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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 

વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં૮૭/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી પરબતભાઈ હીરજીભાઈ કાછડીયા 
   C/o. શ્રી બાબલુાલ ગણેશભાઈ વિરાણી  

   બી-૧૨૩, ગોપીિાથ સોસાયટી, મોટા િરાછા. સરુત.  
 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી બાબલુાલ ગણેશભાઈ વિરાણી  
 

વિરૂધ્ધ 

સામાિાળા : િાયબ ઇજિેર, 

દક્ષક્ષણ ગજુરાત િીજ કંપિી ક્ષલવમટેડ, 

પેટા-વિભાગીય કચેરી, માગંરોલ. જી.સરુત. 
 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી કે.આર.સ્િેહકંુજ, િાયબ ઈજિેર,  

ડીજીિીસીએલ, પેટા-વિભાગીય કચેરી, માગંરોલ. 
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, દક્ષક્ષણ ગજુરાત િીજ કંપિી ક્ષલવમટેડ,સરુતિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી 
ફરરયાદ િ.ં૯૧/૨૦૧૭-૧૮ િા હકુમ ક્રમાકં ૧૩૭૪૫ તા. ૨૪.૦૮.૨૦૧૭ િા હકુમથી િારાજ 
થઇ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
િ.ં૮૭/૨૦૧૭થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુાિણી તા. ૧૯.૦૯.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ં
આિેલ.  

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર, શ્રી પરબતભાઈ હીરજીભાઈ કાછડીયા ગામ-ચલથાણ, તા.-પલસાણાિા જમીિ 

સિે િ.ં૫૭મા ં ૫ હો.પાનુ ં કરારીત વિજભારનુ ં ખેતીિાડી િીજજોડાણ ગ્રાહક 
િ.ં૦૬૫૫૧/૬૦૦૦૩/૪થી ધરાિે છે. 
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૨.૨. અરજદારે તા.૧૬.૦૬.૨૦૧૭િા રોજ શ્રી પરબતભાઈ હીરજીભાઈ કાછડીયા ગામ-ચલથાણ, 
તા.-પલસાણાિા જમીિ સિે િ.ં૫૭ મા ંઆિેલ ખેતીિાડી િીજ જોડાણ, ગામ-ટી્બરિા, 
તા.-માગંરોળિા જમીિ સિે િ.ં૬૪ ખાતે સ્થળફેર કરાિિા અરજી િોંધાિેલ. 

૨.૩. સદર સ્થળફેર અરજી સદંભે સામાિાળાએ તા.૦૮.૦૨.૨૦૧૭િા પત્રદ્વારા અરજદારિી સ્થળ 
ફેરફારિી ગામ-ટી્બરિા, તા.-માગંરોળિા જમીિ સિે િ.ં૬૪ િાળી વમલકતમા ંઅરજદાર 
ઓછામા ંઓછી ૨િર્ષથી માક્ષલકી હક્ક ધરાિતા િથી તેમ જણાિી અરજી રદ્દ કરેલ હોિાિી 
જાણ કરેલ છે. 

૨.૪. અરજદારે ગામ-ટી્બરિા, તા.-માગંરોળિા જમીિ સિે િ.ં૬૪ િાળી વમલકત અગાઉિા 
ખેડુત પાસેથી િેચાણ લીધેલ, તા.૧૦.૦૪.૨૦૧૫િા રોજ સાટાખત કરેલ તથા 
તા.૧૫.૦૪.૨૦૧૫િા રોજ કબજો મેળિેલ, જેિી રસીદ સામાિાળાિે રજુ કરેલ. 

૨.૫. અરજદારે જણાિેલ કે િવુ ંિીજ જોડાણ ઓછામા ંઓછા ૨ િર્ષ સધુી રાખવ ુપડ ેતે યોગ્ય 
છે પરંત ુ િિી જગ્યાએ ૨ િર્ષથી માક્ષલકી હોિી જોઇએ તે યોગ્ય િથી, તથા જમીિિો 
કબજો મેળિેલ ત્યારથી જમીિિા માક્ષલક ગણિા જોઇએ અિે તે સમયગાળો િીજજોડાણ 
સ્થળફેર કરાિિા ધ્યાિે લેિો જોઇએ. 

