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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં૭૪/૨૦૧૯ 

 

અરજદાર : શ્રી અતલુભાઈ જેરામભાઈ નારરયા 
   ૧૬/૧૨, વ  ૃંદાવન પાર્ક-૨, રણજીત સાગર રોડ, જામનગર-૩૬૧૦૦૫.  
   

રજૂઆત કરિાર: ર્ોઈ હાજર ન રહ્ુૃં.    

     

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા :  ર્ાયકપાલર્ ઈજનેર  
      પશ્ચિમ ગજુરાત વીજ ર્ૃંપની લલશ્ચમટેડ, 
      શહરે શ્ચવભાગીય ર્ચેરી નૃં.૨, જામનગર-૩૬૧૦૦૧.  
 
રજૂઆત કરિાર:  શ્રી શ્ચનરવ એચ. શાહ, નાયબ ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, નગરસીમ પે.શ્ચવ.ર્ચેરી. 
      :: રજૂઆત :: 
૧.૦. અરજદારે, પશ્ચિમ ગજુરાત વીજ ર્ૃંપની લલશ્ચમટેડ, રાજર્ોટના ગ્રાહર્ ફરરયાદ શ્ચનવારણ ફોરમની 

ફરરયાદ નૃં. ૫૬/ક્વા.૦૧/૨૦૧૯-૨૦ અન્વયે અપાયેલ હરુ્મ ક્રમાૃંર્ ૪૭૭૯-૭ તા.૧૭.૦૭.૨૦૧૯ 
થી નારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત ર્રેલ છે. જે રજૂઆતને આ ર્ચેરીના રે્સ રજીસ્ટરે દાખલ ર્રી રે્સ 
નૃં.૭૪/૨૦૧૯ થી નોંધેલ છે. આ રે્સની સનુવણી તા. ૦૫.૦૯.૨૦૧૯ તથા તા.૨૬.૦૯.૨૦૧૯ ના 
રોજ રાખવામાૃં આવેલ. બને્ન સનુવણી વખતે અરજદાર હાજર રહલે નહી. 

૨.૦. અરજદારે લેલખતમાૃં નીચ ેમજુબ રજૂઆત ર્રી. 
૨.૧. અરજદાર ગ્રાહર્ નૃં. ૬૦૮૫૧/૦૫૮૩૭/૦ થી આરજીપીય ુ ટેરીફનુૃં વીજ જોડાણ ધરાવે છે, જે 

શહરેી શ્ચવસ્તારમાૃં મહાનગર પાલલર્ાની હદમાૃં આવે છે. અરજદારના શ્ચવસ્તારને ૧૧ રે્વી કુદરત 
જેજીવાય ફીડરમાૃંથી વીજ પરુવઠો પરૂો પાડવામાૃં આવે છે.  

૨.૨. અરજદારની રજૂઆત એ છે રે્ નગરસીમ પેટા-શ્ચવભાગના કુદરત, સભુાષપાર્ક , ગોકુલનગર, 
શ્ચવજયનગર, ર્ૌશલનગર, લાલવાડી આ તમામ JGY ફીડર હઠેળના શ્ચવસ્તારો જામનગર મહાનગર 
પાલલર્ાની હદમાૃં આવે છે અને નગર પાલલર્ા દ્વારા વેરા અને ટેક્ષ પણ વસલુવામાૃં આવે છે તમે 
છતાૃં આ શ્ચવસ્તારને સામાવાળા દ્વારા Urban feeder ન ેબદલ ેJGY feeder પરથી પાવર સપ્લાય 
આપવામાૃં આવે છે.  

૨.૩. શહરેના નવા શ્ચવર્ાસ પામેલ શ્ચવસ્તારોને અબકન ફીડર પરથી પાવર સપ્લાય આપી IPDS યોજના 
હઠેળ underground cable, SCADA, RMU જેવી સશુ્ચવધાઓના લાભથી ગ્રાહર્ોને સામાવાળા 
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દ્વારા વૃંલચત રાખવામાૃં આવલે છે, જે પાછળનો સામાવાળાનો બદઈરાદો શહરેી શ્ચવસ્તારના લોસને 
ગ્રામ્ય શ્ચવસ્તારમાૃં ખપાવી દેવાનો છે. અરજદારની મખુ્ય માૃંગણી અબકન ફીડર પરથી વીજ પરુવઠો 
મેળવવાની છે.  

