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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં૨૫/૨૦૧૯ 

 

અરજદાર :    શ્રી િસતંભાઈ રણછોડભાઈ પટેલ 
       મ.ુ સોંદલાખારા-૩૯૪૫૪૦.  તા. ઓલપાડ. જી. સરુત.   
રજૂઆત કરિાર:    શ્રી િસતંભાઈ રણછોડભાઈ પટેલ     

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા :    કાયયપાલક ઈજિેર  
          દક્ષક્ષણ ગજુરાત િીજ કંપિી ક્ષલવમટેડ, 
          વિભાગીય કચેરી, રાદેંર-૩૯૫૦૦૫. જી.સરુત. 
રજૂઆત કરિાર:     શ્રી ડી.એસ.પટેલ, કાયયપાલક ઈજિેર, ડીજીિીસીએલ, રાદેંર. 

  :: રજૂઆત :: 
૧.૦. અરજદારે, દક્ષક્ષણ ગજુરાત િીજ કંપિી ક્ષલવમટેડ, સરુતિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ 

ફોરમિી ફરરયાદ િ.ં ૯૧/ ૨૦૧૮-૧૯ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૧૬૯૦૯ તા.૧૨.૧૦./ 
૨૦૧૮ થી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે 
દાખલ કરી કેસ િ.ં૨૫/ ૨૦૧૯ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા. ૨૫.૦૪.૨૦૧૯ 
િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. સરુત જીલ્લાિા, ઓલપાડ તાલકુાિા ગામ સોંદલાખારા ખાતે ખેતીિાડીિા વપયત હતે ુ

માટે વપયત મડંળી કાયયરત છે, જેિા અરજદાર સભ્ય છે. સદર વપયત મડંળી માટે 
સરકારશ્રીિા વસિંચાઈ વિભાગ દ્વારા િાયબ કાયયપાલક ઈજિેરશ્રી, હજીરા પેટા-વિભાગીય 
કચેરી, ઓલપાડિા િામે ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ આપિામા ંઆિેલ છે.  

૨.૨. સદર ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ મેળિિા માટેિો એચ.ટી. લાઈિિો ખચય પણ વસિંચાઈ 
વિભાગ દ્વારા કરિામા ંઆિેલ. સદર િીજ જોડાણિા ઉપયોગ અથે ઉદિહિ વપયત 
સરકારી મડંળીિી રચિા કરિામા ં આિેલ. સદર મડંળી ‘ગજુરાત સહકારી મડંળી 
અવધવિયમ-૧૯૬૧” હઠેળ િોંધાયેલ છે.  
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૨.૩. અરજદારિા જણાવ્યા મજુબ સદર મડંળીિા કાયય વિસ્તારમા ંસમાવિષ્ટ ખેડતૂ ખાતેદારોિે 
મડંળીિા સભ્ય બિાિીિે ખેડતૂોિે તેઓિા ખેતરમા ં વપયત વસિંચાઈ કરિાિી વ્યિસ્થા 
સરકારશ્રીિા વસિંચાઈ વિભાગ દ્વારા કરિામા ંઆિે છે.  

૨.૪. સદર વપયત મડંળીિા કાયય વિસ્તારમા ં સમાવિષ્ટ ખેડતૂ ખાતેદારોિે અલગથી ખેતી 
વિષયક િીજ જોડાણો આપી શકાય િહીં તેમ અરજદારે જણાિેલ. અરજદારે િધમુા ં
જણાિેલ કે સદર  વપયત મડંળીમા ંહાલિા સમયમા ંિીજ પરુિઠો ૨૪ કલાક મળે છે, 
પરંત ુસદર માગંણી મજુબ અલગ ખેતીિાડી જોડાણ આપિામા ંઆિે તો મડંળીિે મળતો 
િીજ પરુિઠો આઠ કલાક મજુબિો થઈ જાય અિે મડંળી બધં થઈ જિાિો ભય રહ ેછે, 
જેિે કારણે મડંળીિા િાિા ખેડતૂ સભ્યોિે અન્યાય થાય તેમ છે.   

