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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં૧૨૩/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી ખાન નજીરખાન નવાબ અલી 
   પ્લોટ ન.ં ૩૯/એ, આસ્માનગર. 
   મ .ં ઉન-૩૯૪૨૧૦. તા. સીટી. જી.સ રત.     
રજૂઆત કરિાર: શ્રી મય ર જે. વાઘલેા, વવદ્વાન એડવોકેટ.  

શ્રી ખાન નજીરખાન નવાબ અલી 
  

વિરૂધ્ધ 
 

સામાિાળા : નાયબ ઈજનેર, 
દક્ષિણ ગ જરાત વીજ કંપની ક્ષલવમટેડ, 
પેટા-વવભાગીય કચેરી, મ .ં ઉન-૩૯૪૨૧૦. તા. સીટી. જી.સ રત. 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી જે.જે.ધાનગર, નાયબ ઈજનેર, ડીજીવીસીએલ, ઉન. 
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, દક્ષિણ ગ જરાત વીજ કંપની ક્ષલવમટેડ, સ રતના ગ્રાહક ફરરયાદ વનવારણ ફોરમની 
ફરરયાદ ન.ં ૯૨/૨૦૧૭-૧૮ અન્વયે અપાયેલ તા.૨૪.૦૮.૨૦૧૭ ના હ ક્મથી નારાજ થઈ અતે્ર 
રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ ન.ં૧૨૩/૨૦૧૭ 
થી નોંધેલ છે. આ કેસની સ નવણી તા.૨૧.૧૨.૨૦૧૭ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

૨.૦. સ નવણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મ જબ રજ આત કરી. 
૨.૧. અરજદાર પ્લોટ ન.ં ૩૯/એ, આસ્માનગર, મ .ં ઉન ખાતે મકાન ધરાવે છે. સદર સ્થળે 

અરજદારે માચચ-૨૦૧૭ માસમા ંનવ  ંવીજ-જોડાણ મેળવવા અરજી કરેલી. તા.૨૪.૦૮.૨૦૧૭ 
ના રોજ ફોરમના હ કમ દ્વારા સદર અરજી ત્રારહત વ્યક્ક્તના દોષના કારણે રદ્દ કરવામા ં
આવેલ. 

૨.૨. અરજદારે આસ્માનગર ખાતેના પ્લોટ ન.ં ૩૯/એ વાળી વમલ્કતના કબ્જજેદાર માક્ષલક તરીકે 
નવા વીજ-જોડાણની માગંણી કરેલી પરંત   સામાવાળા દ્વારા ત્રારહત વ્યક્ક્તના નાણા ંબાકી 
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હોવાન  ં કારણ દર્ાચવી સદર નવા વીજ-જોડાણની માગંણી રદ્દ કરેલ જેન  ં કોઇ મૌક્ષખક કે 
લેક્ષખત કારણ અરજદાર પાસેથી લેવામા ંઆવેલ નથી. 

૨.૩. સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા આલીયાબાન  સમદરે્ખને ગેરરીતી આચરી કરેલ વીજચોરીની 
રકમ રૂ. ૧,૬૫,૦૦૦/- ભરપાઈ કરવા જણાવેલ છે અને સદર રકમ ભરપાઈ કયાચ બાદ જ 
સદર વીજ જોડાણ ચાલ  કરી આપવામા ંઆવરે્ તેમ જણાવેલ છે. અરજદાર, આલીયાબાન  
સમદરે્ખને વ્યક્ક્તગત રીતે ઓળખતા નથી, તેમજ તેમની સાથે કોઈ સબંધં નથી. સદર 
ત્રારહત વ્યક્ક્તના ંનાણા ંમાટે સામાવાળા વીજ કંપની નાણા ંભરપાઈ કરવા અરજદારને 
અયોગ્ય દબાણ કરી ર્કે નહીં. 

