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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

     સમક્ષ 
 કેસ િ.ં૨૩/૨૦૧૯  

 

અરજદાર : શ્રી મયદુ્દીિભાઈ આઈ. દેસાઈ 

   હોટેલ મયરુપાકક  રેવસડન્સી, ગેલોપ્સ મોટસક પાસે(BMW Showroom) 

   અદાણી સી.એિ.જી.પપંિી બાજુમા,ં સાણદં ચોકડી, મકરબા 
   એસ.જી.હાઈિે, અમદાિાદ-૩૮૦૦૫૧. 
   
રજૂઆત કરિાર: શ્રી મયદુ્દીિભાઈ આઈ. દેસાઈ  
    

     વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા :  મેિેજર, 
   ટોરેન્ટ પાિર લલવમટેડ 
   બીજો માળ, જ્યલુબલલ હાઉસ, શાહપરુ, અમદાિાદ-૩૮૦૦૦૧ 
 
રજૂઆત કરિાર:  શ્રી કેિલ શાહ, મેિેજર, ટોરેન્ટ પાિર લલવમટેડ, અમદાિાદ. 
              :: રજૂઆત :: 
૧.૦. અરજદારે, ટોરેન્ટ પાિર લલવમટેડ, અમદાિાદિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી ફરરયાદ 

િ.ં૩૩/૨૦૧૯ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૬૯૪૬ તા.૧૬.૦૩.૨૦૧૯ િા હકુમથી િારાજ થઈ 
અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૨૩/૨૦૧૯ 
થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા.૧૧.૦૪.૨૦૧૯ તથા તા.૨૫.૦૪.૨૦૧૯ િા રોજ રાખિામા ં
આિેલ. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે, તેઓિા િીજ જોડાણ િ.ં૩૨૬૯૬૫૭, કે જે મે. મોતી મહલે હોટલિે ભાડ ેઆપેલ છે, 

તેમા ંિીજભાર િધારા અંગે અરજી કરેલ હતી તથા તે અંગે સામાિાળા તરફથી આપિામા ં
આિેલ અંદાજપત્રિા ંિાણા ંપણ ભરપાઈ કરેલ હતા.ં 

 સદર િીજ જોડાણમા ં િીજભાર િધારા અંગે સામાિાળા તરફથી કોઈ કાયકિાહી િ થતા,ં 
અરજદારે ફોરમ સમક્ષ રજૂઆત કરેલ. ફોરમે તેિા ચકુાદામા ંજણાિેલ કે અરજદારિા અન્ય 
િીજ જોડાણ િ.ં૩૦૧૦૨૬૪ િા િીજલબલિા ંબાકી પડતા ંિાણા ંભરપાઈ િ થાય તયા ંસધુી, 
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અરજદારે કરેલ િીજભાર િધારાિી માગંણી અંગે કોઈ કાયકિાહી કરી શકાય િહીં તેમ જણાિી, 
અરજદારિી િીજભાર િધારા અંગેિી અરજીિે રદ્દ કરેલ. 

૨.૨. અરજદારિા જણાવ્યા મજુબ, સદર બનેં્ન જગ્યાિા ભાડુઆત અલગ અલગ છે. િીજ જોડાણ 
િ.ં૩૦૧૦૨૬૪ મા ં િીજલબલિી બાકી રકમ દશાકિેલ છે, તે  ગેરકાયદેસરિી બાકી રકમ હોઈ, 
િીજ જોડાણ િ.ં૩૨૬૯૬૫૭ િે ખોટી રીતે બાિમા ંલઈ શકાય િહીં. િીજ જોડાણ િ.ં ૩૦૧૦૨૬૪ 
િા ભાડુઆતિે સામાિાળાિા કમકચારી દ્વારા લાભ આપી ગેરકાયદેસર રીતે મદદ કરિામા ં
આિેલ છે, જે અંગેિી ફરરયાદ અરજદાર દ્વારા િેજલપરુ પોલલસ સ્ટેશિમા ંકરિામા ંઆિેલ છે.    

