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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં૩૧/૨૦૧૯ 

 

અરજદાર : શ્રી પરસોત્તમભાઈ ખીમાભાઈ સાિલલયા 
   ગામ: જામકા-૩૬૨૨૬૩.  તા.-જી. જુિાગઢ 
   

રજૂઆત કરિાર: શ્રી અવિિભાઈ પરસોત્તમભાઈ સાિલલયા, અવિકૃત પ્રવતવિવિ 
      

વિરૂધ્િ 
સામાિાળા :  કાયયપાલક ઈજિેર  
      પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
      ગ્રા્ય વિભાગીય કચેરી િ.ં૧, જુિાગઢ-૩૬૨૦૦૧. 
 

રજૂઆત કરિાર:  શ્રી  જે.ડી.જાદિ, િાયબ ઈજિેર, પીજીિીસીએલ, લબલખા પે.વિ.કચેરી.  
      :: રજૂઆત :: 
૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, ભાિિગરિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી 

ફરરયાદ િ.ં ૨૯/ક્િા.૦૪/૨૦૧૮-૧૯  અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૨૩૮૮-૬ તા.૨૭.૦૩.૨૦૧૯થી 
િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
િ.ં૩૧/૨૦૧૯ થી િોંિેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા. ૦૨.૦૫.૨૦૧૯ તથા ૨૮.૦૫.૨૦૧૯ િા રોજ 
રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર, જુિાગઢ તાલકુાિા જામકા ગામ ખાતે ખેતી વિષયક જમીિ સરિે િ.ં ૨૦ િરાિે છે, 

જેમા ંઅરજદારે િષય ૨૦૦૬ મા ંિવુ ંખેતી વિષયક િીજ જોડાણ મેળિિા અરજી િોંિાિેલ. 
૨.૨. સામાિાળા દ્વારા સદર અરજી અન્િયે અરજદારિે અંદાજપત્ર પાઠિિામા ંઆિેલ, જેિા ંિાણા ં

રૂ.૫૯૩૫/- તા.૦૧.૦૮.૨૦૧૨ િા રોજ અરજદારે ભરપાઈ કરેલ, તેમ છતા ં સામાિાળા દ્વારા 
અરજદારિે િીજ જોડાણ આપિામા ંઆિેલ િથી. 

૨.૩. અરજદારે સામાિાળાિા ફોરમ સમક્ષ ફરરયાદ દાખલ કરેલ. ફોરમિા હકુમમા ં િોંિ કરિામા ં
આિેલ છે કે સરકારશ્રીિા પરરપત્ર મજુબ જો એક િીજ જોડાણ હયાત હોય તો તે જ સરિે િબંરમા ં
બીજુ િીજ જોડાણ આપી શકાય િહી. સદર કારણોસર સામાિાળાએ અરજદારનુ ંિીજ જોડાણ 
િામજૂંર કરેલ છે. 
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૨.૪. અરજદારે લેલખતમા ંતથા સિુિણી દર્યાિ જણાિેલ કે સદર િીજ જોડાણિી અરજી અન્િયે 
અંદાજપત્રિી રકમ રૂ.૫૯૩૫/- તા.૦૧.૦૮.૨૦૧૨ િા રોજ ભરપાઈ કરતી િખતે આિો કોઈ વિયમ 
િ હતો, જેથી સદર બાબતિે ધ્યાિે લઈ અરજદાર િીજ જોડાણ મેળિિા હક્કદાર બિે છે. 

૨.૫. અરજદારે જણાિેલ કે સદર િિા ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી અરજીિા અંદાજપત્રિા ંિાણા ં
ભરપાઈ કરતી િખતે અરજદારિા સરિે િ.ં૨૦ મા ંશ્રી વ્રજલાલ સાિલલયાિા િામનુ ંિીજ જોડાણ 
હયાત હત ુ,ં જે િીજ જોડાણિા લબલિી િકલ અરજદારે સદર પેરા િ.ં૨.૧ મા ં દશાયિેલ િીજ 
જોડાણિી અરજી સાથે રજૂ કરેલ હતી.  