૨.૬. અરજદારે િધમુા ં જણાિેલ કે સામાિાળાિા સ્થળફેરિા વિયમ મજુબ કોઇપણ ખેડુત 
સ્થળફેરિી અરજી કરે તો િિા સ્થળિી માક્ષલકીમા ં અન્ય ભાગીદારો િ હોિા જોઇએ, 
માક્ષલકી ફક્ત એકજ િામિી હોિી જોઇએ, જે વિયમ પણ બરાબર િથી. સદર જમીિમા ં
અરજદાર શ્રી પરબતભાઈ હીરજીભાઈ કાછડીયા સરહત ૫ અન્ય ભાગીદારો છે, જે 
ભાગીદારો એક જ સયંકુ્ત કુટંુબિા છે. તે બાબતનુ ંસોગધંિામુ ંઅિે જમીિ દસ્તાિેજ કેમ 
મોડો થયો તે અંગેિા કારણો પણ સામાિાળાિે રજુ કરેલ છે. 

૨.૭. અરજદારિે સાભંળ્યા િગર,દસ્તાિેજોિી ચકાસણી કયાષ િગર તથા સ્થળ તપાસણી કયાષ 
િગર ફોરમ દ્વારા આપિામા ંઆિેલ હકુમ ન્યાયિા રહતમા ંિથી અિે અરજદારિે મજૂંર 
િથી. 

૨.૮. અરજદારે િીચે મજુબિા દસ્તાિેજોિી િકલ રજૂ કરી. 
 - પાિર ઓફ એટિી. 
 - ૭/૧૨ ઉતારો, કબ્જજા રસીદ. 
 - તા.૧૭.૦૪.૨૦૧૫ િો તલાટી કમ મતં્રીિો દાખલો. 
 - તા.૨૦.૦૭.૨૦૧૭ િો તલાટી કમ મતં્રીિો દાખલો. 
 - સાટાખતિી િક્લ 

 - એકજ ઘરિા સભ્યો છે તે બાબતનુ ંએરફડિેીટ. 
 - ફોરમિા હકુમિી િકલ.  
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૨.૯. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે જણાિેલ કે અરજદારે ખરીદેલ જમીિિા િેચાણ કરારિે બે 
િર્ષ થયેલ િથી, પરંત ુસદર જમીિ અરજદારિા િામે ભાગીદારીમા ંખરીદેલ છે. અરજદારે 
જરૂરી તમામ દસ્તાિેજી પરુાિા સામાિાળાિે રજૂ કરેલ છે.  

૨.૧૦. સામાિાળા દ્વારા અરજદારિી અરજીિે રદ કરિા અંગે જણાિેલ કારણો દ્વારા અરજદારિે 
અન્યાય થાય છે. અરજદારે વિિતંી કરી જણાિેલ કે તેઓિી માગંણી મજુબનુ ં ખેતી 
વિર્યક િીજ જોડાણિી સ્થળફેરિી અરજી મજૂંર કરિી.  

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર ગામ-ચલથાણ, તા.-પલસાણાિા જમીિ સિે િ.ં૫૭મા ં ગ્રાહક 

િ.ં૦૬૫૫૧/૬૦૦૦૩/૪થી ૫ હો.પા. કરારીત િીજભારનુ ંખેતીિાડી િીજજોડાણ ધરાિે છે. 
૩.૨. અરજદારે ગામ-ચલથાણ, તા.-પલસાણાિા જમીિ સિે િ.ં૫૭મા ં ગ્રાહક 

િ.ં૦૬૫૫૧/૬૦૦૦૩/૪, જે પેટા વિભાગીય કચેરી, કડોદરા ખાતે આિેલ. જેિે એસ.આર. 
િ.ં૩૯૯૬૫૯૬થી તા.૧૫.૦૬.૨૦૧૭િા રોજ મળુ જોડાણ કાયમી ધોરણે બધં કરિા માટે 
પી.ડી.સી. અરજી કરેલ જેિી કાયષિાહી કરાિેલ પરંત ુ વિજ જોડાણ હાલમા ંબધં કરિામા ં
આિેલ િથી અિે ગામ-ટી્બરિા, તા.-માગંરોળિા જમીિ સિે િ.ં૬૪, પેટા વિભાગીય 
કચેરી, માગંરોળમા ં સ્થળફેર માટે એસ.આર. િ.ં૩૯૯૯૬૪૫થી તા.૧૫.૦૬.૨૦૧૭ અરજી 
કરેલ. 

