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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં૧૨૬/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી મકુુન્દરાય મોહિલાલ હહરપરા 
   C/o. શ્રી ભગિાિદાસ િથરુામ રાકંગોર  
   મધિુિ ગેસ્ટ હાઉસ, એસ.બી.આઈ.બેન્ક પાસે.  

ઉિા-૩૬૨૫૬૦. જીલ્લો. ગીર સોમિાથ.    
રજૂઆત કરિાર: શ્રી મકુુન્દરાય મોહિલાલ હહરપરા 
   શ્રી ભગિાિદાસ િથરુામ રાકંગોર  

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : િાયબ ઈજિેર, 

પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૧, ઉિા-૩૬૨૫૬૦. જીલ્લો. ગીર સોમિાથ. 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી એસ.િી.બારૈયા,િાયબ ઈજિેર,  
પીજીિીસીએલ, ઉિા પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૧, ઉિા.  

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

ફહરયાદ િ.ં ૬૪/૨૦૧૭-૧૮ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૫૧૭૬ તા.૦૯.૧૧.૨૦૧૭ િા હકુ્મથી 
િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
િ.ં૧૨૬/૨૦૧૭ થી િોંધેલ છે.આ કેસિી સિુિણી તા.૧૧.૦૧.૨૦૧૮િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ, પરંત ુ
અરજદાર હાજર રહલે િહી. સદર કેસિી બીજી સિુાિણી તા.૦૮.૦૨.૨૦૧૮ િા રોજ રાખિામા ં
આિેલ.   

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે શ્રી મકુુન્દરાય મોહિલાલ હહરપરા, C/o. શ્રી ભગિાિદાસ િથરુામ રાકંગોરિા િામે ઉિા 

તાલકુાિા ગામ એલમપરુિા સરિે િ.ં ૬૧ ખાતે સ્ટોિ ક્રશર હતેનુ ુ ં૪૦ હો.પાિરનુ ંિવુ ંઔદ્યોગીક 
િીજ જોડાણ મેળિિા માટે સામાિાળાિી ઉિા પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૧ િે અરજી કરેલ, પરંત ુ
અરજદાર પાસે lease deed documents િથી તે બહાિા હઠેળ સામાિાળા દ્વારા અરજી 
સ્િીકારિામા ંઆિેલ િહી.   

૨.૨. ગજુરાત ગૌણ ખિીજ છૂટછાટ વિયમો, ૨૦૧૦ િા વિયમ ૧૭(૪) મજુબ quarry lease અંગે જ્યા ં
સધુી સદર કચેરીિો વિણણય િ આિે તયા ંસધુી તેનુ ંઅસ્સ્તતિ ચાલ ુરહ ેછે અિે ખાણ કામ ચાલ ુરહ ે
છે અિે ખાણ કામ ચાલ ુરાખી શકાય છે.  
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 અરજદારે ભસુ્તર શાસ્ત્રીિી કચેરી, િેળાિળિા પત્ર િ.ં GJ/QL/Renew/814 dated 

22.01.2014 and GJ/QL/Renew/િીજ જોડાણ/1440 dated 09.06.2016 િી િકલ રજૂ 
કરી તથા ભસુ્તર શાસ્ત્રીિી કચેરીિા પત્ર િ.ં GJ/QL/34/7966 dated 03.08.2017 મા ંજણાવ્યા 
મજુબ હાલમા ંગજુરાત સરકારિા વિયમો મજુબ ગજુરાત ગૌણ ખિીજ છૂટછાટ વિયમો, ૨૦૧૭ િા 
વિયમ ૧૨(૧)(A) મજુબ Schedule-3 મા ંઆિતા ખિીજોિી મદુત તા. ૩૧.૦૩.૨૦૨૫ અથિા 
રીન્યઅુલિા સમયગાળાિી મદુત પરુી થતી હોય, તેમાથંી જે મોંડુ હોય તયા ંસધુી ગણિાિી થાય 
છે. આમ, આિા હકસ્સામા ંપટ્ટદેારશ્રીિી લીઝિી મદુત તા.૩૧.૦૩.૨૦૨૫સધુી લબંાિિા પાત્ર છે, જે 
મજુબ અરજદારિી લીઝ હાલમા ંચાલ ુછે.  

૨.૩. ગ્રાહક ફહરયાદ વિિારણ ફોરમ, ભાિિગર દ્વારા સદર િિા િીજ જોડાણ અંગે અરજદારિી રજૂઆત 
સાભંળિામા ંઆિેલ િથી તેમજ લીઝ ઓડણર રજૂ કયાણ બાદ જ િીજ જોડાણ આપવુ ં તેિો હકુમ 
કરેલ છે.  

