
લોક સવંાદ સેત ુ– ૨૦૧૬ : તા. વવસાવદર, જી. જુનાગઢ 

ક્રમ રજૂઆતની વવગત અધ્યતન અહવેાલ વનકાલ ની કક્ષા  
૧  શ્રી હરસખુભાઈ રાજાભાઈ લાખાણી , ગામ – સરસાઈ દ્વારા , 

સદર પ્રશ્ન કરવામા ંઆવેલ છે. 
સદર પ્રશ્ન મા ં સરકારી જમીન અને ગટર લાઈન ઉપર 
પેશકદમી કરવા બાબત તથા માહહતી ન આપવા બાબત નો 
છે  

સદર અરજદારની તા. ૨૯.૦૧.૧૬ ને આધારે અરજદારે અન્ય વ્યક્તત શ્રી વવનભુાઈ 
બાબભુાઈ સાવલીયા ના વીજ કને. ડોક્યમેુન્ટ માગેંલ હતા. પરંત ુસદર માહહતી ત્રાહહત 
પક્ષકારની હોય ત્રાહહત પક્ષકારને અતે્રની કચેરી દ્રારા સદર માહહતી આપવા વવષે પછૂતા ં
ત્રાહહત પક્ષકાર શ્રી વવનભુાઈ બાબભુાઈ સાવલીયા એ તેમની માહહતી અન્ય કોઈને 
આપવામાટે ના પાડતા આર.ટી..આઈ એતટ ૨૦૦૫ મજુબ અતે્રની કચેરી દ્રારા અરજદારને 
પત્ર ન ં ૧૧૭૮ તા. ૨૪.૦૨.૧૬ થી જાણ કરેલ કે સદર માહહતી આપશ્રી આપી શકાય 
નહી. ત્યાર બાદ સદર અરજદારે અપીલ અવધકારીશ્રી પ.ગ.ુવવ.ક લી. જુનાગઢ ને અપીલ 
કરેલ જેના અન.ુ અપીલ અવધકારીશ્રી એ તા. ૧૫.૦૩.૧૬ ના રોજ સદર અરજદારને 
અપીલ સનુવણીમા ંસાભંળી ને હકુમ કરેલ કે શ્રી જાહરે માહહતી અવધકારી નાયબ ઈજનેર 
પીજીવીસીએલ. પેટા વીભાગીય કચેરી-૨ વવસાવદર દ્રારા આપવામા ં આવેલ  માહહતી 
“માહહતી અવધકાર અવધવનયમ “ મજુબ યોગ્ય  છે તથા જો આ હકુમ થી સતંસુ્થ ન હોય 
તો તેઓ  દ્વદ્વતીય અપીલ સતાવધકારીશ્રી , ગજુરાત રાજય મખુ્ય માહહતી કવમશ્નર , 
ગજુરાત માહહતી આયોગ ,ગાધંીનગર ને અપીલ કરવા માટે જણાવેલ છે આમ સદર કેસ 
લીગલ છે. અરજદાર અન્ય રજૂઆત ગટર ઉપર પેશ કદમી બાબત જણાવવાનુ ં  કે 
જયારે સબંવંધત વવભાગ દ્રારા પેશ કદમી દુર કરવામા ંઆવશે ત્યારે અતે્રની કચેરી દ્રારા 
અપાયેલ વીજ જોડાણ નીયમ મજુબ દુર કરવામા ંઆવશે 

કોટટ  મેટર  

૨૩  શ્રી અવિન ભાઈ વેલજીભાઇ રૂડાણી  , ગામ – જૂની ચાવડં  
દ્વારા સદર પ્રશ્ન કરવામા ંઆવેલ છે 

ટેસ્ટ હરપોટટ  ભરેલ હોય ત્યાર થી કેટલા હદવસની અંદર 
ટી.સી. ચડાવવાનુ ંહોય છે 

 

ટેસ્ટ હરપોટટ  ભરપાઈ થયા બાદ તાત્કાલલક અગ્રતાક્રમ મજુબ ટી.સી.ચડાવવામા ંઆવે છે. વનકાલ  



ક્રમ રજૂઆતની વવગત અધ્યતન અહવેાલ વનકાલ ની કક્ષા  
૨૪  શ્રી જયેશભાઇ બાવકુભાઇ સવુાગીયા, ગામ-જૂની ચાવડં  

દ્વારા સદર પ્રશ્ન કરવામા ંઆવેલ છે.  
ખેતીવાડી વીજલાઇન મેઇન્ટેનન્સ ન થવ ુ તથા ખેડુત 
અરજદાર ગ્રાહકોને વીજ જોડાણમા ંસમયસર ટ્રાન્સફોોમટર ન 
આપવાની રજુઆત કરેલ છે.   

