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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં૧૩૧/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી જાગાભાઈ વિભાભાઈ ખીટ 
   ઠે. કેરીિા કાઠેં, સીમ વિસ્તાર. ગામ: મોઢુકા-૩૬૦૦૫૫  
   તા. વિિંછીયા. જી. રાજકોટ. 
     

રજૂઆત કરિાર: શ્રી જાગાભાઈ વિભાભાઈ ખીટ 
 

વિરૂધ્ધ 
 

સામાિાળા : િાયબ ઈજિેર, 
પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
પેટા-વિભાગીય કચેરી, વિિંછીયા-૩૬૦૦૫૫. જી.રાજકોટ. 

 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી પી.જે. મેહતા, કાયયપાલક ઈજિેર, પીજીિીસીએલ, જસદણ.   
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, રાજકોટિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ 
ફોરમિી ફરરયાદ િ.ં ૮૮/ક્િા.૦૨/૨૦૧૭-૧૮ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૮૮૪૯ 
તા.૧૧.૧૦.૨૦૧૭ િા હકુ્મથી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા 
કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૧૩૧/૨૦૧૭ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી 
તા.૧૧.૦૧.૨૦૧૮ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ,પરંત ુઅરજદાર હાજર રહલે િહી. સદર કેસિી 
બીજી સિુિણી તા. ૦૮.૦૨.૨૦૧૮ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ.  

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર, વિિંછીયા તાલકુાિા હાથસણી ગામિા ખેડુત છે. અરજદારે ગામ મોઢુકા ખાતે િવુ ં

ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ મેળિિા માટે િષય ૨૦૧૦ મા ંસામાિાળા િીજ કંપિીમા ંઅરજી 
િોંધાિેલ.  
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૨.૨. સામાિાળા િીજ કંપિીિા ફોરમ દ્વારા તા.૧૦.૧૦.૨૦૧૭ િા રોજ હકુમ કરિામા ંઆિેલ છે, 
જેિાથી િારાજ થઈ, િીજ જોડાણ મેળિિા અરજદારે િીચે મજુબ રજૂઆત કરી.  
(૧) ફોરમિો હકુમ કાયદાથી વિરૂધ્ધ તથા અરજદારિે કોઈ પરુાિા રજૂ કરિાિો સમય 

આપેલ િ હોઈ, માન્ય િથી. 
(૨) અરજદારિે ખેતીિાડીન ુિીજ જોડાણ આપિામા ંઆિે તો સરકાર કે અન્ય કોઈિે 

િાધંો િથી.  
(3) વિિંછીયા તાલકુામા ં તથા તેિી આજુબાજુિા ગામડામા ં સખત દુષ્કાળિા કારણે 

અરજદાર તેમિા માલિો બચાિ કરિા માલ તથા ઢોર સાથે ઉત્તર ગજુરાત બાજુ 
જતા રહલેા, જેથી અંદાજપત્રિી રકમ સમયસર ભરપાઈ કરી શકેલ િહીં. 

(૪) અરજદાર ગરીબ છે તથા આજીવિકાિા વિભાિ માટે િવુ ંખેતી વિષયક િીજ જોડાણ  
મેળિિા તેમણે અરજી કરેલ છે.  

(૫) જો અંદાજપત્ર આપિામા ંઆિશે તો અંદાજપત્રિી રકમ તરત જ ભરપાઈ કરિા 
અરજદાર તૈયાર છે, તેમ અરજદારે જણાિેલ. 

૨.૩. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે જણાિેલ કે દુષ્કાળ તથા અછતિા ંકારણોસર તેઓ માલઢોરિે 
બચાિિા ખાતર ગામિી બહાર િીકળી ગયેલ, જેિા કારણોસર િીજ જોડાણિા 
અંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરપાઈ કરી શકેલ િહીં, પરંત ુતે ભરપાઈ કરિા સામાિાળાિે અરજી 
િોંધાિેલ.   

૨.૪. અરજદારે ફોરમિા હકુમિે રદ્દ કરી, અંદાજપત્રિી મદુત િધારી, અંદાજપત્રિી રકમ 
સ્િીકારિા સામાિાળાિે હકુમ કરિા વિિતંી કરી.     

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧.  અરજદારે વિિંછીયા તાલકુાિા ગામ મોઢુકાિા સરિે િ.ં૧૫૫પૈકી3 મા ં ૫ હો.પાિર 

િીજભારિા િિા ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી અરજી તા.૧૬.૦૧.૨૦૧૦ િા રોજ િોંધાિેલ.  
૩.૨. અગ્રતાક્રમ મજુબ અરજદારિી સદર અરજીિા સદંભે સદર િીજ જોડાણ મેળિિા તાજેતરિા 

દસ્તાિેજી પરુાિા રજૂ કરિા તા.૦૮.૧૨.૨૦૧૬ તથા તા.૧૭.૧૨.૨૦૧૬ િા રોજ અરજદારિે 
જાણ કરિામા ંઆિેલ. ત્યારબાદ અરજદારે તાજેતરિા દસ્તાિેજી પરુાિા રજૂ કરેલ, જેિા 
આધારે અરજદારિા િિા િીજ જોડાણનુ ંસરિે કરિામા ંઆિેલ.  

૩.૩. તા.૧૯.૦૧.૨૦૧૭િા રોજ SR No. 8544202 મજુબ અરજદારિે રૂ. ૭૪૩૫/- નુ ંઅંદાજપત્ર 
પાઠિિામા ંઆિેલ, જે તા.૧૮.૦૨.૨૦૧૭ સધુીમા ંભરપાઈ કરિા જણાિેલ.  

