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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં ૭૮/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી ભરતભાઈ હીરાભાઈ પટેલ 
   મુ.ં ચદં્રાલા. તા.-જી. ગાધંીિગર.  
રજૂઆત કરિાર: કોઈ હાજર િ રહ્ુ.ં   

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : િાયબ ઈજિેર, 

ઉત્તર ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૨, લચલોડા. જી. ગાધંીિગર. 

રજૂઆત કરિાર: કોઈ હાજર િ રહ્ુ.ં  
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, ઉત્તર ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, સાબરમતીિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી ફરરયાદ િ.ં 
UG-02-004-2017-18 અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૭૨૧૨ તા. ૨૧.૦૭.૨૦૧૭ િા હકુ્મથી િારાજ થઈ 
અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૭૮/૨૦૧૭ થી િોંધેલ છે. 
આ કેસિી સિુિણી તા. ૨૪.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિી. 

૨.૦. અરજદારે િીચે મજુબ લેલખત રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર, સયંકુ્ત માલલકીિી વમલકત મોજે ગામ ચદં્રાલા ખાતે બ્લોક િ.ં૫૬૦ મા ંબિાિેલ ફામમ હાઉસ ખાતે 

રહી ખેતીકામ કરાિે છે. અરજદારે સદર જમીિમા ં બિાિેલ મકાિિી આકારણી ગ્રામ પચંાયતમા ં િોંધ 
કરાિેલ છે જેિો િોંધણી િ.ં ૧૩૦૮ છે. અરજદારિી સદર જમીિિા અન્ય ભાગીદાર અરજદારિા િાિા ભાઈ 
શ્રી પ્રવિણભાઈ હીરાભાઈ, અરજદારિી િચ્ચેિા સામાજીક તથા આવથિક ઝઘડાિે કારણે િીજ જોડાણ મેળિિા 
અરજદારિે સમંવત આપતા િથી. 

૨.૨. અરજદારિી માગંણી મજુબિા િીજ જોડાણ અન્િયે સામાિાળા િાયબ ઈજિેર, લચલોડા દ્વારા િીજ જોડાણિી 
અરજી ગ્રાહ્ય રાખિામા ંઆિેલ િ હોઈ, સામાિાળાિા ફોરમ સમક્ષ ફરરયાદ દાખલ કરિામા ંઆિેલ. ફોરમ 
દ્વારા કરિામા ંઆિેલ હકુમથી િારાજ થઈ હાલિી રજૂઆત કરિામા ંઆિેલ છે. 

૨.૩. અરજદારે રજૂઆત સાથે તેઓિી િીજ જોડાણિી માગંણી અંગે િીચે મજુબિા દસ્તાિેજો રજૂ કયામ. 
 (૧) પરરવિષ્ટ-3 – લોકપાલ સમક્ષિી રજૂઆત. 
 (૨) જમીિિા ૭/૧૨ અિે ૮-અ ઉતારા. 
 (૩) સદર જમીિ પૈકી દસ્તાિેજોથી ખરીદેલ જમીિિો દસ્તાિેજ.  
 (૪) મકાિિી આકારણી પત્રક. 
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 (૫) પચંાયતિા ઠરાિિી િકલ / િેરા પાિતી. 
 (૬) ફોરમિા હકુમિી િકલ. 
૨.૪. તા.૧૯.૦૯.૨૦૧૭ િા રોજ અરજદારે લેલખતમા ંજણાિેલ કે િીજ જોડાણિી અરજીિા સદંભે સદર જમીિિા 

ભાગીદાર દ્વારા સમંવત આપિામા ંઆિેલ હોઈ, વિદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષ દાખલ કરેલ કેસ િ.ં  ૭૮/૨૦૧૭ 
અંગેિી ફરરયાદ પરત ખેંચિા અરજી કરી.  

૩.૦. સામાિાળાએ લેલખતમા ંિીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદારે પેરા િ.ં૨.૧ મજુબ બ્લોક િ.ં ૫૬૦, ગામ ચદં્રાલા ખાતે િીજ જોડાણ મેળિિા અરજી કરી તથા 

દસ્તાિેજી પરુાિા રજૂ કરેલ. બ્લોક િ.ં૫૬૦ િા ૭/૧૨ િા ઉતારામા ંદિામિેલ કુલ પાચં ખાતેદારો પૈકી શ્રી 
પ્રવિણભાઈ રહરાભાઈ પટેલ દ્વારા બ્લોક િ.ં૫૬૦ મા ં આિેલ મકાિમા ં િીજ જોડાણ આપિા અંગે 
તા.૨૯.૦૪.૨૦૧૭ િા રોજ િાધંા અરજી કરિામા ંઆિેલ. 

 અરજદાર શ્રી ભરતભાઈ રહરાભાઈ પટેલ દ્વારા ફામમ હાઉસમા ંિીજ જોડાણ મેળિિા માટે બ્લોક િ.ં૫૬૦ િા 
અન્ય ખાતેદારોિી રૂ.૧૦૦/- િા સ્ટે્પ પેપર પર સમંવત રજૂ કરેલ િ હતી, જેથી સામાિાળાએ િીજ કંપિીિા 
પ્રિતમમાિ વિયમો મજુબ અરજદારિે િીજ જોડાણ આપિાિી કાયમિાહી  કરેલ િ હતી. 

૩.૨. તા.30.08.2017 િા રોજ અરજદાર દ્વારા બ્લોક િ.ં૫૬૦ િા ખાતેદારોિી સમંવત  સાથે િીજ જોડાણિી અરજી  
કરિામા ંઆિેલ હોઈ, અરજદારિા ફામમ હાઉસિા િીજ જોડાણિી કાયમિાહી હાથ પર લેિામા ંઆિેલ છે. 
સામાિાળા િીજ કંપિીિા પ્રિતમમાિ વિયમોનસુાર અરજદારિી માગંણી મજુબનુ ંિીજ જોડાણ ચાલ ુકરી 
આપિામા ંઆિિે.     
        :::ચકુાદો::: 

૪.૦. અરજદારે તથા સામાિાળાએ કરેલ લેલખત રજૂઆત અિે રજૂ કરાયેલા દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે 
મજુબિા વિણમય ઉપર આવુ ંછં. 

૪.૧. પેરા િ.ં ૨.૪ મા ંદિામવ્યા મજુબ અરજદારે ફામમ હાઉસિા િીજ જોડાણિી માગંણી અન્િયે જરૂરી દસ્તાિેજી 
પરુાિા સામાિાળાિે રજૂ કરેલ છે તેમજ હાલિી રજૂઆત પરત ખેંચિા વિિતંી કરેલ છે, જેિે માન્ય રાખિામા ં
આિે છે. અતે્રથી કોઈ હકુમ િથી.       

૪.૨. પેરા િ.ં ૪.૧ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૩. ખચમ અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૪. અરજદારિી અરજી/ રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
         
 
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
           ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૨૧.૦૯.૨૦૧૭. 


