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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
  કેસ િ.ં૯૬/૨૦૧૮ 

(UNDER REVIEW) 
 

અરજદાર : કાયયપાલક ઈજિેર 
   પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ 
   વિભાગીય કચેરી િ.ં૨, આઝાદ ચોક, એમ.જી.રોડ, જુિાગઢ-૩૬૨૦૦૧. 
 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી પી.પી.િોરા, કાયયપાલક ઈજિેર, પીજીિીસીએલ,  

વિભાગીય કચેરી િ.ં૨, જુિાગઢ  
  

વિરૂધ્ધ 
 

સામાિાળા :  શ્રીમતી િર્ાયબેિ મહશેભાઈ ધાિાણી 
   ૩૧૧,લક્ષ્મીદશયિ કો્પલેક્ષ,સ્િાવમિારાયણ મદંદર સામે 
   ડભોલી ચાર રસ્તા,િેડ રોડ,સરુત-૩૯૫૦૦૪. 
 

રજૂઆત કરિાર:  શ્રી જે.એિ.શાહ, અવધકૃત પ્રવતવિવધ    
શ્રી મહશેભાઈ ધાિાણી, અવધકૃત પ્રવતવિવધ    

 

             ::: રજૂઆત ::: 
૨.૧. અરજદાર િીજ કંપિી દ્વારા વિદ્યતુ લોકપાલિા તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૮ િા હકુમિી સામે ફેર વિચારણા 

સદંભે તા.૧૮.૦૨.૨૦૧૯ અિે તા.૨૫.૦૨.૨૦૧૯ િા રોજ અરજી દાખલ કરિામા ંઆિેલ. સદર 
અરજીિી સિુિણી તા.૨૬.૦૩.૨૦૧૯િા રોજ કરિામા ંઆિેલ.  
સદર અરજીમા ંમખુ્યત્િે િીચેિા મદુ્દાિી રજૂઆત કરિામા ંઆિેલ.  
(૧) શ્રીમતી િર્ાયબેિ મહશેભાઈ ધાિાણીએ ગામ પાટરામાિા સરિે િ.ં૨૧/૨ તથા સરિે 

િ.ં૨૨/૨ િાળી જમીિ શ્રી મકેુશભાઈ િાગજીભાઈ લોડલીયા પાસેથી ખરીદેલ છે. સદર 
જગ્યા પર તા.૦૧.૦૪.૧૯૯૬ િા બીિખેતી હકુમ િ.ં૧૯૨/૯૬ મજુબ મળૂ સરિે િ.ં૨૨ 
િાળી જમીિિા ભાગ પડતા ંસરિે િ.ં૨૨/૨ બીિખેતી કરિામા ંઆિેલ, તે િખતે સદર 
જમીિિા જુિા માલલક શ્રી િલ્લભભાઈ દેિશીભાઈ સોજીત્રાિે, ગ્રાહક 
િ.ં૮૦૩૨૮/૦૦૧૫૬/૧ થી િાલણજ્ય વિર્યક િીજ જોડાણ આપિામા ંઆિેલ. સદર િીજ 
જોડાણ અંતગયત રૂ.૯,૦૧,૫૧૮.૫૬ નુ ંિીજચોરીનુ ંલબલ તા.૧૮.૦૩.૧૯૯૯ િા રોજ મળૂ 
ગ્રાહકિે આપિામા ંઆિેલ, જે રકમ ભરપાઈ િ કરાતા,ં દાિા િ.ં૪૯/૨૦૦૦ દાખલ 
કરિામા ંઆિેલ. સદર દાિાિો ચકુાદો અરજદાર િીજ કંપિીિી તરફેણમા ંઆિેલ. 
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અરજદાર િીજ કંપિી દ્વારા સદર દાિા મજુબિી રકમ િસલુાત કરિા દરખાસ્ત 
િ.ં૧૯/૨૦૦૬ દાખલ કરિામા ંઆિેલ છે, જેિી કાયયિાહી ચાલ ુછે.  

