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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૨૧/૨૦૧૮ 

અરજદાર : શ્રી એ. મોહિ સેરિાઈ 

      ૭૫૬/ એ, મણીલક્ષ્મી સોસાયટી, 
    આદદિાથ િગર, ઓઢિ. અમદાિાદ-૩૮૨૪૧૫ 
 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી એ. મોહિ સેરિાઈ 
વિરૂધ્ધ 

સામાિાળા : િાયબ ઈજિેર, 
ઉત્તર ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ.  
ઈન્ડસ્ટ્રીયલ પેટા-વિભાગીય કચેરી, કઠિાડા-૩૮૨૪૩૦ 
તા. દસક્રોઈ. જી. અમદાિાદ. 
   

રજૂઆત કરિાર: શ્રી બી.કે.પટેલ, િાયબ ઈજિેર,યજુીિીસીએલ, કઠિાડા 
   શ્રી એમ.એમ.જસાિી, ડ.ેસવુિ.(એકાઉન્ટસ)્, યજુીિીસીએલ, કઠિાડા 
 

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

ફદરયાદ િ.ં UG-04-003-2017-18 અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૨૨૧૫ તા.૨૮.૦૨.૨૦૧૮ િા 
હકુ્મથી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
િ.ં૨૧/૨૦૧૮ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા.૧૨.૦૪.૨૦૧૮ િા રોજ રાખેલ, પરંત ુસામાિાળા 
હાજર રહલે િહીં. સદર કેસિી બીજી સિુિણી તા.૨૪.૦૪.૨૦૧૮ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા સીટી મામલતદારશ્રીિા તા.૨૪.૦૯.૨૦૧૦ િા હકુમ દ્વારા િીજ જોડાણ 

કાપી િાખિામા ંઆિેલ. િીજ જોડાણિે કાપી િાખ્યા બાદ, અરજદારનુ ંકારખાનુ ંબધં હોિા છતા ં
પણ વમવિમમ િીજલબલ આપિામા ંઆિતુ ંહત ુ,ં જેમા ંિર્ષ ૨૦૧૪ સધુી સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા 
રૂ.૧,૩૬,૭૫૭.૮૪ િસલૂિામા ંઆિેલ છે.  
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 તા.૦૭.૦૩.૨૦૧૫ િા રોજ સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા સદર િીજ જોડાણિે કાયમી ધોરણે કાપી 
િાખિામા ંઆિેલ છે, તેમજ િીજલબલ આપિાનુ ંબધં કરિામા ંઆિેલ છે. િીજ જોડાણિા સ્ટ્થળ 
પરથી રાન્સફોમષર પણ લઈ જિામા ંઆિેલ છે. 

 સામાિાળા દ્વારા હાલમા ંઆપિામા ંઆિેલ અંદાજપત્રમા ંવમવિમમ ચાર્જ પેટે રૂ.૧,૨૨,૪૦૦/- તથા 
જૂિી િસલૂાત પેટે રૂ. ૧૭,૮૫૨/-, આમ કુલ રૂ.૨,૭૭,૦૦૯.૮૪ િસલૂિામા ંઆિેલ છે, જે ગેરકાયદેસર 
છે.  

૨.૨. અરજદારે તા.૦૫.૧૨.૨૦૧૩ િા રોજ ઈ્પેક્ટ ફી ભરીિે સદર જગ્યાિો કબ્જો વિયવમત કરાિેલ, જે 
બાબતનુ ંિમાણપત્ર રજૂ કયુું. ઈ્પેક્ટ ફી ભયાષ બાદ તે અંગેિા પરુાિા સામાિાળા િીજ કંપિીિે 
રજૂ કરેલ, તેમજ અિાર િિાર રજૂઆત કરિા છતા ંસામાિાળા દ્વારા િીજ જોડાણ ચાલ ુકરિામા ં
આિેલ િહોત ુ.ં  

૨.૩. અરજદારિા સદર િીજ જોડાણિી કોઈ પણ લેણી રકમ બાકી િ હોિા છતા,ં તેમજ અમદાિાદ 
ગ્રા્ય કોટષમા ંરે.દદ.મ.ુિ.ં૬૫૭/ ૨૦૧૦ મા ંમિાઈ હકુમિો દાિો દાખલ કરેલ હતો, તે પરુાિાિે ધ્યાિે 
લઈ તા.૧૪.૧૨.૨૦૧૬િા રોજ અરજદારિો મિાઈ હકુમ મજૂંર કરેલ. સામાિાળા દ્વારા િીજ જોડાણિે 
કાયમી ધોરણે કાપિાિી કાયષિાહી સામે અરજદારે િાધંો ઉઠાિેલ.  

