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!જુરાત િવ)તુ િનય-ંક આયોગ 

િવ)તુ લો3પાલ, !જુરાત રા5ય, 

પોલીટ83નીક 39પાઉ;ડ, બેર8ક ન.ં3, ?બાવાડ@, 

 અમદાવાદ-380015  

સમE 

 ક8સ ન.ં18/2019   
 

અરજદાર : !ી મેહ&દુ)શેુન ,લુામ)શેુન મીરઝા  
   રહ1. શ2ર તલાવ, ઘાસમડંાઈ, ભ;ચ-૩૯૨૦૨૧. 
   
રFૂઆત કરનાર: !ી સિતષDુમાર રમણભાઈ પરમાર, અિધDૃત Jિતિનિધ 

   !ી મેહ&દુ)શેુન ,લુામ)શેુન મીરઝા  
    

િવHIધ 

સામાવાળા :  કાયMપાલક ઈજનેર 
   દOPણ ,જુરાત વીજ કંપની Oલિમટ1ડ 
           શહ1ર િવભાગીય કચેરS, ભ;ચ-૩૯૨૦૨૧. 
 

રFૂઆત કરનાર:  !ી બી.એ.પચંાલ, નાયબ ઈજનેર,  
ડSVવીસીએલ, પાચંબWી પેટા-િવભાગીય કચેરS, ભ;ચ.   

     ::: રFૂઆત ::: 

1.0. અરજદાર1, દOPણ ,જુરાત વીજ કંપની Oલિમટ1ડ, Xરુતના Yાહક ફ[રયાદ િનવારણ ફોરમની 
ફ[રયાદ ન.ં૧૩૩/ ૨૦૧૮-૧૯ અ^વયે અપાયેલ )કુમ _માકં ૧૭૫૭ તા.૦૧.૦૨.૨૦૧૯ થી નારાજ 
થઈ અcે રdૂઆત કર1લ છે. h રdૂઆતને આ કચેરSના ક1સ રViટર1 દાખલ કરS ક1સ ન.ં૧૮/૨૦૧૯ 
થી નkધેલ છે. આ ક1સની Xનુવણી તા. ૨૬.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

2.0. Xનુવણી દરmયાન અરજદાર1 લેOખત તથા મૌOખક નીચે &જુબ રdૂઆત કરS. 
2.1. અરજદાર ભHચ ખાતે તેમના નામે આવેલ િમલકતમા,ં તા.31.10.1986 થી તેમના નામે 

વાPણ5ય િવષયક વીજ જોડાણ Sાહક ન.ં18612/30174/2 થી ધરાવે છે.  

2.2. અરજદાર8 સદર વીજ જોડાણ કાયમી ધોરણે બધં કરવા માટ8 સામાવાળાને તા.01.02.2017, તા. 

06.09.2017 તથા તા.08.10.2018 ના રોજ લેPખતમા ંરFૂઆત કર8લ. 

2.3. સદર િમલકત અરજદાર8 Vતૂકાળમા ંભાડ8 આપેલ અને હાલમા ંતે જ ભાWુઆત સદર િમલકતનો 

વપરાશ કર@ રહ8લ છે. અરજદાર8 સદર Pબન અિધYૃત કબજો ખાલી કરાવવા માટ8 ર8વ;[ ુ\કુદમા 

ન.ં508/2015 ના ]કુાદાની નકલ રFૂ કર@. 
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2.4. અરજદાર8 જણાવેલ ક8 તેમના નામના વીજ જોડાણનો ઉપયોગ તેમના બદલે ગેરકાયદ8સર ઈસમો 

કર8 છે. ભિવ_યમા ંતેઓ વીજચોર@ ક8 વીજ ગેરર@તી કર8 ક8 વીજPબલની રકમ ના ભર8 તો સામાવાળા 

અરજદાર સામે aદવાની ક8 abિમનલ !નુો દાખલ કર8 તેવી શcતા છે.  

2.5. અરજદાર8 જણાવેલ ક8 ભાWુઆત સામે િમલકતના કબd eગેનો ઝઘડો છે h eગેનો ક8સ કોટiમા ં

ચાj ુછે.  

