
પ્રશ્ન 
ન.ં

રજુઆતકતતાન ુ
નતમ અને સરનતમુ

પ્રશ્ન/રજુઆતની વિગત જિતબ/વનર્ાયની વિગત વનરતકરર્ કરનતરત 
અવિકતરીશ્રીનત નતમ 
અને મોબતઇલ નબંર

પેટત 
વિભતગીય 

કચેરી

વિભતગીય 
કચેરી

િર્ ુાળ 
કચેરી

વનકતલની સ્થિતી 
(વનકતલ / પ્રગતી 
હઠેળ / નીતી 

વિષયક)

જો પ્રગતી 
હઠેળ હોય તો 

વનકતલની 
સમયમયતાદત

રી
મત
ર્કસા

૧ શ્રી દીલુભંતઈ 
સતમતંભતઈ ખમુતર્, 

મ.ુ િોબત, તત. 
જેસર , જી- 
ભતિનગર

મોટત ભમોદ્રત તરફ નત રોડે 
આિેલ િોબત ગતમનુ ંટી.સી 
ગતમની અંદર લેિત અંગે

સદર અરજદતર શ્રી ની રજૂઆત અનસુિંતને જેસર 
પેટતવિભતગીય કચેરી દ્વતરત અરજદતર ની રજૂઆત મજુબ  
તત.૧૩.૦૫.૨૦૧૬ નત રોજ ગતમ નુ ંટી.સી િોબત ગતમ ની 

અંદર શીફ્ટ કરેલ  છે. આમ સદર અરજદતર ની ફરરયતદ નુ ં
વનરતકરર્ કરિતમત ંઆિેલ છે.

જી.એમ વિસતત- 
૯૯૨૫૨૦૯૩૧૦

જેસર 
પેટતવિભતગીય 

કચેરી

મહુિત ભતિનગર વનકતલ

૨ સરપચં શ્રી, 
પીપરડી ગ્રતમ 

પચંતયત, તત. જેસર 
, જી- ભતિનગર

પીપરડી ગતમ નત ટી.સી નો 
અિીંગ રીપેરીંગ કરિત બતબત

સદર અરજદતર શ્રી ની રજૂઆત અનસુિંતને જેસર 
પેટતવિભતગીય કચેરી દ્વતરત અરજદતર ની રજૂઆત મજુબ  
તત.૧૩.૦૫.૨૦૧૬ નત રોજ પીપરડી ગતમ નત ટી.સી નો 

અિીંગ રીપેરીંગ કરેલ છે. આમ સદર અરજદતર ની ફરરયતદ 
નુ ંવનરતકરર્ કરિતમત ંઆિેલ છે.

જી.એમ વિસતત- 
૯૯૨૫૨૦૯૩૧૦

જેસર 
પેટતવિભતગીય 

કચેરી

મહુિત ભતિનગર વનકતલ

૩ આચતયા શ્રી, 
ફૂલિતડી પ્રતિવમક 

શતળત,, 
મ.ુરતર્ીિતડત ,તત. 

જેસર , જી- 
ભતિનગર

રતર્ીગતમ ની ફૂલિતડી વિથતતર 
મત પ્રતિવમક શતળત ની નજીક નો 

વિજપોલ ફેરિિત બતબત

સદર અરજદતર શ્રી ની રજૂઆત અનસુિંતને જેસર 
પેટતવિભતગીય કચેરી દ્વતરત અરજદતર ની રજૂઆત મજુબ  

તત.૨૭.૦૪.૨૦૧૬ નત રોજ નો િીજપોલ ફેરિિત ની 
કતમગીરી પરૂ્ા કરેલ છે. આમ સદર અરજદતર ની ફરરયતદ નુ ં

વનરતકરર્ કરિતમત ંઆિેલ છે.

