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GUJARAT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION 
BEFORE THE ELECTRICITY OMBUDSMAN, GUJARAT STATE 

Polytechnic Compound, Barrack No.3, Ambawadi, 
Ahmedabad-380015 

 
CASE NO. 133/2017 

 

Appellant:  Shri Setandan Haridan Gadhvi 

   At: Tokra Vasahat. Post: Mathasur-383430 

   Via: Idar. Ta.Vadali. Dist. Sabarkantha   

  

Represented by: Shri J.N.Gandhi, Learned Advocate  

   Shri Setandan Haridan Gadhvi 

    

V/s. 

 

Respondent:     Deputy Engineer, 

   Uttar Gujarat Vij Company Limited 

Sub-Division Office, VADALI-383235 

Dist. Sabarkantha. 

   

Represented by: Shri P.J.Patel, DE, UGVCL, Vadali S/dn.    

   Shri R.M.Mehta, S.A.(Legal), UGVCL, Vadali S/dn.  

                                               

       :::PROCEEDINGS::: 

1.0. The Appellant had submitted representation aggrieving with the 

order No.11563 dated 18.11.2107 in case No. UG-03-005-2017-

18, passed by the Consumer Grievances Redressal Forum, Uttar 

Gujarat Vij Company Limited, Sabarmati. The representation was 

registered at this office as Case No.133/2017. The hearing was 

kept on 08.02.2018. The next hearing was kept on 22.02.2018. 

2.0. Appellant has represented the case as under. 

2.1. Appellant is having old land survey No.43 at village Jetpur, Taluka 

Vadali and has his own well in the same survey number, for that 

Namuna No.16 is submitted.  

2.2. Appellant has registered his application for new agriculture 

connection at Survey No.43 and submitted documents such as 
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7.12, 8-A Utara, Form No.16, Hakkpatrak No.6, along with 

application form and paid Rs.200/- as registration charge on 

19.11.2009. 

2.3. Appellant has paid estimate amount of Rs. 6353/- on 03.07.2013 

and executed an agreement with Respondent on the same day. 

After completion of line work, TMN was issued by Respondent on 

14.11.2013. 

2.4. It is submitted that Appellant had contacted Respondent 

personally as well as on phone several times for getting new 

agriculture connection, but no action has been taken by 

Respondent. Therefore, Appellant had filed grievance before CGRF 

and aggrieved by the order of CGRF, he has represented before 

Ombudsman for justice.  

2.5. It is submitted as under: 

 (1) Respondent has not given copy of the reply field before CGRF. 

(2) The TMN was given on 14.11.2013 and as per the Circular 

issued on 16.08.2012 even though Respondent has not cared 

to inform the Appellant. Appellant has purchased electric 

motor and accessories for getting new connection. Act of 

Respondent is not tolerable and against the Electricity 

Act,2003. 

(3) Respondent, Dy. Engineer has submitted details of existing 

agricultural connections in the said survey number, but date 

of application, date of release and details of survey number 

are not submitted, which is required for the ground of appeal.  

(4) Respondent, Dy. Engineer has submitted before CGRF in 

Para No.4-6 that appellant is entitled to get agriculture 

connection if separate application is made after registering 

his own occupancy separately. Appellant has stated that his 

connection should be released on paid pending priority basis 

because there is no mistake on part of appellant. Respondent 
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has wasted time for four years after making payment by 

Appellant and completion of line work under ‘D’ category.  If 

similar reply would have been given after 16.08.2012 by 

Respondent, the Appellant would have got the new 

connection. 

2.6. Appellant has prayed to direct the Respondent to release new 

agriculture connection in Survey No.43 in the name of Appellant.  

