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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 

વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેશ િ.ં૨૪/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી ચદુંલાલ માવજીભાઈ છાભૈયા 
   મુ.ંપો. વવરાણી મોટી-૩૭૦૬૬૫. તા. નખત્રાણા(કચ્છ). 
  

રજૂઆત કરિાર: શ્રી આર. એસ. જાડજેા, અવિકૃત પ્રવતવનવિ  

શ્રી ચદુંલાલ માવજીભાઈ છાભૈયા 
 

વિરૂધ્ધ 

સામાિાળા : કાયયપાલક ઇજનેર, 

પવિમ ગજુરાત વીજ કંપની લલવમટેડ, 

વવભાગીય કચેરી, નખત્રાણા-૩૭૦૬૧૫(કચ્છ)  

 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી  એમ. કે. વોરા, કાયયપાલક ઇજનેર, પીજીવીસીએલ, નખત્રાણા. 
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, પવિમ  ગજુરાત  વીજ કંપની લલવમટેડ,  ભજુના ગ્રાહક ફરરયાદ વનવારણ ફોરમની ફરરયાદ ન.ં 
પીજી ૦૧/૧૯/૨૦૧૫-૧૬ અન્વયે અપાયેલ હકુ્મ ક્રમાકં ૧૭૦ તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૫ નુ ંપાલન કરવા અરે્થ અતે્ર 
રજૂઆત કરેલ છે, જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે Admission level પર દાખલ કરી કેસ ન.ં૨૪/૨૦૧૭ 
ર્થી નોંિેલ છે. આ કેસની સનુાવણી તા.૨૭.૦૪.૨૦૧૭ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

૨.૦. સનુાવણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર ગજુરાત રાજ્યના કચ્છ જીલ્લાના પછાત અને અવવકવસત વવસ્તારમા ંરહ ેછે, તેમજ ખતેી કરીને 

કુટંુબનુ ંભરણ પોષણ કરે છે. અરજદાર કાયદાર્થી અજ્ઞાત છે.  

૨.૨. અરજદારે તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૯ ના રોજ ખેતી વવષયક વીજ જોડાણ માટે જરૂરી આિાર પરુાવા સારે્થ સામાવાળાને 
અરજીની નોંિણી કરાવેલ.   

 સામાવાળા દ્વારા તા.૦૫.૧૧.૨૦૧૪ ના રોજ અંદાજપત્ર પાઠવવામા ંઆવેલ, જે અંદાજપત્રના ંનાણા ંઅરજદારે 
તા. ૨૧.૧૧.૨૦૧૪ ના રોજ સામાવાળાની નખત્રાણા કચેરી ખાતે ભરપાઈ કરેલ. 

૨.૩. અંદાજપત્રના ંનાણા ંભરપાઈ કયાય બાદ સામાવાળા દ્વારા વીજ જોડાણ ચાલ ુકરવામા ંન આવતા ંઅરજદારે 
સામાવાળાના ગ્રાહક ફરરયાદ વનવારણ ફોરમ સમક્ષ તા.૨૧.૦૫.૨૦૧૫ ના રોજ ફરરયાદ દાખલ કરેલ, જેનો 
વનકાલ ફોરમ દ્વારા તા.૨૦.૦૨.૨૦૧૭ ના પત્ર મજુબ કરવામા ંઆવેલ. 
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૨.૪. અરજદારની ખેતી વવષયક વીજ જોડાણની માગંણીવાળા સરવે ન.ં૧૦૨ પૈકી ૧૨ મા ંપાણી ખારૂ ર્થઈ જતા ં
અરજદારે બોરવેલ માટે બે ગુઠંા જમીન મેળવવા રેવન્ય ુવવભાગમા ંઅરજી કરેલ. તા.૩૦.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ 
સરકારશ્રીના હકુમ અન્વયે બે ગુઠંા જમીન અરજદારને મજૂંર કરવામા ંઆવેલ. સદર જમીન મોજે જતાવીરાની 
સીમમા ંઆવેલ છે, જેમા ંરેવન્ય ુરેકોડયના આિાર પરુાવા તા.૦૧.૦૮.૨૦૧૬ ના રોજ અરજદારને પ્રાપ્ત ર્થયેલ.  

૨.૫. પેરા ન.ં ૨.૪ મા ંદર્ાયવેલ જમીન અરજદારને ફાળવવામા ંઆવતા ંઅરજદારે તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૯ ના રોજની 
અરજીના સદંભયમા ંખતેી વવષયક વીજ જોડાણના સ્ર્થળફેર સારે્થ વીજભાર વિારવા અંગે સામાવાળાની કચેરીમા ં
તા. ૧૬.૦૮.૨૦૧૬ ના રોજ રૂ.૫૦૦/- નોંિણી ફી પેટે ભરપાઈ કરેલ.  