૨.૪. અરજદારે િામદાર હાઈકોટષમા ંSCA No. 10343/2015 દાખલ કરેલ જેમા ંિામદાર હાઈકોટષ  દ્વારા  
તા.૦૬.૧૧.૨૦૧૭ િા રોજ સદર િીજ જોડાણિે દદિ ૧૦મા ંચાલ ુકરી આપિા હકુમ કરિામા ંઆિેલ, 

તેમ છતા ંસામાિાળા દ્વારા સદર હકુમનુ ંપાલિ કરિામા ંઆિેલ િહી, અિે િીજ જોડાણ દદિ ૧૦ 
મા ં ચાલ ુ કરી આપિામા ંઆિેલ િહી. િામદાર હાઈકોટષિા હકુમ બાદ ૫૦ દદિસ થયેલ હોઈ, 

અરજદારે સામાિાળા િીજ કંપિીિે રીમાઈન્ડર અરજી કરેલ, પરંત ુસામાિાળા દ્વારા િીજ જોડાણ 
ચાલ ુિ કરાતા ં contempt of court appeal િામદાર હાઈકોટષમા ં કરેલ, જેિો હકુમ િામદાર 
હાઈકોટષ  દ્વારા તા. ૨૧.૧૨.૨૦૧૭ િા રોજ કરિામા ંઆિેલ, જેમા ંદદિસ ચારમા ંિીજ જોડાણ ચાલ ુ
કરિા આદેશ કરિામા ંઆિેલ, જેથી તા. ૨૨.૧૨.૨૦૧૭ િા રોજ સામાિાળા દ્વારા િીજ જોડાણ ચાલ ુ
કરિામા ંઆિેલ, જેિા અંદાજપત્ર પેટે અરજદારે રૂ.૨,૫૯,૧૫૧/- િાધંા સાથે ભરપાઈ કરેલ છે. 

૨.૫. અરજદારે આગાઉ જ્યારે િીજ જોડાણ મેળિેલ તે િખતે સીંગલ ફેઈઝ િીજ જોડાણ પેટે રૂ.૭,૯૩૫/ 
તથા થ્રી ફેઈઝ િીજ જોડાણ પેટે રૂ.૧,૪૮,૦૪૨/ - ભરપાઈ કરેલ હતા, જેમા ંરાન્સફોમષર ચાર્જ પેટે 
રૂ.૯૩,૮૩૦/ - તેમજ Security Deposit પેટે રૂ. ૪૩,૨૭૪/ - ભરપાઈ કરેલ હતા.  

 િામદાર હાઈકોટષિા આદેશ બાદ સામાિાળા દ્વારા હાલમા ંઆપિામા ંઆિેલ અંદાજપત્રમા ંસદર 
ચાર્જ ફરી િખત િસલૂિામા ંઆિેલ છે, જે ગેરકાયદેસર છે. અરજદારનુ ંિીજ જોડાણ છેલ્લા આઠ 
િર્ષથી બધં છે, તેમજ િીજલબલિી કોઈપણ રકમ બાકી રાખેલ િથી, તેમ છતા ંઅરજદારિે કસરૂિાર 
ઠેરિિામા ંઆિેલ છે. અરજદારે ઈ્પેક્ટ ફી તથા ફેક્ટરી લાઈસન્સિી િકલ રજૂ કરી.  

