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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં૩૩/૨૦૧૯ 

 

અરજદાર : શ્રી હદુેભાઈ પીરાજી કોળી 
   મ.ુ િળાદર-૩૮૫૫૬૫. તા.થરાદ.  જી. બિાસકાઠંા.  
રજૂઆત કરિાર: કોઈ હાજર િ રહ્ુ.ં    

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા :  કાયયપાલક ઈજિેર  
      ઉત્તર ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
      વિભાગીય કચેરી િ.ં૨, રેલિે સ્ટેશિ રોડ ચાર રસ્તા, ડીસા-૩૮૫૫૩૫ 

રજૂઆત કરિાર:  શ્રી એલ.જી.રાઠોડ, િાયબ ઈજિેર, યજુીિીસીએલ, થરાદ પે.વિ.કચેરી-૨ 

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

ફરરયાદ િ.ં UG-03-011-2018-19 અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૭૩૦ તા.૨૨.૦૨.૨૦૧૯ થી 
િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
િ.ં૩૩/૨૦૧૯ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા. ૨૮.૦૫.૨૦૧૯ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. અરજદારે લેલખતમા ંિીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર થરાદ તાલકુાિા િળાદર ગામે  રહ ેછે અિે ખેતી કરી જીિિ વિિાયહ ચલાિે છે. 
૨.૨. અરજદારિી સયંકુ્ત માલલકી અિે કબજા ભોગિટાિી ખેતીિી જમીિ ખાતા િ.ં૧૮૦ અિે સરિે 

િ.ં૬૨(જૂિો), થરાદ તાલકુાિા િળાદર ખાતે આિેલ છે. અગાઉ અરજદારિા સયંકુ્ત ખાતે 
ખેતીિી જમીિ ચાલતી હતી, પરંત ુહમણા ંટૂંક સમયમા ંઅરજદારિા ભાઈએ (કોળી હંસાભાઈ 
પીરાભાઈએ) તેમિા િામે અિે અરજદારિા િામે અલગ અલગ ખેતીિી જમીિોિી િહેંચણી 
કરેલ છે. જ્યારે અગાઉ ખેતીિાડીિા િીજ જોડાણિી માગંણી કરિામા ં આિેલ હતી ત્યારે 
અરજદારિા િામિી ખોટી અિે બિાિટી સરહઓ કરી રૂ.૧૦૦/- િા સ્ટે્પ પેપર પર િોટરી 
કરાિી ખોટી રીતે િીજ જોડાણિી અરજી િોંધાિેલ તેમજ િીજ જોડાણ લીધેલ છે, જે તમામ 
રેકોડય મગંાિી ખરાઈ કરી અરજદારિા િામિી લેલખત સરહ લઈ લેબોરેટરીમા ં િમિુા મકૂી 
કાયદેસર કાયયિાહી કરિા અરજદારે વિિતંી કરી.  

૨.૩. હાલમા ંફોરમે જે હકુમ કરેલ છે તે અરજદારિે માન્ય િથી અિે કુદરતી વસધ્ધાતંો વિરૂધ્ધિો 
હોઈ સદર હકુમ આપોઆપ રદ થિાિે પાત્ર છે. હાલમા ંસામાિાળા દ્વારા સ્થળ પર થાભંલા 
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ઉભા કરેલ છે અિે િાયરીંગ પણ કરિાિી પેરિીમા ંછે અિે ટ્રાન્સફોમયર પણ ચડાિિાિી તૈયારી 
કરેલ છે.  

 સદરહ ુઅપીલ સમય મયાયદામા ં હોઈ મદુતિો કોઈ બાધ િડતો િ હોઈ આ કામિા તમામ 
પ્રવતિાદીઓિા એક બીજાિા મેળાપણામા ંિીજ જોડાણ ચાલ ુકરિાનુ ં કૃત્ય કરેલ છે. જે અંગે 
યોગ્ય ન્યાય કરિા અરજદારે વિિતંી કરી.  

૨.૪. અરજદારે તા.૨૩.૦૫.૨૦૧૯ િા પત્રથી જાણ કરેલ કે તેઓ સિુિણી દર્યાિ હાજર રહી શકે 
તેમ િથી તથા તેઓ દ્વારા રજૂ કરિામા ંઆિેલ પરુાિાિે ધ્યાિમા ંલઈ કેસિા ગણુદોષ પર 
યોગ્ય ન્યાય કરિા વિિતંી કરી.      

