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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 

વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

પોલીટેક્િીક ક્્પાઉન્ડ, બેરેક િ.ં૩, આંબાિાડી, 
અમદાિાદ-૩૮૦૦૧૫ 

સમક્ષ 

કેશ િ.ં૨૬/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી પ્રવિણભાઈ માિજીભાઈ છાભૈયા 
   મ ું.પો. વિરાણી મોટી-૩૭૦૬૬૫. તા. નખત્રાણા(કચ્છ).  
રજૂઆત કરિાર: શ્રી આર. એસ. જાડજેા, અવિકૃત પ્રવતવનવિ  

 

વિરૂધ્ધ 

સામાિાળા : કાયયપાલક ઇજનેર, 

પવિમ ગ જરાત િીજ કુંપની લલવમટેડ, વિભાગીય કચેરી, નખત્રાણા-૩૭૦૬૧૫(કચ્છ)  
રજૂઆત કરિાર: શ્રી  એમ. કે. િોરા, કાયયપાલક ઇજનેર, પીજીિીસીએલ, નખત્રાણા. 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, પવિમ  ગ જરાત  િીજ કુંપની લલવમટેડ,  ભ જના ગ્રાહક ફરરયાદ વનિારણ ફોરમની ફરરયાદ નું. 

પીજી ૦૧/૨૦/૨૦૧૫-૧૬ અન્િયે અપાયેલ હ ક્મ ક્રમાુંક ૧૭૧ તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૫ ન ું પાલન કરિા અરે્થ અતે્ર 
રજૂઆત કરેલ છે, જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે Admission level પર દાખલ કરી કેસ 
નું.૨૬/૨૦૧૭ ર્થી નોંિેલ છે. આ કેસની સ નાિણી તા.૨૭.૦૪.૨૦૧૭ ના રોજ રાખિામાું આિેલ. 

૨.૦. સ નાિણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મ જબ રજ આત કરી. 
૨.૧. અરજદાર ગ જરાત રાજ્યના કચ્છ જીલ્લાના પછાત અને અવિકવસત વિસ્તારમાું રહ ેછે, તેમજ ખેતી કરીને 

ક ટ ુંબન ું ભરણ પોષણ કરે છે. અરજદાર કાયદાર્થી અજ્ઞાત છે.  
૨.૨. અરજદારે તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૯ ના રોજ ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ માટે જરૂરી આિાર પ રાિા સારે્થ 

સામાિાળાને અરજીની નોંિણી કરાિેલ.   
 સામાિાળા દ્વારા તા.૦૫.૧૧.૨૦૧૪ ના રોજ અંદાજપત્ર પાઠિિામાું આિેલ, જે અંદાજપત્રનાું નાણાું 

અરજદારે તા. ૨૧.૧૧.૨૦૧૪ ના રોજ સામાિાળાની નખત્રાણા કચેરી ખાતે ભરપાઈ કરેલ. 
૨.૩. અંદાજપત્રનાું નાણાું ભરપાઈ કયાય બાદ સામાિાળા દ્વારા િીજ જોડાણ ચાલ  કરિામાું ન આિતાું અરજદારે 

સામાિાળાના ગ્રાહક ફરરયાદ વનિારણ ફોરમ સમક્ષ તા.૨૧.૦૫.૨૦૧૫ ના રોજ ફરરયાદ દાખલ કરેલ, જેનો 
વનકાલ ફોરમ દ્વારા તા.૨૦.૦૨.૨૦૧૭ ના પત્ર મ જબ કરિામાું આિેલ. 

૨.૪. અરજદારની ખેતી વિષયક િીજ જોડાણની માુંગણીિાળા સરિે નું.૧૦૨ પૈકી ૧૨ માું પાણી ખારૂ ર્થઈ જતાું 
અરજદારે બોરિેલ માટે બ ેગ ુંઠા જમીન મેળિિા રેિન્ય  વિભાગમાું અરજી કરેલ. તા.૩૦.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ 
સરકારશ્રીના હ કમ અન્િયે બે ગ ુંઠા જમીન અરજદારને મુંજૂર કરિામાું આિેલ. સદર જમીન મોજે 
જતાિીરાની સીમમાું આિેલ છે, જેમાું રેિન્ય  રેકોડયના આિાર પ રાિા તા.૦૧.૦૮.૨૦૧૬ ના રોજ અરજદારને 
પ્રાપ્ત ર્થયેલ.  
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૨.૫. પેરા નું. ૨.૪ માું દર્ાયિેલ જમીન અરજદારને ફાળિિામાું આિતાું અરજદારે તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૯ ના રોજની 
અરજીના સુંદભયમાું ખેતી વિષયક િીજ જોડાણના સ્ર્થળફેર સારે્થ િીજભાર િિારિા અંગે સામાિાળાની 
કચેરીમાું તા. ૧૬.૦૮.૨૦૧૬ ના રોજ રૂ.૫૦૦/- નોંિણી ફી પેટે ભરપાઈ કરેલ.  

