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!જુરાત િવ)તુ િનય-ંક આયોગ 

િવ)તુ લો3પાલ, !જુરાત રા5ય, 

પોલીટ83નીક 39પાઉ;ડ, બેર8ક ન.ં3, ?બાવાડ@, 

અમદાવાદ-380015 

સમE 

ક8સ ન.ં 117/2018 

અરજદાર : !ી #કશનિસ)હ ભવાનીિસ)હ ચપંાવત 
   ૧, િશવમ ફામ5, અડાલજ-કોબા રોડ 
   =ુ.ં અડાલજ. ૩૮૨૪૨૧. તા.-C. ગાધંીનગર. 

 

રFૂઆત કરનાર: !ી #કશનિસ)હ ભવાનીિસ)હ ચપંાવત 
  

િવHIધ 
 

સામાવાળા : કાય5પાલક ઈજનેર 
   ઉJર Kજુરાત વીજ કંપની LલિમટNડ 
   િવભાગીય કચેરO, થમ5લ રNલવે QોસRગ પાસે, 

ગાધંીનગર. 
 

રFૂઆત કરનાર: !ી એસ.સી.પાટનકર, નાયબ ઈજનેર, TCુવીસીએલ, મોટNરા પે.િવ.કચેરO. 
       ::: રFૂઆત::: 

1.0. અરજદારN, ઉJર Kજુરાત વીજ કંપની LલિમટNડ,મહNસાણાના Wાહક ફ#રયાદ િનવારણ ફોરમની 
ફ#રયાદ ન.ંUG-03-003-2018-19 અXવયે અપાયેલ Yકુમ Qમાકં ૩૩૯૪ તા.૦૩.૧૧.૨૦૧૮  
ના Y\ુમથી નારાજ થઈ અ]ે ર^ૂઆત કરNલ છે. b ર^ૂઆતને આ કચેરOના કNસ રCcટરN 
Admission stage દાખલ કરO કNસ ન.ં૧૧૭/૨૦૧૮ થી નfધેલ છે. સદર કNસની gનુવણી 
તા.૧૭.૦૧.૨૦૧૯ તથા બીC gનુવણી તા.૩૧.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

2.0. gનુવણી દરhયાન અરજદારN નીચે =જુબ ર^ૂઆત કરO. 
૨.૧. અરજદાર, મોટNરા ગામ ખાતે ખાતા ન.ં૪૯૪, રNવXT ુiલોક/સરવે ન.ં૧૧૨/૨ વાળO જમીન, 

અરજદાર તથા  તેમના બહNન, વ#ડલો પાજkત વારસાઈ હlથી સTં\ુત નામે ધરાવે છે. સદર 
જમીનમા ંઅરજદારને સામાવાળા વીજ કંપની mારા Wાહક ન.ં૭૬૧૦૦/૦૦૦૩૪/૨ થી હગંામી 
વીજ જોડાણ આપવામા ંઆવેલ, bની =દુત તા.૦૩.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ oરૂO થયેલ છે. ]ા#હત 



  Case No.117/2018 

  Page 2 of 5 
 

ઈસમ !ી મહાદNવિસ)હ mારા વાધંા અરC આપેલ હોવાpુ ંકારણ તથા ગાધંીનગર િસિવલ કોટ5મા ં
cપે.#દ.=.ુન.ં૨૦૦૩/૨૦૦૭ દાવો ચાq ુહોવાpુ ંઅને તેના આખરO િનકાલ gધુીનો મનાઈ Yકુમ 
આપેલ હોવાpુ ંકારણ જણાવી સામાવાળા વીજ કંપની mારા અરજદારpુ ંવીજ જોડાણ renew  

કરવાની અરCનો અcવીકાર કરાયેલ, bથી અરજદારN ફોરમ સમr ફ#રયાદ દાખલ કરNલ. 
ફોરમે તા.૦૩.૧૧.૨૦૧૮ ના Yકુમ અXવયે સદર કNસ ફોરમના કાય5rે]મા ંઆવતો ન હોવાpુ ં
જણાવી દsતરN કરવામા ંઆવેલ. સદર Yકુમ મtયા બાદ અરજદાર #દવાળO વેકNશન દરhયાન 
પ#રવાર સાથે બહારગામ ગયેલ હોવાથી અપીલ કરવામા ંિવલબં થયેલ, bને માXય રાખવા 
અરજદારN િવનતંી કરO. 

