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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેશ િ.ં૫૩/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી અમીતભાઈ પી. ભોઈ 
   એ/ ૨૦૩, આયયમાિ આિાસ, ભ્મરીયા ચાર રસ્તા, લાભંા,  
   િેશિલ હાઈિે િ.ં૮, અમદાિાદ-૩૮૨૪૦૫ 
  રજૂઆત કરિાર: શ્રી અમીતભાઈ પી. ભોઈ 

 
વિરૂધ્ધ 

સામાિાળા-૧ : િાયબ ઇજિેર, 
ઉત્તર ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
પેટા-વિભાગીય કચેરી,  દહગેામ રોડ, િરોડા/લચલોડા-૧.  

રજૂઆત કરિાર: શ્રી  આર.બી.રામિાિી,િાયબ ઇજિેર, યજુીિીસીએલ, લચલોડા-૧. 
   શ્રી ડી.ડી.પટેલ, િાયબ ઇજિેર, યજુીિીસીએલ, િરોડા 
   શ્રી જી.ડી.જોષી, ડ.ેસવુિ., યજુીિીસીએલ, િરોડા 
 
સામાિાળા-૨:  શ્રી યોગેશભાઈ પી. ભોઈ, 
   ૭૯૨-અ, ભોઈ િાસ, િાયકા ગામ. તા.-જી. ખેડા.  
રજૂઆત કરિાર: કોઈ હાજર િ રહયુ.ં   

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

ફરરયાદ િ.ંUG-03-012-2016-17 અન્િયે અપાયેલ હકુ્મ ક્રમાકં૧૦૮૮ તા.૦૨.૦૨.૨૦૧૭થી િારાજ 
થઇ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૫૩/૨૦૧૭ થી 
િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા.૨૦.૦૭.૨૦૧૭િા રોજ રાખિામા ંઆિી. સદર કેસ સદંભે સામાિાળા-
૨,શ્રી યોગેશભાઈ પી. ભોઈ તરફથી િાધંા અરજી મળતા ંસદર કેસિી બીજી સિુિણી તા.૨૪.૦૮.૨૦૧૭ 
િા રોજ રાખિામા ંઆિી, જેમા ંસામાિાળા-૨ હાજર િ રહ્યા.   

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર, એ/૩૦૩, આયયમાિ આિાસ, ભમરીયા ચાર રસ્તા, િેશિલ હાઈિે િ.ં8, લાભંા ખાતે રહ ેછે. 

અરજદારે સિીસ િ.ં ૨૬૦૦૪/૧૦૧૨૨/૨ મા ંતેઓનુ ંિામ દાખલ કરિા અરજી સામાિાળાિે િોંધાિેલ 
છે. 
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૨.૨. અરજદાર, મોજે ગામ િાિા લચલોડાિા સરિે િ.ં૧૯૪િી વમલકતિા ્ ય.ુટેિામેન્ટ િ.ં૦૨૨૭-૫૧-૦૨૪૭-
૦૦૦૧-એચ િાળી વમલકતિા ત.૩૦.૦૯.૨૦૧૪થી માલલક કબજેદાર ભોગિટેદાર છે. વમલકતિો કબજો 
ધરાિે છે. સદર વમલકત તા. ૦૨.૧૦.૨૦૧૫ પહલેા ંઅરજદારિા વપતા શ્રી પોપટભાઈ બબાભાઈ ભોઈિા 
િામે ચાલતી હતી. 

૨.૩. તા.૨૭.૧૦.૨૦૧૫ િા રોજ પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૧, લચલોડા દ્વારા અરજદારિા ભાઈ શ્રી યોગેશભાઈ 
પોપટભાઈ ભોઈિે ખોટા સરટિરફકેટ (દાખલા) લખી આપેલ જેિા આધારે શ્રી યોગેશભાઈ પોપટભાઈ 
ભોઈએ િરોડા ઝોિમા ંસદર દાખલો રજૂ કરતા,ં િરોડાિા અવધકારી દ્વારા કોઈપણ મારહતી મેળવ્યા 
વસિાય ગ્રાહક િ.ં૨૬૦૦૪/૧૦૧૨૨/૨ નુ ં િીજ જોડાણ શ્રી યોગેશભાઈ પોપટભાઈ ભોઈિા િામે 
તા.૨૭.૧૦.૨૦૧૫થી કરિામા ંઆિેલ.સદર ગ્રાહકિા તમામ િીજબીલો તા.૩૦.૦૯.૨૦૧૪થી અરજદાર 
ચેકથી ભરતા આિેલ છે તથા આજરોજ સધુી ભરેલ છે. 

