
પશ્ચિમ ગજુરાત શ્ચિજ કંપની લીમીટેડ, િર્ુળુ કચેરી, જામનગર 

લોક દરબાર તારીખ : ૨૨.૦૪.૨૦૧૬ શકુ્રિાર સ્થળ : કલેકટરશ્રીની કચેરી, 
ખભંાળીયા 

સમય :  ૧૦.૩૦ કલાકે તાલકુો : ખભંાળીયા 

 
તા.૨૨.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ ખભંાળીયા 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.૧૫.૦૫.૨૦૧૬) 

પ્રશ્ર્ન 
નબંર 

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

૧૯ શ્રી રાજશીભાઇ કેશરુભાઇ 
ગોજીયા 

નવુ ં૬૬ કેિી જુિાનગઢ સબ 
સ્ ટેશન કયારે શ થ થશે તે બાબત 

નવ ુજુિાનગઢ ૬૬ કેિી સબ સ્ ટેશન માટેની ૬૬ કે.િી. લાઇન ઉભી કરિા 
માટે સ્ થાશ્ચનક ગામોના ખેડુતો દ્રારા િાઘંો ઉઠાિેલ હોિાથી આ સબ 
સ્ ટશેનન ુકામ ુણુુ થયેલ નથી તે િાઘંો દુર થયેથી આ સબ સ્ ટેશન ચાલ ુ
થઇ શકશે. 

પડતર / 
જેટકો 

૨૨ શ્રી રાજશીભાઇ કેશરુભાઇ 
ગોજીયા 

િડત્રા પેટા શ્ચિભાગીય કચેરી 
હઠેળની િીજ લાઇનોના જુના 
જર્જરીત િીજ િાયર બદલિા 
બાબત 

િડત્રા પેટા શ્ચિભાગીય કચેરી હઠેળના જુદા જુદા શ્ચિસ્તારોમા ં ચાલ ુ િરે્ષ 
કુલ ૪૦૭ કીમીની ભારે દબાણની િીજ લાઇનો અને ૧૯૬ કી.મી. ની 
હળિા દબાણની િીજલાઇનોન ુ સમારકામ ુણુુ કરેલ છે. તેમજ સદર 
કામગીરી સતત ચાલ ુ રહતેી પ્રક્રક્રયા છે. તથા તબક્કાિાર અને તાતં્રીક 
રીતે જ થક્રરયાતને અગ્રતા આપી કાયુિાહી કરિામા ંઆિશે.  

શ્ચનકાલ 

૫૩ શ્રી મ ુથભાઇ પાલાભાઇ 
ગમારા 

ઘરિ૫રાશના  થ.૧૦૫૫૬.૮૫ ના 
િીજબીલ બાબત 

શ્રી મરુુભાઇ પાલાભાઇ ગમારાની ઘરિપરાશના િીજબીલની રજુઆતના 
અનસુિંાને સદર િીજમીટરને ગ્રાહકની હાજરીમા ં તા.૨૮.૦૧.૨૦૧૬ના 
રોજ બદલાિીને તા.૦૨.૦૨.૨૦૧૬ના રોજ ગ્રાહકના પ્રશ્ચતશ્ચનિીશ્રી 
રાજાભાઇ મ ુથભાઇ ગમારાની હાજરીમા ં સદર મીટરનુ ં પક્રરક્ષણ મીટર 

શ્ચનકાલ 



ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરી, ખભંાળીયામા ં કરેલ છે. જે મીટર બરાબર છે. ૫રંર્ ુ
તેમા ૧૭૪૯ યશુ્ચનટ પેન્ડીંગ શ્ચનકળતા તેટલા યશુ્ચનટનુ ંશ્ચિજબીલ આપિામા ં
આિેલ છે. 

૫૪ શ્રી રિજીભાઇ ખીમાભાઇ શક્રકતનગર, ઘરમુરુ, 

રામનગરમા ંજયોશ્ચતગ્રામ યોજના 
હઠેળ પાિર મળિા બાબત 

સદર રજુઆતના અનસુિંાને શક્રકતનગર, ઘરમુરુ, રામનગર એ 
ખભંાળીયા શહરે બહારનો શ્ચિસ્તાર છે. સદર શ્ચિસ્તારમા ં કંપનીના 
પ્રિતુમાન શ્ચનયમાનસુાર ખેતીિાડી શ્ચિસ્તારમા ં ખેતીિાડી ફીડરમાથંી 
ઘરિપરાશ હરે્નુા ં શ્ચિજજોડાણો આપિામા ં આિે છે. આ ખેતીિાડી 
ફીડરોમા ં ક્રદિસમા ંઆઠ કલાક થ્રી ફેઝ અને બાકીના ૧૬ કલાકના સમય 
દરમ્યાન “Special Designed Transformer” દ્વારા શ્ચસિંગલફેઝ શ્ચિજુરુિઠો કે 
જેનો ઘરિપરાશમા ંઉપયોગ થઇ શકે તે હરે્થુી આપિામા ંઆિે છે. 

