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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં૧૩૨/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી વિપલુકુમાર મોહિભાઈ કણસાગરા 
   ઠે. પટેલ કોલોિી પ્લોટ િ.ં૬, ‘વ્રજરાજ’ અિધ એપાટટ મેન્ટ સામે  
   ટીંબાિાડી-૩૬૨૦૧૫.  જી. રાજકોટ.     

રજૂઆત કરિાર: શ્રી મોહિભાઈ ચિાભાઇ કણસાગરા, અવધકૃત પ્રવતવિવધ 
 

વિરૂધ્ધ 
 

સામાિાળા : િાયબ ઈજિેર, 
પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૨, માણાિદર-૩૬૨૬૩૦. જી.જુિાગઢ.  

રજૂઆત કરિાર: શ્રી આર.એિ.ચોટલીયા, િાયબ ઈજિેર, પીજીિીસીએલ, માણાિદર-૨.  
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, રાજકોટિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી 
ફરરયાદ િ.ં૦૬/ક્િા.૦૩/૨૦૧૭-૧૮ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૯૩૯૧ તા.૦૭.૧૧.૨૦૧૭ િા 
હકુ્મથી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી 
કેસ િ.ં૧૩૨/૨૦૧૭થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા.૧૧.૦૧.૨૦૧૮િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે તા.૧૭.૦૩.૨૦૧૭િા રોજ સામાિાળાિી માણાિદર પેટા-વિભાગીય કચેરી ખાતે તેઓિા 

ખેતરમા ંઉભા કરેલ પોલ ફેરિી આપિા અરજી કરેલ પરંત ુસામાિાળાિા અવધકારીએ મૌલખક 
રીતે પોલ ફેરિી આપિાનુ ંજણાિેલ. 

૨.૨. અરજદારે તા.૦૭.૦૬.૨૦૧૭િા રોજ સામાિાળાિી જુિાગઢ વિભાગીય કચેરી તથા માણાિદર 
પેટા-વિભાગીય કચેરી ખાતે પત્ર લખી સદર બાબત અંગે જણાિેલ તેમજ સદર રજુઆત સધુી 
સામાિાળાએ િીજ જોડાણ કરેલ િ હત ુ.ં 

૨.૩. અરજદારે તા.૧૪.૦૬.૨૦૧૭િા રોજ સામાિાળાિી જુિાગઢ િતુટળ કચેરી, જુિાગઢ વિભાગીય 
કચેરી-૨ તથા માણાિદર પેટા-વિભાગીય કચેરી ખાતે પત્ર લખેલ, િાધંા અરજી અપાયેલ હોય 
તેમ છતા ંસામાિાળા દ્વારા િીજ જોડાણ કરિામા ંઆિેલ હતુ.ં િાધંા અરજી અપાયેલ હોિા છતા ં
સદર પ્રકારિી િીજ જોડાણ આપિાિી પ્રક્રીયા પ્રશ્ન ઉપસ્સ્થત કરે છે. 



  Case No.132/2017 

  Page 2 of 4 
 

૨.૪. તા.૨૧.૦૬.૨૦૧૭િા રોજ સામાિાળા દ્વારા રોજકામ કરિામા ંઆિેલ,જે તા.૧૭.૦૭.૨૦૧૭િા રોજ 
પત્રથી અરજદારિે મોકલિામા ં આિેલ તેમ સામાિાળા દ્વારા જણાિિામા ં આિેલ પરંત ુ
તા.૨૬.૦૭.૨૦૧૭િા રોજ સામાિાળાિી જુિાગઢ િતુટળ કચેરી, જુિાગઢ વિભાગીય કચેરી-૨ તથા 
માણાિદર પેટા-વિભાગીય કચેરી ખાતે પત્ર લખી જાણ કરેલ કે સદર રોજકામ અંગેિો કોઇ પત્ર 
અરજદારિે મોકલિામા ંઆિેલ િથી. સદર રોજકામ અંગેિો પત્ર અરજદારે રૂબરૂમા ંજઇ મેળિેલ, 
જેમા ં િીજ થાભંલા અરજદારિા ખેતરમા ંઉભા કરેલ છે તે સ્પષ્ટ રીતે જણાઇ આિે છે. 

