
  Case No.106/2017 

  Page 1 of 3 
 

ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૧૦૬/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી કુકાભાઇ મનસખુભાઇ જોગરાજીયા 
   મ.ુ ચોકડી-૩૬૩૪૧૦. તા. ચડુા, જી. સરેુન્દ્રનગર.  
રજૂઆત કરિાર: શ્રી જી.જે.મેમકીયા, અધિકૃત પ્રધતધનધિ 

 
વિરૂધ્ધ 

 
સામાિાળા : નાયબ ઈજનેર, 

પધિમ ગજુરાત વીજ કંપની લિધમટેડ, 
પેટા-ધવભાગીય કચેરી, ચડુા, જી. સરેુન્દ્રનગર. 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી જી.બી.પટેલ, િાયબ ઈજિેર, પીજીવીસીએિ, પેટા-ધવભાગીય કચેરી,ચડુા. 
શ્રી જે.પી.ચાવડા, જૂનીયર ઇજનેર,પીજીવીસીએિ, પેટા-ધવભાગીય કચેરી,ચડુા. 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, પધિમ ગજુરાત વીજ કંપની લિધમટેડ, ભાવનગરના ગ્રાહક ફરરયાદ ધનવારણ ફોરમની 

ફરરયાદ ન.ં૩૬/૨૦૧૭-૧૮ અન્દ્વયે અપાયેિ હકુમ ક્રમાકં ૪૨૫૭ તા.૦૭.૦૯.૨૦૧૭ ના હકુ્મનુ ં
પાિન કરાવવા અતે્ર રજૂઆત કરેિ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે દાખિ કરી કેસ 
ન.ં૧૦૬/૨૦૧૭ થી નોંિેિ છે. આ કેસની સનુવણી તા.૧૬.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ રાખવામા ંઆવેિ. 
સદર કેસની બીજી સનુવણી તા.૩૦.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ રાખવામા ંઆવેિ. 

૨.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર વર્ષ ૨૦૦૯થી ઝપંડપટ્ટી ધવજળીકરણ યોજના હઠેળ રહણેાકં હતે ુમાટેનુ ંવીજ જોડાણ 

ગ્રાહક ન.ં૭૪૦૭૨/૦૦૯૧૦/૫થી િરાવે છે. જેનુ ંબીિ ધનયધમત રીતે ભરપાઇ કરે છે. 
૨.૨. અરજદારના રહણેાકંના વીજ જોડાણની સામાવાળા દ્વારા તપાસણી કરી, સામાવાળા વીજ કંપની 

દ્વારા સદર રહણેાકં હતેનુ ુ ંધમટર િઇ જવામા ંઆવેિ અને જ્યારે મકાન તૈયાર થઇ જાય ત્યારે 
પાછ ંિગાવી આપવામા ંઆવશે તેમ જણાવેિ પરંત ુઆજરદન સિુી ધમટર િગાવવામા ંઆવેિ 
નથી, જે વીજ જોડાણ બિં છે, જેનુ ંબીિ અરજદાર સમયસર ભરપાઇ કરે છે. 

૨.૩. અરજદારના ધવસ્તારમા ં રડમોલિશનનુ ંકામ હાથ િરવામા ંઆવેિ ત્યારે સદર વીજ જોડાણનુ ં
મીટર સામાવાળા દ્વારા િઈ જવામા ંઆવેિ. 
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૨.૪. સામાવાળા દ્વારા વીજ જોડાણની તપાસણી હઠેળ અરજદારને બીન ગ્રાહક તરીકે રૂ.૨૦૯૨૫/- નુ ં
વીજબીિ આપવામા ંઆવેિ. અરજદાર સામાવાળા વીજ કંપનીના હાિમા ંપણ ગ્રાહક છે અને 
ગ્રાહક ન.ં૭૪૦૭૨/૦૦૯૧૦/૫ થી વીજ બીિ મેળવે છે, જે ધનયધમત રીતે ભરપાઇ કરે છે. 

૨.૫. પધિમ ગજુરાત વીજ કંપની લિધમટેડ, ભાવનગરના ગ્રાહક ફરરયાદ ધનવારણ ફોરમ દ્વારા સદર 
ફરરયાદ બાબતમા ંઅરજદારે રજુ કરેિ “૧૦૦ચો.વાર મફત પ્િોટ યોજના” હઠેળના હકુમને 
સ્થળ તપાસ કરી, ખરાઇ કરી, અરજદારને વીજ જોડાણ ચાલ ુકરી આપવા તથા અરજદાર સામે 
બાકી ધનકળતી લ્હણેી રકમની સામે અરજદારે તા.૧૭.૦૧.૧૫ના રોજ થી અત્યાર સિુી ભરપાઇ 
કરેિ વીજબીિની રકમને મજરે આપવા સામાવાળાને હકુમ કરેિ છે, પરંત ુસામાવાળા વીજ 
કંપની દ્વારા આજરદન સિુી સ્થળ તપાસ કરવામા ંઆવેિ નથી તથા વીજ જોડાણ ચાલ ુકરી 
આપવામા ંઆવેિ નથી. 

