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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૮૫/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી હરજીિિભાઈ સિજીભાઈ ખરાડી    
   મુ.ંપો. ઝીંઝોડી-૩૮૩૨૮૬. બસ સ્ટેશિિી બાજુમા,ં તા.ભીલોડા. જી.અરિલ્લી.  
       
રજૂઆત કરિાર: શ્રી હરજીિિભાઈ સિજીભાઈ ખરાડી 
    શ્રી વિશ્રામભાઈ િાિજીભાઈ ખરાડી, અવિકૃત પ્રવતવિવિ  

વિરૂધ્િ 
સામાિાળા : િાયબ ઈજિેર, 

ઉત્તર ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૧, લભલોડા. જી. અરિલ્લી.      

 
રજૂઆત કરિાર: (૧) શ્રી આર.ડી. િરસાત, િાયબ ઈજિેર, યજુીિીસીએલ,    
       પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૧, લભલોડા. 
   (૨) શે્ર એચ.પી.ચૌિરી, જુ.ઈ.,  યજુીિીસીએલ, લભલોડા. 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, ઉત્તર ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, સાબરમતીિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી 

ફરરયાદ િ.ં UG-01-018-2017-18 અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૬૬૪૬ તા.૧૦.૦૭.૨૦૧૭ 
િા હકુ્મથી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ 
કરી કેસ િ.ં૮૫/ ૨૦૧૭ થી િોંિેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા. ૧૯.૦૯.૨૦૧૭  િા રોજ રાખિામા ં
આિેલ. સદર કેસિે બીજી સિુિણી તા. ૧૨.૧૦.૨૦૧૭િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે ગામ ઝીંઝોડા ખાતે જૂિા સરિે િ.ં૮૩, િિા સરિે િ.ં૩૬ મા ંિિા ખેતી વિષયક િીજ 

જોડાણ મેળિિા તા.૨૧.૧૨.૨૦૧૫િા રોજ અરજી િોંિાિેલ, પરંત ુસરિે િ.ં૩૬મા ંહયાત બોરમા ં
શ્રી ખરાડી બાબભુાઈ થાિરાજીિા િામથી િીજ જોડાણ, ગ્રાહક િ.ં૨૯૪૨૭/૦૦૨૫૩/૦ આિેલ 
હોઈ, અરજદારિી સદર અરજી રદ્દ કરિામા ંઆિેલ, જેથી અરજદારે ફોરમ સમક્ષ સદર બાબત 
અંગે ફરરયાદ દાખલ કરેલ. ફોરમિા ચકુાદાથી િારાજ થઈ અરજદારે હાલિી રજૂઆત દાખલ 
કરેલ છે.  
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૨.૨. અરજદારે તેમિી રજૂઆતમા ંિીચે મજુબ જણાિેલ છે.   
 (૧) શ્રી ખરાડી બાબભુાઈ થાિરાજીએ જે તે સમયે િિીિ િીજ જોડાણ લેિા ખાતા િ.ં૪, સરિે 

િ.ં૧૦૭ મા ંખેતી વિષયક િીજ જોડાણ મેળિિા ૭/૧૨ તથા ૮અ હક્કપત્રકિા ઉતારા આપી 
બીિ કાયદેસર રીતે સરિે િ.ં૮૬ સાિવજવિક કુિો ચોરીમાલા પચંાયત દ્વારા બિાિિામા ંઆિેલ 
તેિા પર િીજ જોડાણ મેળિેલ.  

 (૨) માલલકીિો બિાિેલ પાકો કુિો, સાિવજિીક કુિો ચોરીમાલા પચંાયત દ્વારા બિાિિામા ં
આિેલ તેિી િચ્ચે ૭૦૦ થી ૮૦૦ મીટરનુ ંઅંતર છે.  

 (૩) જૂનુ ં કિેક્શિ ગ્રાહક િ.ં૨૯૪૨૭/૦૦૨૫૩/૦, સરિે િ.ં ૧૦૭-૩૪ મા ંિથી પરંત ુ હાલમા ં 
સરિે િ.ં૮૬-૦૬ મા ંહયાત છે.  

