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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.ં45/2019  
 

અરજદાર : !ીમતી રાબીયાબા) ુઆઈ. શેખ 
                         ૧૬૩૫/૪, દરગાહ પાસે સ:ધીવાડ જમાલ@રુ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧  
  
રFૂઆત કરનાર: !ી મોહમંદઈકબાલ શેખ, અિધHૃત Jિતિનિધ  
    

િવHIધ 

સામાવાળા :  મેનેજર, 
   ટોરMNટ પાવર OલિમટMડ 
   PQOુબલી હાઉસ, બીજો માળ, શાહ@રુ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧. 
 

રFૂઆત કરનાર:  Shri D.K. Patel, AGM, TPL, Ahmedabad 
Shri Jeram Ghodasara, AGM, TPL, Ahmedabad 
Shri R.A.Patel, Manager, TPL, Ahmedabad   
Shri Krunalsinh Solanki, Executive, TPL, Ahmedabad 

         :: રFૂઆત :: 

1.0. અરજદારM, ટોરMNટ પાવર OલિમટMડ, અમદાવાદના Tાહક ફVરયાદ િનવારણ ફોરમની ફVરયાદ 
ન.ં૬૬/૨૦૧૯ અNવયે અપાયેલ Zકુમ ન.ં૪૮૮ તા.૨૬.૦૪.૨૦૧૯ ના Zકુમથી નારાજ થઈ અ\ે 
ર]ૂઆત કરMલ છે. ` ર]ૂઆતને આ કચેરbના કMસ રcdટરM દાખલ કરb કMસ ન.ં૪૫/૨૦૧૯ થી 
નeધેલ છે. સદર કMસની Jથમ fનુવણી તા. ૨૭.૦૬.૨૦૧૯ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ તથા 
બીc fનુવણી તા. ૧૧.૦૭.૨૦૧૯ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ, પરંh ુઅરજદાર હાજર રહMલ નહ:. 
સદર કMસની આખરb fનુવણી તા.૨૫.૦૭.૨૦૧૯ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

2.0. fનુવણી દરiયાન અરજદારM નીચે jજુબ ર]ૂઆત કરb. 
૨.૧. અરજદારM તા.૨૯.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ વીજ જોડાણ ન.ં૧૦૦૫૫૫૪૯૦ મેળવવા માટM સામાવાળાને 

અરc કરMલ. 
૨.૨. સદર વીજ જોડાણ માટM નાણા ંભરતી વખતે અરજદાર પાસેથી અલગ ટMlOબલની માગંણી કરMલ 

ન હતી, તેમજ સામાવાળાના Jિતિનિધએ dથળ તપાસ વખતે પણ કોઈપણ nત)ુ ંટMl Oબલ 
કM અલગ અodતpવના @રુાવાની માગંણી કરMલ ન હતી. 
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૨.૩. ફોરમની fનુવણી વખતે સામાવાળાના Jિતિનિધએ જણાવેલ કM બહાર રોડ પર અમદાવાદ 
iQિુનિસપલ કોપqરMશનના આવવા જવાના સાત rટના રdતામા ંલોખડંની સીડb jકુb આપો તો 
વીજ @રુવઠો આપવામા ંઆવશે. આ રbતે સામાવાળા અરજદારને ગેરકાયદMસર જtયામા ંસીડb 
jકૂવાની ફરજ પાડM છે.  

૨.૪. સામાવાળા uારા હાલમા ંપણ ઘણી જtયાએ આવા વીજ જોડાણો આપવામા ંઆવેલ છે, તે કયા 
િનયમો jજુબ અપાયેલ છે તેનો િવગતવાર wલુાસો સામાવાળા તરફથી કરવામા ંઆવતો નથી, 
` ર]ૂઆત અરજદારM ફોરમમા ંપણ કરMલ છે. 