૨.૬. અરજદારે કુવો/બોર બનાવવા માટે તા.૩૦.૦૫.૨૦૧૫ ના રોજ અરજી કરેલ, પરંત ુસદર જમીનનો હકુમ 
તા.૩૦.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ, એક વષય પછી કરવામા ંઆવેલ છે, તર્થા તે અંગેના રેવન્ય ુદસ્તાવેજો ઓગસ્ટ, 
૨૦૧૬ મા ંઅરજદારને પ્રાપ્ત ર્થયેલ છે. આ અગાઉ તા.૨૧.૦૫.૨૦૧૫ ના રોજ અરજદારે ફોરમ સમક્ષ ફરરયાદ 
કરેલ જેનુ ંવનવારણ પણ વવલબંર્થી ર્થયેલ છે. સામાવાળા-નખત્રાણા દ્વારા સદર ફોરમની સચૂનાનો અમલ પણ 
કરવામા ંઆવેલ નર્થી.  

૨.૭. અરજદાર તેઓના કબજાવાળી જમીનમા ંકવૂા/બોરના પાણીર્થી (એંજીન દ્વારા) વપયત કરતા આવેલ તર્થા 
તેઓની માલલકીની જમીનમા ંકવૂા/બોરમા ંપાણી ખારૂ ર્થઈ ગયેલ હોઈ તે અંગેની વવગત રેવન્ય ુરેકોડય ૭/૧૨ 
મા ંદર્ાયવેલ છે. સામાવાળાના અવિકારી જ્યારે સ્ર્થળ પર તપાસણી અંગ ેઆવેલ ત્યારે પણ સદર બાબત 
અંગે જાણ કરીને જણાવેલ કે અરજદારે કવૂો બનાવવા માટે જમીનની માગંણી કરેલ છે.  

 રેવન્ય ુવવભાગ દ્વારા સદર માગંણી વાળી જમીન પ્રાપ્ત ર્થયે તે અંગેના દસ્તાવેજી પરુાવા મળ્યા બાદ અરજદાર 
સ્ર્થળફેર માટે અરજી નોંિાવરે્, ત્યાર બાદ વીજ જોડાણ ચાલ ુકરી આપવા અંગ ેવવનતંી કરવામા ંઆવેલ, તે 
બાબત અંગ ેઅરજદારને વીજ જોડાણ ચાલ ુકરવા અંગનેુ ંઆશ્વાસન પણ સામાવાળા દ્વારા આપવામા ંઆવેલ.  

૨.૮. સનુાવણીના અંતે અરજદારે વવનતંી કરી જણાવેલ કે અરજદારની માગંણી મજુબ ખતેી વવષયક વીજ જોડાણ 
તાત્કાલલક ચાલ ુકરી આપવા સામાવાળાને હકુમ કરવો.         

૩.૦. સનુાવણી દરમ્યાન સામાવાળાએ નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદારે ગામ ચરાખડા, સરવે ન.ં૧૦૨પૈકી૧૨ મા ંતા.૩૧.૧૨.૨૦૦૯ ના રોજ નવા ખતેી વવષયક વીજ જોડાણ 

મેળવવા અરજી નોંિાવેલ, જેને જી.પી.ન.ં૬૩૩ ર્થી નોંિવામા ંઆવેલ. સદર સરવે નબંરમા ંઅરજદાર સારે્થ 
અન્ય બે અરજદારો (અરજદારના ભાઈઓ) દ્વારા વીજ જોડાણ મેળવવા માટે અલગર્થી અરજીની નોંિણી 
કરાવવામા ંઆવેલ. જે તે સમયે એક સરવે નબંરમા ંએક વીજ જોડાણ આપી ર્કાય તેવો વનયમ અસ્સ્તત્વમા ં
હોવા છતા ંસામાવાળાની પેટા-વવભાગીય કચેરી દ્વારા ખેતી વવષયક વીજ જોડાણની ત્રણ અરજીઓ અલગ 
અલગ નોંિવામા ંઆવેલ.  

૩.૨. સામાવાળાની પેટા-વવભાગીય કચેરી દ્વારા સ્ર્થળની મોજણી કયાય બાદ SR No. 6219365 ર્થી નીચે મજુબનુ ં
અંદાજપત્ર આપવામા ંઆવેલ.    

  

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 અંદાજપત્રના ંનાણા ંઅરજદારે  તા.૨૧.૧૧.૨૦૧૧ ના રોજ રસીદ ન.ં ૭૬૦૪૩૭/૩૮/૩૯ ર્થી ભરપાઈ કરેલ. 
અંદાજપત્રના ંનાણા ંભરતી વખતે અરજદાર દ્વારા જમીન માલલકી અંગેના કોઈ પરુાવા રજૂ કરવામા ંઆવેલ 
નહોતા. સામાવાળાએ પણ કોઈ જાતની કાળજી રાખ્યા વગર એક જ સરવે નબંરમા ંત્રણ વીજ જોડાણના 
અંદાજપત્રના ંનાણા ંસ્વીકારેલ હતા.ં  

