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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં ૭૨/૨૦૧૮ 

અરજદાર : શ્રી કાિાભાઇ મેરામણભાઇ ગોજજયા 
   મુ.ં ગણેશગઢ (બાકંોડી), તા.- કલ્યાણપરુ. જી. દેિભમુી દ્વારકા. 
રજૂઆત કરિાર: કોઇ હાજર રહ્ુ ંિહી. 

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : િાયબ ઈજિેર, 

પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ.  
પેટા-વિભાગીય કચેરી, કલ્યાણપરુ-૩૬૦૫૩૧. જી. દેિભમુી દ્વારકા. 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી એસ.પી.કંસાગરા, િાયબ ઈજિેર(RE), પીજીિીસીએલ, કલ્યાણપરુ. 
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે,પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, રાજકોટિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી ફરરયાદ 
િ.ં૨૪/ક્િા.૦૧/૧૮-૧૯અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં૪૭૬૩(૧૨) તા.૨૯.૦૫.૨૦૧૮િા હકુ્મથી િારાજ 
થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૭૨/૨૦૧૮ 
થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા.૨૩.૦૮.૨૦૧૮િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ પરંત ુઅરજદાર હાજર 
રહલે િહી. 

૨.૦. અરજદારે લલેખતમા ંિીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે ગામ બાકંોડી, તા.- કલ્યાણપરુ, જી.- દેિભમુી દ્વારકા ખાતે ખતેીિાડી િીજ જોડાણ સોલાર 

પપં સેટ સાથ ે મેળિિા િોંધણી ચાર્જ પેટે રૂ.૧,૦૦૦/- તા. ૨૮.૦૭.૨૦૧૬િા રોજ ભરપાઇ કરેલ. 
અરજદારે તા. ૧૩.૦૭.૨૦૧૭િા રોજ રૂ.૨૪,૦૦૦/- અંદાજપત્રકિી રકમ પેટે ભરપાઇ કરેલ છે. 

૨.૨. અરજદારે અંદાજત્રક ભરપાઇ કયાા બાદ પણ સામાિાળા દ્વારા િીજ જોડાણ અંગે કોઇ કાયાિાહી 
કરિામા ંઆિેલ િહી. સદર બાબતમા ંન્યાય માગંિા માટે અરજદાર દ્વારા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ 
ફોરમ સમક્ષ ફરીયાદ દાખલ કરિામા ંઆિેલ, તે સદંભામા ંફોરમે સોલર પપંસેટ સાથેનુ ંિીજ જોડાણ 
તાત્કાલલક આપિા હકુમ કરેલ, પરંત ુઆજરદિ સધુી અરજદારિે તે િીજ જોડાણ આપલે િથી. 

૨.૩. સામાિાળા દ્વારા િીજ જોડાણ ચાલ ુકરી આપિામા ંઆિશે તેમ જણાિેલ, પરંત ુતે અંગે આજ રદિ 
સધુી કોઇ કાયાિાહી િ થતા ંઅરજદારિે સદર રજુઆત કરિામા ંવિલબં થયેલ છે. 

૨.૪. અરજદારે, ખેતીિાડી િીજ જોડાણ સોલાર પપં સેટ સાથે મળી રહ ેતે માટે કરેલ અરજી મજુબનુ ંિીજ 
જોડાણ અપાિિા સામાિાળાિે હકુમ કરિા લોકપાલ સમક્ષ વિિતંી કરી. 
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૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૩.૧. અરજદારે ૫ હો.પા.નુ ં સામાન્ય ખતેીિાડી યોજિા હઠેળ રૂ.૨૦૦/-, રસીદ િ.ં-૧૭૦૫૮૩ દ્વારા 

તા.૦૧.૦૬.૨૦૧૫િા રોજ ભરપાઇ કરી અરજી િોંધાિેલ. ત્યારબાદ અરજદારે સરકારશ્રી િા જે તે 
િખત િા વિયમ મજુબ સોલર ખેતીિાડી પપં સેટ યોજિા હઠેળ રૂ.૧૦૦૦/-, રસીદ િ.ં૩૪૧૬૯૯ દ્વારા 
તા.૨૮.૦૭.૨૦૧૬િા રોજ ભરપાઇ કરી સદર અરજી તબદીલ કરાિેલ.  

