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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં ૫૫/૨૦૧૮ 

 

અરજદાર :  શ્રી મકસદુભાઈ મહમદભાઈ અગવાન 
     C/o. શ્રી ગીરનાર સેવા કેન્દ્ર પેટ્રોલ પપં 

     ચડુા-વાવડી રોડ, લગરીયા પીર સામે, ચડુા-૩૬૨૦૨૦.  
     તા.ભેસાણ. જી. જુનાગઢ.     
  
 રજૂઆત કરિાર:   શ્રી ભભખભુાઈ કે. વોરા, અધિકૃત પ્રધતધનધિ 
  

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા :   નાયબ ઈજનેર 
      પધિમ ગજુરાત વીજ કંપની ભલધમટેડ 
      પેટા-ધવભાગીય કચેરી, ભસેાણ-૩૬૨૦૨૦. જી.જુનાગઢ. 
   
રજૂઆત કરિાર:    શ્રી એલ.કે.પરમાર, કાયયપાલક ઈજનેર,પીજીવીસીએલ, જુનાગઢ 
                     શ્રી એચ.એમ.પરમાર, નાયબ ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, ભેસાણ  

  ::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, પધિમ ગજુરાત વીજ કંપની ભલધમટેડ, રાજકોટના ગ્રાહક ફરરયાદ ધનવારણ 

ફોરમની ફરરયાદ ન.ં૭૨/ક્વા.૦૪/૨૦૧૭-૧૮ અન્દ્વયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૪૭૬૩(૫) 
તા.૨૯.૦૫.૨૦૧૮ થી નારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ 
રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ ન.ં૫૫/૨૦૧૮ થી નોંિેલ છે. આ કેસની સનુવણી તા. ૨૬.૦૭.૨૦૧૮ 
ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

૨.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર, ભેસાણ તાલકુાના ચડુા ગામે, મકસદુભાઈ મહમદભાઈ અગવાનના નામે, ગ્રાહક 

ન.ં ૩૯૪૬૨/૦૧૮૪૧/૩ થી NRGP tariff નુ ંવીજ જોડાણ િરાવે છે. સદર વીજ જોડાણ 
પેટ્રોલ પપંના ઉપયોગ માટે મેળવવામા ંઆવેલ છે. સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા ગમે તે 
ગભંીર કારણોસર સદર વીજ જોડાણ જ્યોધતગ્રામ રફડર પરથી આપવાને બદલ ેનજીકના 
ખેતીવાડી રફડર પરથી આપવામા ં આવેલ છે, જે કંપનીના ધનયમ ધવરૂધ્િ છે, અને 
અરજદારને િિંામા ંઅવરોિરૂપ છે.  
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૨.૨. ફોરમ દ્વારા અરજદારની ફરરયાદના મદુ્દાઓને ધ્યાનમા ં લીિા વગર સામાવાળા વીજ 
કંપનીની તરફેણમા ંહકુમ કરવામા ંઆવેલ છે.  

 કોમધશિયલ હતે ુ – પેટ્રોલપપં માટે ૧૦ રક.વોટ વીજભારની માગંણી અરજદાર દ્વારા 
નોંિાવવામા ંઆવેલ. સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા સદર અરજી મજુબ પ્લાન, અંદાજપત્ર 
તથા તેની તાધંત્રક મજૂંરી મેળવવા દરખાસ્ત ઉપલી કચેરીને મોકલી આપવામા ંઆવેલ, જેને 
સક્ષમ કચેરી દ્વારા તા. ૦૬.૧૧.૨૦૧૫ ના રોજ મજૂંર કરવામા ંઆવેલ. ત્યારબાદ અરજદારને 
અંદાજપત્ર પાઠવવામા ંઆવેલ, જેના ંનાણા ંઅરજદારે  તે  જ રદવસે ભરપાઈ કરેલ.   