૩.૩. પેરા ન.ં ૩.૧ મા ંદર્ાયવેલ ખતેી વવષયક વીજ જોડાણની અરજી સદંભે વીજ લાઈનના કામ દરમ્યાન એક સરવે 
નબંરમા ંત્રણ વીજ જોડાણ વાળી બાબત સામાવાળાને ધ્યાનમા ંઆવતા ંસામાવાળા દ્વારા તા.૦૫.૦૩.૨૦૧૫ 
ના રોજ અરજદારને નોટીસ આપી જણાવવામા ંઆવેલ કે એક સરવે નબંરમા ંએક ખેતી વવષયક જોડાણ 
મળવાપાત્ર હોઈ, અન્ય વીજ જોડાણ આપી ન ર્કાય, જે અંગે અરજદાર દ્વારા કોઈ પ્રત્યતુ્તર સામાવાળાને રજૂ 
કરવામા ંઆવેલ નહોતો. 

૩.૪. અરજદાર દ્વારા સદર જમીનના સરવે ન.ં ૧૦૨પૈકી૧૨ મા ંઘરમેળે ત્રણ ભાગ કરીને ત્રણેય સરવે નબંરમા ંવીજ 
જોડાણ આપવા માટે ફોરમ સમક્ષ તા.૨૬.૦૫.૨૦૧૫ ના રોજ ફરરયાદ દાખલ કરવામા ં આવેલ. ત્રણેય 
અરજદારોને ફોરમ દ્વારા સાભંળ્યા બાદ તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ ફોરમના હકુમ અન્વયે ખેતી વવષયક વીજ 
જોડાણ અરજદારની તરફેણમા ંસરવે ન.ં ૧૦૨ પૈકી ૧૨ પૈકી ૧, ૧૦૨ પૈકી ૧૨ પૈકી ૨ તર્થા ૧૦૨ પૈકી ૧૨ મા ં
ચાલ ુકરવા આદેર્ કરેલ. સદર હકુમના આિારે વીજ જોડાણ આપવાની કાયયવાહી દરમ્યાન સામાવાળાની 
પેટા-વવભાગીય કચેરીના ધ્યાનમા ંઆવેલ કે અરજદારો કોઈ પણ પવૂય મજૂંરી વગર સરકારી પડતર જમીનમા ં
વીજ જોડાણ મેળવવા માગં ેછે, જેના કોઈ પણ આિાર પરુાવા અરજદાર દ્વારા રજૂ કરવામા ંઆવેલ નહોતા. 
ફોરમ સમક્ષ પણ અરજદાર દ્વારા ખેતી વવષયક વીજ જોડાણનુ ંસ્ર્થળ બદલવાની કોઈ માગંણી કે અરજી કે 
રજૂઆત કરવામા ંઆવેલ નહોતી તેમજ કોઈ આિાર પરુાવા પણ રજૂ કરવામા ંઆવેલ નહોતા.  

૩.૫. તા.૧૭.૧૦.૨૦૧૫ ના રોજ સામાવાળાની વતુયળ કચેરી, ભજૂ દ્વારા અરજદારના ખેતી વવષયક વીજ જોડાણ 
વાળા માગંણીના સ્ર્થળ પર તપાસ કરવામા ંઆવેલ તર્થા તે અંગેનુ ંરોજકામ કરવામા ંઆવેલ જે મજુબ સદર 
સરવે નબંરમા ંકોઈ બોર/કવૂો હયાત ન હતો જેર્થી તા.૧૭.૧૦.૨૦૧૫ના પત્રર્થી અરજદારને જરૂરી આિાર 
પરુાવા રજૂ કરવા અને બોર/કવૂો બનાવવા જાણ કરવામા ંઆવેલ. અરજદાર દ્વારા આ અંગે કોઈ પ્રત્યતુ્તર ન 
અપાતા ંતા.૩૦.૧૧.૨૦૧૫ ના રોજ ફરીર્થી નોટીસ આપી અરજદારને જાણ કરવામા ંઆવેલ.  

૩.૬. તા.૦૧.૧૨.૨૦૧૫ ના રોજ અરજદાર દ્વારા તેઓને મજૂંર ર્થયેલ જમીનમા ંબોર/કવૂો બનાવવા માટે મદુત 
માગંતી અરજી કરવામા ંઆવેલ, પરંત ુસદર અરજી સારે્થ નવી મજૂંર ર્થયેલ જમીનના કોઈ દસ્તાવેજી પરુાવા 
રજૂ કરેલ ન હતા. અરજદારની સદર અરજી અંગે સામાવાળાની વવભાગીય કચેરી દ્વારા ફોરમના ચકુાદાનો 
અભ્યાસ કરાતા ંઅરજદારની સદર અરજી ફોરમના ચકુાદાને સસુગંત ન હોઈ સદર અરજીને રદ કરીને દફ્તરે 
કરવામા ં આવેલ અને તે અંગેની જાણ અરજદારને તા.૧૫.૧૨.૨૦૧૫ ના રોજ કરવામા ં આવેલ તર્થા 
અંદાજપત્રના ભરપાઈ કરેલ નાણા ં પરત લેવા જણાવવામા ં આવેલ. સદર બાબત અંગ ે ફોરમને પણ 
તા.૨૧.૧૨.૨૦૧૫ ના પત્રર્થી જાણ કરવામા ંઆવેલ.  