૨.૬. અરજદારિા િીજ જોડાણિી માગંણીિાળો ગામ જામકા ખાતે આિેલ સરિે િ.ં૨૦ ખબૂ મોટો 
વિસ્તાર િરાિે છે, જેનુ ંકે્ષત્રફળ હ.ેઆરે.ચો.મી. ૧૧-૨૨-૦૦ છે. સદર સરિે િબંરિાળી જમીિ 
સયંકુ્ત છે, જેમા ં૪૫ જેટલા ભાગીદાર છે. અરજદારે સદર સરિે િબંરમા ંિીજ જોડાણ મેળિિા 
સોગિંિામા રજૂ કરિા તથા િોટરાઈઝ્ડ દસ્તાિેજો બિાિિા પાછળ આશરે રૂ.૧૫૦૦૦/- િો  
ખચય કરેલ છે, તેમજ સામાિાળા દ્વારા માગંિામા ંઆિેલ જરૂરી તમામ દસ્તાિેજો રજૂ કરેલ છે. 

૨.૭. સામાિાળા દ્વારા હાલમા ંએક સરિે િબંરમા ંએક િીજ જોડાણ હયાત હોય, તેમજ સરિે િબંરિો 
વિસ્તાર મોટો હોય, તેિા સજંોગોમા ંઅન્ય િીજ જોડાણ મજૂંર કરિા અંગેિો પરરપત્ર કરિામા ં
આિેલ છે, જેિે ધ્યાિે લેતા ંઅરજદાર પેરા િ.ં૨.૧ મા ંદશાયિેલ િીજ જોડાણિી અરજી મજુબનુ ં
િીજ જોડાણ મેળિિા પાત્રતા િરાિે છે. 

૨.૮. અરજદારે સદર િિા િીજ જોડાણિી અરજી પેટે અંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરપાઈ કરેલા હોય, તેમજ 
જે તે સમયે એક સરિે િબંરમા ંખેતી વિષયક િીજ જોડાણ હયાત હોય, તો અન્ય ખેતી વિષયક 
િીજ જોડાણ આપી િ શકાય તે મજુબિો કોઈ પરરપત્ર અમલમા ંિ હોઈ, તેમજ સામાિાળા દ્વારા 
અરજદારનુ ંિીજ જોડાણ મજૂંર કરી અંદાજપત્રિા ંિાણા ંસ્િીકારેલ હોઈ, અરજદાર સદર િીજ 
જોડાણ મેળિિા પાત્રતા િરાિતા હોઈ, સદર િીજ જોડાણ ચાલ ુકરી આપિા સામાિાળાિે હકુમ 
કરિા અરજદારે વિિતંી કરી.      

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૩.૧.  જુિાગઢ તાલકુાિા જામકા ગામિા ખેડુત શ્રી પરશોત્તમભાઈ ખીમાભાઈ સાિલલયા દ્વારા 

તા.૨૨.૦૯.૨૦૦૬ િા રોજ રૂ.૨૦૦/- રજીસ્રેશિ ફી ભરી ૫.૦ હો.પાિરનુ ંખેતીિાડી વિષયક િીજ 
જોડાણ તેમિા સરિે િ.ં૨૦ મા ંલેિા માટેિી અરજી લબલખા પેટા-વિભાગીય કચેરી ખાતે કરેલ 
હતી, જે અગ્રતાકમ ૭૩/૨૦૦૬ થી િોંિિામા ંઆિેલ. 

૩.૨. સદર ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ િષય ૨૦૧૨ મા ં તેિા અગ્રતાક્રમિા આિારે મજૂંર થતા ં
સામાિાળાએ સરિે કામ કરેલ, જે મજુબ ૪૨૦ મીટરિી ૧૧ કે.િી. લાઈિ અિે એક ૧૦ કેિીએનુ ં
રાન્સફોમયર ઉભ ુકરિા માટેનુ ંલાઈિ કામ કરિાનુ ંથત ુ ંહત ુ.ં  
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૩.૩. ઉપયુયક્ત સરિે મજુબ સામાિાળા દ્વારા અરજદારિે રૂ.૫૯૩૫/- ન ુ અંદાજપત્ર િ.ં૧૭૯૨, 
તા.૨૭.૦૭.૨૦૧૨િા રોજ આપિામા ંઆિેલ,જે અરજદાર દ્વારા રસીદિ.ં૯૦૩૩૪૧,૯૦૩૩૪૨ તથા 
૯૦૩૩૪૩ થીતા.૦૧.૦૮.૨૦૧૨િા રોજ ભરપાઈ કરિામા ંઆિેલ અિેતે જ રદિસે જરૂરી એગ્રીમેન્ટ 
કરિામા ંઆિેલ.  

