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!જુરાત િવ)તુ િનય-ંક આયોગ 

િવ)તુ લો3પાલ, !જુરાત રા5ય, 

પોલીટ83નીક 39પાઉ;ડ, બેર8ક ન.ં3, ?બાવાડ@, 

 અમદાવાદ-380015  

સમE 

 ક8સ ન.ં61/2019  
 

અરજદાર : !ી ક$પેશભાઈ રમેશભાઈ વાઘલેા 
   ૬, ભગંીવાસ, પચંાયત ઓ8ફસની પાછળ, =ધક?યાશાળા સામે,  
   મેમનગરગામ. અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨.    

 
રFૂઆત કરનાર: !ી યોગે?Hભાઈ આર. અJવાલ, અિધLૃત Nિતિનિધ   
   !ી બાPભુાઈ આર. કણSરTયા, અિધLૃત Nિતિનિધ  
   

િવHIધ 

સામાવાળા :  મેનેજર, 
   ટોરW?ટ પાવર XલિમટWડ 
   Z[Xુબલી હાઉસ, બીજો માળ, શાહ^રુ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ 
 

રFૂઆત કરનાર:  !ી ર`aમકાતં રાઠોડ, મેનેજર, ટોરW?ટ પાવર XલિમટWડ, અમદાવાદ.   
         :: રFૂઆત :: 

1.0. અરજદારW, ટોરW?ટ પાવર XલિમટWડ, અમદાવાદના Jાહક ફ8રયાદ િનવારણ ફોરમની ફ8રયાદ 
ન.ં૭૬/૨૦૧૯ અ?વયે અપાયેલ eકુમ ન.ં૧૨૪૩ તા.૦૮.૦૬.૨૦૧૯ ના eકુમથી નારાજ થઈ અhે 
રiૂઆત કરWલ છે. k રiૂઆતને આ કચેરTના કWસ રlmટરW દાખલ કરT કWસ ન.ં૬૧/૨૦૧૯ થી નoધેલ 
છે. આ કWસની pનુવણી તા.૨૫.૦૭.૨૦૧૯ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

2.0. pનુવણી દરqયાન અરજદારW નીચે rજુબ રiૂઆત કરT. 
૨.૧. સામાવાળા કંપનીએ અરજદારના િવmતારના તમામ વીજ જોડાણો mલમમા ંફWરવેલ છે. સામાવાળા 

tારા આઈ.ડT. uફૂના આધારW mલમ િવmતારમા ંરWસીડW?સીયલ વીજ જોડાણ આપવામા ંઆવે છે તેથી 
અરજદારW અરlપhક ભરT ^રુાવા તરTકW અરlપhક સાથે ઈલેvશન કાડw, આધારકાડw, રWશનકાડw, 
પાનકાડw તેમજ બxક પાસPકુ kવા ^રુાવા સામેલ કરWલ હતા. yયાર પછT એ.એમ.સી. મા ં ટWz 
આકારણી માટW કરWલ અરlની નકલ પણ સામેલ કરWલ હતી, પરં{ ુસામાવાળા tારા અરજદારની 
અરl mવીકારવામા ંઆવેલ નહ| અને અરજદાર પાસે ટWzXબલની માગંણી કરWલ હતી. સદર બાબતે 
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અરજદારW ફોરમ સમz રiૂઆત કરWલ. ફોરમે કરWલ eકુમથી નારાજ થઈ અરજદારW અhે રiૂઆત 
કરWલ છે. 

૨.૨. અરજદારW l.ઈ.આર.સી. સ}લાય કોડ,૨૦૧૫ ના vલોઝ ન.ં૪.૧૬ તથા એમે?ડમે?ટનો ઉ$લેખ કરT 
જણાવેલ કW સદર vલોઝ rજુબ રlmટડw સેલડTડ, એલોટમે?ટ લેટર, માXલકTનો સરકારT Nમાણપh 
કW ટWzXબલ માથંી કોઈ પણ ^રુાવાના આધારW કોમિસ�યલ જોડાણ આપવાની જોગવાઈ છે, ZયારW 
રWસીડ?સ કનેvશન માટW ટWzXબલ અથવા સબંિંધત કોઈ પણ ^રુાવાની જોગવાઈ કરWલ છે. 

૨.૩.    (૧) સામાવાળા કંપનીએ અમદાવાદમા ં ચડંોળા િવmતારમા ં Jા. ન.ં ૧૦૦૫૨૩૦૩૫ અને 
૧૦૦૫૨૩૦૨૯ kવા કોમિસ�યલ વીજ જોડાણો આપેલ છે તેમજ હાલમા ંઆપવા�ુ ંચા� ુ
રાખેલ છે. સદર જોડાણો ફvત આઈ.ડT. uફૂના ^રુાવા પર આપેલ છે, ZયારW અરજદાર 
પાસે રWસીડW?સીયલ જોડાણ માટW ટWzXબલની માગંણી કરવામા ંઆવેલ છે. 

