
પત્રક – ૧ 

“લોક દરબાર” અંતર્ગત મળેલ અરજીઓ 

 

લોક દરબાર તારીખ : ૨૯/૦૭/૨૦૧૫ 

સ્થળ    : ખેડુત ભવન હોલ,માકેટીંર્ યાર્ગ ,બોટાદ 

સમય    : સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે 

જિલ્લાનુું નામ  : બોટાદ 

 

તા. ૨૯/૦૭/૨૦૧૫ ના રોિ બોટાદ મકૂામે યોજાયેલ જિલ્લા કક્ષાના લોક દરબારની વવર્તો : 
 

પ્રર્વત અહવેાલ 

રજુ થયેલ પ્રશ્નોની સુંખ્યા ૨૬  
વનવત વવષયક પ્રશ્નોની સુંખ્યા ૦ 
વનકાલ થયેલ પ્રશ્નોની સુંખ્યા ૨૬ 
પ્રર્વત હઠેળ રહલે પ્રશ્નોની સુંખ્યા ૦  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



પ્રશ્ન 
નું. 

રજુઆત કતાગન ુું 
નામ અને સરનામુું 

પ્રશ્ન / રજુઆતની વવર્ત િવાબ / વનર્ગયની વવર્ત વનરાકરર્ કરનારા 
અવિકારીશ્રીના 

નામ અને 
મોબાઇલ નુંબર 

પેટા 
વવભાર્ીય 

કચેરી 

વવભાર્ીય 
કચેરી 

વર્ુગળ 
કચેરી 

વનકાલની 
સ્સ્થતી 

( વનકાલ 
/ પ્રર્વત 
હઠેળ / 
નીતી 

વવષયક ) 

િો 
પ્રર્વત 
હઠેળ 

હોય તો 
વનકાલ

ની 
સમયમ
યાગદા 

રીમાર્કસગ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ 
૧ શ્રી હરપલવસિંહ સી. 

ર્ોહહલ, સરપુંચશ્રી, 
ર્ઢાળી ગ્રામ 
પુંચાયત. 

૧૧ કેવી ચચરોર્ા જ્યોવતગ્રામ  ફીર્રના બે 
ભાર્ કરી નવુું જ્યોવતગ્રામ ફીર્ર આપવા 
બાબત. 

ઉપરોર્કત વવષયના અનસુુંિાને આપ શ્રી ને 
િર્ાવવાનુું કે, ૬૬ કેવી ર્ઢાળી સબ સ્ટેશનમાુંથી 
નીકળતા ૧૧ કેવી ચચરોર્ા જ્યોવતગ્રામ ફીર્ર 
હઠેળ પવૂગ ર્ઢાળી, પવિમ ર્ઢાળી, સાુંિર્ાવદર, 

ચચરોર્ા, વનાળી, બોર્કી, કાપરર્ી, વીરર્ી, 
રાિપીપળા ર્ામોને વવિ પરુવઠો પરુો પાર્વામાું 
આવે છે. આ ૧૧ કેવી જ્યોવતગ્રામ ફીર્રના 
મહતમ એમ્પીયર 52 (બાવન) આવેલ છે અને 
આ ફીર્રના HTVR 4.47% છે. આમ, હાલમાું ફીર્ર 
બાય ફકેશન કરવા માટેની કોઈપર્ તાુંવત્રક 
શક્યતાઓ િરૂરીયાત મિુબ પરૂ્ગ ન થતી હોય 
આ ફીર્રના બે ભાર્ કરી નવુું જ્યોવતગ્રામ ફીર્ર 
કરવાની િરૂરીયાત નથી. તેમ છતાું િયારે પર્ 
સદર ફીર્રમાું ફોલ્ટ આવે ત્યારે ઝર્પથી ફોલ્ટ 
એટેન્ર્ કરવા ર્ઢાળી ૬૬ કેવી સબ સ્ટેશનની 
બાજુમાું િ સદર ફીર્રના બુંને સેર્કશનમાું AB 

સ્વીચ મકેુલ છે. 
 
 
 
 
 
 

 

બી.એમ.કોટર્ીયા(
ના.ઇ) 
૯૯૭૮૯૩૫૬૧૧ 

ર્ઢર્ા 
ગ્રામ્ય-૨ 

ર્ઢર્ા બોટાદ વનકાલ   



૨ માલવર્ીયા 
ચુંદ્રકાુંત બાબલુાલ, 
અવેર્ા રે્ઇટ ,ઢાળ 
બજાર, બોટાદ 

ભારત નર્રમાું આવેલ પ્લોટ પાસે ઉભા 
કરવામાું આવેલ ટીસી ફેરવવા બાબત 

સદર ફહરયાદના અનસુુંિાને િરૂરી સ્થળ મોિર્ી 
કરી તાુંવત્રક મુંજુરી લઈ અંદાિપત્ર તા. 
૨૭.૦૭.૨૦૧૫ના રોિ ૫૯૫૪ જાવક નુંબરથી 
પાઠવવામાું આવેલ છે, જેની રકમ રૂ.૧૦૬૧૧૨ છે.  
પરુંર્ ુ સદર અરજી નર્રપાચલકા બોટાદની 
ભલામર્ અંતર્ગત DISS સ્કીમમાું પહરવવતિત 
કરેલ છે. જેની તાુંવત્રક મુંજુરી લઈ તા. 
૨૩.૧૦.૨૦૧૫ ના રોિ લાઈનકામ પરૂ્ગ કરી 
ટ્રાન્સફોમગર ફેરવી અરિદારની ફહરયાદનુું 
વનવારર્ કરેલ છે 

