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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં ૨૨/૨૦૧૮ 

અરજદાર : શ્રી કમલાકરસસિંહ સિવપ્રસાદસસિંહ રાજપતુ 
   પ્લોટ ન.ં૨, સરવે ન.ં૧૧૯૭, િેડ ન.ં૮, હનમુાન નગર  
   બીબીમરીયમ દરગાહ સામે, બચભુાઈનો કુવો,  
      નવા વટવા. અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૦.  
   

રજૂઆત કરિાર: શ્રી કમલાકરસસિંહ સિવપ્રસાદસસિંહ રાજપતુ 
 

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : મેનેજર, 

ટોરેન્ટ પાવર લલસમટેડ,  
જ્યલુબલી હાઉસ, બીજો માળ, િાહપરુ. અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ 
  

રજૂઆત કરિાર: શ્રી રાજેન્ર પટેલ, મેનેજર, ટોરેન્ટ પાવર લલસમટેડ, અમદાવાદ  
     

 

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

ન.ં૪૦/૨૦૧૮ અન્વયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૫૫૬૪ તા.૧૯.૦૩.૨૦૧૮ ના હકુ્મથી નારાજ 
થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ ન.ં૨૨/ 
૨૦૧૮ થી નોંધેલ છે. આ કેસની સનુવણી તા. ૧૨.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 
સદર કેસની બીજી સનુવણી તા. ૨૪.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

૨.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર, પ્લોટ ન.ં૨, સરવે ન.ં ૧૧૯૭, િેડ ન.ં ૮, હનમુાન નગર, બચભુાઈનો કુવો, નવા 

વટવા, અમદાવાદ ખાતે ગ્રાહક ન.ં ૧૦૦૪૨૬૪૯૫ થી વીજ જોડાણ ધરાવે છે. સદર વીજ 
જોડાણમા ં વીજભાર વધારો કરવા અરજદારે તા.૧૮.૦૧.૨૦૧૮ના રોજ તે અંગેની રકમ 
ભરપાઈ કરી,  સામાવાળાને અરજી નોંધાવેલ. તા.૧૯.૦૧.૨૦૧૮ ના રોજ સામાવાળા વીજ 
કંપની દ્વારા સ્થળ તપાસ કરવામા ંઆવેલ., તે વખતે સામાવાળા વીજ કંપનીએ સબ-
સ્ટેિનની જગ્યા ફાળવવા અંગે અરજદારને જણાવેલ. સબ-સ્ટેિનની જગ્યા ફાળવવા 
અરજદાર તૈયાર ન હોઈ અરજદારે સામાવાળા વીજ કંપનીના ફોરમ સમક્ષ ફરરયાદ 



  Case No.22/2018 

  Page 2 of 6 
 

નોંધાવેલ. ફોરમના ચકુાદાથી નારાજ થઈ અરજદારે ન્યાય મેળવવા અતે્ર રજૂઆત કરેલ 
છે. 

૨.૨. (૧) સબ-સ્ટેિનની જગ્યા ફાળવવાની સામાવાળાની માગંણી અયોગ્ય છે.અરજદાર પાસે 
૫૦૦ ચો.વારની જગ્યા છે, જે જગ્યામા ંસબ-સ્ટેિનની જગ્યા ફાળવી િકાય તેમ નથી.  
(૨)  સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા સબ-સ્ટેિનની જગ્યાની મફતમા ંમાગંણી કરી વીજ 
જોડાણ આપવામા ંઆવે છે, જે  લોકો માટે મજબરૂી સામાન છે.  
(૩) અરજદારે જણાવેલ કે મોબાઈલ કંપની દ્વારા ટાવર મકૂવા માટે તથા રેલવે ટે્રક 
પાથરવા માટે જમીન સપંાદન કરવામા ંઆવે ત્યારે જમીન માલલકને સદર જગ્યા માટે 
વળતર કે ભાડુ ચકુવવામા ંઆવે છે. જે સજંોગોમા ંસામાવાળા વીજ કંપનીની સબ-સ્ટેિન 
માટેની જગ્યાની માગંણી અયોગ્ય છે. 

