
પત્રક – ૧ 
તારીખ :૧૯/૦૫/૧૬ ના રોજ યોજાનાર “" લોક સવંાદ સેત ુ" સેત ુ“ કાયયક્રમ અંતર્યત મળેલ પ્રશ્ન / અરજીઓ 

તાલકુો : ધોરાજી              જજલ્લો :રાજકોટ 

 

ક્રમ અરજદારશ્રી ન ુ
નામ 

અરજી ની વવર્ત સબંવંધત કચેરી 
વવભાર્ 

અમલવારી બાબતે ભલામલ રીમાકયસ 

૧ શ્રીમતી જયાબેન 
શભંભુાઈ ટોપીયા 

તારીખ : 
૧૫/૦૩/૨૦૧૬ ના 
રોજ અરજદારના સવે 
નબંર ૪૨૮/૧ પૈકી -૧ 
મા ં વાવેલ શેરડી ના 
પાકને શોટય  સર્કિટ ના 
કારણે આર્ લાર્વાથી 
થયેલ નકુશાન 

પ.ગ.ુવી.કં.લી. ગ્રામ્ય 
પેટા વવભાર્ીય 
કચેરી ધોરાજી 

સદર બનાવ અંરે્ અતે્ર ની કચેરી દ્વારા તારીખ ૧૬/૦૩/૧૬ ના રોજ સ્થળ રોજકામ કરવામા ંઆવેલ છે. તેમજ 
આ અંરે્ ના તમામ ડોક્યમેુન્ટ પત્ર નબંર ડીઆરએસડી/ટેક-૧/૭૭૩૫ તારીખ ૧૬/૦૩/૧૬ ના રોજ ધી 
ઓરીએન્ટલ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની લીમીટેડ - મહસેાણા ને મોકલી દેવામા ં આવેલ છે. તેમજ આ બાબતે 
પ.ગ.ુવી.કં.લી. વનર્વમત કચેરી રાજકોટ દ્વારા તારીખ ૧૩/૦૫/૧૬ ના રોજ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની સાથે ફોલોએપ 
લેતા ઇન્સ્યોરન્સ કંપની દ્વારા જણાવેલ કે સદર કેસ મા ં ક્રોપ પોલીસી ની વા ુ મા ં વા ુ લીમીટ  જુબ   
૩,૦૦,૦૦૦/- અંકે  વપયા ત્રણ લાખ પરુા તારીખ ૦૮/૦૫/૧૬ ના રોજ સેટલ્ડ કરેલ છે. ઇન્સ્યોરન્સ કંપની દ્વારા 
મોકલેલ ક્રોપ ઇન્સ્યોરન્સ સ્ટેટસ ની નકલ આ સાથે સામેલ છે. 

વનકાલ 

૨ શ્રી અલ્પેશભાઇ  
મોહનભાઇ જાર્ણી 

અરજદારશ્રી ને 
સામાન્ય યોજના હઠેળ 
ની ખેતીવાડી અરજી 
તારીખ : ૦૮/૦૯/૧૫ 
ને સોલાર સ્કીમ હઠેળ 
સમાવેશ કરવા તથા 
સોલાર સ્કીમ હઠેળ 
ખેતીવાડી વીજ જોડાણ 
આપવા બાબત. 

પ.ગ.ુવવ.કં.લી. ગ્રામ્ય 
વવભાર્ીય કચેરી – 
ધોરાજી. 

