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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૪૫/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રીમતી રેણ ુમનુીલ સિન્હા  
   ૨૫, સિવ એસ્ટેટ, ગજુરાત ગ્લાિ િામે, 
   વડોદરા એક્િપે્રિ હાઈવે પાિે, જિોદાનગર ચોકડી 
   અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૫    
   
રજૂઆત કરિાર:  શ્રી બાબભુાઈ આર. કંઝારીયા, અસિકૃત પ્રસતસનસિ 
  

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : મેનેજર, 
   ટોરેન્ટ પાવર લલસમટેડ, 

જ્યબુીલી હાઉિ, બીજે માળ, િાહપરુ, અમદાવાદ. 
    

રજૂઆત કરિાર:    શ્રી પ્રફુલભાઈ ઠક્કર, વાઈિ પે્રસિડન્ટ, ટી.પી.એલ., અમદાવાદ. 
   શ્રી એિ.કે.આચાયય, મેનેજર ટી.પી.એલ., અમદાવાદ. 
                          શ્રીમતી ઝીલ િાહ, એમ.ટી.,ટી.પી.એલ., અમદાવાદ. 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, ટોરેન્ટ પાવર લલસમટેડ, અમદાવાદના ગ્રાહક ફરરયાદ સનવારણ ફોરમની ફરરયાદ 

ન.ં ૧૦/૨૦૧૭ અન્વયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૧૨૩ તા. ૦૮.૦૪.૨૦૧૭ થી નારાજ થઇ અતે્ર 
રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેિ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેિ ન.ં૪૫/૨૦૧૭ 
થી નોંિેલ છે. આ કેિની સનુવણી તા. ૨૦.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. િામાવાળા 
દ્વારા મદુત માગંતા ંઆ કેિની સનુવણી તા.૨૪.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ.  

૨.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે નીચે મજુબ રજૂઆત તથા કારણો દિાયવેલ. 

(૧) તા.૨૫.૦૧.૨૦૧૬ ના રોજ વીજભાર વિારા માટે જરૂરી નાણા ંભરપાઈ કરી અરજી 
કરેલ હતી. િામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા ઘણા લાબંા િમય સિુી વીજભાર વિારો 
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કરી આપેલ ન હોવાથી તા.૧૮.૦૨.૨૦૧૭ ના રોજ ગ્રાહક ફરરયાદ સનવારણ ફોરમ 
િમક્ષ ફરરયાદ દાખલ કરેલ. 

(૨) િામાવાળા કંપની દ્વારા ફોરમ િમક્ષ રજૂ કરેલ જવાબની નકલ તા.૨૪.૦૩.૨૦૧૭ 
ના રોજ ફોરમ િમક્ષની સનુવણી દરમ્યાન અરજદારને આપવામા ંઆવેલ. 

(૩) ફોરમનો હકુમ થયાની જાણ અરજદારને ન હોવાથી તા.૦૭.૦૪.૨૦૧૭ ના રોજ 
ફોરમ િમક્ષ ઈ-મેલ થી જાણ કરેલ. 

૨.૨. ફોરમ િમક્ષની ફરરયાદ અન્વયે નીચ ેમજુબના મદુ્દાઓ ફોરમ દ્વારા ધ્યાને લેવામા ંઆવેલ 
નથી.  
(૧) અરજદારની તા. ૧૮.૦૨.૨૦૧૭ ની અરજી મજુબ  િામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા 

Electricity Act, 2003, કલમ ૧૮૫(૨)(B) નો અમલ નહી કરી આચરવામા ં
આવતી અનલુચત વ્યાપાર પ્રથા બિં કરાવવાનો તથા ભસવષ્યમા ંઆવી વ્યાપાર 
પ્રથા આચરે નહીં તેવો હકુમ કરવા અરજદારે સવનતંી કરી. 

(૨) અરજદારની તા. ૨૪.૦૩.૨૦૦૭ ની અરજીમા ંનીચ ેમજુબ જણાવવામા ંઆવેલ.  
(અ) િામાવાળા વીજ કંપની અરજદારની અરજીનો જવાબ આપે તથા માગંેલ જરૂરી 

દસ્તાવેજો રજૂ કરે. 
(બ) િામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા સવદ્યતુ પરૂવઠા િરંહતા અને આનિુાલંગક બાબતો  

સવસનયમ ૨૦૧૫ ના િેક્િન ૪.૬૫ નુ ંઉલ્લિંન કરેલ છે. ફોરમ દ્વારા િદર ઉપરોક્ત 
દાદ અન્વયે કોઈ હકુમ કરાયેલ ન હોઈ, ફોરમનો હકુમ રદ્દ કરવો.  

૨.૩. ફોરમ દ્વારા કરવામા ંઆવેલ હકુ્મ િામાવાળા દ્વારા લેલખત જવાબ રજૂઆત કયાય સિવાયનો 
છે, તથા કુદરતી ન્યાયના સિધ્િાતં અનિુાર િામાવાળાની રજૂઆત અંગ ેઅરજદારને તેની 
રજૂઆતની તક આપ્યા સિવાયનો છે, જે કાયદેિરનો નથી. 

૨.૪.    (અ) ગજુરાત સવદ્યતુ સનયતં્રક આયોગના નોરટરફકેિન ન.ં૨/૨૦૧૧, િેક્િન ૨.૩૫ તથા 
૧.૨ મજુ્બ દિાયવેલ જોગવાઈનુ ંપાલન કરવુ ંજરૂરી છે, જે ફોરમે ધ્યાને લીિેલ ન 
હોઈ, ફોરમનો હકુમ રદ્દ કરવા અરજદારે સવનતંી કરી. 

         (બ) િામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા અમદાવાદ મ્યસુનસિપલ કોપોરેિનમા ં કરેલ R.O. 
પરમીિનની અરજી કે અન્ય પરૂાવા રજૂ કરાયેલ નથી, તેમ છતા ંફોરમે કંપનીની 
રજૂઆતને માન્ય રાખી હકુમ કરેલ છે. આમ િદર હકુમ પરૂાવા વગરનો હોવાથી 
રદ્દ કરવા સવનતંી કરી.  