૩.૦. સનુવણી દરમ્યાન સામાવાળાએ નીચે મજુબ રજૂઆત ર્રી. 
૩.૧. અરજદારે તેમની અરજીમાૃં જણાવ્યા મજુબ તેઓના શ્ચવસ્તારમાૃં જેજીવાય ફીડરનો પાવર 

આપવામાૃં આવ ે છે, જેથી વીજ પરુવઠાની સાતત્યતા અત્યૃંત નબળી છે તેમજ તેઓને રે્ન્ર 
સરર્ારની મહત્વાર્ાૃંક્ષી આઈપીડીએસ યોજનાના લાભથી વૃંલચત રાખવામાૃં આવલે છે. જો ફીડર 
રે્ટેગરી જેજીવાય રાખવી હોય તો તેઓને આરજીપીઆર ટેરીફનુૃં લબલ આપવુૃં તથા અત્યાર સધુી 
વસલૂાયેલ વધારાના લબલની રર્મ મજરે જમા આપવી. 

૩.૨. સદર બાબતે અરજદારે ફોરમમાૃં ફરરયાદ નોંધાવેલ. ફોરમે શ્ચનષ્ર્ષક ર્ાઢી હરુ્મ ર્રેલ. ફોરમે તેના 
હરુ્મમાૃં જણાવેલ રે્ ૧૧ રે્વી કુદરત જેજીવાય ફીડરના ગ્રાહર્ોને ગણુવત્તાસભર તેમજ સાતત્યપણ ે
વીજ પરુવઠો મળી રહ ેતે માટે સદર ફીડરમાૃં માસ મેન્ટેનન્સ માટે આગવુૃં આયોજન ર્રીને વધમુાૃં 
વધ ુ ર્ોન્રાક્ટરોની ટીમો દ્વારા ઈજનેરોના સતત માગકદશકન હઠેળ વીજ સલામતીના શ્ચનયમોનુૃં 
ચસુ્તપણ ેપાલન ર્રી અરજદાર તેમજ નામદાર ફોરમની જાણર્ારી હઠેળ રદવસ ૬૦ માૃં માસ 
મેન્ટેનન્સ ર્ામ પણૂક ર્રવુૃં. જે અન્વયે ૪.૮ રર્.મી. એચ.ટી. લાઈન, ૨.૧ રર્.મી. એલ.ટી. લાઈન 
તથા ૪૧ નૃંગ રાન્સફોમકરનુૃં મેન્ટેનન્સ ર્ામ પરૂૂ ર્રવામાૃં આવેલ છે. હાલના વરસાદી વાતાવરણને 
લીધે અન્ય ફીડરોના ફોલ્ટ રેક્ટીરફરે્શન, ગ્રાહર્ ફરરયાદ શ્ચનવારણ વગેરેના લીધે અધરુી 
મેન્ટેનન્સની ર્ામગીરી વહલેી તરે્ પરૂી ર્રવામાૃં આવશે. ઉપરોક્ત જે મેન્ટેનન્સની ર્ામગીરી 
ર્રવામાૃં આવેલ છે તે આ ફીડરના ફોલ્ટની શક્યતા વાળા મહત્તમ એરીયાની લાઈન તેમજ 
રાન્સફોમકર મેન્ટેનન્સ અને સ્વીચો રીપેરીંગ ર્ામ ર્રેલ છે, જેમાૃં જમ્પરોનુૃં રીબાઈન્ડીંગ, નડતર 
રૂપ રી ર્ટીંગ, ઓપન ૧૧ રે્વી લાઈનના બદલ ે ૧૧ રે્વી એ.બી. રે્બલ, રાન્સફોમકરમાૃં 
એચ.આર.સી. ડી.ઓ.ફયઝુની જગ્યાએ પોલીમર ડી.ઓ. ફયઝુ, ર્ન્ડક્ટર રીસ્રીંગીંગ જેવી ર્ામગીરી 
ર્રવામાૃં આવેલ છે. સદર ફીડરના એશ્ચિલ,૨૦૧૯ થી ઓગસ્ટ,૨૦૧૯ ની સરખામણીએ 
ઓગસ્ટ,૨૦૧૯ માૃં વીજ શ્ચવક્ષેપનુૃં િમાણ ઘટવા પામેલ છે.  

૩.૩. સામાવાળાએ જણાવેલ રે્ તમામ રે્ટેગરીના ગ્રાહર્ોને ગણુવત્તાસભર તેમજ સાતત્યતાપણૂક વીજ 
પરુવઠો મળી રહ ે તે માટે સમયાૃંતરે અને જરૂર પડથેી રેગ્યલુર ફીડર મેન્ટેનન્સની ર્ામગીરી 
ર્રવામાૃં આવે છે. ફોરમના હરુ્મ મજુબ ર્ામગીરી ટૂૃંર્ સમયમાૃં પણૂક ર્રવામાૃં આવશે. 

