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 ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેશ િ.ં૫૧/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી વત્રકમભાઈ જેવસિંગભાઈ પરમાર 
   ઠે. એમ.એમ.પે્રસ ક્પાઉન્ડ, લાતી બજાર પાછળ, બોટાદ.  
  
રજૂઆત કરિાર: શ્રી વત્રકમભાઈ જેવસિંગભાઈ પરમાર 
 

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : કાયયપાલક ઇજિેર, 

પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
વિભાગીય કચેરી, બોટાદ-૩૬૪૭૧૦. જી. ભાિિગર. 
 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી  હિરેિ એચ. ગણાત્રા, િાયબ ઈજિેર, પીજીિીસીએલ, બોટાદ. 
 

::: રજૂઆત::: 
 

૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, ભાિિગરિા ગ્રાિક ફહરયાદ વિિારણ 
ફોરમિી ફહરયાદ િ.ં ૨૫૬/૨૦૧૬-૧૭ અન્િયે અપાયેલ હકુ્મ ક્રમાકં ૨૭૮૪ તા. 
૦૬.૦૬.૨૦૧૭ થી િારાજ થઇ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ 
રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૫૧/૨૦૧૭ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા. 
૨૦.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિી. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર એમ.એમ.પે્રસ વિસ્તાર, બોટાદ ખાતે રિ ેછે તથા ખેતી અિે હિરાિો િેપાર કરી 

ગજુરાિ ચલાિે છે. અરજદારે એમ.એમ.પે્રસમા ંિર્ય૨૦૦૨ મા ંપ્લોટ િ.ં૩૮ ખરીદેલ, જેિા 
પર રિણેાકં િતેનુ ુ ંમકાિ બિાિિામા ંઆિેલ. અરજદાર સામાિાળા િીજ કંપિીનુ ંિીજ 
જોડાણ ગ્રાિક િ.ં૩૬૯૦૩/૦૬૮૩૫/૦ થી ધરાિે છે.  

૨.૨. અરજદારિે સદર રિણેાકંિા મકાિમા ંગિૃ ઉદ્યોગ શરૂ કરિાિો િોઈ, ૩ હક.િો. િીજભારનુ ં
િીજ જોડાણિી જરૂરીયાત િોઈ, તેઓએ સામાિાળા િીજ કંપિીિી બોટાદ કચેરીમા ંઅરજી 
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આપેલ િતી, જેિા અનુસંધંાિે સદર િીજ જોડાણિી જગ્યા પર શ્રી મણીલાલ માણેકજીિા 
િામે રૂ. ૬૪૦૮૧/- સામાિાળા િીજ કંપિીિા બાકી લેણા ં પેટે િીકળે છે તેમ જણાિી 
સામાિાળા દ્વારા અરજદારિી અરજી રદ્દ કરિામા ંઆિેલ.  

૨.૩. અરજદારે સામાિાળાિા ફોરમ સમક્ષ ફહરયાદ િોંધિેલ, જેિે ફોરમ દ્વારા  કેસ 
િ.ં૨૫૬/૨૦૧૬-૧૭ થી િોંધિામા ંઆિેલ, જેિા ચકુાદામા ંજણાિિામા ંઆિેલ છે કે િીજ 
જોડાણિી માગંણીિાળા સ્થળ પર જૂિી બાકી રક્મ રૂ. ૬૪૦૮૧/- ભરપાઈ કયાય બાદ No 

Due certificate અરજદારિી માગંણી મજુબ આપવુ.ં  
૨.૪. ફોરમિા ચકુાદાથી િારાજ થઈ અરજદારે િીચે મજુબિા કારણો રજૂ કયાય.  

(૧) અરજદારિી પ્લોટ િ.ં૩૮ પર ૩હક.િો. િીજભારિા િિા િીજ જોડાણિી માગંણીિે 
રદ્દ કરતી સામાિાળાિી કાયયિાિી તથા ફોરમિો હકુમ ગેરકાયદેસરિો િોઈ રદ્દ 
થિા પાત્ર છે. 

