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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૪૦/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી હિમાશંભુાઈ બબવપિભાઈ દેસાઈ   
   ૫/એ, રત્િસાગર એપાટટ મેન્ટ, જી.ડી.ગોએંકા સ્કુલ પાસે,  
   કેિાલ રોડ, િેસ.ુ સરુત.  
      
રજૂઆત કરિાર: કોઈ િાજર િ રહ્ુ.ં  
  

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : િાયબ ઈજિેર, 

દબક્ષણ ગજુરાત િીજ કંપિી બલવમટેડ, 
ગ્રા્ય પેટા-વિભાગીય કચેરી, સચીિ, સરુત.    

 
રજૂઆત કરિાર: કોઈ િાજર િ રહ્ુ.ં     

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે,  દબક્ષણ ગજુરાત િીજ કંપિી બલવમટેડ, સરુતિા ગ્રાિક ફહરયાદ વિિારણ 

ફોરમિી ફહરયાદ િ.ં ૨૦૪/૨૦૧૬-૧૭ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૪૭૭૩ 
તા.૨૪.૦૩.૨૦૧૭ િા હકુ્મથી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ 
કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૪૦/૨૦૧૭ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી 
તા.  ૨૦.૦૭.૨૦૧૭િા  રોજ રાખિામા ંઆિી જેમા ંકોઈપણ પક્ષકાર િાજર િ રહ્યા. 
સદર કેસિી બીજી સિુિણી તા.૨૪.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ રખિામા ંઆિી. 

૨.૦. અરજદારે લેબખતમા ંિીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે સરુત જીલ્લાિા, ચોયાટશી તાલકુાિા લાજપોર ગામ ખાતે સચીિ-િિસારી 

રોડ પર આિેલ ટ્વિિ સીટી-૫ મા ંઘર િપરાશ તથા કોમિ મીટર એમ કુલ છ િીજ 
જોડાણિી માગંણી કરેલ છે, જેિે સામાિાળા દ્વારા SR No. 34344243 થી િોંધેલ છે. 
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૨.૨. સદર પેરા િ.ં૨.૧ િી અરજી અન્િયે સામાિાળા દ્વારા તા.૨૭.૦૯.૨૦૧૬ િા રોજ 
રૂ.૬૪૩૮૦૮/- નુ ંઅંદાજપત્ર આપિામા ંઆિેલ છે, જેમા ંસદર િીજ જોડાણ માટે fixed 

charges ઉપરાતં લાઈિ ચાર્જ તથા અન્ડરગ્રાઉન્ડ િીજ લાઈિિો ચાર્જ આકારિામા ં
આિેલ છે. 

૨.૩. ગજુરાત ઉર્જટ વિકાસ વિગમ બલવમટેડિા પહરપત્ર િ.ં (1) GUVNL/Tech/D(T) 

/SC/1067 dated 11.05.2011 and (2) GERC/Tech/2014/1378 dated 

24.06.2014 મજુબ િિા િીજ જોડાણ મેળિિા અથે ગ્રાિક પાસેથી fixed charges 
તથા હડપોઝીટ િસલૂિા અંગેિો વિયમ છે તેમ છતા ંસામાિાળા દ્વારા અરજદાર પાસે 
લાઈિ ચાર્જ તથા અન્ડરગ્રાઉન્ડ કેબલિો ચાર્જ િસલૂિામા ંઆિેલ છે. અરજદારિા 
િીજ જોડાણિા સ્થળ પર ઓિરિડે લાઈિ ખેંચીિે તથા ટ્રાન્સફોમટર મકૂીિે િીજ જોડાણ 
આપિામા ંઆિે તો અરજદારિે કોઈપણ ર્જતિો િાધંો િથી.  

૨.૪. ગજુરાત ઉર્જટ વિકાસ વિગમ બલવમટેડિી અન્ય િીજ કંપિી દ્વારા પણ િિા િીજ જોડાણ 
અથે કોઈ લાઈિ ચાર્જ િસલૂ કરિામા ંઆિતો િથી. સદર િીજ જોડાણિી માગંણી 
તથા તે અંગે આપિામા ં આિેલ અંદાજપત્ર મજુબ અરજદારિે રૂ.૫૯૮૭૦૦/- નુ ં  
નકુશાિ થાય છે, તેમજ સદર અંદાજપત્ર વિયમ મજુબ િ િોઈ, િસલૂિાિે યોગ્ય િથી.  

