
  Case No.17/2019 

  Page 1 of 14 
 

ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

     સમક્ષ 
        કેસ િ.ં૧૭/૨૦૧૯  

 

અરજદાર : શ્રી ચેરમેિશ્રી, 
   વસધ્ધચક્ર સાબરમતી કો-ઓ. હાઉસીંગ સોસાયટી, 
   સરિે િ.ં૧૧૯/૨, એફ.પી.૯૪, એસ.પી.િ.ં૦૬, ટી.પી.િ.ં૨૩ 
   ઝુલેલાલ સોસાયટીિી સામે, જિાહર ચોક, સાબરમતી. 

અમદાિાદ-૩૮૦૦૦૫. 
   
રજૂઆત કરિાર: શ્રી યોગેન્ર આર. અગ્રિાલ, અવધકૃત પ્રવતવિવધ 
   શ્રી બાબભુાઈ આર. કંજારીયા, અવધકૃત પ્રવતવિવધ 
   શ્રી ગૌતમભાઈ સી. પારેખ, અવધકૃત પ્રવતવિવધ  

    

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા :  મેિેજર, 
   ટોરેન્ટ પાિર લલવમટેડ 
   બીજોમાળ, જ્યલુબલલ હાઉસ, શાહપરુ, અમદાિાદ-૩૮૦૦૦૧. 
 
રજૂઆત કરિાર:  શ્રી જીગ્િેશ માડંલીયા, મેિેજર, ટોરેન્ટ પાિર લલવમટેડ, અમદાિાદ. 
 શ્રી વિરિ ગજેરા, આસી.મેિેજર, ટોરેન્ટ પાિર લલવમટેડ, અમદાિાદ. 
          ::: રજૂઆત ::: 
૧.૦. અરજદારે, ટોરેન્ટ પાિર લલવમટેડ, અમદાિાદિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી 

ફરરયાદ િ.ં૧૮૯/૨૦૧૮ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૬૧૨૦ તા.૨૮.૦૧.૨૦૧૯ થી 
િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી 
કેસ િ.ં૧૭/૨૦૧૯ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા. ૨૬.૦૩.૨૦૧૯ િા રોજ 
રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર તેમિી સ્કીમ, િામે વસધ્ધચક્ર સાબરમતી કો.ઓ.સો.લલવમટેડ, સરિે િ.ં૧૧૯/૨, 

એફ.પી. િ.ં૯૪, ટી.પી.૨૩, સબ પ્લોટ િ.ં૦૬, જિાહર ચોક, સાબરમતી ખાતે કુલ 
૫૫૪.૩૫ ચો.મી. વિસ્તાર ધરાિે છે, જેમા ંધારાધોરણ મજુબિી જગ્યા છોડી બાકીિી 
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જગ્યામા ં૩ BHK િા ૧૦ એપાટટ મેન્ટ બિાિેલ છે. તા.૨૪.૦૮.૨૦૧૮ િા રોજ સદર 
સ્કીમમા ંબાધેંલ દરેક ફ્લેટ માટે ૮.૦૦ રક.િોટ, આમ કુલ ૧૦ ફ્લેટ માટે ૮૦.૦ રક.િોટ 
િીજભાર માટે િિા િીજ જોડાણિી અરજી કરેલ છે, જે અંગે સામાિાળા દ્વારા સપ્લાય 
કોડ ૨૦૧૫ િા ક્લોઝ િ.ં ૪.૩૬ મજુબ સબ-સ્ટેશિિી માગંણી કરેલ છે. આ અંગે 
અરજદારે સામાિાળાિા ફોરમ સમક્ષ િ.ં૧૮૯/૨૦૧૮ થી ફરરયાદ િોંધાિેલ. સદર 
ફરરયાદિો હકુમ ફોરમ દ્વારા તા.૨૫.૦૧.૨૦૧૯ િા રોજ કરિામા ંઆિેલ, જે અરજદારિે 
તા. ૩૦.૦૧.૨૦૧૯ િા રોજ મળેલ. ફોરમિા સદર હકુમથી િારાજ થઈ અરજદારે વિદ્યતુ 
લોકપાલ સમક્ષ રજૂઆત કરેલ છે.  

૨.૨. સામાિાળાિા જણાવ્યા મજુબ તા.૧૭.૦૯.૨૦૧૪ િા રોજ અરજદારે તેમિી સ્કીમિા 
બાધંકામ માટે પાિરિી અરજી િખતે સામાિાળાએ જણાવ્યા મજુબ અિે અરજદારિા 
પ્લાિમા ં દશાટવ્યા મજુબ બાધેંલ સબ-સ્ટેશિ આપિાનુ ં Indemnity Bond આપ્યા 
હોિાનુ ંજણાિેલ છે, જેિાથી અરજદાર મારહતગાર િથી, તેમજ ઈલેક્રીસીટીિે લગતા 
કોઈ પણ કાયદાથી અરજદાર મારહતગાર િ હતા. જો સામાિાળાએ માગં્યા મજુબ બોન્ડ 
આપિામા ંિહીં આિે તો સામાિાળા દ્વારા બાધંકામ માટે પાિર આપિામા ંઆિતો 
િથી. ઈલેક્રીસીટી એક્ટ અિે તે હઠેળ બિેલ રેગ્યલેુશિિા કયા કાયદા મજુબ આિા 
બોન્ડ લીધેલ છે કે લેિામા ંઆિે છે તે સામાિાળાએ સ્પષ્ટ કરેલ િથી. અરજદારે 
જણાિેલ કે તેમિી જાણ મજુબ આિો કોઈ કાયદો િથી. સામાિાળા દ્વારા આિા બોન્ડ 
લઈ અનલુચત િેપારપ્રથા આચરિામા ંઆિે છે. 