૩.૭. અરજદાર દ્વારા સદર બાબત અંગે વવદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષ અરજી કરેલ. તા.૧૫.૦૨.૨૦૧૬ ના પત્રર્થી વવદ્યતુ 
લોકપાલ દ્વારા મારહતી માગંવામા ંઆવેલ, જેના અનુસંિંાને  સામાવાળા દ્વારા તા.૨૮.૦૨.૨૦૧૬ ના પત્રર્થી 
વવદ્યતુ લોકપાલને મારહતી રજૂ કરવામા ંઆવેલ.     

૩.૮. અરજદારને  કવૂા/બોર માટે બે ગુઠંા જમીન તા.૩૦.૦૬.૨૦૧૬ ના હકુમર્થી મામલતદાર, નખત્રાણા દ્વારા મજૂંર 
કરવામા ંઆવેલ. અરજદારે ફોરમ સમક્ષ સદર જમીનના દસ્તાવેજો રજૂ કરી નવી જગ્યાએ વીજ જોડાણ 
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તબરદલ કરવા રજૂઆત કરેલ. ફોરમ દ્વારા અરજદારની સદર  રજૂઆત અન્વયે તા.૦૧.૦૮.૨૦૧૬ ના પત્રર્થી 
બદલાયેલ સજંોગો પ્રમાણ ેવીજ જોડાણ અરજદારની મજૂંર ર્થયેલ સરકારી જમીનમા ંસ્ર્થળફેર સારે્થ આપવા 
કાયયવાહી કરવા જણાવવામા ંઆવેલ. 

૩.૯. સામાવાળા દ્વારા તા.૧૬.૦૮.૨૦૧૬ ના રોજ બદલાયેલ સજંોગોમા ંસ્ર્થળફેર કરવાની અરજી નખત્રાણા પેટા-
વવભાગીય કચેરી દ્વારા સ્વીકારવામા ંઆવેલ. અરજદારે અંદાજપત્રના ંનાણા ંતા.૨૧.૧૧.૨૦૧૪ ના રોજ ભરપાઈ 
કરેલ છે, જ્યારે નવી જમીન મામલતદારના હકુમ અન્વયે તા.૩૦.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ સપંાદન કરેલ છે. આમ, 
અંદાજપત્ર ભયાય બાદ ૨૧ મરહના પછી change of circumstances ની અરજી રજૂ કરેલ હોઈ તે  change of 

circumstances ના પરરપત્ર સારે્થ સસુગંત ન હોઈ, માન્ય રાખી ર્કાય તેમ ન હોઈ, સામાવાળાના 
નાયબ ઈજનેર, નખત્રાણા દ્વારા સદર અરજી રદ્ કરી તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૬ ના રોજ અરજદારને જાણ 
કરવામા ંઆવેલ છે.  

૩.૧૦. ફોરમના હુકમ અન્વયે અરજદારની ફરરયાદ મજુબ નવા વીજ જોડાણ મેળવવા અંગે અરજદારે સરવે 
ન.ં ૧૦૨ પૈકી ૧૨ પૈકી ૧ ના ૭/૧૨ તર્થા ૮-અ ના ઉતારા તર્થા ગામનો નમનૂા ન.ં૬ ની નોંિ રજૂ 
કરી, અલગર્થી વીજ જોડાણ મેળવવા માગંણી કરેલ છે, જે બદલાયેલ પરરસ્સ્ર્થવતના સજંોગો અન્વયે 
નવા ખેતી વવષયક વીજ જોડાણ આપવા અંગે ગજુરાત ઉજાય વવકાસ વનગમ લલવમટેડના પરરપત્ર ન.ં 
GUVNL/Tech/2189 dated 24.10.2013 ને ધ્યાને લેતા,ં તેમજ અંદાજપત્રના ંનાણા ંભરપાઈ કરેલ હોય 
તે સજંોગોમા ંનવુ ંખેતી વવષયક વીજ જોડાણ અરજદારની માલલકીની જમીન સરવે ન.ં૧૦૨ પૈકી ૧૨ 
પૈકી ૧ મા ંસામાવાળા કંપનીના પ્રવતયમાન વનયમ મજુબ ૧૨૦ રદવસમા ંચાલ ુકરવા ફોરમે હુક્મ 
કરેલ છે, જ્યારે અરજદારે નવી જમીન મામલતદારના હુકમ અન્વયે તા.૩૦.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ 
સપંારદત કરેલ છે. આમ, ફોરમના હુકમ બાદ અરજદારે સમય મયાયદામા ંજરૂરી કાયયવાહી કરેલ ન 
હોઈ, અરજદારની પેરા ન.ં ૩.૧ મા ંદર્ાયવેલ અરજીને રદ્ કરી દફ્તરે કરેલ છે. અરજદારની હાલની 
રજૂઆત અન્વયે નવી સપંારદત કરેલ જમીન સરવે ન.ં ૧૩૪ પૈકી ૪ પૈકી ગામ જતાવીરામા ંવીજ 
જોડાણ મેળવવાની રજૂઆત કરેલ છે, જે વનયમોનસુાર ન હોઈ વીજ જોડાણ આપી ન ર્કાય. 
અરજદારે સદર વીજ જોડાણ મેળવવા માટે નવેસરર્થી અરજી નોંિાવવી પડે.           

