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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં૮૯/૨૦૧૮ 

 

અરજદાર : મે. સમર્થ રીયાલીટીસ, 
   “યનુીઝા” દેવ આશિષ બિઝનેસ પાર્થની િાજુમાાં 
   રામદેવનગર, એસ.જી.હાઈવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪. 
   
રજૂઆત કરિાર: શ્રી ભરતભાઈ સી. િાહ, અશિકૃત પ્રશતશનશિ 
   શ્રી િાબભુાઈ આર. ર્ાંઝારીયા, અશિકૃત પ્રશતશનશિ 
   શ્રી મેહલુભાઈ રે્. ચોચા, અશિકૃત પ્રશતશનશિ 

    

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા :  મેનેજર 
   ટોરેન્ટ પાવર બલશમટેડ  
   જ્યબુિબલ હાઉસ, િીજો માળ, િાહપરુ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ 
 
રજૂઆત કરિાર:  શ્રી ડી.રે્.પટેલ, એ.જી.એમ., ટોરેન્ટ પાવર બલશમટેડ, અમદાવાદ  

શ્રી જી.રે્.િાહ, મેનેજર, ટોરેન્ટ પાવર બલશમટેડ, અમદાવાદ 
      :: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, ટોરેન્ટ પાવર બલશમટેડ, અમદાવાદના ગ્રાહર્ ફરરયાદ શનવારણ ફોરમની ફરરયાદ 

નાં.૧૩૭/૨૦૧૮ અન્વયે અપાયેલ હરુ્મ ક્રમાાંર્ ૨૫૪૬ તા.૨૫.૦૮.૨૦૧૮ ર્ી નારાજ ર્ઈ અતે્ર 
રજૂઆત ર્રેલ છે. જે રજૂઆતને આ ર્ચેરીના રે્સ રજીસ્ટરે દાખલ ર્રી રે્સ નાં.૮૯/૨૦૧૮ ર્ી 
નોંિેલ છે. આ રે્સની સનુવણી તા. ૨૫.૧૦.૨૦૧૮ અને તા.૧૫.૧૧.૨૦૧૮ ના રોજ રાખવામાાં 
આવેલ. 

૨.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મજુિ રજૂઆત ર્રી. 
૨.૧. અરજદારે તા.૧૧.૧૦.૨૦૧૭ િા રોજ ૧૦ હોસસ પાિર અિે ૫ કક.િોટ લાઈટીંગ લોડ, કુલ ૧૨.૪૬ 

કક.િોટ િીજભારિા િીજ જોડાણ માટે અરજી કરેલ. મજૂંર કરેલ પ્લાિિી િકલ તથા દસ્તાિેજી 
પરુાિા સામાિાળા િીજ કંપિીિે રજૂ કરી રૂ. ૩૪૮૭૦/- ચકેથી ભરપાઈ કરેલ. 

 સામાિાળા કંપિી દ્વારા તા.૦૨.૦૮.૨૦૧૮ સધુી િીજ જોડાણ આપિામા ંઆિેલ િહીં, જેથી 
અરજદારે સામાિાળા કંપિીિા ફોરમ સમક્ષ ફકરયાદ દાખલ કરેલ.  
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 ફોરમ દ્વારા કેસ િ.ં ૧૩૭/૨૦૧૮ થી સદર ફકરયાદિે િોંધીિે તા.૨૪.૦૮.૨૦૧૮ િા રોજ હકુમ 
કરિામા ંઆિેલ, જેિી િકલ અરજદારિે તા.૦૧.૦૯.૨૦૧૮ િા રોજ પ્રાપ્ત થયેલ. ફોરમિા 
હકુમથી િારાજ થઈ અરજદારે હાલિી રજૂઆત વિદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષ દાખલ કરેલ છે. 