૨.૩. અરજદારિી સ્કીમિી આજુબાજુમા ંઆિેલ સબ-સ્ટેશિિી વિગત િીચે મજુબ છે.  
(૧) અરજદારિી સ્કીમથી ૧૫૦ મીટરિા અંતરે કબીરચોક 315 KVA નુ ંપી.એમ.ટી. 

આિેલ છે. 
(૨) અરજદારિી સ્કીમથી સામેિી સાઈડ ેફક્ત ૨૪ મીટરિા અંતરે 630 KVA નુ ં

ફોરપોલ ઝૂલેલાલ પી.એમ.ટી. આિેલ છે. 
(૩) અરજદારિી સ્કીમથી ૨૦૦ મીટરિા અંતરે અબુટદાગીરી 315 KVA નુ ંટુ-પોલ 

પી.એમ.ટી. આિેલ છે.  

અરજદારે ફોરમિી કાયટિાહી દર્યાિ ઉપયુટક્ત ત્રણેય પી.એમ.ટી. િા છેલ્લા એક 
િર્ટિા એમ.ડી.આઈ. રીડીંગ રજૂ કરિા માગં કરેલ હતી, જે સામાિાળાએ રજૂ કરેલ 
િથી તેમજ ફોરમે રેકોડટ ઉપર પરુાિા રજૂ કયાટ િ હોિા છતા ંસામાિાળાિી પરુાિા 
િગરિી િાતિે માન્ય રાખી ફોરમે હકુમ કરેલ છે.  

૨.૪. અરજદારે જી.ઈ.આર.સી.(ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમ અિે લોકપાલ)વિવિયમો 
૨૦૧૧ િા ક્લોઝ િ.ં૩.૫૯ િો ઉલ્લેખ કરી અરજદારિી સ્કીમિી િજીક આિેલ ત્રણેય 
પી.એમ.ટી. િા છેલ્લા એક િર્ટિા એમ.ડી.આઈ. રીડીંગ ડટેા અિે તેિા ઉપર જોડાણ 
કરેલ િીજભારિી વિગત રજૂ કરાિિા વિિતંી કરી. 
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૨.૫. અરજદારે ઈલેક્રીસીટી એક્ટ, ૨૦૦૩ િા  સેક્શિ ૪૨(૧) તથા સેક્શિ ૪૩(૧) તથા 
જી.ઈ.આર.સી. સપ્લાય કોડ.૨૦૧૫ િા ક્લોઝ િ.ં૪.૧ િે ધ્યાિે લેિા વિિતંી કરી. 

૨.૬. ફોરમિા હકુમિા પેરા િ.ં૩.૨ મા ંસામાિાળાએ અરજદારિો િીજભાર ૯૨.૦ રક.િોટિી 
ગણતરી બતાિેલ છે. અરજદારિી અરજી રેસીડને્સીયલ હોિાથી અરજદારિી કંપિીિી 
સીસ્ટમ પર એક સાથે આિિારા િધમુા ંિધ ુફક્ત ૩૫ રક.િોટ િીજભાર િધારો થિાિો 
છે, જે મજુબ અરજદારિી સ્કીમિી સામે આિેલ ઝૂલેલાલ પી.એમ.ટી. માથંી જોડાણ 
આપતા ંતેિી ઉપર િધમુા ંિધ ુ ૩૫.૦ રકલોિોટ િીજભાર િધે તેમ છે, જે ટેકિીકલી 
ફીઝીબલ છે.  

૨.૭. ઈલેક્રીસીટી એક્ટ,૨૦૦૩ િા સેક્શિ ૪૨(૧) મજુબ સામાિાળાએ ગ્રાહકો પર ભાર િ 
પડ ેતે માટે કરકસરયકુ્ત સચંાલિ કરિાનુ ંછે, જ્યારે સામાિાળા ખોટા ટેકિીકલ કારણો 
બતાિી ગ્રાહકો પાસેથી સબ-સ્ટેશિિી  માગંણી કરી કરકસરયકુ્ત િહીિટ કરતા િથી. 
િધમુા ં લબિજરૂરી સબ-સ્ટેશિ ઉભા કરિાિે લીધે સબ-સ્ટેશિ દીઠ Distribution 

power loss આશરે ૩% જેટલો િધારે થાય છે, જેનુ ંભારણ પણ ગ્રાહકો પર જ પડ ે
છે. અરજદારે માગેંલ િીજભાર ટેકિીકલી ફીઝીબલ હોિા છતા ંઅરજદાર દ્વારા કાયદાિો 
દુરૂપયોગ કરી બળજબરી પિૂટક અરજદાર પાસે સબ-સ્ટેશિિી માગંણી કરી અિે 
Distribution loss ઘટાડિાિે બદલે તેમા ંિધારો કરી અરજદારિા રુવપયાથી પોતાિી 
જગંમ વમલકત ઉભી કરિાિી અનલુચત િેપાર પ્રથા અપિાિી રહ્યા છે, જે પ્રથા બધં 
કરાિિા અરજદારે વિિતંી કરી. 

