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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૪૭/૨૦૧૭ 

અરજદાર : મે. પડંયા ઈન્ડસ્ટ્રીઝ  
   C/o. શીતલ તષૃીત પડંયા   
   પડંયા બબલ્ડીંગ, આરાધિા વસિેમા પાસે  
   િાિા પરકોટા, મુ.ં વિરમગામ. જી. અમદાિાદ.    
   
રજૂઆત કરિાર: શ્રી મકેુશભાઈ અરવિિંદભાઈ પટેલ, અવધકૃત પ્રવતવિવધ  
   શ્રી તવૃષત શરદકુમાર પડંયા, અવધકૃત પ્રવતવિવધ 
       વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : િાયબ ઈજિેર, 

ઉત્તર ગજુરાત િીજ કંપિી બલવમટેડ, 
શહરે પેટા-વિભાગીય કચેરી,  વિરમગામ.  જી. અમદાિાદ. 
 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી રાજ શમાા, િાયબ ઈજિેર, યજુીિીસીએલ,     
   શહરે પેટા-વિભાગીય કચેરી,  વિરમગામ. 

     ::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, ઉત્તર ગજુરાત િીજ કંપિી બલવમટેડ, સાબરમતીિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ 

ફોરમિી ફરરયાદ િ.ં UG-04-010-2016-17 અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૩૮૮૭ 
તા. ૨૦.૦૪.૨૦૧૭ િા હકુમ સામે અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા 
કેસ રજીસ્ટ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૪૭/૨૦૧૭ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી 
તા.૨૦.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિી. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. શ્રીમતી જયાબેિ પ્રવિણકુમાર રાઠોડિા િામે,  પ્લોટ િ.ં૨૩, જી.આઈ.ડી.સી., હાસંલપરુ, 

તા.વિરમગામ ખાતે ગ્રાહક િ.ં ૨૫૬૦૧/૧૦૬૫૪/૧ થી ૪૧ રક.િો. િીજભારનુ ંઔદ્યોબગક 
િીજ જોડાણ સામાિાળા દ્વારા સ્ટ્થાવપત કરિામા ંઆિેલ છે. સદર િીજ જોડાણિે શ્રીમતી 
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જયાબેિ પ્રવિણકુમાર રાઠોડિા િામથી પડંયા ઈન્ડસ્ટ્રીઝ િા િામે કરિા પ્રોપ્રાઈટર શ્રી 
શીતલ તવૃષત પડંયાએ તા. ૦૩.૦૧.૨૦૧૭ િા રોજ સામાિાળા િાયબ ઈજિેર, 
વિરમગામિે અરજી િોંધાિેલ.  

 સામાિાળાિા વિભાગીય કચેરીિા પત્ર િ.ં UGVCL/325 તા. ૧૨.૦૧.૨૦૧૭ દ્વારા 
જણાિિામા ં આિેલ કે પ્લોટ િ.ં ૨૩ િી સામે Civil Suit No.258/2006 િા 
રૂ.૭૭૯૩૦.૨૫ તથા Civil Suit No.139/2013 િા રૂ.૧૫૭૨૨૭.૯૧ િસલૂિા દાિો 
દાખલ કરેલ હોઈ િામફેરિી અરજી મજૂંર કરિામા ંઆિેલ િથી. 

૨.૨. સામાિાળા દ્વારા િામફેર મજૂંર કરાયેલ િ હોિાથી અરજદારે ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ 
ફોરમ સમક્ષ ફરરયાદ િોંધાિેલ. ફોરમિા હકુમથી િારાજ થઈ સદર રજૂઆત દાખલ 
કરેલ છે. અરજદારે િીચે મજુબ વિગતો રજૂ કરી. 
(૧) અરજદાર સદર િીજ જોડાણિાળી વમલકતિા માબલકી હક્ક ધરાિે છે, જેથી 

સદર િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં ૨૫૬૦૧/૧૦૬૫૪/૧ શ્રીમતી જયાબેિ પી.  
રાઠોડિા િામ પરથી અરજદારિા િામે દાખલ કરિા જરૂરી તમામ દસ્ટ્તાિેજો 
સામાિાળા સમક્ષ રજૂ કરેલ છે. 