         (ક) િામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા વીજ જોડાણ ચાલ ુ કરવામા ં સવલબં કરેલ હોઈ, 
સવલબંના િમયનુ ંવળતર સનયમ મજુબ આપવા અંગે ફોરમે કોઈ હકુમ કરેલ ન 
હોઈ, ફોરમનો હકુમ રદ્દ કરવા પાત્ર છે. 
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૨.૫. અરજદારે િદર વીજભાર વિારા અંગે તા.૨૫.૦૧.૨૦૧૬ ના રોજ નાણા ંભરપાઈ કયાય પછી, 
એક વર્ય પછી પણ રોડ ઓપનીંગ પરમીિન મળી ન હોય તેવુ ંબની ન િકે. િામાવાળા 
િદર કારણોિર અરજદારને વીજ જોડાણ આપતા નથી. 

 તા.૨૪.૦૩.૨૦૧૭ ના રોજ િામાવાળા કંપનીના જવાબની વાતને િાચી માનીએ તો પણ 
િામાવાળા વીજ કંપનીએ વીજ પરૂવઠો આપવા માટેની ready for connection મોડામા ં
મોડુ ંતા.૧૮.૦૪.૨૦૧૬ પછીના બે રદવિ પછી ચાલ ુકરી વહલેી તકે, એટલે કે ૨૦ રદવિની 
િમય મયાયદામા,ં એટલે કે તા.૦૮.૦૫.૨૦૧૬ સિુીમા ંElectricity Act, 2003 ના Section 

185(2)(બી) ની જોગવાઈઓ મજુબ આપી દેવુ ંજોઈએ, પરંત ુિામાવાળાએ વીજ જોડાણ 
તા.૦૧.૦૩.૨૦૧૭ ના રોજ આપેલ છે. એટલે કે વીજ જોડાણ ૨૯૩ રદવિ મોડુ ંઆપેલ છે. 
આથી ફોરમે તેટલા રદવિનુ ંવળતર અપાવવા હકુમ કરવો જોઈએ, પરંત ુફોરમ દ્વારા તેમ 
કરવામા ંઆવેલ નથી.  

 િામાવાળા દ્વારા ફોરમ િમક્ષ તા.૧૮.૦૨.૨૦૧૭ થી તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૭ ની સનુવણી પરૂી થઈ 
તયા ં સિુી રોડ ઓપનીંગ પરમીિન અંગેનો કોઈ પરૂાવો રજૂ કરવામા ં આવેલ નથી. 
અમદાવાદ મ્યસુનસિપલ કોપોરેિન િમક્ષ પણ િદર R.O. permit કયા કારણોિર 
આપવામા ંઆવેલ નથી તે અંગે પત્ર વ્યવહાર કરેલ હોય તેવા પરૂાવા પણ િામાવાળા 
દ્વારા રજૂ કરવામા ંઆવેલ નથી.  

 િામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા કાયદાકીય રીતે R.O. permit લેવા અંગ ેકોઈ કાયયવાહી 
કરેલ હોય તેમ જણાત ુ ંનથી. 

૨.૬.  ફોરમ દ્વારા જાહરેનામા ન.ં૨/૨૦૧૫ અન્વયે કલમ ન.ં ૨.૪૪, ૨.૪૭ તથા ૨.૪૯ નુ ંપાલન 
થયેલ હોય તેમ જણાત ુ ંનથી.  

૨.૭. અરજદારે િામાવાળા િમક્ષ િમયિર ટેસ્ટ રીપોટય રજૂ કરેલ છે. કોઈ સવલબં કરેલ નથી 
છતા ંફોરમ દ્વારા ટેસ્ટ રીપોટય સવલબંથી રજૂ કરેલ છે તેમ નોંિવામા ંઆવેલ છે.       

૨.૮. િામાવાળાએ Electricity Act,2003  ના Section 185(2)(બી) નુ ંઉલઘંન કરેલ છે, 

તથા સવદ્યતુ જાહરેનામા ન.ં૪ ની કલમ ૪.૬૫ તથા ૪.૮૫ નુ ંપાલન કરેલ નથી, તેમજ 
સવદ્યતુ જાહરેનામાના િેક્િન ૨.૩૫ તથા ૨.૩૯ નુ ંપણ પાલન કરેલ નથી. િદર તમામ 
બાબતને માફ કરી િામાવાળા વીજ કંપનીને વળતર આપવામાથંી પણ મકુ્ક્ત આપવી તે 
બાબત પણ કોઈપણ રીતે કુદરતી ન્યાયના  સિધ્િાતં અનિુારની ન્યાયી, ઉલચત કે ગ્રાહકના 
રહતનુ ંધ્યાન રાખનારી નથી. 

૨.૯. ફોરમના હકુમના પેરા ન.ં૪.૪ અંગ ેજણાવેલ કે િામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા R.O. permit 

ની અરજી કયાય પછી R.O. permit અંગે જે તે ઓથોરીટી િમક્ષ લેલખત રજૂઆત કરવી 
નહી તથા જે તે ઓથોરીટી ના ઉપરી અસિકારી િમક્ષ લેલખત રજૂઆત કરવી નહી કે 
કાયદાની જોગવાઈઓનો અમલ કરવો નહી તે િામાવાળા વીજ કંપનીના કાબ ુબહારના 
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િજંોગો નથી, જેથી િદર કેિમા ંલોડ વિારો આપવામા ંથતા સવલબં માટે િામાવાળાની 
બેદરકારી િાલબત થતી નથી તેવા ફોરમના હકુમ િામે અરજદાર અિહમત છે. 

 તા.૨૪.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ અરજદાર દ્વારા િામાવાળા વીજ કંપનીના તા.૧૮.૦૭.૨૦૧૭ ના 
રોજ દાખલ કરેલ જવાબની િામે નીચ ેમજુબ રજૂઆત કરી. 
(૧) િામાવાળા કંપનીના જવાબના preliminary objection અંગે જણાવેલ કે 

િામાવાળા વીજ કંપનીએ ઈલેક્રીિીટી એક્ટ,૨૦૦૩ ના િેક્િન ૬૭(૧) ની 
જોગવાઈનુ ંviolation  કરેલ છે તેવુ ંઅરજદારની અપીલમા ંજણાવેલ નથી. 