સદર કેઇસમા ં રજુઆત કતાટએ જુની ચાવડં ખેતીવાડી ફોીડરમા ં ૧૧ કે.વી.ના વાયરો 
બદલવા માટેની રજુઆત કરેલ છે. જેમા ં જરૂર જણાયેલ સ્થળે તા.૨૦.૦૬.૧૫, 
તા.૨૧.૦૬.૧૫ અને તા.૦૮.૧૧.૧૫ દરમ્યાન ભરડીયાથી જુની ચાવડં ફોાટક સધુીના ૪.૫ 
કીલો મીટરના ૧૧ કે.વી. ના વાયરો બદલાવેલ છે. તથા બાકીના વાયરોની સ્થીતી સારી 
હોય તે બદલવાની જરૂરત રહતેી નથી.   

વનકાલ  

૨૭  શ્રી લાલજીભાઈ રામજીભાઇ રાણપહરયા , ગામ – જૂની 
ચાવડં દ્વારા સદર પ્રશ્ન કરવામા ંઆવેલ છે.  
દોઢેક વષટ પહલેા તવોટેસન ભરાયેલ હત ુ ં પરંત ુ હજૂસધુી 
વીજ જોડાણ મળેલ નથી    

સદર કેસમા ંવીજ ભાવ પત્રક ભરાયા બાદ લાઇન કામ કરવા જતા ંબાજુ ના ખેડુત શ્રી 
રવજી ભાઈ રણછોડભાઈ વવરાણી દ્વારા લાઈન ઉભી કરવામા ંવાધંો લેવામા ંઆવેલ છે 
અને આ વાધંો દૂર ન થઈ શકતા સદર કેઇસ ને નામદાર જીલ્લા મેજીસ્ટે્રટશ્રીને વે 
તલીયરન્સ માટે  મોકલવામા ંઆવેલ છે. જેનો નીણટય આવ્યેથી વીજ જોડાણની લાઇન 
કામગીરી હાથ ધરી શકાય આમ સદર બાબત લીગલ છે.     
         

કોટટ  મેટર  

૨૯ પ્રવીણભાઈ મેઘજીભાઈ સવુલગયા , ગામ-  જૂની ચાવન્દ  
દ્વારા સદર પ્રશ્ન કરવામા ંઆવેલ છે 

ખેતીવાડીમા ંપાવર ના ફેોરફોાર ની એસ.એમ.એસ. દ્વારા જાણ 
કરવા બાબત ની રજૂઆત કરવામા ંઆવેલ છે  

હાલ ખેતીવાડી ફોીડરેોમા ંપાવર નો ફેોરફોાર દર શવનવાર ના રોજ થાય છે જેની જાણ હાલ 
સબ સ્ટેશન દ્વારા અથવા ફોોલ્ટ ઓહફોસ દ્વારા થાય છે અને ફોોલ્ટ ઓહફોસ મા ંઆ બાબતે 
નોહટસ પણ મારવામા ંઆવે છે. હાલ આ બાબત નીવત વવષયક છે. 

નીવત વવષયક  

૩૦  શ્રી રાજેશ મોહન તલાવવયા , ગામ-જૂની ચાવડં  દ્વારા સદર 
પ્રશ્ન કરવામા ંઆવેલ છે.  
અસરગ્રસ્ત વષટ હોવાને કારણે સહાયથી કેઇ કોઈ યોજના 
દ્વારા ખેડતૂ ને તાત્કાલલક વીજ કનેતશન આપવા 
 
 
 
 
 

સદર બાબત એ નીવતવવષયક બાબત છે   નીવત વવષયક 



 

ક્રમ રજૂઆતની વવગત અધ્યતન અહવેાલ વનકાલ ની કક્ષા  
૩૭   શ્રી ગફ્ફોારભાઈ કાસમભાઈ ભોર , ગામ – વવસાવદર દ્વારા 

