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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.ં 84/2018 

અરજદાર : !ી #દપકભાઈ બા+ભુાઈ -પાર/લીયા 
   C/o. !ી પોપટભાઈ 4ળુાભાઈ દંતાણી 
   ૫૪, સતાધાર પાક= િવભાગ-૧, ચાદંલોડDયા ર/લવે FોસGગ પાસે 

   Hુગા= IJલૂ પાસે, ચાદંલોડDયા. અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧. 
 

રFૂઆત કરનાર: !ીમતી અ-ણાબેન આર. પરમાર, િવSાન એડવોક/ટ  
   !ી પોપટભાઈ ડD. દંતાણી  

િવHIધ 
 

સામાવાળા : મેનેજર 
   ટોર/Vટ પાવર Wલિમટ/ડ, 
   XYWુબWલ હાઉસ, શાહ]રુ. અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧. 
 

રFૂઆત કરનાર: !ી Wચ_ાગંભાઈ કાિન̀ક, મેનેજર,  ટોર/Vટ પાવર Wલિમટ/ડ, અમદાવાદ 
   !ી રabમકાતં રાઠોડ, મેનેજર, ટોર/Vટ પાવર Wલિમટ/ડ, અમદાવાદ 
 

::: રFૂઆત::: 

1.0. અરજદાર/, ટોર/Vટ પાવર Wલિમટ/ડ, અમદાવાદના dાહક ફ#રયાદ િનવારણ ફોરમની ફ#રયાદ 
ન.ં૩૫/૨૦૧૮ અVવયે અપાયેલ fકુમ Fમાકં ૫૩૯૬ તા.૧૨.૦૩.૨૦૧૮ના fiુમથી નારાજ થઈ      
અ_ે રkૂઆત કર/લ છે. m રkૂઆતને આ કચેરDના ક/સ રnIટર/ દાખલ કરD ક/સ ન.ં૮૪/૨૦૧૮ 
(Admission Stage) થી નpધેલ છે. સદર ક/સની qનુવણી ૨૫.૧૦.૨૦૧૮ તથા      
તા.૨૯.૧૧.૨૦૧૮ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

2.0. qનુવણી દરrયાન અરજદાર/ નીચે sજુબ રkૂઆત કરD. 
૨.૧. અરજદાર/ જણાવેલ છે ક/ તેઓ અભણ અને અuાન હોઇ સમયસર રkૂઆત કરD શક/લ ન હોઇ 

તેમજ ફોરમના fકુમથી wકુસાન થયેલ હોઇ, અરજદારને રkૂઆત કરવા માટ/ સમય આપવામા ં
આવે, mથી અરજદાર એડવોક/ટની સલાહથી સાચી અને યોxય રkૂઆત કરD શક/. 
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૨.૨. અરજદાર/ જણાવેલ ક/ ફોરમના fકુમ sજુબ ૩૦ #દવસમા ં િવyતુ લોકપાલને રkૂઆત કરવાની 
હોય છે, પરંz ુસજંોગોવસાત વધાર/ સમય થઇ ગયો હોવાથી િવyતુ લોકપાલ સમ{ રkૂઆત 
કરવા માટ/ એક તક આપવી. 

૨.૩. અરજદાર/ સામાવાળાને આપેલ નોટDસ |ગે જણાવેલ ક/ અરજદાર શ-આતથી જ ૫૪,સતાધાર 
િવભાગ-૧, Hુગા= IJુલ પાછળ, ર/લવે ગરનાળા, ચાદંલો#ડયા, અમદાવાદ ખાતે રહ/ છે તથા 
અમદાવાદ rYિુનિસપલ કોપ}ર/શનના ટ/{Wબલો ભરતા આવેલ છે. ટ/{ Wબલમા ંક~mદાર તરDક/ 
તેઓwુ ંનામ છે. અરજદાર સામાવાળા વીજ કંપનીwુ ંવીજ જોડાણ dાહક ન.ં૩૨૧૪૪૩૩થી ધરાવે 
છે. 

