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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૨૫/૨૦૧૮ 

અરજદાર : શ્રી દાઉદભાઈ પનભુાઈ ગાહા 
   ડંુગર રોડ, ગામ: મોટા આસરાણા-૩૬૪૨૮૦ 
   તા. મહિુા. જી. ભાિિગર. 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી દાઉદભાઈ પનભુાઈ ગાહા 
   

વિરૂધ્ધ 
 

સામાિાળા : િાયબ ઈજિેર 
   પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ 
   ગ્રા્ય પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૧, મહિુા-૩૬૪૨૯૦. જી.ભાિિગર.  

રજૂઆત કરિાર: શ્રી એચ.એિ.શાહ, કાયયપાલક ઈજિેર, 
પીજીિીસીએલ, મહિુા વિભાગીય કચેરી.    

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

ફરરયાદ િ.ં૧૪૧/૨૦૧૭-૧૮ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૭૫૯ તા.૧૪.૦૨.૨૦૧૮ િા હકુ્મથી 
િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
િ.ં૨૫/૨૦૧૮ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા.૨૪.૦૪.૨૦૧૮ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર ભાિિગર જીલ્લાિા મહિુા તાલકુાિા મોટા આસરાણા ગામ ખાતે રહણેાકંનુ ં મકાિ 

ધરાિે છે, જેમા ંિવુ ંિીજ જોડાણ મેળિિા અરજી કરેલ છે. અરજદારે તા.૧૮.૦૪.૨૦૧૩ િા રોજ 
િિા િીજ જોડાણિી િોંધણી પેટે રૂ.૪૦/- ભરપાઈ કરેલ છે. 

૨.૨. અરજદારિા રહણેાકંિા મકાિિી સ્થળ તપાસ બાદ સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા 
તા.૦૬.૦૫.૨૦૧૩ િા રોજ અંદાજપત્ર પાઠિિામા ં આિેલ. અંદાજપત્રિી રકમ રૂ.૩૭૦૦/- 
અરજદાર દ્વારા તા.૧૦.૦૫.૨૦૧૩ િા રોજ ભરપાઈ કરિામા ંઆિેલ તથા ટેસ્ટ રીપોટય  ફી રૂ.૨૦/- 
પણ ભરપાઈ કરિામા ંઆિેલ.  
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૨.૩. અરજદારે િીજ જોડાણ મેળિિા અથે સામાિાળાિી કચેરીમા ંઅિાર િિાર રજૂઆત કરેલ તેમ 
છતા ં અરજદારિે માગંણી મજુબનુ ં િીજ જોડાણ આપિામા ં આિેલ િહીં, જેથી અરજદારે 
સામાિાળા િીજ કંપિીિી ફોરમ સમક્ષ ફરરયાદ કરેલ.  

૨.૪. ફોરમ દ્વારા અરજદારનુ ંિીજ જોડાણ ૩૦ રદિસમા ંચાલ ુકરી આપિા હકુમ કરિામા ંઆિેલ છે 
તેમ છતા ંસામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા અરજદારનુ ંિીજ જોડાણ ચાલ ુકરિામા ંઆિેલ િથી. 
આમ, સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા ફોરમિા હકુમિો ભગં કરેલ છે.  

૨.૫. સરકારશ્રી દ્વારા ગામિા છેિાડામા ંરહતેા હોઈ તેઓિે પણ મફત િીજ જોડાણ આપિામા ંઆિે 
છે. ગામતળ કે સીમતળ/જગંલ હોય કે દરરયાકાઠંો હોય તયા ંિીજ જોડાણ આપિામા ંઆિે છે. 
હાલમા ંખેતીિાડી વિસ્તારમા ંપણ રહણેાકંિા મકાિોિા િીજ જોડાણિે ૨૪ કલાક િીજ પરુિઠો 
પરૂો પાડિામા ંઆિે છે.  

૨.૬. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા ફોરમિા હકુમિો અિાદર કરેલ હોઈ વિયમ મજુબ પગલા ંલેિા 
તથા િીજ જોડાણ ચાલ ુકરી આપિા અરજદારે વિિતંી કરી.       

