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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૭૭/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી છત્રવસિંહ મોહિવસિંહ મહહડા,  
   મુ.ં દેશાડ.  તા. િાલલયા.  જી. ભરૂચ.   
રજૂઆત કરિાર: શ્રી ગજેન્રવસિંહ છત્રવસિંહ મહહડા, 

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : િાયબ ઈજિેર, 

દલક્ષણ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
પેટા-વિભાગીય કચેરી, િાલલયા. જી.ભરૂચ. 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી જે.એ.પટેલ, િાયબ ઈજિેર, ડીજીિીસીએલ, િાલલયા. 
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, દલક્ષણ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ,સરુતિા ગ્રાહક ફહરયાદ વિિારણ ફોરમિી 
ફહરયાદ િ.ં૨૧/૨૦૧૭-૧૮ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૭૮૮૫ તા.૧૭.૦૫.૨૦૧૭ િા 
હકુ્મથી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ 
કરી કેસ િ.ં૭૭/૨૦૧૭ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા.૧૯.૦૯.૨૦૧૭ િા રોજ 
રાખિામા ંઆિી. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર શ્રી છત્રવસિંહ મોહિવસિંહ મહહડા, ગામ શીિાડા ખાતે સરિે િ.ં ૪૬ મા ંખેતી વિષયક 

િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં ૦૩૭૧૪/ ૦૦૦૭૪/ ૭ થી ધરાિે છે. અરજદાર ખેતીકામ કરે છે.  
૨.૨. સરકારશ્રીિી યોજિા અન્િયે સામાિાળા િીજ કંપિીિા અવધકારી દ્વારા વિયત કાયયિાહી 

કરિામા ંઆિી િથી, જેથી અરજદારિે સહિ કરિાનુ ંથયેલ છે.  
૨.૩. ફોરમ દ્વારા પણ સદર ફહરયાદ અન્િયે યોગ્ય વિણયય કરિામા ંઆિેલ િથી. િીજ કંપિીિે 

નકુશાિ િ થાય તે મજુબિો વિણયય ફોરમ દ્વારા કરિામા ંઆિેલ છે. સામાિાળા િીજ 
કંપિીિા અવધકારીિે ફોરમ સમક્ષ રૂબરૂમા ંસિુિણીમા ંબોલાિેલ, પરંત ુકોઈપણ જાતિી 
પછૂતાછ કયાય િગર ફોરમ દ્વારા જે હકુમ કરિામા ંઆિેલ છે તે અરજદારિે મજૂંર િથી. 

૨.૪. સામાિાળા િીજ કંપિીિી િાલીયા કચેરી દ્વારા એ્િેસ્ટી યોજિા અન્િયે અરજદારિે 
મળિાપાત્ર લાભ આપેલ િ હોઈ સદર ફહરયાદ ઉદ્દભિેલ છે. 
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૨.૫. એ્િેસ્ટી યોજિા અંતગયત અરજદારનુ ંિીજ જોડાણ કાયમી ધોરણે કપાયેલ (PDC) િ હોઈ 
તેિે ધ્યાિમા ંરાખીિે ફોરમ દ્વારા વિણયય કરિામા ંઆિેલ છે, પરંત ુસદર એ્િેસ્ટી યોજિા 
હઠેળ અરજદારિી અરજી અન્િયે સામાિાળા દ્વારા જરૂરી કાયયિાહી કરીિે ભરિાપાત્ર રકમ 
ભરાિેલ. તેમજ સદર િીજ જોડાણિે  પિુ: જોડાણ પણ કરિામા ંઆિેલ છે. ત્યારબાદ 
સામાિાળા દ્વારા એ્િેસ્ટી યોજિા હઠેળિી સમાધાિ અન્િયેિી રકમ અરજદારિા ખાતામા ં
ચઢાિીિે બાકી િસલુિાપાત્ર રકમ દશાયિેલ છે જે સામાિાળાિી કાયયિાહી યોગ્ય િથી.  

