ ૧૨૬ મુ જ બ
.૯૬૦૦/- નું પૂરવણી બલ તા:૨૪.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ
પાઠવેલ જે અંગે ાહક ી ારા વાંધા અર પેટા
િવભાગ ખાતે તા: ૦૨.૦૯.૨૦૧૫ કરતા સુનાવણી ની
તારખ ૧૫.૧૦.૨૦૧૫ આપેલ બાદમાં જેમાં અરજદાર
હાજર ન રહે લ હોય અય તારખ ૦૧.૦૨.૨૦૧૬
આપવામાં આવે લ , સુ ન ાવણી દરિમયાન ાહક ની
રજૂઆત સાંભ ૨૦% ની મયાદામાં . ૭૬૮૦ /- નું
આખર આકારણી બલ નાયબ ઈજને ર -દામનગર
ારા તા: ૦૧.૦૨.૨૦૧૬ ના રોજ ાહક ીને પાઠવેલ
જ મયા અંગેની રસીદ નાયબ ઇજનેર ારા સાચવેલ
છે અને ાહક ારા િનયમાનુસાર બી અપીલ માટે
પણ સમય મયા દ ામાં રજૂ આ ત કરે લ નથી, આમ
ાહક ીને આપવામાં આવેલ આખર આકરણી બલ
ભરવા પા છે

અરજદાર ારા તા: ૦૪.૦૯.૨૦૦૮ ના રોજ
િનયમાનુસાર પોતાની જમીન સવે નં.૬૬૭/૨૪પૈક ૧
માં માતુી લાભુબેન દાનભાઈ મામેરયા ના નામે
અર નોધાવે લ , માનુ સ ાર વારો આવતા પે ટ ા
િવભાગ લાઠ ારા સવેણ કરતા સદરહુ જમીન માં
એક વીજ ડાણ હયાત હોય તા: ૧૪.૧૨.૨૦૧૫,
૦૮.૦૧.૨૦૧૬ , અને ૧૯.૦૧.૨૦૧૬ ના રોજ નોટસ
પાઠવેલ છે . એ હકકત છે કે તેમના ારા રજુ કરેલ
હ પક ૬ માં નોધ નં ૫૮૧૫ તા:૧૬.૦૧.૨૦૧૬ ના
રોજ કાચી નોધ થી જમીન સવ ે નં ૬૬૭/૨૪પૈ  ક૧
હયાતીમાં હ દાખલ કરેલ છે પરંતુ ભાગ પાડવામાં
આવેલ નથી આમ એકજ સવે નં હયાત વીજ ડાણ
નો મુદો દુર થતો નથી , બાદમાં તા: ૦૫.૦૫.૨૦૧૬
ના રોજ નોધ નં.૫૯૧૨ થી તમામ હસેદાર ના ભાગ
પાડવામાં આવેલ છે, પરંતુ અંિતમ નોટસ બાદ તા:
૨૨.૦૧.૨૦૧૮ સુધી અરજદાર ારા કોઈ રજૂઆત કરેલ
નથી જે થ ી પે ટ ા િવભાગ ારા નોધાવે લ અર
િવભાગીય કચે ર ની મં જ ુ ર થી રદ કરે લ છે , આમ
સદરહુ કસામાં વીજ ડાણ આપવા અંગે કાયવાહ
થઈ શકે નહ