2.6. અરજદાર8 જણાવેલ ક8  જમીનના કબd eગેની બાબત વાધંાજનક છે તથા ર8વ;[નુા કોઈપણ 

કાયદાઓ, ઈલે3k@સીટ@ એ3ટને ઓવરરાઈડ ન કરતા હોવાથી કોઈપણ કોટi વીજ જોડાણ ચાj ુ

રાખવા ક8 રદ કરવાની ટ@કાટ@mપણ ક8 nકુમ ન કર@ શક8. 

2.7. ફોરમે તેના ]કુાદામા ંજણાવેલ છે ક8 સદર \pુો કોટiમા ંહોઈ વીજ જોડાણ કાપી ન શકાય. ફોરમનો 

સદર ]કુાદો પાયાિવહોણો છે.  

2.8. અરજદાર8 જણાવેલ ક8 સદર વીજ જોડાણ બાબતે ભિવ_યમા ંથનાર@ વીજ ગેરર@તી ક8 વીજચોર@ 

ક8 બાક@ પડતી રકમ eગે અરજદાર જવાબદાર નહ@ રહ8. સદર વીજ જોડાણ તqકાPલક કાપવા 

માટ8 સામાવાળાને nકુમ કરવા અરજદાર8 િવનતંી કર@.  

2.9. તા.26.03.2019 ના રોજ rનુવણીના aદવસે અરજદાર8 નીચે \જુબ લેPખતમા ંરFૂઆત કર8લ. 

(1) અરજદાર8 મકાનની માPલક@ eગેના વેચાણ દsતાવેજની નકલ, ભHચ નગર પાPલકામા ં

મકાનવેરો ભર8લ તેની નકલ, અtbુમણીકા-2 ની નકલ તથા uોપટvકાડiની નકલ રFૂ 

કર8લ. 

(2) અરજદારનો કોટi ક8સ િમલકતના ઝઘડા eગેનો છે. કોટi ક8સની વાત ફ3ત માPલક@ના 

ભોગવટા માટ8 છે, નહw ક8 વીજ જોડાણ માટ8. જો ધધંાના ઉપયોગ માટ8 અ;ય ઈસમ 

અરજદારના નામના વીજ જોડાણનો ઉપયોગ કર8, અને વીજચોર@ ક8 તેને લગતા કોઈ 

!નુામા ંપોલીસ ફaરયાદ થાય તો Sાહક તર@ક8 અરજદાર પર કાયiવાહ@ થવાનો સભંવ 

છે, hથી સદર વીજ જોડાણ તાqકાPલક અસરથી કાપી નાખંxુ.ં 

 સદર બાબતે સામાવાળા નાયબ ઈજનેર yારા વીજ જોડાણ કાપવાની કાયiવાહ@ કરાતા ં

સદર ઈસમે અટકાવેલ છે. નાયબ ઈજનેરને સદર ઈસમને બેકર@ માટ8 પાવર વાપરવા 

આપવો હોય તો તે તેઓના નામે િનયમ \જુબ આપે. સદર બાબતે અરજદારના નામના 

વીજ જોડાણનો zુર ઉપયોગ, બાક@ નાણા ં (લેણા)ં િવગેર8 eગે તેઓ અરજદારને હ8રાન 

કર@ શક8 તેમ છે, માટ8 સmલાય કોડ 8.7 \જુબ તાqકાPલક અરજદારના નામtુ ંવીજ 

જોડાણ રp કરવા અરજદાર8 િવનતંી કર@.      
3.0. Xનુવણી દરmયાન સામાવાળાએ નીચે &જુબ રdૂઆત કરS. 
૩.૧.  સામાવાળા નાયબ ઈજનેર, પાચંબWી પેટા-િવભાગીય કચેરS, ભ;ચે Xનુવણી દરmયાન જણાવેલ 

ક1 અરજદાર1 િવpતુ લોકપાલ સમP કર1લ રdૂઆત qગેની કોઈ નકલ સામાવાળાને મળેલ નથી, 
પરંr ુ િવpતુ લોકપાલના પc ન.ં૬૦૦ તા.૧૩.૦૩.૨૦૧૯ h કાયMપાલક ઈજનેર, શહ1ર િવભાગીય 
કચેરS, ભ;ચ તરફથી તા.૨૦.૦૩.૨૦૧૯ના રોજ તેઓને મળેલ, hથી અરજદારની રdૂઆતના &tુા 
&જુબ જવાબ આપી શકાયેલ નથી.  



