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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૬3/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી કાળુભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ગઢીયા 
   મુ.ં લાખેણી. તા. –જી. બોટાદ.  
       
રજૂઆત કરિાર: શ્રી કાળુભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ગઢીયા 
  

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : િાયબ ઈજિેર, 

પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
ગ્રા્ય પેટા-વિભાગીય કચેરી, બોટાદ-૩૬૪૭૧૦.     

 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી એિ.આર.પાિસરુીયા, િાયબ ઈજિેર, પીજીિીસીએલ,    
   ગ્રા્ય પેટા-વિભાગીય કચેરી, બોટાદ-૩૬૪૭૧૦. 

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

ફરરયાદ િ.ં ૩૦૫/૨૦૧૬-૧૭ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૨૭૭૭ તા.૦૬.૦૬.૨૦૧૭ િા હકુ્મથી 
િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
િ.ં૬૩/૨૦૧૭ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા. ૨૪.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિી. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર બોટાદ પેટા-વિભાગીય કચેરીિા તાબા હઠેળ ગ્રાહક િ.ં૩૬૮૧૩/૦૦૯૦૪/૪ થી ખેતી 

વિષયક િીજ જોડાણ ધરાિતા હતા જે કાયમી ધોરણે  કપાઈ (PDC) ગયેલ છે.  
૨.૨. સદર િીજ જોડાણિે પિુ: ચાલ ુકરિા અરજદારે રૂ.૨૦૦/- િોંધણી ફી ભરપાઈ કરી સદર િીજ 

જોડાણિે સ્થળફેર સાથે ચાલ ુકરિાિી િોંધણી કરાિેલ, જે અરજીિા અનુસંધંાિે સદર િીજ 
જોડાણ ગામ તોતણીયાળા ખાતે સ્થળફેર કરિામા ં આિેલ, પરંત ુ સદર િીજ જોડાણ કોઈ 
કારણસર ચાલ ુકરિામા ંઆિેલ િહી.  

૨.૩. પેરા િ.ં ૨.૨ મા ંદર્ાાિેલ અરજીિા અનુસંધંાિે અરજદારે અંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરપાઈ કરી 
આપેલ તથા સામાિાળા દ્વારા િીજલાઈિનુ ં કામ પણ કરી આપિામા ં આિેલ, પરંત ુ કોઈ 
કારણસર સદર િીજ જોડાણ ચાલ ુકરી આપિામા ંઆિેલ િ હત ુ.ં અરજદારે સ્થાવિક કચેરી 
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બોટાદ ખાતે તપાસ કરતા ંસદર િીજ જોડાણ લાખેણી ગામ ખાતે કાયમી ધોરણે કપાયેલ (PDC) 

દર્ાાિેલ છે. અરજદારે સદર િીજ જોડાણ પિુ: ચાલ ુકરિા માટે ફરી િખત સામાિાળાિે અરજી 
કરેલ જે મજુબ િીજ જોડાણ પિુ: ચાલ ુકરિામા ંઆિેલ િ હોઈ, અરજદારે ગ્રાહક ફરરયાદ 
વિિારણ ફોરમ ખાતે ફરરયાદ દાખલ કરેલ. 

૨.૪. સામાિાળા િીજ કંપિીિા ફોરમ દ્વારા અરજદારિી જાણ િગર સદર માગંણીિાળુ િીજ જોડાણ 
જોઈત ુિથી તેમ દર્ાાિી હકુમ કરિામા ંઆિેલ છે, પરંત ુઅરજદારે આિી કોઈ રજૂઆત ફોરમ 
સમક્ષ કરેલ િથી.  

૨.૫. અરજદારિે િીજ જોડાણિી જરૂરીયાત હોઈ પિુ: િીજ જોડાણ માટે જરૂરી રિપ ઈરીગેર્િ વસસ્ટમ 
પણ િસાિેલ છે. અરજદારિી રોજી-રોટી ખેતીકામ અિે ખેતીિી વિપજ પર હોઈ, તથા પિુ: 
િીજ જોડાણિી અરજી જરૂરી દસ્તાિેજો સાથે કરેલ હોઈ, િીજ જોડાણ ત્િરરત ચાલ ુકરી આપિા 
અરજદારે વિિતંી કરી.     

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર શ્રી કાળુભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ગઢીયા દ્વારા વિદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષ દાખલ કરાયેલ 

રજૂઆતિી િકલ સામાિાળાિે મળેલ િથી. ફોરમિા હકુમથી િારાજ થઈ અરજદારે વિદ્યતુ 
લોકપાલ સમક્ષ ફરરયાદ દાખલ કરેલ છે જે અન્િયે અરજદારિી વિગત િીચે મજુબ રજૂ કરી. 