(૨) સદર િીજ જોડાણિી માગંણીિા સ્થળે આગાઉ શ્રી મણીલાલ માણેકલાલિા િામે 
જીિીંગ ઉદ્યોગનુ ં િીજ જોડાણ િત ુ,ં તેિી બાકી લેણી િીકળતી રકમ અંગે 
અરજદાર અંગત રીતે  માહિતગાર િથી. અરજદારે સદર જમીિ રિણેાકંિા િતે ુ
માટે બીિ-ખેતી થયા બાદ પ્લોટ િ.ં૩૮ િેચાણ રાખેલ િતો,જેિો િેચાણ દસ્તાિેજ 
િર્ય ૨૦૦૨ મા ંકરાિેલ છે.  

(૩) સામાિાળા દ્વારા દશાયિિામા ંઆિેલ લેણી રકમ શ્રી મણીલાલ માણેકલાલિા િામે 
જીિીંગ ઉદ્યોગિી છે, જે જમીિ બીિ-ખેતી થયા બાદ પ્લોટીંગ કરિામા ંઆિેલ, 
અિે સામાિાળા દ્વારા તમામ પ્લોટ પર િીજ જોડાણ આપિામા ં આિેલ છે. 
અરજદાર પર રાગદ્વરે્ સાથે કોઈ અકળ કારણોસર સામાિાળાએ િીજ જોડાણ 
આપિાથી િલંચત રાખેલ છે.  

(૪) અરજદારે સદર િીજ જોડાણિી માગંણી ગિૃ ઉદ્યોગ માટે કરેલ છે જેિાથી મહિલા 
અિે અન્ય બેરોજગારોિે રોજી-રોટી મળે તેમ છે. િાલિી સરકાર પ્રિતયમાિ 
વિયમો મજુબ લઘ ુઉદ્યોગ/ગિૃ ઉદ્યોગિે પ્રોત્સાિિ આપતી િોય ત્યારે અરજદાર 
સદર િીજ જોડાણ મેળિિાપાત્ર િોિા છતા ંસામાિાળા દ્વારા સદર િીજ જોડાણ 
મજૂંર કરિામા ંઆિેલ િથી.  

(૫) એમ.એમ.પે્રસિા મળૂ માલલક શ્રી મણીલાલ માણેકજીિા થ્રી ફેઈઝ િીજ જોડાણ 
પેટે રૂ.૬૪૦૮૧/- િર્ય ૧૯૯૪ થી બાકી લેણી રકમ િીકળે છે, જે અંગે સામાિાળા 
દ્વારા રેિન્ય ુ હદિાિી દાિા િ.ં ૪૨/૧૯૯૬ દાખલ કરિામા ંઆિેલ, તથા તેનુ ં
હકુમિામુ ં થયેલ િોિાથી સદર રકમ તેઓ પાસેથી સામાિાળાએ કાયદેસરિી 
કાયયિાિી કરી અંગત રીતે િસલૂ કરિી જોઈએ.  
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(૬) એમ.એમ.પે્રસ િાળી જમીિિે રિણેાકંિા િતે ુમાટે બીિ-ખેતી કરિામા ંઆિેલ 
ત્યારે સામાિાળા િીજ કંપિીમાથંી અલભપ્રાય મેળિિામા ંઆિેલ િોઈ તે સમયે 
પણ સામાિાળા દ્વારા બાકી લેણી રકમ દશાયિિી જોઈએ, પરંત ુ તેમ કરિામા ં
આિેલ િથી, જેથી કરીિે ફોરમિો હકુમ રદ્દ થિાિે  પાત્ર છે.  

૨.૫.    (૧) અરજદારિી સદર પ્લોટ િ.ં૩૮િાળી વમલકત એમ.એમ.પે્રસ શ્રી મણીલાલ માણેકજી 
પ્રા. લલવમટેડ, બોટાદિા હડરેક્ટર અિે િહિિટકતાય શ્રી અવિલ માણેકલાલ શાિ દ્વારા 
દસ્તાિેજ િ.ં BD/341/2/82002 તા. 08.02.2000 િા રોજ  કરિામા ંઆિેલ, 

જેમા ંદશાયવ્યા મજુબ સદર વમલકત પર દેવુ ંિથી તેિો ઉલ્લેખ કરેલ છે.  
(૨) સામાિાળા દ્વારા સદર વમલકત એમ.એમ.પે્રસિા વિસ્તારમા ં ૧૧૦ િીજ જોડાણ 

આપિામા ંઆિેલ છે તથા ૧૫ ઔદ્યોલગક િતેિુા િીજ જોડાણ આપિામા ંઆિેલ 
છે. 