(૨) સરિે િ.ં૨૧/૨, ગામ પાટરામામા ં શ્રીમતી રસીલાબેિ િલ્લભભાઈ સોજીત્રાિે ગ્રાહક 
િ.ં૮૦૩૨૮/૦૦૧૫૫/૪ થી િીજ જોડાણ આપિામા ં આિેલ. સદર િીજ જોડાણિા 
િીજલબલિી બાકી રકમ રૂ.૧,૬૩,૨૩૯.૦૬ િી િસલુાત માટે અરજદાર િીજ કંપિી દ્વારા 
દાિા િ.ં૨૫૩/૨૦૦૫ દાખલ કરિામા ંઆિેલ, જેિો ચકુાદો અરજદાર િીજ કંપિીિી 
તરફેણમા ંઆિેલ. અરજદાર િીજ કંપિી દ્વારા સદર દાિા મજુબિી રકમ િસલુાત કરિા 
દરખાસ્ત િ.ં૧૯૪/૨૦૦૭ દાખલ કરિામા ંઆિેલ છે, જેિી કાયયિાહી ચાલ ુછે.  

(૩) ઉપર્ુયક્ત પેરા િ.ં (૧) અિે પેરા િ.ં(૨) મા ંદશાયિેલ સરિે િ.ં૨૧/૨ અિે ૨૨/૨ િાળી 
જગ્યાએ અરજદાર િીજ કંપિીનુ ંજૂનુ ંબાકી લેણુ ંિસલુાત કરિાનુ ંબાકી છે, જેથી GERC 

િા િોદટદફકેશિ િ.ં૪/૨૦૧૫, કલમ િ.ં૪.૩૦ િી જોગિાઈ હઠેળ િિા અરજદારે 
િસલુિાપાત્ર રકમ અંગે કોઈ કાયયિાહી કરેલ િથી. 

 સદર જોગિાઈ મજુબ “િિા જોડાણ કે તેમા ંફેરફાર બાબતે તે જગ્યાિે સબંવંધત કોઈ 
લેણા ંઅથિા અરજદાર દ્વારા વિતરણ પરિાિેદારિે વિતરણ પરિાિેદારિા અવધકાર 
કે્ષત્રમા ંકોઈપણ જગ્યાએ તેિા િામે રાખેલ બીજા કોઈ સવિિસ જોડાણિા સબંધંમા ંકોઈ 
બાકી રકમ ચકુિિામા ંઆિશે િહીં ત્યા ંસધુી પરિાિેદાર દ્વારા ધ્યાિમા ંલેિામા ંઆિશે 
િહીં.” 

(૪) સદર કેસમા ંસરિે િ.ં૨૧/૨ તથા સરિે િ.ં૨૨/૨ મા ંઅરજદાર િીજ કંપિીિી લેણી 
રકમિી િસલુાત બાકી હોઈ, સદર લેણી રકમિો બોજો દડક્રી મજુબિી લેણી રકમિો 
બોજો જૂિા માલલક, એટલે કે શ્રી િલ્લભભાઈ દેિશીભાઈ સોજીત્રા અિે શ્રીમતી રસીલાબેિ 
િલ્લભભાઈ સોજીત્રાિી હાલિી પોતાિી માલલકી બતાિતા સરિે િ.ં૨૧/૧ મા ંપાડિામા ં
આિેલ છે, તથા સદર બાબતે િામદાર કોટયિા હકુમ મજુબ હરાજીિી કાયયિાહી િામદાર 
કોટય  દ્વારા કરિા હકુમ કરેલ છે, પરંત ુઆ બાબતિી લેણી રકમ આજદદિ સધુી િસલુ 
થયેલ િથી. આમ, સરકારી લેણાિંી િસલુાત િ થતા,ં તેમજ હરાજીિી કાયયિાહી પરૂી િ 
થાય ત્યા ંસધુી સરિે િ.ં૨૧/૨ તથા સરિે િ.ં૨૨/૨ મા ંિવુ ંિીજ જોડાણ આપી િ શકાય, 
તે મજુબિી અરજ રજૂ કરી. િધમુા ંઅરજદાર િીજ કંપિી દ્વારા સ્થળ પરિા િકશાિી 
િકલ રજૂ કરિામા ંઆિી. સદર રીવ્ર્ ુઅરજી દાખલ કરિામા ંઅરજદાર િીજ કંપિીિી 
Corporate Office િી મજૂંરીિી કાયયિાહીમા ંસમય વ્યવતત થયો હોઈ, રીવ્ર્ ુઅરજીિે 
દાખલ કરિામા ંસાત દદિસિા વિલબંિે માફ કરી, સદર રીવ્ર્ ુઅરજીિે દાખલ કરી, 
ન્યાવયક ચકુાદો આપિા વિિતંી કરી.   

