ુ રાત શ્ચિજ કં પની લીમીટેડ, િર્ળ
ુ કચેરી, જામનગર
પશ્ચિમ ગજ
ુ િાર
લોક દરબાર તારીખ : ૦૮.૦૪.૨૦૧૬ શક્ર

સ્થળ : શ્રી ભલારાદાદા ટ્રસ્ટની

સમય : ૧૦:૩૦ કલાકે

તાલકુ ો : લાલપરુ

જગ્યા, મ.ુ લાલપરુ
ુ ાઇ બોખીરીયાની હાજરીમાં યોજાયેલ “લોક સંિાદ સેર્ ુ - લોક
તા.૦૮.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ લાલપરુ મ ૂકામે સરકારશ્રી દ્વારા માનશ્ચનય કેબીનેટ મંત્રીશ્રી બાબભ
દરબાર” અંતગુત રજુ થયેલ પ્રશ્ન/રજુઆતની શ્ચિગતો:
(પ્રગશ્ચત અહેિાલ તા.૦૯.૦૫.૨૦૧૬)
ક્રમ
૦૧

૦૨

૦૩

પ્રશ્ર્ન
નંબર
૦૪

૩૦

૩૩

અરજદારશ્રી ન ંુ નામ

પ્રશ્ર્નની ટુંકી શ્ચિગત

અમલીકરણ અશ્ચિકારી / ખાતાના િડાશ્રીનો પ્રશ્ન શ્ચનકાલ અંગે નો જિાબ

હહરીબેન ડાયાભાઈ

ુ પી.જી.િી.સી.એલ.
લાલપર

સદર અરજદાર દ્વારા િાડી શ્ચિસ્તારમાં ઘરિપરાશ ના શ્ચિજજોડાણ માટે

મકિાણા, જય ભીમિાસ

છે લ્લા નિ િર્ુ થયા ઘર

અરજી સાથે જરૂરી દસ્તાિેજ ૭/૧૨, ૮-અ તથા ૬-નંબર ન ંુ હકપત્રક જોડી

જૂના રે લ્િે સ્ટેશન સામે,

િપરાશ માટે શ્ચિજ જોડાણ

અત્રેની કચેરીમાં અરજી કરે લ નથી. જેથી અરજદારને ઘરિપરાશન ંુ

જામનગર.

આપતી નથી તે બાબતે

શ્ચિજજોડાણ આપેલ નથી.

મગનભાઇ રામજીભાઈ

શ્ચિજ િારકો પાસે થી મીટરન ંુ

શ્ચિજિારકોને તયાં લગાડિામાં આિેલા શ્ચિજમીટરોમાં કોઇપણ કારણોસર

સોજીત્રા, ગામ : મોટી

ુ કરિામાં આિર્ ંુ હોિા
ભાડું િસલ

ખામી સજાુય છે તયારે તે કામગીરી કરિા માટે જુના સીલ દુર કરીને નિા

િેરાિળ

છતાં સીલ તોડિા તથા સીલ

ુ રાત શ્ચિજ શ્ચનયમન પંચ
સીલ લગાડિામાં આિે છે , જેના ચાર્જ પેટે ગજ

ુ કરિા
લગાિિા ની રકમ િસલ

ુ ાર રી-સીલીંગ ચાર્જ િસલ
ુ િામાં
અને કં પનીના પ્રિતુમાન શ્ચનયમ અનસ

બાબત.

આિે છે .

જેન્તીલાલ ગોશ્ચિિંદભાઇ

ૂ ની એક જ ખાતા
ખાતેદાર ખેડત

પહરપત્ર

ઘાઘરા મેઇન રોડ,

નંબર િાળી ખેતીની જમીનમાં

ુ .
લાલપર

બીજુ ં શ્ચિજ કનેક્શન ના આપિા

ુ ાર એક જ સિે નંબરમાં બીજુ ં
કં પનીના પ્રિતુમાન શ્ચનયમ અનસ

બાબત.

રીમાકુ સ

શ્ચનકાલ

શ્ચનકાલ

ુ બ
નંબર GUVNL-TECH-AG-2189, DT.24.10.2013 મજ

િીજજોડાણ આપી શકાય નહીં

શ્ચનશ્ચત
શ્ચિર્યક

૦૪

૫૧

સરપંચ શ્રી નાની રાફુદડ

નાની રાફુદડ ગામે િીજલાઇનમાં

ુ િ
અરજદાર તરફ થી મળે લ ફહરયાદ ના અનસ
ં ાને નાની રાફુદડ ગામનાં

ગ્રામ પંચાયત.

લો – િૉલ્ટેજ નાં પ્રશ્ન બાબત.

ટ્રાન્સફોમુરનો લોડ ચેક કરતાં ટ્રાન્સફોમુરમાં બેલેન્સ લોડ માલ ૂમ નાં
પડતાં તા.૦૪/૦૪/૨૦૧૬ નાં રોજ ટ્રાન્સફોમુરનો લોડ બેલેન્સ કરીને લો-

ગામ: નાની રાફુદડ

શ્ચનકાલ

િોલ્ટેજની ફહરયાદન ંુ શ્ચનરાકરણ કરે લ છે
૦૫

૫૨

સરપંચ શ્રી ખાયડી

ખાયડી ગામ નાં િાડીશ્ચિસ્તાર

ુ ાર ખેતીિાડી શ્ચિસ્તારમાં
સદર શ્ચિસ્તારમાં કં પનીના પ્રિતુમાન શ્ચનયમાનસ

ગ્રામ પંચાયત.

સાતપડામાં જ્યોશ્ચતગ્રામ

ુ ાં શ્ચિજજોડાણો આપિામાં આિે છે .
ખેતીિાડી ફીડરમાંથી ઘરિપરાશ હેર્ન

ગામ: ખાયડી

યોજનામાં ટ્રાન્સફોમુર મ ૂકિા

આ ખેતીિાડી ફીડરોમાં હદિસમાં આઠ કલાક થ્રી-ફેઝ અને બાકીના ૧૬

બાબત.

ુ િઠો કે જેનો ઘરિપરાશમાં ઉપયોગ થઇ શકે તે
કલાક શ્ચસિંગલ-ફેઝ શ્ચિજપર

શ્ચનકાલ

ુ ી આપિામાં આિે છે .
હેર્થ
૦૬

૭૯

સરપંચ શ્રી નિી પીપર

ખેતીિાડી શ્ચિસ્તારમાં િીજિાયરો

ુ િ
અરજદાર તરફ થી મળે લ અરજી નાં અનસ
ં ાને જણાિિા ન ંુ છે કે ૧૧

ગ્રામ પંચાયત.

બદલિા બાબત.

ુ ાની
કેિી પીપર ખેતીિાડી હફડરમાં ખીરસરા ગામ પછીની સ્સ્િચથી પથભ

ગામ: નિી પીપર

ુ ીનાં ૧૦ ગાળાનાં જર્જરીત િાયરો બદલાિેલ છે અને
િાડીની સ્સ્િચ સિ
બાકીના ૨૦ ગાળાના િાયરો તા.૦૯.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ બદલાિીને
ુ ુ કરે લ છે .
કામગીરી પણ

શ્ચનકાલ

