તા.૦૮.૦૯.૨૦૧૫ ના રોજ પંચમહાલ જીલ્લાનો ગોધરા ખાતે યોજાયેલ લોક દરબાર અંતગગ ત આવેલ પ્રશ્નો ની વવગત
અનુ.
નં

હાલની  સ્થિિ

ક્ાં ખા ા/કચેરી

અરજદારનુ ં નામ સરનામુ

પ્રશ્નની  િગત

માહહ ી 

પાઠગેલ જગાબ

ને લાગુ પડે છે ?

ની 

ા.૨૦.૧૦.૧૫

લોક દરબાર કાયગક્રમ .તાલુકો :-ગોધરા જી.પંચમહાલ તારીખ :૦૮.૦૯.૨૦૧૫
૧

સરપંચશ્રી  ગ્રામ પંચાય

મોજે તામ એરં ડી

એરં ડી શ્રી  બારીયા એન.સી .

ભત

ા.તોધરાના

ફળીયામાં ૬૦ ધરોમાં

સં રોડ સબ થટે શનિી  જ્યોિ ગ્રામ

એમ.જી .ગી .સી .એલ.

સદર અરજદારની  રજૂઆ

મ
ે જ માનની ય ધારા સભ્યશ્રી 

લો-ગોલ્ટે જની 

સં રોડ પેટા

મોરગા(હડફ) દ્વારા સદર બાબ ની  રજૂઆ

િગભાતી ય કચેરી

અરજીને ધ્યાનમાં લઈ સં રોડ પેટા િગભાતી ય કચેરી દ્વારા થિળ

ા.૨૬.૦૪.૨૦૧૨ ની 

નું િનગારણ કરે લ છે .

ાંિિક મંજૂરી

યોજના હેઠળ ઘર ગપરાશનું લાઇટ

મોજણી  કરી

ગર્ષોિી  ઓછા ગોલ્ટે જિી  મળતું હોય

મેળગેલ હ ી . ત્યારબાદ અઠગાડીયાની  અંદર ગી જ લાઇન ઉભી  કરગા

ે અંતે

ા.૨૩.૦૭.૨૦૧૨ રોજ સદર કામ અંતેની 

ફહરયાદ

માટે ની  કામતી રી કરગા જ ાં ત્યાના રહીશો દ્વારા અડચણ ઊભી  કરી
કામતી રી િગા દીધેલ નિી . સરપંચશ્રી  એરં ડી દ્વારા લોકદરબારમાં
સદર કામ માટે ગે-લી ગ ક્લી યરન્સ માટે બાહેંધરી આપ ા પેટા
િગભાતી ય કચેરી દ્વારા

ા. ૧૫-૯-૨૦૧૫ ના રોજ સદર ગી જ લાઈન

મ
ે જ ૨૫ કે ગી એ નું ટ્રાન્સફોમમર ઉભું કરી લો-ગોલ્ટે જની  ફહરયાદ નું
િનગારણ કરે લ છે .
૨.

કાસમ મો.હની ફ દૂ રગેશ

નગી ન ગી જ કનેક્શન મેળગગા

એમ.જી .ગી .સી .એલ

સદર અરજદારની  રજૂઆ

ગહોરા ગ્રાઉન્ડ તોધરા

બાબ

તોધરા પિિમ પેટા

ટે સ્ક્નકલ પહરપિ નં.૭૦ એમ.જી.ગી .સી .એલ. /સી ઇ(ટી.એન્ડ ઓ.)/

રોજ અરજદારને ગી જ

૧૮૬૩

જોડાણ

અને િનયમો હળગા કરગા

િગનં ી 

િગભાતી ય કચેરી

મુજબ નગી ન ગી જ કનેક્શન માટે ના હાલના

ા.૨૩.૦૭.૧૫ પ્રમાણે જરૂરી દથ ાગેજી પુરાગા સાિે

લોક દરબારમાં ચચામ િયા મુજબ

મ
ે જ

ા.૦૯.૦૯.૨૦૧૫ના રોજ નગી ન

ા. ૦૫.૧૦.૨૦૧૫ ના
આપગામાં

આગેલ છે .

