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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં ૯૧/૨૦૧૭ 

(Review Appeal) 

અરજદાર : કાર્યપાલક ઈજનેર, 
પશ્વિમ ગજુરાત વીજ કંપની લલશ્વમટેડ, 
શ્વવભાગીર્ કચેરી, શ્વમલન ચાર રસ્તા પાસે,  
જામ ખભંાળીર્ા.-૩૬૧૩૦૫.  

 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી આર.વી.સોમાણી, કાર્યપાલક ઈજનેર,  
   પીજીવીસીએલ, જામખભંાળીર્ા. 

 
વિરૂધ્ધ 

 
સામાિાળા : શ્રી આલાભાઈ કરશનભાઈ કરમરુ 
   દતાણીનગર. ધરમપરુ.  
   મુ.ં જામ ખભંાલીર્ા-૩૬૧૩૦૫. જી. દેવભમુી દ્વારકા. 
 
રજૂઆત કરિાર: કોઈ હાજર ન રહ્ુ.ં  

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદાર વીજ કંપની દ્વારા શ્વવદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષના કેસ ન.ં ૯૧/૨૦૧૭ ના તા.૦૨.૧૧.૨૦૧૭ ના હુકમ 

ન.ં૩૮૩ ની સામે પનુ: શ્વવચારણા કરવા અંગે તા. ૦૭.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ રીવ્ય ુ અપીલ દાખલ કરવામા ં
આવેલ, જેને ગજુરાત શ્વવદ્યતુ શ્વનર્તં્રક આર્ોગ જાહરેનામા ન.ં૨ વર્ય ૨૦૧૧, કલમ ૩.૪૫ મજુબ માન્ર્ 
રાખવામા ંઆવેલ. આ અંગેની સનુવણી તા. ૧૧.૦૧.૨૦૧૮ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ, જેમા ંસામાવાળા હાજર 
રહલે નહીં. 

૨.૦. અરજદાર દ્વારા શ્વવદ્યતુ લોક્પાલના હકુમના પેરા ન.ં૪.૭ ની સામે જણાવવામ ંઆવેલ કે ગજુરાત 
શ્વવદ્યતુ શ્વનર્તં્રક આર્ોગના જાહરેનામા ન.ં૧૦/૨૦૦૫ અન્વરે્ Chapter XIV, Clause 14.1 

અનસુાર પ્રસ્થાશ્વપત કરેલ જોગવાઈ મજુબ  domestic consumer (લાઈટ, પખંા અને નાના 
appliances ના ઘરવપરાશ) ના ગ્રાહકના વીજભાર વધારાની કાર્યવાહીમા ં થરે્લ શ્વવલબં માટે 
વળતર અંગનેી જોગવાઈ દશાયવેલ છે. હાલના સામાવાળા ખતેી શ્વવર્ર્ક વીજ જોડાણ ધરાવે છે. 
તેઓએ સદર વીજ જોડાણમા ં વીજભાર વધારાની અરજી નોંધાવેલ છે. જેથી સદર જોગવાઈ 
સામાવાળાના કકસ્સામા ંલાગ ુથવાપાત્ર નથી.  
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 Clause 14.1 : 

              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:  

Sr.No. Event 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  
 

 

૩.૦. અરજદાર દ્વારા ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગિા જાહરેિામા િ.ં૪/૨૦૧૫ િી કલમ ૪.૮૫, ૪.૮૬ 
તથા ૪.૮૭ મા ંદર્ાાિેલ જોગિાઈ ધ્યાિે લેિા રજૂઆત કરિામા ંઆિી.  
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 

100KkVA/100 KW and 

up to 4000 kVA 

Within 45 days after compliance of Demand 

Notice/formalities by the applicant 

3 Aggregate Loads above 

4000 KVA 

Within 180 days after completion of Demand 

notice/formalities by the applicant 

 

4.86.  If the consumer feels aggrieved by the licensee’s action or omission, the consumer may 

file his representation to the concerned Consumer Grievances Redressal Forum for 

redressal of his grievance. 

4.87.  If the application is not decided by the licensee within the above-mentioned period, the 

applicant may, by a written notice to the licensee, draw its attention to the matter and yet 

if no decision is communicated to him within a further period of 15 days, the permission 

for enhancement of contract demand shall be deemed to have been granted.  
 