૨.૨. અરજદારN નીચે =જુબના કારણો ર^ૂ કયા5. 
(૧) અરજદારને ર^ૂઆત કરવાની તક આuયા િસવાય, oવૂ5Wહ રાખી ફોરમ mારા મનcવી 

રOતે એક તરફO િનણ5ય લઈ Yકુમ કરવામા ંઆવેલ છે. 
(૨) સામાવાળા વીજ કંપની mારા b તે સમયે ર^ૂ કરવામા ંઆવેલ દcતાવેજોની ચકાસણી 

કયા5 બાદ, તેમજ વીજLબલના ં નાણા ં ભરNલ હોવા છતા ં વીજ જોડાણની =દુત 
વધારવાનો ઈXકાર કરNલ છે. સદર વીજ જોડાણના વીજLબલો અરજદાર િનયિમત રOતે 
ભરપાઈ કરતા આવેલ છે. 

(૩) ]ા#હત ઈસમ mારા આપવામા ંઆવેલ વાધંો કાયદાની જોગવાઈ િવvwધનો છે તેમજ 
અરજદારને બધંનકતા5 નથી કારણ કN સદરY ુજમીનમા ંઅરજદાર કાયદNસરના સTં\ુત 
માLલક અને કબbદાર છે.  

(૪) ]ા#હત xયy\ત mારા b દાવાનો ઉzલેખ કરવામા ંઆવેલ છે તેમા ંઅરજદારના િપતા!ી 
સાથે ]ા#હત ઈસમ {િતવાદO હોઈ અને તે દાવામા ંનામદાર કોટ| મનાઈ Yકુમ આપેલ 
છે.  અરજદાર ઉપTુ5\ત દાવામા ંપrકાર ન હોઈ, અરજદારને નામદાર કોટ5નો સદર 
Yકુમ અસરકતા5 નથી અને આવા સજંોગોમા ંઅરજદારને વીજ જોડાણ આપવાથી 
નામદાર કોટ5ના Yકુમનો કોઈ પણ {કારN અનાદર થતો નથી. 

(૫) ]ા#હત ઈસમ mારા ર^ૂ કરાયેલ વાધંામા ંપણ વીજ જોડાણ ન આપવા/કાપી નાખવા 
બાબતે નામદાર િસિવલ કોટ| Yકુમ આuયો હોવાનો oરુાવો ર^ૂ કય~ નથી. bથી 
સામાવાળા વીજ કંપનીએ અરજદારને આપેલ પ]ની િવગતે પrપાતી વલણ 
દાખવેલ હોવાpુ ંફLલત થાય છે.  

(૬) સદર કામે Wાહક તકરાર િનવારણ ફોરમ mારા કરવામા ંઆવેલ Yકુમમા ં “સમાન 
બાબતને લગતી કાય5વાહO કોઈપણ કોટ5 , #�iTનુલ, લવાદ કN અXય કોઈ ત]ં સમr 
બાકO હોય તેવા કNસોમા ંઅથવા આવા કોઈ કોટ5 , #�iTનુલ, લવાદ કN અિધકારOએ 
Yકુમના=ુ,ં �કુાદો કN આખરO Yકુમ પસાર કરO દOધો હોય તેવા કNસો” બાબતે જણાવેલ 
છે.પરં� ુસદર કામે અરજદાર જણાવે છે કN કહNવાતા કNસોમા ંઅમો ફ#રયાદO (અરજદાર) 
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કN પરવાનેદાર (TCુવીસીએલ) પrકાર નથી તેમજ તેવા કોઈ કNસો અમો ફ#રયાદO 
(અરજદાર) કN પરવાનેદાર (TCુવીસીએલ) વ�ચે થયેલ નથી કN Yકુમના=ુ ંથયેલ 
નથી, તેવા સજંોગોમા ંનાયબ ઈજનેર!ી, મોટNરા પેટા-િવભાગીય કચેરO mારા તેમજ 
Wાહક તકરાર િનવારણ ફોરમ mારા કરવામા ંઆવેલ Yકુમ અરજદારને લાK ુપાડO 
શકાય નહR, અને અરજદારના gખુાિધકારના હlોને સભાનપણે pકુસાન પહfચાડO ન 
શકાય, bથી પણ અરજદારને વીજ જોડાણ આપવાપા] છે.  