૨.૬. સામાિાળા િીજ કંપિીિા અવધકારી દ્વારા અરજદારનુ ંખેતી વિષયક િીજ જોડાણ તેઓિા 
ledger મા ંPDC કરિાનુ ંરહી ગયેલ હોઈ તે કારણોસર અરજદારિે સદર િીજ જોડાણ, 

જે PDC થયેલ ગણીિે જે તે એ્િેસ્ટી યોજિામા ંસમાિેશ કરીિે પાછળિી સદર યોજિાિા 
લાભથી િલંચત રાખિામા ંઆિેલ છે.  

૨.૭. અરજદારિા સદર િીજ જોડાણિાળા તાલકુામા ંઘણા બધા કેસોમા ંસદર એ્િેસ્ટી યોજિાિો 
લાભ સામાિાળા દ્વારા આપિામા ંઆિેલ છે, પરંત ુઅરજદારિા કેસમા ંજે તે માન્ય રાખીિે 
અરજદારિે અન્યાય કરિામા ંઆિેલ છે.       

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. સામાિાળા દ્વારા અરજદારિા ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ અંગેિી માહહતી િીચે મજુબ રજૂ 

કરિામા ંઆિી. 
 (૧) ગ્રાહકનુ ંિામ: શ્રી છત્રવસિંહ મોહિવસિંહ મહહડા,  
 (૨) ગ્રાહક િ.ં: ૦૩૭૧૪/૦૦૦૭૪/૭.  સરિે િ.ં: ૪૬.  ગામ: શીિાડા. 
 (૩) િીજ જોડાણ તપાસણી તારીખ: ૦૯.૦૨.૨૦૧૧. િીજચોરીિો કેસ બિાિેલ. 

(૪) િીજચોરીિા બીલિી રકમ: રૂ. ૧,૫૪,૮૫૩.૦૦ + રૂ. ૧,૩૭,૮૫૩.00 એિજી  
     ચાર્જ + ૧૫,૦૦૦.00 ક્્પાઉન્ડીંગ ચાર્જ.  

(૫) િીજચોરી અંગેિી એફ.આઈ.આર. દાખલ કરેલ િથી. 
(૬) Amnesty Scheme 2012:  

 Amount paid Rs. 5000/- energy charge. MR No. 
 FE0686850/14.09.12. 

 Amount paid Rs. 15,000/- Compounding charge 
 MR No. FE0686851/14.09.12. 
 

(7) PDC reconnection Application: 
 Rs.300/- Reg. charge paid on 10.10.2012.  
 SR No.1632666. 

 
(8) E-urja system: Approval granted. 

 
(9) Estimated amount of Rs. 5980/- paid vide MR No. 
 833264 and 833265 dated 20.11.2013. 
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(10) PDC reconnection released as per Proforma-15: 
 08.11.2014. 
 

(11) LT billing system on 11.03.2011. 
 Adjustment Code 61, DR. Rs. 1,39,853/-. 
 At the time of adjustment Code 71, debit on 17.07.2015 as a 

theft amount to normal arrears.  
 

૩.૨. અરજદારિા ગ્રાહક િ.ં૦૩૭૧૪/૦૦૦૭૪/૭ િાળા ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિે 
તા.૦૯.૦૨.૨૦૧૧ િા રોજ િીજચોરીિા કેસમા ંપચંિામ/ુરોજકામ કરિામા ંઆિેલ. 

 પત્ર િ.ં ૩૮૪ તા.૧૭.૦૨.૨૦૧૧ િા રોજ િીજ અવધવિયમ ૨૦૦૩ િી કલમ ૧૩૫ મજુબ 
િીજચોરીનુ ંપરુિણી બીલ રૂ. ૧,૩૯,૮૫૩.૬૦ + રૂ. ૧૫,૦૦૦/- નુ ંઅરજદારિે પાઠિિામા ં
આિેલ. અરજદારનુ ંમીટર તથા સવિિસ િાયર િીજ જોડાણિા સ્થળ પરથી કાઢીિે જમા 
લીધેલ છે.  

