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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 

વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેશ િ.ં૦૯/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી ઇશ્વરભાઇ ભગવાનભાઇ વણઝારા 
   મ ું. કર ુંડા, પો. દામાવાસ. પીન:૩૮૩૨૭૫ 
   તા.-ખેડબ્રહ્મા. જી. સાબરકાુંઠા.  
 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી ઇશ્વરભાઇ ભગવાનભાઇ વણઝારા 
 

વિરૂધ્ધ 

સામાિાળા : નાયબ ઇજનેર, 

ઉત્તર ગ જરાત વીજ કુંપની લિમમટેડ, 

પેટા-મવભાગીય કચેરી, વડાિી-૩૮૩૨૩૫. જી. સાબરકાુંઠા. 
 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી જે.બી.ઠાકોર, નાયબ ઈજનેર, ય જીવીસીએિ, વડાિી. 
 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, ઉત્તર ગ જરાત વીજ કુંપની લિમમટેડ, સાબરમતીના ગ્રાહક ફરરયાદ મનવારણ 

ફોરમની ફરરયાદ નું.UG-03-011-2016-17 અન્વયે અપાયેિ હ ક્મ ક્રમાુંક ૧૨૩૫૫ તા. 
૧૬.૧૨.૨૦૧૬થી નારાજ થઇ અતે્ર રજૂઆત કરેિ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે 
દાખિ કરી કેસ નું.૦૯/૨૦૧૭થી નોંધેિ છે. આ કેસની સ નાવણી તા.૧૬.૦૨.૨૦૧૭ ના રોજ 
રાખવામાું આવેિ પરુંત   સામાવાળા ગેરહાજર રહિે. સદર કેસની બીજી સ નાવણી 
તા.૦૨.૦૩.૨૦૧૭ના રોજ રાખવામાું આવેિ. 

૨.૦. સ નાવણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મ જબ રજ આત કરી. 
૨.૧. અરજદાર વડાિી તાલ કાના મેઘ ગામે સરવે નું.  ૩૮૯ વાળી જૂની શરતની જમીન ધરાવે 

છે. સદર સરવે વાળી જમીનમાું અરજદારે નવ ું ખેતી મવષયક વીજ જોડાણ મેળવવા 
તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૯ ના  રોજ  સામાવાળાની વડાિી પેટ-મવભાગીય કચેરી ખાતે અરજીની 
નોંધણી કરાવેિ. જે  અન્વયે અરજદારને વીજ જોડાણ આપવામાું આવેિ નથી.  

૨.૨. અરજદારે ગ્રાહક ફરરયાદ મનવારણ ફોરમ સમક્ષ ત.૧૯.૧૧.૨૦૧૬ ના રોજ ફરરયાદ દાખિ 
કરેિ, જેની સ નાવણી તા.૦૭.૧૨.૨૦૧૬ ના રોજ કરવામાું આવેિ. ફોરમ ધ્વારા આપવામાું 
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આવેિ ચ કાદો અરજદારને માન્ય ન હોઈ, યોગ્ય ન્યાય મેળવવા અરજદારે  મવદ્ય ત િોકપાિ 
સમક્ષ રજૂઆત કરી.  

૨.૩. અરજદારે સામાવાળાની ફોરમ સમક્ષની રજૂઆતના સુંદભભમાું નીચે મ જબ જણાવેિ. 
(૧) ફોરમના ચ કાદાના પેરા નું.૪.૫ માું કરેિ નોંધની સામે અરજદારે જણાવેિ કે 

તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૯ ની અરજી સામાવાળા ધ્વારા સામાન્ય યોજના હઠેળ ચાલ  રાખેિ 
નથી, તથા કોઈ પણ જ નીયર ઈજનેર ધ્વારા સરવે કરાવી અને તે અંગેની જાણ 
અરજદારને કરવામાું આવેિ નથી.  