3.0. Respondent has represented the case as under. 

3.1. Appellant, Shri Daudbhai Punabhai Gaha had applied for residenetial 

rural connection, details of which are as under: 

 Category:    Residential Rural 

 Date of registration:  18.04.2013 

 M.R.No.    616713 

 Amount:    Rs. 40/- 

 F.Q.No.    2414 

 Amount:    Rs.3700/- 

 Date of FQ issue:   06.05.2013 

 Date of FQ paid:   10.05.2013 

 MR No.    618252 

 Fee of Test Report paid:  10.05.2013 

 MR No.    618254 

3.2. It is submitted that at the time of releasing the connection it was noticed 

that premises/location is not in village Gamtal area but it is in the 

agriculture land area. Hence as per the norms of Respondent’s 

company, connection was not released. This matter was conveyed to the 

Appellant vide letter No.7246 dated 24.11.2017. 
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3.3. It is submitted that Appellant was informed three times vide below 

mentioned letters to provide necessary revenue documents so that 

connection can be released. 

 (i) Letter No. 7495 dated 07.12.2017. 

 (ii) Letter No. 10737 dated 07.12.2017. 

 (iii) Letter No. 684 dated 31.01.2018. 

3.4. Appellant has not responded any letter of the Respondent. Deputy 

Engineer, Mahuva Rural sub-division has visited the site on 02.02.2018 

and made Rojkam in presence of Appellant. As per the Rojkam made 

the connection is required in the agriculture land bearing Revenue 

Survey No.143P of village Mota Asarana.  

 3.5. Forum has given final order to release the connection from agriculture 

feeder considering the AGRL connection from nearby agriculture feeder 

as per norms of Respondent company and Appellant had given his 

consent for the same. The process was to be initiated within 30 days of 

Forum order but due to heavy work of recovery of arrears during 

March,2018, Respondent could not initiated the action in time, and for 

this lapse disciplinary action was initiated against Deputy Engineer, 

Mahuva Rural sub-division. 

3.6. It is submitted that Appellant had applied to get new connection in a 

village Gamtal but actual location was in agriculture land area. 

Therefore, land ownership documents are required to be collected for 

agriculture land from Appellant. Moreover, as per the norms of company 

approval for sanctioning AGRL connection is vested with 

Superintending Engineer of Circle Office. 

3.7. Deputy Engineer, Mahuva Division Office had visited the site and met 

the appellant and requested him to provide necessary documents so 

that process to release the connection can be initiated.  

3.8. It is submitted that disciplinary actions are also initiated against the 

defaulter for lapses regarding improper survey, issue of estimate 

without proper scrutiny of documents, no actions to release the 

connection after payment of estimated amount.  
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3.9. It is submitted that on receipt of required documents regarding 

ownership of agriculture land from the Appellant the application would 

be processed for release of connection.  

3.10. It is also submitted that copy of representation filed by Appellant before 

Ombudsman was not received by Respondent. On receipt of letter dated 

12.04.2018 from the office of Ombudsman, Deputy Engineer had visited 

the site immediately and met Appellant to get copy of representation 

made by Appellant to Ombudsman, but it was not received by sub-

division office.       

:::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. અરજદારિી હાલિી રજૂઆત ફોરમિા હકુમ અન્િયે િોંધિામા ં આિેલ તારણો મજુબ 

ઘરિપરાશનુ ં  િીજ જોડાણ ચાલ ુકરિા અંગેિી છે. પેરા િ.ં ૩.૧ મા ંદશાયવ્યા મજુબ અરજદારે 
ઘરિપરાશનુ ંિીજ જોડાણ મેળિિા અરજી કરેલ છે, તથા અંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરપાઈ કરેલ છે 
તથા ટેસ્ટ રીપોટય  પણ રજૂ કરેલ છે.  

૪.૨. અરજદારિી ઘરિપરાશિા િીજ જોડાણિી માગંણી ગામતળ બહારિા વિસ્તારમા ંમાલમુ પડતા ં
સામાિાળા દ્વારા સદર િીજ જોડાણ કાયાયન્ન્િત કરાયેલ િથી તથા સદર િીજ જોડાણિી માગંણી 
અંગેિા જરૂરી રેિન્ય ુદસ્તાિેજી પરુાિા રજૂ કરિા અરજદારિે સમયાતંરે મારહતગાર કરેલ છે.  
પરંત ુઅરજદારે દસ્તાિેજી પરુાિા સામાિાળાિે રજૂ કરેલ િથી. સામાિાળા દ્વારા તા.૦૨.૦૨.૧૮ 
િા રોજ અરજદારિા િીજ જોડાણિી માગંણીિાળા સ્થળ પર અરજદારિી હાજરીમા ંરોજકામ પણ  
કરિામા ં આિેલ, જે મજુબ િીજ જોડાણ ખેતી વિષયક જમીિ સરિે િ.ં 143P ગામ મોટા 
આસરણામા ંમાગંિામા ંઆિેલ છે તે મજુબિી િોંધ કરેલ છે.  

