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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં ૩૯/૨૦૧૮ 

 

અરજદાર :  શ્રી ભરતભાઈ નાનજીભાઈ શિયાળ 
     બગદાણા રોડ પર, મ ું. ખારી-૩૬૪૨૯૫. 
     તા. મહ વા. જી. ભાવનગર.  
રજૂઆત કરિાર:   શ્રી ભરતભાઈ નાનજીભાઈ શિયાળ 
  

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા :  નાયબ ઈજનેર 
     પશિમ ગ જરાત વીજ કુંપની લિશમટેડ 
     પેટા-શવભાગીય કચેરી, બગદાણા-૩૬૪૧૪૫. જી.ભાવનગર.  
રજૂઆત કરિાર:    શ્રી એચ.એન.િાહ, કાયયપાિક ઈજનેર,પીજીવીસીએિ, શવભાગીય કચેરી, મહ વા. 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, પશિમ ગ જરાત વીજ કુંપની લિશમટેડ,ભાવનગરના ગ્રાહક ફરરયાદ શનવારણ 

ફોરમની ફરરયાદ નું. ૧૮૪/૨૦૧૭-૧૮ અન્વયે અપાયેિ હ કમ ક્રમાુંક ૨૦૦૦ તા.૦૩.૦૫.૨૦૧૮ 
થી નારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેિ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે દાખિ કરી 
કેસ નું.૩૯/૨૦૧૮ થી નોંધેિ છે. આ કેસની સ નવણી તા.૧૪.૦૬.૨૦૧૮ના રોજ રાખવામાું 
આવેિ. 

૨.૦. સ નવણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મ જબ રજ આત કરી. 
૨.૧. અરજદાર, શ્રી ભરતભાઈ નાનજીભાઈ શિયાળ જી. ભાવનગર, તા. મહ વા ના ખારી ગામે 

બગદાણા રોડ પર ખેતીવાડી ધરાવે છે. 
૨.૨. ખેતીવાડી જમીનમાું વીજજોડાણ મેળવવા અરજદારના દાદા શ્રી ભગવાનભાઇ સીદીભાઇએ 

ગ જરાત શવદ્ય ત બોડયની શવજ કચેરી જેસર ખાતે રૂ.૧૦૦/- રજીસ્રેિનના નાણાું પેટે પહોચ 
નું. ૦૩૬૯૯૩૯ થી તા.૨૦.૧૦.૨૦૦૨ નાું રોજ ભરપાઇ કરેિ. 

૨.૩. અરજદારની ખેતીવાડીન ું વીજજોડાણ મેળવવાની કચેરી મહ વા આર.ઇ.સી. નું. ૧+૨ હતી. 
અરજદારોના ખેતીવાડી વીજ જોડાણો અંગેના કાયો સદર કચેરી દ્વારા કરવામાું આવતાું, 
જેનાું દ્વારા ૧૭ થી ૧૮ વરે્ષ ખેતીવાડીન ું વીજજોડાણ મુંજ ર થાય તયાું સ ધી ગ્રાહકના આધાર 
પ રાવાની ફાઇિ સાચવી રાખતા હતાું. મહ વા આર.ઇ.સી. નું. ૧+૨ વર્ષય ૨૦૦૩ થી ૨૦૦૪ માું 
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બુંધ થયેિ, જેથી આધાર પ રાવાની ફાઇિો નજીકની ગ જરાત શવદ્ય ત બોડયની પેટા-શવભાગીય 
કચેરી જેસરને સોંપવામાું આવેિ. તયારબાદ વર્ષય ૨૦૦૫માું ગ જરાત શવદ્ય ત બોડયન ું શવસર્જન 
થવાથી પશિમ ગ જરાત વીજ કુંપની લિશમટેડ ે કામ સુંભાળેિ. જેસર શવભાગીય કચેરીમાું 
કામકાજન ું ભારણ વધી જતાું વર્ષય ૨૦૧૦માું નવી પેટા-શવભાગીય કચેરી બગદાણા ખાતે ચાલ  
કરવામાું આવેિ, જેથી જેસર શવભાગીય કચેરી દ્વારા ખેતીવાડી વીજ જોડાણની આધાર 
પ રાવાની ફાઇિો બગદાણા પેટા-શવભાગીય કચેરીને સોંપવામાું આવેિ, જેમાું અમ ક આધાર 
પ રાવાની ફાઇિો ખોવાઇ ગયેિ કે ગ મ થઇ ગયેિ. 