(૨) િામાવાળાએ ઈલેક્રીિીટી એક્ટ,૨૦૦૩ ના િેક્િન ૬૭(૧) મા ં જણાવેલા કામો 
કરવા માટે અમલમા ંહોય તેવા સનયમો/ જોગવાઈઓ તેઓના જવાબ િાથે ફોરમ 
કે લોકપાલ િમક્ષ રજૂ કરેલ નથી તેમજ ઈલકે્રીિીટી એક્ટ, ૨૦૦૩ ના િેક્િન 
185(2)(બી) ની જોગવાઈઓ િામાવાળાને લાગ ુપડતી નથી તેવો જવાબ કરેલ 
નથી તેથી િામાવાળાએ િદર ઈલેક્રીિીટી એક્ટ, ૨૦૦૩ ના િેક્િન 
185(2)(બી)ની જોગવાઈઓ મજુબ કામ કરવાનુ ંરહ ેછે. 

(3) િામાવાળાએ રજૂ કરેલ Annexure-R1 ની નોટીિ જોતા ં જણાય છે કે 
િામાવાળાએ Act,1910 ના Section 13(1)(A) ની જોગવાઈ મજુબ Notice મા ં
section કામ કરવાની manner અને કામ કરવાનો િમય બતાવેલ નથી. 
Annexure R-1 Notice પછી Section 13(1)(C) ની જોગવાઈ મજુબની 
Notice, Repairing authority ને આપેલ નથી. આમ, િામાવાળાએ િેક્િન 
185(2)(બી)ની જોગવાઈનુ ંપાલન કરેલ નથી.  

૨.૧૦. િામાવાળાએ એક્ટની જોગવાઈનો અમલ કરેલ નથી અને follow up  કરવામા ંઅક્ષમ્ય 
બેદરકારી કરેલ હોય તેમ જણાય છે તેથી R.O. permission મેળવવામા ંતા.૧૮.૦૪.૨૦૧૬ 
થી તા. ૨૦.૦૧.૨૦૧૭ નો િમય વ્યસતત થયેલ છે, અને આ માટે િામાવાળા વીજ કંપની 
જવાબદાર છે. આમ, ઉપયુયક્ત રજૂઆતને ધ્યાનમા ં લઈ ઈલકે્રીિીટી એક્ટ, ૨૦૦૩ ના 
િેક્િન 185(2)(બી)ની જોગવાઈનુ ંિામાવાળા વીજ કંપનીએ પાલન કરેલ નથી તે અંગેનો 
સનણયય કરવા સવનતંી કરી.  

૨.૧૧. િામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા અમદાવાદ મ્યસુનસિપલ કોપોરેિનને િદર કેિમા ં પાટી 
બનાવવા અંગેની રજૂઆત કરેલ છે, પરંત ુએક્ટ કે રેગ્યલુેિન ના ક્યા િેક્િન મજુબ 
અમદાવાદ મ્યસુનસિપલ કોપોરેિનને પાટી બનાવી િકાય તે જણાવેલ નથી.  
(૧) CGRF & Ombudsman Notification 2011, Section 1.5(c) – 

Complainant, 1.5(d) – Complaint, 1.5(e) - Electricity Service and 

1.5(h) - grievance ની definition મજુબ અમદાવાદ મ્યસુનસિપલ કોપોરેિનને 
પાટી બનાવી ન િકાય. અરજદારે  અમદાવાદ મ્યસુનસિપલ કોપોરેિનની િેવા 
મેળવવા કોઈ અરજી કરેલ નથી તેથી હાલની ફરરયાદમા ંઅમદાવાદ મ્યસુનસિપલ 
કોપોરેિનને પાટી બનાવવા અરજદાર િમંત નથી.  
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(૨) િામાવાળાએ અમદાવાદ મ્યસુનસિપલ કોપોરેિન મા ંઅરજી કરેલ છે. નાણા ંભયાય 
હિે કે ભરવાના હિે, િામાવાળાને અમદાવાદ મ્યસુનસિપલ કોપોરેિન િામે કોઈ 
ફરરયાદ હોય તો િામાવાળા ફરરયાદી બની GERC કે ગજુરાત િરકાર િમક્ષ 
રજૂઆત કરી િકે છે.  

(૩) િામાવાળાએ R.O. permission માટે Electricity Act,2003 ની જોગવાઈનુ ં
પાલન કરેલ છે અને  R.O. permission, AMC ના કારણે મોડી મળેલ છે, તેવુ ં
પરુવાર ન કરે તયા ંસિુી અરજદાર, અમદાવાદ મ્યસુનસિપલ કોપોરેિન િામે કોઈ 
કાયયવાહી કરવા માગંતા નથી. 

(૪) ફોરમ િમક્ષ પણ િામાવાળાએ અમદાવાદ મ્યસુનસિપલ કોપોરેિનને પાટી 
બનાવવાની રજૂઆત કરેલ નથી. 

(૫) િામાવાળા Electricity Act,2003 ની જોગવાઈ મજુબ મળેલી િત્તા મજુબ કામ 
કરતા હોઈ, ઓથોરીટીએ રોકેલ હોય તયારે પોતાની ફરજ બજાવવાના પોતાના હક્ક 
અંગે GERC કે િરકાર િમક્ષ સનણયય લેવડાવ્યો હોત તો અરજદારની હાલની 
ફરરયાદમા ંAMC ને પાટી બનાવવાનો પ્રશ્ન થાત નહી. િામાવાળા વીજ કંપની 
ફરરયાદી બની િક્ષમ એવી AMC િામે  રજૂઆત ન કરીને નબળા ગ્રાહકોને વીજ 
પરૂવઠો મોડો પરૂો પાડવામા ંરિ િરાવતી હોય છે, નબળા ગ્રાહકની ફરરયાદમા ં 
AMC ને પાટી બનાવી પોતે ફરરયાદી બનવા માગંતી ન હોય તેવુ ંજણાય છે.  

 આમ, તમામ મદુ્દા ધ્યાનમા ંલઈ િદર રજૂઆતમા ંAMC ને પાટી નહીં બનાવવા 
અરજ કરી. 

૨.૧૨. (૧) િામાવાળા વીજ કંપનીના જવાબના પેરા ન.ં૧ અન્વયે અરજદારે જણાવેલ કે 
િામાવાળાએ ફોરમ િમક્ષ આવી કોઈ રજૂઆત કરેલ નથી. િામાવાળાએ Electricity 

Act,2003 ના િેક્િન 185(2)(B) ની જોગવાઈ મજુબ િદર આ પ્રકારના કેિોમા ંઅગાઉ 
નોટીિ આપેલ હતી કે નહીં, AMC એ િામાવાળાને ક્યારે ક્યારે અને કઈ િસવિિના કામ 
કરતા રોકેલ અને કેટલી penalty કરેલ, અને તે અંગે િામાવાળાએ GERC કે િરકાર 
િમક્ષ કોઈ રજૂઆત કરેલ કે કેમ, તેના કોઈ પરુાવા રજૂ કરેલ નથી. િામાવાળાએ િદર 
મજુબની નોટીિ આપેલ ન હોય અને AMC િામાવાળાને કામ કરતા રોકે તો પણ 
િામાવાળા કંપની કસરૂવાર છે.    