૨.૮.    (૧) અરજદારે િર્ટ ૨૦૧૮ મા ં (વિશાલ એસ્ટેટ રબારી કોલોિી ચાર રસ્તા પાસે, 
અમરાઈિાડી) ભારતીિગર 315 KVA ટુ પોલ પી.એમ.ટી. િે 630 KVA 

ફોરપોલ પી.એમ.ટી. મા ં કન્િટટ  કરી આશરે ૨૩૦ મીટર કેબલ િાખંી ગ્રાહક 
િ.ં૭૦૬૬૫૪ િે 54.51 KW નુ ંઈન્ડસ્રીયલ િીજ જોડાણ આપેલ છે. અરજદારે 
સદર બાબતિો ડાયગ્રામ રજૂ કરેલ છે.  

(૨) સામાિાળાએ હાલમા ંઅમરાઈિાડી વિસ્તારમા ંઆિેલ ન્ય ુરબારી કોલોિીમા ં
315 KVA  ટુ પોલ પી.એમ.ટી.િે  630 KVA ફોર પોલ પી.એમ.ટી. કન્િટટ 
કરેલ છે, જેિી કોપી અરજદારે રજૂ કરી. 

(૩) સામાિાળા હાલમા ંઅમરાઈિાડી વિસ્તારમા ંઆિેલ ન્ય ુશકંરિગરમા ં315 

KVA  ટુ પોલ પી.એમ.ટી.િે  630 KVA ફોર પોલ પી.એમ.ટી. કન્િટટ કરેલ છે, 
જેિી કોપી અરજદારે રજૂ કરી. 

ઉપયુટક્ત જણાવ્યા મજુબ અરજદાર દ્વારા 315 KVA ટુ પોલ પી.એમ.ટી. િે ફોરપોલ 
પી.એમ.ટી.મા ંકન્િટટ  કરી 630 KVA નુ ંરાન્સફોમટર લગાિિામા ંઆિે છે, અિે  ૨૦૦ 
મીટર કરતા ં િધારે કેબલ િાખંી ગ્રાહકોિે િીજ જોડાણ આપિામા ં આિે છે. તેથી 
અરજદારિે તયાથંી ૧૫૦ મીટરિા અંતરે આિેલ કબીરચોક ટુ પોલ પી.એમ.ટી.િે 
ફોરપોલ પી.એમ.ટી. મા ં ફેરિી 630 KVA નુ ં રાન્સફોમટર લગાિી અરજદારિે િીજ 
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જોડાણ આપી શકાય તેમ છે. સામાિાળાએ એસેસ કરેલો 92 KVA િીજભાર, કે જેિો 
મહત્તમ િપરાશ ફક્ત 35 KW જેટલો લોડ આપી, લબિજરૂરી આશરે રૂવપયા પચીસ 
લાખિા ખચટિે બચાિી શકાય તેમ છે તેમજ distribution system પર િધિાર 
આશરે ૩% જેટલા લોસીસિે કંરોલ કરી શકાય તેમ છે.  

૨.૯. ઉતસિ સીટી એપાટટ મેન્ટ સબ-સ્ટેશિ (િસ્ત્રાલ) માથંી ઉતસિ સીટી એપાટટ મેન્ટ, ઉતસિ 
સીટી બગંલોઝ અિે ઉતસિ સીટી-૨ સ્કીમમા ંજોડાણ આપિા અરજદારે આશરે ૬ િર્ટ 
પહલેા ંસ્િીચ ગીયરરૂમ બે રાન્સફોમટરિી પપ્લિંથ લીધેલ છે, જેમા ંહાલમા ંએક જ પપ્લિંથ 
પર 315 KVA નુ ંરાન્સફોમટર મકૂી ઉપયુટક્ત ત્રણ સ્કીમોિે જોડાણ આપેલ છે, તેમજ 
સ્કીમિે ૬ િર્ટ થયા છતા ંબીજી રાન્સફોમટર પપ્લિંથ આજે પણ ખાલી પડલે છે. અરજદારે 
સદર ૩૧૫ KVA િા રાન્સફોમટર પર આપેલ જોડાણિા િીજભારિી વિગત રજૂ કરી.  
(૧) ઉતસિસીટી સ્કીમમા ં તમામ મે્બરોિે possession અપાઈ ગયેલ છે અિે 

