
  Case No.94/2018 

  Page 1 of 5 
 

ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં૯૪/૨૦૧૮ 

 

અરજદાર : શ્રી ભપુતભાઈ ઘેલાભાઈ રાઠોડ, 
   ગામ:બામણબોર-૩૬૩૫૨૦. તા. ચોટીલા. જી.સરેુન્રિગર. 
 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી ભપુતભાઈ ઘેલાભાઈ રાઠોડ 
 

વિરૂધ્ધ 
 

સામાિાળા :  કાયયપાલક ઈજિેર 
   પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ 
   ગ્રા્ય વિભાગીય કચેરી,રાજકોટ-૩૬૦૦૦૩. 
 

રજૂઆત કરિાર:  શ્રી આર.જી.રાઠોડ,િાયબ ઈજિેર,પીજીિીસીએલ,કુિાડિા પેટા-વિભાગીય કચેરી. 
                ::: રજૂઆત ::: 
૧.૦. અરજદારે,પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, રાજકોટિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી 

ફરરયાદ િ.ં ૨૩/ક્િા.૦૨/૨૦૧૮-૧૯ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૮૨૯૧(૧૫) તા.૦૧.૦૯.૨૦૧૮ 
િા હકુ્મ થી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે 
(Admission Stage) દાખલ કરી કેસ િ.ં૯૪/૨૦૧૮ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી 
તા.૨૯.૧૧.૨૦૧૮ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર, ગ્રા્ય પેટા-વિભાગીય કચેરી, રાજકોટ ખાતે ગ્રાહક િ.ં ૩૪૫૪૩/૦૦૪૬૪/૭ ધરાિતા 

હતા, જેમા ંલેણી રકમ રૂ.૬૩,૯૯૨.૦૦ બાબતે સમાધાિ થતા ંરૂ. ૪૯,૩૨૭.૦૦ ભરિાપાત્ર થતી 
હતી, જે રકમ અરજદારે હપ્તાથી તા. ૦૮.૦૭.૨૦૧૦ સધુીમા ંભરપાઈ કરી આપેલ છે.  

૨.૨. સામાિાળા કુિાડિા પેટા-વિભાગીય કચેરી દ્વારા િિા ગ્રાહક િ.ં ૮૯૬૪૩/૦૦૪૬૪/૩ દ્વારા જાણ 
કરિામા ંઆિેલ છે કે  રૂ.૨૫,૨૮૨/- બાકી લણેી રકમ છે, જે ટાઈમબારિી રકમ છે. સદર રકમ 
િસલુિાપાત્ર િ હોિા છતા ંઅરજદાર પાસે બાકી લેણી દર્ાયિીિે અરજદારિી ખેતી વિષયક િીજ 
જોડાણિી તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૨િી અરજીિા અંદાજપત્રિા ં િાણા ં સામાિાળા દ્વારા સ્િીકારિામા ં
આિેલ િ હતા.ં િધમુા ંજણાિેલ કે અરજદારે ઘર િપરાર્ માટેિા િીજ જોડાણિી અરજી સદંભ ે
સામાિાળા દ્વારા ગ્રાહક િ.ં ૮૯૬૪૩/૦૦૭૧૦/૩ આપિામા ંઆિેલ ત્યારે સદર બાકી લેણી રકમ 
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દર્ાયિેલ િ હતી. હાલમા ંતા.૩૧.૧૨.૨૦૧૨ િી ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી અરજીિા સદંભ ે
સામાિાળા દ્વારા અરજદારિે હરેાિ કરિામા ંઆિેલ છે. 

૨.૩. અરજદારે ફોરમ સમક્ષ તા. ૨૭.૦૬.૨૦૧૩ િા રોજ રજૂઆત કરેલ તે અંગે ફોરમ દ્વારા કરિામા ં
આિેલ હકુમમા ંિોંધિામા ંઆિેલ છે કે અરજદારિી બાકી લેણી રકમ ભરપાઈ કયાય બાદ િીજ 
જોડાણ અંગેિી કાયયિાહી કરિામા ંઆિર્ે, તેમ છતા ંસામાિાળા દ્વારા અરજદારિે ખેતી વિષયક 
િીજ જોડાણનુ ંઅંદાજપત્ર આપિાિી કાયયિાહી કરિામા ંઆિેલ છે, જે અંદાજપત્રિી રકમિે િ 
સ્િીકારીિે અરજદારિી અરજીિે રદ્દ કરિામા ંઆિેલ છે.    