૨.૨. િીજ જોડાણિી અરજી કયાસિા આશરે બે કદિસ પછી સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા સ્થળ પર 
તપાસ કરિામા ંઆિેલ, તે િખતે સબ-સ્ટેશિિી જરૂર છે તેિો કોઈ પત્ર અરજદારિે આપિામા ં
આિેલ િહીં. સામાિાળા િીજ કંપિીિા Customer Care પર તપાસ કરતા ં િિા િીજ 
જોડાણિી અરજી R.O. permission મજૂંરી હઠેળ પડતર હોિાનુ ંજણાિેલ. R.O. permission 

No.7946 તા. ૦૧.૦૧.૨૦૧૮ ના રોજ આપવામાાં આવેલ. ત્યાર િાદ તા.૧૪.૦૩.૨૦૧૮ ના       
રોજ, એટલ ેરે્ અરજદારની અરજી ર્યાથના ૮૩ રદવસ પછી સિ-સ્ટેિન અંગેનો લીગલ ડોક્યમેુન્ટ 
ર્યાથ િાદ મળવ,ુ તેમ જણાવીને સામાવાળા ર્ાંપની દ્વારા પત્ર મોર્લવામાાં આવેલ. 

૨.૩. ફોરમ સમક્ષ સામાિાળા કંપિી દ્વારા અરજદારિે તા.૦૨.૧૨.૨૦૧૭ િા રોજ, એટલે કે અરજી 
કયાસિા ૧૮૩ કદિસ પછી સબ-સ્ટેશિ અંગેિા દસ્તાિેજો કરિા જણાિતો પત્ર પોસ્ટ દ્વારા 
મોકલિામા ંઆિેલ છે, તેમ જણાિિામા ંઆિેલ. સદર પત્ર મોકલિા અંગેિો કે પત્ર મળ્યા 
અંગેિા કોઈ પરુાિા સામાિાળા કંપિી દ્વારા રજૂ કરાયેલ િથી, તેમજ પત્રિી િકલ પણ 
અરજદારિે આપેલ િથી. 

૨.૪. સદર સ્થળ પર અરજદારિા િામે સિીસ િ.ં ૮૧૮૬૦૯ થી ૧૦ કક.િોટનુ ંિીજ જોડાણ હાલમા ં
કાયસરત છે. અરજદારિે િવુ ં િીજ જોડાણ મળ્યા બાદ સદર િીજ જોડાણ રદ્દ કરિાનુ ં છે. 
અરજદારે માગેંલ િીજ પરુિઠો technically feasible છે. જેથી સામાિાળા દ્વારા માગંિામા ં
આિેલ સબ-સ્ટેશિિી માગંણી ગેરવ્યાજબી અિે કાયદા વિરૂધ્ધિી છે. 

૨.૫. અરજદારિા પ્લોટિો વિસ્તાર ૬૮૬.૫૯ ચો.મી. છે, જેમાથંી રોડ લાઈિમા ં૮૩.૦૨ ચો.મી. જ્ગ્યા 
કપાતમા ંજાય છે. એપ્રોચ રોડ તથા માજીિિી જ્યા છોડયા પછી ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરિો built up 

area ૨૬૭.૬૧ ચો.મી. રહ ેછે. 
૨.૬. અરજદારિા પ્લોટમા ંમીટર રૂમમા ંઅિે urinal માાં જવા માટેનો રસ્તો છોડી જો સિ-સ્ટેિન 

િનાવવામાાં આવે તો તે ગટર લાઈન પર િાાંિવ ુપડે તેમ છે, તેમજ રોડર્ી ર્ાયદેસરનુાં માજીન 
છોડયા શસવાય િાાંિવુાં પડે તેમ છે.  

 અરજદારના ૯ યશુનટ છે જેના માટે ૯ સવીસની માાંગણી ર્રવાની જરૂરરયાત છે. અરજદાર LED 

bulb તેમજ ફાઈવ સ્ટાર રેટીંગવાળા એપ્લાયાંસીઝને ગણતરીમાાં લઈને વીજભારની માાંગણી 
ર્રવાના છે.  

