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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં૧૧૮/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી ભોળાભાઈ માિજીભાઈ જાદિ 
   હાઈસ્કુલ રોડ, પોલીસ સ્ટેશિ સામે,  

મુ.ં વિિંછીયા. તા. વિિંછીયા. જી. રાજકોટ.  

રજૂઆત કરિાર: શ્રી ભોળાભાઈ માિજીભાઈ જાદિ  
 

વિરૂધ્ધ 
 

સામાિાળા : કાયયપાલક ઈજિેર, 
પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
વિભાગીય કચેરી,બોટાદ-૩૬૪૭૧૦. જી. બોટાદ.  

રજૂઆત કરિાર: શ્રી ડી. કે. ખ ૂટં, િાયબ ઈજિેર, પીજીિીસીએલ, બોટાદ.  
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, ભાિિગરિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ 
ફોરમિી ફરરયાદ િ.ં૬૦/૨૦૧૭-૧૮ અન્િયે અપાયેલ હુકમ ક્રમાકં ૪૬૯૫ તા.૦૬.૧૦.૨૦૧૭ 
િા હકુ્મથી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે 
(Admission Stage) દાખલ કરી કેસ િ.ં૧૧૮/૨૦૧૭ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી 
તા.૨૧.૧૨.૨૦૧૭િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે શ્રી સિસીભાઇ ઓધડભાઇ જાદિ પાસેથી સરિે િ.ં૫૫ ગામ રેફડાિી જમીિ 

િેચાણથી લીધેલ, સદર સરિે િ.ં૫૫ ખાતે અરજદારે તા.૧૬.૦૯.૨૦૦૨િા રોજ રૂ.૭૫/- 
રજીસ્રેશિ ચાર્જ રશીદ િ.ં૨૧૨૬૩થી ભરપાઇ કરી ગ્રાહક િ.ં૩૬૩૪૭/૦૦૨૭૦/૧નુ ંિીજ-
જોડાણ િામફેર કરિા અરજી કરેલ. 

૨.૨. સદર ગામ રેફડાિા સરિે િ.ં૫૫ મા ંગ્રાહક િ.ં૩૬૩૪૭/૦૦૨૭૦/૧ થી આિેલ િીજ-જોડાણ 
તા.૨૦.૧૧.૧૯૮૧િા રોજથી અરજદાર શ્રી સિસીભાઇ ઓધડભાઇ જાદિિા િામે ચાલ ુ
કરિામા ંઆિેલ, પરંત ુ કોઇપણ પ્રકારિા દસ્તાિેજી પરુાિા સામાિાળાિી કેસ ફાઇલમા ં
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હયાત જણાયેલ િથી. અરજદારિે િામફેર કરિા ૭/૧૨, 8-અ, ૬-હક્ક પત્રક જેિા પરુાિા 
રજૂ કરિા જણાિેલ, જે શ્રી સિસીભાઇ ઓધડભાઇ જાદિિા િોટરાઇઝડ સમંતી  સાથે 
સામાિાળાિે અરજી સમયે રજૂ કરેલ. 

૨.૩. ગામ રેફડાિા સરિે િ.ં ૫૫ તથા સ્રિે િ.ં ૬૦/૩ મા ંશ્રી સિસીભાઇ ઓધડભાઇ જાદિિા 
િામિા ં ખેતી વિષયક િીજ-જોડાણો આિેલા ં છે. અરજદારે શ્રી સિસીભાઇ ઓધડભાઇ 
જાદિિી હયાતી િખતે રૂ.૧૦૦/- િા સ્ટે્પ પેપર પર િોટરાઇઝડ સમંતી મેળિેલ અિે 
ગામ રેફડાિા સરિે િ.ં૬૦/૩ િી જમીિ પણ િેચાણથી લીધેલ છે.  

૨.૪. અરજદારે જમીિ િેચાણથી લીધેલ હોિાથી તેઓએ સરિે િ.ં૫૫ િા જરૂરી દસ્તાિેજી  
પરુાિા સામાિાળાિે રજૂ કરેલ, પરંત ુગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમ દ્વારા જણાિિામા ં
આિેલ કે સદર િીજ-જોડાણ ગ્રાહક િ.ં૩૬૩૪૭/૦૦૨૭૦/૧ થી સરિે િ.ં૬૦/૩ મા ંઆિેલ 
હોિાથી સ્થળફેર થઇ શકે િહી. 

