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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં૦૯/૨૦૧૯ 

  
અરજદાર : શ્રી બોઘાભાઈ કાળુભાઈ િાળા 
      ગામ: પાિઠી-૩૬૪૧૪૦.  તા. તળાજા. જી. ભાિિગર. 
   
રજૂઆત કરિાર: શ્રી ગોરધિભાઈ બોઘાભાઈ િાળા, અવધકૃત પ્રવતવિવધ. 
 
    

વિરૂધ્ધ 
 

સામાિાળા :  કાયયપાલક ઈજિેર  
      પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
     વિભાગીય કચેરી, પાલીતાણા- ૩૬૪૨૭૦         
 
રજૂઆત કરિાર:  શ્રી પી.જી.પરીખ, કાયયપાલક ઈજિેર, પીજીિીસીએલ, પાલીતાણા D.O. 
        

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

ફરરયાદ િ.ં ૧૩૦/૨૦૧૮-૧૯ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૬૫ તા.૦૪.૦૧.૨૦૧૯ થી િારાજ 
થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
િ.ં૦૯/૨૦૧૯ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા. ૨૬.૦૨.૨૦૧૯ તથા તા.૦૫.૦૩.૨૦૧૯ િા 
રોજ રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર શ્રી બોઘાભાઈ કાળુભાઈ િાળા, ભાિિગર જીલ્લાિા, તળાજા તાલકુાિા ગામ પાિઠી 

ખાતે સરિે િ.ં૫૬પૈકી૨ મા ં ખેતી વિષયક જમીિ ધરાિે છે. સદર સરિે િબંરમા ં
તા.૧૬.૦૪.૧૯૯૨ થી 7.5 HP િીજભારનુ ં િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ તથા 
તા.૧૭.૦૩.૧૯૯૩ થી 5.0 HP િીજભારનુ ંિીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૩૪/૪ થી ધરાિે 
છે. સદર બને્ન િીજ જોડાણોિા િીજલબલો અરજદાર વિયવમત રીતે તથા એડિાન્સમા ંભરપાઈ 
કરે છે. ગ્રાહક િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ િા િીજ જોડાણિા િીજલબલિી રકમ એડિાન્સમા ં
તા.૨૯.૧૨.૨૦૧૭ િા રોજ ચકુિેલ, જેિી પહોંચિી િકલ અરજદારે રજૂ કરી. 
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૨.૨. અરજદાર શ્રી બોઘાભાઈ કાળુભાઈ િાળાિા િાિાભાઈ શ્રી રામજીભાઈ કાળુભાઈ િાળાિી ગામ 
પાિઠીિી જમીિમા ંસરિે િ.ં૧૯૧ પૈકી ૩ મા ંખેતી વિષયક િીજ જોડાણ િહીં હોિાથી, િષય 
૧૯૯૭-૯૮ મા ંઅરજદારે સરિે િ.ં૫૬ પૈકી ૨ િી જમીિમાથંી ગ્રાહક િ.ં૩૭૫૧૩/ ૦૫૨૨૬/૩ 
િાળુ િીજ જોડાણ સરિે િ.ં૧૯૧ પૈકી ૩ મા ંસ્થળફેર  કરાિેલ. ત્યારબાદ િષય ૨૦૦૭-૨૦૦૮ 
િા િષયમા ંશ્રી રામજીભાઈ કાળુભાઈ િાળાનુ ંસરિે િ.ં૧૯૧ પૈકી ૩ મા ંિવુ ંિીજ જોડાણ મજૂંર 
થયેલ, જેિો ગ્રાહક િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૪૨૧/૫ છે. ત્યારબાદ ગ્રાહક િ.ં ૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ િાળા 
િીજ જોડાણિે સ્થળફેર કરી સરિે િ.ં૫૬ પૈકી ૨ િી જમીિમા ંફેરિિાિી કાયયિાહી શરૂ કરી, 
જેથી સામાિાળા િીજ કંપિીએ અરજદાર શ્રી બોઘાભાઈ કાળુભાઈ િાળાિા િામનુ ંિીજ જોડાણ, 
જે સરિે િ.ં૧૯૧ પૈકી ૩ મા ંચાલતુ ંહત ુ ંતે બધં કરી દીધેલ. 

 અરજદારિા િાિાભાઈ શ્રી રામજીભાઈ કાળુભાઈ િાળાિા સરિે િ.ં૧૯૩પૈકી૩ મા ંિીજ જોડાણ 
મજૂંર થતા,ં અરજદારે સરિે િ.ં૧૯૧પૈકી૩ મા ં અગાઉ સ્થળફેર કરાિેલ ગ્રાહક િ.ં૩૭૫૧૩/ 
૦૫૨૨૬/૩ િે મળૂ સ્થળે, એટલે કે સરિે િ.ં૫૬ પૈકી ૨ મા ં પરત સ્થળફેર કરાિિા 
તા.૧૫.૧૨.૨૦૦૮ િા રોજ રૂ.૨૦૦/- સ્થળફેર અરજીિી ફી પેટે રસીદ િ.ં RP646407 થી 
સામાિાળાિી કચેરીમા ંભરપાઈ કરેલ, તથા જરૂરી દસ્તાિેજી પરુાિા સામાિાળાિે આપેલ. સદર 
અરજીિા અનસુધંાિે સ્થળ સ્સ્થવતિા સરિેિી કામગીરી કયાય બાદ અરજદારિે સામાિાળા દ્વારા 
રૂ.૪૯,૩૪૯/- નુ ંઅંદાજપત્ર તા.૧૨.૦૫.૨૦૦૯ િા રોજ પાઠિિામા ંઆિેલ. 

૨.૩.   (૧) સદર અંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરપાઈ કરિા અરજદાર સામાિાળાિી કચેરી ખાતે ગયેલ 
પરંત ુફરજ પરિા અવધકારીએ અંદાજપત્રિી રકમ ભરપાઈ કરિાિી િા પાડલે અિે 
જણાિેલ કે િવુ ં અંદાજપત્ર આપિામા ં આિશે, અિે તે મજુબ િાણા ં સ્િીકારિામા ં
આિશે. અરજદારે સદર  ભાિપત્ર તથા રસીદિી િકલ રજૂ કરેલ. 

(૨) ત્યારબાદ િષય ૨૦૧૦-૧૧ િા અરસામા ંઅરજદાર પાસે ઈ-ઉજાય અરજી રીન્યઅુલ ફી પેટે 
રૂ.૨૦૦/- િસલુ કરેલ, પરંત ુતેિા અનસુધંાિે સામાિાળાએ અંદાજપત્ર આપેલ િહીં, 
અિે અરજદારિી મળૂ અરજી મજુબ સમયસર અંદાજપત્ર આપી, રકમ િસલુ કરી, 
આગળિી કાયયિાહી કરિા સામાિાળા દ્વારા કોઈ દરકાર લેિામા ંઆિેલ િહીં.  

૨.૪. અરજદારિે તા.૧૧.૦૪.૨૦૧૪ િા રોજ ફરીથી સામાિાળા દ્વારા રૂ.૫૯૩૫/- નુ ં અંદાજપત્ર 
પાઠિામા ંઆિેલ અિે તેમા,ં મીટર મકૂિાિી સમંવત આપ્યા બાદ જ અંદાજપત્ર સ્િીકારિામા ં
આિશે તેમ જણાિેલ, આથી અરજદારે તા.૧૬.૦૪.૨૦૧૪ િા રોજ મીટર મકૂિાિી સમંવત 
લેલખતમા ં આપેલ, તેમજ પહોંચ િ.ં YD269674, YD269675 and YD269676 થી 
રૂ.૫૯૩૫/- સામાિાળાિી કચેરીમા ં ભરપાઈ કરેલ, જેિી િકલો અરજદારે રજૂ કરેલ. સદર 
અંદાજપત્રિી રકમ ભરપાઈ કયાય બાદ પણ સામાિાળા દ્વારા સરિે િ.ં૫૬ પૈકી ૨ િી જમીિમા ં
િીજ જોડાણ સ્થળફેર કરિાિી કામગીરી, અિાર િિાર રજૂઆત કરિા છતા,ં  હાથ ધરિામા ં
આિેલ િ હતી. 

