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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 

વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેશ િ.ં૦૩/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી પ્રવિણભાઇ જયવંતભાઇ ડાભી 
   માલણ િદીિા કાઠેં, િિપલુ િાળા પાસે, મુ.ં ઉમણીયાિદર 

   તા. મહિુા જી. ભાિિગર 

 

રજૂઆત કરિાર: કોઇ હાજર રહ્ુ ંિહી. 
વિરૂધ્ધ 

સામાિાળા : કાયયપાલક ઇજિેર, 

પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, વિભાગીય કચેરી, મહિુા. જી. ભાિિગર 

 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી સી. આર. કામલીયા, કાયયપાલક ઇજિેર, 

પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, વિભાગીય કચેરી, મહિુા.  

 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, ભાિિગરિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી 

ફરરયાદ િ.ં૨૧૫/ ૨૦૧૬-૧૭ અન્િયે અપાયેલ હકુ્મ ક્રમાકં ૬૨૬૪ તા. ૨૨.૧૨.૨૦૧૬થી િારાજ 
થઇ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
િ.ં૦૩/૨૦૧૭થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુાિણી તા.૧૪.૦૨.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. અરજદારે િીચે મજુબ લેખીત રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે ઘરિપરાશનુ ં િીજજોડાણ બધં હોઇ ફોરમિા હકુમ અન્િયે તલગાજરડા ફીડરમા ં     

સબ-સ્ટેશિ ખાતે પાકંુ અવથિંગ કરાિિા સામાિાળા ધ્િારા કોઇ પગલા ં લેિાયેલ િ હોઇ તે               
અંગે રજૂઆત કરી. 

૨.૨. અરજદાર ગામ ઉમણીયાિદરમા ં ખેતી વિષયક િીજજોડાણ ધરાિે છે. સદર ખેતીિાડી     
જમીિમા ં અરજદારનુ ં રહણેાકંનુ ં પણ િીજજોડાણ સામાિાળા ધ્િારા ખેતીિાડી ફીડર પરથી 
આપિામા ંઆિેલ છે. સદર ખેતી વિષયક િીજજોડાણ અરજદારિા દાદાિા િામ પર ચાલે છે. 

૨.૩. અરજદારે સદર ખેતીિાડી વિષયક િીજ જોડાણ શ્રી જેઠાભાઈનુ ંઅિસાિ થિાથી િામ ફેરફાર  
તથા સ્થળ ફેરફાર મજુબ સામાિાળા પાસેથી મેળિેલ સલાહ મજુબ અરજી િોંધાિી જરૂરી    
તમામ પરુાિા સામાિાળાિે રજૂ કરેલ. 

૨.૪. સામાિાળા ધ્િારા સદર િીજ જોડાણિા સ્થળફેર તથા િામફેરિી અરજી અન્િયે િીજ    
જોડાણિા સ્થળફેરિી કાયયિાહી કરીિે િીજ જોડાણ સ્થળફેર કરી આપેલ. સદર િીજ જોડાણ 
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સ્થળફેર  મજુબ િીજ મીટર કુિા પાસે લાકડાિી ખ ૂટં પર ફીટ કરી આપેલ. સદર મીટર 
ઓરડીમા ં પાછળથી સ્થાવપત કરિામા ં આિશે તેમ જણાિેલ. સદર િીજ જોડાણિા બીલમા ં                        
િામફેર કરિામા ંઆિેલ િ હત ુ ંજે અંગે સામાિાળાિી મહિુા ગ્રા્ય પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૨ 
િે અિાર-િિાર રજૂઆત કરેલ. 

૨.૫. અરજદારે સામાિાળાિા ફોરમ સમક્ષ ફરરયાદ દાખલ કરેલ જેિે કેસ િ.ં ૨૧૫/૨૦૧૬-૧૭ થી 
િોંધિામા ંઆિેલ. ત્યાર બાદ િાયબ ઈજિેર, મહિુા ગ્રા્ય પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૨ ધ્િારા 
સદર ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ િાળુ મીટર ઓરડીમા ંલગાિિા અથે ચાર્જ ભરિો પડશે તેમ 
જણાિતા ં તા. ૦૩.૧૨.૨૦૧૬ િા રોજ રૂ. ૪૫૦/- પહોંચ િ.ં ૩૪૬૦૮૫ થી અરજદારે ભરપાઈ 
કરેલ. સામાિાળા ધ્િારા તા. ૦૬.૧૨.૨૦૧૬ િા રોજ સદર મીટરિે ઓરડીિી અંદર શીફ્ટ કરી 
આપિામા ંઆિેલ.  

