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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૭/૨૦૧૮ 

અરજદાર : મે. ઉત્સિ જીિીંગ ફેક્ટરી, C/o. શ્રી ભરતભાઈ કાચા 
   “દેિ કરૂણા”  િીલકમલ પાકક  સોસાયટી 
   બસ સ્ટેન્ડ પાછળ, માણાિદર-૩૬૨૬૩૦   

  

રજૂઆત કરિાર: શ્રી ભરતભાઈ કે. કાચા  
વિરૂધ્ધ 

સામાિાળા : િાયબ ઈજિેર, 
પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ.  
પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૧, માણાિદર-૩૬૨૬૩૦ 
  

રજૂઆત કરિાર: શ્રી પી.પી.િોરા, કાયકપાલક ઈજિેર, પીજીિીસીએલ, જુિાગઢ(રૂરલ-૨).   
   શ્રી બી.એ.ખીરા, ડ.ેસપુ્રી.,પીજીિીસીએલ, માણાિદર.  

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, રાજકોટિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ 

ફોરમિી ફરરયાદ િ.ં૧૬/ક્િા.૦૩/૨૦૧૭-૧૮ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૧૦૪ 
તા.૦૩.૦૧.૨૦૧૮ િા હકુ્મથી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા 
કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસિ.ં૭/૨૦૧૮થી િોંધેલ છે.આ કેસિી સિુિણી તા.૨૨.૦૨.૨૦૧૮ 
િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર માણાિદર મકુામે ઉત્સિ જીિીંગ ફેક્ટરી, ગ્રાહક િ.ં ૩૫૫૦૧/૦૭૫૪૦/૭ થી LT 

િીજ જોડાણ ધરાિે છે. અરજદારે સદર ફેક્ટરી રક્રષ્િા ઈન્ડસ્રીિે િેચી િાખેલ છે. સદર િીજ 
જોડાણિા િામફેર માટે સ્થાવિક ઓરફસમા ંતપાસ કરતા ંજણાિેલ કે ક્પાઉન્ડીંગ ચાર્જ 
ભરપાઈ કરો તથા સ્પેશીયલ કોટકમા ંિીજચોરીિા લબલ ગેર કાયદેસર હોિા અંગેિો દાખલ 
કરેલ દાિો પરત ખેંચો ત્યાર બાદ િામફેર થઈ શકે. આથી િારાજ થઈ અરજદારે ફોરમ 
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સમક્ષ ફરરયાદ દાખલ કરેલ. ફોરમિો ચકુાદો માન્ય િ હોઈ, અરજદારે િીચે મજુબ 
જણાિેલ. 
(૧) અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ દંડિાલબલિી રકમ રૂ.૧૬,૮૫,૫૦૯.૯૧ચાર હપ્તામા ં

વ્યાજ સરહત ભરપાઈ કરેલ તેિી પહોંચ રજૂ કરેલ. અરજદારે જણાિેલ કે સદર 
િીજ જોડાણિા તમામ લબલ વિયવમત રીતે ભરપાઈ કરિામા ં આિે છે. આથી 
સામાિાળાનુ ંકોઈ પણ લેણુ ંબાકી િથી.  

(૨) સપ્લાય કોડ ૨૦૧૫ િા વિયમ ૪.૩૦ અિે રાન્સફર ઓફ કિેક્શિિા વિયમ ૪.૬૯ 
થી ૪.૭૨ િી જોગિાઈ મજુબ સામાિાળા િીજ કંપિીન ુિલણ કાયદાિી વિરૂધ્ધ 
જણાય છે.  

(૩) અરજદારિા વિસ્તારમા ંકોટિિી ફેક્ટરીઓ સીઝિલ હોય છે, જેથી ૬ થી ૮ માસ 
જ ચાલતી હોય છે. અરજદાર પણ દર િરે્ષ સીઝિલ ગ્રાહક તરીકેિો લાભ લેતા 
હોય છે. આથી અરજદારિી ફેક્ટરી જુલાઈ-ઓગસ્ટ-સપ્ટે્બર અિે ચોમાસ ુલબંાય 
તો ઓક્ટોબરમા ંપણ બધં રહતેી હોય છે. ત્યારે ફેક્ટરીમા ંમાત્ર પાણીિી જરૂરીયાત 
જેટલો જ પાિર િાપરે છે. અરજદારિી ફેક્ટરી ઓફ સીઝિિા પીરીયડમા ંહતી, 
અિે પ્રોડક્શિ પણ બધં જ હત ુ,ં તે દર્યાિ રીરડિંગ લેિા આિેલા મીટર રીડરે 
તા.૧૯.૦૮.૨૦૧૦ િા રોજ જણાિેલ કે મીટર રડસપ્લેમા ં8888888 તથા 0000000 
દેખાય છે,તો મીટર બદલિાિી અરજી આપી દો.આથી અરજદારે તા.૨૦.૦૮.૨૦૧૦ 
િા રોજ મીટર બદલિાિી અરજી આપેલ હતી. જુિ-જુલાઈનુ ંવિયવમત લબલ આિેલ 
હતુ.ં 