૨.૫. સદર બાબત અંગે િષય ૨૦૧૮ મા ંઅરજદાર દ્વારા સામાિાળાિા અવધકારી સમક્ષ રજૂઆત કરાતા ં
અરજદારિે લોડ િધારાિી અરજી કરિા જણાિેલ, અિે અરજદાર જો લોડ િધારાિી અરજી 
કરશે તો લોડ િધારો તથા પેનન્ડિંગ સ્થળફેરનુ ંકામ કરી આપિામા ંઆિશે તેમ જણાિેલ. જેથી 
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અરજદારે તા.૧૬.૦૧.૨૦૧૮ િા રોજ રૂ.૨૦૦/-, પહોંચ િ.ં WE866127 થી ભરપાઈ કરી લોડ 
િધારા અંગે અરજી કરેલ, તથા અંદાજપત્રિી રકમ રૂ.૫૩૮/-, પહોંચ િ.ંWE866476, 

WE866477, WE866478 થી તા.૧૯.૦૧.૨૦૧૮ િા રોજ ભરપાઈ કરેલ, જે પહોંચ અરજદાર 
દ્વારા રજૂ કરિામા ંઆિેલ. 

 ત્યારબાદ અરજદારિી સરિે િ.ં૫૬ પૈકી ૨ િી જમીિમા ંકિેક્શિ સ્થળફેર કરિાિી કામગીરી 
તા.૨૭.૦૫.૨૦૧૮ િા રોજ હાથ ધરી, ટ્રાન્સફોમયર, તાર, િીજ પોલ સાથે િીજલાઈિ સ્થળ પર 
ઉભી કરી દેિામા ંઆિેલ, પરંત ુજ્પર આપી િીજ પરુિઠો આજરદિ સધુી શરૂ કરિામા ંઆિેલ 
િથી. 

 સદર બાબત અંગે અરજદાર દ્વારા અિાર િિાર લેલખત તેમજ મૌલખક રજૂઆત કરિામા ંઆિેલ 
પરંત ુસામાિાળા દ્વારા કોઈપણ કાયયિાહી કરિામા ંઆિેલ િહીં. તા.૨૫.૦૯.૨૦૧૮ િા પત્ર દ્વારા 
સામાિાળા િાયબ ઈજિેર, તળાજા દ્વારા જણાિિામા ં આિેલ કે સ્થળ ફેરફારિી અરજીિા 
અનસુધંાિે અમોએ ભરપાઈ કરેલ અંદાજપત્રિી રકમ પરત લેિા કાયયિાહી કરિા જણાિેલ. 
સદર પત્રિી િકલ અરજદારે રજૂ કરેલ. 

૨.૬. અરજદારનુ ંગ્રાહક િ.ં ૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ િાળુ િીજ જોડાણ સામાિાળા દ્વારા ચાલ ુકરેલ િ 
હોિા છતા ંઅરજદારિે વિયવમત િીજલબલ ભરપાઈ કરિા અન્યથા સામાિાળા દ્વારા સ્થળફેરિી 
કામગીરી કરિામા ંઆિશે િહીં તેમ જણાિેલ. આથી અરજદાર દ્વારા તમામ િીજલબલોિા ંિાણા ં
વિયવમત અિે એડિાન્સમા ંભરપાઈ કરિામા ંઆિેલ હોિા છતા ંસામાિાળા દ્વારા િીજ જોડાણ 
ચાલ ુકરી આપિામા ંઆિેલ િથી. 

૨.૭. અરજદારિી ફોરમ સમક્ષિી ફરરયાદ ચાલ ુહોિા છતા ંસામાિાળા દ્વારા તા.૦૧.૧૨.૨૦૧૮ િા 
પત્ર દ્વારા િીજ જોડાણ બાબતે કાયયિાહી કરિા જણાિેલ, જેિી સામે અરજદારિે સખત િાધંો 
અિે વિરોધ છે.  

 અરજદારે જણાિેલ કે ફોરમ સમક્ષિી સિુિણીમા ં સામાિાળાિા જિાબ સાથે રજૂ થયેલ 
તા.૨૮.૦૯.૨૦૧૨ િા પરરપત્ર ક્રમાકં GUVNL/Tech/Ag.conn./2376 િો એકમાત્ર આધાર 
રાખી હકુમ કરિામા ંઆિેલ છે, જે ગેરકાનિૂી છે. સદર પરરપત્ર ખોટી રીતે લાગ ુકરિાિો પ્રયત્િ 
કરિામા ંઆિેલ છે. સદર પરરપત્ર થયા પહલેા ંખેડુત પોતાિા ખેતરમા ંએક કરતા ંિધ ુજરૂરી 
સખં્યામા ં િીજ જોડાણ ધરાિી શકતા હતા અિે અરજદારનુ ં િીજ જોડાણ ગ્રાહક 
િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ તા.૧૬.૦૪.૧૯૯૨ થી રીલીઝ થયેલ છે. અરજદારે સદર િીજ જોડાણિા 
સ્થળફેર અંગે િષય ૨૦૦૮ થી માગંણી કરેલ છે. િધમુા ંઅરજદારે જણાિેલ કે તા.૨૫.૧૦.૨૦૧૬ 
િા રોજ GUVNL િા પરરપત્ર No.GUVNL/Tech-2/RNR/2044 દ્વારા એક સરિે િબંરમા ં
બે ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ આપિા બાબતિા પરરપત્રથી પરરપત્ર િ.ં૨૩૭૬ માિંી વિતીમા ં
ફેરફાર કરિામા ંઆિેલ છે તે મજુબ તા.૨૫.૧૦.૨૦૧૬ બાદ ખેતીિી જમીિમા ંએકથી િધ ુ િીજ 
જોડાણ આપિાિી જોગિાઈઓ કરિામા ંઆિેલ છે, એટલે કે તા.૨૮.૦૯.૨૦૧૨ િા પરરપત્રિી 
જોગિાઈઓ તા.૨૫.૧૦.૨૦૧૬ બાદ આપોઆપ રદ્દ થયેલ હોિા છતા ંતેિે અરજદારિા રકસ્સામા ં
ખોટી રીતે લાગ ુપાડિામા ંઆિેલ છે. 
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૨.૮. ફોરમિી સિુિણી દર્યાિ સામાિાળા દ્વારા રજૂઆત કરિામા ં આિેલ કે ગ્રાહક 
િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ િાળુ િીજ જોડાણ તા.૧૬.૦૪.૧૯૯૨ મા ં સરિે િ.ં૧૯૧ પૈકી ૩ મા ં 
રીલીઝ થયેલ, પરંત ુખરી હકીકતમા ંતે સરિે િ.ં૫૬ પૈકી ૨ મા ંજ રીલીઝ કરેલ જેિો પાચં િષય 
સધુી, એટલે કે િષય ૧૯૯૭-૯૮ સધુી, મળૂ સરિે િ.ં૫૬ પૈકી ૨ િી જમીિમા ંજ િપરાશ કરેલ.  

 અરજદાર દ્વારા સદર િીજ જોડાણિા સ્થળફેરિી અરજી િષય ૨૦૦૮ મા ંરૂ.૨૦૦/- ભરી કરિામા ં
આિેલ, જેિા પરુાિા રજૂ કરેલ હોિા છતા ંફોરમે તેિે ધ્યાિમા ંલીધા વસિાય પક્ષપાવત હકુમ 
કરેલ અિે તળાજા પેટા-વિભાગીય કચેરી ખાતે િષય ૨૦૧૩-૧૪ મા ંફરજ બજાિતા સબંવંધત 
અવધકારી સામે ખાતાકીય પગલા ંભરિાિો ઉલ્લેખ કરી સમગ્ર પ્રકરણ પર ઢાકંવપછોડો કરિાિી 
વિતી અપિાિેલ છે.  