િીજળીિો િપરાશ કરે છે. આ સ્કીમિે ૬ િર્ટ થયા છતા ં 315 KVA િા 
રાન્સફોમટર પર આશરે 1075.25 KW મજૂંર થયેલો લોડ િપરાય છે. 
સામાિાળા દ્વારા રાન્સફોમટર પર ૭૫% લોડ આપિામા ંઆિે છે તે મજુબ આ 
રાન્સફોમટર પર 236 KVA લોડ િપરાય તયા ં સધુી રાન્સફોમટરિી કેપેસીટી 
હાયર કરિામા ંઆિતી િથી, એ સાલબત કરે છે કે રેસીડન્સિા િીજ જોડાણમા ં
મજૂંર થયેલ લોડિા ૨૨% લોડ જ એક સાથે િપરાય છે.  

(૨) CGRF મા ંથયેલ ફરરયાદ િ.ં૧૬/૨૦૧૬ િા હકુમિી િકલ અરજદારે રજૂ કરી 
અિે જણાિેલ કે સદર હકુમિા પેરા િ.ં૩.૪ અિે ૩.૫ િે િચંાણે લેતા ં
સામાિાળાએ 315 KVA િા રાન્સફોમટર પર કુલ 723 KW (803.33 KVA) 

industrial load મજૂંર કરેલ છે, અિે તેિા રાન્સફોમટર પર ૭૩% થી ૧૨૬% 

(398 KVA) સધુી મહત્તમ લોડીંગ િોંધાયેલ છે, જે સાલબત કરે છે કે ઈન્ડસ્રીયલ 
કિેક્શિમા ંમજૂંર થયેલ લોડિા ફક્ત ૫૦% લોડ જ એક સાથે િપરાય છે.  

(૩) ઉપયુટક્ત પેરા િ.ં(૧) અિે (૨) િા માધ્યમથી અરજદારે મજૂંર થયેલ 
િીજભારિા એક સાથે િધ ુિપરાતા/ રાન્સફોમટર પર આિતા લોડિી હયાત 
વિગત આપી છે, જે મજુબ સામાિાળાએ અરજદારિી સ્કીમ માટે ગણતરી કરેલ 
92 KW લોડિા િધમુા ંિધ ુફક્ત 35 KW લોડ રાન્સફોમટર પર આિશે. 

૨.૧૦. સામાિાળાએ િર્ટ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ િો ટેરીફ દર િક્કી કરિા માટે Distribution 

system િો ખચટ આશરે ૭૦૦ કરોડ રૂવપયા બતાિી ટેરીફિા દરમા ંિધારો માગેંલ છે.  
૨.૧૧. િવુ ંસબ-સ્ટેશિ ઉભુ ંકરિા માટે સામાિાળા દ્વારા ગ્રાહકો પાસેથી બાધેંલ ુસબ-સ્ટેશિ 

લઈ ૯૯ િર્ટ માટે લીઝ એગ્રીમેન્ટ કરિામા ં આિે છે. પછી રાન્સફોમટર, ગીયર 
એલ.ટી.બોડટ િગેરે માટે આશરે ૨૫ લાખ રૂવપયા જેટલો ખચટ કરિામા ંઆિે છે, અિે 
આ રીતે સામાિાળા કંપિીિી જગંમ વમલકત ઉભી કરિામા ં આિે છે, અિે ઉપર 
જણાવ્યા મજુબ ખચટ બતાિી ટેરીફ દરમા ંિધારો માગંિામા ંઆિે છે.  
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૨.૧૨. સામાિાળા કંપિી લબિજરૂરી સબ-સ્ટેશિો ઉભા કરી losses of Distribution system 
આશરે ૩% િધારી રહી છે, જેનુ ંભારણ આખરે ગ્રાહક પર જ પડ ેછે.  

૨.૧૩. અરજદારે તા.૦૩.૦૪.૨૦૧૯િા રોજ લેલખતમા ંિીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
(૧) અરજદારે િામદાર લોકપાલ સમક્ષ તા.૨૫.૦૨.૨૦૧૯િા રોજ અપીલ કરેલ 

છે, જેિી િકલ સામાિાળાિે તા.૦૪.૦૩.૨૦૧૯િા રોજ આપેલ છે. અપીલ અંગે 
તા.૨૬.૦૩.૨૦૧૯ િા રોજિી સિુિણી િખતે, એટલે કે અપાયેલ સચૂિાિા 
૨૬ રદિસ બાદ જિાબ રજૂ કરી સામાિાળા કંપિીએ િામદાર લોકપાલિી 
કચેરીિી સચૂિાઓનુ ંઅપાલિ કરેલ છે, તેથી સામાિાળા કંપિીિે િામદાર 
લોકપાલિી કચેરીએથી મળેલ તમામ સચૂિાઓનુ ંઆપેલ સમય મયાટદામા ં
પાલિ કરિાિો હકુમ કરિા વિિતંી કરી. 
િધમુા,ં સામાિાળાએ રજૂ કરેલ જિાબમા ંરજૂ કરિાર અવધકારીનુ ંિામ અિે 
હોદ્દો બતાિેલ િથી તેથી જિાબ રજૂ કરિાર અવધકારીએ સહી સાથે તેમનુ ંિામ 
અિે હોદ્દો અચકૂ બતાિિાિો હકુમ કરિા વિિતંી કરી. 