 (૪) શ્રી ખરાડી બાબભુાઈ થાિરાજીનુ ંિીજ જોડાણ જૂિા સરિે િ.ં૧૦૭ અિે િિા સરિે િ.ં૩૪ 
મા ંરેગ્યલુર કરિામા ંઆિે તો તેમા ંઅરજદારિે કોઈ િાિંો િથી. 

 (૫) અરજદાર શ્રી હરજીિિભાઈ સિજીભાઈ ખરાડીએ તા.૨૧.૧૨.૨૦૧૫ િા રોજ િિીિ ખેતી 
વિષયક િીજ જોડાણ મેળિિા જૂિો સરિે િ.ં ૮૩, િિો સરિે િ.ં ૩૬ મા ંબિાિેલ સ્િતતં્ર 
રીંગબોર પર િીજ જોડાણ લેિા અરજી કરેલ છે. 

 (૬) સરિે િ.ં ૧૦૭-૩૪ અિે સરિે િ.ં ૮૩-૩૬ િચ્ચે ઘણો તફાિત છે. 
 (૭) સામાિાળા િાયબ ઈજિેર દ્વારા સ્થળ તપાસ કયાવ િગર શ્રી ખરાડી બાબભુાઈ થાિરાજી 

સાથે મેળાપીપણામા ં૧૯ િષવ સિુી સામાિાળા કંપિીિે ગેરમાગે દોરી િીજ જોડાણ રદ્દ કરેલ 
િથી, જેથી તે અંગે છેતરપીંડી તથા વિશ્વાસઘાતિો કેસ કરિા જાણ કરી.  

 (૮) સામાિાળા િાયબ ઈજિેર દ્વારા સદર િીજ જોડાણિી અરજી અંતગવત ફોરમિે ગેરમાગે 
દોરેલ છે તથા િીજ જોડાણ ક્યા કારણોસર રદ્દ કરેલ છે તેિો ખલુાસો કરેલ િથી.  

 (૯) અરજદારિી માગંણી મજુબિો સરિે િબંર તથા ખાતા િબંર, હયાત િીજ જોડાણ કરતા ં
અલગ છે. શ્રી ખરાડી બાબભુાઈ થાિરાજીિા મેળાપીપણામા ં શ્રી ખરાડી મગંાજી જીિાજીએ 
તેઓિી માલલકીિા સરિે િ.ં૧૦૭, ખાતા િ.ં૪ મા ં કિૂો ખોદિા જમીિ વિકાસ કો.ઓ. બેંક, 
લભલોડાિા તારણમા ંજમીિ મકૂી, જેિી િોંિ િ.ં૧૯૩ છે.  આ વસિાય અન્ય બીજો કોઈ કિૂો 
ખોદાિેલ િથી. 
(૧૦) અરજદારિા વપતા શ્રી સિજીભાઈ થાિરાજી ખરાડીએ શ્રી બાબભુાઈ થાિરાજીિે સરિે 
િ.ં૧૦૭ િે બદલે સરિે િ.ં૮૬ મા ંચલાિિા બાબતે તા.૧૮.૦૭.૨૦૦૪ િા રોજ િષવ ૨૦૦૪ િો 
વપયતિો દાખલો તથા સરિે િ.ં ૮૬ સાિવજવિક કિૂો ચોરીમાલા પચંાયતિો ૭/૧૨ િો ઉતારો 
રજૂ કરેલ. ત્યારબાદ અરજદારિા વપતાશ્રીએ તા.૧૩.૦૧.૨૦૦૯ િા રોજ સરકારી કિૂાિો દાખલો 
તથા પચંિામ ુકયાવિી િકલ તથા િકશો રજૂ કરેલ, પરંત ુસદર િીજ જોડાણ સરિે િ.ં૧૦૭-3૪ 
મા ંતબદીલ કરિામા ંઆિેલ િથી.  



