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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૭૩/૨૦૧૮ 

અરજદાર : શ્રી રાજેશભાઈ લીંબાભાઈ ચાિડા 
   િિા ડાળીયાિા કારખાિા પાસે, ખાખીિી િાડી, 
   તરુખા રોડ. બોટાદ-૩૬૪૭૧૦. 
રજૂઆત કરિાર: કોઇ પણ હાજર રહ્ુ ંિહી. 
 

વિરૂધ્ધ 
 

સામાિાળા : િાયબ ઈજિેર 
   પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ 
   શહરે પેટા-વિભાગીય કચેરીિ.ં૨, બોટાદ-૩૬૪૭૧૦.  

રજૂઆત કરિાર: શ્રી િાય.જે.ચૌહાણ, િા.ઈ., પીજીિીસીએલ, શહરે પેટા-વિ.ક. િ.ં૨, બોટાદ. 
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, ભાિિગરિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી 
ફરરયાદ િ.ં૨૫/૨૦૧૮-૧૯ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૨૯૬૩ તા.૦૩.૦૭.૨૦૧૮ િા હકુ્મથી 
િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
િ.ં૭૩/૨૦૧૮થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા.૨૩.૦૮.૨૦૧૮િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ પરંત ુ
અરજદાર હાજર રહલે િહી. સદર કેસિી બીજી સિુિણી તા.૦૬.૦૯.૨૦૧૮ િા રોજ રાખિામા ં
આિેલ પરંત ુતેમા ંપણ અરજદાર હાજર રહલે િહી. 

૨.૦. અરજદારે િીચે મજુબ લેખીત રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે સામાિાળાિી બોટાદ શહરે પેટા-વિભાગીય કચરેી િ.ં૨ ખાતે િવુ ંખેતીિાડી િીજ જોડાણ 

મેળિિા તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૩િા રોજ રસીદ િ.ં૨૩૬૫૦૦૨ થી અરજી કરેલ છે. 
૨.૨. સામાિાળા દ્વારા અરજદારિા માગંણી મજુબિા ખતેીિાડી િીજ જોડાણિા સ્થળિા સરિે કયાા 

બાદ અંદાજપત્ર પાઠિિામા ંઆિેલ. અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરિાિી છેલ્લી તા.૧૭.૦૪.૨૦૧૭ હતી. 
અંદાજપત્રિી િકલ અરજદારિે મળેલ િ હોઈ, અંદાજપત્રિા ં િાણા ંઅરજદાર દ્વારા ભરપાઇ 
કરિામા ંઆિેલ િહીં. 
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૨.૩. મેરડકલ કારણોસર અંદાજપત્રિા િાણા ંભરપાઇ િ થઇ શક્યા હોિાિી રજૂઆત અરજદારે ફોરમ 
સમક્ષ કરેલ, અિે અંદાજપત્ર ભરપાઇ કરિા માટે સમય િધારા માટે રજૂઆત કરેલ, જેિે ફોરમ 
દ્વારા માન્ય રાખિામા ંઆિેલ િહી. 

૨.૪. અરજદારે તા.૨૪.૦૮.૨૦૧૮િા પત્ર દ્વારા જણાિેલ કે અરજદાર િા પતુ્રિે અંદાજપત્ર આપિામા ં
આિેલ, જે બાબત અંગે અરજદારિે જાણ િ હોિાથી અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરિાિી સમય મયાાદા 
પસાર થઇ ગયેલ. અરજદારે અંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરપાઈ કરિા અથે તથા િીજજોડાણ મેળિિા 
ફોરમ સમક્ષ તા.૦૩.૦૭.૨૦૧૮િા રોજ ફરરયાદ દાખલ કરેલ. ફોરમ દ્વારા સતંોષકારક જિાબ િ 
મળતા ંઅરજદારે વિદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષ િવુ ંઅંદાજપત્ર અપાિિા તથા િવુ ંિીજ જોડાણ મળી 
રહ ેતે માટે વિિતંી કરી. 

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદારે બોટાદ ગામિા સરિે િ.ં૪૫૦/૧પૈકી૨/પૈકી૨ મા ંિવુ ંખેતીિાડી િીજજોડાણ મેળિિા 

સામાિાળાિી શહરે પેટા વિભાગીય કચેરી િ.ં૨, બોટાદ ખાતે રૂ.૨૦૦/-, રસીદ િ.ં-૯૩૭૨૭૨ દ્વારા 
તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૩િા રોજ ભરપાઇ કરી અરજી િોંધાિેલ. 

