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!જુરાત િવ)તુ િનય-ંક આયોગ 

િવ)તુ લો3પાલ, !જુરાત રા5ય, 

પોલીટ83નીક 39પાઉ;ડ, બેર8ક ન.ં3, ?બાવાડ@, 

અમદાવાદ-380015 

સમE 

ક8સ ન.ં54/2019 
 

અરજદાર : !ી જય નયનભાઈ િ*વેદ.  
   /વન િવહાર સોસાયટ., 5લોક ન.ં૫, “કમલ નયન” 

   મ;હલા કોલેજ પાછળ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૭. 
  
રFૂઆત કરનાર: !ી નયનભાઈ  િવ. િ*વેદ., અિધEૃત Hિતિનિધ. 
      

િવHIધ 
 

સામાવાળા :  કાયIપાલક ઈજનેર  
      પિJમ Kજુરાત વીજ કંપની MલિમટNડ, 
      શહNર િવભાગીય કચેર. ન.ં૩, લSમીનગર, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૪. 
 

રFૂઆત કરનાર:  !ી એન. આઇ. HXપિત, ના.ઇ., પી/વીસીએલ, અબIન પે.િવ.ક., માધાપર. 
    

:: રFૂઆત :: 

1.0. અરજદારN, પિJમ Kજુરાત વીજ કંપની MલિમટNડ, રાજકોટના Zાહક ફ;રયાદ િનવારણ ફોરમની 
ફ;રયાદ ન.ં  ૫૭/]વા.૦૪/૨૦૧૮-૧૯ અbવયે અપાયેલ cકુમ dમાકં ૩૦૮૦-૭ તા.૦૧.૦૫.૨૦૧૯ 
થી નારાજ થઈ અ*ે રfૂઆત કરNલ છે. h રfૂઆતને આ કચેર.ના કNસ ર/iટરN દાખલ કર. 
કNસ ન.ં૫૪/૨૦૧૯ થી નkધેલ છે. સદર કNસની lનુવણી તા.૨૫.૦૭.૨૦૧૯ ના રોજ રાખવામા ં
આવેલ. 

2.0. lનુવણી દરmયાન અરજદારN નીચે nજુબ રfૂઆત કર.. 
૨.૧. અરજદારN મકાન બાધંકામ હNo ુમાટN ટNmપરર. વીજજોડાણ ન.ં૧૯૧૪, ઓગiટ,૨૦૧૭ મા ંલીધેલ. 

સદર વીજ જોડાણ બી-ટાઈપમા ંહોઈ, ૧૨૦ મીટર એલ.ટ.. સqગલ ફNઈઝ ૨ વાયર લાઈન તથા 
૪ નગં PSC પોલ ઉભા કરવાના હોઈ, અરજદારN t.૨૦,૦૦૦/- ;ડપોઝીટ ભરNલ હતી. દસ 
મ;હના બાદ મકાનuુ ંબાધંકામ vણૂI થતા ંઅરજદારN સદર ટNmપરર. વીજ જોડાણ રw કરાવેલ. 
xયાર બાદ સqગલ ફNઈઝ મીટરને સામાવાળાની લેબમા ં ચેક કરાવી fુલાઈ,૨૦૧૮મા ં
;ડપોઝીટની રકમ પરત મેળવવા અર/ કરNલ હતી.  આશરN પાચં મ;હના પછ. 
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તા.૧૭.૧૨.૨૦૧૮ના રોજ વધારાની રકમ t.૮૮૪૧/- નો ચેક સામાવાળાએ આપેલ, પરંo ુ
ફાઈનલ Mબલ આપવામા ંઆવેલ નહq, hથી અરજદારN ફાઈનલ Mબલ રfૂ કરવા સામાવાળાને 
અર/ કરNલ.  

