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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 

વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં૦૮/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી અલ્પેશકુમાર િટિરલાલ પચંાલ 
 ૫, ચૌહાિિાસ, મુ.ં અમરાજીિા મિુાડા. તા. દહગેામ. જી.ગાધંીિગર. 

     

રજૂઆત કરિાર: શ્રી કે. કે. પટેલ, અવધકૃત પ્રવતવિવધ  

 

વિરૂધ્ધ 

સામાિાળા : િાયબ ઇજિેર, 

ઉત્તર ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 

ગ્રા્ય પેટા-વિભાગીય કચેરી, દહગેામ. જી.ગાધંીિગર. 
 

રજૂઆત કરિાર: Ms. Malaben Shah, EE, UGVCL, Gandhinagar 

   Shri M.R.Bhupatkar, DE, UGVCL, Dehgam(R) S/d. 

   Shri P.D.Gohil, Suptd.A/c., UGVCL, Gandhinagar Division Office 

  

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

ફરરયાદ િ.ંUG-03-009-2016-17અન્િયે અપાયેલ હકુ્મ ક્રમાકં૨૩૫૨ તા.૧૬.૧૨.૨૦૧૬નુ ંપાલિ 
િ થતા ંિારાજ થઇ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ  
કરી કેસ િ.ં૦૮/૨૦૧૭થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુાિણી તા.૧૬.૦૨.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ં
આિેલ. સદર કેસિી બીજી સિુાિણી તા.૦૯.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ.   

૨.૦. સિુાિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે મોજે ગામ ઝાકં, તાલકુો દહગેામ, જી. ગાધંીિગરિા સરિે િ.ં ૧૧૧, પ્લોટ િ.ં ૧૯ મા ં

પાડલેા પેટાભાગ ૧૯-C કે જેિો વિસ્તાર ૩૧૦ ચો.મી. છે તે જમીિ રજીસ્ટર ભાડા કરારથી 
તા.૧૫.૦૯.૨૦૧૬ થી ભાડ ેરાખેલ છે.  

૨.૨ ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ, િીજળી પરૂિઠા સરંહતા વિવિયમો િર્ષ ૨૦૧૫ િા Chapter 

No. 4.9, 4.15, 4.16, 4.17 તથા 4.20 મજુબ જરૂરી દસ્તાિેજો સામાિાળા િાયબ ઈજિેર, 
દહગેામિે િિી િીજ જોડાણિી અરજી અથે રજૂ કરિામા ંઆિેલ જે અરજી સામાિાળા ધ્િારા 
સ્િીકારેલ િ હોઈ સદર િિા િીજ જોડાણ અંગેિી ફરરયાદ ગ્રાહક તકરાર વિિારણ ફોરમ, 
સાબરમતી ખાતે કરિામા ંઆિેલ.  
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૨.૩. ફોરમિી ફરરયાદ િ.ંUG-03-009-2016-17િો હકુમ ત.૧૬.૧૨.૨૦૧૬િા રોજ કરિામા ંઆિેલ, જે 
અન્િયે સામાિાળા િાયબ ઈજિેર ધ્િારા જરૂરી દસ્તાિેજ સાથે અરજી સ્િીકારિામા ંઆિેલ, 
પરંત ુસદર અરજીિા સદંભષમા ંિીજ જોડાણ આપિાિી કાયષિાહી કરિામા ંઆિેલ િથી.  

૨.૪. સામાિાળાિી કચેરીમા ંસદર િીજ જોડાણ અંગેિી તપાસ કરતા ંસામાિાળાએ જણાિેલ કે સદર 
જમીિિા ચાર ભાગ કરી અિે તે અંગેિા ૭/૧૨ િા ઉતારાિી િકલ રજૂ કરિી. અરજદારે સદર 
જમીિ બ્લોક િ.ં૧૧૧, પ્લોટ િ.ં 19 િાળી જમીિિા ભાગો પૈકી પ્લોટ િ.ં 19-C ભાડ ેરાખેલ છે.  

૨.પ. ફોરમિી સિુાિણી દર્યાિ થયેલ ચચાષ તથા ફોરમિા હકુમ અન્િયે સદર જમીિમા ંજે ચાર 
ભાગ કરેલ છે, તે ચાર ભાગ િાળો િકશો મકાિ માલલક તેમજ ભાડુઆતિો સયંકુ્ત સહી સાથે 
રજૂ કરિા પ્રમાણેિો હકુમ કરેલ છે. અરજદારે સદર િકશો સામાિાળાિે રજૂ કરેલ છે, પરંત ુ
સામાિાળા ધ્િારા ફોરમિા હકુમનુ ં પાલિ કરીિે િીજ જોડાણ આપિાિી કાયષિાહી કરિામા ં
આિેલ િથી. સિુાિણીિા અંતે અરજદારે સદર િીજ જોડાણ ફોરમિા હકુમ અન્િયે ચાલ ુકરી 
આપિા સામાિાળાિે હકુમ કરિા વિિતંી કરી. 

