
  Case No.68/2018 

  Page 1 of 6 
 

ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં ૬૮/૨૦૧૮ 

 

અરજદાર : શ્રી નારણભાઇ ગાાંગજીભાઇ પીંડોરીયા 
મ:ુ નારણપર-૩૭૦૪૩૦. તા.-જી.: ભજુ-કચ્છ  
 

રજૂઆત કરિાર:   શ્રી નારણભાઇ ગાાંગજીભાઇ પીંડોરીયા 
   શ્રી નનલશેભાઈ નાગર, અનિકૃત પ્રનતનનનિ  
  

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : કાયયપાલક ઈજનેર 
   પનિમ ગજુરાત વીજ કાંપની લલનમટેડ 
   નવભાગીય કચેરી, માાંડવી-૩૭૦૦૦૧. જી. કચ્છ 
  
રજૂઆત કરિાર: શ્રી એ.એસ.ગિુાા, કાયાપાલક ઈજિેર,પીજીિીસીએલ,માડંિી. 

     શ્રી જે.એમ.કાપડડયા, ના.ઈ.,પીજીવીસીએલ, દડિસરા પેટા-નવભાગીય કચેરી. 
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, પનિમ ગજુરાત વીજ કાંપની લલનમટેડ, ભજુના ગ્રાિક ફડરયાદ નનવારણ ફોરમની ફડરયાદ 
નાં.PG-001/005/2018-19 અન્વયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાાંક ૯૮ તા.૦૭.૦૬.૧૮ થી નારાજ થઈ 
અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ નાં.૬૮/૨૦૧૮ થી 
નોંિેલ છે. આ કેસની પ્રથમ સનુવણી તા.૨૩.૦૮.૨૦૧૮ના રોજ રાખવામાાં આવેલ, જેમાાં સામાવાળા 
િાજર રિલે નિી. સદર કેસની બીજી સનુવણી તા.૨૭.૦૯.૨૦૧૮ના રોજ રાખવામાાં આવેલ, જેમાાં 
સામાવાળા િાજર રિલે નિી. સદર કેસની ત્રીજી સનુવણી તા.૨૫.૧૦.૨૦૧૮ના રોજ રાખવામાાં    

આવેલ તેમજ ચોથી સનુવણી તા. ૨૯.૧૧.૨૦૧૮ના રોજ રાખવામાાં આવેલ. 
૨.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર ગામ: નારણપર-રાવડીના ગામ કેરા, તા. ભજુના સવે નાં. ૧૧૭ માાં ખેતીની જમીન િરાવે 

છે. અરજદાર સામાવાળા વીજ કાંપનીનુાં ગ્રાિક નાં. ૩૯૦૦૪/૦૧૮૫૪/૯ થી ખેતી નવષયક ૩૦ 
િોસયપાવરનુાં વીજ જોડાણ િરાવે છે. 
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૨.૨. અરજદારે તા.૦૪.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ ખતેી નવષયક વીજ જોડાણમાાં ૩૦ િોસયપાવરના વીજભાર 
વિારા સાથે કુલ ૬૦ િોસયપાવરના વીજભારની માાંગણી કરેલ. સદર અરજી અન્વયે સામાવાળા વીજ 
કાંપની દ્વારા સવે કરી તા.૧૪.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ અંદાજપત્ર આપવામાાં આવેલ. અરજદારે  
અંદાજપત્રની રકમ રૂ.૩૦,૩૦૨/- તા.૧૯.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ.   

૨.૩. સામાવાળા દ્વારા સદર વીજ જોડાણમાાં ૩૦ િોસયપાવરનો વીજભાર વિારો કરી, કુલ ૬૦ િોસયપાવરનુાં 
વીજ જોડાણ ચાલ ુકરી આપવામાાં આવેલ નિીં, તથા જરૂરી ટ્રાન્સફોમયર સ્થાનપત કરવામાાં આવેલ 
નિી, જે અંગે સામાવાળાની વીજ કચેરીમાાં અવાર નવાર રજૂઆત પણ કરવામાાં આવેલ, તેમ છતાાં 
કોઇ કાયયવાિી કરવામાાં આવેલ નિી.  