૨.૬. અરજદારના ખેતી વિષયક િીજ જોડાણના અંદાજપત્રમાું સામાિાળા દ્વ્રારા શ્રી પ્રવિણ નાનજી છાભૈયા 
દર્ાયિિામાું આિેલ છે, પરુંત   અરજદારન ું સાચ  નામ શ્રી પ્રવિણ માિજી છાભૈયા છે. સામાિાળા દ્વારા સદર 
નામ સ િારિા અંગે આશ્વાસન આપિામાું આિેલ, પરુંત   કોઈ કાયયિાહી કરિામાું આિેલ નર્થી.         

૨.૭. અરજદારે ક િો/બોર બનાિિા માટે તા.૩૦.૦૫.૨૦૧૫ ના રોજ અરજી કરેલ, પરુંત   સદર જમીનનો હ કમ 
તા.૩૦.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ, એક િષય પછી કરિામાું આિેલ છે, તર્થા તે અંગેના રેિન્ય  દસ્તાિેજો ઓગસ્ટ, 
૨૦૧૬ માું અરજદારને પ્રાપ્ત ર્થયેલ છે. આ અગાઉ તા.૨૧.૦૫.૨૦૧૫ ના રોજ અરજદારે ફોરમ સમક્ષ 
ફરરયાદ કરેલ જેન ું વનિારણ પણ વિલુંબર્થી ર્થયેલ છે. સામાિાળા-નખત્રાણા દ્વારા સદર ફોરમની સચૂનાનો 
અમલ પણ કરિામાું આિેલ નર્થી.  

૨.૮. અરજદાર તેઓના કબજાિાળી જમીનમાું કિૂા/બોરના પાણીર્થી (એંજીન દ્વારા) વપયત કરતા આિેલ તર્થા 
તેઓની માલલકીની જમીનમાું કિૂા/બોરમાું પાણી ખારૂ ર્થઈ ગયેલ હોઈ તે અંગેની વિગત રેિન્ય  રેકોડય 
૭/૧૨ માું દર્ાયિેલ છે. સામાિાળાના અવિકારી જ્યારે સ્ર્થળ પર તપાસણી અંગે આિેલ ત્યારે પણ સદર 
બાબત અંગ ેજાણ કરીને જણાિેલ કે અરજદારે કિૂો બનાિિા માટે જમીનની માુંગણી કરેલ છે.  

 રેિન્ય  વિભાગ દ્વારા સદર માુંગણી િાળી જમીન પ્રાપ્ત ર્થયે તે અંગેના દસ્તાિેજી પ રાિા મળ્યા બાદ 
અરજદાર સ્ર્થળફેર માટે અરજી નોંિાિરે્, ત્યાર બાદ િીજ જોડાણ ચાલ  કરી આપિા અંગે વિનુંતી કરિામાું 
આિેલ, તે બાબત અંગે અરજદારને િીજ જોડાણ ચાલ  કરિા અંગેન ું આશ્વાસન પણ સામાિાળા દ્વારા 
આપિામાું આિેલ.  

૨.૯. સ નાિણીના અંતે અરજદારે વિનુંતી કરી જણાિેલ કે અરજદારની માુંગણી મ જબ ખેતી વિષયક િીજ 
જોડાણ તાત્કાલલક ચાલ  કરી આપિા સામાિાળાને હ કમ કરિો.         

૩.૦. સ નાિણી દરમ્યાન સામાિાળાએ નીચે મ જબ રજ આત કરી. 
૩.૧. અરજદારે ગામ ચરાખડા, સરિે નું.૧૦૨પૈકી૧૨ માું તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૯ ના રોજ નિા ખેતી વિષયક િીજ 

જોડાણ મેળિિા અરજી નોંિાિેલ, જેને જી.પી.નું.૬૩૨ ર્થી નોંિિામાું આિેલ. સદર સરિે નુંબરમાું અરજદાર 
સારે્થ અન્ય બે અરજદારો (અરજદારના ભાઈઓ) દ્વારા િીજ જોડાણ મેળિિા માટે અલગર્થી અરજીની 
નોંિણી કરાિિામાું આિેલ. જે તે સમયે એક સરિે નુંબરમાું એક િીજ જોડાણ આપી ર્કાય તેિો વનયમ 
અસ્સ્તત્િમાું હોિા છતાું સામાિાળાની પેટા-વિભાગીય કચેરી દ્વારા ખેતી વિષયક િીજ જોડાણની ત્રણ 
અરજીઓ અલગ અલગ નોંિિામાું આિેલ.  

૩.૨. સામાિાળાની પેટા-વિભાગીય કચેરી દ્વારા સ્ર્થળની મોજણી કયાય બાદ SR No. 6217222 ર્થી નીચ ેમ જબન ું 
અંદાજપત્ર આપિામાું આિેલ.     

Item description Qty. Total value(Rs.) 

