
  Case No.127/2017 

  Page 1 of 4 
 

ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં૧૨૭/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી કમલેશભાઈ પી. ઠાકર 
   ૧૪, બેથલેહમે રો-હાઉસ, ધીરજ હાઉસીંગ પાછળ,  

હરીપરુા. ખોખરા. અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮.     

રજૂઆત કરિાર: શ્રી િેલ્સિ જે. ક્રિસ્ટી. અવિકૃત પ્રવતવિવિ   
 

વિરૂધ્િ 
 

સામાિાળા : મેનેજર,  
ટોરેન્ટ પાવર લલમમટડ, 
જ્યલુબલી હાઉસ, બીજો માળ, શાહપરુ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧. 

રજૂઆત કરિાર: કોઈ હાજર ન રહ્ુું. 
 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, ટોરેન્ટ પાવર લલમમટડ, અમદાવાદના ગ્રાહક ફરરયાદ મનવારણ ફોરમની ફરરયાદ 

નું. ૭૦/ ૨૦૧૭ અન્વયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાુંક ૩૦૮૨ તા.૧૪.૧૧.૨૦૧૭ ના હકુ્મથી નારાજ 
થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
નું.૧૨૭/૨૦૧૭ થી નોંધેલ છે. આ કેસની સનુવણી તા. ૧૧.૦૧.૨૦૧૮ ના રોજ રાખવામાું 
આવી. 

૨.૦. અરજદારે નીચે મજુબ લેલખત રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે તા.૧૨.૦૫.૨૦૧૭ ના રોજ સમવિસ નું.૧૩૧૦૬૭૩ ના વીજ જોડાણમાું વીજભાર 

વધારો કરવા અરજી કરેલ. ફોરમના હકુમના પેરા નું.૨.૨ માું  અન્ય સમવિસ નું.૧૩૧૦૬૭૪ 
નો ઉલ્લેખ કરેલ છે, જેની સાથે અરજદારને કોઈ લેવાદેવા નથી. 

૨.૨. અરજદારના સદર વીજજોડાણના વીજભાર વધારા અંગ ેMSP મકૂવા અંગ ેસ્થળ ચકાસણી 
કરવામાું આવેલ તે દરમ્યાન હયાત ગટર લાઈનના કારણોસર તથા તાુંમત્રક કારણોસર 
અરજદારના બાજુના મકાન પાસે MSP મકૂવાનુું નક્કી થયેલ. સદર MSP મકૂ્યા બાદ 
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આજુબાજુના મકાનના રરહશો દ્વારા વાુંધો રજૂ કરાતાું, સામાવાળાના અમધકારીએ સદર 
દબાણને વશ થઈ MSP ને તયાુંથી દુરસ્ત કરાવેલ. 

૨.૩. સામાવાળાએ અરજદારના રો-હાઉસમાું સ્થામપત MSP No. Q/0066/139 ની જગ્યાએ 
મોટી સાઈઝનુું MSP મકૂવા અંગેની રજૂઆતને પણ ધ્યાનમાું લીધેલ નથી.  

૨.૪. વીજ મવતરણ અંગેની જવાબદારી સામાવાળાની હોઈ, MSP મકૂવાની જવાબદારી પણ 
સામાવાળાની છે. જે તે વખતે MSP No. Q/0066/139 સ્થામપત કરતી વખતે 
આજુબાજુના રરહશો દ્વારા વાુંધો લેવામાું આવેલ હતો, પરુંત ુ તે વખતના જવાબદાર 
અમધકારીએ સદર વાુંધાને ગણકાયાા વગર MSP ને સ્થામપત કરેલ હત ુું. 