૨.૩. સામાવાળા વીજ કંપનીના સ્થાધનક અધિકારીએ જણાવેલ કે, તા.૨૪.૦૬.૨૦૧૫ ના રોજ 
અમરેલી જીલ્લામા ંથયેલ અધતવષૃ્ટટ તથા પરૂ હોનારતમા ંવીજ લાઈનના નેટવકયને નકુસાન 
થયેલ હોઈ, અરજદારના વીજ જોડાણ માટે ૩ રક.મી. ની વીજ લાઈન ઉભી કરવા જરૂરી 
માલ સામાન ઉપલબ્િ નથી. તથા માલ સામાનની અછતના કારણે વીજ જોડાણ ચાલ ુ
કરવામા ંછ થી આઠ માસનો સમય લાગ ેતેમ છે. જો વીજ જોડાણ વહલેી તકે લેવ ુ ંહોય તો 
નજીકના ખેતીવાડી રફડરમાથંી વીજ જોડાણ મેળવવાની સમંધત આપવા જણાવેલ. તથા 
માલ-સામાન ઉપલબ્િ થયેથી જ્યોધતગ્રામ ફીડર પરથી વીજ પરૂવઠો આપવામા ંઆવશે 
તેમ સમજણ પાડેલ હોઈ, અરજદારે સાદા કાગળ પર સમંધત સામાવાળા વીજ કંપનીને રજૂ 
કરેલ.  

 કાનનૂી દૃષ્ટટએ બે કે તેથી વધ ુપક્ષકાર વચ્ચનેી સમજૂતી કે સમંધત ત્યારે જ યોગ્ય ગણાય 
કે જ્યારે આવી સમંધત ધનયમ મજુબની સ્ટેમ્પ ડયટુી ભરેલ હોય તથા નોટરી થયેલ હોય. 
સદર સમંધતપત્રને આિાર ગણવો તે ન્દ્યાયની ધનતી સાથે સસુગંત નથી.  

૨.૪. કાયયપાલક ઈજનેરશ્રીના તા.૨૭.૧૦.૨૦૧૬ ના પત્ર તથા નકશાની ધવગતો સસુગંત નથી તેમ 
જણાવી અરજદારે નીચે મજુબ જણાવેલ. 
(૧) અહવેાલમા ંકુલ ૧૮ ખતેીવાડી રફડરની વીજલાઈનો ક્રોસ થાય છે તેમ દશાયવેલ છે. 

હકીકતમા ં 66KV ચડુા સબ-સ્ટેશનના ૨૦૦ મીટરના ધવસ્તારમાથંી માત્ર આઠ 
ગામના ખેતીવાડી રફડરની લાઈનો નીકળે છે, જે નકશામા ંદશાયવેલ છે.  

(૨) નદી બાબત: હકીકતમા ંજે નદી છે તે ચડુા ગામના પાછળના ભાગમાથંી નીકળે છે. 
અહવેાલમા ંજે નદી દશાયવેલ છે તે આર.સી.સી. નો પાકો કોઝ-વે છે. 

(૩) ક્રોસીંગ બાબત: સામાવાળાના બતાવેલ નકશામા ંચડુાથી ભેસાણ જતા પેટ્રોલ પપં 
સિુીમા ં ૧૧ કેવી ખેતી ધવષયક રફડરના ક્રોસીંગ બતાવેલ છે, તેમા ંચાર ક્રોસીંગ 
ગળથ ખતેીવાડી રફડરના અને ત્રણ ક્રોસીંગ ઢોળવા રફડરના છે. આમ, તા.૨૭.૧૦.૧૬ 
નો સામાવાળા વીજ કંપનીનો અહવેાલ પવૂયગ્રહ પે્રરરત અને બદ ઈરાદા પવૂયક તૈયાર 
કરેલ છે, જેને ફોરમે ધ્યાનમા ંલીિેલ છે.  
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૨.૫. જ્યોધતગ્રામ રફડર પરથી વીજ જોડાણ ન મળવાથી સરકારશ્રીને પણ પેટ્રોલ તથા રડઝલના 
વેચાણ પર જે પ્રધત ભલટર ટેક્ષ મળવાપાત્ર છે, તેમા ં જો અરજદારનો વેપાર વિે તો 
સરકારશ્રીને પણ ટેક્ષની આવક વિી શકે છે.  ૨૪ કલાક વીજળી મળવાથી અરજદાર વિારે 
માણસોને રોજગારી આપી શકે તેમ છે. ૨૪ કલાક વીજળી મળવાથી અરજદારના પેટ્રોલ 
પપં પર ટાયર-ટયબુના રીપેરીંગની દુકાન તથા અન્દ્ય રોજગારી ઉભી થઈ શકે તેમ છે. ચડુા 
સબ-સ્ટેશનથી પેટ્રોલ પપં સિુીની જ્યોધતગ્રામ વીજ લાઈન ઉભી થાય તો ભધવટયમા ંસ્ટોન 
ક્રશર તેમજ  ધસમેંટ પ્રોડક્ટના વેપાર િિંા માટે અનેક રોજગારી ઉભી થઈ શકે તેમ છે. 