 અમદાિાદ ્યવુિવસપલ કોપોરેશિિા ટેક્ષબીલમા ં અરજદારનુ ં િામ ચાલે છે. સદરહ ુ ગ્રાહક િ.ં  
૨૬૦૦૪/ ૧૦૧૨૨/૨ નુ ંિીજ જોડાણ શ્રી યોગેશભાઈ પોપટભાઈ ભોઈિા િામે ચાલે છે, જેિે રદ કરીિે 
અરજદારિા િામે ચઢાિિા માટે સામાિાળાિા ફોરમ સમક્ષ અરજી દાખલ કરેલ, પરંત ુફોરમે કોઈપણ 
જાતિા વ્યાજબી કારણો વસિાય કે પરુાિાિો અભ્યાસ કયાય વસિાય તા.૦૨.૦૨.૨૦૧૭ થી હકુમ કરીિે 
અરજદારિી વિરૂધ્ધમા ંઆદેશ કરેલ છે. જેથી સદર રજૂઆત દાખલ કરેલ છે.  

૨.૪. ફોરમિા હકુમિી સામે અરજદારે િીચે મજુબિા કારણો રજૂ કયાય.  
(૧) તા.૦૨.૦૨.૨૦૧૭ િો ફોરમિો હકુમ મિસ્િી, એક તરફી તથા આપખદુશાહી ભરેલ હોઈ રદ 

થિાિે પાત્ર છે. 
(૨) ફોરમ દ્વારા કાયદાિા િસ્થાવપત વસધ્ધાતંોિા વિરૂધ્ધ હકુમ કરાયેલ હોઈ, રદ થિાિે પાત્ર છે. 
(૩) ફોરમ  દ્વારા અરજદારે રજૂ કરેલ પરુાિાઓ/દસ્તાિેજોિો અભ્યાસ કરેલ િ હોઈ, હકુમ રદ 

થિા પાત્ર છે.  
(૪) ગ્રાહક િ.ં૨૬૦૦૪/૧૦૧૨૨/૨ િાળુ િીજ જોડાણ શ્રી પોપટભાઈ બબાભાઈ ભોઈિા િામે હત ુ.ં 

ત્યાર બાદ સદર િીજ જોડાણ શ્રી યોગેશભાઈિા િામે અિે ત્યાર બાદ શ્રી પોપટભાઈ 
બબાભાઈિા િામે અિે ત્યાર બાદ ફરીથી આ િીજ જોડાણ શ્રી યોગેશભાઈિા િામે તબદીલ 
કરિામા ંઆિેલ છે.  સદર િીજ જોડાણિા િામફેરિા કેસમા ંસામાિાળા દ્વારા જરૂરી તમામ 
દસ્તાિેજો, જેિા કે કરારિામ/ુબાિાખત/િેચાણખત િગેરેિી, ખરાઈ કરીિી કાયયિાહી    
કરિામા ંઆિેલ છે, પરંત ુસામાિાળા દ્વારા તા.૨૭.૧૦.૨૦૧૫ િા રોજ સદર િીજ જોડાણમા ં
શ્રી યોગેશભાઈિા િામફેર િખતે રજીસ્ટર દસ્તાિેજ કે િીલ કે બલક્ષસ કરાર િગેરે દસ્તાિેજોિો 
આગ્રહ રાખિામા ં આિેલ િથી. આમ સામાિાળા દ્વારા સદર િીજ જોડાણ ખોટી રીતે શે્ર 
યોગેશભાઈિા િામે ચઢાિિામા ંઆિેલ છે. 

(૫) અરજદારે શ્રી યોગેશભાઈિો તા. ૨૦.૦૩.૨૦૧૭ િો િાધંા અરજી પરત ખેંચતો પત્ર િામદાર 
ફોરમ સમક્ષ રજૂ કરેલ, તેમજ સદર િીજ જોડાણ શ્રી અવમતભાઈ પોપટભાઈ ભોઈિા િામે 
તબદીલ કરિા અંગે સમંવત રજૂ કરેલ તેવુ ં સ્પષ્ટ જણાિેલ હોિા છતા ંફોરમ દ્વારા મિસ્િી 
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રીતે હકુમ કરીિે અરજદારિી અરજીિે સ્િીકારેલ િથી, જેથી કરીિે પણ િામદાર ફોરમિો 
હકુમ રદ થિા પાત્ર છે.  

