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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૭૦/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી અમરશીભાઈ િારણભાઈ ટાપણીયા 
   આશ્રમપરા, ખાભંા. તા. ખાભંા. જી. અમરેલી.  
રજૂઆત કરિાર: શ્રી અવિિભાઈ એ. ટાપણીયા 
  

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : િાયબ ઈજિેર, 

પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
પેટા-વિભાગીય કચેરી, ખાભંા. તા. ખાભંા. જી. અમરેલી.      

રજૂઆત કરિાર: શ્રી િી.જે. બારડ, િાયબ ઈજિેર, પીજીિીસીએલ, ખાભંા.     
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, ભાિિગરિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ 
ફોરમિી ફરરયાદ િ.ં ૧૯/૨૦૧૭-૧૮ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૩૨૧૪ 
તા.૦૧.૦૭.૨૦૧૭ િા હકુ્મથી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ 
કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૭૦/૨૦૧૭ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી 
તા. ૦૭.૦૯.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિી. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર શ્રી અમરશીભાઈ િારણભાઈ ટાપણીયા ખાભંા ખાતે ખેતીિી જમીિ ધરાિે છે 

તથા ખેતી કામ કરી ગજુરાિ ચલાિે છે. 
૨.૨. અરજદારિા વપતા શ્રી િારણભાઈ રામભાઈ ટાપણીયાએ તેમિા િામે ખેતી વિષયક િવુ ં

િીજ જોડાણ મેળિિા સામાિાળાિે અરજી િોંધાિી રૂ.૧૦૦/- િોંધણી ચાર્જ ભરપાઈ 
કરેલ, જેિા અનુસંધંાિે સામાિાળા દ્વારા તા.૩૧.૦૧.૨૦૦૮ િા રોજ રૂ.૨૩૬૦/- નુ ં
અંદાજપત્ર આપિામા ંઆિેલ, જે અરજદાર દ્વારા ભરપાઈ કરિામા ંઆિેલ.  

૨.૩. અરજદારિા વપતાશ્રીનુ ંઅિસાિ થયેલ હોઈ, તથા અરજદારિા ભાઈઓ િચ્ચે સમજૂતી 
થયેલ િ હોિાથી સામાિાળા ખાભંા પેટા-વિભાગીય કચેરી દ્વારા મોકલિામા ંઆિેલ 
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પત્રો અનસુાર કરારિામ ુકરિામા ંઆિેલ િ હત ુ,ં જેથી સામાિાળા દ્વારા સદર િીજ 
જોડાણિી અરજી રદ્દ કરિામા ંઆિેલ. 

૨.૪. સામાિાળા દ્વારા અરજી રદ્દ કરતા ં પહલેા ં અરજદારિા ભાઈઓ તથા માતા દ્વારા 
તા.૨૪.૦૩.૨૦૦૯ િા રોજ રૂ.૨૦/- િા સ્ટે્પ પેપર પર એરફડિેીટ રજૂ કરી સદર િીજ 
જોડાણિી અરજી ચાલ ુ રાખિા તથા િીજ જોડાણ ચાલ ુ કરી આપિા સામાિાળાિે 
જણાિિામા ંઆિેલ. 

 તા. ૧૭.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજ અરજદારિા તમામ ભાઈઓ તથા માતા દ્વારા સમંવતપત્ર 
રજૂ કરેલ તથા અિાર િિાર મૌલખક રજૂઆત કરી િીજ જોડાણ ચાલ ુકરી આપિા 
સામાિાળાિે જણાિિામા ં આિેલ, પરંત ુ સામાિાળા દ્વારા કોઈ કાયયિાહી કરિામા ં
આિેલ િથી.  

૨.૫. ત્યારબાદ અરજદારે ભાિિગર ફોરમ સમક્ષ ફરરયાદ દાખલ કરેલ અિે િીજ જોડાણ 
ચાલ ુકરી આપિા દાદ માગેંલ, પરંત ુફોરમ દ્વારા સદર ફરરયાદ ફોરમિી હકુમતમા ં
િથી તેમ જણાિી ફરરયાદિે રદ્દ કરિામા ંઆિેલ.  