3.0. સનુવણી દરમ્યાન સામાવાળાએ નીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર દ્વારા તા. વડાલીના ગામ જેતપરુ ખાતે સરવે ન.ં૪૩ મા ં૭.૫ હોસસ પાવરનુ ંખેતી 

વવષયક વીજ જોડાણ મેળવવા માટેની અરજી તા. ૧૯.૧૧.૨૦૦૯ ના રોજ GP No. 457 

થી નોંધાવવામા ંઆવેલ. 
૩.૨. પેરા ન.ં૩.૧ મા ંનોંધાયેલ અરજીને SR No. 602259 થી નોંધી અરજદારને ‘D’ કેટેગરી 

હઠેળ ખેતી વવષયક વીજ જોડાણ માટેનુ ંરૂ. ૬૩૫૩/- નુ ંઅંદાજપત્ર તા.૨૯.૦૬.૨૦૧૩ના 
રોજ આપવામા ંઆવેલ, જેના ંનાણા ંઅરજદાર દ્વારા રસીદ ન.ં ૫૪૨૫૪૭, ૫૪૨૫૪૮ તથા 
૫૪૨૫૪૯ થી તા. ૦૩.૦૭.૨૦૧૩ના રોજ ભરપાઈ કરવામા ંઆવેલ. 

૩.૩. અરજદારને સ્થળ પર વીજ પરૂવઠો લેવા તૈયાર રહવેા પત્ર ન.ં ૩૦૨૧ તા. ૧૪.૧૧.૨૦૧૩ 
થી જાણ કરવામા ંઆવેલ.  

૩.૪. સદર વીજ જોડાણની પ્રક્રિયા દરમ્યાન ગજુરાત ઉજાસ વવકાસ વનગમ લલવમટેડ દ્વારા પક્રરપત્ર 
ન.ં GUVNL/Tech/2059 dated 16.08.2012 તથા Apex Committee ના 
તા.૧૫.૦૨.૨૦૧૩ ના પત્ર મજુબ, એક જ ખેતી વવષયક સરવે નબંરમા ંબીજુ વીજ જોડાણ 
આપી શકાય નહી તે મજુબની વનતી અમલી બનતા,ં અરજદારને વીજ જોડાણ આપી 
શકાયેલ નથી.  

૩.૫. સામાવાળાએ વધમુા ંજણાવેલ કે ગજુરાત ઉજાસ વવકાસ વનગમ લલવમટેડના હયાત પક્રરપત્ર 
ન.ં GUVNL/Tech-2/RNR/2044 and 2045 dated 25.10.2016 મજુબ એક જ 
સરવે નબંરના વીજ જોડાણમા ંવીજભાર વધારો કરીને બે અલગ અલગ જગ્યા પર મોટર 
ચલાવી શકાય છે.  

૩.૬. અરજદારના સદર સરવે નબંરમા ંહયાત ખેતી વવષયક વીજ જોડાણ નીચે મજુબ ધરાવે 
છે.  

અન.ુન.ં ગ્રાહક નબંર ગ્રાહકનુ ંનામ  લોડ જોડાણની તારીખ  
૧ ૨૯૯૨૭૧૦૦૩૮૮ ગઢવી જોરખા રામદાન ૭.૫. હો.પા. ૧૮.૦૪.૨૦૧૧ 
૨ ૨૯૯૨૭૧૦૦૪૨૬ ગઢવી રણજીતવસિંહ આઈયાદંાનજી ૭.૫ હો.પા. ૩૦.૧૨.૨૦૧૧ 
૩ ૨૯૯૨૭૧૦૦૩૪૫ ગઢવી દીપદાન સાદુલજી  ૭.૫ હો.પા. ૨૦.૧૨.૨૦૧૧  
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 પ્રવતસમાન વનતીમા ં ફેરફાર થતા ં ગજુરાત ઉજાસ વવકાસ વનગમ લલવમટેડના પક્રરપત્ર 
No.GUVNL/Tech-2/2044 dated 25.10.2016 મજુબ સદર સરવે નબંરમા ં
અરજદાર આઠ એકરથી વધ ુજમીન ધરાવતા હોય તો બીજુ વીજ જોડાણ મેળવી શકે 
પરંત ુતે અંગે પક્રરપત્રની જોગવાઈ મજુબ નવી અરજી નોંધાવીને તે અંગેની પ્રક્રિયા હાથ  
ધરી શકાય.      