૨.૪. સામાવાળા દ્વારા તા.૧૪.૦૭.૨૦૧૭ થી ૧૦.૦૫.૨૦૧૮ સિુીનુ ાં ૬૦ િોસયપાવરના વીજ જોડાણ અંગનેુ ાં 
અરજદારને બીલ પાઠવવામાાં આવેલ. સદર વીજ જોડાણમાાં વીજ વપરાશ કરેલ ન િોવા છતાાં 
અરજદારને ખોટુ વીજલબલ આપવામાાં આવેલ છે.  

૨.૫. અરજદારે ખોટા વીજલબલ નવરૂધ્િ તથા રૂ.૧૯,૧૩,૯૧૩/-ના થયેલ નકુસાન અંગેના વળતર માટે 
ગ્રાિક ફડરયાદ નનવારણ ફોરમ,પીજીવીસીએલ,ભજુ ખાતે ફરીયાદ નાં. કેસી/સીજીઆરએફ/૨૦૧૮/૯૮ 
થી અરજી દાખલ કરેલ, જે સાંદભયમા ાં ફોરમ દ્વારા તા.૦૭.૦૬.૨૦૧૮ ના રોજ હકુમ કરવામાાં આવેલ, 
જેમાાં સામાવાળા દ્વારા આપવામાાં આવેલ ખોટુાં વીજલબલ રદ્દ કરવા જણાવેલ, પરાંત ુઅરજદારને 
થયેલ નકુસાન અંગેના વળતર માટે કોઇ હકુમ કરવામાાં આવેલ નિી. સદર બાબત અંગે િાલની 
ફરીયાદ લોકપાલ સમક્ષ ઉપસ્સ્થત કરેલ છે.  

૨.૬. અરજદારે ૩૦ િોસયપાવર વીજભાર વિારા અંગેની અરજી નોંિાવી જરૂરી અંદાજપત્રનાાં નાણાાં  
ભરપાઈ કરેલ િોવા છતાાં સામાવાળા દ્વારા વીજભારમાાં વીજ વિારો કરી આપેલ ન િોઈ, અરજદારને 
રૂ. ૧૯,૧૩,૯૧૩/- નુાં નકુસાન થયેલ િોઈ, આ નકુસાનનુાં વળતર અપાવવા અરજ કરી. 

૨.૭. સામાવાળા વીજ કચેરી દ્વારા અરજદારને 30HP + 30HP = 60 HP વીજભારનુાં વીજ જોડાણ ચાલ ુ
કયાય વગર ૧૦ માસનુાં ખોટુ વીજલબલ આપવામાાં આવેલ, જેમાાં સામાવાળાની બેદરકારીને કારણ ે
અરજદારને નકુસાન થયેલ છે. 

૨.૮. અરજદારે નીચે મજુબ દાદ માાંગી. 
 (૧) ફોરમનો હકુમ રદ્દ કરવો. 
 (૨) સામાવાળા દ્વારા પાઠવવામાાં આવેલ ૬૦ િોસયપાવર વીજભારનુાં ખોટુ વીજલબલ રદ્દ કરવુાં. 

(૩) સામાવાળાની બેદરકારીને કારણે અરજદારને થયેલ રૂ.૧૯,૧૩,૯૧૩/- ના નકુસાનનુાં વળતર 
સામાવાળા પાસેથી અપાવવુાં.    

૩.૦. સનુવણી દરમ્યાન સામાવાળાએ નીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર શ્રી નારણભાઇ ગાાંગજીભાઇ પીંડોરીયાએ સામાવાળાની કચેરીમાાં તા.૦૪.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ 

નોંિણી ચાર્જ રૂ.૨૦૦/-, રસીદ નાં. XV95467 થી ભરપાઇ કરી, ૩૦ િોસયપાવર + ૩૦ િોસયપાવર = 
૬૦ િોસયપાવરના વીજભાર અંગે અરજી કરેલ, જેને SR No.9849102 થી નોંિવામાાં આવેલ. 
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૩.૨. સામાવાળા દ્વારા પત્ર નાં.૧૮૬૫ તા.૧૪.૦૭.૨૦૧૭થી અરજદારની વીજભાર વિારા અંગેની અરજી 
અન્વયે અંદાજપત્ર પાઠવવામાાં આવેલ, જેની નવગત નીચે મજુબ છે.  
Sr. 

No. 

Item description Qty. Total value 

(Rs.) 