        (૨) અમદાવાદના સરસ^રુ િવmતારના મા�ભુાઈ િમ$સ કqપાઉ?ડમા ં આશરW ૬૦ વષwથી 
ટWzXબલ આવે છે, છતા ંસામાવાળાએ સ}લાય કોડ vલોઝ ૪.૧૬ rજુબ રlmટર સેલડTડ, 
એલોટમે?ટ લેટર, માXલકTનો સરકારT Nમાણપh કW ટWzXબલ વગેરWના કોઈ પણ ^રુાવા 
વગર Jાહક ન.ં૧૦૦૩૪૭૪૨૪, ૧૦૦૪૮૪૧૩૭ અને ૧૦૦૫૫૯૮૩૮ kવા ં ઘણા ં નવા ં 
કોમિસ�યલ જોડાણો આપેલ છે, તેમજ આપવા�ુ ંચા� ુ છે, ZયારW અરજદાર પાસે mલમ 
રWસીડ?સ વીજ જોડાણ માટW સામાવાળા ટWzXબલની માગણી કરT ર�ા છે.  

        (૩) અમદાવાદના અરજદારના મેમનગર િવmતારમા ં ઘર િવહોણા }લોટમા ં Jાહક 
ન.ં૧૦૦૨૮૦૬૮૭ થી ફvત આઈ.ડT. uફૂના આધારW રWસીડW?સીયલ વીજ જોડાણ આપવામા ં
આવેલ છે તેમજ અ?ય mલમ િવmતારોમા ંફvત આઈ.ડT. uફૂના આધારW રWસીડW?સીયલ વીજ 
જોડાણ આપવા�ુ ંચા� ુછે. 

        (૪)   અમદાવાદના અમરાઈવાડT િવmતારમા ંઆવેલ સોસાયટTની ચાલીમા ંઆશરW ૬૦ વષwથી 
ટWzXબલ આવે છે. છતા ંઆ જ�યાએ ફvત આઈ.ડT. uફૂના આધારW રWસીડW?સીયલ વીજ 
જોડાણ Jા. ન.ં ૧૦૦૧૯૫૬૮૯ અને ૧૦૦૧૦૭૧૯૮ ઉપરાતં ઘણા ંવીજ જોડાણ આપેલ     
છે. 

        (૫) ઉપ[ુwvત પેરા ન.ં૨.૩(૧) થી ૨.૩(૪) ની રiૂઆત ફોરમ સમz કરવામા ંઆવેલ હતી     
અને અરજદારની ફ8રયાદમા ંk ખોટT બાબત હોય તે =ગેની સાચી બાબત ^રુાવા સાથે 
mપ�ટ કરવા જણાવેલ હ{ ુ,ં અને જો સામાવાળા રiૂ નહ| કરW તો અરજદારની બાબતોને 
સામાવાળાએ mવીLૃિત આપેલ છે તે�ુ ંઅથwઘટન તારવી િનણwય આપવા અરજદારW ફોરમને 
રiૂઆત કરWલ હતી, પરં{ ુસામાવાળાએ ફોરમ સમz તે =ગે કોઈ  રiૂઆત કW ^રુાવા 
રiૂ નહ| કરT તે તમામ બાબતને rકૂ સમંિત આપેલ છે. 
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        (૬) અરજદારW જણાવેલ કW Zયા ં૬૦ વષwથી ટWzXબલ આવતા ંહોવા છતા ંજો આઈ.ડT. uફૂના 
આધારW વીજ જોડાણ આપવામા ંઆવતા ંહોય તો એ rજુબ સામાવાળાએ અરજદારને વીજ 
જોડાણ આપ�ુ ંજોઈએ તેવી િવનતંી કરT.  

        (૭) અરજદારW જણા�[ુ ંકW ઈલેvશન કાડw, રWશનકાડw, આધારકાડw, બxક એકાઉ?ટ, પાનકાડw વગેરW 
ક�kદારના રહWણાકંની mથળ તપાસ કરTને સરકારના k તે િવભાગ tારા આપવામા ંઆવતા ં
હોય છે.  

૨.૪. સ}લાય કોડ,૨૦૧૫ �જુરાતના તમામ લાયસ?સી અને Jાહકોને લા� ુપડW છે. ઉપ[ુwvત જણા�યા 
rજુબ અ?ય Jાહકોને જો વીજજોડાણો આપેલ હોય તો તે rજુબ અરજદારને પણ વીજ જોડાણ 
આપ�ુ ંજોઈએ, પરં{ ુતે rજુબ અરજદારને વીજ જોડાણ નહ| આપીને સામાવાળા કંપનીએ GERC 

(Distribution Licence) Regulations, 2005, Clause No.26 rજુબ કોઈ અગqય કારણોસર 
Jાહકો વ�ચે મતભેદ કરT સદર જોગવાઈ�ુ ંઅપાલન કરWલ છે.    