ર્ી.પી.રાઠોર્(ના.ઇ)   
૯૯૨૫૨૦૯૨૭૨ 

બોટાદ 
ટાઉન-૨ 

બોટાદ બોટાદ વનકાલ  . 

૩ ખાુંભર્ીયા 
અમરશીભાઈ 
ચર્રુભાઈ 

મ.ુ કેરીયા ૦૧ 

વીિ અવિવનયમ ૧૨૬ મિુબ એકિ 
કારર્સર બીજી વખત આપવામાું આવેલ 
બીલ અંરે્ ન્યાય આપવા બાબત 

કુંપનીના વનયમાુંનસુાર ૧૨૬નુું પરુવર્ી બીલ 
આપવામાું આવેલ છે. તેમ છતાું ફહરયાદીને િો 
અન્યાય જાર્તો હોય તો તેઓએ પોતાની 
રજૂઆત સક્ષમ અવિકારી સમક્ષ કરવાની રહશેે. 
ત્યાર બાદ જે  વનર્ગય આવે તે મિુબ આર્ળની 
કાયગવાહી કરવાની રહશેે. 

એમ.કે.ભીંર્રાર્ીયા
(ના.ઇ)  
૯૮૭૯૨૦૨૦૦૫ 

બોટાદ 
ગ્રામ્ય 

બોટાદ બોટાદ વનકાલ   

૪ શેટા કાન્તીભાઈ 
ર્ાયાભાઇ 

ભાવનર્ર રોર્, 

રેલ્વે ફાટક બહાર, 

હિશ્ના કોનગર, બોટાદ 

 

મકાન પરથી પસાર થતી ભારે દબાર્ 
વળી વીિ લાઈન ખસેર્વા બાબત 

સદર ફહરયાદના અનસુુંિાને િરૂરી સ્થળ મોિર્ી 
કરી તાુંવત્રક મુંજુરી લઈ અંદાિપત્ર તા. 
૨૭.૦૭.૨૦૧૫ ના રોિ ૫૯૫૬ જાવક નુંબરથી 
પાઠવવામાું આવેલ છે, જેની રકમ રૂ.૧૦૮૦૨૬ છે  

સદર અંદાિપત્ર ભરપાઈ થયેથી બોટાદ શહરે 
૦૨ પેટા વવભાર્ીય કચેરી દ્વારા 
તા.૨૮.૦૮.૨૦૧૪ ના રોિ સદર કામ પરૂ્ગ કરી 
અરિદારની ફહરયાદનો વનકાલ કરેલ છે 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ર્ી.પી.રાઠોર્(ના.ઇ)   
૯૯૨૫૨૦૯૨૭૨ 

બોટાદ 
ટાઉન-૨ 

બોટાદ બોટાદ વનકાલ   



૫ ગલુાબચુંદ 
દાજીભાઇ 

મ.ુ ખસ 

 

ખસ ર્ામની ખેતીવાર્ીના ફીર્રમાું ૧ ફેિ 
પાવર આપવા બાબત 

હયાત ૧૧કેવી ખસ ખેતીવાર્ી ફીર્રનુું વવભાિન 
કરી નવુું ૧૧કેવી વવસામર્ ખેતીવાર્ી ફીર્ર ચાલ ુ

કરેલ છે. જેમાું ૧ ફેિ પાવર સપ્લાય ૨૪ કલાક 
મળી રહ ે તે હરે્ ુ માટેની તાુંવત્રક મુંજુરી લઈ 
બરવાળા પે/વવ કચેરી દ્વારા તા. ૨૮.૦૮.૨૦૧૫ 
ના રોિ વવસામર્ ખેતીવાર્ી ફીર્રમાું ૧ ફેિ વીિ 
પરુવઠો શરુ કરી અરિદારની ફહરયાદનુું વનવારર્ 
કરેલ છે 

એમ.એમ.પરમાર(

ના.ઇ)  
૯૮૭૯૨૦૨૦૧૫ 

બરવાળા બોટાદ બોટાદ વનકાલ   

૬ નીલેશભાઈ 
રમર્ભાઈ 

મ.ુ ભીમનાથ 

ખેતરમાુંથી પસાર થતી વીિ લાઈન 
ખસેર્ી આપવા બાબત 

 