૩.૩. અરજદારે Amnesty Scheme હઠેળ રૂ.૫૦૦૦/- રસીદ િ.ં FE686850 તા.૧૪.૦૯.૨૦૧૨ 
િા રોજ ભરપાઈ કરેલ તથા રૂ. ૧૫૦૦૦/- ક્પાઉન્ડીંગ ચાર્જ રસીદ િ.ં FE0686850  

and FE0686851 થી તા.૧૪.૦૯.૨૦૧૨િા રોજ ભરપાઈ કરેલ. ત્યાર બાદ ખેતી વિષયક 
િીજ જોડાણ પિુ: િીજ જોડાણ કરાિિા માટે રૂ.૩૦૦/ - િોંધણી ફી તા.૧૦.૧૦.૨૦૧૨ િા 
રોજ રસીદ િ.ં ૬૮૮૮૬૧ થી ભરપાઈ કરેલ, જેિો SR No.1632666 છે.  

૩.૪. તા.૧૮.૧૧.૨૦૧૩ િા રોજ અરજદારિે િીચે મજુબ અંદાજપત્ર આપિામા ંઆિેલ.  
  

Item Description Qty. Total value(Rs.) 

3HP 4W SER.CONN.(10-20HP) 1 1800.00 

LT line 3 PH 4W 34mm2 AAAC 
(WP.100KG/MT2) 

.25 3035.00 

PDC minimum charges 1 70.00 

Security Deposit for Ag. connection 1 1075.00 

 Total 5980.00 

 અંદાજપત્રિા ંિાણા ંઅરજદારે રસીદ િ.ં૮૩૩૨૬૪તથા૮૩૩૨૬૫તા.૨૦.૧૧.૧૩થી ભરપાઈ 
કરેલ.  

૩.૫. અરજદારનુ ં િીજ જોડાણ Proforma-15 મજુબ તા.૦૮.૧૧.૨૦૧૪ િા રોજ કાયયન્િીત 
કરિામા ંઆિેલ. 

૩.૬. અરજદારિા િીજબીલમા ંબાકી રકમ દશાયિિામા ંઆિેલ હોઈ, હાલિી ફહરયાદ ઉદ્દભિેલ 
છે. 

૩.૭. અરજદારિા િીજ જોડાણમા ંPRT-145 મજુબ March-April billed in May,2011 થી 
May-June billed in July,2012 દર્યાિિા સમયગાળામા ં ‘L’ (Lock)  હઠેળ 
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િીજબીલો આકરિામા ંઆિેલ છે.ત્યારબાદ June-July billed in August,2012 થી 
November-December billed in January,2015 દર્યાિ ‘X’ status દશાયિેલ છે.  

૩.૮. અરજદારે િીજબીલિી બાકી રકમ અન્િયે રજૂઆત કરતા ંસામાિાળા િીજ કંપિીિી િડી 
કચેરીનુ ંમાગયદશયિ તા.૧૬.૦૫.૨૦૧૬ િા રોજ માગિામા ંઆિેલ છે.  

 અરજદારનુ ંસદર ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ માફી યોજિાિો લાભ આપતી િખતે કાયમી 
ધોરણે કપાયેલ િ હત ુ.ં  

 સદર બાબત અંગેિી વિસ્તતૃ તપાસ સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા હાથ ધરિામા ંઆિેલ 
છે તેમજ જે તે જિાબદાર અવધકારી સામે કાયયિાહી કરિા અંગે પણ માહહતી સામાિાળાિી 
ઉપલી કચેરીમા ંમોકલિામા ંઆિેલ છે.  

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

પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણયય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. અરજદારિી હાલિી રજૂઆત સામાિાળા દ્વારા ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ ગ્રાહક 

િ.ં૦૩૭૧૪/૦૦૦૭૪/૭ િા િીજબીલમા ં બાકી દશાયિેલ િીજબીલિી રકમ સામે છે. 
સામાિાળા દ્વારા Amnesty Scheme મા ંઅરજદારિી અરજીિો સમાિેશ કરીિે ખેતી 
વિષયક િીજ જોડાણ પિુ: જોડાણ પણ િષય ૨૦૧૪ મા ંકરી આપેલ છે. ત્યાર બાદ સદર  
Amnesty Scheme મા ં માફ કરિામા ંઆિેલ િીજ જોડાણિી રકમ સદર ગ્રાહક િ.ં 
૦૩૭૧૪/૦૦૦૭૪/૭ મા ંિસલૂિા માટે દશાયિેલ હોઈ તેિી સમક્ષ પણ અરજદારે રજૂઆત 
કરેલ છે.  

