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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૯૦/૨૦૧૮ 

અરજદાર : શ્રી ધરે્મશભાઈ સવજીભાઈ મજુપરા, 
   મુું. ટાણા-૩૬૪૨૬૦. તા. સસહોર. જી.ભાવનગર.     

 

રજૂઆત કરિાર: કોઈ હાજર િ રહ્ુ.ં 
વિરૂધ્ધ 

 

સામાિાળા : નાયબ ઈજનેર 
   પસિર્મ ગજુરાત વીજ કુંપની લિસર્મટેડ 
   ગ્રામ્ય પેટા-સવભાગીય કચેરી, પાિીતાણા-૩૬૪૨૭૦. જી.ભાવનગર. 
 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી એચ.ટી.વાુંગિ,  નાયબ ઈજનેર,  
                         પીજીવીસીએિ, પાિીતાણા ગ્રામ્ય પેટા-સવભાગીય કચેરી. 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, પસિર્મ ગજુરાત વીજ કુંપની લિસર્મટેડ, ભાવનગરના ગ્રાહક ફરરયાદ સનવારણ ફોરર્મની 

ફરરયાદ નું.૩૯/૨૦૧૮-૧૯ અન્વયે અપાયેિ હકુર્મ ક્રર્માુંક ૪૨૩૬ તા.૨૦.૦૯.૨૦૧૮ ના હકુ્ર્મથી                   
નારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેિ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે દાખિ કરી કેસ                       
નું.૯૦/૨૦૧૮ થી નોંધેિ છે. સદર કેસની સનુવણી તા.૧૫.૧૧.૧૮ ના રોજ તથા બીજી સનુવણી                        
તા.૧૩.૧૨.૧૮ ના રોજ રાખવાર્માું આવેિ, પરુંત ુબને્ન સનુવણીર્માું અરજદાર હાજર રહિે નહીં. 

૨.૦. અરજદારે િલેખતર્માું નીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર ગાર્મ બઢુણા ખાતે સરવે નું.૧૧૫/૧પૈકી૨ર્માું ગ્રાહક નું.૩૭૩૪૩/૦૦૫૭૯/૦ થી ખેતી 

સવષયક વીજ જોડાણ શ્રી સવજીભાઈ વનર્માળીભાઈ મુુંજપરાના નારે્મ ધરાવે છે. સદર સરવે 
નુંબરના ૮-અ ના ઉતારાર્માું શ્રી સવજીભાઈ વનર્માળીભાઈ મુુંજપરાનુું નાર્મ છે.  

૨.૨. અરજદારે સદર ખતેી સવષયક વીજ જોડાણને સરવે નું.૧૧૫/૧પૈકી૨ થી સરવે નું.૧૧૮/૨પૈકી૪ર્માું 
ગાર્મ બઢુણાર્માું ગ્રાહક નું.૩૭૩૪૩/૦૦૫૭૯/૦ વાળુ વીજ જોડાણ સ્થળફેર તથા શ્રી સવજીભાઈ 
વનર્માળીભાઈ મુુંજપરાના નાર્મથી નાર્મફેર કરી શ્રી ઘનશ્યાર્મભાઈ સવજીભાઈ મુુંજપરાના નારે્મ 
કરવા સાર્માવાળાને અરજી કરેિ, પરુંત ુસાર્માવાળા વીજ કુંપની દ્વારા સદર અરજીને સ્વીકારવાર્માું 
આવેિ નથી. 
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૨.૩. અરજદારે જણાવેિ કે સરવે નું. ૧૧૮/૨પૈકી૪, ગાર્મ બઢુણાવાળી જર્મીન શ્રી ધરે્મશભાઈ સવજીભાઈ 
મુુંજપરાના નારે્મ વષષ ૧૯૯૮ ર્માું વેચાણ દસ્તાવેજથી ખરીદ કરેિ છે, જેર્માું હક્કપત્રકની નોંધ                   
મજુબ શ્રી સવજીભાઈ વનર્માળીભાઈ મુુંજપરાનુું નાર્મ ન હોવાથી શ્રી સવજીભાઈએ સદર વીજ                  
જોડાણ સ્થળફેર ર્માટે ર્મુંજૂરી/સુંર્મસત આપેિ છે. સદર વીજ જોડાણ અંગનેા જરૂરી દસ્તાવેજ સાથે 
સાર્માવાળા વીજ કચેરી દ્વારા સદર અરજી સ્વીકારવાર્માું આવેિ ન હોઈ, અરજદાર દ્વારા 
તા.૨૧.૦૫.૧૮ ના રોજ સાર્માવાળા વીજ કુંપનીના ફોરર્મ સર્મક્ષ કેસ નું. ૩૯/૨૦૧૮-૧૯ થી ફરરયાદ 
દાખિ કરવાર્માું આવેિ, જેની સનુવણી તા. ૦૭.૦૯.૨૦૧૮ ના રોજ રાખવાર્માું આવેિ, અને ફોરર્મ 
દ્વારા તા.૨૦.૦૯.૨૦૧૮ના રોજ હકુર્મ કરવાર્માું આવેિ. સદર હકુર્મથી નારાજ થઈ અરજદારે                        
હાિની રજૂઆત દાખિ કરેિ છે. અરજદારે વીજ જોડાણને સ્થળફેર કરવા ર્માટે જરૂરી દસ્તાવેજો,                      
જેવા કે A-1 form, 7/12, 8-A ના ઉતારાની નકિ, હક્કપત્રક ગાર્મનો નમનુા નું.૧૬ પાણીનો 
દાખિો, ચતસુીર્માનો દાખિો, ભાગીદારની સુંર્મસતપત્ર, વગેરે રજૂ કયાષ.  