શ્ચનકાલ 

૬૨ શ્રી પ્રશ્ચિણભાઇ 
કરશનભાઇ માતગં 

બી.પી.એલ યોજનામા ંશ્ચિજ 
કનેકશન આ૫િા બાબત 

ઝુપડપટ્ટી સ્કીમ હઠેળ ગ્રામ્ય શ્ચિસ્તારમા ંતેમના િારાિોરણ મજુબ તાલકુા 
પચંાયત દ્વારા આપિામા આિતી ભલામણના આિારે તથા શહરેી 
શ્ચિસ્તારમા ં નગરપાલલકા/મહાનગરપાલલકા દ્વારા આપિામા ં આિતી 
ભલામણના આિારે ઝુપડપટ્ટી શ્ચિસ્તારમા ં રહણેાકંના હરે્ ુ માટે 
સરકારશ્રીની ગ્રાન્ટમાથંી િીજ કનેકશન આપિામા ંઆિે છે.  

શ્ચનકાલ 

૭૭ શ્રી દીલી૫ભાઇ એન. 
નકુમ 

ઘરમુરુ ગામમા ંહલે ૫ર મકુિા 
બાબત 

સદર િરમુરુ ગ્રામ ૫ચાયતનો શ્ચિસ્તાર ખભંાળીયા ટાઉન પેટાશ્ચિભાગીય 
કચેરી હઠેળ આિે છે. આમ, સદર તમામ શ્ચિસ્તારમા ં િીજ ફોલટ 
શ્ચનિારિાની કામગીરી ખભંાળીયા શહરેના ફક્રરયાદ શ્ચિભાગ કે જે ૨૪ 
કલાક ચાલ ુ રહ ે છે તેના ફરજ ઉપરના કમુચારીઓ દ્વારા િીજ શ્ચિકે્ષ૫ન ુ

શ્ચનિારણ કરિામા ંઆિે છે.  

શ્ચનકાલ 

૯૨ શ્રી રાજશીભાઇ ભીખાભાઇ મહાદેિીયા ગામના િાડી શ્ચિસ્ તાર 
મા ંઅિારનિાર ફોલ ટ થિા 
બાબત તથા લાઇનના સમારકામ 

મહાદેિીયા ખેતીિાડી ફીડરમા ંઅિારનિાર લાઇન ફોલ ટ અને સમારકામ 
બાબતે તા.૨૮.૦૩.૨૦૧૬ના રોજ નાયબ ઇજનેરશ્રીએ અરજદારશ્રી 
રાજશીભાઇ ભીખાભાઇની હાજરીમા ંસિેક્ષણ કરેલ છે અને સદર કામગીરી 

શ્ચનકાલ 



બાબત. કરિા માટેની તાતં્રીક મજુંરી મળેલ છે. સદર કામગીરી તા.૧૪.૦૪.૨૦૧૬ 
ના રોજ ુણુુ કરેલ છે. આમ, પ્રશ્નનુ ંસખુદ શ્ચનરાકરણ થયેલ છે. 

૯૪ શ્રી નાગાજણ કે જામ સૌરઉજુા પપં હઠેળ નબળી 
ગણુિતાિાળા પપં તથા બ્રાઇટ 
સોલાર કં૫નીની નબળી કામગીરી 
બાબત 

(૧) સૌરઉજુા આિારીત પપંસેટ લગાડિાની કામગીરી સરકારશ્રીના ઘારાઘોરણ 
મજુબ પીજીિીસીએલની શ્ચનગમીત કચેરી દ્વારા શ્ચિશ્ચિિ એજન્સીઓને આપિામા ં
આિેલ િકુ ઓડુરના અનસુિંાને જે ખેડુતોએ સદર યોજનામા ં નાણા ભરપાઇ 
કયાુ છે,  તેમના સ્થળ ઉપર નક્કી કરેલ કંપની દ્વારા સોલાર પ૫ંસેટ લગાડિાન ુ
કામ માલમટીરીયલ સાથે ુણુુ કરિામા ંઆિે છે. સદર કામગીરી કરતા પહલેા  
માલસામાનની ગણુિતાની ચકાસણી કરિામા ં આિે છે. જેથી ગણુિતાસભર 
કામગીરી થઇ શકે.  
 (૨) સૌર ઉજુા સચંાલલત પપં સેટન ુ કામ કરતી બ્રાઇટ સોલાર કંપની 
સાથેનો કામગીરી કરિાનો કરાર હાલમા ં શ્ચનગમીત કચેરી દ્વારા રદ કરેલ 
છે. અને નબળી ગણુિતા િાળા માલસામાનને િકુ ઓડુર મજુબ બ્રાઇટ 
સોલાર કંપની દ્વારા બદલી આપિાની જોગિાઇ કરિામા ંઆિેલ છે.  

