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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.ં43/2019 
 

અરજદાર : !ી ભરતભાઈ વી. વેકર+યા 
   ૯, ચાણ0 બગંલોઝ, લાડ સોસાયટ+ કોમન <લોટની બા=ુમા,ં 
   જ@સ બગંલા પાસે, બોડકદCવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪.   
રGૂઆત કરનાર: !ી ભરતભાઈ વી. વેકર+યા 
      

િવIJધ 

સામાવાળા :  કાયJપાલક ઈજનેર  
      પિLમ Mજુરાત વીજ કંપની NલિમટCડ, 
      િવભાગીય કચેર+, OરુCPQનગર-૩૬૩૦૦૧. 
રGૂઆત કરનાર:  Mીમતી બી.ડ+.બારોટ, નાયબ ઈજનેર, પી@વીસીએલ, લખતર પેટા િવ.કચેર+.   
 

      :: રGૂઆત :: 

1.0. અરજદારC, પિLમ Mજુરાત વીજ કંપની NલિમટCડ, ભાવનગરના Vાહક ફYરયાદ િનવારણ ફોરમની 
ફYરયાદ ન.ં ૦૦૪/૨૦૧૯-૨૦ અPવયે અપાયેલ [કુમ \માકં ૧૮૪૧ તા.૧૮.૦૫.૨૦૧૯ થી નારાજ 
થઈ અ^ે ર=ૂઆત કરCલ છે. b ર=ૂઆતને આ કચેર+ના કCસ ર@cટરC દાખલ કર+ કCસ 
ન.ં૪૩/૨૦૧૯ થી નdધેલ છે. આ કCસની Oનુવણી તા. ૨૭.૦૬.૨૦૧૯ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

2.0. Oનુવણી દરgયાન અરજદારC નીચે hજુબ ર=ૂઆત કર+. 
2.1. અરજદારC જણાવેલ કC તેઓ લખતર તાjકુાના તલસાણા ગામે રહC છે. લખતર તાjકુો 

સરકાર!ીએ અછતVcત kહCર કરCલ છે. પીવાના પાણીની અને ઘાસચારાની અછત ન પડC તે 
માટC અરજદારC બોરવેલ બનાવેલ છે. સદર ગામે ૪૭૯૦.૦૯ હCmટરમા ંમા^ એક જ મોટો અને 
મીઠા પાણીનો બોરવેલ છે. સદર બોરવેલ માટC ખેતીવાડ+ વીજ જોડાણ મેળવવા જpર+ દcતાવે@ 
કાગળો સાથે ઓmટોબર,૨૦૧૮ મા ંસામાવાળાની લખતર ખાતેની કચેર+ ખાતે અરજદાર ગયેલ 
qયારC હાજર અિધકાર+!ીએ જણાવેલ કC લખતર ગામ ડાકJઝોનમા ંઆવેલ છે તેથી ખેતીવાડ+ 
વીજ જોડાણની અર@ લેવાશે નહs, અને સરકાર tયારC ડાકJઝોન ઉઠાવશે qયાર પછ+ અર@ 
લેવામા ં આવશે. qયાર બાદ નવેgબર,૨૦૧૮ તથા Yડસેgબર,૨૦૧૮ મા ં ફર+થી અરજદાર 
સામાવાળાની કચેર+એ ગયેલા, પરંv ુદરCક વખતે ઉપwુJmત જણાxયા hજુબ સામાવાળાના હાજર 
અિધકાર+ તરફથી જવાબ મળેલ.  
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2.2. અરજદારને સમાચારના માJયમથી Pણવા મળેલ ક8 R ગામો ડાકSઝોન હ8ઠળ હતા ંતે ગામોમા ં

સરકાર8 તા.01.01.2019 થી ડાકSઝોન ઉઠાવી લીધેલ છે તેથી જIર@ દXતાવેY કાગળો સાથેની 

અરY લઈને અરજદાર P;[આુર@,2019 મા ંસામાવાળાની લખતર ખાતે આવેલ કચેર@ ખાતે 

ગયેલ. સામાવાળાના અિધકાર@એ ફોન પર જણા_યા `જુબ અરજદારની અરY 

તા.02.02.2019 ના રોજ aાહક ન.ં11622721 થી નbધાયેલ.  