(૪) તા. 25.03.2010 િા રોજ ચેકીંગ સ્ક્િોડ દ્વારા િીજ જોડાણનુ ં ચેકીંગ કરિામા ં 
આિેલ તે િખતે મીટર બરાબર હત ુ.ં  

(૫) તા.૨૧.૦૮.૨૦૧૦િા રોજ અરજદારિે અરજી અન્િયે L&T મીટર િ.ં ૦૨૦૩૧૯૮૨ 
દૂર કરીિે િવુ ં ‘સીક્યોર’ કંપિીન ુમીટર મકૂિામા ંઆિેલ. અરજદારિી ફેક્ટરીમા ં
ઓફ સીઝિ પીરીયડ હોિાિા કારણે લોડ લઈ શકાયેલ િ હોઈ, મીટરિે બેટરી 
મોડ પર ચેક કરતા ં૯૪૯૬૭૨૯.૫ જેિો કોડ આિેલ, જેથી મીટરિે પરીક્ષણ માટે 
જુિાગઢ લેબોરેટરીમા ંલઈ જિામા ંઆિેલ.  

(૬) તા.૦૮.૦૯.૨૦૧૦ િા રોજ લેબોરેટરી પરરક્ષણમા ં મીટરમા ં દશાકિેલ કોડ 
િ.ં૯૪૯૬૭૨૯.૫િા આધારે સામાિાળા દ્વારા િીજચોરી અંગેિો કેસ દાખલ કરિામા ં
આિેલ.  

૨.૨. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા િીજચોરીિો આકે્ષપ કરી િીજચોરીન ુલબલ આપિામા ંઆિેલ 
છે તેમજ ફોજદારી ફરરયાદ દાખલ કરિામા ંઆિેલ છે. િીજચોરીિા લબલિી રકમ અરજદારે 
ભરપાઈ કરેલ છે, તેમજ સદર િીજચોરીિા િીજલબલિે ગેરકાયદેસર ઠેરિિા માટે 
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જુિાગઢિી ખાસ િીજ અદાલત સમક્ષ રદિાિી દાિો કરેલ છે, જે પડતર છે તથા ફોજદારી 
કેસ પણ પડતર છે.  

૨.૩. અવિિાયક સજંોગોિે કારણે અરજદારે સદર ફેક્ટરી અન્યિે િેચી રદધેલ છે અિે સદર િીજ 
જોડાણમા ંિવુ ંિામ દાખલ કરિા અથે જરૂરી ફોમક ભરીિે સામાિાળાિે અરજી કરેલ છે. 
પરંત ુસામાિાળા દ્વારા ઉપર્ુકક્ત પેરા િ.ં ૨.૧ મા ંદશાકવ્યા મજુબિી શરતો મકેૂલ છે. 

૨.૪. ફોરમિો હકુમ speaking order િથી. ઉપરાતં િીજ ગ્રાહકે િાધંા સાથે ભરપાઈ કરેલ 
િીજચોરી અંગેિી લબલિી રકમ પાછી મેળિિા માટે ખાસ િીજ અદાલતમા ંકરેલ દાિો કઈ 
કાયદાકીય જોગિાઈિા આધારે પાછો ખેંચી લેિો જોઈએ તેિી કોઈ સ્પષ્ટતા ફોરમિા 
હકુમમા ંિથી. િામફેર માટે ઉપરોક્ત બનેં્ન પિુક શરતો (૧) કંપાઉન્ડીંગ ચાર્જ અંગે તથા (૨) 
દાિો પાછો ખેંચી લેિા કઈ કાયદાકીય જોગિાઈઓમા ંસમાવિષ્ટ છે તે દશાકિેલ િથી.  

૨.૫. સપ્લાય કોડ ૨૦૧૫, વિયમ િ.ં ૪.૬ તથા ૪.૩૦ મજુબ કંપાઉન્ડીંગ ચાર્જિે લેણી રકમ ગણી 
લેિા બાબતે કોઈ જોગિાઈ િથી જેથી સદર જોગિાઈનુ ંખોટુ અથકઘટિ કરેલ છે.  