(૨) અરજદારે સદર વમલકત જે  પ્લોટ િ.ં ૨૩, જી.આઈ.ડી.સી., હાસંલપરુ ખાતે 
શ્રીમતી જયાબેિ પ્રવિણકુમાર રાઠોડિા િામે આિેલ છેતે તા.૧૫.૦૧.૨૦૧૬ િા 
રોજ િેચાણ  લીધેલ છે,જેિો િેચાણ કરાર તા.૦૪.૦૨.૨૦૧૬િા રોજ કરિામા ં
આિેલ છે તથા જી.આઈ.ડી.સી. કચેરી દ્વારા તા.૦૧.૦૭.૨૦૧૬િા રોજ અરજદાર 
મે. પડંયા ઈન્ડસ્ટ્રીઝિા િામે િામફેર અંગેિો ઓરફસ ઓડાર મળેલ છે. આમ 
અરજદાર સદર પ્લોટિો ભોગિટો તા.૧૫.૦૧.૨૦૧૬ થી કરતા આિેલ છે. 

૨.૩. સદર પ્લોટમા ંસામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા બાકી લેણાિંી રકમ (૧) રૂ.૭૭૯૩૦.૨૫ િષા 
૨૦૦૬અિે (૨)રૂ.૧૫૭૨૨૭.૯૧ િષા૨૦૧૩,કુલ મળીિે રૂ.૨,૩૫,૧૫૮.૧૬ દશાાિેલ છે.  

૨.૪. અરજદારે સદર પ્લોટમા ં સામાિાળા િીજ કંપિીિી બાકી લેણાિંી રકમ અંગે િીચે 
મજુબ હકીકત રજૂ કરી. 
(૧) હાલમા ંસદર િીજ જોડાણ શ્રીમતી જયાબેિ પ્રવિણભાઈ રાઠોડિા િામે ચાલે 

છે. જી.આઈ.ડી.સી. િી પ્રાદેવશક કચેરી દ્વારા તા.૨૩.૦૧.૨૦૦૭ િા રોજ સદર 
પ્લોટિી ફાળિણી શ્રીમતી જયાબેિ પ્રવિણભાઈ રાઠોડિા િામે કરિામા ંઆિેલ 
હતી, પરંત ુસદર પ્લોટમા ંઅિઅવધકૃત વ્યક્ક્ત દ્વારા ગેરકાયદેસર દબાણ કરેલ 
હોઈ,તા.૨૨.૦૮.૨૦૧૪ સધુી પ્લોટિો કબજો સોંપી શકાયેલ િ હતો,જેિો ઉલ્લેખ 
વિભાગીય પ્રબધંક કચેરી, જી.આઈ.ડી.સી. અમદાિાદિા તા.૨૦.૦૮.૨૦૧૪ િા 
પત્રમા ંજણાિેલ છે.  
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(૨) સદર પ્લોટ િ.ં૨૩ િો કબજો તા.૨૨.૦૮.૨૦૧૪ િા રોજ અરજદાર શ્રીમતી 
જયાબેિ પ્રવિણભાઈ રાઠોડિે િાયબ કાયાપાલક ઈજિેર, જી.આઈ.ડી.સી., સબ-
રડિીઝિ-II, ઓઢિ, અમદાિાદ દ્વારા possession receipt િી સાથે સોંપેલ. 
ત્યાર બાદ તા.૨૮.૦૭.૨૦૧૫ િા રોજ શ્રીમતી જયાબેિ દ્વારા ૪૧ રક.િો. 
િીજભારનુ ંઔદ્યોબગક હતેનુ ુ ંિીજ જોડાણ મેળિિા સામાિાળા સમક્ષ અરજી 
કરિામા ંઆિેલ.  સામાિાળા દ્વારા તા. ૧૯.૦૯.૨૦૧૫ િા રોજ રૂ. ૧૬૪૯૫૦/- 
તથા રૂ. ૨૫૫૩૬/- નુ ં અંદાજપત્ર આપિામા ં આિેલ. સદર અંદાજપત્રમા ં
સામાિાળાિા અવધક્ષક ઈજિેર દ્વારા બાકી લેણા ંસામે બે બલગલ કેસિી દરખાસ્ટ્ત 
કરિા પેટે િાણા ંિસલૂ કરિાિી શરતે તેમજ કોટા  દ્વારા જે ચકુાદો આિે તે 
મજુબ િાણા ંિસલુ કરિાિી શરતે િીજ જોડાણ આપિા માટેિી તાવંત્રક મજૂંરી 
આપિામા ંઆિેલ હતી. સદર અંદાજપત્રિા ં િાણા ં શ્રીમતી જયાબેિ રાઠોડ ે
િાધંા સાથે તા.૧૧.૦૯.૨૦૧૫ િા રોજ ભરપાઈ કરેલ.  

 સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા રૂ.૨૫૫૩૬/- દરખાસ્ટ્ત પેટે િસલૂ કરેલ છે જેિી 
રસીદ શ્રી ડાહ્યાભાઈ તળસીભાઈ રાઠોડિા િામે બિાિિામા ંઆિેલ છે.  

૨.૫. તા.૦૨.૦૨.૨૦૧૫ િા રોજ શ્રી શરદકુમાર મગિલાલ પડંયા દ્વારા મારહતી અવધવિયમ 
૨૦૦૫ હઠેળ શ્રી ડાહ્યાભાઈ તળસીભાઈ રાઠોડ િે ત્યા ંજુદા જુદા સમયે સામાિાળા દ્વારા 
િીજ ચકાસણી કયાા અંગેિી મારહતી માગંિામા ંઆિેલ, જે તા.૦૪.૦૨.૨૦૧૫ િા રોજ 
વિરમગામ શહરે પેટા-વિભાગીય કચેરીિા િાયબ ઈજિેર દ્વારા મારહતી રૂપે આપિામા ં
આિેલ.  
(૧) તા.૧૮.૧૧.૨૦૦૫ િા રોજ સામાિાળાિી વિભાગીય કચેરી, વિજાપરુ તેમજ 

વિરમગામ શહરે પેટા-વિભાગીય કચેરી દ્વારા િીજ ચેકીંગ કરિામા ંઆિેલ 
હતુ.ં 

(૨) તા.૧૨.૦૧.૨૦૧૧િારોજ સાબરમતી કચેરી દ્વારાિીજચેકીંગ કરિામા ંઆિેલ 
હતુ.ં 

   આમ િષા ૨૦૦૫ થી િષા ૨૦૧૧ દર્યાિ િીજ ચેકીંગ કરિામા ંઆિેલ છે,  
જેમા ં ચેકીંગ અહિેાલ મજુબ શ્રી ડાહ્યાભાઈ તળસીભાઈ રાઠોડ દ્વારા 
બીિગ્રાહક તરીકે ગેરકાયદેસર રીત જમીિમા ંદબાણ કરી િીજચોરી કરેલ 
છે. સદર તપાસણી અહિેાલમા ંશ્રીમતી જયાબેિ રાઠોડનુ ંિામ તથા પ્લોટ 
િ.ં૨૩ િો ઉલ્લેખ કરિામા ંઆિેલ િથી. સદર િીજચોરીિા બિાિો બિેલ 
છે તે સમયે સદર સિાલિાળી વમલકત સરકારી જી.આઈ.ડી.સી. િે હસ્ટ્તક 
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આિેલ હતી તથા વમલકતિો કબજો શ્રીમતી જયાબેિ રાઠોડ, જી.આઈ.ડી.સી. 
પાસેથી તા. ૨૨.૦૮.૨૦૧૪ િા રોજ મેળિેલ છે. 

૨.૬. તા. ૦૯.૦૬.૨૦૧૫ િા રોજ શ્રી શરદકુમાર મગિલાલ પડંયા દ્વારા મારહતી અવધવિયમ 
૨૦૦૫   અન્િયે શ્રીમતી જયાબેિ રાઠોડ દ્વારા માગંિામા ંઆિેલ િિા િીજ જોડાણિી 
અરજી માટે થયેલ તમામ પત્રવ્યિહારિી મારહતી માગંિામા ંઆિેલ, જે મારહતી અન્િયે 
સાબરમતી વિભાગીય કચેરીિા કાયાપાલક ઈજિેર દ્વારા હાઈકોટાિા પેિલ એડિોકેટ 
પાસે કાયદેસરિા અબભપ્રાયિી િકલ મજુબ શ્રી ડાહ્યાભાઈ તળસીભાઈ રાઠોડ ે કરેલ 
ચોરીિા િાણા ંશ્રીમતી જયાબેિ પાસેથી કાયદેસર રીતે િસલૂ િ કરી શકાય તેમ સ્ટ્પષ્ટ 
જણાિેલ.  