Agreement fee 1 100 

Fixed charges 1 21000 

Security Deposit for Agr. connection. 1 4040 

 Total 25140 
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 સદર અંદાજપત્રનાું નાણાું અરજદારે  તા.૨૧.૧૧.૨૦૧૧ ના રોજ રસીદ નું. ૭૬૦૪૩૧/૩૨/૩૩ ર્થી ભરપાઈ 
કરેલ. અંદાજપત્રનાું નાણાું ભરતી િખતે અરજદાર દ્વારા જમીન માલલકી અંગેના કોઈ પ રાિા રજૂ કરિામાું 
આિેલ નહોતા. સામાિાળાએ પણ કોઈ જાતની કાળજી રાખ્યા િગર એક જ સરિે નુંબરમાું ત્રણ િીજ 
જોડાણના અંદાજપત્રનાું નાણાું સ્િીકારેલ હતાું.  

૩.૩. પેરા નું. ૩.૧ માું દર્ાયિેલ ખતેી વિષયક િીજ જોડાણની અરજી સુંદભે િીજ લાઈનના કામ દરમ્યાન એક 
સરિે નુંબરમાું ત્રણ િીજ જોડાણ િાળી બાબત સામાિાળાને ધ્યાનમાું આિતાું સામાિાળા દ્વારા 
તા.૦૫.૦૩.૨૦૧૫ ના રોજ અરજદારને નોટીસ આપી જણાિિામાું આિેલ કે એક સરિે નુંબરમાું એક ખેતી 
વિષયક જોડાણ મળિાપાત્ર હોઈ, અન્ય િીજ જોડાણ આપી ન ર્કાય, જે અંગે અરજદાર દ્વારા કોઈ પ્રત્ય ત્તર 
સામાિાળાને રજૂ કરિામાું આિેલ નહોતો. 

૩.૪. અરજદાર દ્વારા સદર જમીનના સરિે નું. ૧૦૨પૈકી૧૨ માું ઘરમેળે ત્રણ ભાગ કરીને ત્રણેય સરિે નુંબરમાું 
િીજ જોડાણ આપિા માટે ફોરમ સમક્ષ તા.૨૬.૦૫.૨૦૧૫ ના રોજ ફરરયાદ દાખલ કરિામાું આિેલ. ત્રણેય 
અરજદારોને ફોરમ દ્વારા સાુંભળ્યા બાદ તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ ફોરમના હ કમ અન્િયે ખતેી વિષયક 
િીજ જોડાણ અરજદારની તરફેણમાું સરિે નું. ૧૦૨ પકૈી ૧૨ પૈકી ૧, ૧૦૨ પૈકી ૧૨ પૈકી ૨ તર્થા ૧૦૨ પૈકી 
૧૨ માું ચાલ  કરિા આદેર્ કરેલ. સદર હ કમના આિારે િીજ જોડાણ આપિાની કાયયિાહી દરમ્યાન 
સામાિાળાની પેટા-વિભાગીય કચેરીના ધ્યાનમાું આિેલ કે અરજદારો કોઈ પણ પિૂય મુંજૂરી િગર સરકારી 
પડતર જમીનમાું િીજ જોડાણ મેળિિા માુંગે છે, જેના કોઈ પણ આિાર પ રાિા અરજદાર દ્વારા રજૂ 
કરિામાું આિેલ નહોતા. ફોરમ સમક્ષ પણ અરજદાર દ્વારા ખેતી વિષયક િીજ જોડાણન ું સ્ર્થળ બદલિાની 
કોઈ માુંગણી કે અરજી કે રજૂઆત કરિામાું આિેલ નહોતી તેમજ કોઈ આિાર પ રાિા પણ રજૂ કરિામાું 
આિેલ નહોતા.  

૩.૫. તા.૧૭.૧૦.૨૦૧૫ ના રોજ સામાિાળાની િત યળ કચેરી, ભજૂ દ્વારા અરજદારના ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ 
િાળા માુંગણીના સ્ર્થળ પર તપાસ કરિામાું આિેલ તર્થા તે અંગેન ું રોજકામ કરિામાું આિેલ જે મ જબ 
સદર સરિે નુંબરમાું કોઈ બોર/કિૂો હયાત ન હતો જેર્થી તા.૧૭.૧૦.૨૦૧૫ના પત્રર્થી અરજદારને જરૂરી 
આિાર પ રાિા રજૂ કરિા અને બોર/કિૂો બનાિિા જાણ કરિામાું આિેલ. અરજદાર દ્વારા આ અંગે કોઈ 
પ્રત્ય ત્તર ન અપાતાું તા.૩૦.૧૧.૨૦૧૫ ના રોજ ફરીર્થી નોટીસ આપી અરજદારને જાણ કરિામાું આિેલ.  