(૨) અરજદારે તેમિી મખુ્ય અપીલિા પેરા િ.ં૨.૨ મા ંજણાવ્યા મજુબ ભવિષ્યિા 
િીજભાર અંગે બોન્ડ લેિાિી કોઈ પણ જોગિાઈ િથી, જે અંગે ગ્રાહકોિે જાણ 
પણ હોય િહીં તે સ્િાભાવિક છે.  

 ગ્રાહકોિે બાધંકામિી સવિિસ આપિા માટે સામાિાળા દ્વારા કાયદા વિરૂધ્ધ 
માગંિામા ંઆિતા બોન્ડ િહીં લેિાિો વિણટય આપિો. 

(3) અરજદારે સ્કીમમા ંજગ્યાિા િપરાશિી વિગત િીચે મજુબ રજૂ કરી. 
 (A) સ્કીમિો કુલ પ્લોટ એરરયા ૫૫૪.૩૪ ચો.મી. છે.  

 (B) બાધંકામ કરિામા ંઆિેલ એપાટટ મેન્ટ એરરયા૨૪૯.૪૬ ચો.મી. 
 (C) સભ્યશ્રી માટે કાર પારકિંગ એરરયા ૮૨.૩૯ ચો.મી. 
 (D) િીઝીટર કાર પારકિંગ એરરયા ૧૬.૪૮ ચો.મી. 
 (E) ટુ વ્હીલર તથા અન્ય પારકિંગ એરરયા ૬૫.૯૧ ચો.મી. 

(F)      સ્કીમિી ચારેય તરફ એ.એમ.સી. પ્લાિ મજુબ કાયદેસર છોડિો પડતો 
પ્લોટ એરરયા ૧૪૦.૧૧ ચો.મી. 

(G) સામાિાળા સબ-સ્ટેશિિી જે જગ્યા બતાિે છે તે જગ્યાએ હાલમા ં
અદાણી ગેસ દ્વારા અરજદારિા એપાટટ મેન્ટમા ંકિેક્શિ આપિા જકં્શિ 
અિે કંરોલ પોઈન્ટ બિાિેલ છે. આ કંરોલ પોઈન્ટિી બાજુમા ંઅન્ડર 
ગ્રાઉન્ડ પાણીિી ટાકંી બિાિેલ છે, જેિી ખાતરી માટે સામાિાળા 
કંપિીિા અવધકારી સ્થળપર તપાસ કરી શકે છે. આમ, સામાિાળાિા 
કહિેાથી અરજદારે પ્લાિમા ંજણાવ્યા મજુબ આશરે  ૨૮’ x ૧૧’ નુ ં
ગે્રડ-૨ સબ-સ્ટેશિ આપી શકે તેમ િથી. 
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૨.૧૪. િીજભાર િધારાિી માગંણી િખતે હયાત િીજ માળખ ુટેકિીકલ ફીઝીબલ હોિા છતા ં
સામાિાળા દ્વારા કાયદાિી જોગિાઈઓિો દુરૂપયોગ કરી ડગલેિે પગલે ગ્રાહકો પાસેથી 
બાધેંલ ુસબ-સ્ટેશિ માગંિા પાછળ સામાિાળા કંપિીિી જે દાિત છે, તે અરજદારે આ 
પેરામા ંજણાિેલ છે, તેથી તે બાબત આ કેસ સાથે સકંળાયેલ િથી તે િાત ખોટી છે. 
સામાિાળા દ્વારા લબિજરૂરી રાન્સફોમટર લગાિિામા ંઆિે તો રડસ્રીબ્યશુિ સીસ્ટમિા 
ખચટ અિે રડસ્રીબ્યશુિ સીસ્ટમિા losses બનેં્નમા ંિધારો થાય છે.  

૨.૧૫. ઉપયુટક્ત તમામ રજૂઆતોિે ધ્યાિમા ંલઈ, મખુ્ય અપીલમા ંમાગેંલ દાદ ઉપરાતં િીચે 
મજુબિી દાદ અંગે વિણટય આપિા અરજદારે વિિતંી કરી. 
(૧) સામાિાળા કંપિીિા અવધકારીએ રજૂ કરેલ તેમિા જિાબમા ં તેમિા 

હસ્તાક્ષરિી િીચે તેમનુ ંિામ અિે હોદ્દો દશાટિિા અંગે વિણટય આપિો. 
(૨) કબીર ચોક પી.એમ.ટી. અિે અબુટદા પી.એમ.ટી. િે ફોર પોલ કરિા અિે ત્રીજા 

પક્ષકારિી વિયકુ્ક્તથી સચૂિ લઈ વિણટય આપિો. 
(૩) અરજદારિે બાલજી રેસીડન્સી 100 KVA Compact sub-station માથંી 

