
  Case No.27/2017 

ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 

વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેશ િ.ં૨૭/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી જટાભાઈ નાથાભાઈ બલદાણીયા 
   બજરંગપરા પ્લોટ વિસ્તાર, લિુારની કોડ પાસે, મુ.ંમોટા ખુટંિડા.  

   તા. મહિુા. જી. ભાિનગર.  

 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી જટાભાઈ નાથાભાઈ બલદાણીયા 
 

વિરૂધ્ધ 

સામાિાળા : કાયયપાલક ઇજનેર, 

પવિમ ગજુરાત િીજ કંપની લલવમટેડ, 

વિભાગીય કચેરી, મહિુા-૩૬૪૨૯૦. જી. ભાિનગર. 
 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી સી.આર. કામળીયા, કાયયપાલક ઇજનેર, પીજીિીસીએલ, મહિુા. 
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત િીજ કંપની લલવમટેડ, ભાિનગરના ગ્રાહક ફરરયાદ વનિારણ ફોરમની 
ફરરયાદ ન.ં ૨૨૩/૨૦૧૬-૧૭ અન્િયે અપાયેલ હકુ્મ ક્રમાકં ૨૪૩ તા. ૧૨.૦૧.૨૦૧૭થી નારાજ થઇ 
અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ ન.ં૨૭/૨૦૧૭થી 
નોંધેલ છે. આ કેસની સનુાિણી તા.૨૭.૦૪.૨૦૧૭ ના રોજ રાખિામા ંઆિેલ. પરંત ુસામાિાળા 
હાજર રહલે નહીં. આ કેસની બીજી સનુાિણી તા.૧૧.૦૫.૨૦૧૭ ના રોજ રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. સનુાિણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર તેઓના પત્ની જેતીબેન નાગજીભાઈ, ગામ-મોટા ખુટંિડા, તા. મહિુા ખાતે ખેતીની જમીન 

સરિે ન.ં૩૨૩/૮ પૈકી ૩ ધરાિે છે. સદર જમીનમા ંિીજ જોડાણ મેળિિા તા.૧૮.૦૧.૨૦૧૦ ના રોજ 
રૂ.૨૦૦/- નોંધણી ફી પેટે ભરપાઈ કરી નિા િીજ જોડાણની અરજી કરિામા ંઆિેલ. 

૨.૨. સામાિાળા મહિુા ગ્રામ્ય પેટા-વિભાગ કચેરી દ્વારા સદર િીજ જોડાણ અંગે સરિે કરિામા ંઆિેલ. 
પરંત ુત્યાર બાદ સદર અરજીના અનુસંધંાનમા ંઅરજદારને અંદાજપત્ર મળેલ નથી. 
સદર બાબતે અરજદાર દ્વારા સામાિાળાની િીજ કચેરીમા ંઅિાર નિાર મૌલખક રજૂઆત કરેલ. 
ત્યાર બાદ સામાિાળાના કાયયપાલક ઈજનેર સમક્ષ આ અંગે ફરરયાદ રજૂ કરી અંદાજપત્ર આપિા 
વિનતંી કરેલ.  



  Case No.27/2017 

 અરજદારની અરજીની નોંધણી ક્રમ પછીના અરજદારને અંદાજપત્ર મળી ગયેલ હોિાનુ ંમાલમુ 
પડલે. અરજદાર શારરરીક બીમારીના કારણોસર છ માસના સમય દરમ્યાન બીમાર રહલે. સદર 
પેરા ન.ં ૨.૧ મા ં દશાયિેલ અરજી મજુબ અરજદારને અંદાજપત્ર મળેલ ન હોઈ, તેમજ તે અંગ ે
સામાિાળા દ્વારા કોઈ સતંોષકારક જિાબ આપિામા ંઆિેલ ન હોઈ, અરજદારે ગ્રાહક ફરરયાદ 
વનિારણ ફોરમ, ભાિનગર ખાતે તા.૨૯.૧૧.૨૦૧૬ ના રોજ ફરરયાદ દાખલ કરેલ. 