ફહરયાદીની અરજીના અનસુુંિાને સ્થળ તપાસ 
કરી િરૂર િર્ાતા ૨૧.૦૭.૨૦૧૫ના રોિ કામ 
પરૂ્ગ કરી આપવામાું આવેલ છે 

એમ.એમ.પરમાર(

ના.ઇ)  
૯૮૭૯૨૦૨૦૧૫ 

બરવાળા બોટાદ બોટાદ વનકાલ   

૭ ર્ાયાભાઇ જેઠાભાઈ 
ખાુંભર્ીયા 
મ.ુ સેંથળી 
 

ર્ીફેકટીવ મીટરના બાકી નીકળતી લ્હરે્ી 
રકમ બાબત તેમિ એલટી લાઇન ન ુ
સમારકામ કરવા બાબત. 
 

કુંપનીના વનયમાુંનસુાર બળેલ મીટરના પૈસા 
ઉિારવામાું આવેલ છે જે ભરવાનેપાત્ર થાય છે. 
તેમિ આપની ફહરયાદ મિુબ બાકી રહલે લાઈન 
મેન્ટેનન્સનુું કામ પરૂ્ગ કરી અરિદારની ફહરયાદનુું 
વનરાકરર્ કરેલ છે. 

ર્ી.પી.રાઠોર્(ના.ઇ)   
૯૯૨૫૨૦૯૨૭૨ 

બોટાદ 
ટાઉન-૨ 

બોટાદ બોટાદ વનકાલ   

૮ કૃષ્ર્નર્ર 
સોસાયટી ના 
સભ્યો 
પાળીયાદ રોર્, 

કૃષ્ર્ નર્ર 
સોસાયટી, 
રામાપીરના મુંહદર 
પાસે, નુંદન ફ્લેટ 

નુંદનવન ફ્લેટ પાસેના બે ટીસી ફેરવવા 
બાબત 

 
 
 
 
 
 
 

સદર ફહરયાદના અનસુુંિાને િરૂરી સ્થળ મોિર્ી 
કરી તાુંવત્રક મુંજુરી લઈ અંદાિપત્ર તા. 
૨૭.૦૭.૨૦૧૫ના રોિ ૫૯૫૮ જાવક નુંબરથી 
પાઠવવામાું આવેલ છે, જેની રકમ રૂ.૨૪૯૬૨ છે. 
પરુંર્ ુઆિહદન સિુી.સદર અંદાિ પત્ર ભરપાઈ 
થયેલ ન હોઈ અંદાિપત્રની સમય મયાગદા પરૂ્ગ 
થવાથી અરિદારની અરજી દફતરે કરવામાું 
આવેલ છે. 

ર્ી.પી.રાઠોર્(ના.ઇ)   
૯૯૨૫૨૦૯૨૭૨ 

બોટાદ 
ટાઉન-૨ 

બોટાદ બોટાદ વનકાલ   

૯ સરપુંચશ્રી, 
િોટીર્ર્ા ગ્રામ 
પુંચાયત 

મ.ુિોટીર્ર્ા 

પ્રાથવમક શાળા પાસે નવુું ટીસી મકુવા 
બાબત 

 

િોટીર્ર્ા ર્ામે સદર ફહરયાદના અનસુુંિાને સ્થળ 
તપાસ કરતા હાલ ર્ામની સ્કલૂને હળવા દબાર્ 
(એલટી)ની લાઈન માુંથી વીિ સપ્લાય 
આપવામાું આવેલ છે. જે લાઈન ની લુંબાઈ 
વિારે હોવાથી લો વોલ્ટેિની ફહરયાદ રહ ે છે. જે 
દુર કરવા માટે ૫ કેવીએ નુું ટીસી સ્કલૂ પાસે મકૂી 
ફહરયાદનુું વનરાકર્ કરવામાું આવેલ છે. 

ર્ી.પી.રાઠોર્(ના.ઇ)   
૯૯૨૫૨૦૯૨૭૨ 

બોટાદ 
ટાઉન-૨ 

બોટાદ બોટાદ વનકાલ   



૧૦ સરપુંચશ્રી, સેથળી 
ગ્રામ પુંચાયત 

મ.ુસેથળી 
 

પ્રાથવમક શાળા ના રે્ટ પાસેથી પસાર 
થતી ખલુ્લા તાર વાળી હળવા દબાર્ની 
લાઈન હટાવવા બાબત 

િરૂરી સ્થળ મોિર્ી કરતા સ્થળ પર હયાત 
એલ.ટી. લાઈન માુંથી ખલુ્લા તાર કાઢી એલ.ટી. 
એબી કેબલ નાખી તા. ૨૭.૦૭.૨૦૧૫ ના રોિ 
ફહરયાદ દુર કરેલ છે. 

