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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં ૩૧/૨૦૧૮ 

 

અરજદાર : મે. લીનોવા ટેકનો કાસ્ટ 
   વાવડી રે.સરવે ન.ં ૨, પ્લોટ ન.ં૦૫, સત્યનારાયણ વે-બ્રીજ પાછળ  
   ગોંડલ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૪.  
 રજૂઆત કરિાર: કોઈ હાજર ન રહ્ય.ં      

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : કાયયપાલક ઈજનેર 
   પશ્વિમ ગયજરાત વીજ કંપની લલશ્વમટેડ 
   શહરે શ્વવભાગીય કચેરી ન.ં૩, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૪.  
રજૂઆત કરિાર: Shri R.S.Lalakia,Dy.Engineer,PGVCL,Rajkot City Dn.No.3.  

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, પશ્વિમ ગયજરાત વીજ કંપની લલશ્વમટેડ, રાજકોટના ગ્રાહક ફરરયાદ શ્વનવારણ ફોરમની 

ફરરયાદ ન.ં ૭૧/ક્વા.૦૪/૧૭-૧૮ અન્વયે અપાયેલ હયકમ ક્રમાકં ૩૦૯૫-૬ તા.૧૨.૦૪.૧૮ થી 
નારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
ન.ં૩૧/ ૨૦૧૮ થી નોંધેલ છે. આ કેસની સયનવણી તા.૧૭.૦૫.૧૮ તથા તા. ૩૧.૦૫.૧૮   ના 
રોજ રાખવામા ંઆવેલ, પરંત ય અરજદાર હાજર રહલે નહીં. અરજદારે તા.૨૨.૦૫.૧૮ ના રોજ 
પત્ર દ્વારા સયનવણીની મયદત માગંેલ, તે મયજબ સદર કેસની સયનવણી તા.૧૪.૦૬.૧૮ ના રોજ 
રાખવામા ંઆવેલ, પરંત ય અરજદાર તથા સામવાળા હાજર રહલે નહીં. 

૨.૦. અરજદારે લેલખતમા ંનીચ ેમયજબ રજયઆત કરી. 
૨.૧. ફોરમના હયકમથી નારાજ થઈ અરજદારે નીચે મયજબ જણાવેલ છે. 
 અરજદારે HT વીજ જોડાણના અંદાજપત્રના ંનાણા ંભરપાઈ કયાય બાદ સામાવાળા વીજ કંપની 

દ્વારા બે મરહનાની નોટીસ આપી સદર વીજ જોડાણનય ંવીજ લબલીંગ ચાલય કરવામા ંઆવેલ છે. 
અરજદારે ટેસ્ટ રીપોટય રજૂ કયાય બાદ આશરે ૨૦ રદવસ પછી સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા 
વીજ જોડાણ physically ચાલય કરવામા ંઆવેલ છે.  

૨.૨. અરજદારે તા.૧૪.૦૬.૧૮ના પત્ર દ્વારા જણાવેલ કે સામાવાળા દ્વારા વીજ જોડાણ અંગેનો ટેસ્ટ 
રીપોટય તા.૨૧.૦૨.૧૮ ના રોજ રજૂ કરેલ છે, જ્યારે અરજદારનય ંવીજ જોડાણ તા.૧૬.૦૩.૧૮ ના 
રોજ ચાલય કરવામા ંઆવેલ છે. અરજદારે Government of Gujarat ના તા.૨૪.૦૯.૧૫ ના 
gazette નો ઉલ્લેખ કરી ટેસ્ટ રીપોટય રજૂ કયાય બાદ બે રદવસમા ંવીજ જોડાણ ચાલય કરવા 
અંગેના શ્વનયમને ધ્યાને લેવા રજૂઆત કરી. 
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૨.૩. અરજદારે જણાવેલ કે સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા શ્વમશ્વનમમ ચાર્જની રકમ વસલૂેલ છે. 
સામાવાળા વીજ કંપનીએ વીજ જોડાણ સમયસર ચાલય કરી આપેલ ન હોઈ, શ્વમશ્વનમમ લબલના 
ચાર્જ ને રદ્દ કરવા અરજદારે શ્વવનતંી કરી.  