(૬)  અરજદાર તથા અરજદારિા વપતાશ્રી પોપટભાઈ દ્વારા પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૧, લચલોડા 
ખાતે જઈ સદરહ ુિીજ જોડાણ શ્રી યોગેશભાઈ પોપટભાઈ ભોઈિા િામેથી િામફેર કરી શ્રી 
પોપટભાઈ બબાભાઈિા િામે કરિા તા. ૦૭.૧૦.૨૦૧૪ િા રોજ અરજી કરિામા ંઆિેલ. 
તા.૧૩.૧૦.૨૦૧૪ િા રોજ રડપોઝીટિી રકમ ભરપાઈ કરેલ.સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા ગ્રાહક 
િ.ં૨૬૦૦૦૪/ ૧૦૧૨૨/૨ િા િીજબીલો પણ શ્રી પોપટભાઈ બબાભાઈ ભોઈિા િામે કરિામા ં
આિેલ. ત્યારબાદ શ્રી યોગેશભાઈ પોપટભાઈ ભોઈ દ્વારા તા.૨૭.૧૦.૨૦૧૫ િા રોજ ખોટી 
રજૂઆત કરિામા ંઆિેલ. જેથી તા.૩૦.૦૮.૨૦૧૪ િી િામફેરિી અરજીિા આધારે લચલોડા 
પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૧ દ્વારા સદરહ ુગ્રાહકનુ ંિામ શ્રી પોપટભાઈ બબાભાઈ ભોઈિા િામેથી 
શ્રી યોગેશભાઈ પોપટભાઈિા િામે કરિા અંગે દાખલો આપિામા ંઆિેલ.  

(૭) ફોરમિા હકુમિા પેરા િ.ં ૫.૪ મા ં વિયમોનસુાર કાયયિાહી કરિાનુ ંજણાિેલ છે, જે અંગેિી 
કાયયિાહી સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા કરિામા ંઆિેલ િથી. િીજ જોડાણન ુિામફેર કરતી 
િખતે રજીસ્ટડય દસ્તાિેજિી માગંણી કયાય વસિાય સામાિાળા દ્વારા િામફેર કરિામા ંઆિેલ 
છે, જે અંગે ફોરમ દ્વારા પણ ન્યાવયક રીતે હકુમ કરિામા ંઆિેલ િથી. આથી ફોરમિો આ 
હકુમ રદ થિાપાત્ર છે.  

(૮) ગ્રાહક િ.ં ૨૬૦૦૪/૧૦૧૨૨/૨ નુ ંિીજ જોડાણ સોમિાથિગર, િાિા લચલોડા ખાતે આિેલ છે, 
જે કચેરીન ુવિભાજિ થતા ંસદર ગ્રાહક િરોડા પેટા-વિભાગીય કચેરીિા તાબા હઠેળ તબદીલ 
થયેલ છે. સદર િીજ જોડાણિા િામફેર અંગે ફોરમ સમક્ષ ફરરયાદ િોંધાિેલ, જે ફોરમ દ્વારા 
મજૂંર કરેલ િ હોઈ, સદર ફોરમિા હકુમ સામે લોકપાલ સમક્ષ રજૂઆત કરિામા ં વિલબં 
થયેલ છે, જે માફ કરી, અરજદારિી રજૂઆત સાભંળીિે યોગ્ય વિણયય કરિા વિિતંી કરી.       

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળા-૧ દ્વારા િીચે મજુબ રજુઆત કરિામા ંઆિી. 
૩.૧. િાયબ ઈજિેર, પેટા-વિભાગીય કચેરી, િરોડાિા રેકોડય મજુબ હાલમા ં િીજ જોડણ ગ્રાહક 

િ.ં૨૬૦૦૪/૧૦૧૨૨/૨થી શ્રી યોગેશભાઈ પોપટભાઈ ભોઈિા િામે RGPU tariff હઠેળ અસ્સ્તત્િ ધરાિે 
છે. સદર િીજ જોડાણિો ગ્રાહક િબંર લચલોડા પેટા-વિભાગીય કચેરી ખાતે ૨૬૮૧૫/૧૦૧૨૨/૩ હતો. 

૩.૨. સામાિાળાિી કોપોરેટ ઓરફસ, મહસેાણા તથા િતુયળ કચેરી, સાબરમતીિા આદેશ અનસુાર 
તા.૧૫.૬.૨૦૧૫ થી લચલોડા પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૧ િા કોતરપરુ તથા િાિા લચલોડા ગામિા 
ગ્રાહકોિે િરોડા પેટા-વિભાગીય કચેરીિા તાબા હઠેળ મકૂિામા ં આિેલ, જેથી સદર ગ્રાહક 
તા.૧૫.૦૬.૨૦૧૫ થી લચલોડા પેટા-વિભાગીય કચેરીિા તાબા હઠેળથી િરોડા પેટા-વિભાગીય કચેરીિા 
તાબા હઠેળ આિેલ છે, જેિો ગ્રાહક િ.ં ૨૬૦૦૪/૧૦૧૨૨/૨, શ્રી  પોપટભાઈ બબાભાઈ ભોઈિા િામે 
છે.  
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૩.૩. સદર િીજ જોડાણ શ્રી યોગેશભાઈ પોપટભાઈ ભોઈિા િામે કરિા તા. ૩૦.૦૮.૨૦૧૪ િા રોજ અરજી 
કરેલ તથા તા.૧૨.૦૯.૨૦૧૪ િા રોજ રૂ.૨૯૭/-, રસીદ િ.ં૯૧૮૫૦૩ થી રડપોઝીટ પેટે ભરપાઈ કરેલ 
હતા. 