૨.૭. અરજદારે તા.૨૦.૦૭.૨૦૧૭િા રોજ સિુિણી દર્યાિ પત્ર તથા તેિી સાથે Civil Suit 

No. 139/2013 and Special Electricity Case No. 56/2012 and Special Electricity Case 

No. 36/2012 િા હકુમિી િકલ રજૂ કરી િીચે મજુબ જણાિેલ. 
(૧) Civil Suit No. 139/2013 િો આખરી હકુમ તા.૨૭.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ કરિામા ં

આિેલ છે તેમ છતા ંસામાિાળા િીજ કંપિી તેમજ ફોરમ દ્વારા સદર કેસમા ં
પરૂતી મારહતી મેળવ્યા િગર હકુમ કરેલ છે. 

(૨)  Civil Suit No. 258/2006 િા અંગે મારહતી અવધવિયમ હઠેળ મારહતી માગતા ં
સામાિાળા કંપિીિા અવધકારી દ્વારા સીિીલ કોટામાથંી હકુમિી િકલ મેળિી 
લેિા જણાિામા ંઆિેલ. આથી સીિીલ કોટામા ંતપાસ કરતા ંસદર કેસિી કોઈ 
મારહતી ઉપલબ્ધ  થઈ શકેલ િહી.  

૨.૮. સિુિણીિા અંતે અરજદારે ઉપયુાક્ત પેરા િ.ં૨.૫ તથા પેરા િ.ં૨.૬ િી વિગતોિી 
ધ્યાિમા ંલઈ સદર િીજ જોડાણિા િામફેરિી અરજી સામાિાળા મજૂંર કરે તે મજુબિો 
હકુમ કરિા વિિતંી કરી.            

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર દ્વારા LTMD tariff ગ્રાહક િ.ં૨૫૬૦૧/૧૦૬૫૪/૧, અંબબકા એન્ટરપ્રાઈઝિા 

પ્રોપ્રાઈટર શ્રીમતી જયાબેિ પ્રવિણકુમાર રાઠોડથી પડંયા ઈન્ડસ્ટ્રીઝિા પ્રોપ્રાઈટર 
શ્રીમતી શીતલ ટી. પડંયાિા િામે િામ રાન્સફરિી અરજી તા.૦૩.૦૧.૨૦૧૭ િા રોજ 
િોંધાિિામા ંઆિેલ.  

૩.૨. પેરા િ.ં ૩.૧ િી અરજી અંગે દરખાસ્ટ્ત બિાિી દસ્ટ્તાિેજોિી ચકાસણી તથા મજૂંરી માટે 
પત્ર િ.ં૫૨ તા. ૦૭.૦૧.૨૦૧૭ થી વિભાગીય કચેરીિે મોકલિામા ંઆિેલ, જે દરખાસ્ટ્ત 
વિભાગીયકચેરી દ્વારા પત્રિ.ં૩૨૫ તા.૧૨.૦૧.૨૦૧૭િા રોજ િામજૂરં કરી પરત કરિામા ં
આિેલ. આ અંગેિી જાણ અરજદારિે પત્ર. િ.ં૧૪૮ તા.૧૮.૦૧.૨૦૧૭ થી કરિામા ં
આિેલ. 
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૩.૩. ગ્રાહક ફરરયાદવિિારણ ફોરમિા તા.૨૦.૦૪.૨૦૧૭િા હકુમિા પેરા િ.ં૫.૧મા ં  જણાવ્યા 
મજુબ સદર સ્ટ્થળ પર અગાઉ થયેલ કેસ  Civil Suit No.258/2006 Rs.77930/- 

and Civil Suit No. 139/2013 Rs.157227/- િસલુિાિા હોિાથી તેમજ સદર 
કેસ િામદાર કોટા  ખાતે અપીલિી પ્રોસીજર હઠેળ હોઈ, િામ ફેર બદલી થઈ શકે િહીં.  