                            :::: હકુમ :::: 
૪.૦. સનૂાવણી દરમ્યાન અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલા 

દસ્તાવેજી પરુાવાઓને આધારે નીચે મજુબના નનણણય ઉપર આવુું છું. 
૪.૧. અરજદારે પેરા નું. ૨.૨ માું દર્ાણવ્યા મજુબ ખતેી નવષયક વીજ જોડાણની અરજી નોંધાવેલ 

છે. કાયણપાલક ઈજનેર, ઈડર દ્વારા પત્ર નું. ૪૪૭૧ તા.૨૧.૦૬.૨૦૧૩ ના રોજ અરજદારની 
સદર ખેતી નવષયક વીજ જોડાણની અરજી મજુબ ૭.૫ હોસણ પાવર વીજભારના વીજ 
જોડાણની તાુંનત્રક મુંજૂરી ‘D’ category માું આપવામાું આવેલ છે. સદર મુંજૂરીના પત્રમાું  
સ્પષ્ટ નોંધવામાું આવેલ છે કે સદર સરવે નું.૪૩ માું કોઈ હયાત વીજ જોડાણ ન હોવાની 
ર્રતે તાુંનત્રક મુંજૂરી આપવામાું આવેલ છે. 

૪.૨. સામાવાળા દ્વારા રજૂ કરવામાું આવેલ દસ્તાવેજોની ચકાસણી દરમ્યાન અરજદારે 
તા.૦૩.૦૭.૨૦૧૩ ના રોજ રૂ.૧૦૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર પર સોગુંદનામુું રજૂ કરેલ છે, જેમાું 
મોજે જેતપરુ, તા. વડાલીના સરવે નું./બ્લોક નું.૪૩ માું અગાઉ કોઈપણના નામે ખેતી 
નવષયક વીજ જોડાણ લીધેલ નથી કે કોઈ વીજ જોડાણ હાલમાું ચાલ ુનથી તેવી બાુંહધેરી 
આપેલ છે.  

 સામાવાળા દ્વારા પાઠવવામાું આવેલ તા.૨૯.૦૬.૨૦૧૩ના અંદાજપત્રનાું નાણાું અરજદારે 
તા.૦૩.૦૭.૨૦૧૩ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે.  

૪.૩. તા. ૨૭.૧૧.૨૦૧૩ ના રોજ અરજદારના સદર ખેતી નવષયક વીજ જોડાણના વીજ લાઈનનુું 
કામ પણૂણ થયા અંગેનુું પ્રમાણપત્ર આપવામાું આવેલ છે, તેમજ વીજ પરુવઠો લેવા તૈયાર 
રહવેા અંગનેી જાણ અરજદારને તા. ૧૪.૧૧.૨૦૧૩ ના રોજ પત્ર દ્વારા કરવામાું આવેલ છે.  

૪.૪. કાયણપાલક ઈજનેર, ઈડર દ્વારા સદર ખેતી નવષયક વીજ જોડાણની કેસ ફાઈલ 
તા.૩૦.૧૧.૨૦૧૩ ના રોજ સરવે નું./બ્લોક નું.૪૩ ના તમામ ભાગીદારોની નોટરાઈઝ્ડ 
સુંમનતપત્ર મેળવ્યા બાદ વીજ જોડાણ ચાલ ુકરવા મુંજૂરી આપવામાું આવેલ છે.  