જોડાણ આપિા અંગે વિણટય આપિો. 
(૪) જી.ઈ.આર.સી. વિતરણ સરંહતા, ૨૦૦૪ િા ક્લોઝ િ.ં૪.૧(૩), ૪.૫(૧૨) અિે 

૧૩.૪ નુ ંઅપાલિ કરેલ છે કે કેમ, તે અંગે વિણટય આપિો. 
(૫) Electricity Act,2003, Section 2(19), 2(59), 42(1) and Electricity 

Rules, 2005, Section 4 મજુબ સબ-સ્ટેશિ અંગેિી તમામ જિાબદારી 
સામાિાળા કંપિીિી થાય છે કે કેમ તે અંગે વિણટય આપિો. 

(૬) અરજદારિે સબ-સ્ટેશિિી જગ્યા અિે બાધંકામ કરી આપિાનુ ંહોય તો તે અંગે 
થિાર તમામ ખચટનુ ંિળતર મેળિિા અરજદાર હક્કદાર છે કે િહીં, તે અંગે 
વિણટય આપિો. 

(૭) અરજદાર જો compact sub-station આપિા સહમત થાય તો સામાિાળા 
કંપિી અરજદાર પાસેથી િસલેુલ Fixed Service Line Charges ઉપરાતં 
રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- માગંિા/મેળિિા હક્કદાર છે કે િહીં, તે અંગે વિણટય આપિો. 

(૮) ફોર પોલ પી.એમ.ટી. ઉભુ ંકરિાથી reliable electricity supply મળે છે કે 
કેમ તે અંગે વિણટય આપિો.  

૨.૧૬. અરજદારે મળૂ રજૂઆતમા ંિીચે મજુબિી દાદ માગંી. 
        (૧) અરજદારે માગેંલ િીજ જોડાણ અરજદારિી સામે આિેલ ઝુલેલાલ પી.એમ.ટી. 

માથંી આપિા હકુમ કરિો. 
        (૨) કબીરચોક 315 KVA ટુ પોલ પી.એમ.ટી.મા ંપણ લોડ ટેકિીકલી ફીઝીબલ 

હોિાથી તેમાથંી િીજ જોડાણ આપિાિો હકુમ કરિો, અથિા પી.એમ.ટી. િે ટુ 
પોલ થી 630 KVA ફોરપોલમા ં કન્િટટ  કરી અરજદારે માગેંલ િીજ જોડાણ 
આપિાિો હકુમ કરિો. 
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        (૩) અરજદાર કંપિીિે કરકસરયકુ્ત કરિા તેમજ Distribution losses મા ં
ઘટાડો થાય તે રીતે Distribution system નુ ંસચંાલિ કરિાિો હકુમ કરિો. 

         અરજદારિી અપીલમા ંજો કોઈ બાબત ખોટી હોય તો જે બાબત ખોટી હોય 
તેિી સામે સાચી બાબત શુ ં છે તે અંગેિો સ્પષ્ટ જિાબ સામાિાળા રજૂ કરે 
તેિો હકુમ કરિો.      

3.0. Respondent has represented the case as under. 

3.1. It is submitted that all the averments and submissions made 

and contentions raised in appeal of the Appellant are not true 

and they are specifically denied by Respondent. 

3.2. Respondent has submitted relevant facts as under: 

(1) on 17.09.2014, Appellant had applied for power supply for 

construction purpose vide consumer No.100264976 for 

12 KW. The site was surveyed by Respondent’s officials 

and Appellant was explained about requirement of sub-

station for future load. Appellant agreed to provide the 

same and in confirmation of that on 24.09.2014, consent 

letter and to have more confirmatory assurance for 

providing sub-station, an Indemnity Bond was submitted 

by Appellant and construction power supply was released.  

(2) On 24.08.2018, Respondent had received 10 No. of 

applications for new connections (S/100522389 to 

100522391, 100522392 to 100522396 and 100522398 to 

100522399) for 8 KW each for 3 BHK Residential flats. 

Taking into consideration, existing construction service of 

12 KW, total applied load of premise is 92 KW.  

(3) On 28.08.2018, Respondent had intimated Appellant to 

provide distribution sub-station to cater their load 

requirement in accordance with Clause No. 4.36 and 5.13 

of the Supply Code,2015.  

(4) After a lot of correspondence, Appellant was not satisfied 

with the outcome and filed complaint before CGRF of the 

Respondent on 03.12.2018. 



  Case No.17/2019 

  Page 8 of 14 
 

(5) CGRF has ordered in favour of Respondent on the ground 

that keeping in mind the future load of the Appellant’s 

premises, it is necessary to install a sub-station as per 

Clause 4.36 of Supply Code,2015. 

3.3. Respondent has submitted parawise reply as under: 

(1) Contents of Para 2.2 of Appellant are denied. Appellant 

had applied for construction power supply on 17.09.2014. 

