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ક્રમ 
 

પ્રશ્ર્ન 
નબંર 

અરજદારશ્રી નુ ંનામ પ્રશ્ર્નની ટંુકી શ્ચિગત અમલીકરણ અશ્ચિકારી / ખાતાના િડાશ્રીનો પ્રશ્ન શ્ચનકાલ અંગેનો જિાબ રીમાકુસ 

૦૧ ૦૪ હહરીબેન ડાયાભાઈ 
મકિાણા, જય ભીમિાસ 
જૂના રેલ્િે સ્ટેશન સામે, 
જામનગર. 

લાલપરુ પી.જી.િી.સી.એલ. 
છેલ્લા નિ િરુ્ થયા ઘર 
િપરાશ માટે શ્ચિજ જોડાણ 
આપતી નથી તે બાબતે  

સદર અરજદાર દ્વારા િાડી શ્ચિસ્તારમા ં ઘરિપરાશ ના શ્ચિજજોડાણ માટે 
અરજી સાથે જરૂરી દસ્તાિેજ ૭/૧૨, ૮-અ તથા ૬-નબંર નુ ંહકપત્રક જોડી 
અતે્રની કચેરીમા ં અરજી કરેલ નથી. જેથી અરજદારને ઘરિપરાશનુ ં
શ્ચિજજોડાણ આપેલ નથી.  

શ્ચનકાલ 

૦૨ ૩૦ મગનભાઇ રામજીભાઈ 
સોજીત્રા, ગામ : મોટી 
િેરાિળ 

શ્ચિજ િારકો પાસે થી મીટરનુ ં
ભાડંુ િસલુ કરિામા ંઆિર્ુ ંહોિા 
છતા ંસીલ તોડિા તથા સીલ 
લગાિિા ની રકમ િસલુ કરિા 
બાબત. 

શ્ચિજિારકોને તયા ં લગાડિામા ં આિેલા શ્ચિજમીટરોમા ં કોઇપણ કારણોસર 
ખામી સજુાય છે તયારે તે કામગીરી કરિા માટે જુના સીલ દુર કરીને નિા 
સીલ લગાડિામા ંઆિે છે, જેના ચાર્જ પેટે ગજુરાત શ્ચિજ શ્ચનયમન પચં 
અને કંપનીના પ્રિતુમાન શ્ચનયમ અનસુાર રી-સીલીંગ ચાર્જ િસલુિામા ં
આિે છે.  

શ્ચનકાલ 

૦૩ ૩૩ જેન્તીલાલ ગોશ્ચિિંદભાઇ 
ઘાઘરા મેઇન રોડ, 
લાલપરુ. 

ખાતેદાર ખેડતૂ ની એક જ ખાતા 
નબંર િાળી ખેતીની જમીનમા ં
બીજુ ંશ્ચિજ કનેક્શન ના આપિા 
બાબત. 
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કંપનીના પ્રિતુમાન શ્ચનયમ અનસુાર એક જ સિે નબંરમા ં બીજુ ં

િીજજોડાણ આપી શકાય નહીં 

શ્ચનશ્ચત 
શ્ચિર્યક 



૦૪ ૫૧ સરપચં શ્રી નાની રાફુદડ  
ગ્રામ પચંાયત.  
ગામ: નાની રાફુદડ 

નાની રાફુદડ ગામે િીજલાઇનમા ં
લો – િૉલ્ટેજ ના ંપ્રશ્ન બાબત. 

અરજદાર તરફ થી મળેલ ફહરયાદ ના અનસુિંાને નાની રાફુદડ ગામના ં
ટ્રાન્સફોમુરનો લોડ ચેક કરતા ં ટ્રાન્સફોમુરમા ં બેલેન્સ લોડ માલમૂ ના ં
પડતા ંતા.૦૪/૦૪/૨૦૧૬ ના ંરોજ ટ્રાન્સફોમુરનો લોડ બેલેન્સ કરીને લો-
િોલ્ટેજની ફહરયાદનુ ંશ્ચનરાકરણ કરેલ છે 

શ્ચનકાલ 

૦૫ ૫૨ સરપચં શ્રી ખાયડી   
ગ્રામ પચંાયત.  
ગામ: ખાયડી 

ખાયડી ગામ ના ંિાડીશ્ચિસ્તાર 
સાતપડામા ંજ્યોશ્ચતગ્રામ 
યોજનામા ંટ્રાન્સફોમુર મકૂિા 
બાબત.  

સદર શ્ચિસ્તારમા ં કંપનીના પ્રિતુમાન શ્ચનયમાનસુાર ખેતીિાડી શ્ચિસ્તારમા ં
ખેતીિાડી ફીડરમાથંી ઘરિપરાશ હરે્નુા ંશ્ચિજજોડાણો આપિામા ંઆિે છે. 
આ ખેતીિાડી ફીડરોમા ં હદિસમા ંઆઠ કલાક થ્રી-ફેઝ અને બાકીના ૧૬ 
કલાક શ્ચસિંગલ-ફેઝ શ્ચિજપરુિઠો કે જેનો ઘરિપરાશમા ંઉપયોગ થઇ શકે તે 
હરે્થુી આપિામા ંઆિે છે. 

શ્ચનકાલ 

૦૬ ૭૯ સરપચં શ્રી નિી પીપર    
ગ્રામ પચંાયત.  
ગામ: નિી પીપર  

ખેતીિાડી શ્ચિસ્તારમા ંિીજિાયરો 
બદલિા બાબત. 

અરજદાર તરફ થી મળેલ અરજી ના ંઅનસુિંાને જણાિિા નુ ં છે કે ૧૧ 
કેિી પીપર ખેતીિાડી હફડરમા ંખીરસરા ગામ પછીની સ્સ્િચથી પથભુાની 
િાડીની સ્સ્િચ સિુીના ં૧૦ ગાળાના ંજર્જરીત િાયરો બદલાિેલ છે અને 
બાકીના ૨૦ ગાળાના િાયરો તા.૦૯.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ બદલાિીને 
કામગીરી પણુુ કરેલ છે. 

શ્ચનકાલ 

 


