
તા.૧૬.૦૯.૨૦૧૫ ના રોજ મહીસાગર જજલ્લાનો લણુાવાડા ખાતે યોજાયેલ લોક દરબાર અંતતગત આવેલ પ્રશ્ નો નવ ગવગત. 

અનુ
. ન ં

અરજદારનુ ંનામ 
સરનામ ુ

 
પ્રશ્ નની  િગત  

ક્ા ંખા ા/કચેરી ને 
લાગ ુપડે છે? 

પાઠગેલ જગાબ 
હાલની  સ્થિિ  ની  માહહ ી  

 ા.૨૦.૧૦.૧૫ 

લોક દરબાર કાયતક્રમ .તાલકુો :-લણુાવાડા જી.મહીસાગર તારીખ :૧૬.૦૯.૨૦૧૫ 

૧ પટેલ ભાઇલાલભાઇ 
અંબાલાલભાઇ 
મ.ુપો.કોઠંબા 
 ા.લણુાગાડા 
જી.મહીસાતર 

ખે ી  ગાડી ગી જ 
જોડાણ ન મળગા 
બાબ . 

એમ.જી 
.ગી .સી .એલકોઠંબા પટેા 
િગભાતી ય કચરેી 
 

અરજદાર ઘ્ ગારા કોઠંબાના સગન ન.ં૨૭૬/૨ પૈકી ની  જમી ન મા ં ા.૯/૨/૨૦૧૧ ના રોજ રસી દ 
ન.ં.૫૨૬૪૬૭ િી  રા.૨૦૦/-ભરી ખે ી ગાડી ગી જ જોડાણ માટે નોંધણી  કરાગેલ છે.પરંત ુસદર સગન 
નબંરમા ં અન્ ય સગન ન.ં નુ ં ગી જ જોડાણ કે ેનનો ્ાહક ન.ં૧૮૯૫૧૦૧૭૫૮૩ અને ેન શ્રી  
તોગી દભાઇ ઝગેરભાઇ પટેલના નામે છે.  ે અન્ ય સગનનબંરિી  થ િળ ેેર કરી સદર સગન 
નબંર.૨૭૬/૨ મા ંલાગેલ હોગાિી  એક સગન ન.ંમા ંઅન્ ય ખે ી ગાડી ગી જ જોડાણ પપી  કકાય 
નહી 

િન ી િગષયક હોગાિી   એક સગન 
ન.ંમા ં અન્ ય ખે ી ગાડી ગી જ 
જોડાણ પપી  કકાય નહી॰ 

૨ પટેલ ભાઇલાલભાઇ 
અંબાલાલભાઇ 
મ.ુપો.કોઠંબા 
 ા.લણુાગાડા 
જી.મહીસાતર 

એક સગન નબંરમા ં
અન્ ય ગી જ જોડાણ 
ન મળગા બાબ  

એમ.જી 
.ગી .સી .એલકોઠંબા પટેા 
િગભાતી ય કચરેી 
 

અરજદારશ્રી  ભાઇલાલભાઇ અંબાલાલભાઇ પટેલ ઘ્ ગારા  ારીખ.૯/૨/૨૦૧૧ મા ં રસી દ 
ન.ં૫૨૬૭૬૮ િી  રા.૨૦૦/- સગન ન.ં૬૩૫ પૈકી ૨ મા ંખે ી ગાડી ગી જ જોડાણ માતેલ છે. ેન સગન 
નબંરમા ં અત્ યારે ભી ખાભાઇ સખી દાસ પટેલ ના નામે ્ાહક ન.ં૧૮૯૫૧૦૨૩૯૧૫ િી  પ 
એચ.પી .ન.ુગી જ જોડાણ હયા  હોઇ પ્રગ તમાન િનયમ પ્રમાણે ગી જ જોડાણ મળી કકે નહી. 

િન ી િગષયક હોગાિી   એક સગન 
ન.ંમા ં અન્ ય ખે ી ગાડી ગી જ 
જોડાણ પપી  કકાય નહી॰ 

૩ મા.ધારાસભ્ યશ્રી , 
પ્રો.હીરાભાઇ પટેલ 
ઘ્ ગારા 
મ.ુપો. ા.લણુાગાડા 
જી.મહીસાતર 

એક સગન નબંરમા ં
એક કર ા ગધ ુ
ગી જ જોડાણ 
પપગા બાબ  

એમ.જી 
.ગી .સી .એલલણુાગાડા ૨ 
પટેા િગભાતી ય કચરેી 
 

સદર બાબ  િન ી  િગષયક હોઇ  યોગ્ ય લેગલે રુુ કરગામા પગકે.  