૨.૫. પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, રાજકોટિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમ દ્વારા કરિામા ં
આિેલ હકુમ પણ અરજદારિે મોકલિામા ંઆિેલ િથી પરંત ુતા.૧૪.૧૨.૨૦૧૭િા રોજ અરજદારે 
સામાિાળાિી માણાિદર પેટા-વિભાગીય કચેરી ખાતે રૂબરૂમા ંજઇ હકુમ મેળિેલ. 

૨.૬. અરજદારે તા.૧૬.૦૧.૨૦૧૮િા પત્રથી િીચે મજુબિી રજુઆત દાખલ કરેલ. 
(૧) તા.૧૭.૦૩.૨૦૧૭િા રોજ અરજદારે િાધંા અરજી આપેલ ત્યારે ફક્ત ઇલેક્રીકલ થાભંલા 

ઉભા કરેલ હતા. િીજિાયર ફીટ કરીિે િીજ-જોડાણ આપિામા ંઆિેલ િહી. 
(૨) તા.૦૭.૦૬.૨૦૧૭િા રોજ પત્ર દ્વારા રજુઆત કરેલ, તે દર્યાિ શ્રી ગોવિિંદભાઇ િશરામભાઇ 

ભતુિા ંિીજ-જોડાણનુ ંમીટર સબ-સ્ટેશિિા ંપોલમા ંફીટ કરેલ હત ુ.ં સામાિાળાિા કાયટપાલક 
ઇજિેર(સ.વિ.-૨), જુિાગઢ પત્ર િ.ં જેઆરડી/ટેક-૨/૨૩૦ તા.૦૯.૦૧.૨૦૧૮થી જણાિે છે કે 
શ્રી ગોવિિંદભાઇ િશરામભાઇ ભતુનુ ં િીજ-જોડાણ તા. ૨૭.૦૪.૨૦૧૭િા ં રોજ ચાલ ુ કરી 
આપેલ છે, જે અંગે અરજદારે મીટર લગાવ્યાિા ફોટા રજુ કરેલ છે. 

(૩) સામાિાળાએ અરજદારિા સ્થળ પર િીજ લાઇિ ઉભી કરેલ છે જે રોજકામ પરથી જણાઇ 
આિે છે. 

(૪)  અરજદારે જણાિેલ કે શ્રી ગોવિિંદભાઇ િશરામભાઇ ભતુિા ંજણાવ્યા મજુબ સામાિાળા િતે 
છે. 

(૫) અરજદારે ફોરમમા ંકરેલ રજુઆત સદંભટમા ંસિુિણી અંગેિો પત્ર સામાિાળાિી માણાિદર 
પેટા-વિભાગીય કચેરી ખાતે રૂબરૂ જઇ મેળિેલ. ફોરમ દ્વારા સિુાિણી અંગે સિુાિણીિા ં
આગળિા રદિસે આ અંગે ફોિથી જાણ કરેલ, પરંત ુપત્ર દ્વારા અરજદારિે જાણ કરેલ િથી. 

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. ગામ સણોસરાિા સરિે િ.ં૨૨૪ મા ંખાતે ખેતીિાડી વિસ્તારમા ંિવુ ંિીજ જોડાણ શ્રી ગોવિિંદ 

િસરામ ભતૂિા િામે મેળિિા માટેિી અરજી અંગે અંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરપાઈ કરાયા બાદ 
તેમજ િીજલાઈિિી કામગીરી પણૂટથયાબાદ,અરજદારે તા.૦૭.૦૬.૨૦૧૭ તથા તા.૧૮.૦૬.૨૦૧૭ 
િા રોજ લાઈિ કામ અંગેિી િાધંા અરજી આપેલ.    

