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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં૨૧/૨૦૧૯ 

 

અરજદાર : શ્રી રણજીતભાઈ શ્રિણભાઈ યાદિ 
                          મ.ુ ખોડડયારિગર વિ.૨, િોબલિગરિી બાજુમા,ં િરોડા રેલિે સ્ટેશિ સામે, 
   કુબેરિગર, અમદાિાદ-૩૮૨૩૪૦.   
રજૂઆત કરિાર: શ્રી રણજીતભાઈ શ્રિણભાઈ યાદિ  
                         શ્રીમતી રીિાબેિ રણજીતભાઈ યાદિ 

      

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા િ.ં૧ :  કાયયપાલક ઈજિેર  
      ઉત્તર ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
      વિભાગીય કચેરી, ટોરેન્ટ રેલિે ક્રોસીંગ પાસે, 

સાબરમતી. અમદાિાદ-૩૮૦૦૦૫. 
રજૂઆત કરિાર:  શ્રી એ.આર.યાદિ, િાયબ ઈજિેર, યજુીિીસીએલ, િરોડા S/dn. 

 

સામાિાળા િ.ં૨: શ્રી િવશષ્ઠભાઈ શ્રિણભાઈ યાદિ 

                  મ.ુ ખોડડયારિગર વિ.૨, િોબલગરિી બાજુમા,ં િરોડા રેલિે સ્ટેશિ સામે, 
   કુબેરિગર, અમદાિાદ-૩૮૨૩૪૦. 
રજૂઆત કરિાર:  શ્રી િવશષ્ઠભાઈ શ્રિણભાઈ યાદિ 
     ::: રજૂઆત  ::: 
૧.૦. અરજદારે, ઉત્તર ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, મહસેાણાિા ગ્રાહક ફડરયાદ વિિારણ ફોરમિી 

ફડરયાદ િ.ં UG-02-007-2018-19 અન્િયે અપાયેલ હકુમક્રમાકં૩૧૨૬ તા.૧૯.૦૯.૨૦૧૮ થી 
િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
િ.ં૨૧/૨૦૧૯થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા.૧૧.૦૪.૨૦૧૯ તથા ૨૮.૦૫.૨૦૧૯ િા રોજ 
રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર ખોડડયારિગર વિભાગ-૨, િોબલિગરિી બાજુમા,ં િરોડા રેલિે સ્ટેશિિી સામે, 

કુબેરિગર, અમદાિાદ ખાતે બે રૂમ િાળી વમલકત પૈકી એક રૂમ ધરાિે છે, જેમા ંસામાિાળા 
િ.ં૧ દ્વારા ગ્રાહક િ.ં૨૬૦૦૧/૨૫૩૧૦/૨ થી રહણેાકં હતે ુઅંગેનુ ંિીજ જોડાણ આપિામા ંઆિેલ, 
જે િીજ જોડાણ અંગેનુ ંિીજલબલ અરજદાર દ્વારા સમયસર ભરપાઈ કરિામા ંઆિે છે.  
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૨.૨. અરજદારિા િીજ જોડાણ બધં કરિા સદંભે સામાિાળા િ.ં૨ (અરજદારિા ભાઈ) દ્વારા 
સામાિાળા િ.ં૧ િે િારંિાર અરજીઓ કરિામા ંઆિેલ, પરંત ુસામાિાળા િ.ં૨ દ્વારા તેમિી 
માલલકીિા  પરુાિા રજૂ િ કરાતા,ં સામાિાળા િ.ં૧ દ્વારા તેમિી અરજી િામજૂંર કરિામા ંઆિેલ. 
ત્યાર બાદ સામાિાળા િ.ં૨ દ્વારા ગ્રાહક ફડરયાદ વિિારણ ફોરમમા ંસદર િીજ જોડાણ બધં 
કરાિિા અથે રજૂઆત કરિામા ંઆિેલ, જેમા ંઅરજદારિે પક્ષકાર તરીકે સામેલ કરિામા ં
આિેલ િહીં, તેમજ સદર સદંભયમા ંફોરમ દ્વારા િીજ જોડાણ કાપી િાખંિાિો હકુમ થયેલ અિે 
તે મજુબ સામાિાળા િ.ં૧ દ્વારા અરજદારનુ ં િીજ જોડાણ તા.૦૪.૦૮.૨૦૧૮ િા રોજ કાપી 
િાખંિામા ંઆિેલ. 

૨.૩. અરજદાર દ્વારા ફોરમ સમક્ષ સદર ગ્રાહક િ.ં૨૬૦૦૧/૨૫૩૧૦/૨ િા િીજ જોડાણિે ચાલ ુકરિા 
રજૂઆત કરિામા ંઆિેલ, જેિે ધ્યાિે લઈ સામાિાળા િ.ં૨ િા ગ્રાહક િ.ં૨૬૦૦૧/૦૫૪૯૦/૮ 
િાળા િીજ જોડાણ અંગે કોઈ દસ્તાિેજી પરુાિા રજૂ કરિામા ંઆિેલ િ હોઈ, તે િીજ જોડાણનુ ં
મીટર પણ સામાિાળા દ્વારા જમા લેિા હકુમ કરેલ. 

