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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં૨૭/૨૦૧૯ 

 

અરજદાર : શ્રી રામવસિંહ મનભુા પઢિયાર 
    ‘વિજય પાર્થ’  ગાધંીબાગ પાસે,  મહિુા-૩૬૪૨૯૦. જી. ભાિિગર. 
   
રજૂઆત કરિાર:  શ્રી રામવસિંહ મનભુા પઢિયાર 
      

વિરૂધ્ધ 
 

સામાિાળા :  કાયથપાલક ઈજિેર  
        પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
        વિભાગીય કચેરી, મહિુા-૩૬૪૨૯૦. જી. ભાિિગર. 
 

રજૂઆત કરિાર:   શ્રી એમ.િી.ચડુાસમા, િાયબ ઈજિેર, પીજીિીસીએલ,મહિુા શહરે પે.વિ.કચેરી  
                    શ્રી બી.એમ.કાિડ, િાયબ ઈજિેર, પીજીિીસીએલ, મહિુા શહરે પે.વિ.કચેરી  
      :: રજૂઆત :: 
૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, ભાિિગરિા ગ્રાહક ફઢરયાદ વિિારણ ફોરમિી 

ફઢરયાદ િ.ં  ૧૭૨/૨૦૧૮-૧૯ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૧૦૬૨ તા.૧૬.૦૩.૨૦૧૯ ર્ી િારાજ 
ર્ઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
િ.ં૨૭/૨૦૧૯ ર્ી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા.૦૨.૦૫.૨૦૧૯, તા.૨૮.૦૫.૨૦૧૯ તર્ા 
તા.૧૩.૦૬.૨૦૧૯ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર વસવિયર સીટીઝિ છે.  અરજદારિે સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા ઘર િપરાશ વિષયક 

િીજ જોડાણ આપિામા ંકાયદાિી ઉપરિટ જઈિે લબિજરૂરી ધક્કા ખિડાિી હરેાિ પરેશાિ 
કરિામા ંઆિેલ છે તર્ા અપરોક્ષ રીતે લાચં આપિા અરજદાર મજબરૂ ર્ાય તેિા સજંોગો ઉભા 
કરિામા ં આિી રહ્યા છે. અરજદારે ફોમથ એ-૧ મા ંમાગેંલ સપંણૂથ માઢહતી ભરી માગં્યા મજુબિા 
દસ્તાિેજી પરુાિા સામેલ કરી, મહિુા, શહરે વિભાગીય કચેરી ખાતે અરજી રજૂ કરેલ જેમા ંખોટા 
ખોટા મદુ્દા ઉપસ્સ્ર્ત કરી, અરજદારિે હરેાિ કરિામા ંઆિેલ છે.  
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૨.૨. પેરા િ.ં ૨.૧ મા ંદશાથિેલ વિગતે અરજદારે સામાિાળાિા કાયથપાલક ઈજિેર, મહિુા સમક્ષ પણ 
તા.૦૮.૦૪.૨૦૧૯ િા રોજ રજૂઆત કરેલ છે.   

૨.૩. સામાિાળા િીજ કંપિીિા કાયથપાલક ઈજિેર દ્વારા તેઓિા તા.૦૯.૦૪.૨૦૧૯ િા પત્રમા ં
જણાવ્યા મજુબ િાયબ ઈજિેરશ્રીિો બચાિ કરેલ છે, જે સાલબત કરે છે કે મહિુા શહરે પેટા-
વિભાગીય કચેરી ખાતે િીજ જોડાણો આપિા તર્ા ઔદ્યોલગક એકમોમા ંઆ અવધકારીઓ દ્વારા 
૫૦% િી ભાગીદારીએ િીજ િપરાશિા લબલોમા ંઉપર રહીિે ચોરી કરાિીિે સેટલમેન્ટ કરિા 
માટે તેઓિી ભાગીદારી છે. 

