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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 

વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં૧૬/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી જશમતભાઈ િશરામભાઈ સોરઠીયા 
   મોરબી રોડ, ફાટક પાસે, િાગબાઈ મદંદરિાળો રોડ, ઠાકોર ધ્િાર,  

   મધિુિ સ્કુલિી બાજુમા,ં કેશિ એપાટટ મેન્ટ-૧, પહલેો માળ, રાજકોટ. 
 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી કમલેશભાઈ ભાણજીભાઈ સગપરીયા, અવિકૃ્રત પ્રવતવિવિ  
 

વિરૂધ્િ 

સામાિાળા : કાયટપાલક ઇજિેર, 

પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 

વિભાગીય કચેરી, જસદણ-૩૬૦૦૫૦. જી.રાજકોટ.  

 

રજૂઆત કરિાર: (૧) શ્રી જે.આર.મરડીયા, િા.ઇ. ,પીજીિીસીએલ, પેટા વિભાગીય કચેરી-ત્રબંા  

 

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

ફદરયાદ િ.ં૫૧/ ક્િા.૦૩/ ૨૦૧૬-૧૭ અન્િયેિા હકુ્મથી િારાજ થઇ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે 
રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૧૬/૨૦૧૭થી િોંિેલ છે. આ કેસિી 
સિુાિણી તા.૦૯.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. સિુાિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે ત.૧૮.૧૧.૨૦૦૯ િા રોજ ગામ ડરેોઈ ખાતે સરિે િ.ં૧૯/૧પૈકી૨ મા ંિિા ખેતી વિષયક 

િીજ જોડાણ માટે અરજી િોંિાિી. સામાિાળા ધ્િારા સદર અરજી અન્િયે અરજદારિે ત્રણ િખત 
પત્ર લખી જાણ કરી સદર અરજીિે કાયમી િોરણે રદ્દ કરિામા ંઆિેલ છે, જે સપંણૂટ કુદરતી  
ન્યાય વિરૂધ્િ છે.  

૨.૨. અરજદારે ગ્રાહક ફદરયાદ વિિારણ ફોરમ સમક્ષ સદર ફદરયાદ િોંિાિેલ જેમા ંફોરમ તરફથી 
ન્યાય મળેલ િ હોઈ, િીચે મજુબિી રજૂઆત કરેલ. 
(૧) અરજદારે ગામ ડરેોઈ ખાતે, સરિે િ.ં ૧૯/૧પૈકી૨ મા ંતા.૧૮.૧૧.૨૦૦૯ િા રોજ િિા 

ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ માટે અરજી િોંિાિેલ. અરજદાર ડરેોઈ ગામે રહતેા િ હોઈ 
સદર અરજી અન્િયે સામાિાળાએ બજાિેલ તા.૨૦.૦૬.૨૦૧૬િી િોદટસ અરજદારિે 
મળેલ િથી, આથી અરજદારે બજાિેલ િોદટસ માન્ય ગણી શકાય િહીં.  
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(૨) તા.૦૭.૧૧.૨૦૧૫ િા રોજ સામાિાળાએ બજાિેલ િોદટસ અરજદારિે મળેલ િથી.  
(૩) તા.૩૦.૦૧.૨૦૧૬ િા રોજ સામાિાળાએ બજાિેલ િોદટસ અરજદારિે બદલે અરજદારિા 

પતુ્રિે પાઠિેલ છે, જે િોદટસ કાયદાિી રૂએ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય િહીં. 
(૪) સામાિાળા ધ્િારા તા.૦૪.૦૫.૨૦૧૬ તથા તા.૩૧.૦૫.૨૦૧૬ એમ ૨૦ દદિસિા અંતે  

િોદટસ આપી, અરજદારિી તા. ૨૯.૦૬.૨૦૦૦ િા રોજિી અરજી રદ્દ કરી િાખિામા ં
આિેલ છે, જે કુદરતી ન્યાયિા વસધ્િાતંથી અલગ છે.  