ગી જ જોડાણ માટે જમી ન/મકાનના જરૂરી દથ ાગેજો લઈ અરજીનું
રજજથટ્રે શન કરાગેલ છે . જેિી  સદર અરજદારની  નગી ન ગી જ જોડાણ
માટે ની  અરજીની  િનયમોનુસારની  કાયમગાહી કરી અંદાજપિક ભરપાઈ
િયેિી  િનય
૩.

પ્રિગણભાઈ જયં ી ભાઈ
અહેમદ હાજી સરખા
હીમ િસિંહ ગાઘરી અબ્દુ લ
રજાકભાઈ અબ્રાહમ પટે લના
મુગાડા

લોડ ગહેંચગા બાબ ે

સમય મયામદામાં ગી જ જોડાણ આપગામાં આગશે

એમ.જી .ગી .સી .એલ

સદર અરજદારોની  રજૂઆ

મુજબ જરૂરી મોજણી  કાયમ કરી નગી ન

તોધરા પિિમ પેટા

ટ્રાન્સફોમમર ઊભું કરી લોડની  ગહેંચણી  કરી ગ્રાહકોની  ફહરયાદ નું

િગભાતી ય કચેરી

િનગારણ કરગામાં આગશે અને સદર કામતી રી િણ માસની  સમય
મયામદામાં પ ૂણમ કરગામાં આગશે.

સદર અરજદારોની  રજૂઆ
મુજબ જરૂરી મોજણી  કાયમ
કરી

નગી ન

ટ્રાન્સફોમમર

પ્રપોઝ કરે લ છે . જેનો ટી.
એસ.નંબર

જીસી ડબલ્યુ

ટેક/૧૫૩૯/ ારીખ

/

૨૧/૦૯/૨૦૧૫
એચ.ટી.
કી.મી .

છે .

લાઇન

જેમાં
૦.૩૦૦

ેમજ ૬૩ કેગી એ ના

ટ્રાન્સફોમમરની 

કામતી રીનો

સમાગેશ િાય છે . જેની  ટી.
એસ.ની  રકમ ૨,૪૯,૦૬૫.૦૦
િાય છે .સદર કામતી રી માહે
ઓક્ટોબર-૨૦૧૫

ના

અં

સુધી માં પ ૂણમ કરી ગ્રાહકોની 
ફહરયાદ નું િનગારણ કરગામાં
આગશે.

૪.

નાયક રત્નાભાઈ બાપુભાઈ

િાંભલા ઊભા કરગાની  કામતી રી

એમ.જી .ગી .સી .એલ

સદર અરજદાર દ્વારા અિેની  કચેરીએિી  પાઠગગામા આગેલ રૂ.૧૦૧૬૧

અરજદાર

શાલી માર હોટે લ પાછળ,

પ ૂણમ કરી રે િસડેન્ટ િસિંતલ ફેઝ

તોધરા ગ્રામ્ય પેટા

નું અંદાજપિ

રત્નાભાઈ

તોધરા.

કનેક્શન આપગા બાબ .

િગભાતી ય કચેરી

પાગ ી િી  ભરપાઈ કરગામાં આગેલ હ ા ત્યારબાદ અિેની  કચેરીિી 

ઘર

િાંભલા ઊભા કરગા જ ાં નજીકના ઈસમ હાજી અબ્દુ લ રહેમાન હાજી

જોડાણ

ઇબ્રાહહમ મદારી દ્વારા િાંભલા ઊભા કરગાની  કામતી રી અટકાગી  દીધેલ

નિી .

જેની  જાણ અરજદારને ૨૬.૦૬.૨૦૧૫ ના રોજ પિ વ્યગહારિી 

ફરીિી  પ્રયત્ન કરી ગે-

કરગામાં આગેલ છે ત્યારબાદ પે.િગ. કચેરી દ્વારા ગધારાનો પ્રયત્ન

લી ગ

૧૮.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ કર ા સામેગાળા વ્યસ્ક્

આપગા જણાગેલ છે .