૨.૫. અરજદારW GERC (CGRF & Lokpal) Regulation, 2011, Clause No.2.34 & 2.35 ને 
�યાને લેવા િવનતંી કરT. 

૨.૬. તા.૨૬.૦૪.૨૦૧૯ ના રોજ અરજદારW ફોરમમા ંકરWલ ફ8રયાદમા ંજણાવેલ કW અરજદારની ફ8રયાદમા ં
k ખોટT બાબત હોય તે =ગેની સાચી બાબત ^રુાવા સાથે mપ�ટ કરવા જણાવેલ હ{ ુ,ં અને જો 
સામાવાળા રiૂ નહ| કરW તો અરજદારની બાબતોને સામાવાળાએ mવીLૃિત આપેલ છે તે�ુ ંઅથwઘટન 
તારવી િનણwય આપવા અરજદારW ફોરમને રiૂઆત કરWલ હતી, છતા ંસામાવાળાએ ફોરમ સમzની 
તા.૧૦.૦૫.૨૦૧૯ ની Nથમ pનુવણી દરqયાન ફ8રયાદના પેરાવાઈઝ જવાબ રiૂ કરWલ નથી.   
આમ, સામાવાળાએ GERC (CGRF & Ombudsman) Regulation, 2011, Clause No.2.35 

�ુ ંઅપાલન કરWલ છે.  
૨.૭. ફ8રયાદ કરનાર Jાહકોને તેમની ફ8રયાદની pનુવણી =ગે મા8હતી મેળવી શકW તેમની ફ8રયાદ =ગે 

થયેલ eકુમ =ગે મા8હતી મેળવી શકW તે માટW તેમજ  અ?ય Jાહકોને પણ કંપનીમા ંથયેલ Jાહકોની 
ફ8રયાદ અને તે =ગે થયેલ eકુમની Sણ માટW GERC (CGRF & Ombudsman) Regulation, 

2011, Clause No.2.16 rજુબ તેની વેબસાઈટ પર મા8હતી નહT દશાwવી આ જોગવાઈ�ુ ંઅપાલન 
કરT ર�ા છે.  

૨.૮. અરજદારW તેમના તા.૦૧.૦૮.૨૦૧૯ ના પhમા ંનીચે rજુબ રiૂઆત કરT. 
(૧) સામાવાળાએ તેમના જવાબના પેરા ન.ં૩.૨(૧) મા ં અરજદાર�ુ ં બાધંકામ ન�ુ ં અને 

ગેરકાયદWસર�ુ ં બનાવેલ હોવા�ુ ં જણાવેલ છે. k =ગે અરજદારW જણાવેલ કW તેઓએ 
એ.એમ.સી. મા ંટWz માટW અરl કરWલ છે. બાધંકામ લીગલ/અન-લીગલ છે તે એ.એમ.સી. 
ના કાયwzેhમા ં આવ{ુ ં હોવાથી તે =ગે એ.એમ.સી. તપાસ કરT કાયwવાહT કરશે. 
સામાવાળાએ એ.એમ.સી. ની માXલકTની જ�યા એવા ચડંોળા તળાવમા ં બનાવેલ 
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ગેરકાયદWસર બાધંકામમા ંનવા વીજ જોડાણ આપેલા છે, તેમજ હાલમા ંપણ આપવા�ુ ંચા� ુ
છે. 

(૨) સામાવાળાના જવાબના પેરા ન.ં ૩.૨(૪) =ગે અરજદારW જણાવેલ કW અરજદાર આશરW   
૧૫૦ ચો.મી. ના }લોટનો કબજો ધરાવે છે kમા ંએક કોનwર પર બનાવેલા કાચા મકાનમા ં
અરજદાર ૧૬ વષwથી િનવાસ કરW છે. સદર જ�યાના રWિસડ?સ ^રુાવા તરTકW  
તા.૦૧.૦૧.૨૦૦૭ થી ઈલેvશન કાડw ધરાવે છે, તથા ૦૧.૦૧.૨૦૧૦ થી રWશન કાડw પણ    
ધરાવે છે. અરજદાર સફાઈ કામદાર છે અને અરજદારના પ8રવારW મહWનત મiૂરT કરT 
�િપયા ભેગા કરT �ટૂતા નાણાનંી �યવmથા કરT અગાઉના કાચા મકાનની બાiુમા ંપાLુ 
મકાન બનાવેલ છે. અરજદાર�ુ ંકા�ુ ંતથા પાLંુ મકાન એક જ }લોટમા ંઆવેલ છે. તેની 
વ�ચે SહWર રોડ આવેલ નથી. અરજદાર yયાજં કાચા મકાનમાથંી પાકા મકાનમા ંફWરબદલી 
કરW છે, kનાથી તેમ�ુ ંઆઈ.ડT. uફૂ�ુ ંસરનાrુ ંબદલા{ ુ ંનથી, k =ગે pનુવણી દરqયાન 
mપ�ટતા પણ થયેલ છે. અરજદારના આઈ.ડT. uફૂ નવા બનાવેલા મકાનના નથી તેવી 
સામાવાળાની રiૂઆત ખોટT છે.   

