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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૧૧૩/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રીમતી મીનાક્ષીબેન ખમુાનસ િંહ પરમાર 
   ગામ: વાડલા ગીર-૩૬૨૧૪૦ . તા.તલાલા. જી. ગીર  ોમનાથ 
 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી શક્તતસ િંહ કે. પરમાર, અસિકૃત પ્રસતસનસિ   
 

વિરૂધ્ધ 
 

સામાિાળા : કાર્યપાલક ઈજનેર, 
પસિમ ગજુરાત વીજ કંપની લલસમટેડ, 
સવભાગીર્ કચેરી, વેરાવળ-૩૬૦૦૨૪. જી. ગીર  ોમનાથ.    

 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી ડી.વી.લાખાણી, કાર્યપાલક ઈજનેર, પીજીવી ીએલ, વેરાવળ.  

શ્રી જે.એમ.વાઢેર, નાર્બ ઈજનેર, પીજીવી ીએલ, અંકોલવાડી.   
 

::: રજૂઆત::: 
 

૧.૦. અરજદારે, પસિમ ગજુરાત વીજ કંપની લલસમટેડ, રાજકોટના ગ્રાહક ફરરર્ાદ સનવારણ ફોરમની 
ફરરર્ાદ ન.ં ૭૨/તવા.૦૩/૨૦૧૪-૧૫ અન્વરે્ અપારે્લ હકુમ ક્રમાકં ૧૨૧૩ તા.૦૩.૦૨.૨૦૧૫ ન ુ
પાલન ન થવાથી અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કે  રજીસ્ટરે દાખલ કરી 
કે  ન.ં૧૧૩/ ૨૦૧૭ થી નોંિેલ છે. આ કે ની સનુવણી તા.30.11.2017 ના રોજ રાખેલ, જેમા ં
અરજદાર હાજર રહલે નહીં.  દર કે ની બીજી સનુવણી તા. ૨૧.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ રાખવામા ં
આવેલ. 

૨.૦. સનુવણી દરમ્ર્ાન અરજદારે નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર, મુ.ં વાડલાગીર, તા.તલાલા, જી. ગીર  ોમનાથ ખાતે બીનખેતી જમીનમા ંબનાવેલ 

મકાનમા ંરહણેાકં િરાવે છે. અરજદારે રહણેાકં હતે ુમાટેના વીજ જોડાણની માગણી જ્ર્ોસતગ્રામ 
ફીડર પરથી કરેલ હતી, પરંત ુ ામાવાળા દ્વારા  દર વીજ જોડાણ જ્ર્ોસતગ્રામ ફીડર પરથી 
આપવામા ંઆવેલ નહીં. 
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૨.૨. ગ્રાહક ફરરર્ાદ સનવારણ ફોરમ દ્વારા અરજદારની ફરરર્ાદ અન્વરે્ અરજદારને રહણેાકં હતેનુા 
વીજ જોડાણને જ્ર્ોસતગ્રામ ફીડર પરથી ચાલ ુકરી આપવા હકુમ કરેલ છે, પરંત ુ ામાવાળા 
દ્વારા  દર હકુમ મજુબ અરજદારને વીજ જોડાણ ચાલ ુકરી આપેલ નથી.  

૨.૩. અરજદારે ફોરમના હકુમનુ ંપાલન કરવા  ામાવાળાને આદેશ કરવા સવનતંી કરી.    
૩.૦. સનુવણી દરમ્ર્ાન  ામાવાળાએ નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧.  ગ્રાહક ફરરર્ાદ સનવારણ ફોરમ, રાજકોટ દ્વારા અરજદારના થ્રી ફેઈઝ વીજ જોડાણને 

જ્ર્ોસતગ્રામ ફીડરમાથંી વીજપરૂવઠો મેળવવાની માગંણીના  દંભયમા ંતા.૦૩.૦૨.૨૦૧૫ ના રોજ 
નજીકના જ્ર્ોસતગ્રામ ફીડર પરથી વીજ પરૂવઠો આપવા અંગે હકુમ કરવામા ંઆવેલ હતો.  