૨.૪. સામાિાળા િીજ કંપિીિા કાયથપાલક ઈજિેર દ્વારા તેઓિા તા.૦૯.૦૪.૨૦૧૯ િા પત્રમા ંપેરા 
િ.ં૧ મા ંજણાિેલ હકીકત સાચી િર્ી. અરજદારે હળિા દબાણિા િીજ જોડાણ માટે ફોમથ િ.ંએ-
૧ િા પેરા િ.ં૧૧ મા ંદશાથિેલ દસ્તાિેજિી યાદી પૈકી ઓળખપત્ર તરીકે આધાર કાડથિી િકલ 
સામેલ કરેલ છે. િીજ જોડાણ માગેંલ જગ્યાિી માલલકી/કબ્જાિા પરુાિા અંગે ્યવુિવસપલ ટેક્ષિી 
રસીદ/ઢડમાન્ડ િોટીસ તર્ા ગજુરાત સરકાર, શહરેી ગહૃ વિમાથણ વિભાગ ઠરાિ ક્રમાકં િપલ-
૪૫૯૧-૧૩૦-મ-સલચિાલય, ગાધંીિગર, તા.૨૧ માચથ, ૧૯૯૧ િા ાહરેિામાિા ક્રમ િ.ં૨૦, આ 
પ્લોટ શ્રી વિજયવસિંહ રામવસિંહ પિીયારિી માલલકી દશાથિેલ છે તર્ા મહિુા િગર પાલલકાિો 
માલલકી હક્કિો દાખલો અરજી સારે્ સામેલ કરેલ છે. અરજદારે લાગ ુપડતા અન્ય દસ્તાિેજો 
હઠેળ િામદાર ગજુરાત હાઈકોટથિા ઢકસ્સાિે લગતા અગાઉ અન્ય આપેલ ચકુાદાિી િકલ સામેલ 
કરેલ છે.  

૨.૫. સામાિાળા મહિુા શહરે પેટા-વિભાગીય કચેરીિા અવધકારી અરજદારિે છેલ્લા છ માસર્ી ધક્કા 
ખિડાિી રહ્યા છે. તેઓિી સામે વશક્ષાત્મક કાયથિાહી કરિા અરજદારે અરજ કરી. 

૨.૬. અરજદારે, એ-૧ ફોમથમા ંત્રણેય િીજ જોડાણ માટે કરેલ તા.૧૦.૧૦.૨૦૧૮ િી અરજીઓિે મજૂંર 
રાખી તાત્કાલલક િીજ જોડાણ આપિા સામાિાળાિે હકુમ કરિા વિિતંી કરી.  

૨.૭. તા.૧૩.૦૫.૨૦૧૯ િા પત્રર્ી અરજદારે િીચે મજુબ રજૂઆત કરી.  
(૧) અરજદારિી ફઢરયાદિી સિુિણી આપ િામદાર કોટથમા ંતા.૦૨.૦૫.૨૦૧૯ િા રોજ બને્ન 

પક્ષકારોિી રૂબરૂમા ંકરિામા ંઆિેલ. 
(૨) અરજદારિા ઘર િપરાશ વિષયક િીજ જોડાણ આપિા માટે િાયબ ઈજિેરશ્રીિે 

કાયદાર્ી કોઈ અડચણ િર્ી, પરંત ુતેઓિો બદઈરાદો પાર પાડિા અરજદારિે હરેાિ 
પરેશાિ કરી રહ્યા છે.  

(૩) આપ િામદાર કોટે અરજદારિી રૂબરૂ િાયબ ઈજિેરશ્રીિે ઓરલી ઓડથર કરી ઢદિ ૧૦ 
મા ંકાયથિાહી પણૂથ કરિા આદેશ આપેલ.  

(૪) આજ ઢદિ સધુી અરજદારે માગેંલ ઘર િપરાશ વિષયક િીજ જોડાણો આપિા 
સામાિાળાએ કોઈ કાયથિાહી કરેલ િર્ી.  

(૫) જિાબદાર અવધકારીઓ સામે વશસ્તભગંિી કાયથિાહી કરિા અિે અરજદારિે તાત્કાલલક 
ધોરણે િીજ જોડાણો આપિા હકુમ કરિા અરજદારે વિિતંી કરી.  
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૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૩.૧. અરજદારિી રજૂઆતિા મદુ્દા િ.ં૧ િા જિાબમા ંસામાિાળાએ જણાિેલ કે સામાિાળા દ્વારા 

અરજદારિે કે કોઈિે પણ ખોટી રીતે ધક્કા ખિરાિિામા ંઆિતા િર્ી તેમજ પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ 
રીતે કોઈ લાચં માગંિામા ંઆિતી િર્ી. અરજદાર દ્વારા પરુતા દસ્તાિેજો રજૂ િહીં કરાતા ં
તેમિી િીજ જોડાણિી માગંણી મજુબ િીજ જોડાણ આપી શકાય તેમ િર્ી. સામાિાળાિા 
અવધકારીઓ સામે  ખોટા આકે્ષપો કરી તેમિે બદિામ કરી, ગેરકાયદેસર રીતે િીજ જોડાણ 
મેળિાિો અરજદારિો મલલિ આશય જણાય છે. 

