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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૧૦૨/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી સરેુન્દ્રકુમાર લાલતાપ્રસાદ ગીરી 
   રાધારમણની ચાલી, અનનલ સ્ટાચચ રોડ, અનનલ સ્ટાચચ,  

અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪.  
રજૂઆત કરિાર: શ્રી સરેુન્દ્રકુમાર લાલતાપ્રસાદ ગીરી 
   શ્રી સોનેલાલ ડી. બાથમ, અનધકૃત પ્રનતનનનધ 
  

વિરૂધ્ધ 
 

સામાિાળા : મેનેજર 
   ટોરેન્દ્ટ પાવર લલનમટેડ 
   જ્યલુબલી હાઉસ, બીજો માળ, શાહપરુ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧. 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી ધવલ એન. પચંાલ, મેનેજર, ટોરેન્દ્ટ પાવર લલનમટેડ, અમદાવાદ. 

 
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, ટોરેન્દ્ટ પાવર લલનમટેડ, અમદાવાદના ગ્રાહક ફરરયાદ નનવારણ ફોરમની ફરરયાદ 
ન.ં૪૭/૨૦૧૭ અન્દ્વયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૨૨૨૮ તા.૧૨.૦૯.૨૦૧૭ ના હકુ્મથી નારાજ 
થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
ન.ં૧૦૨/૨૦૧૭ થી નોંધેલ છે. આ કેસની સનુવણી તા.૧૬.૧૧.૨૦૧૭ના રોજ રાખવામા ં
આવેલ, જેમા ં અરજદાર ગેરહાજર રહલે. અરજદારની મદુત અંગેની લખેીત રજુઆત 
સદંર્ચમા ંસદર કેસની બીજી સનુાવણી તા.૩૦.૧૧.૨૦૧૭ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

૨.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર દ્વારા રાધારમણની ચાલી, અનનલ સ્ટાચચ રોડ, અનનલ સ્ટાચચ, અમદાવાદ ખાતે 

નવુ ંરહણેાકં હતે ુમાટેનુ ંવીજજોડાણ મેળવવા સામાવાળાની કચેરીએ અવાર-નવાર રજુઆત 
કરવામા ંઆવેલ છે. 
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૨.૨. અરજદારનો સદર નવસ્તાર જો ખરેખર ગેરકાયદેસર હોય તો અરજદારની ચાલીમા ંઅન્દ્ય 
રહણેાકંમા ં ઘણા ં સમયથી વીજ-જોડાણ આપવામા ં આવેલ છે પરંત ુ સામાવાળા દ્વારા 
અરજદાર કે તેઓના સબંધંીની વીજ-જોડાણ મેળવવાની અરજી સ્વીકારવામા ંઆવતી નથી. 

૨.૩. અરજદારને સામાવાળા દ્વારા અમદાવાદ મ્યનુનનસપલ કોપોરેશન માથંી નવુ ંવીજ-જોડાણ 
મેળવવા માટેનુ ંના-વાધંા પ્રમાણપત્ર લાવવા જણાવેલ. અરજદારે જણાવેલ કે અમદાવાદ 
મ્યનુનનસપલ કોપોરેશનમા ંપ્રમાણપત્ર મેળવવા જતા તેઓ દ્વારા અરજદારને સામાવાળા 
સમક્ષ મોકલવામા ંઆવે છે. આમ, અરજદાર ચાર વર્ચથી વીજ-જોડાણ મેળવવા ધક્કા ખાય 
છે પરંત ુઆજ રદન સધુી વીજ-જોડાણ મળેલ નથી. 

૨.૪. અરજદારને અમદાવાદ મ્યનુનનસપલ કોપોરેશન દ્વારા કોઇ પણ પ્રકારનો પત્ર મળેલ નથી. 
૨.૫. અરજદારે સામાવાળા તરફથી નવુ ંરહણેાકં હતે ુમાટેનુ ંવીજજોડાણ વહલેી તકે મળી રહ ેતે 

માટે નવનતંી કરી. 
3.0. Respondent has represented the case as under.  

3.1. Appellant has demanded new Service Connection at Premises A-

65, Radharaman-Ni-Chali, Near Anil Starch, Asarva, Ahmedabad-

380016 from Respondent. 

3.2. Respondent had received a letter No.1161 on 09.09.2016 from 

Additional City Engineer-Housing Project, Ahmedabad Municipal 

Corporation (AMC) regarding not to release new connection in listed 

areas, as listed areas are under “Slum Rehabilitation Scheme” and 

AMC is about to start construction of new residential complex 

project on the same location. As Appellant’s premises falls under  

AMC’s listed area, Respondent has suspended activities to give new 

connections in the said areas. 

3.3. Respondent had sought opinion from AMC on to give new power 

connection via letter No. Q/Customer/2037 dated 03.11.2016. 

Additional City Engineer, Housing Project, AMC has given opinion 

for the letter of Respondent vide letter no.2667 on 15.11.2016 that 

in those listed area AMC is under process of seeking Tenders as 

per P.P.P. Slum rehabilitation and Redevelopment Policy. Hence, 

Respondent Company should not release any new connection in 

any listed areas. 
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3.4. Appellant approached Respondent in person for getting new power 

connection with only “New Property assessment slip” and “ID proof” 

as documents. Upon this Respondent’s representative had clearly 

mentioned requirement of valid ownership documents as per 

Hon’ble GERC Supply Code, Clause No.4.12 to 4.20 and also asked 

to produce “No Objection Certificate” from AMC Housing Project 

Department. 