૩.૬. તા.૦૧.૧૨.૨૦૧૫ ના રોજ અરજદાર દ્વારા તેઓને મુંજૂર ર્થયેલ જમીનમાું બોર/કિૂો બનાિિા માટે મ દત 
માુંગતી અરજી કરિામાું આિેલ, પરુંત   સદર અરજી સારે્થ નિી મુંજૂર ર્થયેલ જમીનના કોઈ દસ્તાિેજી 
પ રાિા રજૂ કરેલ ન હતા. અરજદારની સદર અરજી અંગે સામાિાળાની વિભાગીય કચેરી દ્વારા ફોરમના 
ચ કાદાનો અભ્યાસ કરાતાું અરજદારની સદર અરજી ફોરમના ચ કાદાને સ સુંગત ન હોઈ સદર અરજીને રદ 
કરીને દફ્તરે કરિામાું આિેલ અને તે અંગેની જાણ અરજદારને તા.૧૫.૧૨.૨૦૧૫ ના રોજ કરિામાું આિેલ 
તર્થા અંદાજપત્રના ભરપાઈ કરેલ નાણાું પરત લિેા જણાિિામાું આિેલ. સદર બાબત અંગ ેફોરમને પણ 
તા.૨૧.૧૨.૨૦૧૫ ના પત્રર્થી જાણ કરિામાું આિેલ.  

૩.૭. અરજદાર દ્વારા સદર બાબત અંગે વિદ્ય ત લોકપાલ સમક્ષ અરજી કરેલ. તા.૧૫.૦૨.૨૦૧૬ ના પત્રર્થી વિદ્ય ત 
લોકપાલ દ્વારા મારહતી માુંગિામાું આિેલ, જેના અન ુંસ ુંિાને  સામાિાળા દ્વારા તા.૨૮.૦૨.૨૦૧૬ ના પત્રર્થી 
વિદ્ય ત લોકપાલને મારહતી રજૂ કરિામાું આિેલ.     
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૩.૮. અરજદારને  કિૂા/બોર માટે બ ેગ ુંઠા જમીન તા.૩૦.૦૬.૨૦૧૬ ના હ કમર્થી મામલતદાર, નખત્રાણા દ્વારા 
મુંજૂર કરિામાું આિેલ. અરજદારે ફોરમ સમક્ષ સદર જમીનના દસ્તાિેજો રજૂ કરી નિી જગ્યાએ િીજ 
જોડાણ તબરદલ કરિા રજૂઆત કરેલ. ફોરમ દ્વારા અરજદારની સદર  રજૂઆત અન્િયે તા.૦૧.૦૮.૨૦૧૬ 
ના પત્રર્થી બદલાયેલ સુંજોગો પ્રમાણ ેિીજ જોડાણ અરજદારની મુંજૂર ર્થયેલ સરકારી જમીનમાું સ્ર્થળફેર 
સારે્થ આપિા કાયયિાહી કરિા જણાિિામાું આિેલ. 

૩.૯. સામાિાળા દ્વારા તા.૧૬.૦૮.૨૦૧૬ ના રોજ બદલાયેલ સુંજોગોમાું સ્ર્થળફેર કરિાની અરજી નખત્રાણા પેટા-
વિભાગીય કચેરી દ્વારા સ્િીકારિામાું આિેલ. અરજદારે અંદાજપત્રનાું નાણાું તા.૨૧.૧૧.૨૦૧૪ ના રોજ 
ભરપાઈ કરેલ છે, જ્યારે નિી જમીન મામલતદારના હ કમ અન્િયે તા.૩૦.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ સુંપાદન 
કરેલ છે. આમ, અંદાજપત્ર ભયાય બાદ ૨૧ મરહના પછી change of circumstances ની અરજી રજૂ કરેલ 
હોઈ તે  change of circumstances ના પરરપત્ર સારે્થ સ સ ુંગત ન હોઈ, માન્ય રાખી ર્કાય તેમ ન 
હોઈ, સામાિાળાના નાયબ ઈજનેર, નખત્રાણા દ્વારા સદર અરજી રદ્ કરી તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૬ ના રોજ 
અરજદારને જાણ કરિામાું આિેલ છે.  

૩.૧૦. ફોરમના હ કમ અન્િયે અરજદારની ફરરયાદ મ જબ નિા િીજ જોડાણ મેળિિા અંગે અરજદારે 
સરિે નું. ૧૦૨ પૈકી ૧૨ ના ૭/૧૨ તર્થા ૮-અ ના ઉતારા તર્થા ગામનો નમનૂા નું.૬ ની નોંિ રજૂ 
કરી, અલગર્થી િીજ જોડાણ મેળિિા માુંગણી કરેલ છે, જે બદલાયેલ પરરસ્સ્ર્થવતના સુંજોગો 
અન્િયે નિા ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ આપિા અંગે ગ જરાત ઉજાય વિકાસ વનગમ લલવમટેડના 
પરરપત્ર નું. GUVNL/Tech/2189 dated 24.10.2013 ને ધ્યાને લેતાું, તેમજ અંદાજપત્રનાું નાણાું 
ભરપાઈ કરેલ હોય તે સુંજોગોમાું નવ ું ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ અરજદારની માલલકીની જમીન 
સરિે નું.૧૦૨ પૈકી ૧૨ માું સામાિાળા કુંપનીના પ્રિતયમાન વનયમ મ જબ ૧૨૦ રદિસમાું ચાલ  
કરિા ફોરમે હ ક્મ કરેલ છે, જ્યારે અરજદારે નિી જમીન મામલતદારના હ કમ અન્િયે 
તા.૩૦.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ સુંપારદત કરેલ છે. આમ, ફોરમના હ કમ બાદ અરજદારે સમય મયાયદામાું 
જરૂરી કાયયિાહી કરેલ ન હોઈ, અરજદારની પેરા નું. ૩.૧ માું દર્ાયિેલ અરજીને રદ્ કરી દફ્તરે 
કરેલ છે. અરજદારની હાલની રજૂઆત અન્િયે નિી સુંપારદત કરેલ જમીન સરિે નું. ૧૩૪ પૈકી 
૪ પૈકી ગામ જતાિીરામાું િીજ જોડાણ મેળિિાની રજૂઆત કરેલ છે, જે વનયમોન સાર ન હોઈ 
િીજ જોડાણ આપી ન ર્કાય. અરજદારે સદર િીજ જોડાણ મેળિિા માટે નિેસરર્થી અરજી 
નોંિાિિી પડે.           

