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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૯૧/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી આલાભાઈ કરશનભાઈ કરમરુ 
   દતાણીનગર. ધરમપરુ.  
   મુું. જામ ખુંભાલીયા. જી. દેવભમુી દ્વારકા.   
 
રજૂઆત કરિાર: કોઇ હાજર રહ્ુું નહી. 

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : નાયબ ઈજનેર, 

પશ્વિમ ગજુરાત વીજ કુંપની લલશ્વમટેડ, 
પેટા-શ્વવભાગીય કચેરી, મુું. વડત્રા. તા.જામ ખુંભાલીયા. જી.દેવભમુી દ્વારકા.  
 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી આર.વી.સોમાણી, કાયયપાલક ઇજનેર, પીજીવીસીએલ, શ્વવભાગીય કચેરી, 
ખુંભાલીયા. 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, પશ્વિમ ગજુરાત વીજ કુંપની લલશ્વમટેડ, રાજકોટના ગ્રાહક ફરરયાદ શ્વનવારણ ફોરમની 

ફરરયાદ નું.૦૫/ક્વા.૦૨/૨૦૧૭-૧૮ અન્વયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાુંક ૬૯૦૯ તા.૨૬.૦૭.૨૦૧૭ના 
હકુ્મથી નારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે દાખલ 
કરી કેસ નું.૯૧/૨૦૧૭થી નોંધેલ છે. આ કેસની સનુવણી તા.૧૨.૧૦.૨૦૧૭ના રોજ રાખવામાું 
આવેલ, જેમાું અરજદાર હાજર રહલે નહી. 

૨.૦. અરજદારે નીચે મજુબ લખેીત રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર ગામ જુવાનગઢ ખાતે ૫ હો.પા.નુું ખતેીવાડી શ્વવજ જોડાણ ગ્રાહક નું. ૮૮૯૧૭/ 

૦૦૨૪૭/૧થી ધરાવે છે. સદર શ્વવજ જોડાણમાું ૫ હો.પા. શ્વવજભાર વધારો કરી, કુલ ૧૦ હો.પા. 
શ્વવજભાર વધારો કરવા સામાવાળાની પેટા-શ્વવભાગીય કચેરી, વડત્રા ખાતે તા.૨૩.૦૩.૨૦૧૬ના 
રોજ એસ.આર.નું.૭૮૪૭૫૭૯થી રજીસ્રેશન ચાર્જ રૂ.૨૦૦/-, રસીદ નું.૯૧૨૬૯૯થી ભરપાઇ 
કરી, અરજીની નોંધણી કરાવી. 

૨.૨. અરજદારની અરજીને ૧ વર્ય જેટલો સમય પસાર થઇ ગયો હોવા છતાું સામાવાળા દ્વારા કોઇ 
કાયયવાહી હાથ ધરવામાું આવેલ નહી, જેથી સામાવાળાની કચેરીએ રૂબરૂ તપાસ કરતાું 



  Case No.91/2017 

  Page 2 of 5 
 

સામાવાળાના જવાબદાર અશ્વધકારીએ અરજી રદ્દ કરી હોવાન ુ જણાવેલ, જેની અરજદારને 
કોઇપણ પ્રકારની જાણ કરેલ નહી. 

૨.૩. ઉપર્ુયક્ત કારણોસર અરજદારે ગ્રાહક તકરાર શ્વનવારણ ફોરમ, રાજકોટ ખાતે ફરીયાદ કરેલ. 
ત્યારબાદ સામાવાળાના અશ્વધકારીઓ દ્વારા સ્થળ સવે હાથ ધરવામાું આવેલ. અરજદારની જાણ 
બહાર ફોરમમાું કરેલ ફરીયાદ અંગેના સુંમતીપત્રકમાું અરજદારની વાડીમાું રહલે મજુર પાસે 
સહી કરાવેલ અને ત્યારબાદ અરજદારે કરેલ અરજીના મળુ એસ.આર.નું.૭૮૪૭૫૭૯ થી નહી 
પરુંત ુનવા એસ.આર.નું.૯૮૯૪૭૮૭થી લોડ વધારા અંગેનુું અંદાજપત્રક આપવામાું આવેલ, જે 
તા.૦૨.૦૮.૨૦૧૭ના રોજ રસીદ નું.૭૫૯૭૭૬ અને ૭૫૯૭૭૭થી અરજદારે ભરપાઇ કરેલ. 