ર્ી.પી.રાઠોર્(ના.ઇ)   
૯૯૨૫૨૦૯૨૭૨ 

બોટાદ 
ટાઉન-૨ 

બોટાદ બોટાદ વનકાલ   

૧૧ સરપુંચશ્રી, સેથળી 
ગ્રામ પુંચાયત 

મ.ુસેથળી 
 

પ્રવીર્ભાઈ વમસ્ત્રીના ઘર પાસેનુું ટીસી 
ફેરવવા બાબત 

 

સદર ફહરયાદના અનસુુંિાને િરૂરી સ્થળ મોિર્ી 
કરી તાુંવત્રક મુંજુરી લઈ અંદાિપત્ર તા. 
૨૭.૦૭.૨૦૧૫ના રોિ ૫૯૬૦ જાવક નુંબરથી 
પાઠવવામાું આવેલ છે, જેની રકમ રૂ.૩૫૭૫૨  છે 
પરુંર્ ુઆિહદન સિુી સદર અંદાિ પત્ર ભરપાઈ 
થયેલ ન હોઈ અંદાિપત્રની સમય મયાગદા પરૂ્ગ 
થવાથી અરિદારની અરજી દફતરે કરવામાું 
આવેલ છે. 

ર્ી.પી.રાઠોર્(ના.ઇ)   
૯૯૨૫૨૦૯૨૭૨ 

બોટાદ 
ટાઉન-૨ 

બોટાદ બોટાદ વનકાલ   

૧૨ સરપુંચશ્રી, ખાુંભર્ા 
ગ્રામ પુંચાયત 

મ.ુ ખાુંભર્ા 

ભરવાર્ વાસમાું નવુું ટીસી મકુવા બાબત 

 

સદર ફહરયાદના અનસુુંિાને પેટા વવભાર્ીય 
કચેરી તરફ થી િરૂરી તા.૨૫.૦૭.૨૦૧૫ના રોિ 
સ્થળ મોિર્ી કરેલ છે. સ્થળ મોિર્ીના સુંદભે 
િરૂરી તાુંવત્રક મુંજુરી લઈ ભરવાર્વાસમાું તા. 
૦૮.૦૮.૨૦૧૫ના રોિ ટીસી મકૂી ખાુંભર્ા ર્ામના 
રહીસોની ફહરયાદનુું વનરાકરર્ કરી આપેલ છે. 

એમ.એમ.પરમાર(

ના.ઇ)  
૯૮૭૯૨૦૨૦૧૫ 

બરવાળા બોટાદ બોટાદ વનકાલ   

૧૩ બરવાળાના ખારા 
વવસ્તારના 
રહવેાસી 
ખારા વવસ્તાર, 

બરવાળા 

સ્ટ્રીટ લાઈટના થાુંભલા નાખવા બાબત 

 

સ્ટ્રીટ લાઈટ માટે અરિદારને સીધુું િોર્ાર્ 
આપવામાું આવર્ુું નથી. પરુંર્ ુ નર્ર 
પાચલકા\ગ્રામ પુંચાયત દ્વારા માુંર્ર્ી કરવાની 
હોય છે. આમ સદર ફહરયાદમાું બરવાળા નર્ર 
પાચલકા દ્વારા િો માુંર્ર્ી કરવામાું આવશેતો 
િરૂરી સ્થળ મોિર્ી કરી તાત્કાચલક ફહરયાદ નુું 
વનરાકર્ કરી આપવામાું આવશે. 

એમ.એમ.પરમાર(

ના.ઇ)  
૯૮૭૯૨૦૨૦૧૫ 

બરવાળા બોટાદ બોટાદ વનકાલ   

૧૪ સરપુંચશ્રી,ર્ઢહર્યા 
ગ્રામ પુંચાયત 

મ.ુ ર્ઢહર્યા 

પરા વવસ્તારમાું નવુું ટ્રાન્સફોમગર સેન્ટર 
મકુવા બાબત 

 

સદર ફહરયાદના અનસુુંિાને સ્થળ મોિર્ી કરી તે 
મિુબ નવા ૨૫ કેવીએ ના ટ્રાન્સફોમગર માટે 
૧૦૯૪૦૨ પ્રોજેર્કટ નુંબરથી  તાુંવત્રક મુંજુરી અથે 
વર્ ુગળ  કચેરીમાું મોકલેલ જેની મુંજુરી મળ્યેથી 
તા. ૦૨.૧૧.૨૦૧૫ના રોિ કામ પરૂ્ગ કરી ફહરયાદ 
નુું નીવારર્ કરેલ છે. 

