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પક-૧
'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮'

િવભાગીય કચેર : સુરેનગર, વતુળ કચેર : સુરેનગર, તારખ : 06/03/2018, સમય : 10:30
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ડ એમ દુધરેયા / ૯૯૨૫૨ ૧૩૮૦૮

રજુ થયેલ ોની સંયા : 24, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 24, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ી મેભાઈ માલાભાઈ ચોટલા રહેણાંક િવતાર યોગીનગરમાં ખીમોઈ

હોટલથી પસાર થતાં રતામાં પાણીના ટાંકાની
બાજુમાં આવેલ િવજ થાંભલો બદલવા બાબત

ચોટલા  રહેણાંક  િવતાર  યોગીનગરમાં  ખીમોઈ
હોટલથી  પસાર  થતાં  રતામાં  પાણીના  ટાંકાની
બાજુમાં આવેલ િવજ થાંભલો તા.૦૫.૦૩.૧૮ ના રોજ
બદલાવેલ છે.

ચોટલા  રહેણાંક  િવતાર  યોગીનગરમાં  ખીમોઈ
હોટલથી  પસાર  થતાં  રતામાં  પાણીના  ટાંકાની
બાજુમાં આવેલ િવજ થાંભલો તા.૦૫.૦૩.૧૮ ના રોજ
બદલાવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 ચોટલા નગરપાિલકા (ચૌહાણ
હરેશભાઈ છનાભાઈ)

ચોટલા  નગરપાિલકાના ં  વડ  નં .૬  મા ં
મફિતયાપરા નં-૨ માં રડ માં નડતરપ વીજ
પોલ ખસેડવા બાબત

ચોટલા નગરપાિલકાનાં  વડ નં.૬ માં મફિતયાપરા
નં-૨ માં રડ માં નડતરપ વીજ પોલ જરર સવે
કર દવસ -૭ માં ખસેડ આપવામાં આવશે

ચોટલા નગરપાિલકાનાં  વડ નં.૬ માં મફિતયાપરા
નં-૨ માં રડ માં નડતરપ બે વીજ પોલ તારખ
૨૪.૩.૨૦૧૮ ના રોજ શીફટગ કર કામ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન
3 માનનીય ધારાસયી

ઋિવભાઈ મકવાણા
ચોટલા સબ ડિવઝનનું  બયાફરગેશન કરવા
બાબત

ચોટલા  સબ  ડ િવઝનન ુ ં  બયાફરગ ેશન  ની
દ ર ખ ા  ત વ ા ડ   ક ચ ે ર   ન ે  પ   ન ં .
SNC/TECH/HR/128/06.01.2018  ના  રોજ
મોકલી  આપેલ  છે  જેની  મંજુર  મયે  આગળની
કામગીર કરવામાં આવશે.

ચોટલા  સબ  ડ િવઝનન ુ ં  બયાફરગ ેશન  ની
દ ર ખ ા  ત વ ા ડ   ક ચ ે ર   ન ે  પ   ન ં .
SNC/TECH/HR/128/06.01.2018  ના  રોજ
મોકલી  આપેલ  છે  જેની  મંજુર  મયે  આગળની
કામગીર કરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવી કચેર સંબિધત

4 ી મોર દસરથિસંહ િવરસંગભાઈ
,ગામ:સીસર

અમારા ખેતીવાડ વીજ કનેશન ની લાઈન માં
નમી ગયેલ પોલ સીધો કરવા બાબત.

તમાર ખેતીવાડ વીજ કનેશન ની લાઈન માં નમી
ગયેલ  પોલ  દવસ  -૦૩  મા ં  સીધો  કર  જર
સમારકામ કર આપીશું

સદર ખેતીવાડ વીજ કનેશન ની લાઈન માં નવો
પોલ તા ૦૮.૦૩.૧૮ ના રોજ નાખી જર સમારકામ
કર આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 ી સુખદેવિસંહ વનુભા
પરમાર,ગામ:નવાણીયા