૨.૪. અરજદારે જણાવેિ કે ખતેીવાડી વીજ જોડાણના કામ છેલ્િા પાુંચ વર્ષયથી દેગવડા ગામનો 
ગોરહિ, કોન્રાક્ટ બેઝ જ શનયર ઇજનેર તરીકે, છેલ્િા પાુંચ વર્ષયથી કામ કરે છે. આધાર 
પ રાવાની ફાઇિો ગ મ કરી રદધેિ છે, જે સાચવવાની જવાબદારી અશધકારીની હોય છે. 

૨.૫. તા.૨૦.૧૦.૨૦૦૨ નાું રોજ સામાન્ય યોજના હઠેળ ખેતીવાડી વીજજોડાણ મેળવવા અરજી 
કરેિ. સરકારશ્રી દ્વારા તતકાિ યોજના બહાર પાડવામાું આવેિ, જેમાું અરજદારે રૂ.૫૦૦/- 
રજીસ્રેિનના નાણાું પેટે પહોચ નું. ૯૬૭૫૦ થી તા.૧૦.૦૮.૨૦૦૩ ના રોજ ભરપાઇ કરેિ. 
સદર અરજી અંતગયત વારો આવતાું મહ વા આર.ઇ.સી. વીજ કચેરી દ્વારા સ્થળનો સવે 
કરવામાું આવેિ. 

૨.૬. મળૂ અરજદાર શ્રી ભગવાનભાઇ સીદીભાઇ કે જે અરજદારના દાદા છે તેઓન  અવસાન 
થયેિ છે, જેથી અરજદારે સદર વીજ જોડાણન ું નામફેર કરાવવા જણાવેિ. અરજદારે 
સામાન્ય વારા હઠેળના વીજ જોડાણમાું નામફેરની રકમ વસ િી અંદાજપત્ર અપાવવા શવનુંતી 
કરી. 

૩.૦. સ નવણી દરમ્યાન સામાવાળાએ નીચે મ જબ રજ આત કરી. 
૩.૧. અરજદારના દાદા શ્રી ભગવાનભાઇ સીદીભાઇએ સવે નું. ૩૭ પૈકી, ગામ ખારી ખાતે ૫ 

એચ.પી.ન ું નવ ું ખેતીવાડી વીજજોડાણ મેળવવા માટે સામાન્ય યોજના હઠેળ પેટા-શવભાગીય 
કચેરી જેસર ખાતે તા.૩૦.૧૦.૨૦૦૨નાું રોજ રૂ.૧૦૦/- રજીસ્રેિનના નાણાું પહોંચ 
નું.૦૩૬૯૯૩૯થી ભરપાઇ કરેિ. સવે નું. ૩૭ પૈકી, ગામ ખારી ખાતે ૫ એચ.પી.ન ું ખતેીવાડી 
વીજજોડાણ મેળવવા સરકારશ્રીની તતકાિ સ્વીચ ઓવર યોજનામાું અરજદારે 
તા.૧૦.૦૮.૨૦૦૩નાું રોજ રૂ.૫૦૦/- રજીસ્રેિનના નાણાું પહોચ નું. ૯૬૭૫૦ થી ભરપાઇ કરી 
અરજી નોંધાવેિ.  

૩.૨. અરજદારે જણાવેિ કે તેમના દાદા શ્રી ભગવાનભાઇ સીદીભાઇ નવા ખેતીવાડી વીજજોડાણ 
મેળવવાની અરજી કયાય બાદ ગ જરી ગયેિ. છે. સદર અન સુંધાને અરજદાર દ્વારા ખેતીવાડીન ું 
નવ ું વીજજોડાણ મેળવવા માટે તા.૦૬.૦૧.૨૦૧૮ના રોજ જે પ રાવા પેટા-શવભાગીય કચેરી, 
બગદાણા ખાતે રજ  કરવામાું આવેિ તેના હક્કપત્રક નું.૬ ની નોંધ નું.૧૨૨૫ તા.૨૪.૦૮.૨૦૦૬ 
વારસાઇનો અભ્યાસ કરતાું સદર અરજીના મળૂ અરજદાર શ્રી ભગવાનભાઇ સીદીભાઇ, 
અરજદારના દાદા વર્ષય ૧૯૯૦ની સાિમાું ગ જરી ગયેિ છે, તેમ દિાયવેિ છે. આ સુંજોગોમાું 
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ઉપરોક્ત સુંદભયથી કરેિ ૨૦૦૨ની સામાન્ય યોજના હઠેળ તથા ૨૦૦૩ની તતકાિ યોજના 
હઠેળની અરજી રદ્દબાતિ ગણાય. 