૪.૦. સામાવાળા દ્વારા તા.૨૩.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ ખેતી શ્વવર્ર્ક વીજ જોડાણમા ં વીજભાર વધારા અંગ ે
અરજી કરવામા ંઆવેલ છે. તા.૨૯.૦૬.૨૦૧૭ ના રોજ ગ્રાહક ફકરર્ાદ શ્વનવારણ ફોરમ સમક્ષ સદર 
વીજભાર વધારા અંગેનુ ંઅંદાજપત્ર આપવામા ંઆવેલ નથી તેમ દશાયવી ગજુરાત શ્વવદ્યતુ શ્વનર્તં્રક 
આર્ોગના શ્વનર્મ મજુબ મળવાપાત્ર વળતરની રકમ અંગે રજૂઆત કરેલ છે. એટલે કે સામાવાળા 
દ્વારા અરજી નોંધાવ્ર્ાના ૧૫ માસ બાદ રજૂઆત કરવામા ંઆવેલ છે, જે સમર્ દરમ્ર્ાન અરજદાર 
વીજ  કંપનીના નાર્બ ઈજનેર કે કાર્યપાલક ઈજનેર સમક્ષ સદર બાબત અંગનેી રજૂઆત કરેલ 
નથી.  

૫.૦. સામાવાળાની ફોરમ સમક્ષની રજૂઆત બાદ તરુતજ તેમના ખેતી શ્વવર્ર્ક વીજ જોડાણના 
વીજભારના વધારાની અરજીની કાર્યવાહી કરી વીજભાર વધારો અરજદાર દ્વારા મજૂંર કરવામા ં
આવેલ છે. ગજુરાત શ્વવદ્યતુ શ્વનર્તં્રક આર્ોગના જાહરેનામા ન.ં૪/૨૦૧૫ ની કલમ ૪.૮૭ ને ધ્ર્ાને 
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લેવામા ં આવે તો વીજભાર વધારાની અરજીની નોંધણી બાદ જો અરજદાર સામાવાળા વીજ 
કંપનીને સદર વીજભાર વધારા અંગે ધ્ર્ાન દોરેલ હોર્ તેવા કકસ્સામા ંજો કોઈ શ્વનણયર્ વીજ કંપની 
દ્વારા લેવામા ંઆવેલ ના હોર્ તો વીજભાર વધારાની પરવાનગી અપાઈ હોવાનુ ંમાનવામા ંઆવશે 
તેમ જણાવેલ.  

૬.૦. અરજદારના વડત્રા પેટા-શ્વવભાગીર્ ખાતે વર્ય ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્ર્ાન નવા ખેતીવાડી વીજ જોડાણ 
આપવાનો લક્ષર્ાકં ખબૂજ વધારે, એટલે કે ૧૧૫૧ વીજ જોડાણ આપવાનો હતો, તેમજ હર્ાત HT 

line and LT line ના મરામતની કામગીરી કરવાનો લક્ષર્ાકં પણ ખબૂજ વધારે, એટલે કે ૬૬૨ 
કક.મી. નો હતો. સદર વડત્રા કચેરી હઠેળ ખેતીવાડી તથા ગ્રામ્ર્ શ્વવસ્તારનો સમાવેશ થાર્ છે, 
તેમજ coastal શ્વવસ્તારનો સમાવેશ થતો હોઈ, વીજલાઈન ફોલ્ટ તેમજ તેની મરામતનુ ંકામ ખબૂ 
વધ ુપ્રમાણમા ંરહતે ુહોર્ છે. સદર સજંોગોમા ંઅરજદારની ખેતી શ્વવર્ર્ક વીજ જોડાણના વીજભાર 
વધારાની અરજી મજુબ અરજદારની ફોરમ સમક્ષની રજૂઆત બાદ તરત જ વીજભાર વધારો 
મજૂંર કરી દીધેલ છે.  

૭.૦. સનુવણીના અંતે અરજદારે શ્વવનતંી કરી જણાવેલ કે ઉપયુયક્ત દશાયવેલ ગજુરાત શ્વવદ્યતુ શ્વનર્તં્રક 
આર્ોગની જોગવાઈને ધ્ર્ાને લેતા ંશ્વવદ્યતુ લોકપાલના હકુમના પેરા ન.ં ૪.૭ તથા ૪.૮ અન્વરે્ ફેર 
શ્વવચારણા કરી દંડનીર્ કાર્યવાહીમાથંી મકુકત અપાવવી.   

૮.૦. સામાવાળા રીવ્ય ુઅરજીની સનુવણી દરમ્ર્ાન હાજર રહલે નથી તેમજ સદર મળૂ રજૂઆત વખતે 
રાખેલ સનુવણી દરમ્ર્ાન પણ હાજર રહલે નહીં. આ બાબતને ધ્ર્ાને લતેા ં એમ જણાર્ છે કે  
સામાવાળાએ મળૂ રજૂઆત તથા અરજદારની રીવ્ય ુ (ફેર શ્વવચારણા અંગનેી) અપીલ અંગ ે રસ 
દાખવેલ નથી.           