૩.૦. સનુવણી દરમ્યાન સામાવાળાએ નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર ગ્રાહક ન.ં૭૪૦૭૨/૦૦૯૧૦/૫ થી ઝપંડપટ્ટી ધવજળીકરણ યોજના હઠેળનુ ંરહણેાકં હતે ુ

માટેનુ ંવીજ જોડાણ તા.૦૫.૦૯.૨૦૦૯ના રોજથી િરાવે છે. 
૩.૨. ગેરકાયદેસર મકાનોનુ ં રડમૉલિશનનુ ંકામ હાથ િરવાનુ ંહોઇ તા.૧૭.૦૧.૨૦૧૫ના રોજ નાયબ 

કિેક્ટરશ્રીની સચુનાથી, અરજદારના રહણેાકંનુ ંવીજ જોડાણ સ્થળ પરથી દુર કરવામા ંઆવેિ. 
૩.૩. સામાવાળા દ્વારા પત્ર ન.ં૧૨૦૫૨થી તા.૦૨.૧૧.૨૦૧૭ના રોજ જણાવવામા ંઆવેિ કે અરજદાર 

દ્વારા કરવામા ંઆવેિ ગ્રાહક ફરરયાદ ધનવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષની ફરરયાદના સદંભષમા ં
કરવામા ંઆવેિ હકુમ અન્દ્વયે સામાવાળા દ્વારા સ્થળ તપાસ કરી, વીજ જોડાણ તા. ૧૧.૧૦.૨૦૧૭ 
ના રોજ ચાલ ુકરી આપવામા ંઆવેિ. ફોરમના હકુમ મજુબ તા.૧૭.૦૧.૨૦૧૫ પછી ભરપાઇ 
કરેિ રકમ રૂ.૬૨૭/- અરજદારને મજરે આપી, વીજ ચોરીના બીિની રકમ રૂ.૧૯૮૯૫/- અને 
કંપાઉન્દ્ડીંગ રકમ રૂ.૧૦૦૦/- ભરપાઇ કરવાના બાકી હોઇ, બાકીની રકમ ભરપાઇ કયાષ તારીખ 
સિુીનુ ંવ્યાજ સહીત અરજદારે ભરપાઇ કરવાની રહ ેછે.  

૩.૪. અરજદારના સદર વીજ જોડાણવાળા મકાનની ધવગતો, રડમોિીશન કાયષવાહીમા ંતોડી નાખંવામા ં
આવેિ છે કે કેમ તેની મારહતી પત્ર ન.ં૧૨૮૩ તા.૨૮.૧૧.૨૦૧૭ દ્વારા તાલકુા ધવકાસ અધિકારીની 
કચેરીમાથંી માગંવામા ંઆવેિ છે, જે મારહતી સામાવાળાને મળી નથી.    

૩.૫. ફોરમ દ્વારા પેરા ન.ં ૨.૪ મા ંદશાષવેિ વીજ ચોરીના બીિ અંગે કોઈ હકુમ કરવામા ંઆવેિ નથી. 
અરજદાર પાસે સદર વીજચોરીના કેસ સદંભ ેરૂ. ૧૯,૮૯૫/- વીજબીિ પેટે તથા રૂ.૧૦૦૦/- 
કંમ્પાઉન્દ્ડીંગ ચાર્જ પેટે બાકી રકમ વસિૂવાની નીકળે છે.   

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સનૂાવણી દરમ્યાન અરજદારે કરેિ રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેિા 

દસ્તાવેજી પરુાવાઓને આિારે નીચે મજુબના ધનણષય ઉપર આવુ ંછ.ં 
૪.૧. અરજદારની હાિની રજૂઆત પેરા ન.ં ૨.૪ મા ં દશાષવેિ વીજબીિની રકમ સદંભે છે. સદર 

વીજબીિ, સામાવાળા દ્વારા વીજ જોડાણ ચકાસણી અન્દ્વયે અરજદારને વીજચોરીના કેસના 
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સદંભષમા ંકિમ ૧૩૫ હઠેળ તા.૨૫.૦૪.૨૦૧૭ ના રોજ આપવામા ંઆવેિ વીજચોરીના વીજબીિ 
અંગેની છે.  

૪.૨. ફોરમના હકુમ અન્દ્વયે સામાવાળા દ્વારા અરજદારનુ ંસદર વીજ જોડાણ કાયાષન્દ્વીત કરી આપેિ 
છે.  

૪.૩. ગજુરાત ધવદ્યતુ ધનયતં્રણ આયોગ, જાહરેનામા ન.ં ૨/૨૦૧૧ મા ંધનરદિષ્ટ જોગવાઈ અન્દ્વયે કિમ 
ન.ં ૩.૧૭(૬) મજુબ અરજદારની રજૂઆત અધિધનયમ ૧૩૫ હઠેળની આવતી હોઈ, તથા કિમ 
૩.૧૭ મા ંજણાવેિ ધનરદિષ્ટ પવૂષ શરતો/મયાષદાનુ ં પાિન કરતી ન હોઈ, અરજદારની સદર 
રજૂઆત માન્દ્ય રાખવામા ંઆવતી નથી અને રદ કરવામા ંઆવે છે.       

૪.૪. આથી આ રીતે પેરા ન.ં૪.૩ મજુબ હકુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૫. ખચષ અંગ ેકોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૬. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસિ કરવામા ંઆવે છે. 
    
 
         (રદિીપ રાવિ) 
         ધવદ્યતુ િોકપાિ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૦૫.૧૨.૨૦૧૭. 
 