૩.૩. જેસર પેટા-શવભાગીય કચેરી દ્વારા પેટા-શવભાગીય કચેરીના શવભાજન વખતે બગદાણા પેટા-
શવભાગીય કચેરીને જે ખેતીવાડીન ું GP Register સોંપવામાું આવેિ તેમાું તપાસ કરતાું 
સદર અરજદારના દાદા શ્રી ભગવાનભાઇ સીદીભાઇ ના નામથી પહોચ નું. ૦૩૬૯૯૩૯થી 
GP Register માું તા.૩૦.૧૦.૨૦૦૨નાું રોજ ની નોંધ જોવા મળે છે. સદર કેસ અંદાજીત ૧૫ 
વર્ષય જેટિો હોવાથી તથા પેટા-શવભાગીય કચેરીના શવભાજન મહ વા રૂરિ-૧ માુંથી જેસર 
પેટા-શવભાગીય કચેરી અને જેસર પેટા-શવભાગીય કચરેી માુંથી બગદાણા પેટા-શવભાગીય 
કચેરીમાું શવભાજન થયેિ હોવાથી માત્ર GP Register જ ઉપિબ્ધ છે અન્ય કોઇ રેકોડય 
જેવો કે ગ્રાહકની તતકાિ યોજનાની અરજી, ટી.એસની નકિ, અંદાજપત્રકની નકિ, તતકાિ 
યોજના, GP Register જેવો કોઇ રેકોડય બગદાણા તેમજ જેસર પેટા-શવભાગીય કચેરીમાું 
ઉપિબ્ધ નથી. આમ, સદર અરજી ખબૂ જ જૂની હોવાથી માત્ર સામાન્ય યોજનાન ું GP 

Register જ ઉપિબ્ધ છે. જેમાું અરજદારને માત્ર જાવક નું. ૨૮૮થી તા.૨૯.૧૧.૨૦૦૩નાું 
રોજ અંદાજપત્રક અપાયેિ હોય, “FQ ISSUED UNDER TATKAL SWITCH OVER 

SCHEME” તેટલ ું જ દિાયવેિ છે, બીજી કોઇ શવગત દિાયવેિ નથી. 
૩.૪. અરજદારની વીજ જોડાણની માુંગણીવાળા સવે નું.૩૭પૈકી સ્થળ તપાસમાું જાણવા મળેિ કે 

સદર સવે નુંબર સુંય ક્ત માલિકીનો છે, જેમાું ૭-૧૨ની નકિમાું (૧) શ્રી જેરામભાઇ 
ભગવાનભાઇ શિયાળ (૨) શ્રી નાનજીભાઇ ભગવાનભાઇ શિયાળ અને (૩) શ્રી કરિનભાઇ 
ભગવાનભાઇ શિયાળ એમ ત્રણ ભાઇઓની સરહયારી જમીન છે, જેન ું ક્ષેત્રફળ ૬.૨૬.૨૬ 
દિાયવેિ છે. સદર સવે નુંબરમાું શ્રી કરિનભાઇ ભગવાનભાઇ શિયાળના નામથી ગ્રાહક 
નું.૮૯૨૧૬/૧૦૧૯૦/૩થી ૭.૫ હો.પા.ન ું વીજ જોડાણ કાયયરત છે. સ્થળ તપાસની નકિ 
સામાવાળાએ રજૂ કરેિ. 

૩.૫. કુંપનીનાું પરરપત્ર નું. જીય વીએનએિ/ટેક-૨/આરએનઆર–૨૦૪૪ તા.૨૫.૧૦.૨૦૧૬ના 
અન ુંસ ુંધાને તા.૨૫.૧૦.૨૦૧૬ પછી જો એક જ સવે નુંબરન ું  ક્ષેત્રફળ ૮ એકર કરતાું વધારે 
હોય તેવા રકસ્સામાું એ જ સવે નુંબર પર બીજ ું ખેતીવાડી વીજજોડાણ મળી િકે છે, પરુંત   
સદર અરજદારની અરજી તા.૩૦.૧૦.૨૦૦૨ના રોજની, એટિે કે ઉપય યક્ત પરરપત્ર અગાઉની  
હોવાથી, સવે નું.૩૭પૈકી માું બીજ ું ખેતીવાડી વીજ જોડાણ અરજદારને મળી િકે નહી. 