 (૨) િદર મજુબની નોટીિ આપ્યા પછી AMC િામાવાળા વીજ કંપનીને કામ કરતા 
રોકે તો િામાવાળા વીજ કંપનીએ તે અંગે Electricity Act,2003 ના Section 67(4) 

મજુબ GERC કે યોગ્ય િરકાર િમક્ષ તે બાબતની રજૂઆત ન કરી હોય તો પણ િામાવાળા 
વીજકંપની વીજ પરૂવઠો પરૂો પાડવા Electricity Act,2003 ના Section  42(1) મજુબ 
પોતાની ફરજ બજાવતી નથી જેથી પણ િામાવાળા વીજ કંપની કસરૂવાર થાય છે. િદર 
ઉપયુયક્ત બાબતને ધ્યાનમા ંલઈ સનણયય કરવા અરજ કરી.  
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૨.૧૩. (૧)  GERC Notification No.10/2005, Clause No. 9.3 અંગે અરજદારે નીચે મજુબ 
જણાવેલ.  

 અરજદારની Load enhancement ની અરજીને Supply Code, 2015, Notification 

No.4/2015, Section 4.80 થી 4.87 ની જોગવાઈ લાગ ુપડ ેછે. Section 4.85 મા ં
overall time line for releasing additional load from the date of receipt of 
application shall be as under: 

 Service Request No.1 ની 20 અથવા 60 રદવિની જોગવાઈ લાગ ુ પડ ે છે જેનુ ં
િામાવાળા વીજ કંપનીએ પાલન કરેલ નથી. 

 (૨) Notification No.10/2005, Section 9.3 ની જોગવાઈઓ જો લાગ ુપડ ેછે તેમ 
માનીએ તો તે અંગેની રજૂઆત નીચે મજુબ છે. 

  (a) Electricity Act,2003, Section 43, 57, 58 and 181 ની 
જોગવાઈઓ મજુબ અને Gujarat Electricity Industries Act,2003, Section 42 

and 44 ની જોગવાઈ મજુબ બનાવેલા છે.  
   Electricity Act, 2003, Section 185(2)(B) The Indian Electricity Act, 

1910, Section 12 to 18 ની જોગવાઈઓ અને તે હઠેળના સનયમ મજુબ િામાવાળા 
વીજ કંપનીએ વતયવ ુતે તેમની ફરજ છે અને આ જ એક્્ની જોગવાઈ મજુબ Repairing 

Authority (Local Authority, AMC) ને Section 13(1)(A) and 13(1)(C) ની 
જોગવાઈ મજુબ વધમુા ંવધ ુ૧ માિ + ૪૮ કલાક (૨ રદવિ), કુલ ૩૨ રદવિની જ િમય 
મયાયદા આપવાની છે.  આમ, ૩૨ રદવિ પછી AMC િામાવાળા વીજ કંપનીને કામ ન 
કરવા દે તો તે dispute િામાવાળા વીજ કંપની અને AMC વચ્ચેનો છે જે અંગ ેિામાવાળા 
વીજ કંપનીએ Electricity Act, 2003 ના Section 67(4) મજુબ GERC મા ંફરરયાદ 
કરવી, જે િામાવાળા વીજ કંપનીની ફરજ છે.  

૨.૧૪. (૧) િામાવાળા વીજ કંપનીએ રજૂ કરેલ જવાબના પેરા ન.ં ૪ મજુબ અરજદારે ફોરમ 
િમક્ષ તા.૧૮.૦૨.૨૦૧૭ ના રોજ અરજી કરેલ છે જેમા ંિામાવાળાએ તા.૧૭.૦૩.૨૦૧૭ ના 
રોજ જવાબ તૈયાર કરી તા.૨૪.૦૩.૨૦૧૭ ના રોજ જવાબ દાખલ કરેલ છે. િામાવાળાએ 
મદુ્દાિર જવાબ રદન ૧૫ મા ંરજૂ કરેલ નથી. જેથી Regulation 2011 ના Section 2.35 

નો ભગં થાય છે.  
 (૨) ફોરમ િમક્ષની સનુવણી દરમ્યાન િામાવાળાએ હાલની અપીલમા ં રજૂ કરેલ 

Annexure- R1 and Annexure- R2 ના પરુાવા ફોરમ િમક્ષની કાયયવાહીમા ંરજૂ કરેલ 
નથી. જેથી Regulation 2011 ના Section 2.39 નુ ંઉલ્લઘંન કરેલ છે.  

 (૩) Regulation 2011ના Section 1.2 મજુબ આ Regulation િામાવાળા વીજ 
કંપનીને લાગ ુપડ ેછે, જેથી તેનો અમલ કરવો પડ,ે જે તેઓની ફરજ બને છે.  

 (૪) પેરા ન.ં૪ મા ંદિાયવેલ કોષ્ટકની સવગતો િાથે અરજદારે અિમંતી દિાયવેલ અને 
જણાવેલ કે તા.૧૦.૦૩.૨૦૧૭ ની બાબતે અરજદારની અપીલના પેરા ન.ં 7.B.1 ની સવગતો 
િાચી છે. 
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૨.૧૫. Notification No.6/2004 ના જાહરેનામાના બીજા સિુારા મજુબ Section 12(1) નુ ં
પાલન કરવામા ંઆવતુ ંનથી, તે અંગે સનણયય લેવા સવનતંી કરી. 