૨.૬. અરજદારે જણાિેલ કે સરકારશ્રી દ્વારા બહાર પડાયેલ ઈ્પેક્ટફીિા કાયદા મજુબ બાધંકામિે 
વિયવમત બિાિિા અંગે ઈ્પેક્ટ ફી તા.૦૫.૧૨.૨૦૧૩ િા રોજ ભરપાઈ કયાષ બાદ, સામાિાળા િીજ 
કંપિી દ્વારા િીજ જોડાણિે ચાલ ુકરિા અંગે લેલખતમા ંજાણ કરાતા,ં સામિાળા િીજ કંપિી દ્વારા 
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મામલતદારશ્રીનુ ંNo Objection Certificate રજૂ કરિા જણાિેલ. િામદાર કોટષિો હકુમ  હોિા 
છતા ંિીજ જોડાણ આપિામા ંઆિેલ િહી.  

૨.૭. િામદાર હાઈકોટષિા હકુમ બાદ િીજ જોડાણ ચાલ ુકયાષ બાદ આશરે ત્રણ માસ િીતી ગયા હોિા 
છતા ંપણ સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા િીજલબલ આપિામા ંઆિેલ િહીં. અરજદારિી રજૂઆત 
બાદ િીજલબલ આપિામા ંઆિેલ, જેમા ંપણ િીચે મજુબિી ભલૂો કરિામા ંઆિેલ છે.  
(૧) અગાઉ િીજ ગ્રાહક િ.ં ૨૬૪૧૩/૦૨૦૮૭/૩ નુ ંિીજલબલ આપિામા ંઆિતુ ંહત ુ.ં સદર િીજ 

જોડાણિે પિુ: ચાલ ુકરિામા ંઆિેલ છતા ંિીજલબલ ગ્રાહક િ.ં ૭૫૨૦૪/ ૦૨૦૮૭/ ૦ િાળુ 
આપિામા ંઆિેલ છે.  

(૨) સામાિાળા િીજ કંપિીિા અંદાજપત્ર મજુબ અરજદારિા તમામ પરુાિા મજુબ ૨૬/ ૧, 

પચંજન્ય એસ્ટ્ટેટિા િામિી જગ્યાએ ૧, પચંજન્ય એસ્ટ્ટેટિાળુ સરિામુ ંલખીિે િીજલબલ 
આપિામા ંઆિેલ છે.  

(૩) અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ િીજલબલમા ંSecurity Deposit રૂ.૪૫૪૫૪/- બતાિેલ છે, 

જે ઓછી બતાિિામા ંઆિેલ છે. અરજદાર પાસેથી Security Deposit પેટે રૂ.૧,૨૦,૮૩૩/- 
લેિામા ંઆિેલ છે.  

(૪) અંદાજપત્રમા ં વમવિમમ લબલિી રકમ પેટે રૂ.૧,૨૨,૪૦૦/- તથા જૂિી લેણી રકમ પેટે 
રૂ.૧૭,૮૫૨/- િસલૂ કરેલ હોિા છતા ંિીજલબલમા ંપાછલી બાકી રકમ રૂ.૩,૨૩૩/- ખોટી રીતે 
લેિામા ંઆિેલ છે. 

 સામાિાળા દ્વારા ઉપયુષક્ત ભલૂો કરિામા ંઆિેલ હોિા છતા ંઅરજદારે સદર િીજલબલિા ં
િાણા ંિાધંા સાથે ભરપાઈ કરેલ છે. સામાિાળા દ્વારા અરજદારિે અન્યાયી રીતે વ્યિહાર 
કરેલ હોય તેમ જણાય છે. અરજદારે સામિાળા િીજ કંપિીમા ંબે િબંરિો વ્યિહાર કરેલ 
િ હોઈ, સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા અરજદારિે હરેાિ પરેશાિ કરિામા ંઆિેલ છે, જે 
અંગે ન્યાય અપાિિા અરજદારે વિિવંત કરી.  