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સનૂાવણી દરમ્યાન અરજદારે કરેલ રજૂઆત તર્થા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલા દસ્તાવેજી 

પરુાવાઓને આિારે નીચ ેમજુબના વનણયય ઉપર આવુ ંછ.ં 
૪.૧. અરજદારે ફોરમના હુકમ ન.ં૧૭૦ તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૫ અન્વયે કન્વીનર, ગ્રાહક ફરરયાદ વનવારણ ફોરમ, ભજુ 

દ્વારા પાઠવવામા ંઆવેલ પત્ર ન.ં૩૦૫ તા.૨૦.૦૨.૨૦૧૫ અન્વયે ફોરમના હકુમનુ ંપાલન ર્થયેલ ન હોઈ, તેમજ 
અરજદારને વીજ જોડાણ આપવા અંગેની કાયયવાહી સામાવાળા દ્વારા કરવામા ંઆવેલ ન હોઈ, સદર હકુમનુ ં
પાલન કરાવા માટે હાલની રજૂઆત દાખલ કરેલ છે. 

૪.૨. ગ્રાહક ફરરયાદ વનવારણ ફોરમ દ્વારા કેસ ન.ં પીજી ૦૧/૧૯/૨૦૧૫-૧૬ અન્વયે અરજદારની ફરરયાદ દાખલ 
કરી પત્ર ન.ં૧૭૦ તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ હકુમ કરવામા ં આવેલ જે હકુમનુ ં પાલન કરાવવા અરે્થ 
અરજદારની સદર રજૂઆતને Admission level પર દાખલ કરવામા ંઆવેલ. 
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૪.૩. પેરા ન.ં૩.૧ ર્થી ૩.૪ મા ં દર્ાયવ્યા મજુબ અરજદાર દ્વારા નવા ખેતી વવષયક વીજ જોડાણની અરજી 
તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૯ ના રોજ સરવે ન.ં૧૦૨ પૈકી ૧૨, ગામ-ચરાખડામા ંવીજ જોડાણ મેળવવા નોંિાવવામા ંઆવેલ. 
અરજદારની સદર અરજીની સારે્થ અરજદારના અન્ય બ ેભાઈઓ દ્વારા પણ સદર સરવે નબંરમા ંખેતી વવષયક 
વીજ જોડાણ મેળવવા અરજીની નોંિણી કરાવેલ. સામાવાળા દ્વારા સદર અરજી અન્વયે અરજદારને અંદાજપત્ર 
આપવામા ંઆવેલ જે સામાવાળાએ તા.૨૧.૧૧.૨૦૧૧ ના રોજ સ્વીકારેલ છે. ત્યાર બાદ સદર ખેતી વવષયક 
વીજ જોડાણની અરજી અન્વયે વીજ લાઈનના કામ દરમ્યાન એકજ સરવે નબંરમા ંત્રણ વીજ જોડાણની 
માગંણીની બાબત સામાવાળાના ધ્યાન પર આવેલ છે.  

૪.૪. સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા એક સરવે નબંરમા ંસદર અરજદાર તર્થા અન્ય અરજદારના કુલ ત્રણ વીજ 
જોડાણો આપી ન ર્કાય તે બાબતની નોટીસ બાદ અરજદાર તર્થા અન્ય અરજદાર દ્વારા ફોરમ સમક્ષ 
તા.૨૬.૦૫.૨૦૧૫ ના રોજ ફરરયાદ દાખલ કરવામા ંઆવેલ છે. સદર ફરરયાદ સરવે ન.ં૧૦૨ પૈકી ૧૨ મા ં
ઘરમેળે ત્રણ ભાગ કરી ત્રણયે સરવે નબંરમા ંવીજ જોડાણ ચાલ ુકરી આપવા બાબત અંગેની છે. ફોરમ દ્વારા 
તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૫ ના હકુમ અન્વયે અરજદાર તર્થા અન્ય અરજદારની રજૂઆત સાભંળ્યા બાદ સરવે ન.ં૧૦૨ 
પૈકી ૧૨ પૈકી ૧, ૧૦૨ પૈકી ૧૨ પૈકી ૨ તર્થા સરવે ન.ં૧૦૨ પૈકી ૧૨ મા ંવીજ જોડાણ ચાલ ુકરી આપવા આદેર્ 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

૪.૫. સામાવાળા દ્વારા સદર ફોરમના હકુમ અન્વયે ખેતીવાડી વીજ જોડાણની માગંણીવાળા સ્ર્થળ પર તપાસ 
દરમ્યાન કોઈ બોર/કવૂો હયાત ન હોવાનુ ંનોંિી તા.૧૭.૧૦.૨૦૧૫ ના રોજ રોજકામ કરી તર્થા તે અંગેની 
નોટીસ અરજદારને પાઠવવામા ં આવેલ છે. ત્યાર બાદ ફરીર્થી તા.૩૦.૧૧.૨૦૧૫ ના રોજ નોટીસ દ્વારા 
અરજદારને જાણ કરવામા ંઆવેલ છે. 