૩.૨.  દર ફોરમના હકુમ મજુબ અરજદારના ખેતીવાડી સવસ્તારમા ંઆવેલ રહણેાકં હતેનુા વીજ 
જોડાણને જ્ર્ોસતગ્રામ ફીડર પરથી માગણીના  દંભે  ામાવાળા વીજ કંપનીને નજીકની હર્ાત 
વીજ લાઈન પરથી આશરે ૩.૨ રક.મી. વીજ લાઈન અને ૫ કે.વી.એ. નુ ંટ્રાન્ ફોમયર લગાવવાનુ ં
તાસંત્રક રીતે જરૂરી હત ુ.ં  

૩.૩. ફોરમના હકુમની અમલવારી જે તે  મરે્ કરવામા ંઆવેલ ન હતી. અરજદારની વીજ જોડાણ 
માગણી મેળવવાનુ ંસ્થળ જે ખેતીવાડી હતેનુી સવશાળ જમીન વચ્ચે આવેલ બીનખેતી થરે્લ 
માત્ર થોડી જમીન પરના બાિંકામવાળા મકાનમા ં જ્ર્ોસતગ્રામ ફીડરમાથંી વીજ પરૂવઠો 
મેળવવા અંગેનો કે  છે.  દર પ્રકારનો કે  જે ખેતીવાડી જમીનના વચ્ચે આવેલ છુટા છવાર્ા 
એકલ દોકલ પ્રકારનો હોઈ,  ામાવાળા વીજ કંપનીના જે તે  મર્ની જોગવાઈ  અન્વરે્, 
એટલે કે GEB ના પરરપત્ર ન.ં 784-I તથા PGVCL/T-7058 dated 23.07.2014 તથા 
GUVNL ના પરરપત્ર  GUVNL-485 dated 28.02.2007 મા ંકરારે્લ સનર્મને અિીન 
જોગવાઈ મજુબ  દર પ્રકારના ખેતીવાડી સવસ્તાર હઠેળ આવેલ બીનખેતી થરે્લ જમીન પર 
બાિંકામ થરે્લ મકાનમા ં ીંગલ ફેઈઝ વીજ જોડાણ જ્ર્ોસતગ્રામ ફીડર પરથી આપી શકાર્ 
નહીં. જ્ર્ોસતગ્રામ ફીડર પરની ર્ોજના  રકારશ્રી પે્રરીત હોઈ  દર ફીડર પરથી અરજદારની 
વીજ જોડાણની માગણી મજુબ વીજ પરૂવઠો આપી શકાર્ તેમ ન હતો.  દર બાબત રાજ્ર્ 
 રકારશ્રીના આદેશ અન્વરે્  ામાવાળા વીજ કંપનીની સનસત સવષર્ક બાબત હોવાના 
કારણો ર અરજદારને જ્ર્ોસતગ્રામ ફીડર પરથી વીજ જોડાણ આપવામા ંઆવેલ ન હત ુ.ં 

૩.૪. રાજ્ર્  રકારશ્રીની આવા વીજ જોડાણો બાબતની પ્રવતયમાન સનસત મજુબના પરરપત્ર ન.ં 
GUVNL/2719 dated 30.01.2017 ના પેરા ન.ં૧ મા ંજણાવ્ર્ા મજુબ આવા છુટા છવાર્ા 
મકાનોમા ંવીજ જોડાણ બાબતે ખતેીવાડી ફીડરમાથંી વીજ પરૂવઠો આપવા અંગેની પ્રવતયમાન 
જોગવાઈઓ કરવામા ંઆવેલ છે.  દર પરરપત્રના પેરા ન.ં ૧ ના પેટા પેરા ન.ં ૩ અને ૬ મા ં
સવસ્તાર પવૂયક માગયદશયન આપેલ છે જે નીચે મજુબ છે.  