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે ર્રેલ લેલખત રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ ર્રાયેલા 

દસ્તાવેજી પરુાવાઓને આધારે નીચે મજુબના શ્ચનણકય ઉપર આવુૃં છૃં. 
૪.૧. અરજદારે મખુ્ય રજૂઆત પેરા નૃં. ૨.૨ માૃં દશાકવ્યા મજુબના શ્ચવસ્તારમાૃં સામાવાળા વીજ ર્ૃંપની 

દ્વારા જેજીવાય ફીડરને બદલે અબકન ફીડર પરથી વીજ પરૂવઠો આપવા અંગેની છે. અરજદાર 
શહરેી શ્ચવસ્તારમાૃં રહણેાૃંર્ ધરાવતા હોઈ અબકન ફીડર પરથી વીજ પરૂવઠો મળેવવા ઈચ્છા 
ધરાવતા હોય તેમ જણાય છે. 
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૪.૨. અરજદાર શહરેી શ્ચવસ્તારમાૃં ઘર વપરાશનુૃં વીજ જોડાણ આરજીપીય ુ ટેરીફનુૃં ધરાવતા હોવાથી 
ફોરમ દ્વારા આરજીપીઆર ટેરીફમાૃં વીજ જોડાણને તબદીલ ર્રવાની અરજદારની ફોરમ સમક્ષની 
રજૂઆતને માન્ય રાખવામાૃં આવેલ નથી. સદર મદુ્દા અન્વયે ફોરમનો આદેશ ન્યાશ્ચયર્ જણાય છે. 

૪.૩. અરજદારના વીજ જોડાણને સામાવાળા વીજ ર્ૃંપની દ્વારા જેજીવાય ફીડર પરથી વીજ પરૂવઠો 
પરૂો પાડવામાૃં આવે છે. ગ્રાહર્ોને ગણુવત્તાસભર વીજ પરૂવઠો મળી રહ ે તે હતેથુી જેજીવાય 
ફીડરની મરામત તથા સમારર્ામ અંગેની ફરરયાદ અથ ેફોરમ દ્વારા સામાવાળા વીજ ર્ૃંપનીન ેરદન 
૬૦ માૃં ર્ામગીરી ર્રવા આદેશ પાઠવવામાૃં આવેલ. સામાવાળા દ્વારા સદર જેજીવાય ફીડરમાૃં 
મરામત તથા સમારર્ામ અંગે શ્ચવગતવાર અહવેાલ રજૂ ર્રીને વીજ શ્ચવક્ષેપ અંગનેો રીપોટક રજૂ 
ર્રવામાૃં આવેલ છે. સામાવાળા વીજ ર્ૃંપનીએ ફોરમના આદેશનુૃં પાલન ર્રી જેજીવાય ફીડરની 
મરામત અંગેનો અહવેાલ રજૂ ર્રવા આદેશ ર્રવામાૃં આવે છે. 

૪.૪. અરજદાર તેઓના વીજ જોડાણમાૃં જેજીવાય ફીડર પરથી અશ્ચવરત વીજ પરૂવઠો મેળવી રહલે 
જણાય છે. વીજ જોડાણને અબકન ફીડર પરથી મેળવવા અંગેની રજૂઆત સામાવાળા વીજ ર્ૃંપનીના 
Distribution system network ની તાૃંશ્ચત્રર્ બાબત છે. વધમુાૃં, જેજીવાય ફીડરના મરામત  
ર્ામ હઠેળ શ્ચવક્ષેપ રરહત વીજ પરૂવઠો પરૂો પાડવાની સામાવાળા વીજ ર્ૃંપનીની જવાબદારી રહલે 
છે. અરજદાર સદર હાલની રજૂઆત બાબતે બૃંને્ન સનુવણી વખતે ગેરહાજર રહલે છે. અરજદારની 
હાલની રજૂઆત માન્ય રાખી શર્ાય તેમ નથી.   

૪.૫. આ રીતે ઉપયુકક્ત પેરા નૃં. ૪.૪ મજુબ હરુ્મ ર્રવામાૃં આવે છે. 
૪.૬. ખચક અંગ ેર્ોઇ ચરુ્ાદો નથી. 
૪.૭. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ ર્રવામાૃં આવે છે. 
   
 
 
         (રદલીપ રાવલ) 
         શ્ચવદ્યતુ લોર્પાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૦૩.૧૦.૨૦૧૯. 
 


