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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 

વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૩૮/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી કુમાિત સેિા ટ્રસ્ટ, 

   C/o. શ્રી ભભતુાજી ભરુાજી (ટ્રસ્ટી)  

૨૩/બી, મરુલીધર સોસાયટી, મરુલીધર બી.આર.ટી.એસ. બસ સ્ટેન્ડ 
પાસે, ઓઢિ. અમદાિાદ-૩૮૨૪૧૫    

   

રજૂઆત કરિાર: કોઈ હાજર િ રહ્ુ.ં    
વિરૂધ્ધ 

સામાિાળા : મેિેજર, 

   ટોરેન્ટ પાિર લલવમટેડ, 
જ્યબુીલી હાઉસ, બીજે માળ, શાહપરુ, અમદાિાદ. 
    

રજૂઆત કરિાર:    શ્રી એસ.કે.આચાયય, મેિેજર, ટોરેન્ટ પાિર લલવમટેડ, અમદાિાદ. 
 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે,  ટોરેન્ટ પાિર લલવમટેડ, અમદાિાદિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી 

ફરરયાદ િ.ં ૦૭/૨૦૧૭ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૪૭૪૧ તા.૨૦.૦૩.૨૦૧૭ થી િારાજ 
થઇ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
િ.ં૩૮/૨૦૧૭ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુાિણી તા. ૧૮.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ં
આિી. 

૨.૦. સિુાિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ લેલખત રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમમા ંરજૂઆત કરી કે અરજદારે તા.૩૦.૦૮.૨૦૧૬ 

િા રોજ બાધંકામ હતે ુમાટે 10 KW થ્રી ફેઈઝ LT supply િી માગંણી કરેલ જેમા ંસામાિાળા 
દ્વારા તા.૧૬.૦૯.૨૦૧૬ િા પત્ર દ્વારા સબ-સ્ટેશિિી માગંણી કરિામા ંઆિેલ. 

૨.૨. અરજદાર રજીસ્ટડય થયેલ ટ્રસ્ટ છે. ટ્રસ્ટે ડોિેશિ દ્વારા જમીિ ખરીદેલ છે. ટ્રસ્ટિી બીજી 
કોઈ આિક િથી. ટ્રસ્ટિા સભ્યો ઓછી આિક ધરાિતા સભ્યો છે. ટ્રસ્ટ દ્વારા કો્યિુીટી 
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હોલનુ ંબાધંકામ જેમ જેમ ડોિેશિ મળે તેમ તેમ સદર ડોિેશિિા િાણાથંી કરિાનુ ંછે. 
સામાિાળા દ્વારા કો્યિુીટી હોલિો અંદાજીત િીજભાર 95 KW ગણિો કોઈ પણ રીતે 
ઉલચત િથી. 

૨.૩. અરજદારે 10 KW િી માગંણી કરેલ છે. જે િીજભાર સામાિાળાિા હયાત LT network  
માથંી આપી શકાય તેમ િથી તેિી કોઈ રજૂઆત સામાિાળા દ્વારા કરિામા ંઆિેલ િથી. 
પરંત ુ સામાિાળા દ્વારા ભવિષ્યિા અંદાજીત લોડિી ગણતરી કરી િામદાર ફોરમિે 
ગેરમાગે દોરેલ છે.  

૨.૪. અરજદારિા િીજ માગંણીિાળા સ્થળિી પિૂય બાજુમા ં આિેલા રોડિી ડાબી બાજુ 
્યવુિવસપલ ગાડયિ છે, જે આશરે 120 મીટર દૂર છે, જેમા ંસામાિાળા કંપિી દ્વારા સબ-
સ્ટેશિિી માગંણી કરિામા ંઆિેલ જેિે રદ્દ કરી 27 KW િીજભારનુ ંિીજ જોડાણ સિીસ 
િ.ં ૧૦૦૩૦૭૩૧૭ થી સામાિાળા દ્વારા આપિામા ંઆિેલ છે. આમ, સામાિાળા દ્વારા 
અરજદારિે ખોટી રીતે બાધેંલ ુસબ-સ્ટેશિ આપિા દબાણ કરિામા ંઆિે છે.  

