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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં૧૧૬/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી ભાનકુુમાર રણછોડભાઈ વેકરીયા  
                          ગામ : જીલરીયા-૩૬૦૧૧૦. તા. પડધરી. જી. રાજકોટ. 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી રજનીકાાંત ડી. ઉંધાડ, અધધકૃત પ્રધતધનધધ. 

 
વિરૂધ્ધ 

 
સામાિાળા : નાયબ ઈજનેર, 

પધિમ ગજુરાત વીજ કાંપની લલધમટેડ, 
પેટા-ધવભાગીય કચેરી, પડધરી-૩૬૦૧૧૦. જી.રાજકોટ. 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી વી.બી.મેરા, નાયબ ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, પડધરી.  
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, પધિમ ગજુરાત વીજ કાંપની લલધમટેડ, રાજકોટના ગ્રાહક ફરરયાદ ધનવારણ 
ફોરમની ફરરયાદ નાં.૨૪/ક્વા.૦૨/૨૦૧૭-૧૮ અન્વયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાાંક ૬૭૭૮ 
તા.૧૧.૦૮.૨૦૧૭ ના હકુ્મથી નારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના 
કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ નાં.૧૧૬/૨૦૧૭ થી નોંધેલ છે. આ કેસની સનુવણી 
તા.૨૧.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ રાખવામાાં આવી.  

૨.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે જણાવેલ કે તેઓ સામાવાળા વીજ કાંપનીની પડધરી ખાતે આવેલ કચેરીએ રૂબરૂ 

મળવા ગયેલ ત્યારે સામાવાળા વીજ કાંપનીના કમમચારી દ્વારા થયેલ ભલૂને કારણે 
અરજદારના અંદાજપત્રના કવરમાાં પત્ર અરજદારના નામનો હતો પરાંત ુ તે પત્રની સાથે 
જોડલે અંદાજપત્ર શ્રી મુાંગલપરા ધીરજલાલ તળશીભાઈના નામનુાં હત ુાં, જેથી અરજદાર 
સદર અંદાજપત્રની રકમ સમયસર ભરપાઈ કરી શકેલ નહીં. આ બાબતે સામાવાળાની 
કચેરીનો સાંપકમ કરતાાં, નાયબ ઈજનેર સાહબે ેઅંદાજપત્રની રકમ ભરપાઈ કરવા વધ ુમદુત 
માગવા અંગેની અરજી કરવા જણાવેલ. 
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૨.૨. ફોરમ સમક્ષ અરજદારે સદર વીજ જોડાણની અરજીના અંદાજપત્રનાાં નાણાાં ભરપાઈ કરવા 
અથે ફરરયાદ નોંધાવેલ જેમાાં સામાવાળા કાયમપાલક ઈજનેર દ્વારા જણાવવામાાં આવેલ કે 
અંદાજપત્ર અરજદારને મળેલ છે પરાંત ુઅરજદારે અંદાજપત્રનાાં નાણાાં સમય મયામદામાાં 
ભરપાઈ કરેલ નથી.  

૨.૩. સામાવાળા વીજ કચેરીના અધધક્ષક ઈજનેરને રૂબરૂ મળતાાં તેઓએ ફોરમના હકુમને રીવ્ય ુ
કરવા માટે ફોરમને અરજી કરવા જણાવેલ. જેથી અરજદારે ફોરમના હકુમ સામે રીવ્ય ુઅરજી 
દાખલ કરેલ, પરાંત ુઅરજદારને સાાંભળ્યા વગર ફોરમ દ્વારા રીવ્ય ુઅરજીનો હકુમ કરવામાાં 
આવેલ છે, જેથી સદર રજૂઆત ધવદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષ કરવામાાં આવેલ છે.    

૨.૪. અરજદારે સામાવાળા વીજ કાંપનીના અધધકારીશ્રીની સચૂના મજુબ અંદાજપત્રનાાં નાણાાં 
ભરપાઈ કરવા મદુત વધારવા સામાવાળા વીજ કાંપનીને અરજી કરેલ તેમજ ફોરમ સમક્ષ 
પણ ફરરયાદ નોંધાવેલ. અંદાજપત્રનાાં નાણાાં ભરવા માટે સમય મયામદા વધારવાની સત્તા 
અધધક્ષક ઈજનેરને હોવા છતાાં અરજદારના કેસમાાં તે માંજૂર કરવામાાં આવેલ નથી અને 
અરજદારને અન્યાય કરવામાાં આવેલ છે.  

૨.૫. અરજદારે રજૂઆત સાથે વીજ જોડાણના અંદાજપત્રનાાં નાણાાં ભરપાઈ કરવા સામાવાળાના 
નાયબ ઈજનેરને કરેલ તા.૦૮.૦૬.૨૦૧૭ ની અરજી તથા ફોરમનો તા.૧૧.૦૮.૨૦૧૭ નો હકુમ 
તથા જરૂરી તમામ દસ્તાવેજો રજૂ કયામ, અને ધવનાંતી કરી કે અરજદરના અંદાજપત્રની સમય 
મયામદા વધારી આપવા સામાવાળાને હકુમ કરવો.      

