
પશ્ચિમ ગજુરાત શ્ચિજ કંપની લીમીટેડ, િર્ુળુ કચેરી, જામનગર 

લોક દરબાર તારીખ : ૨૨.૦૪.૨૦૧૬ શકુ્રિાર સ્થળ : મામલતદારશ્રીની કચેરી, 
તાલકુા સેિા સદન, ભાણિડ 

સમય :  ૧૫.૩૦ કલાકે તાલકુો : ભાણિડ 

 
તા.૨૨.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ ભાણિડ મકૂામે સરકારશ્રી દ્વારા માનશ્ચનય રાજ્યકક્ષાના મતં્રીશ્રી મગંભુાઇ પટેલ ની હાજરીમા ંયોજાયેલ “લોક સિંાદ સેર્ ુ- લોક 

દરબાર” અંતગુત રજુ થયેલ પ્રશ્ન/રજુઆતની શ્ચિગતો: 
(પ્રગશ્ચત અહિેાલ તા.૦૯.૦૫.૨૦૧૬) 

પ્રશ્ર્ન 
નબંર 

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

૦૪ શ્રી રિજીભાઇ મોહનભાઇ 
દેલિાડીયા 

શ્રી રિજી મોહન દેલિાડીયા અને 
શ્રી હહરેનભાઇ મનસખુભાઇ 
સીતાપરા ના ખેતીિાડી િીજ 
જોડાણ મા ંલોડિિારો મજુંર થતા 
અલગ ટ્રાન્સફોમુર સેન્ટર આપિા 
બાબત.  

શ્રી રિજી મોહન દેલિાડીયા દ્વારા ખેતીિાડી િીજજોડાણમા ં (૫ હો.પા. + 
૨.૫ હો.પા.) લોડ િિારાની અરજી તા.૧૮.૦૭.૨૦૧૩ના રોજ કરિામા ં
આિેલ હતી. જેના અનસુિંાને સદર ગ્રાહકનુ ંિીજ જોડાણ જે ટ્રાન્સફોમુર 
સેન્ટરમા ંજોડાયેલ હર્ ુ  તે ૨૫ કેિીએ ન ુટ્રાન્સફોમુર છે તેમા ંઆ સહહત 
કુલ ૩ િીજ જોડાણ જોડાયેલ હતા. જેનો ટોટલ િીજભાર ૨૦ હોસુ પાિર 
હતો. અને સદર ગ્રાહકની લોડ િિારાની તાતં્રીક મજુંરી મળતા કુલ 
િીજભાર ૨૨.૫ હો.પા. થતો હોિાથી શ્ચનયમોનસુાર અલગથી ટ્રાન્સફોમુર 
સેન્ટર ઉભ ુ કરિામા ં આિેલ નથી. ઉપરાતં શ્રી હહરેનભાઇ મનસખુભાઇ 
સીતાપરા, ખેતીિાડી િીજ જોડાણના ગ્રાહક  ન.ં૩૨૮૧૧/૦૧૧૬૫/૦ ની 
લોડ િિારાની અરજી કરિામા ંઆિેલ નથી.  

શ્ચનકાલ 

૦૫ શ્રી મનસખુભાઇ 
ગોપાલભાઇ શ્ચસતાપરા – 
સરપચંશ્રી, નિાગામ 

નિાગામમા ંિીજ લાઇનોનુ ં
સમારકામ કરિા બાબત.  

નિાગામમા ંગામની િીજ લાઇનના સમારકામ બાબતે નાયબ ઇજનેરશ્રી 
દ્વારા સરપચંશ્રીની હાજરીમા ં સિેક્ષણ કરેલ અને સદર કામગીરી કરિા 
માટેની તાતં્રીક મજુંરી મળેલ. જે મજુબ ગામની શ્ચિજલાઇનોમા ં કુલ ૧.૭ 

શ્ચનકાલ 



ગ્રામ પચંાયત કીમી એલટી એબી કેબલ બદલાિીને સદર કામગીરી તા.૦૯.૦૫.૨૦૧૬ 
ના રોજ પણુુ કરિામા ંઆિેલ છે. 

૧૦ શ્રી ભાિેશભાઇ લીલાભાઇ 
ખુટંી 

ગામ નમનુો ન.ં ૧૬ (શ્ચસિંચાઇના 
સાિનન ુપત્રક) હોિા છતા 
કુિાની નોંઘ ૭/૧૨, ૮-અ મા ં
કરાિિા બાબત.  