૨.૩. અરજદારે જણાવેલ કે સદર સબ-સ્ટેિનની જગ્યા ફાળવવા માટે તેઓ તૈયાર છે, પરંત ુ
સામાવાળા કંપની દ્વારા કેટલુ ંભાડુ ચકુવવામા ંઆવિે અથવા સામાવાળા કંપની તે જગ્યા 
અરજદાર પાસેથી ખરીદ કરવા માગંતી હોય તો તે અંગે કેટલી રકમ ચકુવવામા ંઆવિે 
અથવા સરકારી જતં્રી મજુબ સદર જગ્યા માટે રકમ ચકુવવા સામાવાળા વીજ કંપની તૈયાર 
છે કે કેમ તે અંગેનો જવાબ સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવેલ નથી. 

૨.૪. સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા પોતાના ખચે સબ-સ્ટેિન વસાવેલ નથી જે સજંોગોમા ં
અરજદાર પાસે સબ-સ્ટેિનની માગંણી કરેલ છે તે અયોગ્ય છે.  

૨.૫. વીજ પરુવઠા માટે અમદાવાદ િહરેમા ંસામાવાળા વીજ કંપની સસવાય અરજદાર પાસે કોઈ 
સવકલ્પ નથી. વીજ જોડાણમા ંવીજભાર વધારો મેળવવો એ અરજદારનો કાનનુી અસધકાર 
છે. 

૨.૬. અરજદારની વીજભાર વધારાની માગંણી મજુબ અરજદાર જો સામાવાળા વીજ કંપનીને 
સબ-સ્ટેિનની જગ્યા આપે તો સામાવાળા વીજ કંપની તે અંગે કેટલ ુભાડુ ચકુવિે અથવા 
સદર જગ્યા વીજ કંપની ખરીદવા માગંતી હોય તો કેટલી રકિંમત ચકુવિે, તે જણાવવા 
અરજદારે સવનતંી કરી તથા સનયમ મજુબ વીજભાર વધારો કરી આપવા સવનતંી કરી.      

3.0. Respondent has represented the case as under: 

3.1. It is submitted that application for extension of 2.2 KW + 111 HP 

low tension supply under industrial category was registered with 

Respondent by Appellant on 18.01.2018 to get connection at Plot 

No.2, Survey No. 1197, Shed No.8, Hanumannagar, Opp. Bibi 

Mariyam Dargah, Bachubhaino kuvo, Vatva, Ahmedabad. 

Appellant is having existing load of 0.8 KW + 19 HP. Total load 

demanded is 99.98KW. 
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3.2. Officer of the Respondent company had conducted site visit on 

19.01.2018. It was found that plot area of Appellant is around 750 

Sq. yards and Appellant is getting power supply from Marium Bibi 

Dargah PMT of 315 KVA transformer and maximum load is of 78% 

of it, and situated about 180 metres away from the place of 

premises of Appellant. Appellant was asked to submit copy of plan, 

breakup of load demand and requirement of sub-station vide letter 

No. 22008 and 22009, but Appellant did not reply. The officer of 

Respondent company had visited the site and tried to convince 

Appellant for requirement of constructed sub-station.  

3.3. On 31.01.2018, Respondent has written a letter vide No. 2686 for 

requirement of constructed sub-station but it was not replied by 

Appellant.  

3.4. Aggrieved by the Forum order, Appellant has filed present appeal. 

The allegations raised by Appellant in his appeal are denied by 

Respondent.  

3.5. Respondent has submitted that Appellant has mentioned that his 

plot area is 500 Sq. yards, however as per plan submitted by 

Appellant shows 758 sq. yards plot area. As it is not technically 

feasible to provide electricity and cater the additional load as 

demanded by appellant from the existing sub-station, Respondent 

has demanded for constructed sub-station.  

 Appellant has demanded for extension of load of 85 KW. The 

requirement of sub-station is in consonance with Clause No. 4.36 

of Supply Code Regulation 2015. 

