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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 

વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેશ િ.ં૦૬/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રીમતી અમીબાઇ જુસબ હ િંગોરા 
C/o. શ્રી મ મદઇકબાલ અબ્દુલા હ િંગોરા 

   મુ.ં પો. સાધંિ. તા. અબડાસા. જી. કચ્છ. 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી મ મદઇકબાલ અબ્દુલા હ િંગોરા, અવધકૃત પ્રવતવિવધ 

 

વિરૂધ્ધ 

સામાિાળા : કાયયપાલક ઇજિેર, 

પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 

વિભાગીય કચેરી, િખત્રાણા-૩૭૦૬૧૫. જી. કચ્છ. 
 

રજૂઆત કરિાર:  શ્રી એમ. કે. િોરા, કાયયપાલક ઇજિેર, પીજીિીસીએલ, િખત્રાણા. 
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, ભજુિા ગ્રા ક ફહરયાદ વિિારણ ફોરમિી ફહરયાદ 
િ.ંપીજી૦૩/ ૦૦૩/૨૦૧૬-૧૭ અન્િયે અપાયેલ હકુ્મ ક્રમાકં ૨૬૨ તા.૦૧.૧૨.૨૦૧૬થી િારાજ થઇ અતે્ર 
રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૦૬/૨૦૧૭થી િોંધેલ છે. 
આ કેસિી સિુાિણી તા.૧૬.૦૨.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. સિુાિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર શ્રીમતી અમીબાઇ જુસબ હ િંગોરાિા િામે સાધંિ ગામે રેિન્ય ુસિે. િ.ં-૧૯૮, તા. અબડાસામા ં

ખેતીવિષયક િીજજોડાણ ધરાિે છે. જેિો ગ્રા ક િ.ં ૮૬૪૧૨/ ૧૦૦૨૯/ ૬ છે. સદર િીજજોડાણિો 
ઉપયોગ  ાલમા ંબધં છે. 

૨.૨. અરજદારે સદર િીજજોડાણ પેટે રૂ.૧૬૯૩૦૮/ - ભરપાઇ કરી, સદર િીજજોડાણ મેળિેલ  અરજદારે જે 
અંગે અંદાજપત્રિી િકલ તથા પૈસા ભયાયિી પ ોંચ રજૂ કરેલ. 

૨.૩. અરજદાર  ાલમા ંઆશરે ૧િષયથી િીજજોડાણિો ઉપયોગ કરતા િથી તથા સદર િીજજોડાણિા બીલ 
પેટે હફક્સચાર્જ તથા અન્યચાર્જ  ઠેળ બીલિી રકમમા ં િધારો થતો આિે છે, જેથી અરજદારે સદર 
િીજજોડાણ પેટે ભરપાઇ કરેલ િાણા ંરીફંડ મળિાિી શરતે િીજજોડાણ જમા કરાિિાિી માગંણી કરી. 
અરજદારે સામાિાળાિી પેટા-વિભાગીય કચેરી કોઠારા ખાતે સદર િીજજોડાણ રદ્દ કરિા અરજી કરેલ 
િથી. સામાિાળા વિજ કંપિી સદર પ્રશ્નિો યોગ્ય રીતે વિરાકરણ િ કરે તયા ંસધુી િીજબીલિી રકમિી 
જિાબદારી સામાિાળા કંપિીિી ર શેે. 
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૨.૪. સામાિાળા દ્વારા અરજદારિા િીજજોડાણિા િીજબીલમા ં પણ િપરાશ બધં છે, તેમ સ્થળ ચકાસી 
બીલમા ંિોંધ કરિામા ંઆિેલ છે. 

૨.૫. અરજદારે સદર િીજજોડાણ મેળિતી િખતે ટ્રાન્સફોમયર ચાર્જ પેટે રૂ.૧૩૩૧૯૨/ - ભરપાઇ કરેલ છે. જે 
રકમ સામાિાળા કંપિીિા વિયમ પ્રમાણે અમકૂ ટકા બાદ કરીિે રીફંડ મળી શકે અથિા તો પરેૂપરૂી 
રકમ સામાિાળાએ િસલેૂલ  ોિાથી ટ્રાન્સફોમયર અરજદારિે લેલખતમા ં સોંપી આપે તયારબાદ સદર 
િીજજોડાણ રદ્દ કરી આપિા અરજદારે માગંણી કરી. 