૨.૪. અરજદારે રૂ. ૧૨,૬૫૦/- સમાધાિ પેટેિી રકમ તા.૨૧.૦૭.૨૦૧૮િા રોજ રસીદ િ.ં ૭૯૪૪૮૪ 
તથા રસીદ િ.ં ૭૯૪૪૬૨ તા. ૨૦.૦૭.૨૦૧૮ િા રોજ ભરપાઈ કરેલ છે, પરંત ુસામાિાળા િીજ 
કચેરી દ્વારા અંદાજપત્ર આપે બ ેિષયિો સમય થયેલ હોઈ, તેમજ અરજી રદ્દ કરિામા ંઆિેલ હોઈ, 
તેમ જણાિીિે ખોટી રીતે અરજદારિી અરજીિે રદ્દ કરેલ છે.  

૨.૫. તા. ૨૯.૧૧.૨૦૧૮િા રોજ અરજદારે િીચે મજુબ લલેખતમા ંજણાિેલ. 
(૧) ફોરમિો તા.૦૧.૦૯.૧૮ િો હકુમ અરજદારિે આર્રે એક માસ બાદ મળેલ. અરજદારનુ ં

બામણબોર ગામ ચોટીલા તાલકુામા ંહત ુ ંજે હાલમા ંરાજકોટ તાલકુામા ંtransfer થયેલ 
હોઈ, સદર ફોરમિો હકુમ મોંડો મળેલ હોઈ, અપીલ સમય મયાયદામા ંથઈ ર્કેલ િ હોઈ, 
અરજદારિી રજૂઆત માન્ય રાખિા વિિતંી કરેલ. 

(૨) અરજદાર પ્રથમ રાજકોટ ગ્રા્ય પેટા-વિભાગીય કચેરી, ગ્રાહક િ.ં૩૪૫૪૩/૦૦૪૬૪/૭, ઘર 
િપરાર્નુ ંિીજ જોડાણ ધરાિતા હતા, જેિા િીજલબલિા બાકી લેણા ંરૂ.૬૩૯૯૨/- હતા. 
તા.૨૧.૦૨.૨૦૧૦ િી લોક અદાલતમા ં સમાધાિ થતા ં મળૂ રકમ રૂ.૪૭૯૪૦/- તેમજ 
િકીલ ફી રૂ. ૧૩૮૭/-, કુલ રૂ.૪૯,૩૨૭/- દીિાિી દાિો િ.ં૪૫૯/૨૦૦૮મા ંસમાધાિ હઠેળ 
ભરપાઈ કરિામા ંઆિેલ. 

 ત્યાર બાદ સામાિાળા દ્વારા ગ્રાહક િ.ં ૮૯૬૪૩/૦૦૭૧૦/૩ –ઘર િપરાર્નુ ં િવુ ં િીજ 
જોડાણ આપિામા ં આિેલ તથા અન્ય િીજ જોડાણ, જે કપાયેલ હત ુ ં તે, ચાલ ુ કરી 
આપિામા ંઆિેલ. 

(૩) અરજદારે પેરા િ.ં૨.૨ મા ંજણાવ્યા મજુબ િિા ખતેીિાડી િીજ જોડાણ માટે અરજી 
િોંધાિેલ, તે િખતે િીજલબલિી લેણી રકમ અંગે સામાિાળાએ જણાિેલ િ હત ુ.ં 
તા.૧૮.૦૧.૨૦૧૬િા રોજ પત્ર દ્વારા સામાિાળાએ જણાિેલ કે  ગ્રાહક િ.ં૮૯૬૪૩/ 
૦૦૪૬૪/૩ િા રૂ. ૨૫,૨૮૨/- િીજલબલિા બાકી લેણા પેટે છે. તેમ છતા ંકુિાડિા પેટા-
વિભાગીય કચેરી દ્વારા પેરા િ.ં૨.૨ િી ખતેીિાડી િીજ જોડાણિી અરજી અન્િયે 
અંદાજપત્ર આપિામા ં આિેલ જેિી રકમ સ્િીકારિાિો ઈન્કાર કરેલ હતો. આમ, 
સામાિાળા િીજ કચેરી દ્વારા અરજદારિે િીજ જોડાણથી િલંચત રાખી હરેાિ કરિામા ં
આિેલ.  