૨.૩. સદર પેરા િ.ં૨.૧ મા ંદશાટવ્યા મજુબ અરજીિી િોંિણી કરાિી આશરે સાત િષટથી િીજ જોડાણ 
મેળિિા અરજદાર રાહ જોઈ રહ્યા છે, જ્યારે સામાિાળા ધ્િારા તા.૨૯.૦૬.૨૦૧૬ િા રોજ ફક્ત 
૫૦ દદિસમા ંદસ્તાિેજિી પ્રદિયા પણૂટ કરિાનુ ંજણાિી અરજદારિી અરજી રદ્દ કરી િાખેંલ છે, 
જે અન્યાયકતાટ છે.  

૨.૪. સિુાિણી દર્યાિ અરજદારે જણાિેલ કે અરજદાર ડરેોઈથી રોજી-રોટી મેળિિા રાજકોટ ખાતે 
રહિેા ગયેલ, અિે ત્યારબાદ જીિિ વિિાટહ માટે રોજગારી મેળિિા અથે ગજુરાતિી બહાર 
મહારાષ્ટ્રમા ંગયેલ જેથી કરીિે સદર િીજ જોડાણિી અરજી અન્િયે સામાિાળા ધ્િારા માગંિામા ં
આિેલ દસ્તાિેજી પરુાિાઓ રજૂ કરી શકેલ િહીં, જે અંગે અરજદારે તા.૦૨.૦૨.૨૦૧૬ તથા 
તા.૧૬.૦૩.૨૦૧૬િા રોજ એમ. આઈ. પેરોલીયમ, દેઓલા, િવસક પેરોલ પપંિા બીલ તથા 
તા.૧૧.૦૩.૨૦૧૬ િા શ્રી ગણેશ ઈલેક્રીકલ્સ એન્ડ બેરીંગ સેન્ટરિા બીલિી િકલ 
તા.૧૬.૦૩.૨૦૧૭િા પત્ર ધ્િારા રજૂ કરી.  

૨.૫. સિુાિણીિા અંતે અરજદારે જણાિેલ કે પેરા િ.ં૨.૧ િી અરજી સદંભે અરજદર િવુ ંિીજ જોડાણ 
મેળિિા વિયમોનસુાર હક્કદાર હોઈ, િીજ જોડાણ આપિા સામાિાળાિે હકુમ કરિા વિિતંી કરી. 

૩.૦. સિુાિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદારે સરિે ગામ ડરેોઈ ખાતે સરિે િ.ં૧૯/૧પૈકી૨ મા ં5 HP િીજભારિા ખેતી વિષયક િીજ 

જોડાણ માટેિી અરજી તા.૧૮.૧૧.૨૦૦૯ િા રોજ િોંિાિી િોંિણી ફી રૂ.૨૦૦/-, રસીદ િ.ં ૩૧૧૪૦ 
થી ભરપાઈ કરી. અરજીિી િોંિણી સાથે અરજદારે ૭/૧૨, ૮-અ િા ઉતારા, ગામિા િમિૂા િ.ં૧૬ 
તથા ઓળખપત્રિી િકલ રજૂ કરી. અરજદારિા પત્ર વ્યિહારનુ ંસરિામ ુિીચે મજુબ દશાટિિામા ં
આિેલ. 

 શ્રી જશમતભાઈ િશરામભાઈ સોરદઠયા.  મુ.ં ડરેોઈ.  િાયા:સરિાર.  જી. રાજકોટ.  

૩.૨. સામાિાળાિી ત્રબંા કચેરી ધ્િારા તા.૨૦.૦૬.૨૦૧૫ િા રોજ સદર અરજીિા અનુસંિંાિે િિા 
દસ્તાિેજી પરુાિા રજૂ કરિા અરજદારિે િોદટસ પાઠિિામા ંઆિેલ, પરંત ુસદર અરજદર હાજર 
િ હોિાથી િોદટસ ત્રબંા કચેરી ખાતે પરત આિેલ. 

૩.૩. તા. ૦૭.૧૧.૨૦૧૫ િા રોજ અરજદારિે ફરીથી િોદટસ પાઠિી િિેસરથી દસ્તાિેજી પરુાિા રજૂ 
કરિા જણાિેલ, જે િોદટસ ડરેોઈ ગામે માલલક િ મળિાથી પરત  આિેલ.  

