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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.ં 113/2018 

અરજદાર : !ી ગોરધનભાઈ ખીમ-ભાઈ નાકરાણી 
                         0ુ.ંપો. ભ4સાણ-૩૬૫૫૩૫. તા. લીલીયા. -.અમર=લી. 
  

રFૂઆત કરનાર: કોઈ હાજર ર@ુ ંનહA. 
 

િવHIધ 
 

સામાવાળા : કાયBપાલક ઈજનેર 
   પિEમ Fજુરાત વીજ કંપની Hલિમટ=ડ 
   િવભાગીય કચેરA ન.ં૨, અમર=લી-૩૬૫૬૦૧. 
 

રFૂઆત કરનાર: !ી ક=. આર. પરAખ, કાયBપાલક ઈજનેર, પી-વીસીએલ, અમર=લી-૧  
::: રFૂઆત::: 

1.0. અરજદાર=, પિEમ Fજુરાત વીજ કંપની Hલિમટ=ડ, ભાવનગરના Rાહક ફTરયાદ િનવારણ 
ફોરમની ફTરયાદ ન.ં૧૦૯/૨૦૧૮-૧૯ અWવયે અપાયેલ Xકુમ Yમાકં ૪૯૦૪  
તા.૨૪.૧૦.૨૦૧૮ ના X[ુમથી નારાજ થઈ અ]ે ર^ૂઆત કર=લ છે. a ર^ૂઆતને આ  
કચેરAના ક=સ ર-bટર= દાખલ કરA ક=સ ન.ં૧૧૩/૨૦૧૮ થી નcધેલ છે. સદર ક=સની dનુવણી 
તા. ૧૭.૦૧.૨૦૧૯ તથા બી- dનુવણી તા.૩૧.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ રાખવામા ં આવેલ. 
અરજદાર બgેં વખતની dનુવણી દરhયાન હાજર ન રiા. 

2.0. અરજદાર= લેHખતમા ંનીચે 0જુબ ર^ૂઆત કરA. 
૨.૧. અરજદાર, !ી ગોરધનભાઈ ખીમ-ભાઈ નાકરાણીએ, લીલીયા તાjકુાના ભ4સાણ ખાતે 

આવેલ જમીનના સરવે ન.ં૧૯/૧પૈકA મા ં ખેતી િવષયક વીજ જોડાણ મેળવવા માટ= 
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તા.૧૪.૦૯.૨૦૧૨ ના રોજ સામાવાળાની પેટા-િવભાગીય કચેરA, લીલીયા મોટા ખાતે અર- 
કર=લ. 

૨.૨. પેરા ન.ં૨.૧ ની અર- અWવયે સામાવાળા nારા તા.૧૨.૦૬.૨૦૧૭ ના રોજ oદાજપ] 
પાઠવવામા ંઆવેલ, પરંq ુ કૌsંુHબક લtન uસગંના ખચBના કારણે oદાજપ]ના ંનાણા ં
ભરપાઈ કરA શક=લ નહw તેમ અરજદાર= જણાવેલ. 

૨.૩. સામાવાળા nારા અરજદારની પેરા ન.ં ૨.૧ ની અર-ની માગંણીવાx વીજ જોડાણ રદ 

કરવામા ં આવેલ તથા વીજ જોડાણ જોઈqુ ં હોય તો નવી અર- કરવા અરજદારને 
જણાવવામા ંઆવેલ aથી અરજદાર વીજ જોડાણથી વHંચત રહ=લ છે. નવા વીજ જોડાણની 
અર-મા ં વીજ જોડાણ મેળવવામા ં વy ુ સમય લાગે તેમ હોઈ તથા અરજદારને 
ખેતીવાડAમાથંી િનzતૃ થયા બાદ વીજ જોડાણ મળે તેમ હોઈ, ખેતીમાથંી કોઈ આવક મળA 
શક= તેમ નથી. કૌsંુHબક લtન uસગંના ખચB તથા -વન િનવાBહ કરવા અથ| સદર વીજ 
જોડાણ અપાવવા જણાવેલ. 