(૩) સામાવાળાના જવાબના પેરા ન.ં ૩.૨(૫) =ગે અરજદારW જણાવેલ કW k જ�યાએ એ.એમ.સી. 
ટWz Xબલ નહ| આવ{ુ ંહોય તેવા િવmતારને SEP િવmતાર તરTકW મા?ય રખાય તેવી સ}લાય 
કોડ,૨૦૧૫ ની જોગવાઈ mપ�ટ કરWલ નથી, તેમજ SEP ના નવા વીજ જોડાણ માટW સ}લાય 
કોડ,૨૦૧૫ મા ંvલોઝ ન.ં૪.૧૬ ઉપરાતં અ?ય કોઈ જોગવાઈ હોય તે mપ�ટ કરવા અરજદારW 
જણા�[ુ.ં  

(૪) સામાવાળાના જવાબના પેરા ન.ં ૩.૩(૨)  =ગે અરજદારW તેઓની અપીલના પેરા     
ન.ં૨.૩(૧) થી ૨.૩(૪) મા ંજણાવેલ બાબત =ગે પેરાવાઈસ જવાબના પેરા ન.ં(iii) મા ં
સામાવાળાએ આ બાબત અરજદારના કWસમા ં લા� ુ પડતી નથી તેમ જણાવેલ છે. 
સામાવાળાએ અરજદારને ન�ુ ંરWિસડW`?સયલ વીજ જોડાણ આપવા માટW ટWzXબલની માગંણી 
કરWલ છે, ZયારW અ?ય Jાહકોને ટWzXબલ વગર  ન�ુ ંવીજ જોડાણ આપી અરજદાર અને 
અ?ય Jાહકો વ�ચે મતભેદ કરWલ છે.આ બાબતને ^રુવાર કરવા માટW અરજદારW તેમની 
રiૂઆતમા ં Jાહકોને ટWzXબલ વગર વીજ જોડાણ આપવાની રiૂઆત કરWલ છે, k 
અરજદારની અપીલને લા� ુપડW છે. સામાવાળા કંપની આર.ટT.આઈ. એvટ હWઠળ આવતી 
નથી તેમજ અરજદારને અ?ય Jાહકોના માXલકT ̂ રુાવાની માગંણી કરતા ંસામાવાળા કંપની 
તે આપે નહT તેથી અરજદારને અ?ય રTતે મળેલ મ8હતીના આધારW તેમની રiૂઆતના પેરા 
૨.૩(૧) થી ૨.૩(૪) મા ંજણાવેલ બાબત =ગે રiૂઆત કરWલ છે k =ગે સામાવાળાએ 
pનુવણી વખતે મૌXખક રiૂઆત કરWલ છે. આ =ગે અરજદારW નીચે rજુબ રiૂઆત કરT.  
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(૫) pનુવણી દરqયાન અરજદારની અપીલના પેરા ન.ં૨.૩(૧) મા ં જણાવેલ બાબત =ગે 
સામાવાળાએ કોઈ રiૂઆત ન કરT અને આ પેરામા ંજણાવેલ બાબતને `mવLૃિત આપેલ છે.    

(૬) અરજદારW તેમની અપીલના પેરા ન.ં ૨.૩(૨) મા ંજણાવેલ Jાહકોને આપેલ જોડાણ =ગે 
સામાવાળાએ ટWz Xબલ લઈ જોડાણ આપવાની રiૂઆત કરWલ છે. 

(૭) હાલમા ંસ}લાય કોડ vલોઝ ૪.૧૬ rજુબના ^રુાવા વગર ફvત આઈ.ડT. uફૂના આધારW 
રWિસડW`?સયલ નવા વીજ જોડણોની અરl સામાવાળાએ mવીકારWલ છે kની િવગત નીચે 
rજુબ છે. 