૩.૪. અરજદારે તા.૧૮.૦૨.૨૦૧૭ િા રોજ િાયબ ઈજિેર, વિિંછીયાિે અરજી કરી અંદાજપત્રિી 
રકમ ભરપાઈ કરિા ત્રણ માસિી સમય મયાયદા િધારિા અરજ કરેલ, જેિે મજૂંર કરી 
સામાિાળા િાયબ ઈજિેર, વિિંછીયા દ્વારા તા.૦૪.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ અરજદારિે અંદાજપત્ર 
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પાઠિિામા ંઆિેલ, જેિી રકમ ભરપાઈ કરિાિી છેલ્લી તા.૧૯.૦૫.૨૦૧૭ હતી, પરંત ુ
અરજદારે અંદાજપત્રિી રકમ ભરપાઈ કરેલ િહી.  

૩.૫. તા.૧૪.૦૬.૨૦૧૭ િા રોજ અરજદારે સદર અંદાજપત્રિે સમય મયાયદા િધ ુએક માસ માટે 
િધારી આપિા અરજી કરેલ, જે સામાિાળા દ્વારા મજૂંર કરિામા ંઆિેલ િ હતી. અરજદારે 
અંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરિાિી સમય મયાયદા િધારિા માટે તા.૧૪.૦૬.૨૦૧૭ િી અરજી, 

અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરિાિી આખર તા. ૧૯.૦૫.૨૦૧૭ થી ૨૭ રદિસ બાદ કરેલ, જે 
વિગમીત કચેરી, રાજકોટ દ્વારા  મજૂંર  રાખિામા ં આિેલ િહોતી. સામાિાળાએ તે અંગે  
e-urja system િા work flow નુ ંstatus રજૂ કરેલ .      

:::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. અરજદારે િવ ુખેતી વિષયક િીજજોડાણ મેળિિા અથે સામાિાળાિે િષય ૨૦૧૦ મા ંઅરજી 

િોંધાિેલ, જેનુ ંરૂ.૭૪૩૫/- નુ ંઅંદાજપત્ર સામાિાળા દ્વારા ફેબ્રઆુરી,૨૦૧૭ મા ંપાઠિિામા ં
આિેલ, જેિા ંિાણા ંભરપાઈ કરિા અરજદારે ત્રણ માસિી મદુત માગેંલ. સામાિાળા દ્વારા 
સદર અંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરપાઈ કરિાિી મદુત તા.૧૯.૦૫.૨૦૧૭ સધુી મજૂંર કરિામા ં
આિેલ.  

૪.૨. અરજદારે સિુિણી દર્યાિ જણાિેલ કે પોતે ગરીબ ખેડતૂ છે તથા પોતાિી આજીિીકા 
પશપુાલિ દ્વારા કરે છે. અંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરપાઈ કરિાિી મદુત િધારિાિી અરજી 
દર્યાિ અછતિી પરરસ્સ્થવત પેદા થયેલ હોઈ અરજદારે માલઢોર સાથે ગામથી દૂર ઉત્તર 
ગજુરાત તરફ પ્રસ્થાિ કરેલ હત ુ,ં જે દર્યાિ અંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરિાિી મદુત િીતી 
ગયેલ. પરંત ુ સામાિાળાિે િાણા ં સ્િીકારિા અરજી િોંધાિેલ, જે સામાિાળા દ્વારા 
સ્િીકારિામા ંઆિેલ િથી.   

૪.૩. અરજદાર પશ-ુપાલિ દ્વારા આજીિીકા ચલાિે છે. અરજદારિા ગામિા વિસ્તારમા ંઅછતિી 
સ્સ્થવત હોઈ, અરજદારે માલ-ઢોર સાથે ગામથી બહાર પ્રસ્થાિ કરેલ, જેિા કારણે અરજદાર  
ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી અરજી મજુબિા અંદાજપત્રિા ંિાણા ંસમય મયાયદામા ંભરપાઈ 
કરી શકેલ િહી. પરંત ુઅરજદારે સદર અંદાજપત્રિા ં િાણા ં ભરપાઈ કરિા સામાિાળા 
િાયબ ઈજિેરિે અરજી કરીિે અંદાજપત્રિા ંિાણા ંસ્િીકારિા વિિતંી કરેલ છે.  

 અરજદારિી સદર અરજીિા ંઅંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરપાઈ થયેલ િ હોઈ, સદર અરજીિે 
દફ્તરે કરેલ હોય તેિા પરુાિા સામાિાળા દ્વારા રજૂ કરિામા ંઆિેલ િથી.  

૪.૪. ઉપર્ુયક્ત સજંોગોમા ંઅરજદારિે અંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરપાઈ કરિા માટે ન્યાવયક રીતે તક 
આપિી વ્યાજબી ગણી શકાય. સામાિાળાિે આદેશ કરિામા ંઆિે છે કે અરજદારિે તેઓિી 
ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી અરજી અન્િયે અંદાજપત્ર પાઠિવુ.ં સદર અંદાજપત્રિા ંિાણા ં
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અરજદારે એક માસિી સમય મયાયદામા ંભરપાઈ કરિાિા ંરહશેે. અરજદાર જો આ સમય 
મયાયદામા ં િાણા ં ભરપાઈ િ કરે તો અરજદારિી સદર ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી 
અરજીિે દફ્તરે કરીિે રદ્દ કરિા સામાિાળાિે સલૂચત કરિામા ંઆિે છે.   

૪.૫. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૪ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૬. ખચય અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૭. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
    
 
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૧૫.૦૨.૨૦૧૮.  


