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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં૦૬/૨૦૧૯ 

 

અરજદાર : શ્રી ચાિડા કરશિભાઈ રામશીભાઈ માલદે 
     મુ.ં ગઢકા-૩૬૧૩૨૦. તા. કલ્યાણપરુ. જી.દેિભમુી દ્વારકા 
   

રજૂઆત કરિાર: કોઈ  હાજર િ રહ્ુ.ં 
    

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા :  કાયયપાલક ઈજિેર  
     પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, વિભાગીય કચેરી, દ્વારકા-૩૬૧૩૩૫. 
 

રજૂઆત કરિાર:  Shri S. P. Kansagara, DE, PGVCL, Kalyanpur S/dn.   
      :: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, રાજકોટિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી 

ફરરયાદ િ.ં૩૨/ક્િા.૦૨/૧૮-૧૯ અન્િયે પત્ર િ.ં ૧૦૫૪૯-૧ તા.૦૪.૧૨.૨૦૧૮ િા રોજ અપાયેલ 
હકુમથી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી 
કેસ િ.ં૦૬/૨૦૧૯ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા. ૧૪.૦૨.૨૦૧૯ તથા તા.૨૬.૦૨.૨૦૧૯ 
િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ,પરંત ુબને્ન સિુિણી દર્યાિ અરજદાર હાજર રહલે િહીં. 

૨.૦. અરજદારે લેલખતમા ંિીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર, શ્રી ચાિડા કરશિભાઈ રામશીભાઈ માલદે દ્વારા દેિભમુી દ્વારકા જીલ્લાિા, કલ્યાણપરુ 

તાલકુાિા ગઢકા ગામે િવુ ં ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ મેળિિા િોંધણી ચાર્જ પેટે રૂ.૨૦૦/- 
તા.૦૬.૦૫.૨૦૧૩િા રોજ ભરપાઈ કરિામા ંઆિેલ. 

૨.૨. સામાિાળા દ્વારા િીજ જોડાણ અંગેનુ ં અંદાજપત્ર Registered Post AD દ્વારા મોકલિામા ં
આિેલ. સદર અંદાજપત્ર અરજદારિા કાકાિે મળેલ, જેઓ અભણ અિે અજ્ઞાિ હોઈ, અંદાજપત્ર 
તેઓિા ઘરે રાખી મકેુલ. અરજદારિે અંદાજપત્ર મળ્યા અંગેિી જાણ મોડી થઈ જેથી અરજદાર 
જ્યારે અંદાજપત્રિા ં િાણા ં ભરપાઈ કરિા સામાિાળાિી કચેરીએ ગયેલ ત્યારે સદર 
અંદાજપત્રિા ં િાણા ં ભરપાઈ કરિાિી મદુત પસાર થઈ ગઈ હોિાનુ ં સામાિાળા દ્વારા 
જણાિિામા ંઆિેલ. સદર બાબત અંગે અરજદારે ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમ, રાજકોટ ખાતે 
ફરરયાદ દાખલ કરેલ, જેમા ંફોરમે એક તરફી વિણયય લીધેલ છે. 

૨.૩. સામાિાળાિી કચેરી તરફથી અરજદારિે અંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરિાિી મદુતમા ંિધારો કરિાિી 
અરજી કરિા અંગે કોઈ સચૂિા આપિામા ંઆિેલ િથી, તથા તે અંગેિી જાણ કરતી મારહતી 
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સામાિાળાિી કચેરીિા બોડય પર પણ લગાિેલ િથી, તેથી અરજદાર દ્વારા અંદાજપત્રિા ંિાણા ં
ભરિાિી મદુતમા ં િધારો કરિા કોઈ રજૂઆત કરિામા ંઆિેલ િહી અિે સામાિાળા દ્વારા 
અંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરિાિી મદુતમા ંકોઈ િધારો કરી આપિામા ંઆિેલ િહીં. 

૨.૪. ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમ દ્વારા અરજદારિે જણાિિામા ંઆિેલ કે ફોરમિી સિુિણીમા ં
અરજદાર અથિા તેઓએ વિયકુ્ત કરેલ એડિોકેટ વસિાયિા અન્ય પ્રવતવિવધ હાજર રહી શકે. 
આમ, અરજદારિી અપીલિી સિુિણી િ થાય તેિા પ્રયાસો સામાિાળા હાથ ધરે છે.  

૨.૫. અરજદાર છ િષયથી િીજ જોડાણ મેળિિા અંગે રાહ જોઈ રહ્યા છે. અરજદારિે સદર િીજ 
જોડાણિી અરજી અન્િયેનુ ંિીજ જોડાણ િ મળે તો મોટુ નકુસાિ થાય તેમ છે. ન્યાયિા રહતમા ં
સદર િીજ જોડાણિા અરજી અન્િયેિા અંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરપાઈ કરિાિી મદુત િધારી, 
સદર અંદાજપત્રિા ંિાણા ંસામાિાળા સ્િીકારીિે િીજ જોડાણ આપે તે મજુબિો હકુમ કરિા 
અરજદારે વિિતંી કરી.      