૩.૪. સદર િીજ જોડાણ િામફેરિી અરજી બાદ શ્રી પોપટભાઈ બબાભાઈ ભોઈ તથા તેમિા અન્ય પતુ્ર શ્રી 
અવમતભાઈ પોપટભાઈ ભોઈ દ્વારા સદર િીજ જોડાણ શ્રી યોગેશભાઈ પોપટભાઈ ભોઈ થી બદલીિે 
ફરીથી શ્રી પોપટભાઈ બબાભાઈ ભોઈિા િામે કરિા તા.૦૭.૧૦.૨૦૧૪ િા રોજ લચલોડા પેટા-વિભાગીય 
કચેરી ખાતે અરજી કરિામા ંઆિેલ, તથા તા.૩૦.૧૦.૨૦૧૪ િા રોજ રડપોઝીટ પેટે રૂ.૨૯૭/- રસીદ 
િ.ં૫૨૨૧૦ થી ભરપાઈ કરિામા ંઆિેલ, જેથી સદર ગ્રાહકિા તે પછીિા િીજબીલો શ્રી પોપટભાઈ 
બબાભાઈ ભોઈિા િામે આપિામા ંઆિેલ.  

૩.૫. તા.૨૭.૧૦.૨૦૧૫ િા રોજ શ્રી યોગેશભાઈ પોપટભાઈ ભોઈ દ્વારા લચલોડા પેટા-વિભાગીય કચેરી ખાતે 
રજૂઆત કરિામા ંઆિેલ કે તા.૩૦.૦૮.૨૦૧૪ િા રોજ સદર િીજ જોડાણમા ંિામફેરિી અરજી કરેલ 
તથા રડપોઝીટ પેટે િાણા ંભરેલ હોિા છતા ંસદર િીજ જોડાણનુ ંિામફેર કરિાિી કાયયિાહી કરિામા ં
આિેલ િથી. જેથી સદર િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં૨૬૦૦૪/૧૦૧૨૨/૨ નુ ંિામ શ્રી પોપટભાઈ બબાભાઈ 
ભોઈ થી શ્રી યોગેશભાઈ પોપટભાઈ ભોઈ કરી આપિા પત્ર િ.ં૩૨૩૩ તા.૨૭.૧૦.૨૦૧૫ થી િાયબ 
ઈજિેર, લચલોડા દ્વારા દાખલો રજૂ કરિામા ંઆિેલ, જેિા આધારે સદર િીજ જોડાણ શ્રી યોગેશભાઈ 
પોપટભાઈ ભોઈિા િામ પર િરોડા પેટા-વિભાગીય કચેરી દ્વારા મજૂંર કરિામા ંઆિેલ.  

૩.૬. િાયબ ઈજિેર, લચલોડા પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૧ િા પત્ર િ.ં ૧૩૧૨ તા.૨૧.૦૬.૨૦૧૬ થી િાયબ 
ઈજિેર, િરોડાિી સદર િીજ જોડાણિી સિીસ રીક્િેસ્ટ SR No. 3123591 તા. ૩૦.૦૮.૨૦૧૪ અિે 
SR No. 3180602 તા. ૦૭.૧૦.૨૦૧૪ િા સદંભયમા ંફરીથી િામફેર કરીિે શ્રી યોગેશભાઈ પોપટભાઈ 
ભોઈ થી શ્રી પોપટભાઈ બબાભાઈ ભોઈિા િામે કરિા જણાિેલ હત ુ,ં પરંત ુતા.૨૧.૦૬.૨૦૧૬ િા સદર 
પત્રિી સાથે જરૂરી A-1 ફોમય અિે F-1 ફોમય તથા દસ્તાિેજી પરૂાિા િરોડા પેટા-વિભાગીય કચેરીિે 
મોકલિામા ંઆિેલ િ હતા, જેથી અગાઉિા તા.૨૭.૧૦.૨૦૧૫ િા પત્ર મજુબ સદર િીજ જોડાણ શ્રી 
યોગેશભાઈ પોપટભાઈ ભોઈિા િામે ચાલ ુરાખિામા ંઆિેલ હતુ.ં 

૩.૭. સદર િીજ જોડાણિા િામ બાબતે શ્રી યોગેશભાઈ પોપટભાઈ ભોઈ તથા શ્રી અવમતભાઈ પોપટભાઈ 
ભોઈ િચ્ચે પારરિારરક ઝઘડો હોઈ, તથા શ્રી યોગેશભાઈ પોપટભાઈ ભોઈ દ્વારા િાધંા અરજી આપેલ 
હોઈ, સદર િીજ જોડાણ શ્રી યોગેશભાઈ પોપટભાઈ ભોઈિા િામે મળૂ પરરસ્સ્થવતએ જાળિી રાખેલ છે. 
સદર બાબત િામદાર કોટયમા ંઅવિલણિત છે તે ધ્યાિે લેિા જણાિેલ. 

