
પશ્ચિમ ગજુરાત શ્ચિજ કંપની લીમીટેડ, િર્ુળુ કચેરી, જામનગર 

લોક દરબાર તારીખ : ૦૨.૦૪.૨૦૧૬ શશ્ચનિાર સ્થળ : તાલકુા સેિા સદન, 
મામલતદાર કચેરી, કાલાિડ 

સમય :  ૧૫:૩૦ કલાકે તાલકુો : કાલાિડ 

 
તા.૦૨.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ કાલાિડ મકૂામે સરકારશ્રી દ્વારા માનશ્ચનય મખુ્યમતં્રીશ્રી આનદંીબેન પટેલની 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 

૧૪ મજુંલાબેન ડાયાભાઈ 
સોંદરિા, C/o. િીરજીભાઈ 
ડાયાભાઈ, નાની િાિડી 
રોડ, માછરડા સોસાયટી, 
કાલાિડ(શીતલા) 

PGVCL દ્વારા િીજ કનેકશન 
સમયસર આપિામા આિેલ નથી 
તથા િીજચોરી ન ુખોટુ બીલ 
આપિામા આિેલ તે બાબત. 

અરજદારશ્રીના સ્થળ ઉપર તા.૨૨.૧૧.૨૦૧૧ના રોજ શ્ચિજચેકીંગ કરેલ જેમા ં
શ્ચિજચોરી અંગેનુ ંરૂ.૧૬૪૩૫/- નુ ંબીલ આપિામા ંઆિેલ છે, જેને કારણે સદર 
સ્થળે શ્ચિજજોડાણ આપી શકેલ નથી. તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ કાયુપાલક 
ઇજનેરશ્રીએ અરજદારને રૂબરૂ મળીને સદર શ્ચિજચોરીના કેસ બાબતે સમજણ 
આપેલ અને કેસનો લોક અદાલત મારફત સમાિાન કરિાની સમજુશ્ચત આપેલ 
છે.  

શ્ચનકાલ 

૩૭ સરપચંશ્રી, શ્ચનકાિા ગ્રામ 
પાચંયત. મ.ુશ્ચનકાિા, 
તા.કાલાિડ 

શ્ચનકાિા ગામના િોટર િકુસ 
શ્ચિજજોડાણને ખેતીિાડી ફીડરમાથંી 
જ્યોશ્ચતગ્રામ ફીડરમા ંફેરિિા  
બાબત. 

કંપનીના શ્ચનયમાનસુાર ગામતળ અથિા સરકારી જગ્યામા ં િોટરિકુસના 
શ્ચિજજોડાણ જેજીિાય ફીડરમાથંી આપી શકાય, પરંર્ ુ શ્ચસમતળમા ં પ્રાઇિેટ 
ખેતીિાડીની જગ્યામા ંખેતીિાડી ફીડરમાથંી જ શ્ચિજજોડાણ આપી શકાય. 

શ્ચનશ્ચત 
શ્ચિષયક 
પ્રશ્ન 

૪૫ સરપચંશ્રી, ધનુ િોરાજી 
ગ્રામ પાચંયત. 
મ.ુધનુિોરાજી 

ધનુિોરાજી ગામે ખેતીિાડી ફીડરના 
જર્જરીત િીજ િાયર બદલી આપિા 
બાબત. 

ધનુિોરાજી ગામના ખેતીિાડી શ્ચિસ્તારમા ં િીજપરુિઠો પરુો પાડતા ં ૧૧ કેિી 
ધનુિોરાજી ખેતીિાડી ફફડરનુ ંજરૂરી સમારકામ આ િષુમા ૬૬ કેિી નિાગામ 
સબ-સ્ટેશન થી ગામના સમાજ સિુીની લાઇનમા આિેલ લાબંાગાળા િચ્ચે કુલ 

શ્ચનકાલ 



૪૫ પોલ ઉભા કરિામા ંઆિેલ છે તેમજ જૂના િાયરની જગ્યાએ નિો િાયર 
બદલિાની કામગીરી આશરે ૫ ફકલોમીટરની કરિામા ં આિેલ છે. બાકી ૫ 
કીલોમીટર લાઇનન ુ સમારકામ માટેન ુ સિે કરેલ અને જેની તાત્રીંક મજુંરી 
મળતા સદર કામગીરી તા.૦૯.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ પણુુ કરિામા આિેલ છે. 

