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તા.૨૩.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ ધ્રોલ મકૂામે સરકારશ્રી દ્વારા માનશ્ચનય મતં્રીશ્રી છત્રશ્ચસિંહ મોરીની હાજરીમા ંયોજાયેલ “લોક સિંાદ સેર્ ુ- લોક દરબાર” અંતગુત રજુ 

થયેલ પ્રશ્ન/રજુઆતની શ્ચિગતો: 
(પ્રગશ્ચત અહિેાલ તા.૧૫.૦૫.૨૦૧૬) 

 

પ્રશ્ર્ન 
નબંર 

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

૧૩ શ્રી નરેન્દ્રશ્ચસિંહ જા.જાડજેા – 
કમુચારી સોસાયટી, મ.ુધ્રોલ 

ધ્રોલ (ગ્રામ્ય) પેટાશ્ચિભાગગય કચેરીનુ ં
શ્ચિભાજન કરી ફલ્લા ખાતે નિી 
પેટાશ્ચિભાગગય કચેરી મજુંર કરિા 
અંગે. 

અરજદારશ્રીની રજુઆત અનસુિંાને જણાિિાનુ ં કે, હાલમા ં ધ્રોલ (ગ્રામ્ય) 
પેટાશ્ચિભાગગય કચેરી હઠેળ કુલ ૧૯૮૫૧ ગ્રાહકો અને રૂશ્ચપયા ૮૫ લાખનુ ં
એિરેજ એસેસમેન્દ્ટ િરાિે છે. સરક્યલુર નબંર GUVNL/HR/BI-

FURGATION/POST/62, Dtd.11.04.2016 (GSO NO.4), મજુબ કોઇપણ ગ્રામ્ય 
સબડીિીઝનનુ ં શ્ચિભાજન કરિા માટેની શરતો મજુબ ૨૨૦૦૦ ગ્રાહકોની 
લીમીટથી ૧૫૦ % થી ગ્રાહકોની સખં્યા િિિી જોઇએ. જા શરત આ 
સબડીિીઝનમા ંપરરપણુુ થતી નથી માટે હાલમા ંસબડીિીઝન શ્ચિભાજન શક્ય 
નથી. 

શ્ચનકાલ 

૨૯ સરપચંશ્રી, કાતડા ગ્રામ 
પચંાયત, તા.ધ્રોલ 

કાતડા ગામને અલગ શ્ચિજલાઇનથી 
શ્ચિજપરુિઠો પરુો પાડિા અંગે. 

કાતડા ગામને હાલમા ં ૬૬ કેિી ખેંગારકા સબસ્ટેશનમાથંી નીકળતા ૧૧ કેિી 
િરમપરુ જ્યોશ્ચતગ્રામ ફીડરમાથંી શ્ચિજપરુિઠો પરુો પાડિામા ં આિે છે. જા 
ફીડરમા ં હાલમા ં કાતડા, િરમપરુ, હરુ્દપરુ અને હડમતીયા એમ કુલ ૦૪ 
ગામડાઓ જોડાયેલા છે અને આ ફીડરમા ં હાલમા ં સરેરાશ ૨૨ થી ૨૫ 
એમ્પીયરનુ ં લોડીંગ આિે છે. આમ, આ ફીડરનુ ં શ્ચિભાજન કરવુ ં તાશં્ચત્રક રીતે 

શ્ચનકાલ 



શક્ય નથી. આથી કાતડા ગામને અલગ ફીડર આપી શકાય નહીં. 

૩૧ સરપચંશ્રી, કાતડા ગ્રામ 
પચંાયત, તા.ધ્રોલ 

શ્રીમશ્ચત શાતંાબેન ગણેશભાઇ ની 
િાડીશ્ચિસ્તારની શ્ચિજલાઇનના તાર 
અને એંગલ બદલિા બાબત. 

અરજદારશ્રીની રજુઆતના અનસુિંાને તા.૧૯.૦૪.૨૦૧૬ના રોજ સદર 
ખેતીિાડી ગ્રપુનુ ંસિે કરતા માલમુ પડલે છે કે ૧૮ ગાળાના એલટી લાઇનના 
શ્ચિજિાયર તથા એંગલ બદલિાની જરૂરત છે જા કામ શ્ચિભાગગય કચેરી દ્વારા 
મજુંર કરિામા ં આિેલ છે અને આ કામ તા.૧૫.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ પણુુ 
કરિામા ંઆિેલ છે  

શ્ચનકાલ                                                                                                                                                                                                                                                                             

૨૪ ભીમજીભાઇ કે. મકિાણા, 
ચેરમેનશ્રી-સામાજીક ન્દ્યાય 
સશ્ચમતી, તાલકુા પચંાયત, 
ધ્રોલ. 

સોલાર િીજ કનેકશન તાત્કાલીક 
આપિા અથિા ભરેલ નાણા પરત 
આપિા બાબત.   

ધ્રોલ તાલકુા હઠેળ સોલાર િીજકનેકશન માટે અત્યાર સિુીમા ં કુલ ૯૫  
િીજકનેકશનો માટે અંદાજપત્રના નાણા ભરપાઇ કરિામા ંઆિેલ છે. જા પૈકી 
૩૫ િીજ જોડાણોનુ ં કામ પણુુ કરેલ છે. અને બાકીના ૪૭ િીજ કનેકશનો 
આપિા માટે સોલાર કંપનીઓને િકુ ઓડુર આપી દીિેલ છે. અને ૩ 
લાભાથીઓ દ્વારા સોલાર પપંસેટ લેિાની અશ્ચનચ્છા દશાુિતા તેઓને નાણા 
પરત કરિાની મજુંરી શ્ચિભાગીય કચેરી દ્વારા આપિામા ંઆિેલ છે.  