  Case No.85/2017 

  Page 3 of 7 
 

(૧૧) શ્રી ખરાડી હરજીિિભાઈ સિજીભાઈ દ્વારા માગેંલ િીજ જોડાણ જૂિો સરિે િ.ં૮૩, િિો 
સરિે િ.ં ૩૬ મા ંબબ્બે કિૂા કે બબ્બે રીંગબોર િોંિાયેલ િથી, તો સામાિાળાએ ક્યા આિારે 
અરજદારિી અરજી રદ્દ કરેલ?  
(૧૨) શ્રી ખરાડી બાબભુાઈ થાિરાજીએ અગાઉ માગેંલ િીજ જોડાણ સરિે િ.ં૧૦૭, િિો સરિે 
િ.ં૩૪ મા ંહાલમા ંકો્્યટુર વસસ્ટમમાથંી મેળિેલ ૭/૧૨ િા ઉતારા મજુબ કિૂો/ઈલેક્રીક મોટર 
પપં િોંિાયેલ છે, જ્યારે જૂિા સરિે િ.ં૮૩, િિા સરિે િ.ં૩૬ મા ંકિૂો/રીંગબોર િોંિાયેલ િથી. 
બનેં્ન સરિે િબંર અલગ અલગ છે તેમ છતા ંસામાિાળા દ્વારા સદર િીજ જોડાણિી અરજી રદ્દ 
કરેલ છે. 

૨.૩.  તા.૦૫.૧૦.૨૦૧૭ િા રોજ અરજદારે િીચે મજુબ જણાિેલ.   
(૧) અરજદારિા વપતા શ્રી ખરાડી મગંાજી જીિાજી ગજુરી જિાથી ગામિા આગેિાિોિી હાજરીમા ં
ત્રણેય ભાઈઓિી જમીિિી િહેંચણી કરિામા ંઆિેલ.અરજદારિા વપતાશ્રીિા ભાગે ૮૬-૦૬ મા ં
જમીિ િહેંચણીિો ભાગ આિેલ. અરજદારિા ભાગે સરકારી કિૂો આિેલ છે. શ્રી ખરાડી 
બાબભુાઈ થાિરાજીએ માગેંલ િીજ જોડાણ સરિે િ.ં૧૦૭-૩૪મા ંતબદીલ કરિા સમંત હોય તો 
સદર િીજ જોડાણ તાત્કાલલક તબદીલ કરી આપવુ ંઅિે જો સમંત િા હોય તો સદર િીજ જોડાણ 
તાત્કાલલક િોરણે સરકારી કિૂા પરથી કાપી િાખંિા અરજ કરી. 
(૨) શ્રી ખરાડી બાબભુાઈ થાિરાજીએ સરિે િ.ં ૧૦૭ મા ંમાગેંલ િીજ જોડાણ મેળિી કિૂા પર 
ઈલેક્રીક મોટર મકૂી તે સમયથી સયંકુ્ત ભાગીદારોિે પાણી પીિા કે ખેતી કરિા આજ રદિ 
સિુી આપેલ િથી. ગામલોકો દ્વારા પણ સદર િીજ જોડાણ સરકારી કિૂા પરથી માલલકીિા કિૂા 
પર િીજ જોડાણ સ્થળફેર કરિા જણાિેલ, પરંત ુતેમા ંપણ તેઓએ સમંવત આપી સહી કરેલ 
િથી (જેિી િકલ રજૂ કરી).  

૨.૪.  અરજદારે સદર હયાત િીજ જોડાણ તથા તેઓિી માગંણી મજુબિા િીજ જોડાણિે લગતા 
દસ્તાિેજી પરુાિા રજૂ કરી િીચે મજુબ વિિતંી કરી. 

 (૧) હયાત િીજ જોડાણ શ્રી બાબભુાઈ થાિરાજી ખરાડી દ્વારા સરિે િ.ં૧૦૭-૩૪ મા ંિ ચલાિતા ં
સરિે િ.ં૮૬-૬ મા ંસરકારી કિૂામા ંચલાિિામા ંઆિતુ ંહોઈ, સદર િીજ જોડાણ કાપી િાખિા 
હકુમ કરિો.              

 (૨) અરજદારિી માગંણી મજુબનુ ંિીજ જોડાણ ન્યાયિા રહતમા ંચાલ ુકરી આપિા હકુમ કરિો. 
૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧.  પત્ર િ.ં૨૨૨૧ તા.૨૯.૦૬.૨૦૧૭ થી શ્રી હરજીિિભાઈ ખરાડીિા હાલિા સરિે િ.ં૮૩મા ં(જૂિો), 

સરિે િ.ં ૩૬ (િિો) મા ંકોઈપણ િીજ જોડાણ હયાત છે કે કેમ ? જેમા ંતલાટીશ્રીિો અલભપ્રાય 
માગંિામા ંઆિેલ, જે તેઓ દ્વારા રજૂ કરિામા ંઆિેલ િથી.  