૩.૨. અરજદારિી રજૂઆતિા મદુ્દા િ.ં૨ િા જિાબમા ં સામાિાળાએ જણાિેલ કે અરજદારિી 
તા.૦૮.૦૪.૨૦૧૯ િી લેલખત ફઢરયાદિો જિાબ સામાિાળાએ પત્ર િ.ં૨૫૩૫ તા.૦૯.૦૪.૨૦૧૯ 
િા રોજ આપેલ છે.  

૩.૩. અરજદારિી રજૂઆતિા મદુ્દા િ.ં૩ િા જિાબમા ંસામાિાળાએ જણાિેલ કે કાયથપાલક ઈજિેરશ્રી  
દ્વારા અરજદારિા પ્રશે્ન તટસ્ર્ અિે વિષ્પક્ષ રીતે ફઢરયાદનુ ં અિલોકિ કરી અરજદારિે 
તા.૦૯.૦૪.૨૦૧૯ િા પત્રમા ંજિાબ આપેલ છે. િાયબ ઈજિેરશ્રીિો ગેરકાયદેસર બચાિ કરતા 
હોિાિી ફઢરયાદ સાિ ખોટી છે. અરજદારે સદર ફઢરયાદ કોઈ પણ ાતિા આધાર પરુાિા િગર 
કરેલ છે, જે સત્યર્ી િેગળી છે.   

૩.૪. (૧) અરજદારે અરજી પત્ર સારે્ આધાર કાડથ , ્યવુિવસપાલીટીિા ટેક્ષ રવસદ અર્િા ઢડમાન્ડ 
િોટીસ રજૂ કરેલ છે, જે ્યવુિવસપાલીટીિી િોટીસિી રકમ ભયાથિી પહોંચ છે અિે તે પણ 
તા.૨૪.૧૧.૨૦૧૬, એટલે કે અિી િષથ જુિી છે. પરંત ુતેિા પરર્ી સદર વમલ્કતિી માલલકી શ્રી 
વિજયવસિંહ રામવસિંહ પઢિયારિી હોિાનુ ં સાલબત ર્તુ ં િર્ી, કારણકે વમલ્કતિી આકારણી તો 
િગરપાલલકાએ ટેક્ષ િસલુ કરિા માટે કબજેદાર કે ભાડુઆતિા િામે પણ કરિામા ંઆિી હોઈ 
શકે છે. માલલકી અંગેિા સ્પષ્ટ આધાર પરુાિા િગર સદર િીજ જોડાણ આપી શકાય િહી.  

 (૨) ગજુરાત શહરેી ગહૃ વિમાથણ વિભાગ ઠરાિ ક્રમાકં િપલ-૪૫૯૧-૧૩૦-મ-સલચિાલય, 
ગાધંીિગર, તા.૨૧ માચથ, ૧૯૯૧ નુ ંાહરેિામા ક્ર્મ િ.ં૨૦, આ પ્લોટ શ્રી વિજયવસિંહ રામવસિંહ 
પઢિયારિી માલલકી દશાથિે છે, પરંત ુસદર ઠરાિમા ં હોદે્દદાર તરીકે શ્રી જી.જે.પટેલ, સેક્શિ 
અવધકારી, શહરેી વિકાસ અિે શહરેી ગહૃ વિમાથણ વિભાગ લખેલ છે, જેમા ંકોઈિી સહીં કરિામા ં
આિેલ િર્ી કે કચેરીિો રાઉન્ડસીલ કે રબ્જબર સ્ટે્પ પણ મારિામા ંઆિેલ િર્ી. ઉપરાતં  
મહિુા િગરપાલલકાિો માલીકી હક્કિો દાખલો અરજી સારે્ સામેલ કરેલ છે. સદર બાબતમા ં
દસ્તાિેજિી િકલ જોડિી અત્યતં જરૂરી છે. ફોરમે તેિા હકુમમા ંજણાિેલ છે કે માગેંલ દસ્તાિેજો 
રજૂ કયેર્ી અરજદારિી અરજીિી િોંધણી કરી વિયમાનસુાર િીજ જોડાણ આપિાિી કાયથિાહી 
કરિી, પરંત ુઅરજદાર દ્વારા માગેંલ દસ્તાિેજો રજૂ કરાયેલ િ હોિાર્ી આગળિી કાયથિાહી 
કરિામા ંઆિેલ િર્ી. પ્લોટ માલલકીનુ ંરૂ.૨૦/- િા સ્ટે્પ પેપર પર અસલ સમંવતપત્ર આપિામા ં
આિેલ છે, પરંત ુપ્લોટિી માલલકી જ સાલબત ર્ઈ િ હોઈ, આવ ુસમંવતપત્ર િકામુ ં છે.  