૨.૬. ફોરમના હકુમના પેરા ન.ં૩.૨ મા ંરજૂ કરેલ ઘટંીયાણ ખતેીવાડી રફડરના જાન્દ્યઆુરી,૨૦૧૬ 
થી એધપ્રલ,૨૦૧૮ સિુીના સ્ટેટમેંટમા ં કેટલા કલાક થ્રી ફેઈઝ વીજ પરૂવઠો આપેલ છે તે 
દશાયવેલ નથી, તથા કેટલા નાના મોટા ફોલ્ટ થયેલ છે તેની મારહતી આપેલ નથી, જેથી 
સદર ધવગતોને ધ્યાનમા ંલઈ શકાય નહીં. 

૨.૭. સપ્લાય કોડના ધનયમ મજુબ ૬ રક.વોટથી વિારે ૧૫૦ હોસય પાવરના સ્થાધપત લોડ માટે 
system of supply ૪૦૦ વોલ્ટથી થ્રી ફેઈઝ પાવર સપ્લાય આપવો જરૂરી બને છે. 
અરજદાર સામાવાળા વીજ કંપનીના કાયદેસરના નોંિાયેલ થ્રી ફેઈઝ મોટીવ પાવર માટેના 
ગ્રાહક છે, જેથી ગ્રાહક સેવા મેળવવા હક્કદાર છે.  

૨.૮. અરજદારે ઉપરોક્ત દશાયવ્યા મજુબની રજૂઆતને ધ્યાને લઈ પેટ્રોલ પપંના હતેનુા વીજ 
જોડાણને જ્યોધતગ્રામ રફડર પરથી વીજ પરૂવઠો પરૂો પાડવા સામાવાળાને હકુમ કરવા 
ધવનતંી કરી. 

૩.૦. સનુવણી દરમ્યાન સામાવાળાએ નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર, C/o. ગીરનાર રકશન સેવા કેન્દ્ર – પેટ્રોલ પપં, ચડુા દ્વારા જ્યોધતગ્રામ રફડરમાથંી 

વીજ પરૂવઠો મેળવવા માટે રજૂઆત કરેલ છે. સદર રજૂઆત પરત્વેની ધવગતોનો અહવેાલ 
નીચે મજુબ છે.  
(૧) અરજદારે તા.૦૬.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ નોંિણી ચાર્જ રૂ.૧૦૦/- ભરપાઈ કરી ગામ 

ચડુા ખાતે બીનખતેી થયેલ જમીનમા ં પેટ્રોલ પપંના હતે ુમાટે ૧૦ રક.વોટન ુથ્રી 
ફેઈઝ કોમધશિયલ વીજ જોડાણની માગંણી કરી, જેની નોંિણી SR No.7255257 
થી કરવામા ંઆવેલ. 

(૨) અરજદારની ઉપર મજુબની અરજી અન્દ્વયે નાયબ ઈજનેર દ્વારા સદર સ્થળ સરવે 
કરવામા ંઆવેલ. નજીકમા ંકોઈ પણ પ્રકારનુ ંજ્યોધતગ્રામ રફડર હયાત ન હોવાથી 
૬૬ કે.વી. ચડુા સબ-સ્ટેશનમાથંી સીધ ુવીજ જોડાણ મળે તે રીતે સરવે કામ કરવામા ં
આવેલ હત ુ,ં જેમા ં underground cable 0.200 KM and 2.8 KM Arieal 