નવાણીયા ગામે અમારા ઘર ની પાસે ઉમરડા
જે..વાય ફડર ના જજરત પોલ બદલવા
બાબત

નવાણીયા  ગામે  તમારા  ઘર  ની  પાસે  ઉમરડાજ
જે..વાય ફડર ના જજરત પોલ દવસ -૧૦ માં
બદલી જર સમારકામ કર આપીશું

સદર ખેતીવાડ વીજ કનેશન ની લાઈન માં નવા ૨
પોલ તા ૧૫.૦૩.૧૮ ના રોજ નાખી જર સમારકામ
કર આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 ી કાળુભાઈ (દય-ભાકર)
પકાર

થાનગઢ  રહેણાંક  અને  ઇડ  િવતારમાં
અવારનવાર  અવતા  ીપગ(Tripping)
તેમજ  વારંવાર  તુટતા  વાયરનુ ં  િનરાકરણ
કરવા બાબત.

હાલમાં દરેક ફડર માં ી મોસુન Maintenance
ની કામગીર ચાલુ છે જે અંતગત સોમપુરા, થાન,
સનર ેય ,  સાટ  અબન  ફડર  ન ુ ં  મરમત
(Maintenance)  કર,જુના  વાયર  બદલી  જર
સમારકામ  ની  કામગીર  આયોજન  મુજબ  પૂણ
કરવામાં આવશે.

થાન શહેર પેટા િવભાગીય કચેર હેઠળ આવતા કુલ
૭ અબન ફડર કે  જેની કુલ ભારે  દબાણ વ
લાઈન ૧૦૪.૫ ક.મી. તથા હળવા દબાણ વ કુલ
૨૦૦.૪ ક.મી. લાઈન નો સમાવેશ થાય છે. જે પૈક
ભારે દબાણ વ લાઈન ૭૮.૦૦ ક.મી. અને હળવા
દબાણ વ કુલ ૧૬૦.૦૦ ક.મી. લાઈન નું મરામત
કામ થઇ ગયેલ છે. બાક ની ભારે દબાણ વા
લાઈન ૨૬.૫ ક.મી.અને  હળવા દબાણ વા કુલ
૪૦.૪૦ ક.મી. લાઈન નું મરામત કામ માટે જર
કુલ ૪ ઓઉટેજ લઇ સાદર કામ ૩૦.૦૪.૨૦૧૮ સુધીમાં
પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 સોમાભાઈ દેવાભાઈ
મેકયા,ગામ: ગુદયાળા

માર  માિલકની  વાડમાં  આવેલ  ખેતીવાડ
લાઈન ના બે ગાળા ના ઢલા વાયર ખેચવા
બાબત

જર  સવ  કર  સદર  ઢલા  વાયર  ખેચવાની
કામગીર દવસ-૭ માં કરવામાં આવશે.

સદર ઢલા વાયર તારખ ૨૪.૩.૧૮ ના રોજ ખેચીને
કામ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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8 ીમતી મંગુબેન ગણેશભાઈ
ગામ: વઢવાણ

ઘરવપરાશના  હ ેત ુ  માટ ે  ાહક  નબર  :
૨૪૮૦૧૧૦૫૦૮૪ ના નામ બદલી કરવા બાબત

સદર ાહક ના નામ બદલીની અર તા: ૩-૩-૧૮
ના રોજ કરેલ છે, ૭ દવસમાં અંદાજપ આપવામાં
આવશે  તેમજ  અંદાજપ  ભય ેથી  નામ  બદલી
આપવામાં આવશે.

સદર ાહક ને  તા:  ૧૩-૩-૧૮ ના રોજ અંદાજપ
મોકલી આપવામાં આવેલ છે. અંદાજપ ભયેથી નામ
બદલી આપવામાં આવશે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

9 ી િવમલભાઈ દવ, ગામ:
લખતર

ગાંધી  ચોકમાં  અકમાત  સંભિવત  લોખંડનો
જુનો પોલ દુર કર, નવો પી એસ સી પોલ
નાખવા માટે ની રજૂઆત.

તારખ ૦૪.૦૩.૧૮ ના રોજ લોખંડ નો જુનો પોલ દુર
કર પી એસ સી પોલ નાખી આપેલ છે.