At the relevant time, Respondent explained the Appellant 

about requirement of sub-station in their premises 

looking to the future demand of residential scheme. On 

the basis of the understanding of Appellant, willingness 

and on agreement, indemnity bond was provided by 

Appellant and he assured to comply with the requirement.  

(2) Contents of Para 2.3 to 2.6 are denied. Appellant has in 

detail provided information of the nearby sub-statin which 

can cater to his load but it is pertinent to note that there 

are three Pole Mounted Transformers located in the 

vicinity of Appellant and total load sanctioned on these 

transformers are 2622 KVA (2360 KW). It is not technically 

feasible to increase the load in those transformers as 

already the capacity of transformers for availing 

distribution at 75% loading is at 945 KVA. 

 Looking at the load sanctioned of 2360 KW, no margins 

are available to release further load. 

 In view of the above, as mentioned by Appellant 

mentioning   Clause No. 4.1 of Supply Code, 2015, it is 

technically not feasible to releases further load from above 

three transformers.   

Nearby 

Sub-stations 

TR size 

(KVA) 

MD 

(KVA) 

% 

Demand 

Total 

sanctioned 

load (KW) 

Zulelal PMT 630 493 78 1414 

Kabir Chowk 315 240 76 479 

Arbuda Society 315 254.12 80 467 

Total 1260   2360 

 2622(KVA) 



  Case No.17/2019 

  Page 9 of 14 
 

 As seen from the above all three transformers are running 

at above 75% capacity. 

(3) The contents of Para 2.7 are denied. As per Section 42(1) 

of the Electricity Act, 2003, Licensee is responsible to 

develop and maintain efficient and reliable network. 

Accordingly, to provide efficient and reliable power supply 

sub-station is required from Appellant.  

(4) The contents of Para 2.8, 2.9(1) and 2.9(2) are objected as 

the example quoted by Appellant of Amaraiwadi area has 

no relevance with location of Appellant as well as with this 

matter. It is the sole responsibility of Respondent to 

provide efficient and reliable network. In the existing 

system of company currently there are more than 8500 

transformers. Quoting of some isolated examples are not 

relevant and tenable. Each location has got its own merits 

and demerits.  

(5) The contents of Para 2.9(3) has already been clarified in 

above point. 

(6) The contents of Para 2.10 and 2.11 are not relevant to this 

case. 

3.4. During hearing held on 26.03.2019 Respondent was directed to 

provide technical details along with justification of technical 

infeasibility to provide supply at premise of Appellant. 

Respondent has submitted rejoinder on 03.04.2019 and stated 

as under: 

(1) During application for supply of construction power, 

Respondent had visited site and identified future load 

requirement. To release load on existing overloaded 

network was not possible. Hence, developer was requested 

to provide and agreed to provide constructed sub-station 

in their premises as there is sufficient space available at 

said premises to provide sub-station and submitted 

consent letter and Indemnity bond on 24.09.2014. 
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(2) All Three Pole Mounted Transformers are already having 

total sanctioned load of 2622 KVA (2360 KW). But in 

reality it will have much higher connected load to the 

system due to installation of additional appliances like AC 

& TV over the period of time, for which Respondent has to 

maintain reliability and consistency.  

- Total capacity of three transformers as mentioned 

by Appellant is 1260 KVA and available capacity at 

75% loading of 1260 KVA is 945 KVA.  

- All three transformers are loaded more than 75%. 

- Looking to future normal load growth of existing  

consumers, sanctioned load and existing 

transformer loading, no margins are available to 

release further load, for which details are given in 

para No.3.3(2). 

(3) All Three Pole Mounted Transformers are located across 

road of 24.38 metre. So in case of any cable fault, it may 

become difficult to restore immediately as it requires Road 

Opening permission from AMC. 

(4) As Kabir Chawk and Arbudagiri PMTs are located on 

running of the road, any modification will lead to 

encroachment on road and hindrance to traffic movement. 

So it is not possible to convert it into Four Pole at this 

juncture. Whereas Zulelal PMT is already Four Pole PMT 

and margins are not available since it is loaded more than 

75%. 

(5) As per provision under Clause No. 4.36 of Supply Code 

2015, Respondent found that it is necessary to install sub-

station at said premises and the same was conveyed to 

Appellant while releasing the power for construction.  

(6) As per Section 42(1) of the Electricity Act, 2003, 

Respondent is responsible to develop and maintain 

efficient and reliable network. Accordingly, to provide 
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efficient and reliable power supply, sub-station is required 

for the above mentioned scheme. 

(7) As per Section 43(1) of the Electricity Act,2003 and Clause 

No.4.1 of Supply Code 2015, there is no technical 

feasibility to provide supply to new connections from 

existing network looking to above constraints.    

3.5. It is submitted that Appellant has given assurance through 

Indemnity Bond to provide sub-station in his scheme and shall 

abide by the same. Even otherwise, as per Clause 4.36 and 5.13 

of Supply Code, 2015, it is the Respondent to decide space for 

distribution transformer as and when required to cater 

demanded load efficiently of its consumers. 

 All the allegations raised by Appellant in his Appeal are denied. 