૩.૫. અરજદારિા સીધીલીટીિા િારસદાર શ્રીમતી મિહરબા રામવસિંહભાઈ પઢિયાર પાસે 
સામાિાળાિા રૂ. ૧૦,૦૮,૮૧૬/- લેિાિા બાકી િીકળે છે, જે અંગેિો ચકુાદો સામાિાળાિી 
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તરફેણમા ંઆિી જતા ંહાલમા ંિામદાર મહિુા કોટથમા ંઢદિાિી દરખાસ્ત િ.ં૦૭/૨૦૧૭ ચાલ ુછે. 
સદર દરખાસ્ત જપ્તીિા સ્ટેજ પર છે. સદર બાબતમા ં આસામી દ્વારા હાઈકોટથમા ં અપીલ 
િ.ં૨૩૮/૨૦૧૮ ર્ી દાખલ કરિામા ંઆિેલ છે, જે પેન્ડીગ છે.  

૩.૬. સામાિાળાએ તા.૧૨.૦૬.૨૦૧૯ િા પત્ર િ.ં૪૦૪૮ ર્ી રોજ િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
(૧) અરજદાર દ્વારા ફ્લેટમા ંજુદા જુદા ત્રણ િામર્ી (૧) શ્રી વિજયવસિંહ રામવસિંહ પઢિયાર 

(૨) પાર્થ રામવસિંહ પઢિયાર તર્ા (૩) શ્રી રામવસિંહ મનભુા પઢિયાર  રેસીડન્ટ િીજ 
જોડાણો માગેંલ છે, જેમિી અરજીઓ તેમિા જણાવ્યા મજુબ અનકુ્રમે ૧૭૬૬, ૧૭૬૭ 
અિે ૧૭૬૮ છે જે અરજીઓ તા.૦૩.૧૧.૨૦૧૮ િા રોજ ઈિિડથ કરાિેલ છે. રજીસ્રેશિ 
ચાર્જ ભરપાઈ કરેલ િર્ી. 

(૨) અરજદારોિા માલલકીિા પરુાિા અધરૂા હોિાર્ી મહિુા ટાઉિ પેટા-વિભાગીય કચેરી 
દ્વારા તેઓિે ાિકિ.ં૬૧૭૮,૬૧૭૯ તર્ા ૬૧૮૦ર્ી તા.૧૬.૧૧.૨૦૧૮િારોજ પત્રો લખી 
અધરૂા પરુાિા રજૂ કરિા સામાિાળાએ ાણ કરેલ છે.  

(૩) સદર અરજદારો દ્વારા બીજી િખત અરજીઓ મહિુા ટાઉિ પેટા-વિભાગીય કચેરીમા ં
ઈિિડથ કરાિેલ હોિાર્ી તેિા અંનસુધંાિે ફરી િખત તેમિે ાિક િ.ં૬૭૪૮, ૬૭૪૯ 
તર્ા ૬૭૪૭ દ્વારા તા.૨૬.૧૨.૨૦૧૮ િા રોજ પત્રો લખી અધરૂા પરુાિા રજૂ કરિા 
સામાિાળાએ ાણ કરેલ છે. 