ા.૦૫.૦૫.૨૦૧૫ ના રોજ ૬૫૬૩૫૫-૫૬ નંબરની 

હાજી અબ્દુ લ રહેમાન

શ્રી 

નાયક

બાપુભાઈને

ગપરાશનું

ગી જ

આપી 

શકાયું

ગધુમાં

ેમને

માટે

સહકાર

હાજી ઇબ્રાહહમ મદારી દ્વારા ફરીિી  કામતી રી અટકાગી  દે ગામાં આગેલ
છે જેની  જાણ પણ અરજદાર ને ૨૫.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ કરે લ છે .
ઉપરોક્

હકીક

જો ાં અરજદાર શ્રી  નાયક રત્નાભાઈ બાપુભાઈને ઘર

ગપરાશનું ગી જ જોડાણ આપી  શકાયું નિી . ગધુમાં

ેમને ફરીિી  પ્રયત્ન

કરી ગે-લી ગ માટે સહકાર આપગા જણાગેલ છે .
૫.

બારીયા અમરિસિંહ મતનભાઇ

તોધરા ગ્રામ્ય ગ્રાહક નંબર:

એમ.જી .ગી .સી .એલ

ુ રી-માચમ ૨૦૧૪
સદર ગ્રાહકને માહે હડસેમ્બર-જાન્યુઆરી ૨૦૧૪ , ફેબ્રઆ

ચંચોપારોડ,જૂના રે લ્ગે ફાટક

૦૭૬૩૭/૦૦૭૩૪/૭ નું બબલ

તોધરા ગ્રામ્ય પેટા

અને એિપ્રલ-મે ૨૦૧૪ ના “૦” યુિનટ ના બબલ આપગામાં આગેલ હ ા.

િગભાતી ય કચેરી

જયારે માહે જૂન-જુ લાઈ ૨૦૧૪ માં િમટર રીડર દ્વારા ગી જ ગપરાશ

પાસે,
તામ:-જાફરાબાદ પો.
તોિગિંદી,

ા.તોધરા

સુધારી આપગા બાબ
(માહે જૂન-જુ લાઈ ૨૦૧૪ અને
ઓતથટ- સપ્ટે મ્બર ૨૦૧૪ )

મુજબ ૬૨૦ યુિનટનું બબલ આપગામાં આગેલ હત.ું જે અરજદાર દ્વારા
ભરપાઈ કરગામાં આગેલ છે . ત્યારબાદ માહે ઓતથટ-સપ્ટે મ્બર ૨૦૧૪
નું િસથટમ દ્વારા હાયર સાઇડ નું ૬૨૦ યુિનટનું બબલ આપગામાં આગેલ
છે અને જે પણ અરજદાર દ્વારા ભરપાઈ કરે લ છે . પરં ત ુ સદર
અરજદારનું િમટર

ા.૨૯.૦૮.૨૦૧૪ ના રોજ બદલાયેલ હતું અને બબલ

સદર

અરજદારનું

ા.૨૯.૦૮.૨૦૧૪

િમટર

ના

રોજ

બદલાયેલ હત ું અને બબલ
બન્યા

ારીખ

સુધી 

૧૯૬

યુિનટ ગપરાયેલ હ ા. જે
ગ્રાહકે ૪૭ હદગસમાં ગાપરે લ
હ ા. જેિી 

ઓ
ે એ સરે રાશ

૫.૭૪ યુિનટ પ્ર ી  હદન લેખે
ગપરાશ કરે લ છે .

ે પ્રમાણે

તણ રી કર ાં ૩૪૫ યુિનટ
િાય.

ેિી 

ેઓને

૨૭૫

બન્યા

યુિનટ

ારીખ સુધી  ૧૯૬ યુિનટ ગપરાયેલ. હ ા.

ની 

ક્રેહડટ

માહે

ઓક્ટોમ્બર-૨૦૧૫

માં

આપગામાં આગેલ છે .

૬.

ાહેરાબી બી  એમ. દાં .
મુ.પો. હમી રપુર,

ખે ી  િગર્ષયક સૌર ઉજામ િસિંચાઇ

એમ.જી .ગી .સી .એલ

સદર અરજદાર દ્વારા

પમ્પ માટે ની  રજૂઆ

તોધરા ગ્રામ્ય પેટા

સૌર ઉજામ િસિંચાઇ પમ્પ મેળગગા માટે ની  અરજી કરે લ છે

ા.તોધરા

િગભાતી ય કચેરી

ારીખ ૩૧.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ રૂ. ૧૦૦૦/- ભરી
િ
ે ી  અિેની 

કચેરી દ્વારા સગે કરી અંદાજપિ ભરાગી ને કંપની ના િનયમાનુસાર
આતળની  કાયમગાહી કરગામાં આગશે એવું જણાગેલ છે .