૨.૪. વિદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષ મોડી રજૂઆત કરિાિા કારણ સદંભયમા ંઅરજદારે જણાિેલ કે ફોરમ 
દ્વારા કરિામા ંઆિેલ હકુમ મોડો મળ્યા બાદ ફોરમમા ંતપાસ કરતા ં તેઓિે િાયબ ઈજિેર 
દ્વારા જિાબ આપિામા ંઆિશે તેમ જણાિેલ, જે અનસુાર અરજદારે સામાિાળા િ.ં૧ િી કચેરી 
ખાતે તપાસ માટે અિાર િિાર રજૂઆત કરેલ, પરંત ુકોઈ કાયયિાહી હાથ િ ધરાતા ં વિદ્યતુ 
લોક્પાલ સમક્ષ રજૂઆત કરિામા ંસમય લાગેલ છે, જેથી સદર અપીલિે માન્ય ગણિા વિિતંી 
કરી.  

૨.૫. અરજદાર ૫૦ િર્ય ઉપરાતંથી સદર મકાિમા ંરહ ેછે, જે મકાિ અરજદારિા વપતા શ્રી શ્રિણભાઈ 
યાદિ દ્વારા મૌલખક કરારથી મળૂ માલલક પાસેથી િેચાણ લેિામા ંઆિેલ અિે ત્યારથી અરજદાર 
અિે સામાિાળા િ.ં૨ સદર મકાિમા ંરહતેા આિેલ છે, જેિી માલલકી અંગેિો કોઈ પરુાિો બનેં્ન 
પાસે િથી, પરંત ુતેમ છતા ંસામાિાળા િ.ં૧ દ્વારા િીજ જોડાણ આપિામા ંઆિેલ, અિે ત્યાર 
બાદ અરજદાર અિે સામાિાળા િ.ં૨ દ્વારા મૌલખક િહેંચણી કરી એક રૂમમા ંઅરજદાર અિે એક 
રૂમમા ંસામાિાળા િ.ં૨ રહ ેછે, અિે તે આધારે સામાિાળા િ.ં૧ િી કચેરી ખાતે િીજ જોડાણ 
મેળિિા રજૂઆત કરેલ, જેથી સામાિાળા િ.ં૧ દ્વારા અરજદારિે િીજ જોડાણ આપિામા ંઆિેલ. 

૨.૬. અરજદારિા ભાઈ (સામાિાળા િ.ં૨) દ્વારા તેમિા માલલક હોિા અંગે અિે અરજદારે મકાિ ગેર 
કાયદેસર પડાિી લીધેલ હોિાિો એક દાિો અમદાિાદ રૂરલિા િામદાર વસવિલ કોટય  સમક્ષ 
રે.ડદ.મ.ુિ.ં ૮૫/૨૦૧૭ થી દાખલ કરેલ, જેમા ંમાલલકી અંગેિા કોઈ પરુાિા રજૂ િ કરી શકાયેલ 
હોઈ, િામદાર વસવિલ કોટે તા.૦૨.૦૭.૨૦૧૮ િા રોજ દાિો રદ્દ કરેલ છે.  

૨.૭. અરજદાર, તેઓિા પત્ત્િ તથા ત્રણ બાળકો સાથે સદર મકાિમા ંરહ ેછે. િીજ જોડાણ િગર 
તેઓિા બાળકોનુ ંભણતર બગડ ે છે તથા તેઓનુ ં કુટંુબ ભયભીત રીતે જીિિ ગાળે છે તથા 
અરજદારિા બાળકોનુ ંભાવિ જોખમાય છે, તેથી અરજદારે િીજ જોડાણ ફરી ચાલ ુકરી આપિા 
વિદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષ િમ્ર વિિવંત કરી.  
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૨.૮. અરજદારે તા.૧૬.૦૪.૨૦૧૯િા પત્ર દ્વારા જણાિેલ કે સામાિાળા િ.ં૨ દ્વારા ખોટી અરજીઓ કરી 
અરજદારનુ ંિીજ જોડાણ બધં કરાિિામા ંઆિેલ. સામાિાળા િ.ં૨ િે િર્ય ૧૯૯૨ મા ંસામાિાળા 
િ.ં૧ દ્વારા િીજ જોડાણ આપિામા ંઆિેલ, જ્યારે િર્ય ૨૦૧૫ િા અરજદારિી વમલકત અંગેિા 
જરૂરી દસ્તાિેજોિે માન્ય રાખી સામાિાળા િ.ં૧ દ્વારા િીજ જોડાણ ચાલ ુકરિામા ંઆિેલ, જે 
િીજ જોડાણ આઠ મડહિાથી બધં કરિામા ંઆિેલ છે. અરજદારે સદર િીજ જોડાણ ફરી ચાલ ુ
કરી આપિા વિદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષ િમ્ર વિિવંત કરી.  