કે.પી.નાઇ(ના.ઇ)  
૯૯૨૫૨૦૯૩૩૦ 

પાળીયાદ બોટાદ બોટાદ વનકાલ   



૧૫ સરપુંચશ્રી,ર્ઢહર્યા 
ગ્રામ પુંચાયત 

મ.ુ ર્ઢહર્યા 

નવા રોર્નુું કામ થર્ ુું હોય ટીસી સેન્ટર 
ફેરવવા બાબત 

સદર ફહરયાદના અનસુુંિાને િરૂરી સ્થળ મોિર્ી 
કરી તાુંવત્રક મુંજુરી લઈ અંદાિપત્ર 

તા.૨૭.૦૭.૨૦૧૫ના રોિ ૪૧૧૩ જાવક નુંબરથી 
પાઠવવામાું આવેલ છે, જેની રકમ રૂ.૩૦૦૦૦ / -  

છે .  પરુંર્ ુ આિહદન સિુી.સદર અંદાિ પત્ર 
ભરપાઈ થયેલ ન હોઈ અંદાિપત્રની સમય 
મયાગદા પરૂ્ગ થવાથી અરિદારની અરજી દફતરે 
કરવામાું આવેલ છે. 

કે.પી.નાઇ(ના.ઇ)  
૯૯૨૫૨૦૯૩૩૦ 

પાળીયાદ બોટાદ બોટાદ વનકાલ   

૧૬ ભાવભુાઇ 
વવઠ્ઠલભાઇ         
મ.ુભીમર્ાદ 

રસ્તામા આવેલ ટીસી ફેરવવા બાબત સદર બાબતે ર્ઢર્ા ગ્રામ્ય પેટા વવભાર્ીય કચેરી-
૧ નાું નાયબ ઈિનેરશ્રી દ્રારા તા. ૩૧.૦૭.૨૦૧૫ 
નાું રોિ ફહરયાદ કતાગશ્રી ની હાિરીમાું રૂબરૂ સ્થળ 
મલુાકાત લેતા આ ફહરયાદ અંતર્ગત સ્થળ પર 
કોઈ આવન-જાવન માટે માર્ગ િર્ાયેલ નથી 
તેમિ જે ટી. સી. ઉભ ુકરેલ છે તે િગ્યાએ પર્ 
આવન-જાવન માટેનો કોઈ રસ્તો િર્ાયેલ નથી. 
વધમુાું ર્ઢર્ા ગ્રામ્ય પે. વવ. કચેરી દ્રારા પત્ર 
નુંબર જીએસર્ી/ટેક/૬૩૪૪ તા. ૦૬.૦૮.૨૦૧૫ નાું 
રોિ નાયબ કાયગપાલક ઈિનેર, વસિંચાઇ પેટા 
વવભાર્ીય કચેરીને લેચખતમાું જાર્ કરેલ છે કે 
સદર સ્થળની ખરાઈ કરીને ખરેખર સદર ટી.સી. 
રસ્તામાું નર્તરરૂપ હોય તો તેને અન્યત્ર ખસેર્વા 
માટે વે- ર્કલીયરન્સ આપ્યા બાદ તેની જાર્ 
લેચખતમાું ર્ઢર્ા ગ્રામ્ય પેટા વવભાર્ીય કચેરી-૧ને 
કરશે ત્યારબાદ સદર ટી.સી. શીફ્ટીંર્ માટેનુું 
િરૂરી અંદાિપત્ર આપવામાું આવશે. જે ભરપાઈ 
થયે સદર ટી.સી. ત્યાુંથી અન્ય િગ્યાએ 
ફેરવવાની કાયગવાહી હાથ િરવામાું આવશે. પરર્ ુું 
વે- ર્કલીયરન્સ બાબત ની જાર્ ર્ઢર્ા ગ્રામ્ય પેટા 
વવભાર્ીય કચેરી-૧ને કરેલ ન હોય સદર 
અરજીનો વનકાલ થઈ શકેલ નથી 
 

ર્ી.વી.જારે્જા(ના.ઇ
)   
૯૬૮૭૬૬૨૬૧૭ 

ર્ઢર્ા 
ગ્રામ્ય 

ર્ઢર્ા બોટાદ વનકાલ   



૧૭ સરપુંચશ્રી,િોટીંર્
ર્ા  ગ્રામ પુંચાયત 

મ.ુ િોટીંર્ર્ા 

િોટીર્ર્ા ગ્રામ પુંચાયત ના લાઇટીંર્ 
વવિિોર્ાર્ માટે નવ ુ૫ કેવીએ ન ુટીસી 
મકુવા બાબત 

િોટીર્ર્ા ર્ામે સદર ફહરયાદના અનસુુંિાને સ્થળ 
તપાસ કરી ૫ કેવીએના ટીસી માટે ૯૫૮૦૬ 
પ્રોજેર્કટ  નુંબરથી તાુંવત્રક મુંજુરી અથે ઉપરી 
કચેરીમાું મોકલેલ છે. જેની મુંજુરી મળ્યેથી તા. 
૨૮.૦૮.૨૦૧૫ સદર કામ પરૂ્ગ કરવામાું આવેલ 
છે. 