૩.૦. સિુાિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદારે િવુ ંઔદ્યોગીક િીજજોડાણ મેળિિા માટે તા.૨૬.૧૨.૨૦૧૬િા રોજ અરજીિી િોંધણી 

કરાિી, રૂ.૪૦૦/- િોંધણી ફી ભરપાઈ કરી. 
૩.૨. અરજદારે િિા િીજ જોડાણિી ઉપરોક્ત અરજી રેિન્ય ુસરિે િ.ં ૧૧૧, પ્લોટ િ.ં ૧૯-C, ૩૧૦ 

sq.mt., ગામ ઝાકં ખાતે engineering unit િા હતે ુમાટે 4.0 KW  િીજભાર માટે કરેલ.  
 સદર અરજીિી િોંધણી કરાિતી િખતે અરજદારે િીચે મજુબિા દસ્તાિેજો રજૂ કયાષ.  

 (૧) સરિે િ.ં ૧૧૧, ગામ ઝાકંિો િમિુો િ.ં૭. 
 (૨) ગામિો િમિુો િ.ં ૬ – હક્ક પત્રક – િોંધ િ.ં ૨૯૫૦ તા.૦૭.૧૨.૨૦૧૫. 
 (૩) Lease – Rent document of R.S.No. 111, Plot No. 19, Shed No. 19-C. 

 (4) ગામિો િમિુો િ.ં૮-અ (જમીિિી ખાતાિહી)  

 (૫) અરજદારિા ચટૂણી કાડષિી િકલ. 
 (૬) બાધંકામિી રજા લચઠ્ઠી – તા. ૨૯.૦૧.૨૦૧૬. 
 (૭) Proposed layout plan of Plot No.19 showing sub-plot 19A, 19B, 19C and 19D. 

3.3. િાયબ ઈજિેર, દહગેામ ધ્િારા પેરા િ.ં૩.૧ િી અરજદારિી અરજી અન્િયે તાવંત્રક મજૂંરી પત્ર 
િ.ં ૬૩૬૩ તા. ૨૬.૧૨.૨૦૧૬ િા રોજ આપિામા ંઆિેલ. 

૩.૪. ફોરમિા હકુમ અન્િયે સામાિાળા િાયબ ઈજિેર, દહગેામ ધ્િારા હયાત  િીજ જોડાણ ગ્રાહક 
િ.ં૨૬૨૩૦/૧૦૪૯૫/૪, LTMD tariff િા 99 KW િીજભારિા િીજ જોડાણિે રે. સરિે િ.ં૧૧૧, 
પ્લોટ િ.ં ૧૯ માથંી રે. સરિે િ.ં ૧૧૧,પ્લોટ િ.ં૧૯-A મા ં વિસ્તાર વસવમત કરિા હતે ુ અથે 
દરખાસ્ત કાયષપાલક ઈજિેર, ગાધંીિગરિે તા.૨૬.૧૨.૨૦૧૬િા રોજ મોકલિામા ંઆિેલ. સદર 
દરખાસ્તફોરમિા હકુમ અન્િયે ગ્રાહક શ્રીમતી િદંિાબેિ સીંઘલાિીતા.૨૬.૧૨.૨૦૧૬િી અરજી 
સદંભે ગ્રાહક િ.ં ૨૬૨૩૦/૧૦૪૯૫/૪ િા િીજ જોડાણિા િપરાશિો વિસ્તાર પ્લોટ િ.ં ૧૯-A મા ં
કરિા અથે સ્િીકારિામા ંઆિેલ. 
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૩.૫. પેરા િ.ં૩.૪ મા ંદશાષવ્યા મજુબિી અરજી અન્િયે ગ્રા.િ.ં ૨૬૨૩૦/૧૦૪૯૫/૪ િીજ જોડાણિી રે. 
સરિે િ.ં૧૧૧, પ્લોટ િ.ં૧૯ થી પ્લોટ િ.ં ૧૯-A િી Area reduction િી દરખાસ્ત મજૂંરી અથે 
વિભાગીય કચેરી ખાતે પડતર છે.  

૩.૬. કાયષપાલક ઈજિેર, ગાધંીિગર ધ્િારા તા.૧૬.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ િીચે મજુબ વિગતો રજૂ 
કરિામા ંઆિી.  

 તા.૦૯.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજિી વિધતુ લોકપાલિી સિુાિણી દર્યાિ આપિામા ંઆિેલ સચૂિા 
અન્િયે અરજદારિી િીજ માગંણીિાળા સ્થળિી તપાસ િાયબ ઈજિેર ધ્િારા કરિામા ં
આિેલ.  

 અરજદારિા િીજ જોડાણિી માગંણીિાળા પ્લોટ િ.ં૧૯ િા સબ-પ્લોટિી વિગતો દશાષિતો 
િકશો સામાિાળાએ રજૂ કયો. હયાત િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં ૨૬૨૩૦/૧૦૪૯૫/૪ િો િીજ 
િપરાશિો પ્લોટ િ.ં ૧૯-એ મા ંથાય છે, તેમ દશાષિેલ છે.      

