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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૧૧૦/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી ભીમાભાઈ પબાભાઇ ઝાટીયા 
   ગામ: અલીયા-૩૬૧૧૬૦. તા.-જી. જામિગર. 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી ભીમાભાઈ પબાભાઇ ઝાટીયા  

 
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 િ.ં ૦૩/ક્િા.૦૨/૨૦૧૭-૧૮ અન્િયે અપાયેલ હુકમ ક્રમાકં ૬૯૦૯ તા.૨૬.૦૭.૨૦૧૭ િા 
હકુ્મથી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે (Admission 

stage) દાખલ કરી કેસ િ.ં૧૧૦/ ૨૦૧૭ થી િોંધેલ છે.આ કેસિી સિુિણી તા.૩૦.૧૧.૨૦૧૭ િા 
રોજ રાખિામા ંઆિી. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧.  અરજદારે ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિા હકુમિી સામે રજૂઆત કરી જણાિેલ કે તેમિા 

દ્વારા કરિામા ંઆિેલ િીજ જોડાણિી અરજી વિયમોનસુારિી છે. અરજદારિે ખેતી વિષયક િીજ 
જોડાણ કેટલા સમયમા ં આપિાનુ ં તેિો કોઈ વિયમ અમલમા ં િથી. અરજદાર/ખેડતૂો દ્વારા    

તમામ વિયમોનુ ંપાલિ કરવુ ંજરૂરી છે જ્યારે સામાિાળા િીજ કંપિી કોઈ વિયમોિે આવધિ 
િથી તે કેટલે અંશે વ્યાજબી છે? 

૨.૨. જમીિિા રેિન્ય ુ રેકોડયમા ં િેચાણ/િારસાઈ/િહેંચણી જેિી સરકારી પ્રરક્રયા અટપટી છે તથા 
પ્રિતયમાિ વિયમોનસુાર ડયટુી ઉપકર જેિા મોટા ખચય કરાિિારી છે, જે અરજદાર જેિા સામાન્ય 
અિે અભણ ખેડતૂિે  પોસાય તેમ િ હોિાથી, સદર પ્રરક્રયામા ંઆવથિક સધ્ધરતા તથા સમય 
પસાર થયેલ છે. સદર પરરસ્સ્થવતમા ંખેતી કરિા અથે આિશ્યક િીજ જોડાણિી માગંણી િ કરી 
શકાય તે તદ્દિ ગેરવ્યાજબી છે. 



  Case No.110/2017 

  Page 2 of 4 
 

૨.૩. સામાિાળા િીજ કંપિીિે િીજ જોડાણિી માગંણી સતંોષિામા ં૪ થી ૫ િષયિો સમય લાગતો 
હોય તો અરજદાર જેિા તદ્દિ ગામઠી ખેડતૂિે પણ રેિન્ય ુરેકોડય દુરસ્તીમા ંસમય લાગી શકે તે 
સ્િાભાવિક છે. િીજ જોડાણિી માગંણીિા પડતર રહલે સમયગાળા દર્યાિ અરજદારે તમામ 
સરકારી પ્રરક્રયા િા છુટકે મજબરુીથી કરિી પડલે છે જેથી અગ્રતાક્રમે િારો આિેલ હોઈ અડચણ 
રહિેા િ પામે. તેમ છતા ં પણ સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા અરજદારિે સાભંળ્યા િગર 
મિસ્િીરીતે િીજ જોડાણથી િલંચત રાખિામા ંઆિેલ છે.  

૨.૪. અરજદાર જે તે સમયે તેઓિા વપતાશ્રીિી જમીિ તેઓિા વપતાશ્રી િતી તેઓિા િામે રેકોડય પર 
હોિાથી, તેઓિા િામે અરજી કરિા લાચાર હતા. સદર લાચારીનુ ંકારણ પણ સરકારી સ્ટે્પ 
ડયટુીિા વિયમો જ હતા, બીજુ ંકંઈ િ હત ુ.ં  

૨.૫. ઉપયુયક્ત દશાયિેલ તમામ મદુ્દાઓિે ધ્યાિે લઈ અરજદારિી અરજીિા િીજ જોડાણ અંગે ન્યાવયક 
હકુમ કરિા અરજદારે વિિતંી કરી.   

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૩.૧.  અરજદારિી રજૂઆત પરત્િે સામાિાળાએ જણાિેલ કે શ્રી પબાભાઈ ભિાિભાઈ ઝાટીયાિા 

િામે િિા ખેતી વિષયક િીજજોડાણિી અરજી તા.૦૬.૦૧.૨૦૧૨િા રોજ ૧૦ એચ.પી. િીજભાર, 
સરિે િ.ં ૨૭૨/૧, ગામ અલીયામા ંમેળિિા માટે િોંધિામા ંઆિેલી. રૂ.૨૦૦/- િોંધણી ફી પેટે 
રસીદ િ.ં ૬૩૩૫૧૫ થી ભરપાઈ કરિામા ંઆિેલ, જેિો SR NO. 3531471 છે. 