૩.૦. સયનવણી દરમ્યાન સામાવાળાએ નીચે મયજબ રજૂઆત કરી. 
૩.૧. મે. લીનોવા ટેક્નો કાસ્ટ દ્વારા ૩૨૦ કેવીએ વીજભારનય ં HT વીજ જોડાણ મેળવવા 

તા.૦૧.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ નવી અરજી નોંધાવવામા ંઆવેલ. સામાવાળા દ્વારા પત્ર ન.ં૭૫૩૯ 
તા. ૨૩.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ અરજદારને અંદાજપત્ર પાઠવવામા ંઆવેલ જેના ંનાણા ંઅરજદારે 
તા.૨૩.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ, તેમજ તા. ૨૮.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ અરજદારે 
સામાવાળા વીજ કંપની સાથે કરારનામય ંપણ કરેલ.  

૩.૨. અરજદારના નવા HT વીજ જોડાણની વીજલાઈનની કામગીરી પણૂય થયા બાદ પત્ર ન.ં૭૮૩૨ 
તા ૦૭.૧૨.૨૦૧૭ થી અરજદારને ટેસ્ટ રીપોટય રજૂ કરવા અંગેનો release order આપવામા ં
આવેલ, પરંત ય અરજદાર દ્વારા બ ેમાસની સમય મયાયદામા ંટેસ્ટ રીપોટય રજૂ કરવામા ંઆવેલ 
નહી. આથી સામાવાળા દ્વારા કરારનામાની કલમ ન.ં ૨-C મયજબ અરજદારના વીજ જોડાણને 
unconnected released દશાયવીને શ્વમશ્વનમમ લબલ તા.૦૭.૦૨.૨૦૧૮ થી શરૂ કરવામા ં
આવેલ.  

૩.૩. અરજદાર દ્વારા તા.૨૧.૦૨.૨૦૧૮ ના રોજ ટેસ્ટ રીપોટય રજૂ કરવામા ંઆવેલ. સામાવાળા દ્વારા 
અરજદારના સ્થળ પર નવા HT વીજ જોડાણનય ંમીટર લગાવી તા.૧૬.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ વીજ 
જોડાણ ચાલય કરવામા ં આવેલ. અરજદાર દ્વારા ટેસ્ટ રીપોટય શ્વનયત સમય મયાયદામા ં રજૂ 
કરવામા ંઆવેલ નહીં. ટેસ્ટ રીપોટય રજૂ કયાય બાદ જરૂરી માલસામાન ઉપલબ્ધ કરાવ્યા બાદ 
અરજદારનય ંવીજ જોડાણ સત્વરે ચાલય કરવામા ંઆવેલ છે. 

૩.૪. નામદાર GERC ના જાહરેનામા ન.ં૧૦/૨૦0૫, ચેપ્ટર ન.ં ૯ ના પેટા મયદ્દા ન.ં ૯.૩(૨) મયજબ 
HT વીજ જોડાણના અંદાજપત્રના ંનાણા ંભરપાઈ થયે તથા ગ્રાહક/ સ્થાશ્વનક તતં્ર દ્વારા સલંગ્ન 
જરૂરી કાયયવાહી પરૂી થયેથી રદન ૪૫ મા ંવીજ જોડાણ ચાલય કરવાની સમય મયાયદા શ્વનરદિષ્ટ 
કરેલ છે.  

૩.૫. અરજદારના સદર નવા HT વીજ જોડાણમા ં સામાવાળા દ્વારા કરવામા ં આવેલ કાયયવાહી 
શ્વનરદિષ્ટ જોગવાઈ મયજબ છે.     

