
૨૦.૦૫.૨૦૧૬

પટલ સમાજ વાડ ,લાઠ  રોડ લીલીયા

૧૦:૦૦ કલાક

લીલીયા

તા.૨૦.૫.૨૦૧૬  ના રોજ લીલીયા કૂામે યો યેલ તા કુા ક ાના લોક સવંાદ સે  ુના ો ની િવગતો:

અ ુ

મ

લોક 

દરબાર

 નો 

 

માકં

ર ુઆતકતા  ુનામ અને 

સરના ુ

/ર ુઆતની િવગત લોક દરબાર દર યાન જવાબ/િનણયની િવગત િનરાકરણ કરનારા અિધકાર ીના 

નામ અને મોબાઇલ નબંર

પેટા 

િવભાગીય 

કચેર

િવભાગીય 

કચેર

વ ળુ 

કચેર

િનકાલની 

થતી

(િનકાલ/પડત

ર/ નીતી 

િવષયક)

જો પડતર 

હોય તો 

િનકાલની 

દા ત 

તાર ખ

ર મા સ

૧

ી રાવતભાઈ ના ભાઈ 

ગભંીર રહ સનાળ યા

સનાળ યા ગામે ખેતીવાડ મા ંવીજ 

કને શન લેવામા ંવીજ જોડાણ માટ કરલ 

અર મા ંઅરજદારને વારંવાર જ ુ ંપડ છે 

મા ં ુ દા ુ દા કારના ડો મેુ ટ તેમજ 

લખાણ માગે છે તેથી અરજદારને ુ કલી 

પડ છે.

ખેતીવાડ  નવા વીજ જોડાણ માટ િનયમ જુબ િનયત કરલ એ-૧ ફોમ સાથે જમીનની મા લક ના 

રુાવા માટ રવ  ુરકડ ૭/૧૨,૮અ,હ પ ક ૬ નબંર અને િપયતના સાધન ગેનો દાખલ નબંર ૧૬ 

મગંાવવામા ંઆવે છે.તેમજ આઈ.ડ . ફૂ માટ ુટંણી કાડ,પાન કાડ, ાઈિવગ લાઇસ સ,આધાર કાડ પૈક  

કોઈપણ એક રુાવો માગંવામા ંઆવે છે.  ક સામા ંમાગંણી કયા બાદ અરજદાર ુ ંઅવસાન થયેલ 

હોય ક ભાઈ ભાગે જમીનની વહચણી થયેલ હોય ક અરજદારને અ ય કોઈ સવ નબંર મા ંકને શન 

થળ ફરફાર જોઈ ુ ંહોય તેવા ક સામા ંજ ર  રવ  ુરકડ  તેમજ સમંતી પ ક માગંવામા ંઆવે છે.  

જમીનની મા લક ના આધાર રુાવા માટ જ ર  હોય તેવાજ ડો મેુ ટ માગંવામા ંઆવે છે. તેમજ 

અરજદારને જયાર િનયત ભાવ પ ક પાઠવવામા ંઆવે છે. યર જ ર  તમામ ડો મેુ ટ ુ ંલી ટ એક  

સાથે િનયત ભાવ પ કમા ંજ લખીને આપવામા ંઆવે છે. આમ વીજ કચેર  ારા જ ર  તમામ 

ડો મેુ ટ ુ ંલી ટ એક જ વખત આપવામા ંઆવે છે. જો અરજદાર લી ટ જુબના રૂતા ડો મેુ ટ 

એક  સાથે લાવે તો તેમને વીજ કચેર ના ધ ા ખાવા ન પડ.અરજદાર યાર ડો મેુ ટની સમજ માટ 

વીજ કચેર  ની લુાકાત લે છે યર પણ જ ર  ડો મેુ ટ માટ િવ તાર વૂક સમજણ આપવામા ંઆવે 

છે. તદ ઉપરાતં ાહકો/અરજદારોને વીજ કચેર ની તમામ કારની કાયવાહ  ઓ  ગે ુ ંમાગદશન 

સરળ તાથી  મળ  રહ તે માટ હ પ ડ ક ( ાહક િુવધા ક ) પણ વીજ કચેર  એ ઉપલ ધ છે.

ક.બી.પ કયા, નાયબ ઇજનેર , 

પીજોવીસીએલ , પેટા વીભાગીય 

કચેર  -લીલીયા મો: 

૯૯૨૫૨૦૯૩૫૭

લીલીયા અમરલી-૧ અમરલી િનકાલ

૨ ી દનેશભાઈ હ રભાઈ 

રા ડ યા  રહ લોક

લોક  ગામે મીન બ રમા ંઈલે. પોલ 

નડતર પ છે તે ફરવવા બાબત

 ની િવગતે જણાવવા ુ ંક નડતર પ વીજપોલ ુ ંસવ કર  તાર ખ :-૧૩-૦૫-૧૬ ના રોજ વીજ પોલ 

ફરવી આપેલ છે તથા  ુ ંસતંોષકારક િનવારણ કર  આપેલ છે.

