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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં ૪૮/૨૦૧૮ 

 

અરજદાર :  શ્રી લિજીભાઈ દુદાભાઈ લીલા 
     C/o. શ્રી ભાિેશભાઈ લિજીભાઈ લીલા 
                    ગામ: ચરખડી-૩૬૦૩૧૧. ઠે.હિેલી શેરી. તા.ગોંડલ. જી. રાજકોટ.  
 રજૂઆત કરિાર:  શ્રી ભાિેશભાઈ લિજીભાઈ લીલા 
  

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા :  િાયબ ઈજિેર 
     પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ 
     ગ્રા્ય પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૧, જૂનુ ંપાિર હાઉસ,  

    ગોંડલ-૩૬૦૩૧૧. જી.રાજકોટ.   
રજૂઆત કરિાર:   Shri V.G.Markana, EE, PGVCL, Gondal Dn.Office 

                    Shri J.U.Bhatt,DE, PGVCL, Gondal Rural S/dn.-1 
  

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, રાજકોટિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ 

ફોરમિી ફરરયાદ િ.ં૦૬/ક્િા.૦૧/૨૦૧૮-૧૯ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૩૯૪૮/૪ 
તા.૧૧.૦૫.૨૦૧૮ થી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ 
રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૪૮/૨૦૧૮ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા. ૧૨.૦૭.૨૦૧૮ 
િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ. સદર કેસિી બીજી સિુિણી તા.૨૬.૦૭.૨૦૧૮િા રોજ રાખિામા ં
આિેલ, જેમા ંઅરજદાર હાજર રહલે િહીં. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર, ગોંડલ તાલકુાિા ગામ ચોરડી ખાતે ૧૭.૫ હોસસ પાિરનુ ંખતેી વિષયક િીજ 

જોડાણ ધરાિે છે. આ િીજ જોડાણ તેઓિા ખેતરમા ંસ્થાવપત કરિામા ંઆિેલ ટ્રાન્સફોમસર 
પરથી આપિામા ંઆિેલ છે.  

૨.૨. અરજદારિા ખતેરિી બાજુમા ંઆિેલ ખેડૂત ખાતેદાર શ્રી મિસખુભાઈ દુદાભાઈ લીલાનુ ં
િવુ ં િીજ જોડાણ સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા મજૂંર કરિામા ંઆિેલ છે. સદર િીજ 
જોડાણિે અરજદારિા ખતેરમા ંસ્થાવપત કરેલ ટ્રાન્સફોમસર પરથી, અરજદારિો િાધંો હોિા 
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છતા,ં સરિે કરી મજૂંર કરિામા ંઆિેલ હત ુ.ં ત્યાર બાદ સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા સદર 
િીજ જોડાણ અરજદારિા ખેતરમા ંઆિેલ ટ્રાન્સફોમસર પરથી આપિામા ંઆિેલ છે.  

૨.૩. સરકારશ્રી દ્વારા ખતેી વિષયક િીજ જોડાણમા ંકવૃષ યોજિા હઠેળ સ્િતતં્ર ટ્રાન્સફોમસર ઉભા ં
કરિામા ંઆિે છે, જે મજુબ અરજદારિી બાજુમા ંખેડૂત ખાતેદારિે સ્િતતં્ર ટ્રાન્સફોમસર ઉભ ુ
કરી િીજ જોડાણ આપિા અરજ કરી.  

૨.૪. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા અરજદારિા ખતેરમા ંઉભ ુકરિામા ંઆિેલ ટ્રાન્સફોમસર પરથી 
બાજુિા ખેડૂત ખાતેદારિે િીજ જોડાણ આપિાથી કોઈપણ કારણોસર તેઓિા િીજ 
જોડાણમા ંિીજ વિક્ષપે થાય તો અરજદારિે નકુસાિ થાય તેમ છે. જેથી કરીિે સદર િીજ 
જોડાણિે અલગ ટ્રાન્સફોમસર સેન્ટર ઉભ ુકરી ચાલ ુકરિા અરજ કરી.  

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. શ્રી મિસખુભાઈ દુદાભાઈ લીલા દ્વારા ગામ ચોરડી ખાતે સરિે િ.ં ૧૬૭/૨પૈકી૫/પૈકી૧ મા ં

ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ માટે તા.૨૧.૦૨.૨૦૧૩ િા રોજ અરજી િોંધાિામા ંઆિેલ. ત્યાર 
બાદ ૫ હોસસ પાિરમાથંી ૭.૫ હોસસ પાિર િીજ િધારો કરિા અરજ કરી.  

૩.૨. પેરા િ.ં૩.૧ િી અરજી અન્િયે સ્થળ મોજણી કરિામા ંઆિેલ, તે િખતે હયાત 25 KVA 

િા ટ્રાન્સફોમસર પરથી શ્રી લિજીભાઈ દુદાભાઈ લીલાિે ૧૭.૫ હોસસ પાિરનુ ંનુ ંિીજ જોડાણ 
સરિે િ.ં૧૬૭/૨પૈકીપ/પૈકી૨ મા ં અપાયેલ માલમુ પડેલ. શ્રી મિસખુભાઈ દુદાભાઈ 
લીલાિી િીજ જોડાણિી માગંણી મજુબ સદર સ્થળિી તપાસ દર્યાિ હયાત  25 KVA 

િા ટ્રાન્સફોમસરથી ૨૪ મીટરિા અંતરે સવિિસ લાઈિ િાખીિે િીજ જોડાણ A-category મા ં
મજૂંર કરિામા ંઆિેલ. હયાત ટ્રાન્સફોમસર 25 KVA નુ ંહોઈ તેમાથંી ૧૭.૫ હોસસ પાિરનુ ં
િીજ જોડાણ શ્રી લિજીભાઈ દુદાભાઈ લીલાિા િામે હયાત હોઈ, ૭.૫ હોસસ પાિરનુ ંિીજ 
જોડાણ શ્રી મિસખુભાઈ લીલાિા િામનુ ંમજૂંર કરિામા ંઆિેલ.  