Bunch Cable line and 16 KVA transformer માથંી સદર વીજ જોડાણ 
આપવા માટેનુ ંપ્રાથધમક સરવે કરવામા ંઆવેલ, પરંત ુસદર સરવે મજુબ વીજ 
જોડાણ આપવા અંગે નીચે મજુબના તાધંત્રક અને આકસ્સ્મક કારણો ઉભા થયેલ. 
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 (અ) વીજ લાઈન ક્રોસીંગના કારણે અકસ્માતનો ભય: 
સદર વીજ જોડાણને જ્યોધતગ્રામ રફડરમાથંી વીજ પરૂવઠો આપવા માટે 
૩.૦ રક.મી. જેટલી નવી 11KV વીજ લાઈન ઉભી કરવી પડે તેમ છે, જેમા ં
કુલ ૧૮ ખેતીવાડી ક્રોસીંગ આવે છે, જે અકસ્માતને નોંતરે તેવી પરરસ્સ્થધત 
ઉભી થાય તેમ ઓરફસ રેકોડય પર હયાત સ્થળ પરના નકશા પરથી ફભલત 
થાય છે. આ બાબતની સામાવાળાએ પણ સ્થળ પર જઈ ખરાઈ કરેલ છે. 

(બ) નદી અને રોડ ક્રોસ: 
સદર ઉભી કરવાની થતી નવી વીજ લાઈનમા ંએક નદી તથા બે રોડક્રોસ 
આવેલ છે. કંપનીના હાલના પ્રવતયમાન ધનયમ મજુબ અકસ્માત ના થાય 
તેમજ ફોલ્ટ રીપેરીંગ તાત્કાભલક થઈ શકે તેની તકેદારીના પગલે આવા 
ક્રોસીંગ કરવામા ંઆવતા નથી. 

૩.૨. અરજદારના સદર વીજ જોડાણની માગંણીવાળા સ્થળની હયાત પરરસ્સ્થધતને લક્ષમા ંરાખી 
અને તાધંત્રક બાબત તથા અકસ્માતની સભંાવનાને ધ્યાનમા ંરાખી જે તે સમયે અરજદારની 
લેભખત સમંધતને ધ્યાનમા ંલઈને અરજદારને ખેતી ધવષયક રફડરમાથંી વીજ જોડાણ ચાલ ુ
કરી વીજ પરૂવઠો પરૂો પાડવામા ંઆવેલ. 

૩.૩. જ્યોધતગ્રામ ફીડર જે તે ગામ સિુી પહોંચાડેલ તે વખતે જરૂરી ક્રોસીંગને ધ્યાને લઈ ક્રોસીંગ 
દૂર કરી, અકસ્માત ન થાય તે મજુબની નવી વીજ લાઈન ઉભી કરવામા ંઆવેલ છે, અને 
જે તે ગામ સિુી જ્યોધતગ્રામ યોજના હઠેળનો વીજ પરૂવઠો પહોંચાડેલ છે. નવા વીજ જોડાણ 
માટે ઉભી કરવાની થતી નવી વીજ લાઈન માટે ઓવરહડે લાઈનમા ંકેબલ નાખવાની જરૂર 
ઉભી થાય તેવા સજંોગોમા ં જે કેબલ વાપરવામા ંઆવે છે તે કેબલનો ચાર્જ અરજદારે 
ભરપાઈ કરવાનો હોય છે, જે અરજદારને પાઠવેલ અંદાજપત્રમા ંચાર્જ આકારવામા ંઆવે 
છે. આથી  હવે જો અરજદારને જ્યોધતગ્રામ રફડરમાથંી વીજ જોડાણ જોઈત ુ ંહોય તો સદર 
૩ રક.મી. લાઈન સલામતીને ધ્યાનમા ંરાખીને ૧૧ કેવી કેબલ દ્વારા ઉભી કરવાની થતી હોઈ 
અને જેનો અંદાજીત ખચય રૂ.૨૨,૬૪,૬૫૩/- જેટલો થાય છે. પરંત ુ આ બાબતે તમામ 
પાસાઓને ધ્યાને રાખવામા ંઆવે તો આ રીતે કામ કરવુ ંતાધંત્રક તેમજ આધથિક રીતે પણ 
રહતાવહ નથી. 