 સામાિાળા દ્વારા સદર અરજી સદંભે તા.૧૨.૦૫.૨૦૦૯ િા રોજ અંદાજપત્ર પાઠિેલ જે હકીકત 
છુપાિિામા ંઆિેલ છે અિે ફોરમિે ગેરમાગે દોરિામા ંઆિેલ છે.  

 સદર ગ્રાહક િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ િા િીજ જોડાણિે સામાિાળા દ્વારા જ્પર આપી સરિે 
િ.ં૫૬ પૈકી ૨ મા ંસ્થળફેર કરી ચાલ ુકરેલ િ હોઈ, સદર િીજ જોડાણિો ઉપયોગ કરેલ િથી. 

 સદર િીજ જોડાણમા ંિષય ૨૦૧૮ મા ંલોડ િધારો કરિા ચાર્જ િસલુ કરિામા ંઆિેલ તેિી સાથે 
ટેસ્ટ રીપોટય  સરહત વિયમોનસુાર જરૂરી તમામ ફોમાયલીટી પરૂી કરિામા ંઆિેલ છે. ત્યારબાદ જ 
સદર િીજ જોડાણ સ્થળફેર કરી તા.૨૭.૦૫.૨૦૧૮ િા રોજ િીજ લાઈિ પોલ તથા તાર બાધંી 
અલગ ટ્રાન્સફોમયર સાથે સરિે િ.ં ૫૬ પૈકી ૨ મા ં ઉભ ુકરિામા ંઆિેલ છે. પરંત ુમાત્ર જ્પર 
આપિામા ં આિેલ િથી, તેથી હાલ ગ્રાહક િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ િાળુ િીજ જોડાણ બધં 
હાલતમા ંછે અિે અરજદારિે ખેતીિી જમીિમા ંવસિંચાઈિી કામગીરી કરિામા ંખબૂજ મશુ્કેલીઓ 
ઉભી થયેલ છે.                         

૨.૯. અરજદારે તા.૦૫.૦૩.૨૦૧૯ િા પત્રથી સામાિાળાિા જિાબિી સામે િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
(૧) સામાિાળા દ્વારા દાખલ કરાયેલ તા.૧૯.૦૨.૨૦૧૯ િા જિાબિી વિગતો 

તા.૨૨.૦૨.૨૦૧૯ િા રોજ દાખલ કરાયેલ જિાબ કરતા ં વિલભન્ન છે અિે તે દ્વારા 
સામાિાળા ગેરમાગે દોરિાિો પ્રયાસ કરતા હોય તેમ લાગે છે.   

(૨) સામાિાળા કાયયપાલક ઈજિેર દ્વારા ફોરમ સમક્ષ રજૂ કરાયેલ તા.૧૧.૧૨.૨૦૧૮ તથા 
તા.૧૩.૧૨.૨૦૧૮ િા જિાબિી િકલ અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ િથી. 

(૩) અરજદારિી અપીલિા પેરા િ.ં૧૪ મા ંદશાયિેલ વિગત સાચી પરુિાર થાય છે, કારણકે 
સામાિાળાએ તા.૨૨.૦૨.૨૦૧૯ િા રોજ મદુ્દા િ.ં૨ મા ંદશાયિેલ વિગતે િીજ જોડાણ 
ગ્રાહક િ.ં૩૭૫૧૩/ ૦૫૨૨૬/૩ મળૂ રીતે સરિે િ.ં૫૬પૈકી૨ મા ંિષય ૧૯૯૨ મા ંચાલ ુ
કરિામા ંઆિેલ હતુ,ં તેમ જણાિેલ છે. 

(૪) સામાિાળાએ પોતાિી રજૂઆતિા મદુ્દા િ.ં૪ મા ંજણાિેલ છે કે શ્રી બોઘાભાઈ કાળુભાઈ 
િાળાિા િામનુ ંસરિે િ.ં૧૯૧ પૈકી ૩ િી જમીિમા ંચાલત ુિીજ જોડાણ સામાિાળા 
કંપિીએ બધં કયુું હોય તેિો કોઈ રેકોડય ઉપલબ્ધ િથી. આ બાબતમા ંઅરજદારે જણાિેલ 
કે િષય ૨૦૧૦ થી ૨૦૧૪ િચ્ચે થયેલ HVDS યોજિા હઠેળિો સરિે જે સામાિાળા 
િીજ કંપિી દ્વારા જ કરિામા ંઆિેલ. જો સામાિાળા સદર સરિે રીપોટય  તથા ખેતીિાડી 
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િીજ જોડાણિા લાગ ુપડતા સ્થળ સ્સ્થવત દશાયિતા િકશાઓ રજૂ કરે તો તમામ સત્ય 
ઉજાગર થાય તેમ છે, કારણ કે સદરહ ુ સરિેમા ં અરજદારનુ ં ગ્રાહક 
િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ િાળુ િીજ જોડાણ સરિે િ.ં૧૯૧ પૈકી ૩ કે સરિે િ.ં૫૬ પૈકી ૨ 
મા ં ચાલતુ ંિથી તેિી હકીકતો સામાિાળા કંપિીિા રેકોડય પર છે, જે દશાયિે છે કે િષય 
૨૦૦૮ િી અરજદારિી સ્થળફેરિી સરિે િ.ં૫૬ પૈકી ૨ િી માગંણી બાદ સદરહ ુિીજ 
જોડાણ સરિે િ.ં૧૯૧ પૈકી ૩ મા ંસામાિાળા કંપિી દ્વારા બધં કરિામા ંઆિેલ છે અિે 
શ્રી રામજીભાઈ કાળુભાઈિા િામે મજૂંર થયેલ િવુ ંગ્રાહક િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૪૨૧/૫  િાળુ 
િીજ જોડાણ જૂિી એલ.ટી. લાઈિિે જ ૧૧ કે.િી. લાઈિમા ં ફેરિી ટ્રાન્સફોમયર અિે 
મીટર જોડી જોળો (જ્પર) આપિામા ંઆિેલ છે. આમ, અરજદારિા િા િામે ચાલતુ ં
ગ્રાહક િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ િાળુ િીજ જોડાણ સરિે િ.ં૧૯૧ પૈકી ૩ મા ંસામાિાળા 
િીજ કંપિી દ્વારા જ િષય ૨૦૦૭-૨૦૦૮ મા ંબધં કરિામા ંઆિેલ છે, તેિી અરજદારિી 
અપીલ અરજીિા પેરા િ.ં૪ િી હકીકતો સાચી છે.  

(૫) અરજદારિી અપીલમા ંપેરા િ.ં૫ મા ંદશાયિેલ હકીકતોથી પરુિાર થાય છે કે સામાિાળા 
િીજ કંપિી દ્વારા િષય ૨૦૧૦ મા ં રૂ.૨૦૦/- િસલૂીિે િીજ જોડાણ સ્થળફેર કરિાિી 
કોઈપણ જાતિી કાયયિાહી કરિામા ંઆિેલ િથી. 

(૬) અરજદારે તા.૧૧.૦૪.૨૦૧૪ િા રોજ પાઠિેલ અંદાજપત્રિી રકમ રૂ.૫૯૩૫/- 
તા.૧૬.૦૪.૨૦૧૪ િા રોજ ભરપાઈ કરી રદધેલ છે, તેમજ અિાર િિાર સામાિાળા 
િીજ કંપિીમા ંરૂબરૂ મલુાકાત પણ લીધેલ છે, પરંત ુસામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા િીજ 
જોડાણ સ્થળફેરિી કાયયિાહી કરિામા ંઆિેલ િથી, અિે જણાિેલ છે કે અરજદારે ટેસ્ટ 
રીપોટય  રજૂ કરેલ િથી. અરજદારે ક્યારેય જાતે િીજ જોડાણ સ્થળફેર કરેલ િથી. 
અરજદારે સરિે િ.ં૫૬ પૈકી ૨ મા ંમોજૂદ િીજ લાઈિ િેટિકય  જે િીજ કંપિી દ્વારા ઉભ ુ
કરિામા ંઆિેલ છે તેિો ફોટોગ્રાફ રજૂ કરેલ. 

