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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં ૮૫/૨૦૧૮ 

અરજદાર : શ્રી કેશભુાઈ ભીખાભાઈ દલવાડી 
   C/o. શ્રી નારણભાઈ કેશભુાઈ ડાભી  

   મુું. ભગૃપુરુ-૩૬૩૪૧૫.  તા.ચડુા. જી.સરેુન્દ્રનગર. 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી નારણભાઈ કેશભુાઈ ડાભી 
 

વિરૂધ્ધ 
 

સામાિાળા : નાયબ ઈજનેર 
   પશ્વિમ ગજુરાત વીજ કુંપની લલશ્વમટેડ 
   આર.ઈ. પેટા-શ્વવભાગીય કચેરી,ચડુા-૩૬૩૪૧૦. જી.સરેુન્દ્રનગર. 
રજૂઆત કરિાર: શ્રીમતી કે.જે.પરમાર,નાયબ ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, ચડુા(આર.ઈ.). 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, પશ્વિમ ગજુરાત વીજ કુંપની લલશ્વમટેડ, ભાવનગરના ગ્રાહક ફરરયાદ શ્વનવારણ 

ફોરમની ફરરયાદ નું.૩૦/૨૦૧૮-૧૯ અન્દ્વયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાુંક ૩૮૦૮                 
તા.૨૭.૦૮.૨૦૧૮ના હકુ્મથી નારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ                          
કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ નું.૮૫/૨૦૧૮ થી નોંધેલ છે. સદર કેસની સનુવણી                      
૨૫.૧૦.૨૦૧૮ના રોજ તથા બીજી સનુવણી તા.૨૯.૧૧.૨૦૧૮ના રોજ રાખવામાું આવેલ.                                     
સદર કેસની ત્રીજી સનુવણી તા.૧૩.૧૨.૧૮ ના રોજ રાખવામાું આવેલ. 

૨.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે નવુું ખતેી શ્વવષયક વીજ જોડાણ મેળવવા વષષ ૨૦૧૧માું નાણાું ભરપાઇ કરી                   

અરજી નોંધાવેલ.અરજદાર દ્વારા અંદાજપત્રનાું નાણાું રૂ.૬૫૦૦/-, રૂ.૮૩૫/-તેમજરૂ.૧૦૦/- 
તા.૦૬.૦૭.૨૦૧૮ ના રોજ રસીદ નું.૨૨૭૪૩૩-૩૪-૩૫ થી ભરપાઇ કરવામાું આવેલ.  

૨.૨. ફોરમના હકુમમાું જણાવવામાું આવેલ છે કે વીજ લાઈનના કામના ઠેકેદાર દ્વારા વીજ  
લાઈનની કામગીરી કરતી વખતે આજુબાજુના ખેડુતો દ્વારા શ્વવરોધ કરવામાું આવેલ. જેથી 
વીજ લાઈનની કામગીરી થયેલ ન હતી, તથા તે વખતે સ્થળ પરનુું પુંચનામ ુકરવામાું 
આવેલ હત ુું. જ્યારે ફોરમના તારણમાું પેરા નું. ૩.૩ માું જણાવવામાું આવેલ છે કે વીજ 
લાઈન કામ પણૂષ થયેલ છે, તથા ફોરમના તારણના પેરા નું. ૩.૪ મજુબ વીજ લાઈનના 
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જમ્પર આપવાનુું કામ બાકી દર્ાષવેલ છે. આમ, સામાવાળા દ્વારા ફોરમ સમક્ષ ખોટી 
રજૂઆત કરવામાું આવેલ, જે અંગે સ્થળ પર તપાસ કરી શ્વવગતવાર અહવેાલ રજૂ કરવા 
અરજદારે અરજ કરી.  

 અરજદાર ફોરમ સમક્ષની સનુવણીમાું હાજર હોવા છતાું, રજૂઆત કરનાર હાજર નથી તેમ 
જણાવી રજૂઆત રદ્દ કરવામાું આવેલ છે.  