૩.૪. અરજદારે રજૂ કરેલ ધવગત પેરા ન.ં ૨.૩ મા ંદશાયવેલ છે, જે અંગે જણાવેલ કે અરજદારે 
તા.૦૬.૦૮.૧૫ ના રોજ નવા વીજ જોડાણની માગંણી નોંિાવેલ છે. અમરેલી જીલ્લામા ં
જુન,૨૦૧૫ મા ંઅધતવષૃ્ટટ થયેલ હતી, અને જુલાઈ,૨૦૧૫મા ંઅધતવષૃ્ટટ દરમ્યાન નકુસાન 
પામેલ વીજ નેટવકયને સ્થાધપત કરવામા ં આવેલ હત ુ.ં ઓગસ્ટ,૨૦૧૫ મા ં નોંિાવવામા ં
આવેલ અરજી વખતે માલ-સામાનની કોઈ પણ અછત ન હતી. જેથી માલ સામાન ન 
હોવાથી વીજ જોડાણ કાયાયસ્ન્દ્વત કરવામા ંછ થી આઠ મરહનાનો સમય લાગશે તે અંગનેી 
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અરજદારની રજૂઆત સાચી નથી. જે તે સમયે, અરજદારે લેભખત સમંધત રજૂ કરેલ હોઈ,  
વીજ જોડાણને ખતેી ધવષયક રફડરમાથંી આપવામા ંઆવેલ છે. 

૩.૫. સામાવાળાએ અરજદારના થ્રી ફેઈઝ વીજ જોડાણ, જે 11KV ઘટંીયાણ રફડર પરથી 
આપવામા ંઆવેલ છે તે વીજ જોડાણ પર લાગલે મીટરનો MRI data તા.૦૭.૦૭.૨૦૧૮ 
ના રોજ મેળવવામા ંઆવેલ, જેમા ંછેલ્લા છ મરહનાના વીજ વપરાશની નોંિ મજુબ વીજ 
પરૂવઠો અરજદારને સતત, એટલે કે ૯૯.૪૧% વીજ પરૂવઠાની stability મજુબ મળતો 
આવેલ છે, તેમ જણાવેલ. આમ, અરજદારનુ ંસદર વીજ જોડાણ ખેતી ધવષયક રફડરમાથંી 
ધવક્ષપે વગર વીજ પરૂવઠો મળતો હોવાનુ ંસાભબત થયેલ છે.  

 ફોરમ દ્વારા અરજદારની રજૂઆતને સાભંળીને ન્દ્યાધયક હકુમ કરવામા ંઆવેલ છે, જે યોગ્ય 
છે.  

૩.૬. તા.૦૩.૦૮.૨૦૧૮ ના રોજ સામાવાળા દ્વારા નીચ ેમજુબ જવાબ દાખલ કરવામા ંઆવેલ. 
 (૧) અરજદારનુ ંસદર વીજ જોડાણ તેમની લેભખત સમંધત મેળવી તા.૨૬.૧૧.૨૦૧૫ ના 

રોજ સ્થાધપત કરવામા ંઆવેલ છે. 
 (૨) સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે પીવાના પાણીના વીજ જોડાણ અંગ ેજે રજૂઆત કરેલ 

હતી તેને ચકાસવામા ંઆવેલ. સદર waterworks નુ ંવીજ જોડાણ ચડુા ગામ નજીક આવેલ 
છે, જે ચડુા ગામના સબ-સ્ટેશન પરથી LT-AB cable મારફતે આપવામા ંઆવેલ છે.  

 (૩) અરજદારે એવી પણ રજૂઆત કરેલ કે ચડુા JGY feeder ના બદલે ઢોળવા ગામના 
વારડયા પેટા-ધવભાગીય કચેરી હઠેળ આવતા ંસાકંરોળા જ્યોધતગ્રામ રફડરમાથંી સદર પેટ્રોલ 
પપંના વીજ જોડાણને વીજ પરૂવઠો આપી શકાય તેમ છે. જે અંગે સામાવાળાએ જણાવેલ 
કે પ્રવતયમાન િારાિોરણ મજુબ સદર ફેરફાર કરવા માટે થતો ખચય વસલુવાને પાત્ર થાય 
છે. સામાવાળાએ તા.૨૮.૦૭.૨૦૧૮ ના રોજ સ્થળ પર મલુાકાત લઈ જરૂરી સરવે કામ કરેલ, 