 3.1. On 11.03.2019 Respondent has represented the case as under: 
(1) It is submitted that Appellant company has misled to 

Commission. Commission has sent copy of the letter dated 

23.01.2019 of Executive Engineer, PGVCL to Respondent, in 

connection with Respondent’s complaint regarding non-

implementation of the order of Electricity Ombudsman. Executive 
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Engineer, PGVCL has stated about some pending court matter. 

In fact, no such matter is pending. If any such matter is pending, 

he should give full details. Thus, Appellant has misled to 

Commission and the Respondent. 

(2) The Clause 3.45 of Supply Code reads, “The Ombudsman may 

review its order either on its motion, at any time, or on the 

application of any of the parties to the original proceedings within 

30 days of the order on the following grounds: 

 (i) Discovery of new and important matter or evidence which, 

after the exercise of the diligence, was not within the knowledge 

of the person seeking the review or could not be produced by him 

at the time the order was made; or  

(ii) Mistake or error apparent on the face of the record or 

(iii) Any other sufficient reason. 

(3) Respondent is not informed either by Ombudsman or by 

Appellant company about the reasons for review till date. 

Moreover, Appellant company has yet not served the detailed 

pointwise application for review made to Electricity Ombudsman, 

so it is not possible to submit pointwise reply. When talked to 

Executive Engineer, PGVCL, he replied that for review nothing is 

required to be submitted and therefore no question arises to give 

copy to Respondent.  

(4) Appellant company misleads Ombudsman quoting the Clause 

4.30 of the Supply Code, which is not applicable because the 

connection asked is for different piece of land.  

(5) It is submitted that if Appellant company fails to submit all new 

evidences, no review should be done and the original order should 

be kept unchanged. 

૩.૨. સિુિણીિી તા.૨૬.૦૩.૨૦૧૯ િા રોજ સામાિાળાએ િીચે મજુબ લેલખતમા ંરજૂઆત કરી. 
(૧) સપ્લાય કોડિા ક્લોઝ િ.ં૩.૪૫ મજુબ રીવ્ર્ ુઅરજી સમય મયાયદા બહારિી હોઈ તે અંગે 

કોઈપણ પ્રકારિી સિુિણી થઈ શકે િહીં. 
(૨) અરજદાર કંપિીએ સિુિણી આપિા અંગેિા ં કારણો, મદુ્દાઓ, િિા એવિડન્સીસ, 

લોકપાલિા ચકુાદામા ં થયેલ ભલૂ કે રેકોડયમા ં થયેલ ભલૂ અંગે કોઈ જાણકારી રીવ્ર્ ુ
અરજીમા ંઆપેલ િથી. તા.૧૧.૦૩.૨૦૧૯િા રોજ સામાિાળાએ લોકપાલશ્રીિે પત્ર લખ્યો 
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હતો અિે તેિી િકલ અરજદાર કાયયપાલક ઈજિેશ્રીિે અિે િાયબ ઈજિેરશ્રીિે મોકલી 
હતી, છતા ંઆજ દદિ સધુી તે અંગે કોઈ જિાબ પાઠિેલ િથી, માટે કુદરતી ન્યાયિા 
વસધ્ધાતં વિરૂધ્ધ આ કાયયિાહી થઈ રહી હોઈ, રીવ્ર્ ુઅરજી રદ્દ કરિા વિિતંી કરી. 

(૩) સામાિાળાિા તા.૧૧.૦૩.૨૦૧૯િા પત્રિે ધ્યાિે રાખી યોગ્ય વિણયય કરિો. 
(૪) સામાિાળાએ માદહતી અવધકાર હઠેળ અરજી કરી માદહતી મગંાિતા ંએવુ ંજાણિા મળેલ 