૪.૬. પેરા ન.ં૩.૬ મા ંદર્ાયવ્યા મજુબ અરજદાર દ્વારા તેઓને મજૂંર ર્થયેલ જમીનમા ંબોર/કવૂો બનાવવા માટે વધ ુ
સમયની મદુતની અરજી કરવામા ંઆવેલ, પરંત ુઅરજદારે સદર અરજી મજૂંર ર્થયેલ જમીન અંગેના કોઈ 
દસ્તાવેજી પરુાવા રજૂ કરેલ ન હોઈ તર્થા અરજદારની સદર માગંણી ફોરમના ચકુાદા સારે્થ સસુગંત ન હોઈ, 
અરજદારની પેરા ન.ં ૩.૧ મા ંદર્ાયવેલ ખેતી વવષયક વીજ જોડાણની અરજી રદ્ કરી દફ્તરે કરવામા ંઆવેલ, 
જે અંગેની જાણ અરજદારને ૧૫.૧૨.૨૦૧૫ ના રોજ કરી અંદાજપત્રના ભરપાઈ કરેલ નાણા ંપરત મેળવવા 
જાણકારી આપવામા ંઆવેલ છે તર્થા ફોરમના સદર હકુમ અંગે તા.૨૧.૧૨.૨૦૧૫ ના પત્રર્થી ફોરમને પણ 
મારહતગાર કરવામા ંઆવેલ. સામાવાળાની ઉપયુયક્ત કાયયવાહી ફોરમના હકુમના પાલન અરે્થ કરવામા ંઆવેલ 
હોય તેમ જણાય છે.  

૪.૭. અરજદારે રજૂ કરેલ દસ્તાવેજો મજુબ મામલતદાર, નખત્રાણા દ્વારા પત્ર ન.ંજમન/વર્ી/૧૮૩૧/કવૂો-
િોરીયા/રજી.ન.ં૧૩૨/૨૦૧૫ તા.૩૦.૦૧.૨૦૧૬ ના રોજ હકુમ કરી મોજે જતાવીરા, તા.નખત્રાણાના ટ્રા.સ.ન.ં 
૧૩૪ પૈકી ૪ પૈકી મારં્થી જમીન એ.૦૦.૦૨ ગુઠંા (ચો.મી.૨૦૨) તર્થા િોરીયા માટે ૯૨૦ મીટર જમીન ભાડા પટ્ટ ે
અરજદારને કવૂો/બોર બનાવવા અરે્થ પાઠવવામા ંઆવેલ છે. જ્યારે સામાવાળાએ ફોરમના હકુમ અન્વયેની 
કાયયવાહી બાદ તા.૧૫.૧૨.૨૦૧૫ ના રોજ અરજદારની ખેતી વવષયક વીજ જોડાણની અરજીને રદ્ કરેલ છે. 
આમ, અરજદાર ફોરમના હકુમ અન્વયે સરવે ન.ં ૧૦૨ પકૈી ૧૨ પૈકી ૧ મા ંવીજ જોડાણ મેળવવા અંગ ેહક્કદાર 
હતા, ત્યારે અરજદારે સદર વીજ જોડાણ મોજે ગામ જતાવીરા, તા. નખત્રાણા, ટ્રા.સ.ન.ં ૧૩૪/પૈકી ૪ પૈકી 
મારં્થી જમીન આ.૦૦.૦૨ ગુઠંા (૨૦૨ ચો.મી.) મા ંમેળવવા સામાવાળાને રજૂઆત કરેલ તર્થા ફોરમ સમક્ષ 
પણ રજૂઆત કરેલ.           
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૪.૮. કન્વીનર, ગ્રાહક ફરરયાદ વનવારણ ફોરમ, ભજુના પત્ર ન.ં૧૮૯ તા.૦૧.૦૮.૨૦૧૬ અન્વયે સામાવાળાના 
કાયયપાલક ઈજનેરને ફોરમના હકુમનો અમલ ન ર્થવા બાબત પત્ર લખવામા ંઆવેલ છે જેમા ંGUVNLના 
પરરપત્ર ન.ં GUVNL/Tech/2189 dated 24.10.2013 મજુબ ફોરમના હકુમનુ ંપાલન કરવા અરે્થ સામાવાળાને 
જણાવવામા ંઆવેલ છે, તર્થા ત્યાર બાદ ફરીર્થી પત્ર ન.ં ૩૦૫ તા. ૨૦.૦૨.૨૦૧૭ ર્થી સદર હકુમની અમલવારી 
અંગે સામાવાળાને પત્ર પાઠવવામા ંઆવેલ છે.  

