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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

 
સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૬૨/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી ગોપાળદાસ દેવાભાઈ પટેલ  
   મુું. પણુાગામ. ઠે. નિશાળ ફળળય.ુ તા. ચોર્ાાસી. જી. સરુત.   
રજૂઆત કરિાર: શ્રી દર્ારામભાઈ ગોપાળભાઈ પટેલ 

 
વિરૂધ્ધ 

સામાિાળા : િાર્બ ઈજિેર, 
દળિણ ગજુરાત વીજ કુંપિી ળલનમટેડ, 
પેટા-નવભાગીર્ કચેરી, પણુા ગામ-૩૯૪૨૪૮. તા. ચોર્ાાસી. જી. સરુત.

     
રજૂઆત કરિાર: શ્રી કે. આઈ. પટેલ, િાર્બ ઈજિેર, ડીજીવીસીએલ, પણુા.     

 
::: રજૂઆત::: 

 
૧.૦. અરજદારે, દળિણ ગજુરાત વીજ કુંપિી ળલનમટેડ, સરુતિા ગ્રાહક ફરરર્ાદ નિવારણ 

ફોરમિી ફરરર્ાદ િું. ૪૦/૨૦૧૭-૧૮ અન્વરે્ અપારે્લ હકુમ ક્રમાુંક ૯૭૨૦ 
તા.૧૭.૦૬.૨૦૧૭ િા હકુ્મથી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ 
કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ િું.૬૨/૨૦૧૭ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુવણી 
તા.૨૪.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ રાખવામાું આવી. 

૨.૦. સિુવણી દરમ્ર્ાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર શ્રી ગોપાલભાઈ પટેલ દળિણ ગજુરાત વીજ કુંપિીિા જૂિા ગ્રાહક છે. અરજદાર  

ચોર્ાાસી તાલકુાિા ગામ પણુા ખાતે સવે િું.૨૪/૫ માું ગ્રાહક િું. ૧૭૫૩૫/૬૦૦૧૬/૬ થી 
ખેતી નવષર્ક વીજ જોડાણ ધરાવે છે.    
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૨.૨. અરજદારે સદર વીજ જોડાણ વષા ૨૦૦૨ માું હુંગામી ધોરણે બુંધ કરાવવા માટે 
તા.૦૪.૦૧.૨૦૦૨ િા રોજ સામાવાળાિે અરજી કરેલ, જે અન્વરે્ સામાવાળાએ સદર વીજ 
જોડાણ વષા ૨૦૦૪ માું કાર્મી ધોરણે બુંધ કરેલ. 

૨.૩. અરજદારે સામાવાળા વીજ કુંપિીમાું તા.૨૭.૧૨.૨૦૦૭ િા રોજ સદર વીજ જોડાણ ચાલ ુ
કરવા માટે અરજી કરેલ, પરુંત ુસામાવાળા દ્વારા કોઈ સુંતોષકારક પ્રત્યતુ્તર મળેલ િહીં 
તેમજ સદર વીજ જોડાણ ચાલ ુકરી આપવામાું આવેલ િહીં.  

૨.૪. અરજદારે જણાવેલ કે હુંગામી ધોરણે વીજ જોડાણ બુંધ કરવા માટે જે તે મખુ્ર્ ઈજિેર, 
ગજુરાત નવદ્યતુ બોડા, વડોદરાિે તા.૦૪.૦૧.૨૦૦૨ િા રોજ અરજી કરેલ જેિી િકલ 
સ્થાનિક કચેરીિે પણ આપેલ. આ સુંદભ ેમખુ્ર્ ઈજિેર, વડોદરા દ્વારા તા.૨૧.૦૧.૨૦૦૨ િા 
પત્ર િું. ૬૮૫ થી સ્થાનિક કચેરીિો સુંપકા કરવા જણાવવામાું આવેલ. 

૨.૫. અરજદારે તા.૧૭.૦૪.૨૦૦૩ િા રોજ વીજબીલ પેટે રૂ.૨૮૪૦/-, રસીદ િું. ૮૦૮૭૨ થી 
ભરપાઈ કરેલ છે. સદર રસીદમાું દશાાવ્ર્ા મજુબ રીકિેકશિ ચાર્જ પણ લેવામાું આવેલ 
છે. તા.૧૯.૦૬.૨૦૦૭ િા રોજ રૂ.૩૯૫/- રસીદ િું.૨૨૪૬૬૦ થી ભરપાઈ કરેલ છે.  

૨.૬. અરજદારનુું સદર વીજ જોડાણ હોસાપાવર આધારરત ટેરીફથી કાર્ારત હત.ુ ફોરમિા હકુમ 
અન્વરે્ સદર વીજ જોડાણ મીટર ટેરીફ મજુબ ચાલ ુકરી આપવા માટે જણાવવામાું આવેલ 
છે. અરજદારનુું સદર વીજ જોડાણ મળૂ રીતે હોસાપાવર ટેરીફથી કાર્ારત હત ુું, જેથી 
અરજદારે સદર વીજ જોડાણ હોસાપાવર ટેરીફથી ચાલ ુકરી આપવા નવિુંતી કરી.       