(૨) પેરા નું.૪.૬ ની સામે અરજદારે જણાવેિ કે સામાવાળાના કોઈપણ કમભચારી ધ્વારા 
સદર બાબતે અરજદારનો સુંપકભ કરેિ નથી. સ્થળતપાસના રીપોટભમાું અરજદાર પાસે 
સહી પણ કરાવેિ નથી.  

(૩) સામાવાળાની પેરા નું.૪.૭ ની રજૂઆત અન્વયે અરજદારે જણાવેિ કે સામાવાળાની 
સદર બાબત તથ્ય મવહોણી છે, તેમજ મૌલખક જાણ કરવી તે પણ ન્યાય પ્રરક્રયાની 
મવરૂધ્ધ છે.  

(૪)   પેરા નું.૪.૮ ની સામાવાળાની રજૂઆત અન્વયે અરજદારે જણાવેિ કે RPAD ટપાિ 
અરજદારને મળે તે પછી તેની પહોંચ સામાવાળાને પ્રાપ્ત થઈ હશે જે સામાવાળા 
ધ્વારા રજૂ કરવામાું આવેિ નથી, જે પહોંચ સામાવાળા રજૂ કરે તેમ અરજદારે 
જણાવેિ.  

(૫) ફોરામના હ કમના પેરા નું. ૪.૧૦ માું કરવામાું આવેિ નોંધ અન્વયે અરજદારે 
જણાવેિ કે પત્ર નું. ૨૨૦૮ તથા પત્ર નું. ૨૫૧૭ ને ખબૂ ચોકસાઈ પવૂભક ચકાસણી 
કરાવવી તથા અરજદારની સહીની સુંપણૂભ ઓળખ કરાવવી.  

૨.૪. અરજદાર ધ્વારા નોંધાવવામાું આવેિ તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૯ ની અરજી અંગે સામાવાળા ધ્વારા 
કોઈ કાયભવાહી કરવામાું આવેિ નથી, તથા નવ ું ખેતીમવષયક વીજ જોડાણ મેળવવા માટે 
અરજદારને નવેસરથી અરજી કરવા દબાણ કરવામાું આવે છે.  

૨.૫. સ નાવણીના અંતે અરજદારે પેરા નું. ૨.૧ માું દશાભવ્યા મ જબન ું  ખેતીમવષયક વીજ જોડાણ 
અપાવવા મવનુંતી કરી.  

૩.૦. સ નાવણી દરમ્યાન સામાવાળાએ નીચે મ જબ રજૂઆત કરી. 
૩.૧. પેરા નું.૨.૧ માું દશાભવ્યા મ જબ અરજદારે ગામ મેઘ ખાતે, સરવે નું. ૩૮૯ માું 7.5 HP  ના 

વીજ જોડાણ માટે તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૯ ના રોજ નોંધણી ફી રૂ.૨૦૦/ -, રસીદ નું. ૧૭૯૦૬૬થી 
ભરપાઈ કરી નોંધણી કરાવેિ.  

૩.૨. અરજદારે પેરા નું.૨.૧ માું દશાભવ્યા મ જબની અરજીને તત્કાિ યોજનામાું તબદીિ કરી નોંધણી 
ફી રૂ.૫૦૦/-, રસીદ નું. ૪૩૫૬૮૯ તા. ૦૫.૦૨.૨૦૧૧ના રોજ ભરપાઈ કરી.  
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૩.૩. અરજદારને તત્કાિ યોજના અન્વયે SR No.  1104418 ન ું અંદાજપત્ર તા.૨૫.૦૮.૨૦૧૧ ના 
રોજ નીચે દશાભવ્યા પ્રમાણેન ું આપવામાું આવેિ. 

Item description Qty. Total 
value(Rs.) 

Tapping pole – 11KV line 1 4342 

11KV line 55 mm2 AAAC 7 104716 

3PH 4W SER.Conn.(5-10HP) 1 1320 

Agreement fee 1 100 

Security Deposit for Agr. Connection 1 1116 

Security deposit for Agr. Connection adjustment 1 2034 

Transformer charges 1 63800 

Grand total  177428 

 

 સદર અંદાજપત્રની રકમ અરજદાર ધ્વારા ભરપાઈ કરવામાું આવેિ નહીં, જેથી અરજદારની 
સદર ખેતી મવષયક વીજ જોડાણની અરજી GP No.  420 તા. ૦૫.૦૨.૨૦૧૧ ના રોજ રદ્દ 
કરવામાું આવેિ.  