૨.૩. અરજદાર શારરરીક બીમારીના કારણોસર સરુત ખાતે તા.૧૫.૧૨.૨૦૧૬ થી ૧૫.૦૧.૨૦૧૭ સધુી 
ઈન્ડોર દદી તરીકે સારિાર કરાિેલ. ફોરમ સમક્ષ હાજર રહિેા અંગેની કોઈ ટપાલ/પત્ર અરજદારને 
મળેલ નહોતો, જેથી અરજદાર ફોરમ સમક્ષની સનુાિણીમા ં હાજર રહલે નહીં, જેના કારણ ે
અરજદારની સદર ફરરયાદને ફોરમ દ્વારા ગ્રાહ્ય રાખિામા ંઆિેલ નહીં.  

૨.૪. અરજદારે સદર રજૂઆત અંગે નીચ ેમજુબના કારણો રજૂ કયાય.  

(૧) ગ્રાહક ફરરયાદ વનિારણ ફોરમના કેસ ન.ં૨૨૩/૨૦૧૬-૧૭ મા ં અરજદારને સનુાિણી 
દરમ્યાન હાજર રહિેા અંગેની કોઈ જાણકારી મળેલ ન હોઈ, અરજદારનો સદર કેસ ગ્રાહ્ય 
રાખિામા ંઆિેલ નથી જે યોગ્ય અને ન્યાયીક નથી.  

(૨) અરજદારને ઉપર્ુયક્ત અરજીના સદંભયમા ંઅંદાજપત્ર કેમ આપિામા ંઆિેલ નથી તેની કોઈ 
જાણકારી અરજદારને આપિામા ંઆિેલ નથી.  

(૩) અરજદારે િષય ૨૦૧૦ મા ંખેતી વિષયક િીજ જોડાણની નોંધણી કરાિેલ અને સાત િષય 
સધુી સદર િીજ જોડાણ મેળિિા રાહ જોઈ. અરજદારની સદર અપીલ મજૂંર કરિામા ંન 
આિે તો અરજદારને ખબૂજ મોટુ નકુસાન થાય તેમ છે.  

(૪) ફોરમ દ્વારા તા.૧૨.૦૧.૨૦૧૭ ના રોજ ચકુાદો આપી અરજદારની અરજીને ફાઈલ કરિામા ં
આિેલ. સદર ચકુાદાની સામે અરજદાર બીમારી તથા માદંગીના કરણોસર એક માસની 
વનયત સમય મયાયદામા ંરજૂઆત કરી શકેલ નથી, જે અંગે સદર રજૂઆતમા ંથયેલ વિલબંને 
માફ કરિા અરજ કરેલ. 

૨.૫. સનુાિણીના અંતે અરજદારે જણાિેલ કે સામાિાળા દ્વારા પેરા ન.ં૨.૧ મા ંદશાયિેલ ખેતી વિષયક 
િીજ જોડાણની અરજી મજુબ અંદાજપત્ર અરજદારને મળેલ ન હોઈ, તેમજ તે અંગેની ફરરયાદ 
ફોરમ દ્વારા અરજદારને સાભંળ્યા વિના વનલણિત કરેલ હોઈ, અરજદારની ફરરયાદ અંગે ન્યાયના 
રહતમા ંહકુમ કરિા વિનતંી કરી.    

૩.૦. સનુાિણી દરમ્યાન સામાિાળાએ નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. શ્રીમતી જેતીબેન નાગજીભાઈ બલદાણીયા દ્વારા તા.૧૮.૦૧.૨૦૧૦ ના રોજ રસીદ ન.ં૯૭૩૪૨૯ થી 

રૂ.૨૦૦/- નોંધણી ફી પેટે ભરપાઈ કરી, ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ સામાન્ય યોજનામા ંમેળિિા 
નોંધણી કરાિેલ, જેનો SR No.7994465 છે.  

૩.૨. પેરા ન.ં૩.૧ ની અરજી અન્િયે ક્રમાનસુાર સદર અરજી અંગે સામાિાળા દ્વારા ગ્રામ્ય પેટા- વિભાગીય 
કચેરી ન.ં૧ દ્વારા પત્ર ન.ં ૪૦૮૨ તા. ૨૪.૦૫.૨૦૧૬ થી રજીસ્ટડય પત્ર દ્વારા અંદાજપત્ર આપિામા ં
આિેલ, જેની વિગત નીચ ેમજુબ છે.   



  Case No.27/2017 

Item Description Qty. Total value(Rs.) 