૩.૨. અરજદાર શ્રી કાળુભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ગઢીયા િષા ૧૯૮૮ થી બોટાદ ગ્રા્ય પેટા-વિભાગીય 
કચેરીિા તાબા હઠેળ ગામ લાખેણી ખાતે સરિે િ.ં૨૮૪ મા ંA-1 ટેરેફ િાળુ ખેતી વિષયક િીજ 
જોડાણ ધરાિતા હતા. સદર િીજ જોડાણ, જેિો ગ્રાહક િ.ં૩૬૮૧૩/૦૦૯૦૪/૪ છે, તે  
તા.૦૧.૦૧.૧૯૯૪ મા ંકાયમી ધોરણે કાપી િાખિામા ંઆિેલ.  

૩.૩. તા.૨૫.૦૪.૨૦૦૪ િા રોજ િોંધણી ફી રૂ.૧૦૦/-, પહોંચ િ.ં ૬૦૦૪૧ થી ભરપાઈ કરી સદર 
ખેતીિાડી િીજ જોડાણ પિુ: ચાલ ુકરિા તથા લાખેણી ગામિા સરિે િ.ં ૨૮૪ થી તોતણીયાળા 
ગામિા સરિે િ.ં૧૯ મા ંસ્થળફેર કરિા િોંધણી કરાિેલ. વિભાગીય કચેરી, બોટાદ દ્વારા સદર 
પિુ: િીજ જોડાણ તથા સ્થળફેર અંગેિી મજૂંરી (post facto approval) મળતા ંઅરજદારિે 
પત્ર િ.ં ૦૦૪૧૯૪ તા.૨૫.૦૯.૨૦૦૧ થી અંદાજપત્ર આપિામા ંઆિેલ, જે અન્િયે અંદાજપત્રિી 
રકમ રૂ.૨૭૭૪૦/- રસીદ િ.ં૯૧૮૮૬ તા.૨૫.૦૯.૨૦૦૧ િા રોજ ભરપાઈ કરિામા ંઆિેલ તથા 
કરારિામુ ં તેજ તારીખે કરિામા ંઆિેલ. 

૩.૪. અરજદારિા સદર િીજ જોડાણિે સ્થળફેર સાથે પિુ: િીજ જોડાણ કરિા અંગેિા કોઈ દસ્તાિેજ 
હાલમા ંઉપલબ્ધ િથી. િાયબ ઈજિેર દ્વારા સદર સ્થળિી ચકાસણી કરાતા ંતોતણીયાળા ગામિા 
સરિે િ.ં૧૯ મા ંઅરજદારિા િામે કોઈ િીજ જોડાણ હયાત િથી. સરિે િ.ં ૧૯ પૈકી ૨/૧ મા ં
શ્રી મિજીભાઈ રણછોડભાઈિા િામે ગ્રાહક િ.ં૩૬૮૧૧/૦૧૨૪૭/૧ થી A-૨ ટેરીફનુ ં૭.૫ એચ.પી. 
નુ ંિીજ જોડાણ હયાત છે. સરિે િ.ં ૧૯ પૈકી ૨ મા ંગ્રાહક િ.ં૩૬૮૧૧/૦૧૬૬૨/૫ થી A-3 tariff 

નુ ં ૧૨.૫ એચ.પી.નુ ં િીજ જોડાણ શ્રી જાદિભાઈ રણછોડભાઈ ડાખંરાિા િામે હયાત છે. 
અરજદારિા લાખેણી ગામિા સરિે િ.ં૨૮૪ નુ ંસ્થળ તપાસ દર્યાિ પણ ત્યા ંકોઈ િીજ જોડાણ 
હયાત માલમુ પડલે િથી. 
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૩.૫. તા.૧૩.૦૮.૨૦૧૫ િા રોજ અરજદાર દ્વારા ફરી િખત ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ ગ્રાહક 
િ.ં૩૬૮૧૩/૦૦૯૦૪/૪ િે લાખેણી ગામિા સરિે િ.ં૨૮૪થી લાખેણી ગામિા સરિે િ.ં૮૮/૩ મા ં
સ્થળફેર સાથે પિુ: િીજજોડાણ કરિા અરજી િોંધાિી, િોંધણી ચાર્જ રૂ.૨૦૦/- રસીદ િ.ં 
૧૭૧૩૩૪ તથા સ્થળફેર ચાર્જ રૂ.૨૦૦/- રસીદ િ.ં ૨૨૧૯૫૧ થી ભરપાઈ કરેલ. 