  Case No.18/2019 

  Page 3 of 7 
 

૩.૨. Xનુવણીના [દવસે સામાવાળાએ નીચે &જુબ જણાવેલ. 
(૧) અરજદાર1 તા.૦૬.૦૯.૨૦૧૮ ના રોજ સામાવાળાની પાચંબWી પેટા-િવભાગીય કચેરS ખાતે 

Yાહક ન.ં૧૮૬૧૨/૩૦૧૭૪/૨ વાv વાOણwય િવષયક વીજ જોડાણ કાયમી ધોરણે મીટર 
ઉઠાવવા બાબતની અરV ઈનવડM ન.ં૧૨૦૬/૦૭.૦૯.૨૦૧૮થી રdૂ  કર1લ હતી hની સાથે 
તા.૦૯.૦૨.૨૦૧૭ની અરVની ઝેરોP કોપી તથા ર1z{લુર &કુtમા ન.ં૫૦૮/૨૦૧૫ ના 
)કુમનામાની ઝેરોP નકલ પણ સામેલ કર1લ હતી. 

(૨) સદર અરVના અ|સુધંાનમા ંતા.૧૦.૦૯.૨૦૧૮ના રોજ સદર વીજ જોડાણ કાપી,સબંિંધત 
માલસામાન જમા લેવા qગેની કાયMવાહS કરવા કમMચારSઓને મોકલવામા ંઆવેલ, પરંr ુ
iથળ પર હાજર રહ1લ !ી શકSલ એહમદ શ}બીર)સેુન શેખે વીજ જોડાણ કાપવા [દધેલ 
નહોr ુ,ં અને જણાવેલ ક1 સદર ક1સ qગે નામદાર District Court, ભ;ચ ખાતે અપીલ 
કર1લ છે. 

(3) અરજદારની અવારનવારની રdૂઆત સદંભ~ તા.૦૬.૧૨.૨૦૧૮ના રોજ ફરSથી સદર 
કાયMવાહS કરવા કમMચારSઓને iથળ પર મોકલેલ, પરંr ુતે વખતે iથળ પરના કબhદાર 
�ારા ર1z{લુર &કુtમા ન.ં૫૦૮/૨૦૧૫ ના તા.૨૮.૦૮.૨૦૧૮ ના )કુમનામા િવ;�ધ દાખલ 
કરવામા ંઆવેલ અપીલ ન.ં૮૯/૨૦૧૮ ની નકલ રdૂ કર1લ, hથી સદર વીજ જોડાણ કાપી 
શકાયેલ નથી. 

(૪) સદર જzયાના વીજ જોડાણના વીજOબલો િનયિમત રSતે ભરપાઈ થતા ંહોઈ, વીજ જોડાણ 
પેટ1 કોઈ નાણા ંબાકS પડતા ંનથી. 

(૫) સામાવાળાએ અરજદારને તા.૧૬.૦૧.૨૦૧૯ ના પc ન.ં૧૯૪ થી લેOખતમા ં�ણ કર1લ હતી 
ક1 સદર iથળના િવવાદ qગે નામદાર ભ;ચ [ડi�S�ટ કોટMમા ંિJ�^સપાલ જજ સાહ1બની 
કોટMમા ંર1.સી.અપીલ ન.ં૮૯/૨૦૧૮ દાખલ થયેલ હોવાથી આખરS િનકાલ ન આવે �યા ં
Xધુી વીજ જોડાણ કાયમી ધોરણે રt કરS શકાય તેમ નથી. 

(૬) �યાર બાદ અરજદાર1 ફોરમમા ંફ[રયાદ ન.ં૧૩૩/૨૦૧૮-૧૯ દાખલ કર1લ હતી, hના )કુમથી 
નારાજ થઈ  અરજદાર1 િવpતુ લોકપાલ સમP રdૂઆત કર1લ છે.  