તારખ ૦૪.૦૩.૧૮ ના રોજ લોખંડ નો જુનો પોલ દુર
કર પી એસ સી પોલ નાખી આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

10 ખાનાભાઈ પી રાઠોડ લો વોટેજ રહેવા બાબત સુગમપાક સોસાયટ જર  સવ  કર  તા ં િક  મંજુર  અથે  દરખાત
મોકલવામાં આવશે

સદર લો વોટેજની ફરયાદ અનુસંધાને સુગમ પાક
સોસાયટમાં  નવું  ાસફમર મૂક  લોડ િવભાજન
કરવાની જરયાત હોઈ સદર કામ માટેની  જર
દરખાત ોજેટ નંબર ૨૧૧૦૪૩ થી મુક જેની મંજુર
૩૦.૦૩.૨૦૧૮ તારખ ના રોજ લઇ નવું ાસફમર
તારખ ૩૦.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ મૂક  લો વોટેજની
ફરયાદ નું િનરાકરણ કર આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

11 મુખ ી સુરેનગર-દૂધરેજ
નગરપાિલકા

રવરટ પર નડતર પ ાસફમેર ખસેડવા
બાબત

જર સવ કર મંજુર અથે દરખાત મોકલવામાં
આવશે . મંજુર આયા બાદ દવસ ૧૫ માં કામ પૂણ
કરવામાં આવશે.

સદર નડતરપ ાસફમર તારખ ૩૦.૦૩.૨૦૧૮ ના
રોજ િશટ કર આપેલ છે. આમ સદર ફરયાદ નું
િનરાકરણ કર આપેલ છે

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન
12 મુખ ી સુરેનગર-દૂધરેજ

નગરપાિલકા
ઓવરીજ  પાસ ે  રતામા ં  નડતરપ
ાસફમ ેર  ખસ ેડવા  બાબત

જર સવ કર મંજુર અથે દરખાત મોકલવામાં
આવશે . મંજુર આયા બાદ દવસ ૧૫ માં કામ પૂણ
કરવામાં આવશે.

સદર નડતરપ ાસફમર તારખ ૩૦.૦૩.૨૦૧૮ ના
રોજ િશટ કર આપેલ છે. આમ સદર ફરયાદ નું
િનરાકરણ કર આપેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન
13 ભરતભાઈ કોઠાર (સુ.નગર

ઉોગનગર સહકાર મંડ)
નતાન ઉોગનગર િવતાર માં એક ફોટ
સેટર ખોલવા બાબત.

હાલમાં શહેર પેટા િવભાગીય કચેર -૨ માં એક ફોટ
સેટર પેટા િવભાગીય કચેર ખાતે ૨૪ કલાક કાયરત
છે, તેમજ .આઈ.ડ.સી. વઢવાણ િવતાર માં પણ
એક  ફોટ  સેટર  અલગથી  કાયરત  છે,  તેમજ
પ ેટા િવભાગીય  કચ ેર  એ  નધાતા  નતાન
ઉોગનગર  િવતારના  ફોટ  મરામત  અંગે  ની
કામગીર વરત સમયમયાદા માં કરવામાં આવે છે.
િવશેષ  માં  પેટા  િવભાગીય  કચેર  ખાતે  ફરયાદ
નધવા માટે એક લેડલાઇન નંબર ઉપલધ છે

હાલમાં શહેર પેટા િવભાગીય કચેર -૨ માં એક ફોટ
સેટર પેટા િવભાગીય કચેર ખાતે ૨૪ કલાક કાયરત
છે, તેમજ .આઈ.ડ.સી. વઢવાણ િવતાર માં પણ
એક  ફોટ  સેટર  અલગથી  કાયરત  છે,  તેમજ
પ ેટા િવભાગીય  કચ ેર  એ  નધાતા  નતાન
ઉોગનગર  િવતારના  ફોટ  મરામત  અંગે  ની
કામગીર વરત સમયમયાદા માં કરવામાં આવે છે.
િવશેષ  માં  પેટા  િવભાગીય  કચેર  ખાતે  ફરયાદ
નધવા માટે એક લેડલાઇન નંબર ઉપલધ છે