 આમ, ઉપTુ5\ત દશા5વેલ િવગત અXવયે સદર જમીન અરજદારની સTં\ુત માLલકOની 
હોઈ તેમજ અરજદાર પ#રવાર સાથે �યા ંવસવાટ કરતા હોઈ તેમજ વ#કલાતના 
xયવસાય �ગેની ઓ#ફસ પણ ધરાવતા હોઈ, વીજ જોડાણ કાપી નાખવામા ંઆવે તો 
અરજદારને pકુસાન થાય તેમ છે. અરજદારના gખુાિધકારના હlો, બધંારણની 
આ#ટ�કલ ૧૪ અને ૨૧ =જુબ આપેલ અિધકારને તરાપ મારનારો હોવાથી, અરજદારને 
આપવામા ંઆવેલ વીજ જોડાણ renew/કાયમી કરવા અરજ કરO. 

 અરજદારN નીચે દશા5વેલ oરુાવાની નકલો ર^ૂ કરO. 
 (૧) તા.૦૩.૧૧.૨૦૧૮ ના Yકુમની તથા તા.૨૬.૦૯.૨૦૧૮ ની અરCની નકલ. 
 (૨) ૭/૧૨ ઉતારાની નકલ. 
 (૩) લાઈટLબલની નકલ.  

 (૪) cપે.#દ.=.ુન.ં૨૦૩/૦૭ ના Yકુમની નકલ. 
 (૫) {ોફNશનલ ટNrLબલની નકલ. 
 (૬) આધારકાડ5ની નકલ. 
 (૭) નાયબ ઈજનેર!ીએ આપેલ પ]ની નકલ. 

૨.૩. તા. ૩૧.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજની gનુવણી દરhયાન અરજદાર mારા પ] ર^ૂ કરOને જણાવેલ કN 
નાયબ ઈજનેર, મોટNરા પેટા-િવભાગીય કચેરO mારા તા.૨૯.૦૧.૨૦૧૯ના રોજ અરજદારની 
તા.૦૯.૧૦.૨૦૧૮ ની અરCના અpસુધંાને વીજ જોડાણ આપવામા ંઆવેલ છે, bથી િવ�તુ 
લોકપાલ સમr કરNલ ર^ૂઆત, વીજ જોડાણ મળેલ હોઈ, હાલ oરુતી પરત ખ�ચવામા ંઆવે 
છે, bને wયાને લેવા િવનતંી કરO. 

૩.૦. gનુવણી દરhયાન સામાવાળાએ નીચે =જુબ ર^ૂઆત કરO. 
૩.૧.    (૧) અરજદારN સRગલ ફNઈઝ હગંામી વીજ જોડાણ (છ માસની =દુત માટN) મેળવવા માટN 

તા.૨૮.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ સામાવાળાની મોટNરા પેટા-િવભાગીય કચેરO ખાતે અરC 
નfધાવેલ. 

(૨) તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ સામાવાળા mારા અરજદારને �દાજપ] પાઠવવામા ં   
આવેલ, bના ંનાણા ંઅરજદારN તા.૦૩.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કરNલ. 



  Case No.117/2018 

  Page 4 of 5 
 

(૩) સામાવાળા mારા Wાહક ન.ં૭૬૧૦૦૦૦૦૩૪૨ થી અરજદારpુ ં વીજ જોડાણ 
તા.૦૪.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ ચાq ુકરવામા ંઆવેલ. 