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળા િ.ં૧ દ્વારા િીચે મજુબ રજૂઆત કરિામા ંઆિેલ.  
૩.૧.  િરોડા ખોડડયારિગર વિભાગ-૨ મા ંસામાિાળા િ.ં૨ શ્રી િવશષ્ઠભાઈ શ્રિણભાઈ યાદિ અિે 

અરજદાર શ્રી રણજીતભાઈ શ્રિણભાઈ યાદિ, બનેં્ન ભાઈઓ પોતાિા કંુટુબ સાથે એક મકાિમા ં
અડધા અડધા ભાગમા ંરહ ેછે.  

૩.૨. શ્રી િવશષ્ઠભાઈ શ્રિણભાઈ યાદિે ૧૯૯૨ િા િર્યમા ંઘર િપરાશ માટે સામાિાળા પાસેથી િીજ 
જોડાણ મેળિેલ છે,જેિો ગ્રાહક િ.ં૨૬૦૦૧૦૫૪૯૦૮ તથા િીજ જોડાણિી તા.૧૪.૦૯.૧૯૯૨ છે. 
સદર િીજ જોડાણિા િીજલબલિા ંિાણા ંતેઓશ્રી સમયસર ભરે છે.   

૩.૩. અરજદારિા ંપત્િીએ, શ્રીમતી રીિાબેિ રણજીતભાઈ યાદિિા િામે ઘરિપરાશનુ ંિવુ ંિીજ 
જોડાણતા.૦૭.૧૨.૨૦૧૬િારોજ માગેંલ,જેિા અનસુધંાિે સામાિાળાિ.ં૧ દ્વારા તા.૧૬.૧૨.૨૦૧૬ 
િા રોજ િવુ ંિીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં ૨૬૦૦૧૨૫૩૧૦૨ થી આપિામા ંઆિેલ. 

૩.૪. સદર મકાિમા ં વમલકતિી િહેંચણી બાબતે અરજદાર તથા તેમિા ભાઈ શ્રી િવશષ્ઠભાઈ, 
સામાિાળા િ.ં૨, િચ્ચેિી કૌટંુલબક તકરાર હોઈ, શ્રી િવશષ્ઠભાઈ દ્વારા તા.૧૪.૦૬.૨૦૧૮ િા રોજ 
ફોરમમા ં રજૂઆત કરિામા ં આિેલ. કેસ િ.ં UG-01-020-2018-19 મા ં ફોરમે તેિા 
તા.૨૭.૦૭.૨૦૧૮ િા ચકુાદામા ંશ્રીમતી રીિાબેિ રણજીતભાઈ યાદિનુ ંિીજ જોડાણ બધં કરી  
જમા લઈ લેિાિો હકુમ કરેલ, જે અન્િયે તા.૦૪.૦૮.૨૦૧૮ િા રોજ સામાિાળા િ.ં૧ એ શ્રીમતી 
રીિાબેિ યાદિિે િામે આપેલ ગ્રાહક િ.ં૨૬૦૦૧૨૫૩૧૦૨ િાળુ િીજ જોડાણ  બધં કરી  મીટર 
તથા સવિિસ િાયર જમા લીધેલ. 

૩.૫. શ્રીમતી રીિાબેિ રણજીતભાઈ યાદિે તા.૧૦.૦૮.૨૦૧૮િા રોજ ફોરમ સમક્ષ સદર િીજ જોડાણ 
પિુ: ચાલ ુકરિા તથા સામાિાળા િ.ં૨ શ્રી િવશષ્ઠભાઈ શ્રિણભાઈ યાદિનુ ંિીજ જોડાણ બધં 
કરિા રજૂઆત કરેલ, જેિા અનસુધંાિે ફોરમમા ંકેસ No.UG-02-007-2018-19 થી દાખલ 
કરેલ. સદર કેસિો ચકુાદો ફોરમે પત્ર િ.ં૩૧૨૬ તા.૧૯.૦૯.૨૦૧૮ િા રોજ આપેલ, જે અનસુાર 
શ્રી િવશષ્ઠભાઈ શ્રિણભાઈ યાદિનુ ં ગ્રાહક િ.ં ૨૬૦૦૧૦૫૪૯૦૮ િાળુ િીજ જોડાણ 
તા.૦૩.૧૧.૨૦૧૮ િા રોજ બધં કરી  મીટર તથા સવિિસ િાયર જમા લીધેલ. 

૪.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળા િ.ં૨ દ્વારા િીચે મજુબ રજૂઆત કરિામા ંઆિી. 
૪.૧. સામાિાળા િ.ં૨ દ્વારા વિદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષ તા.૨૦.૦૪.૨૦૧૯ િા પત્ર દ્વારા ગ્રાહક 

િ.ં૨૬૦૦૧૦૫૪૯૦૮ િાળા િીજ જોડાણ, જે સામાિાળા િ.ં-૧ દ્વારા કાપી િાખંિામા ંઆિેલ છે 
તેિે ચાલ ુકરિા ફોરમ સમક્ષ કરાયેલ અરજીિી િકલ તથા Annexure-III િી િકલ તથા 
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લાઈટ લબલિી િકલ તથા ફોરમિો કેસ િ.ં UG-01-020-2018-19 મા ંતા.૨૭.૦૭.૨૦૧૮ િા 
રોજ કરાયેલ હકુમિી િકલ રજૂ કરિામા ંઆિી અિે િીચે મજુબ જણાિેલ. 
(૧) સામાિાળા િ.ં૨ સદર િીજ જોડાણ િર્ય ૧૯૯૨ થી ધરાિે છે. સદર મકાિમા ંસામાિાળા 