 પેટા પેરા િ.ં3 : જો આવા વીજ જોડાણ માટે JGY ફીડર લબંાવવામા ંઆવે તો JGY ર્ોજના 
અંતગયત ખતેીવાડી ફીડરને અલગ કરવાનો હતે ુર થતો નથી. તેમજ વીજચોરી અને 
અકસ્માતની શક્યતાઓ વિી જાર્ છે. આથી હર્ાત સનસત મજુબ જ આવા વીજ જોડાણ 
ખેતીવાડી ફીડર પરથી જ આપવા ર્ોગ્ર્ છે.  
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પેટા પેરા િ.ં૬ : તેવા  જંોગો કે જેમા ંખેતીવાડી સવસ્તાર વચ્ચે કોઈ નાનો સવસ્તાર કે છુટો 
છવાર્ો સવસ્તાર બીનખેતી થરે્લ હોર્ તો પણ આવા સવસ્તારમા ંખેતીવાડી ફીડર પરથી જ 
વીજ જોડાણ આપવાના રહશેે.          

3.૫. અરજદારને જે જગ્ર્ા પર વીજ જોડાણ આપવાનો હકુમ થરે્લ છે તે સ્થળે  તત  ીંગલ ફેઈઝ 
ગણુવત્તા યતુત વીજ પરૂવઠો મળી રહ ે તે માટેની વીજ સવતરણ પધ્િસત ઉપલબ્િ કરાવી 
ખેતીવાડી ફીડર પરથી Special designed transformer ની વ્ર્વસ્થા કરેલ છે જેથી હાલમા ં
અરજદારના માગણીવાળા સ્થળ પર  તત  ીંગલ ફેઈઝ વીજ પરૂવઠો આપવામા ંઆવે છે. 
અરજદારની  તત  ીંગલ ફેઈઝ વીજ જોડાણની માગણી  તંોષાઈ જતી હોઈ, અરજદારને 
જ્ર્ોસતગ્રામ વીજ સવતરણ પ્રણાલીમાથંી વીજ પરૂવઠો  રકારશ્રીના સનસત સવષર્ક બાબતો 
તેમજ  ામાવાળા વીજ કંપનીના સનર્મોને અિીન બાબતોની સવરૂધ્િની કાર્યવાહી થતી હોઈ, 

અરજદારની માગણી મજુબનુ ંવીજ જોડાણ જ્ર્ોસતગ્રામ ફીડર પરથી આપવામા ંઆવેલ ન હત ુ.ં  
૩.૬.  ામાવાળાએ વધમુા ંજણાવેલ કે  દર કે ની  ાથે જુનાગઢ વતુયળ કચેરી હઠેળના આ પ્રકારના 

સવષર્ બાબતના શ્રી પરુ ોત્તમભાઈ અંબાભાઈ દુિાત્રા, ફોરમ કે  ન.ં PGVCL/CGRF/06/ 

Q.1./15-16/5448 dated 09.06.2015 ને ધ્ર્ાનમા ંલેવામા ંઆવે તો  દર કે મા ંરીવ્ય ુ
હકુમ અન્વરે્  ફોરમ દ્વારા આવા અરજદારના કે ને  લંગ્ન છુટા છવાર્ા રહણેાકં હતેનુા વીજ 
જોડાણને હર્ાત ખેતીવાડી ફીડર પરથી વીજ જોડાણ આપવા હકુમ કરેલ.  

૩.૭. અરજદારને જે સ્થળ પર વીજ જોડાણ આપવાનો હકુમ ફોરમે કરેલ છે તે સ્થળ પર હાલ 
શ્રીમતી મીનાક્ષીબને ખમુનસ િંહ પરમારના નામનુ ં ીંગલ  ફેઈઝનુ ંરહણેાકં હતેનુ ુ ંવીજ જોડાણ 
ગ્રાહક ન.ં૮૮૪૪૮/૦૦૫૦૫/૮ થી ખતેીવાડી ફીડર પરથી આપવામા ંઆવેલ છે.  