Agreement fee 1 100 

Fixed charges 1 12000 

Security deposit for agriculture connection 1 2020 

 Total 14120 

 

 સદર અંદાજપત્રના ંનાણા ંતા. ૨૧.૦૬.૨૦૧૬ સધુીમા ંભરપાઈ કરિાના ંહતા.ં 
૩.૩. પેરા ન.ં ૩.૨ મા ં દશાયિેલ અંદાજપત્ર સામાિાળાની ગ્રામ્ય પેટા- વિભાગીય કચેરી ન.ં૧ ને 

તા.૩૧.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ ટપાલ પરત મળેલ હતી, જેમા ંપોષ્ટ ઓરફસ દ્વારા નોંધ કરિામા ંઆિેલ 
કે “સદર નામની વ્યક્ક્ત તપાસ કરતા ંમળેલ નથી.“ અરજીની નોંધણી િખતે અરજદારે આપેલ 
મોબાઈલ નબંર પર સામાિાળા દ્વારા સપંકય કરતા ંઅરજદારનો સપંકય થઈ શકેલ નહીં.  

૩.૪. જુલાઈ,૨૦૧૬ મા ંઅરજદાર દ્વારા સામાિાળાની ગ્રામ્ય પેટા- વિભાગીય કચેરી ન.ં૧ ની મલુાકાત 
દરમ્યાન સદર િીજ જોડાણની અરજીનુ ંઅંદાજપત્ર મળેલ નથી તેમ જણાિેલ. અરજદારની મૌલખક 
રજૂઆતને ધ્યાને લઈ સામાિાળાની e-urja system મા ં અંદાજપત્રની મદુત િધારિા અંગેની 
કામગીરી કરિામા ં આિેલ. સામાિાળા િીજ કંપનીના પ્રિતયમાન વનયમોનસુાર અંદાજપત્રની 
મદુતમા ંિધારો કરિા, અંદાજપત્ર ભરિાની અંવતમ તારીખ પહલેા ંઅરજી કરિાની હોય છે, જે 
અરજદારના કેસમા ંકરિામા ંઆિેલ નહોતી. e-urja system મા ંઅરજદારની સદર અરજી Sr.No. 

7994465 “Not paid cancel status” દશાયિેલ, જેથી સદર િીજ જોડાણની અરજી અંગેની આગળની 
કાયયિાહી કરિામા ંઆિેલ ન હતી.  

૩.૫. ફોરમ દ્વારા અરજદારની ફરરયાદના સદંભયમા ંસનુાિણી અંગે તા.૧૫.૧૨.૨૦૧૬ ના રોજ ભાિનગર 
ખાતે તેમજ તા.૦૪.૦૧.૨૦૧૭ ના રોજ મહિુા ખાતે હાજર રહિેા જણાિેલ, પરંત ુઅરજદાર એક 
પણ િખત રજૂઆત માટે રૂબરૂ હાજર રહલે ન હતા.  

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સનૂાિણી દરમ્યાન અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાિાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલા 

દસ્તાિેજી પરુાિાઓને આધારે નીચે મજુબના વનણયય ઉપર આવુ ંછ.ં 
૪.૧. અરજદારની સદર રજૂઆત ફોરમના તા.૧૨.૦૧.૨૦૧૭ના હકુમ બાદ એક માસના વનયત સમય 

મયાયદામા ં કરિામા ં આિેલ નથી, જે અંગ ે અરજદારે તેઓની બીમારી તથા માદંગીના ં કારણો 
દશાયિેલ છે, જેને માન્ય રાખી અરજદારની સદર રજૂઆતના વિલબંને માફ કરી સદર રજૂઆત 
માન્ય ગણિામા ંઆિેલ છે.  

૪.૨. પેરા ન.ં ૩.૧ મા ં દશાયિેલ ખેતી વિષયક િીજ જોડાણની અરજી શ્રીમતી જેતીબને નાગજીભાઈ 
બલદાણીયાના નામે રેિન્ર્ ુ સરિે ન.ં ૩૨૩/૮પૈકી૩ ગામ મોટા ખુટંિડા ખાતે ૭.૫ હોસયપાિર 
િીજભાર મેળિિા અંગ ે સામાિાળા દ્વારા તા.૧૮.૦૧.૨૦૧૦ ના રોજ નોંધિામા ં આિેલ છે, જે 
અરજીનો G.P.No.1658 તથા SR No. 7994465 દશાયિેલ છે. પેરા ન.ં ૩.૨ મા ં દશાયવ્યા મજુબ 
અંદાજપત્ર તા. ૨૪.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ અરજદારને RPAD પોષ્ટ દ્વારા મોકલિામા ંઆિેલ છે.  
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૪.૩. અરજદારે રજૂ કરેલ A-1 ફોમયમા ંદશાયવ્યા મજુબ અરજદારનુ ંનામ, સરનામ ુનીચે મજુબ છે. 
 નામ: બલદાણીયા જેતીબેન નાગજીભાઈ િાઘજીભાઈ  