૨.૭. અરજદારે નીચે દિાથવેલ સ્ર્ીમમાાં વીજ જોડાણ માટે સામાવાળા વીજર્ાંપનીને સિ-સ્ટેિન આપેલ 
છે.  

 (૧) સહજ સોભેરીયમ  : ગ્રેડ ૨ સિ-સ્ટેિન  
 (૨) રાજ્યિ રીવા    :  ગ્રેડ ૨ સિ-સ્ટેિન ૨ એર્સ્રા પ્લીંર્ સારે્ 

(3) રાજ્યિ રીવેંટા   : ગ્રેડ ૨ સિ-સ્ટેિન  
(૪) રાજ્યિ રીવેરીયમ:      ગ્રેડ ૨ સિ-સ્ટેિન 
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(૫)    રાજ્યિ રેયાન્સ    :     ગ્રેડ ૨ સિ-સ્ટેિન 

(૬)    રાજ્યિ રરવેરા     :     ડિલ ડેર્ર સિ-સ્ટેિન 

(૭) રાજ્યિ રાઈસ     : ડિલ ડેર્ર સિ-સ્ટેિન ૩ નાંગ એર્સ્રા પ્લીંર્ સારે્. 
૨.૮. અરજદારની સદર સ્ર્ીમમાાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરનો નાનો શવસ્તાર, એપ્રોચ રોડ, માજીન વગેરે છોડયા 

પછી સિ-સ્ટેિનની જગ્યાયા રહતેી નર્ી. જે જગ્યાયા છે ત્યાાં સલામતીના ર્ારણોસર સિ-સ્ટેિન 
આપી િર્ાય તેમ નર્ી, તે િાિતને ધ્યાને લઈ શનણથય ર્રવા અરજદારે અરજ ર્રી.  

૨.૯. અરજદારની જગ્યાયાને અડીને આવેલ સામાવાળા ર્ાંપનીના દેવાશિષ િીઝનેસ પાર્થ સિ-સ્ટેિનમાાં 
હાલમાાં 315 KVAનુાં રાન્સફોમથર લગાવેલ છે, જેમાાં દેવાશિષ પાર્થના તમામ જોડાણો ચાલ ુ
ર્રવામાાં આવેલ છે. આ સિ-સ્ટેિન સાત વષથ જૂનુ ાં છે. સદર સિ-સ્ટેિન તેના લોડ રે્પેસીટીના 
૫૦% લોડ પર ચાલે છે. સદર સિ-સ્ટેિનની 315 KVA રે્પેસીટીને જો 999 KVA સિુી ર્રી 
િર્ાય તો અરજદારે માાંગેલ ૧૨.૪૬ રર્.વોટ વીજભારનો વીજ પરુવઠો પરૂો પાડી િર્ાય તેમ છે. 

૨.૧૦. અરજદારે નીચે મજુિ દાદ માાંગી. 
 (૧) નવા વીજ જોડાણ નાં.૧૦૦૪૬૯૬૮૭ ને તાત્ર્ાલીર્ ચાલ ુર્રવા હરુ્મ ર્રવો. 
        (૨) અરજદારની સ્ર્ીમમાાં સામાવાળાની સિ-સ્ટેિનની માાંગણી અંગે શનણથય ર્રવા શવનાંશત ર્રી.  
૨.૧૧. અરજદારે તા.૧૫.૧૧.૧૮ ના રોજ લબેખતમાાં નીચે મજુિ રજૂઆત ર્રી. 

(૧) સામાવાળા વીજ ર્ાંપનીના તા.૨૫.૧૦.૧૮ ની રજૂઆતના જવાિમાાં પેરા નાં.૧ માાં   

દિાથવેલ સરનામા અંગે અરજદાર સાંમત નર્ી. અરજદારનુાં સરનામુાં તા.૨૨.૧૧.૧૭ ના 
“લોડ  બ્રેર્અપ“ પત્ર તર્ા MSP િીફ્ટીંગ અરજીમાાં જણાવ્યા મજુિનુાં છે.  