૨.૬. અરજદારિી સયંકુ્ત વમલકતિી િ ેંચણી થતા ં ાલમા ંસદર િીજજોડાણ જે સિે િ.ં-૧૯૮ મા ંઆિેલ છે, 
તે જમીિ િ ેંચણીમા ંહ િંગોરા ખેરૂવિશા D/o જુસબ W/o મ મદઇકબાલિા ભાગે આિેલ.  ાલમા ંહ િંગોરા 
ખેરૂવિશા D/o જુસબ W/o મ મદઇકબાલિે ખેતીવિષયક િીજજોડાણિી જરૂર િથી. જેથી સદર 
િીજજોડાણ પેટે ભરપાઇ કરેલ ટ્રાન્સફોમયર ચાર્જ, વસક્યોરીટી હડપોઝીટ તથા અન્ય મળિાપાત્ર રકમ 
પરત મેળિિા અરજદારે વિિતંી કરી. 

૨.૭. અંતે અરજદારે જણાિેલ કે સામાિાળા કંપિીિા ધારા-ધોરણ પ્રમાણે રીફંડ મળે તો અરજદાર સદર 
ખેતીવિષયક િીજજોડાણ બધં કરાિિા માગે છે. 

૩.૦. સિુાિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર પેરા િ.ં૨.૧મા ં દશાયવ્યા મજુબ ખેતીવિષયક િીજજોડાણ સિે િ.ં-૧૯૮, ગામ સાધંિ, તા. 

અબડાસા ખાતે ધરાિે છે. જેિો કરારીત િીજભાર ૩૦HP છે. 
૩.૨. અગાઉ અરજદારે તા.૨૪.૦૧.૨૦૧૧િારોજ સદર િીજજોડાણ તતકાલ યોજિા  ઠેળ મેળિિા અથે અરજી 

િોંધિેલ SR. No.-૨૮૭૦૦૯૫ દ્વારા અરજદારિે તા.૩૦.૦૮.૨૦૧૧િા રોજ અંદાજપત્રક િીચે મજુબ 
પાઠિિામા ંઆિેલ. 

Item Description Qty. Total Value (in Rs.) 

01.TAPPING POLE-11KV LINE 1 9029 

11KV LINE 55MM2 AAAC 0.065 10827 

21:3PH 4W SER.CONN (20-60HP) 1 2260 

Agreement Fees 1 100 

Security Deposit for Agriculture Connection 1 13900 

Transformer Charges 1 133192 

 Grand Total 169308 

 જેિી રકમ રૂ.૧૬૯3૦૮/- રસીદ િ.ં૭૧૭૬૭૧,૭૧૭૬૭૨,૭૧૭૬૭૩અિે ૭૧૭૬૭૪થી તા.૧૨.૦૯.૨૦૧૧િા 
રોજ ભરપાઇ કરિામા ંઆિેલ. સદર અંદાજપત્રિી રકમ સામાિાળા કંપિીિા જેતે િખતિા પ્રિતયમાિ 
વિયમોનસુાર અરજદાર પાસે ભરાિિામા ં આિેલ તયારબાદ ગ્રા ક િ.ં૮૬૪૧૨/ ૧૦૦૨૯/ ૬ દ્વારા 
અરજદારનુ ંિીજજોડાણ તા.૨૮.૦૨.૨૦૧૨થી ચાલ ુકરિામા ંઆિેલ. 

૩.૩. સદર િીજજોડાણ  ાલમા ંસામાિાળાિા રેકોડય મજુબ  યાત છે. સદર તતકાલ યોજિાિાળા િીજજોડાણિે 
કાયમી બધં કરાિા સારંૂ અરજદારે કોઇ અરજી સામાિાળાિે િોંધાિેલ િથી. 

૩.૪. અરજદારે માહ તી અવધકાર અવધવિયમ  ઠેળ માગેંલ માહ તી અન્િયે સદર િીજજોડાણ કાયમી ધોરણે 
બધં કરાિિામા ં આિે તો સદર િીજજોડાણ પેટે ભરપાઇ કરાયેલ વસક્યોરીટી હડપોલઝટિી રકમ 
રૂ.૧૩૮૦૦/ - પરત મળી શકે તે અંગેિી જાણ તા. ૨૬.૦૭.૨૦૧૬િા પત્રથી િાયબ ઇજિેર, કોઠારા પેટા 
વિભાગીય કચેરી દ્વારા અરજદારિે કરિામા ંઆિેલ છે. 
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૩.૫. અરજદાર દ્વારા સદર િીજજોડાણ કાયમી ધોરણે રદ્દ કરાિા કોઇપણ જાતિી અરજી સામાિાળાિી કોઠારા 
પેટા વિભાગીય કચેરીમા ંકરિામા ંઆિેલ િથી. અરજદાર જ્યારે સદર િીજજોડાણ કાયમી ધોરણે રદ્દ 
કરાિા સામાિાળાિે અરજી િોંધાિશે, તયારબાદ સામાિાળા કંપિીિા વિયમ મજુબ સદર િીજજોડાણ 
પેટે ભરપાઇ કરેલ વસક્યોરીટી હડપોલઝટિી રકમ  પરત કરિાપાત્ર થશે. 

