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પ્રશ્ન ક્રમાકં : ૧૬ 

અરજદારનુ ંનામ – સરનામુ ં: રાજુભાઇ ધાધલ 

૨, હરર ક્રુષ્ણ નગર, ગગંા ભવુન, આટકોટ રોડ, જસદણ  
કચેરી : પી.જી.વવ.સી.એલ.  જસદણ  વવભાગીય કચેરી –  જસદણ   
 

અરજી/રજૂઆતની વીગત વવભાગે કરેલ કાયયવાહી/પ્રત્યતુર  વવશેષ નોંધ  
લોક સવંાદ સેત ુકાયયક્રમ બાબત. 
પ્રશ્ન-૧) જય ભારત , સાહબે શ્રી જયવંતભાઈ કવૂારડયા સાહબે અમારા જસદણ 
શહરેમા ંહાલ ભગૂભય ગટર ના કામ ચાલ ુછે અને ૬૦ થી ૭૦ ટકા કામ થઈ 
ગયેલ છે. હાલ સાહબે શ્રી અમારા નવા વવસ્તારમા ંરોડ અવત ખરાબ છે. તો 
સાહબે શ્રી હક જસદણ શહરે મા ંતાત્કાલલક રોડ રસ્તા કામ બાબત અગ્રતા 
આપવા આદેશ કરશો તેવી વવનતંી. 
પ્રશ્ન-૨) જય ભારત, સાહબે શ્રી સાહબે શ્રી જયવંતભાઈ કવૂારડયા સાહેબ 
અમારા જસદણ શહરેમા ંપી.જી.વી.સી.એલ. ના પોલ અને ટી.સી. શહેરમા ં
ટ્રારિકને નડતર રૂપ છે. અને અવાર નવાર ટ્રારિક અને અકસ્માત થાય છે. 
માટે ટી.સી. અને પોલ  રોડ સાઇડમા ંથાય તેવા આપ શ્રી તરિથી હુકમ થાય 
અને આ બનેં કામ ચોમાસા પહલેાને  અગ્રતા આપવા વવનતંી છે. 

પ્રશ્ન ન.ં૧૬ ના પેટા પ્રશ્ન (૧) રસ્તા તથા ભગૂભય ગટર અંગેનો હોવાથી અતે્રની કચેરીના 
કાયયકે્ષત્ર હઠેળ સમાવેશ થતો નથી. 
 
પ્રશ્ન  ન.ં૧૬ ના પેટા પ્રશ્ન (૨) : અરજદારશ્રીએ જસદણ શહરેના ટ્રારિકને નડતરરૂપ પોલ 
અને ટીસી નુ ંચોક્કસ સ્થળ દશાયવેલ નથી આમ છતા ંઅરજદારશ્રીને વવનતંી કે નડતરરૂપ 
પોલ અને ટીસી નુ ંચોક્કસ સ્થળની અરજી નગરપાલલકા જસદણને આપવી જેથી શક્ય હશે 
તો સ્થળાતંર માટે અતે્રની કચેરીએથી ડી.આઈ.એસ.એસ. યોજના અંતગયત સદર કામની 
દરખાસ્ત બનાવી વત ુયળ કચેરીની મજૂરી લઈ આ કામ પણૂય કરી આપવામા ંઆવશે.  
મહાનગર પાલલકા તથા નગર પાલીકા વવસ્તારમા ં ટ્રારિકને અડચણરૂપ વીજ લાઇન અને 
વીજ પોલ િેરવવા માટે ગજુરાત સરકાર દ્રારા ડીસ્ટ્રીબ્યશુન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર શીિટગગ યોજના 
વષય ૨૦૧૫-૧૬ થી દાખલ કરવામા ંઆવેલ છે. સદર યોજના હઠેળ જસદણ નગરપાલલકાના 
ઇજનેરો સાથે સકંલન કયાય બાદ રસ્તા પરના ં અને નડતરરૂપ પીજીવીસીએલના હયાત 
થાભંલાઓ (ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર) િેરવવા અંગેનુ ં જરૂરી સવે કરવામા ં આવેલ. જેમા ં કુલ એલ 
.ટી.લાઇન ૬૦ મીટર, એચ.ટી. લાઈન ૧૦ મીટર, ૨૫ થાભંલાઓ અને  ૩ ટી.સી. 
ખસેડવાની કામગીરી પણુય કરવામા ંઆવેલ છે. જેનો અંદાજીત ખચય ૧,૭૪,૨૧૯ રૂ. થયેલ છે. 
-વધમુા ંજણાવવાનુ ંકે વષય ૨૦૧૬-૧૭ નો આ યોજના અંતગયત  જસદણ નગર સેવા સદન 
ની ડી.આઇ.એસ.એસ સ્કીમ હઠેળ હૈયાત રસ્તાઓ પર અડચણરૂપ લાઇન તથા ટ્રાન્ફ્સિોમયર 
િેરવવા બાબતની  રજૂઆતનો કુલ ખચય રૂ.૨,૮૪,૮૦૦ ની  દરખાસ્ત કરેલ છે. જેમા ંરસ્તાને 
નડતરરૂપ ટી.સી.ની સખં્યા ૫ નગં છે. 