૨.૮. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે જણાિેલ કે િામદાર હાઈકોટષિા આદેશ બાદ િીજ જોડાણિે ચાલ ુ
કરતી િખતે િસલૂિામા ંઆિેલ અંદાજપત્રિી રકમ સામાિાળાએ ખોટી રીતે િસલેૂલ છે. વમવિમમ 
લબલિી રકમ િસલૂિાપાત્ર િથી. અંદાજપત્રિી રકમ તથા િસલેૂલ રકમ અંગે હયાત વિયમોનસુાર 
યોગ્ય ન્યાય કરિા અરજદારે વિિતંી કરી.              

3.0. Respondent has represented the case as under. 

3.1. Respondent has submitted brief history of the case as under:  

Name of Applicant Arunachalam Mohan Servai 

Date of application for 
getting new Ind. 
connection 

18.09.2009 

Address of connection Plot No.26/1, LS No.96, TP-3  
Opp. Panchjanya Ind.  
Tenament No.0429-31-1083-0001-D 
Owner: O/L- Kuberdas Hargovinddas 
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Occupier: A. Mohan Servai 
Tenament No. 0429-31-1092-0001-C 
Owner: O/L–Nagarji Urfe Nagji Mangaji Thakor 

Occupier: A.M.Servai 

Demanded Load 50 HP + 2 KW lighting 

T.S.No.& date UGVCL/KJD/Tech/2555/25.09.2009 

Estimated amount & 
date : 

Rs.148042/- & Rs.7935/- on 26.09.2009 

Estimate paid on 02.10.2009 

Dt.of release of conn. 01.11.2009 

Letter for disconn-
ection of connection 

from City Mamlatdar 

24.09.2010 as connection is in Govt. land by 
illegal encroachment. 

Disconnection order by 
Sub-division office 

12.10.2010 

Connection disconn-
ected with meter and 
service cable removal  

13.10.2010 vide checking sheet No.40659 
dated 13.10.2010. 

Site panchnama 
carried on 

16.10.2010 

Special application 
filed by arty in Hon’ble 
High Court 

SCA 15530/2011 

Oral order for SCA 
15530/2011 

13.02.2012. Matter is dismissed as 
withdrawn (The petitioner seeks permission to 
withdraw this petition) 

Consumer appeared in 
CGRF 

July,2012 

No. of CGRF order No.2893/07.08.12 dated 09.10.2014 
 (Case No.UG-02-029-201415) 

Consumer appeared 
before CGRF 

On 09.10.2014 
(Case No. UG-02-029-2014-15) 

No. of CGRF order No.11753/15.11.14 
Application rejected as Tenament number 
differed in Impact fee receipt. 

Appellant appeared in 

Ombudsman  

21.11.2014 (Case No. 163/2014) 

Ombudsman order No.551/10.12.14. Power supply can be 
restored only when legal ownership of land is 
established by Land Revenue authority. 

Date of Letter written 
by sub-division office  
to Mamlatdar city for 
giving opinion 
regarding ownership.  

On 02.08.2014 

Letter number from 
Mamlatdar  

No.1585/2014 of 30.10.14. As this factory is 
in LS No.96 and it is of Govt. ownership, 
connection cannot be given/reconnected. 

Letter written to EE, 
Sabarmati for 

11.02.2015 
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guideline to make the 
connection PDC 

Letter from EE, 
Sabarmati giving 
guideline 

23.02.15 – giving guideline to act as per letter 
No.1585/2014 of 30.10.14.of Mamlatdar city  

Date of connection 
made PDC  

03.07.2015 

Arrears at the time of 
PDC 

Rs. 15523.38 

Special Application in 
Hon’ble High Court 

SCA 10343/2015 dated 06.10.2015 

Advocate for defending 
the case 

Shri S.P.Hasurkar (LPA 571/2016 against the 
order of SCA 10343/2015) 

Judgement given by 
Hon’ble High Court on 
06.11.17 

UGVCL and Mamlatdar are directed to allow 
the electricity connection to Petitioner within 
10 days by completing formalities of payment 
of necessary charges. 