૨.૬. સામાિાળા ધ્િારા તા. ૧૦.૧૨.૨૦૧૬ િા પત્ર ધ્િારા ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિા િામફેરનુ ં
અંદાજપત્ર મોકલિામા ં આિેલ જે અરજદારિે તા.૧૬.૧૨.૨૦૧૬ િા રોજ પ્રાપ્ત થયેલ, જેિા ં
િાણા ંતા.૨૨.૧૨.૨૦૧૬ િા રોજ ભરપાઈ કરિામા ંઆિેલ. 

૨.૭. અરજદારિા ઘર િપરાશનુ ં િીજ જોડાણ બે મરહિા કરતા ં િધારે સમયથી બધં હોિાિી     

ફરરયાદ અંગે સામાિાળા ધ્િારા સ્થળ તપાસ કરિામા ં આિેલ, પરંત ુ તે ફરરયાદિો વિકાલ 
કરિામા ં આિેલ િહીં. ફોરમિા સદર હકુ્મ અન્િયે સામાિાળાિે જરૂરી સચૂિા આપી લો-
િોલ્ટેજિી ફરરયાદ અન્િયે સબ-સ્ટેશિ ખાતે અવથિંગ કરિાિી સચૂિા આપેલ હોિા છતા ં કોઈ 
કાયયિાહી કરેલ િ હોઈ ફોરમિા સદર હકુમનુ ંપાલિ કરિા અંગે અરજદારે રજૂઆત કરેલ. 

૨.૮. અરજદારે તા.૦૪.૦૨.૨૦૧૭િા રોજ પત્ર ધ્િારા જણાિેલ કે સામાિાળા ધ્િારા ફોરમિા હકુમ 
અન્િયે અવથિંગિી કાયયિાહી પણૂય કરીિે અરજદારિા રહણેાકંિા મીટરિો િીજ-પરુિઠો ચાલ ુ  
કરેલ છે. આમ, અરજદારિી ફરરયાદિો વિકાલ કરિામા ં આિેલ છે. સામાિાળાિા બેદરકાર 
િાયબ ઇજિેરિી બદલી પણ થઇ ગયેલ છે. જેથી કરીિે અરજદારે સિુાિણીમા ંહાજર રહિેાિી 
જરૂર િથી તેમ જણાિેલ.  

૩.૦. સિુાિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર, શ્રી જેઠાભાઈ રામજીભાઈ ડાભીિા િામે ગામ ઉમણીયાિદર ખાતે 5 HP િીજભારનુ ં

ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં 37604/05020/4 થી ધરાિે છે, તથા ઘરિપરશનુ ં િીજ 
જોડાણ ગ્રાહક િ.ં 37604/00051/7 થી ધરાિે છે.  

૩.૨. અરજદારે તા. ૨૭.૦૮.૨૦૧૨ િા રોજ રસીદ િ.ં૨૦૭૨૩૯ તથા ૪૨૭૫૨ થી સ્થળફેર તેમજ 
િામફેર અંગેિા િોંધણી ચાર્જ પેટે રૂ. ૫૦૦/- ભરપાઈ કરેલ. સદર ખેતી વિષયક િીજ      