૩.૦. સિુવણી દરમ્ર્ાિ સામાવાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર પેરા િું.૨.૧ માું દશાાવ્ર્ા મજુબનુું વીજ જોડાણ ખેતી નવષર્ક હતે ુઅથે ધરાવતા 

હતા, જેિો ગ્રાહક િું. ૨૭૫૩૫/૬૦૦૧૬/૬ છે, જેિો વીજભાર ૪.૦ હો.પા.છે.  
૩.૨. સદર વીજ જોડાણિા પિુ: જોડાણ કરવાિી અરજી અરજદારે તા.૧૯.૦૬.૨૦૦૬ િા રોજ 

કરેલ, જેિા અનુુંસ ુંધાિે કાર્ાપાલક ઈજિેર, પાુંડસેરાિે પત્ર િું.૬૭૬૭ તા.૨૭.૧૨.૨૦૦૭ 
િા રોજ લખી સદર વીજ જોડાણિે પિુ: ચાલ ુકરવા અંગે માગાદશાિ માુંગવામાું આવેલ. 

૩.૩. સામાવાળા દ્વારા જણાવેલ કે પણુા પેટા-નવભાગીર્ કચરેીમાું વષા ૨૦૦૬ માું ભારે પરૂિા 
કારણે ઓરફસિો તમામ રેકોડા  િાશ થરે્લ હતો, જે અંગ ેસામાવાળાિી વડી કચેરીિે પણ 
જાણ કરેલ છે. 

૩.૪. અરજદારે રજૂ કરેલ દસ્તાવેજો PRT-145 મજુબ, ગામ મગોબ, તા.ચોર્ાાસી ખાતેનુું ગ્રાહક 
િું.૧૭૫૩૫/૬૦૦૧૬/૬ વાળું વીજ જોડાણ ફેબ્રઆુરી-માચા, ૨૦૦૪ િા રોજ PDC થરે્લ 
દશાાવેલ છે.    

૩.૫. ગજુરાત ઉજાા નવકાસ નિગમ ળલનમટેડિા પરરપત્ર િું. GUVNL/Tech/Ag.conn./2189 

dated 24.10.2013 માું કાર્મી ધોરણે બુંધ થરે્લ ખેતી નવષર્ક વીજ જોડાણો પિુ: 



  Case No.62 /2017 

  Page 3 of 4 
 

જોડાણ, સ્થળ ફેરફાર તથા બદલારે્લ પરરસ્સ્થનત અન્વરે્ િવા ખેતી નવષર્ક વીજ જોડાણ 
માટેિા નિર્મો િક્કી કરવામાું આવેલ છે. સદર પરરપત્ર અન્વરે્ અરજદારનુું વીજ જોડાણ 
કાર્મી ધોરણે કપારે્લ સમર્ વષા ૨૦૦૪ થી અરજદારિી પ્રથમ અરજી, જે વષા ૨૦૦૭ 
માું કરવામાું આવેલ છે, જે મજુબ અરજીિે પાુંચ વષાિી અંદર ગણીિે ફોરમ દ્વારા હકુમ 
કરવામાું આવેલ છે.   

૩.૬. ફોરમ દ્વારા અરજદારિા વીજ જોડાણિે પિુ: જોડાણ કરવા અંગે પરરપત્ર િું. ૨૧૮૯ 
તા.૨૪.૧૦.૨૦૧૩ િા ૩(થ) મજુબ મીટર પધ્ધનત હઠેળ વીજ જોડાણ પિુ: જોડાણ કરવા 
અંગેિો હકુમ કરવામાું આવેલ છે, જે નિર્મોનસુાર છે.     

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સિૂાવણી દરમ્ર્ાિ અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાવાળાિી રજૂઆત અિે રજૂ 

કરારે્લા દસ્તાવેજી પરુાવાઓિે આધારે િીચ ેમજુબિા નિણાર્ ઉપર આવુું છું. 
૪.૧. અરજદારિી હાલિી રજૂઆત તેઓિા વીજ જોડાણ ગ્રાહક િું. ૧૭૫૩૫/૬૦૦૧૬/૬ િે 

હોસાપાવર ટેરીફ મજુબ પિુ: જોડાણ કરવા અંગેિી છે. 
૪.૨. અરજદારિી પેરા િું. ૨.૨ િી અરજી સુંદભ ેસામાવાળાએ વીજ જોડાણ હુંગામી ધોરણ ેબુંધ 

કરેલ, જે વીજ જોડાણ ફેબ્રઆુરી-માચા,૨૦૦૪ માું કાર્મી ધોરણે બુંધ કરેલ છે.   
૪.૩. અરજદારે પેરા િું.૨.૫ માું જણાવેલ છે કે તા.૧૭.૦૪.૨૦૦૩ િા રોજ વીજબીલ પેટે 

રૂ.૨૮૪૦/- તથા રીકિેક્શિ ચાર્જ ભરપાઈ કરેલ છે. PRT-145 િી િકલ જે રજૂ કરવામાું 
આવેલ છે તે મજુબ March-April billed in April,2003 મજુબ વીજબીલિી બાકી 
રકમ રૂ.૩૬૮.૧૧ દશાાવેલ છે. ત્ર્ારબાદ સામાવાળા દ્વારા વીજ બીળલિંગ કરવામાું આવેલ છે. 
સદર વીજ જોડાણિે February-March,2004 billed in April,2004  માું “X” 

status PDC કરવામાું આવેલ છે, તે વખતે વીજબીલિી બાકી રકમ રૂ. ૩૯૩.૫૬ દશાાવેલ 
છે, જે રકમ અરજદારે તા.૧૯.૦૩.૨૦૦૭ િા રોજ ભરપાઈ કરેલ છે.  