૩.૪. અરજદારના સામાન્ય નોંધણી ક્રમાુંક ૬૪૧ તા. ૩૧.૧૨.૨૦૦૯ અન્વયે સામાન્ય યોજના 
અંતગભત સદર અરજી અન્વયે તા.૧૪.૦૬.૨૦૧૩ ના રોજ જ નીયર ઈજનેર ધ્વારા સરવે 
કરવામાું આવેિ. સરવે કરતી વખતે સદર જગ્યા પર કવૂો/બોરવેિ હયાત ન હોવાના 
કારણોસર, અરજદારને ૩૦ રદવસની સમય મયાભદામાું કવૂો/બોરવેિ બનાવવા સારૂ જાણ 
કરેિ. ફરીથી પત્ર નું.  ૨૨૦૮ તા. ૨૧.૦૮.૨૦૧૩ ના રોજ અરજદારને રદન ૧૦ માું 
કવૂો/બોરવેિ બનાવવા અંગેની નોટીસ આપવામાું આવેિ, અને જો તેમ કરવામાું નહીં આવે 
તો અરજદારની આરજી દફ્તરે કરવામાું આવશે તેમ જણાવવામાું આવેિ. અરજદારે 
કવૂો/બોરવેિ બનાવીને તે અંગેની જાણ સામાવાળાને કરેિ ન હોઈ, સામાવાળા ધ્વારા પત્ર 
નું. ૨૫૧૭ ત. ૨૩.૦૯.૨૦૧૩ થી અરજદારની સદર અરજીને દફ્તરે કરવામાું આવેિ,  જે  
અંગે સામાવાળા ધ્વારા RPAD Register, Page No. 46 and 57 ની નકિ સામેિ કરવામાું આવી.  

૩.૫. સામાવાળાએ જણાવેિ કે અરજદારની સદર વીજ જોડાણની અરજી અંતગભત દસ્તાવેજના 
જ ના રેકોડભની તપાસણી દરમ્યાન અરજદારને મોકિવામાું આવેિ પત્ર નું.  ૨૨૫૭ તથા 
૨૨૦૮, જે અરજદારના A-1 ફોમભમાું દશાભવેિ પત્ર વ્યવહારના સરનામાને બદિે અરજદારની 
વીજ જોડાણની માુંગણીવાળા સરવે નું. ૩૮૯, ગામ મેઘ ખાતે મોકિેિ હોઈ, સદર બને્ન પત્રો 
પરત આવેિ, જે પત્રોની નક્િ સામાવાળાએ રજૂ કરી.  

 

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સનૂાવણી દરમ્યાન અરજદારે કરેિ રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેિા 

દસ્તાવેજી પ રાવાઓને આધારે નીચે મ જબના મનણભય ઉપર આવ ું છું. 
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૪.૧. અરજદારની સદર રજૂઆત, પેરા નું.૨.૧ માું દશાભવેિ અરજીના અંતગભત, ખેતી મવષયક વીજ 
જોડાણ મેળવવા અંગેની છે. અરજદારની સામાન્ય યોજના હઠેળ નોંધાયેિ અરજી, જેનો GP 

No. 641 તા. ૩૧.૧૨.૨૦૦૯ છે. અરજદારની સદર અરજીને, પેરા નું. ૩.૨ માું દશાભવ્યા મ જબ, 
તત્કાિ યોજનામાું તબદીિ કરવામાું આવેિ છે, જેનો તત્કાિ યોજનામાું નોંધણી નું. ૪૨૦ 
તા. ૦૫.૦૨.૨૦૧૧ થી નોંધવામાું આવેિ છે.  