િ.ં૨ તથા અરજદાર, બનેં્ન ભાઈઓ, રહતેા આિેલ છે.  
(૨) અરજદાર દ્વારા ફોરમ સમક્ષ કેસ િ.ં UG-02-007-2018-19 હઠેળ િીજ ગ્રાહક 

િ.ં૨૬૦૦૧૨૫૩૧૦૨ િાળુ િીજ જોડાણ ચાલ ુકરિા તથા સામાિાળા િ.ં૨ િા િીજ 
જોડાણિે બધં કરિા ફડરયાદ દાખલ કરેલ. સદર હકુમમા ં ફોરમ દ્વારા િીજ જોડાણ 
ગ્રાહક િ.ં૨૬૦૦૧૦૫૪૯૦૮, મકાિ િ.ં K-37, ખોડડયારિગર વિભાગ-૨, િોબલિગર, 

િરોડાિા માલલકી હક્ક પરુિાર કરતા કાયદાકીય પરુાિા રજૂ કરિા હકુમ કરિામા ં
આિેલ.  

(૩) સદર હકુમ અન્િયે સામાિાળા િ.ં૧ િીજ કંપિી દ્વારા તા.૨૭.૦૯.૨૦૧૮ િા રોજ િોટીસ 
પાઠિી અિે પરુાિા રજૂ કરિા જણાિેલ અિે ત્યાર બાદ ગ્રાહક િ.ં૨૬૦૦૧૦૫૪૯૦૮ 
િાળુ િીજ જોડાણ કાપી િાખંિામા ંઆિેલ. સદર િીજ જોડાણિે ચાલ ુ કરિા અથે 
સામાિાળા િ.ં૨ દ્વારા ફોરમ સમક્ષ તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૮ તથા તા.૧૪.૧૨.૨૦૧૮ િા રોજ 
રજૂઆત કરિામા ંઆિેલ.  

૪.૨. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળા િ.ં૨ દ્વારા જણાિિામા ંઆિેલ કે સદર મકાિમા ંસામાિાળા િ.ં૨ 
તથા અરજદાર રહતેા આિેલ છે.સદર િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં૨૬૦૦૧૦૫૪૯૦૮ સામાિાળા િ.ં૧ 
દ્વારા િર્ય ૧૯૯૨ થી ચાલ ુકરિામા ંઆિેલ, જ્યારે અરજદાર દ્વારા સદર મકાિમા ંબીજુ િીજ 
જોડાણ િર્ય ૨૦૧૬ મા ંમાગંિામા ંઆિેલ, જે સામાિાળા િ.ં૧ દ્વારા ખોટા પરુાિાિે આધારે ચાલ ુ
કરિામા ંઆિેલ છે. ફોરમ દ્વારા સદર િીજ જોડાણ કાપી િાખિા અંગેિો હકુમ કરેલ છે, જે 
અન્િયે સદર િીજ જોડાણ િ.ં૨૬૦૦૧૨૫૩૧૦૨િે સામાિાળા િ.ં૧ દ્વારા કાપી િાખિામા ંઆિેલ 
છે. 

૪.૩. ગ્રાહક િ.ં ૨૬૦૦૧૦૫૪૯૦૮ િાળુ િીજ જોડાણ િહલેી તકે ચાલ ુકરી આપિા સામાિાળા િ.ં૧ 
િે હકુમ કરિા વિિતંી કરી.    

::: ચકુાદો ::: 
૫.૦. સિૂાિણી દર્યાિ અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાિાળા િ.ં૧ તથા સામાિાળા િ.ં૨ િી 

રજૂઆત અિે રજૂ કરાયેલા દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણયય ઉપર આવુ ંછં. 
૫.૧. અરજદાર તથા સામાિાળા િ.ં૧, મકાિ િ.ં K-37, ખોડડયારિગર, િોબલિગરિી બાજુમા,ં 

િરોડા, અમદાિાદ ખાતે રહતેા આિેલ છે. તેઓિા જણાવ્યા મજુબ સદર વમલકત પૈકી એક રૂમ 
અરજદાર તથા બીજો રૂમ સામાિાળા િ.ં૨ રહણેાકંિા હતે ુમાટે ધરાિે છે. સામાિાળા િ.ં૧ દ્વારા 
સદર વમલકતમા ંઆપિામા ંઆિેલ રહણેાકં હતેિુા િીજ જોડાણિે કાપી િાખંિામા ંઆિેલ હોઈ, 

હાલિી રજૂઆત દાખલ કરિામા ંઆિેલ છે. 
૫.૨. અરજદારે રજૂ કરેલ પેરા િ.ં ૨.૪ િી વિગતે વિર્ય િસ્તિેુ ધ્યાિ પર રાખતા ં વિલબં હઠેળ 

દાખલ કરિામા ંઆિેલ રજૂઆતિે માન્ય રાખિામા ંઆિે છે. 
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૫.૩. સદર રજૂઆતિી પ્રથમ સિુિણી તા.૧૧.૦૪.૨૦૧૯ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ, જેમા ંસામાિાળા 
િ.ં૧ દ્વારા તા.૧૦.૦૪.૨૦૧૯ િા પત્ર મજુબ અરજદારિી રજૂઆત સબંવંધત જિાબ દાખલ 
કરિામા ંઆિેલ.  