જોડાણનુ ંસ્થળફેર હયાત સરિે િ.ં૬૨ મા ંકરિા અંગે અરજદારિે તા. ૦૩.૧૧.૨૦૧૨ િા રોજ SR 

No. 4120623 થી રૂ. ૫૧૦૦/- નુ ંઅંદાજપત્ર આપિામા ંઆિેલ, જેિા ંિાણા ંભરપાઈ કયાય બાદ 
સદર િીજ જોડાણિા સ્થળફેરિી કાયયિાહી કરી તા. ૨૯.૧૧.૨૦૧૨ િા રોજ િીજ જોડાણ ચાલ ુ
કરી આપિામા ં આિેલ. અરજદારિી હાલિી ફરરયાદ અન્િયે સદર ખેતી વિષયક િીજ    
જોડાણનુ ંમીટર તા. ૦૬.૧૨.૨૦૧૬ િા રોજ ઓરડીમા ંલગાિી આપિામા ંઆિેલ છે.  
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૩.૩. સામાિાળાિી મહિુા ગ્રા્ય પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૨ ધ્િારા અરજદારિા સદર ખેતી વિષયક 
િીજ જોડાણિી શ્રી જેઠાભાઈ રામજીભાઈ ડાભીિા િામથી શ્રી જેન્તીભાઈ જેઠાભાઈ ડાભીિા િામ 
પર કરિા અંગે અંદાજપત્ર િ.ં ૬૨૨૪ તા. ૦૬.૧૨.૨૦૧૬ િા રોજ આપિામા ંઆિેલ છે જેિા ં
િાણા ં અરજદારે તા. ૨૨.૧૨.૨૦૧૬ િા રોજ ભરપાઈ કરેલ છે, જેથી સદર ગ્રાહક િ.ં 
૩૭૬૦૪/૦૫૦૨૦/૪ િાળા િીજ જોડાણનુ ંબીલલિંગ હિે પછીિા બીલમા ંિિા િામે, એટલે કે શ્રી 
જેન્તીભાઈ જેઠાભાઈ ડાભીિા િામે કરિામા ંઆિશે.  

૩.૪. અરજદારિી લો-િોલ્ટેજિી ફરરયાદિા અનસુધંાિે મહિુા ગ્રા્ય પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૨   

ધ્િારા સદર અરજદારિા ટ્રાન્સફોમયરિા સ્થળે પાકા અવથિંગિી કાયયિાહી કરી આપેલ છે. તેમજ 
તા.૨૪.૦૧.૨૦૧૭િા રોજ 66KV િેસિડ સબ-સ્ટેશિમા ં 11 KV તલગાજરડા ખેતીિાડી રફડરિા 
એલ.એસ.ટી.મા ં અવથિંગિી કાયયિાહી કરિામા ં આિેલ છે. આમ, અરજદારિી રજૂઆત મજુબ 
રહણેાકંિા સ્થળે િીજપરુિઠા અંગેિી લો-િોલ્ટેજ્િી ફરરયાદનુ ં વિરાકરણ કરેલ છે. અરજદારિી 
સદર ફરરયાદનુ ં વિરાકરણ થિા અંગે અરજદારે તા.૦૪.૦૨.૨૦૧૭િા રોજિી લેલખત અરજી રજૂ 
કરેલ છે. આમ અરજદારિી ફરરયાદનુ ંવિિારણ કરિામા ંઆિેલ છે.  

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. અરજદારે કરેલ લેખીત રજૂઆત તથા સિૂાિણી દર્યાિ સામાિાળાિી રજૂઆત અિે રજૂ 

કરાયેલા દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણયય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. અરજદારિી તા.૨૮.૦૮.૨૦૧૨િી ખેતી વિષયક િીજ-જોડાણ ગ્રાહક િ.ં ૩૭૬૦૪ /૦૫૦૨૦/૪િી 

િામફેર તથા સ્થળફેરિી અરજી અન્િયે સામાિાળા ધ્િારા પેરા િ.ં૩.૨ મા ંદશાયવ્યા મજુબ ખેતી 
વિષયક િીજ-જોડાણિા સ્થળફેરિી કાયયિાહી કરી િીજ-જોડાણનુ ં સ્થળફેર કરેલ છે પરંત ુસદર 
ખેતી વિષયક િીજ-જોડાણમા ં િામફેર અંગેિી કાયયિાહી કરિામા ં આિેલ િથી. સદર િીજ-
જોડાણિા સ્થળફેરિી કાયયિાહીમા ં પણ મીટર કુિાિા સ્થળ પર આિેલ ઓરડીમા ં સ્થાવપત 
કરિાિે બદલે ઓરડીિી બહાર સ્થાવપત કરેલ જે અન્િયે પણ અરજદારે સામાિાળાિે ફરરયાદ 
કરેલ છે. ફોરમ સમક્ષિી તા.૨૨.૧૧.૨૦૧૬િી ફરરયાદ અન્િયે ઘરિપરાશિા િીજ-જોડાણિો 
િીજપરુિઠો ૧૫ રદિસથી બધં છે, તેમ ફરરયાદ કરેલ છે. 