જે મજુબ વારડયા પેટા-ધવભાગીય કચેરી હઠેળના સાકંરોળા જ્યોધતગ્રામ રફડરમા ંઢોળવા 
ગામ નજીકથી અરજદારના પેટ્રોલ પપં પર વીજ જોડાણ સિુીનુ ં અંતર ૨.૪૩ રક.મી. 
લબંાઈની 11KV line નાખવી પડે તેમ છે, અને સદર વીજ લાઈનને ઉભી કરતા ંવચ્ચ ે
અલગ અલગ આઠ ખેતીવાડી રફડરના ક્રોસીંગ તેમજ એક કોઝ-વે આવે છે, જે માટે સક્ષમ 
અધિકારીની મજૂંરી લેવી પડે તેમ છે. સદર વીજ લાઈનનો અંદાજીત ખચય રૂ. ૧૦,૮૩,૮૬૪/- 
થાય તેમ છે. GUVNL ના પરરપત્ર ન.ં૧૦૬૭ તા.૧૧.૦૫.૨૦૧૧ મજુબ હયાત વીજ જોડાણના 
infrastructure મા ંફેરફાર કરવા અંગનેો ખચય અરજદારે ભરપાઈ કરવાનો રહ ેછે. 

૩.૭. સામાવાળાએ ગજુરાત ધવદ્યતુ ધનયતં્રક આયોગના જાહરેનામા ન.ં૯/૨૦૦૫,ચેપ્ટર ન.ં૩, 

કલમ ન.ં૩ ને દશાયવી જણાવેલ કે અરજદારનો જ્યોધતગ્રામ રફડર પર વીજ જોડાણ સ્થળફેર 
કરવા માટે પેરા ન.ં ૩.૬ મા ંદશાયવ્યા મજુબ રૂ.૧૦,૮૩,૮૬૪/- ભરપાઈ કરવા પડે. તદુપરાતં 
સદર જ્યોધતગ્રામ રફડરની લાઈનથી વીજ પરૂવઠો પરૂો પાડવા અથે અલગ અલગ 11KV 
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વીજ લાઈનના ક્રોસીંગ તથા નદી અને રોડ ક્રોસીંગના કારણે અકસ્માત ન થાય તે મજુબના 
સલામતીના ંપગલા ંહઠેળ વીજ લાઈન ઉભી કરવી પડે તેમ છે.    

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલા 

દસ્તાવેજી પરુાવાઓને આિારે નીચે મજુબના ધનણયય ઉપર આવુ ંછ.ં 
૪.૧. વીજ પરુવઠામા ંવિ-ઘટ થતી હોઈ, અરજદારે સૌ પ્રથમ વખત તા.૨૫.૧૦.૨૦૧૬ ના રોજ 

સામાવાળાને જ્યોધતગ્રામ રફડર પરથી વીજ પરુવઠો આપવા માટે રજૂઆત કરી. 
૪.૨. તા.૧૮.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ અરજદારે ફોરમ સમક્ષ વીજ પરૂવઠો જ્યોધતગ્રામ રફડર પરથી 

ચાલ ુકરવા રજૂઆત કરી, તથા ત્યાર બાદ વીજ પરૂવઠો જ્યોધતગ્રામ રફડર પરથી ચાલ ુ
કરી આપવા તા.૨૩.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ સામાવાળા નાયબ ઈજનેરને ધવનતંી કરી. 

૪.૩. શરૂઆતમા ંઅરજદારે વીજ જોડાણ માટેની અરજી તા.૦૬.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ કરેલ છે, જે 
અંગે સામાવાળાએ અરજી ને NRGP ટેરીફમા ંસમાધવટટ કરી અરજદારનો વીજ પરૂવઠો 
તા.૨૬.૧૧.૨૦૧૫ થી કાયાયસ્ન્દ્વત કરેલ છે.  

૪.૪. પેરા ન.ં ૩.૨ મા ંદશાયવ્યા મજુબ અરજદારની સમંધત મેળવીને સામાવાળા દ્વારા ખતેી ધવષયક 
રફડર પરથી અરજદારને તેઓના વીજ જોડાણનો વીજ પરૂવઠો કાયાયસ્ન્દ્વત કરવામા ંઆવેલ 
છે.   

૪.૫. પેરા ન.ં૩.૧(૨) મા ં જણાવ્યા મજુબ સામાવાળા દ્વારા અરજદારનુ ં વીજ જોડાણ 66KV 

Chuda Sub-station થી જ્યોધતગ્રામ રફડર પરથી આપવા માટે દરખાસ્ત બનાવીને 
સક્ષમ અધિકારી દ્વારા મજૂંર કરવામા ંઆવેલ છે. પરંત ુસલામતીના કારણોસર તથા વીજ 
પરૂવઠામા ંસાતત્યના મદુ્દાઓ ધ્યાને લઈ, સામાવાળા દ્વારા સદર વીજ લાઈન ઉભી કરવા 
અંગે કારણો રજૂ કરવામા ંઆવેલ છે. 