૪.૨. સામાવાળા ધ્વારા અરજદારની ઉપરોક્ત વીજ જોડાણની માુંગણી અન્વયે સ્થળ મોજણી કયાભ 
બાદ તત્કાિ યોજના અન્વયે અરજદારને ત.૨૫.૦૮.૨૦૧૧ ના રોજ પેરા નું. ૩.૩ માું દશાભવ્યા 
મ જબ અંદાજપત્ર આપવામાું આવેિ, જેનાું નાણાું અરજદારે ભરપાઈ કરેિ ન હતાું.  

 સામાવાળા ધ્વારા સદર સામાન્ય યોજના હઠેળ નોંધાયેિ અરજી GP No. 641 તા. 
૩૧.૧૨.૨૦૦૯ ને જીવુંત રાખી સદર અરજી અન્વયે ક્રમાન ુંસાર સદર અરજીન ું સરવે 
તા.૧૪.૦૬.૨૦૧૩ ના રોજ કરવામાું આવેિ. સદર સરવેના રીપોટભ  મ જબ સરવે નું.૩૮૯ ના 
સ્થળ પર કવૂો/બોરવેિ હયાત ના હોવાના કારણોસર સામાવાળા ધ્વારા પત્ર નું.૨૨૦૮ તા. 
૨૧.૦૮.૨૦૧૩ ના રોજ અરજદારને કવૂો/બોરવેિ બનાવવા માટે ૩૦ રદવસની નોટીસ ગામ-
મેઘ, તા. વડાિીના સરનામે પાઠવવામાું આવેિ. તા.૨૩.૦૯.૨૦૧૩ ના રોજ પત્ર નું.૨૫૧૭ 
ધ્વારા અરજદારને ફરીથી ૧૦ રદવસની મ દતમાું કૂવો/બોરવેિ બનાવી સામાવાળાને જાણ 
કરવા નોટીસ આપવામાું આવેિ, અને જો તેમ કરવામાું નહીં આવે તો સદર ખેતી મવષયક 
વીજ જોડાણની અરજી દફ્તરે કરવામાું આવશે તેમ જણાવેિ.  

૪.૩. અરજદારની મળૂ અરજી અન્વયે વડાિી તાલ કાના મેઘ ગામે સરવે નું.૩૮૯ માું 7.5 HP ના 
ખેતી મવષયક વીજ જોડાણ મેળવવા માટે અરજદારે એ-1 ફોમભમાું નીચે મ જબની મવગત 
ભરેિ છે.  

 જગા/માલિકન ું નામ : વણઝારા ઈશ્વરભાઈ ભગવાનભાઈ  
    મ ું. કરૂન્ડા. તા. ખેડબ્રહ્મા. જી. સબરકાુંઠા. 
 સામાવાળા ધ્વારા તત્કાિ યોજના અન્વયે પાઠવવામાું આવેિ  અંદાજપત્ર સદર ઉપરોક્ત 

એ-1 ફોમભમાું દશાભવ્યા મ જબના સરનામા પર મોકિવામાું આવેિ છે. અરજદારે સામાવાળા 
સમક્ષ કરેિ પત્રવ્યવહાર અન્વયે  પણ સદર એ-1 ફોમભમાું દશાભવ્યા મ જબના સરનામાની 
નોંધ કરેિ છે, જ્યારે સામાવાળા ધ્વારા ત.૨૧.૦૮.૨૦૧૩ તથા તા.૨૩.૦૯.૨૦૧૩ ની નોટીસ 
ગામ-મેઘ, તાલ કા વડાિી ખાતે બજાવવામાું આવેિ છે.   

૪.૪. પત્ર નું.  ૨૨૦૮ તા.  ૨૧.૦૮.૨૦૧૩ તથા પત્ર નું.  ૨૫૧૭ તા.  ૨૩.૦૯.૨૦૧૩ ધ્વારા 
સામાવાળાએ અરજદારને જે નોટીસ બજાવેિ તે બને્ન નોટીસ સામાવાળાને પરત મળેિ છે, 
જે અંગેના દસ્તાવેજી પરૂાવા સામાવાળાએ રજૂ કરેિ.  