૩.૨. પેરા િ.ં ૩.૧ મા ં દશાયિેલ િીજ જોડાણિી અરજીિા અગ્રતાક્રમમા ં િારો આિતા ં સરિે 
િ.ં૨૭૨પૈકી૧ િા તાજેતરિા ૭/૧૨ અિે ૮-અિા ઉતારા રજૂ કરિામા ંઆવ્યા જેમા ંશ્રી ભીમાભાઈ 
પબાભાઈ ઝાટીયા તથા અન્ય શ્રી પબાભાઈ ભિાિભાઈ ઝાટીયાિા િારસદારો સયંકુ્તપણે સદર 
જમીિ ધરાિે છે. શ્રી પબાભાઈ ભિાિભાઈ ઝાટીયાિો મરણિો દાખલો અરજદાર દ્વારા રજૂ 
કરિામા ંઆિેલ. 

૩.૩. તા. ૩૦.૦૮.૨૦૧૬ િા રોજ અરજદારે િામ બદલીિી અરજી કરેલ જેમા ંસદર પેરા િ.ં૩.૧ મા ં
દશાયિેલ અરજીિે શ્રી પબાભાઈ ભિાિભાઈ ઝાટીયાિા િામથી શ્રી ભીમાભાઈ પબાભાઈ 
ઝાટીયાિા િામે અરજી કરી, િોંધણી ચાર્જ પેટે રૂ.૩૦૦/- ભરપાઈ કરેલ છે.  

૩.૪. સામાિાળા દ્વારા પત્ર િ.ં૭૪૦ તા.૧૧.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ અરજદારિે િીચે મજુબનુ ંરૂ.૮૮૬૦/- 
નુ ંઅંદાજપત્ર આપિામા ંઆિેલ.  

Item description Qty. Amount(In Rs.) 

Agreement fee 1 100 

Fixed charges 1 6500 

Security Deposit for Agr. Conn. 1 1253 

Security Deposit for Agr. Conn. Adjustment 1 1007 

 Total 8860/- 

 
 અંદજપત્રિા િાણા ંતા. ૨૮.૦૩.૨૦૧૭િા રોજ રસીદ િ.ં ૧૯૮૧૮૬-૮૭-૮૮ થી ભરપાઈ કરિામા ં

આિેલ તથા તા.૨૮.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ કરારિામુ ંપણ કરિામા ંઆિેલ.  
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૩.૫. તા.૧૮.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજ સદર િીજ જોડાણિી અરજીિી કેસ ફાઈલ સામાિાળાિી વિભાગીય 
કચેરીિે મજૂંરી માટે મોકલિામા ંઆિેલ. સદર િીજ જોડાણિી અરજી સદંભે શ્રી પબાભાઈ 
ભિાિભાઈ ઝાટીયાનુ ંતા.૨૪.૧૨.૨૦૧૦િા રોજ અિસાિ થયેલ હોિાથી, િીજ જોડાણિી અરજી 
જે તા.૦૬.૦૧.૨૦૧૨ િા રોજ કરિામા ંઆિેલ હોિાથી, વિભાગીય કચેરી દ્વારા સદર િીજ 
જોડાણિી અરજીિી મજૂંરી આપિામા ંઆિેલ િ હતી.  

૩.૬. તા.૦૨.૦૬.૨૦૧૭ િા રોજ અરજદારિે સદર િીજ જોડાણિી અરજી પેટે ભરપાઈ કરેલ 
અંદાજપત્રિા ં િાણા ં પરત મેળિિા જાણ કરિામા ં આિેલ, જેિાથી િારાજ થઈ અરજદારે 
સામાિાળા િીજ કંપિીિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમ, રાજકોટ સમક્ષ ફરરયાદ દાખલ કરેલ. 
અરજદારિી ફરરયાદિે ફોરમ દ્વારા ગ્રાહ્ય રાખિામા ંઆિેલ િ હોઈ, વિદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષ 
હાલિી ફરરયાદ દાખલ કરિામા ંઆિેલ છે.  

૩.૭. અરજદાર દ્વારા હાલિી રજૂઆતિા સદંભયમા ંશ્રી પબાભાઈ ભિાિભાઈ ઝાટીયા હયાત િ હોિા 
છતા ંતેઓિા િામે અરજી દાખલ કરી હોિાનુ ંમાલમુ પડતા,ં સદર અરજી અન્િયે િીજ જોડાણ 
આપિાિી કાયયિાહી સ્થલગત કરિામા ં આિેલ, તેમજ અંદાજપત્રિા ં િાણા ં પરત મેળિિા 
અરજદારિે જાણ કરેલ છે સામાિાળા િીજ કંપિીિી સદર કાયયિાહી વિયમોનસુાર હોઈ, ફોરમ 
દ્વારા કરિામા ંઆિેલ હકુમ ન્યાવયક છે.    

