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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૧૧૨/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી કરમશીભાઈ ટપભુાઈ સાિલીયા 
   રહ.ે સયુયપરા-૩૬૧૧૧૦. તા.-જી. જામિગર.      
રજૂઆત કરિાર: શ્રી દેિરાજભાઈ ધરમશીભાઈ મુગંરા, અવધકૃત પ્રવતવિવધ   

 
વિરૂધ્ધ 

 
સામાિાળા : કાયયપાલક ઈજિેર, 

પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
શહરે વિભાગીય કચેરી િ.ં૧, જામિગર-૩૬૧૦૦૧. 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી એિ.એફ.દોશી, કાયયપાલક ઈજિેર, પીજીિીસીએલ, જામિગર.  
 

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

ફોરમિી ફરરયાદ િ.ં૭૧/ક્િા.૨/૨૦૧૭-૧૮ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૮૮૪૯ 
તા.૧૧.૧૦.૨૦૧૭િાહકુ્મથી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆતકરેલ છે.જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા 
કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૧૧૨/૨૦૧૭ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી 
તા.૩૦.૧૧.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિી. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે તેઓિા વપતાશ્રીિી હયાતીમા ં િિા ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી અરજી 

સામાિાળા િીજ કંપિીમા ંિોંધાિેલ.  
૨.૨. અરજદારિા વપતા શ્રી ટપભુાઈ બોઘાભાઈ સાિલીયા ગજુરી જિાથી તેઓિી િારસાઈ 

િોંધ કરાિી પડ ેતેમ હતી. અરજદારિી આવથિક પરરસ્સ્થવત સારી િ હોઈ, અિે ખચય કરી 
શકે તેમ િ હોઈ, જે તે સમયે િારસાઈિી િોંધ કરાિિામા ંઆિેલ િ હતી. ત્યારબાદ 
અરજદારે િરસાઈિી િોંધિી કાયયિાહી કરેલ. 
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૨.૩. અરજદાર, શ્રી ટપભુાઈ બોઘાભાઈ સાિલીયાિા િારસદાર હોઈ, તેમજ શ્રી ટપભુાઈ 
બોઘાભાઈ સાિલીયાિા િામે ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી અરજી સામાિાળા િીજ 
કંપિીમા ંિોંધાિેલ હોઈ, તે અરજીિે સામાિાળા દ્વારા મજૂંર કરિામા ંઆિેલ છે, તથા 
સદર િીજ જોડાણિી અરજી પેટે અંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરપાઈ કરેલ હોિા છતા ંસામાિાળા 
દ્વારા િીજ જોડાણ આપિામા ંઆિેલ િથી. 

૨.૪. અરજદારિા િીજ જોડાણિી માગણીિાળા સ્થળે િીજ લાઈિ તથા અન્ય સાધિો પણ 
લગાિિામા ંઆિેલા ંછે, પરંત ુકોઈ કારણોસર અરજદારિા િીજ જોડાણ પરથી મીટર 
કાઢી િાખિામા ંઆિેલ છે. 

૨.૫. અરજદારે સદર િીજ જોડાણિી અરજી અન્િયે સામાિાળા િીજ કંપિીિા ફોરમ સમક્ષ 
ફરરયાદ દાખલ કરેલ, પરંત ુફોરમ દ્વારા સદર ફરરયાદ અંગે અરજદારિી વિરૂધ્ધમા ંચકુાદો 
આપિામા ંઆિેલ, જેથી િારાજ થઈ હાલિી રજૂઆત દાખલ કરેલ છે. સિુાિણીિા અંતે 
અરજદારે વિિતંી કરી જણાિેલ કે અરજદારિી માગણી મજુબનુ ંિીજ જોડાણ સામાિાળા 
ચાલ ુકરી આપે તેિો હકુમ કરિો. 

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. શ્રી ટપભુાઈ બોઘાભાઈ સાિલીયાિા િામે ગામ સયુયપરાિા સરિે િ.ં૧૪૦પૈકી૨ મા ંિિા 

ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી અરજી તા. ૨૧.૦૨.૨૦૧૨ િા રોજ િોંધિામા ંઆિેલ, જેિો 
SR No.3624993 છે.  