૪.૯. અરજદારની ખેતી વવષયક વીજ જોડાણની મળૂ માગંણી સરવે ન.ં૧૦૨ પૈકી ૧૨, ગામ ચરાખડા ખાતે કરવામા ં
આવેલ છે, જ્યારે ફોરમ સમક્ષની રજૂઆત અન્વયે અરજદાર તર્થા અન્ય સદર જમીનના ઘરમેળે વવભાજન 
કરી ૧૦૨ પૈકી ૧૨ પૈકી ૧, ૧૦૨ પૈકી ૧૨ પૈકી ૨ તર્થા ૧૦૨ પૈકી ૧૨ મા ંવીજ જોડાણ મેળવવા દાદ માગંલે છે, 
જેને ફોરમ દ્વારા ગ્રાહ્ય રાખી ૧૨૦ રદવસમા ંસદર વીજ જોડાણ આપવાની કાયયવાહી કરવા સામાવાળાને હકુમ 
કરવામા ંઆવેલ છે. અરજદારે તા.૩૦.૦૧.૨૦૧૬ ના રોજ કવૂો/બોર બનાવવા માટેની જમીન મોજે જતાવીરા 
ખાતે મેળવી સદર વીજ જોડાણ તે જમીનમા ંસ્ર્થળફેર સારે્થ મેળવવા તા.૧૧.૦૬.૨૦૧૬ ના રોજ ફોરમ સમક્ષ 
રજૂઆત કરેલ છે, જેના સદંભે ફોરમ દ્વારા તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૫ ના હકુમની અમલવારી માટે સામાવાળાને 
જણાવવામા ંઆવેલ છે. આમ, અરજદાર દ્વારા ફોરમ સમક્ષ કરવામા ંઆવેલ ફરરયાદ અન્વયે વીજ જોડાણ 
સરવે ન.ં૧૦૨ પૈકી ૧૨ વાળી વવભાજીત જમીનમા ંમજૂંર કરાવવા માટે વવનતંી કરાયેલ છે, જેમા ંસામાવાળા 
દ્વારા ફોરમના હકુમના પાલન કરવા અંગેની કાયયવાહી દરમ્યાન કવૂો/બોર ન હોવાના કારણે અરજદારની 
તા.૩૦.૧૨.૨૦૦૯ ની અરજીને રદ્ કરી દફ્તરે કરવામા ંઆવેલ છે. ત્યાર બાદ અરજદારે ફોરમ સમક્ષ સદર 
મજૂંર ર્થયેલ નવી જમીન મોજે જતાવીરા ખાતે વીજ જોડાણ મેળવવા રજૂઆત કરેલ છે. આમ, અરજદારની 
રજૂઆત તેઓની મળૂ ખતેી વવષયક વીજ જોડાણની અરજી રદ્ ર્થયા બાદ કરવામા ંઆવેલ છે, તર્થા ફોરમ 
દ્વારા આપેલ સમય મયાયદામા ંજરૂરી દસ્તાવેજો રજૂ કરાયેલ ન હોવાના કારણે તર્થા બોર/કવૂો ન કરેલ હોવાના 
કારણોસર સદર અરજીને રદ્ કરવાની સામાવાળાની કાયયવાહી વનયમોનસુાર છે. અરજદારે સદર માગંણીવાળી 
જમીન મોજે જતાવીરા ખાતે વીજ જોડાણ મેળવવા નવેસરર્થી અરજી નોંિાવવી પડ.ે  

૪.૧૦. અરજદારનો તા.૧૧.૦૬.૨૦૧૬ નો પત્ર નવી જગ્યાએ વીજ જોડાણ મેળવવાના સદંભે કન્વીનર ફોરમ ધ્વારા 
તા.૦૧.૦૮.૨૦૧૬ ના પત્ર દ્વારા સામાવાળાને ફોરમના તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૫ ના હકુમના અમલ અંગ ેમાગયદર્યન 
આપતો પત્ર છે. જ્યારે ફોરમનો તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૫ નો હકુમ અને તે મજુબ કરવામા ંઆવેલ કાયયવાહીની 
જાણકારી સામાવાળા દ્વારા પત્ર તા.૨૧.૧૨.૨૦૧૫ ના રોજ ફોરમ સમક્ષ રજૂ કરવામા ંઆવેલ છે, જેને કન્વીનર 
ફોરમ દ્વારા તા.૦૧.૦૮.૨૦૧૬ નો પત્ર લખતા ંપહલેા ંધ્યાનમા ંલઈ ર્કાઈ હોત. પરંત ુતેમ કરવામા ંઆવેલ 
નર્થી. જેર્થી કન્વીનર ફોરમ દ્વારા લખાયેલ તા.૦૧.૦૮.૨૦૧૬ નો પત્ર તર્થા તેમા ંદર્ાયવેલ વવગતોને ફોરમનો 
હકુમ માની ન ર્કાય.    