(૩) સામાિાળા દ્વારા સદર શ્રી મણીલાલ માણેકજીિા િીજ જોડાણિા બાકી લેણા ંઅંગે 
કોટય  કાયયિાિી કરીિે િસલૂાત કરિામા ંઆિેલ િથી. સામાિાળા દ્વારા વિયમોનસુાર 
ત્રણ િર્યમા ંિસલૂાત અંગેિી કાયયિાિી કરિી જોઈએ. ત્રણ િર્યથી િધ ુસમય બાદ 
Time barred લેણાિંી િસલુાત કરી શકાય િિીં. અરજદારે સદર લેણી રકમ 
ભરિાપાત્ર િથી.  

(૪) સદર િીજ જોડાણિી રકમ િર્ય ૧૯૯૯ થી બાકી િોિા છતા ંસામાિાળા દ્વારા મળૂ 
ગ્રાિક કે તેિા િારસદારો પાસેથી સદર રકમ િસલુિામા ંઆિેલ િથી. સામાિાળા 
દ્વારા મળૂ ગ્રાિક કે તેમિા િારસદારોિે વમલકત પર એમ.એમ.પે્રસમા ંઅરજદારિી 
ઘરિી િજીક આિેલ મકાિમા ંપણ િીજ જોડાણ આપિામા ંઆિેલ છે, પરંત ુસદર 
બાકી લેણી રકમ િસલૂ કરિા અંગે તેઓિી સામે કોઈ કાયયિાિી કરિામા ંઆિેલ  
િથી.  

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર શ્રી ત્રીકમભાઈ જેસીંગભાઈ એમ.એમ.પે્રસ વિસ્તાર, બોટાદ ખાતે રિ ે છે, જે  

રિઠેાણિા સ્થળે ઘર િપરાશનુ ંસીંગલ ફેઈઝ િીજ જોડાણ ગ્રાિક િ.ં૩૬૯૦૩/૦૬૮૩૫/૦ 
થી તા. ૨૯.૦૮.૨૦૦૬ થી ધરાિે છે. 

૩.૨. એમ.એમ.પે્રસ વિસ્તાર, બોટાદ િાળી જગ્યા શ્રી મણીલાલ માણેકજીિી માલલકીિી િતી. તે 
સમયે શ્રી મણીલાલ માણેકજીિા િામનુ ં થ્રી ફેઈઝ િીજ જોડાણ ગ્રાિક 
િ.ં૩૬૯૦૧/૦૧૬૧૨/૩ થી આપિામા ંઆિેલ િતુ.ં સદર િીજ જોડાણમા ંિર્ય ૧૯૯૪ થી 
હડસે્બર,૧૯૯૬ સધુી ગ્રાિક દ્વારા seasonal tariff િો વિકલ્પ સ્િીકારેલ, પરંત ુસદર 
ગ્રાિકનુ ંિીજબીલ normal tariff મજુબ કરિામા ંઆિેલ જે ખરેખર seasonal tariff 
મજુબ થવુ ંજોઈતુ ંિત ુ.ં આથી સામાિાળા િીજ કંપિીિા ઓહડટ વિભાગ દ્વારા આ અંગેનુ ં
પરૂિણી િીજબીલ રૂ. ૬૪૦૮૧/- નુ ંઆપિામા ંઆિેલ િતુ.ં 
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૩.૩. ગ્રાિક શ્રી મણીલાલ માણેકજી પ્રા.લલ., બોટાદ દ્વારા સદર પરૂિણી બીલિી સામે ગ્રાિક 
સરુક્ષા કોટય ,ભાિિગર ખાતે ફહરયાદ િ.ં૪૨/૧૯૯૬ દાખલ કરિામા ંઆિેલ, જેનુ ંહકુમિામુ ં
િાલમા ંસામાિાળાિી ઓહફસ ખાતે ઉપલબ્ધ િથી. સામાિાળાિી બોટાદ પેટા-વિભાગીય 
કચેરી  દ્વારા પત્રિ.ં૯૫ તા.૨૦.૦૧.૨૦૧૭થી ભાિિગર ગ્રાિક સરુક્ષા કોટય  સમક્ષ હકુમિામ ુ
મેળિિા રજૂઆત કરેલ છે. 