૩.૬. સામાવાળા દ્વારા જણાવવામાું આવેિ કે પેરા નું.૨.૪ મ જબ અરજદાર દ્વારા ગોરહિ નામના 
વ્યક્ક્તનો ઉલ્િખે કરવામાું આવેિ છે. વર્ષય ૨૦૦૭માું આવી કોઇ વ્યક્ક્ત જેસર પેટા-
શવભાગીય કચેરીમાું ફરજ બજાવતી ન હતી, અને વર્ષય ૨૦૧૦માું બગદાણા ખાતે નવી વીજ 
કચેરી બનેિ હતી, પરુંત   તે વર્ષયમાું પણ આવી કોઇ વ્યક્ક્ત બગદાણા વીજ કચરેી ખાતે 
ફરજ બજાવતી ન હતી, પરુંત   તે કોન્રાક્ટ બેઝ જ શનયર ઇજનેર તરીકે પાછિાું બ ેવર્ષયથી 
કામ કરતા હતા. 
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૩.૭. સ નવણીના અંતે સામાવાળાએ જણાવેિ કે રાજ્ય સરકારની નીશત પ્રમાણે વર્ષય ૨૦૧૭-૧૮નાું 
િક્ષાુંક મ જબ બગદાણા પેટા-શવભાગીય કચેરી દ્વારા વર્ષય ૨૦૧૦-૧૧-૧૨-૧૩ એમ ક િ ચાર 
વર્ષયના કામો પણૂય કરેિ છે અને વર્ષય ૨૦૧૫નાું ૩૧-રડસેમ્બર-૨૦૧૫ સ ધીમાું નોંધાયેિ બધીજ 
અરજીઓને અંદાજપત્ર આપી દેવામાું આવેિ છે, અને work completion ની કામગીરી 
ચાલ  છે. બગદાણા પેટા-શવભાગીય કચેરીમાું વર્ષય ૨૦૧૬માું ક િ ૫૨૦ અરજીઓની નોંધણી 
થયેિ છે, જે તમામ અરજીઓના સવેની કામગીરી પણૂય કરેિ છે. વર્ષય ૨૦૧૭માું ક િ  ૪૨૭ 
અરજીઓની નોંધણી થયેિ છે તેમજ વર્ષય ૨૦૧૮માું મે મરહના સ ધીની ક િ ૨૨૯ અરજીઓની 
નોંધણી થયેિ છે. વર્ષય ૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭ની ક િ પડતર અરજીઓની સુંખ્યા ૯૪૭ છે. 
હાિમાું બગદાણા પેટા-શવભાગીય કચેરીને વર્ષય ૨૦૧૮-૧૯માું ક િ ૧૧૮૧ ખેતીવાડી વીજ 
જોડાણો આપવાનો િક્ષાુંક આપવામાું આવેિ છે, જેમાુંથી અતયાર સ ધીમાું ૨૬૮ કનેક્િનોનાું  
કામ પણૂય કરેિ છે, અને ૯૧૩ કનેક્િનોનાું કામ પણૂય કરવાના બાકી છે, જેના અન સુંધાને વર્ષય 
૨૦૧૭ સ ધીની નોંધાયેિ અરજીઓનાું કામ સદર વર્ષય ૨૦૧૮-૧૯ના િક્ષાુંકમાું પણૂય થઇ િકે 
તેમ છે. આમ, અરજદાર શ્રી ભરતભાઈ નાનજીભાઈ શિયાળ ખેતીવાડી વીજ જોડાણ અથે 
નવી અરજીની નોંધણી કરાવે તો નવ ું ખેતીવાડી વીજ જોડાણ આપવા માટે વહિેી તકે કામ 
હાથ પર િઇ િકાય તેવી િક્યતા છે. અગાઉ અરજદારને આ અંગે શવગતવાર સમજણ 
પણ આપવામાું આવેિ છે. 