૪.૨. સદર હાલિી અરજદારિી રજૂઆત પરત્િે ગજુરાત સરકાર, ઉજાય અિે પેટ્રોકેવમકલ્સ વિભાગ 
દ્વારા પ્રકાવશત Amnesty Scheme ઠરાિ િ.ં જીયિુી-૧૦-૨૦૧૦-૩૫૯૬-ક-૧ તા. 
૨૯.૦૩.૨૦૧૨ િે ધ્યાિે લેિામા ંઆિતા ંતેિી વિગત િીચે મજુબ છે. 
ઠરાિ: 
આથી રાજ્ય સરકાર પખુ્ત વિચારણાિા અંતે રાજ્યમા ંપ્રજાજિો કે જેઓ િીજબીલિી બાકી 
રકમિે કારણે િીજ જોડાણથી િલંચત છે તેઓિે િીજ જોડાણિી સવુિધા મળી રહ ેતે હતેથુી 
તેમજ િીજ વિતરણ કંપિીઓ તેમિી બાકી િીજબીલિી રકમ ઝડપથી િસલુ કરી શકે તે 
હતેથુી એક િખતિી રાહતિા પગલા ંતરીકે “માફી યોજિા” (Amnesty Scheme) જાહરે 
કરિાનુ ંઠરાિે છે. આ યોજિા હઠેળ કાયમી ધોરણે િીજ જોડાણ કપાયેલ ગ્રાહકોિા કેસો 
િીજ અવધવિયમ – ૨૦૦૩ િી કલમ ૧૩૫ હઠેળ ફક્ત પ્રથમ િખત િીજ ચોરીિા ગિુા 
માટે કાયમી ધોરણે કપાયેલ િીજ જોડાણો, અિે લબિગ્રાહકો, પડતર હદિાિી દાિાઓ અિે 
મદુત બહારિા કેસો આ યોજિા હઠેળ આિરી લેિાયેલ છે. આ યોજિા તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૨ 
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થી લાગ ુપાડિામા ંઆિશે. આ યોજિા હઠેળ વિવિધ પ્રકારિા િીજ જોડાણો માટે િીચે 
મજુબિી રકમ માફ કરિામા ંઆિશે. 
(૪) કૃવષ વિષયક હતેિુા િીજ જોડાણોિા અમલીકરણ માટેિી શરતો: 
- જો િીજબીલિી બાકી મળૂ રકમ રૂ. ૫૦૦૦/- સધુીિી હશે તો િીજ બીલિી 

પરેૂપરૂી ૧૦૦ % રકમ માફ કરિામા ંઆિશે તે ઉપરાતં વિલલંબત ચાર્જ અિે 
વ્યાજિી પરેૂપરૂી ૧૦૦% રકમ માફ કરિામા ંઆિશે. 

- જો િીજબીલિી બાકી મળૂ રકમ રૂ.૫૦૦૧ થી રૂ. ૧૦,૦૦૦ સધુીિી હશે તો મળૂ 
રકમિા ૮૫% રકમ માફ કરિામા ંઆિશે. તે ઉપરાતં વિલલંબત ચાર્જ અિે 
વ્યાજિી પરેૂપરૂી ૧૦૦% રકમ માફ કરિામા ંઆિશે.  