૬૭ શ્રી મહશેભાઇ 
ભગિાનજીભાઇ કોટડીયા, 
મ.ુકાલાિડ 

કેશ કાઉંનટર ઉપર ચલણી નોટ ચેક 
કરિા માટેન ુમશીન મકુિા બાબત્ત  

કાલાિડ ખાતેની કાલાિડ – ઇસ્ટ કચેરીમા કેશ કાઉંટર ઉપર ચલણી નોટ ચેક 
કરિા માટેન ુમશીન (fully automatic bill counter and detector) આશરે 
ત્રણ માસ પહલેા જ મકુિામા આિેલ છે. આથી ગ્રાહ્કોને ચલણી નોટોના નબંર 
લખિાની ફરજ પાડિામા આિતી નથી. 

શ્ચનકાલ 

૯૯  શ્રી ચદં્રશ્ચસિંહ જયિતંશ્ચસિંહ 
જાડજેા, મ.ુમછલીિડ, 
તા.કાલાિડ     

એક જ સિે નબંરમા ં બે 
શ્ચિજકનેક્શન આપિા બાબત 

પફરપત્ર નબંર GUVNL-TECH-AG-2189 DT.24.10.2013 મજુબ કંપનીના 
પ્રિતુમાન શ્ચનયમ અનસુાર એક જ સિે નબંરમા ંબીજુ ંિીજજોડાણ આપી શકાય 
નહીં 

શ્ચનશ્ચત 
શ્ચિષયક 
પ્રશ્ન 

૧૨૨/૧૨૩ દેિદાનભાઇ કે. જારીયા 
ઉપ પ્રમખુ શ્રી તાલકુા 
પચંાયત,  
કાલાિડ  

અછત હોિાથી ફદિસે શ્ચિજ પાિર 
આપિા  તથા શ્ચિજ ચેફકિંગ ન કરિા 
બાબત  

(૧)  િીજળીની માગં અને પરુિઠાની સમર્લુા જળિાઇ રહ ેઅને શ્ચસસ્ટમ ઉપર 
એકીસાથે ખેતીિાડી લોડનુ ંભારણ ન આિે અને શ્ચસસ્ટમનુ ંસારી રીતે શ્ચનયમન 
થઇ શકે તે હરે્થુી પીજીિીસીએલ હઠેળના ખેતીિાડી ફીડરોને કુલ ચોસઠ ગ્રપુમા ં
શ્ચિભાજીત કરિામા ંઆિેલ છે અને દરેક ગ્રપુને મફહનામા ંએક અઠિાડીય ુસપંણુુ 
ફદિસ દરમ્યાન િીજ પરુિઠો ઉપલબ્િ થાય તે હરે્થુી ખેતીિાડી ગ્રપુના 
અઠિાડીક સમયપત્રકને મફહના દરમ્યાન જુદા જુદા ચાર સમયગાળામા ં
શ્ચિભાજીત કરિામા ંઆિેલ છે અને તે મજુબ દરેક ગ્રપુને િારાફરતી (રોટેશન) 
પધ્િશ્ચત પ્રમાણે દરરોજ સરેરાશ ૮ કલાક ૩-ફેઇઝ િીજ પરુિથો પરુો પાડિામા ં
આિે છે.   
(૨) શ્ચિજ ચેફકિંગની કાયુિાહી શ્ચિજ ફફડરોના  શ્ચિજ લોસને ધ્યાનમા ં રાખીને 
કાયદેસરના ગ્રાહકોને પરુતા દબાણથી અને સાતત્ય પિુુક િીજ પરુિઠો મળી 
રહ ેતે હરે્ ુસબબ િીજ ચેકીંગની કાયુિાહી શ્ચનયમાનસુાર કરિામા ંઆિે છે.  