૨.૧૬. િામાવાળા વીજ કંપનીને HT supply ની અરજીઓની RO permission વહલેામા ંવહલેી 
તકે મેળવી લ ે છે. તેવી રીતે બીજા િામાન્ય ગ્રાહકોની અરજી ની  RO permission 

વહલેામા ંવહલેી તકે નહીં મેળવી અને ગ્રાહકો વચ્ચ ેભેદભાવ રાખવામા ંઆવે છે. 
૨.૧૭. Notification No. 4 of 2015 ના Section 6.54 મજુબ બીલમા ંિમાસવષ્ટ કરવાની 

નીચે મજુબની જોગવાઈનુ ં પાલન કરવામા ંઆવતુ ં નથી, જે અંગે અરજદારે 6.54(5), 

6.54(7), 6.54(9), 6.54(10), 6.54(13) ની જોગવાઈનુ ંપાલન કરવામા ંઆવતુ ંનથી, 
તે અંગે સનણયય આપવા સવનતંી કરી. 

૨.૧૮. Notification No.4/2015 ના Section 6.55 મજુબ બીલમા ં િમાસવષ્ટ કરવાની 
જોગવાઈઓ Section 6.55(2) and 6.55(4) નુ ંપાલન કરવામા ંઆવતુ ંનથી તે અંગ ે
સનણયય કરવા અરજ કરી.  

૨.૧૯. અરજદારે નીચે મજુબ દાદ માગી. 
(૧) ઈલેક્રીિીટી એક્ટ ૨૦૦૩ ના િેક્િન ૬૭/૧ મજુબના કામો કરવા માટે િેક્િન 

૧૮૫(૨)(B) મજુબની જોગવાઈઓ િામાવાળા વીજ કંપનીને લાગ ુપડતી ના હોય 
તો જે જોગવાઈઓ લાગ ુપડતી હોય તેની સવગતો રજૂ કરવા હકુમ કરવા અરજદારે 
સવનતંી કરી. 

(૨) િામવાળા વીજ કંપનીએ R.O. permit માટે કરેલ તા.૧૮.૦૪.૨૦૧૬ ની અરજીની 
નકલ તથા R.O. permit ની નકલ રજૂ કરવા સવનતંી કરી. 

(૩) િામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા જાહરેનામા ન.ં૪/૨૦૧૫, િેક્િન ૪.૬૫ તથા ૪.૮૫ 
ની જોગવાઈનુ ંપાલન કરવામા ંઆવેલ નથી તેવુ ંજાહરે કરવા અરજ કરી. 

(૪) િામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા જાહરેનામા ન.ં૨/૨૦૧૧, િેક્િન ૨.૩૫ તથા ૨.૩૯ ની 
જોગવાઈનુ ંપાલન કરવામા ંઆવેલ નથી તેવુ ંજાહરે કરવા અરજ કરી. 

(૫) િામાવાળા વીજ કંપનીએ ઈલેક્રીિીટી એક્ટ ૨૦૦૩ ના િેક્િન ૧૮૫(૨)(B) ની  
જોગવાઈનુ ંપાલન નહીં કરી િેક્િન ૪૨(૧) મજુબ વીજ પરૂવઠો પરૂો પાડલે નથી 
તેવુ ંજાહરે કરવા અરજ કરી. 

(૬) િામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા િદર વીજભાર વિારો સનયત િમય મયાયદામા ંચાલ ુ
કરવામા ંઆવેલ ન હોઈ, ગજુરાત સવદ્યતુ સનયતં્રક આયોગના જાહરેનામા અન્વયે 
વળતર અપાવવા હકુમ કરવા સવનતંી કરી. 

૨.૨૦. અરજદારે તા.૧૮.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ લેલખતમા ંનીચે મજુબની દાદ માગંી.  
 (૧) R.O. permission માટે લાયિન્િી એક્ટની જોગવાઈ મજુબની તમામ નોટીિો 

AMC ને આપે અને એક્ટની જોગવાઈ મજુબ કાયયવાહી કરે તેવો હકુમ કરવો. 
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 (૨) એક્ટની જોગવાઈ મજુબની તમામ નોટીિ આપ્યા પછી AMC લાયિન્િીને કામ 
કરતા રોકે તો લાયિન્િીએ Electricity Act,2003, Section 67(4) મજુબ GERC  મા ં
રજૂઆત કરવા અંગે હકુમ કરવો. 

 (૩) લાયિન્િીના જવાબમા ંઉઠાવેલ Preliminary contention ને રદ કરવાનો હકુમ 
કરવો. 

 (૪) Previous occasions મા ંElectricity Act,2003 ના Section 67(4) નુ ંપાલન 
કરેલુ ંનથી તેવુ ંજાહરે કરવા અરજ કરી. 

 (૫) લાયિન્િીએ Notification No.6 of 2004, GERC (Distribution Code) 

2004 ના Section 12(1) નુ ં અપાલન કરે છે તેવુ ંજાહરે કરવુ.ં 
 (૬) લાયિન્િીએ GERC Supply Code and other Related Matters 

Regulations, 2015 ના Section No. 6.54(5), 6.54(7), 6.54(9), 6.54(10), 

6.54(13), 6.55(2) and 6.55(4) ની જોગવાઈઓનુ ંઅપાલન કરેલ છે તેવુ ંજાહરે કરવુ.ં 
 (૭) લાયિન્િી HT Supply ની અરજીઓ R.O. permission વહલેામા ંવહલેી તકે 

લાવી િપ્લાય આપે છે તેવી રીતે બીજા ગ્રાહકોની અરજીની R.O. permission વહલેામા ં
વહલેી તકે મેળવી વીજ જોડાણ આપે તેવો હકુમ કરવો. 

3.0. Respondent has represented the case as under. 

3.1. Respondent has filed preliminary objection to the fact that in the 

present litigation Ahmedabad Municipal Corporation has not been 

impleaded as a party. The AMC is a necessary party due to 

allegations made by the Appellant in Para No.7.B.2(A), 7.B.10 and 

9.1 of this appeal. In the appeal it is stated that Respondent has 

violated Section 67(1) and 185(2)(b) of the Electricity Act,2003. 

Hence Respondent company has requested to implead the AMC as 

a necessary party. 

3.2. Respondent company has submitted the facts as under: 

(1) On 25.01.2016 Appellant had applied for extension of load 

for service No. 764380 at her premises located at 25, Shiv 

Estate, Opp. Gujarat Glass, Jashodanagar Chokdi, 

Ahmedabad. 

(2) On 28.01.2016 the officer of Respondent company had 

visited the site visit at above premises and it was found that 

there exists another service connection in the same premises 

vide Service No. 1363668. 
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(3) On 12.04.2016, after repeated follow up by Respondent 

company, Appellant had applied for removal of service No. 

1363668. 