- જો િીજબીલિી બાકી મળૂ રકમ રૂ.૧૦૦૦૧ કે તેથી િધ ુહોય તો મળૂ રકમિા 
૭૦% રકમ માફ કરિામા ંઆિશે. પરંત ુ હકસાિોિે ભરિાપાત્ર મહત્તમ રકમ 
રૂ.૫૦૦૦ જ રહશેે. તે ઉપરાતં વિલલંબત ચાર્જ અિે વ્યાજિી પરેૂપરૂી રકમ માફ 
કરિામા ંઆિશે.   

- આમ હકસાિોિે પિુ: િીજ જોડાણ મેળિિા માટે ભરપાઈ કરિાિી િધમુા ંિધ ુ
રકમ માત્ર રૂ.૫૦૦૦ જ રહશેે.  

યોજિાિા અમલલકરણ માટેિી શરતો: 
(૧) આ યોજિાિો વ્યાપક પ્રમાણમા ંપ્રજાજિો દ્વારા લાભ લેિાય તે હતેથુી સબંવંધત 

િીજ કંપિીએ તેમિા વિસ્તારિા બહોળી પ્રવસધ્ધ્ધ ધરાિતા દૈવિક પત્રોમા ં
યોજિાિી જાહરેાત કરિાિી રહશેે. 

(૨) આ યોજિા તા. ૩૧.૧૨.૨૦૧૧ સધુીિા કેસોિે લાગ ુપડશે. 
(૩) આ યોજિા તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૨ થી તા. ૩૦.૦૯.૨૦૧૨ સધુી અમલમા ંરહશેે.  
(૪) આ યોજિા તમામ કક્ષાિા િીજ ગ્રાહકો/લબિ ગ્રાહકો કે જેમિા િીજ જોડાણો કાયમી 

ધોરણે કપાયેલ છે અિે જેમિી િીજબીલિી બાકી રકમ રૂવપયા એક કરોડ સધુીિી 
છે તેમિે લાગ ુપડશે.   

સદર ઠરાિિે િચંાણે લેતા ંતા.૩૧.૧૨.૨૦૧૧સધુીમા ંકાયમીધોરણે કપાયેલ િીજ જોડાણોિે 

સદર યોજિાિો લાભ મળિાપાત્ર દશાયિેલ છે. 

૪.૩. પેરા િ.ં ૩.૨ મા ંદશાયવ્યા મજુબ તા.૦૯.૦૨.૨૦૧૧ િા રોજ અરજદારનુ ંસદર િીજ જોડાણ 

ચેકીંગ શીટ િ.ં ૦૨૫૧૨ મજુબ કાપીિે મીટર તથા સવિિસ િાયર સામાિાળા દ્વારા જમા 

લીધેલ છે તેમ િોંધ કરેલ છે. અરજદારિે િીજ ચોરીનુ ંપરુિણી બીલ પણ આપિામા ં

આિેલ છે.  
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૪.૪. સદર િીજ જોડાણ િ.ં ૦૩૭૧૪/૦૦૭૪/૭ Consumer Ledger મજુબ સામાિાળા દ્વારા 
િીજ બીલલિંગ િીચે મજુબ થયાનુ ંિોંધાયેલ છે.  

Sr. 
No. 