૩.૦. સનુવણી દરમ્યાન સામાવાળાએ નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧.  અરજદાર શ્રી ભાનકુુમાર રણછોડભાઈ વેકરીયાએ, રહવેાસી જીલરીયા દ્વારા તેમની 

માલલકીના સરવે નાં.૧૦, ગામ: જીલરીયા ખાતે નવા ખેતી ધવષયક વીજ જોડાણ માટે  
તા.૨૩.૦૪.૨૦૧૦ના રોજ પડધરી પેટા-ધવભાગીય કચેરીમાાં અરજી નોંધાવેલ.   

૩.૨. અરજદારની સદર વીજ જોડાણની અરજી પ્રમાણે અગ્રતાક્રમ મજુબ સામાવાળા દ્વારા નીચે 
મજુબનુાં અંદાજપત્ર પત્ર નાં. ૫૯૮૨ તા. ૩૦.૦૮.૨૦૧૬ ના રોજ આપવામાાં આવેલ. 
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 અરજદાર વતી તેઓના પ્રધતધનધધ શ્રી રણછોડભાઈ ભરૂાભાઈએ સદર અંદાજપત્ર સ્સ્વકારેલ 
છે. સામાવાળાએ આ અંગેની acknowledgement receipt રજૂ કરી. 

૩.૩. અરજદાર દ્વારા તા.૨૯.૦૯.૨૦૧૬ સધુીની મદુત દરમ્યાન સદર અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરવામાાં 
આવેલ નથી તથા અંદાજપત્રનાાં નાણાાં ભરપાઈ કરવા સમય મયામદા વધારી આપવા માટે 
સામાવાળા વીજ કાંપનીને અરજી પણ કરવામાાં આવેલ નથી. તા. ૦૮.૦૬.૧૭ ના રોજ, 

ઈનવડમ નાં.૯૫૭, થી અરજદારે અરજી દાખલ કરીને જણાવેલ કે ટપાલ ન મળવાની કારણે 
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અંદાજપત્રનાાં નાણાાં સમય મયામદામાાં ભરપાઈ થઈ શકેલ નહીં, જેથી અંદાજપત્રનાાં નાણાાં 
ભરપાઈ કરવા ૨૭૦ રદવસની મદુત વધારવા ધવનાંતી કરેલ છે.  

૩.૪. સામાવાળાની પડધરી પેટા-ધવભાગીય કચેરી દ્વારા પત્ર નાં.૬૬૭૪ તા. ૨૩.૦૬.૨૦૧૭ ના રોજ 
દરખાસ્ત ધવભાગીય કચેરીને મોકલવામાાં આવેલ.  

૩.૫. GUVNL ના પરરપત્ર નાં. GUVNL/Tech/Ag.connection/2189 dated 

24.10.2013 મજુબ અંદાજપત્રનાાં નાણાાં ભરપાઈ કરવાની એક માસની મદુત ધવત્યા બાદ 
સાંલગ્ન પેટા-ધવભાગીય કચરેી વધ ુએક માસ સધુી મદુત વધારવાની અરજી સ્સ્વકારી શકશે 
અને આવી અરજી અન્વયે અંદાજપત્રનાાં નાણાાં ભરપાઈ કરવાની મદુત વધારવાની માંજૂરી 
પ્રવતમમાન ધનયમોનસુાર આપવાની રહશેે. પરાંત ુસદર કેસમાાં અરજદાર દ્વારા અંદાજપત્રનાાં 
નાણાાં ભરપાઈ કરવાની સમય મયામદામાાં વધારો કરવાની લેલખત અરજી ધનયત સમય 
મયામદામાાં કરેલ નથી. આમ, ઉપયુમક્ત બાબતને ધ્યાને લેતાાં અરજદારની અંદાજપત્રની 
સમય મયામદા વધારવાની અરજી માંજૂર કરવામાાં આવેલ નહી. 

૩.૬. ફોરમ સમક્ષ પણ અરજદારની સદર રજૂઆતને સાાંભળ્યા બાદ ફોરમના તા.૧૧.૦૮.૨૦૧૭ 
ના હકુમ અન્વયે અરજદારની માાંગણીને સ્સ્વકારેલ ન હતી. અરજદારની અંદાજપત્રનાાં નાણાાં 
ભરપાઈ કરવા અંગેની રજૂઆત અક્ષમ્ય ધવલાંલબત સમયગાળા પછી કરેલ હોઈ, તેને ધનયમ 
મજુબ માંજૂર રાખવામાાં આવેલ નથી. 

૩.૭. પેરા નાં.૨.૧ માાં કરેલ અરજદારની રજૂઆત પરત્વે સામાવાળાએ જણાવેલ કે અરજદારનુાં 
અંદાજપત્ર બદલાઈ ગયેલ છે, એટલે કે તેઓને મળેલ અંદાજપત્ર બીજા નામનુાં છે, તેવી 
રજૂઆત પાયા ધવહોણી છે. અરજદારને આપવામાાં આવેલ અંદાજપત્રમાાં તેઓનુાં નામ તથા 
સરનામુાં દેખાય છે, તથા સદર અંદાજપત્ર ધવન્ડો કવરમાાં અરજદારને મોકલવામાાં આવેલ 
છે, અને તે કવર અરજદારના પ્રધતધનધધ દ્વારા સ્સ્વકારવામાાં આવેલ છે. આમ, અરજદાર 
સામવાળા વીજ કાંપનીને ગરેમાગે દોરી રહલે છે.  