૨.૩. અરજદારે સિુિણીિા રદિસે તા.૨૫.૦૪.૨૦૧૯ િા રોજ િીચે મજુબ લેલખતમા ંરજૂઆત કરી. 
(૧) અરજદાર અલગ અલગ વમલકતો ધરાિે છે અિે તે અલગ અલગ વમલકતોમા ંઅલગ 

અલગ િીજ જોડાણ આિેલા છે. જે િીજ જોડાણમા ંિીજભાર િધારિા માટે અરજી 
કરેલ છે તેિો સવિિસ િ.ં ૩૨૬૯૬૫૭ છે, જ્યારે અન્ય સવિિસ િ.ં૩૦૧૦૨૬૪, કે જે ૪૫, 
પારૂલ વિન્ટીંગ િેસ, સારણી બસ સ્ટેન્ડ પાસે, જુહાપરુા રોડ, િાસણા ખાતે આિેલ છે.  

(૨) સદર િીજ જોડાણો પૈકી િીજ જોડાણ િ.ં૩૦૧૦૨૬૪ કે જે જુહાપરુા પાસે આિેલ છે, તે 
વમલકત અરજદારે જે તે િખતે ભાડ ે આપેલ અિે આ વમલકતનુ ં િીજ જોડાણ 
તા.૧૭.૦૯.૨૦૧૮ િા રોજ િીજલબલ િ ભરિાિા કારણે રદ કરિામા ંઆિેલ છે.  

(૩) અરજદારે િીજ જોડાણ િ.ં૩૨૬૯૬૫૭ છે તેમા ંિીજભાર િધારિા માટે અરજી કરેલ 
તેમા ંઅરજદારિા બીજા િીજ જોડાણિા લેણા ંબાકી હોઈ, અરજદારિી અરજી િામજૂંર 
કરેલ અિે અરજદારનુ ંઉપયુકક્ત િીજ જોડાણ આિેલ છે તેિા લબલમા ંતેિો સમાિેશ 
કરી, તે રકમ ભરિા માટે સામાિાળા દ્વારા દબાણ કરિામા ંઆિેલ છે.  

(૪) સામાિાળા દ્વારા જે રજૂઆત કરિામા ં આિેલ છે કે સવિિસ િ.ં૩૦૧૦૨૬૪ સદંભે 
તા.૧૮.૦૬.૨૦૧૮ િા રોજ જે િીજ િપરાશનુ ં લબલ આપિામા ંઆિેલ તેિી રકમ 
રૂ.૧,૩૯,૪૯૯.૪૮ છે, અિે તે તા.૦૨.૦૭.૨૦૧૮િા રોજ ભરિાનુ ંહત ુ,ં અિે તયાર બાદ 
તા.૧૬.૦૮.૨૦૧૮ િા રોજ જે લબલ આપિામા ંઆિેલ તે રૂ.૨,૪૭,૦૪૩.૨૯ નુ ંહત ુ ંજે 
તા.૩૦.૦૮.૨૦૧૮ સધુીમા ંભરિાનુ ંહત ુ,ં અિે તે રકમ િ ભરાતા ંતા.૧૭.૦૯.૨૦૧૮ િા 
રોજ ઈલેક્રીસીટી એક્ટિી કલમ ૫૬ મજુબ િીજ જોડાણ કાપિામા ંઆિેલ છે, અિે આ 
િીજ જોડાણ પર બે ફરરયાદ વિજીલન્સ દ્વારા પણ કરિામા ં આિેલ છે. તે મજુબ 
અરજદાર પાસેથી કુલ રૂ.૪,૯૨,૭૪૬.૬૮ બાકી કાઢેલ છે, અિે  સવિિસ િ.ં૩૨૬૯૬૫૭ 
માટે જે િીજભાર િધારો માગેંલ છે, તે િીજલબલિી બાકી પડતી રકમ િ ભરાય તયા ં
સધુી મજૂંર િ કરિા સામાિાળાએ જણાિેલ છે. 