(૭) મદુ્દા િ.ં ૭ િા જિાબમા ંજણાવ્યા મજુબ અરજદારે એક સરિે િબંરમા ંબે િીજ જોડાણ 
હોિા બાબતે સામાિાળા િીજ કંપિીિે ગેરમાગે દોરેલ િથી. ખરી હકીકતે સામાિાળા 
િીજ કંપિીિા ઈજિેર દ્વારા ગ્રાહક િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ િાળુ િીજ જોડાણનુ ંઅધરુૂ 
કામ હાથ ધરિા અરજદારિે સામાિાળા દ્વારા િીજભાર િધારો કરાિિા જણાિેલ. જેથી 
તા.૧૬.૦૧.૨૦૧૮ િા રોજ અરજદારે િીજભાર િધારા પેટે રૂ.૨૦૦/- ભરેલ છે. તેિા 
અનસુધંાિે અરજદાર પાસેથી તા.૧૯.૦૧.૨૦૧૮ િા રોજ અંદાજપત્રથી લોડ િધારાિી 
રકમ રૂ.૫૧૮/- તે જ રદિસે સામાિાળાએ િસલુ કરેલ. ત્યારબાદ સ્થળ પર સામાિાળા 
િીજ કંપિીિા કોન્ટ્રાક્ટર મારફત તા.૨૭.૦૫.૨૦૧૮ િા રોજ િીજપોલ, તાર, ટ્રાન્સફોમયર  
સાથેિી િીજ લાઈિ અરજદારિી સરિે િ.ં૫૬ પૈકી ૨ િી જમીિમા ં ઉભ ુ કરિામા ં
આિેલ હોઈ અિે ઘણો સમય પસાર થયા છતા ંસામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા જ્પર-
જોળો આપી િીજ પરુિઠો ચાલ ુ કરેલ િ હોઈ, તેમજ અરજદારિી રજૂઆત પણ 
સાભંળિામા ં આિેલ િ હોિાથી તા.૨૫.૦૯.૨૦૧૮ િા રોજ અરજદારિા પતુ્રએ 
સામાિાળાિે ગ્રાહક િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ િાળુ િીજ જોડાણ ચાલ ુ કરી આપિા 



  Case No.09/2019 

  Page 6 of 12 
 

રજૂઆત કરેલ, જે અંગે સામાિાળાિા િાયબ ઈજિેર દ્વારા અરજદારિા પતુ્રિે 
જણાિિામા ંઆિેલ કે સદર બાબતે સામાિાળાિે િાધંા અરજી મળેલ છે માટે સ્થળ 
તપાસ બાદ િીજ જોડાણ ચાલ ુકરિામા ંઆિશે. િાયબ ઈજિેર દ્વારા તા.૨૫.૦૯.૨૦૧૮ 
િા રોજ અરજદારિી સરિે િ.ં૫૬ પૈકી ૨ િી જમીિ પર સ્થળ તપાસ કરાતા ંકોઈ 
િાધંાજિક બાબત જણાઈ િ હતી માત્ર બીજુ િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૩૪/૪ 
માલમુ પડલે. આમ બે િીજ જોડાણ ચાલ ુહોિાિી હકીકત સામાિાળાએ ઉપજાિી કાઢેલ 
છે. માત્ર એક જ િીજ જોડાણ ચાલ ુ હત ુ.ં આમ, અરજદારિે સમયસર િીજ જોડાણ 
સ્થળફેર કરી આપિામા ંવિષ્ફળ ગયેલા અવધકારી દ્વારા અરજદારિે હરેાિ પરેશાિ કરિા 
અિે અરજદારન ુકાયદેસરનુ ંિીજ જોડાણ રદ કરાિિા િાયબ ઈજિેરશ્રી, તળાજા દ્વારા 
તદ્દિ વિ્િ કક્ષાએ જઈ બિાિટી ગેટપાસ િ.ં૯૯૨૧ તા.૨૫.૦૯.૨૦૧૮ િા રોજથી 
forged પરુાિો ઉભો કરેલ છે, જેિે સામાિાળા દ્વારા સદરહ ુ જિાબ સાથે રેકોડયમા ં
Annexure િો ક્રમ આપ્યા િગર જ રજૂ કરેલ છે, તેમજ અરજદારિે મોકલાિેલ પત્રમા ં
પરરપત્રિી કોઈપણ વિગત દશાયિેલ િથી. 

(૮) ખેતીિાડીિી એક જ જમીિ પર િધારાનુ ંબીજુ િીજ જોડાણ િ આપિાિો પરરપત્ર િષય 
૨૦૧૨ મા ંઆિેલ, પરંત ુઅરજદારિી અરજી િષય ૨૦૦૮ થી પેન્ડીંગ હતી. પરરપત્ર 
આવ્યો તે પહલેા ંતો ખેડુત એક જ જમીિ પર બીજુ િધારાનુ ંિીજ જોડાણ મેળિી શકતા 
હતા. તા.૨૮.૦૯.૨૦૧૨ િા રોજ પરરપત્ર િ.ં૨૩૭૬ મા ંજણાિેલ છે કે બીજુ િીજ જોડાણ 
આપવુ ંિહીં, પરંત ુઅરજદારિે બીજુ િીજ જોડાણ િિેસરથી લેિાનુ ંથત ુ ંિથી, પરંત ુ
જે જૂનુ ંિીજ જોડાણ િષય ૧૯૯૨ થી ચાલતુ ંઆિેલ છે તેિે સ્થળફેર કરિાનુ ંહોિાથી 
અરજદારિી બાબતમા ંસદર પરરપત્ર લાગ ુપડતો િથી. 

(૯) સામાિાળાએ જણાિેલ છે કે ટેસ્ટ રીપોટયિા ંિાણા ંભરેલ િ હોિાથી િીજ જોડાણ રીલીઝ 
કરેલ િથી, તેિો ખલુાસો ઉપરિા મદુ્દામા ંકરેલ છે તેમજ િષય ૨૦૧૮ મા ંથયેલ િીજભાર 
િધારા સાથેનુ ંકેલેન્ડર િષય ૨૦૧૯ નુ ંએડિાન્સ લબલિી રકમ રૂ.૫૭૭૦/- િા લબલિી 
તથા પહોંચિી િકલ અરજદારે સામેલ કરી. 

(૧૦) સામાિાળાએ મદુ્દા િ.ં૧૧ મા ંજણાિેલ છે કે અંદાજપત્ર િ.ં૮૦૪૫ મજુબિા રૂ.૪૯૩૪૯/- 
ભરેલ િ હોિાથી અરજી રદ્દબાતલ ગણિામા ંઆિે છે, તો અરજદારિે શા માટે બીજુ 
અંદાજપત્ર આપિામા ં આિેલ અિે શા માટે તેિા િાણા ં ભરાિિામા ં આિેલ? જો 
અરજદારિી અરજી રદ્દ કરેલ હતી તો શા માટે અરજદારિે જાણ કરિામા ંઆિેલ િ 
હતી? સામાિાળાએ જણાિેલ કે અરજદારે સામાિાળા કંપિીિે ગેરમાગે દોરી િીજભાર 
િધારો કરાિીિે સદર િાડીએ ટ્રાન્સફોમયર ઉભ ુકરાિી દીધેલ છે, તે તદ્દિ ખોટી િાત 
છે. 
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૨.૧૦. અરજદારે િીચે મજુબ દાદ માગંી. 
 (૧) ફોરમિો હકુમ રદ્દ કરિો. 