(૪) તા. ૨૦.૦૭.૧૮ તથા તા. ૨૧.૦૭.૧૮ િા રોજ િીજલબલિી બાકી લેણી રકમ સમાધાિ 
પેટે રૂ. ૧૨૬૫૦/- અરજદારે ભરપાઈ કરેલ છે. અરજદારે જણાિેલ કે કુદરતી ન્યાયિા 
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વસધ્ધાતં મજુબ અરજદારિી તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૨ િી ખતેીિાડી િીજ જોડાણિી અરજીિે 
મજૂંર કરી િીજ જોડાણ ચાલ ુકરિા સામાિાળાિે હકુમ કરિા વિિતંી કરી.   

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૩.૧. અરજદારે ચોટીલા તાલકુાિા બામણબોર ગામિા સરિે િ.ં૧૨૦ ખાતે પોતાિી માલીકીિી 

જમીિમા ંખતેીિાડી િીજ જોડાણ મેળિિા રૂ.૨૦૦/-, રસીદ િ.ં ૬૨૨૧૮૨ તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૨િા 
રોજ અરજી કુિાડિા પેટા-વિભાગીય કચેરી ખાતે િોંધાિેલ. સદર અરજીિા સલંગ્િ દસ્તાિેજો 
હાલમા ંઉપલબ્ધ િથી. 

૩.૨. સામાિાળા િીજ કચેરીિા G.P. Register મજુબ પત્ર િ.ં ૨૧૭૫ તા.૧૮.૦૩.૧૬ િા રોજ 
અરજદારિે પેરા િ.ં ૩.૧ િી અરજી મજુબ અંદાજપત્ર પાઠિિામા ંઆિેલ જેિી રકમ વિયત 
સમય મયાયદામા ંઅરજદારે ભરપાઈ કરેલ િથી, જેિી િોંધ G.P. Register મા ંકરેલ છે.,જેિી 
વિગત િીચ ેમજુબ છે.  

 
 S.R.No. 7690862 : 5 HP 
 Date of issue of Estimate: 18.03.16 
 Amount of Estimate: Rs. 7435/- 
 Last date of making payment of Estimate: 16.04.2016 
 

૩.૩. અરજદારે આગાઉ ફોરમ સમક્ષ સદર ખેતીિાડી િીજ જોડાણ માટે તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૩િા રોજ 
રજૂઆત કરેલ હતી. ઘર િપરાર્િા િીજ જોડાણ કે જે શ્રી ભપુતભાઈ ઘેલાભાઈ રાઠોડિા િામે 
ગ્રાહક િ.ં ૮૯૬૪૩/૦૦૪૬૪/૩ થી હયાત છે. સદર ગ્રાહકિા અગાઉિા ગ્રાહક 
િ.ં૩૪૫૪૩/૦૦૪૬૪/૭ મા ંિીજલબલિા બાકી લેણા ં પેટે રૂ. ૭૩,૨૨૧.૨૯ દર્ાયિેલ હતા. સદર  
બાકી લેણા ંપેટે દીિાિી દાિો કેસ િ.ં ૪૫૯/૨૦૦૮થી ચાલતો હતો જેમા ંલોક અદાલતમા ંસદર  
દાિાનુ ં સમાધાિ થતા ં રૂ.૪૭,૯૩૯.૭૦/- અરજદારિે ભરપાઈ કરિાિા થતા હતા,જે રકમ 
અરજદારે હપ્તેથી તા.૦૮.૦૭.૨૦૧૦ સધુીમા ંભરપાઈ કરેલ છે. લોક અદાલતિા વિયમ મજુબ 
વ્યાજિી રકમ માફ કરિામા ંઆિેલ હતી.  

૩.૪. અરજદારિા સદર િીજ જોડાણિા બાકી લણેા ંરકમ રૂ.૨૫,૨૮૧.૦૦, કે જે ટાઈમબાર હોિા છતા ં
િસલૂિા પાત્ર હોઈ, અરજદારિે િવુ ંિીજ જોડાણ મેળિવુ ંહોય તો સદર લેણી રકમ ભરિાપાત્ર  
છે.  

 અગાઉ ફોરમે હકુમ િ.ં PGVCL/CGRF/10/Q.01/13-14/6119 તા. ૨૭.૦૬.૧૩ િી િકલ 
રજૂ કરી જણાિેલ કે  સદર બાકી લણેી રકમ ભરિાપાત્ર છે.  

૩.૫. અરજદારે િીજલબલિી બાકી લેણી રકમ કે જે ટાઈમબાર હતી તે Amnesty Scheme મા ં૫૦% 
રકમ, એટલ ેકે Rs.12,650/-, Rs.2650/- Receipt No. XD794484 dated 21.07.18 

and Rs. 10,000/- Receipt No.XD794462 dated 20.07.18 થી ભરપાઈ કરેલ છે. 
ત્યારબાદ અરજદારે ફોરમ સમક્ષ ખેતીિાડી િીજ જોડાણ અપાિિા માટે ફરરયાદ દાખલ કરેલ 
છે.  

