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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૧૦3/૨૦૧૮ 
(UNDER REVIEW) 

 
અરજદાર : શ્રી ગણુિતંભાઈ લાભભુાઈ પટેલ 
   શ્રી દદલીપભાઈ બાબલુાલ પટેલ 
   શેડ િ.ં3, હદરઓમ એસ્ટેટ, જયભારત રંગશાળા ક્્પાઉન્ડ,   
   સરસપરુ, અમદાિાદ-૩૮૦૦૨૧. 
    

રજૂઆત કરિાર: શ્રી ગણુિતંભાઈ લાભભુાઈ પટેલ    
 

વિરૂધ્ધ 
 

સામાિાળા : મેિેજર, 
   ટોરન્ટ પાિર લલવમટેડ, 
   જ્યલુબલલ હાઉસ, બીજો માળ, શાહપરુ, અમદાિાદ-૩૮૦૦૦૧ 
 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી કેિલ શાહ, મેિેજર, ટોરન્ટ પાિર લલવમટેડ, અમદાિાદ. 
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, વિદ્યતુ લોકપાલિા તા.૩૧.૦૧.૨૦૧૯ િા હકુમિી સામે તા.૦૮.૦૨.૨૦૧૯ તથા 
તા.૧૧.૦૨.૨૦૧૯ િા રોજ સદર હકુમિે રીવ્ય ુ કરિા અપીલ દાખલ કરી, જે અંગેિી સિુિણી 
તા.૨૬.૦૨.૨૦૧૯ અિે ૧૧.૦૪.૨૦૧૯ િા રોજ રાખિામા ંઆિી. 

૧.૧. અરજદારે જણાિેલ કે સદર મળૂ કેસિી તા.૧૭.૦૧.૨૦૧૯ િા રોજિી સિુિણી દર્યાિ અરજદારિે 
લેલખતમા ંદલીલો રજૂ કરિા વિદ્યતુ લોકપાલ દ્વારા જણાિિામા ંઆિેલ, જે દલીલો અરજદાર ત્યાર 
બાદિી સિુિણીમા ં રજૂ કરિાિા હતા, પરંત ુ તા.૦૭.૦૨.૨૦૧૯ િા રોજ અરજદારિે 
તા.૩૧.૦૧.૨૦૧૯ િા રોજિા જારી કરેલ વિદ્યતુ લોકપાલિા હકુમિી િકલ પ્રાપ્ત થયેલ, જેથી 
અરજદારિી ફદરયાદ સબંવંધત લેલખત દલીલો સાભંળિામા ંઆિેલ િ હોઈ, અરજદારે દદિ દસમા ં
જિાબ રજૂ કરિાિી માગંણી સાથે રીવ્ય ુઅપીલિે માન્ય રાખિા રજૂઆત કરેલ, જે અંગે િીચે 
મજુબિા કારણો રજૂ કયાા. 
(૧) સવિિસ િ.ં ૭૪૦૦૩૦, જેિો અરજદારે િીજ િપરાશ કરેલ િથી, જેિા િીજ લબલિી રકમ 

રૂ.૯,૮૯,૭૭૦.૯૦ નુ ંિીજ લબલ સામાિાળાએ મોકલાિેલ છે.  



  Case No.103-R/2018 

  Page 2 of 10 
 

(૨) અરજદારે સામાિાળા સમક્ષ રજૂ કરેલ એદફડવેિટમા ંસ્પષ્ટ પણે જણાિેલ છે કે સદર રકમ 
ભરિા અરજદાર બધંાયેલ િથી. સામાિાળા સદર સવિિસિાળી વમલ્કત પર િસલૂાત કરી 
શકશે. સવિિસ િ.ં૭૪૦૦૩૦ જેિા અરજદાર માલલક િથી જે સવિિસિા િાણા ંભરિા અરજદારે 
એદફડવેિટ રજૂ કરેલ તેનુ ંમખુ્ય કારણ સામાિાળા સદર સવિિસિાળો િીજ પરુિઠો ચાલ ુકરી 
આપે.  

(3) સવિિસ િ.ં૭૪૦૦૩૦ િર્ા ૨૦૧૪ થી બધં છે. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા િર્ામા ંઓછામા ં
ઓછા ત્રણ િખત િીજ ચેદકિંગ કરિામા ંઆિે છે. સદર સવિિસમા ંઆગાઉ ક્યારેય િીજ 
પરુિઠો લાગેલ િ હતો તથા કેમેરા લગાિિામા ંઆિેલ િ હતા. 

(૪) સવિિસ િ.ં૭૪૦૦૩૦ તથા સવિિસ િ.ં૭૩૦૪૫૩ મા ંક્યારેય કોઈ ગેરકાનિુી કાયાિાહી કરિામા ં
આિેલ િથી. 

(૫) અરજદારે એિો કોઈ કરાર કરેલ િથી કે સવિિસ િ.ં૭૪૦૦૩૦ નુ ંિીજ લબલ અરજદારે ભરવુ ં
પડ.ે 

(૬)  સવિિસ િ.ં૭૪૦૦૩૦ િાળી જગ્યા પર અરજદાર ધધંો કરી શકે તે હતેથુી લાઈટ લબલિા 
અગાઉિા ગ્રાહકિા િાણા ં કે જે અરજદાર ભરપાઈ કરી િીજ જોડાણ મેળિીિે નકુશાિી 
ભોગિેલ છે જેિા ંિાણા ંપરત મેળિી શકાય તે મજુબિો હતો.  