શ્ચનકાલ 

૬૯ અરશ્ચિિંદભાઇ મોહનભાઇ 
પરમાર, ઠે. ચામુડંા પ્લોટ, 
મ.ુ ધ્રોલ. 

િાડી શ્ચિસ્તારમા ંરહણેાકંના શ્ચિજ 
જોડાણમા ંજ્યોશ્ચતગ્રામ ફીડરનો િીજ 
પરુિઠો આપિા અંગે.  

સદર રજુઆતના અનસુિંાને જણાિિાનુ ં કે, ધ્રોલ ગામની િાડી 
શ્ચિસ્તારમા ં આિેલા રહણેાકના િીજજોડાણોમા ં કંપનીના પ્રિતુમાન 
શ્ચનયમાનસુાર ખેતીિાડી શ્ચિસ્તારમા ં ખેતીિાડી ફીડરમાથંી ઘરિપરાશ 
હરે્નુા ં શ્ચિજજોડાણો આપિામા ંઆિે છે. આ ખેતીિાડી ફીડરોમા ંદરરોજ 
આઠ કલાક થ્રી ફેઝ અને બાકીના સમય દરમ્યાન “Special Designed 

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

શ્ચનકાલ 

૭૦ રાજાશભાઇ છગનભાઇ 
પરમાર, ઠે. મારૂશ્ચત 
કોમ્પ્લેક્ષ, મ.ુ ધ્રોલ. 

િાડી શ્ચિસ્તારમા ંરહણેાકના હરે્ ુમાટે 
િીજ કનેકશન આપિા બાબત. 

ધ્રોલ ટાઉન પેટાશ્ચિભાગીય કચેરી ખાતે ૨૦૦૭ની સાલમા એજી આર.એલ. િીજ 
કનેકશન માટેની અરજી કરેલ હોય અને તેના ઉપર િીજ કનેકશન આપિા 
માટેની કાયુિાહી કરિાની બાકી હોય, તેિી કોઇ અરજી પડતર નથી. આમ, 
છતા અરજદારશ્રીનો સપંકુ કરતા તેઓશ્રી દ્વારા શ્ચિશેર્મા ં જણાિેલ છે કે, 
તાજાતરમા ં તેઓના સબંિંી દ્વારા એજી આર.એલ.ની ૦૩ અરજીઓ કરિામા ં

શ્ચનકાલ 



આિેલ છે. તેમને િીજ કનેકશન આપિા માટે િર્ુળુ કચેરીમાથંી મજુંરી મળી 
ગયેલ છે અને અંદાજપત્ર પાઠિી દેિામા ંઆિેલ છે. આથી હિે આ બાબતે 
તેઓશ્રીને કોઇ પ્રશ્ન રહતેો નથી. 

૭૧ રાજાશભાઇ છગનભાઇ 
પરમાર, ઠે. મારૂશ્ચત 
કોમ્પ્લેક્ષ, મ.ુ ધ્રોલ. 

ખેતરમા ંિીજ પોલ ઉભો કરિામા ં
આિે ત્યરે પીજીિીસીએલ દ્વારા 
િળતર આપિામા ંઆિર્ ુનથી 
અને જ્યારે નડતરરૂપ પોલ 
બદલિા માટે શ્ચસફટીંગ ચાર્જ 
િસલુિામા ંઆિે છે તે બાબત. 

પીજીિીસીએલના હયાત િારા િોરણ મજુબ ખેતીિાડી શ્ચિસ્તારનુ ંશ્ચિજળીકરણ 
કરિા માટે શક્ય હોય ત્યા ંસિુી ખેતરના શેઢા ઉપર જ િીજપોલ ઉભા કરિામા ં
આિે છે. તાતં્રીક રીતે અશ્ચનિાયુ સજંોગોમા ંખેતરમાથંી લાઇન પસાર કરિામા ં
આિે છે જા અંગે િળતર ચકુિિાની જોગિાઇ નથી. ખેતરમા ંહયાત િીજ 
લાઇન ફેરિિા માટેની જો કોઇ ખેડુત દ્વારા અરજી કરિામા ંઆિે તો તેના માટે 
થતો ખચુ શ્ચનયમ મજુબ િસલુિામા ંઆિે છે. 

શ્ચનકાલ 

૭૩ સજંયભાઇ જયસખુભાઇ 
પરમાર, ઠે. મારૂતી 
કોમ્પ્લેક્ષ, ધ્રોલ. 

િાડી શ્ચિસ્તારમા ંઆિેલ તમામ 
સરકારી શાળાઓમા ંજ્યોશ્ચતગ્રામ 
ફીડરનો િીજ પરુિઠો આપિા અંગે. 

િાડી શ્ચિસ્તારમા ંઆિેલ સરકારી શાળાઓમા ંસરકારીશ્રીની ગ્રાન્દ્ટમાથંી િીજ 
કનેકશનો ખેતીિાડી િીજફીડરોમાથંી આપિામા ંઆિે છે.  કંપનીના 
પ્રિતુમાન શ્ચનયમાનસુાર ખેતીિાડી શ્ચિસ્તારમા ંખેતીિાડી ફીડરમાથંી 
દરરોજ આઠ કલાક થ્રી ફેઝ અને બાકીના સમય દરમ્યાન “Special 

Designed Transformer” દ્વારા શ્ચસિંગલફેઝ શ્ચિજપરુિઠો આપિામા ંઆિે છે. 

શ્ચનકાલ 

 