શ્ચનકાલ 

૯૮ શ્રી ભાશ્ચિનભાઇ ડી. નકુમ 
– ખભંાળીયા 

પીજીિીસીએલ દ્વારા કરિામા ં
આિતા શ્ચિજચેકીંગ બાબત. 

શ્ચિજ ચેક્રકિંગની કાયુિાહી શ્ચિજ ક્રફડરોના શ્ચિજલોસને ધ્યાનમા ંરાખીને કાયદેસરના 
ગ્રાહકોને ુરુતા દબાણથી અને સાતત્યુિુુક િીજુરુિઠો મળી રહ ેતે હરે્ ુસબબ 
િીજ ચેકીંગની કાયુિાહી શ્ચનયમાનસુાર કરિામા ંઆિે છે. 

શ્ચનકાલ 

૯૯ શ્રી પીઠાભાઇ નગાભાઇ 
આંબલીયા 

નિા મજુંર થયેલ ખેતીિાડી િીજ 
જોડાણમા ંફાઇિ સ્ ટાર મોટર પપં 
લેિા તથા અલગ અલગ 
કારણસર બનેલ શ્ચિજઅકસ્માતની 
જાણકારી બાબત 

પીજીિીસીએલ કંપની દ્વારા નિા મજુંર થયેલ ખેતીિાડી િીજ જોડાણમા ં
૭.૫ હો.પા. સિુીના િીજજોડાણોમા ં ફાઇિ સ્ટાર રેટેડ પપં સેટ સાથે 
રીલીઝ કરિાના હરે્સુર કાયુક્રમ કાયુરત છે. પરંર્ ુજો કોઇ અરજદારોએ 
િીજ જોડાણ મજુંર થયા પહલેા પપં સેટ ખરીદી લીિેલ હોય, તેમજ હાલ 
તેમની પાસે હયાત હોય, તેિા અરજદારોની રજુઆત મળ્યે સદર 

યોજનાનો િૈકલ્લપક િોરણે મરજજયાતપણે અમલ કરિાની સચુના 
આપિામા ંઆિેલ છે.  
તા.૨૨.૨.૧૬ ની સ્સ્થશ્ચતએ અકસ્માતના બનાિ પૈકી છેલલા ત્રણ િરુ્ષમા ં

શ્ચનકાલ 



કોટુ કેસ થયેલ ન હોય તેિા માનિના કુલ ૧૧ ક્રકસ્ સામા ંઅકસ્ માતનો 
ભોગ બનેલ વ્ યક્રકતના િારસદારને પ્રથમ હ્ તા પેટે દરેકને  થ.૫૦,૦૦૦/- 
નુ ંિળતર ચકુિી આ૫િામા ંઆિેલ છે તથા પ્રાણીઓના કુલ ૭ ક્રકસ્ સામા ં
૫ણ િળતરનો પ્રથમ હ્ તો ચકુિી આ૫િામા ંઆિેલ છે.  

૧૦૨ શ્રી હમેતંભાઇ સામતભાઇ 
આંબલીયા 

લોક દરબારના પ્રશ્ર્ન બાબત 
તથા જયોશ્ચતગ્રામ યોજનામા ં
પાિરમા ંથતી િઘઘટને કારણે 
નકુશાન થિા બાબત. 

તા.૧૯.૦૮.૨૦૧૫ના રોજ જામ-ખભંાળીયા ખાતે યોજાયેલ લોક દરબારમાં 
રજુ થયેલ ૭૬ પ્રશ્ર્નમાથંી ૭૪ પ્રશ્ર્નોનો શ્ચનકાલ કરિામા ંઆિેલ છે તેમજ 
જામનગર સકુલનુ ં શ્ચિભાજન અને એક સિે નબંરમા ં લબજુ ખેતીિાડી 
િીજજોડાણ અંગેના બે પ્રશ્નો શ્ચનશ્ચતશ્ચિર્ષયક હોય, પડતર છે. િઘમુા ં
જયોશ્ચતગ્રામ યોજના િરુ્ષ ૨૦૦૫-૦૬ થી અમલમા ંઆિેલ છે. પાિરની 
િઘઘટ થાય તેિા ક્રકસ્ સામા ં સ્ થળ તપાસ કરીને શ્ચનયમોનસુાર કાયુિાહી 
કરિામા ંઆિે છે. 