(૫) બનેં્ન વમલકતમા ંઅલગ અલગ િબંરથી િીજ જોડાણ આપિામા ંઆિેલ છે. સદર  બનેં્ન 
વમલકતમા ંઅલગ અલગ ભાડુઆત હતા. જેથી કાયદા મજુબ એક વમલકતિા િાણા ં
બીજા વમલકતમાથંી િસલુ થઈ શકે િહીં. કાયદા મજુબ સામાિાળા દ્વારા બનેં્ન જોડાણો 
એક ગણી અરજદાર પાસેથી િાણા ંિસલુ કરી શકાય િહીં.  
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(૬) અરજદારિા િામે જે િીજ જોડાણ િ.ં૩૦૧૦૨૬૪ આિેલ છે તે વમલકત ભાડ ેઆપેલ 
હતી અિે જેમા ંિીજચોરી કરિામા ંઆિેલ હતી તે બાબતે અરજદારે િેજલપરુ પોલીસ 
સ્ટેશિમા ંફરરયાદ પણ આપેલ છે, જે હાલ પેંન્ડીંગ છે. સદર  વમલકત પર જે ભાડુઆત 
હતા તેઓ દ્વારા િીજ િપરાશનુ ંલબલ ભરિામા ંઆિેલ િ હત ુ ંતેમ છતા ંસદર િીજ 
જોડાણ જ્યા ંસધુી ભાડુઆત હતા તયા ંસધુી ચાલ ુરાખિામા ંઆિેલ જે સામાિાળા િીજ 
કંપિીિા અવધકારી અિે ભાડુઆતનુ ંમેળાપીપણ ુસ્પષ્ટ કરે છે અિે ગેરકાયદેસર રીતે 
ભાડુઆતિે મદદ કરેલ છે. આમ, સામાિાળા િીજ કંપિીિા અવધકારીઓિી બેદરકારીિે 
કારણે સદર રકમ બાકી પડલે છે અિે તેિો બોજો અરજદારિા બીજા િીજ જોડાણ પર 
િાખંિામા ંઆિેલ છે, જે કાયદા મજુબ થઈ શકે િહીં. સવિિસ િ.ં૩૦૧૦૨૬૪ િાળી 
વમલકત શ્રી ગલુામ અહમેદ મિસરુીિે ભાડ ેઆપેલ અિે તેઓિી સામે ઓિરલોડિો 
પણ કેસ થયેલ છે, જે હકીકતો ધ્યાિમા ંલેતા ંપણ અરજદાર દ્વારા સવિિસ િ.ં૩૨૫૯૬૫૭ 
િો િીજભાર િધારિા માટે જે અરજી કરેલ છે તે મજૂંર કરિી જોઈએ. 

(૭) સવિિસ િ.ં૩૨૫૯૬૫૭ કે જેિી રકમ મે. મોતી મહલે હોટલિા અવધકૃત વ્યક્ક્ત દ્વારા 
ભરિામા ંઆિેલ છે. આ રીતે બનેં્ન વમલકતિા િપરાશકતાક અલગ અલગ છે અિે તેથી 
ઈલેક્રીસીટી એક્ટિા કાયદા તથા તેિી જોગિાઈ મજુબ બનેં્ન લબલો ક્લબ કરી અરજદાર 
પાસેથી તે રકમ િસલુિી તે કાયદા મજુબ થઈ શકે િહીં. 

(૮) ઈલેક્રીસીટી એક્ટિા કાયદા તથા તેિી જોગિાઈ મજુબ અગાઉિા ભાડુઆત દ્વારા જે 
િીજ િપરાશ કરિામા ંઆિેલ હોય  અિે તેન ુલબલ ભરિામા ંિ આિેલ હોય તો તે 
િીજ લબલિી રકમ તયાર પછીિા િપરાશકાર પાસેથી િસલુી શકાય િહીં. તેમજ 
સામાિાળા દ્વારા િીજ િપરાશનુ ં લબલ અગાઉ ક્યારથી બાકી છે તેિી કોઈ સ્પષ્ટતા 
કરિામા ંઆિેલ િથી, તેથી કાયદાિા સ્થાવપત વસધ્ધાતંો મજુબ િીજ િપરાશ કરિાર 
વ્યરકત અલગ હોય તો તેિા સજંોગોમા ંબીજી વ્યક્ક્ત પાસેથી િીજ લબલિા ંલેણા ંિસલુી 
શકાય િહીં. 