(૭) સામાિાળા દ્વારા િર્ા ૨૦૧૪ થી ૨૦૧૭ િા સમયગાળા દર્યાિ સવિિસ િ.ં૭૪૦૦૩૦ પર 
ગેરકાયદેસરિી કાયાિાહી અંગેિી કોઈ િોટીસ અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ િથી.  

(૮) CCTV કેમેરા જે બહારિી બાજુએ લગાિિામા ંઆિેલ છે તે કોઈ ધધંાકીય િપરાશ િથી.  

(૯) અરજદારિી સવિિસ િ.ં૭૩૦૪૫૩ િા અગાઉિા કોઈ િીજલબલિા ંિાણા ંભરિાિા ંબાકી િથી. 
સવિિસ િ.ં ૭૪૦૦૩૦, જે શેડ િ.ં૭ મા ંઆપિામા ંઆિેલ છે તેનુ ંિીજ લબલ રૂ.૯,૮૯,૭૭૦/- 
બાકી દશાાિેલ છે. 

૧.૨. તા.૨૫.૦૨.૨૦૧૯ િા રોજ સામાિાળાિા જિાબ વિરૂધ્ધ અરજદારે લેલખતમા ંિીચે મજુબ રજૂઆત 
કરેલ. 
(૧) સામાિાળાએ સવિિસ િ.ં૭૪૦૦૩૦  (શ્રીમતી દક્ષાબેિ ઉમગંભાઈ પડંયા) િો િીજ પરુિઠો  

જે ૭, હદરઓમ એસ્ટેટ, જયભારત રંગશાળા ક્્પાઉન્ડ, સરસપરુ, અમદાિાદિો છે તે 
તા.૦૩.૦૭.૨૦૧૩ થી િીજલબલિા િાણા ંબાકી હોિાિે કારણે બધં કરેલ છે તેવુ ંસામાિાળા 
પોતે જ કબલેુ છે, જેનુ ંલબલ રકમ દશાાિેલ િથી. કેટલુ ંલબલ બાકી હત ુ ંતે તા.૦૩.૦૭.૨૦૧૩ 
િા રોજ સામાિાળાિા વિયમ મજુબ બે લબલનુ ંરીદડિંગ થાય તે પહલેા ંતો સવિિસ કાપી િાખેંલ 
છે, એટલે કે એક માસિા લબલિી ભરિાિી તારીખ ૧૦ થી ૧૫ દદિસ દર્યાિ લબલ ભરાય 
ત્યા ંસધુી સવિિસ કાપી િાખેંલ છે તે માટે િધારે દદિસનુ ંલબલ ચડિાનુ ંકોઈ સિાલ જ િથી.  

(૨) સામાિાળાિા જિાબિા પેરેગ્રાફ િ.ં૨ પ્રમાણે સવિિસ િ.ં૭૩૦૪૫૩ જે શ્રી દદલીપભાઈ  
બાબલુાલ પટેલિા િામે છે, જેમા ં૨૦૧૦ થી અરજદાર પોતે પટેલ ગણુિતંભાઈ લાભભુાઈ 
જેમા ંમાધિ ઈન્ડસ્રીઝિા િામે પ્લાસ્સ્ટક મેન્યફેુક્ચરીંગિો ધધંો કરે છે, અિે િીજળી િાપરે 
છે, તેનુ ં િીજલબલ વિયવમત રીતે અરજદારિા ખાતામાથંી જ ભરેલ છે. અરજદાર સદર 



  Case No.103-R/2018 

  Page 3 of 10 
 

િીજળીિો ઉપયોગ કોઈપણ જાતિી ગેરરીતી િગર કરે છે, જે એક ગ્રાહક તરીકે તેમિો હક્ક 
છે તથા ૨૦૧૦ થી જો કોઈપણ ગેરરીતી કરેલ હોય તો તેિા પરુાિા સામાિાળા રજૂ કરે.  