૩.૪. ઉપરોક્ત બનેં્ન િોદટસ પરત આિિાથી સામાિાળા ત્રબંા પેટા-વિભાગીય કચેરી ધ્િારા અરજદારનુ ં
રાજકોટ ખાતેનુ ંસરિામુ ંશોિી તા.૩૦.૦૧.૨૦૧૬િા રોજ િિા દસ્તાિેજી પરુાિા રજૂ કરિા માટે 
અરજદારિે િોદટસ પાઠિિામા ંઆિેલ, જે અરજદારિા પ્રવતવિવિ/પતુ્ર શ્રી બી.જે.સોરઠીયા ધ્િારા 
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સ્િીકારિામા ંઆિેલ. ત્યાર બાદ તા.૦૪.૦૫.૨૦૧૬ િા રોજ પાઠિિામા ંઆિેલ િોદટસ પણ   
અરજદરિા પ્રવતવિવિ ધ્િારા સ્િીકારિામા ંઆિેલ. 

૩.૫. તા.૩૧.૦૫.૨૦૧૬ િા રોજ પાઠિેલ િોદટસ અરજદાર ધ્િારા સ્િીકારિામા ં આિેલ. આમ, 
સામાિાળા ધ્િારા અરજદારિે પરૂતો સમય આપી િિા દસ્તાિેજી પરુાિા રજૂ કરિા જણાિેલ 
છે.  

૩.૬. અરજદાર ધ્િારા જરૂરી દસ્તાિેજી પરુાિા રજૂ કરાયેલ િ હોિાથી, તા.૧૫.૦૬.૨૦૧૬ િા રોજ 
આરજદારિી િીજ જોડાણ મેળિિાિી અરજી રદ્દ કરિા અંગે દરખાસ્ત રજૂ કરિામા ંઆિેલ જે 
અન્િયે કાયટપાલક ઈજિેર ધ્િારા તા.૨૯.૦૬.૨૦૧૬ િા રોજ પત્ર િ.ં ૫૧૯૦ ધ્િારા અરજદારિી 
સદર અરજી દફ્તરે  કરી રદ્દ કરેલ. 

૩.૭. અરજદારે તા.૧૮.૧૧.૨૦૦૯ િી ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી અરજીિે ફરીથી ચાલ ુ કરિા (પિુ: 
સજીિિ કરિા) તા.૦૯.૦૮.૨૦૧૬ િા રોજ અરજી કરેલ, જેિા સદંભટમા ંઅવિક્ષક ઈજિેર, ગ્રા્ય 
િતુટળ કચેરી, રજકોટ ધ્િારા સદર અરજીિે રી-ઓપિ કરિાિી વિિતંીિે તા.૦૧.૦૯.૨૦૧૬િા 
પત્રથી િા મજુંર કરેલ, જે વિયમોનસુાર છે. સદર ફદરયાદ અંગે  ફોરમ ધ્િારા કરિામા ંઆિેલ 
હકુમ અન્િયે પણ સામાિાળા ધ્િારા કરિામા ંઆિેલ કાયટિાહી વિયમોનસુાર છે.        
   

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

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આિારે િીચે મજુબિા વિણટય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. અરજદારે પેરા િ.ં૩.૧ મા ંદશાટવ્યા મજુબ ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી અરજી સામાિાળા િીજ 

કંપિીિે િોંિાિેલ છે. સામાિાળા િીજ કંપિીિા ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ અન્િયે અગ્રતાક્ર્મ 
મજુબ સદર અરજી મજુબ જરૂરી દસ્તાિેજો રજૂ કરિા અથે અરજદારિે પેરા િ.ં૩.૨ તથા ૩.૩મા ં
દશાટવ્યા મજુબ અરજદારિા પત્ર વ્યિહારિા સરિામે િોદટસ પાઠિી જાણ કરેલ છે. સદર બને્ન 
પત્રો અરજદાર હાજર િ હોિાિી િોંિ સાથે સામાિાળાિે પરત મળેલ છે. 

૪.૨. પેરા િ.ં ૩.૪ મા ંદશાટવ્યા મજુબ અરજદારિા રાજકોટ ખાતેિા સરિામા પર તા.૩૦.૦૧.૨૦૧૬ 
તથા તા.૦૪.૦૫.૨૦૧૬ િા રોજ િોદટસ પાઠિી દસ્તાિેજી પરુાિા રજૂ કરિા સામાિાળાએ જાણ 
કરેલ છે, જે િોદટસો અરજદારિા પતુ્ર ધ્િારા સ્િીકારિામા ંઆિેલ છે, પરંત ુસદર અરજી સબંવંિત 
દસ્તાિેજી પરુાિાઓ સામાિાળાિે રજૂ કરાયેલ િથી.  