૨.૬. ઈલેક્રીસીટી એક્ટ, ૨૦૦૩, કલમ ૧૫૨ મજુબ કંપાઉન્ડીંગ ચાર્જ િીજ ગ્રાહક માટે સ્િૈચ્છછક 
છે તથા પરસ્પર સમંવત ઉપર આધારીત છે. કંપાઉન્ડીંગ ચાર્જ ભરિાિી ફરજ િીજ ગ્રાહકિે 
પાડી શકાય િહીં કે કંપાઉન્ડીંગ ચાર્જિી રકમિે િીજ કંપિીિી લેણી રકમ તરીકે ગણી 
શકાય િહીં. કલમ ૧૫૨ મા ંિપરાયેલા શબ્દો “Any office authorised by it in this 

behalf …. may accept from consumer” ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે.  
૨.૭. કોટકમાથંી કેસ પાછો ખેંચિાિી શરત, ભારતિા બધંારણે આપેલ કાયદાકીય ઉપચારિા 

મળૂભતુ અવધકારિો ભગં છે. કોન્રાક્ટ એક્ટ ૧૮૩૨ મજુબ પણ આિી શરત વ્યથક છે અિે 
આિી સમજુતી બધંિકારક િથી. અરજદારિે સામાિાળા િીજ કંપિી તરફથી અન્યાય 
થયેલ હોિાનુ ં જણાતા ંઅરજદાર કોટકિો આશરો લીધેલ છે. આમ આ બીજી શરત પણ 
અન્યાયી અિે અયોગ્ય છે. 

૨.૮. અરજદારે ફોરમિો હકુમ રદ્દ બાતલ કરિા અરજ કરી તથા અરજદારિા િીજ જોડાણ અંગે 
િામફેર માટે સામાિાળા િીજ કંપિી બીિ-શરતી રીતે તાત્કાલીક િામફેર કરી આપે તેિો 
હકુમ કરિા વિિતંી કરી.               

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર માણાિદર મકુામે ઉત્સિ જીિીંગ ફેક્ટરી, ગ્રાહક િ.ં ૩૫૫૦૧/૦૭૫૪૦/૭ થી ૯૩ 

રક.િોટ િીજભારનુ ંLTMD  િીજ જોડાણ ધરાિે છે. સદર િીજ જોડાણમા ંિામફેર કરિા 
અંગે અરજદારે અરજી કરેલ છે.  

૩.૨. અરજદારિા સદર િીજ જોડાણ અંગેિી વિગતો િીચે મજુબ છે.  

(૧) તા.૨૧.૦૮.૨૦૧૦ િા રોજ સદર િીજ જોડાણ િીજ કંપિીિા અવધકારી દ્વારા તપાસી 
િીજ મીટર બદલિામા ં આિેલ. બદલાિેલ જુિા િીજ મીટરિે જુિાગઢ 
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લેબોરેટરીમા ં તા.૦૮.૦૯.૨૦૧૦ િા રોજ િધ ુ તપાસણી કરિામા ં આિેલ જેમા ં
મીટરમા ંelectronic device (circuit) િડ ેિીજચોરી માલમુ પડલે.    

(૨) િીજચોરીનુ ંપરુિણી લબલ રૂ.૧૬,૭૧,૦૬૦.૮૪ અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ તેમજ 
ફોજદારી ફરરયાદ િ.ં ૨૩૫૨/૨૦૧૦ થી દાખલ કરિામા ંઆિેલ. 

(૩) િીજચોરીિા પરુિણી લબલિી રકમ િાધંા સાથે અરજદારે િીચે મજુબ ભરપાઈ 
કરેલ. છે. 

 રૂ. ૮,૪૧,૫૦૦/- રસીદ િ.ં ૭૬૩૨૭૫ તા.૨૨.૧૧.૨૦૧૦. 
 રૂ. ૨,૮૦,૦૦૦/- રસીદ િ.ં ૭૬૭૨૨૯ તા.૨૨.૧૧.૨૦૧૦. 
 રૂ. ૨,૮૦,૦૦૦/- રસીદ િ.ં ૭૭૦૫૧૨ તા.૨૨.૦૧.૨૦૧૧. 
 રૂ. ૨,૮૧,૦૧૦/- રસીદ િ.ં ૭૭૪૩૪૬ તા.૨૨.૦૨.૨૦૧૧ 
 આમ કુલ રૂ. ૧૬,૮૨,૦૧૦/- િાધંા સાથે અરજદારે ભરપાઈ કરેલ પરંત ુક્પાઉન્ડીંગ 