૨.૫. અરજદારના વીજ જોડાણ અંગે મનયત સ્થળ પર સામાવાળા દ્વારા સ્થામપત કરવામાું આવેલ  
MSP, તથા સદર સ્થામપત થઈ ગયેલ MSP સામાવાળાના ઉચ્ચ અમધકારી દ્વારા દુરસ્ત 
કરવામાું આવેલ છે, જે બાબત અંગ ેસમગ્ર મવવાદ છે. આ અંગ ેફોરમ દ્વારા અરજદારને 
સાુંભળ્યા બાદ સામાવાળાની તરફેણમાું હકુમ કરવામાું આવેલ છે.  

૨.૬. ફોરમના હકુમથી નારાજ થઈ અરજદારે મવદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષ રજૂઆત કયાા બાદ 
સામાવાળા દ્વારા અરજદારની સોસાયટીમાું વીજ મવતરણ મસસ્ટમ સધુારણા અન્વયે પાુંચ 
MSP ઉભા કરવામાું આવેલ છે, અને તયારબાદ અરજદાર સાથે સમાધાન અંગેની વાતચીત 
શરૂ કરી અરજદારના વીજ જોડાણનો વીજભાર વધારો મુંજૂર કરી આપેલ છે.  

૨.૭. અરજદારની સદર વીજભાર વધારાની અરજીને સામાવાળા દ્વારા ૨૪૦ રદવસ બાદ મુંજૂર 
કરી આપેલ છે. મનયમ પ્રમાણે જે તે વળતર અપાવવા અંગ ેતથા જવાબદાર અમધકારી 
સામે ખાતાકીય પગલાું ન્યાયના રહતમાું લેવામાું આવે તે મજુબની અરજદારે મવનુંતી કરી.  

૨.૮. સનુવણીના અંતે અરજદારે જણાવેલ કે અરજદારનો વીજભાર વધારો સામાવાળા દ્વારા મુંજૂર 
કરેલ હોઈ, તેઓ કોઈ રજૂઆત કરવા માુંગતા નથી.      

3.0. Respondent has represented the case as under. 

3.1. Appellant had approached before CGRF for objection against 

installation of Mini Section Pillar near his premises during 

extension of load for his electric connection.  

3.2. The requirement of Mini Section Pillar was accepted by CGRF in its 

order dated 10.11.2017. 

3.3 Appellant has filed representation before Ombudsman against the 

requirement of Mini Section Pillar raised by Respondent company 

near the premises of Appellant. 

3.4. The office of Ombudsman informed both the parties vide letter 

dated 21.12.2017 to reach to settlement before hearing kept on 
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11.01.2018. Respondent company approached Appellant to 

discuss and to revolve the subject matter. 

3.5. In the month of December,2017, new MSPs were installed for 

improvement of electric net-work of whole society and separate 

service cable was laid in the premises of Appellant from one of the 

new MSPs, and extension of load was released by Respondent on 

06.01.2018. 

3.6. Appellant has acknowledged the satisfactory completion of work of 

extension of load and mentioned that no further action is required 

in this case. The withdrawal pursis is given on last page of letter of 

Appellant addressed to the office of Ombudsman.  

        ::ચકુાદો::: 
૪.૦. સનૂાવણી દરમ્યાન અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલા 

દસ્તાવેજી પરુાવાઓને આધારે નીચે મજુબના મનણાય ઉપર આવુું છું. 
૪.૧. અરજદારની સોસાયટીમાું સામાવાળાના જણાવ્યા મજુબ હયાત એક MSP પરથી સમવિસ 

લાઈન દ્વારા વીજ મવતરણ જે તે ગ્રાહકોને કરવામાું આવતુું હત ુું. અરજદારની વીજભાર 
વધારાની અરજી અન્વયે સામાવાળા દ્વારા તાુંમત્રક કારણોસર નવુું MSP મકૂવાનુું નક્કી 
કરવામાું આવેલ. MSP મકૂવાની કાયાવાહી દરમ્યાન સોસાયટીના રરહશો દ્વારા આ અંગ ે
મવરોધ દશાાવવામાું આવેલ. 