ક.બી.પ કયા, નાયબ ઇજનેર , 

પીજોવીસીએલ , પેટા વીભાગીય 

કચેર  -લીલીયા મો: 

૯૯૨૫૨૦૯૩૫૭

લીલીયા અમરલી-૧ અમરલી િનકાલ

૩ ી ગીતાબેન પવનભાઈ 

મુાણં સરપચં ી ુદંરણ 

ામ પચંાયત

ુદંરણ ગામે ામ પચંાયતના લે પ ઉડ  

ય છે તેમજ ગામના િવજ ઉપકરણો ને 

કુશાન થાય છે.

 ની િવગતે જણાવવા ુ ંક ની ર ૂઆત ુજંબ  સવ કર  તાર ખ:-૧૩-૦૫-૧૬ ના રોજ વીજ 

લાઈન ુ ંસમારકામ કામ કર  આપેલ છે (૧) મા ં ા સફોમર ુ ંઅથ ગ નવો કર  આપેલ છે.(૨)ઢ લા 

વાયર ખેચેલ છે.(૩)જપંર નવા કર  આપેલ છે. તેમજ ામ પચંાયતને ઉ ણુવતા વાળા વધાર 

વો ટજ ર જ વાળા, આઈ.એસ.આઈ. માકા વાળા વીજ લે પ તથા વીજ ઉપકારણો વાપરવાની ભલામણ 

કરવામા ંઆવેલ છે.

ક.બી.પ કયા, નાયબ ઇજનેર , 

પીજોવીસીએલ , પેટા વીભાગીય 

કચેર  -લીલીયા મો: 

૯૯૨૫૨૦૯૩૫૭

લીલીયા અમરલી-૧ અમરલી િનકાલ

તા કુા ુ ંનામ  :

પ ક – ૧

રા ય આયો જત લોક સવંાદ સે  ુદર યાન અરજદારો ારા ર ૂઆત તેમજ પ વુીકલી ારા આપવામા ંઆવેલ ુ ર ની િવગત

લોક સવંાદ સે  ુતાર ખ : 

થળ :

સમય :
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પટલ સમાજ વાડ ,લાઠ  રોડ લીલીયા

૧૦:૦૦ કલાક

લીલીયા

તા.૨૦.૫.૨૦૧૬  ના રોજ લીલીયા કૂામે યો યેલ તા કુા ક ાના લોક સવંાદ સે  ુના ો ની િવગતો:

અ ુ

મ

લોક 

દરબાર

 નો 

 

માકં

ર ુઆતકતા  ુનામ અને 

સરના ુ

/ર ુઆતની િવગત લોક દરબાર દર યાન જવાબ/િનણયની િવગત િનરાકરણ કરનારા અિધકાર ીના 

નામ અને મોબાઇલ નબંર

પેટા 

િવભાગીય 

કચેર

િવભાગીય 

કચેર

વ ળુ 

કચેર

િનકાલની 

થતી

(િનકાલ/પડત

ર/ નીતી 

િવષયક)

જો પડતર 

હોય તો 

િનકાલની 

દા ત 

તાર ખ

ર મા સ

તા કુા ુ ંનામ  :

પ ક – ૧

રા ય આયો જત લોક સવંાદ સે  ુદર યાન અરજદારો ારા ર ૂઆત તેમજ પ વુીકલી ારા આપવામા ંઆવેલ ુ ર ની િવગત

લોક સવંાદ સે  ુતાર ખ : 

થળ :

સમય :

૪ ી ધમશભાઈ . દસાઈ 

રહ.સલડ

સલડ  ગામે ઘરના ઈલે. મીટરમા ં

પી. .વી.સી.એલ. ારા કરવામા ંઆવેલ 

અથ ગ ની કામગીર  િન ન ક ાની હોવા 

બાબત

 ની િવગતે જણાવવા ુ ંક અરજદાર ી ધમશભાઈ  દસાઈ ારા સલડ  ગામે ઘર વપરાશના વીજ 

જોડાણમા ંઅથ ટિમનલ કામગીર  નબળ  હોવા ગેનો  મળેલ છે. અગાઉ ટિમનલ અથ ગ નબળા 

હોવા બાબત ની તેઓના ારા અર  કરવામા ંઆવેલ  અ સુધંાને ઉ  ખાતાના ઇલે ક સબ 

ઇ પેકટરને સાથે રાખીને ટિમનલ અથ ગ ની ણુવતાની ચકસણી કરવામા ંઆવેલ ઈલે સીટ ના 

અથ ગ ના િનયમો માણે આ અથ ગ ર ટ સ સામા ય ર તે ૨ ઓ  ક તેથી ઓછો હોવો જોઈએ  

જુબ ચકાસણી કરતા અથ ર ટ સ ધારા ધોરણ માણે મા મુ પડલ છે આમ ટિમનલ અથ ગ ની 

કામગીર  તાિં ક ર તે યો ય ર તે કરવામા ંઆવેલ છે આમ ટિમનલ અથ ગ ની કામગીર  મા ંકોઈ 

નબળ  ણુવતા મા મુ પડલ નથી

ક.બી.પ કયા, નાયબ ઇજનેર , 

પીજોવીસીએલ , પેટા વીભાગીય 

કચેર  -લીલીયા મો: 