(૪) ત્યારબાદ અરજદાર દ્વારા ભાિિગર ફોરમ ખાતે િીજ જોડાણ િ મળિા બાબતિી 
રજૂઆત કરેલ. ફોરમિા હકુમ મજુબ અરજદારનુ ંબાકી લેણુ ં તેિી વપ્રમાઈસીઝ અિે 
િામ અલગ અલગ હોિાર્ી સપ્લાય કોડ િોઢટઢફકેશિ ૪.૩૦ મજુબ િસલૂિા પાત્ર િર્ી 
તેવુ ંજણાિેલ, સારે્ સારે્ અરજદારિે સામાિાળા દ્વારા માગેંલ દસ્તાિેજી પરુાિા રજૂ 
કરિા પણ હકુમ કરેલ.  

(૫) ઉપયુથક્ત બાબતે સામાિાળાિા મહિુા પેટા-વિભાગીય કચેરી દ્વારા ાિક િ.ં૧૨૪૪, 
૧૨૪૫ તર્ા ૧૨૪૬ દ્વારા તા.૦૨.૦૪.૨૦૧૯િા રોજ પત્રો લખી અધરૂા પરુાિા રજૂ કરિા 
જણાિિામા ંઆિેલ.  

(૬) સદર સ્ર્ળ પર તા.૧૦.૦૬.૨૦૧૯ િા રોજ િાયબ ઈજિેર, મહિુા શહરે પેટા-વિભાગીય 
કચેરી દ્વારા સ્ર્ળ તપાસ કરિામા ંઆિેલ તેમજ સ્ર્ળ રોજકામ કરિામા ંઆિેલ, તે 
મજુબ સ્ર્ળ પર િીચે પાઢકિંગમા ં ભોંયતળીયે એક રેસીડેંવસયલ સીંગલ ફેઈજ િીજ 
જોડાણ હયાત છે જે શ્રીમતી દીપાબેિ સવતશભાઈિા િામર્ી આિેલ છે, જેિો ગ્રાહક 
િ.ં૩૭૧૦૪૦૭૦૩૭૦ છે. સ્ર્ળ પર હાજર પ્રવતવિવધ શ્રી પાર્થ રામવસિંહ પઢિયારિે પછૂતા ં
તેઓએ જણાિેલ કે સદર બ્જલોક શ્રીમતી દીપાબેિ સવતશભાઈિે િેચાણર્ી આપેલ છે 
તે બદલ તેઓએ સિાલિાળા બ્જલોકનુ ંસાટાખત પણ રજૂ કરેલ છે, જે કબ્જજે લીધેલ છે. 
તેિા પરર્ી સદર બ્જલોક િ.ં૧ િી legal entity અલગ સાલબત ર્તી હોઈ, અરજદાર 
દ્વારા ફ્લેટ િ.ં૧ મા ંમાલલક શ્રી વિજયવસિંહ રામવસિંહ પઢિયારિા િામર્ી િીજ જોડાણ 
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આપિાિી કાયથિાહી ચાલ ુકરેલ છે, જે ૧૦ ઢદિસમા ંપણૂથ કરી િીજ જોડાણ ચાલ ુકરિામા ં
આિશે. સામાિાળાએ સાટાખતિી િકલ તર્ા રોજકામિી િકલ રજૂ કરેલ છે.  

(૭) સદર અરજદારો દ્વારા ઉપયુથક્ત ત્રણ િીજ જોડાણો ફ્લેટમા ંમાગેંલ હોઈ અિે પ્લોટિી 
માલલકી શ્રી વિજયવસિંહ રામવસિંહ પઢિયારિા િામિી હોઈ, તેમજ મહિુા િગરપાલલકા 
દ્વારા તેમિે એલોટમેન્ટ લેટર આપિામા ંઆિેલ હોઈ, તેમિા િામે સદર પ્લોટમા ંકરેલ 
બાધંકામમા ંએક િીજ જોડાણ ફાળિી શકાય, પરંત ુબાકીિા બે અરજદારો, (૧) શ્રી પાર્થ 
રામવસિંહ પઢિયાર અિે (૨) શ્રી રામવસિંહ મનભુા પઢિયાર દ્વારા તેમિા િામર્ી ફ્લેટ 
ફાળિિામા ં આિેલ હોય તેિા કોઈ દસ્તાિેજી પરુાિા, જેિા કે sale deed કે 
િગરપાલલકા દ્વારા અપાયેલ એપ્રિુલ પ્લાિ રજૂ કરાયેલ િર્ી. માત્ર શ્રી વિજયવસિંહ 
રામવસિંહ માલલક દ્વારા રૂ.૨૦/- િા સ્ટે્પ પર તેમિા બાપજુી તેમજ ભાઈિે અલગર્ી 
ફ્લેટ િ.ં૨ તેમજ ફ્લેટ િ.ં૩ મા ંિીજ જોડાણો આપિામા ંઆિે તેિી સમંવત રજૂ કરાયેલ 
છે, જે અન્િયે તેઓ બનેં્નિે િીજ જોડાણો ફાળિી શકાય િહીં.  