૩.૬. પેરા િ.ં૩.૫ મા ંદર્ાાિેલ અરજી મજુબ સદર ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ સ્થળફેર સાથે પિુ: 
જોડાણ કરિા અંગેિી દરખાસ્ત પત્ર િ.ં ૨૨૨૭ તા.૩૦.૦૩.૨૦૧૬ િા રોજ ઉપલી કચેરી ખાતે 
મોકલિામા ંઆિેલ, પરંત ુઅરજદારનુ ંસદર િીજ જોડાણ તોતણીયાળા ગામિા સરિે િ.ં ૧૯ 
મા ંઅગાઉ સ્થળફેર થયેલ હોિાથી સદર સરિે િબંરિા દસ્તાિેજો અરજી સાથે અરજદારે રજૂ 
કરેલ િ હોિાથી, સદર િીજ જોડાણિી દરખાસ્ત મજૂંર કરિામા ંઆિેલ િહીં. 

૩.૭. સામાિાળા િાયબ ઈજિેર દ્વારા સ્થળ પર જરૂરી રોજકામ કરી તોતણીયારા ગામિા સરિે િ.ં૧૯ 
િા રેિન્ય ુદસ્તાિેજી પરુાિા રદિ સાતમા ંપેટા-વિભાગીય કચેરી, બોટાદિે રજૂ કરિા પત્ર િ.ં 
૯૩૯૮ તા.૨૨.૧૧.૨૦૧૬િા રોજ જણાિેલ. અરજદારે રજૂ કરેલ ૭/૧૨. ૮-અ, િમિુા િ.ં૬ મા ં
અરજદારનુ ંિામ િ હોિાથી, અરજદારિી સદર પિુ: િીજ જોડાણ તથા સ્થળફેરિી કાયાિાહી 
થઈ ર્કે િહી, તેવુ ંમૌલખક જણાિેલ. 

૩.૮. ત્યારબાદ અરજદારે તા. ૧૧.૦૪.૨૦૧૭ િા રોજ પત્ર રજૂ કરેલ જેિો ઈિિડા િ.ં૫૮૮ છે, જેમા ં
જણાિેલ કે અરજદારિે સદર િીજ જોડાણનુ ંપિુ: િીજ જોડાણ કરાિવુ ંિથી તથા ફોરમ સમક્ષ 
કરેલ અરજી રદ્દ કરિી.  

૩.૯. તા.૧૭.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજ અરજદાર ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમ સમક્ષ હાજર રહલે તે 
દર્યાિ પણ અરજદારિે પછૂતા ં તેઓએ જણાિેલ કે તોતણીયાળા ગામમા ં તેઓએ સદર 
ખેતીિાડી િીજ જોડાણ સ્થળફેર કે પિુ: જોડાણ કરાિેલ િથી અિે તેઓ આ બાબતે કાઈંજ 
જાણતા િથી.  

 હયાત દસ્તાિેજી પરૂાિા પરથી સ્પષ્ટ છે કે અરજદારે િષા ૨૦૦૧ મા ંતોતણીયાળા ગામે સ્થળફેર 
સાથે પિુ: િીજ જોડાણ કરાિેલ, આથી અરજદારિે મૌલખક જણાિેલ કે ગામ તોતણીયાળાિા 
સરિે િ.ં૧૯ તથા લાખેણી ગામિા સરિે િ.ં૮૮/૩ િા જરૂરી દસ્તાિેજી પરૂાિા રજૂ કરી સદર 
િીજ જોડાણ સ્થળફેર સાથે પિુ: િીજ જોડાણ કરિા અરજી િોંધાિિી જેથી વિયમ મજુબ 
કાયાિાહી હાથ  પર લઈ ર્કાય. પરંત ુઅરજદારે જરૂરી દસ્તાિેજી પરૂાિા સાથે અરજી કરેલ 
િથી.  