૨.૪. જી.ઇ.આર.સી.ના નોરટરફકેશન નું.૧૦/૨૦૦૫ મજુબ અરજદારની અરજી મજુબ લોડ વધારા 
અંગેન ુઅંદાજપત્રક ૧૦ રદવસમાું મળી જવ ુજોઇએ પરુંત ુસામાવાળાની પેટા-શ્વવભાગીય કચેરી, 
વડત્રાના અશ્વધકારીઓની ફરજ પરની બેદરકારીને કારણે ૧ વર્યથી વધ ુસમય થયેલ. સદર 
ફોરમ સમક્ષની ફરીયાદ બાદ અરજદારે કરેલ અરજીના મળુ એસ.આર.નું. ને રદ્દ કરી, નવા 
એસ.આર.નું. થી અંદાજપત્રક આપવામાું આવેલ, જે અંગે ફોરમ દ્વારા કોઇ નોંધ કરવામાું 
આવેલ નથી તથા અરજદારને અંદાજપત્રક શ્વવલુંબથી આપવામાું આવેલ, જેની સામે વળતર 
મેળવવા રજુઆત કરેલ, જેને ફોરમ દ્વારા ગ્રાહ્ય રાખવામાું આવેલ નહી. 

૨.૫. અરજદારે જી.ઇ.આર.સી.ના નોરટરફકેશન નું.૧૦/૨૦૦૫ના ક્લોઝ નું ૧૪.૧(૧)માું દશાયવ્યા મજુબ 
લોડ વધારા અંગનેુું અંદાજપત્રક આપવામાું થયેલ શ્વવલુંબ ના કારણે રૂ.૫૦/રદવસનુું વળતર 
મુંજુર કરવા શ્વવનુંતી કરી.  

૨.૬. તા.૦૩.૧૦.૨૦૧૭ના પત્ર દ્વારા અરજદારે જણાવેલ કે અરજદારે રૂબરૂમાું વધ ુકશુું કહવેાનુું રહતે ુ
ન હોઇ, કેસની ગણુદોર્ના આધારે શ્વનણયય કરવા શ્વવનુંતી કરી. 

૩.૦. સનુવણી દરમ્યાન સામાવાળાએ નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર ગામ જુવાનગઢ ખાતે સવે નું. ૨૯૫ માું ગ્રાહક નું. ૮૮૯૧૭/૦૦૨૪૭/૧થી કરારીત 

વીજભાર ૫ હો.પા. નુું ખતેીવાડી વીજ જોડાણ ધરાવે છે. 
૩.૨. અરજદારે, ખેતીવાડી વીજ જોડાણના વાયરો ખેંચી આપવા તથા ખેતી શ્વવર્યક વીજ જોડાણમાું 