1. Fixed charges 1 24,618.00 

2. Security Deposit for Agr. connection 
adjustment 

1 6,060.00 

 Total:  30,678.00 

   
  સદર વીજ જોડાણ “C” કેટેગરીમાાં માંજૂર કરવામાાં આવેલ. 
 અરજદારે અંદાજપત્રનાાં નાણાાં તા.૧૯.૦૭.૨૦૧૮ના રોજ ભરપાઈ કરી ટેસ્ટ રીપોટય રજૂ કરેલ. 
૩.૩. સામાવાળા દડિસરા પેટા-નવભાગીય કચેરીના નાયબ ઈજનેર દ્વારા અરજદારના સદર વીજભાર 

વિારા અંગે 25 KVA transformer ની જગ્યાએ 63 KVA transformer બદલવાનુાં કામ બાકી 
રિલે િોવા છતાાં અરજદારે રજૂ કરેલ ટેસ્ટ રીપોટયના આિારે 60 HP વીજભાર મજુબનુાં લબલીંગ 
કરવા અંગે લબલીંગ નવભાગને સપુ્રત કરતાાં અરજદારના સદર વીજ જોડાણનુાં વીજ લબલીંગ 
તા.૨૭.૦૭.૧૭ થી તા.૧૦.૦૫.૧૮ ના સમયગાળામાાં ૬૦ િોસયપાવર મજુબ કરવામાાં આવેલ, જેમાાં 
સામાવાળા દ્વારા શરતચકૂ થયેલ છે. 

૩.૪. તા.૧૦.૦૪.૧૮ ના રોજ અરજદારે સામાવાળા દડિસરા પેટા-નવભાગીય કચેરીને રજૂઆત કરેલ. 
ત્યારબાદ તા.૦૫.૦૫.૧૮ ના રોજ ફોરમ સમક્ષ રજૂઆત કરેલ. તા.૧૦.૦૫.૧૮ ના રોજ અરજદારના 
સદર વીજ જોડાણ માટે 25 KVA થી 63KVA નુ ાં transformer સ્થાનપત કરવામાાં આવેલ. 

૩.૫. ફોરમ દ્વારા કરવામાાં આવેલ હકુમ અન્વયે જુલાઈ-ઓગસ્ટ,૨૦૧૭ થી  મે-જુન,૨૦૧૮ તા.૧૦.૦૫.૧૮ 
સિુીનુ ાં ૬૦ િોસયપાવર વીજભારને બદલ ે ૩૦ િોસયપાવર વીજભારની ગણતરી મજુબ વિારાના 
વસલુવામાાં આવેલ fixed charge ની રકમ રૂ. ૬,૧૯૭/- અરજદારના વીજ જોડાણમાાં મજરે 
આપવામાાં આવેલ. 

૩.૬. ફોરમના ચકુાદાથી અસાંતોષ થયેલ િોઈ અરજદારે સદર ફડરયાદ નવદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષ દાખલ 
કરેલ. ત્યારબાદ દડિસરા પેટા-નવભાગીય કચેરીના નાયબ ઈજનેર સાથે અરજદારના સ્થળપર 
નવગતવાર ચચાય કરવામાાં આવેલ જેથી અરજદારે નવદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષની ફડરયાદ અંગે કાયયવાિી 
ન કરવા તેમજ ફડરયાદ રદ્દ કરવા લેલખતમાાં જણાવેલ, જેની નકલ રજૂ કરી. 

૩.૭. સદર રજૂઆત સાંબ ાંનિત પ્રથમ સનુવણી તા.૨૩.૦૮.૧૮ ના રોજ રાખવામાાં આવેલ, જેમાાં પેરા નાં.  
૩.૬ માાં દશાયવ્યા મજુબ અરજદારની રજૂઆત અંગે સમાિાન થયેલ િોઈ તથા રજૂઆત રદ્દ કરવા 
અરજદારે જણાવેલ િોઈ, સનુવણી દરમ્યાન સામાવાળા િાજર રિલે નિી. નવદ્યતુ લોકપાલના 
તા.૩૦.૦૮.૧૮ ના પત્ર મજુબ બીજી સનુવણી તા.૨૭.૦૯.૧૮ ના રોજ રાખવામાાં આવેલ. સદર    
પત્રમાાં  અરજદારને તેમની રજૂઆતની એક નકલ સામાવાળાને પિોંચાડવા જણાવેલ િોવા છતાાં 
અરજદારે સામાવાળાને સદર રજૂઆતની નકલ તે સમય દરમ્યાન મોકલાવેલ નિીં. તા.૨૫.૦૯.૧૮ 
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થી તા.૨૭.૦૯.૧૮ દરમ્યાન સામાવાળા નાદુરસ્ત તલબયતને કારણે, ફરજ પર િાજર ન િોઈ,   
સનુવણી દરમ્યાન િાજર રિી શકેલ નિી, જેની જાણ સામાવાળાએ e-mail દ્વારા કરેલ. 