 તા. ૨૦.૦૪.૨૦૧૯ િા રોજ સામાિાળા િ.ં૧ દ્વારા િીજ જોડાણ ચાલ ુકરિા સબંવંધત અરજી કરી 
ફોરમિો કેસ િ.ં UG-01-020-2018-19 તા.૨૭.૦૭.૨૦૧૮ િા હકુમિી િકલ રજૂ કરેલ. સદર 
હકુમમા ંફોરમ દ્વારા િોંધિામા ંઆિેલ મદુ્દાિે ધ્યાિે લેતા ંસામાિાળા િ.ં૧ િે હાલિી રજૂઆતમા ં
પક્ષકાર તરીકે િોંધી તા.૦૪.૦૫.૨૦૧૯ િા રોજ તા.૨૪.૦૫.૨૦૧૯ િી સિુિણીમા ંહાજર રહિેા 
તમામ પક્ષકારોિે િોટીસ પાઠિિામા ંઆિેલ. 

૫.૪. અરજદારિી રજૂઆત સબંવંધત વિગતો તેમજ સામાિાળા િ.ં૧ િી વિગતોિે ધ્યાિે લેતા ંિીચે 
મજુબિી હકીકત સ્પષ્ટ થાય છે. 
(૧)   મકાિ િ.ં K-37, ખોડડયારિગર વિભાગ-૨, િોબલિગરિી બાજુમા,ં િરોડા ખાતે િીચે 

મજુબિા રહણેાકંિા બે િીજ જોડાણ સામાિાળા િ.ં૧ િા રેકોડય પર િોંધાયેલ છે. 
(i) શ્રી િવશષ્ઠભાઈ યાદિ-  ગ્રાહક િ.ં૨૬૦૦૧૦૫૪૯૦૮ જે િીજ જોડાણ 

તા.૧૪.૦૯.૧૯૯૨ િા રોજ ચાલ ુકરિામા ંઆિેલ. 
(ii) શ્રી યાદિ રીિાબેિ રણજીતભાઈ, ગ્રા.િ.ં૨૬૦૦૧૨૫૩૧૦૨ જે િીજ જોડાણ 

તા.૧૬.૧૨.૨૦૧૬ િા રોજ ચાલ ુકરિામા ંઆિેલ.  
(૨) સામાિાળા િ.ં૨ દ્વારા ફોરમ સમક્ષ કેસ િ.ં UG-01-020-2018-19 મજુબ શ્રીમતી 

રીિાબેિ રણજીતભાઈ યાદિિે વમલકત K-37, ખોડડયારિગર વિભાગ-૨, 

િોબલિગરિી બાજુમા,ં િરોડામા ંઆિેલ મકાિમા ં રહણેાકં હતેનુ ુ ંએક િીજ જોડાણ 
હોિા છતા ંસામાિાળા િ.ં૧ દ્વારા િવુ ંિીજ જોડાણ ચાલ ુકરી આપિામા ંઆિેલ હોઈ, 

સદર િીજ જોડાણ રદ્દ કરિા દાદ માગેંલ. ફોરમ દ્વારા તા.૨૭.૦૭.૨૦૧૮ િા રોજ હકુમ 
હઠેળ પેરા િ.ં૫.૨ મા ંિીચે મજુબ િોંધ કરિામા ંઆિેલ છે. 

 “૫.૨: આમ, રીિાબેિ રણજીતભાઈ યાદિનુ ં િીજ જોડાણ ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક 
આયોગ, વિદ્યતુ પરુિઠા સડંહતા અિે આનરુ્ગંીક બાબતો, વિવિયમો, વિદ્યતુ જાહરેિામા  
િ.ં૪/૨૦૧૫ િી કલમ ૪.૧૬ મજુબ જગ્યાિી માલલકી કે કબ્જજા હક્ક માટેિા જરૂરી 
કાયદેસરિા દસ્તાિેજો મેળવ્યા િગર િીજ જોડાણ ચાલ ુકરિામા ંઆિેલ છે” 

 પેરા િ.ં૫.૩ મા ંિોંધ કયાય મજુબ “સદર િીજ જોડાણ ખોટી રીતે આપિામા ંઆિેલ છે, 
જેથી સદર િીજ જોડાણ કાપીિે જમા લેવુ.ં”  

 સદર ઉપયુયક્ત હકુમ અન્િયે સામાિાળા િ.ં૧ દ્વારા તા.૦૪.૦૮.૨૦૧૮ િા રોજ શ્રીમતી 
રીિાબેિ રણજીતભાઈ યાદિિા િીજ જોડાણનુ ંમીટર બધં કરી સવિિસ િાયર જમા 
લીધેલ છે. સદર હકુમથી િારાજ થઈ અરજદારે સદર િીજ જોડાણિે પિુ: ચાલ ુકરિા 
તેમજ સામાિાળા િ.ં૨ નુ ંિીજ જોડાણ બધં કરાિિા ફોરમ સમક્ષ કેસ િ.ં UG-02-

007-2018-19 દાખલ કરેલ. 