૪ મા.લણુાગાડા 
નતરપાલી કા પ્રમખુ 
શ્રી મિ  જયશ્રી બેન 
જોષી  
મ.ુપો. ા.લણુાગાડા 
જી.મહીસાતર 

લણુાગાડા કહરેી 
િગથ  ારમા ં પગેલ 
મામલ દાર 
ઓેીસ િી  
સોની ગાડ સધુી ના 
િગથ  ારમા ં
ઉપિથ િ  િયેલ 
લો ગોલ્ ટેજ નો 
પ્રશ્ ન હલ કરગા 
બાબ . 

એમ.જી 
.ગી .સી .એલલણુાગાડા ૨ 
પટેા િગભાતી ય કચરેી 
 

નાયબ ઇજનેર લણુાગાડા-૨ ઘ્ ગારા મોજણી  કરી મામલ દાર ઓેીસિી  સોની ગાડ સધુી ના 
િગથ  ારમા ંજરરી  ાિં ક મંુ ુરી મેળગી  એક મહીનાની  અંદર લો ગોલ્ ટેજનો પ્રશ્ ન હલ કરગામા 
પગકે. 

પેટાગી ભાતી ય કચેરી દ્વારા લાઈન 
/ટી.સી  મેન્ટેનન્સ કરી  ેમજ 
લોડ બલેન્સ કરી ગોલ્ટેજનો પ્રશ્ન 
દુર કરગામા ં પગેલ છે.  ેમજ 
લાઈનના  ગી જ જોડાણ ગોલ્ટેજ 
માપ ા ૨૫૯ ગોલ્ટ મળે છે . 
કાયતગાહી 30-0૯-૨0૧૫ ના  
રોજ પણૂત કરગામા ં પગેલ  છે 
 
 
 
 
 



૭ જતદીકભાઇ એમ 
પડંયા કડાણા તામના 

ગી જ ભાર લો-હાઇ 
િગા બાબ  

એમ.જી 
.ગી .સી .એલસ ંરામપરુ-

્ાહકોની  લો ગોલ્ ટેજની  ેરીયાદના પધારે પેટા િગભાતી ય કચેરી ઘ્ ગારા  ારીખ.૨૮/૦૧/૨૦૧૪ 
ના રોજ રા.૨૧૪૯૩૬/-ની   ાિં ક મંુ ુરી મેળગી  લો ગૉલ્ટેજનો પ્રશ્ ન હલ કરગા ૩.૪૫૦ કી.મી  ૨ 

 ારીખ ૭.૧૦.૨૦૧૫ ના રોજ 
 ાિં ક મંુ ૂરી મેળગી   ા- 

 
 

લોક દરબાર કાયતક્રમ .તાલકુો :-સતંરામપરુ જી.મહીસાગર તારીખ :૧૬.૦૯.૨૦૧૫ 
૫ ખાટં જયિં ભાઇ 

ેનસી તભાઇ 
મ.ુપકી ગાડા 
પો.રાણી જીની  પાદેડી 
 ા.સ ંરામપરુ 
જી.મહીસાતર 

ઘર ગપરાક ન ુ
ગી જ જોડાણ ૨૪ 
કલાકની  જયો ી  
લાઇનમા ં િી  
પપગા બાબ . 