૩.૪. ગ્રાિક િ.ં૩૬૯૦૧/૦૧૬૧૨/૩ શ્રી મણીલાલ માણેકજીિા િીજજોડાણિી બાકી લેણી રકમિી 
િસલૂાત માટે સદર િીજ જોડાણ કાપી તથા તેિો માલ સામાિ ઉતારી િામદાર કોટય , 
ભાિિગર ખાતે કેસ િ.ં ૧૯૭/૧૯૯૭ થી દાિો દાખલ કરિામા ં આિેલ જેિો હકુમ 
તા.૩૧.૦૩.૨૦૦૩િા રોજ થયેલ છે.સદર હકુમિી િકલ સામાિાળાિી ઓહફસ ખાતે િયાત 
િ િોિાથી તા.૧૮.૦૨.૨૦૧૭ િા રોજ ભાિિગર કોટય  ખાતે લેલખત અરજી આપીિે 
તા.૦૭.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ મેળિિામા ંઆિેલ છે. સદર હકુમ મજુબ સામાિાળાિો દાિો 
મજૂંર કરિામા ંઆિેલ છે, અિે દાિામા ંમજૂંર કરેલ રકમ રૂ.૭૬૬૦૩/- દાિાિી તારીખથી 
િસલૂ થતા ંસધુી ૧૨% ચઢતા વ્યાજ સાથે ચકૂિી આપિા હકુમ કરિામા ંઆિેલ છે.  

૩.૫. અરજદાર, િીજ જોડાણિી માગંણીિાળા સ્થળ પર, િાલમા ંઘરિપરાશનુ ંિીજ જોડાણ 
ધરાિે છે. સદર રિણેાકંિા મકાિમા ંથ્રી ફેઈઝ ઔદ્યોલગક િતે ુમાટે (હિરાિા કારખાિા માટે) 
િીજ જોડાણિી માગંણી કરિામા ંઆિેલ ત્યારે સદર વમલકતિા દસ્તાિેજી પરૂાિા રજૂ 
કરાયેલ, જેમા ં િેચાણ દસ્તાિેજમા ં સદર વમલકત અરજદારે શ્રી મણીલાલ માણેકજી 
પાસેથી ખરીદેલ માલમુ પડલે. સદર જગ્યા પર શ્રી મણીલાલ માણેકજીિા િામિા િીજ 
જોડાણિી લેણી રકમ રૂ.૭૬૬૦૩/- િસલૂ કરિાિી બાકી િોઈ, ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક 
આયોગિા સપ્લાય કોડિી કલમ ૪.૬ અિે ૪.૭ મજુબ અરજદારિે No Due Certificate 

આપિામા ંઆિેલ િથી. 
૩.૬. સદર િીજ જોડાણિી લેણી રકમ શ્રી મણીલાલ માણેકજીિા િામે િોઈ તે રકમ િસલૂ 

કરિા માટે સામાિાળા િીજ કંપિી  દ્વારા શ્રી મણીલાલ માણેકજીિા િારસદાર (૧) શ્રી 
અિીલકુમાર મણીલાલ, રિિેાસી આકોટ, જી. આકોલા, રાજ્ય મિારાષ્ટ્ર અિે (૨) શ્રી 
રમેશકુમાર ભિાિજીભાઈ શાિ,રિિેાસી અમદાિાદ પર તા.૨૯.૦૫.૨૦૧૭િા રોજ લીગલ 
િોટીસ મોકલિામા ંઆિેલ છે. અરજદારિી અરજીમા ંજણાિેલ અન્ય પાચં ઔદ્યોલગક 
િીજ જોડાણ ધરાિતા ગ્રાિકોિા દસ્તાિેજમા ં િેચાણ આપિાર તરીકે શ્રી મણીલાલ 
માણેકજી છે.  તેમજ િીચે જણાિેલ વ્યક્ક્તઓિે પણ મળૂ માલલકિી જૂિી લેણી રકમ 
ભરપાઈ કરિા તા.૦૧.૦૬.૨૦૧૭ િા રોજ િોટીસ આપિામા ંઆિેલ છે. 
(૧) શ્રી હકતીભાઈ િજાભાઈ.  (૨) શ્રી િરેશભાઈ ગટોરભાઈ 