િનકાલ
જનરલ માહતી

14 વઢવાણ ઇડઝ
એસોસીએશન , વઢવાણ

ઓડ  ટ  ર  ક વ ર   બ ાબત  વઢવ ાણ
.આઈ.ડ.સી. માં ઓોિગક વીજ ડાણ ના
આશરે  ૩૦૦ જેટલા ાહકો ને  તેમના વીજ
ડાણ માં વષ ૨૦૧૧ થી ૨૦૧૭ સુધીની જૂની
ઓડટ રકવર કાઢવામાં આવેલ છે જે અંગે
ઘણા ાહકો વીજ તકરાર આયોગ માં ગયેલ
અને  આયોગ ારા  વષ  ૨૦૧૧  ની  રકવર
કરવાના બદલે  છેલા  બે  વષ  ની  રકવર
લેવાનુ ં  હુકમ માં  જણાવેલ છે તો આ હુકમ
મુજબ સદરહુ અંદાજે ૩૦૦ જેટલા ાહકો ની
રકવર પણ બે વષ ની કરવી ઈએ તે
બાબત ની વઢવાણ ઇડઝ એસોસીએશન
ની રજૂઆત છે

સદર તમામ કેસો માં િવગતવાર અયાસ કયા બાદ
વડ  કચેરની  મંજ ુર  મેળયા  બાદ  આગળની
કાયવાહ કરવામાં આવશે.

સદર કાર ના કસામાંથી એક કસા માં હાલ માં
નામદાર ગુજરાત હાઈકટ માં મેટર પેડગ છે. જે
બાબત માં િનયણ આયાં બાદ વધુ કાયવાહ હાથ
ધર શકાય એટલે હાલ માં સદર કેસો ની યથાવત
િથિત ળવવામાં આવે છે. આમ સદર મેટર સબ
યુડિશયલ હોઈ લોક દરબાર ની માગદિશકા મુજબ
સદર  સમાિવટ નો હોય િનકાલ ગણવો.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ
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15 રામભા ગઢવી ભોગવા  નદ  ના  ક ાઠ ે  ચડતા  આવ ેલ
ાસફમેર પાસે  થી પશુઓ ની અવરજવર
વધુ હોવાથી ાસફમેર ફરતે ફેસગ કરાવવું
અથવા િસમેટ નો ઓટલો કરવા બાબત

ભોગવા નદ ના કાઠે ચડતા આવેલ ાસફમેર પાસે
જર સવ કરેલ છે, જેમાં  તે જયાએ ાસફમેર
ફરતે ફેસગ થઇ શકે તેમ ન હોય સદર થળ પર
દવસ - ૩૦ માં આટલો કર આપવામાં આવશે

ભોગવા નદ ના કાઠે ચડતા આવેલ ાસફમેર પાસે
ાસફમેર ફરતે ફેસગ થઇ શકે તેમ ન હોય સદર
થળ પર ૦૭.૦૪.૧૮ ના રોજ ઓટલો કર આપવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

16 વનરાજભાઈ પરમાર તાલુકા
પંચાયત મુખ વઢવાણ

સોલાર  વોટર  પંપ  કમ  હેઠળ  વઢવાણ
તાલુકા  ના  િવિવધ  ગામડા  ઓ  મા ં  નવા
વીજડાણ  માટે  ૭.૫  હો  પા  ની  પડતર
અરઓ ના િનકાલ બાબત

સોલાર વોટર પંપ કમ હેઠળ નધાયેલ અરઓની
િનકાલ ની કામગીર વાિષક લયાંક મુજબ તેમજ
અતામ મુજબ હાથ ધરવામાં આવે છે.

સોલાર વોટર પંપ કમ હેઠળ નધાયેલ અરઓની
િનકાલ ની કામગીર વાિષક લયાંક મુજબ તેમજ
અતામ મુજબ હાથ ધરવામાં આવે છે.