૪.૬. અરજદારે રજૂ કરેલ તા.૨૭.૧૦.૨૦૧૫ ની સમંધતને ધ્યાને લવેામા ંઆવે તો તેના મદુ્દાઓ 
નીચે મજુબ છે. 
(૧) તાધંત્રક કારણોસર સલામતી ન હોઈ, અરજદારની માગણી મજુબનુ ંવીજ જોડાણ 

આપવામા ંઆવેલ નથી.  
(૨) અરજદારની બાજુમા ંઆવેલ ખેતી ધવષયક રફડરથી વીજ જોડાણ આપવામા ંઆવે 

તો અરજદારને વાિંો નથી.  
(૩) કાયદેસર રીતે થ્રી ફેઈઝ વીજ જોડાણ તાધંત્રક દૃષ્ટટએ સલામત હોય ત્યારે આપવા 

અરજ કરેલ છે.     
   સામાવાળા દ્વારા ઉપરોક્ત મજુબના મદુ્દાઓ હઠેળની સમંધત મેળવીને અરજદારનુ ં ૧૦ 

રક.વોટનુ,ં NRGP tariff નુ ંથ્રી ફેઈઝ વીજ જોડાણ નજીકના હયાત ખતેી ધવષયક રફડર 
પરથી તા.૨૬.૧૧.૨૦૧૫ ના રોજ કાયાયસ્ન્દ્વત કરવામા ંઆવેલ છે. 
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૪.૭. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારની રજૂઆત હઠેળ અન્દ્ય ધવકલ્પ અંગે સામાવાળા દ્વારા પેરા 
ન.ં૩.૬ મા ંદશાયવ્યા મજુબ જવાબ પાઠવેલ છે, જે મજુબ સલામત રીતે વીજ માળખ ુઉભ ુ
કરવાની જવાબદારી સામાવાળા વીજ કંપનીની છે. વીજ જોડાણ કાયાયસ્ન્દ્વત થયા બાદ 
તા.૨૫.૧૦.૨૦૧૬ ના રોજ અરજદારે સામાવાળાને રજૂઆત કરીને જ્યોધતગ્રામ રફડર પરથી 
વીજ પરૂવઠો પરૂો પાડવા ધવનતંી પણ કરેલ હતી, પરંત ુસામાવાળા દ્વારા કોઈ કાયયવાહી 
કરેલ ન હોઈ, અરજદારને ફોરમ સમક્ષ ફરરયાદ દાખલ કરવાની ફરજ પડેલ. ફોરમ દ્વારા 
પેરા ન.ં૩.૨ મા ં દશાયવ્યા મજુબ અરજદારના વીજ જોડાણવાળા ખતેી ધવષયક રફડરના 
જાન્દ્યઆુરી,૨૦૧૬ થી એધપ્રલ,૨૦૧૮ સિુીના વીજ જોડાણના મીટરના MRI data નો 
અભ્યાસ કરીને અરજદારને સતત વીજ પરૂવઠો પરૂો પાડવામા ંઆવેલ છે તેમ નોંિ કરવામા ં
આવેલ છે, અને અરજદારના વીજ જોડાણને જ્યોધતગ્રામ રફડર પરથી વીજ પરૂવઠો પરૂો 
પાડવાની અપીલને ગ્રાહ્ય રાખેલ નથી.  

 અતે્ર નોંિવુ ંજરૂરી છે કે સામાવાળા દ્વારા અરજદારના વીજ જોડાણને પ્રથમથી જ જ્યોધતગ્રામ 
રફડર પર 66KV Chuda sub-station થી મજૂંર કરવામા ંઆવેલ છે, અને ત્યાર બાદ 
11KV રફડરની ઉભી કરવી પડતી વીજ લાઈન તથા અન્દ્ય 11KV રફડરના ક્રોસીંગ તથા 
અન્દ્ય નદી તથા રોડના ક્રોસીંગ ધવગેરે બાબતને તેમજ સલામધતને ધ્યાને લઈને 11KV 

રફડર ઉભો ન કરવા અથે કારણો રજૂ કરેલ છે. સામાવાળાએ અરજદારના સદર વીજ 
જોડાણને જ્યોધતગ્રામ રફડર પરથી વીજ પરૂવઠો પરૂો પાડવા અન્દ્ય ધવકલ્પો રજૂ કરેલ નથી. 
સનુવણી દરમ્યાન સામાવાળાને જે બાબતે ધ્યાન દોરવામા ં આવેલ, ત્યાર બાદ 
સામાવાળાએ પેરા ન.ં ૩.૬ મા ંદશાયવ્યા મજુબ અન્દ્ય ધવકલ્પ અંગે ધવગતો દશાયવેલ છે.  