(૨) સામાવાળા વીજ ર્ાંપની પ્લોટ એરીયા મજુિ વીજભાર એસેસ ર્રે છે તેમ જણાય છે, જે 
દ્વારા વધ ુવીજભાર એસેસ ર્રી સિ-સ્ટેિનની માાંગને વ્યાજિી ઠેરવવાનો પ્રયાસ ર્રે  
છે. વીજભારની શવગતની માાંગણી અન્વયે સામાવાળા વીજ ર્ાંપની સમય પસાર ર્રતી 
હોય તેમ જણાય છે. 

(૩) તા.૦૨.૧૨.૧૭ નો સામાવાળા વીજ ર્ાંપનીનો પત્ર વાાંચી િર્ાય તેમ નર્ી જે RPAD ર્ી 
મોર્લવામાાં આવેલ હોય તેમ જણાય છે, જેમાાં ૨૮૫૦ લખેલ છે. પત્ર નાં.૨૭૦૭ તર્ા 
તારીખ ૧૮.૦૩.૧૮ લખેલ છે, જેમાાં Reminder લખેલુાં નર્ી. સામાવાળા વીજ ર્ાંપનીએ 
તા.૦૨.૧૨.૨૦૧૭ ના પત્ર અંગનેી વાત ઉપજાવી ર્ાઢેલ છે.  

(૪) R.O. permission service No.100469687 માટેની છે, જેમાાં સ્રે્ચ આપેલ નર્ી, 
જેર્ી તે MSP shifting માટેની છે રે્ રે્મ તે નક્કી ર્રી િર્ાય તેમ નર્ી, જેર્ી તેને 
માન્ય રાખી િર્ાય તેમ નર્ી. 

(૫) દેવ આશિષ રાન્સફોમથર 315 KVA ની જગ્યાયાએ 500 KVA નુાં ર્રે તો તેના પર 1000 

KVA load માંજૂર ર્રી િરે્ તેમ છે, તેર્ી તેમાાં હાલનો 613 KVA load તર્ા 247 

KVA load મળી કુલ 860 KVA load માંજૂર ર્રી િર્ાય તેમ છે.  
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(૬) અરજદારે તા.૨૨.૧૧.૧૭ ની લોડ બ્રેર્અપની અરજી તા.૦૫.૦૪.૧૮ ની અરજી,MSP 

shifting ના quotation ની નર્લ તર્ા સવીસ નાં. ૮૧૮૬૦૯ના ઓક્ટોિર,૨૦૧૮ના 
વીજબિલની નર્લ રજૂ  ર્રી. 

(૭) અરજદારે િાાંિર્ામની સવીસ નાં. ૧૦૦૪૬૯૬૮૭ અંગે નીચે મજુિ જણાવેલ. 
(અ) તા.૧૧.૧૦.૧૭ ની 5KW + 10 HP = 12.5KW ની construction માટેની 

અરજી અંગે નાણાાં ભરપાઈ ર્રેલ છે. સદર વીજ જોડાણ મળ્યા િાદ 10 KW 

ની સવીસ નાં. ૮૧૮૬૦૯ને રદ ર્રાવવાની છે, એટલ ે રે્ સામાવાળા વીજ  
ર્ાંપનીએ 2.5 KW નો વીજભાર વિારે આપવાનો ર્ાય છે, જે આિરે ૧૩ 
મરહનાર્ી આપવામાાં આવેલ નર્ી. ઈલેક્રીસીટી એક્ટ,૨૦૦૩ના સેક્િન નાં.૪૩ 
નુાં અપાલન ર્રેલ છે. 