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૩.૧.  અરજદારે ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ મેળિિા તા. ૦૬.૦૫.૨૦૧૩ િા રોજ િોંધણી ચાર્જ 

રૂ.૨૦૦/-  ભરપાઈ કરી અરજી િોંધાિેલ જેિો SR No.4152108 છે.  
૩.૨. સામાિાળા દ્વારા પત્ર િ.ં૮૩૬૧ તા.૩૦.૧૨.૨૦૧૭ િા રોજ પેરા િ.ં૩.૧ મા ં દશાયિેલ અરજી 

અન્િયે રૂ. ૭૪૩૫./- નુ ંઅંદાજપત્ર અરજદારિે પાઠિિામા ંઆિેલ હતુ.ં સદર અંદાજપત્રિી 
ટપાલ અરજદારિા કાકા શ્રી િગાભાઈ રામશીભાઈ ચાિડા દ્વારા સ્િીકારિામા ંઆિેલ હતી. 
સદર અંદાજપત્ર ભરિાિી છેલ્લી તા.૨૯.૦૧.૨૦૧૮ દશાયિિામા ંઆિેલ હતી. અરજદારે સદર  
સમય મયાયદામા ંઅંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરપાઈ કરેલ િથી. 

૩.૩. અરજદારે તા.૨૭.૦૭.૨૦૧૮ િા રોજ ફોરમ સમક્ષ સદર િીજ જોડાણિી અરજીિા અંદાજપત્ર 
અંગે રજૂઆત કરેલ જેમા ંદશાયિેલ છે કે છેલ્લા ચાર માસથી સદર બાબતે સામાિાળાિે રજૂઆત 
કરેલ છે. અરજદારે અંદાજપત્ર ભરિાિી સમય મયાયદા બાદ સામાિાળાિા ફોરમ સમક્ષ રજૂઆત 
કરેલ હોઈ, પ્રિતયમાિ વિયમોનસુાર અંદાજપત્રિી સમય મયાયદામા ંિધારો કરી શકાય િહીં. 
ફોરમ દ્વારા પણ સદર બાબત િોંધીિે હકુમ કરિામા ંઆિેલ છે.  

૩.૪. અરજદારિી તા.૨૭.૦૭.૨૦૧૮િી રજૂઆત અન્િયે સદર બાબતે પત્ર િ.ં ૭૦૦૦ 
તા.૧૮.૦૯.૨૦૧૮ િા રોજ વિગતો રજૂ કરી સામાિાળા દ્વારા જિાબ પાઠિિામા ંઆિેલ છે.  

૩.૫. અરજદારિી હાલિી રજૂઆત અંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરિાિી મદુત િીતી ગયાિા લાબંા સમય 
બાદ કરિામા ંઆિેલ હોઈ, પ્રિતયમાિ વિયમોનસુાર  અંદાજપત્ર સ્િીકારી શકાય તેમ િથી. 
ફોરમિો હકુમ યોગ્ય જાહરે કરિા સામાિાળાએ વિિતંી કરી. 

::ચકુાદો::: 
૪.૦. અરજદારે કરેલ લેલખત રજૂઆત તથા સામાિાળાિી રજૂઆત અિે રજૂ કરાયેલા દસ્તાિેજી 

પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણયય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. પેરા િ.ં૩.૨ મા ંદશાયવ્યા મજુબ અરજદારે ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી અરજીિા અંદાજપત્રિા ં

િાણા ંવિયત સમય મયાયદામા ંભરપાઈ કરેલ િથી, તેમજ અંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરપાઈ કરિાિી 
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સમય મયાયદામા ંિધારો કરિા સામાિાળાિે અરજી/રજૂઆત કરેલ હોય તેિા કોઈ પરુાિા રજૂ 
કયાય િથી. 

૪.૨. અરજદારે તા.૨૭.૦૭.૨૦૧૮ િા રોજ સૌ પ્રથમ ફોરમ સમક્ષ સદર બાબતે અરજી કરેલ છે, જે 
બાબતે સામાિાળા દ્વારા તા.૧૮.૦૯.૨૦૧૮ િા રોજ અરજદારિે પ્રત્યતુ્તર પણ પાઠિિામા ંઆિેલ 
છે.  

૪.૩. ફોરમ સમક્ષિી ત્રણ િખતિી સિુિણીમા ંઅરજદાર હાજર રહલે િથી. હાલિી રજૂઆત સદંભે  
અરજદાર વિદ્યતુ લોક્પાલિી બનેં્ન તારીખોિી સિુિણી િખતે પણ હાજર રહલે િથી. 

૪.૪. િીજ જોડાણ સબંવંધત કાયયિાહીમા ંઅંદાજપત્રિા ંિાણા ંસમયસર િ ભરી શકિા અંગે જે તે 
અરજદારોિે/ગ્રાહકોિે હયાત િીવત વિયમોથી િાકેફ કરિા સામાિાળાિે આદેશ કરિામા ંઆિે 
છે.  

૪.૫. સામાિાળા િીજ કંપિીિી પેટા-વિભાગીય કચેરીિા િોટીસ બોડય પર સદર બાબતે જરૂરી 
માગયદશયિ પરૂૂ પાડિા અંગે યોગ્ય પગલા ંભરિા સામાિાળાિા મખુ્ય ઈજિેરશ્રીિે જણાિિામા ં
આિે છે.  

૪.૬. સદર હકુમિી િકલ સામાિાળા િીજ કંપિીિા મખુ્ય ઈજિેરશ્રીિે જરૂરી કાયયિાહી કરિા અથે 
મોકલી આપિી. 

૪.૭. ઉપયુયક્ત અિલોકિ સદંભે, સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા િીજ જોડાણિી અરજી અન્િયે કરિામા ં
આિેલ કાયયિાહી વિયત જોગિાઈ સાથે સસુગંત જણાય છે, ફોરમ દ્વારા કરિામા ંઆિેલ હકુમ 
સ્િીકારિાપાત્ર છે.      

૪.૮. આ રીતે ઉપયુયક્ત પેરા િ.ં 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.૦૧.૦૩.૨૦૧૯. 