ચાર્જ ભરપાઈ કરેલ િથી.  
(૪) સદર િીજચોરીિા કેસિી સામે અરજદાર દ્વારા રદિાિી દાિા િ.ં ૬/૨૦૧૪ દાખલ 

કરિામા ંઆિેલ છે, અિે હાલમા ંસદર દાિો પડતર છે.  
(૫) તા. ૨૨.૦૨.૨૦૧૭ િા રોજ ઉત્સિ જીિીંગ ફેક્ટરી હસ્તે શ્રી ભરતભાઈ કાચા દ્વારા 

રક્રષ્િા ઈન્ડસ્રીઝ િામિી ભાગીદારી પેઢીિા ભાગીદારો (૧) શ્રી અનરુાગ 
ચીમિલાલ માણાિદરીયા અિે (૨) શ્રી મકેુશભાઈ િાથાભાઈ ચાગેંલાિે િેચાણ 
કરતા,ં સદર ભાગીદારોએ િામફેર કરિા માટે માણાિદર પેટા-વિભાગીય કચેરી 
ખાતે અરજી કરેલ. સામાિાળાિા િકીલિા અલભપ્રાય મજુબ તેમજ Gujarat 

Government Gazette Acts dated 24.09.2015, Sub-Clause No.4 

અનસુાર જ્યા ંસધુી કંપિી સામે લીગલ કાયકિાહી તેમજ કંપિીનુ ંલેણ ુબાકી હોય 
તેિા સજંોગોમા ં િામફેરિી કાયકિાહી થઈ શકે િહીં. સામાિાળાિા પરરપત્ર 
િ.ંPGVCL/Revenue/compounding charge/568 dated 23.08.2017 

મજુબ અરજદારિા સદર િીજ જોડાણમા ં િીજચોરીિા કેસિો compounding 

charge 75 HP x 8000= Rs. 6,00,000/-ભરપાઈ કરિાપાત્ર છે. અરજદારિે 
પત્ર િ.ં ૧૬૧૨૪ તા. ૨૯.૦૯.૨૦૧૭ થી જિાબ પાઠિેલ છે.  

૩.૩. ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમ દ્વારા અરજદારિી સદર ફરરયાદ અન્િયે સામાિાળા િીજ 
કંપિીિી તરફેણમા ંચકુાદો આપેલ છે, જે યોગ્ય તેમજ વિયમોનસુાર છે.      

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

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણકય ઉપર આવુ ંછં. 
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૪.૧. અરજદાર, પેરા િ.ં ૨.૧ મા ંદશાકવ્યા મજુબનુ ંઉત્સિ જીિીંગ ફેક્ટરીિા િામનુ ંએલ.ટી. િીજ 
જોડાણ ધરાિે છે. સદર ફેક્ટરી અરજદારે રક્રશ્ના ઈન્ડસ્રીઝિે િેચાણ કરેલ છે અિે સદર 
િીજ જોડાણિે ઉત્સિ જીિીંગ ફેક્ટરીિા િામથી રક્રશ્ના ઈન્ડસ્રીઝિા િામ પર િામફેર કરિા 
માટે સામાિાળા િીજ કંપિીિે અરજી કરેલ છે, જેિે સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા િામફેર 
અંગેિી માન્ય અરજી તરીકે સ્િીકારેલ િથી.  

૪.૨. િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં ૩૫૫૦૧/૦૭૫૪૦/૭ િે સામાિાળાિી ચેકીંગ સ્ક્િોડ દ્વારા 
તા.૨૫.૦૩.૨૦૧૦િારોજ ચકાસિામા ંઆિેલ,તથા તા.૨૧.૦૮.૨૦૧૦િા રોજ સદર એલ.ટી. 
મીટરિે બદલાિી તેનુ ંતા.૦૮.૦૯.૨૦૧૦ િા રોજ જુિાગઢ લેબોરેટરીમા ંપરીક્ષણ કરિામા ં
આિેલ. સદર િીજ જોડાણમા ંિીજચોરી અંગેિા બિાિિે િોંધીિે સામાિાળા િીજ કંપિી 
દ્વારા િીજચોરીનુ ંપરુિણી લબલ આપિામા ંઆિેલ જે અરજદારે િાધંા સાથે  ભરપાઈ કરેલ 
છે, પરંત ુ ક્પાઉન્ડીંગ ચાર્જિી રકમ ભરપાઈ કરેલ િથી. સદર િીજચોરી અંગેિા કેસ 
બાબતે પેરા િ.ં૩.૨(૨) મજુબ ફોજદારી ફરરયાદ િ.ં૨૩૫૨/૨૦૧૦ દાખલ કરેલ છે તથા 
અરજદાર દ્વારા સદર િીજચોરીિા કેસિી સામે રદિાિી દાિા િ.ં ૬/૨૦૧૪ દાખલ કરિામા ં
આિેલ છે, જે હાલમા ંપડતર છે.  