 GERC Electricity Supply Code and related matters 11 of 2005, Clause No. 8.6 “Service of 

Notice” 8.6.1 : 

 “8.6 SERVICE OF NOTICE 
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8.6.1 Any notice by the Distribution Licensee to a Consumer shall be deemed to be 

duly given, if served in writing addressed to the Consumer and hand delivered or left 

at, or sent by post or any other mode permitted under law to the address specified in 

the Consumer's application or as subsequently notified to the   Distribution Licensee.”     
આમ, સામાવાળા ધ્વારા અરજદારને કવૂો/બોરવેિ બનાવવા અથે  આપવામાું આવેિ સમય 
મયાભદાની નોટીસ તથા અરજદારની સદર અરજીને દફ્તરે કરવા અંગેની નોટીસ અરજદારને 
મળેિ નથી, જેથી સદર નોટીસ માન્ય ગણી ન શકાય.  

૪.૫. સામાવાળા ધ્વારા રજૂ કરેિ સ્થળ તપાસણી અહવેાિ જે તા.૧૪.૦૬.૨૦૧૩ ના રોજ સરવે 
નું.૩૮૯ ન ું કરવામાું આવેિ છે, જેમાું અરજદારની સહીની  નોંધ છે, પરુંત   સામવાળાના કોઈ 
અમધકારીના હસ્તાક્ષ્રરની નોંધ જણાયેિ નથી. સદર સરવે રીપોટભમાું કરવામાું આવેિ 
અરજદારના હસ્તાક્ષ્રર અંગે અરજદારે વાુંધો રજૂ કરેિ છે, તથા જણાવેિ છે કે સદર સરવે 
કામ કરતી વખતે અરજદાર હાજર રહિે નથી, જે અંગે સામાવાળા ધ્વારા કોઈ ખ િાસો 
કરવામાું આવેિ નથી.  

૪.૬. સામાવાળા ધ્વારા અરજદારને ઓગસ્ટ,૨૦૧૧ માું તત્કાિ યોજનાન ું અંદાજપત્ર અરજદારના 
સ્થળ સરવે નું. ૩૮૯ ની સ્થળ તપાસણી તેમજ કવૂો/ બોરવેિની હયાતીની નોંધ સુંબુંમધત 
કાયભવાહી કરીને જ અરજદારને પાઠવેિ હશે, તેમ માની શકાય, જેનાું નાણાું અરજદારે 
ભરપાઈ કરેિ નથી.  

૪.૭. ઉપય ભક્ત નોંધવામાું આવેિ તારણો અન્વયે સામાવાળાને આથી આદેશ આપવામાું આવે છે 
કે પેરા નું. ૪.૪ માું દશાભવ્યા મ જબની નોટીસ અરજદારને પ્રાપ્ત થયેિ ન હોઈ, અરજદારની 
સદર અરજી GP No.641 તા. ૩૧.૧૨.૨૦૦૯ અન્વયે સ્થળ તપાસ કરી કૂવો/ બોરવેિની 
હયાતીની નોંધ કરી, અરજદારને સામાવાળા કુંપનીના પ્રવતભમાન મનયમોન સાર વીજ જોડાણ 
આપવા અંગેન ું અંદાજપત્ર પાઠવવ ું, તેમજ મનયમોન સાર કાયભવાહી કરવી. 

૪.૮. આથી આ રીતે પેરા નું.૪.૭ મ જબ હ કમ કરવામાું આવે છે. સદર હ કમન ું પાિન કયાભ અંગેનો 
મવગતવાર અહવેાિ સામાવાળાએ રદન ૬૦ માું આ કચેરીને મોકિવાનો રહશેે.  

૪.૯. ખચભ અંગે કોઇ ચ કાદો નથી. 
૪.૧૦. અરજદારની અરજી/ રજૂઆત આ સાથે ફેંસિ કરવામાું આવે છે. 
         
 

         (રદિીપ રાવિ) 
         મવદ્ય ત િોકપાિ 

          ગ જરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 

તા. ૦૮.૦૩.૨૦૧૭ 