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સનૂાિણી દરમ્યાન અરજદારે કરેલ રજૂઆત તર્થા સામાિાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલા દસ્તાિેજી 

પ રાિાઓને આિારે નીચ ેમ જબના વનણયય ઉપર આવ ું છું. 
૪.૧. અરજદારે ફોરમના હ કમ નું. ૧૭૧ તા. ૨૪.૦૭.૨૦૧૫ અન્િયે કન્િીનર, ગ્રાહક ફરરયાદ વનિારણ ફોરમ, 

ભ જ દ્વારા પાઠિિામાું આિેલ પત્ર નું.૩૦૫ તા.૨૦.૦૨.૨૦૧૫ અન્િયે ફોરમના હ કમન ું પાલન ર્થયેલ ન 
હોઈ, તેમજ અરજદારને િીજ જોડાણ આપિા અંગેની કાયયિાહી સામાિાળા દ્વારા કરિામાું આિેલ ન હોઈ, 
સદર હ કમન ું પાલન કરાિા માટે હાલની રજૂઆત દાખલ કરેલ છે. 
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૪.૨. ગ્રાહક ફરરયાદ વનિારણ ફોરમ દ્વારા કેસ નું. પીજી ૦૧/૨૦/૨૦૧૫-૧૬ અન્િયે અરજદારની ફરરયાદ દાખલ 
કરી પત્ર નું.૧૭૧ તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ હ કમ કરિામાું આિેલ, જે હ કમન ું પાલન કરાિિા અરે્થ 
અરજદારની સદર રજૂઆતને Admission level પર દાખલ કરિામાું આિેલ. 

૪.૩. પેરા નું.૩.૧ ર્થી ૩.૪ માું દર્ાયવ્યા મ જબ અરજદાર દ્વારા નિા ખેતી વિષયક િીજ જોડાણની અરજી 
તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૯ ના રોજ સરિે નું.૧૦૨ પૈકી ૧૨, ગામ-ચરાખડામાું િીજ જોડાણ મેળિિા નોંિાિિામાું 
આિેલ. અરજદારની સદર અરજીની સારે્થ અરજદારના અન્ય બે ભાઈઓ દ્વારા પણ સદર સરિે નુંબરમાું 
ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ મેળિિા અરજીની નોંિણી કરાિેલ. સામાિાળા દ્વારા સદર અરજી અન્િયે 
અરજદારને અંદાજપત્ર આપિામાું આિેલ જે સામાિાળાએ તા.૨૧.૧૧.૨૦૧૧ ના રોજ સ્િીકારેલ છે. ત્યાર 
બાદ સદર ખેતી વિષયક િીજ જોડાણની અરજી અન્િયે િીજ લાઈનના કામ દરમ્યાન એકજ સરિે 
નુંબરમાું ત્રણ િીજ જોડાણની માુંગણીની બાબત સામાિાળાના ધ્યાન પર આિેલ છે.  

૪.૪. સામાિાળા િીજ કુંપની દ્વારા એક સરિે નુંબરમાું સદર અરજદાર તર્થા અન્ય અરજદારના ક લ ત્રણ િીજ 
જોડાણો આપી ન ર્કાય તે બાબતની નોટીસ બાદ અરજદાર તર્થા અન્ય અરજદાર દ્વારા ફોરમ સમક્ષ 
તા.૨૬.૦૫.૨૦૧૫ ના રોજ ફરરયાદ દાખલ કરિામાું આિેલ છે. સદર ફરરયાદ સરિે નું.૧૦૨ પૈકી ૧૨ માું 
ઘરમેળે ત્રણ ભાગ કરી ત્રણયે સરિે નુંબરમાું િીજ જોડાણ ચાલ  કરી આપિા બાબત અંગેની છે. ફોરમ 
દ્વારા તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૫ ના હ કમ અન્િયે અરજદાર તર્થા અન્ય અરજદારની રજૂઆત સાુંભળ્યા બાદ સરિે 
નું.૧૦૨ પૈકી ૧૨ પૈકી ૧, ૧૦૨ પૈકી ૧૨ પૈકી ૨ તર્થા સરિે નું.૧૦૨ પૈકી ૧૨ માું િીજ જોડાણ ચાલ  કરી 
આપિા આદેર્ કરિામાું આિેલ છે. 