૪.૩. પેરા િ.ં૩.૫ મા દશાટિેલ તા.૩૧.૦૫.૨૦૧૬ િી િોદટસમા ંદદિ ૧૦મા ંદસ્તાિેજી પરુાિા રજૂ કરિા 
અરજદારિે જણાિેલ, જે િોદટસ અરજદાર ધ્િારા રાજકોટિા સરિામા ખાતે સ્િીકારિામા ંઆિેલ 
છે, પરંત ુસદર િોદટસ અન્િયે અરજદારે સામાિાળાિે કોઈ દસ્તાિેજી પરુાિા રજૂ કરેલ િથી કે 
તા.૧૮.૧૧.૨૦૦૯િી ખેતીવિષયક િીજ જોડાણિી અરજીિા સદંભટમા ંદસ્તાિેજી પરુાિા રજૂ કરિા 
િધ ુસમયિી માગંણી કરતી અરજી પણ રજૂ કરેલ િથી.  

૪.૪. અરજદારે પેરા િ.ં ૩.૧ મા ંદશાટિેલ અરજી િોંિાવ્યા બાદ અરજદાર પોતે ગામમા ંિ રહતેા હોય 
તે અંગે િિા પત્ર વ્યિહારિા સરિામાિી સામાિાળાિે જાણ કરેલ િથી. સામાિાળાએ 



  Case No.16/2017 

P a g e  4 | 4 

 

અરજદારિા િિા પત્ર વ્યિહારિા સરિામાિી માદહતી તેઓિી રીતે પ્રાપ્ત કરી પેરા િ.ં ૩.૪ મા ં
દશાટવ્યા મજુબ અરજદારિે િોદટસ પાઠિેલ છે.  

 સામાિાળા ધ્િારા તા. ૨૦.૦૬.૨૦૧૫ થી તા.૩૧.૦૫.૨૦૧૬ સિુીિા સમયગાળા દર્યાિ 
અરજદારિે ઉપરોક્ત દશાટવ્યા મજુબ િોદટસ પાઠિી અિે જરૂરી દસ્તાિેજી પરુાિા રજૂ કરિા 
પરૂતો સમય આપિામા ંઆિેલ છે તેમ છતા ંઅરજદાર ધ્િારા તે અંગે કોઇ દસ્તાિેજી પરુાિા કે 
કોઈ અરજી સામાિાળાિે િોંિાિેલ િથી.  

૪.૫. અરજદારિી તા.૦૯.૦૮.૨૦૧૬ િી સામાિાળાિે કરિામા ં આિેલ અરજી અન્િયે અરજદારે 
જણાિેલ છે કે સદર જમીિ અરજદારે િેચી િાખેંલ હોઈ, તે જગ્યાએ િેચિાર પાટીિે િીજ જોડાણ 
મેળિિા અથે અરજદારિી સદર અરજી પિુ: ચાલ ુકરિા મજૂંરી આપિા વિિતંી કરેલ છે, જેિા 
સદંભટમા ંસામાિાળાિા અવિક્ષક ઈજિેર ધ્િારા સદર અરજીિે પેરા િ.ં ૩.૭ મા ંદશાટવ્યા મજુબ 
માન્ય રાખિામા ંઆિેલ િથી.  

૪.૬. ઉપર્ુટક્ત િોંિ સદંભે ફોરમ ધ્િારા કરિામા ંઆિેલ હકુમ સ્િીકાયટ છે. આથી અરજદારે ખેતી 
વિષયક િીજ જોડાણ મેળિિા સામાિાળાિે િિેસરથી અરજીિી િોંિણી કરાિિી પડ.ે 

૪.૭. આથી આ રીતે પેરા િ.ં ૪.૬ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૮. ખચટ અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૯. અરજદારિી અરજી/ રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
         
 
 

 
         (દદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 

          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 

તા. ૨૨.૦૩.૨૦૧૭. 