૨.૪. qનુવણી દરrયાન અરજદાર/ જણાવેલ ક/ સદર વીજ જોડાણના વીજWબલ અરજદારને બારોટ 
�ભાબેન ઉમેશભાઈના નામથી મળતા ંહતા,ં m અરજદાર િનયિમત રDતે ભરતા હતા. 

 #ડસેrબર,૨૦૧૭ થી વીજWબલમા ં સામાવાળા Sારા નામ બદલીને !ી #દપકભાઈ બા+ભુાઈ 
�ુપાર/લીયા, ૩૨,સતાધાર સોસાયટD, ર/લવે FોસGગ પાસે, ચાદંલો#ડયા, અમદાવાદના નામે 
મોકલવામા ંઆવેલ છે. કાયદાwસુાર m Iથળે વીજ જોડાણ હયાત હોય તે Iથળ પર વીજWબલો 
મોકલવાના હોય છે, તેમ છતા ંસામાવાળા Sારા છે�લા બે માસથી ઉપYુ=iત Iથળ પર વીજWબલ 
મોકલવામા ંઆવેલ છે, m ગેરકાયદ/સર હોઈ, સામાવાળાને નોટDસ પાઠવેલ. અરજદારને વીજWબલ 
મળzુ ંન હોઈ, વીજWબલના ંનાણા ંઅરજદાર ભરપાઈ કરD શકતા નથી, mના પ#રણામે વીજ જોડાણ 
સામાવાળા કાપી નાખે તેવી પ#રaIથિત ઉભી થયેલ છે.  

૨.૫. સદર વીજ જોડાણwુ ંવીજWબલ રહ/ણાકંના Iથળ પર અરજદારને આપવામા ંઆવે તેવી અરજદાર/ 
અરજ કરD. સદર વીજ જોડાણમા ં�ા કારણોસર નામ બદલવામા ંઆવેલ તથા તે |ગેના 
દIતાવેજો સામાવાળા રkૂ કર/ તેમ અરજદાર/ જણાવેલ. 

૨.૬. અરજદાર સદર વીજ જોડાણવાળD િમલકતમા ં ૨૧ વષ=થી રહ/તા આવેલ છે તથા AMC ના 
ટ/{Wબલમા ંક~mદાર તરDક/ નામ ધરાવતા આવેલ છે. અરજદારના સદર વીજ જોડાણના વીજWબલ 
રહ/ણાકંના Iથળ પર રkૂ કરવા તથા સદર વીજ જોડાણને અગાઉના નામ પર નામફ/ર કરD 
આપવા, અરજદાર/ િવનતંી કરD.  

3.0.   Respondent has represented the case as under.  

3.1. It is submitted that in present appeal Appellant is demanding to transfer 

the name back in the name of Smt. Borad Prabhaben Umeshbhai in 

service No.3214433 from present name of Shri Deepakbhai Balubhai 

Rupareliya. 

3.2. Respondent is objected the fact that Appellant has filed delay 

condonation application before Ombudsman after a period of six 

months from the date of forum order. Appellant has not prayed for any 

thing apart from condoning the delay which needs to be rejected 

preliminary in view of Clause No.2.64 of Notification No.2/2011. 



  Case No.84/2018 

  Page 3 of 6 
 

3.3. Respondent has submitted as under: 

(1) It is submitted that the service in question is located at premises 

address 54, Satadhar-1, Behind Durga School, Near Railway 

Garnala, Chandlodiya, Ahmedabad-380061. This is a SEP single 

phase service with residential purpose having total 0.33 KW 

sanctioned load. 

(2) Service was originally registered on 01.04.2004 in the name of 
Smt. Borad Prabhaben Umeshbhai. 