શ્ચનકાલ 



૧૨૫ શ્રી પ્રકાશ રિજી સઘંાણી  
મ.ુ : મતિા 
તા. : જામનગર  
 

પીજીિીસીએલ દ્વારા ખેતીિાડીન ુ
મજુંર થયેલ િીજ  કનેક્શનની 
લાઈન ઉભી કરિા બાબત 

સદર ખેતીિાડીન ુ મજુંર થયેલ િીજકનેક્શનની લાઈન ઉભી કરિા માટે 
કોંટ્રાક્ટર સ્્ળ ઉપર ગયેલ ત્યારે અન્ય ખેડુત શ્રી અરજણ કેશા ભડંરેી દ્વારા 
િાિંો ઉઠાિેલ જેથી શ્ચિજલાઇનના થાભંલા ઉભા થઈ શકેલ નથી.ત્યારબાદ 
તા.૨૨.૩.૨૦૧૬ ના રોજ સ્થળ ઉપર કોંન્ટ્રાક્ટર તથા ગ્રાહક્ના પ્રતીનીિી સાથે 
નાયબ ઇજ્નેર શ્રી કાલાિડ – ઇસ્ટ પેટા શ્ચિભાગ દ્વરા રી-સિે કરેલ છે જે મજુબ 
મળુ મજુંર થયેલ ૨૫૦ મીટર િીજ લાઇન ને બદલે રી-સિે મજુબ અન્ય રુટ 
ઉપર શ્ચિજ લાઇન ના થાભંલા ઉભા કરિા માટે ૫૦૦ મીટર િીજ લાઇન ઉભી 
કરીને સદર કામ તા.૦૫.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ પણુુ કરેલ છે. 

શ્ચનકાલ 

૧૨૯ શ્રી નારદભાઈ બાિાભાઈ 
પાભંર, મ.ુબોડી, 
તા.કાલાિડ 

PGVCL દ્વારા બૉડી ગામ ખાતે ખોટી 
રીતે િીજ ચેકીંગ કરિા બાબત  

શ્ચિજ ચેફકિંગની કાયુિાહી શ્ચિજ ફફડરોના  શ્ચિજ લોસને ધ્યાનમા ં રાખીને 
કાયદેસરના ગ્રાહકોને પરુતા દબાણથી અને સાતત્ય પિુુક િીજ પરુિઠો મળી 
રહ ેતે હરે્ ુસબબ િીજ ચેકીંગની કાયુિાહી શ્ચનયમાનસુાર કરિામા ંઆિે છે. 

શ્ચનકાલ 

૧૪૧/૧૪૨ 

 
શ્ચિશાલકુમાર લખમણભાઈ 
મારશ્ચિયા 
રે: નીકાિા 
તા: કાલાિડ 
 

૧. પી.જી. િી.એ.લ દ્વારા મજુંર 
થયેલ િીજ કનેકશન િાિંા અરજી 
આપતા અટકાિાય છે. ૨. રહણેાકં / 
િાણણજ્ય શ્ચિસ્તારના િીજ કનેકશન 
આપિા અંગેની જોગિાઇ નો 
પરીપત્ર આપિા બાબત. 