૨.૫. અરજદારે તા. ૦૬.૦૬.૨૦૧૭ આ પત્ર દ્વારા િીચે મજુબ જણાિેલ.  
 (૧) વિદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષ કરિામા ં આિેલ રજૂઆત બાદ સામાિાળા િાયબ 

ઈજિેર સાથે મળી સદર િીજ જોડાણ અંગેિી િીજ લાઈિિી માપણી િિેસરથી 
કરિામા ંઆિેલ, જે મજુબ િાઈિે રોડ ક્રોસીંગિા એચ.ટી. અન્ડરગ્રાઉન્ડ કેબલ લાઈિિે 
બદલે અન્ય સ્થળથી એચ.ટી. લાઈિિી માપણી કરિાનુ ંતથા જે લાઈિિા િીજકામ 
અંગે જરૂરી મજુંરી જે તે પ્રાઈિેટ જમીિિા માબલકિી જરૂરી સમંવત મળેલ િોઈ, અરજદારે 
સ્થાવિક કચેરીએ િિેસરથી તા.૧૬.૦૫.૨૦૧૭િા રોજ અરજી કરેલ છે, તથા તે અરજીિા 
અનુસંધંાિે સામાિાળા દ્વારા ક્રમાનસુાર અંદાજપત્ર આપિા કાયટિાિી િાથ ધરેલ છે, 
જેથી સદર િીજ જોડાણિા અંદાજપત્ર બાબતિી િાલિી તકરાર િિેથી રિતેી િથી.  

૩.૦. સામાિાળાએ લેબખતમા ંિીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદારે પેરા િ.ં૨.૧ મા ં દશાટવ્યા મજુબિા િીજ જોડાણિી અરજીિી િોંધણી 

તા.૦૮.૦૮.૨૦૧૬ િા રોજ કરાિેલ જેિો SR No.34344243 િતો.  
૩.૨. પેરા િ.ં૩.૧ િી અરજી અન્િયે અરજદારિા િીજ જોડાણ અંગે માપણી કરિામા ંઆિેલ 

જેમા ંટ્વિિ સીટી-૫, લાજપોર ખાતે િીજ જોડાણ આપિા એચ.ટી. લાઈિ ૧૮૦ મીટર 
તથા િાઈિે ક્રોસ કરીિે ટ્વિિ સીટી-૫ િા દરિાર્જ સધુી એચ.ટી. લાઈિ અન્ડરગ્રાઉન્ડ 
કેબલિી દરખાસ્ત કરેલ. સદર ટ્વિિ સીટી-૫ મા ંઅંદરિી બાજુ રસ્તા પર િે-લીિિા 
પ્રશ્નિા કારણે LT Areal Bunch Conductor િી દરખાસ્ત કરિામા ંઆિેલ. 



  Case No.40/2017 

  Page 3 of 4 
 

૩.૩. અરજદારિે તા.૨૭.૦૯.૨૦૧૬ િા રોજ પત્ર િ.ં ૫૭૦૫ થી િીચે મજુબનુ ંઅંદાજપત્ર 
આપિામા ંઆિેલ.   

Item Description Qty. Value(Rs.) 

11KV XLPE Alum. 3 core cable including laying of 185 
mm2 . 

1 549410 

Erection of three phase four wire LT line by 11KV 

3x50Sq.mm. + 1x25 Sq.mm + 1x35 Sq.mm. ABC on 

existing poles 

0.34 49290 

Fixed charges 6 29500 

Security Deposit for MSI low and medium voltage 1 9123 

Security Deposit for Resid./Domestic connection 1 6485 

 Total 643808 

   
 ૩.૪. ફોરમ દ્વારા તા.૨૪.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ કરિામા ંઆિેલ હકુમ બાદ સદર િીજ જોડાણ 