૨.૩. તા.૧૬.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ અરજદારે લલેખતમાું નીચે મજુબ જણાવેલ. 
(૧) સામાવાળા વીજ કુંપની દ્વારા જીલ્લા મેજીસ્રેટ, સરેુન્દ્રનગર સમક્ષ અરજદારના 

વીજ જોડાણ સુંબ ુંશ્વધત વીજ લાઈન અંગે કેસ દાખલ કરેલ છે,તથા સદર કેસ સબ-     
રડશ્વવઝન મેજીસ્રેટ, લલિંબડી ખાતે રાન્દ્સફર થયેલ છે. સદર કેસની શ્વવગત નીચ ે
મજુબ છે. 
સામાવાળા વીજ કુંપનીની હયાત વીજ લાઈન પરના થાુંભલા પરથી કનેક્ર્ન 
ચાલ ુકરી આપવામાું આવેલ છે. જે સ્થળે મીટર મકેૂલ છે તયાુંથી ૫૦૦ થી ૫૫૦ 
ફુટ કેબલ લુંબાવી અરજદારના ખચે વીજ જોડાણ ચાલ ુકરી આપેલ છે. સદર 
કેબલ જમીન પર પાથરેલ છે. અરજદારે અરજ કરી જણાવેલ કે સામાવાળા દ્વારા 
જે થાુંભલા પરથી વીજ જોડાણ આપવામાું આવેલ છે તયાુંથી વીજ લાઈન નાખી 
અરજદારને જે સ્થળે મોટર ચલાવવાની છે તયા ું સધુી વીજ લાઈન નાખી વીજ 
જોડાણ  આપવા, તથા તયાર બાદ District Magistrate તરફથી વીજ લાઈન 
અંગે જે કા ુંઈ ફેંસલો આવે તે મજુબ વીજ લાઈન નાખવા અરજ કરી. 

(૨) હાલમાું કોઈપણ વીજ લાઈન નાખ્યા વગર  હયાત વીજ લાઈનમાુંથી વીજ જોડાણ 
આપવામાું આવેલ છે. અરજદારને સુંતોષકારક વીજ પરૂવઠો મળી રહ ે તેમજ 
અરજદારે સ્વખચે લુંબાવેલ વીજ લાઈનના કેબલની મુંજૂરી સામાવાળા દ્વારા મળે 
તે અંગ ેયોગ્ય શ્વનણષય આપવા શ્વવનુંતી કરી.  

(૩) સામાવાળા વીજ કુંપની દ્વારા શ્વવદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષ કેસ દાખલ કયાષ બાદ સદર 
કેસના સમાધાન અથે તા.૦૮.૧૦.૧૮ ના રોજ અરજદારના ભાઈ પાસે સહી કરાવી 
લીધેલ છે, તે અંગે રજૂઆત કરી.    

૨.૪. અરજદારે સદર નવા વીજ જોડાણ અંગે ન્દ્યાશ્વયક તપાસ કરી વીજ જોડાણ ચાલ ુકરવા 
હકુમ કરવા શ્વવનુંતી કરી.  

૨.૫. તા.૨૫.૧૦.૨૦૧૮ ની સનુવણી દરમ્યાન શ્વવદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષ અરજદારના શ્વપતાશ્રીનુું 
(વીજ જોડાણ માટે અરજીકતાષ શ્રી કેશભુાઈનુું) અવસાન થયા અંગેની બાબત સામાવાળાને 
ધ્યાને લાવતાું, સદર શ્વવવારદત વીજ જોડાણને વારસદારના નામે કરાવવા અથે સચૂવેલ, 
જે અંગે અરજદારે જે તે રેવન્દ્ય ુ શ્વવભાગમાું વારસાઈ અંગે અરજી કરેલ છે, જેમાું સમય 
વ્યશ્વતત થાય તેમ છે, જેથી સદર કેસમાું વધ ુ મદુત આપવા તા.૨૧.૧૧.૨૦૧૮ ના પત્ર                                                                                                            
દ્વારા અરજદારે શ્વવનુંતી કરેલ છે. 
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૨.૬. તા.૨૧.૧૧.૧૮ ની અરજી અન્દ્વયે અરજદારે જણાવેલ કે શ્રી કેશભુાઈ ભીખાભાઈ દલવાડીનુું 
તા. ૨૨.૦૬.૧૮ ના રોજ અવસાન થયેલ છે તેમજ જમીનમાું વારસાઈ હક્ક દાખલ કરવા 
અથે કાયષવાહી કરેલ છે, જેમાું સમય લાગે તેમ છે. વારસાઈની નોંધ થયા બાદ સદર વીજ 
જોડાણ અંગ ેનામફેર કરવા માટે અરજી કરવામાું આવરે્ તથા સદર કેસને પેન્દ્ડીંગ રાખવા 
અરજ કરેલ. 