(૨) ગ્રાહક િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ િાળા િીજ જોડાણિે સરિે િ.ં૫૬પૈકી૨ મા ંજ જ્પર-
જોળો આપી િીજ જોડાણ ચાલ ુકરી આપવુ.ં 

(૩) ફોરમ સમક્ષિી અપીલ અન્િયેિા દસ્તાિેજો મગંાિી અરજદારિે િળતર અંગેિી દાદ 
ન્યાયિા રહતમા ંઆપિી. 

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૩.૧.  અરજદાર શ્રી બોઘાભાઈ કાળુભાઈ િાળા, ગ્રાહક િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ િાળુ ખેતીવિષયક િીજ 

જોડાણ સરિે િ.ં ૧૯૧પૈકી૩ મા ંતા.૧૬.૦૪.૧૯૯૨થી એ-૧ tariff category મા ંચાલ ુકરિામા ં
આિેલ. ગ્રાહક િ.ં ૩૭૫૧૩/૦૫૨૩૪/૪ િાળુ ૫.૦ હોસયપાિર નુ ંખેતી વિષયક િીજ જોડાણ સરિે 
િ.ં૫૬ પૈકી ૨ મા ંતા.૧૭.૦૩.૧૯૯૩ િા રોજ ચાલ ુકરિામા ંઆિેલ.  

૩.૨. તા.૧૦.૧૦.૨૦૧૩ િા રોજ રૂ.૨૦૦/- ભરપાઈ કરી અરજદારે ગ્રાહક િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ િાળુ 
િીજ િીજજોડાણ સરિે િ.ં ૧૯૧ પૈકી ૩ માથંી સરિે િ.ં૫૬ પૈકી ૨ મા ંસ્થળફેર કરાિિા અરજી 
િોંધાિેલ તથા તા. ૦૪.૦૩.૨૦૧૪ િા રોજ સામાિાળા દ્વારા સદર ખેતી વિષયક િીજ જોડાણનુ ં
સ્થળફેર મીટર મકૂિાિી સમંવત અરજદાર પાસેથી મેળવ્યા બાબતિી િોંધ કરી મજૂંર કરેલ. 
તા.૧૧.૦૪.૨૦૧૪ િા રોજ અરજદારિે ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિા સ્થળફેરનુ ંઅંદાજપત્ર 
અરજદાર તરફથી મીટર મકૂિાિી સમંવત આપ્યા બાદ સ્િીકારિામા ંઆિશે, તે શરતે આપિામા ં
આિેલ. તા.૧૬.૦૪.૨૦૧૪ િા રોજ અરજદારે મીટર મકૂિાિી સમંવત રજૂ કરી તેમજ રસીદ 
િ.ંYD269674 to YD269676 તા.૧૬.૦૪.૨૦૧૪ િા રોજ અંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરપાઈ કયાું. 
અરજદારે રજૂ કરેલ પરુાિા િખતે સદર સ્થળફેર અંગેિો ટેસ્ટ રીપોટય  રજૂ કરેલ િ હતો. સદર 
અરજી અન્િયેિા જરૂરી દસ્તાિેજોિી ચકાસણી કરિામા ંઆિેલ. E-urja system મા ં પણ 
અરજદારે ટેસ્ટ રીપોટય  રજૂ કરેલ િથી તે મજુબિી વિગત મળેલ છે.    

૩.૩. સદર ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં ૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ િા સ્થળફેર અંગે અરજદારે 
ટેસ્ટરીપોટય  રજૂ કરેલ િ હતો તેમજ સ્થળ પર તપાસ દર્યાિ મીટર પણ મકૂિામા ંઆિેલ 
િથી, તે બાબત પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે અરજદારે પોતાિી જાતે સદર ખેતી વિષયક િીજ 
જોડાણિે સ્થળફેર કરી સામાિાળા કંપિીિે ગેરમાગે દોરેલ છે.  

૩.૪. સામાિાળા િીજ કંપિીિા પરરપત્ર િ.ં PGVCL/Tech/2376 dated 28.09.2012 મજુબ 
એક જ સરિે િબંરમા ંબે ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ આપી શકાય િહીં. 

૩.૫. િષય ૨૦૧૪ મા ંસદર ઉપયુયક્ત પેરા િ.ં ૩.૪ િો પરરપત્ર અમલમા ંહોઈ, એકજ સરિે િબંરમા ં
બે િીજ જોડાણ આપી શકાય તેમ િથી, જેથી અરજદારિા સદર ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિા 
સ્થળફેર અંગેિી કાયયિાહી કરિાર જે તે  જિાબદાર અવધકારી સામે વશસ્તભગંિા ંપગલા ંલેિાિી 
કાયયિાહી શરૂ કરિામા ં આિેલ છે. સામાિાળા િીજ કંપિીિા પરરપત્ર િ.ં૨૩૭૬ 
તા.૨૮.૦૯.૨૦૧૨ મજુબ એક જ સરિે િબંરમા ંઆઠ એકર કરતા ંિધ ુજમીિ િા હોય તો બે 
ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ િ આપી શકાય. સદર પરરપત્રિા આધારે જો અરજદાર ઈચ્છે તો 
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તેમિા દ્વારા સ્થળફેર કરિામા ંઆિેલ િીજ જોડાણ મળૂ  જગ્યાએ સ્થળફેર કરાિી શકે છે, અથિા 
તો સામાિાળા િીજ કંપિીિા વિયમ મજુબ સ્થળફેર કરેલ િીજ જોડાણ રદ્દ કરિામા ંઆિી શકે  
છે.  

૩.૬. તા.૨૨.૦૨.૨૦૧૯ િા રોજ સામાિાળાએ િધ ુરજૂઆત િીચે મજુબ કરી. 
(૧) ગ્રાહક િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ િાળુ ૫.૦ હોસયપાિરનુ ંિીજ જોડાણ િષય ૧૯૯૨ મા ંચાલ ુ

કરિામા ંઆિેલ હતુ,ં ત્યારબાદ િષય ૨૦૧૮ મા ં૨.૫ હોસયપાિર િીજભાર સાથે કુલ ૭.૫ 
હોસયપાિર િીજભાર િધારો મજૂંર કરિામા ંઆિેલ છે.  

(૨) અરજદારિા જણાવ્યા મજુબ અરજદાર શ્રી રામજીભાઈ કાળુભાઈ િાળા, ગામ પાિઠી, 
સરિે િ.ં૧૯૧ પૈકી ૩ િી ખેતીિી જમીિમા ંગ્રાહક િ.ં ૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ િે સ્થળફેર 
કરાિેલ. શ્રી રામજીભાઈ કાળુભાઈ િાળાિા િામે સરિે િ.ં૧૯૧ પૈકી ૩ િાળી જમીિમા ં
િષય ૨૦૦૭-૦૮ દર્યાિ િવુ ં િીજ જોડાણ મજૂંર કરિામા ં આિેલ જેિો ગ્રાહક 
િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૪૨૧/૫ છે. જેથી ગ્રાહક િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ િાળુ ખેતી વિષયક િીજ 
જોડાણ સરિે િ.ં૧૯૧ પૈકી ૩ માથંી સરિે િ.ં૫૬ પૈકી ૨ િાળી જમીિમા ંસ્થળફેરિી 
કાયયિાહી શરૂ કરેલ હોય, તે દર્યાિ સદર િીજ જોડાણ સામાિાળા િીજ કંપિીએ બધં 
કયુું હોય તેિા કોઈ પરુાિા ઉપલબ્ધ િથી. 