2.3.  અછતaXત રાહતમા ંવીજ જોડાણ સcવર8 મેળવવા માટ8 અરજદાર8 કલે3ટરMી, dરુ8;eનગરને 

તા.28.02.2019 ના રોજ અરY કર8લ, Rની નકલ fાતં સાહ8બMી અને મામલતદારMી, 

લખતરને પણ આપેલ. કલે3ટરMી અને Ygલા મેYXh8ટની કચેર@, dરુ8;eનગર iારા વીજ જોડાણ 

આપવા તા.26.04.2019 ના પ-થી જણાવેલ છે. cયાર બાદ મામલતદારMી અને સકSલ 

સાહ8બMી અને ગામના તલાટ@Mીએ Xથળ તપાસ કર@ને અરજદારને સcવર8 વીજ જોડાણ આપવા 

સામાવાળાને તા.26.03.2019 ના પ-થી Pણ કર8લ. 

2.4. સામાવાળાની લખતર પેટા-િવભાગીય કચેર@ ખાતેની dચૂના `જુબ િવભાગીય કચેર@ની મGૂંર@ 

મેળવવા અરY િવભાગીય કચેર@, dરુ8;eનગરને આપેલ. cયાથંી અરજદારને એમ જણાવવામા ં

આવેલ ક8 તા.31.12.2018 dધુી વીજ જોડાણ માટ8 અરY કર8લ હોય તેઓને જ અછતaXત 

રાહતમા ંવીજ જોડાણ સcવર8 આપવાનો ઠરાવ છે, તેથી 5યાર8 અરજદારનો નબંર આવશે cયાર8 

વીજ જોડાણ મળશે. 

2.5. અરજદાર8 તા.29.03.2019 ના રોજ સદર બાબતે લેmખત ફnરયાદ ભાવનગર ખાતે ફોરમમા ં

કર8લ R ફnરયાદ તા.03.04.2019 ના રોજ ક8સ ન.ં004/19-20 થી નbધવામા ંઆવેલ. ફોરમે 

તેના oકુાદામા ંજણાવેલ છે ક8 !જુરાત સરકારMીના તા.24.12.2018 ના ઠરાવ `pુા ન.ં3 

`જુબ અરજદાર ખેતીવાડ@ વીજ જોડાણ માટ8 યોqયતા ધરાવતા નથી માટ8 નવા વીજ જોડાણ 

માટ8 હrદાર રહ8તા નથી.  

2.6. ફોરમના sકુમથી નારાજ થઈ અરજદાર8 યોqય ;યાય મેળવવા િવ)તુ લોકપાલને અરY કર8લ 

છે. અરજદાર8 જણાવેલ ક8 સરકાર@ કોઈપણ ઠરાવ ક8 પnરપ-મા ંક8 લેmખતમા ંકોઈ જqયાએ લખેલ 

નથી ક8 ડાકSઝોનમા ંખેતીવાડ@ વીજ જોડાણ મેળવવાની અરY રYXટર ના કરવી. અછતaXત 

રાહતમા ંમળવાપા- વીજજોડાણથી વmંચત રાખીને અરજદારને ઘોર અ;યાય કર8લ છે. R  

તાuકુો અછતaXત Pહ8ર થયેલ હોય તે તાuકુામા ંમામલતદારMી ભલામણ કર8 તેવા 40 

ખેતીવાડ@ વીજ જોડાણ સcવર8 આપવાના હોય છે, પરંv ુ સામાવાળાની લખતર કચેર@એ 

અછતaXત રાહતમા ંએક પણ ખેતીવાડ@ વીજ જોડાણ આપેલ નથી અને આ ર@તે અછતaXતમા ં

કોઈને મદદIપ થયેલ નથી. 

2.7. મામલતદારMી, લખતરની wરૂ@ ટ@મે Xથળ તપાસ કર@ને પ- iારા સcવર8 ખેતીવાડ@ વીજ 

જોડાણ આપવા જણાવેલ તથા કલે3ટર અને Ygલા મેYXh8ટની કચેર@, dરુ8;eનગરના પ- ન.ં 

અછત/વશી/603/4/2019 તા.26.04.2019 થી અછતaXત રાહતમા ંખેતીવાડ@ વીજ જોડાણ 

આપવા જણાવેલ તે પ-ને પણ Jયાને લીધા વગર ગેરકાયદ8સર ર@તે ડાકSઝોનxુ ંકારણ દશાSવી 

અરજદારને વીજ જોડાણ આપેલ નથી અને અ;યાય કર8લ છે.  
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2.8. ગામની જનતાને પીવાxુ ંપાણી મળ@ રહ8 તથા `ુગંા પyઓુને ઘાસચારો અને પીવાxુ ંપાણી 

