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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં૮૦/૨૦૧૯ 

 

અરજદાર : શ્રી અકબરી વિઠ્ઠલભાઈ પાાંચાભાઈ 
   પ્રાથવિક શાળા પાછળ,  
                         મ.ુ-િાખીયાળા-૩૬૨૦૧૧.  તા.-જી. જુનાગઢ.   
   
રજૂઆત કરિાર: શ્રી અકબરી વિઠ્ઠલભાઈ પાાંચાભાઈ 
      

વિરૂધ્ધ 
 

સામાિાળા :  કાયયપાલક ઈજનેર  
      પવિિ ગજુરાત િીજ કાંપની લલવિટેડ, 
      ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી નાં.૧, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧. 
 

રજૂઆત કરિાર:  શ્રી બી.ડી.પરિાર, I/c. કા.ઈ.,પીજીિીસીએલ, જૂનાગઢ ગ્રામ્ય વિ.કચેરી-૧.  
      :: રજૂઆત :: 
૧.૦. અરજદારે, પવિિ ગજુરાત િીજ કાંપની લલવિટેડ, રાજકોટના ગ્રાહક ફરરયાદ વનિારણ ફોરિની 

ફરરયાદ નાં. ૧૩/ક્િા.૦૨/૨૦૧૯-૨૦ અન્િયે અપાયેલ હકુિ ક્રિાાંક ૫૦૬૨-૨ તા.૩૦.૦૭.૨૦૧૯ 
થી નારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
નાં.૮૦/૨૦૧૯ થી નોંધેલ છે. આ કેસની સનુિણી તા.૨૬.૦૯.૨૦૧૯ તથા તા. ૧૦.૧૦.૨૦૧૯ 
ના રોજ રાખિાિાાં આિેલ. 

૨.૦. સનુિણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર જુનાગઢ જીલ્લાના સરગિાડા ગાિે સિ ે નાં.૪/૪ િાાં શ્રી પાાંચાભાઈ ભટુાભાઈ 

અકબરીના નાિે ગ્રાહક નાં. ૩૬૧૩૫૦૦૩૨૨૪ થી િીજ જોડાણ ધરાિતા હતા. અરજદારે 
જણાિેલ કે  સદર િીજ જોડાણ સાિાિાળા દ્વારા કાયિી ધોરણ ેરદ્દ કરિાિાાં આિેલ છે, જેન ે
ફરીથી ચાલ ુકરી આપિા અરજદારે વિનાંતી કરી. 