૩.૪. સીિીલ કોટાિા Civil Suit No.139/2013 િા હકુમ સામે સામિાળા દ્વારા અપીલ 
કરિાિી કાયાિાહી હાથ પર છે. સીિીલ કોટાિા Civil Suit No.258/2006 િા 
કોટામાથંી મળેલ મારહતી મજુબ આ કેસ ફેંસલ થયેલ છે તેમજ આ બાબતે કોઈ અપીલ 
થયેલ િથી.  

૩.૫. સામાિાળાએ જણાિેલ કે જી.આઈ.ડી.સી.,ગાધંીિગરિા પત્ર િ.ં ૪૩૫ તા.૧૦.૦૮.૨૦૧૫ 
મા ંસ્ટ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરેલ છે કે પડતર િાણા ંસામાિાળા િીજ કંપિીમા ંચકૂિણ ુકયાા બાદ 
જ  સદર પ્લોટ પર સામાિાળા દ્વારા આગળ કાયાિાહી કરિામા ંઆિશે. આ પ્લોટિા 
જે તે સમયિા માબલક તથા શ્રી ડાહ્યાભાઈ  તળસીભાઈ રાઠોડ િચ્ચે થયેલ સમજૂતીિા 
કરારિી િકલ સામાિાળાએ રજૂ કરી. 

 તા.૧૦.૦૩.૨૦૧૪ િા રોજ જે તે સમયિા માબલક તથા શ્રી ડાહ્યાભાઈ તળસીભાઈ રાઠોડ 
િચ્ચે સમજૂતી કરાર કરેલ છે તથા તા.૨૨.૦૮.૨૦૧૪ િા રોજ શ્રીમતી જયાબેિ પી. 
રાઠોડ ેજી.આઈ.ડી.સી. પાસેથી કબજો લઈ ભોગિટો કરિાનુ ંચાલ ુકરેલ છે. આ તમામ 
બાબતોથી બનેં્ન પક્ષો િાકેફ છે તેથી સિાલિાળી વમલકત પર સામાિાળા િીજ કંપિી 
દ્વારા ખોટંુ અથાઘટિ કરી શ્રી ડાહ્યાભાઈ તળસીભાઈ રાઠોડિો આરોપ શ્રીમતી જયાબેિ 
પી. રાઠોડિા વશરે િાખી હાલિા ગ્રાહકિે પરેશાિ કરિાિી હકીકત સાચી િથી.   

૩.૬. અરજદારિી પેરા િ.ં૨.૬ િી રજૂઆત અન્િયે સામાિાળાિા પેિલ એડિોકેટિા 
કાયદાકીય અબભપ્રાયનુ ંસામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા મલુ્યાકંિ કરિામા ંઆિે છે, અિે 
તે અબભપ્રાય સ્ટ્િીકારિો કે િહીં તે સામાિાળા િીજ કંપિીિી અંગત બાબત છે.  

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

કરાયેલા દસ્ટ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણાય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. અરજદારે પેરા િ.ં૨.૧ મા ંદશાાવ્યા મજુબ  પ્લોટ િ.ં ૨૩, જી.આઈ.ડી.સી.,હાસંલપરુ, તા. 

વિરમગામ ખાતેનુ ંગ્રાહક િ.ં ૨૫૬૦૧/૧૦૬૫૪/૧ થી આિેલ ૪૧ રક.િો. િીજભારનુ ં
ઔદ્યોબગક િીજ જોડાણ અંબબકા એન્ટરપ્રાઈઝ, પ્રોપ્રાઈટર શ્રીમતી જયાબેિ પ્રવિણકુમાર 
રાઠોડિા િામથી િામફેર કરી પડંયા ઈન્ડસ્ટ્રીઝ, પ્રોપ્રાઈટર શ્રી શીતલ ટી. પડંયાિા િામે 
કરિા તા.૦૩.૦૧.૨૦૧૭ િા રોજ સામાિાળાિે અરજી િોંધાિેલ.   
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૪.૨. અરજદારનુ ંહાલનુ ંિીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં ૨૫૬૦૧/૧૦૬૫૪/૧, અંબબકા એન્ટરપ્રાઈઝ, 
પ્રોપ્રાઈટર શ્રીમતી જયાબેિ પ્રવિણકુમાર રાઠોડિા િામે ફોરમિા હકુમમા ંસામાિાળા 
દ્વારા રજૂ કરિામા ંઆિેલ પેરા િ.ં ૨.૯, જે િીચે મજુબ છે તેિે ધ્યાિે લઈિે િીજ 
જોડાણ ચાલ ુકરિામા ંઆિેલ.  