૯.૦. ગજુરાત શ્વવદ્યતુ શ્વનર્તં્રક આર્ોગના જાહરેનામા ન.ં૪/૨૦૧૫ મા ંસચૂવેલ જોગવાઈને ધ્ર્ાને લેતા ં
વીજભાર વધારા અંગેની સમર્ મર્ાયદા ૪.૮૫(૧) મા ં દશાયવ્ર્ા મજુબ વીજ જોડાણની અરજી 
અંગેની ઔપચાકરકતા/માગંનોંધ, એટલ ેકે અંદાજપત્રનુ ંપાલન કર્ાય પછી ૨૦ કદવસમા ંતથા જો 
ટ્રાન્સફોમયરની કેપેસીટી વધારવી પડ ેતેમ હોર્ તો તેવા સજંોગોમા ં૬૦ કદવસની મદુત દશાયવેલ છે. 
સામાવાળાની વીજભાર વધારાની અરજી તા. ૨૩.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ નોંધારે્લ છે, પરંત ુ તેન ુ
અંદાજપત્ર તેમજ વીજ જોડાણની અરજીની ખરાઈની કામગીરી, વીજ કંપની દ્વારા કરારે્લ હોર્ 
તેમ જણાત ુનથી. તેમજ સામાવાળા પણ અરજી નોંધાવ્ર્ા બાદ, વીજ કંપનીને વીજભાર વધારો 
મજૂંર કરવા અંગ,ે કલમ ૪.૮૭ મા ંદશાયવ્ર્ા મજુબ નોટીસ પાઠવેલ હોર્ તેવા પરુાવા રજૂ કરી 
શકેલ નથી. પરંત ુ સામાવાળાએ સદર વીજભાર વધારાની અરજી પરત્વે ફોરમ સમક્ષ ફકરર્ાદ 
દાખલ કરેલ છે અને ત્ર્ાર બાદ તરત જ અરજદાર વીજ કંપનીએ વીજભાર વધારાની અરજીને 
મજૂંર કરીને વીજભાર વધારો કરી આપેલ છે.  

૧૦.૦. ગજુરાત શ્વવદ્યતુ શ્વનર્તં્રક આર્ોગ દ્વારા પ્રકાશ્વશત SOP Regulation No.10/2005 મા ંદશાયવેલ 
કલમ ૧૪.૧ નો અભ્ર્ાસ કરતા ં જોગવાઈ મજુબ domestic consumer માટે વળતર અંગેની 
જોગવાઈ દશાયવેલ છે. હાલના સામાવાળા ખતેી શ્વવર્ર્ક વીજ જોડાણ ધરાવતા ગ્રાહક છે. આ 
સજંોગોમા ંશ્વવદ્યતુ લોકપાલના હકુમના પેરા ન.ં ૪.૭ તથા પેરા ન.ં ૪.૮ મા ંદશાયવેલ વીજજોડાણના 
વીજભાર વધારાની કાર્યવાહીમા ં શ્વવલબં પેટે વળતર સદર ખેતી શ્વવર્ર્ક ગ્રાહક માટે સસુગંત ન 
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હોઈ, સદર વળતર અંગેના હકુમ અંગેની ફેર શ્વવચારણા કરતા,ં શ્વવદ્યતુ લોકપાલના હકુમના પેરા 
ન.ં૪.૭ તથા પેરા ન.ં ૪.૮ મા ંદશાયવેલ હકુમને આથી રદ્દ કરવામા ંઆવે છે.  

૧૧.૦. શ્વવદ્યતુ લોકપાલના હકુમના પેરા ન.ં ૪.૬ અંગ ેગજુરાત શ્વવદ્યતુ શ્વનર્તં્રક આર્ોગ શ્વવદ્યતુ પરુવઠા 
સકંહતા જાહરેનામા ન.ં ૪/૨૦૧૫ ની કલમ ૪.૮૫(૧) નુ ંઅથયઘટન ઉપયુયક્ત પેરા ન.ં ૯.૦ મા ંકરેલ 
હોઈ, તે મજુબ પણ અરજદાર વળતર મેળવવાપાત્ર નથી. જેથી શ્વવદ્યતુ લોકપાલના હકુમના પેરા 
ન.ં૪.૬ ને આથી રદ્દ કરવામા ંઆવે છે.  

૧૨.૦. આથી આ રીતે ઉપયુયક્ત રીવ્ય ુઅપીલને માન્ર્ ગણી, પેરા ન.ં૯, પેરા ન.ં૧૦ તથા પેરા ન.ં૧૧ મા ં
દશાયવ્ર્ા મજુબ હકુમ કરવામા ંઆવે છે.  
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         શ્વવદ્યતુ લોકપાલ 
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