૨.૨. અરજદારે જણાિેલ કે તેિની આજીવિકાનુાં એક િાત્ર સાધન િીજ જોડાણ છે અને અરજદાર 
દસ્તાિેજી રેકોડયિાાં તેિનો હક્ક રહસ્સો બતાિી શકેલ ન હોઈ, સદર સરહયારૂ િીજ જોડાણ 
સાિાિાળા દ્વારા કાયિી ધોરણે રદ્દ કરિાિાાં આિેલ છે. 
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૨.૩. તા.૧૦.૧૦.૨૦૧૯ ની સનુિણી દરમ્યાન અરજદારે સરિે નાં.૪૬/૨પૈકી૧ ની ૮-અ ની નકલ, 
સરિે નાં.૪/૪પૈકી૨ ના નમનુા નાં.૭ ની નકલ તથા સરિે નાં.૪/૪પૈકી૧ ની ૮-અ ની નકલ 
તથા ભાઈભાગ અંગેનો િહેંચણી દસ્તાિેજ તથા તા.૨૭.૦૫.૨૦૦૪ ના િેચાણ દસ્તાિેજ 
નાં.૧૭૩૪ ની નકલ રજૂ કરી. અરજદારે જણાિેલ કે સરિે નાં.૪/૪ િાાં તેઓના વપતાના નાિનુાં 
િીજ જોડાણ ધરાિતા હતા. જે કિૂા પર િીજ જોડાણ હત ુાં તે કિૂો ભાઈઓ િચ્ચે િજમ ુકિૂો 
હતો. હાલિાાં જિીનની િહેંચણી બાદ સદર કિૂાિાળી જિીન તેઓના ભાઈ શ્રી બાબભુાઈ 
પાાંચાભાઈ અકબરી ખાતે જિીન િહેંચણી અંતગયત દાખલ થયેલ છે. સદર કિૂાિાાં સ્થાવપત િીજ 
જોડાણ ગ્રાહક નાં.૩૬૧૩૫/૦૦૩૨૨/૪ ના બાકી લબલનાાં નાણાાં ભરપાઈ ન કરિાના કારણોસર 
સાિાિાળા દ્વારા િીજ જોડાણ કાયિી ધોરણે કાપી નાાંખિાિાાં આિેલ. ત્યાર બાદ સદર જિીનિાાં 
બનાિેલ બોરિાાં સાિાિાળા િીજ કાંપની દ્વારા શ્રી બાબભુાઈને નવુાં ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ 
આપિાિાાં આિેલ છે. જે ત ેસિયે િીજ જોડાણની કાયયિાહી િખતે અરજદારે સાિાિાળા િીજ 
કાંપનીને ત ેઅંગ ેિાાંધો રજૂ કરેલ હતો, પરાંત ુતેને ધ્યાને લેિાિાાં આિેલ નહોતો. સદર જિીનિાાં 
સ્થાવપત કિૂો િજમ ુછે, જેિાાં અરજદાર િીજ જોડાણ િળેિિા ઈચ્છે છે.  

૨.૪. સનુિણીના અંતે અરજદારે ન્યાયના રહતિાાં િીજ જોડાણને ચાલ ુકરી આપિા વિનાંવત કરી.  
૩.૦. સનુિણી દરમ્યાન સાિાિાળાએ નીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૩.૧. િાખીયાળા ગાિના શ્રી બાબભુાઈ પાાંચાભાઈ અકબરી દ્વારા તા.૨૬.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ સરગિાડા 

ગાિના સરિે નાં.૪/૪પૈકી૧ િાાં ૧૦.૦ હોસય પાિરનુાં િીજ જોડાણ િેળિિા િાટે સાિાિાળાની 
જુનાગઢ ગ્રામ્ય પેટા-વિભાગીય કચેરી ખાતે અરજી કરિાિાાં આિેલ અને તેિના દ્વારા આ અંગેના 
જરૂરી દસ્તાિેજી પરુાિા રજૂ કરિાિાાં આિેલ હતા. 

૩.૨. સદર રજીસ્રેશનના આધારે અને ખેતીિાડી િીજ જોડાણના અગ્રતા ક્રિના આધારે િષય ૨૦૧૯ 
િાાં િીજ જોડાણ િાંજૂર થતાાં, સાિાિાળા દ્વારા બાબભુાઈ પાાંચાભાઈ અકબરીને ખતેી િાડી િીજ 
જોડાણ આપિા િાટેની જરૂરી કાયયિાહી કરિાિાાં આિેલ અને તા.૦૭.૦૪.૨૦૧૯ ના રોજ આ 
િાટેનુાં સરિે કાિ કરિાિાાં આિેલ હતુાં, તેિાાં ૧૫ િીટરની 11 KV લાઈન ઉભી કરી 16 KVA 

નુાં રાન્સફોિયર મકૂી સદર િીજ જોડાણ આપવુાં તેવુાં સરિે કરિાિાાં આિેલ હતુાં. 
૩.૩. તા.૧૪.૦૫.૨૦૧૯ ના રોજ અરજદાર દ્વારા સદર િીજ જોડાણ ન આપિા િાટે િાાંધા અરજી 