 સદર પ્રકારિા અલગ િીજ જોડાણિી માગંણી િષય ૧૯૯૯ મા ંકરિામા ંઆિેલ હતી, જે 
સદંભયમા ંજીલ્લા સકંલિ અિે ફરરયાદ સવમવતમા ંરજૂઆત કરાતા,ં તે અરજીિી િોંધણી 
રદ્દ કરિામા ંઆિેલ. 

 હાલમા ંવપયત મડંળીિા કાયયકે્ષત્રમા ંઆિતા ખેડતૂસભ્યો દ્વારા વ્યક્ક્તગત ખેતી વિષયક 
િીજ જોડાણ મેળિિા અરજી કરિામા ંઆિેલ છે, જે સદંભયમા ંસામાિાળાએ તેઓિી 
અરજી મેળિી તેઓિે અંદાજપત્ર પણ પાઠિેલ છે. સદર અંદજપત્ર મજુબિા ં િાણા ં
અરજદારો દ્વારા ભરપાઈ કરિામા ંઆિેલ છે.  

૨.૫. અરજદારિા જણાવ્યા મજુબ વપયત મડંળીિા કાયયકે્ષત્રમા ંઆિતા ખેડતૂ સભ્યો દ્વારા 
વ્યક્ક્તગત ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ માગંિામા ંઆિેલ છે, જે આપિામા ંઆિે તો 
વપયત મડંળીનુ ંઅક્સ્તત્િ જોખમાય તેમ છે. અન્ય િાિા ખેડતૂોિે અન્યાય િા થાય તે 
માટે વ્યક્ક્તગત ધોરણે અન્ય ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ િ આપિા અરજદારે વિિતંી 
કરી. 

૨.૬. અરજદારે વિદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષ રજૂઆત અંદાજે ચાર માસ જેટલી મોંડી કરેલ છે, જેિા 
કારણ અંગે અરજદારે તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૯ િા પત્રથી ફોરમિા તારણિા પેરા િ.ં૧૦ િો 
ઉલ્લેખ કરેલ છે, જે િીચે મજુબ છે.  

 “સામાિાળાિે સચૂિા આપિામા ં આિે છે કે સામાિાળાએ હાલિી પ્રિતયમાિ સ્થળ 
ક્સ્થવતિો િક્શા સરહત વિગતિાર અહિેાલ બિાિી ફોરમ સમક્ષ રજૂ કરિાિો રહશેે, 
અિે તે રજૂ કયાય બાદ સદર ફરરયાદ અંગેિી ફરીથી સિુિણી કરિામા ંઆિશે.” 

 ફરીથી સિુિણી અંગે અરજદારિે ફોરમ દ્વારા આજ રદિ સધુી કોઈ જાણ કરિામા ંઆિેલ 
િથી, જેથી કરી વિદ્યતુ લોક્પાલ સમક્ષ અપીલ કરિામા ંવિલબં થયેલ છે.   

૨.૭. અરજદારે સદર ફરરયાદ અંગે યોગ્ય ન્યાવયક વિણયય આપિા વિિતંી કરી.      
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૩.૦. સામાિાળાએ તા.૨૫.૦૪.૨૦૧૯, સિુિણીિા રદિસે, લેક્ષખતમા ંિીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૩.૧.  શ્રી િસતંભાઈ રણછોડભાઈ પટેલિી ફરરયાદ ફોરમિે મળેલ હતી, જેિી પ્રથમ સિુિણી 