મળ@ રહ8 તે માટ8 ગામમા ંમોટો અને zડો મીઠા પાણીનો એક જ બોરવેલ છે. તેથી બધાના nહતને 

Jયાને લઈ અછતaXત રાહતમા ંખેતીવાડ@xુ ંવીજ જોડાણ સcવર8 આપવા સામાવાળાને sકુમ 

કરવા અરજદાર8 િવનિંત કર@.      
3.0. Oનુવણી દરgયાન સામાવાળાએ નીચે hજુબ ર=ૂઆત કર+. 
૩.૧. અરજદારC તા.૦૨.૦૨.૨૦૧૯ ના રોજ ખેતીવાડ+ િવષયક વીજ જોડાણ માટC અર@ નdધાવેલ b 

અર@ એસ.આર.ન.ં૧૧૬૨૨૭૨૧ થી નdઘલે. Mજુરાત ઉkJ િવકાસ િનગમ NલિમટCડના પYરપ^ 
ન.ં૨૮૬૨ તા.૨૮.૧૨.૨૦૧૮ ની શરતો \માકં ૩ મા ંજણાxયા hજુબ આ પYરપ^ zિસ{ધ થયાની 
તાર+ખ પહCલા ંનdધાયેલ હોય તેવા અરજદારોને અVીમતાના ધોરણે વીજ જોડાણ આપવાના 
રહCશે. અરજદારની અર@ સદર પYરપ^ zિસ{ધ થયા પછ+ની, એટલે કC તા.૦૨.૦૨.૨૦૧૯ ની  
છે, bથી અરજદારનો સમાવેશ સદર યોજનામા ંકરCલ નથી. સદર બાબતની kણ અરજદારને 
સામાવાળાની લખતર પેટા-િવભાગીય કચેર+ |રા પ^ ન.ં૬૫૮ તા.૦૩.૦૪.૨૦૧૯ ના રોજ કરCલ 
છે.  

૩.૨. તલસાણા ગામમા ંખેતીવાડ+ ફ+ડર ન હોવાથી અરજદારC b.@.વાય. ફ+ડરમાથંી ખેતી િવષયક 
વીજ જોડાણની અરજ કરCલ. અરજદારની સદર માગંણી અPવયે ખેતી િવષયક વીજ જોડાણ 
zવતJમાન  િનયમ hજુબ મળવાપા^ નથી.  

૩.૩. Mજુરાત ઉkJ િવકાસ િનગમ NલિમટCડના પYરપ^ ન.ં૨૮૬૨ તા.૨૮.૧૨.૨૦૧૮ ના h}ુા ન.ં૮ ~તગJત 
ઘાસચારાના વાવેતર માટC વીજ જોડાણ મેળવવા ~ગે સદર ઠરાવની તાર+ખથી ૩૦ Yદવસ 
Oધુીમા ં મામલતદાર!ીને અર@ કરવાની હોય છે. સદર Yકcસામા ં મામલતદાર!ીએ 
તા.૨૬.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ નાયબ ઈજનેર!ી, લખતરને kણ કરCલ છે. bથી પYરપ^ની શરતો 
hજુબ સદર અર@ સમાવેશ કરવાપા^ થતી નથી.  

૩.૪. સદર બાબતે અરજદાર |ારા વvુJળ કચેર+નો પણ મૌNખક સપંકJ કરવામા ંઆવેલ છે. પરંv ુિનયત 
સમય મયાJદામા ંઅરજદારની અર@ની નdધણી ન થવાથી તથા મામલતદાર!ી તરફથી અર@ 
ન થવાથી તથા હાલમા ંસદર વીજ માગંણીના cથળની ન@ક ખેતીવાડ+ ફ+ડર લખતરથી ૨૨ 
Yકલોમીટર તથા રોkસર સબ-cટCશનથી આશરC ૧૪ Yકલોમીટરની નવી લાઈન ઉભી કરવી પડC 
તેમ છે, તથા હાલની �cથિતએ tયોિતVામ ફ+ડરમાથંી ખેતી િવષયક વીજ જોડાણ આપી શકાય 
તેમ નથી, bથી સદર અર@ સામાવાળા લખતર પેટા-િવભાગીય કચેર+ |ારા Vા� રાખવામા ં
આવેલ નથી. 