 “િીજ કંપિી દ્વારા તા.૧૯.૦૯.૨૦૧૫ િા રોજ અંદાજપત્ર રૂ.૧,૬૪,૯૫૦/- તેમજ 
રૂ.૨૫,૫૩૬/- દરખાસ્ટ્ત પેટે ભરપાઈ કરિા આપેલ. સદર અંદાજપત્રમા ંઅવધક્ષક ઈજિેર 
દ્વારા બાકી લેણા ંસામે બે િગં લીગલ કેસિી દરખાસ્ટ્ત કરિા પેટે િાણા ંિસલુ કરિાિી 
શરતે તેમજ કોટા  દ્વારા જે ચકુાદો આિે તે મજુબ િાણા ંિસલુ કરિાિી શરતે િીજ 
જોડાણ આપિા માટેિી તાવંત્રક દરખાસ્ટ્તિી મજૂંરી આપિામા ંઆિેલ છે તેિી િોંધ 
લખેલ છે.” 

 પેરા િ.ં ૨.૧૦મા ંદશાાવ્યા મજુબ િીજ જોડાણ મેળિતી િખતે હાલિા ગ્રાહક દ્વારા સદર 
રકમ તા.૧૧.૦૯.૨૦૧૫ િા રોજ િાધંા સાથે ભરપાઈ કરિામા ંઆિેલ.  

૪.૩. ફોરમિા હકુમિા પેરા િ.ં૨.૧૨ મા ંિીચે મજુબ િોંધ કરેલ છે. 
 “ડાહ્યાભાઈ તળસીભાઈ રાઠોડિે ત્યા ં જુદા-જુદા સમયે રેડ કરી ઉત્તર ગજુરાત િીજ  

કંપિી દ્વારા િીજ ચોરીમા ં
 (૧) તા.૧૮.૧૧.૨૦૦૫ િા રોજ ગ.ુવિ.બોડા, વિભાગીય કચેરી, વિજાપરુ તથા પેટા-

વિભાગીય કચેરી, વિરમગામ શહરે દ્વારા િીજ ચેરકિંગ કરિામા ંઆિેલ. 
 (૨) તા.૦૭.૦૪.૨૦૦૬ િા રોજ ઉ.ગ.ુિી.કં.લી., સાબરમતી િત ુાળ કચેરીિા જુિીયર 

ઈજિેર શ્રી એ.ડી.શ્રીિાસ્ટ્તિ તથા સ્ટ્ટાફ દ્વારા િીજ ચેરકિંગ કરિામા ંઆિેલ.  
 (૩)  તા.૧૨.૦૧.૨૦૧૧ િા રોજ ઉ.ગ.ુિી.કં.લી., સાબરમતી િત ુાળ કચેરીિા જુિીયર 

ઈજિેર શ્રી એ.કે.પટેલ તેમજ િાયબ ઈજિેર શ્રી ટી.સી.ચોકસી તથા અન્ય સ્ટ્ટાફ દ્વારા 
િીજ ચેરકિંગ કરિામા ંઆિેલ, 

 અિે ડાહ્યાભાઈ તળસીભાઈ રાઠોડિે િીજચોરીમા ંપકડલે.” 
 અરજદારે પેરા િ.ં૨.૭મા ંરજૂ કરેલ દસ્ટ્તાિેજો અંગે તા.૧૨.૦૧.૨૦૧૧િા િીજ તપાસણી 

અન્િયેિો રે.રદ.મ.ુ િ.ં૧૩૯/૨૦૧૩ િો હકુમ તા.૨૭.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ કરિામા ંઆિેલ 
છે, જે દાિાિે િામદાર કોટા  દ્વારા િામજૂંર કરિામા ંઆિેલ છે.    