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

કરાયેલા દસ્તાવેજી પયરાવાઓને આધારે નીચ ેમયજબના શ્વનણયય ઉપર આવય ંછ.ં 
૪.૧. આ કેસની સયનવણી તા.૧૭.૦૫.૧૮ તથા તા. ૩૧.૦૫.૧૮ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ, પરંત ય 

અરજદાર હાજર રહલે નહીં. અરજદારે તા.૨૨.૦૫.૧૮ ના રોજ પત્ર દ્વારા કરેલ શ્વવનતંી મયજબ 
સદર કેસની સયનવણી તા.૧૪.૦૬.૧૮ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ, પરંત ય અરજદાર હાજર રહલે 
નહીં. આમ અરજદાર તેમની રજૂઆત બાબતે ગભંીર નથી તેવય ંજણાય છે. 

૪.૨. અરજદારની હાલની રજૂઆત એચ.ટી. વીજ જોડાણ માટે વસલૂવામા ંઆવેલ શ્વમશ્વનમમ ચાર્જ 
અંગેની છે. સામાવાળા દ્વારા રજૂ કરાયેલ શ્વવગત મયજબ અરજદારે નવા એચ.ટી. વીજ જોડાણની 
માગંણી તા.૦૧.૧૧.૧૭ ના રોજ નોંધાવેલ છે. 320 KVA વીજભારનય ંએચ.ટી. વીજ જોડાણ SR 



  Case No.31/2018 

  Page 3 of 4 
 

No.10108624 થી સામાવાળા દ્વારા નોંધવામા ંઆવેલ છે. સદર અરજી અન્વયેનય ંઅંદાજપત્ર 
અરજદારને તા.૨૩.૧૧.૧૭ ના રોજ પાઠવવામા ં આવેલ છે. આ અંદાજપત્રના ં નાણા ં
તા.૨૮.૧૧.૧૭ ના રોજ ભરપાઈ કરીને અરજદારે સામાવાળા વીજ કંપની સાથે કરારનામય ંપણ 
કરેલ છે. અરજદારના સદર નવા એચ.ટી. વીજ જોડાણ અંગેની વીજ લાઈનની કામગીરી પણૂય 
કયાય બાદ, સામાવાળા વીજ કંપનીએ તા.૦૭.૧૨.૧૭  ના રોજ રીલીઝ ઓડયર આપેલ છે, જેમા ં
અરજદારના વીજ સ્થાપન પરનો ટેસ્ટ રીપોટય રજૂ કરવા તથા Gujarat Pollution Control 

Board નય ંNOC રદન ૬૦ મા ંરજૂ કરવા નોટીસ આપેલ છે, અન્યથા સદર વીજ જોડાણનય 
માશ્વસક શ્વમશ્વનમમ વીજલબલ કરારીત વીજભાર 320 KVA મયજબ ચાલય કરવામા ં આવશે. 
અરજદારે સામાવાળા વીજ કંપની સાથે સદર વીજ જોડાણ અંગે તા.૨૮.૧૧.૧૭ ના રોજ કરવામા ં
આવેલ કરારનામામા ંદશાયવેલ conditions નીચ ેમયજબ છે. 

 2. Date of commencement of the agreement: 
  

(a) Under the conditions of this contract, the consumer shall take 
electrical energy/power supply from the Distribution Licensee 
within a period of sixty days from the date of issue of intimation 

by the authorized officer of the Distribution Licensee that supply 
of electrical energy is available, consumer shall not have right to 

cancel its application once such intimation letter is issued by the 
Distribution Licensee; 

(b) The provisions of this agreement shall be deemed to have come 

into force from the date of commencement of supply of energy or 
the date of expiry of sixty days’ notice above referred to, whichever 
is earlier; 

(c) In case the consumer is unable to receive supply of electrical 
energy before expiry of sixty days period from the date of issue of 

intimation by the authorized officer of the Distribution Licensee, 
it shall be considered as the power supply deemed to have been 
commenced from the date immediately following the date of expiry 

of sixty days period and the consumer shall be liable to pay the 
minimum charges as may be decided by GERC and applicable 

from time to time.    

