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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં ૫૧/૨૦૧૮ 

 

અરજદાર :  શ્રી બાબભુાઈ જશાભાઈ પટેલ 
                    C/o. જે.જે. કોલ્ડ સ્ટોરેજ, હરસોલ ચોકડી, અમદાવાદ-મોડાસા રોડ,  

     હરસોલ-૩૮૩૩૦૫. તા.તલોદ. જી. સાબરકાાંઠા.  
 રજૂઆત કરિાર:  કોઈ હાજર ન રહ્ુાં.  
  

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા :  કાર્યપાલક ઈજનેર 
    ઉત્તર ગજુરાત વીજ કાંપની લલમમટેડ 
    મવભાગીર્ કચેરી, તલોદ-૩૮૩૩૪૦.  જી.સાબરકાાંઠા.   
રજૂઆત કરિાર:  શ્રી કે.એસ.ભગોરા, કાર્યપાલક ઈજનેર,યજુીવીસીએલ, તલોદ. 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, ઉત્તર ગજુરાત વીજ કાંપની લલમમટેડ, સાબરમતીના ગ્રાહક ફરરર્ાદ મનવારણ ફોરમની ફરરર્ાદ 

નાં. UG-04-007-2017-18 અન્વરે્ અપારે્લ હકુમ ક્રમાાંક ૫૦૦૬ તા.૧૧.૦૫.૨૦૧૮ થી નારાજ થઈ 
અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ નાં.૫૧/ ૨૦૧૮ થી નોંધેલ 
છે. આ કેસની સનુવણી તા.૧૨.૦૭.૨૦૧૮ ના રોજ રાખવામાાં આવેલ. 

૨.૦. અરજદારે લેલખતમાાં નીચ ેમજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે બાાંધકામના હતેસુર ૧૦ રક.વોટનુાં હાંગામી વીજ જોડાણ તા.૧૬.૦૬.૨૦૧૬ થી તા.૦૪.૦૨.૨૦૧૭ 

સધુી લીધેલ હત ુાં. સદર વીજ જોડાણ પેટે અરજદારે સામાવાળા વીજ કાંપનીને રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- રડપોઝીટ 
પેટે રસીદ નાં.૫૫૯૩૬૩ તા.૨૬.૦૫.૨૦૧૬ થી ભરપાઈ કરેલ હતા.  

૨.૨. સદર વીજ જોડાણનો હાંગામી સમર્ગાળો પણૂય થર્ા બાદ સામાવાળા વીજ કાંપની દ્વારા ફાઈનલ લબલ 
બનાવીને તા.૧૫.૦૪.૨૦૧૭ ના રોજ રૂ.૧૬,૪૭૯/ - પરત કરેલ, પરાંત ુ તે અંગેની જાણ અરજદારને 
કરવામાાં આવેલ નહોતી.  

૨.૩. ગજુરાત મવદ્યતુ મનર્ાંત્રક આર્ોગના જાહરેનામા નાં.૪/ ૨૦૧૫ સપ્લાર્ કોડનો અમલ ૨૪.૦૯.૨૦૧૫ થી 
થવા પાત્ર હોઈ, સદર સપ્લાર્ કોડની જોગવાઈ કલમ નાં.૪.૫૬ મજુબ હાંગામી વીજ જોડાણ માટે ભરપાઈ 
કરેલ રડપોઝીટ મજુબનુાં ફાઈનલ લબલ બનાવવાનુાં હોર્ છે. અરજદારના કેસમાાં સદર જોગવાઈનુાં 
ઉલ્લાંઘન કરી ફાઈનલ લબલ બનાવવામાાં આવેલ છે.  

૨.૪. સામાવાળા વીજ કાંપનીના તા. ૧૫.૦૪.૨૦૧૭ ના પરરપત્ર નાં.UGVCL/CE/Tech-acctt/Temp 