(૩) શ્રી જયેશભાઈ રણછોડભાઈ (૪) શ્રી િાલજીભાઈ ગગંારામભાઈ 

(૫) શ્રી ભરતભાઈ માથરુભાઈ  
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૩.૭. સામાિાળા દ્વારા તા. ૦૧.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ પત્ર દ્વારા જણાિેલ કે સદર એમ.એમ.પે્રસ 
વિસ્તાર બોટાદમા ંપેરા િ.ં ૩.૬ મા ંદશાયિેલ ઔદ્યોલગક િીજ જોડાણ સાથે કુલ ૧૪૭ િીજ 
જોડાણો આપિામા ંઆિેલા ંછે. િાલ આ વિસ્તારમા ંશ્રી મણીલાલ માણેકજીનુ ંઅન્ય કોઈ 
િીજ જોડાણ આિેલ િથી. 

૩.૮. ફોરમિા હકુમમા ંદશાયવ્યા મજુબ અરજદાર શ્રી ત્રીકમભાઈ જેસીંગભાઈ દ્વારા શ્રી મણીલાલ 
માણેકજીિા િામિી બાકી લેણી રકમ જો ભરપાઈ કરિામા ંઆિે તો ગજુરાત વિદ્યતુ 
વિયતં્રક આયોગિા Supply Code િી કલમ ૪.૩૦ મજુબ મળૂ માલલક પાસેથી આ રકમ 
િસલૂ થયે શ્રી ત્રીકમભાઈ જેસીંગભાઈિે આ રકમ પાછી આપિામા ંઆિશે.  

૩.૯. અરજદારિી તા.૨૧.૧૧.૨૦૧૬ િી અરજી અન્િયે િાયબ ઈજિેર, બોટાદ શિરે પેટા-
વિભાગીય કચેરી દ્વારા પત્રિ.ં૩૮૫૨ તા.૩૦.૧૧.૨૦૧૬થી પ્રત્યતુ્તર પઠિિામા ંઆિેલ છે.  

 આમ, ઉપયુયક્ત કારણોસર અરજદારિે સિાલિાળી જગ્યાનુ ં No Due Certificate 

આપિામા ંઆિેલ િથી તેમજ તેમિા િિા ઔદ્યોલગક િીજ જોડાણિી માગંણી મજૂંર 
કરિામા ંઆિેલ િથી.          

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

કરાયેલા દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણયય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. પેરા િ.ં ૨.૧ મા ંદશાયવ્યા મજુબ અરજદાર પ્લોટ િ.ં૩૮, એમ.એમ.પે્રસ વિસ્તાર ખાતે 

રિણેાકં િતેનુ ુ ંિીજ જોડાણ ગ્રાિક િ.ં૩૬૯૦૩/૦૬૮૩૫/૦ થી ધરાિે છે. 
 પેરા િ.ં૩.૫ મા ંજણાવ્યા મજુબ અરજદારે ગિૃ ઉદ્યોગ માટે ૩.૦ હક.િો. િીજભારનુ ંિીજ 

જોડાણ મેળિિા સામાિાળાિે અરજી કરેલ, જેમા ંસદર િીજ જોડાણિાળી જગ્યા પરિા 
અગાઉિા િીજ જોડાણિા શ્રી મણીભાઈ માણેકજીિા પાસે રૂ.૭૬૬૦૩/- બાકી લેણા ં 
િીકળતા િોઈ, સામાિાળાએ અરજદારિી અરજી અન્િયે GERC Supply Code 

Notification Clause No. 4.6 and 4.7 મજુબ “No due Certificate” આપી િ 
શકાય તેમ જણાિેલ છે.  

૪.૨. અરજદારે િાલિી રજૂઆત પરત્િે બે મદુ્દા ઉપક્સ્થત કરેલ છે. 
 (૧) સામાિાળા દ્વારા અરજદારિે  “No due Certificate” આપિામા ંઆિેલ િથી.  
 (૨) અરજદારિે તેઓિી માગંણી મજુબનુ ં ૩.૦ હક.િો. નુ ં િીજ જોડાણ આપિામા ં

આિેલ િથી. 
૪.૩. સામાિાળા દ્વારા પેરા િ.ં ૩.૪ મા ં દશાયવ્યા મજુબ શ્રી મણીલાલ માણેકજી, ગ્રાિક િ.ં 

