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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 

વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૨૨/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી કેશાભાઈ હરીભાઈ પટેલ 

   ગામ: સામેત્રી. તા.દહગેામ.  જી. ગાધંીિગર.   

   

રજૂઆત કરિાર: શ્રી રાજુભાઈ રામજીભાઈ પટેલ, અવધકૃત પ્રવતવિવધ   

શ્રી કેશાભાઈ હરીભાઈ પટેલ 

     
વિરૂધ્ધ 

 

સામાિાળા : િાયબ  ઈજિેર, 

ઉત્તર ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 

પેટા-વિભાગીય કચેરી, રલિયાલ. જી. ગાધંીિગર.  

 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી બી.એલ.મકિાણા, િાયબ ઈજિેર, યજુીિીસીએલ, રલિયાલ.   

 

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

ફરરયાદ િ.ં UG-04-002-2016-17 અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૨૧૨૭ તા. 02.03.2017 થી 
િારાજ થઇ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાિલ કરી કેસ 
િ.ં૨૨/૨૦૧૭ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુાિણી તા.૦૬.૦૪.૨૦૧૭ િા રોજ રાિિામા ંઆિેલ.    

૨.૦. સિુાિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે ગામ સામેત્રી, તા. દહગેામ િાતે િેતીિાડી િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં એજી-૨૧૮ િે 

પિુ: જોડાણ કરિા માટે સામાિાળાિે તા.૦૭.૦૬.૨૦૧૫ િા રોજ અરજી િોંધાિેલ. અરજદારે 
અરજી સાથે ૭-૧૨, ૮-અ અિે ૬ હક્કપત્રક જેિા પરૂાિા તથા સમંવતપત્ર રજૂ કરેલ હતા.  

૨.૨. અરજદારે સદર િેતી વિષયક િીજ જોડાણિે પિુ: જોડાણ કરિા માટે સરિે િ.ં૨૩૫ િો ૭/૧૨ 
િા ઉતારાિો પરૂાિો રજૂ કરેલ. હક્કપત્રકમા ંઘરમેળે િહેંચણી કરી જમીિિા ભાગ પાડલે છે 
તેમ િોંધ કરેલ છે. ૭/૧૨ િા ઉતારામા ંિાતા િબંર અલગ થયેલ િથી, જેથી જરૂરી બાહંધેરી 
વિયમ પ્રમાણે આપિા બધંાયેલ છે.  
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૨.૩. સામાિાળાિી રજૂઆત મજુબ GUVNL િા પરરપત્ર િ.ં GUVNL/Tech/410 dated 01.03.2014 
મજુબ અલગ િાતા િબંર મજુબ અલગ દસ્તાિેજ રજૂ કરિા અરજદારિે જણાિેલ. 
સામાિાળાએ તા.૧૧.૦૧.૨૦૧૭િા પત્રથી િાતાિબંર અલગ કરી તથા ભાગીદારોન ુસમંવતપત્ર 
રદિ સાતમા ંરજૂ કરિા અરજદારિે જણાિેલ. ફોરમ ધ્િારા પણ સદર બાબતિે ધ્યાિે લઈ 
અરજદારિી સદર િેતી વિષયક પિુ: જોડાણિી અરજી મજૂંર રાિિામા ંઆિેલ િથી.  

૨.૪. અરજદારે તા.૨૯.૦૩.૨૦૧૨ િા રોજ િોંધ િ.ં૨૫૦૦ ધ્િારા િોંધ કરાિેલ છે, જેમા ં૭/૧૨ િા 
ઉતારામા ંચાલતા સયંકુ્ત િાતેદારોિી જમીિનુ ંવિભાજિ કરી અલગ કે્ષત્રફળ દશાાિતી િોંધ 
તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૨ િા રોજ પ્રમાલણત થયેલ છે. ૭/૧૨ િા ઉતારામા ંકે્ષત્રફળ અલગથી બતાિેલ 
છે, પરંત ુ૭/૧૨ િો ઉતારો અલગથી મેળિેલ િથી.   

૨.૫. અરજદાર ધ્િારા રજૂ કરાયેલ દસ્તાિેજોિે ધ્યાિે લીધા િગર સામાિાળાએ અરજદારિી અરજી 
િામજૂંર કરેલ છે. સદર કારણોસર અરજદારિે િીજ જોડાણિી જરૂરીયાત હોિાથી સદર 
રજૂઆત ફોરમિા હકુમથી િારાજ થઈ કરેલ છે.    