િનકાલ
સોલાર કમ

17 અંકુર િસરિમક ,.આઈ.ડ.સી.
વઢવાણ

ઓડટ રકવર ની રકમ . ૨૧૨૨૨/- બીલ માં
જમા થયેલ નથી જે અમો એ રસીદ નંબર-
૦૬૫૧૯૨  તા.  ૧૩.૦૯.૧૬  ના  રોજ  ચેક  થી
પીવીસીએલ માં  જમા  કરેલ  છે  તે  જમા
આપવા બાબત.

સદર ાહક ના િપયા ૨૧૨૨૨/- રસીદ નં ૬૫૧૯૨ તા.
૧૩.૦૯.૨૦૧૬ ના રોજ ભરપાઈ કરવામાં આવેલ, જે
ાહક ની લેજર સીટ માં જમા થયેલ છે તે ાહકને
બ સમવેલ છે.

સદર ાહક ના િપયા ૨૧૨૨૨/- રસીદ નં ૬૫૧૯૨ તા.
૧૩.૦૯.૨૦૧૬ ના રોજ ભરપાઈ કરવામાં આવેલ, જે
ાહક ની લેજર સીટ માં જમા થયેલ છે તે ાહકને
બ સમવેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

18 વનરાજભાઈ પરમાર તાલુકા
પંચાયત મુખ વઢવાણ

ચેક ંગ  દરયાન  ાહકો  ને  કયા  કાર  ની
ગેરરતી  છે  તે  અંગેની  ણ કરવી,  ઘણા
કસામાં ાહકને ણ કયા વગર વીજ ચોર
નો દંડ આપવામાં આવે છે

ચેકંગ  દરયાન  ચેકંગ  અિધકાર  ારા  ાહક  ને
ગેરરતી અંગે માહતગાર કરવામાં આવે છે તેમજ તે
અંગેની  િવજચોર  નું  પુરવણી બીલ આવશે  તેવી
ણ કરવામાં આવે છે.

ચેકંગ  દરયાન  ચેકંગ  અિધકાર  ારા  ાહક  ને
ગેરરતી અંગે માહતગાર કરવામાં આવે છે તેમજ તે
અંગેની  િવજચોર  નું  પુરવણી બીલ આવશે  તેવી
ણ કરવામાં આવે છે.

િનકાલ
વીજ ચેકગ

19 વનરાજભાઈ પરમાર તાલુકા
પંચાયત મુખ વઢવાણ

રામપરા  ગામે  નવુ ં  ૬૬  કે.વી.  સબ ટેસન
કરવા બાબત

હાલમાં  ટુવા  મુકામે  ૬૬  કેવી  ટુવા  સબ ટેસન
કાયરત છે રામપરા થી ટુવા સુધી નું અંતર ૮ કમી
જેટલું છે તાંિક રતે લડ સેટર મુજબ ૬૬ કેવી
ટુવા સબ ટેસન બનાવામાં આવેલ જેથી હાલ માં
રામપરા ગામે નવું ૬૬ કે.વી. સબ ટેસન ની કોઈ
જરયાત રહેતી નથી.

હાલમાં  ટુવા  મુકામે  ૬૬  કેવી  ટુવા  સબ ટેસન
કાયરત છે રામપરા થી ટુવા સુધી નું અંતર ૮ કમી
જેટલું છે તાંિક રતે લડ સેટર મુજબ ૬૬ કેવી
ટુવા સબ ટેસન બનાવામાં આવેલ જેથી હાલ માં
રામપરા ગામે નવું ૬૬ કે.વી. સબ ટેસન ની કોઈ
જરયાત રહેતી નથી.

િનકાલ
જેટકો

20 દેવેભાઈ નાગરભાઈ રાઠોડ,
માિત પાક, ૮૦ ફુટ રોડ,
વઢવાણ

અમારા ઘર ના વીજ ડાણ માં સાંધાવા
સિવસ લાઈન, આઈ વાયર નાખી બદલી
આપવા બાબત.