૩.૮. અરજદારના વીજ જોડાણ અંગે પ્રવતયમાન ક્સ્થસતનો તાસંત્રક અહવેાલ નાર્બ ઈજનેર, 
અંકોલવાડી દ્વારા તૈર્ાર કરવામા ં આવેલ છે તે મજુબ અરજદારની વીજ જોડાણની 
માગણીવાળા સ્થળ પર રહણેાકં હતેનુ ુ ંવીજ જોડાણ આપવા માટે  ઉભી કરવી પડતી વીજ 
લાઈનમા ંખેતીવાડી ફીડરના  ાત ક્રો ીંગ કરવા પડ ેતેમ છે, જે વીજ લાઈનની મરામતની 
કામગીરી કરવા અથે તથા  લામતીના કારણો ર તાસંત્રક રીતે ર્ોગ્ર્ જણાત ુ ંનથી. સવશેષમા ં
 દર વીજ જોડાણને જ્ર્ોસતગ્રામ ફીડર પરથી ચાલ ુ કરવા અથે ઉભા કરવા પડતા વીજ 
લાઈનના ઈન્રાસ્ટ્રતચરનો અંદાજીત ખચય રૂ. 26,47,918/- જેટલો થાર્ છે, જે ફતત 
અરજદારની માગણી મજુબનુ ંએક વીજ જોડાણને જ્ર્ોસતગ્રામ ફીડરમાથંી ચાલ ુકરવા અંગેનો 
છે.  

૩.૯. હાલની પરરક્સ્થસતમા ં અરજદારને ૧૧ કેવી બામણ ા ખેતીવાડી ફીડર પરથી વીજ જોડાણ 
આપવામા ંઆવેલ છે. અરજદારની માગણી અન્વરે્ નજીકમા ં૧૧ કેવી વાડલા જ્ર્ોસતગ્રામ  
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ફીડર હર્ાત છે.  દર બનેં્ન ફીડરના છેલ્લા એક વષયના વીજ પરૂવઠાની સવગતો નીચે મજુબ 
છે.  

 
Feeder Power On time 

Month No. of 

days 

in a 

month 

Total 

hours 

11KV Bamnasha Ag. feeder 11KV Vadla JGY 

feeder 

Power on 

time (Hrs.) 

% power On 

time (Hrs.) 

Power on 

time (Hrs.) 

% power 

On time 

(Hrs.) 

Nov.16 30 720 683 94.86 713 99.03 

Dec.16 31 744 685 92.07 733 98.52 

Jan.17 31 744 696 93.55 741 99.60 

Feb.17 28 672 629 93.60 665 98.96 

Mar.17 31 744 697 93.68 732 98.39 

Apr.17 30 720 654 90.83 686 95.28 

May-17 31 744 710 95.43 722 97.04 

June-17 30 720 652 90.56 665 92.36 

July-17 31 744 684 91.94 714 95.97 

Aug.-17 31 744 683 91.80 728 97.85 

Sept.17 30 720 695 96.53 687 95.42 

Oct.17 31 744 634 85.22 727 97.72 

 365 8760 8102 92.49 8513 97.18 

  

ઉપયુયતત બાબતથી ફલલત થાર્ છે કે અરજદારને તેઓના  ીંગલ ફેઈઝ  વીજ જોડાણ પર 
ખેતીવાડી ફીડર પરથી  તત વીજ પરૂવઠો મળી રહ ેછે.  

૩.૧૦. ફોરમના હકુમ ન.ં૧૨૧૩ તા.૦૩.૦૨.૨૦૧૫, કે  ન.ં૭૨/તવા.૩/૧૪-૧૫ ની  ામે  ામાવાળા દ્વારા 
રીવ્ય ુઅપીલ દાખલ કરવાની પ્રરક્રર્ામા ં સવલબં થરે્લ હોઈ, ફોરમના  દર હકુમનો તાસંત્રક 
કારણો ર અમલ કરવામા ંઆવેલ ન હતો.  

  રકારશ્રીની સનસત અન્વરે્  ામાવાળા વીજ કંપનીના પ્રવતયમાન સનર્મો મજુબ તેમજ વીજ 
સવતરણ લાઈનની  લામતી, મરામત તથા સ્ટાફની  લામતીના કારણો ર  દર વીજ 
જોડાણની અરજદારની માગણી મજૂંર કરવામા ંઆવેલ નથી.        

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સનૂાવણી દરમ્ર્ાન અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા  ામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરારે્લા 

દસ્તાવેજી પરુાવાઓને આિારે નીચે મજુબના સનણયર્ ઉપર આવુ ંછુ.ં 
૪.૧. અરજદારની હાલની રજૂઆત ફોરમના હકુમનુ ંપાલન કરાવી વીજ જોડાણને જ્ર્ોસતગ્રામ ફીડર 

પરથી વીજ પરૂવઠો મેળવવા અંગેની છે. અરજદાર ગ્રાહક ન.ં૮૮૪૪૮/૦૦૫૦૫/૮ થી ઘર 
વપરાશના વીજ જોડાણનો વપરાશ કરતા આવેલ છે.  