૨.૪. અરજદારે િધમુા ંજણાિેલ કે તેઓ સદર િામથી સામાિાળાિી પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૧ મા ં
ગ્રાહક િ.ં ૮૪૫૪૬/૦૦૧૨૨/૩ થી સ્ટોિ ક્રશર માટેનુ ંિીજ જોડાણ ઘણા િર્ષોથી ધરાિતા હતા, 
પરંત ુિર્ષણ ૨૦૦૨ મા ંિેપારમા ંમદંીિા કારણે આ િીજ જોડાણ રદ્દ કરાિેલ હત ુ.ં હાલમા ંઅરજદાર 
પાસે આજીવિકા માટે ફક્ત આ જ ખાણ છે. આજીવિકા માટે સ્ટોિ ક્રશરનુ ંિવુ ંિીજ જોડાણ તાતકાલલક 
આપિામા ંઆિે તે માટે વિિતંી કરી.     

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧.  અરજદારિી પેરા િ.ં ૨.૧ િી અરજી મજુબ અરજદારે ઉિા તાલકુાિા ગામ એલમપરુિા સરિે િ.ં 

૬૧ ખાતે સ્ટોિ ક્રશર હતેનુ ુ ં૪૦ હો.પાિરનુ ંિવુ ંઔદ્યોગીક િીજ જોડાણ મેળિિા રજૂ કરેલ દસ્તાિેજી 
પરુાિા મજુબ સરિે િ.ં61 િી ખિીજિી ક્િોરી કલેક્ટર, જુિાગઢિા લીઝ આદેશ િ.ં 
GJ/QL/અપીલ/9451 dated 20.12.2010મજુબ લીઝિી મદુત તા.૦૮.૦૧.૧૯૯૮િા રોજ પણૂણ 
થઈ ગયેલ છે,જેિી િકલ સાથે અરજદાર દ્વારા સદર લીઝ renewal માટે ભસૂ્તર શાસ્ત્રીિા પત્ર    
િ.ં GJ/QL/1440 dated 09.06.2016 િા પત્રિી િકલ રજૂ કરિામા ંઆિેલ, જેમા ંજણાવ્યા 
મજુબ તા.૨૬.૧૦.૧૯૯૮, તા. ૧૦.૦૨.૨૦૦૩, તા.૨૦.૦૫.૨૦૦૭ તથા તા.૧૧.૦૫.૨૦૧૨િી Lease 

renewal અરજીઓ પડતર છે. આમ અરજદારિી Lease renewal િી અરજી જે તે કચેરી ખાતે 
મજૂંરી હઠેળ પડતર છે. જો િવુ ંિીજ જોડાણ આપિા માટે કાયણિાહી કરિામા ંઆિે તો ગ્રાહક સાથે 
બે િર્ષણ સધુી િીજ પરુિઠો આપિા માટે જરૂરી કરારિામુ ંકરિાનુ ંહોિાથી ખાણ ખિીજનુ ંઉતપાદિ 
બીિ-કાયદેસરનુ ંકરિા સબબિો પ્રશ્ન ઉદ્દભિે. આિા સજંોગોમા ંસામાિાળા દ્વારા અરજદારિા િિા 
િીજ જોડાણ માટે Lease renewal િા આદેશિી માગણી કરેલ, જે રજૂ કયાણ બાદ જ િિા િીજ 
જોડાણિી અરજી સ્િીકારી શકાય તેમ અરજદારિે જણાિેલ હત ુ.ં 

૩.૨. અરજદાર દ્વારા કરિામા ંઆિેલ Lease renewal અંગેિી તમામ અરજીઓ વિણણય અથે પડતર છે, 

જેથી િવુ ંિીજ જોડાણ મેળિિા માટે જ્યા ંસધુી બે િર્ષણ કાયમી lease holder િા િામે િ હોય 
તયા ંસધુી સ્ટોિ ક્રશરિા હતે ુમાટે સામાિાળા િીજ કંપિીિા પ્રિતણમાિ વિયમોનસુાર િવુ ંિીજ 
જોડાણ આપી શકાય િહી.  
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૩.૩. ગ્રાહક ફહરયાદ વિિારણ ફોરમ, ભાિિગર દ્વારા કરિામા ં આિેલ ચકુાદા મજુબ પણ સક્ષમ 
અવધકારીિો lease order રજૂ કયાણ બાદ અરજદારિે િવુ ંિીજ જોડાણ આપિા માટેિી કાયણિાહી 
કરિા હકુમ કરિામા ંઆિેલ છે.  

૩.૪. સામાિાળાએ િધમુા ંજણાિેલ કે અરજદાર દ્વારા કરિામા ંઆિેલ િીજ જોડાણિી માગંણીિાળી 
જગ્યાિી lease, મળૂ lease holder િા િામે હોય તયા ંસધુી  સ્ટોિ ક્રશરિા માટે િવુ ંઔદ્યોગીક 
હતે ુમાટેનુ ંિીજ જોડાણ, સામાિાળા કંપિીિા પ્રિતણમાિ વિય્મોનસુાર આપી િ શકાય.  