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

દસ્તાવેજી પ રાવાઓને આધારે નીચે મ જબના શનણયય ઉપર આવ ું છું. 
૪.૧. પેરા નું.૩.૧ માું દિાયવ્યા મ જબ અરજદારના દાદા શ્રી ભગવાનભાઇ સીદીભાઇ દ્વારા નવા 

ખેતી શવર્ષયક વીજ જોડાણ મેળવવા તા.૩૦.૧૦.૨૦૦૨ના રોજ સામાન્ય યોજના હઠેળ અરજી 
નોંધાવવામાું આવેિ, તથા તા.૧૦.૦૮.૨૦૦૩ ના રોજ તતકાિ યોજના હઠેળ અરજી 
નોંધાવવામાું આવેિ છે. સદર અરજીઓ અરજદારના દાદા શ્રી ભગવાનભાઇ સીદીભાઇ નામે 
કરવામાું આવેિ છે. હાિના અરજદાર દ્વારા રજૂ કરેિ દસ્તાવેજો, જેવા કે ૭/૧૨, ૮-અ માું 
સરવે નું.૩૭, ગામ ખારીમાું માલિકી હક્ક તરીકે શ્રી જેરામભાઇ ભગવાનભાઇ શિયાળ, શ્રી 
નાનજીભાઇ ભગવાનભાઇ શિયાળ અને શ્રી કરિનભાઇ ભગવાનભાઇ શિયાળ એમ ત્રણ 
ભાઇઓની સુંય ક્ત જમીન દિાયવેિ છે. 

૪.૨. પેરા નું.૩.૨ માું દિાયવ્યા મ જબ ખેતી શવર્ષયક વીજ જોડાણના અરજદાર શ્રી ભગવાનભાઇ 
સીદીભાઇ વર્ષય ૧૯૯૦માું અવસાન પામેિ છે, જેમના નામથી ખેતી શવર્ષયક વીજ જોડાણ 
મેળવવાની અરજી તા.૩૦.૧૦.૨૦૦૨ તથા તા.૧૦.૦૮.૨૦૦૩ ના રોજ કરવામાું આવેિ છે. 

૪.૩. સદર રજૂઆતમાું પેરા નું. ૩.૧ માું દિાયવેિ અરજીની નોંધણી અન્વયે વીજ જોડાણ મેળવવા 
હાિના અરજદારે નામફેર સહ અરજ કરેિ છે. પેરા નું. ૩.૧ માું દિાયવેિ અરજી હાિના 
અરજદારે રજૂ કરેિ દસ્તાવેજો મ જબ તેઓના દાદાના નામે કરેિ છે, જેઓ વર્ષય ૧૯૯૦ માું 



  Case No.39/2018 

  Page 5 of 5 
 

અવસાન પામેિ છે. જેથી સદર નોંધાવેિ અરજી મળૂથી જ ખોટી રીતે નોંધાવેિ હોઈ, સદર 
અરજી મ જબ વીજ જોડાણ માટેની કાયયવાહી હાિની ક્સ્થશતએ કરી િકાય નહીં. 

૪.૪. સામાવાળાએ અરજદારને હાિના સુંજોગોમાું નવા ખતેી શવર્ષયક વીજ જોડાણ મેળવવા 
અંગેની ક્સ્થશતથી વાકેફ કરેિ છે.  

 અરજદાર પેરા નું. ૩.૧ ની અરજીને નામફેર સાથે વીજ જોડાણ મેળવવા ઈચ્છછક છે, પરુંત   
સદર અરજી માન્ય રાખી િકાય તેમ ન હોઈ, અરજદારની રજૂઆત સ્વીકારવા પાત્ર નથી. 
અરજદારે નવા ખેતી શવર્ષયક વીજ જોડાણ મેળવવા અથે જરૂરી દસ્તાવેજો રજૂ કરીને 
સામાવાળાને નવેસરથી અરજી નોંધાવવાની રહિેે.   

૪.૫. આ રીતે ઉપય યક્ત પેરા નું. ૪.૪ મ જબ હ કમ કરવામાું આવે છે. 
૪.૬. ખચય અંગ ેકોઇ ચ કાદો નથી. 
૪.૭. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસિ કરવામાું આવે છે. 
   
 
 
         (રદિીપ રાવિ) 
         શવદ્ય ત િોકપાિ 
          ગ જરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૨૦.૦૬.૨૦૧૮. 