૩.૨. સામાિાળાદ્વારાશ્રી ગોવિિંદભાઇ િશરામભાઇ ભતુિે તા.૧૫.૧૧.૨૦૧૬િારોજ ભાિપત્રક આપિામા ં
આિેલ, જે તેઓ દ્વારાતા.૧૮.૧૧.૨૦૧૬િા રોજ ભરપાઇ કરિામા ંઆિેલ.સદર િીજજોડાણ માટેિી 
િીજ લાઇિિી કામગીરી તા.૨૬.૦૪.૨૦૧૭િા રોજ પણુટ થતા ંતા.૨૭.૦૪.૨૦૧૭િા રોજ િીજ 
જોડાણ ચાલ ુકરી આપિામા ંઆિેલ, જે અંગે ફોમટ િ.ં૧૫ રજૂ કર્ુું.  
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૩.૩. અરજદાર દ્વારા સામાિાળાિી માણાિદર પેટા-વિભાગીય કચેરી-૨ ખાતે િાધંા અરજી 
તા.૦૭.૦૬.૨૦૧૭ તથા તા.૧૪.૦૬.૨૦૧૭િા રોજ કરિામા ંઆિેલ. તા.૨૧.૦૬.૨૦૧૭ િા રોજ 
િીજલાઈિ સ્થળ પર અરજદાર તથા િીજ જોડાણ મેળિિારિી રૂબરૂમા ંરોજકામ તથા િકશો  
બિાિિામા ંઆિેલ, જેમા ંહયાત િીજલાઈિ સદર ખેતરિા શેઢા પર રસ્તાિી લાઈિમા ંઉભી 
કરિામા ં આિેલ છે.  જે સદંભટમા ં િાયબ ઇજિેર, પેટા-વિભાગીય કચેરી-૨, માણાિદર દ્વારા 
તા.૧૭.૦૭.૨૦૧૭િા રોજ પત્ર િ.ં૩૫૮૯ થી અરજદારિે લેલખત જિાબ પાઠિિામા ંઆિેલ. 

૩.૪. અરજદારિી િાધંા અરજી પરત્િે િીજ લાઈિિા સ્થળ પર કરિામા ંઆિેલ રોજકામ મજુબ તેમજ 
હયાત િીજલાઈિ કોઈપણ પક્ષકારોિે િડતર રૂપ િથી, જેથી અરજદારિી ફરરયાદ અંગે ફોરમ 
દ્વારા કરિામા ંઆિેલ હકુમ વિયમોનસુાર છે.   

૩.૫. સદર કેસમા ંઅરજદારિે તા.૦૮.૦૧.૨૦૧૮િા રોજ સમાધાિ અથે માણાિદર-૨, પેટા-વિભાગીય 
કચેરી ખાતે બોલાિિામા ંઆિેલ પરંત ુઅરજદારિે વિદ્યતુ લોક્પાલ સમક્ષ રજુઆત કરિાિી હોઇ 
સમાધાિ શક્ય બિેલ િહી. 

   
:::ચકુાદો::: 

૪.૦. સિૂાિણી દર્યાિ અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાિાળાિી રજૂઆત અિે રજૂ કરાયેલા 
દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણટય ઉપર આવુ ંછં. 

૪.૧. પેરા િ.ં ૨.૧ મા ંદશાટિેલ તા.૧૭.૦૩.૨૦૧૭ િી અરજદારિી અરજી સામાિાળાિે પ્રથમ પ્રાપ્ત 
થયેલ હોય તેવુ ંપ્રમાણ રજૂ કરેલ અરજીિી િકલ પરથી જણાઈ આિતુ ંિથી. 

૪.૨. પેરા િ.ં ૨.૨ તથા પેરા િ.ં ૨.૩ મા ંદશાટિેલ તા.૦૭.૦૬.૨૦૧૭ તથા તા.૧૪.૦૬.૨૦૧૭ િા રોજિી 
અરજીમા ં િીજલાઈિ ઉભી કરિાિી સામે ઉઠાિેલ િાધંાઓ અંગે સામાિાળાએ 
તા.૧૭.૦૭.૨૦૧૭િા પત્ર દ્વારા અરજદારિે જણાિેલ છે કે સ્થળ પરિી ખરાઈ કરાતા ં સદર 
િીજલાઈિનુ ં કામ માચટ/એપ્રીલ, ૨૦૧૭ મા ં પણૂટ કરિામા ંઆિેલ છે તથા સદર િીજલાઈિ   
પરથી ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ તા.૨૭.૦૪.૨૦૧૭ િા રોજ ચાલ ુકરિામા ંઆિેલ છે. 

૪.૩. સામાિાળા િીજ કંપિીિા જુિીયર ઈજિેર દ્વારા અરજદારિી િાધંા અરજી અન્િયે સ્થળ પર 
ખરાઈ કરિામા ંઆિેલ છે.તા.૨૧.૦૬.૨૦૧૭િા રોજ સ્થળ પર કરિામા ંઆિેલ રોજકામિી િકલ, 
કે જે િખતે અરજદાર હાજર રહલે છે, તે પણ રજૂ કરેલ છે. રોજકામ મજુબ રજુ કરેલ િકશા 
પરથી િીજલાઈિ તથા િીજ થાભંલા શેઢાિી લાઈિમા ંઉભા કરેલ જણાય છે.  