(૭) સામાવાળાએ જણાવેલ ક1 તેઓના પેનલ એડવોક1ટ �ારા તપાસ કરાવતા ં�ણવા મળેલ 
છે ક1 અરજદાર1 કોટMમા ંકર1લ અપીલ ન.ં૮૯/૨૦૧૮ ની Xનુવણી તા.૧૬.૦૪.૨૦૧૯ના રોજ 
છે.     

૩.૩. સદર વીજ જોડાણને કાપી નાખવાની અરજદારની અરV પર�વે ફોરમના )કુમને મdૂંર રાખવા 
સામાવાળાએ િવનતંી કરS.  

:::]કુાદો::: 

4.0. Xનુવણી દરmયાન અરજદાર1 કર1લ રdૂઆત તથા સામાવાળાની રdૂઆત અને રdૂ કરાયેલા 
દiતાવેV �રુાવાઓને આધાર1 નીચે &જુબના િનણMય ઉપર આ�ુ ં�.ં 

૪.૧. પેરા ન.ં૨.૧ મા ંદશાM�યા &જુબ અરજદાર Yાહક ન.ં૧૮૬૧૨/૩૦૧૭૪/૨ વાv વાOણwય હ1r|ુ ુ ંવીજ 
જોડાણ ધરાવે છે. Consumer Personal Ledger &જુબ સદર વીજ જોડાણ !ી મહ1&દુ)સેુન 
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,લુામ)સેુન િમરઝાના નામે િમલકત ન.ં E-1491, ઘાસમડંાઈ પાસે, ભ;ચ ખાતે આવેલ છે. સદર 
વીજ જોડાણ તા.૩૧.૧૦.૧૯૮૬ ના રોજ ચા� ુકરવામા ંઆવેલ, hનો કરારSત વીજભાર ૦.૫ [ક.વોટ 
દશાMવેલ છે.  

૪.૨. પેરા ન.ં૨.૨ મા ંદશાM�યા &જુબ અરજદાર1 સદર વીજ જોડાણને કાયમી ધોરણે બધં કરવા માટ1 
સમયાતંર1 સામાવાળાને અરVઓ કર1લ છે. તા.૦૬.૦૯.૨૦૧૮ ની અરVની સાથે અરજદાર1 [દવાની 
&.ુન.ં ૫૦૮/ ૨૦૧૫ નો તા.૨૮.૦૮.૨૦૧૮ ના )કુમની નકલ રdૂ કર1લ, h &જુબ િમલકત ન.ં E-

1491 ને ખાલી કરS કબજો અરજદારને સkપવા qગે )કુમ થયેલ છે. તા.૧૦.૦૯.૨૦૧૮ ના રોજ 
સામાવાળાએ કર1લ સદર વીજ જોડાણવાળા iથળની &લુાકાત વખતે સદર વીજ જોડાણવાળS 
િમલકતનો વપરાશ કરતા !ી શ[કલ અહ1મદ શ}બીર)સેુન શેખ, ક1 hઓ શાOબર બેકરSના નામે 
વીજ જોડાણનો ઉપયોગ કર1 છે, તેમણે સદર વીજ જોડાણનો વીજ �રુવઠો બધં કરવા સામે િવરોધ 
દશાMવી, વીજ જોડાણ બધં કરવા [દધેલ નહ�. 

૪.૩. સામાવાળા �ારા તા.૦૬.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ સદર વીજ જોડાણ બધં કરવા અથ~ iથળ તપાસ 
કરવામા ંઆવેલ તે વખતે સદર િવવા[દત વીજ જોડાણના કબhદાર �ારા [દ.&.ુન.ં૫૦૮/૨૦૧૫, 
)કુમ તા.૨૮.૦૮.૨૦૧૮ િવ;�ધ અપીલ દાખલ કર1લ હોવા|ુ ંજણાવી, Regular Civil Appeal 

No.89/2018 ની નકલ રdૂ કર1લ.  
૪.૪. અરજદાર|ુ ં વીજ  જોડાણ  બધં કરવા બાબતની  h  રdૂઆત છે તે વીજ જોડાણ િમલકત No. 