૪.૨. ફોરમના હકુમના પેરા નું. ૪.૨ માું દશાાવ્યા મજુબ વીજ પરવાનેદાર દ્વારા ઈલેક્રીસીટી એક્ટ, 

૨૦૦૩, સેક્શન ૪૨(૧) તથા રડસ્રીબ્યશુન કોડના સેક્શન ૪.૫.૧ પ્રમાણે કાયાક્ષમ વીજ 
મવતરણ વ્યવસ્થા ઉભી કરવી જોઈએ અને તે મજુબ સતત અને અમવરત વીજ પરૂવઠો 
વીજ ગ્રાહકોને મળી રહ ેતે હતેસુર તાુંમત્રક જરૂરરયાત મજુબ અરજદારની સદર સોસાયટીના 
રસ્તા પર MSP મકૂવાની સામાવાળા વીજ કુંપનીની જરૂરીયાતને યોગ્ય ઠરાવેલ છે.  

૪.૩. સામાવાળા દ્વારા વીજ મવતરણ વ્યવસ્થાના ભાગ રૂપે તથા Distribution system 

improvement ની કાયાવાહી અંતગાત અરજદારની સોસાયટીમાું અલગ અલગ પાુંચ MSP 

સ્થામપત કરી અરજદારની અરજીના સુંદભામાું વીજભાર વધારો કરી આપેલ છે. 
તા.૧૧.૦૧.૨૦૧૮ ની અરજી મજુબ અરજદારે સદર રજૂઆતમાું આગળ કોઈ રજૂઆત 
કરવાની નથી તેમ જણાવેલ છે. આમ, અરજદારની સદર માુંગણી મજુબનો વીજભાર વધારો 
સામાવાળા દ્વારા મુંજૂર કરેલ હોઈ, આ અંગે કોઈ હકુમ કરવાનો રહતેો નથી.  
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૪.૪. અરજદારે તા. ૧૧.૦૧.૨૦૧૮ ની અરજીમાું દશાાવ્યા મજુબ સદર વીજભાર વધારાની અરજી 
સામાવાળા દ્વારા મુંજૂર કરવામાું આવેલ હોઈ તે અંગ ેસમાધાન થયેલ હોઈ, કોઈ કાયાવાહી 
કરવાની રહતેી નથી તેમ જણાવેલ છે તથા વીજભાર વધારાની અરજી ૨૪૦ રદવસ બાદ 
મુંજૂર કરેલ હોઈ, વળતર અંગેની માુંગણી કરેલ છે. અરજદારે વળતર અંગેની રજૂઆત 
ફોરમ સમક્ષ કરેલ ન હોઈ, તેમજ ફોરમ દ્વારા તે અંગ ેકોઈ મનષ્કર્ા કરેલ ન હોઈ, સદર 
રજૂઆત પરતવે કોઈ મનણાય લઈ શકાય નહી.  

૪.૫. પેરા નું. ૨.૫ માું કરેલ અરજદારની રજૂઆત પરતવે સામાવાળાને સલૂચત કરવામાું આવે છે 
કે વીજ મવતરણ વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે કરવી પડતી કાયાવાહી વીજ પરૂવઠા સુંરહતા અને 
બાબતો મવમનયમો, જાહરેનામા નું. ૪ વર્ા ૨૦૧૫ માું દશાાવેલ જોગવાઈ તથા વીજળી 
અમધમનયમ ૨૦૦૩ ની જોગવાઈને ધ્યાને લઈ કાયાવાહી હાથ ધરે અને તેના દ્વારા વીજ 
મવતરણ  વ્યવસ્થા અંગેના મવવાદો ઉભા ન થાય તેની તકેદારી રાખે.    

૪.૬. આથી આ રીતે હકુમ કરવામાું આવે છે. 
૪.૭. ખચા અંગ ેકોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૮. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરવામાું આવે છે. 
    
 
 
         (રદલીપ રાવલ) 
         મવદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૧૮.૦૧.૨૦૧૮.  