૨.૭. તા.૧૩.૧૨.૧૮ ના રોજ સનુવણી બાદ અરજદારે સદર કેસની ફરરયાદને પરત ખેંચવા 
લેલખતમાું અરજ કરેલ.   

૩.૦. સનુવણી દરમ્યાન સામાવાળાએ નીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૩.૧. અરજદારે તાલકુો ચડુાના ગામ ભગૃપુરુ ખાતે સરવે નું. ૮૯૯/૩ માું શ્રી કેશભુાઈ ભીખાભાઈ 

દલવાડીના નામે નવુું ખેતીવાડી વીજ જોડાણ મેળવવા માટે તા. ૧૮.૦૧.૨૦૧૧ ના રોજ 

SPA યોજના હઠેળ અરજી નોંધાવેલ. 
 પેરા નું. ૨.૧ માું દર્ાષવ્યા મજુબ અરજદારે અંદાજપત્રનાું નાણાું ભરપાઈ કરેલ. 

૩.૨. તા. ૨૬.૧૧.૨૦૧૬ના રોજ પેરા નું. ૩.૧ ની અરજી અન્દ્વયે સ્થળ તપાસની કાયષવાહી                                          

કરવામાું આવેલ, તે વખતે સરવે નું.૮૯૯/3 માું મા ુંગણીવાળુ વીજ જોડાણ સરવે                                         
નું.૨૬૬/૧માું મેળવવા અંગે જણાવીને અરજદાર દ્વારા માપણી કરાવવામાું આવેલ. 

૩.૩. તા.૨૧.૦૩.૨૦૧૭ના રોજ રૂ.૨૦૦/- રસીદ નું.૨૧૭૩૫૩ થી ભરપાઈ કરી, પેરા નું.૩.૧ ની 

અરજીમાું વીજ જોડાણ સ્થળફેર સરવે નું.૮૯૯/૩ થી સરવે નું.૯૨૨/૧ માું મેળવવા અરજી 
નોંધાવવામાું આવેલ, જે અન્દ્વયે સામાવાળા દ્વારા નવા વીજ જોડાણમાું સ્થળફેર મુંજૂર 

કરીને તા. ૧૫.૦૬.૨૦૧૭ ના રોજ રૂ.૭૪૩૫/- નુું અંદાજપત્ર પાઠવવામાું આવેલ. 

૩.૪. પેરા નું.૩.૩ માું દર્ાષવ્યા મજુબના અંદાજપત્રનાું નાણાું અરજદાર દ્વારા ભરપાઈ કરાયા                        
બાદ, જે તે સમય દરમ્યાન ખેતરમાું પાક ઉભો હોવાના કારણ ે વીજ જોડાણ અંગનેી                       

કાયષવાહી થઈ ર્કેલ નહીં. અરજદાર દ્વારા સામાવાળાને મૌલખક જાણ કરાયા બાદ ઠેકેદારના                              

માણસોને વીજ લાઈનની કામગીરી કરવા માટે જણાવવામાું આવેલ. 
 તા. ૧૯.૦૪.૧૮ ના રોજ અરજદારના ખેતરની બાજુના ખેડૂતો દ્વારા વીજ લાઈનની                              