 (૧) અરl ન.ં૩૨૨૦૪૪૭૪૩ તા.૧૧.૦૭.૨૦૧૯, Jાહક ન.ં૧૦૦૫૭૧૭૭૮ 
  નામ:િવજયભાઈ બી.દWસાઈ, ૧૬૦/૨/૧, rુશંી^રુા. જશોદાનગર, અમદાવાદ.  
 (૨) અરl ન.ં૩૨૨૦૮૦૮૧૮ તા.૧૬.૦૭.૨૦૧૯, Jાહક ન.ં૧૦૦૫૭૨૫૯૮ 
  નામ:{લુસીભાઈ વી.સોલકંT, ૧૫,મારવાડTવાસ, જશોદાનગર, અમદાવાદ. 
 (૩) અરl ન.ં૩૨૧૭૫૩૫૪૮ તા.૦૬.૦૬.૨૦૧૯, Jાહક ન.ં૧૦૦૫૬૭૧૫૯ 
  નામ:pનુીલભાઈ વી.દWસાઈ, ૪૧૮/૧,નવી વસાહત, ઘોડાસર, અમદાવાદ. 
 ઉપ[ુwvત જણાવેલ સિવ�સના મiૂંર કરWલા ^રુાવા અરજદારW રiૂ કરWલ નથી કારણ કW 

સામાવાળા કંપની આર.ટT.આઈ. ના દાયરામા ંઆવતી નથી. આ તમામ ^રુાવા સામાવાળા 
કંપનીના ક�Sમા ંહોવાથી તે રWકડw પર રiૂ કરાવી અરજદારW કરWલ રiૂઆત =ગે ખરાઈ 
કરT િનણwય લેવા અરજદારW િવનતંી કરT.  

૨.૯. અરજદારW નીચે rજુબ દાદ માગંી. 
(૧) અરજદારW મા�ંયા rજુબની દાદ =ગે ફોરમે િનણwય આપેલ નથી. ફોરમના eકુમના પેજ 

ન.ં૫, પેરા ન.ં૨.૧૧મા ંમાગેંલ દાદ =ગે યો�ય િનણwય આપવા અરજદારW િવનતંી કરT.    
(૨) અરજદારની રiૂઆત =ગે યો�ય િનણwય આપવા અરજદારW િવનિંત કરT.     

3.0. Respondent has represented the case as under. 

3.1. It is stated that all the averments and submissions made and contentions 

raised in the Appeal by Appellant are not true.  

3.2. In present case, Appellant has demanded for service connection to newly 

constructed premise. The relevant facts of the case are as under. 

(1) New electric connection is required by Mr. Kalpesh R. Vaghela for 

residential purpose at 6, Bhangivas, Behind Memnagar Panchayat 

Office, Memnagar, Ahmedabad. 

(2) It has been identified that the premises is newly constructed on big 

piece of land which seems to be unauthorized construction. There 
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are no documents of ownership of land available with Appellant 

where he has constructed the bungalow. 

(3) Appellant does not have any type of ownership documents of 

premise and want connection only on the basis of address on ID 

proof. Respondent has released service No.100526131 on 

06.11.2018 and service No.100529178 on 25.10.2018 on the basis 

of Tax bills provided by Appellant in this area. It is evident that 

AMC is providing tax bills in this particular area. 

(4) Appellant do not have address of newly constructed premise in his 

ID proof. ID proof produced by him is of his primary residence 

adjacent to the newly constructed bungalow where connection is 

sought. 

(5) AMC is providing tax bill in this area, hence request of Appellant to 

consider it as Slum Electrification Plan or Programme application 

cannot be granted. Appellant needs to provide ownership proof for 

getting new connection. 

(6) As per GERC Supply Code,2015, Section 4, Sub-clause 4.16, any 

of the following documents shall be considered as acceptable proof 

of ownership or occupancy of premises. 

(i) Copy of registered sale deed or lease deed or in case of 

agricultural connections, a copy of 7/1, 8A and hakkparak 

6A. 

(ii) Latest Municipal tax receipt or Demand Notice or any other 

related document (for residential connection only). 

(iii)  Letter of allotment. 

(iv) Ownership certificate by village level Govt. functionary. 

(7) It is required latest Municipal Tax receipt or Demand Notice, but 

Appellant wants to get electric connection by submitting only ID 

proof. Any of the listed ownership document as per Supply Code 

guideline is required for getting new electric connection. 

3.3. Respondent has submitted para-wise reply as under. 
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(1) In reference to Para 2.1, Respondent stated that there is no 

ownership right of the land on which the Appellant has 

constructed the premise. No documentary evidences were 

presented to Respondent company regarding the ownership 

of land or premise. 

      (i) As per GERC Supply Code,2015 under Section 4, Sub-Clause 

4.16 “any of the following documents shall be considered as 

acceptable proof of ownership or occupancy of premises: 

(a) Copy of Registered Sale Deed or Lease Deed or in the 

case of agricultural connections a copy of 7/12, 8A and 

hakk patrak (6A).  

(b) Latest Municipal Tax Receipt or Demand Notice or any 

other related document (for residential connection 

only) 

 (c) Letter of allotment. 

(d) Ownership certificate issued by village level 

Government functionary.  