૩.૮. ફોરમના હકુમ અન્વયે પેરા નાં. ૩.૫ માાં દશાયવેલ રકમ અરજદારના વીજલબલમાાં મજરે આપવામાાં 
આવેલ છે. અરજદાર દ્વારા વીજભાર વિારાની અરજી કરતી વખતે અંદાજપત્રનાાં નાણાાં ભરપાઈ 
કરી સામાવાળા સાથે કરારનામુાં પણ કરવામાાં આવેલ છે, જે મજુબ વીજ પરુવઠો ચાલ ુ કયાયની 
તારીખ પછીના મડિનાથી ઓછામાાં ઓછા બે વષય માટેના સમયગાળા માટે અરજદારે વીજ વપરાશ 
કરવા અંગેની બાાંિિેરી આપેલ છે. Supply Code Condition Clause No. 4.3.1, 4.3.2, તથા 
4.3.3 મજુબ અરજદાર સદર વીજ જોડાણમાાં ૬૦ િોસયપાવર વીજભાર મજુબ વીજલબલ ભરપાઈ 
કરવા બાંિાયેલ છે. સામાવાળાએ અરજદારના વીજભાર અંગનેા દસ્તાવેજો રજૂ  કરી જણાવેલ કે 
ફોરમના હકુમ મજુબ fixed charge ની રકમ અરજદારના વીજલબલમાાં મજરે આપેલ છે, જે 
કાયયવાિી નનયમ મજુબની છે.   

૩.૯. તા. ૨૯.૧૧.૨૦૧૮ ના રોજની સનુવણી દરમ્યાન પાઠવવામાાં આવેલ સચૂના અન્વયે સામાવાળા   
વીજ કાંપની દ્વારા તા.૧૧.૧૨.૨૦૧૮ ના પત્રથી માાંડવી નવભાગીય કચેરી તથા દિીંસરા પેટા-   
નવભાગીય કચેરી ખાતેની જુલાઈ,૨૦૧૭ થી મે,૨૦૧૮ ના સમયગાળાની 11/63KVA ના 
transformers ની સ્ટોકની નવગત રજૂ કરવામાાં આવેલ. સામાવાળાએ કબલૂલે કે અરજદારના 
સદર વીજ જોડાણમાાં વીજભાર વિારા અંગે દિીંસરા પેટા-નવભાગીય કચેરી દ્વારા 11/63KVA ના 
transformer ની  માાંગણી જે તે સમય દરમ્યાન કરવામાાં આવેલ ન િોઈ, સદર વીજભાર વિારા 
અંગે 11/63 KVA નુાં ટ્રાન્સફોમયર ફાળવવામાાં આવેલ નિીં.    

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

દસ્તાવેજી પરુાવાઓને આિારે નીચે મજુબના નનણયય ઉપર આવુાં છાં. 
૪.૧. પેરા િ.ં ૨.૨ મા ં દર્ાાવ્યા મજુબ અરજદારે ભજુ તાલકુાિા કેરા ગામ ખાતે સરિે િ.ં ૧૧૭ મા ં

સ્થાવપત ગ્રાહક િ.ં૩૯૦૦૪/૦૧૮૫૪/૯ િા ખતેી વિષયક િીજ જોડાણમા ંિીજભાર િધારો 30HP 

+30HP = 60 HP કરવાની અરજી તા.૦૪.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ નોંિાવેલ. તા.૧૪.૦૭.૧૭ ના રોજ 
સામાવાળા દ્વારા અરજદારને અંદાજપત્ર પાઠવવામાાં આવેલ, જેમાાં અરજદારના વીજભાર વિારા 
માટે િયાત 25 KVA ના transformer ની જગ્યાએ 63 KVA નુાં transformer માંજૂર કરવામાાં 
આવેલ. આમ, અરજદારે તા.૧૯.૦૭.૧૭ ના રોજ અંદાજપત્રની રકમ ભરપાઈ કરેલ તેમજ ટેસ્ટ 
રીપોટય ફીની રકમ તા.૧૯.૦૭.૧૭ ના રોજ ભરપાઈ કરી ટેસ્ટ રીપોટય રજૂ  કરેલ. 

