
તા.૨૨.૦૯.૨૦૧૫ ના રોજ દાહોદ જજલ્લાનો દાહોદ ખાતે યોજાયેલ લોક દરબાર અંતતગત આવેલ પ્રશ્ નો નવ ગવગત. 

અનુ
. ન ં

અરજદારનુ ંનામ 
સરનામ ુ

 
પ્રશ્ નનવ ગવગત 

ક્ા ં
ખાતા/કચેરી ને 
લાગ ુપડે છે? 

પાઠવેલ જવાબ 
હાલનવ સ્થિગત નવ માહહતવ 

તા.૨૦.૧૦.૧૫ 

લોક દરબાર કાર્યક્રમ .તાલકુો :- દે’બારીર્ા  જી.દાહોદ તારીખ :૨૨.૦૯.૨૦૧૫ 
૧ પવુાર હકરીટગસિંહ હીમતગસિંહ 

રહ.ે૧૦૯, વૈભવ સોસાયટી, 
ભરૂવાવ, ગોધરા 

મોજે: ગણુા તા: દે’બાહરયાના 
ખાનગવ માલલકીના સવે 
નબંરમા ં ખેતવ ગવષયક વવજ 
જોડાણ મેળવવા બાબત. 

એમ.જી 
.વવ.સવ.એલ 
લવમખેડા આર.ઇ. 
પટેા ગવભાગવય 
કચરેી 

જય ભારત સહ જણાવવાનુ ંકે પવુાર હકરીટગસિંહ હીમતગસિંહ દ્વારા તા:૨૬.૧૨.૧૧ ના રોજ 
રૂ.૨૦૦/- રજીથરેશન ફી ભરી ખેતવ ગવષયક વવજ જોડાણનવ અરજી તેમના ગપતા શ્રવ 
પવુાર હહમતગસિંહ નામે દેવગઢ બાહરયા પેટા ગવભાગવય કચેરી ખાતે કરવામા ં આવેલ 
હતવ. જેના અનસુધંાને તેઓના થિળ તપાસ કરી અંદાજપત્રક RPAD િવ તા: 
૦૧.૦૧.૨૦૧૪ ના રોજ મોકલવામા ં આવેલ હતુ.ં જે અંદાજપત્ર જરૂરી સમય મયાતમા ં
ભરપાઈ ન િવાિવ વવજ જોડાણ આપવા અંગેનવ આગળનવ કોઈ કાયતવાહી િયેલ નિવ. 
આ અંગે અતે્રનવ કચેરી સદર અરજદારના પતુ્રનવ ફહરયાદ ના અનસુધંાને પત્ર ન:ં 
દાહોદ/સઅંનેગન/ટેક./૭૨૬૮ તા: ૧૪.૦૮.૨૦૧૫ તિા દાહોદ/સઅંનેગન/ટેક./૭૪૨૧ 
તા:૨૧.૦૮.૨૦૧૫ દ્વારા વતુતળ કચેરીએ અગાઉ જાણ કરવામા ંઆવેલ છે . 

  અંદાજપત્ર જરૂરી સમય 
મયાતદામા ં ભરપાઈ ન િવાિવ 
વવજ જોડાણ આપવા અંગેનવ 
આગળનવ કોઈ કાયતવાહી િયેલ 
નિવ. .તેમજ સદર અરજદારને 
અતે્રનવ કચેરીના પત્ર ન: 
દાહોદ/સઅંનેગન/ટેક./૮૮૭૯ 
તા: ૨૮.૦૯.૨૦૧૫િવ જવાબ 
પાઠવવામા ંઆવેલ છે. 

૨ પવુાર હકરીટગસિંહ હીમતગસિં 
રહ.ે૧૦૯, વૈભવ સોસાયટી, 
ભરૂવાવ, ગોધરા હ 

મોજે: ગણુા તા: દે’બાહરયાના 
ડુગંર ફલળયાના િાભંલા પરના 
વવજ પ્રવાહના તાર રીપેર 
કરવા બાબત. 