(3) અરજદારે, ગ્રાહક િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ િા ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિે સરિે િ.ં૧૯૧ 
પૈકી ૩ માથંી સરિે િ.ં૫૬ પૈકી ૨ મા ં સ્થળફેર માટે રૂ.૨૦૦/- િોંધણી ચાર્જ પેટે 
તા.૧૫.૧૨.૨૦૦૮ િા રોજ, ભરેલ હતા, જે અરજી અન્િયે તળાજા પેટા-વિભાગીય કચેરી 
દ્વારા રૂ. ૪૯,૩૪૯/- નુ ંઅંદાજપત્ર પત્ર િ.ં૮૦૪૫ તા. ૧૨.૦૫.૨૦૦૯ િા રોજ પાઠિિામા ં
આિેલ હતુ,ં જે અંદાજપત્રિી રકમ અરજદારે ભરપાઈ કરેલ િ હોિાથી, સદર િીજ 
જોડાણ સ્થળફેર કરી આપેલ િ હત ુ.ં અરજદારિા જણાવ્યા મજુબ િષય ૨૦૧૦-૧૧ િા 
અરસામા ંરૂ.૨૦૦/- અરજી રીન્યઅુલ પેટે િસલેુલ છે તેિા કોઈ આધાર પરુાિા અતે્રિી 
કચેરીમા ંઉપલબ્ધ િથી. 

(૪) અરજદાર દ્વારા તા.૧૬.૦૪.૨૦૧૪ િા રોજ અંદાજપત્રિી રકમ રૂ.૫૩૯૫/- સ્થળફેરિા 
અંદાજપત્ર પેટે ભરપાઈ કયાય બાદ ટેસ્ટ રીપોટય  રજૂ કરેલ િ હોિાથી સદર િીજ જોડાણ 
સ્થળફેર કરી આપેલ િથી. સદર િીજ જોડાણ અરજદારે પોતાિી રીતે સ્થળફેર કરી 
રદધેલ છે.  

(૫) િષય ૨૦૧૭-૧૮ મા ં ખેતીિાડી ફીડરમા ંHVDS scheme અંતગયત કામગીરી કરિામા ં
આિતા,ં અરજદાર સદર િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ મા ંિીજભાર િધારો 
માગેંલ તથા તા.૨૫.૦૯.૨૦૧૮ િા રોજ સામાિાળા દ્વારા સ્થળ તપાસ દર્યાિ સરિે 
િ.ં૫૬ પૈકી ૨ મા ં બે ખેતીિાડી વિષયક િીજ જોડાણ હયાત જોિા મળેલ, જેથી 
સામાિાળા િીજ કંપિીિા િાયબ ઈજિેર દ્વારા તા.૨૫.૦૯.૨૦૧૮ િા રોજ ગેટપાસ 
િ.ં૯૯૨૧ થી સદર િીજ જોડાણિો ઝોલો (સવિિસ િાયર) ઉતારીિી જમા લેિામા ંઆિેલ. 
ત્યારબાદ અંદાજપત્રિી ભરેલ રકમ પરત લેિા અંગેિી જાણ અરજદારિે પત્ર િ.ં૩૬૬૭ 
તા.૨૫.૦૯.૨૦૧૮ થી કરિામા ંઆિેલ. 
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(૬) અરજદારે ટેસ્ટ રીપોટય  રજૂ કરેલ િ હોઈ, વિયમોનસુાર િીજ જોડાણ ચાલ ુ કરિામા ં
આિેલ િ હત ુ.ં અરજદારિા િીજ જોડાણિા િીજલબલિા ંિાણા ંસમયસર ભરપાઈ થાય 
છે, તેિી સામે કોઈ વિિાદ િથી. 

(૭) અરજદારે િષય ૨૦૦૮ મા ં સ્થળફેરિી અરજી િોંધાિી હતી પરંત ુઅંદાજપત્રિી રકમ 
ભરપાઈ કરેલ િ હતી. ત્યારબાદ અરજદારિા જણાવ્યા મજુબ િષય ૨૦૧૦-૧૧ મા ં
રૂ.૨૦૦/- ભરપાઈ કરેલ છે, પરંત ુસદર બાબતે સામાિાળાિી e-urja system મા ંસદર 
બાબતિો કોઈ રેકોડય ઉપલબ્ધ િથી. ત્યારબાદ અરજદારે ફરી િષય ૨૦૧૩ મા ં સદર 
િીજ જોડાણ સ્થળફેરિા હતે ુમાટે રૂ.૨૦૦/- ભરપાઈ કરેલ તેમજ અંદાજપત્રિી રકમ 
રૂ.૫૯૩૫/- તા.૧૬.૦૪.૨૦૧૪ િા રોજ ભરપાઈ કરી મીટર મકૂિાિી સમંવત આપેલ, 
પરંત ુટેસ્ટ રીપોટય  રજૂ કરેલ િ હોિાથી, સદર િીજ જોડાણનુ ંસ્થળફેર કરિામા ંઆિેલ 
િહીં. આમ, અરજદારે સામાિાળા િીજ કંપિીિે ગેરમાગે દોરી, ગ્રાહક 
િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩  મા ં િીજભાર િધારો મજૂંર કરાિી િવુ ં ટ્રાન્સફોમયર તેમિી 
િાડીમા ંઉભ ુકરાિી રદધેલ છે.  

(૮) આગાઉ રજૂ કરેલ હયાત પરરપત્ર મજુબ એક સરિે િબંરમા ં બે િીજ જોડાણ આપી  
શકાય તેમ િથી. પ્રિતયમાિ પરરપત્ર મજુબ એક સરિે િબંરમા ંબે િીજ જોડાણ આપિા 
માટે સદર જમીિ આઠ એકરથી િધ ુકે્ષત્રફળ ધરાિતી હોિી જોઈએ. અરજદારિી સદર 
જમીિિો અભ્યાસ કરતા ંજમીિ આઠ એકરથી ઓછી માલમુ પડલે છે. સદર સજંોગોમા ં
અરજદાર ઈચ્છે તો એક ખેતી વિષયક િીજ જોડાણમા ંપરરપત્ર િ.ંGUVNL/Tech/ 
2045 dated 25.10.2016 મજુબ બે મોટરિો િપરાશ કરી શકે છે. 

(૯) સામાિાળા દ્વારા અરજદારિા સદર ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી હકીકત અંગે કોઈ 
િસ્ત ુછુપાિિામા ંઆિેલ િથી તેમજ ફોરમિે પણ કોઈરીતે ગેરમાગે દોરેલ િથી.  

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાિાળાિી રજૂઆત અિે રજૂ કરાયેલા 

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણયય ઉપર આવુ ંછંુ. 
૪.૧. પેરા િ.ં ૨.૧ મા ંદશાયવ્યા મજુબ અરજદાર શ્રી બોઘાભાઈ કાળુભાઈ િાળા, સરિે િ.ં૫૬ પૈકી ૨, 

ગામ પાિઠી, તા. તળાજા ખાતે, ગ્રાહક િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ િાળુ િીજ જોડાણ િષય ૧૯૯૨ 
થી તથા ગ્રાહક િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૩૪/૪ િાળુ િીજ જોડાણ િષય ૧૯૯૩ થી ધરાિે છે, તથા  
િીજલબલિા ં િાણા ં ભરપાઈ કરતા આિેલ છે. હાલિી સદર ફરરયાદ િીજ જોડાણ ગ્રાહક 
િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ િાળા િીજ જોડાણિે સ્થળફેર સાથે કાયયરત કરિા અંગેિી છે. 