(૯) હાલમા ં સામાિાળા દ્વારા અરજદારિા સવિિસ િ.ં૩૨૬૯૬૫૭ કે જેિા માટે િીજભાર 
િધારાિી અરજી કરેલ છે તે અંગે રૂ.૩,૨૫,૦૦૦/- નુ ંિીજલબલ આપેલ છે અિે જો આ 
રકમ િ ભરિામા ંઆિે તો િીજ જોડાણ કાપી િાખંિામા ંઆિશે તેમ જણાિેલ છે. આ 
અંગેિી કોઈ પણ િકારિી જોગિાઈ ઈલેક્રીસીટી એક્ટ કે તેિા વિયમોમા ંિથી, કારણ 
કે જે િીજ જોડાણનુ ંકહિેાત ુ ંિીજલબલ બાકી હોિાનુ ંસામાિાળાએ જણાિેલ છે તે િીજ 
જોડાણ કાપી િાખંિામા ંઆિેલ છે, જેથી અરજદારિા બીજા િીજ જોડાણમા ંતેિી રકમ  
ઉમેરી તે રકમિા કારણે અરજદારનુ ંિીજ જોડાણ કાપી શકાય િહી. 

૨.૪. ઉપયુકક્ત તમામ હકીકતો ધ્યાિે લઈ તેમજ રજૂ કરેલ તમામ પરુાિાઓ ધ્યાિે લઈ અરજદારે 
િીજ જોડાણ િ.ં૩૨૬૯૬૫૭ માટે જે િીજભાર િધારાિી માગંણી કરેલ છે, જે ફોરમે રદ્દ કરેલ 
છે, તે અરજી મજૂંર કરિા અિે અરજદારનુ ંિીજ જોડાણ િ.ં૩૨૬૯૬૫૭ ચાલ ુરાખિા હકુમ 
કરિા અરજદારે વિિતંી કરી.         
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3.0. Respondent has represented the case as under. 

3.1. Regarding not sanctioning extension of load application dated 

08.02.2019, in Service No.3269657 Respondent has stated as under: 

(1) Appellant has applied for extension of load in his commercial 

service No.3269657 with existing load of 25 KW. The said service 

is in the name of  Mayuddinbhai Ibrahimbhai (Address: 1113,Nr 

Hotel Mayur Park, Nr. Adani CNG pump house, S.G.Highway, 

Sarkhej, Makarba, Ahmedabad). 

(2) Another service No.3010264 is in the name of Mayuddin 

Ibrahimbhai Desai (Address: 45, Parul Printing Press, Nr. Sarni 

Bus Stop, Nr. Octoi Naka, Juhapura Road, Nr. Patharvala, 

Vasna, Ahmedabad-380051). This service is found disconnected 

on 17.09.2018 due to non-payment of bills within the license 

area of Torrent Power Limited.  

 As per Supply Code 2015, Clause No.4.30, due to non-payment 

of bills, application of extension of load in service No.3269657 

is kept on hold.  

(3) For recovery of pending dues of service No.3010264, several 

meetings were held with Appellant by officials of Respondent, 

during which appellant had assured for dues clearance, but 

payment of dues is not made. On clearance of pending dues, 

application of Appellant for extension of load will be processed 

further. 

(4) Bi-monthly bill amounting to Rs.1,39,499.48 for service 

No.3010264 was generated on 18.06.2018 having due date 

02.07.2018. Payment of the said bill was not paid by Appellant. 

As per Section 56 of Electricity Act,2003, bi-monthly notice bill 

was generated on 16.08.2018 with total amount of 

Rs.2,47,043.29 having due date 30.08.2018. Before 

disconnection of service, Respondent made attempts for 

payment reminder as per Supply Code guideline by doing 

system generated out call to the register contact 

No.9998006647 for service No.3010264 on 05.09.2018 and 
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06.09.2018. As the dues were not paid, supply of service 

No.3010264 was disconnected on 17.09.2018.  

(5) It is submitted that two vigilance cases were booked on service 

No.3010264. First case was booked under Section 135 on 

23.06.2003 having assessed amount of Rs.1,16,187/- and 

another case was booked under Section 126 on 24.05.2018, 

having assessed amount of Rs.67,565/-. 

(6) On 18.02.2018, Appellant had approached CGRF, and CGRF 

has issued its order on 15.03.2019.  

(7) On 20.03.2019, Respondent sent a demand notice to Appellant 

along with the order of Forum to clear the dues in stipulated 

time and mentioned that in case of non-payment of pending 

dues, dues will get equally debited in the same name working 

services. Even after sending this notice, Appellant had not clear 

the dues and therefore all pending dues were equally debited in 

other two working services viz.3269657 and 100449807. 