૩.૫. Oનુવણી દરgયાન િવ�તુ લોકપાલ |ારા માગંવામા ં આવેલ િવગતો સામાવાળાએ 
તા.૧૦.૦૭.૨૦૧૯ ના પ^ |ારા નીચે hજુબ ર=ૂ કરવામા ંઆવી.  
(૧) અરજદારC તા.૦૨.૦૨.૨૦૧૯ ના રોજ ખેતીવાડ+ િવષયક વીજ જોડાણ માટC અર@ કરCલ, 

b� ુ ર@c�Cશન સામાવાળા |ારા SR No.11622721 થી કરવામા ં આવેલ, bનો 
જનરલ zાયોર+ટ+ ન.ં૪૧ છે. હાલ લખતર પેટા-િવભાગીય કચેર+ ખાતે ૨૦૧૭ થી 
ખેતીવાડ+ ~ગેના ૯૧ વીજ જોડાણ પે�Pડ�ગ છે. 
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(૨) અરજદાર |ારા ગામ તલસાણા ખાતે ખેતી િવષયક વીજ જોડાણ માટC માગંણી કરવામા ં
આવેલ છે. હાલ લખતર પેટા-િવભાગીય કચેર+ ખાતે એક પણ ખેતીવાડ+ Yફડર ઉપલ�ધ 
નથી. અરજદારના ખેતી િવષયક વીજ જોડાણ માટC નવા ખેતીવાડ+ Yફડરની દરખાcત  
વvુJળ કચેર+એ પ^ ન.ં૩૮૪૫ થી તા. ૧૫.૦૬.૨૦૧૯ ના રોજ ભાવનગર ઝોનલ કચેર+ 
ખાતે મોકલેલ છે.  

(૩) અરજદારની માગંણી hુજંબ�ુ ંવીજ જોડાણ ૬૬ કCવી લખતર સબ-cટCશનથી ~દાb ૨૪ 
Yક.મી. �ૂર આવેjુ ં છે. સદર Yફડરની મ=ૂંર+ ઉપલી કચેર+માથંી મળેથી તાqકાNલક 
કાયJવાહ+ હાથ ધરવામા ંઆવશે. 

:: oકુાદો :: 

4.0. Oનૂાવણી દરgયાન અરજદારC કરCલ ર=ૂઆત તથા સામાવાળાની ર=ૂઆત અને ર=ૂ કરાયેલા 
દcતાવે@ �રુાવાઓને આધારC નીચે hજુબના િનણJય ઉપર આ�ુ ં�.ં 

૪.૧. અરજદારC ફોરમ સમ� અછતVcત લખતર તાjકુાના તલસાણા ગામે સરવે ન.ં૬૯૭પૈક+૧ મા ં
પાણીના બોરવેલ માટC સqવરC વીજ જોડાણ મેળવવા બાબતે ફYરયાદ દાખલ કરCલ. 

 અરજદારC જણાવેલ કC સામાવાળાની વીજ કચેર+મા ંઓmટોબર,૨૦૧૮ થી Yડસેgબર,૨૦૧૮ દરgયાન 
વીજ જોડાણ મેળવવા માટC અર@ કરવા pબp ગયેલ, પરંv ુb તે અિધકાર+ |ારા વીજ જોડાણની 
માગંણી વા� cથળ ડાકJઝોન િવcતારમા ંહોવાના કારણોસર વીજ જોડાણની અર@ની નdધણી 
કરCલ ન હતી. ડાકJઝોનમા ંસરકાર!ી |ારા વીજ જોડાણ આપવાની �ટ મ�યા બાદ અરજદારC 
સામાવાળાની કચેર+મા ંઅર@ની નdધણી કરાવવા kPwઆુર+,૨૦૧૯ મા ંb તે અિધકાર+ને મળેલ 
qયારC અરજદારને સદર ખેતી િવષયક વીજ જોડાણની અર@ની નdધણી કરવામા ંઆવેલ. સદર 
અર@ની નdધણીમા ંિવલબં સામાવાળા વીજ કંપનીના કારણોસર થયેલ છે. b ~ગે સામાવાળા 
|ારા જણાવવામા ંઆવેલ કC અરજદારની ખેતી િવષયક વીજ જોડાણની અર@ િનયમો�સુાર 
જpર+ દcતાવેજોની �તૂJતા કયાJ બાદ તા.૦૨.૦૨.૨૦૧૯ ના રોજ નdધવામા ંઆવેલ છે.  