૩૬૯૦૧/૦૧૬૧૨/૩ િા િીજ જોડાણિી બાકી લેણી રકમ િસલૂિા અંગે િામદાર કોટય , 
ભાિિગર ખાતે સ્પેવશયલ હદિાિી દાિા િ.ં ૧૯૭/૧૯૯૭ દાખલ કરિામા ંઆિેલ જેિો 
ચકુાદો તા.૩૧.૦૩.૨૦૦૩િારોજ સામાિાળાિી તરફેણમા ંઆપિામા ંઆિેલ,જેમા ંદશાયવ્યા 
મજુબ રૂ.૭૬૬૦૩/- ૧૨%િા ચઢત વ્યાજ સાથે િસલૂિા હકુમ કરિામા ંઆિેલ. સામાિાળા 
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દ્વારા સદર રકમ િસલૂિા માટે કોઈ કાયયિાિી કરિામા ંઆિેલ િોય તેિા દસ્તાિેજી પરૂાિા 
રજૂ કરિામા ંઆિેલ િથી. સદર ચકુાદો તા.૩૧.૦૩.૨૦૦૩ થી િાલિી ક્સ્થવતએ સદર 
દાિાિી રકમ િસલૂિા અંગે કોઈ કોટય  કાયયિાિી કરેલ િોય તેિી કોઈ રજૂઆત કે પરૂાિા 
સામાિાળા દ્વારા  રજૂ કરાયેલ િથી.  

૪.૪. સામાિાળા દ્વારા પેરા િ.ં ૩.૭ મા ંદશાયવ્યા મજુબ કુલ ૧૪૭ િીજ જોડાણો એમ.એમ.પે્રસ 
વિસ્તારમા ંચાલ ુકરિામા ંઆિેલ છે, જેિી યાદી સામાિાળા દ્વારા રજૂ કરિામા ંઆિેલ  
છે. સદર તમામ િીજ જોડાણો િર્ય૨૦૦૩ બાદ ઘર િપરાશિા તથા ઔદ્યોલગક િતે ુઅંગેિા 
ચાલ ુ કરિામા ં આિેલ છે. પેરા િ.ં ૩.૧ મા ં દશાયિેલ અરજદારનુ ં િીજ જોડાણ પણ 
તા.૨૯.૦૮.૨૦૦૬ િા રોજ ચાલ ુકરિામા ંઆિેલ છે. 

૪.૫. સામાિાળા દ્વારા ઉપયુયક્ત તમામ િીજ જોડાણો સ્પેવશયલ હદિાિી કેસ િ.ં ૧૯૭/૧૯૯૭ 
િા તા.૩૧.૦૩.૨૦૦૩ િા રોજ થયેલ હકુમ બાદ ચાલ ુકરિામા ંઆિેલ છે, તે િખતે સદર 
ગ્રાિક શ્રી મણીલાલ માણેકજી, ગ્રાિક િ.ં૩૬૯૦૧/૦૧૬૧૨/ ૩ િા િીજ જોડાણિી બાકી 
રકમ િસલૂિાિો સામાિાળા દ્વારા આગ્રિ રાખિામા ંઆિેલ િોય તેમ જણાત ુ ંિથી. 

૪.૬. ઈલેક્રીસીટી એક્ટ, ૨૦૦૩ અક્સ્તત્િમા ંઆવ્યા બાદ ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ દ્વારા 
Electricity Supply Code Regulations No.11/2005 તા.૩૧.૦૩.૨૦૦૫ થી 
અક્સ્તત્િમા ંઆિેલ. 

 Clause No. 4.1.11 speaks as under: 

“An application for new connection, reconnection, addition or 

reduction of load, change of name or shifting of Service Line need 

not be entertained unless 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.” 

 

 સદર Supply Code 3rdAmendment Notification No. 6/2010 તા.૨૦.૦૮.૨૦૧૦ 
િા રોજ કરિામા ંઆિેલ, જે મજુબ Clause No. 4.1.11 speaks as under: 

 

 “An application for new connection, reconnection, addition or 

reduction of load, change of name or shifting of Service Line need 

not be entertained unless 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.” 
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 “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.”   