ફોરમ દ્વારા તા.૦૮.૧૦.૨૦૧૮ િા રોજ કરિામા ંઆિેલ. ફોરમે તેિા િચગાળાિા હકુમમા ં
િાયબ ઈજિેર, ઓલપાડિે પ્રિતયમાિ સ્થળ ક્સ્થવતિો િકશા સરહત વિગતિાર અહિેાલ 
રજૂ કરિા જણાિેલ, જે િાયબ ઈજિેર દ્વારા તા.૨૪.૧૨.૨૦૧૮ િા રોજ ફોરમ સમક્ષ 
રજૂ કરિામા ંઆિેલ. ફોરમ દ્વારા સદર કેસિી બીજી સિુિણી તા.૦૨.૦૫.૨૦૧૯ િા રોજ 
રાખિામા ંઆિેલ છે. જેથી ફોરમમા ંસિુિણી થયા બાદ અરજદારિે જો ફોરમિા હકુમથી 
સતંોષ િ થાય તો સદર કેસિી સિુિણી વિદ્યતુ લોકપાલ દ્વારા કરિામા ંઆિે તેિી 
વિિવંત સામાિાળાએ કરી. 

૩.૨. Convener, CGRF, DGVCL has also stated through e-mail dated 

25.04.2019, as under. 

 The hearing of this case was conducted on 09.10.2018 and 

interim order was issued by Forum on 09.10.2018 asking the 

Respondent to submit the present situation along with map, 

which was submitted by Respondent Dy. Engineer, Olpad sub-

division on 24.12.2018.  

 Since October,2018 the post of Chairperson was vacant and 

CGRF hearing was conducted with two members. Member(Tech) 

was also proceeded for leave during December,2018. Therefore, 

CGRF hearing could not be conducted and he pendency of cases 

was increased. DGVCL has appointed new Technical Member of 

CGRF in the month of January,2019. 

 The Chairperson of CGRF has been appointed in the month of 

March, 2019. 

 Due to above reason the final hearing of the Appellant is delayed. 

Now the final hearing of the case of Appellant is kept on 

02.05.2019 and the final order will be issued after hearing the 

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

કરાયેલા દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણયય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. સામાિાળા દ્વારા પેરા િ.ં 3 મા ંદશાયવ્યા મજુબ જિાબ દાખલ કરિામા ંઆિેલ છે. ફોરમ 

દ્વારા િોંધાયેલ કેસ િ.ં91/2018-19 મજુબ અરજદારિી હાલિી ફરરયાદ અંગે િિેસરથી 
સિુિણી અંગેિી િોટીસ પાઠિેલ છે. પેરા િ.ં ૨.૬ મા ં દશાયવ્યા મજુબ અરજદારિી 
હાલિી ફરરયાદ અંગે ફોરમે િચગાળાિો હકુમ તા.૧૨.૧૦.૨૦૧૮ િા રોજ કરેલ છે. પરંત ુ
ત્યારબાદ સિુિણી કરીિે આખરી ચકુાદો કરિામા ંઆિેલ િથી, જેિા કારણે હાલિી 
ફરરયાદ ઉપક્સ્થત થયેલ છે.  

૪.૨. અરજદારિી હાલિી રજૂઆત ફોરમિા આખરી ચકુાદા વિરૂધ્ધિી િથી તેથી ગજુરાત 
વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ, જાહરેિામા િ.ં૨/૨૦૧૧, ક્લોઝ િ.ં૩.૧૭ મા ંકરેલ જોગિાઈ 
મજુબ, હાલિી રજૂઆત અંગે કોઈ વિણયય િથી.  

૪.૩. ફોરમ દ્વારા સિુિણી અંગેિી િોટીસ બને્ન પક્ષકારોિે પાઠિેલ હોઈ, અરજદારિી જે તે 
ફરરયાદ અંગે વિણયય લેિા ફોરમિે સકૂ્ષચત કરિામા ંઆિે છે.  

૪.૪. ફોરમિા આખરી ચકુાદાથી જો અરજદારિે અસતંોષ હોય તો ફોરમિો ચકુાદો મળ્યાિા 
30 રદિસિી સમય મયાયદામા ંવિદ્યતુ લોકપાલિે રજૂઆત કરિાિી રહશેે.         

૪.૫. આ રીતે ઉપર્ુયક્ત પેરા િ.ં ૪.૪ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૬. ખચય અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૭. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
   
 
 
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૨૯.૦૪.૨૦૧૯. 
 
 