૪.૫. પેરા નું. ૩.૪ માું કરેલ રજૂઆત મજુબ ગજુરાત ઉજાણ નવકાસ નનગમ લલનમટેડના પરરપત્ર નું. 
GUVNL/Tech/2059 dated 16.08.2012 ને અનધક્ષક ઈજનેર, રહિંમતનગર દ્વારા તા. 
૧૦.૦૯.૨૦૧૨ ના રોજ નવભાગીય કચેરીને જરૂરી કાયણવાહી અથે circulate કરવામાું આવેલ 
છે.  
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 Minutes of 16th Apex Co-ordination Committee meeting દ્વારા પણ એક સરવે 
નુંબરમાું હયાત વીજ જોડાણના કેસમાું બીજુ વીજ જોડાણ ન આપવા અંગ ે દરેક વીજ 
કુંપનીને સલૂચત કરેલ છે.  

૪.૬. GERC, નવદ્યતુ જાહરેનામા ક્રમાુંક ૧૧/૨૦૦૫ ની કલમ ૪.૧.૧૭ તેમજ નવદ્યતુ જાહરેનામા 
ક્રમાુંક ૪/૨૦૧૫ ની કલમ ૪.૨૮ તેમજ ગજુરાત ઉજાણ નવકાસ નનગમ લલનમટેડના પરરપત્ર નું. 
GUVNL/Tech/Ag.conn./2189 dated 24.10.2013 મજુબ એક જ સરવે નુંબરમાું 
બે વીજ જોડાણ મળી ર્કે નહીં, તે મજુબની જોગવાઈ કરેલ છે.  

૪.૭. અરજદારના ખેતી નવષયક વીજ જોડાણની માુંગણીવાળા સરવે નું./બ્લોક નું.૪૩ માું, પેરા 
નું. ૩.૬ માું દર્ાણવ્યા મજુબ, ત્રણ વીજ જોડાણ હયાત છે, તેમ છતાું પણ અરજદારે પેરા 
નું.૪.૨ માું દર્ાણવ્યા મજુબ સોગુંદનામુું રજૂ કરી, સામાવાળાને ગેરમાગે દોરેલ છે. સામાવાળા 
દ્વારા પણ અરજદારના માુંગણીવાળા સ્થળની ખરાઈ કરી સાચી હકીકત મેળવ્યા વગર વીજ 
જોડાણની દરખાસ્ત ઉપલી કચેરીને મોકલી આપવામાું આવેલ છે. સદર દરખાસ્ત મુંજૂર 
કરતી વખતે પણ કાયણપાલક ઈજનેર દ્વારા કરવામાું આવેલ નોંધ મજુબ પણ અરજદારના 
વીજ જોડાણની માગણીવાળા સ્થળમાું હયાત વીજ જોડાણ અંગેની ખરાઈ સામાવાળા નાયબ 
ઈજનેર દ્વારા  કરવામાું આવેલ નથી, પરુંત ુજેમાું અરજદાર પાસેથી સદર સરવે નુંબર/બ્લોક 
નુંબરમાું વીજ જોડાણ હયાત નથી તે મજુબનુું સોગુંદનામુું મેળવવામાું આવેલ છે. 
સામાવાળાની સદર કાયણવાહી સદુંતર બેદરકારી પવૂણકની તેમજ હયાત પ્રવતણમાન નનયમોનુું 
ઉલ્લુંઘન કયાણ મજુબની જણાય છે. સદર બાબતે જવાબદાર અનધકારી સામે નર્ક્ષાત્મક 
કાયણવાહી કરવા આથી સામાવાળાને સલૂચત કરવામાું આવે છે.  

૪.૮. સદર ઉપરોક્ત  નોંધને ધ્યાને લેતાું તથા પ્રવતણમાન નનયમોની જોગવાઈ ધ્યાને લતેાું ફોરમ 
દ્વારા કરવામાું આવેલ હકુમ સ્વીકારવાપાત્ર છે.           

૪.૯. આથી આ રીતે પેરા નું.૪.૭ તથા ૪.૮ મજુબ હકુમ કરવામાું આવે છે. 
૪.૧૦. ખચણ અંગ ેકોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૧૧. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરવામાું આવે છે. 
 
 
 
         (રદલીપ રાવલ) 
         નવદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૨૬.૦૨.૨૦૧૮. 