૪.૫. સામાિાળા દ્વારા સદર ફોરમના હ કમ અન્િયે ખેતીિાડી િીજ જોડાણની માુંગણીિાળા સ્ર્થળ પર તપાસ 
દરમ્યાન કોઈ બોર/કિૂો હયાત ન હોિાન ું નોંિી તા.૧૭.૧૦.૨૦૧૫ ના રોજ રોજકામ કરી તર્થા તે અંગેની 
નોટીસ અરજદારને પાઠિિામાું આિેલ છે. ત્યાર બાદ ફરીર્થી તા.૩૦.૧૧.૨૦૧૫ ના રોજ નોટીસ દ્વારા 
અરજદારને જાણ કરિામાું આિેલ છે. 

૪.૬. પેરા નું.૩.૬ માું દર્ાયવ્યા મ જબ અરજદાર દ્વારા તેઓને મુંજૂર ર્થયેલ જમીનમાું બોર/કિૂો બનાિિા માટે 
િધ  સમયની મ દતની અરજી કરિામાું આિેલ, પરુંત   અરજદારે સદર અરજી મુંજૂર ર્થયેલ જમીન અંગનેા 
કોઈ દસ્તાિેજી પ રાિા રજૂ કરેલ ન હોઈ તર્થા અરજદારની સદર માુંગણી ફોરમના ચ કાદા સારે્થ સ સુંગત 
ન હોઈ, અરજદારની પેરા નું. ૩.૧ માું દર્ાયિેલ ખેતી વિષયક િીજ જોડાણની અરજી રદ્ કરી દફ્તરે 
કરિામાું આિેલ, જે અંગનેી જાણ અરજદારને ૧૫.૧૨.૨૦૧૫ ના રોજ કરી અંદાજપત્રના ભરપાઈ કરેલ 
નાણાું પરત મેળિિા જાણકારી આપિામાું આિેલ છે તર્થા ફોરમના સદર હ કમ અંગે તા.૨૧.૧૨.૨૦૧૫ ના 
પત્રર્થી ફોરમને પણ મારહતગાર કરિામાું આિેલ. સામાિાળાની ઉપય યક્ત કાયયિાહી ફોરમના હ કમના 
પાલન અરે્થ કરિામાું આિેલ હોય તેમ જણાય છે.  

૪.૭. અરજદારે રજૂ કરેલ દસ્તાિેજો મ જબ મામલતદાર, નખત્રાણા દ્વારા પત્ર નું.જમન/િર્ી/૧૭૭૪/કિૂો-
િોરીયા/રજી.નું.૧૩૦/૨૦૧૫ તા.૦૧.૦૧.૨૦૧૬ ના રોજ હ કમ કરી મોજે જતાિીરા, તાલ કો નખત્રાણાના 
ટ્રા.સ.નું. ૧૩૪ પૈકી ૪ પૈકી માુંર્થી જમીન એ.૦૦.૦૨ ગ ુંઠા (ચો.મી.૨૦૨) તર્થા િોરીયા માટે ૧૨૪૫ મીટર 
જમીન ભાડા પટ્ટ ે અરજદારને કિૂો/બોર બનાિિા અરે્થ પાઠિિામાું આિેલ છે. જ્યારે સામાિાળાએ 
ફોરમના હ કમ અન્િયેની કાયયિાહી બાદ તા.૧૫.૧૨.૨૦૧૫ ના રોજ અરજદારની ખેતી વિષયક િીજ 
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જોડાણની અરજીને રદ્ કરેલ છે. આમ, અરજદાર ફોરમના હ કમ અન્િયે સરિે નું. ૧૦૨ પૈકી ૧૨ માું િીજ 
જોડાણ મેળિિા અંગ ેહક્કદાર હતા, ત્યારે અરજદારે સદર િીજ જોડાણ મોજે ગામ જતાિીરા, તાલ કો 
નખત્રાણા, ટ્રા.સ.નું. ૧૩૪/પૈકી ૪ પૈકી માુંર્થી જમીન આ.૦૦.૦૨ ગ ુંઠા (૨૦૨ ચો.મી.) માું મેળિિા 
સામાિાળાને રજૂઆત કરેલ તર્થા ફોરમ સમક્ષ પણ રજૂઆત કરેલ.           

૪.૮. કન્િીનર, ગ્રાહક ફરરયાદ વનિારણ ફોરમ, ભ જના પત્ર નું.૧૮૯ તા.૦૧.૦૮.૨૦૧૬ અન્િયે સામાિાળાના 
કાયયપાલક ઈજનેરને ફોરમના હ કમનો અમલ ન ર્થિા બાબત પત્ર લખિામાું આિેલ છે જેમાું GUVNLના 
પરરપત્ર નું. GUVNL/Tech/2189 dated 24.10.2013 મ જબ ફોરમના હ કમન ું પાલન કરિા અરે્થ સામાિાળાને 
જણાિિામાું આિેલ છે, તર્થા ત્યાર બાદ ફરીર્થી પત્ર નું. ૩૦૫ તા. ૨૦.૦૨.૨૦૧૭ ર્થી સદર હ કમની 
અમલિારી અંગે સામાિાળાને પત્ર પાઠિિામાું આિેલ છે.  