The present appeal deserves to be dismissed.     

   ::: 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.  

4.1. Facts of the case and documents on record reveal that Appellant 

has basically raised the issues as under. 

(1) that Respondent has been asking space for locating 

transformer in the premises of Appellant where electric 

connections are demanded. 

(2) that the nearby existing transformers and electric network 

are available, even though installation of new transformer 

in the premises of Appellant is asked by Respondent.  

(3) that at the time of asking construction service, 

Respondent had forced Appellant for giving consent letter 

for providing space for transformer in the premises of 

Appellant.  

4.2. While considering the case Forum has decided the prayer of 

Appellant taking support of Clause No. 4.36 of Supply 
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Code,2015 and directed Appellant to provide the space for sub-

station for new connections.  

4.3. The first issue that needs to be considered relates to the 

space/land for installing the transformer centre. To deal with 

Gujarat Electricity Regulatory Commission (Electricity Supply 

Code & Related Matters) Regulations, 2015, has a provision in 

this regard vide Clause No. 4.36 and 5.13, which state as under: 

4.36:If the licensee is of the opinion that provision of supply requires 

installation of a distribution transformer within the applicant’s 

premises, the applicant shall make available to the licensee a 

suitable room or portion of land within his premises for 

installation of the distribution transformer. 

5.13:  The consumer shall provide space of requisite dimensions and at 

convenient location as mutually agreed between the consumer 

and the licensee, free of charge, for erection / installation of that 

part of service line that falls within his premises, transformers, 

switch gear, meter and all other apparatus up to the point of 

commencement of supply. The whole of service line and other 

apparatus shall be deemed to be the property of the licensee and 

shall remain under his control. 

 Therefore, above provisions mandate that Respondent 

distribution licensee would decide the requirement of electrical 

equipment on existing electric network or otherwise in 

accordance with requirement of contract demand of Appellant 

with justifying technical requirement of electric system for 

catering electric supply to Appellant.  

4.4. To deal with second issue raised by Appellant, Para 2.3 to 2.6 

are replied by Respondent vide para 3.3(2). Loading of all three 

transformers are shown along with sanctioned capacity of load 

on each transformer and suggested that load demand of 

Appellant is not technically feasible to cater from all above 

nearby exiting transformers. 

 The distribution licensee shall plan distribution system 

expansion and reinforcement with all other measures to 
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accommodate the advancement in technology prevailing at the 

time with optimizing the number of distribution transformers 

and their location at the electrical load centres with economical 

HT and LT ratio.  

4.5. Regarding third issue that Respondent had asked consent letter 

for providing space for transformer centre at the time of 

construction service, but for said issue, Appellant has not 

produced any documentary evidence. On other side, Respondent 

said that looking to the plot area and construction approved and 

future load demand of Appellant for that premises, consent for 

providing transformer centre was asked to cater requirement of 

contracted demand of Appellant.  

 Appellant stated that for want of electric connection for 

construction work, he could have accepted the demand of 

Respondent and provided consent letter for providing space for 

transformer centre at initial point of time.  

 On observation of documents, Appellant had submitted consent 

letter/Indemnity Bond for providing Grade-II sub-station at his 

premises at the time of availing construction service. Here it is 

assumed that construction service is for construction activities 

and it is of temporary nature. Therefore, procedure for 

temporary connections should be followed as per Clause 4.45 to 

4.59  of Supply Code,2015.   

Looking to said provisions, Respondent has to adhere to the said 

provisions while providing so called construction service i.e. 

temporary supply to any Applicant.  

4.6. Appellant has submitted rejoinder and made prayer as per Para 

No.2.15. Looking to the contents of prayers, said contentions 

were not raised before CGRF and were not decided by CGRF. 

Hence on that part of contentions of prayers, Appellant has to 

approach before CGRF first. Hence except Para No.2.15(1), other 

issues are not decided. 
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4.7. Consumer Grievances Redressal Forum & Ombudsman 

Regulation,2011, Notification No.2/2011, Clause 3.33 read as 

under: 

 “Clause 3.33: The Ombudsman may hear the parties and may 

direct the parties to submit written statements of submissions in 

the matter.” 

 At the time of filing the reply before Ombudsman, as per this 

provision it is mandatory to mention the name and designation 

of the officer concerned of Respondent.  

4.8. Looking to the above observations, as Appellant has initially 

given consent for opting Grade-II sub-station vide Indemnity 

Bond at the time of demanding construction service, and later 

on after completing construction work, he has demanded 

electric connections of 80 KW load. On the basis of technical 

feasibility ground, Respondent had asked sub-station for 

installation of transformer to cater required load demand of 

Appellant, is as per relevant provisions of Clause 4.36 of Supply 

Code, 2015. Hence plea made by Appellant in Para No.2.16(1) 

and (2) is rejected.   

4.9. I order accordingly. 

4.10. No order as to costs. 

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

 
 

 
 

           (Dilip Raval) 

                   Electricity Ombudsman 
                 Gujarat State 

 
 
Ahmedabad. 

Date: 24.04.2019. 