૩.૨. પેરા િ.ં૩.૧ િી અરજીિો અગ્રતાક્રમમા ંિારો આિતા ંઅરજદારે ગામ સયુયપરાિા સરિે 
િ.ં૧૪૦પૈકી૨ િા તાજેતરિા ૭/૧૨ તથા ૮-અ િા ઉતારા રજૂ કરેલ. સદર દસ્તાિેજો 
અન્િયે શ્રી ટપભુાઈ બોઘાભાઈિા િારસદારો શ્રી તલુસીભાઈ ટપભુાઈ , શ્રી કરમશીભાઈ 
ટપભુાઈ તથા શ્રી હરજીભાઈ ટપભુાઈ સયંકુ્તપણે સદર જમીિ ધરાિે છે. અરજદારે શ્રી 
ટપભુાઈ બોઘાભાઈ સાિલીયાિા મરણનુ ંપ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ છે.  

૩.૩. અરજદારે પેરા િ.ં૩.૧ િી અરજીમા ંશ્રી ટપભુાઈ બોઘાભાઈ સાિલીયાિા િામેથી શ્રી 
કરમશીભાઈ બોઘાભાઈ સાિલીયાિા િામે િામફેર કરિા અરજી િોંધાિી, રૂ.૩૦૦/- 
િોંધણી ફી પેટે ભરપાઈ કરેલ છે.સામાિાળા દ્વારા પત્ર િ.ં૭૫૦ તા.૧૧.૦૩.૨૦૧૭િા રોજ 
રૂ.૮૮૬૦/- નુ ંઅંદાજપત્ર અરજદારિે પાઠિિામા ંઆિેલ, જેિા િાણા ંઅરજદાર દ્વારા 
તા.૧૬.૦૩.૨૦૧૭િા રોજ રસીદ િ.ં૧૯૬૨૨૭, ૧૯૬૧૬૬, ૧૯૬૧૬૭ તથા ૧૯૬૧૬૮ થી 
ભરપાઈ કરિામા ંઆિેલ છે, તથા તા.૧૬.૦૩.૧૭ િા રોજ િીજ જોડાણ માટે સામાિાળા 
સાથે કરારિામુ ંપણ કરેલ છે.  

 તા.૦૭.૦૬.૨૦૧૭ િા રોજ સામાિાળા દ્વારા અરજદારિા સદર િીજ જોડાણિી અરજી 
અંગેિી કેસ ફાઈલ વિભાગીય કચેરી ખાતે મજૂંરી અથે મોકલિામા ંઆિેલ. વિભાગીય 
કચેરી ખાતે દસ્તાિેજોિી ચકાસણી િખતે માલમુ પડલે કે શ્રી ટપભુાઈ બોઘભાઈનુ ં
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તા.૨૧.૦૨.૨૦૦૨ િા રોજ અિસાિ થયેલ છે, જ્યારે િિા િીજ જોડાણિી અરજી 
તા.૨૧.૦૨.૨૦૧૨ િા રોજ કરિામા ંઆિેલ, જેથી સદર િીજ જોડાણિી અરજી િામજૂંર 
કરિામા ંઆિેલ. 

૩.૪. સદર કેસમા ંશ્રી ટપભુાઈ બોઘાભાઈ સાિલીયા હયાત િ હોિા છતા ંતેમિા િામે િિા 
ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી અરજી અરજદાર દ્વારા કરેલ હોિાનુ ંમાલમુ પડતા,ં સદર 
અરજી અન્િયે િીજ જોડાણ આપિાિી કાયયિાહી સામાિાળાએ સ્થલગત કરેલ છે, તેમજ 
અંદાજપત્રિા ંિાણા ંપરત મેળિિા અરજદારિે તા.૧૧.૦૮.૨૦૧૭િા રોજ જાણ કરેલ છે.        