૪.૯. અરજદારની ખેતી વિષયક િીજ જોડાણની મળૂ માુંગણી સરિે નું.૧૦૨ પૈકી ૧૨, ગામ ચરાખડા ખાતે 
કરિામાું આિેલ છે, જ્યારે ફોરમ સમક્ષની રજૂઆત અન્િયે અરજદાર તર્થા અન્ય સદર જમીનના ઘરમેળે 
વિભાજન કરી ૧૦૨ પૈકી ૧૨ પૈકી ૧, ૧૦૨ પૈકી ૧૨ પૈકી ૨ તર્થા ૧૦૨ પૈકી ૧૨ માું િીજ જોડાણ મેળિિા 
દાદ માુંગેલ છે, જેને ફોરમ દ્વારા ગ્રાહ્ય રાખી ૧૨૦ રદિસમાું સદર િીજ જોડાણ આપિાની કાયયિાહી કરિા 
સામાિાળાને હ કમ કરિામાું આિેલ છે. અરજદારે તા.૩૦.૦૧.૨૦૧૬ ના રોજ કિૂો/બોર બનાિિા માટેની 
જમીન મોજે જતાિીરા ખાતે મેળિી સદર િીજ જોડાણ તે જમીનમાું સ્ર્થળફેર સારે્થ મેળિિા 
તા.૧૧.૦૬.૨૦૧૬ ના રોજ ફોરમ સમક્ષ રજૂઆત કરેલ છે, જેના સુંદભે ફોરમ દ્વારા તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૫ ના 
હ કમની અમલિારી માટે સામાિાળાને જણાિિામાું આિેલ છે. આમ, અરજદાર દ્વારા ફોરમ સમક્ષ કરિામાું 
આિેલ ફરરયાદ અન્િયે િીજ જોડાણ સરિે નું.૧૦૨ પકૈી ૧૨ િાળી વિભાજીત જમીનમાું મુંજૂર કરાિિા 
માટે વિનુંતી કરાયેલ છે, જેમાું સામાિાળા દ્વારા ફોરમના હ કમના પાલન કરિા અંગનેી કાયયિાહી દરમ્યાન 
કિૂો/બોર ન હોિાના કારણે અરજદારની તા.૩૦.૧૨.૨૦૦૯ ની અરજીને રદ્ કરી દફ્તરે કરિામાું આિેલ 
છે. ત્યાર બાદ અરજદારે ફોરમ સમક્ષ સદર મુંજૂર ર્થયેલ નિી જમીન મોજે જતાિીરા ખાતે િીજ જોડાણ 
મેળિિા રજૂઆત કરેલ છે. આમ, અરજદારની રજૂઆત તેઓની મળૂ ખતેી વિષયક િીજ જોડાણની અરજી 
રદ્ ર્થયા બાદ કરિામાું આિેલ છે, તર્થા ફોરમ દ્વારા આપેલ સમય મયાયદામાું જરૂરી દસ્તાિેજો રજૂ કરાયેલ 
ન હોિાના કારણે તર્થા બોર/કિૂો ન કરેલ હોિાના કારણોસર સદર અરજીને રદ્ કરિાની સામાિાળાની 
કાયયિાહી વનયમોન સાર છે. અરજદારે સદર માુંગણીિાળી જમીન મોજે જતાિીરા ખાતે િીજ જોડાણ 
મેળિિા નિેસરર્થી અરજી નોંિાિિી પડ.ે  