(3) On 11.10.2017 name change was carried out in the name of 

Appellant i.e. Shri Dipakbhai Balubhai Ruparelia. At the time of 

name change, applicant has submitted copy of notarized sale 

deed between Borad Prabhaben Umeshbhai & the Appellant, 

Dipakbhai Balubhai Ruparelia dated 13.09.2016 and latest AMC 

tax bill vide Tenement No. 05661602710001P as occupier name 

having applicant name as occupier with self fact as ‘Self’. 

Respondent company had taken all relevant documents 

necessary for registration as per GERC Supply Code provisions at 

that time.  

(4) On 05.01.2018, Shri Dipakbhai Ruparelia had applied for removal 

of service on account of demolition of premises. However, there 

was a strong objection raised by occupant on site when Torrent 

Power team visited the said premises on 06.01.2018. 

(5) A written objection was also received on 22.01.2018 from the 

Appellant which is submitted by Respondent. Appellant was 

asked to provide relevant ownership documents to which he had 

provided AMC tax bill bearing Tenement No.05661603360001H 

as proof of ownership wherein  name of Barot Prakashbhai 

Umeshbhai is displayed as owner and Popatbhai Dhulabhai’s 

name as occupier with self fact as ‘others’ for the same site 

address. Whereas questioned service number 3214433, was 

earlier registered in the name of Prabhaben Umeshbhai Borad 

which was transferred in the name of Dipakbhai Balubhai 

Ruparelia basis AMC tax bill and notarized sale deed. Considering 
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the objection raised on site by the Appellant, Respondent has also 

sent a letter to Mr. Dipakbhai Balubhai Ruparelia to sort out the 

matter regarding site objection. 

(6) On 07.02.2018, Shri Dipakbhai Ruparelia submitted a written 

request at Naranpura service center to change the 

billing/correspondence address to 32, Satyasagar Society, near 

Railway crossing, Chandlodia, Ahmedabad-382481 and all 

preceding bills are being sent on the requested address. 

(7) Looking at prima facie of the case there is dispute between 

Dipakbhai Balubhai Ruparelia and Popatbhai Dhulabhai Dantani 

for property ownership and its possession. No legal dispute is 

pending under any court as per information available to 

Respondent company on paper till date. 

(8) Appellant approached Chairman, Consumer Grievance Redressal 

Forum which was duly heard by Forum vide case No.35/2018 on 

16.02.2018 that on 09.03.2018 CGRF has issued order.  

(9) On 03.05.2018, notice was received from Advocate Arunaben R. 

Parmar on behalf of Appellant to which Appellant was replied by 

Respondent company via letter No.CS/NZ/888. 

(10) Aggrieved by the order of the CGRF dated 09.03.2018, Appellant 

filed a delay condonation application in the office of  Hon’ble 

Electricity Ombudsman on 20.09.2018, after a period of six 

months. 

 3.4. Respondent has submitted following grounds: 

(1) The Appellant herein, has filed a delay condonation application to 

condone the delay of a period more than six months. This is a 

clear violation of basic rules of limitation which is also embodied 

in Clause 2.64 of GERC (CGRF & Ombudsman) Regulations, 

2011. The Appellant has not even given a sufficient reason to have 

delayed the filing of the Appeal in Ombudsman. In such a 

situation, the delay condonation application needs to be rejected 

hence leaving no scope for hearing of the appeal.  
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(2) Respondent company had lawfully processed transfer of 

ownership of service No. 3214433 on 11.10.2017, adhering to the 

guidelines as laid by GERC, Clause No.4.26 to 4.72 of Supply 

Code.  

(3) Considering the documentary evidences provided by Appellant, 

ownership of the premises is not established as the Appellant is 

not able to provide any document of ownership of premises nor is 

able to submit the No Objection letter from owner of the premises. 

(4) Looking to above facts from each sides and replying at appropriate 

stage to Appellant and registered consumere, Appellant claim 

stand false regarding not listening to their objection and doing 

any illegally favor to current registered consumer from 

Respondent.  