Judgement endorsed 
by Division Office to 
Sub-division office 

Vide letter No. 10711/15.11.2017  

  

૩.૨. સીટી મામલતદારિા પત્ર િ.ં સીટી/ જમીિ/ દબાણ/ ઓઢિ/ ૨૮૨૧/ ૧૦ તા.૨૪.૦૯.૨૦૧૦ થી 
સામાિાળાિે જણાિિામા ંઆિેલ કે િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં ૨૬૪૧૩/૦૨૦૮૭/ ૩ જે જગ્યા પર 
આપિામા ંઆિેલ છે તે જગ્યાએ ગેરકાયદેસર દબાણ કરી ફેક્ટરી ચલાિિામા ંઆિે છે, જેથી સદર 
િીજ જોડાણ કાપી િાખવુ.ં જેથી સામાિાળાએ તા.૧૩.૧૦.૨૦૧૦ િા રોજ સદર િીજ જોડાણ કાપી 
િાખી મીટર બોક્ષ તથા કેબલ કબ્જે લીધેલ. સદર િીજ જોડાણનુ ંવમવિમમ િીજલબલ અરજદારિે 
આપિામા ંઆિતુ ંહત ુ.ં તે િીજલબલિી રકમ તેઓ દ્વારા સપ્ટે્બર,૨૦૧૪ સધુી ભરપાઈ કરિામા ં
આિેલ. અરજદાર દ્વારા ્યવુિવસપલ કોપોરેશિમા ંઈ્પેક્ટ ફી ભરપાઈ કરી િીજ જોડાણ ફરીથી 
ચાલ ુ કરિા અરજી કરિામા ંઆિેલ. જેથી સામાિાળા દ્વારા તા.૦૨.૦૮.૨૦૧૪ િા પત્રથી સીટી 
મામલતદારશ્રીિો અલભિાય માગંિામા ં આિેલ, જે અનુસંધંાિે સીટી મામલતદારશ્રીએ 
તા.૩૦.૧૦.૨૦૧૪ િા પત્રથી સ્ટ્પષ્ટ અલભિાય આપેલ કે સદર િીજ જોડાણિાળી જમીિ સરકાર 
માલલકીિી છે, જેમા ંિગર પરિાિગીએ દબાણ કરી ફેક્ટરી બિાિેલ છે તેથી અરજદારનુ ંસદર િીજ 
જોડાણ ચાલ ુકરિાપાત્ર િથી.  

 અરજદાર દ્વારા ફોરમ સમક્ષ ફદરયાદ દાખલ કરિામા ંઆિેલ, જે ફદરયાદિે ફોરમ દ્વારા કેસ િ.ં UG-

02-029-2014-15 હઠેળ તા.૧૫.૧૧.૨૦૧૪િા હકુમથી ફેંસલ કરિામા ંઆિેલ, જેિાથી િારાજ થઈ 
અરજદારે વિદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષ ફદરયાદ દાખલ કરેલ. લોકપાલ દ્વારા કેસ િ.ં૧૬૩/૨૦૧૪ હઠેળ 
તા.૧૦.૧૨.૨૦૧૪ થી ચકુાદો આપી જણાિિામા ં આિેલ કે અરજદાર દ્વારા Land Revenue 

Authority તરફથી ફેક્ટરીિી જમીિ અંગેિી legal ownership રજૂ કયાષથી જ િીજ જોડાણ ચાલ ુ
કરી શકાય. સામાિાળાિી કુજાડ પેટા- વિભાગીય કચેરી દ્વારા વિભાગીય કચેરીિા માગષદશષિ હઠેળ 
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સદર િીજ જોડાણ તા.૦૭.૦૩.૨૦૧૫ િા રોજ કાયમી ધોરણે બધં કરિામા ં આિેલ, જે સમયે 
અરજદારિી બાકી લેણી રકમ રૂ. ૧૫૫૨૩.૩૮ હતી. 

 િામદાર હાઈ કોટષિા SCA No. 10343/2015 તથા MCA No. 3258/2017 મા ંકરેલ હકુમ 
મજુબ અરજદારનુ ંકાયમી ધોરણે બધં કરેલ (PDC) િીજ જોડાણ વિયમોનસુાર અંદાજપત્ર ભરપાઈ 
કરિાિી શરતે પિુ: ચાલ ુકરિામા ંઆિેલ છે, જેમા ંવમવિમમ ચાર્જ રૂ. ૧,૨૨,૪૦૦/- તથા િીજબીલ 
પર બાકી પડતી રકમ પરનુ ંવ્યાજ સાથે રૂ. ૧૭,૮૫૨/- િસલુ કરિામા ંઆિેલ. 