  Case No.21/2019 

  Page 6 of 8 
 

(૩) ફોરમે સદર કેસિો ચકુાદો જાહરે કરેલ છે જેમા ંિીચે મજુબિા અિલોકિો કરિામા ં
આિેલ છે. 
“૫.૨. રીિાબેિ રણજીતભાઈ યાદિિા િીજ જોડાણમા ંગ્રાહકિી જોડે મકાિિી માલલકી કે 

કબજા હક્ક માટેિા જરૂરી કાયદેસરિા દસ્તાિેજી પરુાિા િ હોિાિા કારણે, ગ્રાહક 
તકરાર વિિારણ ફોરમિા આદેશ મજુબ તા.૦૪.૦૮.૨૦૧૮િારોજ બધં કરિામા ંઆિેલ 
છે.  

૫.૩. અરજદારિા ભાઈ શ્રી યાદિ િવશષ્ઠભાઈ શ્રિણભાઈિે ગ્રાહક િ.ં૨૬૦૦૧/૦૫૪૯૦/૮ 
થી રહણેાકં હતે ુ માટે K-37,ખોડડયારિગર વિભાગ-૨, િોબલિગર, િરોડા ખાતે 
તા.૧૪.૦૯.૧૯૯૨ િા રોજ િીજ જોડાણ આપિામા ંઆિેલ. 

૫.૪. અરજદારિે તેઓિા મકાિિા માલલકીિા કે કબજા હક્ક માટેિા પરુાિા આકારણી પત્રક, 
્યવુિવસપલ ટેક્ષિી માગં િોટીસ, ટેક્ષ ભરપાઈ કયાયિી પાિતી રજૂ કરિા જણાિિામા ં
આિે છે, જે રજૂ કયેથી અરજદારન ુ ંિીજ જોડાણ ચાલ ુકરિા કંપિીિા વિયમોનસુાર 
કાયયિાહી કરિી.” 

(૪) તા.૧૯.૦૯.૨૦૧૮ િા ફોરમિા હકુમ અન્િયે સામાિાળા િ.ં૧ દ્વારા અરજદાર તેમજ 
સામાિાળા િ.ં૨ િે તા.૨૭.૦૯.૨૦૧૮ િા રોજ િોટીસ પાઠિી િીજ જોડાણ સબંવંધત 
માલલકી/કબ્જજા હક્ક સબંવંધત દસ્તાિેજી પરુાિા ડદિ ૧૦ મા ંરજૂ કરિા જાણ કરિામા ં
આિેલ. ત્યાર બાદ સામાિાળા િ.ં૨ દ્વારા સદર િોટીસ સબંવંધત દસ્તાિેજો સામાિાળા 
િ.ં૧ િે રજૂ િ કરાતા,ં સામાિાળા િ.ં૧ દ્વારા તા.૦૩.૧૧.૨૦૧૮િા રોજ સામાિાળા િ.ં૨ 
નુ ંિીજ જોડાણ કાપી િાખંિામા ંઆિેલ. 

(૫) વમલકત No. K-37, ખોડડયાર િગર, િોબલ િગરિી બાજુમા,ં િરોડા ખાતે આિેલ 
સદર રહણેાકં હતેિુા બનેં્ન િીજ જોડાણો સામાિાળા િ.ં૧ દ્વારા કાપી િાખંિામા ંઆિેલ 
હોઈ, સામાિાળા િ.ં૨ તથા અરજદાર સદર િીજ જોડાણ ચાલ ુકરિા જરૂરી દસ્તાિેજી 
પરુાિા રજૂ કરી માલલકી હક્ક સાલબત કરી શકેલ િથી.  

 સદર મકાિમા ંઅરજદાર તથા સામાિાળા િ.ં૨ રહણેાકં હતે ુઅથે િસિાટ કરી રહ્યા છે. 
૫.૫.  (૧)  ઉપયુયક્ત પેરા િ.ં૫.૪(૩) અિે (૪)મા ંકરેલ િોંધ મજુબ ફોરમ દ્વારા ગ્રાહક િ.ં૨૬૦૦૧૨૫૩૧૦૨ 