(4) On 18.04.2016, Respondent company had applied for road 

opening permission vide Inward No.152 to AMC, which was 

necessary for providing extension of load to the appellant.  

(5) On 21.02.2017, after repeated follow up made by the Officer 

of Respondent company, verbal RO permission was granted 

by AMC for doing the work. No written permission was 

granted by AMC.  

(6) On 01.03.2017, the installation was completed by 

Respondent company and Appellant was informed to submit 

the Test Report for further course of action.  

(7) On 29.03.2017, after repeated follow up Appellant had 

submitted Test Report.   

3.3. Allegations made by Appellant in appeal that Respondent company 

has violated Section 67(1) and 185(2)(b) of Electricity Act,2003 is 

denied. It is stated that on the previous occasions when 

Respondent company has executed the work without appropriate 

permission from AMC, there has been unwanted and unnecessary 

consequences such as levying of heavy penalty, taking away of the 

equipment of the workers of the Respondent company. It is stated 

that AMC has protested against the application of work and also 

threatened not to issue RO permission in future. In such a 

situation it is not feasible for the Respondent company to start the 

work and continue the same in every possible location that needs 

a road opening. Therefore, Respondent company has indicated that 

AMC needs to be impleaded as a party in this case. 

3.4. It is submitted that Respondent company had applied for RO 

permission on 18.04.2016. Thereafter again proposal was sent to 

AMC vide Inward No. 1280 dated 20.01.2017. It is pertinent to note 

that Respondent company has not showcased any laxity in any 
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form whatsoever to give the extension of load to Appellant. 

However, since RO permission was given verbally based on which 

work was executed. 

3.5. It is submitted that Respondent company has not violated any 

provision of Supply Code,2015. Appellant has made arguments as 

per provisions of Clause No. 4.65 and 4.85. 

 The Clause No. 4.65 reads as under: 

Clause No. 4.65: 
“The licensee shall maintain a permanent record of all application forms received 

in an Application Register/Database. Each application form shall be allotted a 

permanent application number (for identification) serially in the order in which it 

was received. The licensee shall keep the registers/databases updated with stage-

wise status of disposal of each application form. The licensee shall deal with 

application forms on the broad principle of “first come, first served” basis as per 

serial priority in the Application Register/Database.” 

  The Service No. 41903 and 43946, which was mentioned by 

Appellant in her letter dated 24.03.2017 that Respondent company 

has not followed the above Clauses. The details are as under:  

Sr. 
No. 

Particulars Service No. 
41903 & 
43946 

Service No. 764380 

1 Application 
date 

25.05.2016 25.01.2016 

2 Consumer Non-
compliance 

nil 12.04.2016  
(Removal application for 
second service done by 
complainant) 

3 RO application 
date. 

27.05.2016 18.04.2016 and 20.01.2017 

4 RO permission 28.02.2017 Not received till date 
(verbal on 21.02.2017) 

5 Work carried 
out 

03.03.2017 01.03.2017 
(On verbal permission) 

6 Consumer non-
compliance 

Nil 29.03.2017 (TR submitted by 
Complainant). 

7 Meter 
connection 

06.03.2017 03.04.2017 

 The allegations of Appellant that Respondent company does not 

maintain Register/Data base of all its applications with stagewise 

update is not true and correct. From the above details it is 

confirmed that work was done as per the Supply Code provisions.  
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Clause No. 4.85 read as under: 

The overall timeline for releasing additional load, from the date of receipt of 

application, shall be as under; 

Timeline for releasing additional load (energisation): 

Sr. 

No. 

Item Time limit(within) 

1 Aggregate loads up to 

100KVA/100KW 

Within 20 days after compliance of formalities/ 

demand notice, if no augmentation is required 

otherwise 60days. 

 

 The above mentioned provision has to be read with note provided 

in Clause No. 9.3 of Notification No.10 of 2005. 

 Note: 

 “The time mentioned in the schedule would be reckoned after 

presentation of completed application and compliance with 

formalities (including granting of space for installation of 

transformers, if required, and meters) is completed.” 

  The above time limit for release of connection after receipt of 

demand note amount will be subject to the condition that 

connection is technically feasible and will meet with the safety 

requirements. This duration would exclude the time attributable to 

the consumer/local authority. Further, any such extended period 

should also be conveyed to the Commission for its record.     

 Appellant has alleged in Para No.7.B.10 that service connection 

provided by Respondent company is delayed by 293 days. This 

duration of 293 days are delayed in permission from AMC (Local 

authority) which as per the above note would be excluded.  

3.6. It is denied by Respondent company that he has not complied with 

the Clauses 2.35 of the 2.39 of the CGRF and Ombudsman 

Regulation,2011.  
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         Details are as under: 

Date Event Remark 
18.02.17 Appellant complained in the 

Forum. 
- 

23.02.17 ICC hearing date. Decided to be 
registered in the CGRF. 

- 

10.03.17 Hearing cancelled due to letter of 
Authority not available with 
Appellant’s representative. 

Appellant’s non-
compliance. 

17.03.17 Appellant seek adjournment for 
selection of a new representative. 

Appellant needed 
time. 

24.03.17 Third hearing. Reply handed over 
the same day. 

Appellant was finally 
present. 

 From the above table, it is quite evident that the first two hearings 

were adjourned for default and insistence on part of Appellant. On 

24.03.2017 finally the matter proceeded and reply was handed over 

to Appellant. Therefore, Respondent company is not responsible for 

any delay.  

 Clause No. 2.39 is not having any relevance and clarity with regard 

to the arguments of Appellant.  

3.7. It is submitted that present appeal is having no merit and liable to 

be dismissed.     

::: ORDER ::: 

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 main issue/prayer raised by Appellant in the present 

representation is as under: 

(1) To decide the issue involve in representation and direct 

Respondent to submit provisions whichever established to 

carry out work for providing electric supply to Appellant in 

reference to Section 67(1), 185(2)(b) of Electricity Act,2003. 

(2) To declare that Respondent has not implemented the 

provisions of Clause No. 4.65 and 4.85 of Notification No.2 of 

2015. 



  Case No.45/2017 

  Page 13 of 19 
 

(3) To declare that Respondent has not implemented the 

provisions of Clause No. 2.35 and Clause No. 2.39 of 

Notification No.2 of 2011. 

(4) To declare that Respondent has not implemented the 

provisions of Section 42(1), Section 185(2)(b) of Electricity 

Act,2003 for providing electric supply. 