લોડ વધારો એમ એકસાથે બે અલગ-અલગ બાબત અંગે ફરીયાદ કરેલ.  
(અ) તા.૧૮.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ શ્વવજ વાયર સમારકામની ફરીયાદ સુંદભયમાું સ્થળ પરના 
રોજકામ મજુબ જરૂરી માલસામાન બદલાવી અને આશરે ૧૮૦ મીટર એલટી લાઇનનો વીજ 
વાયર બદલી આપેલ, સદર સમારકામ પણુય કરી પનુ: શ્વવજ પરુવઠો ચાલ ુકરી આપેલ, સ્થળ 
રોજકામમાું અરજદારના હાજર પ્રશ્વતશ્વનશ્વધ જીવાભાઇ મેરગભાઇ દ્વારા સહી કરી આપેલ. આમ, 
સદર વીજવાયર ખેંચી અરજદારની ફરીયાદનુું શ્વનરાકરણ કરી આપેલ. 
(બ) અરજદારે તા.૨૩.૦૩.૨૦૧૬ના રોજ પોતાના હયાત ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ગ્રાહક નું. 
૮૮૯૧૭/૦૦૨૪૭/૧માું ૫ હો.પા.ના શ્વવજભાર વધારાની માુંગણી રૂ.૨૦૦/- રસીદ 
નું.૯૧૨૬૯૯થી ભરપાઇ કરી. અરજદારની મળુ એસ.આર. મજુબ માન્ય રાખી નવી એસ.આર. 
થી સદર અરજી મજુબનુું રૂ.૭૫૨૦/-નુું અંદાજપત્રક નું.VSD/૨૫૩૩થી તા.૨૧.૦૭.૨૦૧૭ ના 
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રોજ અરજદારને પાઠવવામાું આવેલ, જે તા.૦૨.૦૮.૨૦૧૭ના રોજ ભરપાઇ કરેલ અને જરૂરી 
ટેસ્ટ રીપોટય રજુ કરતાું લોડ વધારો રીલીઝ કરવાની કાયયવાહી કરેલ છે. 

૩.૩. ગ્રાહક તકરાર શ્વનવારણ કેન્ર, રાજકોટના હકુમ દ્વારા અરજદારની બુંને ફરરયાદ અંગે હકુમ કરી 
શ્વનવારણ કરવામાું આવેલ, તેમ છતાું અરજદારને ફોરમના હકુમથી અસુંતોર્ હોઇ શ્વવદ્યતુ 
લોકપાલ સમક્ષ લોડ વધારા અંગેનુું અંદાજપત્ર રદવસ-૧૦માું મળવાને બદલ ે ૧ વર્ય કરતાું 
વધ ુ શ્વવલુંબ થયેલ હોઇ, પ્રશ્વત રદવસ લેખ ેરૂ.૫૦/- વળતર માુંગલે છે. જે સુંદભયમાું સમાધાન  
હતે ુ તા.૦૩.૧૦.૨૦૧૭ના રોજ અરજદારના પ્રશ્વતશ્વનધી શ્રી જીગ્નેશભાઇ ને સ્થાશ્વનક કચેરી 
ખુંભાલીયા ખાતે રૂબરૂ સાુંભળેલ તથા કચેરીની કાયયવાહી અંગે સમજ આપવા છતાું અરજદારને 
સુંતોર્ થયેલ ન હોઈ, લેલખતમાું સમાધાન માન્ય ન હોવાની રજુઆત કરેલ. 

૩.૪. અરજદારનુું શ્વવજ જોડાણ પેટા-શ્વવભાગીય કચેરી, વડત્રા હઠેળ આવે છે. વડત્રા કચરેી હઠેળ વર્ય 
૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન નવા ખેતીવાડી શ્વવજ જોડાણ આપવાન ુલક્ષયાુંક વધારે હોય તેમજ ૪૭ 
ગામડાઓના લાઇન મેઇન્ટેનન્સ, અન્ય કામગીરી વધારે રહતેી હોય છે અને હાલના નાયબ 
ઇજનેરશ્રીને પડતર કામ અંગેની નોંધ મળેલ ન હોઇ, સદર અરજદારને અંદાજપત્ર આપવામાું 
શ્વવલુંબ થયેલ છે. ગ્રાહક તકરાર શ્વનવારણ કેન્ર, રાજકોટ સમક્ષ રજુઆત થતાું તેઓની અરજીનુું 
તાત્કાલલક શ્વનવારણ કરેલ છે. ઉપરોક્ત હકીકત ધ્યાને લઇ યોગ્ય શ્વનણયય લવેા શ્વવનુંતી કરેલ. 