સદર અરજદાર દ્વારા

ારીખ

૩૧.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ રૂ.
૧૦૦૦/-

ભરી

સૌર

ઉજામ

િસિંચાઇ પમ્પ મેળગગા માટેની 
અરજી કરે લ હ ી .
કચેરી

દ્વારા

અંદાજપિક

કરી

આપગામાં

હત.ું

આગેલ

અિેની 

સગે
જે

ારીખ

૧૧/૦૯/૨૦૧૫

ના

રોજ

ભરપાઈ

છે .

જેની 

િગત

િયેલ

કોપોરે ટ કચેરીને જરૂરી

કાયમગાહી માટે જણાગેલ છે .

૭.

શ્રી  ચન્રિસિંહજી મથુરિસિંહજી

અરજદારની 

ચૌહાણ. “રાજમહેર” ૧૩/૧૪

લેબખ

િનજાનંદ નતર, એફ.સી .આઇ

શહેરની  િનજાનંદ સોસાયટી,

તોડાઉનની  બાજુ માં સાંપારોડ,

સાંપારોડ ખા ે ”રાજ મહેર” બંતલા

પોલ હટાગગામાં આગેલ ન હ ો

તોધરા

પાસેના એલ.ટી. ના પોલ િી 

રીલ/એત ઇન્થયુલટ
ે ર પે.િગ. કચેરીએ હયા

ખાનતી  પ્લોટ ઉપરિી  લાઇન ખેચી 

જે કામતી રી

ગી જ જોડાણો આપેલા છે

હટાગી  દીધેલ છે .

રજૂઆ

ા.૦૧.૦૭.૨૦૧૫ની 
મુજબ તોધરા

મ
ે જ

ગી જ જોડાણની  સિગિસ ગાયરને
સપોટમ આપગા માટે ના

ાર ઉપર

રબ્બરની  તરઘડી નાખગા સામેની 
રજૂઆ માિી  પહેલી  રજૂઆ માં
કંપની 

રફિી  ભેદી મોન સેગગામાં

આગેલ છે અને બી જી રજૂઆ માં
નગી ન પોલ ઊભો કરે લ છે પરં ત ુ
બદલેલ જૂનો પોલ હટાગેલ નિી 
જ્યારે િી જી રજૂઆ

તોધરા પ ૂગમ પેટા
િગભાતી ય કચેરી

મ
ે જ

સદર પોલ નમી  તયેલ છે

એમ.જી .ગી .સી .એલ

મુજબ બદલેલ

સિગિસ ગાયરમાં રીલ/એત
ઇન્થયુલટ
ે ર નાખગામાં આગેલ નિી .

સદર ગ્રાહકની 

ા.૦૧.૦૭.૨૦૧૫ ની  રજૂઆ

મુજબ પે.િગ. કચેરી દ્વારા

ા.૧૬.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ જૂના પોલની  જગ્યાએ નગી ન પોલ ઊભો
કરી

મ
ે જ

ફહરયાદ દૂ રથ

મ
ે ની  સિગિસ લાઇન બદલગામાં આગેલ હ ી  પરં ત ુ જૂનો
મ
ે જ બદલેલ સિગિસ ગાયરમાં
ન હોઈ લતાડેલ નહો ા.

ા.૦૮.૦૯.૨૦૧૫ ના રોજ જૂનો પોલ સદર જ્ગગ્યાએિી 
મ
ે જ સિગિસ ગાયરમાં રીલ/એત ઇન્થયુલટ
ે ર નાખી ને

કરે લ છે અને

ન
ે ી  જાણ અરજદારને પિ િી  કરે લ છે .

ા.૦૮.૦૯.૨૦૧૫

ના

રોજ જૂનો પોલ સદર
જ્ગગ્યાએિી  હટાગી  દીધેલ
છે .

મ
ે જ

ગાયરમાં

રીલ/એત

ઇન્થયુલટ
ે ર

નાખી ને

ફહરયાદ દૂ રથ
અને
અરજદારને
કરે લ છે .

સિગિસ

કરે લ છે

ન
ે ી 

જાણ
પિ

િી 

લોક દરબારના કાયગક્રમ દરવમયાન માંન. ધારાસભ્યશ્રી – મોરવા(હડપ) તાલકુ ા દ્વારા રજુ કરે લ પ્રશ્ન.
લોક દરબાર કાયગક્રમ .તાલુકો :-ગોધરા જી.પંચમહાલ તારીખ :૦૮.૦૯.૨૦૧૫
૮.