અરજદાર  ના  ઘરના  વીજ ડાણ માં  સાંધાવા
સિવસ લાઈન, આઈ વાયર નાખી દવસ -૩ માં
બદલી આપવામાં આવશે.

અરજદાર  ના  ઘરના  વીજ ડાણ માં  સાંધાવા
સિવસ લાઈન, આઈ વાયર તા ૦૮.૦૩.૧૮ ના રોજ
બદલી આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

21 દેવેભાઈ નાગરભાઈ રાઠોડ,
માિત પાક, ૮૦ ફુટ રોડ,
વઢવાણ

માિત પાક િવતાર માં ભયજનક ઈલેકીક
પોલ બદલવા બાબત

જર સવે કર ભયજનક ઈલેકીક પોલ દવસ -૩
માં બદલી આપવામાં આવશે.

સદર ભયજનક ઈલેકીક પોલ તા ૦૮.૦૩.૧૮ ના રોજ
બદલી આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

22 કે એન રાજદેવ સબ ડવીઝન ઓફસ માં દરેક એનીયરના
નામ અને મોબાઇલ નં લખવાં.

સબ ડવીઝન ઓફસ માં મુકવામાં આવેલ હેપ ડેક
બડ માં  નાયબ ઈજનેર નુ ં  નામ અને  મોબાઇલ
દશાવામાં આવેલ છે.

સબ ડવીઝન ઓફસ માં મુકવામાં આવેલ હેપ ડેક
બડ માં  નાયબ ઈજનેર નુ ં  નામ અને  મોબાઇલ
દશાવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
જનરલ માહતી

23 િસંધવ િવનોદભાઈ ઘનયામભાઈ અમારા ખેતીવાડ વીજ ડાણ માં વપરાશ ન
હોવા  છતા  જુન-જુલાઈ-૧૭  ના  બીલ  માં
એવરેજ બીલ આપવા બાબત

સદર ાહક ને તેમના ખેતીવાડ વીજ ડાણ માં
મીટર બંધ હોવાથી જુન-જુલાઈ-૧૭ ના બીલ માં
લોડ મુજબ એવરેજ બીલ આપવામાં આવેલ છે તેમ
છતા રેકડ વેરફાઇ કરને કંપનીના િનયમ મુજબ
આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે

સદર ાહક ને તેમના ખેતીવાડ વીજ ડાણ માં
મીટર બંધ હોવાથી જુન-જુલાઈ-૧૭ ના બીલ માં
લોડ મુજબ એવરેજ બીલ આપવામાં આવેલ છે તે
ાહક ને બ બોલાવીને સમજણ આપેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ
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24 કરશનભાઈ ડાયાભાઇ િસંધવ, મુ.
ટુવા

અમારા  ઘરવપરાશ  ના  વીજ  ડાણ  મા ં
આપવામાં  આવેલ વીજ ચોર નુ ં  બીલ રદ
કરવા બાબત

સદર  ાહકને  ઘરવપરાશ  ના  િવજ  ડાણ  નુ ં
તા.૦૯.૦૬.૧૭ ના રોજ ચેકગ કરવામાં આવેલ હતું
જેના અનુસંધાને ગેરરતી માલુમ પડતા વીજ ધારા
૨૦૦૩ ની કલમ ૧૨૬ હેઠળ િવજચોર અંગે નું  .
૨૨૨૫૩/- નું બીલ િનયમ મુજબ આપવામાં આવેલ
છે. જે ાહક ને ભરપાઈ કરવાનું રહે છે.

સદર  ાહકને  ઘરવપરાશ  ના  િવજ  ડાણ  નુ ં
તા.૦૯.૦૬.૧૭ ના રોજ ચેકગ કરવામાં આવેલ હતું
જેના અનુસંધાને ગેરરતી માલુમ પડતા વીજ ધારા
૨૦૦૩ ની કલમ ૧૨૬ હેઠળ િવજચોર અંગે નું  .
૨૨૨૫૩/- નું બીલ િનયમ મુજબ આપવામાં આવેલ
છે. જે ાહક ને ભરપાઈ કરવાનું રહે છે.

િનકાલ
વીજ ચેકગ