૩.૬. ફોરમ દ્વારા પણ અરજદારિી  ાલિી ખેતીિાડી િીજજોડાણિી ફહરયાદ અંગે ખેતીિાડી િીજજોડાણિી 
કાયમી ધોરણે રદ્દ કરિાિી અરજી મળ્યા બાદ વિયમોનસુાર સદર િીજજોડાણ કાયમી ધોરણે રદ્દ કરી 
રીફંડ આપિાપાત્ર રકમ અંગે કાયયિા ી કરિા અંગેિી િોંધ કરેલ છે. 

:::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. અરજદાર સામાિાળા િીજ કંપિીિા ખેતીિાડી િીજજોડાણિા ગ્રા ક છે. જેિો ગ્રા ક િ.ં ૮૬૪૧૨/ 

૧૦૦૨૯/૬ છે. જે િીજ જોડાણ સામાિાળા દ્વારા તતકાલ યોજિા  ઠેળ િષય૨૦૧૨મા ંકાયાયન્િીત કરિામા ં
આિેલ છે તથા સદર િીજજોડાણ  ાલમા ંસામાિાળાિા રેકોડય મજુબ કાયાયન્િીત છે. 

૪.૨. અરજદારે પેરા િ.ં૨.૬ મા ંદશાયવ્યા મજુબ સદર િીજજોડાણ જે વમલ્કત સિે િ.ં ૧૯૬, ગામ-સાધંિ ખાતે 
 યાત છે. જે જમીિમા ં વમલ્કતિી િ ેંચણી થયેલ  ોિાથી તથા સદર જમીિ  ાલમા ં હ િંગોરા ખેરૂવિશા 
D/o જુસબ W/o મ મદઇકબાલિા િામે  ોિાથી સદર િીજજોડાણ પેટે ભરપાઇ કરેલ, ટ્રાન્સફોમયર ચાર્જ, 
વસક્યોરીટી હડપોલઝટ તથા અન્ય મળિાપાત્ર રકમ પરત મેળિિા સદર રજૂઆત કરેલ છે. 

 ફોરમ દ્વારા હકુમ અન્િયે સદર ખેતીવિષયક િીજજોડાણિે કાયમી ધોરણે રદ્દ કરિાિી અરજી કયાય બાદ 
સામાિાળાિે વિયમોનસુાર કાયયિા ી કરી જે તે રકમ પરત આપિા અંગે હકુમ કરેલ છે. 

 સામાિાળા દ્વારા અરજદારિે માહ તી અવધકાર  ઠેળિી અરજી અન્િયે અરજદારિે સદર િીજજોડાણિે 
કાયમી ધોરણે બધં કરાિા અથે વસક્યોરીટી હડપોલઝટિી રકમ પરત કરિાપાત્ર છે. તે અંગેિી માહ તી 
પેરા િ.ં૩.૪ મા ં દશાયવ્યા મજુબ આપિામા ંઆિેલ છે. આમ, ઉપરોક્ત િોંધ અન્િયે અરજદાર સદર 
િીજજોડાણિે કાયમી ધોરણે બધં કરાિા અરજી િોંધાિે તો કઇ રકમ મળિાપાત્ર છે. જે અંગેિી 
જાણકારી સામાિાળા દ્વારા અરજદારિે પાઠિીિે માહ તગાર કરેલ છે. 

૪.૩. ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ (ગ્રા ક ફહરયાદ વિિારણ ફોરમ અિે લોકપાલ) વિવિયમો, ૨૦૧૧, 
જા રેિામા િ.ં ૨/ ૨૦૧૧, પ્રકરણ-૧: 

 કલમ િ.ં ૧.૫(ઘ): 
“ફરિયાદ“ એટલ ે ફરિયાદીએ લખેિતમાાં તમેજ ઇમઇેલ અન ે ફસેિમલ પધ્ધસત કે પિવાનદેાિે સનરદિષ્ટ 
કિેલા ફોન નાંબિ હોય તો ફોન પિ મૌખિક િીતે, અથવા ફરિયાદો નોંધવા માટે પિવાનદેાિે સનરદિષ્ટ 
કિેલ હોય ત ેપિવાનદેાિોની કચિેીઓની વ્યક્તતગત મલુાકાત લઇન ેફરિયાદીએ પિવાનદેાિન ેકિેલી 
કોઇપણ ફરિયાદ, જેમાાં મયાાદા સવના, નીચનેી બાબતોન ેલગતી ફરિયાદો િમાસવષ્ટ થશ.ે 