૩.૩. િામદાર હાઈકોટષ  દ્વારા SCA No. 10343/2015 િા હકુમ હઠેળ સદર િીજ જોડાણ ૧૦ દદિસમા ં
ચાલ ુકરિા તા.૦૬.૧૧.૨૦૧૭ િા રોજ હકુમ કરિામા ંઆિેલ. તા.૧૫.૧૧.૨૦૧૭ િા રોજ Panel 

Advocate િા અલભિાય સાથે િડી કચેરી પાસે માગષદશષિ માગંિામા ંઆિેલ, જેિી મજૂંરી િડી 
કચેરી દ્વારા તા.૧૫.૧૨.૧૭ િા રોજ આપિામા ંઆિેલ. આ દર્યાિ અરજદાર દ્વારા contempt of 

court અંગેિો કેસ દાખલ કરિામા ંઆિેલ તથા તેિા હકુમ મજુબ તા.૨૨.૧૨.૨૦૧૭ િા રોજ િીજ 
જોડાણ ચાલ ુકરેલ. સદર િીજ જોડાણનુ ંઅંદાજપત્ર તા.૨૨.૧૨.૨૦૧૭ િા રોજ અરજદારિે પાઠિેલ, 
જેિી રકમ અરજદાર દ્વારા તા.૨૮.૧૨.૨૦૧૭ િા રોજ ભરપાઈ કરિામા ંઆિેલ . 

૩.૪. અગાઉ િર્ષ ૨૦૦૯મા ંઅરજદારિે સામાિાળા િીજ કંપિીિા જે તે સમયિા િિતષમાિ વિયમોનસુાર 
અંદાજપત્રિી રકમ ભરપાઈ કયાષ બાદ િીજ જોડાણ આપિામા ંઆિેલ, જે અંદાજપત્રમા ંઅરજદાર 
દ્વારા ભરપાઈ કરેલ લાઈિ ચાર્જ તથા રાન્સફોમષર ચાર્જિી રકમ પરત કરિા પાત્ર િથી. અરજદાર 
દ્વારા અગાઉનુ ંિીજ જોડાણ મેળિતી િખતિી Security Deposit િી રકમ, હાલમા ંઆપિામા ં
આિેલ અંદાજપત્રમા ંિસલુિાિી થતી Security Deposit િી રકમમાથંી બાદ આપિામા ંઆિેલ 
છે. િિતષમાિ વિયમોનસુાર આપિામા ંઆિેલ અંદાજપત્રમા ંફીકસ ચાર્જ અિે વમવિમમ ચાર્જિી 
રકમ િસલુ કરિામા ંઆિેલ છે. 

૩.૫. અરજદારિે અગાઉ આપિામા ંઆિેલ િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં ૨૬૪૧૩/૦૨૦૮૭/૩ કુજાડ પેટા-
વિભાગીય કચેરી હઠેળ આપિામા ંઆિેલ હતુ.ં દર્યાિમા ંકુજાડ પેટા-વિભાગીય કચેરીન ુવિભાજિ 
થતા કઠિાડા પેટા-વિભાગીય કચેરી િિી સ્ટ્થાપિામા ં આિેલ. અરજદારિા િીજ જોડાણિાળો 
વિસ્ટ્તાર કઠિાડા પેટા-વિભાગીય કચેરી હઠેળ સમાવિષ્ટ હોઈ, િામદાર હાઈકોટષિા આદેશ અનસુાર 
તા.૨૨.૧૨.૨૦૧૭િા રોજ િીજ જોડાણ ચાલ ુકરિામા ંઆિેલ છે, જેિો ગ્રાહક િ.ં ૭૫૨૦૪/૦૨૦૮૭/૦ 
આપિામા ંઆિેલ છે, જેનુ ંિીજલબલ તા.૧૨.૦૩.૨૦૧૮ િા રોજ આપિામા ંઆિેલ છે. અરજદારિી 
રજૂઆત અન્િયે િીજલબલિા સરિામામા ંસધુારો કરી આપિામા ંઆિેલ છે. સદર વિગતિી જાણ 
અરજદારિે તા. ૦૯.૦૪.૨૦૧૮ િા પત્ર દ્વારા કરિામા ંઆિેલ છે.  