કે ગજુરાત વિદ્યતુ બોડય દ્વારા મોટીિ પાિરિી અરજી સાથે અમકુ દસ્તાિેજ જોડિાનુ ં
ફરજીયાત હત ુ,ં પરંત ુતા.૦૪.૧૨.૧૯૯૫ િી અરજી સાથે જોડિામા ંઆિેલ દસ્તાિેજ િદહ 
બતાિી, અરજદારે (પીજીિીસીએલ) સામાિાળા તથા િામદાર લોક્પાલશ્રીિે ગેરમાગે 
દોરેલ છે. હકીકત એિી છે કે તે અરજી સરિે િ.ં૨૧/ ૧ િી જમીિ પર િવુ ં િીજ જોડાણ 
મેળિિા માટેિી જ હતી. અરજદારે ૨૧/૧ િે લગતા ફોટા, જાહરે વિજ્ઞપ્પ્ત, ૭/ ૧૨ િા 
ઉતારા, હક્કપત્રક, પીજીિીસીએલ દ્વારા મામલતદારશ્રીિે સરિે િ.ં૨૧/૧  પર બોજો 
ચઢાિિા કરિામા ંઆિેલ અરજી, િગેરે તમામ દસ્તાિેજો જમા કરાિેલ હતા. આ અંગે 
તમામ દસ્તાિેજો ધ્યાિે લઈ, યોગ્ય વિણયય કરિો જોઈએ, તેિી રજૂઆત કરી. 

(૫) તા. ૨૨.૦૧.૨૦૧૯ િા રોજ જમા કરાિેલ ફોમય એ-૧ ખોટા કારણો દશાયિતા ં
તા.૨૩.૦૧.૨૦૧૯ િા પત્રથી અરજદાર દ્વારા પરત મોકલિામા ં આિેલ અિે 
તા.૦૫.૦૨.૨૦૧૯ િા રોજ ફરીથી ફોમય એ-૧ સ્િીકારિામા ંઆિેલ છે. 

 આમ, ઉપર્ુયક્ત મદુ્દાઓ ધ્યાિે લઈ, મળૂ ચકુાદાિે અફર રાખિામા ં આિે તેિી 
સામાિાળાએ વિિતંી કરી.  

            :::: ચકુાદો :::: 

૪.૧. અરજદાર િીજ કંપિી દ્વારા દાખલ કરિામા ંઆિેલ રીવ્ર્ ુઅપીલિી સામે સામાિાળા દ્વારા પેરા 
િ.ં૩.૧(૨) મા ંરીવ્ર્ ુઅરજી દાખલ કરિા અંગેિી જોગિાઈ દશાયિેલ છે, જે અંગે ગજુરાત વિદ્યતુ 
વિયતં્રક આયોગ દ્વારા પ્રકાવશત િોદટદફકેશિ િ.ં૨/૨૦૧૧ િા ક્લોઝ િ.ં૩.૪૫ િે િચંાણે લઈ 
શકાય, જે દ્વારા રીવ્ર્ ુઅરજીિી પાત્રતા િક્કી કરી ન્યાવયક પ્રદક્રયાિી કાયયિાહી કરી શકાય. 

૪.૨. પેરા િ.ં૩.૧ મા ંશરૂઆતમા ંસામાિાળા દ્વારા દશાયવ્યા મજુબ રીવ્ર્ ુઅપીલ દાખલ કરેલ હોઈ તેિી 
િકલ  સામાિાળાિે પહોંચાડલે િ હોઈ, તે અંગે રીવ્ર્ ુઅપીલિી િકલ સામાિાળાિે પહોંચાડિા 
જાણ કરેલ. ત્યાર બાદ પણ રીવ્ર્ ુઅરજીિી િકલ અરજદાર દ્વારા સામાિાળાિે મોકલિામા ં
આિેલ િથી, તે અંગેિી જાણ પણ પત્ર દ્વારા સામાિાળાએ કરેલ છે. સામાિાળાએ અરજદાર 
િીજ કંપિીિી રીવ્ર્ ુઅરજીિે કાયદાિી જોગિાઈ મજુબ રદ કરિા અરજ કરેલ છે. 