અરજદાર દ્વારા ખેતીિાડી શ્ચિજજોડાણો માટે રજુ કરિામા ંઆિતા 
દસ્તાિેજી પરુાિામા ં“ગામ નમનુો ન.ં૧૬ (શ્ચપયતના સાિનોનુ ંપત્રક)” 
હોય છે તેથી ૭/૧૨ ના ઉતારામા ંશ્ચપયતના સાિન અંગેની નોંિ નો 
અલગથી આગ્રહ રાખિામા ંઆિતો નથી. જે અંગે ની કડક સચુના  દરેક  
પેટાશ્ચિભાગીય કચેરી ને આપિામા ંઆિેલ છે.  

શ્ચનકાલ 

૧૩ સર૫ચશ્રી, રૂપામોરા ગ્રામ 
પચંાયત 

રૂપામોરા ગામમા ંપોલ બદલિા 
બાબત. 

રૂપામોરા ગામની િીજ લાઇનના િીજ થાભંલા  બદલાિિા અને કેબલ 
નાખિાની કામગીરી બાબતે જુનીયર ઇજનેરશ્રી દ્વારા સરપચંશ્રીની 
હાજરીમા ં સિેક્ષણ કરેલ છે અને સદર કામગીરી કરિા માટેની તાતં્રીક 
મજુંરી મળેલ છે. સદર કામગીરી તા. ૧૯.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ પણુુ કરેલ છે.  

શ્ચનકાલ 

-- શ્રી િેજાભાઇ કરશનભાઇ 
હુણ – મોખાણા 

ઘરિપરાશનુ ંશ્ચિજકનેકશન ન 
મળિા બાબત. 

અરજદારશ્રી દ્વારા ઘરિપરાશ માટેના નિા શ્ચિજજોડાણ માટેના દસ્તાિેજી 
પરુાિા સ્િરૂપે અરજી સાથે રજુ કરેલ તલાટી-કમ-મતં્રીશ્રીના દાખલામા ં
ગામતળની જગ્યામા ં મકાન આિેલ છે તેવ ુ જણાિેલ. જેના આિારે 
અંદાજપત્ર આપતા, અરજદાર દ્વારા તા.૨૧.૦૮.૨૦૧૪ના ં રોજ સદર 
અંદાજપત્રના નાણા ં ભરપાઇ કરેલ. આથી સદર કનેકશન આપિા માટે 
સ્થળ ઉપર જતા ં અરજદારે શ્ચસમતળમા ં આિેલ મકાનમા ં શ્ચિજજોડાણ 
આપિાનુ ં જણાિતા ં શ્ચનયમાનસુાર શ્ચિજજોડાણ આપિાની કાયુિાહી 
કરિામા ંઆિેલ નહોતી તથા અરજદારશ્રીની સદર શ્ચિજજોડાણની મજુંરી 
રદ કરીને અરજદારને ભરપાઇ કરેલ નાણા પરત માગંિા માટે જાણ 
કરેલ છે. િધમુા,ં અરજદાર દ્વારા સીમતળની જગ્યાના દસ્તાિેજી પરુાિા 
રજુ કરિામા ંઆિશે તો પ્રિતુમાન શ્ચનયમાનસુાર શ્ચિજજોડાણ આપિાની 
કાયુિાહી કરિામા ંઆિશે.  

શ્ચનકાલ 



૫૮ પોલાભાઈ કરશનભાઈ 
કરેણા, ગામ:િેરાડ, 

 ખેતીિાડી શ્ચિજ કનેકશન આપિા 
બાબત  
 
 

અરજદારશ્રી પોલાભાઈ કરશનભાઈ કરેણા,ં ગામ:િેરાડ દ્વારા કરેલ 
રજૂઆત મજુબ તેઓશ્રીએ તા.૩૦.૦૪.૧૨ ના રોજ રશીદ નબંર ૪૮૭૬૨૬ 
સિે નબંર ૭૭૭પી૧ મા ં ખેતીિાડી હરે્ ુ માટે સામાન્ય યોજના હઠેળ 
અરજી કરેલ છે. હાલમા ં િેરાડ પેટાશ્ચિભાગગય કચેરી દ્વારા 
તા.૨૫.૦૪.૨૦૦૯ સિુી અરજી કરેલ અરજદારોને ભાિપત્રક આપિામા ં
આિેલા છે. િધમુા ંિરુ્ ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન સરકારશ્રીના લક્ષયાકં મજુબ 
તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૦ સિુી અરજી કરેલ અરજદારોને ભાિપત્રક આપિામા ં
આિશે. િધમુા ં જો સદર અરજદાર દ્વારા તત્કાલ સ્કીમ હઠેળ અરજી 
કરિામા ં આિે તો તત્કાલ યોજનાના શ્ચનયમાનસુાર અગ્રતાના િોરણે 
શ્ચિજજોડાણ આપિાની કાયુિાહી હાથ િરી શકાય  