૩.૨. સામાિાળા દ્વારા અરજદારિી અરજી મજુબિા સ્થળિો સિે કરિામા ંઆિેલ. સામાિાળાિી િડી 
કચેરીિા આદેશાનસુાર સામાિાળાિીકચેરી દ્વારા અરજદારિે પત્ર િ.ં૨૪૨૮ તા.૧૧.૦૭.૨૦૧૭િા રોજ 
રૂ.૨૪૦૦૦/- નુ ં અંદાજપત્રક પાઠિિામા ં આિેલ, જે અરજદાર દ્વારા રસીદ િ.ં૭૬૭૯૧૪થી 
તા.૧૩.૦૭.૨૦૧૭િા રોજ મેન્યઅુલી ભરપાઇ કરિામા ંઆિેલ. 

૩.૩. સદર અરજી મજુબ િીજ જોડાણ િ મળતા ંતા.૨૬.૦૪.૨૦૧૮િા રોજ અરજદારે ફોરમ સમક્ષ રજૂઆત 
કરેલ. અરજદારિી કેસ ફાઇલ તપાસતા ં માલમુ પડેલ કે સદર અરજીિા અંદાજપત્રિા િાણા ં
મેન્યઅુલી ભરપાઇ થયેલ હતા, જેિી સામાિાળાિી વસસ્ટમમા ંિોંધ થયેલ િહી. સામાિાળા દ્વારા 
સદર અરજીિે વસસ્ટમમા ંલિેા માટે વિભાગીય કચેરીિે વિિતંી કરિામા ંઆિેલ. વિભાગીય કચેરી 
દ્વારા સબંવંધત અવધકારીિો ખલુાસો માગંિામા ંઆિેલ, ત્યારબાદ વિભાગીય કચેરી દ્વારા િત ુાળ કચેરીિે 
િીજ જોડાણ આપિાનુ ંબાકી રહી ગયા હોિાિી જાણ કરાયેલ. 

૩.૪. અરજદારે જુિ-૨૦૧૬િી સામાન્ય યોજિા હઠેળ અરજી કરેલી હોઇ, સદર સોલર િીજ જોડાણ લિેા 
માગંતા િ હોઈ, તે અરજીિા ભરપાઇ કરેલ િાણંા પરત લિેા અરજી કરી. જે અરજી સદંભામા ં
વિભાગીય કચેરી દ્વારા િાણંા પરત આપિાિી મજુંરી આપિામા ંઆિેલ છે, જે કંપિીિા વિયમોનસુાર 
૭ રદિસમા ંઆપિામા ંઆિશે. અરજદારિે સોલર પપંસેટ સાથિેા િીજ જોડાણિી જરૂરરયાત િ હોઈ 
સામાિાળા િીજ કંપિી સામે કોઈ ફરરયાદ રહતેી િથી, જેિી પરુશીશ અરજદારે રજૂ કરેલ છે.  

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

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણાય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. પેરા િ.ં૨.૧ મા ંદશાાવ્યા મજુબ અરજદારે તા.૦૧.૦૬.૨૦૧૫િી ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી અરજીિે 

સોલર પપંસેટ સાથે મેળિિા અરજ કરીિે સદર અરજીિે તબદીલ કરાિેલ છે, જેિા િોંધણી ચાર્જ 
પેટે રૂ.૧૦૦૦/- તા.૨૮.૦૭.૨૦૧૬ િા રોજ ભરપાઈ કરી અંદાજપત્રિી રક્મ રૂ.૨૪૦૦૦/- 
તા.૧૩.૦૭.૧૭ િા રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. અરજદારે ૫.૦ હોસા પાિર માટેિી અરજી િોંધાિેલ.  

૪.૨. િીજ જોડાણિા અંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરપાઈ કયાા બાદ સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા િીજ જોડાણિે 
કાયાાન્ન્િત કરિા કોઈ કાયાિાહી કરેલ હોય તેિા પરુાિા રજૂ કરેલ િથી. અરજદારે અિાર િિાર 
સદર િીજ જોડાણ મેળિિા સામાિાળા િીજ કંપિીિો સપંકા કરેલ છે, તેમ છતા ંઅરજદારિે િીજ 
જોડાણ મળેલ િથી. 

૪.૩. ફોરમ સમક્ષિી અરજદારિી ફરરયાદ અંગે અરજદારિી િીજ જોડાણિી સદર અરજી સબંધેં 
અંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરપાઈ કયાા બાદ પણ અરજદારિે િીજ જોડાણ મળેલ િથી, જે બાબતિે 
ગભંીર બાબત ગણેલ છે. તેમજ સદર િીજ જોડાણ સોલર પપંસેટ લગાિિાિી કાયાિાહી સત્િરે 
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કરીિે ચાલ ુકરિા ફોરમે તેિા પેરા િ.ં૩.૧ અિે ૩.૨ મા ંદશાાવ્યા મજુબિો હકુમ કરેલ છે. ફોરમ દ્વારા 
જિાબદાર કમાચારી સામે વશક્ષાત્મક કાયાિાહી કરિા પણ હકુમ કરિામા ંઆિેલ છે.  