૩.૬. િામદાર હાઈકોટષિા આદેશ અનસુાર િીજ જોડાણ ચાલ ુકરિા અથે આપિામા ંઆિેલ અંદાજપત્રમા ં
જૂિી બાકી પડતી રકમ રૂ.૧૫૫૨૩/- તથા તેિા પર વ્યાજ સાથેિી રકમ રૂ.૧૭૮૫૨/- િસલુ કરેલ, 
જેમા ંસામાિાળાિી billing system દ્વારા ગણતરી કરતા ંિસલુિાપાત્ર રકમ રૂ.૨૧,૦૮૫/- થતી 
હોઈ, બાકી લેણી રકમ રૂ.૩,૨૩૩/- અરજદારિા િીજલબલમા ંિસલુ કરિામા ંઆિેલ છે. અરજદારિા 
િીજ જોડાણ હઠેળ Security Deposit િી રકમ રૂ.૧,૨૦,૮૩૩/- જરૂરી સધુારા બાદ કરિામા ંઆિેલ 
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છે, તેમજ હિે પછીિા િીજલબલમા ંસદર રકમ Security Deposit િા ખાિામા ંદશાષિિામા ંઆિશે. 
સદર ઉપયુષક્ત માદહતી અરજદારિે તા.૦૯.૦૪.૨૦૧૮ િા પત્ર દ્વારા આપિામા ંઆિેલ છે.  

૩.૭. િામદાર હાઈકોટષિા આદેશ અનસુાર િીજ જોડાણ ચાલ ુકરિા અથે અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ 
અંદાજપત્ર સામાિાળા િીજ કંપિીિા વિયમોનસુાર આપિામા ંઆિેલ હોઈ, સદર અંદાજપત્રિી 
રકમ િસલુિાપાત્ર છે.                         

::: ORDER ::: 

4.0. I have considered the contentions of the Appellant and the Respondent 

and the facts, statistics and relevant papers, which are on record, and 

considering them in detail, my findings are as under.  

4.1. The electric connection of Appellant was initially released by Respondent 

on 01.11.2009 for 50 HP + 2 KW load for industrial purpose at Tenament 

No.0429-31-1083-0001-D, 0429-31-1092-0001-C, Plot No. 26/1, LS No. 

96,TP-3, Opp. Panch Janya Ind. Appellant is occupier as per documents 

submitted by parties.  

4.2. Respondent had received letter dated 24.09.2010 from Mamlatdar for 

illegal encroachment of Government land by Appellant directing 

Respondent to disconnect electric supply. Accordingly, Respondent had 

issued disconnection notice on 12.10.2010 to Appellant and connection 

was disconnected on 13.10.2010. 

4.3. Against the action of disconnection of electric supply, Appellant had filed 

SCA No. 15530/2011 before Hon’ble High Court, which was later on 

withdrawn. 

4.4. Appellant had filed grievance before CGRF in July,2012 and aggrieved by 

order passed by CGRF, he had filed representation before Ombudsman. 

On 10.04.2014 Ombudsman had passed order in case No. 163/2014 

directing Respondent that electric supply can be restored only after legal 

ownership of land is established by Land Revenue Authority. Accordingly, 

Respondent had asked opinion from Mamlatdar vide letter dated 

02.08.2014, which was replied by Mamlatdar vide letter dated 30.10.2014 

mentioning that factory is at L.S.No.96 and it is of Government ownership, 

hence connection cannot be given/reconnected.  
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4.5. Respondent had disconnected electric supply permanently on 07.03.2015 

as per guidelines of concerned authority of Respondent. Previously electric 

supply was temporarily disconnected on 13.10.2010. Since then, as per 

say of Respondent, minimum energy bills were issued to appellant up to 

September,2014, and the amount of energy bills were paid by Appellant. 