૪.૨. પેરા િ.ં૨.૨ મા ં દશાયવ્યા મજુબ ગ્રાહક િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ િાળુ િીજ જોડાણ સરિે 
િ.ં૫૬પૈકી૨, ગામ પાિઠી માથંી સરિે િ.ં૧૯૧ પૈકી ૩,  ગામ પાિઠીમા ંઆિેલ શ્રી રામજીભાઈ 
કાળુભાઈ િાળાિી જમીિમા ં સ્થળફેર િષય ૧૯૯૭-૯૮ મા ં કરાિેલ હત ુ.ં સામાિાળાએ સદર 
સ્થળફેર બાબતે પેરા િ.ં૩.૬(૨) મા ંદશાયવ્યા મજુબ વિગતો રજૂ કરેલ છે, જેિે ધ્યાિે લેતા ંસદર 
િીજ જોડાણ સરિે િ.ં૧૯૧ પૈકી ૩, ગામ  પાિઠી ખાતે કાયયરત હત ુ,ં ત્યાર બાદ સદર સરિે િ.ં 
૧૯૧ પૈકી ૩ મા ંસામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા ગ્રાહક િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૪૨૧/૫ શ્રી રામજીભાઈ 
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કાળુભાઈ િાળાિા િામે િવુ ં િીજ જોડાણ મજૂંર કરિામા ં આિેલ. ત્યારબાદ ગ્રાહક 
િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ િાળા િીજ જોડાણિે સ્થળફેર સરિે િ.ં૫૬ પૈકી ૨ મા ંકરિા અંગેિી 
કાયયિાહી અરજદારે કરેલ. તા.૧૫.૧૨.૨૦૧૮ િા રોજ સ્થળફેર અંગેિી િોંધણી જરૂરી દસ્તાિેજી 
પરુાિા સાથે કરેલ. સદર અરજી અન્િયે સામાિાળા દ્વારા રૂ.૪૯૩૪૯/- નુ ં અંદાજપત્ર 
તા.૧૨.૦૫.૨૦૦૯ િા રોજ પાઠિિામા ંઆિેલ, જે અંદાજપત્રિા ંિાણા ંઅરજદાર દ્વારા ભરપાઈ 
કરિામા ંઆિેલ િથી, જે હકીકત બનેં્ન પક્ષકારોએ સ્િીકારેલ છે.  

૪.૩. સ્થળફેર અંગેિી તા.૧૫.૧૨.૨૦૦૮ િા રોજિી અરજી અન્િયે અરજદારે રજૂ કરેલ દસ્તાિેજો 
અન્િયે ગ્રાહક િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ િાળા ૭.૫ હો.પાિરિા િીજ જોડાણિે સરિે િ.ં૫૬ પૈકી 
૨ મા ંએ-૧ ફોમયમા ંદશાયવ્યા મજુબ માગંણી  કરિામા ંઆિેલ છે. તા.૧૯.૦૫.૨૦૦૮ િી સ્સ્થવતએ 
ગામિા િમિુા િ.ં૭/૧૨, ૮-અ િા ઉતારા મજુબ સરિે િ.ં ૫૬ પૈકી ૨, ગામ પાિઠીિા કબ્જેદાર 
તરીકે શ્રી બોઘાભઈ કાળાભાઈ િાળાનુ ંિામ દશાયિેલ છે. તા.૧૪.૧૧.૨૦૦૮ િી સ્સ્થવતએ સરિે 
િ.ં૧૯૧ પૈકી ૩, ગામ પાિઠીિા ૭/૧૨ અિે  ૮-અ  ઉતારામા ંકબ્જેદાર તરીકે શ્રી રામજીભાઈ 
કાળુભાઈ િાળા દશાયિેલ છે. તા.૧૧.૧૨.૨૦૦૮ િા રોજ સરિે િ.ં૧૯૧ પૈકી ૩ માથંી સરિે િ.ં૫૬ 
પૈકી ૨ મા ં િીજ જોડાણ સ્થળફેર અંગે શ્રી રામજીભાઈ કાળુભાઈ િાળા દ્વારા અરજદાર શ્રી 
બોઘાભાઈ કાળુભાઈ િાળાિે સમંવત આપેલ છે.  

 સદર સ્થળફેરિી તા.૧૫.૧૨.૨૦૦૮ િી અરજી અન્િયે અરજદારે જે તે સમયે અંદાજપત્રિા ં
િાણા ં ભરપાઈ કરેલ િ હોઈ, અંદાજપત્રિી શરત અનસુાર અરજદારિી સદર  અરજી રદ્દ 
કરિામા ંઆિે છે, જેથી પેરા િ.ં૨.૩(૧) મા ંદશાયિેલ વિગતોિે  કોઈ પરુાિા િ હોિાિા કારણે 
માન્ય રાખી શકાય તેમ િથી તથા પેરા િ.ં૨.૩(૨) મા ંદશાયિેલ વિગતો પયાયપ્ત પરુાિા િગરિી 
હોઈ, ધ્યાિે લઈ શકાય તેમ િથી. 

૪.૪. પેરા િ.ં૨.૪ મા ંદશાયવ્યા મજુબિી વિગતે SR No.5292992 થી તા.૧૦.૧૦.૨૦૧૩ િા રોજિી 
અરજી સદંભે િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ માટે મીટર મકુિાિી સમંવત રજૂ કયાય 
બાદ અંદાજપત્ર સ્િીકારિા અરજદારિે જાણ કરિામા ંઆિેલ, જે અંગે તા.૧૬.૦૪.૨૦૧૪ િા 
રોજ અરજદારે મીટર સ્થાવપત કરિા અંગેિી સમંવત રજૂ કરી અંદાજપત્રિા ં િાણા ં
તા.૧૬.૦૪.૨૦૧૪ િા રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. સદર િીજ જોડાણ સ્થળફેરિી અરજી અન્િયે 
સામાિાળા િીજ કંપિીએ રજૂ કરેલ પેરા િ.ં૩.૨ િી વિગતે અરજદાર દ્વારા સ્થળફેર અંગેિો 
ટેસ્ટ રીપોટય  રજૂ  કરેલ િ હોઈ, િીજ જોડાણ સ્થળફેર કરિાિી કાયયિાહી કરિામા ંઆિેલ િ 
હતી. SR No. 5292992 િા સ્ટેટસ મજુબ e-urja system મા ંઅરજદાર દ્વારા ટેસ્ટ રીપોટય  રજૂ 
કરાયેલ િ હોિાિી વિગતિે સમથયિ મળી રહ ેછે. 
ઉપયુયક્ત બાબતિે ધ્યાિે લેતા,ં તા. ૧૦.૧૦.૨૦૧૩ િા સદર િીજ જોડાણ સ્થળફેરિી અરજી 
અન્િયે સદર િીજ જોડાણ સરિે િ.ં૫૬ પૈકી ૨ મા ંસ્થાવપત કરિામા ંઆિેલ િથી.   

૪.૫. પેરા િ.ં૩.૪ મા ંરજૂ કરેલ વિગતે જે તે પરરપત્રિે ધ્યાિે લેતા ંએક જ સરિે િબંરમા ંબે િીજ 
જોડાણ આપી શકાય તેમ િથી. સદર પરરપત્રિા અમલીકરણ બાદ સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા 
તા.૧૦.૧૦.૨૦૧૩ િી અરજીિે િોંધી સરિે િ.ં૫૬ પૈકી ૨ મા ંહયાત િીજ જોડાણ અરજદારિા 
િામે હોિાનુ ંઅિલોકિ કરેલ િ હોઈ, અિે સદર અરજીિે સ્થળફેર માટે મજૂંર કરી હયાત 
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પરરપત્રિી સચૂિાનુ ં ઉલ્લઘંિ કરે છે, જે સામાિાળા િીજ કંપિીિી ક્ષવત તથા જિાબદાર 
અવધકારીિી બેદરકારી સાલબત કરે છે, જે અન્િયે સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા પેરા િ.ં ૩.૫ મા ં
જણાવ્યા મજુબ જિાબદાર અવધકારી સામે વશક્ષાત્મક કાયયિાહી હાથ ધરેલ છે. 

 ઉપયુયક્ત વિગતોિા અિલોકિ મજુબ અરજદાર ગ્રાહક િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩  િાળુ િીજ જોડાણ 
મળૂ રીતે િષય ૨૦૧૨ િા પરરપત્ર બાદ સ્થળફેર કરાિી સરિે િ.ં૫૬ પૈકી ૨ મા ં સ્થાવપત 
કરિાપાત્ર ધરિતા િ હતા. પેરા િ.ં૩.૬ મા ંદશાયવ્યા મજુબ સામાિાળાએ જણાિેલ છે કે  ગ્રાહક 
િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ િાળુ િીજ જોડાણ િીજ કંપિીએ બધં કયુું હોય તેિા કોઈ પરુાિા 
ઉપલબ્ધ િથી, જેિે ધ્યાિે લેતા ંસદર િીજ જોડાણ સરિે િ.ં૧૯૧ પૈકી ૩ મા ંસ્થાવપત થયેલુ ં
છે તેમ માિી શકાય. 