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

કરાયેલા દસ્તાવેજી પરુાવાઓને આધારે નીચ ેમજુબના શ્વનણયય ઉપર આવુું છું. 
૪.૧. અરજદારે પેરા નું.૨.૧ માું દશાયવ્યા મજુબ ખેતી શ્વવર્યક વીજ જોડાણ, ગ્રાહક નું.૮૮૯૧૭/ 

૦૦૨૪૭/૧ માું વીજભાર વધારા માટેની અરજી કરેલ છે જેનો SR No.7847579 છે. 
અરજદારે 5 HP + 5 HP એમ કુલ 10 HP ખતેી શ્વવર્યક વીજભાર વધારાની માુંગણી કરેલી 
છે. 

૪.૨. અરજદારની ફોરમ સમક્ષની તા.૨૯.૦૬.૨૦૧૭ ના રોજની ફરરયાદના મદુ્દા અન્વયે (૧) ખેતી 
શ્વવર્યક વીજ જોડાણની લાઈનના વાયરોનુું મરામત કામ કરવા અંગ ે તથા (૨) તા. 
૨૩.૦૩.૨૦૧૬ ની ખેતી શ્વવર્યક વીજ જોડાણમાું વીજભાર વધારાની અરજી મજુબ વીજભાર 
વધારો મુંજૂર કરી, ગજુરાત શ્વવદ્યતુ શ્વનયુંત્રક આયોગના શ્વનયમ મજુબ વળતર અપાવવા અંગેની 
માુંગણી કરેલ છે. 

૪.૩. અરજદારની ફોરમ સમક્ષની ફરરયાદ બાદ સામાવાળાએ તા.૧૮.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ સ્થળ 
પરના રોજકામનો રીપોટય રજૂ કરેલ છે, જે મજુબ અરજદારના સદર વીજ જોડાણની વીજ 
લાઈનનુું મરામતનુું કામ કરવામાું આવેલ છે.  

૪.૪. અરજદારના વીજ જોડાણમાું વીજભાર વધારાની અરજી, જે તા. ૨૩.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ 
નોંધવામાું આવેલ છે, જેનો SR No.7847579 છે, તેના બદલે સામાવાળા દ્વારા SR 

No.9894787 તા. ૨૧.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ જનરેટ કરી અરજદારના ગ્રાહક નું.૮૯૯૧૭/ 
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૦૦૨૪૭/૧ માું 5HP + 5HP એમ કુલ 10 HP નો વીજભાર વધારો મુંજૂર કરી ‘A’ category 

માું અંદાજપત્ર નું. ૨૫૩૩ તા.૨૧.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ નીચે મજુબ આપવામાું આવેલ છે.  

Sr.No. Item Qty. Total value(Rs.) 

1. Fixed charge 1 5500/- 

2. Security Deposit for Ag. Connection 1 2020/- 

 Total  7520/- 

    
 અરજદારે સદર અંદજપત્રની રકમ તા.૦૨.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ ભરપાઈ કરી ટેસ્ટ રીપોટય 

તા.૦૨.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ રજૂ કરેલ છે. સામાવાળા દ્વારા સદર વીજભાર વધારા અંગેનુું H-3 

form તા.૧૧.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ જનરેટ કરી ૧૦ હોસયપાવર વીજભારનુું લબલીંગ શરૂ કરવામાું 
આવેલ છે.  

૪.૫. સામાવાળા દ્વારા અરજદારની તા. ૨૩.૦૩.૨૦૧૬ ની વીજભાર વધારાની અરજીના મળૂ S.R. 

નુંબરની જગ્યાએ નવો S.R. નું.૯૮૯૪૭૮૭ જનરેટ કરી વીજભાર વધારો મુંજૂર કરવામાું 
આવેલ છે. SR No.7847579 ના status અંગે સામાવાળા મૌન રહલે છે. સદર સુંજોગોમાું 
અરજદારની મળૂ અરજી તા.૨૩.૦૩.૨૦૧૬ મજુબ અરજદારને વીજભાર વધારો 
તા.૦૨.૦૮.૨૦૧૭ થી મુંજૂર કરવામાું આવેલ છે. 