૩.૨. સરિે િ.ં૮૩ (જૂિો), સરિે િ.ં૩૬(િિો) સયંકુ્ત સરિે િબંર છે. ૭/૧૨િા ઉતારા પ્રમાણે કુલ ૧૪ 
ભાગીદારો િોંિાયેલ છે.  

૩.૩. ગ્રાહક િ.ં ૨૯૪૨૭/૦૦૨૫૩/૦ જે તે સમયે મજૂંરી મળ્યા બાદ તથા િીજલાઈિનુ ંકામ પણૂવ કયાવ 
બાદ ચાલ ુકરિામા ંઆિેલ. હાલમા ંસદર િીજ જોડાણિાળો કિૂો પાકો કિૂો છે. 
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૩.૪. સામાિાળા દ્વારા ફોરમ સમક્ષ સાચી રજૂઆત કરેલ છે, જે રજૂઆત સામાિાળાિા રેકોડવ અનસુાર 
તથા સ્થળપરિી હાલિી પરરસ્સ્થવત અનસુાર કરેલ છે. આમ, અરજદારિી ફોરમિે ગેરમાગે 
દોરિા અંગેિી રજૂઆત ખોટી છે.  

૩.૫. અરજદારિી રજૂઆત મજુબ હયાત ગ્રાહક  િ.ં૨૯૪૨૭/૦૦૨૫૩/૦ િાળુ િીજ જોડાણ ૧૯ િષવથી 
એક જ જ્ગગ્યાએ આિેલ છે, જે હાલ ચાલ ુછે. સામાિાળા િાયબ ઈજિેર દ્વારા સદર િીજ જોડાણ 
િરાિિારિે સહકાર આપિામા ંઆિતો િથી તે મજુબિી રજૂઆત ખોટી છે.  

૩.૬. શ્રી હરજીિિભાઈ દ્વારા સ્થળ પર રૂબરૂ બનેં્ન પક્ષિે ભેગા મળી રજૂઆત બાબતે રૂબરૂ હાજર 
રહિેા જણાિેલ. તા.૧૮.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ િાયબ ઈજિેર સ્થળ પર હાજર રહલે પરંત ુશ્રી 
હરજીિિભાઈ સદર કિૂાિાળી જમીિ પર બોલાિતા ંતેઓ હાજર રહલે િહીં. તથા તેઓિે ફોિ 
કરી સપંકવ  કરિા છતા ંપણ તેઓ સ્થળ પર હાજર રહલે િહીં. અરજદાર દ્વારા િારંિાર િીજ 
જોડાણિી માગંણી અંગેિા સરિે િબંર બદલિામા ંઆિે છે. સદર હયાત િીજ જોડાણ જે સરિે 
િબંરમા ં ચાલ ુ છે તેિો સરિે િબંર ખબર િ હોિાિા કારણે તથા તેઓિી િચ્ચેિા અંદરો 
અંદરિા વિિાદિે કારણે સામાિાળા િીજ કંપિી પર આકે્ષપ કરિામા ંઆિેલ છે. સામાિાળાએ 
હયાત િીજ જોડાણિી કેસ ફાઈલ તથા પત્ર વ્યિહાર અંગેિા દસ્તાિેજો રજૂ કયાવ.  

૩.૭. તા.૦૯.૧૦.૨૦૧૭ િા રોજ સામાિાળા દ્વારા વિદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષ થયેલ સિુિણી 
તા.૧૯.૦૯.૨૦૧૭અન્િયે વિદ્યતુ લોકપાલ દ્વારા અપાયેલ સચૂિાઅનસુાર તા.૦૫.૧૦.૨૦૧૭ િા 
રોજ હાલિા િીજ જોડાણિા વિિાદ બાબતિાળી જમીિ ખાતે હાજર રહી સ્થળ/કિૂા અંગેન ુ
પચંિામુ ંતથા વિિેદિ લેિામા ંઆિેલ છે, જે મજુબ  

 (૧) શ્રી હરજીિિભાઈ સિજીભાઈ ખરાડીિા જણાવ્યા મજુબ હાલનુ ંિીજ જોડાણ શ્રી બાબભુાઈ 
થાિરાજીિા િામે સરિે િ.ં૮૬ મા ંઆિેલ છે. 