/796 ની કલમ નાં.૭ માાં દશાયવ્ર્ા મજુબ હાંગામી વીજ જોડાણનુાં ફાઈનલ લબલ બનાવવાની મવગત 
દશાયવવામાાં આવેલ છે.  
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૨.૫. સપ્લાર્ કોડની કલમ નાં.૪.૫૬ તેમજ સામાવાળા વીજ કાંપનીના પરરપત્ર અન્વરે્ ૧૫% supervision 

charge વસલૂ કરવાની કોઈ જોગવાઈ દશાયવવામાાં આવેલ નથી. સામાવાળા વીજ કાંપની દ્વારા 
અરજદારના હાંગામી વીજ જોડાણનુાં ફાઈનલ લબલ ૧૫% supervision charge વસલૂ કરીને 
બનાવવામાાં આવેલ છે, જે મનર્મ મવરૂધ્ધ અને અર્ોગ્ર્ છે. સામાવાળા વીજ કાંપનીના મહસેાણા, 
સાબરમતી તથા પાલનપરુ સકયલ ઓરફસના તાબા હઠેળની મવમવધ કચેરીઓમાાં હાંગામી વીજ જોડાણના 
ફાઈનલ લબલમાાં ૧૫% supervision charge વસલૂ કરવામાાં આવતો નથી. 

૨.૬. ફોરમ દ્વારા તટસ્થ હકુમ કરવાને બદલ ેએક તરફી હકુમ કરી અરજદારને અન્ર્ાર્ કરવામાાં આવેલ છે.  
૩.૦. સનુવણી દરમ્ર્ાન સામાવાળાએ નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. ગામ હરસોલના અરજદાર શ્રી બાબભુાઈ જશાભાઈ પટેલને તા.૧૬.૦૬.૨૦૧૬ થી તા.૦૪.૦૨.૨૦૧૭ 

સધુીના સમર્ગાળા દરમ્ર્ાન ૧૦.૦ રક.વોટનુાં થ્રી ફેઈઝ હાંગામી વીજ જોડાણ આપવામાાં આવેલ હતુાં. 
૩.૨. સદર હાંગામી વીજ જોડાણ આપવા માટે ૦.૦૬ રક.મી. એચ.ટી. લાઈન તેમજ ૧૬ કેવીએ નુાં ટ્રાન્સફોમયર 

નાખવામાાં આવેલ, જેના T.S. ની રકમ રૂ.૧,૬૨,૯૪૫/- છે.  
૩.૩. અરજદાર દ્વારા ભરપાઈ કરવામાાં આવેલ Security Deposit ની રકમ રૂમપર્ા એક લાખ માાંથી નીચ ે

જણાવ્ર્ા મજુબની રકમ બાદ કરી, બાકી રહતેી રકમ રૂ.૧૬,૪૭૯/- NEFTBARBH ૧૭૧૦ 
તા.૧૫.૦૪.૧૭ ના રોજ ગ્રાહકના ખાતામાાં જમા આપવામાાં આવેલ છે.   

૩.૪. સામાવાળાએ તા.૧૧.૦૭.૨૦૧૮ ના રોજનો અરજદારનો પત્ર રજૂ કરી જણાવેલ કે સામાવાળા વીજ કાંપની 
સાથે હાંગામી વીજ જોડાણના ફાઈનલ લબલની સદર ફરરર્ાદ અન્વરે્ અરજદાર સાથે સખુદ સમાધાન 
થરે્લ હોઈ, મવદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષની રજૂઆતને દફ્તરે કરવા અરજદારે મવનાંતી કરેલ છે.  

        :::ચકુાદો::: 
૪.૦. અરજદારે કરેલ લેલખત રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરારે્લા દસ્તાવેજી પરુાવાઓને 

આધારે નીચે મજુબના મનણયર્ ઉપર આવુાં છાં. 
૪.૧. પેરા નાં. ૩.૪ માાં દશાયવ્ર્ા મજુબ અરજદારના હાંગામી વીજ જોડાણના ફાઈનલ લબલ અંગે અરજદાર તથા 

સામાવાળા વીજ કાંપની વચ્ચે સખુદ સમાધાન થરે્લ હોઈ, અરજદારે સદર ફરરર્ાદ દફ્તરે કરવા મવનાંતી 
કરેલ છે, જેને માન્ર્ રાખતાાં, અતે્રથી કોઈ હકુમ કરવાનો રહતેો નથી.    

૪.૨. આ રીતે ઉપયુયક્ત પેરા નાં. ૪.૧ મજુબ હકુમ કરવામાાં આવે છે. 
૪.૩. ખચય અંગ ેકોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૪. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરવામાાં આવે છે. 
   
 
         (રદલીપ રાવલ) 
         મવદ્યતુ લોકપાલ 
            ગજુરાત રાજ્ર્, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૧૭.૦૭.૨૦૧૮. 