૩.૬. ફોરમ દ્વારા તા.૨૧.૦૮.૧૮ િા રોજ બનેં્ન પક્ષકારોિે સાભંળીિે તા.૦૭.૦૯.૧૮ િા રોજ હકુમ કરેલ 
છે. અરજદાર દ્વારા ખતેીિાડી િીજ જોડાણનુ ંઅંદાજપત્ર સમય મયાયદામા ંભરપાઈ કરિામા ંઆિેલ 
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િથી તેમજ અંદાજપત્રિી રકમ ભરિા માટે સમય મયાયદા િધારિા માટે પણ સામાિાળાિે અરજી 
કરિામા ંઆિેલ િથી તેમ િોંધ કરી અરજદારિી રજૂઆતિે ગ્રાહ્ય રાખી િ હતી. અરજદારે 
િિેસરથી ખેતીિાડી િીજ જોડાણ મેળિિા અરજી િોંધાિિાિી રહરે્ે તેમ હકુમ કરેલ હતો. 

૩.૭. ફોરમિા હકુમ અન્િયે સામાિાળા કુિાડિા િીજ કચેરી દ્વારા તા. ૨૬.૦૯.૧૮ િા પત્રથી 
અરજદારિે િવુ ંખેતીિાડી િીજ જોડાણ મેળિિા જરૂરી દસ્તાિેજો સાથે અરજી કરિા જાણ કરેલ 
છે. અરજદારિી અરજી િોંધાયા બાદ વિયમ મજુબ િીજ જોડાણ આપિાિી કાયયિાહી કરિામા ં
આિર્ે.      

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

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણયય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. પેરા િ.ં ૩.૧ મા ંદર્ાયિેલ ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી અરજી અન્િયે અપાયેલ અંદાજપત્રિી 

રકમ સામાિાળા દ્વારા સ્િીકારિામા ંઆિેલ િ હોઈ, તેમજ સદર અરજીિે રદ્દ કરેલ હોઈ, તે અંગે 
િીજ જોડાણ મેળિિા અરજદારે સદર રજૂઆત દાખલ કરેલ છે.  

૪.૨. અરજદારે ફોરમ સમક્ષ અગાઉ કેસ િ.ં CGRF/10/Q.1/13-14 મજુબ ખતેીિાડી િીજ 
જોડાણિી અરજી સામાિાળા દ્વારા સ્િીકારિા બાબતે ઈન્કાર કરેલ હોઈ, સ્િીકારેલ િ હોઈ તથા 
િીજલબલિી  બાકી લેણી િસલુાત અંગે ફરરયાદ દાખલ કરેલ. તા.૨૭.૦૬.૧૩ િા ફોરમિા હકુમમા ં
ફોરમ દ્વારા રદિાિી દાિા કેસ િ.ં ૪૫૯/૨૦૦૮ અન્િયે લોક અદાલતમા ંસમાધાિ થયેલ હોિાિી 
બાબત તથા અરજદારિા િીજ જોડાણમા ંિીજલબલ પેટે રૂ.૨૫,૨૮૧/ - બાકી લેણી રકમ હોિાિી 
િોંધ કરેલ છે. સદર હકુમ અન્િયે ફોરમે સામાિાળાિે િીજલબલિી બાકી રકમ અરજદાર દ્વારા 
ભરપાઈ કરાયા બાદ અરજદારિી માગંણી મજુબનુ ંિવુ ંિીજ જોડાણ આપિા અંગે અરજી સ્િીકારી 
અિે જરૂરી વિયમાવધિ કાયયિાહી કરિા હકુમ કરિામા ંઆિેલ. 

૪.૩. પેરા િ.ં ૩.૧ મા ંિોંધાયેલ અરજી અન્િયે સામાિાળા દ્વારા પેરા િ.ં૩.૨ મા ંદર્ાયવ્યા મજુબનુ ં
અંદાજપત્ર અરજદારિે પાઠિિામા ં આિેલ છે. સદર અંદાજપત્રમા ં દર્ાયિેલ રકમ અરજદારે 
ભરપાઈ કરેલ િથી. સદર અંદાજપત્રિા ંિાણા ંસામાિાળા દ્વારા સ્િીકારિામા ંઆિેલ િથી તે 
બાબતિી રજૂઆત કરતા ંજે તે સમયિા સામાિાળા િીજ કંપિીિી સાથે થયેલ રજૂઆત અંગેિા 
લેલખત પરુાિા અરજદારે રજૂ કરેલ િથી. સદર અંદાજપત્રિા ં િાણા ં ભરપાઈ કરિા અંગે 
સામાિાળા સમક્ષ કોઈ અરજી કે રજૂઆત અરજદારે કરી હોય તેિા કોઈ પરુાિા અરજદારે રજૂ  
કરેલ િથી. 