 (૨) ફોરમ સમક્ષિી શ્રી હરજીિિભાઈિી રજૂઆત મજુબ શ્રી બાબભુાઈ થાિરાજી ખરાડીનુ ંહયાત 
િીજ જોડાણ સરિે િ.ં૮૩ મા ંઆિેલ છે, જેમા ંહકીકતમા ંસરિે િ.ં૧૦૭ િા ઉતારા રજૂ કરેલ છે 
તથા િીજ જોડાણ જોડલે િ હોિાનુ ંજણાિેલ છે.  

 (૩) આમ, અરજદાર શ્રી હરજીિિભાઈ સિજીભાઈ ખરાડી દ્વારા ફોરમ સમક્ષ તથા વિદ્યતુ 
લોકપાલ સમક્ષ સદર િીજ જોડાણ અલગ અલગ સરિે િબંરમા ંસ્થાવપત હોિાનુ ંજણાિેલ છે 
તથા તલાટી કમ મતં્રી જોડ ેસ્થળ ચકાસણી કરાિિા જણાિેલ છે, જેમા ંતલાટી કમ મતં્રી દ્વારા 
સ્થળ ચકાસણી રીપોટવ  આપિામા ંઆિતો િથી તેમ જણાિેલ છે. 

 (૪) હાલમા ંિીજ જોડાણ જે િામથી ચાલ ુછે તે શ્રી બાબભુાઈ થાિરાજી ખરાડી દ્વારા સ્થળ પર 
વિિેદિ આપિામા ંઆિેલ છે તેમા ં ૧૯ િષવથી જે કિૂા પર િીજ જોડાણ ચાલ ુ છે તે શ્રી 
અમરતભાઈ સિજીભાઈ ખરાડીિા ઘર જોડ ેઆિેલ કિૂામા ંચાલ ુછે.  

 (૫) શ્રી હરજીિિભાઈ દ્વારા િષવ ૨૦૧૫ મા ંજે િીજ જોડાણ સરિે િ.ં૮૩ મા ંમાગંિામા ંઆિેલ 
છે તેમા ંતેમિા દ્વારા કોઈ સમંવત આપેલ િ હોિાનુ ંજણાિે છે.  

 (૬) રૂબરૂ પચંોિી હાજરીમા ં જણાવ્યા મજુબ ૧૯ િષવથી જે િીજ જોડાણ ચાલ ુ છે તે શ્રી 
અમરતભાઈ સિજીભાઈ ખરાડીિા ઘર જોડિેા કિૂામા ંહયાત હોિાનુ ંજણાિેલ છે. સદર કિૂાથી 
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આશરે ૫૦ મીટર દૂર શ્રી હરજીિિભાઈ દ્વારા રીંગબોર બિાિેલ છે, તેમાથંી જે પાણી િીકળે છે 
તે પાઈપ લાઈિ દ્વારા સામેિા ભાગમા ંઆિેલ મરંદર બાજુિી ટેકરીિાળા ખેતરમા ંજાય છે, જેિો 
સરિે િ.ં ૧૦૭ હોિાનુ ંજણાિેલ છે. પચંોિા જણાવ્યા મજુબ જે હયાત કિૂો છે તે સરિે િ.ં૮૬ 
મા ંછે તેમ જણાિેલ છે. હાલિા અરજદાર શ્રી હરજીિિભાઈ તથા શ્રી બાબભુાઈ બનેં્નિે પચંોિી 
હાજરીમા ંસમાિાિ કરિા જણાિતા ંસમાિાિ કરી આગળિી કાયવિાહી કરિા તેઓ સમંત થયેલ 
છે.     

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

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આિારે િીચે મજુબિા વિણવય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. અરજદારે પેરા િ.ં ૨.૧ મા ંદશાવવ્યા મજુબ ગામ ઝીંઝોડા, િિા સરિે િ.ં૩૬, જૂિા સરિે િ.ં૮૩ 

મા ં ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ મેળિિા અરજી િોંિાિેલ છે, જેિો G.P.No.92 તથા 
SR.No.૩૮૨૨૫૫૪ છે. અરજદારે અરજીિી સાથે ૭/ ૧૨, ૮-અ, ગામિો િમિૂા િ.ં૧૬, હક્કપત્રક 
િ.ં૬ તથા ભાગીદારોિા ંસમંવતપત્રક તથા પરૂતા પ્રમાણિો પાણીિો દાખલો રજૂ કરેલ છે. 