૨.૫. અરજદારની ર]ૂઆત xયાને લઈ ફોરમ uારા અરજદાર પાસેથી અલગ અodતpવના કોઈ 
@રુવાની માગંણી કરMલ નથી. સામાવાળાના Jિતિનિધ dથળ તપાસ માટM આyયા pયારM સમT 
મકાનના ફોટા પાડMલા છે, `મા ંdપzટ રbતે પહMલા {મમા ંસીડb jકૂb શકાય તેવી odથિત નથી. 
અરજદારની િમ|કત લગભગ ૬૦ વષ~ ઉપરાતંની ]ુના બાધંકામ વાળb છે, ` સઘળb બાબત 
અરજદારM ફોરમમા ંર]ૂઆત કરMલી.  

૨.૬. ફોરમમા ંલેOખતમા ં` જણાવેલ છે તેના અ)ુસંધંાને કોઈ જવાબ આપવામા ંઆવેલ નથી અને 
અરજદારની િવ{xધ Zકુમ કરMલ છે. 

૨.૭. ઉપQુ~�ત ર]ૂઆત xયાને લઈ અરજદારM યોtય Nયાય આપવા િવનતંી કરb. 
3.0. During hearing Respondent has submitted as under. 

3.1. Respondent has submitted relevant facts of the case as under: 

(1) Service No. 5512 with 1.44KW was given to Appellant on 

Ground Floor as Residential Service. 

(2) Appellant is asking for the new residential service of 2 KW on 

The First Floor of same premises. 

(3) Appellant is having existing meter on ground floor and there is 

no physical separation between ground floor and first floor that 

means if ground floor premise is locked then there is no 

separate way to reach first floor premises which is informed to 

Appellant vide Letter no. 3346 issued hand delivery on 

30.03.2019. 

3.2. Respondent refer GERC supply code 4/2015 Clause No.4.28 which is 

as under: 

 Clause No.-4.28: 

 “The Distribution Licensee will not provide more than one connection for 
one premise or in adjoining/contiguous premises belonging to same 
owner if these are not separated by a public road or by private premise. 
The consumers opting for second connection will have to produce 
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separate legal entity documents such as separate Income Tax No/ 
Sales Tax No., ration card and rent or lease agreement.”  

::: Lકુાદો ::: 

4.0. fનુવણી દરiયાન અરજદારM કરMલ ર]ૂઆત તથા સામાવાળાની ર]ૂઆત અને ર]ૂ કરાયેલા 
દdતાવેc @રુાવાઓને આધારM નીચે jજુબના િનણ~ય ઉપર આ�ુ ં�.ં 

૪.૧. અરજદારM તા.૨૯.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ સિવ�સ ન.ં ૧૦૦૫૫૫૪૯૦ થી Jથમ માળે ઘર વપરાશ 
માટM નવા વીજ જોડાણની અરc કરMલ. સામાવાળા uારા તા.૩૦.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ અરજદારના 
વીજ જોડાણ માગંણીવાળા dથળ પર તપાસ કરવામા ંઆવેલ, `મા ંJથમ માળે જવા માટM 
સદર મકાનમા ંઅલગથી રdતો ન હોવા)ુ ંનeધેલ છે તથા તે �ગેની nણ પણ અરજદારને 
સામાવાળાએ પ\ ન.ં૩૩૪૬ થી કરMલ છે.  

૪.૨. અરજદારM સદર માગંણીવા� વીજ જોડાણ મેળવવા માટM વીજળb સVંહતા @રુવઠા 
અિધિનયમ,૨૦૧૫ ની કલમ ૪.૧૬ મા ંદશા~વેલ િવગતોએ જ{રb દdતાવેજોની @તૂ~તા કરMલ હોય 
તેમ જણાh ુ ંનથી. બ�ેં પlકારો uારા સદર વીજ જોડાણની માગંણી અથ�ના દdતાવેજો ર]ૂ 
કરવામા ંઆવેલ નથી.  

૪.૩. ફોરમે તેના Zકુમમા ંદશા~yયા jજુબ સદર મકાનમા ંJથમ માળે જવા માટM TાઉNડ �લોરના 
મકાનમાથંી ઉપર જ�ુ ંપડM છે, તેમજ Jથમ માળે જવા માટM અલગથી કોઈ yયવdથા કરMલ 
નથી. તે jજુબ)ુ ંઅવલોકન નeધીને અરજદારની નવા વીજ જોડાણની માગંણીને મ]ૂંર કરMલ 
નથી. 