 પ્રગવતમા ં
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પ્રશ્ન ક્રમાકં : ૩૬ 

અરજદારનુ ંનામ – સરનામુ ં: શ્રી ગજેન્ફ્દ્રભાઈ પી. રામાણી 
જી.આઇ.ડી.સી.,જસદણ મ.ુ જસદણ તા. જસદણ જી. રાજકોટ  

કચેરી : પી.જી.વવ.સી.એલ. જસદણ વવભાગીય કચેરી –  જસદણ 

 

અરજી/રજૂઆતની વીગત વવભાગે કરેલ કાયયવાહી/પ્રત્યતુર  વવશેષ નોંધ  
હાલ આટકોટ સબ રડવવજ્ન છે તેનુ ંબાય િરગેશન કરી કમળાપરૂ  સબ 
રડવવજ્ન આપવુ.ં 
 
વગવછયા સબ રડવવજ્ન છે. તેનુ ં બાય િરગેશન કરી ઘેલા સોમનાથ સબ 
રડવવજ્ન આપવુ.ં 
 
જેથી બનેં વવસ્તારના ૫૦ ગામોને િાયદો થાય તેમ છે. તો યોગ્ય કરવા 
વવનતંી. 

પેટા વવભાગીય કચેરીના વવભાજનના માપદંડો અને નીવતવનયમોની ચકાસણી 
કરતા, આટકોટ અને વગવછયા પેટા-વવભાગીય કચેરીઓના આ તમામ માપદંડો    
પી.જી.વવ.સી.એલ. ના પરરપત્ર નબંર  પી.જી.વવ.સી.એલ./એચ.આર.-૨/ટેક-
એચ.આર./૫૬૮૯ તા. ૧૬.૦૬.૨૦૧૫ મજુબ પરરપણૂય થતા ન હોવાથી હાલમા ં 
આટકોટ અને વગવછયા પેટા વવભાગીય કચેરીઓ નુ ં વવભાજન તાવંત્રક રીતે  થઇ 
શકાય તેમ નથી  

વનકાલ 



લોક સવંાદ સેત ુતા. ૨૩/૦૪/૨૦૧૬ 
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પ્રશ્ન ક્રમાકં : ૪૩ 

અરજદારનુ ંનામ – સરનામુ ં: શ્રી ઈસ્માઈલભાઈ નરુમામદભાઈ ખીમાણી 
ભારત કોલ્ડરરિંકસ,મેઇન બજાર હરભોલે સામે મ.ુ જસદણ તા. જસદણ જી. 
રાજકોટ  

કચેરી : પી.જી.વવ.સી.એલ.  જસદણ  વવભાગીય કચેરી –  જસદણ 

 

અરજી/રજૂઆતની વીગત વવભાગે કરેલ કાયયવાહી/પ્રત્યતુર  વવશેષ નોંધ  
તા. ૧૧.૦૪.૨૦૧૦ ના રોજ  શ્રી ઈસ્માઈલભાઈ નરુમામદભાઈ ખીમાણીને ત્યા ં
ચેરકિંગ કાયય થયેલ હત ુ ંઆ ચેરકિંગ થયા બાદ મને ૧૩૫ કલમ હઠેળ કેસપાવર 
ચોરીમા ંગણેલ હતો. હાલ મારી રજૂઆત ૧૩૫ કલમ બાબતની ચોરી નથી મને 
જે પરુવણી બીલ આપવામા ંઆવેલ છે તેની ગણતરી પી.જી.વી.સી.એલ. તથા 
જી.ઇ.આર.સી. ના વનયમ વવરુધ્ધ જઈને થઈ છે. તે બાબતની છે. મને 
આપવામા ંઆવેલ લબલમા ંલોડની ગણતરી ખોટી છે. ચેરકિંગ સમયે જે લોડ હતો 
તે મજુબ ગણતરી કરી નથી આ વવરુધ્ધ મે રાજકોટ સ્પે કોટયમા ં રદવાની દાવો 
પણ દાખલ કરેલ છે.જી.ઇ.આર.સી. ના વનયમ મજુબ ચેરકિંગ સમયે જે લોડ હોય 
તે લોડ જ બીલ ગણતરીમા ં લેવાય મારામા ંખોટી રીતે લેવાયેલ છે. જો મને 
સાચો ન્ફ્યાય મળશે મે દાખલ કરેલ રદવાની દાવો પરત ખેંચવા સમ્મવત આપુ ં
છં આથી મારી વવનતંી છે કે મને ખોટી રીતે આપેલ પરુવણી બીલ રદ કરી 
વનયમ મજુબ જે બીલ આપવા પાત્ર છે.તે આપશો તથા વધારાની રકમ જે 
લીધેલ છે. તે પરત આપવા વવનતંી છે. 
 મખુ્ય બાબત જણાવવાનુ ંકે મે પાવર ચોરી કરી છે કે નથી કરી ? તે 
બાબત ની મારી કોઈ રજૂઆત નથી આ બાબત  પી.જી.વી.સી.એલ. દ્વારા થયેલ 
િોજદારી કેશથી કોટયમા ં ચાલી રહલે છે. મારી મખુ્ય રજૂઆત કલમ ૧૩૫ 
બાબતની નથી.મારી રજૂઆત વનયમ વવરુધ્ધ લબલની ગણતરી કરી છે તે 
બાબતની છે તે બાબત ખાસ ધ્યાનમા ં લેવા વવનતંી આથી મને લોક સવંાદ 
સેત૨ુ૦૧૬ના માધ્યમથી ન્ફ્યાય આપવા વવનતંી છે. 