૨.૫. અરજદારે જણાિેલ કે સદર બિેં સરિે િબંર, સરિે િ.ં૫૫ અિે ૬૦/૩ િા દસ્તાિેજ  
તેઓિી પાસે છે. અગાઉિા અરજદારે કયા સરિે િબંરમા ંસદર િીજ-જોડાણ માગેંલ તે 
બાબતે જાણ િથી અિે સદર જમીિ અરજદારે ખરીદેલ હોઇ, સદર િીજ જોડાણ અંગેિી 
જાણ હાલિા અરજદારિે િ હતી, પરંત ુઅરજદારે અન્ય સરિે િબંરિા જરૂરી દસ્તાિેજી 
પરુાિા સામાિાળાિે રજૂ કરેલ. 

૨.૬. અરજદારે જણાિેલ કે ગામ રેફડાિા સદર બિેં સરિે િબંર, સરિે િ.ં૫૫ અિે સરિે 
િ.ં૬૦/૩ િા દસ્તાિેજ તેઓિી પાસે છે જેથી સદર માગંણી િાળુ િીજ-જોડાણ તેઓિા િામે  
િામફેર કરી આપિા વિિતંી કરી. 

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદારિી ફરરયાદ સદંભે સામાિાળાએ જણાિેલ કે અરજદારે ગામ રેફડાિા ગ્રાહક 

િ.ં૩૬૩૪૭/૦૦૨૭૦/૧ િાળા ખેતી વિષયક િીજ જોડાણમા ં િામફેર કરાિિા અથે 
તા.૧૬.૦૯.૨૦૦૨મા ંરસીદ િ.ં૨૧૨૬૩થી િોંધણી કરાિેલ છે. રસીદિી િકલ રજૂ કરેલ છે.  

૩.૨. સદર પેરા િ.ં૩.૧ મા ંદશાયિેલ અરજી અંગે રસીદ િ.ં૨૧૨૬૩ મા ંદશાયવ્યા મજુબ ગ્રાહક 
િ.ં૪૭/૨૭૦/૧ છે.  

 સામાિાળા િીજ કંપિી ખાતે ગ્રાહક િ.ં૩૬૩૪૭/૦૦૨૭૦/૧ શ્રી સિશીભાઈ ઓધડભાઈિા 
િામે િોંધાયેલ છે. સદર િીજ જોડાણ તા.૨૦.૧૧.૧૯૮૧ િા રોજ ચાલ ુકરિામા ંઆિેલ છે. 
અરજી સાથે રજૂ કરેલ દસ્તાિેજો મજુબ સદર િીજ જોડાણ ગામ રેફડાિા સરિે િ.ં૫૫  
ખાતે િોંધાયેલ છે. 

૩.૩. પેરા િ.ં૩.૧ મા ં જણાિેલ બાબતે અરજદારિી િામફેર કરિાિી અરજી સદંભે કોઈપણ 
દસ્તાિેજી પરુાિા સદર ગ્રાહકિા કેસમા ંહાલમા ંહયાત િથી.     
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૩.૪. સામાિાળા િાયબ ઈજિેર, પેટા-વિભાગીય કચેરી, બરિાળા દ્વારા પત્ર િ.ં૬૬૪૪ 
તા.૨૬.૦૭.૨૦૧૭થી અરજદારિી સદર િામફેરિી વિગતો બાબતે જરૂરી દસ્તાિેજી  પરુાિા, 
જેિા કે ૭/૧૨, ૮-અ, િમિુા િ.ં૬ િા ઉતારાિી િકલ માગંિામા ંઆિેલ. 

 અરજદારે ફોરમ સમક્ષિી તા.૧૬.૦૯.૨૦૧૭િા રોજિી સિુિણી દર્યાિ સરિે િ.ં૬૦/૩ 
(હાલિો સરિે િ.ં૫૬) િા આધાર પરુાિા રજૂ કયાય.  

૩.૫. શ્રી સિશીભાઈ ઓધડભાઈિા િામે અન્ય ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં ૩૬૩૪૭/ 
૦૦૨૭૩/૬ ગામ રેફડા ખાતે સરિે િ.ં૬૦/૩ (હાલિા સરિે િ.ં૫૬) મા ંહયાત છે.  