૪.૪.   પેરા િું.૩.૩ માું દશાાવ્ર્ા મજુબ સામાવાળા પાસે સદર વીજ જોડાણિો કોઈ પણ રેકોડા 
ઉપલબ્ધ િથી, જે પરૂિા કારણે િાશ પામેલ છે તેમ જણાવેલ છે.  

 અરજદારિા સદર વીજ જોડાણિે વીજબીલિી બાકી રકમિા કારણોસર સામાવાળા દ્વારા 
કાર્મી ધોરણે બુંધ કરવામાું આવેલ તેવી શક્યતા રજૂ કરેલ દસ્તાવેજો પરથી જણાઈ 
આવેલ છે.  

 અરજદાર વષા ૨૦૦૭ માું સદર વીજ જોડાણિે પિુ: જોડાણ કરવા માટે સામાવાળાિે 
અરજી કરેલ છે, જે બાબતિે ધ્ર્ાિમાું લઈિે ફોરમ દ્વારા સદર વીજ જોડાણિે પાુંચ વષાિી 
અંદરિી સમર્ મર્ાાદામાું સમાવેશ કરીિે ગજુરાત ઉજાા નવકાસ નિગમ ળલનમટેડિા પરરપત્ર 
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િું.૨૧૮૯ તા.૨૪.૧૦.૨૦૧૬ િા પેરા િું.૩(થ) મજુબ સદર વીજ જોડાણિે પિુ: જોડાણ જે 
તે જગ્ર્ા પર કરવા અંગ ેમીટર પધ્ધનત હઠેળ હકુમ કરેલ છે. 

૪.૫. ફોરમિા હકુમ અન્વરે્ અરજદારિી તા.૨૭.૧૨.૨૦૦૭ િી વીજ જોડાણ પિુ: ચાલ ુકરવાિી 
અરજીિે ધ્ર્ાિે લઈિે સદર વીજ જોડાણ કાર્મી ધોરણે કપારે્લ સમર્ગાળાિે પાુંચ 
વષાિી અંદર ગણીિે અરજદારિા વીજ જોડાણિે પિુ: જોડાણ કરવા માટે આદેશ આપેલ 
છે, જે અન્વરે્ અરજદારિી ફરરર્ાદિે ન્ર્ાનર્ક રીતે મલુવીિે આદેશ કરેલ છે. 

૪.૬. અરજદારનુું ખેતી નવષર્ક વીજ જોડાણ વષા ૨૦૦૪ માું કાર્મી ધોરણે કપારે્લ છે. પિુ: 
જોડાણ કરવા અરજદારે વષા ૨૦૦૭ માું અરજી કરેલ છે. ત્ર્ારબાદ સામાવાળા દ્વારા સદર 
વીજ જોડાણ પિુ: સ્થાનપત કરવા અંગે કોઈ કાર્ાવાહી કરવામાું આવેલ િથી તેમજ 
અરજદારે જે તે અંગે ફોરમ સમિ વષા ૨૦૦૭ માું ફરરર્ાદ દાખલ કરેલ છે.  

૪.૭. વીજળી અનધનિર્મ,૨૦૦૬ સેક્શિ ૫૫(૧) િીચ ેમજુબ છે.  
 “ કોઈપણ લાઈસન્સદાર, નિર્ત તારીખથી બ ેવષા પરૂાું થર્ાું પછી સત્તા મુંડળે આ અથે 

કરવાિા નવનિર્મોનસુાર સાચા મીટર િાખવા મારફતે હોર્ તે નસવાર્, વીજળી પરૂી પાડી 
શકશે િહીં.”  

 ઉપયુાક્ત કલમિે વુંચાણે લતેાું ફોરમ દ્વારા કરવામાું આવેલ હકુમ અન્વરે્ અરજદારે મીટર 
પધ્ધનત અપિાવવી જરૂરી છે, જે સ્સ્વકાર્ાા બાદ અરજ્દારનુું સદર વીજ જોડાણ પિુ: 
જોડાણ કરી આપવુું.    

૪.૮. આથી આ રીતે પેરા િું.૪.૭ મજુબ હકુમ કરવામાું આવે છે. 
૪.૯. ખચા અંગ ેકોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૧૦. અરજદારિી અરજી/ રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરવામાું આવે છે. 
         
 
 
 
 
         (રદલીપ રાવલ) 
         નવદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ર્, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા. ૧૧.૦૯.૨૦૧૭ 