૩.૮. ફોરમ દ્વારા સદર િીજ જોડાણ અંગે પારરિારરક તકરાર હોિાથી સદર વમલકતિો માલલકી હક્કિો 
રજીસ્ટડય દસ્તાિેજ અથિા રજીસ્ટડય બલક્ષસ દસ્તાિેજ અથિા કાયદેસરનુ ંિવસયતિામ,ુ કાયદેસરિા 
હક્ક િાપ્તતિા દસ્તાિેજ કંપિીિા વિયમોનસુાર રજૂ કરિામા ંઆિે તો િીજ જોડાણમા ંિામફેરિી 
કાયયિાહી કરિા આદેશ કરિામા ંઆિેલ છે. ફોરમિા આદેશ અનસુાર સદર િીજ જોડાણિા િામફેર 
અંગે કોઈ દસ્તાિેજી પરૂાિા રજૂ કરી અરજદાર દ્વારા અરજી કરિામા ંઆિેલ િથી.  
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૪.૦. સામાિાળા-૨ દ્વારા િીચે મજુબ લેલખત રજૂઆત કરિામા ંઆિી. 
૪.૧. તા.૦૯.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ ગ્રાહક શ્રી યોગેશભાઈ પોપટભાઈ ભોઈ દ્વારા ફોરમ કેસ િ.ં UG-03-012-

2016-17 િી સામે િાધંા અરજી રજૂ કરી િીચે મજુબ લેલખતમા ંજણાિિામા ંઆિેલ. સદર રજુઆતિી 
સાથે સમજૂતી કરાર, પાિર ઓફ એટિી, સમન્સ, વિદ્યતુિી અરજી, ટેક્ષ પહોંચ, કોટય  કેસિી િકલ, 

િાધંા અરજી, જાહરે િોટીસ, કૌટંુલબક િહેંચણી કરારિા પરૂાિા જોડલે છે, તથા િીચે મજુબ જણાિેલ 
છે.      
(૧) અમદાિાદ રડસ્રીક્ટ, સીટી તાલકુાિા ગામ િાિા ચીલોડાિા સરિે િ.ં૧૯૪પૈકી િી જમીિ પર 

આિેલ સોમિાથિગર િામિી િસાહતમા ંઆિેલ કુલ ૭૮ તલોટ, જેમા ં૩૧, ૩૨ િી જમીિમા ં
બાધંિામા ંઆિેલ કુલ ૮ ઓરડીિાળી વમલકત, જેિો ્યવુિવસપલ ટેિામેન્ટ િ.ં૦૨૨૭-૫૧-
૦૨૪૭-૦૦૦૧-એચ છે, તથા સદર વમલકત સમરથિગર િોડયમા ં સમાિેશ થાય છે. સદર 
વમલકત પર સામાિાળા િ.ં૧ દ્વારા ગ્રાહક િ.ં૨૬૮૧૫/૧૦૧૨૨/૨ થી મીટર િ.ં ૭૧૧૭૦૧ થી 
શ્રી યોગેશભાઈ ભોઈિા િામે િીજ જોડાણ ચાલ ુછે.    

(૨) સદર વમલકત પર Power of Attorney તથા કરાર હઠેળ શ્રી યોગેશભાઈિા વપતા શ્રી 
પોપટભાઈ બબાભાઈ ભોઈએ તા. ૩૦.૦૯.૨૦૧૪ િા રોજ લખી આપેલ. સદર કરાર લખાિતી 
િખતે તા.૩૦.૦૯.૨૦૧૪ િા રોજ ગામ બારેજા, તા. દસક્રોઈ જ્ઞાવતિા પચંો આગેિાિો ભેગા 
થઈ રૂબરૂમા ંિક્કી થયેલ શરતો મજુબ જે ઝઘડા કે વિિાદ હોય તે દરેક કેસનુ ંસમાધાિ કરી 
સમજૂતી કરાર કરાિેલો જેિી િકલ રજૂ કરી. 