કરિાિાાં આિેલ અને જણાિિાિાાં આિેલ કે સદર સ્થળે અગાઉ કિૂાિાાં તેિનુાં સરહયારૂ િીજ 
જોડાણ હત ુાં જે શ્રી બાબભુાઈ વિઠ્ઠલભાઈ અકબરીએ િીજલબલનાાં નાણાાં જાણી જોઈને ભરેલ 
નહોતા, અને આજ સિે નાંબર પર બીજુ ાં િીજ જોડાણ લિેા િાટેની િાાંગણી કરેલ હતી. ખરેખર 
ગ્રાહક નાં.૩૬૧૩૫/૦૦૩૨૨/૪ િાળુ ૬.૦૦ હોસય પાિરનુાં િીજ જોડાણ જે શ્રી પાાંચાભાઈ ભટુાભાઈ 
અકબરીના નાિે હત ુજેનાાં િીજલબલનાાં નાણાાં ન ભરાતાાં સદર િીજ જોડાણ તા.૨૦.૦૯.૨૦૧૮ 
ના રોજ કાપી નાાંખિાિાાં આિેલ અન ેિીજલબલનાાં નાણાાં ૬ િરહના સધુી ભરપાઈ ન થતાાં, સદર 
િીજ જોડાણ તા.૨૨.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ કાયિી ધોરણ ેરદ્દ કરિાિાાં આિેલ.  

૩.૪. અરજદારે કરેલ રજૂઆતના આધારે શ્રી પાાંચાભાઈ ભટૂાભાઈ અકબરી, ગ્રાહક નાં.૩૬૧૩૫/ 
૦૦૩૨૨/૪ િાળુ ૬.૦૦ હોસય પાિરનુાં પી.ડી.સી. થયેલ િીજ જોડાણ જે તે સિયે રજૂ કરેલા 
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૭/૧૨ અને ૮-અ ના દસ્તાિેજી પરુાિાઓને આધારે સરિે નાં.૪/૪ િાાં આપિાિાાં આિેલ અન ે
સદર િીજ જોડાણ જે જગ્યાએ આપિાિાાં આિેલ છે તે કિૂાિાાં કોઈનો ભાગ હોય કે કિૂો સરહયારો 
હોય તેિો કોઈ ઉલ્લખે કરિાિાાં આિેલ નથી. આિ સદર િીજ જોડાણ એ સરહયારા કિૂાિાાં 
આપિાિાાં આિેલ ન હત ુાં. સદર િીજ જોડાણ િીજલબલનાાં નાણાાં ભરપાઈ ન થતાાં 
તા.૨૨.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ કાયિી ધોરણે રદ્દ કરિાિાાં આિલે. સદર િીજ જોડાણની બાકી 
લેણાાંની રકિ રૂ.૧૫૦૦/- તા.૩૧.૦૫.૨૦૧૯ ના રોજ ગ્રાહક દ્વારા કે ગ્રાહકના પ્રવતવનવધ દ્વારા 
ભરપાઈ કરિાિાાં આિલે.  

૩.૫. અરજદાર દ્વારા રજૂ કરિાિાાં આિેલ સરિે નાં.૪૬/૨પૈકી૧ ના દસ્તાિેજી પરુાિાઓિાાં ગાિના 
નમનૂા નાં.૭, ૧૨ કે ૮ િાાં ક્ાાંય સરહયારા કિૂાનો ઉલ્લેખ કરિાિાાં આિેલ નથી. તદ્દ ઉપરાાંત 
અરજદારે રજૂ કરેલા સરિે નાં.૪/૪/પૈકી૧ ના દસ્તાિેજી પરુાિાઓિાાં ગાિના નમનૂા નાં.૭, ૧૨ 
કે ૮-અ, કે જે શ્રી બાબભુાઈ પાાંચાભાઈ અકબરીના નાિના છે, તેિાાં દશાયિેલ કિૂો સરહયારો 
જણાિેલ નથી. 