૩.૪. સદર િીજ જોડાણનુ ં જરૂરી લાઈિ કામ કરિા કોન્રાક્ટરિા માણસો જિાિા હતા તેિામા ં
અરજદારિા શેઢા પાડોશી શ્રી રદલીપભાઈ િાલજીભાઈિા ખેતરમા ંમગફળીિો પાક ઉભો હોિાિા 
કારણે લાઈિકામ એક મરહિો મોડુ શરૂ કરિા માટેિી અરજી તેમિા દ્વારા  લબલખા પેટા-વિભાગીય 
કચેરીમા ંકરિામા ંઆિેલ હતી, જેથી સદરહ ુિીજ જોડાણનુ ંલાઈિ કામ શરૂ કરિામા ંઆિેલ િ 
હત ુ.ં 

૩.૫. તા. ૦૧.૦૯.૨૦૧૨ િા રોજ અરજદારે તેમિા ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિો લાઈિ કામ માટેિો 
રૂટ ફેરિિા માટેિી અરજી લબલખા પેટા-વિભાગીય કચેરી ખાતે કરેલ જેિા આિારે લબલખા પેટા-
વિભાગીય કચેરી દ્વારા સ્થળ પર ફરીથી સરિે કરિામા ંઆિતા,ં આ જ સરિે િ.ં20 પૈકીમા ંશ્રી 
વ્રજલાલ પોલાભાઈ સાિલલયાનુ ંગ્રાહક િ.ં૩૬૦૨૮/૦૦૭૯૧/૯ િબંરિાળુ ૫.૦૦ હો.પાિરનુ ંખેતી 
વિષયક િીજ જોડાણ હયાત હોિાનુ ંમાલમુ પડલે. 

૩.૬. ગજુરાત ઉજાય વિકાસ વિગમ લલવમટેડિા પત્ર િ.ં GUVNL/T/2059 dated 16.08.2012 હઠેળ 
તા.૧૯.૦૭.૨૦૧૨ િા રોજિી Minutes of the Meeting િી વિગતો દશાયિતા પત્રિે સબંોવિિે 
સામાિાળા દ્વારા રજૂઆત કરિામા ંઆિી.સામાિાળા દ્વારા તા.૨૮.૦૯.૨૦૧૨િા પત્રિ.ં GUVNL/ 

T/ 2376 િો ઉલ્લેખ કરીિે જણાિિામા ંઆિેલ કે એક જ સરિે િબંરમા ંઅન્ય િીજ જોડાણ િ 
આપી શકાય તે મજુબનુ ંમાગયદશયિ ગજુરાત ઉજાય વિકાસ વિગમ લલવમટેડ દ્વારા પણ જારી કરિામા ં
આિેલ હતુ,ં જેથી સામાિાળા દ્વારા અરજદારિે િોટીસ પાઠિિામા ંઆિેલ.  

૩.૭. અરજદારિે સામાિાળા દ્વારા પત્રિ.ં૨૯૦૨ તા.૧૬.૧૦.૨૦૧૨થી િોટીસ આપિામા ંઆિેલ કે એક 
જ સરિે િબંરમા ંબીજુ િીજ જોડાણ આપી િ શકાય અિે અરજદાર દ્વારા ભરપાઈ કરિામા ં
આિેલ િાણા ંપરત લેિા માટેિી જરૂરી અરજી કરિા જણાિિામા ંઆિેલ. આ અંગેિી બીજી 
િોટીસપણ અરજદારિે પત્રિ.ં૩૬૨૨ તા.૨૯.૧૨.૨૦૧૨િારોજ આપિામા ંઆિેલ,પરંત ુઅરજદાર 
દ્વારા સદર િાણા ંપરત મેળિિા માટેિી કોઈ અરજી લબલખા પેટા-વિભાગીય કચેરી ખાતે કરિામા ં
આિેલ િ હતી.  

