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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 

વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૧૮/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી કનભુાઈ મરઘાભાઈ પટેલ  

   ગામ : આલમપરુ. તા.-જી. ગાધંીિગર.  

 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી કનભુાઈ મરઘાભાઈ પટેલ 

વિરૂધ્ધ 

સામાિાળા : િાયબ ઇજિેર, 

ઉત્તર ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 

પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૧, લચલોડા. તા.-જી. ગાધંીિગર. 
 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી આર. ડી. રામિાિી, િાયબ ઈજિેર, યજુીિીસીએલ, લચલોડા-૧.   

 

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

ફોરમિી ફરરયાદ િ.ંUG-03-024-2016-17 અન્િયે અપાયેલ હુક્મ ક્રમાકં ૨૩૭ તા. 
૧૦.૦૧.૨૦૧૭ થી િારાજ થઇ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ 
રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૧૮/૨૦૧૭થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુાિણી તા.  
૦૯.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. સિુાિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે ગામ પાલજ ખાતે સરિે િ.ં૧૨૩ મા ંિાલણજ્ય હતે ુમાટેનુ ં 20 KW નુ ંિીજ 

જોડાણ મેળિિા સામાિાળાિે અરજી કરી. અરજદારે સદર અરજી સાથે માલલકીિા પરુાિા 
રૂપે (૧) તલાટી મામલતદારનુ ંપચંિામુ ં(૨) DLR નુ ંમાપણી પત્રક (૩) Arbitration court 

િા માલલકી હુકમિી િકલો રજૂ કરી.  સામાિાળા ધ્િારા સદર અરજી અન્િયે િીજ જોડાણ 
આપિામા ંઆિેલ િથી.  

૨.૨. ફોરમ ધ્િારા સદર િિા િીજ જોડાણ અંગે કરિામા ંઆિેલ હુકમ સાથે અરજદાર સહમત 
િથી.  
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૨.૩. અરજદાર સદર સરિે િ.ં૧૨૩, ગામ-પાલેજ િાળી જમીિ િર્ષોથી ધરાિે છે. સદર 
જમીિિો ઘણોખરો ભાગ BSF ધ્િારા acquisition હઠેળ મેળિિામા ંઆિેલ છે. અરજદાર 
સદર સરિે િબંરિાળી કબજા ભોગિટાિાળી જમીિમા ંિીજ જોડાણ મેળિિા ઈચ્છે છે, 
જે અંગે ઉપરોક્ત પેરા િ.ં૨.૧ મા ંદર્ાાવ્યા મજુબિા દસ્તાિેજી પરુાિા અરજી સાથે સામેલ 
કરેલ છે.  

૨.૪. અરજદારે સિુાિણી દર્યાિ જણાિેલ કે અરજદાર સદર જમીિિા કબ્જજેદાર છે, તથા 
સદર જમીિિે લગતા જરૂરી પરુાિાિી બાહંધેરી િોટરાઈઝ સમંવત આપિા તૈયાર છે, 
જેિે ધ્યાિે લઈ સામાિાળા ધ્િારા િીજ જોડાણ અપાિિા અરજદારે વિિતંી કરી. 

૩.૦. સિુાિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદારે તા.૦૭.૧૧.૨૦૧૬ િા રોજ સરિે િ.ં ૧૨૩, ગામ પાલજ ખાતે િાલણજ્ય હતેનુ ુ ં

િવુ ંિીજ જોડાણ મેળિિા અરજી કરેલ છે. અરજદારે રજૂ કરેલ દસ્તાિેજી પરુાિા, જેિા 
કે ૭/૧૨, ૮-અ, િગેરેિા ઉતારામા ંઅરજદારિી કોઈ માલલકી હોય તેમ પરુિાર થત ુ ંિથી. 
સદર સરિે િ.ં ૧૨૩ િા ૭/૧૨ િા ઉતારામા ંGovt. of India, Ministry of defence તથા 
Military Cantonment િી માલલકી દર્ાાિેલ છે.  

૩.૨. અરજદારે િિા િીજ જોડાણિી અરજી સાથે રજૂ કરેલ દસ્તાિેજી પરુાિા મજુબ સદર 
િીજ જોડાણિી માગંણીિાળા સ્થળે અરજદાર માલલકી હક્ક ધરાિતા હોય તેિા પરુાિા 
રજૂ કરી ર્કેલ િ હોઈ, અરજદારિે સદર અરજી અન્િયે િીજ જોડાણ આપી િ ર્કાય.  

૩.૩. ફોરમિા હુકમ અન્િયે પેરા િ.ં ૫.૨ મા ંદર્ાાવ્યા મજુબ ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગિા 
જાહરેિામા િ.ં ૪/૨૦૧૫, કલમ ૪.૧૬ મજુબ માલલકી હક્ક દર્ાાિતા પરુાિા, જેિા કે 
૭/૧૨, ૮-અ િગેરેિા ઉતારામા ંઅરજદારનુ ંિામ િ હોિાથી, અરજદારિી સદર િીજ 
જોડાણિી અરજી ગ્રાહ્ય રાખી ર્કાય િહીં.      

 

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

કરાયેલા દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણાય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. અરજદારે પેરા િ.ં ૩.૧ મા ંદર્ાાવ્યા મજુબ ગામ પાલજ ખાતે સરિે િ.ં ૧૨૩ મા ંિાલણજ્ય 

હતેનુ ુ ંિવુ ંિીજ જોડાણ મેળિિા માટે માલલકી હક્કિા પરુાિા, જેિા કે ૭/૧૨, ૮-અ િગેરે, 
સાથે સામાિાળાિે અરજી કરેલ છે.  
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૪.૨. અરજદારિી સદર અરજીિા સદંભે ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગિા જાહરેિામા િ.ં 
૪/૨૦૧૫ િી કલમ િ.ં ૪.૧૬ િી ધ્યાિે લઈ ર્કાય, જે િીચે મજુબ છે.  
“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.” 

 

૪.૩. ઉપયુાક્ત જોગિાઈિે ધ્યાિે લેતા ંઅરજદારે સદર િીજ જોડાણિી માગંણી સદંભે જગાિી 
માલલકી કે કબ્જજા હક્ક પરુિાર કરિા અથે વિરદિષ્ટ કરેલ દસ્તાિેજી પરુાિા રજૂ કરિા પડે. 
સદર સજંોગોમા ંફોરમિો હુકમ સ્િીકારિા પાત્ર છે.  

૪.૪. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૩ મજુબ હુકમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૫. ખચા અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૬. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
         
 

 
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 

          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 

તા. ૨૦.૦૩.૨૦૧૭.   