૩.૬. ઉપર્ુયક્ત બાબતે અરજદારે રાજકોટ ફોરિિાાં રજૂઆત કરેલ જેનો ચકુાદો ફોરિ દ્વારા હકુિ 
નાં.પીજીિીસીએલ/સીજીઆરએફ/૧૩/ક્િા.૦૨/૨૦૧૯-૨૦/૫૦૬૨-૨ તા.૩૦.૦૭.૨૦૧૯ ના 
રોજ આપિાિાાં આિલે, જેનાથી નારાજ થઈ યોગ્ય ન્યાય િેળિિા અરજદારે અતે્ર રજૂઆત 
કરેલ છે.  

૩.૭. દસ્તાિેજી પરુાિાઓના આધારે સદર નવુાં િીજ જોડાણ સરિે નાં.૪/૪/પૈકી૧ િાાં આપિાિાાં 
આિેલ છે. અરજદાર દ્વારા સદર જિીનિાાં જે કોઈ ભાગીદારી કે વિિાદની રજૂઆત છે તે 
અનસુાંધાનનો કોઈ ઉલ્લેખ દસ્તાિેજોિાાં જણાતો નથી પરાંત ુ રૂ.૫૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર પરનુાં 
લખાણ છે ત ેતેઓની ભાઈઓ િચ્ચેની આંતરરક બાબત છે.  

૩.૮. સાિાિાળા અરજદારને કાયિી ધોરણે કપાયેલ શ્રી પાાંચાભાઈ ભટૂાભાઈ અકબરીનુાં િીજ જોડાણ 
પનુ: ચાલ ુકરિા તેિજ અરજદારની િાલલકીના ખેતીિાડી સરિે નાંબરિાાં આપિા તૈયાર છે, 
પરાંત ુઆ િાટે અરજદારે જરૂરી દસ્તાિેજી પરુાિાઓ વનયત અરજી સાથે સાિાિાળાને રજૂ કરિા 
પડ,ે જે રજૂ કયેથી અરજદારની િાાંગણી મજુબનુાં િીજ જોડાણ આપિા િાટેની કાયયિાહી કરિાિાાં 
આિશે.   

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સનુિણી દરમ્યાન અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સાિાિાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલા 

દસ્તાિેજી પરુાિાઓને આધારે નીચે મજુબના વનણયય ઉપર આવુાં છાં. 
૪.૧. અરજદારની હાલની રજૂઆત પેરા નાં.૨.૧ િાાં દશાયિેલ િીજ જોડાણને ચાલ ુકરિા અથેની છે. 

સદર િીજ જોડાણ બાંને્ન પક્ષકારો દ્વારા કરિાિાાં આિેલ રજૂઆત મજુબ સરિે નાં.૪/૪, ગાિ 
સરગિાડા ખાતે ગ્રાહક નાં.૩૬૧૩૫/૦૦૩૨૨/૪ થી શ્રી પાાંચાભાઈ ભટૂાભાઈ અકબરીના નાિે 
નોંધાયેલ હત ુાં. સદર િીજ જોડાણના િીજલબલનાાં નાણાાં રૂ.૧૫૭૬.૨૩ બાકી હોિાના કારણોસર 
સાિાિાળા િીજ કાંપની દ્વારા સદર િીજ જોડાણ તા.૨૦.૦૯.૨૦૧૮ ના રોજ હાંગાિી ધોરણે કાપી 
નાખ્યા બાદ તા.૨૨.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ કાયિી ધોરણ ેકાપી નાાંખિાિાાં આિેલ હતુાં. 
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૪.૨. અરજદારે સાિાિાળા િીજ કાંપનીને િાાંધો રજૂ કરી નિા ખેતી વિષયક િીજ જોડાણની શ્રી 
બાબભુાઈ પાાંચાભાઈ અકબરીની અરજી અન્િયે સરિે નાં.૪/૪પૈકી૧ િાાં િીજ જોડાણ ચાલ ુન 
કરિા જણાિેલ. સાિાિાળા િીજ કાંપની દ્વારા પેરા નાં. ૩.૧, ૩.૨ તથા ૩.૪ િાાં જણાવ્યા મજુબ 
શ્રી બાબભુાઈ અકબરીના િીજ જોડાણની િાાંગણી અન્િયેના દસ્તાિેજી પરુાિાની ચકાસણી તથા 
સ્થળ તપાસની કાયયિાહી હઠેળ જૂના િીજ જોડાણ ગ્રાહક નાં.૩૬૧૩૫/૦૦૩૨૨/૪ ના બાકી 
નીકળતાાં નાણાાં ભરપાઈ કરાિીને નિા િીજ જોડાણની કાયયિાહી વનયત જોગિાઈ હઠેળ કરેલ 
જણાય છે.  