(5) To direct Respondent to grant compensation for not 

providing electric supply as per time prescribed by GERC as 

per Supply Code Regulations. 

4.2. The case details as submitted are as under. 

25.01.2016 Appellant has applied for extension of load for 

service No.764380. 

28.01.2016 Site was visited by Respondent. Another service 

No.1363668 was found at said premises. 

12.04.2016 After repeated follow up by Respondent, Appellant 
had applied for removal of service No.1363668.  

18.04.2016 Respondent had applied to AMC for road opening 
permission vide No.152. 

21.02.2017 After repeated follow up by Respondent, verbal 
permission for road opening was granted by AMC. 

01.03.2017 Installation was completed by Respondent and 
intimated Appellant for submission of Test Report. 

29.03.2017 Appellant has submitted Test Report. 

03.04.2017 Connection was released(Additional Load). 

 

4.3. To deal with issue mentioned in Para 4.1(1) the necessary 

provisions relates with work of licensee is as under: 

Section 67. (Provisions as to opening up of streets, railways, etc):- (1) A 

licensee may, from time to time but subject always to the terms and conditions of 

his licence, within his area of supply or transmission or when permitted by the 

terms of his licence to lay down or place electric supply lines without the area of 

supply, without that area carry out works such as - 

(a) to open and break up the soil and pavement of any street, railway or tramway; 

(b) to open and break up any sewer, drain or tunnel in or under any street, railway 

or tramway; 

(c) to alter the position of any line or works or pipes, other than a main sewer 

pipe; 

(d) to lay down and place electric lines, electrical plant and other works; 

(e) to repair, alter or remove the same; 

(f) to do all other acts necessary for transmission or supply of electricity. 
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This Clause provides that Licensee, subject to the terms and conditions of its 

License may carry out work as to open and breakup the soil, street, railway, drain 

and do all other acts necessary for transmission or supply of Electricity. Further it 

empowers the appropriate government to prescribe by rules, the authority for 

granting of permission where the owner or the occupier objects to carry out the 

work, the procedure and manner of consideration of objection and suggestion etc.   

Section No. 185 Repeal and Saving: 

(1) Save as otherwise provided in this Act, the Indian Electricity Act,1910 (9 of 

1910), the Electricity (Supply) Act,1948 (54 of 1948) and the Electricity 

Regulatory Commission Act, 1998 (14 of 1998) are hereby repealed. 

(2) Notwithstanding such repeal- 

(b) the provisions contained in sections 12 to 18 of the Indian Electricity Act, 

1910 and rules made thereunder shall have effect until the rules under section 67 

to 69 of this Act are made. 

Section 180. (Powers of State Governments to make rules): --- (1) The State 

Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of 

this Act. 

(2) In particular and without prejudice to the generality of foregoing power, such 

rules may provide for all or any of the following matters, namely: - 

(b) the works of licensees affecting the property of other persons under sub- 

section (2) of section 67; 

It is noted that the work of Licensee Rules-2006 has been framed by Central 

Government as per power conferred by Clause (e) of Sub-Clause (2) of Section 

176 read with Sub-section (2) of Section 67 of Electricity Act-2003 and published 

in the gazette of India dated 18.04.2006, while in the State of Gujarat, no such 

work of Licensee Rules has been framed by Government. In such circumstances 

as per Section 185(2)(b) provisions of Electricity Act-2003 empowers the 

Licensee to take note of above provisions and act upon the relevant provisions of 

the Indian Electricity Act,1910. 

4.4. (a) Hon’ble Appellate Tribunal for Electricity in their order dated 

07.09.2011, Appeal No. 83 of 2010, has observed the various 

findings, out of that relevant observations pertaining to present 

issue are as under: 
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 Summary of findings: 

 Para No.(f): 

 The provisions of the Section 12 to 18 of the 1910 Act are applicable 

in terms of Section 185(2)(b) of the 2003 Act. Therefore, by virtue of 

Section 174 of the 2003 Act, Section 12 to 18 of the 1910 Act would 

have the precedence over any other legislation. This would make it 

clear that even assuming that there was a conflict between the 

provisions of the Telegraph Act,1885 and the provisions of the 1910 

Act, the latter Act would prevail. 

 Para No.(g): 

 The State Government may frame appropriate rules to give overriding 

powers to section 164 and may restore the ‘higher status’ of the 

person conferred with powers of the telegraph authority under 1885 

Act. Till such rules are framed by the State Government, provisions 

of Section 12 to 18 of the Indian Electricity Act, 1910 would continue 

to be followed.  

 Looking to the above observations as well as provisions of 

Electricity Act,2003, it is required to read the Indian Electricity Act, 

1910. 

  The relevant provisions as narrated by Appellant of the Indian 

Electricity Act, 1910 are as under: 

12. Provision as to the opening and breaking up of streets, 

railways and tramways. 

13. Notice of new works: 

(1) Where the exercise of any of the powers of a licensee in relation to the 
execution of any works involves the placing of any works, in, under, over, 
along or across any street, part of a street, railway, tramway, canal or 
waterway, the following provisions shall have effect, namely: - 
 
(a) Not less than one month before commencing the execution of the works 
the licensee shall serve upon the person responsible for the repair of the 
street or part of a street (hereinafter in this section referred to as “the 
repairing authority”) or upon the person for the time being entitled to work 
the railway, tramway, canal or waterway (hereinafter in this section 
referred to as “the owner”), the case may be, a notice in writing describing 
the proposed works together with a section and plan thereof on a scale 
sufficiently large to show clearly the details of the proposed works, and 
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not in any case smaller than one inch to eight feet vertically and sixteen 
inches to the mile horizontally, and intimation the manner in which, and 
the time at which, it is proposed to interfere with or alter any existing 
works, and shall, upon being required to do so by the repairing authority 
or owner, as the case may be, from time to time give such further 
information in relation thereto as may be desired, 
 
(b) If the repairing authority intimates to the licensee that it disapproves of 
such works, section or plan, or approves thereof subject to amendment, the 
licensee may, within one week of receiving such intimation, appeal to the 
State Government, whose decision, after considering the reasons given by 
the repairing authority for its action, shall be final; 
 
(c) If the repairing authority fails to give notice in writing of its approval or 
disapproval to the licensee within one months, it shall be deemed to have 
approved of the works, section and plan, and the licensee, after giving not 
less than forty-eight hours, notice in writing to the repairing authority, may 
proceed to carry out the works in accordance with notice and the section 
and plan served under clause (a). 
 