 પેરા ન.ં૩.૫(૧) મા ંદશાJxયા hજુબ અરજદારની અર@નો G.P.No.41 છે.  
૪.૨. અરજદારC ર=ૂ કરCલ દcતાવેજો hજુબ અછતVcત િવcતારમા ંવીજ જોડાણ મેળવવા ~ગેના 

િનયત કરCલ િનયમો�સુાર અરજદારની અર@ની નdધણી થયેલ હોય તેમ જણાv ુ નથી. 
પ�ઓુના ઘાસચારાના વાવેતરની ખાતર+ આપે તેવા અરજદારોને આઉટ ઓફ ટનJ વીજ જોડાણ 
આપવા બાબતનો પYરપ^ h�ુય ઈજનેર(zોbmટ), રાજકોટ |ારા તા.૨૮.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ 
@wવુીએનએલના પYરપ^ ન.ં૨૮૬૨ તા.૨૮.૧૨.૨૦૧૮ ના સદંભ� કરવામા ં આવેલ છે, bમા ં
સરકાર!ીના તા.૨૪.૧૨.૨૦૧૮ ના ઠરાવ ન.ં@wવુી-૧૫૨૦૧૮-૨૯૨૮-ક૧ નો ઉ�લેખ કર+ને જpર+ 
કાયJવાહ+ કરવા ~ગે જણાવેલ છે.  

 અરજદારની વીજ જોડાણની અર@મા ંસરકાર!ીના તા.૨૪.૧૨.૨૦૧૮ ના ઠરાવમા ંિનYદ��ટ શરતો 
\મ ન.ં૩ તથા \મ ન.ં૮ મા ંદશાJવેલ િવગતો�ુ ંપાલન થvુ ંહોય તેમ જણાv ુ ંનથી. 
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 સામાવાળા |ારા સદર અર@ને સરકાર!ીના ઉપwુJmત ઠરાવ અPવયે સામેલ ન કર+ને 
અરજદાર�ુ ં વીજ જોડાણ મ=ૂંર કરCલ નથી. સામાવાળાની સદર કાયJવાહ+ને િનયમો�સુાર 
ઠCરવીને ફોરમ |ારા [કુમ કરવામા ંઆવેલ છે, b યો�ય જણાય છે.  

૪.૩. tયોિતVામ Yફડર પરથી વીજ જોડાણ આપવા બાબતમા ં અરજદારના આVહની બાબતે 
સામાવાળાએ tયોિતVામ Yફડર પરથી ખેતી િવષયક વીજ જોડાણ હયાત િનયમો�સુાર મ=ૂંર 
ન કરાય તે બાબતની મૌNખક તેમજ લેNખત kણ પણ અરજદારને કરCલ છે. 

 વ�મુા ંસામાવાળા |ારા અરજદારના વીજ જોડાણની માગંણીવાળા િવcતારમા ંન�ુ ંવીજ માળ� ુ
નાખંવા બાબતની િવગતો ર=ૂ કરCલ છે.  

૪.૪. પેરા ન.ં ૩.૫(૧) મા ંઅરજદારનો વીજ જોડાણ મેળવવા ~ગેનો અVતા\મ સામાવાળાએ ર=ૂ 
કરCલ છે. સામાવાળાને આથી આદCશ આપવામા ંઆવે છે કC zવતJમાન િનયમો hજુબ િનYદ��ટ 
જોગવાઈઓ�ુ ંપાલન કર+ અરજદારના સદર વીજ જોડાણને મ=ૂંર કરવાની કાયJવાહ+ કરવી.   

૪.૫. અછતVcત િવcતારમા ંસરકાર!ીના ઠરાવની શરતો�ુ ંપાલન થયેલ ન હોઈ, અરજદારની 
અર@ને સદર યોજના અPવયે સમાિવ�ટ ન કરવાની સામાવાળાની કાયJવાહ+ યો�ય જણાય છે.         

૪.૬. આ ર+તે ઉપwુJmત પેરા ન.ં ૪.૫ hજુબ [કુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૭. ખચJ ~ગે કોઇ �કુાદો નથી. 
૪.૮. અરજદારની અર@/ર=ૂઆત આ સાથે ફ�સલ કરવામા ંઆવે છે. 
   
 
 
         (Yદલીપ રાવલ) 
         િવ�તુ લોકપાલ 
          Mજુરાત રાtય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૧૫.૦૭.૨૦૧૯. 