(૪) તા.૨૩.૦૮.૨૦૧૮ના રોજ !ી મહાદNવિસ)હ ચદંનિસ)હ ચપંાવત mારા સદર વીજ જોડાણ 
માટN વાધંા અરC ર^ૂ કરવામા ંઆવેલ bમા જણાવેલ કN સદર વીજ જોડાણ માગેંલ 
સરવે ન.ં૧૧૨/૨ વાળO જ�યા િવવા#દત છે તથા કોટ5મા ંહાલ દાવો ચાq ુછે તથા કોટ| 
stausquo આપેલ હોવાથી સદર વીજ જોડાણ તા�કાLલક રદ કરવામા ંઆવે અને જો 
સામાવાળા વીજ કંપની સદર વીજ જોડાણ રદ નહR કરN તો વીજ કંપની િવvwધ કંટNhuટ 
ઓફ કોટ5 તથા બીC કાયદNસરની કાય5વાહO કરવાની ફરજ પડશે. 

(૫) સામાવાળા mારા સદર વાધંા અરCની �ણ તા.૧૫.૦૯.૨૦૧૮ ના રોજ અરજદારને 
કરવામા ંઆવેલ. 

(૬) તા.૨૯.૦૯.૨૦૧૮ ના રોજ અરજદાર mારા સદર હગંામી વીજ જોડાણની =દુત   
વધારવા માટN માગંણી કરવામા ંઆવેલ. 

(૭) સદર વીજ જોડાણ �તગ5ત !ી મહાદNવિસ)હ ચદંનિસ)હ ચપંાવત mારા વાધંા અરC 
ર^ૂ કરવામા ંઆવેલ હોવાથી વીજ જોડાણ ચાq ુરાખવાની =દુતમા ંવધારો કરO શકાય 
તેમ નથી તેવી �ણ અરજદારને તા.૦૧.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ કરવામા ંઆવેલ.     

(૮) અરજદાર mારા શvઆતમા ં તેમpુ ંવીજ જોડાણ માગંતી વખતે બાહંNધરO આપવામા ં
આવેલ કN સદર સરવે ન.ં૧૧૨/૨, ગામ મોટNરામા ં તેમpુ ંવીજ જોડાણ આuયા બાદ 
સદર જમીનની માLલકO/કi�ના કારણોસર કોઈપણ તકરાર ઉપycથત થશે  તો વીજ 
જોડાણ કોઈપણ oવૂ5 gચૂના િસવાય કાપી નાખંવામા ંઆવશે, તે સજંોગોમા ંઅરજદાર 
સદર વીજ જોડાણ માટN કોઈપણ હ\\દાવો કN તકરાર કરશે નહR.  

(૯) તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૮ના રોજ સદર હગંામી વીજ જોડાણની =દુત oણૂ5 થતી હોવાથી 
અરજદારpુ ંવીજ જોડાણ સામાવાળાની કચેરO ખાતે જમા કરવામા ંઆવેલ. 

(૧૦) તા. ૦૯.૧૦.૨૦૧૮ના રોજ સામાવાળા વીજ કંપનીના ઉપરO અિધકારOની gચૂનાથી 
અરજદારN નવા સRગલ ફNઈઝ હગંામી વીજ જોડાણ માટNની અરCની નfધણી કરાવેલ. 

(૧૧) તા.૧૦.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ !ી મહાદNવિસ)હ ચપંાવતના વકOલ !ી મીત. આર. મોદO 
mારા સદર જમીન િવવા#દત હોવાથી તથા કોટ| statusquo �ળવી રાખવાનો Yકુમ 
કરNલ હોવાથી અરજદારને વીજ જોડાણ આપ�ુ ંનહO તેવી કાpનૂી નોટOસ સામાવાળાને 
પાઠવવામા ંઆવેલ. 