3.5. It is submitted that looking to the letter of AMC and as per GERC 

Supply Code Regulation, Clause No. 4.5 of condition for “Grant of 

connection” the area “Radha Raman-ni-chali”, where applicant has 

asked for new connection, is unauthorized as per local competent 

authority. Hence, Respondent company is not able to release new 

electric connection.     

3.6. Respondent can release new connection only if Appellant brings in 

NOC from AMC to give new meter Connection in the area and 

comply with Hon’ble GERC Supply Code Clause No.4.12 to 4.20 

and Produce Valid Ownership documents. 

3.7. It is submitted that the present appeal of Appellant is liable to be 

dismissed. 

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

દસ્તાવેજી પરુાવાઓને આધારે નીચે મજુબના નનણચય ઉપર આવુ ંછ.ં 
૪.૧. અરજદાર દ્વારા રાધારમણની ચાલી, અનીલ સ્ટાચચ મીલની સામેના છાપરામા ંનવુ ંરહણેાકં 

હતેનુ ુ ં વીજ જોડાણ મેળવવા સામાવાળાને અરજી કરવામા ંઆવેલ છે, સામાવાળા દ્વારા 
સદર અરજી સ્સ્વકારવામા ં આવેલ નથી. સામાવાળા દ્વારા જણાવ્યા મજુબ અમદાવાદ 
મ્યનુનનસપલ કોપોરેશન માથંી નવુ ંવીજ જોડાણ મેળવવા અંગે ના-વાધંા પ્રમાણપત્ર લાવવા 
અંગે અરજદારને જણાવેલ છે.  

૪.૨. સામાવાળા દ્વારા અમદાવાદ મ્યનુનનસપલ કોપોરેશન તરફથી રજૂ કરેલ પત્ર ન.ં ૧૧૬૧ 
તા.૦૯.૦૯.૨૦૧૬ મજુબ અરજદારની માગંણી મજુબના નવસ્તારમા ં વીજ જોડાણ નહીં 
આપવા અંગે જણાવવામા ંઆવેલ છે. અમદાવાદ મ્યનુનનસપલ કોપોરેશન દ્વારા Slum 

rehabilitation હઠેળ સદર વીજ જોડાણની માગંણી વાળી જગ્યાનો, એટલે કે રાધારમણની 
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ચાલીનો, સમાવેશ થતો હોવાથી સામાવાળા દ્વારા વીજ જોડાણ આપવાની કાયચવાહી સ્થલગત 
કરેલ હોય તેમ જણાવેલ છે.  

૪.૩. સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા અમદાવાદ મ્યનુનનસપલ કોપોરેશન પાસેથી તા.૦૩.૧૧.૨૦૧૬ 
ના લેલખત પત્ર દ્વારા નવા વીજ જોડાણ આપવા અંગે અલર્પ્રાય માગંવામા ંઆવેલ છે, જેના 
જવાબમા ં  અમદાવાદ મ્યનુનનસપલ કોપોરેશન દ્વારા તા.૧૫.૧૧.૨૦૧૬ ના લેલખત પત્ર મજુબ 
સદર વીજ  જોડાણની માગંણીવાળા નવસ્તાર, એટલે કે રાધારમણની ચાલી તથા 
રદનદયાળના છાપરામા ંટૂંક સમયમા ંSlum rehabilitation ની કાયચવાહી હાથ ધરવાની 
હોવાથી નવા વીજ જોડાણની કાયચવાહી હાથ ધરવી નહીં તેમ જાણાવવામા ંઆવેલ છે. 

૪.૪. ફોરમના હકુમના પેરા ન.ં૪.૧૦ મા ં નોંધ કરેલ છે કે “Supply Code Notification 

No.4/2015 ના Section 4.5 મજુબ સરકાર કે સક્ષમ સત્તાનધકારીના નનયતં્રીત/પ્રનતબધં 
ફરમાવતા આદેશના કેસમા ંલબન-અનધકૃત વસાહતો/નવસ્તારોમા ંવીજ જોડાણો મજૂંર થઈ 
શકતા ંન હોવાથી, સવાલવાળી જગ્યામા ંઅમદાવાદ મ્યનુનનસપલ કોપોરેશનની મજૂંરી વગર 
સામાવાળા દ્વારા નવા ંવીજ જોડાણ આપી શકાય નહીં“.   

૪.૫. અરજદારે નવા વીજ જોડાણ મેળવવા અંગ ેI.D. proof તથા AMC Assessment slip 

ની નકલ રજૂ કરી રાધારમણની ચાલી નવસ્તારમા ંવીજ જોડાણની માગંણી કરેલ છે. ગજુરાત 
નવદ્યતુ નનયતં્રણ આયોગ દ્વારા પ્રકાનશત સપ્લાય કોડ જાહરેનામા ન.ં૪/૨૦૧૫ ની કલમ 
ન.ં૪.૧૨ થી ૪.૨૦ મા ંદશાચવેલ જોગવાઈ મજુબ અરજદારની નમલકતની માલલકી અંગેના 
નનયત પરુાવાઓ અરજદારે રજૂ કરે ત્યાર બાદ જ વીજ જોડાણ આપવાની કાયચવાહી હાથ 
પર લેવા સામાવાળાને સલૂચત કરવામા ંઆવે છે.   

૪.૬. આથી આ રીતે પેરા ન.ં૪.૫ મજુબ હકુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૭. ખચચ અંગ ેકોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૮. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરવામા ંઆવે છે. 
    
 
         (રદલીપ રાવલ) 
         નવદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા. ૦૧.૧૨.૨૦૧૭.  