કામગીરી કરવામાું અવરોધ ઉભો કરવામાું આવેલ, જેથી વીજ લાઈનની કામગીરી થઈ                           

ર્કેલ નહી,  જે અંગનેુ ું રોજકામ સ્થળ પર કરવામાું આવેલ. 
 અરજદારને વીજ લાઈનની કામગીરી અથે બાજુના ખેડૂતો દ્વારા સુંમશ્વત મેળવીને                            

સામાવાળાને જણાવવા પત્રદ્વારા જણાવવામાું આવેલ,પરુંત ુઅરજદારે તેઅંગે કોઈ પરુાવા/                

પત્ર રજૂ કરેલ નહીં. 
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 તા.૧૨.૦૬.૧૮ ના રોજ સામાવાળા નાયબ ઈજનેર/જુનીયર ઈજનેર સ્થળ પર 

વીજલાઈનની કામગીરી અથે હાજર રહલે, પરુંત ુ આજુબાજુના ખેડૂતોએ વાુંધો લઈ 
કામગીરી કરવા રદધેલ ન હતી. તા.૧૩.૦૬.૧૮ ના રોજ સદર વીજ લાઈનના કામ અંગ ે

આજુબાજુના ખેડૂતો દ્વારા વાુંધા અરજી દાખલ કરવામાું આવેલ હતી. 

૩.૫. સામાવાળા દ્વારા સદર વીજ લાઈનના કામ અંગનેા શ્વવવાદ અંગે જીલ્લા મેજીસ્રેટ, 
સરેુન્દ્રનગર ખાતે પત્ર નું. ૬૮૪૫ તા.૩૦.૦૪.૧૮ થી જાણ કરવામાું આવેલ. જીલ્લા મેજીસ્રેટ 

દ્વારા સદર કેસને સબ-રડશ્વવઝન મેજીસ્રેટ, લીંબડી ખાતે રાન્દ્સફર કરવામાું આવેલ. 

૩.૬. સામાવાળા વીજ કુંપનીની વડી કચેરી દ્વારા જૂના પડતર ખેતી શ્વવષયક વીજ જોડાણને 
હળવા દબાણની વીજ લાઈનમાુંથી વીજ જોડાણ આપવા અંગનેી સચૂના મળતાું, 

અરજદારનુું વીજ જોડાણ અરજદારના પતુ્રની  હાજરીમાું નજીકની એલ.ટી. લાઈનમાુંથી 

ચાલ ુકરવામાું આવેલ, જે અંગે અરજદારના પતુ્રની સુંમશ્વત પણ મેળવવામાું આવેલ હતી. 
૩.૭. અરજદારનુું સદર વીજ જોડાણ ચાલ ુકયાષ બાદ, અરજદારના બીજા પતુ્ર દ્વારા સદર વીજ 

જોડાણ અન્દ્ય જગ્યા પર ચાલ ુ કરવા જણાવેલ. અરજદાર શ્રી કેશભુાઈ ભીખાભાઈ 

દલવાડીનુું અવસાન થયેલ હોઈ, તેમના વારસદારમાું નવા વીજ જોડાણના સ્થળ માટે મત 
મતાુંતર હોઈ, સદર વીજ જોડાણને વારસદારના નામે નામફેર કયાષ બાદ વીજ કુંપનીના 

શ્વનયમ મજુબ કાયષવાહી કરવામાું આવરે્. 

૩.૮. અરજદારે સદર ખેતી શ્વવષયક વીજ જોડાણની અરજી વખતે તથા સરવે કરતી વખતે અન્દ્ય 
જગ્યા બતાવેલ છે તથા તયારબાદ વીજ જોડાણને સ્થળફેર કરવા અથે સરવે નું.૮૯૯/૩ 

માુંથી સરવે નું.૯૨૨/૧ દર્ાષવેલ છે, તેમજ વીજ કુંપનીના ઠેકેદારને નવી વીજલાઈન ઉભી 

કરવા અથે અન્દ્ય જગ્યા દર્ાષવેલ છે. હાલમાું ફરરયાદ અંગ ેઅરજદારને વીજ જોડાણ અપાઈ 
ગયા બાદ અરજદાર નવી જગ્યાએ વીજ જોડાણ ચાલ ુકરી આપવા જણાવે છે. અરજદારના 

વીજ જોડાણની અરજીની કાયષવાહી દરમ્યાન સામાવાળા વીજ કુંપનીના અશ્વધકારીઓ 

બદલાયેલ હોઈ, અરજદારે સામાવાળાને ગેરમાગે દોરવાનો પ્રયાસ કરેલ હોય તેમ જણાય 
છે.   