(િ) અરજદારે માાંગણી ર્રેલ વીજ પરુવઠો “technically feasible” હોવા છતાાં 
નહીં આપીને અરજદારને unauthorized વીજ પરુવઠો વાપરવા અર્વા ચોરી 
ર્રવા મજબરૂ ર્રનારુ, પેનલ્ટી ભરાવનારૂ, અરજદારનુાં નાર્ દિાવી ર્ાંપનીની 
મરજી મજુિની િરતોએ સિ-સ્ટેિનની જગ્યાયા આપવા રે્ િાાંિેલ ુસિ-સ્ટેિન 
આપવા રે્ fixed service line charges ઉપરાાંત સિ-સ્ટેિન માટે 
રૂ.૫,૯૦,૦૦૦/- ભરવા મજબરૂ ર્રનારૂ છે.  

(૮) અરજદારની સ્ર્ીમમાાં હવે પછી ર્રાનાર અરજી માટે સિ-સ્ટેિન અંગે અરજદારે નીચ ે
મજુિ રજૂઆત ર્રી. 

 (અ) ઈલેક્રીસીટી એક્ટ,૨૦૦૩ ના સેક્િન ૪૨(૧) ની જોગવાઈ મજુિ... 
“Distribution System” ને maintain અને develop ર્રવી તે સામાવાળા 
વીજ ર્ાંપનીની ફરજમાાં આવે છે.  
ઈલેક્રીસીટી એક્ટ,૨૦૦૩ ના સેક્િન ૨(૬૯) માાં “સિ-સ્ટેિન“ ની વ્યાખ્યા 
દિાથવેલ છે, જે મજુિ પણ તેને maintain તર્ા develop ર્રવાની જવાિદારી 
સામાવાળા વીજ ર્ાંપનીની છે.  

(િ) સિ-સ્ટેિનની જ્યાાં જરૂર હોય ત્યાાં ઈલેક્રીસીટી એક્ટ,૨૦૦૩ ના સેક્િન ૧૬૫ 
મજુિ તર્ા Supply Code,2015, Clause 4.36 ની જોગવાઈ મજુિ સેક્િન 
૬૭(૩) મજુિ વળતર આપવાની જોગવાઈને ધ્યાને લવેા અરજ ર્રી. 

(ર્) સામાવાળા વીજ ર્ાંપનીની સિ-સ્ટેિન માટેની જમીન મેળવવા અંગે રે્ િાાંિેલ ુ
સિ-સ્ટેિન આપવા અંગે ર્રવામાાં આવતા ર્રાર અંગે રજૂઆત ર્રી સિ-
સ્ટેિનનુાં વળતર ઈલેક્રીસીટી એક્ટ,૨૦૦૩ ના સેક્િન ૬૭(૩) મજુિનુાં નર્ી તે 
અંગે ધ્યાન દોરેલ. 

(ડ) સામાવાળા વીજ ર્ાંપનીએ compact sub-station મરૂ્વા માટે ગ્રાહર્ પાસેર્ી 
fixed service charge ઉપરાાંત રૂ. ૫,૯૦,૦૦૦/- વસલુેલ છે તર્ા ૬ ર્ી ૮ 
માસ િાદ compact sub-station મરેૂ્લ છે. Compact sub-station પેટે 
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ચાર્જ વસલુવો નહીં તેમ હરુ્મ હોવા છતાાં સામાવાળા વીજ ર્ાંપની તેનુ ાં પાલન 
ર્રતી નર્ી. 

 અરજદારની અન્ય િાાંિર્ામની સાઈટ પર જ્યારે જ્યારે સિ-સ્ટેિનની માાંગણી 
ર્રવામાાં આવેલ છે ત્યારે ત્યારે અરજદારે સામાવાળા વીજ ર્ાંપનીને સિ-સ્ટેિન 
આપેલ છે. 

(૯) સામાવાળા વીજ ર્ાંપનીએ સિ-સ્ટેિનની માાંગણીની જાણ સમયસર નહીં ર્રી, સિ-
સ્ટેિનની જગ્યાયા આપવામાાં ર્ાબ ુિહારના સાંજોગો ઉભા ર્રેલ છે.  