એમ.જી 
.ગી .સી .એલસ ંરામપરુ-
૧ પટેા િગભાતી ય 
કચરેી 
 

અરજદારશ્રી  જયિં ભાઇ ેનસી તભાઇ ખાટં ઘ્ ગારા ઘર ગપરાક માટે   ારીખ.૩૦/૧/૨૦૧૪ ના 
રોજ પાગ ી  ન.ં૪૯૦૨૬૩ ઘ્ ગારા રા.૪૦/- ભરી નોંધણી  કરાગેલ ેનમા જરરી મોજણી  કર ા ધ્ યાન 
પર પગેલ કે સદર ગી જ જોડાણ ખ ેી ગાડી ની  જમી નમા ં હોઇ ૭/૧૨ અને ૮/અ ના ઉ ારા 
 ારીખ.૭/૨/૨૦૧૪ ના પ  િી  માતગામા ંપગેલ પરંત ુઅરજદાર ઘ્ ગારા  ે રુુ ન કરા ા 
જોડાણની  કાયતગાહી થ િતી   કરગામા પગેલ ત્ યાર બાદ અરજદાર ઘ્ ગારા  ારીખ.૧૯/૯/૨૦૧૪ 
ના રોજ ેરીિી  ૭/૧૨ અને ૮/અ ના ઉ ારા અને જરરી દથ  ાગેજો સાિે  નોંધણી  કરા ા  ેમને 
ખે ી ગાડીની  લાઇન ઉપરિી   ારીખ ૨૪/૩/૨૦૧૫ ના રોજ ભાગ પ ક પાઠગગામા ંપગેલ ેન 
અરજદાર ઘ્ ગારા સમય મયાતદામા ભરપાઇ ન િ ા રદ િયેલ હત ુ ત્ યારબાદ 
 ારીખ.૨૩/૭/૨૦૧૫ ના રોજ અરજદાર ઘ્ ગારા ેરીિી  ઓનલાઇન નોંધણી  કરા ા 
 ારીખ.૨૭/૮/૨૦૧૫ ના રોજ ેરીિી   ેમને રા.૨૯૭૫૭/-ન ુભાગપ ક પપગામા પગેલ ેન 
પજ હદનસધુી  ભરપાઇ િયેલ નિી  અરજદાર ઘ્ ગારા ભાગ પ ક ભરપાઇ કાયાતબાદ િનયમોનસુાર 
ઘર ગપરાક ન ુગી જ જોડાણ પપગામા પગકે થ પેકી યલ ડીઝાઇન કરેલ સએસડીટીટ રાનાન્ ે ોમતર 
મકુી ૨૪ કલાક ગી જ સપ્ લાય ઘર ગપરાકના ગી જ જોડાણ ને પરુો પાડગામા પગકે.  
 
 

અરજદારને પાઠગગામા પગેલ 
ભાગપ કની  ભરપાઈ છેલ્લી  
 ારીખ ૨૮.૯.૨૦૧૫ હોગા છ ા ં
અરજદાર દ્વારા ભાગપ કના 
નાણા ં ભરપાઈ કરગામા ં પગેલ 
નિી . ેનિી  અરજદારને જોડાણ 
પપગા માટે પતળની  કોઈ 
કાયતગાહી કરગામા ંપગેલ નિી . 

લોક દરબાર કાયતક્રમ .તાલકુો :-કડાણા  જી.મહીસાગર તારીખ :૧૬.૦૯.૨૦૧૫ 
૬ 
 

સજંયકુમાર એમ 
પ્રજાપ ી  કડાણા 
તામના ્ામજનો 
ગ ી  કડાણા તામ 
 ાલકુો કડાણા 
જી.મહીસાતર સહાલ 
તોધરાટ 

ગી જ ભાર લો-હાઇ 
િગા બાબ  

એમ.જી 
.ગી .સી .એલસ ંરામપરુ-
૧ પટેા િગભાતી ય 
કચરેી 
 

્ાહકોની  લો ગોલ્ ટેજની  ેરીયાદના પધારે પેટા િગભાતી ય કચેરી ઘ્ ગારા  ારીખ.૨૮/૦૧/૨૦૧૪ 
ના રોજ રા.૨૧૪૯૩૬/-ની   ાિં ક મંુ ુરી મેળગી  લો ગૉલ્ટેજનો પ્રશ્ ન હલ કરગા ૩.૪૫૦ કી.મી  ૨ 
કોર એબી  કેબલ  િા ૦.૬૫૦ કી.મી  ૪ કોર એબી  કેબલ ઓગરહડે કન્ ડકટરની  જગ્ યાએ નાખી  પ 
કામતી રી  ારીખ.૨૨/૧૦/૨૦૧૪ ના રોજ લો ગોલ્ ટેજનો પ્રશ્ ન હલ કરગામાટે કરગામા પગેલ 
પરંત ુ   ારીખ ૧૨/૯/૨૦૧૫ ના રોજ ેરીિી  રુુપ  િ ા જરરી મોજણી  કરી ડીટીસી  રીવ્ ય ુ
કરી પરુ ા દબાણિી  ગી જ પરુગઠો પરુો પાડગાની  જોતગાઇ કરગામા પગકે સદર કામતી રી ૨ 
મહીનાની  અંદર પણુત કરી  પ્રશ્ ન હલ કરગામા પગકે.69ટ 