૪.૪. પેરા ન.ં ૩.૨ મા ંસામાવાળા uારા વીજળb @રુવઠા સVંહતા અિધિનયમ,૨૦૧૫ ની કલમ ન.ં૪.૨૮ 
નો ઉ|લેખ કરbને જણાવેલ છે કM પેરા ન.ં૩.૧(૧) મા ંદશા~yયા jજુબ એક મકાનમા ંએક વીજ 
જોડાણ ` સિવ�સ ન.ં૫૫૧૨ થી હયાત હોઈ, અરજદારની સદર માગંણીવા� બી]ુ વીજ જોડાણ 
સદર મકાનમા ંJથમ માળે ચા� ુકરb શકાય નહ:.  

૪.૫. fનુવણી દરiયાન અરજદારM જણાવેલ કM સદર મકાન !ીમતી રાબીયાબા) ુઆઈ.શેખ તેમના 
નામે ધરાવે છે, અને તે jજુબ અમદાવાદ iQિુનિસપલ કોપqરMશનમા ંનeધાયેલ છે. હાલની 
અરc Jથમ માળે વીજ જોડાણ મેળવવા કરવામા ંઆવેલ છે. સદર મકાનમા ંTાઉNડ �લોર 
પર !ીમતી રાબીયાબા) ુઆઈ.શેખના નામે સામાવાળા વીજ કંપની)ુ ંસિવ�સ ન.ં ૫૫૧૨ હયાત 
છે. અરજદારM સદર મકાનમા ંJથમ માળે વીજ જોડાણ મેળવવા માટM અમદાવાદ iQિુનિસપલ 
કોપqરMશનમા ંનવેસરથી અલગ નામથી આકારણી કરાવી વીજ જોડાણ મેળવવા તથા તે �ગે)ુ ં
વીજ મીટર TાઉNડ �લોર પર dથાિપત કરવા �ગે તૈયારb દશા~વેલ.   

૪.૬. અરજદારM �જુરાત વીજળb @રુવઠા સVંહતા અિધિનયમ,૨૦૧૫ jજુબ િનVદ�zટ કરMલ જોગવાઈ, 
સે�શન ૪, કલમ ૪.૧૫, ૪.૧૬ અને ૪.૧૭ jજુબ જ{રb દdતાવેજો ર]ૂ કરMલ ન હોઈ તેમજ 
વીજ જોડાણની માગંણીવાળા dથળ પર વીજ જોડાણ મેળવવા માટM કાયદMસરના દdતાવેજોની 
@તૂ~તા કરMલ ન હોઈ, સામાવાળા uારા વીજ જોડાણ મ]ૂંર કરવામા ંઆવેલ નથી. 
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૪.૭. ઉપQુ~�ત પેરા ન.ં૪.૫ મા ં દશા~yયા jજુબની િવગતે, તેમજ પેરા ન.ં૩.૨ મા ં િનVદ�zટ કરMલ 
જોગવાઈ jજુબ, તેમજ �જુરાત વીજળb @રુવઠા સVંહતા અિધિનયમ,૨૦૧૫ jજુબ િનVદ�zટ 
કરMલ જોગવાઈ ને xયાને રાખી, જ{રb દdતાવેજો ર]ૂ થયેથી, અરજદારના નવા વીજ જોડાણની 
અરcની કાય~વાહb કરવા સામાવાળાને આદMશ કરવામા ંઆવે છે.  

૪.૮. આ રbતે ઉપQુ~�ત પેરા ન.ં ૪.૭ jજુબ Zકુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૯. ખચ~ �ગે કોઇ �કુાદો નથી. 
૪.૧૦. અરજદારની અરc/ર]ૂઆત આ સાથે ફ�સલ કરવામા ંઆવે છે. 
   
 
 
         (Vદલીપ રાવલ) 
         િવ�તુ લોકપાલ 
          �જુરાત રાPય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૨૯.૦૭.૨૦૧૯. 