(૩) સામાિાળાએ તેઓિા જિાબિા પેરેગ્રાફ િ.ં3 મા ંએિી િાત કરેલ છે કે સામાિાળાએ િર્ા 
૨૦૧૭મા ંમલુાકાત કરેલ છે, તે િાત તદ્દિ ખોટી છે. અરજદાર પોત િર્ા ૨૦૧૪ અિે ૨૦૧૫ 
મા ંસામાિાળા પાસે ગયેલ અિે િીજ પરુિઠો ચાલ ુકરિા માટે િાત કરેલ, પરંત ુિીજ 
લબલિી રકમ િધારે બતાિતા ં અરજદારે સામાિાળાિે સેટલમેન્ટ કરિાનુ ં કહલે પરંત ુ
સામાિાળાએ કોઈ જિાબ આપેલ િહી અિે અરજદારિે સદર ૭, હદરઓમ એસ્ટેટ, જયભારત 
રંગશાળા ક્્પાઉન્ડ િાળી જગ્યામા ં સવિિસ િ.ં૭૪૦૦૩૦ જે િેચાણ રાખેલ છે કે િેચાણ 
રાખિાિી છે  એિી કોઈ િાત કરેલ િથી તથા માલલક શ્રી હાજર િથી તો તેમિા િગર 
િેચાણ કરાર પણ શક્ય િથી. આ જગ્યા િર્ોથી ભાડાપટ્ટામા ંછે માટે અરજદારે આ જગ્યા 
અગાઉિા જે ભાડુઆત પાસેથી લીધેલ છે જે ૭, હદરઓમ એસ્ટેટ, જયભારત રંગશાળા 
ક્્પાઉન્ડમા ંઅરજદાર જે તે પાટી પાસે જોબિકા કામ કરાિતા હતા અિે તેમા ંઅરજદારિો 
રૂ.૨૦ થી ૨૫ લાખિો માલ પડલે હતો અિે તેિા સમયે તા.૧૨.૦૨.૨૦૧૩િા રોજ બેંકે સદર 
પ્લોટ પર સીલ મારી દદધેલ હત ુ,ં તે િખતે અરજદારે તેમિો માલ તથા અન્ય સામાિ શેડિી 
અંદર હોિાિા કારણે સદર માલ છૂટો કરિા પાટીિે રૂ.૧૭ લાખ આપેલ જેમા ંતેિી સામે 
અરજદારિે બાહંધેરી ચેક આપેલ અિે અરજદારિે કહિેામા ં આિેલ કે જોબ કરીિે 
અરજદારિી રકમ પરૂી કરિામા ંઆિશે. ત્યાર બાદ બે માસ િીતી ગયા પરંત ુકોઈ કામકાજ 
ચાલ ુિ થતા ંઅરજદારે પેમેન્ટ પરત માગંતા ંતે પાટીએ અરજદારિે શેડિી ચાિી આપેલ 
તેમજ જ્યા ંસધુી અરજદારિે રકમ િ ચકુિાય ત્યા ંસધુી શેડિો ઉપયોગ કરિા કહલે અિે 
સામાિ પણ અરજદારિા કબ્જજામા ંરાખિા કહલે. પરંત ુથોડા દદિસમા ંસદર પાટીિા મશીિ 
પર બેંકિી લોિ હોિાથી બેંક મશીિ લઈ ગયેલ અિે પાટી પણ ૨૦૧૪ થી ફરાર થઈ ગયેલ 
છે, અિે ત્યારથી આ જગ્યામા ંિીજળી િગર અરજદાર માલ સામાિ મકુતા હતા. કોઈ પણ 
જાતિી મશીિરી કે કોઈપણ પ્રકારનુ ંધધંાકીય કાયા અરજદારે કરેલ િથી. ફક્ત ગોડાઉિ 
તરીકે જ િાપરેલ છે. સામાિાળાિો કોઈ પણ પ્રકારિો હક્ક િથી કે તેઓ અરજદારિે 
િીજલબલ ભરિા પે્રદરત કરી શકે.  

 િર્ા ૨૦૧૭ મા ંગજુરાત સરકારશ્રી દ્વારા જૂિી સવિિસમા ંવ્યાજ માફીિો લેખ પેપરમા ંઆિેલ. 
તે િખતે અરજદાર ફરી સામાિાળાિા અવધકારીિે મળેલ અિે જણાિેલ કે જો વ્યાજ માફી 
આપિામા ંઆિે અિે અરજદારિે પાિર સપ્લાય આપિામા ંઆિે તો અરજદાર િીજલબલ 
ભરિા તૈયાર છે.તા.૧૨.૦૧.૨૦૧૮િા રોજ અરજદારે લેલખતમા ંપણ સદર બાબતિી રજૂઆત 
કરેલ, પરંત ુસામાિાળા તરફથી કોઈ જિાબ િ મળતા ંઅરજદારે કોઈ પણ પેમેન્ટ ભરિા 
સહમવત દાખિેલ િથી.  

 સામાિાળાિે રૂ.૫૦,૦૦૦/- િા એિા ચાર ચેકો આપેલ છે તેિો કોઈ પરુાિો રજૂ કરેલ િથી. 
સદર ચેકો અરજદારિી કંપિીિા અિેજિા િથી, તથા તે ચેકો સ્સ્િકારિાિો અરજદાર પાસે 
કોઈ પરુાિો િથી. જો સદર ચેકો પરત થયેલ હોય તો સામાિાળાએ અરજદારિે સદર 
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બાબતે કોઈ િોટીસ આપેલ િથી, અિે જો િોટીસ આપેલ હોય તો તેિી િકલ સામાિાળા 
રજૂ કરે. લબિ અવધકૃત ચેકો સામાિાળા લેતા િથી છતા ંતેમણે ગિુાદહત કાયા કરેલ છે તથા 
આ ચેકોિી રકમ દશાાિેલ છે તે કોઈપણ સજંોગોમા ંઅરજદારિા ભરિાિા હક્કમા ંઆિતા 
િથી, છતા ંસામાિાળાએ લબલમા ંકારણ દશાાિી અરજદારિે કસરુિાર ઠરાિતા ંપરુાિા તરીકે 
રજૂ કરીિે ખોટંુ આચરણ કરેલ છે. ત્યારબાદ સામાિાળાિે રૂ.૧૦,૦૦૦/- િા ચાર ચેકો 
અરજદારે તા.૧૨.૦૧.૨૦૧૮ િી અરજીમા ં આપતા ં સામાિાળાએ જણાિેલ કે અરજદાર 
થડાપાટી છે માટે એદફડવેિટ કરીિે આપવુ ંપડશે અિે ત્યાર બાદ સામાિાળા તેમિા ઉપરી 
અવધકારી સાથે િાત કરીિે જ રકમ િક્કી કરશે. તા.૧૭.૦૨.૨૦૧૮ િા રોજ રોકડા 
રૂ.૧૦,૦૦૦/- ભરેલ પછી પેમેન્ટ િક્કી કરિા ગયા તો ફરીથી કંઈક રકમ ભરિાિી િાત 
કરિામા ંઆિી. અરજદારે ફરીથી તા.૨૩.૦૨.૨૦૧૮ િા રોજ રૂ.૧૦,૦૦૦/- ભરેલ. આમ 
િારંિાર ધક્કા ખાિા છતા ંકોઈ વિિારણ િ આિતા ંઅરજદારે આ િાત પડતી મકેુલ છે. 
સામાિાળાએ બે િખત પેમેન્ટ લીધા પછી તા.૧૯.૦૫.૨૦૧૮ િા રોજ પત્ર દ્વારા અરજદારિે 
બાહંધેરીપત્રિા પ્રમાણે રૂ.૧૦,૦૦૦/- ભરિાનુ ંજણાિિામા ંઆિેલ, જેિા જિાબમા ંઅરજદારે 
પેમેન્ટ ચેકથી ભરિાિી િાત કરી, જેિી કોઈ સ્પષ્ટતા સામાિાળાએ કરેલ િથી. 