ર્ી.પી.રાઠોર્(ના.ઇ)   
૯૯૨૫૨૦૯૨૭૨ 

બોટાદ 
ટાઉન-૨ 

બોટાદ બોટાદ વનકાલ   

૧૮ દલસખુભાઇ 
મોતીભાઇ        
મ.ુલાઠીદર્ 

વીિ અવિવનયમ ૧૨૬ મિુબ આપવામાું 
આવેલ બીલ અંરે્ ન્યાય આપવા બાબત 

સદર ફહરયાદના અનસુુંિાને અરિદારને તા. 
૦૬.૦૮.૨૦૧૫ ના રોિ અરજીની સનુાવર્ી 
માટેની નોટીસ મોકલી તા ૧૦.૦૮.૨૦૧૫ ના 
રોિ િરૂરી આિાર પરુાવા સાથે હાિર રહવેા 
િર્ાવેલ અને તેઓ હાિર રહલે અને રજુઆત 
સાુંભળી ૩૦ ટકા રકમ માફ કરી બાકીની રકમ 
ફરીયાદી દ્વારા ભરપાઇ કરેલ છે. 

એમ.કે.ભીંર્રાર્ીયા
(ના.ઇ)  
૯૮૭૯૨૦૨૦૦૫ 

બોટાદ 
ગ્રામ્ય 

બોટાદ બોટાદ વનકાલ   

૧૯ સરપુંચશ્રી,લાઠીદર્  

ગ્રામ પુંચાયત 

મ.ુ લાઠીદર્ 

લાઠીદર્ ર્ામે બે કાયમી 
હલે્પર(ઇલે.આસી.)ની ફાળવર્ી કરવા 
બાબત 

સદર ફહરયાદના અનસુુંિાને અરિદારને તા. 
૦૬.૦૮.૨૦૧૫ ના રોિ પત્ર લખી િર્ાવેલ છે કે 
લાઠીદર્ ર્ામે હાલ મીની મેન્ટેનન્સ ટીમ કાયગરત 
છે જેમાું હદવસ પાળીમાું ૨ લાઈન સ્ટાફ તથા 
રાત્રી દરવમયાન ૨ લાઈન સ્ટાફની હાિરી હોય 
છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

એમ.કે.ભીંર્રાર્ીયા
(ના.ઇ)  
૯૮૭૯૨૦૨૦૦૫ 

બોટાદ 
ગ્રામ્ય 

બોટાદ બોટાદ વનકાલ   



૨૦ સરપુંચશ્રી,સમઢી
યાળા  ગ્રામ 
પુંચાયત 

મ.ુ સમઢીયાળા 

ખેતીવાર્ી વવસ્તારમા પાવર અવનયમીત 
તથા લો વોલ્ટેિ આવવા બાબત અને 
વારુંવાર લાઇન ફોલ્ટમા િવા બાબત 

મુું. સમઢીયાળા (પાનબાઈ), તા. ઉમરાળા, જી. 
ભાવનર્રનાું ખેતીવાર્ી વવિ ગ્રાહકોને ૬૬ કેવી 
િોળા સબ સ્ટેશનથી નીકળતા ૧૧ કેવી 
સમઢીયાળા ખેતીવાર્ી વવિ ફીર્ર માુંથી હાલમાું 
વવિ પરુવઠો પરુો પાર્વામાું આવે છે. સદર ૧૧ 
કેવી સમઢીયાળા ફીર્રનુું વવભાિન કરી નવુું ૧૧ 
કેવી પાનબાઈ ખેતીવાર્ી ફીર્ર ૬૬ કેવી ર્ઢાળી 
સબ સ્ટેશન માુંથી ઉભુું કરવા માટેની દરખાસ્ત 
પ્રોજેર્કટ નુંબર ૧૦૯૨૭૦ તા. ૦૧.૦૮.૨૦૧૫ થી 
અતે્રની કચેરીએ મોકલાવેલ છે. જે દરખાસ્ત 
અતે્રની કચેરી દ્રારા િરૂરી તાુંવત્રક મુંજુરી માટે 
સક્ષમ અવિકારીશ્રી ને મોકલવામાું આવેલ છે 
જેની મુંજુરી મળેલ હોય હાલમા  આ ફીર્રનુું 
વવભાિન તા ૧૯.૧૨.૧૫.નાું રોિ પરૂ્ગ કરવામાું 
આવેલ છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