૩.૮. સામાવાળાએ જણાવેલ કે ફોરમ સમક્ષની સનુવણી દરમ્યાન, અંદાજપત્ર અરસ પરસ 
બદલાઈ ગયેલ છે, તેવી કોઈ રજૂઆત અરજદારે કરેલ નથી.  તદુપરાાંત સદર પ્રકારની 
ફરરયાદ અરજદાર દ્વારા અંદાજપત્રની સમય મયામદા વધારવાની અરજી વખતે પણ કરવામાાં 
આવેલ નથી. અરજદાર દ્વારા ફોરમ સમક્ષ રીવ્ય ુ અરજીમાાં સદર બાબત અંગ ે મૌલખક 
રજૂઆત કરેલ છે. ફોરમ દ્વારા અરજદારની રીવ્ય ુઅરજીને ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવેલ નથી. 

૩.૯. અરજદાર દ્વારા પેરા નાં.૨.૧ માાં રજૂ કરેલ પત્ર, જે શ્રી મુાંગલપરા ધીરજભાઈ તળસીભાઈના 
નામનો છે. આ પત્રમાાં નાયબ ઈજનેરની સહી કરવામાાં આવેલ નથી તથા સદર પત્ર સૌર 
ઉજામ સાંચાલીત કૃધષ પાંપ-સેટના વીજળીકરણ યોજના બાબતનો છે, જેમાાં જાવક નાંબર કે 
તારીખ પણ દશામવેલ નથી. આમ, અરજદારની સદર પ્રકારની રજૂઆત ખોટી તથા ગેરમાગે 
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દોરનારી છે. અરજદાર કોઈ પણ પ્રકારે સદર અંદાજપત્રનાાં નાણાાં ભરપાઈ કરી વીજ જોડાણ 
મેળવાની  નીધત અપનાવી રહ્યા હોય તેમ જણાય છે.        

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

દસ્તાવેજી પરુાવાઓને આધારે નીચે મજુબના ધનણમય ઉપર આવુાં છાં. 
૪.૧. પેરા નાં. ૩.૧ માાં દશામવેલ અરજદારની અરજી નવા ખેતી ધવષયક વીજ જોડાણ મેળવવા 

અંગેની છે. સામાવાળા દ્વારા પેરા નાં. ૩.૨ માાં દશામવ્યા મજુબ અરજદારને અંદાજપત્ર 
મોકલવામાાં આવેલ છે, જે અરજદાર દ્વારા સ્સ્વકારવામાાં આવેલ છે.  

૪.૨. અરજદાર દ્વારા પેરા નાં. ૨.૧ માાં કરવામાાં આવેલ રજૂઆત પરત્વે સામાવાળા દ્વારા પેરા નાં. 
૩.૮ તથા ૩.૯ માાં દશામવ્યા મજુબ અંદાજપત્રની બાબત અંગ ેજવાબ પાઠવામાાં આવેલ છે. 
અરજદારે સદર અંદાજપત્ર અંગેનો પ્રશ્ન ઘણા લાાંબા સમય પછી ફોરમા સમક્ષની રીવ્ય ુ
અરજીમાાં પ્રથમ વખત રજૂ કરેલ છે, જેને ફોરમ દ્વારા માન્ય રાખવામાાં આવેલ નથી.  

૪.૩. અરજદારે સદર અંદાજપત્ર સ્સ્વકાયામ બાદ અંદાજપત્રનાાં નાણાાં એક માસના સમય મયામદામાાં 
ભરપાઈ કરેલ નથી. અરજદાર દ્વારા સદર વીજ જોડાણની અરજી અંગેના અંદાજપત્ર અંગ ે
સૌ પ્રથમ વખત તા. ૦૮.૦૬.૨૦૧૭ ના રોજ, એટલે કે અંદાજપત્રના નાણાાં ભરવાની સમય 
મયામદા પણૂમ થયા બાદ, નાણાાં ભરવાની મદુત વધ ુ૨૭૦ રદવસની વધારી આપવા માાંગણી 
કરેલ છે, જે પેરા નાં. ૩.૫ માાં દશામવ્યા મજુબ સામાવાળા દ્વારા નામાંજૂર કરવામાાં આવેલ છે. 
સામાવાળાની સદર કાયમવાહી પ્રવતમમાન ધનયમો મજુબ સસુાંગત છે.  

૪.૪. પેરા નાં.૪.૩ મજુબ હકુમ કરવામાાં આવે છે.     
૪.૫. ખચમ અંગ ેકોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૬. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરવામાાં આવે છે. 
    
 
         (રદલીપ રાવલ) 
         ધવદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૩૦.૧૨.૨૦૧૭.  