  સામાિાળા દ્વારા ગ્રાહક િ.ં ૨૯૪૨૭/ ૦૦૨૫૩/ ૦ શ્રી ખરાડી બાબભુાઈ થાિરાજીિા િામથી  
િીજ જોડાણ અરજદારિી માગંણીિાળા સરિે િબંરમા ંહયાત હોઈ, અરજદારિી સદર અરજી 
રદ્દ કરેલ છે. ફોરમ દ્વારા અરજદારિા સદર િિા િીજ જોડાણિી  અરજી અન્િયે અરજદાર તથા 
હયાત ગ્રાહક શ્રી બાબભુાઈ થાિરાજીિા િીજ જોડાણિાળી જમીિિા વિિાદ અંગે િોંિ કરી 
સદર કેસ ફોરમિા કાયવકે્ષત્રમા ંઆિતો િ હોઈ રદ્દ કરતો હકુમ કરેલ છે. 

૪.૨. શ્રી ખરાડી મગંાજી જીિાજી દ્વારા િષવ ૧૯૯૧ મા ં૫ એચ.પી. નુ ંખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી 
માગંણી સરિે િ.ં૧૦૭મા ંકરિામા ંઆિેલ. સદર અરજીિા અંદાજપત્રિા ંિાણા ંત.૧૦.૦૭.૧૯૯૧ 
િા રોજ ભરપાઈ કરિામા ંઆિેલ. સદર િીજ જોડાણ સરિે િ.ં૧૦૭ મા ં શ્રી ખરાડી બાબભુાઈ 
થાિરાજીિા િામે પત્ર િ.ં૩૪૨૭ તા.૨૬.૦૫.૧૯૯૮ થી િામફેર મજૂંર કરિામા ંઆિેલ છે.    

૪.૩. અરજદારે પેરા િ.ં૨.૨ મા ંદશાવવ્યા મજુબ હયાત િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં ૨૯૪૨૭/ ૦૦૨૫૩/ ૦ 
સરિે િ.ં ૧૦૭-૩૪ મા ંિથી પરંત ુસરિે િ.ં ૮૬-૦૬ મા ંછે તેમ જણાિેલ છે, તથા સદર િીજ 
જોડાણિે મળૂ માગંણીિાળા સરિે િ.ં૧૦૭, િિા સરિે િ.ં૩૪ મા ંફેરફાર કરિા અરજ કરેલ છે. 

૪.૪. પેરા િ.ં ૨.૨ (૧૦) મા ંદશાવવ્યા મજુબ અરજદારે રજૂ કરેલ દસ્તાિેજ અન્િયે હયાત િીજ જોડાણ 
સરિે િ.ં૧૦૭, િિો સરિે િ.ં૩૪ મા ંજે તે સમયથી ચાલત ુઆિેલ હોય તેમ જણાત ુ ંિથી. 

૪.૫. (૧) હાલિી ફરરયાદ અંગે વિદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષિી તા.૧૯.૦૯.૨૦૧૭ િી સિુિણી બાદ 
િીજ જોડાણિી માગંણીિાળા સ્થળપર અરજદારિી રૂબરૂમા ંસ્થળ તપાસ/પચંિામ ુકરિા જાણ 
કરેલ. તા.૦૫.૧૦.૨૦૧૭ િા રોજ સામાિાળા દ્વારા સ્થળ પરનુ ંપચંિામ ુતથા હાલિા અરજદાર 
શ્રી હરજીિિભાઈ સિજીભાઈ તથા ગ્રાહક શ્રી બાબભુાઈ થાિરાજીનુ ંવિિેદિ લેિામા ંઆિેલ છે. 
પચંિામામા ંકરેલ િોંિ મજુબ શ્રી ખરાડી અમરતભાઈ સિજીભાઈિી બાજુમા ંઆિેલ કિૂા પર 
િીજ જોડાણ આપિામા ંઆિેલ છે જેમાથંી વપયત માટે પાણી સરિે િ.ં૧૦૭ મા ંઅંડરગ્રાઉન્ડ 
પાઈપ દ્વારા  લઈ જિામા ંઆિે છે. સદર હયાત કિૂાથી ૫૦ મીટર દૂર બિાિેલ રીંગબોર પર 
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હાલિા અરજદાર શ્રી હરજીિિભાઈ સિજીભાઈ દ્વારા િીજ જોડાણિી માગંણી કરિામા ંઆિેલ 
છે. હયાત કિૂો જે સરિે િ.ં ૮૬ મા ંહોિાનુ ંજણાિેલ છે, તેિી પર િીજ જોડાણ આપિામા ં
આિેલ છે તથા બોરિેલ સરિે િ.ં૮૩મા ંહોિાનુ ંજણિેલ છે. િિા િીજ જોડાણિી અરજી અન્િયે 
અરજદાર તથા હયાત ગ્રાહક િચ્ચે સમાિાિ કરિા અંગે િોંિ પણ પચંિામામા ંદશાવિેલ છે.  