(૧) મજુંર થયેલ િીજ જોડાણ આપિા માટે લાઇન ઉભી કરિા માટેની કાયુિાહી 
દરમ્યાન લાઇન ઉભી કરિા સામે જો કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વારા િાિંો લેિામા 
આિે તો શક્ય હોઇ ત્યા સિુી સમજાિટથી ઉકેલ કરી લાઇન ઉભી કરિામા 
આિે છે આમ છ્તા જો કોઇ િાિંાન ુ શ્ચનરાકરણ ન આિે તો આખરી ઉપાય 
તરીકે આિા કેશોને િાિંા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 આિે છે અને તેમના હકુમ 
મજુબ આગળની કાયુિાહી કરિામા ંઆિે છે.  
(૨) રહણેાકં/િાણણજ્ય િીજ કનેકશન આપિા માટે અમારી કંપની ના પરીપત્ર 
ન:ં PGVCL/COM/5295 તા.:  03.07.2015 પ્રમાણે નીચે મજુબ ના ૨ આિારો 
માગંિામા આિે છે. (A) લીગલ પઝેશન ઓફ પ્રીમાઈસીસ એટ્લે કે જે તે 
જગ્યાની કાયદેસર ની માણલકી / કબ્જાનો આિાર-પરુાિો. (B) અરજદારન ુફોટો 
સફહત ન ુ ઓળખપત્ર. ઉપરોક્ત પરીપત્રની નકલ અરજદારશ્રી ને આપિામા 
આિેલ છે. 

શ્ચનકાલ 



૧૪૩/૧૪૪ મગનભાઈ ભગિાનજીભાઈ 
ટીમ્બડીયા 
રે: નીકાિા 
તા: કાલાિડ 
 

૧. પી.જી.િી.એ.લ. ના ટ્રાન્સફર મા 
ઓછા િોલ્ટેજ આિતા થતી 
પરેશાની બાબત.  
૨. રહણેાકં / િાણણજ્ય શ્ચિસ્તારના 
િીજ કનેકશન આપિા બાબત.  

(૧) શ્રી મગનભાઇ ભગિાનજીભાઇ ટીંબડીયાની ખેતીિાડી િીજજોડાણના 
ટ્રાન્સફોમુરમાથંી ઓછા િોલ્ટેજ મળિાની ફફરયાદના અનસુિંાને શ્ચનકાિા 
પેટાશ્ચિભાગીય કચેરીના જુનીયર ઇજનેરશ્રી, એસ.એમ. મજીઠીયા અને એમ.જી. 
િાદી સદર િીજગ્રાહકના પ્રશ્ચતશ્ચનિીશ્રી શ્ચિજયભાઇ મગનભાઇ ટીંબડીયા અને 
શ્ચિનોદભાઇ ભગિાનજીભાઇ ટીંબડીયાની હાજરીમા ં તા.૩૦.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ 
શ્ચશશાગં િાડી શ્ચિસ્તારમા ં આિેલા િીજજોડાણમા ં ટ્રાન્સફોમુર ઉપર અને 
િીજજોડાણના મેઇન કટ-આઉટ બોડુમા ં ક્લીપ-ઓન મીટર િડ ે િોલ્ટેજની 
માપણી કરેલ. જે મજુબ ફેઝ ટુ ફેઝ એિરેજ િોલ્ટેજ ૪૨૦ િોલ્ટ મળે છે. આમ, 
સદર શ્ચિજજોડાણ ઉપર િીજ મોટર ચલાિિા માટે પરુતા િીજ દબાણથી િીજ 
પરુિઠો મળે છે. આમ, સદર ફફરયાદનુ ંશ્ચનરાકરણ થયેલ છે.   
(૨) પી.જી.શ્ચિ.સી.એલ. કચેરીમા ં અરજદાર દ્વારા કરિામા આિતી જુદા જુદા  
પ્રકારની અરજીઓ ના શ્ચનકાલ 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 

૧૪૫/૧૪૬ શ્રી જે. પી. મારિીયા, 
રે.નીકાિા, તા.કાલાિડ 

૧. ખેતીિાડી શ્ચિસ્તાર મા િીજ 
જોડાણોન ુિીજ ચેફકિંગ કરિામા 
આિે છે તે બાબત  

૨. રહણેાકં / િાણણજ્ય શ્ચિસ્તારના 
િીજ કનેકશન આપિા બાબત. 