૨.૬. અરજદારિા િીજ જોડાણિી માગંણી િષય ૧૯૯૨ મા ંઅરજદારિા વપતાશ્રી દ્વારા કરિામા ં
આિેલ, જે અન્િયે અંદાજપત્રિા ંિાણા ંિષય ૨૦૦૮ મા ંભરપાઈ કરિામા ંઆિેલ, પરંત ુ
અરજદારિા વપતાશ્રીિા અિસાિ બાદ અરજદારિા ભાઈઓ િચ્ચે િીજ જોડાણ 
મેળિિા સમજૂતી થયેલ િ હોિાથી સામાિાળા દ્વારા િીજ જોડાણ ચાલ ુકરિામા ંઆિેલ 
િથી. અરજદાર સદર િીજ જોડાણ મેળિિા અથે સામાિાળાિા વિયમોનસુાર જરૂરી 
આધાર પરુાિા આપિા સમંત છે. અરજદારે જણાિેલ કે સામાિાળા અંદાજપત્રિા ંજે 
િાણા ંભરિા જણાિશે તે અરજદાર ભરપાઈ કરિા સમંત છે.  

૨.૭. સિુિણીિા અંતે અરજદારે સદર િીજ જોડાણિી અરજી અન્િયે િીજ જોડાણ ચાલ ુકરી 
આપિા સામાિાળાિે હકુમ કરિા વિિતંી કરી.  

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. ગામ ખાભંાિા શ્રી િારણભાઈ રામભાઈ ટાપણીયા દ્વારા તા. ૦૬.૦૪.૧૯૯૨ િા રોજ 

રૂ.૧૦૦/- િોંધણી ફી ભરપાઈ કરી િિા ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ માટેિી અરજી 
િોંધાિિામા ંઆિી. 

૩.૨. પેરા િ.ં ૩.૧િી અરજી અન્િયે સામાિાળા દ્વારા વિયમોનસુાર અરજી િોંધણી ક્રમ ૨૪૪૮ 
અન્િયે ‘D-1’  કેટેગરીમા ંતા.૩૧.૦૧.૨૦૦૮િા રોજ રૂ.૨૩૬૦/- નુ ંઅંદાજપત્ર આપિામા ં
આિેલ, જે તા. ૨૫.૦૨.૨૦૦૮ િા રોજ રસીદ િ.ં૦૦૪૭૯૫૩ થી ભરપાઈ કરેલ. આ 
સમય દર્યાિ અરજદારિા વપતા શ્રી િારણભાઈ રામભાઈ ટાપણીયાનુ ં અિસાિ 
થયેલ, જેથી સદર િીજ જોડાણ અંગેનુ ંકરારિામુ ંઅંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરપાઈ કરતી 
િખતે થયેલ િહી.  
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૩.૩. શ્રી િારણભાઈ ટાપણીયાિા સીધીલીટીિા િારસદારો પૈકી શ્રી હરીભાઈ િારણભાઈ દ્વારા 
તા.૨૯.૧૧.૨૦૦૮િા રોજ િાધંો રજૂ કરી સદર િીજ જોડાણિી કાયયિાહીિે અટકાિિામા ં
આિેલ. તેઓએ જણાિેલ કે તમામ િારસદારોિી રૂબરૂમા ંસહી કરાિિી અિે સમંવત 
મેળિિી. ત્યારબાદ સામાિાળા દ્વારા પત્ર િ.ં ખાભંા/એસ્ટા/૫૫૬૨ તા.૧૭.૧૦.૨૦૦૮ 
તથા પત્ર િ.ં ખાભંા/એસ્ટા/૧૬૮૦ તા.૧૧.૦૨.૨૦૦૯ થી જાણ કરિા છતા ં શ્રી 
િારણભાઈિા િારસો દ્વારા સદર િીજ જોડાણિી અરજી અન્િયે કોઈ કાયયિાહી કરિામા ં
આિેલ િ હતી, તેમજ જરૂરી દસ્તાિેજો રજૂ કરિામા ંઆિેલ િ હતા.  