૩.૦. સિુાિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. ગામ સામેત્રી િાતે આિેલ િેતીિાડી િીજ જોડાણ, ગ્રાહક િ.ં૨૬૩૧૫/૦૦૩૫૫/૯ િે પિુ: 

જોડાણ શ્રી હરીભાઈ ચેલાભાઈ પટેલિા િામ પરથી શ્રી કેશાભાઈ હરીભાઈિા િામ પર િામફેર 
કરિા માટે અરજદારે તા.૨૩.૦૯.૨૦૧૫ િા રોજ અરજીિી િોંધણી કરાિેલ. સદર િીજ 
જોડાણિી માગંણી ગામ સામેત્રીિા સરિે િ.ં૩૩૫ િાતે કરિામા ંઆિેલ. 

૩.૨. પેરા િ.ં૩.૧િી અરજીિા અનુસંધંાિમા ંતા.૦૮.૧૦.૨૦૧૫િા રોજ સદર પિુ: િીજ જોડાણ તથા  
િામફેર અંગેિી  દરિાસ્ત સામાિાળાિી િતુાળ કચેરીમા ંમોકલિામા ંઆિેલ. િતુાળ કચેરીિા 
પત્ર િ.ં ૮૮૧૮ તા. ૦૩.૦૯.૨૦૧૬ િી િોંધ મજુબ અરજદાર ધ્િારા રજૂ કરાયેલ દસ્તાિેજી 
પરુાિા મજુબ જમીિિી િહેંચણી કરિામા ંઆિેલ છે, પરંત ુ ૭/૧૨ િા ઉતારામા ંઅલગ િાતા 
િબંર દશાાિેલ િથી.  

૩.૩. GUVNL િા પરરપત્ર િ.ં GUVNL/Tech/410 તા. ૦૧.૦૩.૨૦૧૪ મજુબ જમીિિી િહેંચણી અંગેિા 
પરુાિા અન્િયે ૭/૧૨ િા ઉતારામા ંઅલગ િાતા િબંર જરૂરી છે. 

૩.૪. અરજદાર ધ્િારા પેરા િ.ં૩.૧ િી અરજીિી િોંધણી કરાિતી િિતે સરિે િ.ં૩૩૫િા ૭/૧૨ િા 
ઉતારા મજુબ ભાગીદારોિી સમંવત દશાાિત ુરૂ.૧૦૦/- િા સ્ટે્પ પેપર પર સમંવતપત્ર અરજદારે 
રજૂ કરેલ િ હોિાથી, પત્ર િ.ં ૩૩૫૨ તા. ૧૯.૦૯.૨૦૧૬થી અરજદારિે સદર સમંવતપત્ર રજૂ 
કરિા જણાિેલ.      

 તા.૧૧.૦૧.૨૦૧૭ િા પત્ર ધ્િારા અરજદારિે સદર સરિે િબંરમા ંજમીિ િહેંચણીિા િાતા 
િબંરિી અલગ િોંધ દશાાિતા ૭/૧૨ િા ઉતારાિી િકલ તથા તેમા ંદશાાિેલ ભાગીદારોનુ ં
સમંવતપત્ર રજૂ કરિા જાણ કરેલ, જે અરજદારે આજ રદિ સધુી રજૂ કરેલ િથી.  

 
૩.૫. ફોરમિા હકુમ અન્િયે  GUVNL િા પરરપત્ર િ.ં GUVNL/Tech/410 તા. ૦૧.૦૩.૨૦૧૪ મજુબ 

અરજદાર ધ્િારા અલગ િાતા િબંરિાળી ૭/૧૨ િા ઉતારાિી િકલ તથા ભાગીદારોનુ ં
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સમંવતપત્ર રજૂ કરિામા ંઆિેલ િ હોઈ, અરજદારિી િેતી વિષયક પિુ: િીજ જોડાણ તથા 
િામ ફેર અંગેિી અરજી ગ્રાહ્ય રાિી શકાય િહીં, તથા અરજદારિી અરજી ફેંસલ કરિા આદેશ 
હતો જેિી જાણ અરજદારિે પત્ર િ.ં૧૩૩૯ તા.૦૯.૦૩.૨૦૧૭ થી સામાિાળા ધ્િારા કરિામા ં
આિેલ છે.    

:::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 ંદશાાવ્યા મજુબ િેતી વિષયક િીજ જોડાણ િ.ં Ag-218, Computer 

No.26315/00355/9 િે સામેત્રી ગામિા સરિે િ.ં૩૩૫ મા ંશ્રી હરીભાઈ ચેલાભાઈ પટેલિા 
િામથી શ્રી કેશાભાઈ હરીભાઈિા િામે િામફેર કરી પિુ: ચાલ ુકરિા અરજીિી િોંધણી કરાિેલ 
છે.  