Month Reading 
date 

Reading Consu-
mption 

Status 

1 Oct.billed in Nov.10 28.11.10 705 150  

2 Nov.-Dec.billed in Jan.-11 17.01.11 935 230  

3 Jan.-Feb.billed in March-11 28.03.11 935 0  

4 Mar.-Apr.billed in May-11 09.06.11 935 140 L 

5 May-June billed in July-11 27.07.11 1075 140  

6 July-Aug.billed in Sept.-11 09.10.11 1075 150 L 

7 Sept.-Oct.billed in Nov.-11 02.12.11 1075 150 L 

8 Nov.-Dec.billed in Jan.-12 26.01.12 1075 0 L 

9 Jan.-Feb.billed in March-12 27.03.12 1075 0 L 

10 Mar.-Apr.billed in May-12 12.06.12 1075 0 L 

11 May-June billed in July-12 06.08.12 1075 0 L 

12 Aug.billed in Sept.-12 16.10.12 1075 0 X 

13 Oct.billed in Nov.-12 10.12.12 1075 0 X 

14 Dec.billed in Jan.-13 16.02.13 1075 0 X 

15 Feb.billed in March-13 18.04.13 1075 0 X 

16 Apr.billed in May-13 19.06.13 1075 0 X 

17 June billed in July-13 24.08.13 1075 0 X 

18 Aug. billed in Sept.-13 20.10.13 1075 0 X 

19 Oct. billed in Nov.-13 18.12.13 1075 0 X 

20 Dec. billed in Jan.-14 19.02.14 1075 0 X 

21 Feb.billed in March-14 12.04.14 1075 0 X 

22 Apr. billed in May-14 10.06.14 1075 0 X 

23 June billed in July-14 01.08.14 1075 0 X 

24 Aug. billed in Sept.14 08.10.14 1075 0 X 

25 Oct. billed in Nov.-14 12.12.14 1075 0 X 

26 Dec. billed in Jan.-15 09.02.15 1075 0 X 

27 Jan.-Feb.billed in March-15 01.04.15 1075 0  

28 Mar.-Apr.billed in May-15 11.05.15 1075 0  

29 May-June billed in July-15 06.07.15 1075 0  

30 July-Aug.billed in Sept.-15 13.09.15 1075 760 L 

31 Sept.-Oct.billed in Nov.-15 01.11.15 4712 3637  

32 Nov.-Dec.billed in Jan.-16 17.01.16 5774 1062  

33 Jan.-Feb.billed in March-16 26.02.16 6734 960  

34 March-Apr. billed in May-16 16.05.16 8389 1655  

35 May-June billed in July-16 09.07.16 8389 1230 L 

36 July-Aug.billed in Sept.-16 12.09.16 8389 400  

37 Sept.-Oct.billed in Nov.-16 28.11.16 8389 1030 L 

38 Nov.-Dec.billed in Jan.-17 12.01.17 8389 0  

39 Jan.-Feb.billed in March-17 08.03.17 12249 3460  

 

 સદર િીજ બીલલિંગ મજુબ તા.૦૯.૦૨.૨૦૧૧ િા રોજ િીજ જોડાણ કાપી િાખ્યા બાદ 

સામાિાળા દ્વારા March-April billed in May,2011, bill date 09.06.2011 િા રોજ 
‘Lock’ મજુબ બીલલિંગ કરિામા ંઆિેલ છે. ત્યાર બાદ તા.૨૭.૦૭.૨૦૧૧ િા રોજ ૧૪૦ 
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યવુિટનુ ં તથા ત્યાર બાદ May-June billed in July,2012 સધુી ‘Lock” status 

બીલલિંગ કરિામા ંઆિેલ છે.  
 August billed in September,2012 તા.૧૬.૧૦.૨૦૧૨ િા િીજબીલમા ંઅરજદારનુ ં

િીજ જોડાણ ‘X’ status PDC દશાયિેલ છે.  
 સદર ઉપયુયક્ત િીજ જોડાણ તા. ૦૯.૦૨.૨૦૧૧ િા રોજ કાપી િાખીિે મીટર તથા સવિિસ 

િાયર જમા લેિામા ંઆિેલ હોિાનુ ંિોંધાયેલ છે. ત્યાર બાદ અરજદાર દ્વારા િીજબીલિી 
રકમ પણ ભરપાઈ કરેલ હોય તેમ જણાત ુ ંિથી. સામાિાળા દ્વારા સદર િીજજોડાણ હંગામી 
ધોરણે કાપી િાખ્યા બાદ કાયમી ધોરણે કાપિાિી કાયયિાહી કરેલ હોય તેિા કોઈ દસ્તાિેજી 
પરુાિા રજૂ કરેલ િથી.  

 તા. ૦૯.૦૨.૨૦૧૧ િા પચંિામા/રોજકામ મજુબ સદર િીજ જોડાણ કાપીિે મીટર થતા 
સવિિસ િાયર જમા લીધેલ છે તેમ દશાયિેલ છે, પરંત ુસદર િીજ જોડાણિે PRT-145 

મજુબ તા.૧૬.૧૦.૨૦૧૨ િા િીજબીલમા ં ‘X’ status દશાયિીિે કાયમી ધોરણે કપાયેલ 
દશાયિેલ છે.  

