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તા.૦૮.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ કાલાિડ મકૂામે સરકારશ્રી દ્વારા માનશ્ચનય કેબીનેટ મતં્રીશ્રી બાબભુાઇ બોખીરીયાની હાજરીમા ંયોજાનારા “લોક સિંાદ સેર્ ુ- લોક 

દરબાર” અંતગુત રજુ થયેલ પ્રશ્ન/રજુઆતની શ્ચિગતો: 
 

ક્રમ 
 

પ્રશ્ર્ન 
નબંર 

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

૦૧ ૨૩ સરપચંશ્રી, ભરડકી ગ્રામ 
પચંાયત. 

(૧) ગ્રામ પચંાયત પાણી પરુિઠા 
અંતગુત કુિામા ંથ્રી-ફેઇઝ 
કનેક્શન મળિા અંગે.  
 
(૨) ભરડકી ગામે ગામતળ 
શ્ચિસ્તારમા ંપીજીિીસીએલ 
તરફથી ઘરિપરાશના 
િીજકનેક્શન જોડાણ ન આપિા 
અંગે. 

(૧) સરપચંશ્રી, ભરડકી ગ્રામ પચંાયત દ્વારા હયાત શ્ચસિંગલ ફેઇઝ પાણી 
પરુિઠાના િીજ જોડાણને ૧૦ હોસુ પાિરના થ્રી ફેઇઝ િીજ જોડાણમા ં
ફેરિિા માટે તા.૦૧.૦૩.૨૦૧૬ના અરજી કરેલ. જે અનસુધંાને 
તા.૦૩.૦૩.૨૦૧૬ના રોજ અંદાજપત્ર ન.ં૯૨૫ થી રૂ.૧૦,૫૨૩/-નુ ં ગ્રામ 
પચંાયત, ભરડકીને પાઠિિામા ંઆિેલ છે તથા સરપચંશ્રીને આ બાબતે 
જાણ કરેલ. પરંર્ ુ સદર અંદાજપત્રની રકમ ભરપાઈ કરેલ નથી. સદર 
અંદાજપત્રની રકમ ભરપાઈ થયે તાત્કાલલક અગ્રતાના ધોરણે િીજજોડાણ 
આપિાની કાયુિાહી કરિામા ંઆિશે. 
(૨) ભરડકી ગામે સિાલિાળા િીજજોડાણ અંગે ભરડકી ગામના 
સરપચંશ્રીની હાજરીમા ં તા.૦૪.૦૪.૨૦૧૬ના રૂબરૂ સ્થળ તપાસ કરતા 
જાણિામા ંઆિેલ કે સદર જમીન સીમતળમા ંઆિેલ છે. સદર શ્ચિસ્તારમા ં
કંપનીના પ્રિતુમાન શ્ચનયમાનસુાર ખેતીિાડી શ્ચિસ્તારમા ં ખેતીિાડી 
ફીડરમાથંી ઘરિપરાશ હરે્નુા ં શ્ચિજજોડાણો આપિામા ં આિે છે. આ 
ખેતીિાડી ફીડરોમા ં દદિસમા ં આઠ કલાક થ્રી ફેઝ અને બાકીના સમય 

શ્ચનકાલ 



દરમ્યાન શ્ચસિંગલફેઝ શ્ચિજપરુિઠો કે જેનો ઘરિપરાશમા ંઉપયોગ થઇ શકે 
તે હરે્થુી આપિામા ંઆિે છે. 

૦૨ ૨૯ દફરોઝ મામદભાઈ મલેક, 
ગામ - પરડિા. 

પરડિા ગામે રોડ ઉપર અનેક 
જગ્યાએ પીજીિીસીએલના ંિીજ 
િાયરો ક્રોસ થાય છે. તેથી આિા 
ક્રોશ્ચસિંગ શક્ય તેટલા દુર કરિા. 
તથા ક્રોશ્ચસિંગની જગ્યા એ 
એ.એફ.સી. કેબલ િાપરિો.  

પરડિા ગામે રહલે ૬૬ કેિી સબસ્ટેશનમાથી નીકળતા તમામ ફીડરોમા ં
૬૬ કેિી સબસ્ટેશન પાસે થતા ંક્રોસીંગમા ંAB કેબલ નાખેલ છે તથા રોડ 
ક્રોશ્ચસિંગમા ંશ્ચનયમ મજુબની યોગ્ય ઊંચાઈ જાળિી રોડ ક્રોસ કરેલ છે. 

શ્ચનકાલ 

૦૩ ૧૧૬ સરપચંશ્રી, ચરુ ગ્રામ 
પચંાયત. 