૨.૪. તા.૨૭.૧૧.૧૮ ના રોજ અરજદારે પત્ર દ્વારા જણાવેિ કે અરજદારના સપતાના નાર્મનુું ખતેીવાડી 
વીજ જોડાણ ગ્રાહક નું.૩૭૩૪૩/૦૦૫૭૯/૦, બઢુણા ગાર્મના સરવે નું.૧૧૫/૧પૈકી૨ થી સરવે 
નું.૧૧૮/૨પૈકી૪ર્માું સ્થળફેર કરી, અરજદારના નારે્મ કરી આપવા સવનુંતી કરી. 

૩.૦. સનુવણી દરમ્યાન સાર્માવાળાએ નીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૩.૧. અરજદારે ગાર્મ બઢુણા ખાતે સરવે નું.૧૧૫/૧પૈકી૨ર્માું સ્થાસપત ગ્રાહક નું.૩૭૩૪૩/૦૦૫૭૯/૦ 

વાળા ખતેી સવષયક વીજ જોડાણને સ્થળફેર કરવા અરજી કરેિ છે. સદર વીજ જોડાણ અરજદારના 
સપતાશ્રીના નારે્મ નોંધાયેિ છે. 

૩.૨. અરજદારે ગાર્મ બઢુણા ખાતે આવેિ સરવે નું. ૧૧૮/૨પૈકી૪ વાળી જર્મીન ૧૯૯૮ર્માું વેચાણથી 
ખરીદેિ છે, જેર્માું સદર જર્મીનના તેઓ પોતે ર્માલિક છે, જેર્માું શ્રી સવજીભાઈ વનર્માળીભાઈ 
મુુંજપરાનુું નાર્મ કે તેર્મની ભાગીદારી નથી. અરજદારે ગ્રાહક નું. ૩૭૩૪૩/૦૦૫૭૯/૦ વાળુ વીજ 
જોડાણ  સરવે નું. ૧૧૫/૧પૈકી૨ ર્માુંથી  સ્થળફેર કરી સરવે નું.૧૧૮/૨પૈકી૪ ર્માું સ્થાસપત કરવા 
અરજી કરેિ છે.  

૩.૩. સાર્માવાળા દ્વારા GUVNL ના પરરપત્ર નું.GUVNL/Tech/Ag.conn./2189 dated 

24.10.2013 ના આધારે ખતેી સવષયક હળવા દબાણના હયાત વીજ જોડાણો ધરાવતા ગ્રાહકોનુ ું 
સ્થળફેર-સશફ્ટીંગના સનયર્મ ૨(ચ) ના આધારે અરજદારની સદર અરજીને સ્વીકારેિ નથી. 

૩.૪. પાલિતાણા ગ્રામ્ય પેટા-સવભાગીય કચેરીના નાયબ ઈજનેર દ્વારા અરજદારને રૂબરૂ મિુાકાત 
દરમ્યાન ખતેી સવષયક વીજ જોડાણ સ્થળ ફેરફાર કરવા અંગનેા સનતી-સનયર્મોની સર્મજણ પણ  
આપવાર્માું આવેિ હતી. 