(2) Appellant is also misinterpreting the 4.16(2). Latest Municipal 

Tax receipt or Demand Notice or any other related document 

(for residential connection only) is only for commercial 

purpose. Appellant also citing different connections of other 

areas which has no relevance to this case. The Respondent 

company has released Service No. 100526131 on 06.11.2018 

and Service No. 100529178 on 25.10.2018 on the basis of Tax 

Bills provided by applicant in this area. It is evident that AMC 

is providing tax bills in this particular area. Appellant has 

made unauthorized construction on which he is not able to 

produce the ownership documents. Appellant is also not the 

legal occupier of the newly constructed premise as his primary 

residence is adjacent to this premise. All the documents are of 

his primary residence and not of the premise where connection 
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is demanded. There are no documents produced for the 

ownership of premise or ID proof for the premise where 

connection is demanded. 

(3) Respondent is following the provision of Supply Code 

Regulation and does not discriminate amongst any of its 

consumers.  

(4) Officer of Respondent company has given reply to Hon’ble 

Consumer Dispute Redressal Forum within 15 days as per 

Regulation provision and also remained present during the 

hearing. Appellant’s submissions are baseless and seem to be 

trying to mislead Ombudsman from important facts of this 

case.  

(5) Contents of Para 2.7 are strongly denied as the necessary 

details regarding Consumer Forum’s orders are provided on 

website: connect.torrentpower.com in quick info section. 

(6) CGRF has ordered in accordance with law keeping in mind all 

the facts and legal provisions put before it. It is submitted that 

CGRF has ordered that ownership documents are required as 

per provision article 4.16 of Supply Code which is proper. 

3.4. In light of what is stated above, the present appeal is liable to be 

dismissed with cost.  

:::Lકુાદો::: 

4.0. pનુવણી દરqયાન અરજદારW કરWલ રiૂઆત તથા સામાવાળાની રiૂઆત અને રiૂ કરાયેલા 
દmતાવેl ^રુાવાઓને આધારW નીચે rજુબના િનણwય ઉપર આ�ુ ં�.ં 

૪.૧. અરજદારની રiૂઆત ઘર વપરાશના વીજ જોડાણ મેળવવા =ગેની છે. અરજદારW પેરા ન.ં૨.૧ મા ં
દશાw�યા rજુબ ઘર વપરાશની અરl સાથે ^રુાવા તરTકW �ટૂણી કાડw, આધાર કાડw, રWશન કાડw, પાન 
કાડw તેમજ બxક પાસPકુની નકલ સામેલ કરWલ છે. અમદાવાદ q[િુનિસપલ કોપ�રWશનમા ંમકાનની 
આકારણી માટW કરWલ અરlની નકલ પણ સામેલ કરWલ છે. સદર અરlને સામાવાળા વીજ કંપની 
tારા mવીકારવામા ંઆવેલ નથી. ફોરમ tારા પણ સદર ઘર વપરાશના નવા વીજ જોડાણ માટW 
�જુરાત િવ�તુ િનયhંક આયોગના નો8ટ8ફકWશન ન.ં૪/૨૦૧૫ ના vલોઝ ન.ં૪.૧૬ મા ં દશાwવેલ 
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જોગવાઈ rજુબ અરજદારની િમલકતની માXલકT =ગેના ^રુાવાઓ રiૂ કરવા =ગેનો eકુમ કરWલ 
છે. 

 
૪.૨. �જુરાત િવ�તુ િનયhંક આયોગનો સ}લાય કોડ, નો8ટ8ફકWશન ન.ં૪/૨૦૧૫ ના vલોઝ ૪.૧૬ નીચે 

rજુબ છે. 
 Clause 4.16: 

Any of the following documents shall be considered as acceptable proof 
of ownership or occupancy of premises: 
(1) Copy of registered sale deed or lease deed or in the case of  

agricultural connections, a copy of 7/12, 8-A and hakkpatrak (6-
A); 

(2) Latest Municipal tax receipt or Demand notice or any other 
related document; 

(3)  Letter of allotment; 
(4) Ownership Certificate issued by village level Government 

functionary; 
(5) An applicant who is not an owner but an occupier of the premises 

shall, along with any one of the documents listed at (1) to (3) above, 
also furnish a No Objection Certificate from owner of the premises 
except lease holder where long lease is granted for premises. Where 
the NOC from the owner of the premises is not available due to any 
reason (s), new connection be allowed on the basis of submission 
of indemnity bond prescribed by the Distribution Licensee to 
indemnify the Distribution Licensee against losses on account of 
disputes that may arise out of effecting service connection to him. 

 
 ઉપ[ુwvત vલોઝ rજુબ અરજદારW ન�ુ ંવીજ જોડાણ મેળવવા માટW  I.D. Proof તથા AMC 

Assessment request slip ની નકલ રiૂ કરWલ છે. સવાલવાળT જ�યામા ંવીજ જોડાણ મેળવવા 
=ગે િમલકતની માXલકT =ગેના િનયત ^રુાવાઓ રiૂ કરWલ નથી. સામાવાળાને આથી આદWશ 
કરવામા ંઆવે છે કW િમલકતની માXલકT =ગેના ^રુાવા vલોઝ ન.ં૪.૧૬ મા ંકરWલ િન8દ��ટ જોગવાઈ 
હWઠળના મેળ�યા બાદ અરજદારને ઘર વપરાશ િવષયક ન�ુ ંવીજ જોડાણ આપવાની કાયwવાહT 
કરવાની રહWશે. ફોરમ tારા સદર Nકારનો eકુમ કરWલ છે k mવીકારવાપાh છે.  