૩.૫. તા.૨૫.૧૦.૧૮ ની qનુવણી દરrયાન િવyતુ લોકપાલ Sારા qચુ�યા sજુબ ટ/નામેVટ ન.ં 0566-

16-0336-0001-H  તથા ટ/નામેVટ ન.ં 0566-16-0271-0001-P ના માWલક તથા ક~mદારની 
િવગતોની મા#હતી Estate Officer, AMC ને તા.૩૦.૧૦.૨૦૧૮ ના પ_થી માગંવામા ંઆવેલ    
છે. પ_ ન.ં૫૧૯૦ તા.૦૩.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ સદર બ�ેં ટ/નામેVટ નબંરમા ંસરનાs ુ૫૪, સતાધાર 
સોસાયટD િવભાગ-૧, ર/લવે ગરનાળા પાસે, ચાદંલો#ડયા, અમદાવાદ દશા=વેલ હોઈ, બ�ેં 
ટ/નામેVટના માWલક તથા ક~mદાર |ગેની મા#હતી િવyતુ લોiપાલ સમ{ રkૂ કરવા અથ� 
માગંવામા ંઆવેલ. સામાવાળાએ સદર બ�ેં પ_ની નકલ રkૂ કરD. 

  
:::Lકુાદો::: 

4.0. qનુવણી દરrયાન અરજદાર/ કર/લ રkૂઆત તથા સામાવાળાની રkૂઆત અને રkૂ કરાયેલા 
દIતાવેn ]રુાવાઓને આધાર/ નીચે sજુબના િનણ=ય ઉપર આ�ુ ં�.ં 

૪.૧. અરજદાર Sારા સૌ �થમ તા. ૨૩.૦૨.૨૦૧૮ ના રોજ વીજ જોડાણ મેળવવા |ગે અરn કરવામા ં
આવેલ, mની સાથે !ી પોપટભાઈ 4ળુાભાઈ દંતાણી Sારા ૫૪, સતાધાર િવભાગ-૧,  ર/લવે FોસGગ 
પાસે, ચાદંલોડDયા, અમદાવાદ ખાતે ન�ુ ંવીજ જોડાણ મેળવવા અથ�wુ ંઅરn પ_ક  તથા ફોરમ 
સમ{ દાખલ કર/લ અરn અVવયે િનરાકરણ લાવવા અરજ દાખલ કર/લી, mના સદંભ=મા ંિવyતુ 
લોકપાલ કચેરD Sારા પ_ ન.ં૫૯૭ તા.૦૬.૦૩.૨૦૧૮ થી અરજદારને ફોરમના fકુમની નકલ રkૂ  
કરવા |ગે  મા#હતગાર કરવામા ંઆવેલ. �યારબાદ તા.૨૦.૦૯.૨૦૧૮ના રોજ અરજદાર Sારા 
ફોરમના fકુમથી નારાજ થઈ Delay condone અરn દાખલ કરવામા ં આવેલ, m ક/સને 
Admission Stage પર qનુવણી અથ� નpધવામા ંઆવેલ. 

૪.૨. પેરા ન.ં૩.૩(૩) મા ંદશા=�યા sજુબ સિવ̀સ ન.ં૩૨૧૪૪૩૩ wુ ંવીજ જોડાણ સામાવાળા Sારા !ી 
#દપકભાઈ બા+ભુાઈ �ુપાર/લીયાના નામે તા.૧૧.૧૦.૨૦૧૭ ના રોજથી નામફ/ર કરવામા ંઆવેલ 
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છે. તા.૦૭.૦૨.૨૦૧૮ ના રોજની !ી #દપકભાઈ બા+ભુાઈ �ુપાર/લીયાની અરn અVવયે સદર  
વીજ જોડાણwુ ંવીજWબલ મોકલવાwુ ંસરનાsુ ંબદલવામા ંઆવેલ છે, mથી હાલના અરજદાર 
ફ#રયાદDને સદર વીજ જોડાણના વીજWબલ �ા�ત થતા નથી, mનાથી નારાજ થઈ અરજદાર 
ફ#રયાદDએ સામાવાળા વીજ કંપનીને તા.૦૩.૦૫.૨૦૧૮ ના રોજ વ#કલ મારફતે નોટDસ પણ 
પાઠવેલ છે.  