૪.૫. GERC Supply Code Related Regulation 11 of 2005 provisions are 

applicable at that point of time when checking of connection of 

appellant was made. Relevant provisions relating to disconnection 

is as under: 

 Clause 8.7.4.    
“If power supply to any consumer remains disconnected for a period of 

six months for non-payment of electricity charges or any other charges or non- 

compliance of any direction under this code and effective steps have not been 

taken by the consumer to remove the cause of disconnection, the Agreement 

of the licensee with the consumer for supply of electricity shall be deemed to 

have been terminated with consequential effect on expiry of the such period 

of six months. On termination of the Agreement, the Distribution Licensee 

have right to remove the service line and other installation through which the 

supply of electricity was commenced and the consumer has no right regarding 

refund of the service line charges paid initially while taking the service. The 

supply of electricity to the consumer once disconnected for theft or 

unauthorised use and if no reconnection order has been given by the 

assessing authority or by Special Court then the licensee has right to remove 

the service and the apparatus.” 
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In this case, electric connection was checked on 09.02.2011 and 

was booked under theft of electricity. The said connection was 

disconnected and Respondent has removed meter and service line 

from the installation of Appellant. Neither Appellant has paid the 

supplementary bill of theft of energy nor Respondent has provided 

the documents relating to the reconnection of said agriculture 

connection. The consumption of Appellant is as per PRT-145 status 

as per Para No. 4.4.  From this it is presumed that agriculture 

connection of Appellant was disconnected on 09.02.2011 and it is 

disconnected thereafter up to Respondent marked as PDC on date 

of billing on 16.12.2012 as ‘X’ status. Even while reading of supply 

Code Provision Clause 8.7.4, if connection remained disconnected 

for more than six months, then agreement of the Respondent with 

the Appellant for supply of electricity shall be deemed to have been 

terminated with consequential effect on expiry of six months. 

Therefore, agriculture connection of Appellant deemed to have been 

declared as terminated after 09.08.2011 but Respondent has not 

carried out the process of termination of agreement thereafter, but 

as per PRT-145, marked PDC ‘X’ status on 16.10.2012  August 

billed in September,2012 billing period. 

4.6. CEO & SE(O&M), Bharuch has submitted letter seeking guideline 

for benefit given under Amnesty Scheme-2012 to Appellant vide 

letter No. 2084 dated 22.03.2017, in which brief history of the case 

of appellant shown as under: 

 Shri C.M.Mahida, agriculture consumer, Valia sub-division was 

detected in theft of energy and booked under Clause 135 of 

Electricity Act,2003 on 09.02.2017. Supplementary bill of 

Rs.1,39,853.69 was served  to Appellant but FIR was not lodged by 

concerned Dy. Engineer of Valia sub-division. Supplementary bill 

issued was not paid by the Appellant. Meter with service wire was 
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removed on 09.02.2011. Neither action was taken by Respondent  

for recovery of outstanding dues nor any action was taken for 

making said connection PDC. During this period, GoG had 

declared the Amnesty Scheme-2012 to those consumers whose 

connections were made PDC on 31.12.2011 as per records of 

Respondent. 

 Valiya sub-division had allowed the Appellant to apply under said 

Amnesty scheme though consumer was not PDC and settled the 

case under Amnesty Scheme by accepting Rs. 5000/- (Energy bill) 

+ Rs.15000/- (compounding charges) against total outstanding 

amount of Rs.1,47,240.44 on 14.09.2012. It is stated that after 

settlement of necessary adjustment made in Appellant’s  Ledger  to 

clear the outstanding arrears but the adjustment was not entered 

in the system by operating necessary Code. Appellant had applied 

for PDC reconnection on 10.10.2012 and accordingly the said 

connection reopened in the month of March,2015. But the arrears 

of Rs. 1,39,853.60 was appeared in appellant’s bill as outstanding 

arrears. Therefore, Appellant has applied on 11.05.2016 before 

Respondent and mentioned that benefit of Amnesty Scheme was 

not given to him. It is stated that said subject matter was verified 

with records and fact came that Valia sub-division has wrongly 

given the one time benefit of the Amnesty Scheme-2012 to the 

Appellant without observing prescribed conditions of the scheme 

and also made PDC reconnection without observing company’s 

rules. 