૩.૮. અરજદારે સદર બાબતિી રજૂઆત ફોરમમા ંકરેલ. ફોરમ દ્વારા પણ અરજદારિી ખેતી વિષયક 
જમીિ ૧૧-૨૨-૦૦ હકે્ટર-આરે-ચો.મી. છે. પ્રિતયમાિ પીજીિીસીએલિા વિયમાવિિ મજુબિી 
જમીિ આશરે ૨૮ હકે્ટર હોિાથી, સદર જમીિમા ંઅન્ય િીજ જોડાણ (ખેતીિી જમીિ ૭ એકરથી 
િધ ુહોિાથી) સદર જમીિ સરિે િબંરમા ં૪૪ ભાગીદારો સયંકુ્તરીતે છે. અરજદાર દ્વારા અન્ય 
ભાગીદારોિી સમંવત મેળિીિે િિેસરથી અરજી કરિામા ંઆિે તો પ્રિતયમાિ વિયમો મજુબ  
અગ્રતાક્રમ હઠેળ િવુ ંિીજ જોડાણ આપી ફરરયાદિો વિકાલ કરિામા ંઆિે તેિો વિણયય આપેલ. 
સદર વિણયયિી સામે અરજદારે વિદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષ અપીલ કરેલ છે. 
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૩.૯. અરજદારિી ખેતીિાડી જમીિ સરિે િ.ં૨૦ પૈકીમા ંએક ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ હયાત હોઈ, 
પ્રિતયમાિ વિયમોનસુાર અન્ય િીજ જોડાણ આપી શકાય િહી, જેથી અરજદારિે િીજ જોડાણ 
આપેલ િથી.  

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

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આિારે િીચે મજુબિા વિણયય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. અરજદારે તા.૨૨.૦૯.૨૦૦૬િા રોજ જુિાગઢ તાલકુાિા જામકા ગામે સિે િ.ં૨૦ મા ં૫.૦ હોસય 

પાિરિા ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી અરજી સામાિાળાિી કચેરીમા ં િોંિણી ફી રૂ.૨૦૦/- 
ભરપાઈ કરી િોંિાિેલ.  

૪.૨. સામાિાળા દ્વારા પેરા િ.ં૩.૨મા ંદશાયવ્યા મજુબ ખેતી વિષયક િીજ જોડાણનુ ંસ્થળ સરિે કરિામા ં
આિેલ તથા પેરા િ.ં ૩.૩મા ં દશાયવ્યા મજુબ અંદાજપત્રિા ંિાણા ંતા.૦૧.૦૮.૨૦૧૨ િા રોજ 
ભરપાઈ કરિામા ંઆિેલ, તેમજ કરારિામુ ંપણ કરિામા ંઆિેલ. 

૪.૩. પેરા િ.ં૩.૫મા ંદશાયિેલ વિગતે સામાિાળા દ્વારા અરજદારિી િીજજોડાણિી માગંણી િાળા સરિે 
િ.ં૨૦ મા ંિીજ લાઈિ ઉભી કરિાિા રૂટ ફેરફાર દર્યાિ હયાત ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ 
હોિાનુ ંમાલમુ પડલે અિે તેથી પેરા િ.ં૩.૭ મા ંદશાયવ્યા મજુબ સામાિાળા દ્વારા અરજદારિે 
િોટીસ દ્વારા જાણ કરીિે પેરા િ.ં૪.૧ િી અરજી અન્િયે ભરપાઈ કરિામા ંઆિેલ અંદાજપત્રિા ં
િાણા ંપરત મેળિિા જાણ કરિામા ંઆિેલ, જે અરજદારે પરત મેળિેલ િથી. સદર અરજી 
અન્િયે સામાિાળાએ અરજદારિે િીજ જોડાણ કાયાયન્ન્િત કરી આપેલ િથી.  