(૧૦)   અરજદારે મખુ્ય અપીલમાાં જણાવેલ દાદ ઉપરાાંત નીચે જણાવેલ મદુ્દા પર શનણથય  આપવા 
શવનાંતી ર્રી.  
(અ) સિ-સ્ટેિન maintain and develop ર્રવાની ફરજ લાયસન્સીની છે રે્ રે્મ 

તે અંગ ેશનણથય આપવા શવનાંતી ર્રી. 
       (િ) અરજદાર ઈલેક્રીસીટી એક્ટ,૨૦૦૩ ના સેક્િન ૧૬૫ અને ૬૭(૩) મજુિ સિ-

સ્ટેિન અંગ ેવળતર મેળવવા હક્કદાર છે રે્ નહીં તે અંગે શનણથય આપવા શવનાંતી 
ર્રી. 

       (ર્) Fixed service line charges ઉપરાાંત ર્ાંપની compact sub-station ના 
રૂ.૫,૯૦,૦૦૦/- વસલુ ેછે તે ર્ાયદેસર છે રે્ રે્મ તે અંગે શનણથય આપવા શવનાંતી 
ર્રી. 

       (ડ) અરજદારે અરજી ર્યાથ પછી સિ-સ્ટેિનની માાંગણી ર્રતો પત્ર રે્ટલા રદવસમાાં 
આપવો જોઈએ તે અંગે શનણથય આપવા શવનાંતી ર્રી. 

       (ઈ) અરજદારની સવીસ નાં. ૧૦૦૪૬૯૬૮૭નો વીજ પરુવઠો અરજી ર્યાથના ૧૩  
મરહના પછી નહીં આપી લાયસન્સીએ ઈલેક્રીસીટી એક્ટ,૨૦૦૩ ના સેક્િન 
૪૩(૧) નુાં અપાલન ર્રેલ છે રે્ નહીં તે અંગે શનણથય આપવા શવનાંતી ર્રી. 

૨.૧૨. તા.૧૩.૧૨.૨૦૧૮ના રોજ અરજદારે નીચે મજુિ લબેખતમાાં જણાવેલ. 
(૧) સામાવાળા ર્ાંપની દ્વારા તા.૦૨.૧૨.૧૭નો પત્ર અરજદારને hand delivery ર્ી 

આપવામાાં આવેલ નર્ી રે્ RPAD ર્ી મોર્લવામાાં આવેલ નર્ી, જે પત્ર અરજદારને 
મળેલ નર્ી. સામાવાળાએ સદર પત્ર ઈલેક્રીસીટી એક્ટ,૨૦૦૩ ની ર્લમ ૧૭૧ મજુિ 
િજાવેલ નર્ી. તા.૧૮.૦૩.૧૮ ના પત્રર્ી સિ-સ્ટેિન અંગેના લીગલ ડોક્યમેુન્ટ ર્યાથ 
િાદ મળવુાં તેમ અરજદારને અરજી ર્યાથના પાાંચ મરહના િાદ જણાવેલ છે.  

(૨) સામાવાળા વીજ ર્ાંપનીના ર્હવેા મજુિ 11’ - 7” x 17’-11” ની સિ-સ્ટેિનની 
જોગવાઈ માંજૂર ર્રેલ પારર્િંગની જગ્યાયામાાં ર્રી અને compact sub-station ના 
રૂ.૫,૯૦,૦૦૦/- ભરીએ તો AMC તરફર્ી B.U.permissionમળે તેમ નર્ી અને સિ-
સ્ટેિનની જગ્યાયાની વ્યવસ્ર્ા ના ર્રીએ તો સામાવાળા વીજ પરુવઠો આપતા નર્ી. 

(૩) અરજદારે Annexure-14 મજુિ સામેલ ર્રેલ પત્ર અને પ્લાનમાાં િતાવેલ જગ્યાયાએ 
transformer plinth આપવા માટે જગ્યાયા મળેલ છે તે મજુિ transformer plinth 
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ની જગ્યાયા સ્વીર્ારી સવીસ નાં. ૧૦૦૪૬૯૬૮૭નુાં વીજ જોડાણ તાત્ર્ાલીર્ અપાવવા અને 
અરજદારની સ્ર્ીમમાાં અન્ય અરજીઓ સ્વીર્ારીને વહલેામાાં વહલેી તરે્ વીજ પરુવઠો પરૂો 
પાડવા નમ્ર અરજ ર્રી.  