િાળુ િીજ જોડાણ સામાિાળા દ્વારા ગજુરાત િીજ વિયમિ પચં દ્વારા જારી કરેલ 
જાહરેિામા િ.ં૪/૨૦૧૫ (વિદ્યતુ પરુિઠા સડંહતા અિે આનરુ્ાલંગક બાબતો) મા ંદશાયિેલ 
િિા િીજ જોડાણ માટે અરજી પત્રક સાથે પરૂી પાડિાિી પધ્ધવત કલમ િ.ં૪.૧૫ થી 
૪.૨૦ મા ંદશાયિેલ વિડદિષ્ટ જોગિાઈ મજુબ સામાિાળા િ.ં૧ દ્વારા અરજદારિે િીજ 
જોડાણ કાયદેસરિા દસ્તાિેજી પરુાિા મેળવ્યા િગર ચાલ ુ કરી આપિામા ંઆિેલ 
હોિાનુ ં જણાય છે. િધમુા ં સદર વમલકત K-37, ખોડડયર િગર, િોબલ િગરિી 
બાજુમા,ં િરોડા, અમદાિાદ ખાતે ગ્રાહક િ.ં ૨૬૦૦૧/૨૫૩૧૦/૨ િાળુ િીજ જોડાણ ચાલ ુ
કરતી િખતે સદર વમલકતમા ંહયાત િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં ૨૬૦૦૧/૦૫૪૯૦/૮, જે 
સામાિાળા િ.ં૨ િા િામ પર િર્ય ૧૯૯૨ થી ચાલ ુકરેલ હોિા છતા,ં એટલે કે સદર 
વમલકતમા ંએક િીજ જોડાણ હયાત હોિા છતા ંઅન્ય િીજ જોડાણ વિદ્યતુ પરુિઠા સડંહતા 
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જાહરેિામા િ.ં૪/૨૦૧૫ મા ં કરેલ વિડદિષ્ટ જોગિાઈ, કલમ િ.ં૪.૨૮ નુ ં પાલિ કયાય 
િગર તથા જરૂરી દસ્તાિેજી પરુાિા પ્રાપ્ત કયાય િગર જે તે સમયે િીજ જોડાણ ચાલ ુ
કરિામા ંઆિેલ છે.  

         (૨)    ફોરમ દ્વારા જે તે જિાબદાર અવધકારી સામે વશક્ષાત્મક કાયયિાહી કરિા અંગેિી િોંધ 
કરિામા ંઆિેલ છે. સામાિાળા િ.ં૧ દ્વારા સદર બાબતે ફોરમિા હકુમનુ ંપાલિ કયાય 
બાબતિો અહિેાલ રજૂ કરેલ િથી. 

 આથી સામાિાળા િ.ં૧િે ફોરમિા સદર હકુમનુ ંપાલિ કરિા તથા તે અંગેિો વિગતિાર 
અહિેાલ ડદિ ૩૦ મા ંરજૂ કરિા આદેશ આપિામા ંઆિે છે. 

૫.૬. ફોરમિા કેસ િ.ં UG-02-007-2018-19 િા તા.૧૯.૦૯.૦૧૮ િા હકુમિા પેરા િ.ં૫.૪(૫) 
મજુબ સામાિાળા િ.ં૧ દ્વારા સામાિાળા િ.ં૨ નુ ંિીજ જોડાણ, ફોરમિા હકુમિા મદુ્દા િ.ં૫.૫ િી 
શરતોનુ ંપાલિ િ થતા,ં તા.૦૩.૧૧.૨૦૧૮િા રોજ કાપી િાખંિામા ંઆિેલ છે. ફોરમ દ્વારા સદર 
િીજ જોડાણ અંગે સામાિાળા િીજ કંપિીિા વિયમોનસુાર કાયયિાહી કરિી તે મજુબિી િોંધ 
કરેલ છે, પરંત ુિીજ જોડાણ કાપિા અંગેિી િોંધ કરેલ િથી. વિદ્યતુ પરુિઠા સડંહતા જાહરેિામા 
િ.ં૪/૨૦૧૫ મા ંવિભાગ-૮ મજુબ કામ ચલાઉ િીજ જોડાણ કાપિા અંગેિી વિગતો દશાયિેલ છે, 

જેમા ં વિડદિષ્ટ કરેલ જોગિાઈ મજુબ સદર ગ્રાહક િ.ં૨૬૦૦૧૦૫૪૯૦૮ િાળા િીજ જોડાણિે 
સબંવંધત િીજ જોડાણ કાપિા અંગેિી કોઈ કારણ સદર જોગિાઈિે સસુગંત જણાત ુ ંિથી. સદર 
િીજ જોડાણિા િીજલબલિા િાણા ંપણ સામાિાળા િ.ં૨ દ્વારા વિયવમત ભરપાઈ કરિામા ંઆિે 
છે, જે સજંોગોમા ંસદર િીજ જોડાણિે કાપિાિી સામાિાળા િ.ં૧ િી કાયયિાહી વિડદિષ્ટ જોગિાઈ 
મજુબ જણાતી િથી.  

5.7. The following observations made by Hon’ble Supreme Court are of 

similar in nature in regard to present grievance. 
 

(1) Hon’ble Supreme Court in case of Chandu Khamaru v/s Nayan 
Malik (2011) 6 Supreme 1 referring to sub-section (1) of Section 
42 and sub-section (1) of Sec.43 of Electricity Act,2003 held that 

the provisions in the Electricity Act, 2003 make it amply clear 
that a distribution licensee has a statutory duty to supply 
electricity to an owner or occupier of any premises located in the 

area of supply of electricity of the distribution licensee, if such 
owner or occupier of the premises applied for it, and 

correspondingly every owner or occupier of any premises has a 
statutory right to apply for and obtain such electricity supply 
from the distribution licensee. 