૨.૪. અરજદાર= દશાBવેલ તમામ કારણો તથા હકAકતને }યાને લઈ વીજ જોડાણ મં̂ ૂર કરવા 
િવનતંી કરA. 

3.0. dનુવણી દરhયાન સામાવાળાએ નીચે 0જુબ ર^ૂઆત કરA. 
૩.૧. અરજદાર, !ી ગોરધનભાઈ Hખમ-ભાઈ નાકરાણી nારા તા.૧૪.૦૯.૨૦૧૨ ના રોજ   

~.૨૦૦/-  નcધણી ચા�, રસીદ ન.ં૪૩૧૯૭૪ થી ભરપાઈ કરA, લીલીયા તાjકુાના ભ4સાણ 

ખાતે, સરવે ન.ં૧૯/૧પૈકA મા ંખેતી િવષયક વીજ જોડાણ મેળવવા માટ= અર-ની નcધણી 

કરાવવામા ંઆવેલ. 

૩.૨. સામાવાળાની લીલીયા પેટા-િવભાગીય કચેરA ખાતે સદર અર-ના અRતાYમ 0જુબ 

અરજદારને પ] ન.ં૨૫૪૦ તા.૧૨.૦૬.૧૭ ના રોજ ~. ૭૪૩૫/- �ુ ંoદાજપ] પાઠવવામા ં

આવેલ, aના ં નાણા ં ભરપાઈ કરવાની છે�લી તા.૧૦.૦૭.૨૦૧૭ હતી. સદર સમય  

મયાBદામા ંઅરજદાર nારા oદાજપ]ના ંનાણા ંભરપાઈ કરવામા ંઆવેલ નહA, તેમજ નાણા ં

ભરવાની સમય મયાBદામા ં વધારો કરવા માટ=ની અર- પણ કરવામા ં આવેલ નહw. 
   

૩.૩. Fજુરાત િવ�તુ િનય]ંક આયોગના સ�લાય કોડ,૨૦૦૫, �હ=રનામા ન.ં૪ વષB ૨૦૧૫ ના 

પેરા ન.ં૪.૧૦૪ 0જુબ oદાજપ]ની સમય મયાBદા એક માસની દશાBવેલ છે. સામાવાળા 
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વીજ કંપનીના uવતBમાન િનયમો�સુાર અરજદારના oદાજપ]ની સમય મયાBદા વધારA 

શકાય છે, પરંq ુઆ માટ= અરજદાર= સમય મયાBદા �ણૂB થાય તે પહ=લા ં0દુત વધારવા 

માટ=ની અર- સબંિંધત પેટા-િવભાગીય કચેરAમા ંકરવાની હોય છે. અરજદાર જો સમય 

મયાBદામા ંoદાજપ]ની 0દુત વધારવાની અર- કર= નહw તો તેવા સજંોગોમા ંઅરજદારની 

વીજ જોડાણની અર- ર� કરA દ�તર= કરવાની રહ= છે.  

૩.૪. અરજદાર nારા સદર બાબત oગે ફોરમ, ભાવનગર ખાતે ર^ૂઆત કરવામા ંઆવેલ હતી 

aને ફોરમે ક=સ ન.ં૧૦૯/૨૦૧૮-૧૯ થી નcધેલ. ફોરમ nારા પ] ન.ંબીઝેડ/ફોરમ/ ૧૦૯/૧૮-

૧૯/૪૯૦૪ તા.૨૪.૧૦.૨૦૧૮ થી સદર અર- ર� કરવામા ંઆવે છે તેમ �કુાદો આપવામા ં

આવેલ, a િનયમો�સુાર છે.  