 અરજદારે જે એદફડવેિટ આપી છે તેમા ંસ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે કે જો અરજદાર ૬ થી ૮ મદહિામા ં
આ પેમેન્ટ િા ભરે તો સદર ટેિામેન્ટ િાળી જગ્યા ઉપરથી સામાિાળા લેણુ ંિસલુ કરી શકે 
છે. આિો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે તથા તેિી કોઈ કાયાિાહી સામાિાળાએ કરેલ િથી. અરજદાર 
થડાપાટી તરીકે પેમેન્ટ ભરિા સહમતી બતાિે તો તે પ્રમાણે સામાિાળાએ પેમેન્ટ લેિાિી જ 
સહમતી બતાિી. સામાિાળા પાિર આપિાિી સહમતી આપે િહીં તથા િીજલબલિી કેટલી 
રકમ ભરિાિી છે તે જણાિે િહીં ત્યા ંસધુી અરજદાર કેિી રીતે સહમત થાય? 

(૪) પેરેગ્રાફ િ.ં૪ મા ં સામાિાળાએ જણાિેલ છે કે તા.૨૫.૦૧.૨૦૧૮ િા ચેકનુ ં પેમેન્ટ 
તા.૧૭.૦૨.૨૦૧૮ િા રોજ કરેલ છે, તે અરજદારે સ્િીકારેલ છે અિે તેિી રોકડ રસીદ 
અરજદારિે મળેલ છે. 

(૫) પેરેગ્રાફ િ.ં૫ મા ંસામાિાળાએ સ્િીકારેલ છે કે અરજદારે તા.૨૩.૦૨.૨૦૧૮ િા રોજ બીજા 
રૂ.૧૦,૦૦૦/- ભરેલ છે તો તે પણ અરજદારે સવિિસ િ.ં૭૪૦૦૩૦ મા ંભરેલ છે, જેિી રસીદ 
પણ અરજદારિે મળેલ છે.  

(૬) અરજદારે સામાિાળાિી સાથે થયેલ િાતલચત મજુબ રૂ.૨૦,૦૦૦/- ભરેલ છે, જે ખરેખર 
અરજદારે ભરિાિા િ હતા, અિે સદર રકમ ભયાા પછી મીટર આપિાનુ ં તથા પાિર 
સપ્લાય જોડી આપિાિી િાત કરેલ હતી અિે િીજલબલિી ભરિાિી રકમ િક્કી થાય ત્યા ં
સધુી દસ-દસ હજાર ભરિા અરજદારે સહમતી દાખિેલ હતી. સામાિાળાએ એિી કોઈ જાણ 
કરેલ િહી કે સવિિસ િ.ં૭૪૦૦૩૦મા ંજે લબલ તથા પેિલ્ટીિી જે રકમ છે તે ઓછી િહીં થાય, 
અથિા તો અરજદારે પરેુપરુી રકમ ભરિી પડશે એિી કોઈ જાણ કરેલ િથી, અિે જો જાણ 
કરી હોય તો તે અંગેિા પરુાિા સામાિાળા રજૂ કરે. અરજદારે પેમેન્ટ ભરિાિી સહમતી 
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સામાિાળા પાિર સપ્લાય આપે તે હતેથુી કરેલ. સામાિાળા સવિિસ િ.ં૭૪૦૦૩૦ નુ ંપેમેન્ટ 
અરજદાર પાસે માગી શકે તેિો કોઈ કાયદો િથી.  

(૭) પેરેગ્રાફ િ.ં૭મા ંજે એદફડવેિટ તા.૧૯.૦૩.૨૦૧૮ િા રોજ આપેલ છે,જેમા ંસ્પષ્ટ જણાિેલ છે 
કે સદર બાકી િીકળતી િીજ િપરાશિી રકમ અરજદાર છ મદહિામા ંચકૂિે િહીં તો સદરહ ુ
સવિિસ િબંર િાળી વમલ્કતમાથંી સામાિાળા િસલુ કરી શકશે તેિી અરજદાર બાહંધેરી આપે 
છે તો એદફડવેિટ ૧૯.૦૩.૨૦૧૮ િા રોજ સદરહ ુસવિિસ િ.ં૭૪૦૦૩૦િા ટેિામેન્ટ ઉપર િાળી 
જગ્યા પર તા.૧૯.૦૩.૨૦૧૮િા ૬ માસ પણૂા થાય પછી આ એદફડવેિટિો કોઈ આધાર રહતેો 
િથી. અરજદારે ૬ માસ સધુીિો સમય માગેંલ જેમા ં સામાિાળાએ િીજલબલિી રકમ 
બાબતિી જાણ િા કરી કે િા પાિર સપ્લાય જોડાણિી િાત કરી, છતા ં અરજદારે 
રૂ.૨૦,૦૦૦/- જમા કરાિેલ, જે સામાિાળાએ પરત કરિા જોઈએ. 