૨.૪. અરજદારે તા.૧૬.૦૩.૨૦૧૫ ના રોજ સદર પ્લોટ ન.ં ૩૯-એ, આસ્માનગર, આલીયાબાન  
સમદરે્ખ પાસેથી ખરીદેલ છે, જ્યારે સામાવાળા વીજ કંપનીએ દર્ાચવ્યા મ જબ 
આલીયાબાન  રે્ખે કહવેાતી ગેરરીતી પ્લોટ ન.ં ૧૯૮, ૧૯૯, સાયરાનગર, મોજે ઉન મા ંકરેલ 
છે, જ્યારે અરજદારે વીજ જોડાણની માગણી પ્લોટ ન.ં૩૯-એ, આસ્માનગર ખાતે કરેલ છે.  

૨.૫. અરજદારે જ્યારે સદર પ્લોટ ન.ં૩૯-એ ખરીદેલ તે સમયે સામાવાળા વીજ કંપનીમા ંસદર 
પ્લોટ પર કોઈ બોજો કે બાકી રકમ છે કે કેમ તે અંગનેી તપાસ કરાવેલી. તે સમયે સદર 
પ્લોટ પર કોઈ બોજો જણાયેલ ન હતો.        

૨.૬. અરજદારે વધ મા ં જણાવેલ કે સદર પ્લોટ વાળી વમલ્કતમા ં શ્રી બસરૂદ્દીન રફરોજ દ્દીન 
મ લતાની અડધા ભાગના માક્ષલક છે, જેમના વીજ-જોડાણનો ગ્રાહક ન.ં૧૬૮૦૩/૦૩૯૧૯/૬ 
છે, જેઓના બાકી વનકળતા નાણા ંઅરજદાર ભરપાઇ કરવા તૈયાર છે. 

૨.૭. અરજદારે સ નવણીના અંતે સદર સ્થળે વીજ-જોડાણ મળી રહ ેતે માટે વવનતંી કરી. 
૩.૦. સ નવણી દરમ્યાન સામાવાળાએ નીચે મ જબ રજ આત કરી. 
૩.૧. અરજદાર શ્રી નજીર નવાબઅલી, ઉન ખાતે પ્લોટ ન.ં૩૯-એ, આસ્માનગરમા ંરહણેાકં વવષયક 

મકાન ધરાવે છે. પ્લોટ ન.ં૩૯-એ અને પ્લોટ ન.ં ૩૯, એમ બ ે પ્લોટ મળૂ માક્ષલક દ્વારા 
પાડવામા ં આવેલ છે, જેમા ં પ્લોટ ન.ં૩૯-એ પર સાબેરાબી રે્ખ રસીદના નામન  ં
ઘરવપરાર્ન  ંવીજ જોડાણ ગ્રાહક ન.ં૧૬૮૦૩/૦૭૬૯૩/૮ થી આપવામા ંઆવેલ. 

૩.૨. પ્લોટ ન.ં૩૯, આસ્માનગર, ઉન ખાતે હાલમા ં શ્રી બસીરૂરદ્દન રફરોજ રદ્દન મ લતાની ઘર 
વપરાર્ન  ંવીજ જોડાણ ગ્રાહક ન.ં ૧૬૮૦૩/૦૩૯૧૯/૬ થી ધરાવે છે.  

૩.૩. સાબેરાબી રે્ખના સદર વીજ જોડાણના વીજબીલ પેટે રૂ.૨૪,૨૧૬.૦૭ બાકી નીકળતા હોવાથી 
તા. ૦૨.૦૩.૨૦૧૪ ના રોજ સદર વીજ જોડાણ કાયમી ધોરણે કાપી નાખવામા ંઆવેલ. 
તા.૧૨.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ લોક અદાલતમા ંરૂ. ૨૦,૦૭૨/- ન  ંસેટલમેંટ કરવામા ંઆવેલ, જે 
અન્વયે, રૂ. ૫૯૭૨/- રસીદ ન.ં ૮૫૫૯૯૧ તા.૧૨.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ ભરપાઈ કરવામા ં
આવેલ. બાકી રકમના રૂ.૨૩૫૦/- ના છ હપ્તા કરી આપવામા ંઆવેલ, જેમા ંગ્રાહક દ્વારા 
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રૂ.૨૩૫૦/- નો હપ્તો તા.૨૪.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ રસીદ ન.ં૪૭૧૫૬ થી ભરપાઈ કરવામા ં
આવેલ છે. સદર વીજ જોડાણ ખાતે રૂ.૧૧૭૫૦/- વીજબીલ પેટે બાકી નીકળે છે.  