૩.૫. સામાવાળા nારા અરજદારને ઉપ�ુB[ત તમામ બાબતો સમ�વવામા ંઆવેલ, a સદંભBમા ં

અરજદાર= સામાવાળાની પેટા-િવભાગીય કચેરA, લીલીયા ખાતે ~.૨૦૦/- નcધણી ચા� 

રસીદ ન.ં૨૧૬૯૦૧ તા.૦૫.૧૧.૨૦૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કરA, નzુ ં ખેતી િવષયક વીજ    

જોડાણ મેળવવા માટ= અર-ની નcધણી કરાવેલ છે. 

 ::: Lકુાદો  ::: 

4.0. dનૂાવણી દરhયાન અરજદાર= કર=લ લેHખત ર^ૂઆત તથા સામાવાળાની ર^ૂઆત અને ર^ૂ 
કરાયેલા દbતાવે- �રુાવાઓને આધાર= નીચે 0જુબના િનણBય ઉપર આzુ ં�.ં 

4.1. પેરા ન.ં3.1 મા ં દશાNOયા Pજુબ અરજદાર8 ખેતી િવષયક વીજ જોડાણની અરT 

સામાવાળાને નUધાવેલ. સામાવાળા Vારા સદર અરTનો લીલીયા પેટા-િવભાગીય કચેર@ 

ખાતે અYતાZમ આOયા Pજુબ સદર અરT[ુ ં \દાજપ- તા.12.06.2017ના રોજ 

આપવામા ંઆવેલ, ] અરજદારને ^ા_ત થયેલ છે.  

4.2. અરજદાર Vારા તા.12.06.17 ના \દાજપ-ના ંનાણા ંભરપાઈ કરવામા ંઆવેલ નથી 

તેમજ સદર નાણા ંભરપાઈ કરવા માટ8 સમય મયાNદામા ંવધારો કરવા માટ8 સામાવાળાની 

પેટા-િવભાગીય કચેર@ ખાતે અરT પણ કરવામા ંઆવેલ નથી. 

4.3. હાલની રFૂઆતમા ંઅરજદાર8 કૌeંુfબક લgન હોવા[ુ ંકારણ બતાવીને \દાજપ-ની રકમ 

ભરપાઈ કર@ શક8લ નથી તેમ દશાNવેલ છે, પરંh ુસદર બાબતે સામાવાળા વીજ કંપનીને 

\દાજપ-ના ંનાણા ંભરવાની સમય મયાNદા વધારવાના હ8h ુસાથે સદર કારણો રFૂ કર@ 

શiા હોત, પરંh ુઅરજદાર8 તેમ કર8લ નથી. \દાજપ-ના ંનાણા ંભરપાઈ કરવાની છેjલી 
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તાર@ખ બાદ અરજદાર8 આશર8 એક વષNની Pદુત બાદ સદર \દાજપ-ની રકમના ંનાણા ં

lવીકારવા માટ8 અરT કર8લ છે.  

4.4. પેરા ન.ં 3.5 મા ંદશાNOયા Pજુબ અરજદાર8 નmુ ં ખેતી િવષયક વીજ જોડાણ મેળવવા 

સામાવાળાની વીજ કચેર@મા ંનવેસરથી અરT પણ નUધાવેલ છે.  

4.5. ઉપnુN3ત અવલોકનોને Iયાને લેતા ંસામાવાળા Vારા કરવામા ંઆવેલ કાયNવાહ@ વીજળ@ 

oરુવઠા સqંહતા rહ8રનામા,2015 Pજુબ ^વતNમાન જોગવાઈ અ[સુાર છે. આથી ફોરમનો 

tકુમ lવીકારવાપા- છે.   

૪.૬. આથી આ રAતે પેરા ન.ં૪.૫ 0જુબ Xકુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૭. ખચB oગે કોઇ �કુાદો નથી. 
૪.૮. અરજદારની અર-/ર^ૂઆત આ સાથે ફ�સલ કરવામા ંઆવે છે. 
    
 
 
         (Tદલીપ રાવલ) 
         િવ�તુ લોકપાલ 
          Fજુરાત રા�ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૦૫.૦૨.૨૦૧૯. 
 