૪.૭. સદર Amended Supply Code િી જોગિાઈ ધ્યાિે લેતા ંપેરા િ.ં૩.૪મા ંદશાયિેલ િીજ 
જોડાણ તથા તેિી લેણી રકમ અંગે કાયદાકીય કાયયિાિીિે  અનસુરીિે બાકી રકમિી 
િસલૂાત કરીિે િવુ ંિીજ જોડાણ આપિા અંગેનુ ંપ્રાિધાિ દશાયિેલ છે. સદર જોગિાઈ 
ધ્યાિમા ંલેિામા ંઆિે તો તા.૩૧.૦૩.૨૦૦૩ િા િામદાર કોટયિા ચકુાદા બાદ સામાિાળા 
દ્વારા સદર વિિાહદત િીજ જોડાણિી બાકી રકમિી િસલૂાત અંગે કાયદાકીય કાયયિાિી 
કરી કોઈ પગલા ં લીધા ં િોય તેિા પરુાિાઓ તપાસિા પડ,ે પરંત ુ તેિા કોઈ પરુાિા 
સામાિાળા દ્વારા રજૂ કરિામા ંઆિેલ િથી. સદર જોગિાઈ િર્ય ૨૦૧૦ થી અમલમા ંછે 
તેમ છતા ંસામાિાળા દ્વારા ગ્રાિક િ.ં ૩૬૯૦૧/ ૦૧૬૧૨/ ૩ િાળા િીજ જોડાણિી જગ્યા 
પર, એટલે કે એમ.એમ.પે્રસ વિસ્તારમા,ં અન્ય િતે ુઅંગેિા વિવિધ િીજ જોડાણો ઘર-
િપરાશ/ ઔદ્યોલગક- િપરાશ માટેિા આપિામા ં આિેલા છે. જે તે િખતે ગ્રાિક િ.ં 
૩૬૯૦૧/ ૦૧૬૧૨/ ૩  િાળા િીજ જોડાણિા બાકી લેણા ંસામાિાળા દ્વારા િસલૂિાપાત્ર 
િતા.ં 

 Supply Code Notification No.11 of 2005, Clause No. 4.1.11 મજુબ જે તે 
અરજદારિા અન્ય કોઈ િીજ જોડાણિી બાકી લેણી રકમ િોય તેિા કેસમા ંિવુ ંિીજ 
જોડાણ/પિુ: િીજ જોડાણ/ િીજભાર િધારો કે ઘટાડો/િામ ફેરફાર/સ્થળ ફેરફારિા      
કેસમા ંિીજ જોડાણિી બાકી લેણી રકમ િસલૂ કયાય બાદ િીજ જોડાણ આપિાિી જોગિાઈ 
દશાયિેલ િતી. 

 સામાિાળા દ્વારા રજૂ કરાયેલ િીજ જોડાણિી યાદી મજુબ એમ.એમ.પે્રસ વિસ્તારમા ંિર્ય 
૨૦૦૩ થી િીજ જોડાણો અલગ અલગ િતે ુતથા િામે આપિામા ંઆિેલ છે, જે જગ્યામા ં
અગાઉિા ગ્રાિકિા બાકી લેણા ંિસલેૂલ િોય તેમ જણાત ુિથી.     

4.8. As per Amendment Clause No. 4.1.11, it was required by 

Respondent to avail procedure for recovery of old dues of Shri 

Manilal Manekji, Consumer No. 36901/01612/3 after receiving 

judgement on 31.03.2013 which is not done by Respondent as no 

such documentary evidence has been produced by Respondent. 

While enforcing the amended Clause No. 4.1.11 the dues amount 
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to be recovered should have been shown by Respondent and 

necessary action should have been taken as per legal procedure 

for recovery of the dues. Hence in said case, Respondent has not 

shown legal dues which are recoverable with consideration of 

provisions of amended Clause 4.1.11 of Supply Code.  

 In such circumstances, dues of consumer No. 36901/01642/3 is 

not recoverable from the Appellant.   

 Respondent is directed to release the requisite electric supply to 

Appellant after observing necessary provisions of Supply Code 

Notification No.4 of 2015.  
૪.૯. પેરા િ.ં ૪.૮ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૧૦. ખચય અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૧૧. અરજદારિી અરજી/ રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
         
 
 
         (હદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
           ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા. ૧૯.૦૮.૨૦૧૭.  
 