૨.૫. અરજદાર 10 KW િા િીજભારથી િધ ુિીજભાર િાપરિાિા િથી તેિી ખાત્રી આપેલ છે. 
95 KW  િીજભારિી અરજી મજુબ સામાિાળા િીજ કંપિીિે સિીસ લાઈિ/ અિામત 
રકમ  પેટે આશરે રૂ. ૧૦૩૫૦૦ + ૧૯૦૦૦૦ = રૂ. ૨૯૩૫૦૦/- ભરિાિા થાય તથા દર 
મરહિે fixed cost પેટે રૂ. ૧૯૯૦૦/- ભરિાિા થાય, જે અરજદાર ટ્રસ્ટ કોઈ પણ રીતે ભરી 
શકે તેમ િથી.  

૨.૬. અરજદાર દ્વારા સામાિાળા કંપિીમા ંિાણા ંભયાયિે સાત માસથી િધ ુસમય થયેલ છે. 
બાધંકામિી રજાલચઠ્ઠી મળેથી એક િરસમા ંબાધંકામ શરૂ કરિામા ંિ આિે તો રજાલચઠ્ઠીિે 
રીન્ય ુકરાિિી પડ ેઅથિા રજાલચઠ્ઠી રદ્દ થાય. જેથી અરજદારે DG-set મકૂીિે બાધંકામ 
કરિાિી ફરજ પડી છે, જેથી અરજદારિે આવથિક નકુસાિ થઈ રહ્ુ ંછે.  

૨.૭. (૧) ફોરમિા હકુમમા ં અધ્યક્ષ દ્વારા સહીં કરિામા ંઆિેલ િથી, જેથી સદર હકુમ 
જાહરેિામા િ.ં ૨/૨૦૧૧, સેકશિ ૨.૪૭ અનસુારિો િથી.  

 (૨)  અરજદારિા િીજ જોડાણિી માગંણીિાળા સ્થળથી શ્યામસુદંર PMT અિે 
મરુલીધર PMT બને્ન ટ્રાન્સફોમયર િજીક છે. સામાિાળા દ્વારા જેિી વિગતો ફોરમ સમક્ષ રજૂ 
કરેલ િથી. ફોરમ દ્વારા પણ સદર ટ્રાન્સફોમયરિા મહત્તમ લોરડિંગ તથા કુલ સિીસોિી 
સખં્યા/ લોડ િગેરે બાબતોિે ધ્યાિે લેિામા ંઆિેલ િથી. 

૨.૮. અરજદારે ઈલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ,૨૦૦૩,સેકશિ ૪૨(૧) તથા સેકશિ ૨(૧૯) િહેંચણી પધ્ધવત 
અિે સેક્શિ ૨(૬૯) સબ-સ્ટેશિિો ઉલ્લેખ કરી જણાિેલ કે Distribution પધ્ધવતિો વિકાલ 
અિે જાળિણી કરિાિી જિાબદારી સામાિાળા કંપિીિી છે. સબ-સ્ટેશિ એ Distribution 
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પધ્ધધ્ધ્તિો એક ભાગ છે, એટલે સબ-સ્ટેશિિો વિકાસ અિે જાળિણી કરિી તે પણ િીજ 
કંપિીિી ફરજ બિે છે. 

૨.૯. સામાિાળા િીજ કંપિી પેરા િ.ં ૨.૮ મા ંદશાયિેલ ફરજ બજાિિા માટે જમીિિી જરૂર 
પડ ે તો Land Acquisition Act,1894 મજુબ જમીિ acquire કરી શકે છે. અરજદારે 
ઈલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ,૨૦૦૩,સેક્શિ ૧૬૫ િી જોગિાઈિો સદંભય રજૂ કયો.  Land Acquisition 

Act, 1894 મજુબ જમીિ આપિારિે એક્ટિી જોગિાઈ મજુબ િળતર/રકિંમત મેળિિાિો 
અવધકાર છે.  

 Land Acquisition િી લાબંી પ્રરક્રયામા ંપડયા વસિાય અરજદાર દ્વારા જમીિ આપિાિી 
દરખાસ્ત ફોરમ સમક્ષ રજૂ કરેલ, પરંત ુસામાિાળા િીજ કંપિીએ તે અંગે કોઈ જિાબ 
આપેલ િથી, જે બતાિે છે કે સામાિાળા િીજ કંપિીિે સબ-સ્ટેશિિી જરૂર િથી.  