શ્ચનકાલ 

૧૧૫  કનારા હમીરભાઈ 
મેપાભાઈ ગામ : મોટા 
કાલાિડ, 

ખેડતૂોને આઠ કલાક પાિર 
શ્ચનયશ્ચમત ન મળિા બાબત  

અરજદારશ્રીની સદર રજૂઆત અનસુિંાને જણાિિાનુ ં કે, તેઓને િીજ 
પરુિઠો મોટા કાલાિડ ખેતીિાડી ફીડરમાથંી આપિામા ંઆિે છે. સદર 
ખેતીિાડી િીજ ફીડરોમા ં ૦૮:૦૦ કલાક થ્રી ફેઈઝ િીજ પરુિઠો પણુૂ 
સમય માટે આપિાની જોગિાઈ છે. તેમ છતા ંઅશ્ચનિાયુ સજંોગોમા ંજો 
િીજ પરુિઠો ઓછો આપિામા ંઆિે તો તેના િળતરના ભાગ રૂપે તેજ 
હદિસે બાકી રહલેો િીજ પરુિઠો પરૂો પાડિામા ંઆિે છે.  

શ્ચનકાલ 

૧૩૦  કરમરૂ હરદાસ િાના 
ગામ: કાટકોલા  

કંુઢનેશ શ્ચિસ્તાર ને જેજીિાય 
પાિર આપિા બાબત  

કંુઢનેશ શ્ચિસ્તાર ખેતીિાડીમા ં આિતો હોઈ, તથા ગામતળમા ં તેનો 
સમાિેશ થતો ન હોઈ, 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 કલાકના સમય દરમ્યાન “Special 

Designed Transformer” દ્વારા શ્ચસિંગલફેઝ શ્ચિજપરુિઠો કે જેનો ઘરિપરાશમા ં
ઉપયોગ થઇ શકે તે હરે્થુી આપિામા ંઆિે છે. 

શ્ચનકાલ 



--- મકિાણા ભીમાભાઇ 
િાલાભાઇ 

રહ.ે-લહરેી સાગર તળાિ. 
ગામ:-ભાણિડ   
 

ઘરિપરાશ હરે્નુ ુ ંિીજ કનેકશન 
આપિા બાબત. 

આપની રજુઆતના અનસુિંાને જણાિિાનુ ંકે, તા-૨૦.૦૪.૨૦૧૬ ના ંરોજ 
તમારા ઘરિપરાશ માટે ન ુશ્ચિજ જજડાણ લગાડિા માટે સ્થાનીક કચેરીના ં
કમુચારી આિતા નજીક ના ં ટ્રાન્સફોમુર માથંી સિીસ કનેક્શન આપિા 
માટે કાયુિાહી કરેલ. તે દરશ્ચમયાન બાજુના ગ્રાહક શ્રી કારાભાઇ હદાભાઇ 
રાિલીયા દ્વારા િાિંો ઉઠાિતા ં આપને નવ ુ શ્ચિજ જોડાણ આપિાની 
કાયુિાહી થઇ શકેલ નથી. િધમુા ંજો િાિંાન ુશ્ચનરાકરણ ન આિે તો આખરી 
ઉપાય તરીકે સદર કેસને િાિંાના શ્ચનરાકરણ માટે DM (district magistrate) 
સમક્ષ ઇન્ન્ડયન ઇલેક્ટ્રીસીટી એકટ-૧૯૧૦ ની કલમ ૧૨(૨) તથા ઇન્ન્ડયન 
ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ ૧૬૨(૧) મજુબ રજુ કરિામા આિશે અને 
તેમના હકુમ મજુબ આગળની કાયુિાહી કરિામા ંઆિશે. 

શ્ચનકાલ 

 