 (૧)આયોગ ે સનરદિષ્ટ કયાા પ્રમાણ ેલાયિન્િ અન/ે અથવા કોઇપણ કિાિ કે િમજૂતી અનિુાિ અથવા 
વીજ પિુવઠા િાંરહતા અન્વય ેઅથવા આયોગ દ્વાિા સનરદિષ્ટ કિાય ત ેમજુબ પિવાનદેાિોની કામગીિીના 
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ધોિણો િાંબાંધમાાં પિવાનદેાિે બજાવવાની બાાંહધેિી આપી હોય તવેી કામગીિીની ગણુવત્તા, સ્વરૂપ અન ે
િીતમાાં કોઇ ભલૂ, અપણૂાતા, ઉણપ કે અપયાાપ્તતા    

 (૨)વીજળી િવેા પિૂી પાડવામાાં પિવાનદેાિે અપનાવલે કોઇપણ ગિેવાજબી વ્યાવિાસયક પધ્ધસત 
અથવા પ્રસતબાંસધત વ્યાવિાસયક પધ્ધસત,  અથવા 

 (૩)પ્રસ્તતુ કાયદા અન્વય ે િક્ષમ િત્તાસધકાિીઓએ સનયત કયાા મજુબ અથવા શાણપણથી ઔદ્યોખગક 
પ્રથાઓ માિફત સ્થાસપત િલામતી િાંરહતા, સનયમો અન ે સવસનયમો િરહત કોઇપણ લાગ ુ પડતા 
કાયદાની જોગવાઇઓનો ભાંગ કિીન,ે લોકોના ઉપયોગ માટે અપાઇ િહલે વીજળી િવેાઓ અન ેજેના 
પરિણામ ેમનષુ્ય, પશધુનની જીંદગી કે સમલકતની િલામતી જોિમમાાં મકૂાય છે અન ેભયગ્રસ્ત બન ેછે. 

૪.૪. સદર અરજદારિી રજૂઆત ફોરમિા હકુમથી િારાજ થઇ િોંધિામા ંઆિેલ છે પરંત ુઅરજદારિી સદર 
રજૂઆતમા ંફહરયાદિી ઉપરોક્ત વ્યાખ્યાિા આધારે સદર ફહરયાદ સમાવિષ્ટ થતી િથી. 

૪.૫. સામાિાળા દ્વારા કંપિીિા પ્રિતયમાિ વિયમોનસુાર અરજદારિી સદર િીજજોડાણિી કાયમીધોરણે 
િીજજોડાણ રદ્દ કયાયિી અરજી મળ્યા બાદ જરૂરી કાયયિા ી કરી રકમ પરત કરિા અંગે માહ તગાર કરેલ 
છે. અરજદારિી ફહરયાદનુ ં મળૂ સ્િરૂપ માહ તી મેળિિા અંગેનુ ં જણાય છે, જે તે વિહદિષ્ટ માહ તી 
સામાિાળા દ્વારા અરજદારિે પરૂી પાડિામા ંઆિેલ છે. 

૪.૬. ગ્રા કિી વિિતંીથી જોડાણ કપાત કરિા અંગે િીજળી પરુિઠા સહં તા વિવિયમો, ૨૦૧૫, વિભાગ-૮િી 
કલમ િ.ં૮.૭ થી ૮.૧૧ મજુબ કાયયિા ી કરિાિી જોગિાઇ પ્રસ્થાવપત છે. 

૪.૭. ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ (ગ્રા ક ફહરયાદ વિિારણ ફોરમ અિે લોકપાલ) વિવિયમો, ૨૦૧૧, 
જા રેિામા િ.ં ૨/ ૨૦૧૧, પ્રકરણ-૧: 

 કલમ િ.ં ૧.૫(ઢ): 
“િજૂઆત“ એટલ ેફોિમના હુકમથી (િદબાતલ કિવાના હુકમ િરહત) નાિાજ થયેલ ફરિયાદીએ. અથવા 
માગાદશાક સચૂનાઓ અનિુાિ સનરદિષ્ટ િમયની અંદિ ફોિમ દ્વાિા તનેી ફરિયાદોનુાં સનવાિણ ન થવાથી 
અથવા સનરદિષ્ટ િમયમાાં પિવાનદેાિ દ્વાિા ફોિમના હુકમનુાં પાલન ન કિવાથી ફરિયાદીએ લોકપાલન ે
કિેલી િજૂઆત. 
આમ, અિજદાિની ઉપર્ુાતત િદિ િજૂઆત કલમ નાં.૧.૫(ઘ) તથા કલમ નાં.૧.૫(ઢ) મજુબ માન્ય 
િાિવામાાં આવતી નથી. 

૪.૮. પેરા િ.ં૪.૭ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૯. ખચય અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૧૦. અરજદારિી અરજી/ રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
         
         (હદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 

          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 

તા. ૨૭.૦૨.૨૦૧૭ 