૪.૩. અરજદારિી સદર િામફેર અરજીિા સદંભકમા ંસપ્લાય કોડ ૨૦૧૫, સેક્શિ ૪ િી કલમ  
૪.૩૦ િે િચંાણે લઈ શકાય, જે િીચે મજુબ છે. 
Clause 4.30:  

“An application for new connection, reconnection, addition or reduction of load, change 

of name or shifting of service line for any premises need not be entertained unless any 

dues relating to that premises or any dues of the applicant to the Distribution Licensee in 

respect of any other service connection held in his name anywhere in the jurisdiction of 

the Distribution Licensee have been cleared. 

Provided that in case the connection is released after recovery of earlier dues from the 

new applicant and in case the licensee, after availing appropriate legal remedies, get the 

full or part of the dues from the previous consumer/owner or occupier of that premise, the 

amount shall be refunded to the new consumer/owner or occupier from whom the dues 

have been recovered after adjusting the expenses to recover such dues.” 

 

 િીજ જોડાણ િામફેર અંગે સેક્શિ ૪ િી કલમ ૪.૬૯ થી ૪.૭૧ િે િચંાણે લઈ શકાય. 
અરજદારિા હાલિા કેસમા ંકલમ ૪.૭૧(૧), જે િીચે મજુબ છે, જેિે ધ્યાિે લેતા ંસદર િીજ 
જોડાણ સબંવંધત િસલુિા પાત્ર તમામ લેણાિંી પતાિટ કરાય િહીં ત્યા ં સધુી િીજ 
જોડાણિા િામફેર કરિા અંગેિી દરખાસ્ત સ્િીકારી શકાય િહીં.  
Clause 4.71(1) : The licensee shall deal with applications relating to change of 

consumer’s name due to change in ownership/occupancy of property in accordance with 

the procedure detailed below: 

(1)  The applicant shall apply for change of consumer’s name in the format prescribed 

in Annexure I or II (as applicable) to this Code, along with a copy of the latest bill 

duly paid. The request for transfer of connection shall not be accepted unless all dues 

recoverable against the concerned connection are settled. The application form shall 
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be accepted on showing proof of ownership/occupancy of property. A No-Objection 

Certificate from the registered consumer or authorized person of the premises shall 

be required for cases involving transfer of security deposit in the name of applicant. 

In the case where security deposit is to be transferred in the name of applicant, the 

shortfall in security deposit calculated in accordance with the GERC (Security 

Deposit) Regulations, 2005, as amended from time to time, shall be payable by the 

applicant. The licensee shall process the application form in accordance with clauses 

4.64 - 4.66 of this Code. 

 

 અરજદારિા સદર િીજ જોડાણિી સબંવંધત ક્પાઉન્ડીંગ ચાર્જિી રકમ અરજદારે ભરપાઈ 
કરેલ િથી. અરજદારે સદર િીજ જોડાણ સબંવંધત િીજચોરીિા કેસ અંગે પેરા િ.ં ૨.૨ મા ં
દશાકવ્યા મજુબ રદિાિી દાિો દાખલ કરેલ છે તેમજ સામાિાળા દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
ફોજદારી દાિો પણ વિલણિત થયેલ િથી.  

૪.૪. ઉપર્ુકક્ત સજંોગોમા ંઅરજદારિા સદર િીજ જોડાણ પેટે સબંવંધત લેણી રકમ િસલૂ થયા 
બાદ જ િીજ જોડાણ િામફેર અંગેિી કાયકિાહી કરી શકાય. અરજદારિા િીજ જોડાણમા ં
િામફેર અંગે, અરજદાર દ્વારા દાખલ કરિામા ં આિેલ દાિાિે પરત ખેંચિા અંગે, 
સામાિાળા કોઈપણ જાતિી શરતો િીજ જોડાણિા િામફેરિી મજૂંરીિી કાયકિાહી અથે મકૂી 
િ શકે.         

૪.૫. આથી આ રીતે પેરા િ.ં ૪.૪ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૬. ખચક અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૭. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
    
 
 
 
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૦૬.૦૩.૨૦૧૮. 
 

  