૩.૪. સામાિાળાિી વિભાગીય કચેરી, સાિરકંુડલા દ્વારા પત્ર િ.ં૨૪૩૩ તા.૧૮.૦૩.૨૦૦૯ મા ં
દશાયવ્યા મજુબ સદર િીજ જોડાણિી અરજી અન્િયે ભરપાઈ કરેલ અંદાજપત્રિી રકમ 
પરત મેળિિા સમયાતંરે િીચે જણાવ્યા મજુબિા પત્રો દ્વારા િોટીસ પાઠિિામા ં
આિેલ, પરંત ુઆ અંગે અરજદાર કે અન્ય િારસદારો  દ્વારા કોઈ કાયયિાહી કરિામા ં
આિેલ િથી.  

 (૧) ખાભંા/એસ્ટા/૧૪૦૨ તા.૨૧.૦૪.૨૦૦૯.  (૨) ખાભંા/એસ્ટા/૨૪૮૮ તા.૨૬.૦૫.૨૦૦૯. 
(3) ખાભંા/એસ્ટા/૪૫૦૩ તા.૧૫.૦૭.૨૦૦૯.    (૪) ખાભંા/એસ્ટા/૭૦૫૫ 
તા.૧૪.૧૦.૨૦૦૯.   

        (૫) ખાભંા/એસ્ટા/૭૩૮૪ તા.૧૭.૧૧.૨૦૦૯. 
૩.૫. સામાિાળા દ્વારા પત્ર િ.ં ખાભંા/૪૫૦૩ તા. ૧૫.૦૭.૨૦૦૯ થી સદર િીજ જોડાણિી 

અરજી રદ્દ કરિાિી જાણ પણ કરિામા ંઆિેલ છે, જે અંગેિી સ્પષ્ટતા પણ કરિામા ં
આિેલ છે. સામાિાળા દ્વારા સદર પત્રોિી િકલ રજૂ કરિામા ંઆિી. સામાિાળા દ્વારા 
જે તે િખતે પેરા િ.ં૨.૨ મા ંદશાયિેલ િીજ જોડાણિી અરજી અન્િયે કાયયિાહી કરીિે 
િીજ જોડાણિી અરજી દફ્તરે કરિામા ંઆિેલ. સામાિાળાિી સદર કાયયિાહી સામાિાળા 
િીજ કંપિીિા વિયમોનસુાર કરિામા ંઆિેલ છે.   

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાિાળાિી રજૂઆત અિે રજૂ 

કરાયેલા દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણયય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. પેરા િ.ં ૨.૨ મા ંદશાયવ્યા મજુબ શ્રી િારણભાઈ રામભાઈ ટાપણીયા દ્વારા િિા 5 HP 

િા ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી અરજી ગામ ખાભંાિા સરિે િ.ં ૫૪૭ પૈકી ૧ ખાતે 
િોંધાિિામા ંઆિેલ છે. િોંધણી ચાર્જ પેટે રૂ.૧૦૦/- ભરપાઈ કરેલ છે.  

૪.૨. સામાિાળા દ્વારા સદર અરજીિો િોંધણી ક્રમ ૨૪૪૮ થી િોંધી D-1 category મા ં
રૂ.૨૩૬૦/- નુ ંઅંદાજપત્ર ભરપાઈ કરિા અંગે F.Q.No.365 તા.૩૧.૦૧.૨૦૦૮ િા રોજ 
પાઠિિામા ં આિેલ છે, જે અન્િયે અંદાજપત્રિા ં િાણા ં રસીદ િ.ં ૦૦૪૭૯૫૩ 
તા.૨૫.૦૨.૨૦૦૮િા રોજ ભરપાઈ કરિામા ંઆિેલ. અંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરપાઈ કરતી 
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િખતે સદર અરજીિા અરજદાર શ્રી િારણભાઈ ટાપણીયા દ્વારા િિા િીજ જોડાણ 
અંગેનુ ંકરારિામ ુકરિામા ંઆિેલ િથી. 