અંગે અન્ય વિકલ્પ િઠેળ િીજ જોડાણ આપિા અંગે જણાિેલ િોઈ, અરજદાર 
સામાિાળાિે મળેલ જે મજુબ અરજદારિા સદર િીજ જોડાણ અંગે JGY હફડર પરથી 
ટ્વિિ સીટી-૫ િા પાછળિા ભાગે ટ્રાન્સફોમટર મકૂી લાજપોર ગામિા બ્લોક િ.ં ૬૪૭ 
િાળી જમીિિા માબલકિી સમંવત પ્રાપ્ત કરી િીજ લાઈિ ઉભી કરી િીજ જોડાણ આપિા 
અંગેનુ ંસરિે કરિામા ંઆિેલ. અરજદારે તા. ૧૨.૦૫.૨૦૧૭ િા પત્ર દ્વારા સદર જમીિ 
બ્લોક િ.ં ૬૪૭ િા માબલક સગુરાબીબી સલેુમાિ, િાિાિાડીિી િીજ લાઈિ િાખંિા 
અંગે સમંવત રજૂ કરેલ, તેમજ અરજદારે દ્વારા સદર િીજ જોડાણ મેળિિા અથે 
તા.૧૬.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજ િિેસરથી અરજીિી િોંધણી કરાિેલ, જે SR No. 3877349 
થી િોંધિામા ંઆિેલ. 

૩.૫. અરજદારિી તા.૧૬.૦૫.૨૦૧૭ િી અરજી અન્િયે અરજદારિા પ્રવતવિવધ સાથે કરેલ 
િીજ લાઈિિી મોજણી અન્િયે સદર િીજ જોડાણિી મજુંરી તા.૩૦.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજ 
વિભાગીય કચેરી દ્વારા આપિામા ંઆિેલ છે.  

૩.૬.    તા.૧૭.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ સામાિાળાએ પત્ર  દ્વારા િીચે મજુબ ર્જણ કરી. 
(૧) અરજદારિી સદર િીજ જોડાણિી અરજી અન્િયે સામાિાળા દ્વારા 
તા.૨૧.૦૬.૨૦૧૭ િા રોજ રૂ.૭૦,૩૯૬/-નુ ંઅંદાજપત્ર પાઠિિામા ંઆિેલ છે, જેિા ંિાણા ં
અરજદારે તા.૨૩.૦૬.૨૦૧૭ િા રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. 
(૨) તા.૧૨.૦૮.૨૦૧૭િા રોજ સામાિાળા દ્વારા અરજદારિા િીજ જોડાણ માટે મજૂંર 
કરિામા ંઆિેલ એચ.ટી. લાઈિ, એલ.ટી. લાઈિ તથા ટ્રાન્સફોમટરનુ ંલાઈિ કામ પણૂટ 
કરિામા ંઆિેલ છે. અરજદાર દ્વારા ટેસ્ટ રીપોટટ  રજૂ કરિામા ંઆિેલ િ િોઈ, િીજ 
જોડાણ કાયટન્ન્િત કરિામા ંઆિેલ િથી.   

૩.૭. આમ, અરજદારિા ટ્િીિ સીટી-૫, લાજપોર ગામમા ં ઓિરિડે (એચ.ટી.- એલ.ટી) 
લાઈિ તથા ટ્રાન્સફોમટર પ્રસ્થાવપત કરિાનુ ંકામ પણૂટ થયેલ િોઈ, અરજદારિે સદર 
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િીજ લાઈિિા કામ બાબતે કોઈ તકરાર રિતેી િથી. સામાિાળા દ્વારા બ્લોક િ.ં ૬૪૭ 
િા જમીિ માબલકિી NOC, અરજદારિી તા. ૧૨.૦૫.૨૦૧૭ િી લેબખત અરજી તથા 
revised Technical Sanction િી િકલ સામેલ કરિામા ંઆિી.     

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. અરજદાર તથા સામાિાળાિી લેબખત રજૂઆત અિે રજૂ કરાયેલા દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે 

આધારે િીચે મજુબિા વિણટય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. પેરા િ.ં ૨.૫ તથા પેરા િ.ં ૩.૭ મા ંજણાવ્યા મજુબ અરજદાર તથા સામાિાળા િચ્ચે 

િીજ લાઈિ ઉભી કરિાિી બાબતિા વિિાદ અંગેનુ ંસમાધાિ થયેલ િોઈ અિે સદર 
બાબતમા ંકોઈ ફહરયાદ રિતેી િ િોઈ, અતે્રથી કોઈ હકુમ િથી. 

૪.૨. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૧ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૩. ખચટ અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૪. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
          
 
 

(હદલીપ રાિલ) 
          વિદ્યતુ લોકપાલ 
            ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા. ૨૪.૦૮.૨૦૧૭. 