 અરજદારિી ફોરમ સમક્ષિી રજૂઆત મજુબ અરજદારે જણાિેલ છે કે અરજદારિી આવથિક 
સ્સ્થવતિા કારણોસર જે તે સમયે િીજલબલિી બાકી રકમ અરજદાર દ્વારા ભરપાઈ કરી ર્કાયેલ િ 
હતી. 

૪.૪. ફોરમિા તા.૨૭.૦૬.૧૩ િા હકુમ અન્િયે સામાિાળા દ્વારા કરાયેલ રજૂઆતમા ંિોંધિામા ંઆિેલ 
છે કે અરજદારિા અગાઉિા રદ્દ બાતલ િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં ૮૯૬૪૩/૦૦૪૬૪/૩ િી સામે બાકી 
લેણી રકમ રૂ. ૭૩,૨૨૧/- િી િસલુાત માટે અદાલતમા ં રદિાિી દાિા િ.ં ૪૫૯/૨૦૦૮ દાખલ 
કરેલ હતો. સદર કેસનુ ંલોક અદાલતમા ંસમાધાિ થયેલ. સદર િીજ જોડાણમા ંરૂ.૨૫,૨૮૧.૨૯ 
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ટાઈમબાર રકમ અરજદાર પાસે િસલુાતિે અવધિ હોઈ, સદર લેણી રકમ અરજદાર દ્વારા ભરપાઈ 
કરાયા બાદ િિા િીજ જોડાણ મેળિિા માટે No Due Certificate આપી ર્કાય. સામાિાળા 
િીજ કંપિી દ્વારા સદર લણેી રકમ રૂ.૨૫,૨૮૧.૨૯ િસલુિા અંગે તા.૧૪.૦૪.૧૩ િા રોજ લોક 
અદાલતમા ંકેસ દાખલ કરેલ હતો, પરંત ુસિુિણી દર્યાિ અરજદાર હાજર રહલે િ હોિાથી 
સદર કેસમા ંસમાધાિ થઈ ર્કેલ િહીં, જેથી અરજદારિે No Due Certificate આપી ર્કાયેલ 
િહીં. 

૪.૫. પેરા િ.ં૨.૪ મા ંદર્ાયવ્યા મજુબ અરજદારે સદર લેણી રકમ પેટે Amnesty Scheme મા ંસમાધાિ 
હઠેળ તા.૨૦.૦૭.૧૮ અિે તા.૨૧.૦૭.૧૮ િા રોજ સમાધાિિી રકમ  રૂ. ૧૨,૬૫૦/- ભરપાઈ 
કરેલ છે અિે પેરા િ.ં ૩.૧ મા ંદર્ાયિેલ િીજ જોડાણિી અરજી મજુબનુ ંિીજ જોડાણ મેળિિા 
અરજ કરેલ છે, પરંત ુઅરજદારે જે તે સમયે પેરા િ.ં ૩.૧ મા ંદર્ાયિેલ અરજી અંગેનુ ંઅંદાજપત્ર 
તથા િીજલબલિી બાકી રકમ વિયત સમય મયાયદામા ંભરપાઈ કરેલ િ હોઈ, તથા  અંદાજપત્રિી 
રકમ ભરપાઈ કરિા અંગે સમય મયાયદા િધારિા કોઈ અરજી કરેલ િ હોઈ, સામાિાળા દ્વારા 
સદર અરજી રદ્દ કરિામા ંઆિેલ હોઈ, સદર અરજી મજુબનુ ંિવુ ંિીજ જોડાણ આપી િ ર્કાય. 
આથી ફોરમ દ્વારા તા.૦૧.૦૯.૧૮ િા રોજ કરિામા ંઆિેલ હકુમિે માન્ય રાખિામા ંઆિે છે. 
અરજદારે ખતેી વિષયક િીજ જોડાણ મેળિિા િિેસરથી અરજી કરિાિી રહરે્ે.  

૪.૬ આથી પેરા િ.ં ૪.૫ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે.  
૪.૭. ખચય અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૮. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથ ેફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
   
 
 
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૦૭.૧૨.૨૦૧૮. 
 