૩.૫. વિદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષ અરજદાર દ્વારા કેસ દાખલ થયા બાદ તથા વિદ્યતુ લોકપાલિા 
તા.૧૩.૧૨.૨૦૧૭ િા પત્ર મજુબ અરજદારિે સામાધાિ અથે લેલખતમા ંજાણ કરિામા ંઆિેલ. 
તયારબાદ અરજદારે સામાિાળાિે જણાિેલ છે કે ગીર સોમિાથ જીલ્લા કલેક્ટર અિે સક્ષમ અવધકારી 
સમક્ષ lease order renewal અંગેિી કાયણિાહી હાલમા ંચાલ ુહોઈ, lease order  રજૂ કરિા માટે 
િધ ુસમયિી મદુત આપિી.  

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

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણણય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. પેરા િ.ં૨.૧ મા ંરજૂ કયાણ મજુબ અરજદારે ગામ એલમપરુિા સરિે િ.ં૬૧ મા ંિિા ઔદ્યોલગક િીજ 

જોડાણિી અરજી તથા દસ્તાિેજો સામાિાળા િીજ કંપિીિે રજૂ કરીિે સ્ટોિ ક્રશર હતે ુમાટેિા િીજ 
જોડાણિી અરજી કરેલ. સદર અરજી સાથે જોડલે દસ્તાિેજોિી ચકાસણી કરતા ંજાણિા મળેલ કે 
ગામ એલમપરુિા સરિે િ.ં૬૧ િાળી જમીિ lease પેટે છે, જેથી જે તે lease deed િી મદુત 
િધારીિે (renewal કરાિીિે) રજૂ કરિા જાણાિેલ.  

૪.૨. અરજદારે પેરા િ.ં૨.૨મા ંદશાણવ્યા મજુબ ભસૂ્તરશાસ્ત્રીિો પત્ર િ.ં૭૯૬૬ તા.૦૩.૦૮.૨૦૧૭ રજૂ કરેલ 
છે, જેમા ંસદર પટ્ટદેારશ્રીિી લીઝિી મદુત તા.૩૧.૦૩.૨૦૨૦૫ સધુી લબંાિિાપાત્ર છે. અરજદારિી 
લીઝ હાલમા ંચાલ ુછે તેમ જણાિેલ છે. અરજદારે સદર લીઝિી મદુતિે િધારીિે જે તે સક્ષમ 
અવધકારીનુ ંપ્રમાણપત્ર મેળિેલ હોય તેિા પરુાિા રજૂ કરેલ િથી.  

૪.૩. GERC’s Supply Code and Related Matters Regulations Notification No.4 of 2015, 

Section-4 speaks above procedure for release of new connection and 
modification in existing connection. 

4.16: “Any of the following documents shall be considered as acceptable proof of ownership or 

occupancy of premises: 

(1)  Copy of registered sale deed or lease deed or in the case of agricultural connections a 

copy of 7/12, 8-A and hakk patrak (6-A); 

(2)  Latest Municipal tax receipt or Demand notice or any other related document; 

(3)  Letter of allotment; 

(4)  Ownership Certificate issued by village level Government functionary; 

(5)  An applicant who is not an owner but an occupier of the premises shall, along with any 

one of the documents listed at (1) to (3) above, also furnish a No Objection Certificate 

from owner of the premises except lease holder where long lease is granted for 

premises. Where the NOC from the owner of the premises is not available due to any 

reason (s), new connection be allowed on the basis of submission of indemnity bond 

prescribed by the Distribution Licensee to indemnify the Distribution Licensee against 

losses on account of disputes that may arise out of effecting service connection to him.” 
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As above, it is mandatory required to submit a copy of lease deed or any 

other ownership documents, where the connection is demanded.  

In the present case lease deed is expired and renewal of lease deed from 

the competent authority is required.  

૪.૪. પેરા િ.ં ૨.૪ મા ંદશાણવ્યા મજુબ અરજદારનુ ંિીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં૮૪૫૪૬/૦૦૧૨૨/૩, િર્ષણ ૨૦૦૨ 
થી કાયમી ધોરણે બધં કરિામા ંઆિેલ છે. હાલિી રજૂઆત અન્િયે અરજદાર સદર સ્થળે િવુ ં
ઔદ્યોલગક િીજ જોડાણ મેળિિા ઈચ્છે છે.  

૪.૫. પેરા િ.ં૪.૩ મા ં દશાણિેલ જોગિાઈ અન્િયે અરજદાર જે તે સક્ષમ ઓથોહરટી દ્વારા પ્રમાલણત 
renewal of lease deed િી િકલ રજૂ કરે તયાર બાદ જ િિા િીજ જોડાણિી કાયણિાહી કરિા 
સામાિાળાિે સલૂચત કરિામા ંઆિે છે.        

૪.૬. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૫ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૭. ખચણ અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૮. અરજદારિી અરજી/ રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
    
 
         (હદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૧૨.૦૨.૨૦૧૮.  