૪.૨. અરજદારિી સદર િીજભાર િધારાિી અરજીિે ધ્યાિે લેતા ંઅરજદારે સદર િીજ જોડાણમા ંબ ે
મોટર સ્થાવપત કરી સરિે િ.ં ૧૧૭ મા ંવપયત કરિા અંગે બાહંધેરી રજૂ કરી ૩૦ હોસા પાિર િીજભાર 
િધારા માટે માગંણી કરેલ. અરજદારે પેરા િ.ં૩.૨ મા ંદર્ાાવ્યા મજુબ રજૂ કરેલ ટેસ્ટ રીપોટા અન્િયે 
પણ ૩૦ હોસાપાિરિી બ ેમોટર િીજસ્થાપિ પર  સ્થાવપત કરેલ હોિાનુ ંદર્ાાિેલ છે.  
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૪.૩. સામાિાળાએ કબલુ કરેલ છે કે િીજભાર િધારા અંગે હયાત 25KVA to 63KVA transformer 
પ્રસ્થાનપત કરવાનુાં કામ શરત ચકૂથી રિી ગયેલ છે,પરાંત ુઅરજદારના વીજ જોડાણમાાં કરારીત 
વીજભાર ૬૦ િોસયપાવર મજુબ લબલીંગ જુલાઈ-ઓગસ્ટ,૨૦૧૭થી શરૂ કરવામાાં આવેલ છે.  

૪.૪. અરજદારે સામાિાળા િાયબ ઈજિેર સમક્ષ તા.૧૦.૦૪.૨૦૧૮ િા રોજ પત્ર દ્વારા સદર િીજ 
જોડાણમા ંબે મોટર દ્વારા વપયત કરિા સારંુ માગંિામા ંઆિેલ િીજભાર િધારો મજૂંર કરેલ િ હોઈ 
આર્રે રૂ. ૧૦ લાખિા નકુસાિ અંગેિા િળતરિી માગંણી કરેલ છે. ત્યારબાદ ફોરમ સમક્ષિી તથા 
હાલિી ફરરયાદ મજુબ રૂ. ૧૯,૧૩,૯૧૩/- િા િળતરિી માગંણી કરેલ છે. ફોરમ દ્વારા તે અંગે કોઈ 
વિણાય કરાયેલ િથી. અરજદારિી નકુસાિ પેટેિા િળતર અંગેિી માગંણી કોઈપણ જાતિી ગણતરી 
િગર તેમજ કોઈપણ જાતિા પરુાિા િગર કરેલ હોઈ, તેમજ વિભભન્ન રકમિી માગંણી દર્ાાિેલ 
હોઈ, માન્ય રાખી ર્કાય તેમ િથી. 

૪.૫. િીજ પરુિઠા સરંહતા,૨૦૧૫ િી કલમ ૪.૮૫ િે િચંાણ ેલેતા ંઅરજદારિી સદર િીજભાર િધારાિી 
અરજી મજુબ અંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરપાઈ કયાા બાદ ૬૦ રદિસિા સમય મયાાદામા ંિીજભાર િધારો 
કાયાાન્ન્િત કરિાિી જોગિાઈ છે. સામાિાળા દ્વારા 25 KVA માાંથી 63 KVA નુ ંtransformer 

પ્રસ્થાનપત કરવાની કાયયવાિી તા. ૧૦.૦૫.૧૮ ના રોજ કરવામાાં આવેલ, એટલે કે અંદાજપત્ર ભરપાઈ 
કયાય બાદ તા.૧૦.૦૫.૨૦૧૮ ના રોજ વીજ માળખામાાં સક્ષમ ક્ષમતાનુાં transformer પ્રસ્થાનપત 
કરવામાાં આવેલ, જેમાાં આશરે ૧૦ માસનો સમય લીિેલ છે. નનયત સમય મયાયદાને ધ્યાને લતેા ાં 
આશરે આઠ માસ બાદ િયાત વીજ માળખાની ક્ષમતાને સક્ષમ કરીને વીજ પરુવઠો અરજદારને પરૂો 
પાડવામાાં આવેલ છે, જેમાાં સામાવાળા વીજ કાંપનીની બદેરકારી સાલબત થાય છે.     