ચરુ ગામમા ંરબારી શ્ચિસ્તારમા ં
નિા શ્ચિજજોડાણ માટે બે 
શ્ચિજપોલ ઉભા કરિા બાબત 

સદર રજુઆતના અનસુધંાને ચરુ ગામના રબારી શ્ચિસ્તારમા ં સ્થળ સિે 
કરતા ં નિા ઘરમીટર માટેની કોઇ અરજી પડતર નથી. િધમુા ં સદર 
શ્ચિસ્તારમા ંનિા શ્ચિજજોડાણ માટેની અરજી કરિામા ંઆિશે તો અગ્રતાના 
ધોરણે જરૂર જણાયે નિા શ્ચિજપોલ ઉભા કરી શ્ચિજકનેકશન આપિાની 
કાયુિાહી પણુુ કરિામા ં આિશે. આ અંગે સરપચંશ્રીનો સપંકુ કરેલ છે. 
આમ પ્રશ્નનુ ંસખુદ શ્ચનરાકરણ કરેલ છે. 

શ્ચનકાલ 

૦૪ ૧૨૧ રામભાઈ કાનાભાઈ 
ડાગંર, ગામ – આંબરડી  
મેઘપર 

(૧) તા. ૧૬.૦૩.૨૦૧૬ના 
પીજીિીસીએલ દ્વારા આંબરડી  
મેઘપર ગામે ચેદકિંગ હાથ 
ધરિામા ંઆિેલ હર્ુ.ં જેમા ં
આપિામા ંઆિેલ દંડ 
ગેરવ્યાજબી હોિા બાબત.  
 
(૨) મારી માલલકીના પ્લોટમાથંી 
િીજ પોલ દુર કરિા બાબત. 

(૧) અરજદાર ની મળેલ ફરીયાદના અનસુધંાને જણાિિાનુ ં કે, તા 
૧૬.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ પીજીિીસીએલ દ્વારા મેઘપર આબરડી ગામે કોઈ 
િીજચેદકિંગ હાથ ધરાયેલ નથી. સદર અરજદારને આપિામા ં આિેલ 
શ્ચિજચોરીના બીલ બાબતે ઓફીસ રેકોડુ તપાસતા મેઘપર આબરડી ગામે 
તા.૧૭.૦૨.૨૦૧૬ ના રોજ અરજદારશ્રીને ત્યા ંથયેલ િીજચેદકિંગ દરમ્યાન 
ચેદકિંગસીટ નબંર SNCB  ૨૪૪૬૨ મજુબ શ્ચિજચોરીનુ ં બીલ િીજળી 
અધીનીયમ-૨૦૦૩ ની કલમ-૧૩૫ હઠેળ આપિામા ંઆિેલ છે. 
(૨) અરજદાર તરફથી મળેલ અરજીના અનસુધંાને તેમની માલીકીના 
પ્લોટમા ં આિેલ શ્ચિજપોલને ફેરિિા માટેનુ ં અંદાજપત્ર પત્ર 
ન.ંJJE/TECH/૧૨૮૮, તા.૦૪.૦૪.૨૦૧૬  ના રોજ આપેલ છે. અરજદાર 

શ્ચનકાલ 



દ્વારા સદર રકમ ભરપાઈ કયાુ બાદ શ્ચિજપોલ ફેરિિાની કામગીરી પણુુ 
કરિામા ંઆિશે 

૦૫ ૧૫૩ સામતભાઈ ટી. કરમરુ, 
પ્રમખુશ્રી, જામજોધપરુ 
તાલકુા કોંગે્રસ. ગામ – 
રબારીકા 

જામજોધપરુ તાલકુામા ં
પીજીિીસીએલ દ્વારા ચોક્કસ 
ગામોમા ંચેદકિંગ કરી અનાશ્ચધકૃત 
આકારણી બીલ આપિામા ંઆિે 
છે. તે રદ્દ કરિા બાબત. 

શ્ચિજ ચેદકિંગની કાયુિાહી શ્ચિજ દફડરોના શ્ચિજલોસને ધ્યાનમા ં રાખીને 
કાયદેસરના ગ્રાહકોને પરુતા દબાણથી અને સાતત્યપિુુક િીજપરુિઠો 
મળી રહ ે તે હરે્ ુસબબ િીજ ચેકીંગની કાયુિાહી શ્ચનયમાનસુાર કરિામા ં
આિે છે. 

શ્ચનકાલ 

૦૬ ૧૫૫ સરપચંશ્રી, રબારીકા ગ્રામ 
પચંાયત. 

પીજીિીસીએલ દ્વારા ચોક્કસ 
ગામોમા ંઈરાદાપિુૂક 
ગેરકાયદેસર ચેદકિંગ કરિા 
બાબત. 

શ્ચિજ ચેદકિંગની કાયુિાહી શ્ચિજ દફડરોના શ્ચિજલોસને ધ્યાનમા ં રાખીને 
કાયદેસરના ગ્રાહકોને પરુતા દબાણથી અને સાતત્યપિુુક િીજપરુિઠો 
મળી રહ ે તે હરે્ ુસબબ િીજ ચેકીંગની કાયુિાહી શ્ચનયમાનસુાર કરિામા ં
આિે છે. 

શ્ચનકાલ 

 