 તા.૦૭.૦૪.૨૦૦૬િા િીજ ચકાસણી રીપોટા  અન્િયે સામાિાળા દ્વારા દાખલ કરેલ સ્ટ્પે. 
ઈલેક્રીસીટી કેસ િ.ં ૫૬/૨૦૧૨ િો દાિો અમદાિાદ (ગ્રા્ય)િા ચોથા એડીશિલ 
સેશન્સ જજ, વિરમગામ કોટા  દ્વારા તા.૨૩.૦૫.૨૦૧૪ િા રોજ િામજૂંર કરિામા ંઆિેલ 
છે. 
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 તા.૧૮.૧૧.૨૦૦૫િા િીજ ચકાસણી રીપોટા  અન્િયે સામાિાળા દ્વારા દાખલ કરેલ સ્ટ્પે. 
ઈલેક્રીસીટી કેસ િ.ં૩૬/૨૦૧૨ િો દાિો અમદાિાદ (ગ્રા્ય)િા ચોથા એડીશિલ સેશન્સ 
જજ, વિરમગામ કોટા  દ્વારા તા.૨૩.૦૫.૨૦૧૪ િા રોજ િામજૂંર કરિામા ંઆિેલ છે.    

 ફોરમિા હકુમમા ંદશાાિેલ સીિીલ દાિો િ.ં ૨૫૮/૨૦૦૬ સામાિાળાિા પત્ર િ.ં ૧૯૯૯ 
તા. ૨૪.૦૭.૨૦૧૭ મા ંદશાાવ્યા મજુબ સીિીલ કોટા  દ્વારા ફેંસલ કરિામા ંઆિેલ છે.  

 સામાિાળા દ્વારા સીિીલ કેસ િ.ં૧૩૯/૨૦૧૩ િા િામદાર કોટામા ંતા.૧૭.૦૩.૨૦૧૭ િા 
ચકુાદાિી સામે અપીલ કરિા માટે કાયાિાહી હાથ પર લેિામા ંઆિેલ છે. 

 સ્ટ્પે. ઈલેક્રીસીટી કેસ િ.ં ૫૬/ ૨૦૧૨ તથા સ્ટ્પે. ઈલેક્રીસીટી કેસ િ.ં ૩૬/૨૦૧૨ િા 
તા.૨૩.૦૫.૨૦૧૪િા હકુમિી સામે સામાિાળા દ્વારા કોઈ અપીલ અરજી કરેલ હોય તેિા 
કોઈ પરૂાિા રજૂ કરાયેલ િથી.  

 ફોરમિા હકુમિા પેરા િ.ં ૨.૯ મા ંદશાાવ્યા મજુબ હાલનુ ંિીજ જોડાણ સામાિાળાિા 
દાિાિી અપીલ કેસ િ.ં૩૬/૨૦૧૨ તથા કેસ િ.ં૫૬/૨૦૧૨ િામદાર કોટા  દ્વારા િામજૂંર 
કયાા બાદ ચાલ ુકરિામા ંઆિેલ છે.  

૪.૪. In above subject matter, for name transfer, relevant provision of 

Supply Code is required to be read with from GERC Notification 

No.4 of 2015, state as under: 
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. 

 

Clause 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 



  Case No.47/2017 

  Page 8 of 8 
 

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 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. 

 

૪.૫. Respondent has not filed any appeal against any of the orders 

passed by Civil Court for recovery of dues against theft case in 

respect of Shri Dahyabhai T. Rathod. In such circumstances 

dues are not recoverable from the present Appellant. Therefore, 

as per Clause No. 4.71(1) Respondent is directed to approve 

change of name in favour of Appellant subject to fulfilment of 

other conditions for transfer of name in above connection.    

૪.૬ આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૫ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૭. ખચા અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૮. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
         
 
                 (રદલીપ રાિલ) 
                 વિદ્યતુ લોકપાલ 
                   ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા. ૦૨.૦૮.૨૦૧૭.  


