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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં ૪૭/૨૦૧૮ 

 

અરજદાર :  મે. ધાનાણી ઓટો પ્રા. લિમમટેડ, 
     સરવે ન.ં૬૨૫(૮૬૨/પી), ઓમ િોગીસ્ટીક લિ.ની સામે 
     રજોડા મોડિે સ્કુિની પાછળ, સરખેજ-બાવળા હાઈવે(NH-8A) 

   રજોડા-૩૮૨૨૨૦.  તા. બાવળા. જી. અમદાવાદ.  
 રજૂઆત કરિાર:  શ્રી કલ્પેશ એ. દદલિત, અમધકૃત પ્રમતમનમધ  
      

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા :   કાર્યપાિક ઈજનેર 
     ઉત્તર ગજુરાત વીજ કંપની લિમમટેડ 
     મવભાગીર્ કચેરી, આરોહી આકેડ, બોપિ-૩૮૦૦૫૮. અમદાવાદ.  
રજૂઆત કરિાર:   શ્રીમતી ચારુ જાની, નાર્બ ઈજનેર, યજુીવીસીએિ, મવભાગીર્ કચેરી, બોપિ.  

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, ઉત્તર ગજુરાત વીજ કંપની લિમમટેડ, સાબરમતીના ગ્રાહક ફદરર્ાદ મનવારણ ફોરમની 

ફદરર્ાદ ન.ં UG-04-004-2017-18 અન્વરે્ અપારે્િ હકુમ ક્રમાકં ૫૦૦૪ તા.૧૧.૦૫.૨૦૧૮ થી 
નારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેિ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે દાખિ કરી કેસ 
ન.ં૪૭/૨૦૧૮ થી નોંધેિ છે. આ કેસની સનુવણી તા.૧૨.૦૭.૨૦૧૮ ના રોજ રાખવામા ંઆવેિ. 

૨.૦. સનુવણી દરમ્ર્ાન અરજદારે નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારને સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા વીજલબિ આપવામા ંઆવેિ, જે અરજદારને માન્ર્ ન 

હોવાથી તેમણે સામાવાળા વીજ કંપનીના ફોરમ સમિ ફદરર્ાદ દાખિ કરેિ. 
૨.૨. સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા અરજદારને વીજ જોડાણ આપવા અંગેનુ ંઈન્રાસ્રક્ચર સમર્સર 

કરેિ ન હત ુ.ં CTPT Unit જે વીજ િાઈનનો ભાગ છે તે પણ સામાવાળા દ્વારા સમર્સર સ્થામપત 
કરવામા ંઆવેિ નહીં. અરજદારે જ્ર્ારે મીટર માટે મવનતંી કરી ત્ર્ારે બ ેદદવસ પહિેા ંજ CTPT 

Unit સ્થામપત કરવામા ંઆવેિ. 
૨.૩. અરજદારે કરેિ ફોરમ સમિની ફદરર્ાદના મદુ્દાને ફોરમે પરેૂપરૂી સાભંળેિ નથી. અરજદારે ફોરમ 

સમિ કરેિ રજૂઆતમા ંજણાવેિ કે સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા જે એગ્રીમેન્ટ (કરારનામ)ુ કરેિ 
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છે, તેમા ંગજુરાત મવદ્યતુ મનર્તં્રક આર્ોગના મનર્મો છે તેની સપંણૂય મવગતો એગ્રીમેન્ટમા ંદશાયવેિ 
નથી.  

૨.૪. અરજદારે સામાવાળા વીજ કંપનીમા ં મવનતંી કરેિ કે મશીનરીના જે સપ્િાર્ર છે તેમને ત્ર્ા ં
ભારે વરસાદ પડવાથી પ્િાન્ટમા ંમશીનરી પાણીમા ંડબૂી ગરે્િ, અને તે ફેક્ટરીનો સપંણૂય પ્િાન્ટ 
પાણીમા ં ડબૂી ગરે્િ હતો. સદર મવગત દશાયવતો પત્ર સામાવાળા વીજ કંપની તેમજ ફોરમ 
સમિ રજૂ કરેિ હતો, પરંત ુતેને માન્ર્ રાખવામા ંઆવેિ નથી. 

૨.૫.  સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા પાચં માસના મમમનમમ વીજલબિ અરજદારને આપવામા ંઆવેિ 
છે, જેની કુિ રકમ રૂ.૧૫.૫૦ િાખ થાર્ છે, તે અંગેની ફદરર્ાદ છે. પરંત ુફોરમના હકુમમા ંચાર 
માસના વીજલબિના રૂ. ૧૩.૪૮ િાખ દશાયવેિ છે. અરજદાર સદર બાબત અંગે અસમંત છે. 
અરજદારે સદર મવવાદદત પાચં વીજલબિની સામે એક વીજલબિ ભરપાઈ કરેિ છે.  