૪.૨. અરજદારે સદર અરજીિી સાથે ટપક પધ્ધવત અપિાિિા માટેનુ ંફોમા રજૂ કરી, બ્લોક િ.ં૩૩૫ 
પૈકી ૦.૮૩.૯૭ િી જમીિમા ંબોર હયાત હોિા અંગેિો અિે તેમા ંપરૂતા પ્રમાણમા ંપાણી હોિા 
અંગેિો તલાટી-કમ-મતં્રીિો દાિલો રજૂ કરેલ છે.  

૪.૩. અરજદારે, સરિે િ.ં૩૩૫, િાતા િ.ં૪૩૭ મા ંજમીિિી િહેંચણી અંગે થયેલ િોંધ અંગેિા જરૂરી 
ઉતારા, જેિા કે ૭/૧૨, ૮-અ, ગામિો િમિુા િ.ં૬, હક્કપત્રકિા દસ્તાિેજી પરૂાિા, રજૂ કરેલ 
છે.  

 િોંધ િ.ં૨૫૦૦ તા.૨૯.૦૩.૨૦૧૨ મજુબ બ્લોક િ.ં૩૭૫ પૈકીિી જમીિિી િહેંચણી િીચે મજુબ 
કરિામા ંઆિેલ છે.   
તા. ૧૮.૦૨.૨૦૧૨: િહેંચણી.  
માજીિમા ંજણાિેલ સિે િબંરિાળી જમીિ પર હરીભાઈ ચેલાભાઈ વિગેરેિા િામો સયંકુ્ત 
િાતે ચાલે છે, જેઓએ િહેંચણી લેિ કરાિી િીચે મજુબ અંદરો-અંદર િહેંચણી કરેલ છે.  
એક તરફિાળાિા ભાગમા ંઆિતી જમીિ: 
સ.િ.ં      કે્ષત્રફળ      કબજેદાર  
૩૩૫પૈકી   ૦-૮૩-૯૭   હરીભાઈ ચેલાજી  
૩૭૫પૈકી   ૦-૫૯-૬૮ 
બીજી તરફિાળાિા ભાગમા ંઆિતી જમીિ: 
સ.િ.ં      કે્ષત્રફળ      કબજેદાર  
૩૩૫પૈકી   ૦-૮૩-૯૭   જયતંીભાઈ જીિાલાલ 
૩૭૫પૈકી   ૦-૫૯-૬૯   મગંીબેિ જીિાલાલ 
આમ ઉપર મજુબ િહેંચણી કરેલ હોઈ અરજદારિી અરજી, િહેંચણી કરાર, ૭/૧૨ િા ઉતારા 
આધારે િહેંચણીિી િોંધ કરી.    
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 િોંધ િ.ં૨૭૮૫ તા.૦૯.૦૧.૨૦૧૫ અન્િયે િરસાઈ હઠેળ િોંધ િમિુા િ.ં૬ હક્કપત્રકિી િોંધ 

િીચે મજુબ છે.   
તા. ૦૯.૦૧.૨૦૧૫:  િારસાઈ. 
માજીિમા ંજણાિેલ સિે/બ્લોક િબંરિાળી જમીિ પર હરીભાઈ ચેલાભાઈનુ ંિામ ચાલે છે, 
જેઓનુ ંતા.૨૯.૧૧.૨૦૧૪િા રોજ અિસાિ થયેલ છે,તેઓિી સીધીલીટીિા િારસદારો િીચે 
મજુબ છે. 
-સીતાબેિ તે હરીભાઈ ચેલાભાએિી વિધિા પત્િી(મૈયત) 
(૧) કેશાભાઈ હરીભાઈ પતુ્ર ઉ.િ. ૫૭ 
(૨) કંુિરબેિ હરીભાઈ પતુ્રી ઉ.િ. ૫૪ 
(૩) ચતરુબેિ હરીભાઈ પતુ્રી ઉ.િ. ૫૦ 
(૪) લક્ષ્મીબેિ હરીભાઈ પતુ્રી ઉ.િ. ૪૬ 
આમ અ.િ.ં ૧ થી ૪ (ચાર) િારસદારો હોઈ અરજદારિી અરજી, મરણિો દાિલો, પચંિામ,ુ 
પેઢીિામ,ુ તલાટીિો દાિલો, સોગદંિામ ુતથા ૭/૧૨, ૮-અ િા ઉતારા આધારે િારસાઈિી 
િોંધ કરી.   