૪.૩. અરજદારની રiૂઆતમા ંદશાwવેલ િવગતે સામાવાળા tારા તેઓના વીજ િવતરણ િવmતારમા ંવીજ 
જોડાણો ઘર વપરાશ કW વાXણZય Nકારના ંકાયાw`?વત કરવામા ંિમલકતની માXલકT =ગેના દાખલા 
મેળ�યા વગર SહWરનામા ન.ં૪/૨૦૧૫, vલોઝ ન.ં૪.૧૬ મા ંકરWલ િન8દ��ટ જોગવાઈ�ુ ંપાલન કયાw 
વગર ચા� ુકરવામા ંઆવેલ છે. સદર બાબતે અરજદાર tારા અ?ય સિવ�સ નબંરની િવગતો રiૂ 
કરWલ છે,  kમા ંસામાવાળા tારા પેરા ન.ં૩.૨(૩) મા ંદશાw�યા rજુબ બે સિવ�સ નબંર બાબતે સદર 
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વીજ જોડાણો િમલકતના દાખલા મેળ�યા બાદ કાયાw`?વત કરવામા ંઆવેલ છે તેમ જણાવેલ છે. 
અ?ય સિવ�સ િવશે સામાવાળા વીજ કંપની tારા �લુાસો રiૂ કરWલ નથી. 

 અરજદાર અ?ય સિવ�સની િવગતો રiૂ કરT તે હWઠળ િમલકતનો દાખલો રiૂ કયાw વગર સવાલવાળT 
જ�યા પર વીજ જોડાણ મેળવવા ઈ�છતા હોય તેમ જણાય છે. સામાવાળા વીજ કંપની tારા રiૂ 
કરવામા ં આવેલ પેરા ન.ં ૩.૩(૨) rજુબના અવલોકન હWઠળ પણ અરજદારની સવાલવાળT   

િમલકત�ુ ંબાધંકામ ન�ુ ંકરવામા ંઆવેલ છે, kમા ંવીજ જોડાણની માગંણી કરવામા ંઆવેલ છે, 

પરં{ ુતે =ગેના માXલકT હ� દશાwવતા ^રુાવા અરજદારW રiૂ કયાw નથી.  

૪.૪. સામાવાળા tારા અ?ય સિવ�સવાળા વીજ જોડાણો ચા� ુકરવામા ંસ}લાય કોડ,૨૦૧૫ મા ં િન8દ��ટ 
કાયwવાહT ન કરTને વીજ જોડાણ ચા� ુકરવામા ંઆવેલ હોય તે rજુબની શકંા �યvત કરTને અરજદારW 
હાલ�ુ ંવીજ જોડાણ મેળવવાની ચે�ટા કરWલ હોય તેમ જણાય છે. 

 સામાવાળા tારા અ?ય વીજ જોડાણની સિવ�સ િમલકતના ^રુાવા વગર ચા� ુકરT આપેલ હોય એવી 
રiૂઆત કરT અરજદાર સવાલવાળT િમલકતના ^રુાવા રiૂ કયાw વગર વીજ જોડાણ મેળવવાની 
ઈ�છા રાખતા હોવા�ુ ંજણાય છે. અરજદારની સદર Nકારની રiૂઆત rજુબની માગંણી િનયત 
જોગવાઈ rજુબ પાhતા ધરાવતી ન હોવાથી mવીકારવાપાh નથી.  

 સામાવાળાને આથી આદWશ આપવામા ંઆવે છે કW  �જુરાત િવ�તુ િનયhંક આયોગનો સ}લાય કોડ, 
નો8ટ8ફકWશન ન.ં૪/૨૦૧૫ ના સેvશન ૪.૧૬ મા ંિન8દ��ટ કરWલ જોગવાઈ�ુ ં�mુતપણે પાલન કરT k 
તે નવા વીજ જોડાણ =ગેની કાયwવાહT હાથ ધરW.  

૪.૫. અરજદારW ફોરમના eકુમના પેરા ન.ં૨.૧૧ મા ંદશાwવેલ િવગતે દાદ માગેંલ છે. 
(૧) અરજદાર ઓળખના ^રુાવા પર ઘર વપરાશ હW{ ુ િવષયક વીજ જોડાણની માગંણી કરT 

ર�ા છે, ZયારW �જુરાત િવ�તુ િનયhંક આયોગના નો8ટ8ફકWશન ન.ં૪/૨૦૧૫ ના vલોઝ 
ન.ં૪.૧૬ મા ંદશાwવેલ જોગવાઈની િવગતે િનયત દmતાવેl ^રુાવા મેળવીને વીજ જોડાણ 
મiૂંર કરવાની જોગવાઈ Nmથાિપત કરવામા ંઆવેલ છે. 