શ્ચનકાલ 

૧૦૭ શ્રી લગરીશભાઇ ગોજીયા – 
કોઠા શ્ચિસોત્રી 

પીજીિીસીએલ દ્વારા શ્ચિજબીલની 
બાકી રહતેી રકમ િસલુિા તથા 
નિા શ્ચિજજોડાણો શ્ચનયત સમયમા ં
આપિા બાબત. 

જો કોઇ ગ્રાહક દ્વારા ગજુરાત શ્ચિજશ્ચનયમન પચં દ્વારા શ્ચનયત કરેલ 
સમયમયાુદામા ં શ્ચિજબીલની રકમ ભરપાઇ કરિામા ં ન આિે તો સદર 
શ્ચિજગ્રાહકનુ ં શ્ચિજજોડાણ કાપિામા ંઆિે છે અને બાકી રહલેી રકમ પર 
ગજુરાત શ્ચિજશ્ચનયમન પચં દ્વારા શ્ચનયત કરેલ શ્ચિલલંબત ચકુિણી ચાર્જ 
િસલુ કરિામા ંઆિે છે. િધમુા,ં પી.જી.શ્ચિ.સી.એલ. કચેરીમા ંઅરજદાર 
દ્વારા કરિામા આિતી જુદા જુદા પ્રકારની અરજીઓના શ્ચનકાલ અને નિા 
શ્ચિજજોડાણો આપિા માટે માનનીય ગજુરાત િીજ શ્ચનયમન પચં દ્વારા 
STANDARD OF PERFORMANCE (SOP) મજુબની સમય મયાુદા 
નક્કી કરિામા આિેલ છે. આ સમય મયાુદા મજુબ કાયુિાહી કરિા માટે 
દરેક પેટા શ્ચિભાગીય કચેરીને કડક સચુના આપિામા આિેલ છે. આ 
સમય મયાુદાની માહીતી દરેક પેટા શ્ચિભાગીય કચેરીએ ઉપલબ્િ છે. 

શ્ચનકાલ 



૧૫૦ શ્રી હમીરજી કાનાજી 
જાડેજા – કબર શ્ચિસોત્રી 

ઘરિપરાશના શ્ચિજ કનેકશન 
(ગ્રાહક ન.ં૮૮૯૬૦-૦૦૦૪૦-૦) 
ની રકમ લોક અદાલતમા ં
ભરપાઇ કયાુ બાદ પણ 
પીજીિીસીએલ ખાતે બાકી બોલે 
છે તે બાબત. 

શ્રી હમીરજી કાનાજી જાડેજાની રજુઆત ના અનસુિંાને ગ્રાહક ન.ં૮૮૯૬૦-
૦૦૦૪૦-૦ નો ઓફીસ રેકોડુ તપાસતા, સદર ગ્રાહક નુ ંતા.૦૨.૦૩.૨૦૦૯ 
ના રોજ  થ.૭૩૨૪/- લેણી રકમ હોય, સદર કનેકશનને કાયમી િોરણે રદ 
કરેલ. િધમુા ંતપાસ કરતા સદર શ્ચિજગ્રાહકમા ંપીડીસી થયા બાદ લોક 
અદાલતમા ંસમાિાન થયેલ હોિાનુ ં કે કોઇ રકમ ભરપાઇ કરેલ હોિાનુ ં
માલમુ પડર્ ુ ંનથી.   

શ્ચનકાલ 

--- શ્રી કાળુભાઇ એન.ચાિડા 
– પ્રમખુશ્રી, ભાજપા, 
દેિભશૂ્ચમ દ્વારકા જજલલો 

(૧) ખેતીિાડી ક્રફડરોમા ંસેકશનમા ં
એબી સ્િીચો મકુિા અંગે 
 

(૨) બજાણા ખેતીિાડી ફીડરમા ં
ુરુા િોલટેજથી શ્ચિજુરુિઠો ન 
મળતો હોિાથી ફીડરનુ ં
બાયફગેશન કરિા અંગે અને 
િાયરો બદલિા તથા સમારકામ 
કરિા બાબત. 