૪.૮. સામાવાળા દ્વારા પેરા ન.ં૩.૭ મા ંજાહરેનામા ન.ં૯/૨૦૦૫, ચેપ્ટર-૩ મા ંઉલ્લેખ કરેલ છે, 
જેની ધવગતો વચંાણ ેલેતા ંતેની જોગવાઈ નીચે મજુબ છે. 

 Chapter-III: Duty of the Distribution Licensee to supply electricity 
on request and recovery of expenditure: 
“(i)  The Distribution License shall, subject to the provisions contained 

in Section 43 of the Act, fulfil his obligation to supply electricity to 

the premises of consumers. 

(ii) Subject to the provisions of the Act and these Regulations and 

subject to such directions, orders or guidelines as the Commission 

may issue from time to time, every Distribution Licensee is allowed 

to be recovered from an applicant, requiring supply of electricity, 

any expenses that the Distribution Licensee shall be required to 

reasonably incur to provide any electric line or electrical plant 

specifically for the purpose of giving such supply to the applicant”  
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૪.૯. In the present case it is necessary to refer Expenditure recovery 

Regulations Notification No.9 of 2005, which speaks as under: 
 

 F. CHARGES FOR MISCELLANEOUS WORK  
The charges payable in advance for any work which the supplier may undertake for 
the consumer and which is not included in the foregoing schedule shall be at the 
actual cost of labour and materials plus 15% to cover overhead charges. Estimates 
will be submitted when necessary. The charges payable in advance for any work 
which the supplier may undertake on behalf of the consumer as an agency work, 
shall be the actual cost of labour and materials plus 15% to cover overhead charges. 
The estimates will be submitted accordingly. 
 

૪.૧૦. ઉપયુયક્ત દશાયવેલ અવલોકન પરથી ફભલત થાય છે કે અરજદારના પેટ્રોલ પપંના હતે ુ
અંગેના વીજ જોડાણની માગંણીને સામાવાળા દ્વારા જ્યોધતગ્રામ રફડર પરથી પ્રાથધમક સરવે 
કરીને દરખાસ્ત બનવીને મજૂંર કરવામા ંઆવેલ. ત્યાર બાદ અરજદારની સમંધત હઠેળ ખતેી 
ધવષયક રફડર પરથી વીજ જોડાણ સામાવાળા દ્વારા સ્થાધપત કરવામા ંઆવેલ. અરજદાર 
જ્યારે હવે સદર વીજ જોડાણને જ્યોધતગ્રામ રફડર પરથી વીજ પરૂવઠો મેળવવા માટે અરજ 
કરતા હોય ત્યારે હાલની પરરસ્સ્થધત મજુબ હયાત વીજ લાઈનના માળખામા ંથતા ફેરફારને 
સબંધંિત જે તે ખચય ભરપાઈ કરે ત્યાર બાદ જ સદર વીજ જોડાણને જ્યોધતગ્રામ રફડર પરથી 
વીજ પરૂવઠો પરૂો પાડી શકાય. પેરા ન.ં ૩.૬(૩) મા ંસામાવાળાએ દશાયવેલ ધવકલ્પ અન્દ્વયે 
અરજદાર અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરવાની સમંધત રજૂ કરે ત્યાર બાદ વીજ જોડાણને વીજ 
પરૂવઠો પરૂો પાડવા વીજ લાઈન સબંધંિત કાયયવાહી કરવા સામાવાળાને આદેશ આપવામા ં
આવે છે.                       

૪.૧૧. આ રીતે ઉપયુયક્ત પેરા ન.ં ૪.૧૦ મજુબ હકુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૧૨. ખચય અંગે કોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૧૩. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરવામા ંઆવે છે. 
   
 
 
         (રદલીપ રાવલ) 
         ધવદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૨૪.૦૮.૨૦૧૮. 