 There is no malignant intension to harass consumer or to take 

undue advantage of their situation. Respondent is bound by 

certain technical limitations.  

3.6. It is submitted that appellant has mentioned that it is not possible 

to provide sub-station in 500 sq. yards plot whereas Appellant is 

showing readiness to provide sub-station in lieu of cost/rent which 
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indicates that the main issue is about cost/rent and not about 

space of sub-station. 

3.7. Respondent company is bound by prevailing Supply Code and as 

per Clause No. 4.36 the appellant should make arrangement for 

room/portion of land within his premises for installation of 

transformer. It is submitted that if appellant is of opinion that 

Clause is unfair and is inclining towards the Respondent company 

he may approach before GERC for amendment of the same.  

3.8. It is submitted that Respondent has issued a letter on site for 

requirement of wiring, separation, load breakup, copy of plan, 

removal of service, requirement of shifting of consumer’s assets, 

purpose change, no objection certificate etc., which are site specific 

matters. All technical and commercial matters are reviewed by 

surveyor at back office from system after site visit. Accordingly, a 

letter is sent for technical as well as commercial requirement i.e. 

requirement of sub-station, pending dues etc. Hence after studying 

the network and identifying the requirement of sub-station 

Respondent has sent a letter on 19.01.2018.  

3.9. It is submitted that as per the prevailing Supply Code, it is the 

Appellant who has to provide the space for sub-station. A lease 

deed is executed between Respondent and applicant for the 

concern portion of land/room and a nominal rent of Rs.101/- is 

paid to applicant in question. Even the registration charges of the 

lease deed are borne by Respondent. It is pertinent to note that as 

per the policy prevailing in the Respondent company, Rs. 3.5 lakh 

is given as reimbursement charges to applicant wherein the 

constructed sub-station is of three types namely double decker 

sub-station, Grade-II sub-station and single storey sub-station. 

But such reimbursement charge is subject to approved plan and 

BU certificate. Hence, there arises no question of buying any 

portion of land from the appellant. 
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:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સનૂાવણી દરમ્યાન અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલા 

દસ્તાવેજી પરુાવાઓને આધારે નીચે મજુબના સનણણય ઉપર આવુ ંછ.ં 
૪.૧. અરજદારની હાલની રજૂઆત અરજદારની વીજભાર વધારાની અરજીના સદંભણમા ં

સામાવાળાએ અરજદાર પાસે સબ-સ્ટેિનની માગંણી કરેલ છે તે અંગેની છે. 
૪.૨. પેરા ન.ં ૩.૨ મા ંસામાવાળા દ્વારા હયાત સબ-સ્ટેિનની ક્ષમતા તથા તેના પરના વીજભારની 

સવગતો દિાણવીને જણાવેલ છે કે અરજદારની સદર વીજભાર વધારા અંગેની અરજી 
પ્રમાણેનો વીજભાર હયાત સબ-સ્ટેિન પરથી તાસંત્રક કારણોસર આપી િકાય તેમ નથી. 

૪.૩. સામાવાળા દ્વારા સબ-સ્ટેિનની માગંણી વીજળી સરંહતા પરુવઠા જાહરેનામા ન.ં૪, વર્ણ 
૨૦૧૫ મા ંસનરદિષ્ટ જોગવાઈ ૪.૩૬ મજુબ કરવામા ંઆવેલ છે, જેની સામે અરજદારે વાધંો 
ઉઠાવીને સબ-સ્ટેિનની જગ્યા માટે ભાડુ અથવા સબ-સ્ટેિનની જગ્યા વેચાણથી રાખવા 
અંગે સરકારશ્રીના જતં્રીના સનયમોનસુાર જમીન વેચાણ કરવા સબબ સામાવાળાને જણાવેલ 
છે, તથા તે અંગે સનણણય કરવા અરજદારે સવનતંી કરેલ છે. 