 (૨) શ્રી બાબભુાઈ થાિરાજી ખરાડી દ્વારા તા.૦૫.૧૦.૨૦૧૭ િા વિિેદિમા ંકરેલ િોંિ મજુબ 
િષવ ૨૦૧૫મા ંિોંિિામા ંઆિેલ હાલિા અરજદારિી અરજી અન્િયે તેઓ દ્વારા કોઈપણ જાતિી 
સમંવત આપેલ િ હતી.  

૪.૬. અરજદારિી માગંણી મજુબિા સરિે િ.ં૩૬, જુિો સરિે િ.ં૮૩િા રજૂ કરેલ ૭/ ૧૨ ઉતારા મજુબ 
જેમા ંશ્રી બાબભુાઈ થાિરાજી ખરાડી પણ ભાગીદાર છે. તા. ૦૫.૧૦.૨૦૧૭ િા રોજ કરિામા ં
આિેલ વિિેદિ મજુબ હાલિી શ્રી હરજીિિભાઈ સિજીભાઈિી િીજ જોડાણિી અરજીમા ંિીજ 
જોડાણ મેળિિા અંગે તેઓએ સમંવત દશાવિેલ િથી.  

૪.૭. પેરા િ.ં૪.૫(૧) મા ંકરેલ િોંિ મજુબ ત.૦૫.૧૦.૨૦૧૭ િા રોજ કરિામા ંઆિેલ પચંિામામા ં
હયાત િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં૨૯૪૨૭/ ૦૦૨૫૩/ ૦, જેનુ ં િીજ જોડાણ શ્રી અમરતભાઈ 
સિજીભાઈિા ઘર જોડ ેઆિેલ કિૂા પર, સરિે િ.ં૮૬ મા ંહોિાનુ ંઅનમુાિ કરેલ છે, તેિી િોંિ 
કરેલ છે. તા.૨૯.૦૬.૨૦૧૭ િા રોજ સામાિાળાિા િાયબ ઈજિેર, લભલોડા દ્વારા તલાટી કમ 
મતં્રીિે પત્ર દ્વારા સદર હયાત કિૂાિાળુ િીજ જોડાણ ક્યા સરિે િબંરમા ંછે તે અંગેિો ખલુાસો 
માગંિામા ંઆિેલ છે, જે તલાટી કમ મતં્રી દ્વારા રજૂ કરેલ હોય તેિા પરુાિા સામાિાળાએ રજૂ 
કરેલ િથી. સામાિાળા દ્વારા તા.૨૯.૦૬.૨૦૧૭ િા રોજ અરજદાર શ્રી હરજીિિભાઈ સિજીભાઈ 
ખરાડીિે પણ હયાત િીજ જોડાણ ક્યા સરિે િબંર, એટલે કે સરિે િ.ં૧૦૭ કે ૮૩ મા ંછે, તે 
અંગેિા જરૂરી દસ્તાિેજી પરુાિા રજૂ કરિા જણાિેલ છે. તથા સામાિાળા દ્વારા શ્રી બાબભુાઈ 
થાિરાજી ખરાડીિે હયાત િીજ જોડાણ સરિે િ.ં૧૦૭ મા ંચાલ ુછે તે અંગેિો તલાટી કમ મતં્રીિો 
દાખલો રદિ ૧૦ મા ંરજૂ કરિા જણાિેલ છે. આમ, અરજદાર તથા ગ્રાહક શ્રી બાબભુાઈ થાિરાજી 
ખરાડી દ્વારા તે અંગેિા જરૂરી દસ્તાિેજો રજૂ કરેલ હોય તેિા પરુાિા સામાિાળાએ રજૂ કરેલ 
િથી.  