 ારીખ ૭.૧૦.૨૦૧૫ ના રોજ 
 ાિં ક મંુ ૂરી મેળગી   ા- 
૧૨.૧૦.૨૦૧૫ ના રોજ કામતી રી 
પણૂત કરગામા ં પગેલ છે. અને 
અરજદારને ત્યા ં  ા-
૧૯.૧૦.૨૦૧૫ ના રોજ ગૉલ્ટેજ 
માપ ા ૨૪૩ ગૉલ્ટ મળે છે. 



્ામજનો ગ ી  
મ.ુપો.કડાણા 
 ાલકુો.કડાણા 
જી.મહીસાતર 

૧ પટેા િગભાતી ય 
કચરેી 
 

કોર એબી  કેબલ  િા ૦.૬૫૦ કી.મી  ૪ કોર એબી  કેબલ ઓગરહડે કન્ ડકટરની  જગ્ યાએ નાખી  પ 
કામતી રી  ારીખ.૨૨/૧૦/૨૦૧૪ ના રોજ લો ગોલ્ ટેજનો પ્રશ્ ન હલ કરગામાટે કરગામા પગેલ 
પરંત ુ   ારીખ ૧૨/૯/૨૦૧૫ ના રોજ ેરીિી  રુુપ  િ ા જરરી મોજણી  કરી ડીટીસી  રીવ્ ય ુ
કરી પરુ ા દબાણિી  ગી જ પરુગઠો પરુો પાડગાની  જોતગાઇ કરગામા પગકે સદર કામતી રી ૨ 
મહીનાની  અંદર પણુત કરી  પ્રશ્ ન હલ કરગામા પગકે. 

૧૨.૧૦.૨૦૧૫ ના રોજ કામતી રી 
પણૂત કરગામા ં પગેલ છે. અને 
અરજદારને ત્યા ં  ા-
૧૯.૧૦.૨૦૧૫ ના રોજ 
અરજદારના પ્રિ િનિધની  
હાજરીમા ં ગૉલ્ટેજ માપ ા ૨૪૧ 
ગૉલ્ટ મળે છે. 
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૮ લાલજીભાઇ નગાભાઇ 
ખાટં મ. રાલના 
મગુાડા પો. 
 ા.ખાનપરુ 
 

 રાલના મગુાડા 
તામમા ંલો ગોલ્ ટેજ 
ના પ્રશ્ ન બાબ  

એમ.જી 
.ગી .સી .એલલણુાગાડા ૨ 
પટેા િગભાતી ય કચરેી 
 

 રાલના મગુાડા તામમા ંલો ગોલ્ ટેજનો પ્રશ્ ન અરજદારશ્રી  લાલજીભાઇ નગાભાઇ ખાટં ઘ્ ગારા રુુ 
કરેલ ેન બાબ ે પેટા િગભાતી ય કચેરી ઘ્ ગારા મોજણી  કરી  ાિં ક મંુ ુરી મેળગી  એક મહીનાની  
અંદર કામતી રી પણુત કરગામા ંપગકે. 

પેટા િગભાતી ય કચેરી દ્વારા 
 ાિં ક મંુ ૂરી નબંર ૭૨૮૮  ા 
૨૯.૯.૨૦૧૫ ના રોજ મેળગેલ છે 
અને પાક ઊભો હોગાના કારણે 
કામતી રીમા ંિગલબં િયેલ છે. 
સદર કામતી રી  ા  
૨3.૧૦.૨૦૧૫ના રોજ  પણૂત 
કરગામા ંપગેલ છે. 
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વવજળીને લગતા કોઈ પ્રશ્ન રજુ કરેલ નથવ. 
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વવજળીને લગતા કોઈ પ્રશ્ન રજુ કરેલ નથવ. 
                   

                  