૪.૪. તા.૨૬.૦૭.૨૦૧૭ િી અરજદારિી અરજી જે સામાિાળાિે રજૂ કરેલ છે તેમા ં દશાટવ્યા મજુબ 
અરજદારિા િીજજોડાણ િાળા રાન્સફોમટર પરથી શ્રી ગોવિિંદ િશરામ ભતૂિા િીજ જોડાણ માટે 
લાઈિનુ ં કામ કરિામા ંઆિેલ, જેમા ંઅરજદારે સામાિાળાિે િાધંા અરજી રજૂ કયાટિા બીજા 
રદિસે લાઈિ કામિા જ્પરનુ ંકામ કરિામા ંઆિેલ છે તેમ દશાટિેલ છે. જ્યારે સામાિાળા દ્વારા 
રજૂ કરેલ ફોમટ િ.ં૧૫ મજુબ તા.૨૭.૦૪.૨૦૧૭ િા રોજ શ્રી ગોવિિંદ િશરામ ભતૂનુ ંિીજ જોડાણ 
મીટર બેસાડીિે ચાલ ુકરિામા ંઆિેલ છે.  
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૪.૫. તા.૨૧.૦૬.૨૦૧૭ િા રોજ સ્થળ પરનુ ં રોજકામ કયાટ બાદ સામાિાળા દ્વારા અરજદારિે પત્ર 
િ.ં૨૬૫૩થી જિાબ પણ તા.૨૧.૦૬.૨૦૧૭િા રોજ પાઠિિામા ંઆિેલ છે. સામાિાળાિા જણાવ્યા 
મજુબ સદર િીજલાઈિનુ ંસરિે કામ તથા િીજલાઈિ ઉભી કરિાિી કામગીરી અરજદાર થતા 
િીજ જોડાણિો અરજદાર શ્રી ગોવિિંદ િશરામ ભતૂિી હાજરીમા ંજ કરિામા ંઆિેલ છે, જે િખતે 
તેઓ દ્વારા કોઈ િાધંા રજૂ કરેલ િ હતા.  

૪.૬. િીજજોડાણ મેળિિાર શ્રી ગોવિિંદ િશરામ ભતૂ દ્વારા સામાિાળા િીજકંપિીિે તા.૦૧.૧૧.૧૭ િા 
રોજ પત્ર દ્વારા સણોસરા ગામ, રે.સ.િ.ં૨૩૪ િા િેચાણ દસ્તાિેજ િ.ં૨૨૧ તા.૦૪.૦૪.૨૦૦૧, જે 
હંસાબેિ મોહિભાઈ કણસાગરાિે િેચાણ આપેલ તેિી િકલ રજૂ કરિામા ં આિેલ. િેચાણ 
દસ્તાિેજ મજુબ સદર ખેતરમા ંઉત્તર શેઢાિી અંદર છ ફૂટિો રસ્તો આિેલ છે જેમાથંી એક ચીલો 
િશરામભાઈ ભતૂિા ખેતરમા,ં એક ચીલો શ્રી ગોવિિંદભાઈ િશરામભાઈ, કાન્તીભાઈ જેરાજભાઈ 
તથા વિઠ્ઠલભાઈ અંબાિીભાઈ તથા શ્રી કરમશીભાઈ બલરામભાઈિે તેમિા ખેતરમા ં જિાિો 
રસ્તાિો હક્ક આિેલ છે, જે મજુબ દશાટિેલ છે. જે રસ્તા/શેઢા પર હયાત લાઈિ રોજકામમા ં
દશાટિેલ િકશા પરથી જણાઈ આિે છે.  

૪.૭. ઉપર્ુટક્ત અિલોકિ ધ્યાિે લેતા ંતેમજ ફોરમિા હકુમમા ંદશાટવ્યા મજુબ હયાત િીજ લાઈિ કોઈ 
પણ પક્ષકારોિે િડતરરૂપ િથી, તેમ જણાય છે. આ સજંોગોમા ંફોરમ દ્વારા કરિામા ંઆિેલ હકુમ 
સ્િીકાયટ છે.       

૪.૮. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૭ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૯. ખચટ અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૧૦. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
 
 
 
 
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા. ૦૫.૦૨.૨૦૧૮ 
 

 