૪.૩. સાિાિાળા િીજ કાંપની દ્વારા અરજદારને ગ્રાહક નાં.૩૬૧૩૫/૦૦૩૨૨/૪ િાળુ કાયિી ધોરણ ે
કપાયેલ િીજ જોડાણને ચાલ ુકરિા અથે િારહતગાર કરેલ. અરજદારને સદર િીજ જોડાણ 
નાિફેર સાથે ચાલ ુકરિા અથે જરૂરી િાલલકી હક્ક દશાયિતા દસ્તાિેજી પરુાિા તથા સાંિવતપત્ર 
સાથે નોંધણી કરિા જણાિલે છે, જે યોગ્ય છે.  

૪.૪. ફોરિના હકુિિાાં પેરા નાં.૪.૨ િાાં નોંધ કયાય મજુબ અરજદારે રજૂ કરેલ ૭/૧૨ તથા ૮-અ ના 
દસ્તાિેજી પરુાિાની ચકાસણી અન્િયે િીજ જોડાણ જે કિૂા પર સ્થાવપત કરિાિાાં આિેલ હતુાં 
તે કિૂાિાાં કોઈનો ભાગ હોય કે કિૂો િજમ ુહોય તે મજુબનો ઉલ્લખે કરિાિાાં આિેલ નથી. 
અરજદારે પેરા નાં.૨.૩ િાાં કરેલ રજૂઆત તથા દસ્તાિેજી પરુાિા મજુબ પણ અરજદારનો મળૂ 
સરિે નાં.૪/૪ િાાં આિેલ કિૂો િજમ ુહોય કે સરહયારો હોય તે મજુબની સાલબતી આપી શકેલ 
નથી. અરજદારે રજૂ કરેલ તા. ૨૭.૦૫.૨૦૦૪ ના દસ્તાિેજ નાં. ૧૭૩૪ ના આધારે સદર કિૂો 
િજમ ુછે તે મજુબની રજૂઆત કરતા આિેલ છે, પરાંત ુતે અંગે ૭/૧૨ તથા ૮-અ ના ઉતારાની 
નકલિાાં સદર કિૂો િજમ ુહોિા અંગેના દસ્તાિેજી પરુાિા રજૂ કરી શકેલ નથી.  

૪.૫. ઉપર્ુયક્ત સાંજોગોિાાં ફોરિ દ્વારા અરજદારના ખેતી વિષયક િીજ જોડાણને પનુ: જોડાણ કરિાની 
િાાંગણી ગ્રાહ્ય રાખિાિાાં આિેલ નથી, જે સ્િીકારિાપાત્ર છે. સદર કાયિી ધોરણે કપાયેલ િીજ 
જોડાણને પનુ: જોડાણ કરિા અથે અરજદારે જે તે દસ્તાિેજી પરુાિા સાથે નિેસરથી અરજી 
કરિાની રહશેે.             

૪.૬. આ રીતે ઉપર્ુયક્ત પેરા નાં. ૪.૫ મજુબ હકુિ કરિાિાાં આિે છે. 
૪.૭. ખચય અંગ ેકોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૮. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિાિાાં આિે છે. 
   
 
              (રદલીપ રાિલ) 
                      વિદ્યતુ લોકપાલ 
                ગજુરાત રાજ્ય, અિદાિાદ. 
અિદાિાદ 
તા.૧૪.૧૦.૨૦૧૯.  