િનકાલ
વીજ ચેકગ

િનકાલ
નવા કનેકશન
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4 ી કાશભાઈ એમ મોદ , ગામ ૧૦ હો.પા નું વીજ ડાણ આપવા અથવા ૨૨ અરજદારી મતીરાળા ગામે ી મુળભાઈ જેઠાભાઈ
: મતીરાળા, તા: લાઠ મો.
વષ નું વળતર આપવા અંગે
ના નામનુ ં ૧૦ હો.પા નુ ં ઇડયલ વીજ ડાણ
૯૪૨૭૫૫૭૮૨૨
ધરાવતા હતા તા: ૨૨-૬-૧૯૯૫ ના રોજ મીટર
ઉતાર તા: ૧.૦૮.૧૯૯૫ ના રોજ લેબ ટેટ કરતા
મીટર ધીમું ફરતું હોવાથી .૨૬૧૯૦/- નું વીજ બલ
પાઠવે લ અને સદરહુ રકમ ાહક ારા ભરપાઈ ન
કરતા નામદાર અદાલત લાઠ મુ ક ામે સી.એસ
નં.૫/૨૦૦૦ થી દાવો દાખલ કરેલ જેનો ચુકાદો તા:
૧૯.૦૧.૨૦૧૩ ના રોજ ાહકની તરફેણ માં આવતા
પી..વી.સી.એલ ારા નામદાર અદાલત અમરેલી માં
ફર અપીલ દાખલ કરે લ આ અપીલનો ચુ ક ાદો
તા:૧૩.૦૭.૨૦૧૫ રોજ આપવામાં આવે લ જે મ ાં
નામદાર અદાલત લાઠ નો ચુકાદો માય રાખેલ જથી
કં પ ની ારા .૨૬૧૯૦-૭૬ નુ ં બલ તથા યાજની
રકમ ાહકના ખાતામાં જમા આપવામાં આવેલ ,આ
ઉપરાંત ાહક ારા ભરપાઈ કરવામાં આવેલ ૩૦%
રકમ .૭૮૬૦/- પણ બાક લહેણી રકમ સામે સરભર
કરવામાં આવેલ. ઉપરોત બનાવ ઉપરાંત, મ-૧૯૯૯
માં ાહક ીને આપવામાં આવેલ રેયુલર વીજ બલ
. ૫૫૩૩-૪૬ સામે ૪૪૨૮-૦૦ તા:૩૦-૪-૯૯ ના રોજ
ભરપાઈ કરેલ અને માહે નવે-૯૯ અને ડસ -૯૯
ના બે માસ માટે બીજ બલ .૪૫૬૮-૭૬ સામે ાહક
ારા ૪૧૧૦-૦૦ તા: ૨૦.૧૨.૨૦૯૯ થી ભરપાઈ કરેલ
આમ બને વીજ બલ સામે .૧૧૦૫-૦૦ તથા ૯૫૮૦૦ ઓછુ ભરણું કરવામાં આવેલ હતું, આમ, લહેણી
રકમ બાક હોય મ - ૨૦૦૧ થી સિવસ કાપી વીજ
પુ ર વઠો બં ધ કરે લ અને ત ા: ૧૧.૦૩.૨૦૦૨ ના રોજ
મીટર ઉતારવામાં આવેલ.યારબાદ, તા: ૧૧.૦૩.૨૦૦૩
ના રોજ ઉતારેલ મીટર માહે ઓટોબર -૨૦૦૨ માં
નડયાદ લેબોરેટર ખાતે ાહક ના િતિનિધ અને
આ ના રજૂઆત કરતા સામે તપાસતા મીટર ના
બી- ફેઇજ ની કોઈલ બ જવાથી મીટર ૩૩% ધીમું
ફરતુ ં હોય તે પે ટ ે .૪૮૭૭-૬૬ નુ ં વીજ બલ
આપવામાં આવે લ આમ, ાહક ારા લહે ણ ી રકમ
ઉપરાંત ધીમાપણા પેટે નું બલ ભરપાઈ કરેલ નહ
જેથી, માહે સટે-૨૦૦૪ ની અસર થી વીજ ડાણ
કાયમી રદ કરે લ હતુ ં . અને હાલ યાજ સહત .
૧૮૮૯૩-૩૪ ભરપાઈ કરવાના બાક છે જેથી સદરહુ
ભરવાપા રકમ ભરપાઈ થયા બાદ નવીન વીજ
ડાણની અર વીકાર શકાય તે મ જ જર
નોધણી ફ , અંદાજપ ની રકમ ભરપાઈ થયા બાદ
વીજ ડાણ આપી શકાય.સમ કરણમાં કં પ ની
ારા િનયમાનુ સ ાર કાય વ ાહ કરે લ હોય વળતર
આપવાપા નથી
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