(૮) સામાિાળાએ તા.૨૦.૦૯.૨૦૧૮ િા જિાબમા ંજણાિેલ છે કે સ્થળ તપાસ દર્યાિ સવિિસ 
િ.ં૭૪૦૦૩૦ નુ ંિીજ જોડાણ બધં કરેલ છે, જે તા.૦૩.૦૭.૨૦૧૩ થી બધં છે. સામાિાળાએ 
સ્થળ તપાસ ફેબ્રઆુરી,૨૦૧૮ મા ંકરેલ છે તો તે દર્યાિ િર્ા ૨૦૧૪ થી ૨૦૧૭, કુલ ચાર 
િર્ામા ંદર માસે સામાિાળાિી કંપિીિા માણસો મીટર રીદડિંગ માટે આિેલ છે. પરૂા એસ્ટેટનુ ં
જિરલ ચેદકિંગ આિે છે તથા અન્ય ચેદકિંગ આિે છે. દરેક સવિિસ ચેદકિંગ દર્યાિ કોઈ 
ગેરકાનિૂી રીત તથા સવિિસ િ.ં૭૪૦૦૩૦ િાળી જગ્યા પર કોઈ ગેરરીતી જણાયેલ િથી 
કારણ કે ત્યા ંકોઈ ધધંાકીય વ્યિસાય ચાલતો જ િથી, જેિા પરુાિા સામાિાળા પાસે જ છે. 
જો ચાલતો હોય તો સામાિાળાએ તરત જ તેિા પર કાયદાકીય કાયાિાહી કરી હોત કે 
િીજચોરીિી ફદરયાદ કરીિે કસરુિાર સામે દંડિીય કાયાિાહી કરી હોત, પરંત ુતેિી કોઈ 
ગેરરીતી થયેલ જ િથી.  

   (૯) કાયદા પ્રમાણે સામાિાળાએ સવિિસ િ.ં૭૪૦૦૩૦ િો િીજ સપ્લાય તા.૦૩.૦૭.૨૦૧૩ થી 
િીજલબલ િ ભરિાિે કારણે બધં કરેલ છે, તેવુ ંસામાિાળાએ જણાિેલ છે. સામાિાળાિા 
જિાબમા ં પેરેગ્રાફ િ.ં૧ મા ં િીચે પ્રમાણે લબલ ક્યા આધાર પર બન્યા ં તથા તેનુ ં િીજ 
િપરાશનુ ંલબલ ક્યા આધાર પર આપેલ છે.  

 લબલ તા.= છેલ્લી તા.૦૩.૦૭.૨૦૧૩ = ૩,૮૩,૭૭૦/- િોટીસ લબલ  
 લબલ તા.= છેલ્લી તા.૦૫.૦૮.૨૦૧૩ = ૫,૦૪,૬૪૨/- રકમ છે. 
 જેનુ ંયવુિટ િપરાશ ૧૫૯૩૨ યવુિટ છે. ત્યા ંસવિિસ બધં છે, તો ત્યા ંઆટલા બધા યવુિટ કેમ 

િપરાય? ત્યારબાદ લબલ તારીખ = છેલ્લી તા.૦૬.૦૯.૨૦૧૩ નુ ં લબલ ૫,૬૭,૮૯૨/- રકમ 
બાકી બોલે છે, તો ૭૧૩૮ યવુિટ િીજળી િપરાયેલ છે,તો બધં સવિિસમા ંઆટલા બધા યવુિટ 
કેિી રીતે િપરાયેલ છે. ત્યારબાદ તા.૦૭.૧૦.૨૦૧૩િા લબલમા ં૧૪ યવુિટ િપરાયેલ બતાિે 
છે. ચાર માસ સધુી પાિર સપ્લાય બધં હોિા છતા ંલબલ રજૂ કરે છે અિે કોઈ એક્શિ િથી 
લેિાતા, જેિી વિગતો અરજદારિે જણાિિી.  
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(૧૦) બધં સવિિસિી લબલિી વિગત:  
લબલ ભરિાિી તારીખ રકમ માસ િપરાયેલ યવુિટ 
૦૬.૦૭.૨૦૧૩ ૩,૮૩,૭૭૦/- જુિ,૨૦૧૩ ૨૩૫૮૮ 
૦૫.૦૮.૨૦૧૩ ૫,૦૪,૬૪૨/- જુલાઈ,૨૦૧૩ ૧૫૯૩૨ 
૦૬.૦૯.૨૦૧૩ ૬,૬૭,૮૯૨/- ઓગસ્ટ,૨૦૧૩ ૭૧૩૮ 
૦૭.૧૦.૨૦૧૩ ૫,૮૭,૬૧૩/- સપ્ટે્બર,૨૦૧૩ ૧૪ 
૦૭.૧૧.૨૦૧૩ ૬,૦૬,૯૫૬/- ઓક્ટોબર,૨૦૧૩ ૦ 
૦૯.૧૨.૨૦૧૩ ૬,૨૬,૨૩૩/- િિે્બર,૨૦૧૩ ૦ 
૦૬.૦૧.૨૦૧૪ ૬,૪૫,૧૭૦/- ડીસે્બર,૨૦૧૩ ૦ 
૦૬.૦૨.૨૦૧૪ ૬,૫૭,૫૮૨/- જાન્યઆુરી,૨૦૧૪ ૦ 