૩.૪. અરજદારનો સદર પ્લોટ વેચનાર માક્ષલક આક્ષલયાબાન  સમદરે્ખના પ્લોટ ન.ં ૧૯૮, ૧૯૯, 
સાયરાનગરના વીજચોરીના કેસની બાકી નીકળતી રકમ રૂ.૧,૬૫,૮૩૫.૫૭ તહા ક્મ્પાઉંન્ડીગ 
ચાર્જ પેટે રૂ.૧૩૦૦/- બાકી નીકળે છે. સદર વીજચોરીના કેસમા ંપ્લોટ વેચનાર માક્ષલકના 
નામે FIR ન.ં ૨૮૭૧/૨૦૧૬ થી પોલીસ ફરરયાદ નોંધાયેલ છે. 

૩.૫. અરજદારના વીજ જોડાણની માગણીવાળા પ્લોટ નબંર પર કાયમી ધોરણ ેબધં થયેલ જૂના 
વીજ જોડાણના સાબેરાબી રે્ખ રસીદના રૂ.૧૧,૭૫૦/- તથા સદર પ્લોટ વેચનાર મળૂ 
માક્ષલકના રૂ.૧,૬૫,૮૩૫.૫૭ વીજચોરી અન્વયેના સામાવાળાએ વસ લ કરવાના બાકી નીકળે 
છે. સદર નાણાનેં વસલૂાત ન થાય તયા ંસ ધી સદર જગ્યામા ંકોઈ પણ પ્રકારન  ંવીજ જોડાણ, 

સપ્લાય કોડ નોટીરફકેર્ન ન.ં૪ વષચ ૨૦૧૭ ની કલમ ન.ં ૪.૨૮ તથા ૪.૩૦ મ જબ આપી  
ર્કાય નહીં.               

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સનૂાવણી દરમ્યાન અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલા 

દસ્તાવેજી પ રાવાઓને આધારે નીચે મ જબના વનણચય ઉપર આવ  ંછ.ં 
૪.૧. અરજદાર, પ્લોટ ન.ં૩૯-એ આસ્માનગર, ઉન, સ રત ખાતે રહણેાકં હતે  ન   મકાન ધરાવે છે, 

જેમા ંઘર વપરર્ના વીજ જોડાણની માગંણી કરવામા ંઆવેલ છે. 
૪.૨. સામાવાળા વીજ કંપનીના જણાવ્યા મ જબ પ્લોટ ન.ં૩૯, આસ્માનગર, ઉન ખાતે શ્રી 

બસીરૂરદ્દન રફરોજ રદ્દન મ લતાનીન  ંઘર વપરાર્ન  ંવીજ જોડાણ, ગ્રાહક ન.ં૧૬૮૦૩/૦૩૯૧૯/૬ 
થી કાયચરત છે. 

૪.૩. પેરા ન.ં ૩.૩ મા ંદર્ાચવ્યા  મ જબ  અરજદારની  વીજ જોડાણની માગણીવાળા  પ્લોટ  ન.ં૩૯-
એ, આસ્માનગર, ઉન ખાતે સામાવાળાના અગાઉના ગ્રાહક સાબેરાબી રે્ખના નામની 
વીજબીલની રકમ બાકી હોવાથી વીજ જોડાણ કાયમી ધોરણે બધં કરવામા ંઆવેલ. સદર 
વીજ જોડાણ પેટે સામાવાળાના રૂ.૧૧,૭૫૦/- વીજબીલ પેટે બાકી નીકળે છે.  