૪.૩. ફોરમ સમ{ની ફ#રયાદના સદંભ=મા ંસામાવાળા Sારા સદર વીજ જોડાણના Iથળની પણ તપાસ 
કરવામા ંઆવેલ છે તથા ફોરમ સમ{ રkૂ કર/લ તા.૧૫.૦૨.૨૦૧૮ના પ_ sજુબ સામાવાળાએ 
જણાવેલ છે ક/ અરજદારની જxયા તથા વીજ જોડાણ Iથળ બ�ેં અલગ જણાય છે, mથી અરજદાર 
િનયત અરnપ_ક સાથે જ-રD માWલકDના ]રુાવા સાથે ન�ુ ંવીજ જોડાણ મેળવવા અરn કરD 
શક/ છે.  mન સદંભ=મા ંઅરજદાર Sારા ટ/નામેVટ ન.ં0566-16-0336-0001H ક~mદારwુ ંનામ 
!ી પોપટભાઈ 4ળુાભાઈના નામwુ ંAMC wુ ંTax bill વષ= ૨૦૧૭-૧૮ wુ ંરkૂ કરD સામાવાળા 
વીજ કંપનીમા ંનવા વીજ જોડાણwુ ંફોમ= ભર/લ છે તથા તેની સાથે I.D. proof તથા Election 

Card તથા Adhar Card ની નકલ રkૂ કર/લ છે.  
૪.૪. પેરા ન.ં૩.૪ મા ંદશા=�યા sજુબ સદર વીજ જોડાણની માગંણીવા� Iથળ AMC Tax Bill No. 

0566-16-0336-0001H તથા ન.ં 0566-16-0271-0001P મા ંએક જ સરનાs ુદશા=વતા 
હોઈ, તે |ગે માWલક તથા ક~mદારની િવગતો અમદાવાદ rYિુનિસપલ કોપ}ર/શન પાસેથી 
માગંવામા ંઆવેલ છે તથા સદર મા#હતી ]રૂD પાડવા |ગેનો Isિૃતપ_ પણ સામાવાળા Sારા 
rYિુનિસપલ કોપ}ર/શનને પાઠવવામા ંઆવેલ. સદર માગેંલ િવગતો સામાવાળા Sારા હાલની 
તારDખ qધુી અ_ે રkૂ કરાયેલ નથી. 

૪.૫. qનુવણી દરrયાન અરજદારને સદરફ#રયાદ અVવયે િવગતવાર રkૂઆત/દાદ કરવા જણાવવામા ં
આવેલ, પરંz ુઅરજદાર/ લેWખતમા ંકોઈ રkૂઆત કર/લ નથી. 

 ઉપYુ=iત સજંોગોમા ં પેરા ન.ં૪.૪ મા ં દશા=વેલ િવગતો �ા�ત કરD, અરજદારના નવા વીજ 
જોડાણની અરn |ગે વીજળD ]રુવઠા સ#ંહતામા ં િન#દ��ટ જોગવાઈwુ ં પાલન કયા= બાદ 
અરજદારને વીજ જોડાણ આપવાની કાય=વાહD હાથ ધરવી.   

૪.૬. આથી આ રDતે પેરા ન.ં૪.૫ sજુબ fકુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૭. ખચ= |ગે કોઇ �કુાદો નથી. 
૪.૮. અરજદારની અરn/રkૂઆત આ સાથે ફ�સલ કરવામા ંઆવે છે. 
    
 
         (#દલીપ રાવલ) 
         િવyતુ લોકપાલ 
          �જુરાત રાXય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૦૩.૦૧.૨૦૧૯. 