૪.૧૧. ફોરમના તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૫ ના હકુમ અંગેની કાયયવાહીની વવગતો મળ્યા બાદ વવદ્યતુ લોકપાલ કચેરી દ્વારા 
તા.૦૪.૦૬.૨૦૧૬ ના પત્રર્થી અરજદારની રજુઆતના સદંભયમા ં કન્વીનર, ગ્રાહક ફરરયાદ વનવારણ ફોરમ, 
ભજુનો સપંકય સાિવા અરજદારને જાણ કરવામા ંઆવેલ. આ પત્રનો સદંભય લઈને કન્વીનર ફોરમ દ્વારા 
તા.૦૧.૦૮.૨૦૧૬ ના પત્ર દ્વારા સામાવાળાને ફોરમના હકુમની અમલવારી અંગે માગયદર્યન આપેલ છે. કન્વીનર 
ફોરમ દ્વારા કરવામા ં આવેલ પ્રરક્રયા જાહરેનામા ન.ં ૨/૨૦૧૧ ની રૂએ વનયમોનસુાર ન હોઈ સદર 
તા.૦૧.૦૮.૨૦૧૬ ના પત્રને ફોરમના હકુમ તરીકે સ્વીકારી ન ર્કાય. ફોરમનો તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૫ નો હકુમ 
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સ્વીકારતા ં તે મજુબ કરવામા ંઆવેલ આદેર્ને માન્ય રાખતા ંસામાવાળા દ્વારા કરવામા ંઆવેલ કાયયવાહી 
વનયમોનસુારની હોઈ, અરજદારની હાલની રજૂઆત માન્ય રાખવામા ંઆવતી નર્થી.   

૪.૧૨. પેરા ન.ં ૩.૧ ર્થી ૩.૪ મા ંદર્ાયવેલ કાયયવાહીને ધ્યાને લતેા ંસામાવાળા દ્વારા અરજદારની સદર ખેતી વવષયક 
વીજ જોડાણની અરજીની નોંિણી તર્થા જે તે રેવન્ય ુદસ્તાવેજોની ખરાઈમા ંબેદરકારી દાખવેલ હોઈ સદર 
પ્રશ્ન ઉપસ્સ્ર્થત ર્થયેલ છે. નવા વીજ જોડાણની નોંિણીની કાયયવાહીમા ંવીજળી પરુવઠા સરંહતામા ંદર્ાયવેલ 
જોગવાઈ અનસુાર કાયયવાહી કરવા આર્થી સામાવાળાને આદેર્ કરવામા ંઆવે છે. સદર કેસમા ં નવા ખેતી 
વવષયક વીજ જોડાણની અરજી તર્થા દસ્તાવેજોની ખરાઈ, સ્ર્થળ પરની મોજણી તર્થા અરજદારને પાઠવવામા ં
આવેલ અંદાજપત્ર વગેરે જેવી બાબતોમા ંજે તે અવિકારીની બેદરકારી સાલબત ર્થાય છે. આર્થી સામાવાળાને 
આદેર્ કરવામા ંઆવે છે કે જે તે અવિકારીની જવાબદારી નક્કી કરી તેમની સામે સદર બેદરકારી માટે 
વર્ક્ષાત્મક પગલા ંલેવા ંતર્થા તે અંગેનો અહવેાલ રદન ૯૦ મા ંઆ કચેરીને મોકલી આપવો.  

૪.૧૩. પેરા ન.ં ૩.૬ મા ંદર્ાયવ્યા મજુબ, અરજદારે ભરપાઈ કરેલ અંદાજપત્રના ંનાણા ંપરત મેળવવા સામાવાળાએ  
અરજદારને જાણ કરેલ છે, પરંત ુઅરજદારે તે અંગે કોઈ કાયયવાહી કરેલ નર્થી. આર્થી અરજદારને સલૂચત 
કરવામા ંઆવે છે કે જે તે ભરપાઈ કરેલ અંદાજપત્રના ંનાણા ંપરત મેળવવા અંગ ેસામાવાળાની કચેરી ખાતે 
જરૂરી દસ્તાવેજો રજૂ કરવા. અરજદાર દ્વારા જરૂરી દસ્તાવેજો રજૂ કરાયા બાદ સામાવાળાએ ૩૦ રદવસમા ં
સદર કાયયવાહી પણૂય કરી વનયમોનસુાર પરત કરવા પાત્ર ર્થતી રકમ અરજદારને પરત કરવી.             

૪.૧૪. પેરા ન.ં૪.૧૧, ૪.૧૨ તર્થા ૪.૧૩ મજુબ હકુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૧૫. ખચય અંગ ેકોઇ ચકુાદો નર્થી. 
૪.૧૬. અરજદારની અરજી/ રજૂઆત આ સારે્થ ફેંસલ કરવામા ંઆવે છે. 
         
 

 
         (રદલીપ રાવલ) 

         વવદ્યતુ લોકપાલ 

          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 

તા. ૧૫.૦૫.૨૦૧૭. 