 As stated by Respondent, electric connection was made PDC on 

07.03.2015 and at that time there was pending dues of Rs. 15,523.38.  

4.6. The electric connection of Appellant was temporarily disconnected on 

13.10.2010 and then after it was permanently disconnected on 

07.03.2015 by Respondent.  

 Electricity Supply Code & Related matters Regulation Notification 11 of 

2015 was existence during that period. Therefore, relevant provisions of 

Notification No.11 of 2005 were required to be taken in to consideration.  

 Section:8, Clause 8.7.4 : Disconnection of supply speaks as under:   

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. 

 

 The electric connection was released on 01.11.2009 and made temporary 

disconnected on 13.10.2010 and thereafter made permanently 

disconnected on 07.03.2015 by Respondent. The electric supply of 

Appellant was disconnected as per directives of Government authority i.e. 

City Mamlatdar. Appellant had not complied the directives given by 

Respondent and not produced legal ownership documents and not 

complied the cause of disconnection of electric supply as per notice issued 

by Respondent. 

 Respondent had removed the meter, box and service line at the time of 

temporary disconnection on 13.10.2010. 
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 Respondent has stated that due to ongoing litigations by appellant, 

permanent disconnection was not made. 

 Due to non-compliance of notice for a long time by Appellant, the 

connection was made PDC by Respondent. 

 4.7. The electric connection was made PDC on 07.03.2015, and as per order 

passed by Hon’ble High Court, the electric connection was restored on 

22.10.2017 by Respondent by recovering estimated amount as under: 

Sr.No. Description Amount in Rs. 

1. Fixed charge 43,000.00 

2. Security Deposit 75,379.00 

3. Agreement charges 100.00 

4. Registration fee 400.00 

5. Test Report charge 20.00 

6. Minimum charge 1,22,400.00 

7. Old arrears with DPC 17,852.00 

 Total 2,59,151.00 

Respondent has recovered minimum charges of Rs. 1,22,400/- in the 

estimate as reconnection of permanent disconnected electric connection 

of Appellant.  

4.8. The order passed by Hon’ble High Court in MCA No.3258 of 2017 in SCA 

No.10343 of 2015 on 26.12.2017. The observations made by Hon’ble High 

Court in Para No.3 are reproduced hereunder: 

 “In the aforesaid view, petition deserves to be allowed. The respondents 

herein and in particular respondent No. 4 and 5 are directed to allow the 

electricity connection to the petitioner at its industrial unit situated at 

Survey No. 96, Final Plot No.26 of Town Planning Scheme No.3 Odhav being 

Plot No.1 paiki admeasuring about 600 sq. yards within 10 days from the 

date the petitioner completes the formalities of payment of necessary 

charges, if any, required to be paid by the petitioner; or within 10 days from 

the date of receipt of this order. Petition is allowed accordingly.”  

 Hon’ble High Court has passed an order directing to restore the electric 

supply of appellant on receipt of payment of necessary charges. 

 The estimate issued by Respondent as per Para No.4.7 with recovering 

minimum charges from the date of PDC, along with other charges, for 

restoration of electric connection of Appellant, is as per norms, and 
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estimated amount is recoverable to reconnect power supply of industrial 

connection of Appellant.  

4.9. The question raised by appellant as per Para No. 2.7(1) and Para No. 2.7(3) 

are replied by Respondent vide Para No. 3.5 and Para No. 3.6. The issues 

of Security Deposit amount and recovery of dues amount are replied by 

Respondent, which seems correct.  

4.10. On above observations, recovery of minimum charges in the estimate is   

as per prevailing norms for providing PDC reconnection of electric 

connection to Appellant. The Forum order is acceptable.    

4.11. I order accordingly. 

4.12. No order as to costs. 

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

 

 
 

     (Dilip Raval) 
                         Electricity Ombudsman 

                          Gujarat State 

Ahmedabad. 
Date: 01.05.2018. 