એમ.જી 
.વવ.સવ.એલ 
દે’બારીયા પટેા 
ગવભાગવય કચરેી 

દે'બાહરયા પેટા ગવભાગવય કચેરી દ્વારા તેના તાબા હઠેળ આવતવ HT/LT અને TC નુ ં
સમારકામ જરૂરી સમયાતંરે કરવામા ંઆવે છે સદર ફહરયાદના અનસુધંાને ઢીલા િઈ 
ગયેલ વાયરો અંગે મોજણવનુ ંકામ તા: ૨૧.૦૯.૨૦૧૫ ના રોજ કરવામા ં આવેલ છે. તેનુ ં
સમારકામ તા:૨૨.૦૯.૨૦૧૫ ના રોજ પણૂત કરવામા ંઆવશે.    

સમારકામ તા:૨૨.૦૯.૨૦૧૫ 
ના રોજ પણૂત કરવામા ં આવેલ 
છે.    

3 તાલકુા પ્રમખુ 
દેવગઢબારીયા નડતોડ 

નાડતોડ ગામ મા ંપટેલ ફલળયુ ં
અને સિુાર ફલળયા મા ંએક જ 
ટીસવ પર કનેક્શન નો વવજ 
ભાર વધવાિવ બવજુ ં ટીસવ 
કરવા બાબત. 

એમ.જી 
.વવ.સવ.એલ 
દે’બારીયા પટેા 
ગવભાગવય કચરેી 

સદર ગામે થિળ મોજણવ કરી જરૂરી તાગંત્રક મજૂંરી પત્ર ન:ં DB/T/JE૨/70743 
તા:8.10.2015 ના રોજ લેવામા ંઆવેલ છે જેમા ંપટેલ ફલળયા માટે નવવન ૧૬ કેવવએ નુ ં
રાન્સફોમતર ને લગાવવાનુ,ં,૦.૭ કી.મવ. નવવ એચ.ટી. લાઇન,,૦.૧ કી.મવ. એલટી લાઇન 
(3PH4wire )AB કંડકટર નાખવાનવ કામગવરીનો સમાવેશ િાય છે. તેમજ જેમા ંસિુાર 
ફલળયા માટે નવવન ૧૬ કેવવએ નુ ંરાન્સફોમતર ને લગાવવાનુ,ં,૦.૬૫ કી.મવ. નવવ એચ.ટી. 
લાઇન,,૦.૧ કી.મવ. એલટી લાઇન (3PH4wire )AB કંડકટર નાખવાનવ કામગવરીનો 
સમાવેશ િાય છે. જે કામગવરી  બને તેટલવ વહલેવ તકે પણૂત કરી દેવામા ંઆવશે 

સદર કામગવરી  તા:૨૨.૧૧.૧૫ 
સધુવમા ં  પણૂત કરી દેવામા ં
આવશે 

4 તાલકુા પ્રમખુ 
દેવગઢબારીયા ફાગંવયા 

ફાગંવયા ગામ મા ંએક જ ટીસવ 
પર કનેક્શન નો વવજ ભાર 
વધવાિવ બવજુ ં ટીસવ કરવા 
બાબત. 

એમ.જી 
.વવ.સવ.એલ 
દે’બારીયા પટેા 
ગવભાગવય કચરેી 

સદર ગામે થિળ મોજણવ કરી જરૂરી તાગંત્રક મજૂંરી પત્ર ન:ં DB/T/JE૨/7073 
તા:8.10.૨૦૧5 ના રોજ લેવામા ંઆવેલ છે જેમા ંનવવન ૧૬ કેવવએ નુ ં રાન્સફોમતર ને 
લગાવવાનુ,ં,૦.૭ કી.મવ. નવવ એચ.ટી. લાઇન,,૦.૧ કી.મવ. એલટી લાઇન (3PH4wire 
)AB કંડકટર નાખવાનવ કામગવરીનો સમાવેશ િાય છે. જે કામગવરી  બને તેટલવ વહલેવ 
તકે પણૂત કરી દેવામા ંઆવશે.  
 
 
 

સદર કામગવરી  તા:૨૨.૧૧.૧૫ 
સધુવમા ં  પણૂત કરી દેવામા ં
આવશે                 



લોક દરબાર  કાર્યક્રમ .તાલકુો :-દાહોદ જી.દાહોદ તારીખ :૨૨.૦૯.૨૦૧૫ 

વીજળીને લગતા કોઈ પ્રશ્ન રજુ કરેલ નથી. 