૯૯૨૫૨૦૯૩૫૭

લીલીયા અમરલી-૧ અમરલી િનકાલ

૫ ી વરાજભાઈ લાખાભાઈ 

પરમાર રહ.લીલીયા મોટા

લીલીયા ગામમા ંઆવેલ સાઈંનાથપરા 

વેલનાથપરા,હો પટલપરાને 

પી વીસીઅલ ારા સીટ  ફ ડર મા ં

સમાવેશ કરવા બાબત

 ની િવગતે જણાવવા ુ ંક સાઈંનાથપરા વેલનાથપરા,હો પટલપરા લીલીયા શહર થી ર વે ક ોસ 

કર ને પીપળવા રોડ પર આવેલ લીલીયા સીટ  ફ ુ ંર વે ોિસગ થયેલ ન હોવાથી તે િવ તારો ને 

ાકંચ વાય ફ ડરમાથંી વીજ રુવઠો આપવામા ંઆવતો હતો.  લીલીયા સીટ  ના ઉપરો ત 

સાઈંનાથપરા અને હો પટલ વા અગ યના િવ તારો ને સીટ  ફ ડર માથંી નવી વીજલાઈન લબંાવીને 

ર વે ોિસગ કર ને વીજ રુવઠો સીટ  ફ ડર માથંી અપવામાટં ો ટ ન ં૭૭૯૦૧ તા. ૦૬-૦૧-૧૬ થી 

મં ૂર  મેળવી ર વે કની બનેં તરફ લાઈનકામ ણુ કરવામા ંઆવેલ.  ર વે કને અ ડર ાઉ ડ કબલ 

થી ોસ કરવા જ ર   દરખા ત વે ટન ર વે ભાવનગરને તાર ખ ૧૭-૦૩-૧૬ ના રોજ ઓનલાઈન 

અર  ડબ આુર/બીવીપી/૨૦૧૫/૧૬૨ થી કરવામા ંઆવેલ તેમજ ર વે ડ પાટમે ટ ારા જ ર  તા. 

૭.૪.૨૦૧૭ થી મં ૂર  મળતા તા. ૧૧.૫.૨૦૧૭  થી લીલીયા ગામમા ંઆવેલ સાઈંનાથપરા, 

વેલનાથપરા, હો પટલપરાને પી વીસીએલ ારા સીટ  ફ ડર મા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે.

ક.બી.પ કયા, નાયબ ઇજનેર , 

પીજોવીસીએલ , પેટા વીભાગીય 

કચેર  -લીલીયા મો: 

૯૯૨૫૨૦૯૩૫૭

લીલીયા અમરલી-૧ અમરલી િનકાલ

૬ ી મગનભાઈ એચ િવરાણી 

એ સ ચેરમેન લા 

પચંાયત અમરલી 

.ુલીલીયા

(૧) લીલીયા તા કુામા ં ુલ કટલા 

ખેતીવાડ  વીજ જોડાણો છે? 

(૨) હાલ મા ંકટલી માગંણી પડતર છે? 

(૩) આ માગંણી વાળા ખેતીવાડ  વીજ 

જોડાણો ાર આપવાના છે?

(૧) હાલ ,લીલીયા તા કુામા ં ુલ ૨૨૪૬ વીજ જોડાણો છે 

(૨) હાલ ખેતીવાડ ની ુલ ૧૫૫૧ અર  માચ-૨૦૧૨ થી પે ડ ગ છે.

(૩) વષ ૨૦૧૬-૧૭ મા ંલીલીયા મા ં૧૫૦ ખેતી વાડ  વીજ જોડાણો આપવાનો લ યાકં છે દર વષ 

વખતો વખત વાડ  કચેર  ારા લ યાકંો આપવામા ંઆવે છે તે જુબ બાક  રહતા અરજદારો ને 

ખેતીવાડ  વીજ જોડાણો આપવામા ંઆવશે.

ક.બી.પ કયા, નાયબ ઇજનેર , 

પીજોવીસીએલ , પેટા વીભાગીય 

કચેર  -લીલીયા મો: 

૯૯૨૫૨૦૯૩૫૭

લીલીયા અમરલી-૧ અમરલી િનકાલ

ગિત અહવાલની તા. ૭.૧૦.૨૦૧૬
ર ુ  થયેલ ોની સં યા ૬

િનિત િવષયક ોની સં યા ૦

િનકાલ થયેલ ોની સં યા ૬

પડતર રહલ ોની સં યા ૦ અિધ ક ઈજનેર ી, 

પી વીસીએલ, 

વ ળુ કચેર , અમરલી

તા. ૨૦/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ 

યો નાર લોક સવંાદ સે  ુ ો 

નો ગિત અહવાલ
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