૪.૬. ગજુરાત શ્વવદ્યતુ શ્વનયુંત્રક આયોગ શ્વવદ્યતુ પરુવઠા સુંરહતા જાહરેનામા નું.૪/૨૦૧૫ ને ધ્યાને  
લેતાું વીજભાર વધારા અંગનેી કલમ ૪.૮૫ વુંચાણે લઈ શકાય.  
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. 

 

 આ અનસુાર અરજદારની હાલની વીજભાર વધારાની અરજીને અરજી નોંધાયા તારીખથી ૨૦ 
રદવસમાું મુંજૂર કરવાની જોગવાઈ પ્રસ્થાશ્વપત થયેલ છે. સદર વીજભાર વધારાની અરજી 
તા.૨૩.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ નોંધણી બાદ તા.૨૧.૦૭.૨૦૧૬ ના રોજ અરજદારને અંદાજપત્ર 
પાઠવવામાું આવેલ છે. પ્રસ્થાશ્વપત જોગવાઈની સમય મયાયદાને ધ્યાને લેતાું અરજદારને ૪૬૫ 
રદવસના શ્વવલુંબ બાદ અંદાજપત્ર પાઠવીને વીજ જોડાણમાું વીજભાર વધારો મુંજૂર કરવામાું  
આવેલ છે તેમ જણાય છે. સદર સુંજોગોમાું અરજદારની હાલની રજૂઆત મજુબ વીજભાર 
વધારો સામવાળા દ્વારા શ્વવલુંબથી મુંજૂર કરવામાું આવેલ છે, તેવુું સાલબત થાય છે. જેથી 
અરજદારની રજૂઆત અન્વયે વીજભાર વધારો કરવાની કાયયવાહી ગજુરાત શ્વવદ્યતુ શ્વનયુંત્રક 
આયોગની પ્રસ્થાશ્વપત જોગવાઈ મજુબ ન કરેલ હોઈ, અરજદાર વળતર મેળવવા પાત્રતા 
ધરાવે છે. 
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૪.૭. ગજુરાત શ્વવદ્યતુ શ્વનયુંત્રક આયોગના જાહરેનામા નું.૧૦/૨૦૦૫ અન્વયે Chapter-XIV, 

Clause No. 14.1 અનસુાર નીચે મજુબ જોગવાઈ પ્રસ્થાશ્વપત થયેલ છે.   
Sr.No. Events Compensation 

payable 

1. Duty to give supply on request 

a) New service connection 
b) Additional load 

c) Temporary supply 
d) Shifting of service connection 
e) Transfer of service connection 

f) Change of tariff 

Rs.50/- per day 
of delay 

 

 સદર જોગવાઈને ધ્યાને લતેાું અરજદારના વીજભાર વધારાની કાયયવાહીમાું ૪૬૫ રદવસનો 
શ્વવલુંબ થયેલ હોઈ, અરજદાર રૂ. ૫૦/- પ્રશ્વતરદન લેખે ૪૬૫ રદવસના વળતર પેટે   
રૂ.૨૩૨૫૦/- મેળવવા હક્કદાર છે.  

૪.૮. સામાવાળાને આથી આદેશ આપવામાું આવે છે કે અરજદારને વળતર પેટે રૂ.૨૩૨૫૦/- રદન 
૬૦ માું ચકૂવી આપવા. સદર હકુમના અમલ અંગેનો શ્વવગતવાર અહવેાલ રદન ૯૦ માું અતે્રની 
કચેરીને મોકલી આપવો.    

૪.૯. આથી આ રીતે પેરા નું.૪.૮ મજુબ હકુમ કરવામાું આવે છે. 
૪.૧૦. ખચય અંગ ેકોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૧૧. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરવામાું આવે છે. 
    
 
                    (રદલીપ રાવલ) 
         શ્વવદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૦૨.૧૧.૨૦૧૭. 

 