૩.૩. અરજદારે સ્થળફેરિી અરજી સાથે ગામ ટી્બરિાિી જમીિ સિે િ.ં૬૪ જે િેચાણ રાખેલ, 
જેિી તા.૧૦.૦૪.૨૦૧૫િા રોજિી સાટાખતિી િકલ, અિે રૂ.૧૦૦/-િા સ્ટે્પ પેપર પર 
િોટરી કરાિેલ સોગધંિામ ુ રજુ કરેલ, જેમા ં ગામ ટી્બરિા, તા.-માગંરોળિી જમીિ  

રેિન્ય ુસિે િ.ં૩૧/૧, બ્જલોક િ.ં૬૪િા અરજદાર શ્રી પરબતભાઇ રહરજીભાઇ કાછડીયા તથા 
શ્રીમતી ગીતાબેિ પરબતભાઇ કાછડીયા, શ્રી અમીતભાઇ પરબતભાઇ કાછડીયા, શ્રી 
રદપકભાઇ પરબતભાઇ કાછડીયા, શ્રીમતી િૈશાલીબેિ અમીતભાઇ કાછડીયા અિે શ્રીમતી 
રડ્પલબેિ રદપકભાઇ કાછડીયા સયંકુ્ત ભાગીદારો છે. 

 ગામ ટી્બરિાિા ખેડુત પાસેથી અરજદારે જમીિ િેચાણ દસ્તાિેજથી લીધેલ, સદર 
િેચાણદસ્તાિેજ તા.૧૯.૦૫.૨૦૧૬િારોજ રજીસ્ટર દસ્તાિેજ િ.ં૩૧૬૫/૨૦૧૬થી િોંધાિેલ 
છે. 

૩.૪. અરજદારિા િીજ જોડાણ સ્થળફેરિી અરજીિે મજુંરી અથે સક્ષમ અવધકારી સમક્ષ રજૂ 
કરિામા ંઆિેલ. સક્ષમ અવધકારી દ્વારા ગજુરાત ઉજાષ વિકાસ વિગમ ક્ષલવમટેડિા પરરપત્રિી 
જોગિાઇ અન્િયે અરજદારિી સ્થળફેરિી અરજી મજૂંર કરિામા ંઆિેલ િહીં.   

 ગજુરાત ઉજાષ વિકાસ વિગમ ક્ષલવમટેડિા પરરપત્ર (૧) GUVNL/Tech-Ag.conn./2189 

dated 24.10.2013 and (2) GUVNL/Tech-3/KRV-83 dated 19.04.2017 િા 



  Case No.87/2017 

Page 4 of 5 
 

પરરપત્રિી જોગિાઈ રજૂ કરી અરજદારિા હાલિા િીજ જોડાણિા સ્થળફેર અંગે વિયમોનુ ં
પાલિ થતુ ં િ હોઈ અરજદારિી અરજી મજુબ િીજ જોડાણનુ ં સ્થળફેર થઈ િ શકે. 
સામાિાળાએ સદર બાબતિી જાણ અરજદારિે પત્ર િ.ં૨૮૭૬ તા.૦૮.૦૨.૨૦૧૭ િા રોજ 
કરેલ છે.   

૩.૫. સામાિાળાએ સિુિણી દર્યાિ જણાિેલ કે અરજદારિી િીજ જોડાણ સ્થળફેરિી અરજી 
અન્િયેિી કાયષિાહી વિયમોનસુાર પાત્રતા ધરાિતી િ હોિાથી સ્થળફેર મજૂંર કરિામા ં
આિેલ િથી.  

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

પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણષય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. અરજદાર દ્વારા શ્રી પરબતભાઈ રહરજીભાઈ કાછડીયાિા િામનુ ંખેતી વિર્યક િીજ જોડાણ, 

ગ્રાહક િ.ં૦૬૫૫૧/૬૦૦૦૩/૪ િે સ્થળફેર કરિા અંગે સરિે િ.ં૫૭, ગામ ચલથાણ, 

તા.પલસાણાથી સરિે િ.ં ૬૪, ગામ ટી્બરિા, તા. માગંરોળમા ંતા.૧૫.૦૬.૨૦૧૭ િા રોજ 
અરજી િોંધાિિામા ંઆિેલ, જેિો SR No.3996596 છે.  

૪.૨. અરજદારે ફોરમ સમક્ષ કરેલ રજૂઆત અન્િયે તા.૧૦.૦૪.૨૦૧૫ િા રોજ સદર જમીિ 
િેચાણ અંગેિો સાટાખત કરેલ છે તથા તા.૧૫.૦૪.૨૦૧૫ િા રોજ સદર જમીિ સરિે િ.ં 
૬૪ ટીઁબરિાિો કબજો મેળિેલ છે. તા.૨૧.૦૭.૨૦૧૬ િી સ્સ્થવતિો સરિે િ.ં૬૪, ગામ 
ટી્બરિાિા ૭/૧૨ િા ઉતારાિી િક્લ રજૂ કરી જે મજુબ સદર િેચાણ રાખેલ જમીિ 
અરજદારે ભાગીદારોિી સાથે ખરીદેલ છે.  