૪.૨. અરજદારિી ફોરમ સમક્ષિી તા.૨૨.૧૧.૨૦૧૬િી ફરરયાદ બાદ સામાિાળા ધ્િારા અરજદારિે 
ખેતીવિષયક િીજ-જોડાણિા મીટરિે ઓરડીમા ં સ્થાપીત કરિા અંગે રૂ.૪૫૦/- રસીદ િ.ં 
૩૪૬૦૮૫થી તા. ૦૩.૧૨.૨૦૧૬િા રોજ ભરપાઇ કરાિેલ છે. હકીકતમા ં સદર િીજ-જોડાણનુ ં
સ્થળફેર તા.૨૯.૧૧.૨૦૧૨િા રોજ પ્રફોમાય-૧૫ િા ક્રમ િ.ં૮૩૯૫ ધ્િારા િીજ-જોડાણ સ્થળફેરિી 
કાયયિાહી દર્યાિ કરિામા ં આિેલ છે પરંત ુ મીટરિે મીટર ઓરડીમા ં સ્થાવપત કરેલ િથી. 
સામાિાળાિી સદર કાયયિાહી અંતગયત જે તે સલૂચત વિયમોનુ ંપાલિ કરિામા ંઆિેલ િ હોઇ, 
સામાિાળાિી સદર કાયયિાહી ક્ષવતયકુ્ત છે. 

૪.૩. અરજદારિા સદર ખેતીવિષયક િીજ-જોડાણનુ ં િામફેર કયા કારણોસર કરિામા ંઆિેલ િથી?  

જે અંગે સામાિાળા દ્વારા કોઇ જિાબ પાઠિેલ િથી. ફોરમ સમક્ષિી અરજદારિી ફરરયાદ બાદ 
સામાિાળા ધ્િારા સદર િીજ-જોડાણિે જેઠાભાઇ રામજીભાઇ ડાભીિા િામથી જેન્તીભાઇ   
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જેઠાભાઇ ડાભીિા િામે િામફેર કરિા અંગે એસ.આર.િ.ં ૮૪૭૧૪૭૭થી અંદાજપત્ર રૂ. ૯૩૫/ -  
નુ ં પાઠિિામા ંઆિેલ. જે તા.૨૨.૧૨.૨૦૧૬િા રોજ ભરપાઇ કરેલ છે. સામાિાળાિા જણાવ્યા 
મજુબ સદર િીજ-જોડાણ જેન્તીભાઇ જેઠાભાઇ ડાભીિા િામે હિે પછીિા બીલલિંગથી કરિામા ં
આિશે. 

૪.૪. ઉપરોક્ત પેરા િ.ં ૪.૩ મા ં દશાયવ્યા મજુ્બ સામાિાળા ધ્િારા ખેતીવિષયક િીજ-જોડાણિા 
િામફેરિી કાયયિાહી વિયત સમયમયાયદામા ંકરિામા ંઆિેલ િથી. જે અંગે સામાિાળાિા ં પેટા-
વિભાગીય કચેરીિા બીલલિંગ વિભાગિા સલંગ્િ કમયચારી/ અવધકારીિી બેદરકારી સ્થાવપત થતી 
હોઇ તે અંગે યોગ્ય ઘરટત કાયયિાહી કરિા આથી સલૂચત કરિામા ંઆિે છે. 

૪.૫. અરજદારે પેરા િ.ં ૨.૮ મા ંદશાયવ્યા મજુબ ફોરમિા હકુમ અન્િયે સામાિાળા ધ્િારા કાયયિાહી 
કરીિે ઘર-િપરાશનુ ં િીજ-જોડાણ ચાલ ુ કરિામા ં આિેલ છે, તથા ઉપરોક્ત ફરરયાદનુ ં   
વિરાકરણ થયેલ છે, તેમ અરજદારે જણાિેલ છે. આ સજંોગોમા ંઅતે્રથી કોઇ હકુમ િથી. 

૪.૬. ખચય અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૭. અરજદારિી અરજી/ રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 

         
 
 

         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 

          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 

તા. ૨૭.૦૨.૨૦૧૭ 