૪.૪. સામાવાળાની હયાત સબ-સ્ટેિનની ક્ષમતા તથા તેના પરના વીજભાર મજુબ, અરજદારની 
હાલની વીજભાર વધારાની અરજીને ધ્યાનમા ંરાખી સામાવાળા દ્વારા કરાયેલ સબ-સ્ટેિનની 
માગંણી વીજળી સરંહતા પરુવઠા જાહરેનામા ન.ં૪, વર્ણ ૨૦૧૫ મા ંસનરદિષ્ટ કલમ ૪.૩૬ મજુબ 
સતંોર્ાયા બાદ મજૂંર કરી િકાય તેમ છે. 

૪.૫. અરજદારને ૫૦ હોસણપાવર વીજભાર વધારો સામાવાળા દ્વારા મજૂંર કરવામા ંઆવે તો તે 
માટેની તૈયારી અરજદારે સનુવણી દરમ્યાન બતાવેલ, જે અંગે લેલખતમા ં સામાવાળાને 
અરજ કરવા અરજદારને જણાવવામા ંઆવેલ.   

 સામાવાળાએ તા.૩૦.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ પત્ર દ્વારા જણાવેલ કે અરજદારે સનુવણી દરમ્યાન 
જણાવેલ ઉપયુણક્ત બાબતે કોઈ લેલખતમા ંઅરજી કરેલ નથી. વધમુા ંસામાવાળાએ જણાવેલ 
કે હયાત ટ્રાન્સફોમણરની ક્ષમતા તથા તેના પરના વીજભારની ક્ષમતાને ધ્યાનમા ં લેતા ં
અરજદારની મૌલખક રજૂઆત મજુબનો ૫૦ હોસણપાવર વીજભાર વધારો મજૂંર કરી િકાય 
તેમ નથી.  હયાત ટ્રાન્સફોમણર પરની વીજભારની છેલ્લા બાર માસની maximum 

demand દિાણવતી સવગતો સામાવાળાએ રજૂ કરી.  
૪.૬. સામાવાળાએ હાલની તથા ભસવષ્યની વીજમાગંને ધ્યાનમા ંરાખીને સમગ્ર Distribution 

network સવકસાવવાનુ ંહોય છે, જેથી વીજભારની માગંણી સાથે પાવરની quality તથા 
reliability પણ જળવાઈ રહ.ે કેબલ ફોલ્ટના સજંોગોમા ંલોડ ડાયવટણ કરવો પડે તે માટે 
થોડુ માજીન રાખેલ હોય તો મોટો સવસ્તાર પાવરથી વલંચત ન રહ.ે અરજદારની વીજભાર 
વધારાની માગંણી સદંભ ે અરજદાર સબ-સ્ટેિન ન આપે તો સામાવાળા અન્ય કોઈ 
જગ્યાએથી વીજ પરૂવઠો આપી િકે તેમ જણાત ુનથી તેથી ફોરમનો હકુમ કાયમ થવાને 
પાત્ર છે.            
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૪.૭. સબ-સ્ટેિનની માગંણી અન્વયે ભાડાની રકમ તથા સબ-સ્ટેિનની માગંણી પરત્વેની 
જમીનના વેચાણ સદંભે સરકારશ્રીની જતં્રી મજુબની ગણતરી અન્વયે જમીન વેચાણ અંગેની 
કાયણવાહીના સદંભણમા ંઅરજદારે રજૂ કરેલ પેરા ન.ં૨.૬ ના પ્રશ્નો અંગે જાહરેનામા ન.ં૨, વર્ણ 
૨૦૧૧ મજુબ સત્તાનો બાધ નડતો હોઈ તેને લગતા કોઈ સનણણય સવદ્યતુ લોકપાલ કરી િકે 
નહીં.    

૪.૮. આ રીતે ઉપયુણક્ત પેરા ન.ં ૪.૬ તથા ૪.૭ મજુબ હકુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૯. ખચણ અંગ ેકોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૧૦. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરવામા ંઆવે છે. 
    
 
 
         (રદલીપ રાવલ) 
         સવદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૦૧.૦૫.૨૦૧૮. 