સદર પ્રશ્ન કરવામા ંઆવેલ છે.  
વવસાવદર શહરે મા ંકોઈપણ જગ્યાએ લાઈન ફોોલ્ટ થાઈ તો 
આખા શહરે મા ં લાઇટ બધં કરવામા ં આવે છે પરંત ુ
વવસાવદર શહરે ના વવસ્તાર વાઈજ ઝોન પાડવામા ંઆવે 
તો આ સમશ્યા  નો ઉકેલ નીકળી શકે આ અગાઉ પણ ઘણી 
વખત અવાર નવાર રજૂઆત કરવામા ં આવેલ છે પરંત ુ
અમલવારી થતી નથી 

હાલ વવસાવદર શહરે ને  66 કે.વી. વવસાવદર સબ સ્ટેશન માથી નીકળતા વવસાવદર 
ટાઉન ફોીડર માથી વીજ પરુવઠો આપવામા ં આવે છે તથા સદર ફોીડર મા ં કુલ 57 
ટ્રાન્સફોોરમેર આવેલા છે અને સદર ફોીડર મા ંહાલ કુલ 8 ૧૧ કે.વી. ની ક્સ્વચ નાખવામા ં
આવેલી છે. જેથી સામાન્ય ફોોલ્ટ માટે સદર ક્સ્વચ નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે પરંત ુ
સલામતી ને ધ્યાન મા ં રાખી ને અમકુ સજંોગોમા ંલાઇન ક્તલયર લઈ ને લાઇન કામ 
કરવામા ંઆવે છે.  

વનકાલ  

૬૭  શ્રી ભવનાથ ભાઇ બેચર ભાઈ , ગામ – રામપરા દ્વારા સદર 
પ્રશ્ન કરવામા ંઆવેલ છે 

વીજ જોડાણના નાણા ંભરપાઈ હોવા છતા ંધક્કા ખવડાવે છે  
  

સદર કેસ મા ં બાજુવાળા ખેડુત શ્રી દાનાભાઈ લાખા ભાઈ આહીર દ્વારાવાધંો લેવામા ં
આવેલ હતો જે હાલ સમાધાન થઈ ગયુ ંહોય હાલ સદર કામ ના પોલ ઉભા થઈ ગયેલ 
છે અને જેમા ં૧.૭૨૫ કીલોમીટર ની લાઇન ઉભી કરવાની થતી હોય જે લાઇન કામગીરી 
તા.૧૧.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ પણૂટ કરવામા ંઆવેલ છે અને અગ્રતાક્રમ મજુબ રજૂઆતકતાટન ુ ં
વીજ જોડાણ તા.૧૫.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ વનયમ મજુબ હરલીસ કરી રજૂઆત નુ ંવનરાકરણ 
કરવામા ંઆવેલ છે.  

વનકાલ    

૬૯  શ્રી ચદુંભાઈ ઢેબહરયા, ગામ-ભલગામ દ્વારા સદર પ્રશ્ન 
કરવામા ંઆવેલ છે.  
ખેતીવાડી મા ંલગાવેલ વમટરનો ચાર્જ લેવામા ંઆવે છે. તદ 
ઉપરાતં વમટર બળી જાય અથવા તો કને્નતટર માથી છેડા 
બળી જાય તો ગ્રાહક ને વમટરના પૈસા ભરવાનુ ં કહવેામા 
આવે છે તો આ બે ધારી નીવત ક્યારે બધં થશે   

જીઈઆરસી (ગજુરાત ઇલેતટ્રીવસટી રેગ્યલેુટરી કવમશન) ના વષટ- ૨૦૧૫ ના નોહટહફોકેશન 
ન.ં૦૪ ના તલોજ ન.ં૦૬.૪૪ મજુબ બળેલા મીટરોનો ચાર્જ ગ્રાહક પાસેથી લેવામા ંઆવે છે 
તદુપરાતં વધમુા ંજણાવવાનુ ં કે વીજ ગ્રાહક પાસેથી મીટર ભાડંુ  જીઈઆરસી (ગજુરાત 
ઇલેતટ્રીવસટી રેગ્યલેુટરી કવમશન) ના વષટ ૨૦૦૫ ના નોહટહફોકેશન ન.ં૦૯ ના તલોજ ન.ં 
૦૮.૦૨.D મજુબ લેવામા ંઆવે છે. 

વનકાલ   