અરજદારશ્રી એ કરેલ રજૂઆત કોટય  કેસ ને લગતી હોય તથા અતે્રની કચેરીમાં ખાસ કોટય  
અંતગયત કેસ ન.ં ૫/૨૦૧૩ થી કોટયમા ં કેસ ચાલતો હોવાથી કોટયનો વનણયય અરજદારને 
તથા પીજીવીસીએલ ને અંવતમ  રહશેે. હાલમાં રજુઆત માનનીય ન્ફ્યાય પાલીકામા ં
હોય, કોઇ ટીપ્પણી કરવી યોગ્ય નથી.  
અરજદાર દ્વારા કરવામા ં આવેલ રજૂઆત કોટયમા ં કેસ પડતર હોય ગજુરાત સરકાર 
સામાન્ફ્ય વહીવટ વવભાગના પરરપત્ર ક્રમાંક. વહસ-૧૦૨૦૧૪-૯૬૨-વસતુાપ્ર-૨ 
સલચવાલય,ગાધંીનગર તા. ૧૦.૦૩.૨૦૧૬ ના ક્લોજ-ન.ં૧૧ મજુબ કોટયમા ંપડતર હોય 
તેવી બાબતોનો સમાવેશ કરવાનો રહતેો ન હોવાથી આ પ્રશ્ન અંગે  કોઇ ટીપ્પણી કરવી 
યોગ્ય નથી. 

વનકાલ 



લોક સવંાદ સેત ુતા. ૨૩/૦૪/૨૦૧૬ 
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પ્રશ્ન ક્રમાકં : ૫૨ 

અરજદારનુ ંનામ – સરનામુ ં: શ્રી અલાઉરદનભાઈ ગિારભાઈ િોગ  મ.ુ 
આટકોટ તા. જસદણ જી. રાજકોટ  

કચેરી : પી.જી.વવ.સી.એલ.  જસદણ  વવભાગીય કચેરી –  જસદણ   
 

અરજી/રજૂઆતની વીગત વવભાગે કરેલ કાયયવાહી/પ્રત્યતુર  વવશેષ નોંધ  
  આટકોટ જસદણ રોડ ઉપર સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સકુંલ 
કોલેજ આવેલ છે આ કોલેજની અંદરથી ઉપરથી જી.ઇ.બી.ની લાઇન 
નીકળે છે. 
  આ કોલેજમા ંઘણા વવદ્યાથીઓ અભ્યાસ કરે છે અને 
વપરરયડ બાદ ગ્રાઉન્ફ્ડમાં રમતા ં હોય છે જેથી કરી આ વીજ લાઇનથી 
વવદ્યાથીઓ ઉપર અકસ્માત થવાનો ભય છે ક્યારેક કોઈ અકસ્માત બને 
અને કોઈ વવદ્યાથી ને ઇજા થાય છે તે પહલેા આ વીજ લાઇન તાત્કાલલક 
િેરવવા આપ સાહબેના લોક સવંાદ સેત ુકાયયક્રમમા ંઆ પપ્રશ્ન નો હલ 
કરવા મારી આપ સાહબેને નમ્ર વવનતંી છે. 
 

અરજદાર દ્વારા કરવામા ં આવેલી અરજીને ધ્યાને લઈ જસદણ વવભાગીય 
કચેરીની હઠેળ આવેલ પેટા વવભાગીય કચેરી આટકોટ દ્વારા મોજણી કાયય કરી 
નડતરરૂપ વીજ-લાઇન િેરવવાનુ ં વનયત ભાવપત્રક તા.૨૧-૦૪-૨૦૧૬ થી રકમ 
રૂ.૪૧,૪૬૦ નુ ં અરજદારને આપેલ જેની રકમ અરજદારદ્વારા તા.૨૨.૦૪.૨૦૧૬ 
ના રોજ ભરપાઈ કરી આપેલ. જેના અનસુધંાને તા. ૦૪.૦૪.૨૦૧૬ના રોજ 
વીજ-લાઇન િેરવાવાનુ ંકામ કરી આપવામા ંઆવેલ છે. 

વનકાલ 