(૩) અમદાિાદ મેરોપોલલટિ મેજીસ્રેટ સાહબે કોટય  િ.ં૧૫, ઘીકાટંા રક્રવમિલ કેસ િ.ં૪૪૬/૨૦૧૪ 
દાખલ કરેલ છે. સદર કેસ દાખલ કરી શ્રી અવમતભાઈ તથા સામાિાળા િ.ં૨ િા વપતા દ્વારા 
વિશ્વાસઘાત કરેલ છે, જેિા કારણે અરસપરસિી સમજૂતી હઠેળ કરિામા ંઆિેલ પાિર ઓફ 
એટિી તથા કરાર રદ્દ બાતલ થયેલો ગણાય, જે દ્વારા સદર િીજ જોડાણિાળી વમલકત 
અરજદારિા િામે કરાિી લેિાિો િયત્િ કરિામા ંઆિેલ. જેથી તા.૦૭.૧૨.૨૦૧૫ િા રોજ 
સામાિાળા િ.ં૧ દ્વારા િીજ કંપિી સમક્ષ િીજ જોડાણનુ ંિામફેર કરિા અંગે િાધંા અરજી 
દાખલ કરેલ. ત્યારબાદ તા.૨૦.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ સામાિાળા િીજ કંપિી િરોડા ખાતે સદર 
િાધંા અરજી પરત ખેંચિા અંગેિી અરજી દાખલ કરેલ. અરસપરસ સમાધાિ હઠેળ અરજદાર 
દ્વારા વિિાદો અંગે સમાધાિિી કાયયિાહી િ કરાતા ંસામાિાળા િ.ં૨ દ્વારા િીજ કંપિી સમક્ષ 
ફરી િાધંા અરજી દાખલ કરેલ, જેમા ંિામફેર િ કરિા અંગે જાણ કરિામા ંઆિી. 

(૪) અરજદાર તથા સામાિાળા િ.ં૨ િચ્ચેિા વિિાદો અંતગયત સમાધાિ થતુ ંહોય તો સદર િીજ 
જોડાણ અરજદારિા િામ પર કરિામા ંઆિે તો તે અંગે કોઈ િાધંો કે વિરોધ િથી. હાલમા ં
સદર િીજ જોડાણ શ્રી યોગેશભાઈિા િામ પર ચાલે છે તેમા ંકોઈપણ િકારિો ફેરફાર િ 
કરિા જણાિેલ. 
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(૫) હાલિી રજૂઆત સામાિાળા િ.ં૧ િી ઓરફસમા ંતપાસ કરતા ંજાણ થયા બાદ કરિામા ંઆિેલ 
છે, જેથી કરી સદર અરજીિે માન્ય રાખી તથા સામાિાળા િ.ં૨ િે સાભંળીિે ન્યાય કરિા 
વિિતંી કરી.     

:::ચકુાદો::: 
૫.૦. સિૂાિણી દર્યાિ અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાિાળાિી રજૂઆત અિે રજૂ કરાયેલા દસ્તાિેજી 

પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણયય ઉપર આવુ ંછં. 
૫.૧. તા.૨૦.૦૭.૨૦૧૭ િી સિુિણી બાદ, પેરા િ.ં૪.૧ મા ંદશાયવ્યા અન્િયે સામાિાળા-૨ િી અરજી વિદ્યતુ 

લોકપાલ સમક્ષ દાખલ થયેલ, જેિા સનસુધંાિે સામાિાળા-૨ િે પક્ષકાર બિાિીિે સિુિણી 
તા.૨૪.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ.    

૫.૨. સદર િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં૨૬૦૦૪/૧૦૧૨૨/૨ િા િામફેરિો િશ્ન સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા 
કરિામા ંઆિતી કાયયિાહી વિયત જોગિાઈ મજુબ થયેલ િ હોિાિા કારણોસર ઉપસ્સ્થત થયેલ હોય 
તેમ જણાય છે. પેરા િ.ં ૩.૩ મા ંદશાયવ્યા મજુબ સદર િીજ જોડાણ શ્રી પોપટભાઈ બબાભાઈ ભોઈિા 
િામ પરથી શ્રી યોગેશભાઈ પોપટભાઈ ભોઈિા િામે તા. ૩૦.૦૮.૨૦૧૪ િા રોજ કરેલ અરજી તથા 
અરજી કરતી િખતે રજૂ કરેલ દસ્તાિેજી પરૂાિા, જેિા કે A-1 Form, માલલકી હક્કિા દસ્તાિેજી પરૂાિા 
તરીકે AMC િી િષય ૨૦૧૪-૧૫ િી રસીદ, પાિર ઓફ એટિી તથા હયાત ગ્રાહકિી સમંવત મજુબ શ્રી 
યોગેશભાઈિા િામ પર િીજ જોડાણ િામફેર કરિા મજૂંર કરિામા ંઆિેલ. ત્યાર બાદ સદર િીજ 
જોડાણ પેરા િ.ં ૩.૪ મા ંજણાવ્યા મજુબ શ્રી યોગેશભાઈ પોપટભાઈિા િામ પરથી શ્રી પોપટભાઈ 
બબાભાઈ ભોઈિા િામ પર બદલિા તા. ૦૭.૧૦.૨૦૧૪ િા રોજ અરજીિી િોંધણી કરિામા ંઆિેલ, 
જે િખતે પણ જરૂરી પરૂાિા સામાિાળા લચલોડા પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૧ દ્વારા મેળિીિે સદર િીજ 
જોડાણ ગ્રાહક િ.ં ૨૬૦૦૪/૧૦૧૨૨/૨ નુ ંિામફેર કરી શ્રી પોપટભાઈ બબાભાઈ ભોઈિા િામ પર 
કરિામા ંઆિેલ.  