(૮) સ્ર્ળ પર હાજર પ્રવતવિવધ શ્રી પાર્થ રામવસિંહ પઢિયારિે સામાિાળાએ સમાિેલ કે જો 
તેમિા દ્વારા િગરપાલલકાિો એપ્રવુ્ડ ફ્લેટિો પ્લાિ રજૂ કરિામા ંઆિે તો તેમિે મળૂ 
માલલકિા િામે અર્િા જો મળૂ માલલક િોટરી સમંવત રજૂ કરે તો ઉપયુથક્ત બનેં્ન િામે 
અન્ય બનેં્ન િીજ જોડાણો ફાળિિામા ંઆિશે. જો િગરપાલલકાિો એપ્રવુ્ડ ફ્લેટિો પ્લાિ 
અરજદાર દ્વારા રજૂ કરિામા ંિ આિે તો પેપર પર legal entity અલગ પાડી શકાય 
િહીં તેર્ી સપ્લાય કોડ ક્લોઝ િ.ં૪.૨૮ મજુબ એક વપ્રમાઈસીસમા ંબીજુ ંિીજ જોડાણ 
ફાળિી શકાય િહીં. તેિા આધારે સદર કેસમા ંઅન્ય બે િીજ જોડાણો ફાળિી શકાય 
િહીં, જેિી િકલ સામાિાળાએ રજૂ કરી.    

:: ચકુાદો :: 
૪.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે કરેલ રજૂઆત તર્ા સામાિાળાિી રજૂઆત અિે રજૂ કરાયેલા 

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણથય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. અરજદારિી હાલિી રજૂઆત પેરા િ.ં૨.૧મા ંજણાવ્યા મજુબિા ંિીજ જોડાણિી અરજી અન્િયેિી 

છે. અરજદારે ત્રણ રહણેાકંિા િીજ જોડાણ મેળિિા માટેિી અરજી તા.૦૩.૧૧.૨૦૧૮ િા રોજ 
સામાિાળાિી કચેરીમા ંકરેલ, જેિો િોંધણી ચાર્જ સામાિાળાએ સ્િીકારીિે અરજી િોંધેલ િર્ી. 
સામાિાળાએ સદર િિા િીજ જોડાણિી અરજી સારે્ જરૂરી દસ્તાિેજી પરુાિાઓ રજૂ કરિા 
અંગે અરજદારિે માઢહતગાર કરેલ છે, તેમજ તા.૧૬.૧૧.૨૦૧૮િા રોજ પત્ર દ્વારા લેલખતમા ંપણ 
િિા િીજ જોડાણ સબંવંધત જરૂરી દસ્તાિેજી પરુાિા રજૂ કરિા અરજદારિે જણાિેલ છે. પત્ર 
િ.ં૨૬.૧૨.૨૦૧૮ર્ી પણ સદર બાબત અંગે અરજદારિે લેલખતમા ંાણ કરેલ છે.અરજદારે સદર 
દસ્તાિેજી પરુાિા રજૂ કરેલ િર્ી, પરંત ુસામાિાળાિી સદર દસ્તાિેજોિી માગંણી પરત્િે ફોરમ 
સમક્ષ ફઢરયાદ દાખલ કરેલ, તેમજ ફોરમિા હકુમ અન્િયે િિા ંિીજ જોડાણ મેળિિા જે તે 
િીજ જોડાણ અરજકતાથિા િીજ જોડાણ માગંણી સબંવંધત વમલ્કતમા ંમાલલકી અંગેિા દસ્તાિેજો 
રજૂ કરિા આદેશ કરેલ છે, જેિાર્ી િારાજ ર્ઈ અરજદારે હાલિી રજૂઆત કરેલ છે.  
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૪.૨. અરજદારિી પેરા િ.ં૨.૧ તર્ા ૨.૩િી રજૂઆત પરત્િે સામાિાળાએ પેરા િ.ં૩.૧, ૩.૨ અિે ૩.૩ 
દ્વારા જિાબ પાઠિીિે અરજદારિી સદર બાબતિે  સત્યર્ી િેગળી જણાિેલ છે. સદર બાબત 
અંગે અરજદારે કોઈ પરુાિા રજૂ કરેલ િ હોઈ, સદર બાબત અંગે કોઈ વિણથય િ કરી શકાય.  