૪.૪. સામાવાળા દ્વારા જણાવ્યા મ જબ આલીયાબાન  સમદરે્ખ પ્લોટ ન.ં૧૯૮, ૧૯૯, સાયરાનગર 
ખાતે વીજ ગેરરીતીના કેસ સદંભચમા ં રૂ.૧,૬૫,૮૩૫.૫૭ તથા કંપાઉંડીંગ ચાર્જ રૂ.૧૩૦૦/- 
સામાવાળા દ્વારા વસલૂાત પેટે બાકી છે. સદર કેસમા ંસામાવાળા દ્વારા વીજચોરી અંગેની 
ફરરયાદ પણ દાખલ કરવામા ંઆવેલ છે. 

૪.૫. અરજદારે રજૂ કરેલ ક્બ્જા રસીદ વેચાણ કરાર મ જબ સદર પ્લોટ ન.ં૩૯-એ, આસ્માનગર, 
ઉન, આલીયાબાન  સમદરે્ખ દ્વારા અરજદારને માચચ,૨૦૧૫ મા ંવેચાણ કરવામા ંઆવેલ છે. 
સામાવાળા દ્વારા આલીયાબાન  સમદરે્ખ, પ્લોટ ન.ં૧૯૮, ૧૯૯ સાયરાનગર ખાતે ઘર 
વપરાર્ના હતે   અંગે બીન ગ્રાહક તરીકે દર્ાચવી, તા.૨૨.૦૮.૨૦૧૬ના રોજ વીજ ગેરરીતી 
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અંગેન  ંવીજચોરીન  ંવીજબીલ તા.૨૩.૦૮.૨૦૧૬ ના રોજ આકારવામા ંઆવેલ છે. આ સમયે 
અરજદાર પ્લોટ ન.ં૩૯-એ, આસ્માનગર ખાતે માચચ,૨૦૧૫ થી વેચાણ હઠેળ માક્ષલકી હક્ક 
ધરાવે છે.  

૪.૬. ગ જરાત વવદ્ય ત વનયતં્રક આયોગના વીજળી પરૂવઠા સરંહતા ૨૦૧૫ની કલમ ૪.૨૮ અને 
૪.૩૦ ની જોગવાઈ નીચ ેમ જબ છે.  
4.28 : The Distribution Licensee will not provide more than one connection for one 

premise or in adjoining/contiguous premises belonging to same owner if these 

are not separated by a public road or by private premise. The consumers opting 

for second connection will have to produce separate legal entity documents such 

as separate Income Tax No/ Sales Tax No., ration card and rent or lease 

agreement. 

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.   
 

૪.૭. ઉપય ચક્ત સજંોગોમા ં પ્લોટ ન.ં૩૯-એ, આસ્માનગર ખાતે અગાઉના ગ્રાહક સાબરેાબી રે્ખ 
રસીદના નામના, ગ્રાહક ન.ં ૧૬૮૦૩/૦૭૬૯૩/૮ ના બાકી પડતા નાણા ંભરપાઈ કરે તયાર 
બાદ અરજદારની માગંણી મ જબન  ંવીજ જોડાણ, વીજ પરૂવઠા સરંહતાની કલમ ૪.૯ થી 
૪.૨૦ મ જબની જોગવાઈન  ંપાલન થયે કયાચક્ન્વત કરી ર્કાય.   

૪.૮. આથી આ રીતે પેરા ન.ં૪.૭ મ જબ હ કમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૯. ખચચ અંગ ેકોઇ ચ કાદો નથી. 
૪.૧0. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરવામા ંઆવે છે. 
    
 
         (રદલીપ રાવલ) 
         વવદ્ય ત લોકપાલ 
          ગ જરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા. ૦૨.૦૧.૨૦૧૮.  


