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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં૭૦/૨૦૧૮ 

 

અરજદાર : શ્રી દુર્ગાશકંર રગમકૃષ્ણ બગજપગઈ 
   ડી/૧, જીવનકંુજ એપગર્ામેન્ર્, સખુીવગડી પગસે 
   જવગહર ચોક, મણીનર્ર, અમદગવગદ-૩૮૦૦૦૮   
રજૂઆત કરિાર: શ્રી બગબભુગઈ આર. કંઝગરીયગ, અધિકૃત પ્રધતધનધિ  
   શ્રી યોર્ેન્ર આર. અગ્રવગલ, અધિકૃત પ્રધતધનધિ  
   શ્રી મધનષ આર. શગહ, અધિકૃત પ્રધતધનધિ 
      

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા :  મેનેજર 
   ર્ોરેન્ર્ પગવર લલધમરે્ડ  
   જ્યલુબલલ હગઉસ, બીજો મગળ, શગહપરુ, અમદગવગદ-૩૮૦૦૦૧ 
રજૂઆત કરિાર:  શ્રી એસ.કે.આચગયા, એજીએમ, ર્ોરેન્ર્ પગવર લલધમરે્ડ, અમદગવગદ 
 શ્રીમધત ધિસ્ર્ી પરે્લ, એ.એમ.(લીર્લ), ર્ોરેન્ર્ પગવર લલધમરે્ડ, અમદગવગદ  
      :: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદગરે, ર્ોરેન્ર્ પગવર લલધમરે્ડ, અમદગવગદનગ ગ્રગહક ફરરયગદ ધનવગરણ ફોરમની ફરરયગદ 

ન.ં૧૩/૨૦૧૮ અન્વયે અપગયેલ હકુમ ક્રમગકં ૫૨૮ તગ.૨૦.૦૪.૨૦૧૮ થી નગરગજ થઈ અતે્ર                                    

રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીનગ કેસ રજીસ્ર્રે દગખલ કરી કેસ ન.ં૭૦/૨૦૧૮ થી 
નોંિેલ છે. આ કેસની સનુવણી તગ. ૨૩.૦૮.૧૮ નગ રોજ રગખવગમગ ંઆવેલ. 

૨.૦. સનુવણી દરમ્યગન અરજદગરે નીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદગર ગ્રગહક ન.ં૨૭૯૨૯૨ થી ઘર વપરગશ હતેનુ ુ ંવીજ જોડગણ િરગવે છે. સદર વીજ જોડગણમગ ં

સગમગવગળગ વીજ કંપની દ્વગરગ વીજભગર વિગરો સમય મયગાદગમગ ંમજૂંર કરવગમગ ંઆવેલ ન હોઈ, 
અરજદગરે સગમગવગળગ વીજ કંપનીનગ ફોરમ સમક્ષ ફરરયગદ ન.ં૧૩/૨૦૧૮ દગખલ કરવગમગ ંકરેલ, 
જેનગ હકુમથી નગરગજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરવગમગ ંઆવેલ છે.  

૨.૨. અરજદગરે તગ.૧૫.૦૫.૧૭ નગ રોજ હયગત વીજ જોડગણમગ ં૦.૯૪ રક.વોર્મગ ં૫.૦૬ રક.વોર્ વિગરો 
કરી, કુલ ૬.૦ રક.વોર્ વીજભગર કરવગ અરજી નોંિગવેલ. સદર વીજ જોડગણમગ ંવીજભગર વિગરો 
મજૂંર ન થતગ,ં અરજદગરે તગ.૧૭.૦૧.૧૮ નગ રોજ ફોરમ સમક્ષ ફરરયગદ દગખલ કરેલ, જે અંર્ ે                 
ફોરમ દ્વગરગ તગ.૨૦.૦૪.૧૮ નગ રોજ હકુમ કરવગમગ ંઆવેલ. ફોરમનગ હકુમ સગમે અરજદગરે રીવ્ય ુ
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અરજી દગખલ કરેલ, જેનો હકુમ ફોરમ દ્વગરગ તગ.૨૨.૦૬.૧૮ નગ રોજ કરવગમગ ંઆવેલ. અરજદગરને 
આજરદન સિુી સગમગવગળગ દ્વગરગ વીજ જોડગણમગ ંવીજભગર વિગરો મજૂંર કરવગમગ ંઆવેલ નથી. 