 It is submitted that said matter was put up before Hon’ble Energy 

Minister, GoG on 05.01.2017 at Corporate Office, Surat. 

Respondent CEO has requested General Manager (F&A), DGVCL 

Bharuch to give guideline in the above subject matter whether 

benefit of Amnesty Scheme-2012 is applicable or not? 
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4.7. From the above, it is fact on record that case of Appellant was 

covered under Amnesty Scheme-2012 by Respondent Valia sub-

division, but outstanding amount was not adjusted in the 

computer system of Respondent against account of appellant, 

under Amnesty Scheme-2012. 

4.8. From the observations, it is fact on record that Respondent has not 

made the agriculture connection of Appellant PDC though the 

connection was disconnected on 09.02.2011 while checking of 

connection and serving of supplementary bill for theft of energy. 

 As per provision mentioned in above Clause 8.7.4, agriculture 

connection deemed to be disconnected after expiry of six months 

from the date of disconnection i.e. 09.02.2011, but Respondent has 

not processed for PDC of said connection in their system. 

Meanwhile Amnesty Scheme-2012 of GoG was introduced, and 

Respondent has covered Appellant under Amnesty Scheme-2012. 

Thereafter agriculture connection was made PDC reconnected by 

Respondent by observing formalities of PDC reconnection and 

payment of estimate, and agriculture PDC connection was released 

in March,2015.      

4.9. It is also observed that application of PDC reconnection was made 

on 10.10.2012 and agriculture connection was reconnected on 

08.11.2014. Respondent has taken two years time for reconnection 

of agriculture connection. 

 It is also observed that PDC reconnection application was made by 

Smt. Vasuben Chhatrasinh Mahida for 5 HP load demand on 

10.10.2012 vide SR No. 1632666, while Respondent has accorded 

approval for PDC reconnection in the name of Shri Chhatrasinh 

Mohansinh Mahida. No due certificate dated 10.10.2012 was 

issued by Respondent, Valia sub-division, to Smt. Vasuben 

Chhatrasinh Mahida mentioning details of payment of Amnesty 

Scheme.  
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 Executive Engineer, Ankleshwar has also noted the above 

observations in his letter No. 119 dated 14.09.2016 and asked Dy. 

Engineer, Valia sub-division to submit investigation report of the 

said subject matter after getting explanation of concerned employee 

of Respondent.   

4.10. From the above observations it reveals that Respondent had not 

acted in accordance with provision of Supply Code Clause No.8.7.4 

and made agriculture connection PDC in their system, which is the 

main reason for status of agriculture connection remain alive and 

not PDC as on 31.12.2011 and for that Appellant was deprived 

from the benefit of Amnesty Scheme-2012 as per action of 

Respondent. In fact, application of Appellant under Amnesty 

Scheme was entertained by Respondent overlooking the condition 

of Amnesty Scheme-2012 and allowed his application. In these 

circumstances, case of Appellant seems to be considered for 

passing benefit of Amnesty Scheme-2012. 

4.11. Respondent is directed to take disciplinary action against concern 

employees who are responsible for not making connection PDC as 

per Clause No. 8.7.4 of Supply Code Notification 2005.  

 The action taken report may be reported within 120 days on receipt 

of this order.  
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Copy of the order is sent to Chief Engineer, DGVCL for monitoring 

aspect of order and making discipline among the staff of 

Respondent.   

4.12. I order accordingly. 

4.13. No order as to costs. 

4.14. With this order, representation/Application stands disposed of.  

 

 

 

(Dilip Raval) 
                    Electricity Ombudsman 

                      Gujarat State 
Ahmedabad. 

Date: 17.10.2017. 

 