૪.૪. ફોરમિા તા.૨૯.૦૫.૧૮ િા હકુમ પરત્િે અરજદારે સદર હકુમિા પાલિ અથે તેમજ િીજ જોડાણ 
તાત્કાલલક મળે તે હતેથુી હાલિી રજૂઆત દાખલ કરેલ છે.  

૪.૫. સામાિાળા દ્વારા પેરા િ.ં૩.૩ મા ં રજૂ કરેલ વિગતે સદર િીજ જોડાણિા સ્થાપિ તેમજ સોલર 
પપંસેટિી કાયાિાહીમા ંઅડચણરૂપ છે તેવ ુ ંસ્થાવપત થત ુ ંિથી. અરજદારે અંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરપાઈ 
કરેલ છે, જે સામાિાળાએ કબલૂ કરેલ છે. સદર િાણા ંસામાિાળાિી સ્થાવપત વસસ્ટમમાં (ઈ-ઉજાામા)ં 
ભરપાઈ થયેલ છે કે કેમ તે અંગેિી જિાબદારી અરજદારિી બિતી િથી. સામાિાળાિી વસસ્ટમિી 
ભલૂિા કારણે અરજદારિા સદર િીજ જોડાણિી કાયાિાહી હાથ ધરાઈ િથી, જે કારણોસર અરજદારિે 
સોલર પપંસેટ સાથેનુ ંખેતી વિષયક િીજ જોડાણ મળી શકેલ િથી. સામાિાળાએ ફોરમિા હકુમ 
અન્િયે જિાબદાર કમાચારી સામે કાયાિાહી કરેલ હોય તેિા પરુાિા પણ રજૂ કરેલ િથી.  

૪.૬. સિુિણી દર્યાિ અપાયેલ સચૂિા મજુબ સામાિાળા દ્વારા તા.૦૫.૦૯.૧૮ િા ઈ-મેઈલ દ્વારા જિાબ 
પાઠિેલ પરંત ુસદર કેસિે લગતા દસ્તાિેજી પરુાિા રજૂ કરેલ િથી. અગાઉ સદર રજૂઆતિી િોંધણી 
િખતે સામાિાળાિે તા.૦૭.૦૮.૧૮ િા રોજ પાઠિેલ પત્ર મજુબિી સચૂિાનુ ંપણ સામાિાળા દ્વારા 
પાલિ કરીિે જિાબ રજૂ કરિામા ંઆિેલ િથી જે ગભંીર બાબત છે.   

 અગાઉ તા.૨૬.૦૬.૧૮ િી અરજદારિી રજૂઆત પરત્િે સામાિાળા િીજ કંપિી પાસે ફોરમિા 
તા.૨૯.૦૫.૧૮ િા હકુમિી અમલિારી કરિા સારૂ વિગતિાર અહિેાલ તા.૧૬.૦૭.૧૮ િા પત્ર દ્વારા 
માગંિામા ંઆિેલ. સામાિાળા તથા ફોરમ દ્વારા તે અંગે કોઈ જિાબ પાઠિામા ંઆિેલ િહીં.   

૪.૭. ઉપયુાક્ત સજંોગોમા ંઆથી સામાિાળાિે હકુમ કરિામા ંઆિે છે કે અરજદારિી માગંણી મજુબનુ ંિીજ 
જોડાણ સત્િરે કાયાાન્ન્િત કરવુ ંતેમજ સામાિાળા િીજ કંપિીિા જિાબદાર કમાચારી સામે વશક્ષાત્મક 
કાયાિાહી કરિી.  

 સદર હકુમિો પાલિ કયાા અંગેિો રીપોટા ૬૦ રદિસમા ંઅતે્રિી કચેરીિે મોકલી આપિો. 
૪.૮. સદર હકુમિી િકલ મખુ્ય ઈજિેરિે યોગ્ય કાયાિાહી અથે મોકલિી.         
૪.૯ આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૭ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૧૦. ખચા અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૧૧. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથ ેફેંસલ કરિામા ંઆિે છે.  
 
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૧૪.૦૯.૨૦૧૮. 