લોક દરબાર  કાર્યક્રમ .તાલકુો :-ફતેપરુા જી.દાહોદ તારીખ :૨૨.૦૯.૨૦૧૫ 

વીજળીને લગતા કોઈ પ્રશ્ન રજુ કરેલ નથી. 

લોક દરબાર  કાર્યક્રમ .તાલકુો :-ઝાલોદ જી.દાહોદ તારીખ :૨૨.૦૯.૨૦૧૫ 

વીજળીને લગતા કોઈ પ્રશ્ન રજુ કરેલ નથી. 

લોક દરબાર  કાર્યક્રમ .તાલકુો :-ધાનપરુ જી.દાહોદ તારીખ :૨૨.૦૯.૨૦૧૫ 

વીજળીને લગતા કોઈ પ્રશ્ન રજુ કરેલ નથી. 

લોક દરબાર  કાર્યક્રમ .તાલકુો :-સજંેલી જી.દાહોદ તારીખ :૨૨.૦૯.૨૦૧૫ 

વીજળીને લગતા કોઈ પ્રશ્ન રજુ કરેલ નથી. 

લોક દરબાર  કાર્યક્રમ .તાલકુો :-લીમખેડા જી.દાહોદ તારીખ :૨૨.૦૯.૨૦૧૫ 

 
          

 

               

લોક દરબાર કાર્યક્રમ .તાલકુો :- ગરબાડા  જી.દાહોદ તારીખ :૨૨.૦૯.૨૦૧૫ 
૫ કમલેશભાઈ માવવ તાલકુા 

પ્રમખુશ્રવ ગરબાડા તાલકુા 
તડવવ ફલળયા, ઝરી બઝુગત 
,તા.ગરબાડા 

જયભારત સહ જણાવવાનુ ં કે 
મોજે: ઝરીબજુગત ગામબા 
વાલણયા ફલળયા ખાતે આશરે 
૨૦૦ િવ વધ ુઘરો વચ્ચે એક 
જ ડીપવ હોવાને કારણે લો 
વૉલ્ટેજ નવ સમથયા રહ ે છે. 
જેના કારણે રાતે્ર વવજ પરુવઠો 
ખોરવાઈ જાય છે તેમજ વવજ 
ઉપકરણો ચાલતા નિવ. 

એમ.જી 
.વવ.સવ.એલ 
ગરબાડા પટેા 
ગવભાગવય કચરેી 

સદર ગામે થિળ મોજણવ કરી જરૂરી તાગંત્રક મજૂંરી પત્ર ન:ં GDB/T/JE૨/૨૮૪૨ 
તા:૧૨.૧૨.૨૦૧૪ ના રોજ લેવામા ંઆવેલ હતવ જેમા ંહયાત ૧૬ કેવવએ નુ ંરાન્સફોમતર ને 
બદલવ ને ૬૩ કેવવએ નુ ંરાન્સફોમતર કરવાનુ,ં ૦.૨૬ કી.મવ. નવવ એલ.ટી. લાઇન, ૨.૭૪૫ 
કી.મવ. ખલુ્લા બે તાર વાળી લાઇનનવ જગ્યાએ 1PH2wire એબવ કંડક્ટર,૦.૨૭ કી.મવ. બે 
ખલુ્લા તાર વાળી લાઇનનવ જગ્યાએ 3PH4wire AB કંડકટર નાખવાનવ કામગવરીનો 
સમાવેશ િતો હતો જેમા ંહાલ ફક્ત રાન્સફોમતર બદલવાનવ કામગવરી બાકી છે. બાકીનવ 
કામગવરી પણૂત કરવામા ંઆવેલ છે.રાન્સફોમતર બદલવાનવ કામગવરી હદન – ૭ મા ંપણૂત 
કરી દેવામા ંઆવશે. 

રાન્સફોમતર બદલવાનવ 
કામગવરી  તા:૧૯.૧૦.૧૫ રોજ 
મા ં પણૂત કરવામા ં આવેલ છે. 
તેજ હદવસે રાગત્રના ૭:૨૦ 
કલાકે વૉલ્ટેજ માપતા 
૨૩૫.૬v,૨૩૪.૮v.૨૩૬.૨v 
માલમૂ પડેલ છે. જેિવ લો 
વૉલ્ટેજનવ ફહરયાદનુ ં  ગનવારણ 
િયેલ છે. 