બી.પી.શ્રીમાળી(ના.
ઇ)  
૯૮૭૯૨૦૧૯૭૦ 

િોળા ર્ઢર્ા બોટાદ વનકાલ   



૨૧ દામજીભાઇ 
ખોર્ાભાઇ 
મ.ુમાુંર્વા 

નવા ખેતીવાર્ી વવિિોર્ાર્ની 
વવિલાઇનના વાયર ખેચ્યા વર્ર વવિ 
બીલ આવવા બાબત 

સદર બાબતે ઢસા પે.વવ. કચેરીમાું ઢસા પે.વવ. 
કચેરીએ હાલનો ઉપલબ્િ રેકોર્ગ તપાસતા સદર 
વવિ કનેર્કશનનાું ગ્રાહક નુંબરમાું (૩૭૯૧૩/ 
૦૦૯૩૩/૦) બીલની બાકી રકમ રૂ|.૮૦૨૦/- 
ગ્રાહક દ્રારા ભરપાઈ ન થવાને કારરે્ વષગ માચગ-
એવપ્રલ-૨૦૦૦ થી કાયમી િોરરે્ રદ થઈ ર્યેલ 
દશાગવે છે. તેમિ આ વવિ કનેર્કશનની કન્ઝયમુર 
કેસ ફાઈલ તપાસતા િર્ાય છે કે ગ્રાહકને તા 
૧૩.૦૭.૧૯૯૫નાું રોિ ટેસ્ટ રીપોટગ  રજુ કરવા 
માટે ૩ મહહનાની નોટીસ આપવામાું આવેલ હતી. 
જે તેઓએ વનયત સમયમયાગદામાું રજુ ન કરતા 
તા.૧૩.૧૦.૧૯૯૫ નાું રોિ આ વવિ િોર્ાર્ 
ટી.એમ.એન. થી રીલીઝ કરેલ છે. વધમુાું સદર 
કનેર્કશનની રૂબરૂ સ્થળ તપાસ કરતા સદર સ્થળ 
ઉપર વવિ િોર્ાર્ હાલ ચાલ ુ નથી. તથા 
કનેર્કશન માટે હળવા કે ઉંચા દબાર્ની લાઈન 
હયાત નથી, પરુંર્ ુ સ્થળ ઉપર ત્રર્ નુંર્ નેકેટ 
પોલ સી-ર્કલેમ્પ સાથે અને સલગ્ન તાર્ીયાઓ 
સાથે ઉભા છે, જે થાુંભલા ઉપર વષગ-૧૯૯૩ 
લખાયેલ સ્પષ્ટ વુંચાય છે. નાયબ ઈિનેરશ્રી, 
ઢસા પે.વવ. કચેરી દ્રારા સ્થળ ઉપર હાિર રહલે 
ગ્રાહકનાું પ્રવતવનવિઓ શ્રી પ્રાર્જીભાઈ ખોર્ાભાઈ, 
શ્રી િીરુભાઈ ખોર્ાભાઈ અને શ્રી ઘનશ્યામભાઈ 
ખોર્ાભાઈને સદર વવિ િોર્ાર્ પનુઃ ચાલ ુકરવા 
માટેની વવર્તે સમિર્ આપેલ છે. જેથી આસામી 
તરફથી સદર કાયમી િોરરે્ રદ થયેલ ખેતીવાર્ી 
વવિ િોર્ાર્નાું બાકી રહલે વવિ બીલની રકમ 
ભરપાઈ કયાગ બાદ અને પી.ર્ી.સી. રી-કનેર્કશન 
કરવા માટેની અરજી મળ્યે થી આર્ળની 
કાયગવાહી કુંપનીના પ્રવતગમાન વનયમાનસુાર 
કરવામાું આવશે. 

જે.એમ.ર્ર્વીત(

ના.ઇ)  
૯૯૨૫૨૦૯૩૨૮ 

ઢસા ર્ઢર્ા બોટાદ વનકાલ   



૨૨ તક્ષશીલા 
એર્જ્યકેુશન એંન્ર્ 
ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ 
મ.ુબોટાદ 

આદશગ શૈક્ષર્ીક સુંકુલ ર્ામ-હર્દર્ ના 
દરવાજા પાસેથી પસાર થતી લાઇન 
િોખમી હોય યોગ્ય કરવા બાબત 

આદશગ શૈક્ષર્ીક સુંકુલ ર્ામ-હર્દર્ના દરવાજા 
પાસેથી પસાર થતી લાઇન ઉતારી અન્ર્ર ગ્રાઉન્ર્ 
કેબલ નાખી સદર કામ તા.૦૫.૦૨.૧૬નાું રોિ 
પરૂ્ગ કરી ફરીયાદનો વનકાલ કરવામાું આવેલ છે. 

ર્ી.પી.રાઠોર્(ના.ઇ)   
૯૯૨૫૨૦૯૨૭૨ 

બોટાદ 
ટાઉન-૨ 

બોટાદ બોટાદ વનકાલ   

૨૩ િવાહરનર્ર 
સોસાયટી ના 
રહીશો    
મ.ુબોટાદ 

િવાહરનર્ર સોસાયટી,શેરીનું-૫ મા લો 
વોલ્ટેિ આવવા બાબત 

સદર ફહરયાદના અનસુુંિાને સ્થળ મોિર્ી કરી તે 
મિુબ અલર્થી નવા ટ્રાન્સફોમગર માટે ૧૦૯૭૬૦ 
પ્રોજેર્કટ નુંબરથી તાુંવત્રક મુંજુરી અથે વર્ ુગળ  

કચેરીમાું મોકલેલ છે. સદર મુંજુરી મળ્યે થી 
તા.૨૦.૧૧.૨૦૧૫ના રોિ નવુું ટ્રાન્સફોમગર સેન્ટર 
ઉભુું કરી િવાહરનર્રના રહીશોની ફહરયાદનુું 
વનવારર્ કરેલ છે. 