૪.૩. વિદ્યતુ લોકપાલ દ્વારા પત્ર િ.ં૪૬૯ તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૮િા રોજ કરિામા ંઆિેલ હકુમિી સામે 
સામાિાળા દ્વારા સદર હકુમનુ ં પાલિ અરજદાર િીજ કંપિી દ્વારા કરિામા ંઆિેલ િ હોઈ, 
સામાિાળાિે િીજ જોડાણ આપિામા ંિીજ કંપિી હરેાિ કરતી હોઈ, િીજ જોડાણ અપાિિા તથા 
િળતર અપાિિા અરજ કરેલ, જે  અન્િયે વિદ્યતુ લોકપાલ દ્વારા પત્ર િ.ં૫૩૬ તા. ૦૪.૦૨.૨૦૧૯ 
િા રોજ તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૮િા હકુમિા પાલિ કરિા અંગેિો વિગતિાર અહિેાલ રજૂ કરિા 
અરજદાર િીજ કંપિીિે જાણ કરિામા ંઆિેલ. અરજદાર િીજ કંપિીએ તા.૧૩.૦૨.૨૦૧૯િા 
રોજ સદર હકુમિી સામે રીવ્ર્ ુઅપીલ દાખલ કરેલ, જેિી સિુિણી તા.૨૬.૦૩.૨૦૧૯િા રોજ 
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રાખિામા ં આિેલ. તા.૨૫.૦૨.૨૦૧૯િા રોજ રીવ્ર્ ુ અપીલમા ં અરજદાર િીજ કંપિીએ પેરા 
િ.ં૨.૧ મજુબ રજૂઆત કરેલ.   

૪.૪. વિદ્યતુ લોકપાલ દ્વારા મળૂ હકુમમા ંપેરા િ.ં૪.૧ તથા પેરા િ.ં૪.૨ મા ં વિગતિાર માદહતી રજૂ 
કરેલ છે.  તેમજ અરજદાર િીજ કંપિી દ્વારા રીવ્ર્ ુઅપીલમા ંઉઠાિેલ પ્રશ્ન અન્િયેિી જોગિાઈ 
સપ્લાય કોડ, ૨૦૧૫ િી કલમ ૪.૩૦ િે પણ ધ્યાિે લીધેલ છે. પેરા િ.ં૪.૩ મા ંપણ અગાઉિા 
િીજ જોડાણ પેટે બાકી દશાયિેલ રકમ અંગેિી વિગતોિે ધ્યાિે લઈિે જે તે અરજી અન્િયે િીજ 
જોડાણ સામાિાળાિે આપિા હકુમ કરેલ છે. સામાિાળા દ્વારા બાધંકામ હતે ુઅથે માગંિામા ં
આિેલ િવુ ંિીજ જોડાણ, ગામ પાટરામાિા સરિે િ.ં૨૨/ ૨ મા ંમાગંિામા ંઆિેલ છે.  

૪.૫. Clause No.3.45 of Notification No.2of 2011 states as under: 

3.45: The Ombudsman may review its order either on its motion, at any 
time, or on the   application of any of the parties to the original 
proceedings within 30 days of the order on the following grounds:  
i.  Discovery of new and important matter or evidence which, after 

the exercise of due diligence, was not within the knowledge of the 
person seeking the review or could not be produced by him at the 
time the order was made; or  

ii.   Mistake or error apparent on the face of the record; or 
iii. Any other sufficient reason.  

 

 ઉપર્ુયક્ત જોગિાઈિે ધ્યાિે લેતા,ં અરજદાર િીજ કંપિી દ્વારા સદર રીવ્ર્ ુઅપીલમા ંફદરયાદ 
સબંવંધત કોઈ િિી અગત્યિી બાબત કે પરુાિા રજૂ કરાયેલ િથી. સ્પષ્ટ દેખાતી કોઈ ભલૂ પણ 
મળૂ ચકુાદામા ંજણાતી િથી. તેમજ સદર ફદરયાદ સબંવંધત અન્ય પરુતા કારણો પણ અરજદાર 
િીજ કંપિી દ્વારા રજૂ કરિામા ંઆિેલ િથી. 

૪.૫. સદર સજંોગોમા ંઅરજદાર િીજ કંપિી દ્વારા દાખલ કરેલ રીવ્ર્ ુઅપીલ મજૂંર કરિામા ંઆિતી 
િથી. અરજદાર િીજ કંપિીએ વિદ્યતુ લોકપાલિા તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૮ િા હકુમનુ ંપાલિ કરી તે  
અંગેિો અહિેાલ દદિ ૩૦ મા ંરજૂ કરિા આદેશ કરિામા ંઆિે છે.     

   
 
 
         (દદલીપ રાિલ)  

               વિદ્યતુ લોકપાલ 
           ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૨૦.૦૪.૨૦૧૯. 