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૩.૧. શ્રી હંસાભાઈ પીરાજી કોળી દ્વારા, ગામ િળાદર, સરિે િ.ં૩૭૬ (૬૨પૈકી૧/પૈકી૧/પૈકી૧) મા ં30 

હોસય પાિરનુ ં િવુ ં ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ મેળિિા તા.૦૫.૦૬.૨૦૧૭ િા રોજ અરજી 
િોંધાિિામા ંઆિેલ. સદર અરજી સાથે સરિે િ.ં૩૭૬ (૬૨પૈકી૧/પૈકી૧/પૈકી૧) િો ૭/૧૨ િો 
ઉતારો રજૂ કરેલ, જેમા ંસાત ભાગીદાર છે. અરજદાર શ્રી હદુેભાઈ પીરાજીનુ ંિામ પણ દાખલ 
થયેલ છે. સદર તમામ સાત ભાગીદારો દ્વારા રૂ.૧૦૦/- િી સ્ટે્પ પેપર પર શ્રી કોળી હંસાભાઈ 
પીરાજીિે િવુ ંખેતી વિષયક િીજ જોડાણ સરિે િ.ં૩૭૬મા ંઆપિામા ંઆિે તો કોઈ િાધંો િથી 
તે પ્રકારિી સમંવત િોટરાઈઝ સ્ટે્પ પેપર પર આપેલ છે. 

૩.૨. શ્રી હંસાભાઈ પીરાજી કોળી દ્વારા પેરા િ.ં૩.૧ િાળી ખેતી વિષયક અરજીિા અંદાજપત્રિા ંિાણા ં
તા.૦૫.૦૯.૨૦૧૮ િા રોજ ભરપાઈ કરિામા ંઆિેલ છે.  

૩.૩. ફોરમ દ્વારા કેસ િ.ંUG-03-011-2018-19 િા ચકુાદામા ં િોંધ કયાય મજુબ અરજદાર શ્રી 
હદુેભાઈ કોળીિી પેરા િ.ં૩.૧ મજુબિી િીજ જોડાણિી અરજી સામે દાખલ થયેલ િાધંા અરજીિે 
ગ્રાહ્ય રાખિામા ંઆિેલ િથી. સામાિાળા દ્વારા તા.૦૯.૦૫.૨૦૧૯ િા રોજ સદર અરજી મજુબનુ ં
િીજ જોડાણ શ્રી હંસાભાઈ પીરાજી કોળીિા િામે કાયાયન્ન્િત કરિામા ંઆિેલ છે.  

૩.૪. અરજદારે પેરા િ.ં૨.૨ મા ંકરેલ રજૂઆત ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી અરજી િખતે રજૂ કરેલ 
દસ્તાિેજ, એટલે કે િોટરાઈઝ સમંવતપત્રકમા ંસરિે િ.ં૩૭૬ િા ભાગીદારોિી સહીઓ ખોટી છે 
તે મજુબિી રજૂઆત કરેલ છે, પરંત ુિીજ જોડાણ અરજીકતાય દ્વારા રજૂ કરેલ દસ્તાિેજોિી ખરાઈ 
કરતા ંસદર િીજ જોડાણ વિયત જોગિાઈ અન્િયે ચાલ ુકરિામા ંઆિેલ છે, જે વિયમોનસુાર 
છે. સામાિાળા દ્વારા અરજી િખતિા દસ્તાિેજો, જેિા કે એ-૧ ફોમય, ૭/૧૨ િો ઉતારો તથા 
િોટરાઈઝ સમંવતપત્રિી િકલ રજૂ કરી. 

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. અરજદારે કરેલ લેલખત રજૂઆત તથા સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ કરેલ રજૂઆત અિે રજૂ 

કરાયેલા દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણયય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. શ્રી હંસાભાઈ વપરાજી કોળી દ્વારા બ્લોક િ.ં૩૭૬, ખાતા િ.ં૧૮૦મા ંિવુ ંખેતી વિષયક િીજ જોડાણ 

મેળિિા અંગે તા.૦૫.૦૬.૨૦૧૭ િા રોજ અરજી કરિામા ંઆિેલ, તે િખતે રૂ.૧૦૦/- િા સ્ટે્પ 



  Case No.૩૩/2019 

  Page 3 of 3 
 

પેપર પર ૭/૧૨ િા ઉતારામા ં દશાયિેલ ભાગીદારો દ્વારા સદર િીજ જોડાણ શ્રી હંસાભાઈ 
વપરાભાઈ કોળીિે મેળિિા અંગેનુ ંસમંવતપત્ર રજૂ કરિામા ંઆિેલ.  