 
(૧૧) સામાિાળા તા.૦૬.૦૨.૨૦૧૪ િા રોજ લબલિી રકમ રૂ.૬,૫૭,૫૮૨/- બાકી બતાિે છે તથા 

તે પછી કોઈપણ બીલ બિેલ િથી. તો આ સવિિસનુ ંઆટલુ ં લબલ બાકી હોિા છતા ંકોઈ 
કાનિૂી કાયાિાહી કેમ કરેલ િથી,તથા કાયદા પ્રમાણે સવિિસ િ.ં૭૪૦૦૩૦ િાળી જગ્યા ઉપર 
કોઈ િોટીસ અથિા તો જાહરેિામુ ંકેમ મકેુલ િથી અથિા તો કોઈ િોટીસ ચોંટાડલે િથી કે 
જગ્યા પર કોઈપણ વ્યસ્ક્ત પાિર સપ્લાય આપશે તો આ જગ્યાિી સવિિસ િ.ં૭૪૦૦૩૦ નુ ં
બાકી લબલ તેિે આપેલ સપ્લાય સવિિસ િાળાિે ચકુિિાનુ ંરહશેે, તેિી કોઈ કાનિૂી કાયાિાહી 
કરેલ હોય તો રજૂ કરિી.  

(૧૨) અરજદારે સવિિસ િ.ં૭૪૦૦૩૦ િાળી જગ્યા પર જે કેમેરા લગાિેલ છે તે જગ્યા પર િીજળીિો 
કોઈ ધધંાકીય િપરાશ િથી છતા ંસામાિાળા જણાિે છે કે  સવિિસ િ.ં૭૩૦૪૫૩ માથંી પાિર 
સપ્લાય લીધો છે અિે કેમેરા મકેુલ છે તો તે ધધંાકીય િપરાશ િથી. કેમેરા મકુાિિા તે 
એક અમદાિાદ પોલીસ કવમશિરિા હકુમથી દરેક ધધંાકીય જગ્યાએ કેમેરા મકુાિિા તે 
વિયમ બહાર પાડલે છે, તેથી તે ધધંાકીય િપરાશ િથી. કેમેરા શેડિી બહાર મકુાિેલ છે. 
છતા ંતે અંગેનુ ંપચંિામુ ંકરેલ હોય તો તે રજૂ કરવુ ંકે સવિિસ િ.ં૭૩૦૪૫૩ માથંી િીજળી 
િાપરેલ છે તો તેિે અરજદાર િ િાપરી શકે તેિી કોઈ િોટીસ સવિિસ િ.ં૭૩૦૪૫૩ િે 
આપેલ હોય તો રજુ કરિી તથા સવિિસ િ.ં૭૪૦૦૩૦ ઉપર કોઈપણ ધધંાકીય મશીિ ચાલ ુ
હાલતમા ંિીજ િપરાશ હાલતમા ંમળેલ હોય તો તેિા પરુાિા રજૂ કરિા જણાિેલ. 

(૧૩) અરજદારે લબલ ભરિાિી સહમવત દાખિેલ છે તો એક જ હતેથુી કે આ જગ્યા પર સવિિસ 
િ.ં૭૪૦૦૩૦ િે પાિર સપ્લાય મળે અિે અરજદારિો ધધંો ચાલે અિે જગ્યાિો ઉપયોગ 
થાય. એિો હતે ુિહી કે અરજદાર લબલ ભરીિે સામેથી સામાિાળાિે મકુ્ત કરે.    

૧.૩. અરજદારે િીચે મજુબ વિિવંત કરી. 
કોઈ પણ તકરાર કે ગિુો થાય તો તેનુ ંપચંિામુ ંથાય અથિા તો િોટીસ આપિામા ંઆિે અિે તેિો 
જિાબ િ મળે તો જ દંડ કરાય. અરજદાર દ્વારા પહલે ુલબલ િ ભરાય તો સામાિાળા િોટીસ આપે 
છે કે જો લબલ ૧૦ દદિસમા ંિહીં ભરાય તો સવિિસ કપાઈ જશે. ત્યાર બાદ સામાિાળા િીજ પરુિઠો 
કાપે છે. અરજદારિા કેસમા ંફક્ત િે ફક્ત મીટર મળે અિે િર્ોથી બધં પડલે સવિિસ િ.ં૭૪૦૦૩૦ 
િો િીજ પરુિઠો ચાલ ુથાય અિે અરજદાર ધધંો કરીિે મહિેત કરીિે તેમિી રોજી રોટી કમાય તે 
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હતેથુી સામાિાળા પાસે ગયા. ત્યા ંઅરજદારિે ફસાિીિે સવિિસ િ.ં૭૪૦૦૩૦ નુ ંલબલ ભરી આપે તેવુ ં
દબાણ લાિી અરજદારિે હરેાિ કરિામા ંઆિે છે. 
સવિિસ િ.ં૭૩૦૪૫૩ મા ંપણ અરજદાર ભાડુઆત છે. જો સામાિાળા અરજદારિે આ રકમ ભરિાિી 
કહ ેતો એ જગ્યાએ અરજદારિો ધધંો બધં થઈ જશે અિે અરજદારનુ ંપદરિાર રસ્તા પર આિી જશે. 
આ જગ્યા પર અરજદાર પ્લાસ્સ્ટક મેન્યફેુક્ચરીંગ કરે છે. આ િર્ામા ંપ્લાસ્સ્ટકમા ંખબૂ જ પ્રવતબધં 
આિેલ છે, જેથી ખબૂ જ મદંી તો છે જ અિે ધધંો િ હોિાથી અરજદાર આવથિક મસુીબતમા ંમકુાયેલ 
છે. 
અરજદારે જણાિેલ કે એિો કોઈ કાયદો િથી કે કેમેરા ચલાિિાથી એ ધધંાકીય િપરાશ ગણાય. 
અમદાિાદ પોલીસ કવમશિરશ્રીિો પણ હકુમ છે કે દરેક ધધંાકીય જગ્યાએ કેમેરા મકુિા િદહતર 
ગિુાદહત ગણાય. અરજદારે કોઈ ગિુો કરેલ િથી. 