૪.૩. તા.૦૨.૦૫.૨૦૧૯ િી સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાિે અરજદારિી માગંણી પરત્િેિા િીજ 
જોડાણ બાબતે દસ્તાિેજોિી ખરાઈ કરીિે વિગતિાર અહિેાલ રજૂ કરિા જણાિિામા ંઆિેલ. 
સામાિાળા દ્વારા તા. ૧૪.૦૫.૨૦૧૯ તર્ા તા.૧૨.૦૬.૨૦૧૯ િા રોજ જિાબ દાખલ કરિામા ં
આિેલ, જેનુ ંઅિલોકિ કરતા ંિીચે મજુબિી વિગતો ધ્યાિ પર આિેલ છે. 
(૧) તા.૧૦.૦૬.૨૦૧૯ િા રોજ સામાિાળા દ્વારા કરિામા ંઆિેલ રોજકામ મજુબ સદર પ્લોટ 

િ.ં ૪૨૪ ખાતે રહણેાકં કમ િાલણજ્ય િપરાશ હતેનુ ુ ંબાધંકામ કરિામા ંઆિેલ છે, જેમા ં
પ્રર્મ માળે ત્રણ, બીા માળે ત્રણ તર્ા ત્રીા માળે ત્રણ, એમ કુલ ૯ ફ્લેટ તર્ા ૬ 
દુકાિનુ ંબાધંકામ જણાઈ આિેલ છે. સદર પ્લોટમા ંરહણેાકં હતેનુ ુ ંએક િીજ જોડાણ 
ગ્રાહક િ.ં૩૭૧૦૪૦૭૦૩૭૦ સ્ર્ાવપત ર્યેલ છે.   

(૨) પેરા િ.ં ૩.૬(૬) મા ંજણાવ્યા મજુબ સામાિાળા દ્વારા ફ્લેટ િ.ં ૧ મા ંિીજ જોડાણ અરજી 
કતાથ શ્રી વિજયવસિંહ પઢિયારિા િીજ જોડાણિી અરજી સબંવંધત કાયથિાહી હાર્ પર 
લીધેલ છે જે ઢદિ ૧૦ મા ંપણૂથ કરિામા ંઆિશે તેમ દશાથિેલ છે. 

(3) પેરા િ.ં૩.૬(૭) મા ં જણાવ્યા મજુબ  (૧) શ્રી પાર્થ રામવસિંહ પઢિયાર તર્ા (૨) શ્રી 
રામવસિંહ મનભુા પઢિયારિી િીજ જોડાણિી અરજી સબંવંધત દસ્તાિેજી પરુાિા રજૂ 
કરીિે માલીકી હક્કિે લગતા દસ્તાિેજો રજૂ કરેલ િ હોઈ, ફ્લેટ િ.ં૨ તર્ા ફ્લેટ િ.ં૩ 
મા ંિીજ જોડાણ આપી િ શકાય તેમ જણાિેલ છે, તેમજ અરજદારિે સદર બાબતે 
માઢહતગાર પણ કરેલ છે.  

(૪) પેરા િ.ં૩.૬(૮)મા ંજણાવ્યા મજુબ સામાિાળાએ િીજળી પરુિઠા સઢંહતા કોડ,૨૦૧૫ િી 
કલમ િ.ં૪.૨૮ મજુબ એક જ વપ્રમાઈસીસમા ંઅન્ય િીજ જોડાણ આપી િ શકાય તેમ 
જણાિેલ છે તેમજ અન્ય િીજ જોડાણો મેળિિા અંગે જરૂરી દસ્તાિેજો, જેિા કે 
Approved plan of Nagarpalika, Sale deed, allotment letter, consent of 

co-owners of premises  રજૂ કરિા અંગે અરજદારિે માઢહતગાર કરેલ છે.   
૪.૪. અરજદારે રજૂ કરેલ દસ્તાિેજોિી  ચકાસણી  કરતા ં  પ્લોટ િ.ં ૪૨૪, નતૂિ િગર યોજિા 