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

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણષય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. ફોરમિા હકુમ અન્િયે પેરા િ.ં ૫.૩ મજુબ અરજદારે િિા િીજ જોડાણ ધરાિિારિી સહી 

સાથેનુ ંrevised plan અરજદારે રજૂ કરિાિો આદેશ આપેલ છે, જે મજુબ અરજદારે revised plan 

િી િકલ સામાિાળાિે રજૂ કરેલ છે.  
૪.૨. ફોરમિા હકુમ અન્િયે પેરા િ.ં ૫.૪ મજુબ હયાત િીજ જોડાણ તેમજ અરજદારિી 

માગંણીિાળી િીજ જોડાણિી જગ્યા જુદી હોિા અંગે જરૂરી કાયદાકીય દસ્તાિેજી પરુાિા રજૂ 
કરિા તેમજ િીજ જોડાણિી માગંણીિાળી જગ્યા રદિાલ/ફેન્સીંગ ધ્િારા અલગ કરિા ઉલ્લેખ 
કરેલ છે. અરજદારે રે. સરિે િ.ં ૧૧૧, ગામ-ઝાકંિા પ્લોટ િ.ં૧૯ િા અલગ અલગ Sub-plot 

(shed) Plot No. 19-A, 19-B, 19-C તથા 19-D દશાષિીિે પ્લાિ રજૂ કરેલ છે.  

૪.૩. ફોરમિા હકુમ અન્િયે પેરા િ.ં ૫.૫ મા ંજણાવ્યા મજુબ સામાિાળાએ અરજદારિા િિા િીજ 
જોડાણિી અરજી પેરા િ.ં૩.૧મા ંિોંધ કયાષ મજુબ ફોરમિી તા.૦૭.૧૨.૨૦૧૬િી સિુાિણી બાદ 
સ્િીકારેલ છે.  

૪.૪. ફોરમિા હકુમ અન્િયે પેરા િ.ં૫.૨ મા ંકરેલ િોંધ મજુબ હયાત િીજ જોડાણ ગ્રા. િ.ં ૨૬૨૩૦/ 
૧૦૪૯૫/૪, જે િદંિા સીંઘલાિા િામે પ્લોટ િ.ં૧૯, ગામ-ઝાકં ખાતે સામાિાળાિા રેકોડષ પર 
છે, જેમા ં િીજ િપરાશિો વિસ્તાર ઘટાડિા અંગે સદર ગ્રાહક ધ્િારા અરજી િોંધાિિામા ં
આિેલ છે, જેમા ં સદર િીજ જોડાણિો િીજ િપરાશ પ્લોટ િ.ં19-A મા ં કરિામા ંઆિશે તે 
મજુબિી અરજી કરિામા ંઆિેલ છે.  

૪.૫. ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગિા જાહરેિામા િ.ં ૪/૨૦૧૫ મજુ્બ વિભાગ-૪ મા ંિિા િીજ 
જોડાણ આપિાિી કાયષપધ્ધવત અિે ચાલ ુ િીજ જોડાણમા ં સધુારા અન્િયે કલમ-૪.૧૬ મા ં
દશાષિેલ વિગતો મજુબ કાયષિાહી વિરદિષ્ટ થયેલ છે. 
“4.16 Any of the following documents shall be considered as acceptable proof of ownership 

or occupancy of premises: 
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(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 for 

residential connection only) . 
(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.”  
અરજદાર ધ્િારા રજૂ કરાયેલ દસ્તાિેજી પરૂાિા અન્િયે કલમ-૪.૧૬(૧) મજુબ અરજદારે 
િેચાણખત/પટ્ટાખત  (lease deed) રજૂ કરેલ છે.  
અરજદારે સદર વમલકત – પ્લોટ િ.ં ૧૯-C િો lease deed ભાડાકરાર રજૂ કરેલ છે.  
સદર રજૂઆતમા ં હયાત િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં 26230/10495/4 િા િીજ િપરાશિે વસવમત 
કરિાિા હતેસુર ગ્રાહક ધ્િારા જે તે વિસ્તાર માટેિા, એટલે કે પ્લોટ િ.ં ૧૯ થી ૧૯-એ માટેિા, 
સક્ષમ અવધકારીિા પ્રમાણપત્રિી િકલ રજૂ કરિી આિશ્યક છે.  

૪.૬.  પેરા િ.ં ૪.૫ મા ંવિરદિષ્ટ કરેલ દસ્તાિેજો અરજદાર તથા હયાત િીજ જોડાણ ધારક ધ્િારા રજૂ 
કરાયા બાદ સામાિાળાએ સદર બનેં્ન િીજ જોડાણોિી મજૂંરી અથેિી કાયષિાહી વિયત સમય 
મયાષદામા ંકરિી.  

૪.૭. આથી આ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૮. ખચષ અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૯. અરજદારિી અરજી/ રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
         

 
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 

          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 

તા. ૨૩.૦૩.૨૦૧૭.  