 ઉપયુાક્ત બાબતોિે ધ્યાિે લઈ, યોગ્ય ન્યાય આપિા અરજદારે વિિતંી કરી.   
2.0. Respondent has submitted as under. 

2.1. Service No.740030 was disconnected on 03.07.2013 due to non-payment 

of bills of May,2013 and June,2013. Details of monthwise invoice are as 

under:  
Month Units(KWH) Bill Amount(Rs.) 

May,2013 28052 183053.75 

June,2013 23588 156051.45 

July,2013 15932 111493.6 

Aug.2013 7138 57332.23 

Sept.2013 14 13268.73 

 The said service was found self-reconnected with recorded consumption 

of 15932 units on 17.07.2013 at the time of meter reading schedule and 

again disconnected on 19.07.2013 by Respondent. 

 Again said service was found self-reconnected with recorded consumption 

of 7138 units on 17.08.2013 and looking to the criticality, the meter was 

removed on 23.08.2013 by Respondent. 

2.2. As per Appellant’s letter dated 25.02.2019, Appellant was aware about the 

disconnection of service No.740030 on 03.07.2013 and Appellant 

proactively contacted to the officer of Respondent in the year 2014 and 

2015 for the settlement of pending dues of service No.740030. Appellant 

also mentioned that the premises of service No.740030 was sealed by 

Bank on 12.02.2013 and Appellant did financial help to owner/occupier 

of service No.740030 to open bank seal as Appellant’s job work was 

pending with owner/occupier. After that owner/occupier of service 

No.740030 was absconded from the location and said premises was in 
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physical possession of Appellant since then. It means Appellant was aware 

about owner/occupier’s history and power supply wrongly reconnected by 

owner/occupier was also known to Appellant. 

2.3. It is submitted that the article published in the newspaper in 2017 for 

interest waiver was not applicable to private company. Hence waiver was 

not granted by the Respondent for service No.740030. 

2.4. Pending dues of Rs.9,75,315/- for Service No.740030 was in knowledge of 

Appellant. So Appellant gave an assurance on 12.01.2018 to Respondent 

to pay pending dues in 6-8 months and also requested for relaxation in 

dues amount or in interest which was not granted by Respondent. 

2.5. As per Section 4.30 of the GERC Supply Code,2015, an application for 

new connection for any premises need not to be entertained unless any 

dues relating to that premises have been cleared. Additionally, for new 

connection, Appellant has to provide ownership documents of the said 

premises as per the Supply Code,2015 which are not submitted by 

Appellant till today. 

2.6. As per Section 8.5 of GERC Supply Code, 2015 “In case the licensee 

discovers that supply to disconnected premises having service No.740030 

has been restored through another live service No.730453, all pending 

dues of the disconnected service No.740030 were transferred to service 

No.730453 account”. 

 Power was restored for a bulb and CCTV camera in the disconnected 

premises which was already proven through photographs of the site. 

 All the prayers prayed for in the review application of the Appellant need 

not be granted in view of the justifications made by Respondent. 

 In light of the above, the present appeal is liable to be dismissed with cost.  

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

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણાય ઉપર આવુ ંછં. 
૩.૧. પેરા િ.ં૧.૧ મા ંરજૂ કયાા મજુબ અરજદારિી મળૂ રજૂઆતિે સિુિણી િખતે સામાિાળા દ્વારા રજૂ 

કરાયેલ જિાબિી સામે અરજદારે રજૂઆત કરેલ િ હતી, તેમજ તે મદુ્દાઓ પર સિુિણી થયેલ િ 
હોઈ, અરજદારે હાલિી રીવ્ય ુઅપીલ દાખલ કરેલ છે.  
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 ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ દ્વારા પ્રકાવશત જાહરેિામા િ.ં૨/ ૨૦૧૧ િી કલમ ૩.૪૫ િે ધ્યાિે 
લઈ શકાય. 
Clause 3.45:The Ombudsman may review its order either on its motion, at 

any time, or on the application of any of the parties to the 
original proceedings within 30 days of the order on the following 
grounds:  
(i). Discovery of new and important matter or evidence which, after 
the exercise of due diligence, was not within the knowledge of the 
person seeking the review or could not be produced by him at the 
time the order was made; or  
(ii). Mistake or error apparent on the face of the record; or 
iii. Any other sufficient reason.  

 

 સદર જોગિાઈિે ધ્યાિે લેતા ં અરજદારિી રીવ્ય ુ અપીલિે માન્ય રાખી પક્ષકારોિી સિુિણી 
રાખિામા ંઆિેલ. અરજદારિે સદર ફદરયાદિે લગતા દસ્તાિેજો, વમલ્કતિા માલલકી હક્ક અંગેિા 
દસ્તાિેજો િગેરે રજૂ કરિા જણાિેલ, પરંત ુઅરજદારે સદર દસ્તાિેજો રજૂ કરેલ િથી. 