E-1491 મા ં iથાિપત થયેલ છે. હાલના વીજ જોડાણનો વપરાશ સદર િમલકતના હાલના 
કબhદાર �ારા કરવામા ંઆવે છે, અને વીજ જોડાણના ંવીજOબલો િનયિમત રSતે ભરપાઈ કરવામા ં
આવે છે. સદર િમલકતના િવવાદ અથ~ અરજદાર તથા િમલકતના કબhદાર વ�ચે િવવાદ ચાલતો 
આવેલ છે, hમા ંઉપ{ુM�ત દશાM�યા &જુબ ર1.[દ.&.ુન.ં ૫૦૮/૨૦૧૫ ના તા.૨૮.૦૮.૨૦૧૮ ના )કુમની 
સામે સદર િમલકતના કબhદાર �ારા Regular Civil Appeal No.89/2018, Principal Civil 

Judge, Bharuch સમP દાખલ કર1લ છે. સદર ક1સ ^યાિયક J[_યા હ1ઠળ પડતર છે.  
4.5. Undisputedly, Civil suits are pending in the Civil Court between the 

owner of the premises and occupant of premises. The existing electric 

connection is in the name of Appellant, while electricity has been 

utilized by occupant of premises. Appellant has prayed to disconnect 

the electricity supply. Appellant has also stated that occupant had 

taken objection against disconnection of electricity supply. Further 

Appellant submitted to provide electricity connection in the name of 

occupant for bakery purpose as per present norms of Respondent.  

4.6. 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 
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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 Vs. 

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 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.” 

4.7. At this juncture, it is necessary to reproduce the relevant portion of 

Section 42(1) and Section 43(1) of the Electricity Act,2003 and relevant 

Regulation of 2015 which deal with transfer of electricity connection 

and disconnection on the request of consumer. 

 Relevant portion of Section 42(1) and Section 43(1) of the Electricity Act, 

2003 are extracted below: 

Section42.(Duties	of	distribution	licensee	and	open	access):(1)It	shall	be	the	duty	

of	a	distribution	 licensee	 to	develop	and	maintain	an	efficient,	 coordinated	and	

economical	distribution	system	in	his	area	of	supply	and	to	supply	electricity	in	

accordance	with	the	provisions	contained	in	this	Act.	
 

Section43.(Duty	to	supply	on	request):(1)1[Save	as	otherwise	provided	in	this	Act,	

every	distribution]	licensee,shall,on	an	application	by	the	owner	or	occupier	of	any	
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premises,	give	supply	of	electricity	to	such	premises,within	one	month	after	receipt	of	

the	application	requiring	such	supply:    

 The relevant portion of provisions of Supply Code Regulations, Notification 

No.4 of 2015 are as under: 

4.70   A connection may be transferred in the name of another person upon 

death of the consumer or in case of transfer of the ownership or 

occupancy of the premises, upon filing an application form in the 

prescribed format given in either Annexure I or II (as applicable) for 

change of name by the new owner or occupier: 

Provided that such change of name shall not entitle the applicant to 

require shifting of the connection from the present location. 

 

4.71 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 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. 

(2)  In case the No Objection Certificate from the registered consumer 

or authorized person is not submitted, an application form for 

change of name shall be entertained only if security deposit as 

stipulated in the GERC (Security Deposit) Regulations, 2005, as 
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amended from time to time, is paid afresh. However, the original 

security deposit shall be refunded to the claimant as and when 

a claim is preferred by the concerned person. 

(3) Change of consumer’s name shall be effected within the time 

frame prescribed in GERC (Standard of Performance of 

Distribution Licensee) Regulations, 2005, as amended from time 

to time. 

8.7  In case a consumer desires his connection to be permanently 

disconnected, he shall apply for the same. The licensee shall give a 

written acknowledgment of receipt of such request, on the spot. 

 
4.8. In present case, CGRF has rejected the appeal of Appellant mentioning 

the Clause No. 2.30 of Notification No.2 of 2011, as Civil Suit pending 

between the Appellant with occupant of premises where electricity 

connection is situated and electricity is being utilized by occupant. 

4.9. Looking to the above observations, order issued by CGRF is accepted.  

4.10. I order accordingly. 

4.11. No order as to costs. 

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

 
 
 

                 (Dilip Raval) 
                        Electricity Ombudsman 

                        Gujarat State 
 
 
Ahmedabad. 
Date: 03.04.2019. 