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

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણયય ઉપર આવુ ંછંુ. 
૪.૧. પેરા િ.ં૩.૧ મા ંદશાયવ્યા મજુબ અરજદારિા વપતા શ્રી પબાભાઈ ભિાિભાઈ ઝાટીયા દ્વારા િિા 

ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ મેળિિા તા.૦૬.૧૦.૨૦૧૨ િા રોજ અરજી િોંધાિિામા ંઆિેલ છે. 
સદર અરજી િખતે રજૂ કરેલ A-1 ફોમયમા ંઅરજદારનુ ંિામ શ્રી પબાભાઈ ભિાિભાઈ ઝાટીયા 
તથા સરિે િ.ં૨૭૨/૧, ગામ અલીયા દશાયિેલ છે, તથા અરજદારિી સહી ભીમાભાઈ પબાભાઈ 
િા િામે કરિામા ંઆિેલ છે. રજૂ કરેલ દસ્તાિેજો, જેિા કે ૭/૧૨, ૮-અ મા ંસરિે િ.ં૨૭૨/૧, 
ગામ અલીયામા ંમાલલકી હક્ક તરીકે શ્રી પબાભાઇ ભિાિભાઈ ઝાટીયા દશાયિેલ છે. 

૪.૨. અરજદારે ફોરમ સમક્ષિી ફરરયાદિી િોંધણી િખતે િીચે મજુબિા ંકારણો રજૂ કરેલ છે. 
 અરજદારિા વપતા શ્રી પબાભાઈ ભિાિભાઈ ઝાટીયાનુ ંતા.૨૪.૧૨.૨૦૧૦ િા રોજ અિસાિ 

થએલ છે, પરંત ુતેઓિા િારસદારો િચ્ચે આંતરીક સમજૂતી િ થિાથી રેિન્ય ુરેકોડયમા ંિારસાઈ 
િોંધ કરાિી શકેલ િથી. આથી ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી અરજી શ્રી પબાભાઈ ભિાિભાઈ 
િતી અરજદાર શ્રી ભીમાભાઈ પબાભાઈ દ્વારા કરિામા ંઆિેલ છે, જ્યારે અરજદારે પેરા િ.ં૨.૨ 
તથા પેરા િ.ં ૨.૪ મા ંદશાયવ્યા મજુબ િારસાઈ કરિા અથે સરકારી પ્રરક્રયા અટપટી હોિાનુ ં
તેમજ ખચાયળ હોિાનુ ંકારણ રજૂ કરેલ છે. આમ, અરજદારે તેઓિી અરજી સદંભે ફોરમ સમક્ષ 
તથા વિદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષ અલગ-અલગ કારણો રજૂ કરી સદર િીજ જોડાણિી અરજીિી 
િોંધણી મજુબ િીજ જોડાણ મજૂંર કરાિિા પ્રયત્િ કરેલ હોય તેમ જણાય છે.  
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૪.૩. સામાિાળાએ પણ અરજદારિા સદર ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી અરજી સદંભે િોંધાિેલ 
અરજી તથા રજૂ કરેલ દસ્તાિેજોિી ચકાસણી કરિામા ં ભલૂ કરેલ છે. અરજદાર દ્વારા 
તા.૦૬.૦૧.૨૦૧૨ િા રોજ રજૂ કરાયેલ A-1 ફોમયમા ંઅરજદાર તથા સહી કરિાર વ્યસ્ક્ત અલગ-
અલગ દશાયિેલ છે તેમ છતા ંસદર અરજીિે િોંધીિે તેિા અંગે કાયયિાહી કરિામા ંઆિેલ છે. 
સામાિાળાિી વિભાગીય કચેરીએ સદર અરજી સદંભે િીજ જોડાણિી મજૂંરીિી પ્રરક્રયાિા 
ભાગરૂપે સદર વિસગંતતા ધ્યાિે લાિેલ છે, તથા િીજ જોડાણિી કાયયિાહી સ્થલગત કરેલ છે.  

૪.૪. સદર રજૂઆતમા ંપેરા િ.ં ૩.૧ મા ંદશાયિેલ અરજીિી િોંધણી અન્િયે િીજ જોડાણ મેળિિા 
અરજ કરેલ છે, પરંત ુઉપયુયક્ત  પેરા િ.ં ૪.૨ મા ંજણાવ્યા મજુબ અરજદાર વિલભન્ન કારણો રજૂ 
કરીિે િીજ જોડાણ મેળિિા પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. પેરા િ.ં ૩.૧ મા ંદશાયિેલ અરજી મળૂથી જ 
ખોટી રીતે સામાિાળા દ્વારા િોંધિામા ં આિેલ હોઈ, ફોરમિા હુકમ અન્િયે અરજદારિે 
અંદાજપત્રિા ંિાણા ંપરત મેળિિા જણાિિામા ંઆિેલ છે. ફોરમિો હકુમ સ્િીકારિાપાત્ર છે.  

૪.૫. 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. 

૪.૬. 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.  