૩.૬. અરજદાર દ્વારા જે તે સમયે સરિે િ.ં૬૦/૩ (હાલિા સરિે િ.ં૫૬) િાળા િીજ જોડાણ 
ગ્રાહક્િ િ.ં ૩૬૩૪૭/૦૦૨૭૩/૬ િાળા િીજ જોડાણિે તેઓિા િામે દાખલ કરિાિી જગ્યાએ 
ગ્રાહક િ.ં૩૬૩૪૭/૦૦૨૭૦/૧ િાળા િીજ જોડાણિે (સરિે િ.ં૫૫, ગામ રેફડા) તેઓિા   
િામે કરિા પેરા િ.ં૩.૧ િી અરજી િોંધાિેલ હોય તેવુ ંમાલમુ પડ ેછે.  

૩.૭. અરજદારે સરિે િ.ં ૬૦/૩ િાળી જમીિમા ંસ્થાવપત િીજ જોડાણિે િામફેર કરિાિી અરજી 
કરિાિી જગ્યાએ ગામ રેફડાિા સરિે િ.ં૫૫ િાળા િીજ જોડાણિે િામફેર કરિા અરજી 
કરેલ હોઈ, અરજદાર દ્વારા ફોરમ સમક્ષિી સિુિણી દર્યાિ લેલખતમા ંજણાિેલ છે કે 
તેઓએ સરિે િ.ં૫૫ મા ંસ્થાવપત ખેતી વિષયક િીજ જોડણમા ંિામફેર કરિાિી માગંણી 
પરત ખેંચેલ છે. સદર િોંધ ફોરમિા હકુમમા ંપણ િોંધિામા ંઆિેલ છે.  

૩.૮. સામાિાળાએ જણાિેલ કે અરજદાર તેઓિી માગંણી અન્િયે ગામ રેફડાિા સરિે િ.ં૬૦/૩ 
િા ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં૩૬૩૪૭/૦૦૨૭૩/૬ િાળી અરજી અંતગયત જરૂરી 
દસ્તાિેજી પરુાિા સાથે િામફેરિી અરજી િોંધાિશે તો વિયમોનસુાર કાયયિાહી કરી િીજ 
જોડાણનુ ંિામ તબદીલ કરી આપિામા ંઆિશે.         

 

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

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણયય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. અરજદારિી રજૂઆતિે Admission stage લેિલ પર િોંધિામા ં આિેલ. અરજદારે 

તેઓિી ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી અરજી પેરા િ.ં ૩.૧ મા ં દશાયવ્યા મજુબ રસીદ 
િ.ં૨૧૨૬૩ તા.૧૬.૦૯.૨૦૦૨ મજુબ િોંધાિી િામફેર કરિા બાબતે દાદ માગેંલ છે. 

૪.૨. પેરા િ.ં ૩.૦ મા ંસામાિાળા દ્વારા ગામ રેફડાિા સરિે િ.ં૫૫ તથા સરિે િ.ં૬૦/૩ િા બને્ન 
િીજ જોડાણિી મારહતી રજૂ કરિામા ંઆિેલ છે જે મજુબ શ્રી સિશીભાઈ ઓધડભાઈિા 
િામે બે િીજ જોડાણ હયાત છે.  
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૪.૩. ફોરમ સમક્ષ પણ અરજદારે લેલખત અરજી અન્િયે ગ્રાહક િ.ં ૪૭/૨૭૦/૧, ગામ રેફડા    
િાળી િીજ જોડાણિી અરજીિે પરત ખેંચિા જણાિેલ છે તથા િિેસરથી સરિે િ.ં૬૦/૩ 
િાળા િીજ જોડાણિે િામફેર કરિા અથે અરજી િોંધિા જણાિેલ છે. સદર સજંોગોમા ં
હાલિી અરજદારિી રજૂઆત ફોરમિા હકુમથી િારાજ થઈ કરેલ િ હોિાથી, તેમજ 
અરજદારિી વિિતંીથી ફોરમ સમક્ષિી ફરરયાદિો વિકાલ થયેલ હોિાથી, અરજદારિી 
રજૂઆત માન્ય રાખિામા ંઆિતી િથી.  

૪.૪. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૩ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૫. ખચય અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૬. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
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         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
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