૪.૩. સામાિાળા ખાભંા પેટા-વિભાગીય કચેરી દ્વારા પેરા િ.ં૪.૨ મા ંદશાયિેલ અંદાજપત્રિા ં
િાણા ંભરપાઈ કયાય બાદ કરારિામુ ંકરિા અથે િીચે મજુબિા પત્રોથી શ્રી િારણભાઈ 
રામભાઈ ટાપણીયાિે જાણ કરિામા ંઆિેલ છે.  

 (૧) ખાભંા/એસ્ટા/૫૫૬૨ તા. ૧૭.૧૦.૨૦૦૮. 
 (૨) ખાભંા/ટેક/આઈસી/૬૧૫૭ તા.૨૯.૧૧.૨૦૦૮. 
 (૩) ખાભંા/એસ્ટા/૧૬૮૦ તા. ૧૧.૦૨.૨૦૦૯ 

 તા.૨૯.૧૧.૨૦૦૮ િા રોજ સદર િીજ જોડાણિી અરજી અન્િયે શ્રી હરીભાઈ િારણભાઈ 
તથા શ્રી અમરશીભાઈ િારણભાઈ દ્વારા િાધંો ઉઠાિી સદર િીજ જોડાણ મેળિિા 
અંગેિા અરજદાર શ્રી િારણભાઈનુ ંઅિસાિ થયેલ હોઈ, તથા ભાઈઓ-ભાઈઓ િચ્ચે 
િીજ જોડાણ મેળિિા સમંવતપત્રમા ં રૂબરૂમા ં સહી કરાિિા વિિતંી કરેલ. તા. 
૧૦.૧૧.૨૦૦૮ િા રોજ જન્મ/મરણ રજીસ્રાર, ગ્રામ પચંાયત કચેરી, ખાભંા દ્વારા મરણનુ ં
પ્રમાણપત્ર આપિામા ં આિેલ છે, જેમા ં દશાયવ્યા મજુબ શ્રી િારણભાઈ રામભાઈ 
ટાપણીયાિી મરણ તારીખ ૦૧.૦૪.૨૦૦૩ િોંધેલ છે.  

૪.૪. પેરા િ.ં ૨.૪મા ંદશાયવ્યા મજુબ સદર પેરા િ.ં૨.૨િી અરજી અંગે તા.૨૪.૦૩.૨૦૦૯ િા 
રોજ રૂ.૨૦/- િા સ્ટે્પ પેપર પર શ્રી ગોરધિભાઈ િારણભાઈ ટાપણીયા દ્વારા સદર 
િીજ જોડાણ જીિીબેિ િારણભાઈ ટાપણીયાિા િામ પર કરિામા ંઆિે તે મજુબિી 
સમંવત દશાયિેલ છે. તા. ૨૪.૦૩.૨૦૦૯ િા રોજ રૂ. ૨૦/- િા સ્ટે્પપેપર પર જીિીબેિ 
િારણભાઈ ટાપણીયા દ્વારા સોગદંિામ ુકરી જણાિેલ કે તેઓિા પતુ્રો તેઓિા કહ્યામા ં
િથી તથા શ્રી હરીભાઈ િારણભાઈ તથા શ્રી અમરશીભાઈ િારણભાઈએ સરિે િ.ં ૫૪૭ 
પૈકી ૧ મા ંમાગંિામા ંઆિેલ િીજ જોડાણ અંગે િાધંા અરજી રજૂ કરેલ છે. તેમિા પતુ્રો 
તેમિી સાથે રહતેા િથી. ફક્ત િારસદાર તરીકેનુ ંિામ તેઓિા ખાતામા ંદાખલ થયેલ 
છે. જેથી સદર િીજ જોડાણ તેઓિા િામે, એટલે કે જીિીબેિ િારણભાઈિા િામે કરિા 
જણાિેલ છે. તા.૨૪.૦૩.૨૦૦૯િા બનેં્ન સોગદંિામા જે તે િખતે સામાિાળા ખાભંા પેટા-
વિભાગીય કચેરીિે ક્યારે રજૂ કરિામા ંઆિેલ તે અંગેિી કોઈ વિગતો હાલિા અરજદાર 
તથા સામાિાળા દ્વારા રજૂ કરાયેલ િથી. ઉપરોક્ત સોગદંિામાિી વિગતો પરત્િે તા. 
૨૪.૦૩.૨૦૦૯િા રોજ સદર િીજ જોડાણ કોિા િામે લેવુ ં તે અંગે િારસદારો િચ્ચે 
મતભેદ અિે િાધંાઓ જણાઈ આિે છે.  