આમ સદર તા.૦૭.૧૨.૧૭ નો release order સદર ઉપર્યયક્ત પ્રવતયમાન જોગવાઈને 

અશ્વધન શ્વનયમોનયસાર છે.  

૪.૩. તા.૦૭.૧૨.૧૭ ના રોજ આપેલ નોટીસના સમય ગાળામા ંઅરજદાર દ્વારા જરૂરી ટેસ્ટ રીપોટય 
રજૂ ન કરાતા,ં તા. ૦૯.૦૨.૧૮ ના પત્રમા ં જણાવ્યા મયજબ સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા 
અરજદારનય ંસદર વીજ જોડાણ unconnected category (HTP-I tariff) મયજબ, શ્વમશ્વનમમ 
વીજલબલ ચાલય કરવામા ંઆવેલ છે, જે કાયયવાહી ઉપર્યયક્ત દશાયવેલ પ્રવતયમાન જોગવાઈને 
આધારે હોઈ, શ્વનયમોનયસાર છે.  

૪.૪. અરજદારે તા.૨૧.૦૨.૧૮ ના રોજ સદર વીજ જોડાણ અંગેનો ટેસ્ટ રીપોટય  રજૂ કરેલ છે તથા 
તેની સાથે transformer inspection અંગેનો Electrical Inspectorનો તા.૧૭.૦૨.૧૮ નો 
રીપોટય  રજૂ કરેલ છે, તથા તેની સાથે connected machinery ની શ્વવગતો તથા વીજભાર 
રજૂ કરેલ છે. સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા સદર એચ.ટી. વીજ જોડાણના CTPT unit ને 
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અરજદારના વીજ સ્થાપન પર સ્થાશ્વપત કરી, અરજદારનય ંવીજ જોડાણ તા.૧૬.૦૩.૧૮ ના રોજ 
ચેકીંગ શીટ ન.ં૨૫૧૯૦ મયજબ ચાલય કરાયેલ છે.  

૪.૫. ગયજરાત વીજ શ્વનયતં્રક આયોગના SOP Regulation No.10/2005, Chapter 9, Clause 

No.9.3 ને ધ્યાને લેતા ંતેની જોગવાઈ નીચે મયજબ છે.  
 Bulk Power Connections: 
  

9.3. Bulk Power Connections are to be released, in time bound manner 
as detailed below: 

  
Sr.No. Item/Activity Time limit(within) 

2. Loads above 100KVA/100KW and up to 4000KVA for TPAL,  
Loads above 100KVA and up to 2500KVA for TPSL and GEB.  

Release of 

connection 

Within 45 days after compliance of Demand Notice/ 

formalities by prospective consumers. 

 

 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. 

 

 ઉપર્યયક્ત જોગવાઈને ધ્યાને લેતા ંઅરજદારનય ંવીજ જોડાણ અરજદાર દ્વારા જરૂરી formality 

તથા ટેસ્ટ રીપોટય રજૂ કરાયા બાદ શ્વનયત સમય મયાયદામા ંચાલય કરવામા ંઆવેલ છે. આ 
સજંોગોમા ંઅરજદારની શ્વમશ્વનમમ લબલ રદ્દ કરવાની અરજ સ્વીકારવા પાત્ર નથી.        

૪.૬. આ રીતે ઉપર્યયક્ત પેરા ન.ં ૪.૫ મયજબ હયકમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૭. ખચય અંગ ેકોઇ ચયકાદો નથી. 
૪.૮. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરવામા ંઆવે છે. 
   
 
 
 
         (રદલીપ રાવલ) 
         શ્વવદ્યયત લોકપાલ 
          ગયજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૧૮.૦૬.૨૦૧૮. 