 

૨.૧૦. અરજદારે િીચે મજુબ લેલખતમા ંવિિતંી કરી. 
(૧) મરુલીધર PMT, શ્યામસુદંર PMT અિે આિકાર એપાટય મેન્ટ સબ-સ્ટેશિિા 

ટ્રાન્સફોમયરિી સાઈઝ, કાયય દક્ષતા, મહત્તમ લોરડિંગ, એિરેજ લોરડિંગ, જોડાણ કરેલ 
કુલ લોડ, જોડાણ કરેલ કુલ સિીસિી સખં્યા તથા દરેક ટ્રાન્સફોમયરિા વમટરોિા 
છેલ્લા છ માસિા એમ.ડી.આઈ. ડટેા રજૂ કરિા હકુમ કરિો. 

(૨) સ્કેલ સાથેિા પ્લાિમા ં ઉપરોક્ત બે PMT અિે એક સબ-સ્ટેશિ બતાિી તેિા 
અંતર બતાિી રજૂ કરિા હકુમ કરિો. 

(૩) હાલિી મેઈન્સમાથંી 10 KW િીજ પરુિઠો પરુો પાડિા િમ્ર અરજ છે.  

(૪) િામદાર ફોરમિા તા.૧૭.૦૩.૨૦૧૭ િા હકુમિી બાજુ પર રાખિા વિિતંી.    

      

3.0. Respondent has represented the case as under. 
 

3.1. Appellant has filled representation before ombudsman against 

requirement of sub-station raised by Respondent in their plot 

during releasing of service connection for construction of 

community hall. By registering the said presentation of Appellant, 

Hon’ble Ombudsman has informed both the parties vide letter 

dated 03.05.2017 to reach to amicable settlement. Accordingly, 

Representative of appellant approached Respondent to discuss 

and to resolve the matter. 

3.2. It is Submitted that Respondent conveyed Appellant that 

Assessment of future load of community hall is significantly on 



  Case No.38/2017 

  Page 4 of 5 
 

higher side. Based on the assessment load and existing nearby 

network from premises of Appellant, concluded that it would not 

be possible to release more than 25KW power from nearby sub-

station. 

3.3. After various discussion with Appellant and written assurance 

provided by Appellant stating clearly that final load of community 

hall when it becomes fully functional will not be more than 10KW. 

Taking into assurance submitted by Appellant, Respondent had 

decided to release the above referred connection. 

3.4. Respondent has informed to Appellant vide letter dated 

16.05.2017 that if in future the power demand of the community 

hall increases beyond 25KW, installation of sub-station would 

become essential and appellant shall provide constructed sub-

station within his premises. Appellant has acknowledged the 

letter of Respondent along with their acceptance. Copy of same is 

produce. 

:::ચકુાદો::: 

4.0. I have considered the contentions of the Appellant and the 

Respondent and the facts, statistics and relevant papers, which 

are on record, and considering them in detail, my findings are as 

under. 

4.1. The issue involved in present representation relates with new 

electric service connection for 10 KW load demand for community 

hall of Appellant. 

4.2. Forum has decided the grievance as per submission of technical 

data of existing nearby sub-station by Respondent as well as 

future load demand aspect of Appellant and relied on the Clause 

4.36 of Notification No.4 of 2015. 
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4.3. On hearing, Respondent has submitted a letter dated 16.05.2017 

addressed to Appellant and noting made by Appellant on that 

letter. As per Note, Appellant has shown readiness for getting 10 

KW electric supply and another 15 KW load demand in future, if 

he demands additional load. 

4.4. From above, it is concluded that present load demand of 10 KW 

is feasible from the existing network of Respondent from nearby 

sub-station. The said issue could have been possibly redressed by 

Respondent if he had made technical analysis at original point of 

new application of appellant. 

4.5. As per letter dated 16.05.2017, endorsed by Respondent, up to 25 

KW load demand shown to be catered to Appellant and on 

increased load demand, installation of sub-station would be 

provided by Appellant as per requirement of Respondent. 

4.6. As per arguments put up by Appellant, Respondent has not filed 

reply in details showing various technical data of sub-stations. 

4.7. Respondent has shown readiness for catering electric supply of 

Appellant as per requirement of Appellant. Respondent is directed 

to release electric supply immediately by observing all technical 

requirements as per Regulatory norms.   

4.8. I order accordingly. 

4.9. No order as to costs. 

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

 

 

 

(Dilip Raval) 
             Electricity Ombudsman 

             Gujarat State 
Ahmedabad. 

Date: 30.05.2017 