૪.૫. તા.૦૭.૦૫.૨૦૧૪ િા રોજ શ્રી હરીભાઈ િારણભાઈ ટાપણીયા, શ્રી અમરશીભાઈ 
િારણભાઈ ટાપણીયા, શ્રી ગોરધિભાઈ િારણભાઈ ટાપણીયા તથા જીિીબેિ િારણભાઈ 
ટાપણીયા દ્વારા સામાિાળા િાયબ ઈજિેર, ખાભંાિે પેરા િ.ં ૨.૨ મા ંદશાયિેલ િીજ 
જોડાણિી અરજી તથા તેિા ભરપાઈ કરેલ અંદાજપત્ર અંગે સદર િીજ જોડાણિી 
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માગંણીિાળા સરિે િબંરિા િારસદારો િચ્ચે સમાધાિ થયેલ હોઈ, સદર િીજ જોડાણ 
તાત્કાલીક ચાલ ુકરી આપિા જણાિેલ છે. 

૪.૬. પેરા િ.ં૩.૩ તથા ૩.૪મા ંદશાયિેલ વિગતો અન્િયે સામાિાળા દ્વારા સદર િીજ જોડાણિી 
અરજી અંગે અંદાજપત્ર ભરપાઈ કયાય બાદ શ્રી િારણભાઈ ટાપણીયાિા િારસદારો િચ્ચે 
આંતરીક મતભેદો હોિાિા કારણે કરારિામ ુ િ કરિાિા કારણોસર અંદાજપત્રિી 
ભરપાઈ કરેલ રકમ પરત કરિા અંગે જાણ કરિામા ંઆિેલ તેમજ તા.૧૫.૦૭.૨૦૦૯ 
િા પત્ર અન્િયે સદર અરજીિે રદ્દ કરિામા ંઆિેલ છે. 

૪.૭. પેરા િ.ં૪.૪ મા ંદશાયિેલ વિગતો હાલિા અરજદાર સદર િીજ જોડાણ મેળિિા િષય 
૨૦૧૪મા ંસામાિાળાિે વિિતંી કરેલ છે જે િખતે સદર િીજજોડાણિી અરજી સામાિાળા 
દ્વારા અગાઉ િષય ૨૦૦૯ મા ંરદ્દ કરિામા ંઆિેલ છે, તથા અંદાજપત્રિા ંિાણા ંપરત 
મેળિિા અંગે જાણ પણ અરજદારિે કરેલ છે. સદર સજંોગોમા ંિીજ જોડાણિી અરજી 
સામાિાળા દ્વારા રદ્દ  કરેલ હોઈ, અરજદારિી હાલિી રજૂઆત પરત્િે િીજ જોડાણ 
આપી િા શકાય. અરજદારે િિેસરથી િીજ જોડાણ મેળિિા અરજી કરિાિી રહશેે 
તેમજ અંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરપાઈ કરેલ પહોંચ સામાિાળાિે રજૂ કરી િાણા ંપરત 
મેળિિાિા રહશેે.         

૪.૮. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૭ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૯. ખચય અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૧૦. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
         
 
 
           (રદલીપ રાિલ) 
           વિદ્યતુ લોકપાલ 
             ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા. ૨૧.૦૯.૨૦૧૭ 