૩.૨. સદર અરજી મજુબ અરજદારિો સામાન્ય અગ્રતાક્રમ હઠેળ ક્રમ આિતા ંસામાિાળા દ્વારા સ્થળ 
સરિે કરી, અરજદારિે અંદાજપત્ર રૂ.૭૮૫૩/-નુ ં પત્ર િ.ં૧૫૦૨ તા.૧૮.૦૩.૨૦૧૭િા રોજ 
પાઠિિામા ંઆિેલ, જેિી વિગત િીચ ેમજુબ છે. 

Item Description Qty Total Value (in Rs.) 

Agreement Fees 1 100 

Fixed Charges 1 6500 

Security Deposit for Agriculture Connection 1 1253 

Grand Total 7853 

 
અંદાજપત્ર ભરપાઇ કરિાિી છેલ્લી તા.૧૭.૦૪.૨૦૧૭ હતી. અંદાજપત્ર અરજદારિે મળ્યાિી 
Acknowledgement Receipt પણ સામાિાળાએ રજૂ કરેલ. 

૩.૩. અરજદાર દ્વારા અંદાજપત્રિા ંિાણા ંસમય મયાાદામા ંભરપાઇ કરિામા ંઆિેલ િહીં, તથા સદર 
અંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરિાિી સમય મયાાદાિી મદુત િધારિા અંગે વિયત સમય મયાાદામા ંકોઇ 
અરજી કરેલ િ હોઇ, સામાિાળા દ્વારા પત્ર િ.ં૨૦૨૪ તા.૦૧.૦૫.૨૦૧૭થી અરજદારિી િવુ ં
ખેતીિાડી િીજ જોડાણ મેળિિાિી અરજી દફતરે કરિામા ંઆિેલ, અિે તે અંગેિી અરજદારિે 
જાણ કરિામા ંઆિેલ. 

૩.૪. અરજદારે સમય મયાાદામા ંઅંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરપાઇ કરેલ િ હોઇ તથા સદર અંદાજપત્રિા ં
િાણા ંભરિાિી સમય મયાાદાિી મદુત િધારિા અંગે વિયત સમય મયાાદામા ંકોઇ અરજી કરેલ 
િ હોઇ, અંદાજપત્રિી મદુત િધારી શકાયેલ િથી. 

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સિૂાિણી દર્યાિ અરજદારે કરેલ લલેખત રજૂઆત તથા સામાિાળાિી રજૂઆત અિે રજૂ 

કરાયેલા દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણાય ઉપર આવુ ંછં. 
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૪.૧. અરજદારે પેરા િ ં ૩.૧મા ં દશાાવ્યા મજુબ િવુ ં ખતેી વિષયક િીજ જોડાણ મેળિિા અથે 
સામાિાળાિી કચેરીએ અરજી િોંધાિેલ. સામાન્ય અગ્રતાક્રમ હઠેળ અરજદારિો ક્રમ આિતા ં
સામાિાળાિી શહરે પેટા વિભાગીય કચેરી િ.ં૨, બોટાદ તરફથી તા.૧૮.૦૩.૨૦૧૭િા રોજ 
અરજદારિે અંદાજપત્ર પાઠિિામા ંઆિેલ, જે અરજદાર દ્વારા સ્સ્િકારિામા ંઆિેલ છે. 

૪.૨. અંદાજપત્રમા ંદશાાિેલ સમયમયાાદા તા.૧૮.૦૩.૨૦૧૭સધુીમા ંઅંદાજપત્રિા ંિાણા ંઅરજદાર દ્વારા 
ભરપાઇ કરિામા ંઆિેલ િથી, તેમજ સદર િાણા ંભરપાઇ કરિા માટે સમય મયાાદા િધારિા 
અંગે સામાિાળાિે અરજી કરી હોય તેિા કોઈ પરુાિા અરજદારે રજૂ કરેલ િથી. અરજદારે સદર 
અરજી અંગેિા અંદાજપત્ર અંગે સૌ પ્રથમ િખત તા.૦૩.૦૭.૨૦૧૮િા રોજ ફોરમ સમક્ષ ફરરયાદ 
દાખલ કરેલ, જેિે ફોરમ દ્વારા માન્ય રાખિામા ંઆિેલ િથી. 

૪.૩. પેરા િ.ં૩.૩ મા ંદશાાવ્યા મજુબ અરજદારિી અરજી સામાિાળા દ્વારા િામજુંર કરિામા ંઆિેલ છે. 
સામાિાળાિી સદર કાયાિાહી પ્રિતામાિ વિયમોનસુાર છે. ફોરમિો હકુમ સ્સ્િકારિા પાત્ર છે.  

૪.૪. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૩ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૫. ખચા અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૬. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથ ેફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
    
 
 
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૧૮.૦૯.૨૦૧૮. 
 