From the above provisions Respondent Licensee has to observe the 

above contents for carrying out the work.   

As per the observations mentioned in Para No. 4.2, the application 

dated 25.01.2016 for load extension was registered and compliance 

was made by Appellant as required by Respondent on 12.04.2016. 

Thereafter on 18.04.2016 Respondent has submitted proposal 

before AMC for road opening permission. On 21.02.2017 verbal 

permission for road opening was granted by AMC and accordingly 

installation was completed by Respondent on 01.03.2017. Thus, it 

shows that Respondent has not made follow up for getting 

permission from AMC for road opening.    

4.5. Regarding Para No. 4.1(2), It is required to refer the provisions of 

Supply Code Regulations, 2015. The relevant provisions are as 

under: 

 (A) Clause No.4.65: 
The licensee shall maintain a permanent record of all application forms received in an 

Application Register/Database. Each application form shall be allotted a permanent 

application number (for identification) serially in the order in which it was received. The 

licensee shall keep the registers/databases updated with stage-wise status of disposal of 

each application form. The licensee shall deal with application forms on the broad 

principle of “first come, first served” basis as per serial priority in the Application 

Register/Database.  
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In the above matter reply has been filed by Respondent vide Para 

No. 3.5 and submitted that the correct data/record has been 

maintained by them.   

 
(B) Clause No. 4.85: 

 The overall timeline for releasing additional load, from the date of receipt of 

application, shall be as under; 

Timeline for releasing additional load (energisation): 

 

Sr. 

No. 

Item Time limit (within) 

1 Aggregate loads up to 

100 KVA/ 100KW 

Within 20 days after compliance of 

formalities/demand notice, if no 

augmentation is required otherwise 60 days. 

2 Aggregate loads above 

100 KVA/ 100KW and 

up to 4000KVA 

Within 45 days after compliance of demand 

notice/formalities by the Applicant  

3 Aggregate loads above 

4000KVA 

Within 180 days after completion of Demand 

notice/formalities by the applicant. 

 
As per reply filed by Respondent the above provisions has to be 

read with Note provided in Clause No. 9.3 of Notification No.10 of 

2005.  

Respondent has replied that delay by 293 days duration is because 

of getting permission from AMC. This period may be excluded from 

delay period.  

4.6. To deal with the issue as mentioned in Para No. 4.1(3), it requires 

to refer the relevant provisions of Notification No.2 of 2011, Clause 

No. 2.35 and 2.39: 

 2.35 : The respondent party shall furnish parawise comments to the Forum on the 

Complaint within 15 days of its receipt, failing which the Forum shall proceed on the 

basis of the material available on record.  

 2.39: In case the Forum comes to the conclusion that the Complainant and the officer 

concerned of the Licensee are required to be heard for redressal of the Grievance, the 

Forum shall call the Complainant and the officer with the details of the case and 

documents, if any, as may be necessary.    

The allegations made by appellant are replied by Respondent in 

Para No. 3.6, referring Clause No. 2.35.  
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As per Clause No. 2.39, it is a duty of Forum to decide the grievance 

at their level.   

4.7. To deal with the issue as mentioned in Para No. 4.1(4), it requires 

to refer the provisions of Section 42(1): 

Section 42. (Duties of distribution licensee and open access): --- (1) It shall be 

the duty of a distribution licensee to develop and maintain an efficient, co-

ordinated and economical distribution system in his area of supply and to supply 

electricity in accordance with the provisions contained in this Act. 

 

The above provision state regarding development and maintenance 

of electric network in the area of supply of Licensee.  

As per the Section 185(2)(b) of Electricity Act, 2003 and in absence 

of work of licensee Rules, it is required to be referred Section 12 to 

18 of the Indian Electricity Act, 1910 for carrying out the work.  

4.8. To deal with the issue as mentioned in Para No.4.1(5), Respondent 

has carried out the work for providing additional load to Appellant 

as per submission of details in Para No. 4.2.  From this, it reveals 

that application dated 25.01.2016 becomes valid after compliance 

given on 12.04.2016 by Appellant. On 01.03.2017 work for 

additional load was carried out by Respondent and thereafter on 

submission of Test Report dated 29.03.2017 by Appellant, the 

connection was released on 03.04.2017. The delay for such period 

not explained by the Respondent. There are no documents on 

record submitted by Respondent to prove that the respondent has 

after receipt of application from the Appellant applied to AMC for 

road opening which was not allowed by AMC on various ground 

and after compliance of the same the permission granted by AMC 

on 01.03.2017. In absence of the aforesaid documents on records 

submitted by Respondent, it proves that Respondent failed to 

provide the connection within stipulated time period as per supply 

code regulation. Respondent has taken time from 12.04.2016 to 

01.03.2017 i.e. 322 days for completion of work. Looking to the 

period of getting approval from repairing authority i.e. AMC, as per 
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the Section 13 (1)(c) 32 days to be taken as a valid period for 

carrying out the work.  

 As per Clause No. 4.85 of Supply Code 2015, 20 days period is to 

be taken as valid after compliance of formalities/demand notice if 

no augmentation is required. Therefore, total period of 52 days to 

be excluded from 322 days i.e. time period taken for completion of 

work. Thus, period of 270 days can be considered as a delayed 

period for giving additional load to the service No. 764380 of 

Appellant.      

4.9. As per relevant clause relates to compensation, it is necessary to 

refer, GERC Notification No. 10 of 2005, Chapter XIV speaks about 

compensation in case of underperformance. Relevant provision is 

as under: 

 14.1. If a Licensee fails to meet the standards specified, the 

affected domestic consumer is entitled to compensation from the 

Licensee as provided below:  

Events Compensation payable 

Duty to give supply on request  

a) New service connection 
b) Additional load 

Rs.50 per day of delay 

 

4.10. Respondent is directed to pay compensation to Appellant for delay 

period of 270 days at the rate of Rs. 50 per day i.e. Rs.13500/- 

within a period of 60 days from the date of issue of this order. 

compliance report is to be submitted.         

4.11. I order accordingly. 

4.12. No order as to costs. 

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

 

(Dilip Raval) 

                    Electricity Ombudsman 
                      Gujarat State 

Ahmedabad. 
Date: 28.09.2017. 