૪.૨. પેરા િ.ં૩.૨મા ંદશાયિેલ અરજી અન્િયેનુ ંઅંદાજપત્ર તા.૦૫.૦૯.૨૦૧૮િા રોજ ભરપાઈ કરિામા ં
આિેલ છે.  

 ફોરમિા હકુમમા ંપેરા િ.ં૫.૪ મા ંકરિામા ંઆિેલ િોંધ અન્િયે સદર સાત ભાગીદારો િચ્ચે 
હાલમા ંજમીિિી િહેંચણી કરિામા ંઆિેલ છે. શ્રી હંસાભાઈ વપરાજી કોળીિા ભાગમા ંખાતા 
િ.ં૬૪૯, સરિે િ.ં૩૭૫/પૈકી૨ િાળી જમીિ આિેલ છે જે તેઓિી સ્િતતં્ર માલલકીિી જમીિ છે, 
જેમા ંબોર/કિૂો બિાિેલ છે. 

 ફોરમિા હકુમિા પેરા િ.ં૫.૫ મજુબ સરિે િ.ં૩૭૫પૈકી૨, ગામ િળાદર, શ્રી કોળી હંસાભાઈ 
પીરાજીિી સ્િતતં્ર માલલકીિી છે, જેમા ંઅરજદાર સહભાગીદાર િથી જેથી તેઓ સદર િીજ 
જોડાણ અંગે િાધંો લેિા હક્કદાર િથી.       

૪.૩. સામાિાળાએ પેરા િ.ં૩.૩ મા ંદશાયવ્યા મજુબ સદર ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ ચાલ ુકરિામા ં
આિેલ છે.  

 સૌ પ્રથમ ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી અરજી જમીિ સ્થળ, સરિે િ.ં૩૭૬ મા ંિોંધાિિામા ં
આિેલ. ત્યાર બાદ જમીિિી િહેંચણી અન્િયે સામાિાળા દ્વારા સરિે િ.ં૩૭૫પૈકી૨ મા ંશ્રી 
હંસાભાઈ પીરાજી કોળીિે તેઓિી સ્િતતં્ર ભાગિી જમીિ હોઈ, ફોરમ દ્વારા ઉપયુયક્ત પેરા િ.ં૪.૨ 
મા ંકરેલ િોંધિે ધ્યાિે લઈ સામાિાળા દ્વારા િીજ જોડાણ ચાલ ુકરિામા ંછે. સામાિાળા દ્વારા 
સદર ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિા સ્થળ ફેરફાર,એટલે કે સરિે િ.ં૩૭૬ થી સરિે િ.ં૩૭૫પૈકી૨, 
ગામ િળાદરિી કાયયિાહી અથે જરૂરી દસ્તાિેજો તેમજ િીજ જોડાણિી મજૂંરી અથેિા દસ્તાિેજો 
રજૂ કરેલ િથી. આથી સામાિાળાિે સલૂચત કરિામા ંઆિે છે કે સદર િીજ જોડાણિી મજૂંરી 
અથે કરેલ કાયયિાહી તથા જરૂરી દસ્તાિેજોિી ખરાઈ કરી વિગતિાર અહિેાલ રદિ 30 મા ંઆ 
કચેરીિે મોકલી આપિો. 

૪.૪. સામાિાળા િીજ કંપિીિા મખુ્ય ઈજિેરશ્રીિે સદર હકુમિી િકલ મોકલી આપિી. સદર િીજ 
જોડાણ પ્રિતયમાિ જોગિાઈ મજુબ મજૂંર કરિામા ંઆિેલ છે કે કેમ તે મજુબિો વિગતિાર 
અહિેાલ રદિ ૩૦ મા ંઆ કચેરીિે મોકલી આપિો.         

૪.૫. આ રીતે ઉપયુયક્ત પેરા િ.ં ૪.૩ તથા ૪.૪ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૬. ખચય અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૭. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
   
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૧૭.૦૬.૨૦૧૯. 