૪.૩. ગજુરાત ઉજાષ વિકાસ વિગમ ક્ષલવમટેડ દ્વારા ખેતીિાડી હતે ુ માટેિા િીજ જોડાણો માટે 
કાયમી ધોરણે બધં થયેલ પિુ: જોડાણ, સ્થળફેર, બદલાયેલ પરરસ્સ્થવત માટે પરરપત્ર િ.ં 
જીયિુીએિએલ-ટેક-એજી.કિે.-૨૧૮૯ તા.૨૪.૧૦.૨૦૧૩ થી વિયમો િક્કી કરિામા ંઆિેલ 
છે. સદર પરરપત્રમા ં ખેતી વિર્યક હળિા દબાણિા હયાત િીજ જોડાણો ધરાિતા 
ગ્રાહકોિા સ્થળફેર માટેિા વિયમો પૈકી જોગિાઈ–ચ મજુબ ગ્રાહક િિીિ જગ્યા ખરીદ 
કરીિે સ્થળફેર માગેં તો- 

 - ઓછામા ંઓછી બે એકર અિે અરજદારિા િામે ઓછામા ંઓછા બે િર્ષથી હોિી જોઈએ. 
 - બીજા ખેડુતિી ભાગીદારી િ હોિી જોઈએ.  
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૪.૪. ગજુરાત ઉજાષ વિકાસ વિગમ ક્ષલવમટેડ દ્વારા ઉપરોક્ત પરરપત્રમા ંસધુારો  બહાર પાડિામા ં
આિેલ છે અિે તેિો પરરપત્ર િ.ંજીયિુીએિએલ-ટેક-૩-કેઆરિી-૮૩ તા.૧૯.૦૪.૧૭િા રોજ 
પ્રવસધ્ધ કરિામા ંઆિેલ છે તે મજુબ જોગિાઈ-ચ મા ંસધુારો કરિામા ંઆિેલ છે તે મજુબ 
ગ્રાહક િિીિ જમીિ ખરીદી કરીિે સ્થળફેર માગેં તો- 
- ઓછામા ંઓછી બે એકર અિે અરજદારિા િામે ઓછામા ંઓછા બે િર્ષથી હોિી 

જોઈએ. પરંત ુ કેિાલ કમાન્ડ વિસ્તારમા ં િીજ જોડાણ આિેલ હોય કે વસિંચાઈ 
યોજિા દ્વારા િક્કી થયેલ વિસ્તારમા ંિીજ જોડાણ આિતુ ં હોય કે જમીિ ડુબમા ં
જતી હોય કે સરકાર માન્ય અથિા અન્ય જાહરે સસં્થા દ્વારા જોડાણિાળી જગ્યા 
હસ્તગત કરિામા ંઆિેલ હોય તો બે િર્ષિી સમય મયાષદા અિે ઓછામા ંઓછી 
બે એકર જમીિિો આગ્રહ રાખિો િહી.  

૪.૫. સદર પેરા િ.ં૪.૩ તથા પેરા િ.ં ૪.૪ મજુબ ખેતી વિર્યક િીજ જોડાણિા સ્થળ ફેરફાર 
માટેિા વિયમિી જોગિાઈ પ્રસ્થાવપત થયેલ છે. અરજદારિા િીજ જોડાણિા સ્થળ ફેરફાર 
અંગેિી અરજી અન્િયે જે તે સમયિી પ્રિતષમાિ જોગિાઈનુ ં પાલિ થત ુ િ હોઈ, 

સામાિાળા દ્વારા િીજ જોડાણ સ્થળફેર મજૂંર કરિામા ંઆિેલ િથી. સામાિાળાિી સદર 
કાયષિાહી જે તે સમયિા પ્રિતષમાિ વિયમોનસુાર સસુગંત છે.  

૪.૬. સામાિાળાિે સકૂ્ષચત કરિામા ંઆિે છે કે જે તે પ્રસ્થાવપત વિયમોિી જાણકારી ગ્રાહકોિા 
ધ્યાિમા ંલાિિી જેથી કરીિે ખેતી વિર્યક િીજ જોડાણ અંગેિા પ્રશ્નોનુ ંવિરાકરણ વિયત 
જોગિાઈ હઠેળ તેઓિા લેિલે થઈ શકે.        

૪.૭. પેરા િ.ં ૪.૫ તથા ૪.૬  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. ૦૧.૧૧.૨૦૧૭.   