 સામાિાળાિી સદર કાયયિાહી વિયમોનસુાર છે. ફોરમ દ્વારા સદર કેસમા ંન્યાવયક હકુમ 
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 િ.ં૩.૩ મા ંદશાયવ્યા મજુબ ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિા અરજદાર શ્રી ટપભુાઈ 
બોઘાભાઈ સાિલીયા તા.૨૧.૦૨.૨૦૦૨િા રોજ અિસાિ પામેલ છે, જેમિા િામથી ખેતી 
વિષયક િીજ જોડાણ મેળિિાિી અરજી તા.૨૧.૦૨.૨૦૧૨ િા રોજ કરિામા ંઆિેલ છે, 
તેમજ દસ્તાિેજી પરુાિા રજૂ કરિામા ંઆિેલ છે. 

૪.૨. સદર િીજ જોડાણિી અરજી અન્િયે સામાિાળા દ્વારા ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી 
અગ્રતાક્રમ મજુબિી કાયયિાહી અથે અરજદાર પાસેથી તાજેતરિા દસ્તાિેજી પરુાિા 
મગંાિીિે તેિી ચકાસણી કરાતા ંમાલમુ પડલે કે સદર િીજ જોડાણિા અરજીકતાય શ્રી 
ટપભુાઈ બોઘાભાઈ સાિલીયા અિસાિ પામેલ છે.  

૪.૩. ફોરમિા હકુમિા પેરા િ.ં ૨.૨ મા ંદશાયવ્યા મજુબ અરજદારિે તા.૧૧.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ 
સામાિાળા દ્વારા અંદાજપત્ર આપિામા ંઆિેલ, જેિા ંિાણા ંઅરજદારે તા.૧૬.૦૩.૨૦૧૭ 
િા રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. સામાિાળાિી સદર અંદાજપત્ર આપિાિી કાયયિાહી, 
અરજદારિી પેરા િ.ં૩.૧ મા ં દશાયિેલ અરજી તથા દસ્તાિેજોિી ચકાસણીિા અભાિે 
કરિામા ંઆિેલ હોય તેમ જણાય છે. ફોરમિા હકુમિા પેરા િ.ં૨.૧ મા ંદશાયવ્યા મજુબ 
જરૂરી દસ્તાિેજો અરજદારે રજૂ કરેલ હોિા છતા ંસામાિાળા દ્વારા દસ્તાિેજોિી ખરાઈ 
કરીિે સદર અરજી અન્િયે િીજ જોડાણ આપિા અંગેિી પાત્રતાિી ચકાસણી કરિામા ં
આિેલ િથી, જે સામાિાળાિી ગભંીર ભલૂ છે.  
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૪.૪. સામાિાળાિી િીજ જોડાણિી િોંધણીિી કાયયિાહી તથા દસ્તાિેજોિી ચકાસણીિી 
કાયયિાહીમા ંજે તે જિાબદાર અવધકારી દ્વારા ભલૂ થયેલ માલમુ પડ ે છે. આથી જે તે 
અવધકારીિી જિાબદારી િક્કી કરી વશક્ષાત્મક કાયયિાહી કરિા સામાિાળાિે સલૂચત 
કરિામા ંઆિે છે. 

૪.પ. હાલિા અરજદાર મળૂ અરજીિે તેઓિા િામે તબદીલ કરાિીિે િીજ જોડાણ મેળિિા 
ઈચ્છે છે, પરંત ુતા.૨૧.૦૨.૨૦૧૨ મા ંિોંધાિેલ અરજી િખતે મળૂ અરજદાર શ્રી ટપભુાઈ 
બોઘાભાઈ સાિલીયા હયાત િ હોઈ, સદર અરજી મળૂથી જ યોગ્યતા ધરાિતી િથી, 
જેથી સદર અરજી પરત્િે અંદાજપત્રિા ં િાણા ં પરત મેળિિા અંગે સામાિાળા દ્વારા 
અરજદારિે જાણ કરિામા ંઆિેલ છે.  

 ઉપયુયક્ત સજંોગોમા ંફોરમ દ્વારા કરિામા ંઆિેલ હકુમ સ્િીકારિાપાત્ર છે. 
૪.૬. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૪ તથા ૪.૫ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૭. ખચય અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૮. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
    
 
 
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૨૦.૧૨.૨૦૧૭. 