૪.૬. તા. ૨૯.૧૧.૧૮ િા રોજિી સિુિણી દર્યાિ 63 KVA ના transformer અંગનેી નવગતો રજૂ 
કરવા અરજદારે પ્રશ્ન ઉઠાવેલ, જેમાાં સામાવાળા દ્વારા તા. ૧૧.૧૨.૧૮ ના રોજ પેરા નાં.૩.૯ માાં    
દશાયવ્યા મજુબ નવગત રજૂ કરવામાાં આવી.  

૪.૭. તા.૨૩.૦૮.૧૮ િી સિુિણી દર્યાિ અરજદારે સામાિાળા સાથે થયેલ સમાધાિિે િ સ્િીકારીિે 
વિદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષિી હાલિી ફરરયાદિે ચાલ ુરાખિા વિિતંી કરેલ, જે સદંભ ેસદર રજૂઆત 
અંગે િધ ુસિુિણી રાખિામા ંઆિેલ, જેથી કરીિે અરજદારિી રજૂઆત સબંવંધત મદુ્દાઓ પર યોગ્ય 
કાયાિાહી કરી ર્કાય. આ કારણોસર જાહરેિામા િ.ં૨/૨૦૧૧ મા ંવિરદિષ્ટ ૬૦ રદિસિી વિયત સમય 
મયાાદામા ંહકુમ કરી ર્કાયેલ િથી.    

૪.૮. પેરા નાં. ૨.૬ માાં દશાયવ્યા મજુબ સામાવાળા દ્વારા અરજદારના ખેતી નવષયક વીજ જોડાણનો વીજભાર 
વિારો માંજૂર ન કરીને બેદરકારી દાખવવામાાં આવેલ છે. આથી જે તે જવાબદાર અનિકારી/કમયચારી 
સામે નશક્ષાત્મક કાયયવાિી કરવા સામાવાળાને સલૂચત કરવામાાં આવે છે. 

૪.૯. ફોરમ દ્વારા નીચ ેમજુબ નોંિ કરાયેલ છે. 
 “આમ, અરજદાર વાસ્તનવક રીતે તા.૧૦.૦૫.૨૦૧૮થી જરૂરી લોડ વિારો વાપરવાની ટેકનીકલ 

પડરસ્સ્થનતમાાં આવેલ આ કેસનો નવગતવાર અભ્યાસ કરતાાં માલમુ પડેલ કે તા. ૧૪.૦૭.૨૦૧૭ થી 
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તા. ૧૦.૦૫.૧૮ સિુી અરજદાર ટેકનીકલ રીતે લોડ વાપરી શકે તેમ ન િોઈ, અરજદારને આ 
સમયગાળા માટે લોડ વિારાનુ ાં લબલ રદ્દ કરવુાં, તેમજ તેમણે ભરપાઈ કરેલ લોડ વિારાની રકમ 
િવે પછીના લબલમાાં પરત આપવા હકુમ કરવામાાં આવે છે. અરજદારની ફડરયાદનો નનકાલ કરવામાાં 
આવે છે”.  

 Supply Code 2015, Clause No. 4.100, Point No.6 ને વાંચાણે લેતા ાં, નીચ ેમજુબ છે. 
 “Validity of agreement for a minimum period of two years and extended 

automatically, unless otherwise changed by the consumer”. 
 

 સદર જોગવાઈ મજુબ, અરજદારનો વીજભાર વિારો સ્થળ પર ખરેખર યોગ્ય ક્ષમતાનુાં 
transformer સ્થાનપત કરી માંજૂર કરવામાાં આવેલ િોઈ, અરજદારની વીજભાર વિારા અંગેની 
અરજી અન્વયે ભરપાઈ કરેલ અંદાજપત્રની રકમ પરત કરવાપાત્ર નથી.       

૪.૧૦. આથી પેરા નાં. ૪.૮ તથા ૪.૯ મજુબ હકુમ કરવામાાં આવે છે.  
૪.૧૧. ખચય અંગે કોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૧૨. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરવામાાં આવે છે. 
   
 
 
         (ડદલીપ રાવલ) 
         નવદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૧૪.૧૨.૨૦૧૮. 
 