 

Details of total pending dues against service No.3010264 is as 

under:  

Billing history from 20.02.2019 to 29.03.2019 

Transaction details Amount (Rs.) 

Pending dues 304554.89 

DOE charges 183752.00 

Delay payment charges 4439.79 

Final outstanding 492746.68 

      

3.2. As per Forum order and as per guideline of Supply Code, 2015, Clause 

No.4.30, pending dues clearance of disconnected service No.3010264 

is required to be cleared to proceed for extension of load request for 

Service No.3269657. 

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

::: ORDER ::: 

4.0. I have considered the contentions of the Appellant and the contentions 

of Respondent and the facts, statistics and relevant papers, which are 

on record, and considering them in detail, my findings are as under. 
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4.1.   (1) Appellant is having following service connection of Respondent 

at Ahmedabad Licensee area. 

     (i) Service No.3010264 in the name of Shri Mayuddin I. Desai. 

Address: 45, Parul Printing Press, Nr. Octroi Naka,   
Juhapura  Road, Nr. Patharwala, Vasna, 

  Ahmedabad-51. 

    This service is disconnected on 17.09.2018 due too non-  
payment of energy bills.   

 

(ii)  Service No. 3269657 of 25KW contracted load. 
     In the name of Shri Mayuddin I. Desai. 

     Address: 1113, Nr.Hotel Mayur Park, Nr. Divya bhaskar 
Press, Nr.Adanai CNG Peterol Pump House, 
Sarkhej, S.G.Highway, Makarba, Ahmedabad.  

 
(iii)    Service No.100449807 in the name of Shri Mayuddin I. Desai 

      Address: F.F.Nr. Mayur Park Hotel, 
  TEN No.-0681560900001-B, S.G.Highway 

            Makarba, Ahmedabad. 

 

(2) Energy bill of Service No.3010264 was issued on 16.08.2018 

showing bill amount of Rs. 2,47,040/- with last date of payment 

30.08.2018. The said service was disconnected on 17.09.2018 

due to non-payment of energy bills as stated by Respondent in 

Para No. 3.1(4). 

 In the said service, 2 No.of vigilance cases were booked by 

Respondent and recovery of assessed amount is also pending as 

submitted by Respondent in Para No.3.1(5). 

 As per Para 3.1(7) Respondent has shown outstanding amount 

of Rs.4,92,746.68 as per billing history from 20.02.2019 to 

29.03.2019 against service No.3010264 in the name of 

Appellant.  

(3) Appellant had applied for extension of load in Service 

No.3269657 and paid estimated amount. On verification of 

documents and records, Respondent had revealed that 

outstanding amount is pending for recovery against Service 

No.3010264 of Appellant and said service was disconnected in 

September,2018. 
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(4) It is required to refer GERC Supply Code, 2015, Clause No. 4.30 

which reads as under: 

Clause 4.30 :An application for new connection, reconnection, 
addition or reduction of load, change of name or shifting of service line 
for any premises need not be entertained unless any dues relating to 
that premises or any dues of the applicant to the Distribution Licensee 
in respect of any other service connection held in his name anywhere 
in the jurisdiction of the Distribution Licensee have been cleared. 
Provided that in case the connection is released after recovery of 
earlier dues from the new applicant and in case the licensee, after 
availing appropriate legal remedies, get the full or part of the dues 
from the previous consumer/ owner or occupier of that premise, the 
amount shall be refunded to the new consumer/owner or occupier 
from whom the dues have been recovered after adjusting the expenses 
to recover such dues. 

 

(5) In reference to above provisions, Respondent had not granted 

extension of load of Appellant in service No.3269657 and 

directed to pay outstanding dues of Service No.3010264 of 

Appellant.  

 Action taken by Respondent for not providing extension of load 

is as per relevant provisions of Supply Code,2015. Appellant has 

to pay pending dues of Respondent for granting additional load 

demand in service No.3269657. 

4.2. I order accordingly. 

4.3. No order as to costs. 

4.4. With this order, representation/Application stands disposed of.  

 

 
 
 

 
 

                 (Dilip Raval) 

                       Electricity Ombudsman 
                        Gujarat State 

 
 
Ahmedabad. 

Date: 29.04.2019. 
 