૪.૬. પેરા િ.ં ૨.૫ મા ંદશાયિેલ વિગતે સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા ગ્રાહક િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ 
િાળા િીજ જોડાણમા ંિીજભાર િધારા અંગેિી અરજી તા.૧૬.૦૧.૨૦૧૮ િા રોજ  ૫.૦ હો.પાિર 
+ ૨.૫ હો.પાિર = ૭.૫ હો.પાિરિી માગંણી દશાયિી, સરિે િ.ં૫૬પૈકી૨ દશાયિી કરિામા ંઆિેલ 
જેિે સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા ‘ડી’ કેટેગરીમા ંમજૂંર કરિામા ંઆિેલ તથા પેરા િ.ં૩.૬(પ) 
મા ંદશાયવ્યા મજુબ ખેતીિાડી ફીડરમા ંHVDS યોજિા અંતગયત સરિે િ.ં૫૬ પૈકી ૨ મા ંસ્થળ 
તપાસ દર્યાિ અરજદારિા િામે હયાત ખેતીિાડી િીજ જોડાણિા સદંભયમા ંસદર િીજ જોડાણ 
ગ્રાહક િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ િા અંદાજપત્રિી રકમ પરત મેળિિા અરજદારિે જાણ કરી 
સવિિસ િાયર જમા લીધેલ છે. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા દશાયિેલ પેરા િ.ં૩.૬(૫) અિે 
૩.૬(૭) િી વિગતે અરજદારિી સદર િીજ જોડાણ સ્થળફેર તથા િીજભાર િધારા અંગેિી 
કાયયિાહીમા ંબેદરકારી દાખિેલ હોય તેવુ ંસાલબત થાય છે. સદર વિિારદત િીજ જોડાણનુ ંિીજ 
લાઈિ તથા ટ્રાન્સફોમયરનુ ંકામ સરિે િ.ં૫૬ પૈકી ૨ મા ંકરિામા ંઆિેલ છે, જ્યારે મળૂ હકીકતે 
તા.૧૦.૧૦.૨૦૧૩ િી અરજી અન્િયે સદર િીજ જોડાણ સ્થળફેરિા અંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરપાઈ 
કયાય બાદ જે તે િખતે ટેસ્ટ રીપોટય  રજૂ િ કરેલ હોિાિા કારણે સદર િીજ જોડાણ સરિે 
િ.ં૫૬પૈકી૨ ખાતે સામાિાળા દ્વારા physically સ્થાવપત કરિામા ંઆિેલ હોય તેિા પરુાિા રજૂ 
કરેલ િથી. 

૪.૭. હાલમા ંઉપસ્સ્થત થયેલ પરરસ્સ્થવત અન્િયે અરજદાર ગ્રાહક િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૩૪/૪ સરિે િ.ં૫૬ 
પૈકી ૨ મા ંધરાિતા આિેલ છે, તથા િીજ જોડાણ સ્થળફેર તથા િીજભાર િધારા અંગેિી 
અરજદારિી અરજી અન્િયે સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા ગ્રાહક િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ માટે 
અલગ ટ્રાન્સફોમયર પણ સરિે િ.ં૫૬ પૈકી ૨ િા સ્થળ પર સ્થાવપત કરેલ છે. સરિે િ.ં૫૬ પૈકી 
૨ િા ૭/૧૨ ઉતારા મજુબ અરજદાર ૨-૮૬-૩૨ હ.ેઆરે ચો.મી. કે્ષત્રફળ ધરાિે છે. પરરપત્ર 
િ.ં૨૦૪૪ તા.૨૫.૧૦.૨૦૧૬ િી જોગિાઈ મજુબ સદર સરિે િબંરમા ં બીજુ ં િીજ જોડાણ 
મેળિિા માટે અરજદાર પાત્રતા ધરાિતા િથી. પેરા િ.ં૩.૬(૮) મા ંદશાયવ્યા મજુબ Circular 

No.GUVNL/Tech/2045 dated 25.10.2016 મજુબ અરજદાર સદર સરિે િ.ં૫૬ પૈકી ૨ 
મા ંબે મોટર દ્વારા િીજ િપરાશ કરી શકે છે. સદર પરરપત્રિી જોગિાઈ િીચે મજુબ છે. 

 “અરજદાર/ગ્રાહક (દલક્ષણ, મધ્ય, ઉત્તર, પવિમ) ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ દ્વારા હાલિી મજૂંર 
કરાયેલ કરારરત િીજભારિી મયાયદામા ં અિે એક જ સરિે િબંરમા ં અથિા અરજદારિી 



  Case No.09/2019 

  Page 12 of 12 
 

માલલકીિા અડીિે આિેલા અન્ય સરિે િબંરમા ંબે િીજ મોટરોિો જ ઉપયોગ કરી શકશે, અિે 
તે હતે ુસબબ લાગ ુપડતી પેટા-વિભાગીય કચેરીમા ંજાણ કરિાિી રહશેે. કરારીત િીજભારથી 
િધ ુિીજભારિી જરૂર હોય તેિા રકસ્સામા ંગ્રાહક અરજી કરી િધ ુિીજભાર મજૂંર કરાવ્યા બાદ  
જ બે મોટરોિો ઉપયોગ કરી શકશે.”  

૪.૮. અતે્ર ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ દ્વારા પ્રકાવશત જાહરિામા િ.ં૪/૨૦૧૫ િી જોગિાઈિે 
િચંાણે લેિામા ંઆિે છે, જે િીચે મજુબ છે.  

 Notification No. 4/2015, Clause No.4.28: 
The Distribution Licensee will not provide more than one connection for one premise or in 

adjoining/contiguous premises belonging to same owner if these are not separated by a public 

road or by private premise. The consumers opting for second connection will have to produce 

separate legal entity documents such as separate Income Tax No/ Sales Tax No., ration card 

and rent or lease agreement. 

 

 ઉપયુયક્ત જોગિાઈ અંતગયત તેમજ પેરા િ.ં૪.૭ મા ં દશાયિેલ પરરપત્રિી જોગિાઈ અન્િયે 
અરજદારે સિે િ.ં૫૬ પૈકી ૨ મા ંએક ખેતી વિષયક િીજ જોડાણમા ંબે  િીજ મોટરિા િપરાશ 
હઠેળ હયાત િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૩૪/૪ હઠેળ િીજભાર િધારો મજૂંર કરાિી 
ગ્રાહક િ.ં૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ િાળા િીજ જોડાણિે રદ્દ કરાિવુ ંપડ.ે સદર વિકલ્પ હઠેળ સરિે 
િ.ં૫૬ પૈકી ૨, ગામ પાિઠી ખાતે બે િીજ મોટરિા ઉપયોગ હઠેળ િીજ િપરાશ કરી શકાય. 
સામાિાળાિે આથી આદેશ આપિામા ંઆિે છે કે અરજદારિી સદર વિકલ્પ હઠેળિી અરજી 
સ્િીકારી પ્રિતયમાિ જોગિાઈ હઠેળ કાયયિાહી હાથ ધરિી. અરજદાર સદર વિકલ્પ સ્િીકારે ત્યાર 
બાદ, અરજદારે ભરપાઈ કરેલ સ્થળફેર તથા િીજભાર િધારા અંગેિા ંઅંદાજપત્રિા ં િાણા ં
અરજદારિે િીજલબલમા ંજમા આપિાિા રહશેે.  
સદર હકુમિી અમલિારી અંગે રદિ ૬૦ મા ંઅહિેાલ રજૂ કરિાિો રહશેે. 

      
૪.૯. આ રીતે ઉપયુયક્ત પેરા િ.ં ૪.૮ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૧૦. ખચય અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૧૧. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
   
 
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ. 
તા.૨૭.૦૩.૨૦૧૯. 