 સરનામ:ુ સાજડીયા રોડ, મ.ુ: મોટા ખુટંિડા. નિી વનશાળ પાછળ. તા. મહિુા. જી. ભાિનગર.  
 જ્યારે અંદાજપત્રમા ંદશાયિેલ નામ, સરનામ ુનીચ ેમજુબ છે. 
 નામ:  જેતીબને નાગજીભાઈ બલદણીયા, L.S.No. 323P8. મ.ુ: મોટા ખુટંિડા. તા. મહિુા. 
 સામાિાળા દ્વારા અરજદારને અંદાજપત્રમા ંપાઠિિામા ંઆિેલ postal address અધરુુ જણાય છે. 

સદર અંદાજપત્ર પેરા ન.ં ૩.૩ મા ંદશાયવ્યા મજુબ post department ની નોંધ અન્િયે સામાિાળાને 
પરત મળેલ છે.  

૪.૪. પેરા ન.ં ૩.૨ મા ંદશાયિેલ અંદાજપત્ર અરજદારને પ્રાપ્ત થયેલ નથી, જેથી તેમા ંદશાયિેલ સમય 
મયાયદામા ંઅરજદાર દ્વારા નાણા ં ભરપાઈ કરિામા ંઆિેલ નથી. અરજદાર દ્વારા જુલાઈ,૨૦૧૬ 
દરમ્યાન, એટલે કે અંદાજપત્રના ંનાણા ંભરિાની છેલ્લી તા.૨૧.૦૬.૨૦૧૬ બાદ આશરે એક માસના 
સમય બાદ, સામાિાળાની પેટા-વિભાગીય કચેરીની મલુાકાત દરમ્યાન સદર ફરરયાદ ઉપક્સ્થત 
કરેલ જેના અનુસંધંાને સામાિાળા દ્વારા અંદાજપત્રના ંનાણા ંભરપાઈ કરિાની મદુત  E-urja system  
મા ં િધારિા  અંગે કામગીરી પણ કરિામા ંઆિેલ, E-urja system  મા ંખેતી વિષયક િીજ જોડાણની 
“Sr.No. Not paid cancel status” દશાયિતી હોઈ, સામાિાળા દ્વારા કોઈ કાયયિાહી કરિામા ંઆિેલ 
નથી. 

૪.૫. સામાિાળા દ્વારા અરજદારની િીજ જોડાણ મેળિિા અંગેની અરજીમા ંદશાયવ્યા મજુબના સાચા 
સરનામા પર અંદાજપત્રની નકલ રજીસ્ટડય પોષ્ટ દ્વારા મોકલિામા ંઆિેલ નથી, જે અંદાજપત્રની 
ટપાલ સામાિાળાને પરત ફરેલ છે. સદર સજંોગોમા ંસામાિાળાને આદેશ કરિામા ંઆિે છે કે  
અરજદારને પેરા ન.ં ૨.૧ મા ં દશાયિેલ ખેતી વિષયક િીજ જોડાણની અરજી અન્િયે નિેસરથી 
અંદાજપત્ર આપવુ,ં જેના ંનાણા ંઅરજદારે એક માસની સમય મયાયદામા ંભરપાઈ કરિા,ં અને ત્યાર 
બાદ સામાિાળાએ પ્રિતયમાન વનયમોનસુાર િીજ જોડાણ ચાલ ુકરિાની કાયયિાહી કરિી.  

૪.૬. પેરા ન.ં૪.૫ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૭. ખચય અંગ ેકોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૮. અરજદારની અરજી/ રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
         
 

 
         (રદલીપ રાિલ) 

         વિદ્યતુ લોકપાલ 

          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 

તા. ૧૬.૦૫.૨૦૧૭. 