૫.૩. પેરા િ.ં ૩.૫ મા ંદશાયવ્યા મજુબ િાયબ ઈજિેર, પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૧, લચલોડાિા પત્ર િ.ં ૩૨૩૩ 
તા.૨૭.૧૦.૨૦૧૫ િા દાખલા અન્િયે િાયબ ઈજિેર, પેટા-વિભાગીય કચેરી, િરોડા દ્વારા સદર િીજ 
જોડાણ ગ્રાહક િ.ં ૨૬૦૦૪/૧૦૧૨૨/૨ નુ ંિામફેર, કોઈ પણ જાતિા દસ્તાિેજી પરૂાિાિી ચકાસણી કયાય 
િગર કરિામા ંઆિેલ છે. ત્યાર બાદ િાયબ ઈજિેર, પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૧, લચલોડાિા તા. 
૨૧.૦૬.૨૦૧૬ િા પત્ર મજુબ સદર િીજ જોડાણનુ ંિામ પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૧, લચલોડાિા રેકોડય 
મજુબ સધુારો કરિાિી કાયયિાહી પણ િાયબ ઈજિેર, પેટા-વિભાગીય કચેરી, િરોડા દ્વારા કરિામા ં
આિેલ િથી. 

 સામાિાળાિા જણાવ્યા મજુબ પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૧, લચલોડા હઠેળ વિભાજિિી કાયયિાહી 
અનસુાર સદર ગ્રાહક િ.ં ૨૬૦૦૪/૧૦૧૨૨/૨ િે િરોડા પેટા-વિભાગિા તાબા હઠેળ તબરદલ કરિામા ં
આિેલ હોઈ, સદર કાયયિાહી િાયબ ઈજિેર, પેટા-વિભાગીય કચેરી, િરોડા દ્વારા કરિાપાત્ર છે, પરંત ુ
દસ્તાિેજોિી યોગ્ય ચકાસણી સામાિાળાિી બનેં્ન કચેરી, પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૧, લચલોડા તથા 
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પેટા-વિભાગીય કચેરી, િરોડાિા બીલલિંગ વિભાગ દ્વારા કરિામા ં આિેલ િથી, જે સામાિાળાિી 
બેદરકારી સાલબત કરે છે.  

 GERC Notification No. 4/2015, Clause No. 4.72(i) and 4.72(ii) અરજદારિા હાલિા િશ્ન 
અંગે ધ્યાિે લઈ શકાય.  

 
 These Clauses speak as under:   

“(1) The applicant shall apply for change of consumer’s name in the format 

prescribed in AnnexureI or II (as applicable) to this Code, with a copy of the 
latest bill duly paid. The application form shall be accepted on showing the 
Registered Will/deed, Succession/Legal heir Certificate, Mutation in 

municipal/land records or any other proof of legal heirship and NOC from 
other legal heir (s) in case the connection is to be changed in the name of 
one of the legal heirs. The licensee shall process the application form in 

accordance with clauses 4.65 - 4.68 of this Code.  
(2) Security deposit lying with the licensee in the name of original consumer 

shall be transferred to its legal heir to whom the connection is to be 
transferred and the shortfall in security deposit calculated in accordance 
with the GERC (Security Deposit) Regulations, 2005, as amended from time 

to time, if any, shall be payable by the applicant.”  
 

૫.૪. અરજદારિા વપતા શ્રી પોપટભાઈ બબાભાઈ ભોઈ દ્વારા સદર વમલકત અંગે એરફડિેીટ રજૂ કરી 
જણાિિામા ંઆિેલ છે કે સરિે િ.ં૧૯૪ પૈકી િાિા લચલોડાિી જમીિમા ંઆિેલ તલોટ િ.ં ૭, ૮ તથા 
૩૧, ૩૨, એમ કુલ ચાર તલોટિી આશરે ૭૪ x ૨૪ ચો.ફૂટિી જમીિ પર બાધંિામા ંઆિેલ વમલકત, 