૨.૬. ગજુરાત મવદ્યતુ મનર્તં્રક આર્ોગ દ્વારા જારી કરારે્િ સપ્િાર્ કોડની કિમ ૪.૪૨ અંગેનુ ં
સ્પષ્ટટકરણ સામાવાળા કંપનીએ એગ્રીમેન્ટમા ં(કરારનામામા)ં કરેિ નથી, તથા સદર કરારનામુ ં 
રૂ.૧૦૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર પર અંગ્રેજી ભાષામા ંકરવામા ંઆવેિ છે, જેમા ંઘણી િમત જોવા મળે 
છે, તથા કરારનામાને નોટરાઈઝ્ડ કરવામા ંઆવેિ નથી.  

૨.૭. સરકારશ્રીના start-up concept હઠેળ અરજદારની કંપની હજુ ચાલ ુપણ થઈ નથી તે પહિેા ં
સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા રૂ.૧૫.૫૦ િાખ જેટિી મોટી રકમનુ ંવીજલબિ આપવામા ંઆવેિ 
છે. ફોરમના હકુમની સામે અરજદારે વીજલબિની રકમના ૩૩%૩૩% રકમ રૂ.૪.૪૫ િાખ  ભરપાઈ 
કરેિ છે.           

૨.૮. અરજદારે સનુવણીના અંતે સદર વીજ જોડાણમા ં મવવાદદત મમમનમમ વીજલબિની રકમ અંગે 
ન્ર્ામર્ક ચકુાદો આપવા મવનતંી કરી.  

3.0. Respondent has represented the case as under. 

3.1. Appellant had applied on 04.04.2017 for 1500 KVA HT power supply 

at village Rajoda, Taluka Bavla. After carrying out the site survey on 

10.04.2017, proposal was submitted from Circle Office to Corporate 

Office vide letter dated 19.04.2017. Estimate was issued to Appellant 

vide letter dated 08.05.2017. Appellant had paid the amount of 

estimate and executed an agreement on 31.05.2017.  

 The work involved was laying of HT line of 1.1 KM Dog conductor which 

was completed in all respect on 31.07.2017. Thereafter Corporate 

Office had issued release order vide letter No. 941 dated 09.08.2017. 

CTPT unit for metering was also allotted by Corporate Office vide letter 

dated 09.08.2017. 
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3.2. Letter dated 07.09.2017 of Appellant was received on 18.09.2017 in 

which Appellant had requested for extension of time limit for 60 days 

to avail the power supply. The request of Appellant was forwarded to 

Corporate Office vide letter dated 18.09.2017. 

3.3. It is submitted that Appellant had not submitted Test Report within 60 

days of release order. Therefore, electric supply of Appellant was 

considered as deemed released w.e.f. 09.10.2017, for which Appellant 

was intimated vide letter dated 09.10.2017.  

3.4. It is submitted that as per request of Appellant, VCB approval was 

given by Corporate Office vide letter dated 10.10.2017. Appellant had 

submitted Test Report on 23.02.2018 and connection was physically 

released on 27.02.2018. 

3.5. Forum has decided the grievance of Appellant. The order of Forum is 

as per norms and amount of bills issued is recoverable.  

         ::: 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 new HT connection on 07.04.2017 for 

1500KVA contracted demand. Estimate for new HT connection was 

paid on 31.05.2017 and agreement was also executed on the same day. 

Respondent had completed approved line work on 31.07.2017 and 

release order was issued to Appellant vide letter dated 09.08.2017. 

4.2. On receipt of release order dated 09.08.2017, Appellant had requested 

to Respondent to grant extension for time limit for further 60 days to 

avail HT power supply as per Clause 4.42 of Supply Code on the ground 

that required machinery was not supplied by manufacturer due to 

heavy rain and water logging in the plant of supplier at Maharashtra. 

Request of Appellant was not considered by Chief Engineer of 

Respondent vide letter dated 17.10.2017. 

4.3. Forum has given ample opportunities to Appellant to submit 

documents relating to  grievance and valid reason for extension of time 
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period for further 60 days for billing, but Appellant could not produce 

the necessary documents as asked by CGRF to prove valid cause for 

extension of 60 days in Release Order. During hearing Appellant has 

reiterated same issue of delay in delivery of machinery by 

manufacturer, but could not justify the valid ground by producing 

requisite evidence.  

4.4. Respondent has released 1500 KVA Contracted Demand of Appellant 

as a deemed released w.e.f. 09.10.2017 after completion of 60 days’ 

period as per Release Order and intimated Appellant on 09.10.2017. 

Appellant had submitted Test Report on 23.02.2018 and Respondent 

had physically released the connection on 27.02.2018. 

4.5. Appellant had not completed all the arrangement for receiving power 

supply as he had not submitted Test Report. 

 It is true that release order is sent by Registered Post AD. Appellant 

has accepted it. Intimation of Release Order is served to the Appellant.  

 As per agreement, date of two months’ notice is to be considered from 

the date of intimation to Appellant. 

4.6. On above observations, it reveals that Respondent has issued Release 

Order as per terms of agreement and as per provisions of Supply Code, 

and started minimum billing after expiry of 60 days. The minimum 

energy bill issued by Respondent is recoverable.  

4.7. I order accordingly. 

4.8. No order as to costs. 

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

 
 

 
               (Dilip Raval) 

                      Electricity Ombudsman 

                      Gujarat State 
 
 

Ahmedabad. 
Date: 17.07.2018. 
 