૩.૨. તા. ૩૦.૦૧.૨૦૧૯ િા મળૂ હકુમમા ંિોંધિામા ંઆિેલ વિગતે સવિિસ િ.ં૭૪૦૦૩૦ િા િીજલબલિા ં
િાણા ંભરપાઈ િ કરિાિે કારણે તા.૦૩.૦૭.૨૦૧૩િા રોજ સામાિાળા દ્વારા કિેક્શિ કાપી િાખંિામા ં
આિેલ છે. સદર સવિિસ શેડ િ.ં૩, હદરઓમ એસ્ટેટ, જયભારત રંગશાળા ક્પાઉન્ડ, સરસપરુ, 
અમદાિાદ ખાતે સ્થાવપત થયેલ છે. મળૂ હકુમિા પેરા િ.ં ૪.૩ મા ંિોંધ્યા મજુબ અરજદાર સદર 
સવિિસિાળી વમલ્કતિો ઉપયોગ ગોડાઉિ તરીકે આશરે ત્રણ િર્ાથી કરતા આિેલ છે, તે હકીકત 
વિવિિિાદદત છે, જે અરજદારે કબલેૂલ છે.  

૩.૩. પેરા િ.ં ૧.૧(૧૨) મા ંકરેલ રજૂઆત અન્િયે સામાિાળા દ્વારા સ્થળ તપાસ હઠેળ સવિિસ િ.ં૭૪૦૦૩૦ 
િાળી જગ્યામા ંઅરજદાર દ્વારા િીજ િપરાશ કયાા બાબતનુ ંકોઈ રોજકામ/ પચંિામુ ંકરિામા ંઆિેલ 
િથી, તેમ છતા ં અરજદારે સદર સવિિસિા િીજલબલિી રકમ ભરપાઈ કરિા અંગેિી સમંવત 
સામાિાળાિે રજૂ કરેલ છે. સદર રકમ ભરપાઈ કરિા હપ્તાિી માગંણી કરીિે િીજલબલિી રકમ 
ભરપાઈ કરિા સમંવત આપેલ છે. તા.૩૦.૦૧.૨૦૧૯ િા મળૂ હકુમમા ંિોંધ કયાા મજુબ પેરા િ.ં૪.૪ 
મા ંસદર બાબતિે પણ ધ્યાિે લેિામા ંઆિેલ છે. જો અરજદારિો આશય સદર સવિિસ િ.ં૭૪૦૦૩૦ 
િાળી વમલ્કતમા ંિીજ જોડાણ પિુ: મેળિિાિો હોય તો અરજદારે જે તે વમલ્કતિા કાયદેસરિા જરૂરી 
દસ્તાિેજો રજૂ કરિા પડ ેતેમજ િીજલબલિી બાકી રકમ ભરપાઈ કરિી પડ,ે જે અંગે વિદ્યતુ પરુિઠા 
સદંહતા જાહરેિામા િ.ં૪/૨૦૧૫ મા ં વિદદિષ્ટ કરેલ જોગિાઈ કલમ િ.ં૪.૩૦ તથા કલમ િ.ં૪.૧૫, 
૪.૧૬ તથા ૪.૧૭ િી વિગતોિે ધ્યાિે લેતા,ં અરજદારે સદર સવિિસ િ.ં૭૪૦૦૩૦ િે પિુ: િીજ 
જોડાણ માટે કાયાિાહી કરીિે, સદર વમલ્કતમા ંિીજ પરુિઠો મેળિિો પડ,ે પરંત ુઅરજદારે તેમ કરેલ 
િથી. 

૩.૪. મળૂ હકુમિા પેરા િ.ં૪.૭ મા ંિોંધ્યા મજુબ અરજદારિે વમલ્કત અંગેિા જરૂરી દસ્તાિેજી પરુાિા રજૂ 
કરિામા ંઆિેલ િથી, તે મજુબિી િોંધ કરેલ છે, તેમજ અરજદાર સામાિાળા િીજ કંપિીિા રજીસ્ટડા 
ગ્રાહક િથી, તે મજુબિી પણ િોંધ કરેલ છે. સદર રીવ્ય ુઅપીલ િખતે પણ અરજદાર સદર વમલ્કતિા 
માલલકી અંગેિા દસ્તાિેજી પરુાિા રજૂ કરિામા ંવિષ્ફળ ગયેલ છે. અરજદાર સદર જે તે વમલ્કતિો 
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કબ્જજો ધરાિે છે તેમ જણાિી રહ્યા છે, તેમજ સવિિસ િ.ં૭૪૦૦૩૦ િાળી વમલ્કતમા ંિીજ પરુિઠો ચાલ ુ
કરિા અરજ કરી રહ્યા છે, પરંત ુસદર સવિિસિા િીજલબલિા ંબાકી િાણા ંભરપાઈ કરતા િથી.  

૩.૫. ઉપયુાક્ત અિલોકિ ધ્યાિે લેતા ંમળૂ હકુમિા પેરા િ.ં૪.૯ તથા ૪.૧૦ મા ંિોંધેલ વિગતો અંગે કોઈ 
ફેર વિચારણા કરીિે હકુમ કરિાિો રહતેો િથી. આથી મળૂ હકુમિે માન્ય રાખિામા ંઆિે છે.             

૩.૬. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૩.૫ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૩.૭. ખચા અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૩.૮. અરજદારિી અરજી/ રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
    
 
         (દદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ. 
તા.૦૬.૦૬.૨૦૧૯. 