૪.૪. ફોરમિા હકુમથી િારાજ અરજદારે જણાિેલ છે કે ગામ જામકાિો સરિે િ.ં૨૦ િો વિસ્તાર ખબૂ 
જ મોટો છે તથા તેમા ં૪૪ જેટલા સહ-ભાગીદારો છે. એક ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ હોિાિા 
કારણે અરજદારિે સદર સરિે િ.ં૨૦ મા ંિીજ જોડાણ મજૂંર િ કરી શકાય તે મજુબિો પરરપત્ર 
અરજદારે અંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરપાઈ કયાય બાદ જારી કરિામા ંઆિેલ હતો, જેથી અરજદાર 
સદર િીજ જોડાણિી અરજી અન્િયેનુ ંિીજ જોડાણ મેળિિા પાત્રતા િરાિે છે. સદર બાબતે 
ગજુરાત ઉજાય વિકાસ વિગમ લલવમટેડ દ્વારા પ્રકાવશત પેરા િ.ં૩.૬ મા ંદશાયિેલ બનેં્ન પત્રો ધ્યાિે 
લેિામા ંઆિેલ. જ્યારે અરજદારે પેરા િ.ં૪.૧ િી ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી અરજી િોંિાિેલ 
તે િખતે તેમજ અંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરપાઈ કરી કરારિામુ ંકરેલ તે િખતે એક ખેતી વિષયક 
િીજ જોડાણ હોય તેિા સરિે િબંરમા ંઅન્ય િીજ જોડાણ મજૂંર િ કરી શકાય તે મજુબિી 
માગયદવશિકા પ્રકાવશત થયેલ િ હતી. 
પેરા િ.ં૩.૬મા ંદશાયિેલ minutes of meeting dated 19.07.2012, તા.૧૬.૦૮.૨૦૧૨િા રોજ 
પ્રકાવશત થયેલ હોઈ, સદર જોગિાઈ તા.૧૬.૦૮.૨૦૧૨ િા રોજથી અમલ થિાપાત્ર ગણી શકાય.  

Minutes of meeting મા ંિોંિાયેલ વિગત િીચે મજુબ છે. 
It was represented by UGVCL whether a second agriculture connection on 
another Tubewell/Borewell in the same survey number, where the consumer 
has already an agriculture connection, should be allowed or not? MD, GUVNL 
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directed that a second connection in any case should not be given in the same 
survey number where the consumer already has an agriculture connection. 
 

૪.૫. ગજુરાત ઉજાય વિકાસ વિગમ લલવમટેડ દ્વારા એક જ સરિે િબંરમા ંબે ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ 
આપિા બાબતિો પરરપત્ર િ.ં૨૦૪૪ તા.૨૫.૧૦.૨૦૧૬ િા રોજ કરિામા ં આિેલ છે, જેમા ં
અરજદાર/ગ્રાહક પાસે આઠ એકરથી િિારે કે્ષત્રફળ હોય તો તેિા સળંગ એક જ સરિે િબંરમા ં
બીજુ ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ મેળિી શકશે તે મજુબનુ ંમાગયદશયિ જારી કરેલ છે.   

૪.૬. હાલિી અરજદારિી રજૂઆતિે ધ્યાિે લેતા ંઅરજદાર પ્રથમથી જ પેરા િ.ં૪.૧ મા ંદશાયિેલ િીજ 
જોડાણિી અરજી મજુબનુ ંિીજ જોડાણ મેળિિા પાત્રતા િરાિતા હોય તેમ સાલબત થાય છે. િિા 
ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી અરજીિી િોંિણી િખતે તેમજ અંદાજપત્રિા િાણા ંભરપાઈ કરતી 
િખતે જે તે માગયદશયિ કે સચૂિા અન્િયેિો પરરપત્ર જારી કરિામા ંઆિેલ િ હતો.  સદર 
સજંોગોમા ંઅરજદારિે પેરા િ.ં૪.૧ મા ંદશાયિેલ અરજી અન્િયેનુ ંિીજ જોડાણ આપિાપાત્ર થાય 
છે. િીજ જોડાણ પેટે ભરપાઈ કરેલ અંદાજપત્રિા ંિાણા ંતથા હાલિા પ્રિતયમાિ વિયમો અન્િયે 
િસલુિાપાત્ર રકમ િચ્ચેિા તફાિતિી રકમ િસલુ કરીિે તથા પ્રિતયમાિ વિયમોનુ ં પાલિ 
કરીિે અરજદારનુ ંિીજ જોડાણ કાયાયન્ન્િત કરિા આદેશ આપિામા ંઆિે છે.  

 સદરહ ુહકુમિા પાલિ અથેિો વિગતિાર અહિેાલ સામાિાળાએ રદિ ૩૦ મા ંઅતે્રિી કચેરીિે 
મોકલિાિો રહશેે.          

૪.૭. આ રીતે ઉપયુયક્ત પેરા િ.ં ૪.૬ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૮. ખચય અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૯. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
   
 
 
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૩૦.૦૫.૨૦૧૯. 