ર્ી.પી.રાઠોર્(ના.ઇ)   
૯૯૨૫૨૦૯૨૭૨ 

બોટાદ 
ટાઉન-૨ 

બોટાદ બોટાદ વનકાલ   

૨૪ મકેુશભાઇ 
ભપુતભાઇ 
સરપુંચશ્રી, સેથળી 
ગ્રામ પુંચાયત 

મ.ુસેથળી 
 

વવિળી પર્વાથી મીટરમા થયેલ ખમીના 
કારરે્ વવિ ચોરી ન ુ બીલ આપવા 
બાબત 

સદર ફહરયાદ ના અનસુુંિાને િર્ાવવાનુું કે 
સાદર મીટરનુું પહરક્ષર્ લેબોરેટરીમાું કરવામાું 
આવેલ જેમાું ૯૪૯૬૭૨.૯૫ ની હર્સ્પ્લે િોવા 
મળેલ.જેથી પીજીવીસીએલ કુંપનીના પ્રવતગમાન 
વનયમાનસુાર લેબ થેફ્ટ જાહરે કરવામાું આવેલ 
છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ર્ી.પી.રાઠોર્(ના.ઇ)   
૯૯૨૫૨૦૯૨૭૨ 

બોટાદ 
ટાઉન-૨ 

બોટાદ બોટાદ વનકાલ   



૨૫ મહશેભાઇ 
હરખજીભાઇ ર્ોટી 
મ.ુઅનીર્ા 

ખેતીવાર્ી વવિિોર્ાર્ માટે એકિ ટીસી 
મકુવા બાબત 

શ્રી મહશેભાઈ હરખજીભાઈ ર્ોટી, મુું. અનીર્ા, તા. 
ર્ઢર્ાએ ખેતીવાર્ી વવિ કનેર્કશન મેળવવા માટે 
તત્કાલ સ્કીમ ૨૦૧૫ હઠેળ અરજી કરેલ હતી 
અને તેઓને તત્કાલ ૨૦૧૫ યોિનાનાું પહરપત્ર 
નું GUVNL/TECH/TATKAL-15/DSO/746 DT: 

16.03.2015 મિુબ HVDS યોિના હઠેળ ફર્કત ‘D’ 
કેટેર્રીમાું િ, ગ્રપુ બનાવ્યા વસવાય સક્ષમ 
અવિકારીશ્રીની િરૂરી તાુંવત્રક મુંજુરી મેળવી ઢસા 
પે.વવ. કચેરીનાું પત્ર િ ર્ીએસર્ી/ ટેક/૪૪૦૭ તા. 
૨૩.૦૭.૨૦૧૫ નાું રોિ અરિદારને રૂ|. ૭૯૧૯૯ 
અંદાિપત્ર આપવામાું આવેલ છે. જેથી 
અરિદારશ્રીને તત્કાલ સ્કીમનાું પહરપત્ર મિુબ િ 
અંદાિપત્ર આપવામાું આવેલ હોય તે 
વનયમાનસુાર છે જે ભરપાઈ થયા બાદ આર્ળની 
કાયગવાહી કુંપનીનાું વનયમોનસુાર હાથ િરવામાું 
આવશે. 

જે.એમ.ર્ર્વીત(

ના.ઇ)  
૯૯૨૫૨૦૯૩૨૮ 
 

ઢસા ર્ઢર્ા બોટાદ વનકાલ   

૨૬ કાળુભાઇ 
લખમર્ભાઇ 
મ.ુલાખેર્ી 

રદ થયેલ ખેતીવાર્ીન ુ વવિિોર્ાર્ ચાલ ુ
કરી આપવા બાબત 

અરિદારની રદ થયેલ વીિ િોર્ાર્ પનુ: શરૂ 
કરવાની અરજીના અનસુુંિાને અરિદારને િરૂરી 
દસ્તાવેજી પરુાવા સાથે અરજીની નોંિર્ી કરવા 
માટે તા. ૦૪.૦૮.૨૦૧૫ ના રોિ લેખીતમાું જાર્ 
કરેલ છે. આથી સદર અરિદાર દ્વારા બોટાદ 
ગ્રામ્ય પેટા વીભાર્ીય કચેરીમાું રદ થયેલ વીિ 
િોર્ાર્ પનુ: શરૂ કરવાની અરજી કરવામાું આવેલ 
છે. 

એમ.કે.ભીંર્રાર્ીયા
(ના.ઇ) 
૯૮૭૯૨૦૨૦૦૫ 

બોટાદ 
ગ્રામ્ય 

બોટાદ બોટાદ વનકાલ   

 
 