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

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણાય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. પેરા િ.ં ૨.૧ મા ંદર્ાાવ્યા મજુબ અરજદાર ગ્રાહક િ.ં ૩૬૪૧૩/૦૦૯૦૪/૪ થી ખેતી વિષયક િીજ 

જોડાણ ધરાિે છે, જે કાયમી ધોરણે કપાયેલ છે. સદર િીજ જોડાણિે તા. ૧૩.૦૮.૨૦૦૫   િા 
રોજિી અરજી અન્િયે ગામ લાખેણી, સરિે િ.ં ૨૮૪ થી ગામ લાખેણીિા સરિે િ.ં ૮૮/૩ મા ં
સ્થળફેર સાથે પિુ: િીજ જોડાણ કરાિિા માગેં છે.  
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૪.૨. સામાિાળા દ્વારા જણાિેલ વિગતોિે ધ્યાિે લેતા ંસામાિાળાિા રેકોડા મજુબ અરજદારનુ ંસદર 
િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં ૩૬૮૧૩/૦૦૯૦૪/૪, ગામ તોતણીયાળા ખાતે સરિે િ.ં ૧૯ મા ંસ્થાવપત 
છે, જે િીજ જોડાણ અરજદારિી તા. ૨૫.૦૪.૨૦૦૪ િી અરજી અન્િયે પિુ: જોડાણ તથા સ્થળ 
ફેર કરિામા ંઆિેલ. સદર તા. ૨૫.૦૪.૨૦૦૪ િી અરજી સદંભે િીજ જોડાણિા સ્થળફેર તથા 
પિુ: જોડાણિા દસ્તાિેજી પરૂાિા સામાિાળા પાસે હયાત િથી તેમ જણાિેલ છે.  

૪.૩. તા. ૧૩.૦૪.૨૦૧૫િી અરજદારિી અરજી સદંભે સામાિાળા દ્વારા અરજદારનુ ંિીજ જોડાણ પિુ: 
જોડાણ સાથે સ્થળફેર, ગામ લાખેણી, સરિે િ.ં૧૯ મા ં મજૂંર કરિામા ંઆિેલ િથી , જેથી 
અરજદારે િારાજ થઈ ફોરમ સમક્ષ ફરરયાદ દાખલ કરેલ.  

૪.૪. ફોરમ સમક્ષિી ફરરયાદિા અનુસંધંાિે અરજદારે તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૭ િા પત્રમા ંફોરમ સમક્ષિી 
ફરરયાદ રદ કરિા જણાિેલ છે તથા સદર િીજ જોડાણ પિુ: જોડાણ સાથે સ્થળફેર કરિાિી 
અરજી રદ કરિા જણાિેલ છે. સદર અરજીિે સામાિાળા દ્વારા િ.ં૫૮૮-A તા. ૧૧.૦૪.૨૦૧૭ િા 
રોજ દાખલ કરેલ છે. 

૪.૫. ફોરમ દ્વારા પણ તા. ૦૬.૦૬.૨૦૧૭ િા હકુમ અન્િયે સદર ફરરયાદ અરજદારિે િીજ જોડાણ 
પિુ: જોડાણ કરાિવુ ંિ હોઈ રદ કરિા વિિતંી કરેલ હોઈ, ફોરમ દ્વારા કોઈ આદેર્ કરેલ િથી. 

૪.૬. વિદ્યતુ લોકપાલિી સિુિણી દર્યાિ પેરા િ.ં ૪.૪ તથા ૪.૫ િી વિગતો સદંભે અરજદારે 
જણાિેલ કે આ મજુબિી કોઈ રજૂઆત કરેલ િથી, તથા અરજદાર સદર િીજ જોડાણ પિુ: 
જોડાણ સાથે સ્થળફેર કરાિિા માગેં છે, તેમ જણાિેલ છે. 

૪.૭. ઉપયુાક્ત અિલોકિો ધ્યાિે લેતા ંઅરજદારિી હાલિી રજૂઆતિા સદંભે ફોરમ દ્વારા તારણો 
અન્િયે કોઈ આદેર્ થયેલ િથી. અરજદાર સદર િીજ જોડાણ સ્થળફેર સાથે પિુ: જોડાણ 
કરાિિા માગેં છે. આથી હાલિી સદર રજૂઆત ફોરમ સમક્ષ ફરીથી સિુિણી કરી વિણાય કરિા 
આદેર્ આપિામા ંઆિે છે. સદર સજંોગોમા ંફોરમે અરજદારિી ફરરયાદ વિગતે સાભંળીિે, જરૂરી 
દસ્તાિેજોિી ખરાઈ કરીિે, અરજદારિી ફરરયાદિા સદંભે જાહરેિામા િ.ં૨/૨૦૧૧ મજુબ  કારણો 
દર્ાાિીિે હકુમ કરિા જણાિિામા ંઆિે છે.      

૪.૮. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૭ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૯. ખચા અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૧૦. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
    
 
 
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૦૮.૦૯.૨૦૧૭.  