જેિો ્યવુિવસપલ ટેિામેન્ટ િ.ં ૦૨૨૭-૫૧-૦૨૪૭-૦૦૦૧-H જે સમરથિગર િોડયમા ંઆિેલ છે. તથા 
સદર વમલકતમા ંસ્થાવપત િીજ જોડાણિો ગ્રાહક િ.ં ૨૬૦૦૪/૧૦૧૨૨/૨ છે. તે વમલકત તેઓિા રદકરા 
શ્રી અવમતભાઈ પોપટભાઈ ભોઈિે પાિર ઓફ એટિીથી અિે િેચાણ કરારથી આપેલ, જેથી સદર 
વમલકતિા હાલિા માલલક અિે કબજેદાર શ્રી અવમતભાઈ પોપટભાઈ ભોઈ છે. જેથી સદર િીજ 
જોડાણનુ ંિામ શ્રી અવમતભાઈ પોપટભાઈ ભોઈિા િામે કરિા અંગે કોઈ તકરાર િથી. અરજદારે 
બીલીંગ િષય ૨૦૧૬-૧૭, બીલ તા. ૨૧.૧૨.૨૦૧૬ નુ ંઅમદાિાદ ્ યવુિવસપલ કોપોરેશિનુ ંટેક્ષ બીલિી 
િકલ રજૂ કરી, જે મજુબ િોડય િ.ં ૦૨૨૭, ટેિામેન્ટ િ.ં ૦૨૨૭-૫૧-૦૨૪૭-૦૦૦૧-H િાળી વમલકતમા ં
કબજેદાર તરીકે  શ્રી અવમતભાઈ પોપટભાઈ ભોઈ તરીકેનુ ંિામ દશાયિેલ છે. તા. ૧૬.૦૫.૨૦૧૨ િા 
રોજ કરેલ િવસયતિામા મજુબ સમરથિગરિી સ્થાિર વમલકત શ્રી અવમતભાઈ પોપટભાઈ ભોઈિે 
આપિા અંગેિી િોંધ કરેલ છે. 

૫.૫. સામાિાળા, લચલોડા પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૧ દ્વારા ગ્રાહક િ.ં૨૬૦૦૪/૧૦૧૨૨/૨ િા િીજ જોડાણિા 
િામફેર અંગે GERC Notification No. 4/2015, Clause No. 4.72(i) and 4.72(ii) અન્િયે 
િસ્થાવપત જોગિાઈિે ધ્યાિે લીધા િગર િામફેરિી કાયયિાહી કરેલ હોય તેમ જણાય છે. 

 સામાિાળા િરોડા પેટા-વિભાગીય કચેરી દ્વારા પણ સામાિાળા લચલોડા પેટા-વિભાગીય કચેરી-૧ દ્વારા 
પેરા િ.ં૩.૬ મા ંદશાયવ્યા મજુબિા પત્રિા આધારે સદર િીજ જોડાણનુ ંિામફેર શ્રી પોપટભાઈ બબાભાઈ 
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ભોઈિા િામે કરિા અંગે કોઈ કાયયિાહી કરિામા ંઆિેલ િથી. સામાિાળાિા લચલોડા-૧ તથા િરોડા 
પેટા-વિભાગીય કચેરીિા કાયયકે્ષત્રમા ંફેરફાર થિાિા સજંોગોમા ંજે તે જિાબદાર અવધકારી દ્વારા હાલિી 
સદર બાબતિી ફરરયાદ અન્િયે સતકયતા દાખિિી જરૂરી હતી, પરંત ુતેમ િ કરીિે હાલિી ફરરયાદિે 
ઉપસ્સ્થત થિા દીધેલ હોય તેમ જણાય છે. િીજ જોડાણિા િામફેરિા રકસ્સામા ંસામાિાળાિા લબલીંગ 
વિભાગ દ્વારા કાયદાકીય દસ્તાિેજોિી ચકાસણીમા ંખાસ કાળજી રાખિી આિશ્યક છે.  

૫.૬. સામાિાળા લચલોડા પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૧ દ્વારા તા.૦૭.૧૦.૨૦૧૪ િી અરજી અન્િયે સદર િીજ 
જોડાણનુ ંિામફેર શ્રી યોગેશભાઈિા િામેથી શ્રી પોપટભાઈ બબાભાઈ ભોઈિા િામે કરિામા ંઆિેલ 
છે. સદર વમલકત પણ શ્રી પોપટભાઈ બબાભાઈ ભોઈિા િામે ચાલી આિેલ છે. તેમિા બનેં્ન પતુ્રો શ્રી 
અવમતભાઈ તથા શ્રી યોગેશભાઈ િચ્ચે આંતરીક િાદ-વિિાદિે કારણે સદર િીજ જોડાણિા િામફેરિો 
િશ્ન ઉપસ્સ્થત થયેલ છે. સદર સજંોગોમા ંહાલનુ ંિીજ જોડાણ મળૂ ગ્રાહક  શ્રી પોપટભાઈ બબાભાઈ 
ભોઈિા િામે ચાલ ુરાખિા આ સાથે આદેશ કરિામા ંઆિે છે.          

૫.૭ પેરા િ.ં ૫.૬ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૫.૮. ખચય અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૫.૯. અરજદારિી અરજી/ રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
         
 
 
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
           ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા. ૦૮.૦૯.૨૦૧૭. 