(૧) શ્ચિજ ચેફકિંગની કાયુિાહી શ્ચિજ ફફડરોના શ્ચિજ લોસને ધ્યાનમા ં રાખીને 
કાયદેસરના ગ્રાહકોને પરુતા દબાણથી અને સાતત્ય પિુુક િીજ પરુિઠો મળી 
રહ ેતે હરે્ ુસબબ િીજ ચેકીંગની કાયુિાહી શ્ચનયમાનસુાર કરિામા ંઆિે છે. 
(૨) રહણેાકં/િાણણજ્ય િીજ કનેકશન આપિા માટે અમારી કંપની ના પરીપત્ર 
ન:ં PGVCL/COM/5295 તા.:  03.07.2015 પ્રમાણે નીચે મજુબ ના ૨ આિારો 
માગંિામા આિે છે. (A) લીગલ પઝેશન ઓફ પ્રીમાઈસીસ એટ્લે કે જે તે 
જગ્યાની કાયદેસર ની માણલકી/કબ્જાનો આિાર-પરુાિો. (B) અરજદારન ુ ફોટો 
સફહત ન ુઓળખપત્ર. તદુપરાતં ઝુપડપટ્ટી સ્કીમ હઠે્ળ તેમના િારાિોરણ મજુબ 
તાલકુા પચંાયત દ્વારા આપિામા ં આિતી ભલામણના આિારે તથા શહરે 

શ્ચનકાલ 



શ્ચિસ્તારમા ંનગરપાણલકા/મહાનગર પાણલકા દ્વારા આપિામા ંઆિતી ભલામણના 
આિારે ઝુપડ્પટ્ટી શ્ચિસ્તારમા રહણેાકંના હરે્ ુ માટે સરકારશ્રીની ગ્રાન્ટમાથી 
િીજકનેકશન આપિામા આિે છે. 

૧૫૬  સરપચંશ્રી 
પાતામેઘપર ગ્રામ પચંાયત 
 

પાતામેઘપર ગામ ખાતે િાસ્મો 
યોજના હઠેળ કુિા પર લાઇટ 
કનેકશન આપિા બાબત 

પાતામેઘપર ગ્રામ પચંાયત દ્વારા તા ૨૬.૨.૨૦૧૫ ના રોજ કાલાિડ િેસ્ટ પેટા 
શ્ચિભાગીય કચેરી ખાતે િોટર િકુસ ના િીજ જોડાણ માટે અરજી કરેલ હતી જેનુ ં
અંદાજપત્ર તા ૪.૩.૨૦૧૫ ના રોજ આપિામા ંઆિેલ હર્ુ.ં પરંર્ ુપાતામેઘપર 
ગ્રામ પચંાયત દ્વારા અંદાજપત્ર ભરિાની છેલ્લી તારીખ સિુી મા ંભરપાઈ કરેલ 
નથી. 

શ્ચનકાલ 

૧૬૧ સરપચંશ્રી, જાલણસર ગ્રામ 
પચંાયત. જાલણસર 

એક જ સિે નબંર મા ંબીજુ  િીજ-
કનેક્શન આપિા બાબત 

કંપનીના પફરપત્ર નબંર GUVNL-TECH-AG-2189 DT.24.10.2013 મજુબ 
કંપનીના પ્રિતુમાન શ્ચનયમ અનસુાર એક જ સિે નબંરમા ં બીજુ ં િીજજોડાણ 
આપી શકાય નહીં 

શ્ચનશ્ચત 
શ્ચિષયક 
પ્રશ્ન 

૧૬૨ સરપચંશ્રી, જામિાડી ગ્રામ 
પચંાયત. જામિાડી 

એક જ સિે નબંર મા ંબીજુ  િીજ-
કનેક્શન આપિા બાબત 

કંપનીના પફરપત્ર નબંર GUVNL-TECH-AG-2189 DT.24.10.2013 મજુબ 
કંપનીના પ્રિતુમાન શ્ચનયમ અનસુાર એક જ સિે નબંરમા ં બીજુ ં િીજજોડાણ 
આપી શકાય નહીં 

શ્ચનશ્ચત 
શ્ચિષયક 
પ્રશ્ન 

 