 
 િોંધ િ.ં ૨૭૫૫ તા.૨૯.૦૯.૨૦૧૪ અન્િયે િરસાઈ હઠેળ િોંધ િમિુા િ.ં૬ હક્કપત્રકિી િોંધ 

િીચે મજુબ છે.   
તા. ૨૯.૦૯.૨૦૧૪:  િારસાઈ. 
માજીિમા ંજણાિેલ સિે/બ્લોક િબંરિાળી જમીિ પર જયતંીભાઈ જીિાભાઈનુ ંિામ ચાલે 
છે, જેઓનુ ંતા.૨૪.૦૬.૨૦૧૪ િા રોજ અિસાિ થયેલ છે, તેઓિી સીધીલીટીિા િારસદારો 
િીચે મજુબ છે. 
(૧) મણીબેિ તે જયવંતભાઈ જીિાભાઈિી  વિધિા પત્િી ઉ.િ. ૪૨ 
(૨) સમીર જયવંતભાઈ પતુ્ર ઉ.િ. ૨૦ 
આમ અ.િ.ં ૧ થી ૨ (બે) િારસદારો હોઈ અરજદારિી અરજી, મરણિો દાિલો, પચંક્યાસ, 
પેઢીિામ,ુ સોગદંિામ ુતથા ૭/૧૨, ૮-અ િા ઉતારા આધારે િારસાઈિી િોંધ કરી.   

 
૪.૪. અરજદારે રજૂ કરેલ પેઢીિામા મજુબ સદર િીજ જોડાણ શ્રી હરીભાઈ ચેલાભાઈિા િામ પરથી 

િામફેર કરી શ્રી કેશાભાઈ હરીભાઈિા િામ પર  કરિા અંગે રૂ.૧૦૦/- િા સ્ટે્પ પેપર પર 
સદર જમીિ િહેંચણી મજુબ ભાગીદારોિી સમંવત રજૂ કરેલ છે. તલાટી-કમ-મતં્રીિો 
તા.૧૦.૦૫.૨૦૧૬િો િેડતૂ િાતેદાર શ્રી કેશાભાઈ હરીભાઈ પટેલ, બ્લોક િ.ં ૦-૮૩-૯૭ િાળી 
જમીિમા ં બિાિેલ બે બોર પૈકી એક  બોરમા ં િેતી લાયક પાણી હોિા અંગેિો દાિલો 
અરજદારે રજૂ કરેલ છે. અરજદારે તલાટી-કમ-મતં્રીિો  દાિલો  િમિૂા િ.ં ૧૬  રજૂ કરેલ છે, 
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જે મજુબ  બ્લોક િ.ં ૩૩૫ પૈકી કે્ષત્રફળ ૦-૮૩-૯૭ મા ંપાકો બોરિેલ અરજદારિા િામે દશાાિેલ 
છે.  

૪.૫. Notification No. 4/2015, Clause No. 4.16 and 4.20(2) speaks as under: 

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

occupancy of premises: 

Clause No. 4.16: 

(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. 

 

 Clause No. 4.20(2): 

4.20 Other documents applicable only for select consumer categories: 

(2) Agricultural consumers: No Objection Certificate from competent government 

authority for tube wells, if required; 

 

૪.૬. ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગિા જાહરેિામા િ.ં૪/૨૦૧૫ અન્િયે અરજદારે ઉપયુાક્ત રજૂ 
કરાયેલ દસ્તાિેજોિે ધ્યાિમા ંલેતા,ં અરજદાર પેરા િ.ં૩.૧ મા ંદશાાિેલ અરજી મજુબ સદર 
િેતી વિષયક પિુ: જોડાણ, િામફેર સાથે શ્રી કેશાભાઈ હરીભાઈ પટેલિા િામે મેળિિા 
પાત્રતા ધરાિે છે. આથી સામાિાળાએ સદર પેરા િ.ં૩.૧ મા ંદશાાિેલ અરજી મજુબ 
અરજદારિે રદિ ૬૦ મા ંિીજ જોડાણ આપિાિી કાયાિાહી હાથ ધરિા આદેશ આપિામા ં
આિે છે.  

૪.૭. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૬ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. સદર હકુમિી અમલિારી અંગેિો 
અહિેાલ ૯૦ રદિસમા ંઅતે્રિી કચેરીમા ંરજૂ કરિાિો રહશેે.  

૪.૮. િચા અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૯. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
        
 
 

         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 

          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 

તા.૨૯.૦૪.૨૦૧૭. 