૩.૫. બઢુણા ગાર્મના સરવે નું. ૧૧૫/૧પૈકી૨ ર્માું ગ્રાહક નું. ૩૭૩૪૩/૦૦૫૭૯/૦ વાળુ જે વીજ જોડાણ 
હયાત છે તે શ્રી સવજીભાઈ વનર્માળીભાઈ મુુંજપરાના નાર્મનુું છે, જ્યારે અરજદાર શ્રી ધરે્મશભાઈ 
સદર વીજ જોડાણને સરવે નું.૧૧૮/૨પૈકી૪, ગાર્મ બઢુણાવાળી જર્મીનર્માું સ્થળફેર કરવા ર્માુંગે છે, 
જેર્માું સદર ગ્રાહક શ્રી સવજીભાઈ વનર્માળીભાઈ મુુંજપરાની કોઈ ર્માલિકી નથી, જેથી સદર ખતેી 
સવષયક વીજ જોડાણ હયાત સનયર્મો મજુબ સ્થળફેર થઈ શકે નહીં. 
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:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સનૂાવણી દરમ્યાન અરજદારે કરેિ િલેખત રજૂઆત તથા સાર્માવાળાની રજૂઆત અને રજૂ 

કરાયેિા દસ્તાવેજી પરુાવાઓને આધારે નીચે મજુબના સનણષય ઉપર આવુું છું. 
૪.૧. અરજદાર તા.૧૫.૧૧.૧૮ તથા તા.૧૩.૧૨.૧૮ ની સનુવણી દરમ્યાન હાજર રહિે નહીં.                     

અરજદારને સદર ફરરયાદ બાબતે રસ હોય તેર્મ જણાત ુું નથી. અરજદારની હાિની ફરરયાદ પેરા                     
નું. ૨.૨ ર્માું દશાષવ્યા મજુબ ખેતી સવષયક વીજ જોડાણ ગ્રાહક નું.૩૭૩૪૩/૦૦૫૭૯/૦, શ્રી                         
સવજીભાઈ વનર્માળીભાઈ મુુંજપરાનુું વીજ જોડાણ સરવે નું.૧૧૫/૧પૈકી૨, ગાર્મ બઢુણાથી સરવે 
નું.૧૧૮/૨પૈકી૪ર્માું સ્થળફેર કરવા બાબતની છે. અરજદારે રજૂ કરેિ રેવન્ય ુદસ્તાવેજો ૭/૧૨ ની 
નકિ મજુબ સરવે નું.૧૧૫/૧પૈકી૨, શ્રી સવજીભાઈ વનર્માળીભાઈ મુુંજપરાના નારે્મ ધરાવે છે, 
જ્યારે સરવે નું. ૧૧૮/૨પૈકી૪ શ્રી ધરે્મશભાઈ સવજીભાઈ મુુંજપરા અને શ્રી ઘનશ્યાર્મભાઈ 
સવજીભાઈ મુુંજપરાના નારે્મ ધરાવે છે.    

૪.૨. ગજુરાત ઉર્જા વિકાસ વિગમ લલવમટેડ,િડોદરાિા પરરપત્ર નું.GUVNL/The/Ag.Con/2189 dated 

24.10.2013 િે િચંાણે લેતા ં “ખતેી વિષયક હળિા દબાણિા હયાત િીજ જોડાણો ધરાિતા 
ગ્રાહકોનુ ંસ્થળફેર (શીફ્ટીંગ)” િા વિયમ ૨ (બે) િા (ચ) િા આધારે ગ્રાહક િિી જમીિ ખરીદી 
કરીિે સ્થળફેર માગેં તો.... 

 - ઓછામા ંઓછી બે એકર જમીિ અરજદારિા િામે ઓછામા ંઓછા બ ેિષાથી હોિી જોઈએ. 
 - બીર્જ ખડૂતિી ભાગીદારી િ હોિી જોઈએ. 
૪.૩. ફોરમિા હકુમિા પેરા િ.ં ૨.૮ અન્િયે ઉપર્ુાક્ત વિગત અંગે અરજદારિે મારહતગાર પણ કરેલ 

છે.  
૪.૪. ફોરમ દ્વારા િોંધિામા ંઆિેલ તારણો અન્િયે કરિામા ંઆિેલ હકુમ સ્િીકારિાપાત્ર છે.   
૪.૫. આથી આ રીતે પેરા નું.૪.૪ મજુબ હકુર્મ કરવાર્માું આવે છે. 
૪.૬. ખચષ અંગે કોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૭. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસિ કરવાર્માું આવે છે. 
    
 
 
         (રદિીપ રાવિ) 
         સવદ્યતુ િોકપાિ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અર્મદાવાદ. 
અર્મદાવાદ 
તા.૧૪.૧૨.૨૦૧૮. 