૩.૯. સામાિાળાએ િીજ લાઈિ ઉભી કરિા અંગેિા વિિાદ અંગેિી સબ-રડશ્વવઝન મેજીસ્રેટ, 

લીંબડીને કરેલ ફરરયાદ પરત ખેંચેલ છે, તેમ તા.૧૩.૧૨.૧૮ િા રોજિી સિુિણી દર્યાિ 
જણાિેલ છે.  

           ::: ચકુાદો  ::: 

૪.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલા 
દસ્તાવેજી પરુાવાઓને આધારે નીચે મજુબના શ્વનણષય ઉપર આવુું છું. 
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૪.૧. પેરા િ.ં ૩.૧ િી અરજી અન્િયે સામાિાળા દ્વારા િીજ જોડાણ િજીકિી હળિા દબાણિી 

એલ.ટી. લાઈિ પરથી તા.૦૮.૧૦.૨૦૧૮ િા રોજ કાયાાન્ન્િત કરિામા ંઆિેલ છે. સદર 
િીજ જોડાણ અરજદારિી ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી અરજી મજુબ સરિે િ.ં૯૨૨/૧ મા ં

સ્થાવપત કરેલ છે કે અન્ય સરિે િબંરમા ંસ્થાવપત કરેલ છે, જે અંગેિી વિગતો રજૂ કરેલ 

િથી. સદર અરજી મજુબ મળૂ સરિે ‘D-category’ મા ંકરિામા ંઆિેલ છે, જ્યારે િીજ 
જોડાણિે LT line પરથી સવિિસ િાયર દ્વારા કાયાાન્ન્િત કરિામા ંઆિેલ છે, જેથી સદર 

પ્રશ્ન ઉપન્સ્થત થાય છે. મળૂ અરજીકતાા શ્રી કેશભુાઈ ભીખાભાઈ દલિાડી અિસાિ પામેલ 

હોઈ, તેમિા િારસદારોિી વિગતો તથા તેિે લગતા જરૂરી દસ્તાિેજો પ્રાપ્ત કરી સદર 
િીજ જોડાણ જે તે હયાત િારસદારિા િામે કરિા અંગેિી કાયાિાહી કરેલ િથી,જે અંગે 

અરજદારિે િાકેફ કરિા સામાિાળાિે સચૂચત કરિામા ંઆિે છે. 

૪.૨ ખેતી વિષયક જોડાણિી અરજી તથા તેિા દસ્તાિેજિી ચકાસણી તેમજ સ્થળ તપાસિી 
કાયાિાહી, અિે સ્થળ તપાસ મજુબ િીજ લાઈિ સ્થાવપત કરિાિી કાયાિાહી અંગે ચોકસાઈ 

દાખિીિે િીજળીકરણિી કાયાિાહી કરિા સામાિાળાિે સચૂચત કરિામા ંઆિે છે.  . 

૪.૩. પેરા િ.ં ૨.૭ મા ંદર્ાાવ્યા મજુબ, અરજદારે હાલિી ફરરયાદ પરત ખેંચેલ હોઈ, અતે્રથી 
સદર ફરરયાદ અંગે કોઈ હકુમ કરિાિો રહતેો િથી.            

૪.૪. આથી આ રીતે પેરા નું.૪.૩ મજુબ હકુમ કરવામાું આવે છે. 
૪.૫. ખચષ અંગે કોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૬. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરવામાું આવે છે. 
    
 
 
         (રદલીપ રાવલ) 
         શ્વવદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૧૪.૧૨.૨૦૧૮. 