અરજદારશ્રી એ સામાન્ય યોજના હઠેળ ખેતીવાડી વીજ જોડાણ અરજી તારીખ :૦૮/૦૯/૧૫ ના રોજ કરેલ હતી. 
અરજદારની સામાન્ય યોજના હઠેળની આ અરજી ને સોલાર સ્કીમ હઠેળ ઓબ્યષુ્મેન્ટ ના હુકમ  જુબ  ।. ૧૦૦૦ 
ભરપાઈ કરાવી તારીખ : ૧૦/૦૩/૧૬ ના રોજ તબદીલ કરેલ છે. હાલમા ંવર્ય ૨૦૧૫/૧૬ ના પ.ગ.ુવવ.કં.લી. ના 
ટારે્ટ  જુબ કુલ ૧૪૯૬ અરજદાર ને સોલાર સ્કીમ હઠેળ વીજ જોડાણ આપવાનુ ં નક્કી કરેલ છે. વર્ય 
૨૦૧૫/૧૬ મા ં સોલાર સ્કીમ  હઠેળ પ.ગ.ુવવ.કં.લી મા ં કુલ ૨૭૨૧ અરજદારોની અરજી આવેલ છે.જેથી વર્ય 
૨૦૧૫/૧૬ મા ં ટારે્ટ એચચવ કયાય બાદ ૧૨૨૫ અરજદારોની અરજી પેનન્ડિંર્ રહલે છે.આ બાકી રહતેા 
અરજદારોની અરજી નો વનકાલ આર્ામી વર્યમા ંપ.ગ.ુવવ.કં.લી વનર્મીત કચેરી – રાજકોટ દ્વારા મજૂંરી મળ્યા 
બાદ અગ્રતા ક્રમ ધોરણે કરવામા ંઆવશે. સદર અરજદારને પણ બાકી રહતેા અરજદરમા ંસમાવેશ કરવામા ં
આવેલ છે. 

વનકાલ 

૩ શ્રી સાયરા સાદીક 
વલીભાઈ સરપચં 
શ્રી. ઉદકીયા ગ્રામ 
પચંાયત 

ઉદકીયા ર્ામે 
પી.જી.વી.સી.એલ. ના 
તાર ર્ામતળ અને 
સીમતળ મા ં ખેંચવા 
અંરે્. 

પ.ગ.ુવવ.કં.લી. ગ્રામ્ય 
પેટા વવભાર્ીય 
કચેરી – ધોરાજી 

સદર બાબતે નાયબ ઇજનેર પ.ગ.ુવવ.કં.લી. ગ્રામ્ય પેટા વવભાર્ કચેરી – ધોરાજી દ્વારા સ્થળ પર તારીખ : 
૧૩/૦૫/૧૬ ના રોજ સરપચંશ્રી સાથે  બ   લુાકાત લઈ સ્થળ પર જ ર્ામતળના પ્લોટ વવસ્તારમા ંઢીલા તાર 
તેમજ સીમતળના ર્ોપાલભાઈ અરજણભાઈ વાળા ખેતીવાડી ગ્રપુના ઢીલા તાર નુ ં વનરીક્ષણ કરેલ અને આ 
કામર્ીરી ર્દવસ – ૮ મા ંપણૂય કરવાની ખાત્રી નાયબ ઇજનેર પ.ગ.ુવવ.કં.લી. ગ્રામ્ય પેટા વવભાર્ કચેરી – ધોરાજી 
દ્વારા આપવામા ંઆવેલ છે. ત્યારબાદ નાયબ ઇજનેર પ.ગ.ુવવ.કં.લી. ગ્રામ્ય પેટા વવભાર્ કચેરી – ધોરાજી દ્વારા 
તારીખ : ૧૭/૦૫/1૬ ના રોજ સરપચંશ્રી ની મારં્ણી  જુબની ખેતીવાડી સીમતળ મા ં શ્રી. ર્ોપાલભાઈ 
અરજણભાઈ વાળા ગ્રપુમા ં૧૨ ર્ાળાના ઢીલા વાયર ખેચી ટાઈટ કરેલ, ૨ પોલ નમેલ સીધા કરેલ તેમજ ૬ 
ઘાય સેટ લર્ાડેલ છે. તેમજ ર્ામતળ મા ંપ્લોટીંર્ વવસ્તારમા ં૫ ર્ાળાના ઢીલા વાયર ખેંચીને ટાઈટ કરેલ છે. 

વનકાલ 