 

(2) The Hon’ble Supreme Court in Chameli Singh and others V/s. 

State of U.P. and another, AIR 1996 SC 1051 held as follows: 
“7.  In any organized society, right to live as a human being is 

not ensured by meeting only the animal needs of man. It is 
secured only when he is assured of all facilities to develop 
himself and is freed from restrictions which inhibit his growth. 

All human rights are designed to achieve this object. Right to live 
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guaranteed in any civilized society implies the right to food, 

water, decent environment, education, medical care and shelter. 
These are basic human rights known to any civilized society.” 

 

૫.૮. તા.૨૮.૦૫.૨૦૧૯ િા રોજિી સિુિણી દર્યાિ તથા રજૂ કરાયેલ દસ્તાિેજી વિગતોિે ધ્યાિે 
લેતા ંઉપયુયક્ત વમલકત ખાતે અરજદાર તથા સામાિાળા િ.ં૨ બનેં્ન ભાઈઓ વમલકતમા ંિસિાટ 
કરતા હોિાનુ ંજણાિેલ છે, જેઓિી િચ્ચે વમલકત બાબતિો વિખિાદ છે તેમ જણાિેલ છે. સદર 
બનેં્ન ભાઈઓિે િીજ જોડાણ ચાલ ુ કરાિિા સબંવંધત સખુદ સમાધાિ હઠેળ વિિતંીપત્ર 
સામાિાળા િ.ં૧ િી સમક્ષ રજૂ કરિા ડદિ ૧૫ િો સમય આપિામા ંઆિેલ, પરંત ુબનેં્ન ભાઈઓ 
દ્વારા અલગ અલગ રીતે તેઓિા િીજ જોડાણિે ચાલ ુકરી આપિા જણાિેલ છે, જેિી વિગતો 
સામાિાળા િ.ં૧ દ્વારા તા.૧૪.૦૬.૨૦૧૯ િા પત્રથી રજૂ કરિામા ંઆિેલ છે. સદર બનેં્ન ભાઈઓ 
િચ્ચે િીજ જોડાણ સબંવંધત સખુદ સમાધાિ અંગેિો પ્રયાસ વિષ્ફળ ગયેલ હોઈ, પેરા િ.ં૫.૭ 
મા ંદશાયિેલ Hon’ble Supreme Court િા િીજ જોડાણ સબંવંધત િીજળી મેળિિાિા હક્ક 
સબંવંધત આદેશિે ધ્યાિે લેતા,ં સદર કેસમા ંઉપયુયક્ત રહણેાકંિી વમલકતમા,ં કે જેમા ંબનેં્ન ભાઈઓ 
રહણેાકં તરીકે ઉપયોગ કરે છે, િીજ જોડાણ ચાલ ુકરવુ ંઆિશ્યક જણાય છે.  

૫.૯. ઉપયુયક્ત સજંોગોમા ં સદર વમલકતમા ં સામાિાળા િ.ં૧ દ્વારા સ્થાવપત કરિામા ંઆિેલ િીજ 
જોડાણો પૈકી ગ્રાહક િ.ં૨૬૦૦૧૨૫૩૧૦૨ િાળુ િીજ જોડાણ ખોટા દસ્તાિેજી પરુાિાિે કારણે 
સ્થાવપત કરાયેલ હોઈ, જેિે ફોરમ દ્વારા રદ્દ કરિાિો હકુમ કરિામા ંઆિેલ છે, જે સ્િીકારિા 
પાત્ર છે, જ્યારે સામાિાળા િ.ં૧ દ્વારા ગ્રાહક િ.ં૨૬૦૦૧૦૫૪૯૦૮ િાળુ િીજ જોડાણ, કે જે િર્ય 
૧૯૯૨ મા ંસ્થાવપત કરિામા ંઆિેલ છે, જેિા િીજ િપરાશિા િીજ લબલો વિયવમત રીતે ભરપાઈ 
કરિામા ંઆિે છે, તે િીજ જોડાણ સબંવંધત વમલકતિા દસ્તાિેજી પરુાિા રજૂ કરેલ િ હોિાિા 
કારણોસર કાપી િાખંિામા ંઆિેલ છે, જેિે સદર વમલકતમા ંપિુ: સ્થાવપત કરી િીજ જોડાણ 
ચાલ ુકરિા આથી હકુમ કરિામા ંઆિે છે. સદર હકુમિા પાલિ અંગેિો અહિેાલ ડદિ ૩૦ મા ં
આ કચેરીિે મોકલિો.        

૫.૧૦. આ રીતે ઉપયુયક્ત પેરા િ.ં ૫.૫(૨) તથા ૫.૯ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૫.૧૧. ખચય અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૫.૧૨. અરજદારિી અરજી/ રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
   
 
         (ડદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૨૦.૦૬.૨૦૧૯. 