૪.૮. અરજદારિી પેરા િ.ં૨.૧ િી િીજ જોડાણિી અરજી અન્િયે રજૂ કરેલ દસ્તાિેજી પરુાિા અન્િયે 
માગંણીિાળો કિૂો/ બોરિેલ તથા હયાત િીજ જોડાણિાળો કિૂો/બોરિેલ ક્યા સરિે િબંરમા ં
િીજ જોડાણ સ્થાવપત છે/ લેિાનુ ં છે તે અંગેિી ખરાઈ થઈ શકતી િથી. સદર િીજ જોડાણ 
મેળિિા અંગે અરજદાર તથા ગ્રાહક શ્રી બાબભુાઈ થાિરાજી ખરાડી િચ્ચે કિૂો/ જમીિ અંતગવત 
વિિાદ થયેલ હોય તેમ જણાય છે.  

૪.૯. અરજદારે, શ્રી બાબભુાઈ થાિરાજી ખરાડીનુ ંિીજ જોડાણ તેઓિી માગંણીિાળા સરિે િ.ં૧૦૭ 
મા ંિ હોઈ, અન્ય સરિે િબંરમા ંહોઈ, સદર િીજ જોડાણ કાપી િાખંિા અરજ કરેલ છે, જે 
અન્િયે સામાિાળાએ સદર ગ્રાહક પાસે જરૂરી દસ્તાિેજી પરુાિાિી માગંણી કરેલ છે, પરંત ુસદર 
ગ્રાહક દ્વારા તે અંગે કોઈ પરુાિા રજૂ કરેલ હોય એમ જણાત ુિથી. અરજદારિી હાલિી અરજી 
અન્િયે કિૂો/ બોરિેલિી સ્સ્થવત ક્યા સરિે િબંરમા ંછે તે િક્કી કરિા અંગે સદર હયાત િીજ 
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જોડાણિી સરિે િબંરિી સ્સ્થવત િક્કી કરિી જરૂરી છે. સદર સજંોગોમા ંસામાિાળાએ અરજદાર 
તથા હાલિા ગ્રાહક પાસે હયાત િીજ જોડાણિાળો કિૂો તથા અરજદારિી માગંણીિાળા કિૂાિી 
જમીિિે અંતગવત તલાટી કમ મતં્રીિા ટીક્કામેપિી િકલિી માગંણી કરિી તથા તલાટી કમ 
મતં્રીિી રૂબરૂમા ંસદર િીજ જોડાણિાળી જમીિિી સ્થળસ્સ્થવત િક્કી કરિી. સદર િીજ જોડાણ 
ગ્રાહક િ.ં૨૯૪૨૭/ ૦૦૨૫૩/ 0 િી મળૂ માગંણી વસિાય અન્ય સરિે િબંરમા ંસ્થાવપત થયેલ ુ
માલમુ પડ ેતો સામાિાળાએ પ્રિતવમાિ વિયમ મજુબ કાયવિાહી કરિી.  અરજદારિી હાલિી 
િીજ જોડણિી અરજી અન્િયે કિૂો/ બોરિી સ્થળસ્સ્થવત િક્કી કયાવ બાદ, તથા જરૂરી દસ્તાિેજી 
પરુાિા તથા તલાટી કમ મતં્રીિો સ્થળસ્સ્થવતિો રરપોટવ  મેળવ્યા બાદ િિા િીજ જોડાણિી અરજી 
અન્િયે પ્રિતવમાિ વિયમોનસુાર કાયવિાહી કરિી. સદર કાયવિાહી હુકમ મળ્યાિા રદિ ૬૦ મા ં
પણૂવ કરિી, અન્યથા અરજદારિી સદર માગંણીિાળી િીજ જોડાણિી અરજી રદ કરિી.        

૪.૧૦. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૯ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૧૧. ખચવ અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૧૨. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
    
 
 
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૩૦.૧૦.૨૦૧૭.  