(૧) ખભંાળીયા શ્ચિભાલગય કચેરી હઠેળ કુલ 52 ખેતીિાડી શ્ચિજફીડરો 
આિેલા છે. તેમા ંસલામતી ખાતર તેમજ ફોલટ એટેન્ડ કરિા માટે સેકશન 
િાઇઝ સ્િીચો મકુિામા ં આિે છે. િધમુ, જણાિિાનુ ં કે, ટ્રાન્સફોમુર 
બદલતી િખતે, લાઇન ફોલટ રીપેર કરિા માટે, નિા કનેકશનની 
કામગીરી કરિા િગેરે અલગ અલગ કામગીરીને ધ્યાને રાખી 
શ્ચિજુરુિઠો સલામતી ખાતર કોઇ અકસ્માત ન બને તે માટે બિં 
રાખિામા ંઆિે છે. આમ છતા ંપણ જ થર જણાય ત્યા ં હજુ પણ સ્િીચો 
મકુિાની કામગીરી ચાલ ુછે, જે સતત ચાલ ુરહતેી પ્રક્રક્રયા છે, જેથી કરીને 
ખેતીિાડી ફીડર ઓછા સમય માટે બિં થાય તે માટેના તમામ પ્રયત્નો 
કરીને શ્ચિજુરુિઠાનો સાતત્ય જાળિિામા ંઆિે છે, 
 

(૨) બજાણા ફીડરમાથંી શહરે શ્ચિભાગના આશરે ૨૫ નગં ટ્રાન્સફોમુર 
શસ્તતનગર ખેતીિાડી ફીડરમા ં ફેરિિામા ંઆિેલ છે. તેમજ બાકી રહતેા 
આશરે ૧૨ ગ્રપુને શસ્તતનગર ફીડરમા ંફેરિિાન ુકામ તા. ૧૫.૦૫.૨૦૧૬ 
ના રોજ ુણુુ કરિામા ં આિેલ છે. હાલમા ં બજાણા ખેતીિાડી ફીડરમા ં
મહતમ િીજભાર ૨૧૦ એમ્પીયર ઓતટોબર-૨૦૧૫ દરમ્યાન નોંિાયેલ 
હતો. આમ, ઉપરોકત ખેતીિાડી ગ્રપુ શસ્તતનગર ફીડરમા ં ફેરવ્યા પછી 
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આશરે ૪૫ એમ્પીયર જેટલો લોડ બજાણા ફીડરમાથંી ઓછો થશે. િધમુા ં
જણાિિાનુ ંકે, ૧૧ કેિી બજાણા ફીડર સરકારશ્રીની એચિીડીએસ યોજના 
અંતગુત દરેક ખેતીિાડી ગ્રાહકને ત્યા ં સ્િતતં્ર ટ્રાન્સફોમુર મકુી ખેડતૂોને 
ગણુિતાસભર ુરુતો શ્ચિજુરુિઠો મળી રહ ે તે માટે િરુ્ષ ૨૦૧૬-૧૭ મા ં
મજુંર થયેલ છે. જેમા ંહયાત એલટી લાઇનન િાયરો બદલાિીને એચટી 
લાઇન કરિામા ં આિશે. આમ, ઉપરોકત કામગીરી ુણુુ થયા બાદ 
િોલટેજના પ્રશ્નોનુ ંશ્ચનરાકરણ થશે.  

--- શ્રી કાનજીભાઇ લીરાભાઇ 
નકુમ – મ.ુરામનગર – 
ખભંાળીયા 

ખેતીિાડી શ્ચિજજોડાણનુ ં
શ્ચિજચેકીંગ કરીને ખોટી રીતના 
આકારણી બીલ આપિા બાબત 

સદર રજુઆત અનસુિંાને જણાિિાનુ ં કે, તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૫ ના રોજ 
અરજદારશ્રીના ગ્રાહક ન.ં૩૨૦૦૨-૧૦૮૮૫-૪ િાળા ખેતીિાડી 
શ્ચિજજોડાણમા ં શ્ચિજચેકીંગ કાયુિાહી દરમ્યાન સદર જગ્યાએથી પાણીના 
ટેન્કર ભરીને અન્ય જગ્યાએ િેંચાણ થર્ ુ ં હોિાનુ ં જણાતા, જે િાલણજ્યક 
િપરાશ હોય, શ્ચિજ-અશ્ચિશ્ચનયમ-૨૦૦૩ ની કલમ-૧૨૬ હઠેળ કામચલાઉ 
આકારણી બીલ આપિામા ંઆિેલ હર્ ુ.ં જેની સામે શ્ચનયત સમયમયાુદામા ં
અરજદાર દ્વારા િાિંા અરજી રજુ ન કરાતા તા.૧૯.૦૨.૨૦૧૬ ના રોજ 
આખરી આકારણી બીલ પાઠિિામા ંઆિેલ છે. 

શ્ચનકાલ  

 