૨.૧૩.  તા.૨૮.૧૨.૨૦૧૮ ની અરજી અન્વયે અરજદારે જણાવેલ રે્ તા.૧૩.૧૨.૧૮ ની રજૂઆત સાંદભ ે
transformer plinth સ્વીર્ારીને સશવિસ નાં. ૧૦૦૪૬૯૬૮૭ તર્ા નવા વીજ જોડાણની અરજી 
સ્વીર્ારીને વીજ પરુવઠો પરૂો પાડવા સામાવાળાએ મૌબખર્ તૈયારી દિાથવેલ છે. અરજદારની 
જગ્યાયામાાં આવેલ MSP િીફ્ટ ર્રી આપવા જણાવેલ છે. અરજદારની અરજી સાંદભથમા ાં સામાવાળા 
સારે્ સમાિાન ર્યેલ છે, તેમ અરજદારે જણાવેલ છે.     

3.0. Respondent has represented the case as under: 

3.1. Appellant is demanding for extension of load in his service connection 

without providing constructed sub-station. 

3.2. On 11.10.2017, application for new connection for 5KW + 10 HP LT 

load under commercial category was registered by appellant.  

3.3. On 12.10.2017, officer concerned of Respondent conducted site visit 

and informed the representative of appellant for submission of details 

of load breakup.  

3.4. On 22.11.2017, Appellant has provided the details of load breakup and 

based on the documents submitted by Appellant, Respondent has 

communicated Appellant to establish distribution sub-station at the 

premises of Appellant vide letter No.2850.  

3.5. It is submitted that Respondent had submitted the Road Opening 

proposal on 01.01.2018 for execution of service No. 100469687 before 

AMC, based on the request of MSP shifting letter of Appellant, and it 

is not related with present issue.  

3.6.   Vide letter dated 14.03.2018, Appellant was reminded that it was 

essential to complete the process for providing space for sub-station 

for processing the application.  

3.7. As per the argument of Appellant the nearby Dev Ashish sub-station 

is seven years old and working with 50% loading is not correct. It was 

commissioned in February,2016 and maximum existing loading on 

transformer is 68% (214 KVA) with sanctioned load on transformer is 

552 KW commercial. Appellant is already using power from exiting 

service No.818609 with sanctioned load of 10KW, but due to technical 
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reason it is not feasible to cater the load to the Appellant from nearby 

exiting sub-station.  

3.8. Vide rejoinder dated 21.11.2018, Respondent has submitted as under. 

(1) Respondent has already informed the Appellant vide letter dated 

02.12.2017 at his registered address to provide sub-station. On 

non-receiving any response, again on 14.03.2018 Respondent 

has intimated Appellant that it is essential to complete the 

process for providing space for sub-station for demand of 

Appellant.  

(2) As per the advise given by Ombudsman during the course of 

hearing, the site was visited again on 26.10.2018 and the 

feasible location was shown to representative of Appellant at site 

and same was conveyed to Appellant by RPAD letter dated 

29.10.2018, which was returned back due to not finding 

Appellant at the address mentioned.     
(3) After the hearing dated 15.11.2018 and making correction in the 

address of appellant, written letter of Respondent dated 

29.10.2018 was sent by RPAD to Appellant along with probable 

location of Sub-station, however Appellant had never 

communicated to Respondent to correct the postal address. 

Respondent had communicated with Appellant with postal 

address as filled up by appellant in application form (for 

construction service). 

(4) It is submitted that total area of plot of Appellant admeasured to 

686.59 sq.metres and accordingly assessed load is 247 KVA and 

in view of this Respondent has asked for providing the space for 

sub-station. Therefore, argument of Appellant as mentioned in 

Para No.2.11(1), (2) is not correct.  