૨.૩. અરજદગરે રજૂઆતમગ ંનીચે મજુબનગ મદુ્દગ ધ્યગને લઈને ધનણાય આપવગ ધવનધંત કરી.   
 (૧) વીજ જોડગણમગ ંતગત્કગલલક વિગરો કરી આપવગ હકુમ કરવો. 
        (૨) અરજદગર ડોમેસ્સ્ર્ક વીજ જોડગણ િરગવતગ ગ્રગહક હોઈ, જી.ઈ.આર.સી. ધવધનયમો ૨૦૦૫ 

અન્વયે આયોર્ ેનક્કી કયગા પ્રમગણ ેવળતરનો ધનણાય આપવો. 
        (૩) હકુમ કરતગ ંપહલેગ ંએપેલેર્ ટ્રીબ્યનુલ ફોર ઈલેક્ટ્ટ્રીસીર્ીનગ અપીલ ન.ં૧૩૫/૨૦૧૨ નગ 

હકુમમગ ંનક્કી થયેલ ધસધ્િગતંોને ધ્યગનમગ ંલેવગ. 
        (૪) એપેલેર્ ટ્રીબ્યનુલ ફોર ઈલેક્ટ્ટ્રીસીર્ીનગ અપીલ ન.ં૮૩/૨૦૧૦ અને ૧૩૫/૨૦૧૨ નગ હકુમ 

ગજુરગત રગજ્યમગ ંએપ્લીકેબલ રહ ેછે કે કેમ તે અંર્ે ધનણાય આપવો. 
        (૫) ગજુરગત રગજ્યમગ ંહગલ વક્ટ્સા ઓફ લગયસન્સી રૂલ્સ ૨૦૦૬ ગજુરગત સરકગરે એડોપ્ર્ કરેલ 

છે કે કેમ, અને તે મજુબ ર્ોરેન્ર્ પગવરે વતાવગનુ ંરહ ેછે કે કેમ, તેનો ધનણાય આપવો. 
        (૬) નગમદગર જકા ને ઈલેક્ટ્ટ્રીસીર્ી એક્ટ્ર્, ૨૦૦૩નગ સેક્ટ્શન ૬૭(૨) મજુબનગ રૂલ્સ બનગવવગનગ 

પગવસા છે કે કેમ અને નગમદગર જકે ૬૭(૨) હઠેળનગ રૂલ્સ બનગવેલ છે કે કેમ, તેનો ધનણાય 
આપવો.  

        (૭) ફોરમનગ હકુમને તગત્કગલલક અસરથી સ્રે્ કરવો. 
        (૮) ડોમેસ્સ્ર્ક જોડગણ િરગવતગ ગ્રગહકોને જકા ધવધનયમો ૨૦૦૫ અન્વયે આયોર્ ેનક્કી કયગા 

પ્રમગણ ેવળતર આપવગની ફોરમને સત્તગ છે કે કેમ તેનો ધનણાય આપવો. 
        (૯) અરજદગર ડોમેસ્સ્ર્ક વીજ જોડગણ િરગવતગ ગ્રગહક હોઈ, જીઈઆરસી ધવધનમયો ૨૦૦૫ 

અન્વયે વળતર અંર્ે કોઈપણ જાતનગ પરુગવગ રજૂ કયગા ધસવગય વળતર મળી શકે કે કેમ 
તે અંર્ ેધનણાય આપવો. 

      (૧૦) Load enhancement મગ ંસમય મયગાદગ મગરે્ લગયસન્સીને સપ્લગય કોડ,૨૦૧૫ ક્ટ્લોઝ 
ન.ં૪.૮૫ મજુબ વતાવગનુ ં રહ ે છે કે સપ્લગય કોડ ૨૦૧૫ નગ ક્ટ્લોઝ ન.ં૪.૩૮ અને                    
એસ.ઓ.પી. ૨૦૦૫ નો ક્ટ્લોઝ ન.ં૯.૩ લગગ ુપડે તે અંર્ે ધનણાય આપવો.      

3.0. Respondent has represented the case as under. 

3.1. Respondent had submitted the facts as under. 

(1) Appellant is a residential consumer, bearing consumer 

No.279292, with existing load of 0.94 KW. Appellant has applied 

for extension of load of 5.06 KW on 15.05.17. To release the 

extension of load, augmentation of existing LT network is 

required. 

(2) Respondent had applied for Road Opening permission to 

Ahmedabad Municipal Corporation on 19.06.17 vide Inward 

No.507. 
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(3) On 17.01.18, Appellant had filed complaint before CGRF and 

CGRF has passed an order in favour of Respondent company vide 

letter dated 20.04.2018. 

(4) On 04.06.18, Respondent has received written Road Opening 

permission signed by Asstt. City Engineer, AMC on 14.05.18, with 

condition to complete the work within a period of ten days. The 

time period of affirmation work of 10 days had already lapsed and 

work was not executed as per condition specified. 

(5) Review appeal of Appellant was dismissed by CGRF vide order 

dated 22.06.18. Aggrieved by the said order Appellant has filed 

the present appeal.     

::: 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. On 05.10.18, Appellant has submitted withdrawal pursis and stated 

that Respondent intends to execute the work as required and Appellant 

has no grievance with respect to present issue. The withdrawal pursis 

submitted by Appellant is granted. Hence there is no need to issue any 

order on the present subject matter.             

4.2. I order accordingly. 

4.3. No order as to costs. 

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

 

 
 

                (Dilip Raval) 

                      Electricity Ombudsman 
                      Gujarat State 

    

Ahmedabad. 
Date: 19.10.2018. 