(૨) અમદાવાદ q[િુનિસપલ કોપ�રWશનના ટWzXબલ વગર વાXણZય િવષયક વીજ જોડાણ 
સામાવાળા વીજ કંપની tારા vલોઝ ન.ં૪.૧૬ �ુ ંપાલન ન કરTને મiૂંર કરવા =ગેની  
બાબતે સામાવાળા tારા સદર સિવ�સ ન.ં૧૦૦૫૨૩૦૩૫ અને સિવ�સ ન.ં૧૦૦૫૨૩૦૨૯   
=ગેના દmતાવેl ^રુાવા રiૂ કરWલ ન હોઈ, તે =ગે કોઈ ટT}પણી ન થઈ શકW. સદર વીજ 
જોડાણ �ારW કાયાw`?વત કરવામા ંઆવેલ છે તથા કયા ^રુાવાઓના આધારW કાયાw`?વત 
કરવામા ંઆવેલ છે તે બાબતે સામાવાળા વીજ કંપની tારા કોઈ જવાબ રiૂ કરવામા ં
આવેલ નથી. 

(૩) સામાવાળા વીજ કંપની tારા SEP વીજ જોડાણ આપવા માટW અમદાવાદ q[િુનિસપલ 
કોપ�રWશનના ટWzXબલની માગંણી કરT અ�Xુચત Nથા આચરWલ છે કW  કWમ તે =ગે િનણwય 
આપવાની બાબત =ગે બ�ેં પzકારો tારા સદર SEP યોજના =ગે િવ�તુ લોકપાલને 
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મા8હતગાર કરાયેલ નથી. સદર યોજનામા ંવીજ જોડાણ કાયાw`?વત કરવા =ગેના િનયમોને 
લગતા દmતાવેજો પણ રiૂ કરવામા ંઆવેલ નથી, kના કારણોસર સદર N� =ગે િનણwય 
ન લઈ શકાય.  

(૪) “�જુરાત િવ�તુ િનયhંક આયોગ (Distribution Licensee) Regulations,2005  

Clause 26 rજુબ Jાહક Jાહક વ�ચે સામાવાળા વીજ કંપની tારા મતભેદ ઉભો કરવામા ં
આવેલ છે તે બાબતે િનણwય કરવા�ુ ંજણાવેલ છે.”   

 અરજદાર tારા રiૂઆતના પેરા ન.ં૨.૮(૭) મા ંતેમજ ફોરમના eકુમના પેરા ન.ં૨.૧૧ મા ં
દશાwવેલ િવિવધ વીજ જોડાણોની િવગતો જણાવી. સદર વીજ જોડાણો I.D. Proof ના 
આધારW આપવામા ંઆવેલ છે તેમજ વાXણZય િવષયક વીજ વપરાશ માટW I.D. Proof ના 
દાખલા મેળવીને આપવામા ંઆવેલ છે. સદર વીજ જોડાણોની સિવ�સ નબંર તથા સરનાrુ ં
દશાwવીને અરજદારW હાલનો N� ઉપ`mથત કરWલ છે, kમા ંસામાવાળા tારા સદર બાબતે 
કોઈ ટT}પણી કરWલ નથી. સદર વીજ જોડાણો બાબતે અરજદારની રiૂઆત =ગે કોઈ 
જવાબ સામાવાળાએ રiૂ કરWલ નથી. ફોરમ સમz પણ સામાવાળા tારા આ =ગે કોઈ 
િવગતો રiૂ કરવામા ંઆવેલ નથી. અરજદારની સદર ફ8રયાદ બાબતે સામાવાળા tારા 
�જુરાત િવ�તુ િનયhંક આયોગના SહWરનામા ન.ં ૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૨.૩૫ rજુબ 
પેરાવાઈઝ જવાબ દાખલ કરવાની જોગવાઈ Nmથાિપત કરવામા ંઆવેલ છે  તે પરyવે 
ઘ8ટત ^તૂwતા કરT ફોરમ vzાએ યો�ય િનણwય થાય તે જ�રT છે.  

૪.૬. આ રTતે ઉપ[ુwvત પેરા ન.ં ૪.૫ rજુબ eકુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૭. ખચw =ગે કોઇ �કુાદો નથી. 
૪.૮. અરજદારની અરl/રiૂઆત આ સાથે ફ�સલ કરવામા ંઆવે છે. 
   
 
 
         (8દલીપ રાવલ) 
         િવ�તુ લોકપાલ 
          �જુરાત રાZય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૩૦.૦૮.૨૦૧૯.  