૪.૨. ફોરમ દ્વારા કે  ન.ં૭૨/તવા.૦૩/૧૪-૧૫/૧૨૧૩ તા.૦૩.૦૨.૨૦૧૫ ના રોજ હકુમ કરવામા ંઆવેલ 
છે, જે અંતગયત તા.૧૦.૦૯.૨૦૧૪ ના રોજ નોંિારે્લ ૧૫ રક.વોટ વીજભારની ઘર વપરાશના 
થ્રી ફેઈઝ વીજ જોડણની અરજીને વીજ જોડાણ માટે નજીકના જ્ર્ોસતગ્રામ ફીડર પરથી આપવા 
અંગે બનેં્ન પક્ષકારોને આદેશ કરેલ છે.  દર હકુમ  ામે અરજદારે હાલ તેના આદેશનુ ંપાલન 
કરવા રજૂઆત કરેલ છે. 
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૪.૩. પેરા ન.ં ૩.૩ તથા ૩.૪ મા ંદશાયવ્ર્ા મજુબ  ામાવાળા દ્વારા રાજ્ર્  રકારની સનતી સવષર્ક 
બાબત તથા તેના અંતગયત  ામાવાળા વીજ કંપનીના પરરપત્રની જોગવાઈ રજૂ કરેલ છે. 

૪.૪. પેરા ન.ં૩.૬ મા ંદશાયવ્ર્ા મજુબ  ામાવાળા દ્વારા અરજદારની વીજ જોડાણની માગણી  દંભ ે
 માન પ્રકારની ફરરર્ાદ અથે ફોરમના રીવ્ય ુહકુમની સવગતો રજૂ કરેલ છે, જે મજુબ ફોરમ 
દ્વારા ઘર વપરાશના વીજ જોડાણને ખેતીવાડી ફીડર પર હર્ાત વીજ લાઈનમાથંી વીજળી પરૂી 
પાડવા અંગે હકુમ કરેલ છે.  

૪.૫. અરજદાર પેરા ન.ં૩.૭ અને ૩.૯ મા ંદશાયવ્ર્ા મજુબ ઘર વપરાશના વીજ જોડાણ માટે  તત 
વીજ પરૂવઠો  હાલમા ંમેળવી રહ્યા છે.   

૪.૬. ઉપયુયતત તમામ બાબતોને ધ્ર્ાને લેતા ંફોરમ દ્વારા તા.૦૩.૦૨.૨૦૧૫ ના રોજ કરવામા ંઆવેલ 
હકુમ, જે સનતી સવષર્ક બાબતને  લંગ્ન હોઈ, તેમજ જે તે હર્ાત પરરપત્રને સ ુગંત ન હોઈ, 
ફોરમનો હકુમ માન્ર્ ગણી ન શકાર્, તેમજ અન્ર્ કે મા ંફોરમ દ્વારા  દર પ્રકારની ફરરર્ાદ 
 દંભે ખેતીવાડી ફીડર પરથી વીજ જોડાણ કાર્ાયન્વીત કરવાનો આદેશ કે  ન.ં ૦૬/તવ.૧/૧૫-
૧૬ અન્વરે્ તા.૩૦.૦૫.૨૦૧૫ ના રોજ  હકુમ કરેલ હોઈ, અરજદારની હાલની રજૂઆત ફોરમના 
તા.૦૩.૦૨.૨૦૧૫ નુ ં પાલન કરવા અથે કરેલ હોઈ, અરજદારની ફોરમના હતુમન ુ પાલન 
કરવાની હાલની રજૂઆત સ્વીકારવા પાત્ર નથી.     

૪.૭. આથી આ રીતે પેરા ન.ં૪.૬ મજુબ હકુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૮. ખચય અંગ ેકોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૯. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ  ાથે ફેં લ કરવામા ંઆવે છે. 
    
 
 
         (રદલીપ રાવલ) 
         સવદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ર્, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા. ૦૩.૦૧.૨૦૧૮.  