૩.૩. તા.૦૭.૧૨.૨૦૧૭િા રોજનુ ંઅંદાજપત્ર તા.૧૫.૧૨.૨૦૧૭િા રોજ ભરપાઈ કરિામા ંઆિેલ. 
ત્યારબાદ શ્રી લિજીભાઈ દુદાભાઈ લીલાિા પતુ્ર દ્વારા તેઓિા ખતેરમા ં સ્થાવપત હયાત 
ટ્રાન્સફોમસર પરથી શ્રી મિસખુભાઈ લીલાિે િીજ જોડાણ િ આપિા રજૂઆત કરિામા ં
આિી, જેિો પ્રત્યતુ્તર તા.૨૬.૦૩.૧૮િા પત્રથી પાઠિામા ંઆિેલ.  

૩.૪. પેરા િ.ં૩.૧ મા ંદશાસિેલ વિગતે મજૂંર કરિામા ંઆિેલ િીજ જોડાણ A-category મા ંતથા 
ટ્રાન્સફોમસર ઉપર ૧૦૦% લોડીંગિે ધ્યાિે લઈ મજૂંર કરિામા ંઆિેલ છે. જે અંગે સામાિાળા 
િીજ કંપિીએ GUVNL િા પરરપત્ર િ.ં૨૧૮૯ તા.૨૪.૧૦.૧૩ િી જોગિાઈનુ ંધ્યાિ દોયુું.  

૩.૫. અરજદારિી ફરરયાદિા સદંભે હયાત ટ્રાન્સફોમસરિા ફોટોગ્રાફ્સ તથા રોજકામ સામાિાળાએ 
રજૂ કયુું, અિે જણાિેલ કે હયાત ટ્રાન્સફોમસર પરથી ૨૪ મીટરિા અંતરે િવુ ંખેતી વિષયક 
િીજ જોડાણ વિયમોનસુાર ચાલ ુકરિામા ંઆિેલ છે.  

૩.૬. તા.૨૬.૦૭.૧૮ િી સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ જણાિેલ કે તા.૧૨.૦૭.૧૮ િી સિુિણી 
દર્યાિ અરજદારે અન્ય ટ્રાન્સફોમસરિા ફોટોગ્રાફ રજૂ કરેલ હતા, તથા તેિી વિગતો રજૂ 
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કરિામા ંઆિશ ેતેમ જણાિેલ હત ુ.ં િામદાર વિદ્યતુ લોકપાલ દ્વારા પણ અરજદારિે સદર 
વિગતો રજૂ કરિા જ્ણાિેલ, પરંત ુ અરજદારે સદર વિગતો રજૂ કરેલ િ હતી. તેમજ 
સામાિાળાએ તે અંગે અરજદારિે લેલખતમા ંતા.૧૩.૦૭.૧૮ તથા તા.૨૦.૦૭.૧૮ િા પત્રથી 
જાણ પણ કરેલ, પરંત ુઅરજદારે સદર વિગતો રજૂ કરી િ હોઈ, તે અંગેિી મારહતીિી 
રજૂઆત કરી શકાય તેમ િથી.   

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

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણસય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે જણાિેલ કે તેઓિા ખતેરમા ં સ્થાવપત ટ્રાન્સફોમસર પરથી 

બાજુિા ખેડૂત ખાતેદારિે િીજ જોડાણ આપિાથી િીજ વિક્ષેપિી સ્સ્થવતમા ંતેઓિે નકુસાિ 
થઈ શકે તેમ છે, જે રજૂઆત માિિા યોગ્ય િથી.  

૪.૨. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા HVDS યોજિા અંતગસત િિા ખતેી વિષયક િીજ જોડાણ જે 
તે પ્રિતસમાિ વિયમોનસુાર આપિામા ંઆિતા ંહોય છે. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા રજૂ 
કરેલ િીજ લાઈિ/ટ્રાન્સફોમસર/સવિિસ લાઈિિી વિગતોિે ધ્યાિમા ં લતેા ં િવુ ં અપાયેલ   
ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ તાવંત્રક રીતે યોગ્ય જણાય છે. શ્રી મિસખુભાઈ લીલાિા િામનુ ં
િવુ ંિીજ જોડાણ િવુ ંટ્રાન્સફોમસર ઉભ ુકરીિે આપિાિી અરજદારિી રજૂઆત યોગ્ય િથી, 
તેમજ સ્િીકારિા પાત્ર િથી.   

૪.૩. આ રીતે ઉપયુસક્ત પેરા િ.ં ૪.૨ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૪. ખચસ અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૫. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથ ેફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
   
 
 
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૩૦.૦૭.૨૦૧૮. 