૪.૧૦. અરજદારનો તા.૧૧.૦૬.૨૦૧૬ નો પત્ર નિી જગ્યાએ િીજ જોડાણ મેળિિાના સુંદભ ેકન્િીનર ફોરમ ધ્િારા 
તા.૦૧.૦૮.૨૦૧૬ ના પત્ર દ્વારા સામાિાળાને ફોરમના તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૫ ના હ કમના અમલ અંગે માગયદર્યન 
આપતો પત્ર છે. જ્યારે ફોરમનો તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૫ નો હ કમ અને તે મ જબ કરિામાું આિેલ કાયયિાહીની 
જાણકારી સામાિાળા દ્વારા પત્ર તા.૨૧.૧૨.૨૦૧૫ ના રોજ ફોરમ સમક્ષ રજૂ કરિામાું આિેલ છે, જેને 
કન્િીનર ફોરમ દ્વારા તા.૦૧.૦૮.૨૦૧૬ નો પત્ર લખતાું પહલેાું ધ્યાનમાું લઈ ર્કાઈ હોત. પરુંત   તેમ કરિામાું 
આિેલ નર્થી. જેર્થી કન્િીનર ફોરમ દ્વારા લખાયેલ તા.૦૧.૦૮.૨૦૧૬ નો પત્ર તર્થા તેમાું દર્ાયિેલ વિગતોને 
ફોરમનો હ કમ માની ન ર્કાય.    
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૪.૧૧. ફોરમના તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૫ ના હ કમ અંગેની કાયયિાહીની વિગતો મળ્યા બાદ વિદ્ય ત લોકપાલ કચેરી દ્વારા 
તા.૦૪.૦૬.૨૦૧૬ ના પત્રર્થી અરજદારની રજ આતના સુંદભયમાું કન્િીનર, ગ્રાહક ફરરયાદ વનિારણ ફોરમ, 
ભ જનો સુંપકય સાિિા અરજદારને જાણ કરિામાું આિેલ. આ પત્રનો સુંદભય લઈને કન્િીનર ફોરમ દ્વારા 
તા.૦૧.૦૮.૨૦૧૬ ના પત્ર દ્વારા સામાિાળાને ફોરમના હ કમની અમલિારી અંગે માગયદર્યન આપેલ છે. 
કન્િીનર ફોરમ દ્વારા કરિામાું આિેલ પ્રરક્રયા જાહરેનામા નું. ૨/૨૦૧૧ ની રૂએ વનયમોન સાર ન હોઈ સદર 
તા.૦૧.૦૮.૨૦૧૬ ના પત્રને ફોરમના હ કમ તરીકે સ્િીકારી ન ર્કાય. ફોરમનો તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૫ નો હ કમ 
સ્િીકારતાું તે મ જબ કરિામાું આિેલ આદેર્ને માન્ય રાખતાું સામાિાળા દ્વારા કરિામાું આિેલ કાયયિાહી 
વનયમોન સારની હોઈ, અરજદારની હાલની રજૂઆત માન્ય રાખિામાું આિતી નર્થી.   

૪.૧૨. પેરા નું. ૩.૧ ર્થી ૩.૪ માું દર્ાયિેલ કાયયિાહીને ધ્યાને લેતાું સામાિાળા દ્વારા અરજદારની સદર ખેતી વિષયક 
િીજ જોડાણની અરજીની નોંિણી તર્થા જે તે રેિન્ય  દસ્તાિેજોની ખરાઈમાું બેદરકારી દાખિેલ હોઈ સદર 
પ્રશ્ન ઉપસ્સ્ર્થત ર્થયેલ છે. નિા િીજ જોડાણની નોંિણીની કાયયિાહીમાું િીજળી પ રિઠા સુંરહતામાું દર્ાયિેલ 
જોગિાઈ અન સાર કાયયિાહી કરિા આર્થી સામાિાળાને આદેર્ કરિામાું આિે છે. સદર કેસમાું  નિા ખેતી 
વિષયક િીજ જોડાણની અરજી તર્થા દસ્તાિેજોની ખરાઈ, સ્ર્થળ પરની મોજણી તર્થા અરજદારને 
પાઠિિામાું આિેલ અંદાજપત્ર િગેરે જેિી બાબતોમાું જે તે અવિકારીની બેદરકારી સાલબત ર્થાય છે. આર્થી 
સામાિાળાને આદેર્ કરિામાું આિે છે કે જે તે અવિકારીની જિાબદારી નક્કી કરી તેમની સામે સદર 
બેદરકારી માટે વર્ક્ષાત્મક પગલાું લેિાું તર્થા તે અંગેનો અહિેાલ રદન ૯૦ માું આ કચેરીને મોકલી આપિો.  

૪.૧૩. પેરા નું. ૩.૬ માું દર્ાયવ્યા મ જબ, અરજદારે ભરપાઈ કરેલ અંદાજપત્રનાું નાણાું પરત મેળિિા સામાિાળાએ  
અરજદારને જાણ કરેલ છે, પરુંત   અરજદારે તે અંગ ેકોઈ કાયયિાહી કરેલ નર્થી. આર્થી અરજદારને સલૂચત 
કરિામાું આિે છે કે જે તે ભરપાઈ કરેલ અંદાજપત્રનાું નાણાું પરત મેળિિા અંગ ેસામાિાળાની કચેરી 
ખાતે જરૂરી દસ્તાિેજો રજૂ કરિા. અરજદાર દ્વારા જરૂરી દસ્તાિેજો રજૂ કરાયા બાદ સામાિાળાએ ૩૦ 
રદિસમાું સદર કાયયિાહી પણૂય કરી વનયમોન સાર પરત કરિા પાત્ર ર્થતી રકમ અરજદારને પરત કરિી.             

૪.૧૪. પેરા નું.૪.૧૧, ૪.૧૨ તર્થા ૪.૧૩ મ જબ હ કમ કરિામાું આિે છે. 
૪.૧૫. ખચય અંગ ેકોઇ ચ કાદો નર્થી. 
૪.૧૬. અરજદારની અરજી/ રજૂઆત આ સારે્થ ફેંસલ કરિામાું આિે છે. 
         
 
 

         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્ય ત લોકપાલ 

          ગ જરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 

તા. ૧૫.૦૫.૨૦૧૭ 

 