(૧૨) સદર વીજ જોડાણ આપવા �ગે b તે જમીનનો કNસ િવવા#દત હોવાથી, સામાવાળાની 
મોટNરા પેટા-િવભાગીય કચેરO mારા સદર વીજ જોડાણ આપ�ુ ંકN નહR તે બાબતpુ ં
માગ5દશ5ન તા.૧૨.૧૦.૨૦૧૮ ના પ] mારા િવભાગીય કચેરO, ગાધંીનગર પાસે 
માગંવામા ંઆવેલ. 
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(૧૩) સદર સમયગાળા દરhયાન, અરજદારN Wાહક તકરાર િનવારણ ફોરમ ખાતે ર^ૂઆત 
કરNલ. ફોરમે તા.૦૩.૧૧.૨૦૧૮ના �કુાદામા ંજણાવેલ કN સદર બાબત કાયદાકOય હોઈ 
સદર કNસ ફોરમના કાય5rે]મા ંઆવતો ન હોવાથી ફ#રયાદO ફોરમનો સપંક5 કરવા 
હ\\દાર નથી. 

(૧૪) સદર વીજ જોડાણ આપવા �ગે સામાવાળા વીજ કંપનીની કોપ~રNટ ઓ#ફસpુ ં
માગ5દશ5ન માગંવામા ંઆવેલ, b  �ગે તા.૧૭.૧૨.૨૦૧૮ ના પ]થી =�ુય ઈજનેર, 
મહNસાણા mારા જણાવવામા ંઆવેલ કN સદર િવવા#દત જમીન �ગેનો કNસ નામદાર 
કોટ5મા ંપડતર હોઈ, સદર અરC બાબતે હાલ કોઈ  કાય5વાહO થઈ શકN તેમ નથી.      

        :::Lકુાદો::: 

4.0. gનુવણી દરhયાન અરજદારN કરNલ ર^ૂઆત તથા સામાવાળાની ર^ૂઆત અને ર^ૂ કરાયેલા 
દcતાવેC oરુાવાઓને આધારN નીચે =જુબના િનણ5ય ઉપર આ�ુ ં�.ં 

૪.૧. અરજદારની હાલની ર^ૂઆત વીજ જોડાણ Wાહક ન.ં ૭૬૧૦૦/ ૦૦૦૩૪/ ૨ મા ંસમય મયા5દા 
વધારવા �ગેની/ કાયમી વીજ જોડાણ ચાq ુકરવા �ગેની છે. તા.૧૭.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજની 
gનુવણી દરhયાન સામાવાળા વીજ કંપનીને અરજદારની ર^ૂઆત પર�વે જવાબ #દન સાતમા ં
દાખલ કરવા જણાવવામા ંઆવેલ. સામાવાળા mારા તા.૧૯.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ પેરા ન.ં૩.૦    
મા ંદશા5xયા =જુબ જવાબ દાખલ કરવામા ંઆવેલ. 

૪.૨. તા.૩૧.૦૧.૨૦૧૯ ની gનુવણી દરhયાન અરજદારN કરNલ ર^ૂઆત, b પેરા ન.ં૨.૩ મા ંનfધેલ 
છે, તે =જુબ તેઓની માગંણી =જુબpુ ંવીજ જોડાણ સામાવાળા વીજ કંપની mારા આપવામા ં
આવેલ હોઈ, હાલની ફ#રયાદને અરજદારN પરત ખ�ચેલ છે. bને માXય રાખવામા ંઆવે છે. 
અ]ેથી સદર બાબતે કોઈ Yકુમ નથી.  

૪.૩. આથી આ રOતે પેરા ન.ં૪.૨ =જુબ Yકુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૪. ખચ5 �ગે કોઇ �કુાદો નથી. 
૪.૫. અરજદારની અરC/ર^ૂઆત આ સાથે ફ�સલ કરવામા ંઆવે છે. 
    
 
         (#દલીપ રાવલ) 
         િવ�તુ લોકપાલ 
          Kજુરાત રા�ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૦૪.૦૨.૨૦૧૯. 