માન. ધારાસભ્ય

દે ગતઢ બાહરયા

શ્રી મ ી  િનિમર્ષાબેન.એમ.

(૧) તોલ્લાગ તામના

સુિાર –મોરગા (હ) તામ:

મુગાડા ફબળયામાં ઘર-ગપરાશના

તોલ્લાગ
ા.તોધરા

એમ.જી .ગી .સી .એલ

સદર રજૂઆ

દે ગતઢ બાહરયા પેટા

હેઠળ આગેલ દે ગતઢ બાહરયા પેટા િગભાતી ય

તાંધી  ગ્રામી ણ ગ્રામ જ્યોિ યોજના હેઠળ

િગભાતી ય કચેરી

કચેરી ના કાયમક્ષિ
ે મા આગતું હોઈ, જરૂરી કાયમગાહી

ગી જ જોડાણો આપગાનું આયોજન કરે લ હત ું

મી ટરો મુકેલ ના હોગા છ ાય ગી જ

માટે દાહોદ િગભાતી ય કચેરી

જે પૈકી આશરે ૧૦૪ ઘરોમાં ગી જ જોડાણો

બબલ મળગા િન રજૂઆ .

બાહરયા પેટા િગભાતી ય કચેરીને મોકલી  આપેલ છે .

ળાગ

દાહોદ િગભાતી ય કચેરી ના

ાબા

મ
ે જ દે ગતઢ

તામ તોલ્લાગ ા: તોધરાના માં રાજીગ

સદર યોજના હેઠળ આપેલ નિી 

મ
ે છ ાં

(૨) તોલ્લાગ તામમાં લો-ગોલ્ટે જ

ગી જળી ગપરાશના બબલ આપગામાં આગેલ

માટે ની  રજૂઆ .

છે જે અંતે ની  પાસ સોંપાયેલ છે અને
આગા બબલો બંધ કરગાની  કાયમગાહી કરગામાં
આગેલ છે

મ
ે જ

પાસ પુરી િયે િી  સદર

આપેલ ખોટા બબલો ની  રકમ રદ્દ કરગામાં
આગશે. તોલ્લાગ તામ ના િગજજોડાણો િી 
ગંબચ રહેલા ગ્રામજનો ને ઘરગપરાશ ના
િગજ જોડાણો માટે જરૂરી િનય

ફોમમ અને

મકાન ના પુરાગા મેળગી .િગજ જોડાણો
આપગાની  કાયમગાહી કરગામાં આગશે.

લોક દરબાર કાયગક્રમ .તાલુકો :-શહેરા જી.પંચમહાલ તારીખ :૦૮.૦૯.૨૦૧૫
વીજળીને લગતા કોઈ પ્રશ્ન રજુ કરે લ નથી.

લોક દરબાર કાયગક્રમ.તાલુકો :-હાલોલ જી.પંચમહાલ તારીખ :૦૮.૦૯.૨૦૧૫
વીજળીને લગતા કોઈ પ્રશ્ન રજુ કરે લ નથી.

લોક દરબાર કાયગક્રમ.તાલુકો :-મોરવા(હ) જી.પંચમહાલ તારીખ :૦૮.૦૯.૨૦૧૫
વીજળીને લગતા કોઈ પ્રશ્ન રજુ કરે લ નથી.

ુ ોડા જી.પંચમહાલ તારીખ :૦૮.૦૯.૨૦૧૫
લોક દરબાર કાયગક્રમ.તાલુકો :-જાંબઘ
વીજળીને લગતા કોઈ પ્રશ્ન રજુ કરે લ નથી.

લોક દરબાર કાયગક્રમ .તાલુકો :-કાલોલ જી.પંચમહાલ તારીખ :૦૮.૦૯.૨૦૧૫
વીજળીને લગતા કોઈ પ્રશ્ન રજુ કરે લ નથી.

લોક દરબાર કાયગક્રમ .તાલુકો :-ઘોઘંબા જી.પંચમહાલ તારીખ :૦૮.૦૯.૨૦૧૫
વીજળીને લગતા કોઈ પ્રશ્ન રજુ કરે લ નથી.