(5) The argument put up by Appellant based on the letter dated 

02.12.2017 is not acceptable. The said letter is presented before 

Ombudsman during course of hearing and said letter is 

readable.  



  Case No.89/2018 

  Page 8 of 10 
 

(6) Appellant vide rejoinder dated 15.11.2018 has submitted that 

Respondent can release two times load than capacity of 

transformer and can release load from nearby Dev Ashish Sub-

station, which is not correct. The load of Appellant is commercial 

load with DF-1. The existing loading of said transformer is 68% 

(214 KVA) with sanctioned commercial load is 552 KW, in which 

524 KW load was applied at initial stage. Therefore, arguments 

as mentioned in Para No. 2.11(3), (4) and (5) are misleading. 

(7) In reference to Para No.2.11(8), Respondent has referred Clause 

No. 4.36 of Supply Code,2015 and stated that action taken by 

Respondent is as per norms.  

(8) Respondent has pointed out that the question regarding future 

scheme application/load demand of Appellant and raised the 

point which was not presented before CGRF, hence this may be 

considered as a part of present grievance.  

(9) Respondent has stated to dismiss the appeal of Appellant as it 

is not maintainable.  

    ::: 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. Appellant had applied for electric connection as per Para 2.1 for 12.46 

KW. As per Para 2.4, Appellant is having service No.818609 for 10KW 

and it is stated that after getting new electric service for construction, 

said service No.818609 would be treated as cancelled. 

 As applied load is of 12.46 KW and existing load of service No.818609 

is of 10 KW, it would not be a technical question to grant new electric 

service demanded by Appellant. 

4.2. In this case, after receipt of application as per Para 2.1, Respondent 

had asked space for sub-station considering the plot area and 
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construction as approved with map and assessed load requirement 

of Appellant.  

 As per Clause 4.36 of Supply Code,2015, Respondent has acted and 

intimated Appellant for providing space for sub-station. 

4.3. In this issue, it is seen that Appellant had developed a scheme where 

service No.818609 is situated, and constructed a commercial 

building. 

 In view of Electricity Supply Code and Related Matters Regulations, 

2015, Notification No.4 of 2015, it is required to read Clause 4.8 

Reconstruction of existing property. 

 Clause 4.8: 

“In case of demolition and reconstruction of the entire premises or building, the existing 

consumer installation shall be surrendered, meter and service line shall be removed and the 

agreement shall be terminated. Security deposit of the consumer shall be duly returned by the 

licensee in accordance with GERC (Security Deposit) Regulations, 2005, as amended from 

time to time. A new connection shall be taken for the reconstructed building after clearing all 

dues on the old premises. Power supply from existing connection shall not be allowed for 

construction purpose in such cases.“ 

 

 From the above provision, it is a duty of Respondent to follow the 

contents of directives in such type of cases to avoid the services related 

grievance of consumers.  

4.4. In this case, after length of hearing and submission made by parties, 

related with new service connection and sub-station related issues, 

and later on Appellant has given consent for providing space for sub-

station vide letter dated 13.12.2018. 

 As per request of parties, fresh site verification for installation of 

transformer was decided. Appellant has given transformer plinth for 

installation of transformer and requested to release electric service as 

demanded, along with shifting of MSP. As stated by Appellant on 

28.12.2018 mutual settlement is developed between parties for 

installation of transformer centre at premises of Appellant and shifting 

of MSP, for giving electric service to Appellant. 
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 Appellant has provided the space for transformer. Under these 

circumstances, Respondent is directed to process the application of 

Appellant for giving electric supply, including shifting of MSP after 

observing norms, as specified in Supply Code, 2015.   

4.5 I order accordingly. 

4.6. No order as to costs. 

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

 

 

 
 

               (Dilip Raval) 

                      Electricity Ombudsman 
                      Gujarat State 

 

Ahmedabad. 

Date: 29.12.2018. 
 