જી.એમ વિસતત- 
૯૯૨૫૨૦૯૩૧૦

જેસર 
પેટતવિભતગીય 

કચેરી

મહુિત ભતિનગર વનકતલ

લોક સિંતદ સેર્ ુ તતરીખ : ૨૦/૦૫/૨૦૧૬ તતલકુો: જેસર



પ્રશ્ન 
ન.ં

રજુઆતકતતાન ુ
નતમ અને સરનતમુ

પ્રશ્ન/રજુઆતની વિગત જિતબ/વનર્ાયની વિગત વનરતકરર્ કરનતરત 
અવિકતરીશ્રીનત નતમ 
અને મોબતઇલ નબંર

પેટત 
વિભતગીય 

કચેરી

વિભતગીય 
કચેરી

િર્ ુાળ 
કચેરી

વનકતલની સ્થિતી 
(વનકતલ / પ્રગતી 
હઠેળ / નીતી 

વિષયક)

જો પ્રગતી 
હઠેળ હોય તો 

વનકતલની 
સમયમયતાદત

રી
મત
ર્કસા

૪ શ્રી ઉકતભતઈ 
ગભતભતઈ, 

મ.ુબીલત,તત. જેસર 
, જી- ભતિનગર

ખેતીિતડી મતટે રતત્રી નત બદલે 
રદિસે પતિર આપિત બતબત

એપેક્ષ કવમરટમતં મજૂંર િયેલ નીવત અનસુતર અને 
જીયિુીએનએલ દ્રતરત તત. ૧૭.૦૧.૦૬ નત રોજ 

જીયિુીએનએલની સલંગ્ ન િીજ વિતરર્ કંપનીઓને 
લખિતમત ંઆિેલ પત્ર અનસુતર,  સતમતન્ ય સજંોગોમત ંકૃવષ 
વિષયક ગ્રતહકોને પ્રવત સતપ્ તતરહક બદલતતત રોટેશન મજુબ 
રદિસ અને રતત્રીનત સમય દરવમયતન આઠ કલતક િીજ 

પરુિઠો પરૂો પતડિતમત આિતો હોય છે.િીજળીની મતગં અને 
પરુિઠતની સમર્લુત જળિતઇ રહ ેઅને વસથટમ ઉપર એકી 
સતિે ખેતીિતડી લોડનુ ંભતરર્ ન આિે અને વસથટમનુ ંસતરી 
રીતે વનયમન િઈ શકે તે હરે્ ુિી પીજીિીસીએલ હઠેળનત 
ખેતીિતડી ફીડરોને કુલ બતિન ગ્રપુમત ંવિભતજીત કરિતમત ં
આિેલ છે અને તે મજુબ જુદત જુદત ગ્રપુનત વનિતારરત સમય 
અનસુતર ખેતીિતડી ફીડરમત ંિીજ પરુિઠો પરુો પતડિતમત ં

આિે છે.

સી.એમ.કગિરત - 
નતયબ ઈજનેર- 
૯૮૭૯૨૦૨૦૪૦

બગદતર્ત 
પેટતવિભતગીય 

કચેરી

મહુિત ભતિનગર નીવત વિષયક

૫ શ્રી િલ્લભભતઈ 
ગઘુતભતઈ બતરૈયત, 
મ.ુજેસર, તત. જેસર 

, જી- ભતિનગર

જેસર ગતમ ને અલગ સબથટેશન 
િી િીજપરુિઠો પરુો પતડિત 

બતબત

 ૧૧ કેિી જેસર જ્યોવતગ્રતમ ફીડર દ્વતરત જેસર, રતર્ીગતમ, 
દેપલત અને રતર્પરડત ગતમો ને િીજપરુિઠો પરુો પતડિતમત ં
આિે છે.  જેસર ગતમ મતટે અલગ ફીડર િી િીજપરુિઠો મળે 
તે મતટે જેસર પેટતવિભતગીય કચેરી દ્વતરત રદન-૧૫ મત સિે ની 
કતમગીરી પરૂ્ા કરી ઉપલી કચેરી ને મજૂંરી અિે મોકલિતમત ં
આિશે,, જેની મજૂંરી મળ્યે આગળ ની કતયાિતહી કરિતમત ં

આિશે.

જી.એમ વિસતત- 
૯૯૨૫૨૦૯૩૧૦

જેસર 
પેટતવિભતગીય 

કચેરી

મહુિત ભતિનગર પ્રગવત હઠેળ ૬-૦૬ .૧૬