૪.૩. ફોરમ દ્વારા કરિામા ંઆિેલ હકુમ અન્િયે િોંધિામા ંઆિેલ તારણ મજુબ સદર િીજ જોડાણિી 
માગંણીિાળી જગ્યા અિે મકાિ ગામતળ બહાર ખેતી લાયક જમીિમા ંછે, તથા તેિી માલલકી 
અરજદારિા વપતાશ્રીિી છે. ફોરમિા તારણમા ંિોંધ કયાય મજુબ અરજદારે ખેતીિાડી રફડરમાથંી 
િીજ જોડાણ લેિા અંગે તૈયારી દશાયિેલ છે.  

૪.૪. ફોરમિા હકુમ અન્િયે અરજદારિે તારણ િ.ં૩.૭ મજુબ ૩૦ રદિસમા ંિીજ જોડાણ આપિાિી 
કાયયિાહી ચાલ ુકરિા જણાિિામા ંઆિેલ છે. ફોરમિા હકુમ મજુબ તારણ િ.ં ૩.૭ િીચે મજુબ 
છે.  

 “સદર અરજદારિા સ્થળ પર જે તે સમયે કંપિીિા કમયચારી મીટર લગાિિા તેમજ સ્થળ 
ચકાસણી કરિા જતા ંઆપશ્રી દ્વારા જે િીજ કિેક્શિિી માગંણી કરેલ છે તે ગામતળિી બહાર 
તેમજ પડતર જગ્યામા ંઆિેલ છે તેવુ ંજાણિા મળેલ”.    
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૪.૫. સિુિણી દર્યાિ અરજદારિે િીજ જોડાણિી માગંણીિાળા સ્થળ અંગે માલલકી અંગેિા દસ્તાિેજી 
પરુાિા સામાિાળાિે રજૂ કરિા જણાિેલ, જે દસ્તાિેજો રજૂ કરિા અરજદારે સમંવત દશાયિેલ. 

૪.૬. વિદ્યતુ પરુિઠા સરંહતા અિે આનષુાલંગક બાબતો વિવિયમો જાહરેિામા િ.ં૪/૨૦૧૫ અંતગયત 
અરજદાર િીજ જોડાણિી માગંણીિાળા સ્થળિા જરૂરી દસ્તાિેજો રજૂ કરે તયારબાદ અરજદારનુ ં
સદર િીજ જોડાણ હયાત વિયમોનસુાર  પ્રસ્થાવપત કરિા સામાિાળાિે સલૂચત કરિામા ંઆિે છે. 

૪.૭. પેરા િ.ં ૩.૬ તથા પેરા િ.ં ૩.૮ મા ંદશાયિેલ બાબત અંગે સામાિાળા દ્વારા િિા િીજ જોડાણ 
અંગેિી કાયયિાહી જે તે વિરદિષ્ટ  જોગિાઈ હઠેળ જરૂરી દસ્તાિેજો મેળિી તથા સ્થળિી ખરાઈ 
કયાય િગર કરેલ હોિાિા કારણોસર સદર હાલિો પ્રશ્ન ઉપન્સ્થત થયેલ છે જેમા ંસામાિાળાિી 
બેદરકારી સાલબત થાય છે, જે અંગે સામાિાળાએ જિાબદાર અવધકારી સામે વશક્ષાતમક કાયયિાહી 
હઠેળિા પગલા ંસલૂચત કરેલ છે. િિા િીજ જોડાણ અંગેિી કાયયિાહી વિદ્યતુ પરુિઠા સરંહતા 
જાહરેિામા િ.ં ૪/૨૦૧૫ િી સલૂચત જોગિાઈ હઠેળ કરિા સામાિાળાિે સલૂચત કરિામા ંઆિે છે.  

૪.૮. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૬ તથા ૪.૭ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૯. ખચય અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૧૦. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
    
 
 
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૧૬.૦૫.૨૦૧૮. 