No.2-B, શ્રી વિજયવસિંહ રામવસિંહ પઢિયારિી માલલકીિી દશાથિેલ છે, જેિો દાખલો ચીફ 
ઓઢફસર, મહિુા િગરપાલલકા દ્વારા તા.૦૬.૧૦.૨૦૧૮ િા રોજ આપિામા ં આિેલ છે. 
તા.૨૨.૦૩.૨૦૧૯ િા રોજ ચીફ ઓઢફસર, મહિુા િગરપાલલકા દ્વારા સદર પ્લોટ શ્રી વિજયવસિંહ 
પઢિયારિે િેચાણ કરિામા ંઆિેલ છે તર્ા િેચાણ દસ્તાિેજિી કાયથિાહી હાર્ પર છે, જે 
મજુબિો દાખલો રજૂ કરિામા ંઆિેલ છે. 

 ગજુરાત સરકાર, શહરેી વિકાસ અિે શહરેી ગહૃ વિમાથણ વિભાગ ઠરાિ ક્રમાકં િપલ-૪૫૯૧-
૧૩૦-મ તા.૨૧.૦૩.૧૯૯૧િા રોજ કરિામા ંઆિેલ ઠરાિ મજુબ ક્રમ ૨૦  શ્રી વિજયકુમાર આર. 
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પઢિયારિે, જિરલ સભાિા ઠરાિ િ.ં૫૭/૩/૯/૯૦ મજુબ પ્લોટ િ.ં૪૨૪, ૨૧૮.૪૬ ચો.મી. 
વિસ્તાર હરાજી હઠેળ િેચાણ કરિા મજૂંર કરિામા ંઆિેલ છે. 

 સદર દસ્તાિેજો અરજદારે રજૂ કરી પેરા િ.ં ૩.૬(૧) મા ંદશાથવ્યા મજુબિા ત્રણ િીજ જોડાણિી 
અરજી સામાિાળાિે કરેલ છે. જે તે િીજ જોડાણિી અરજીકતાથ દ્વારા ાહરેિામા ૪/૨૦૧૫ અન્િયે 
જે તે ફ્લેટિા માલલકી હક્કિા પરુાિા રજૂ કરેલ િ હોઈ, સામાિાળા દ્વારા સદર પરુાિા રજૂ કરિા 
માઢહતગાર કરિામા ંઆિેલ છે, તર્ા લેલખતમા ંપણ ાણ કરિામા ંઆિેલ છે. સામાિાળાિી 
સદર કાયથિાહી િીજળી પરુિઠા સઢંહતાિી પ્રસ્ર્ાવપત જોગિાઈિે અનરુૂપ જણાય છે. સદર 
સજંોગોમા ંઅરજદાર સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા માગંિામા ંઆિેલ દસ્તાિેજો  િીજળી પરુિઠા 
સઢંહતાિી કલમ િ.ં૪.૧૫ ર્ી ૪.૨૦ મા ંપ્રસ્ર્ાવપત જોગિાઈિે અનરુૂપ પરુા પાડ ેત્યાર બાદ જ 
િીજ જોડાણ મજૂંર કરિા અંગેિી કાયથિાહી સામાિાળાએ હાર્ પર ધરિી.  

૪.૫. શ્રી વિજયવસિંહ પઢિયારિે િીજ જોડાણ આપિા અંગેિી કાયથિાહી સામાિાળા દ્વારા હાર્ ધરેલ 
છે. અન્ય બે િીજ જોડાણ અરજીકતાથ, શ્રી પાર્થ રામવસિંહ પઢિયાર તર્ા શ્રી રામવસિંહ પઢિયાર 
દ્વારા, ઉપર મજુબ િોંધ કયાથ મજુબિા દસ્તાિેજી પરુાિા રજૂ કરાયા બાદ િીજ જોડાણિી 
કાયથિાહી હાર્ ધરિા સામાિાળાિે આદેશ કરિામા ંઆિે છે.        

૪.૬. આ રીતે ઉપયુથક્ત પેરા િ.ં ૪.૫ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૭. ખચથ અંગે કોઇ ચકુાદો િર્ી. 
૪.૮. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સારે્ ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
   
 
 
         (ઢદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૧૫.૦૬.૨૦૧૯. 