૨.૨. સદર ફાઈનલ Mબલ અરજદારને મળતા ંXણવા મળેલ કN તા.૧૯.૦૫.૨૦૧૬ના સyલાય કોડના 
nwુા ન.ં૪.૫૬મા ંદશાIzયા nજુબ ચા{ લીધેલ હતો, તે ઉપરાતં તેમા ંમટ.ર.યલ કોiટ પર 
૧૫% lપુરિવઝન ચા{ વધારાનો લીધેલ હતો h સyલાય કોડના nwુા ન.ં૪.૫૬મા ંદશાIzયા 
nજુબ લેવાનો થતો નથી. વ|મુા ંઅરજદારને ;ડપોઝીટની રકમ પણ ૬૦ ;દવસ કરતા ંવ| ુ
;દવસ પછ., }દાh પાચં મ;હના પછ.,  પરત મળેલ.    

૨.૩. અરજદારN જણાવેલ કN રાજકોટ શહNરમા ં ૧,૨,૩ તથા Zાmય એમ ચાર ;ડિવઝન આવેલ છે 
તેમાથંી મા* રાજકોટ શહNર િવભાગ-૩ મા ંજ મટ.ર.યલ કોiટ પર ૧૫% lપુરિવઝન ચા{ 
લેવામા ંઆવે છે. સદર બાબતે અવાર-નવાર રfૂઆત કરવા છતા ંઅરજદારને સામાવાળા 
તરફથી યો~ય જવાબ ન મળતા,ં અરજદારN ફોરમમા ંફ;રયાદ દાખલ કરNલ. ફોરમના �કુાદાથી 
અરજદારને સતંોષ ન થતા,ં કNસ ર.z� ુકરવા માટN ફોરમમા ંરfૂઆત કરNલ, પરંo ુકNસ ર.z� ુ
થાય નહ. તે� ુફોરમે જણાવેલ, hથી યો~ય bયાય મેળવવા માટN અરજદારN સદર કNસ બાબતે 
િવ�તુ લો]પાલમા ંરfૂઆત કરNલ છે. 

૨.૪. સામાવાળાએ મટ.ર.યલ કોiટ પર ૧૫% lપુરિવઝન ચા{ કાપી લીધેલ છે તે પરત અપાવવા 
તથા ;ડપોઝીટની બાક. રહNતી રકમ, કN h પાચં મ;હના પછ. પરત કરNલ હોઈ, તે પર િવલMંબત 
ચા{, સમo�ુય zયાજ સ;હત �કૂવવા સામાવાળાને cકુમ કરવા િવનિંત કરNલ છે.       

3.0. lનુવણી દરmયાન સામાવાળાએ નીચે nજુબ રfૂઆત કર.. 
૩.૧. અરજદારu ુટNmપરર. વીજ જોડાણ તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ના રોજ સામાવાળા �ારા ચા� ુકરવામા ં

આવેલ, અને તા.૨૦.૦૭.૨૦૧૮ના રોજ મીટર ઉતાર. વીજ જોડાણ રw કરવામા ંઆવેલ. સદર 
વીજ જોડાણ પર iથાિપત મીટરની ચકાસણી તા.૨૫.૦૭.૨૦૧૮ના રોજ લેબોરNટર.મા ંકરવામા ં
આવેલ. અરજદારN સદર ટNmપરર. વીજ જોડાણની ;ડપોઝીટ પરત લેવા માટN  અસલ રસીદ 
સાથે તા.૦૨.૦૮.૧૮ના રોજ સામાવાળાના માધાપર પેટા-િવભાગીય કચેર. ખાતે અર/ કરNલ.  

૩.૨.   માધાપર પેટા-િવભાગીય કચેર. �ારા તા.૨૮.૦૮.૨૦૧૮ ના રોજ િવભાગીય કચેર. ન.ં૩, રાજકોટને 
સદર વીજ જોડાણ }ગેને દરખાiત મોકલવામા ંઆવેલ, h દરmયાન અરજદાર �ારા tબtમા ં
જણાવવામા ંઆવેલ કN miscellaneous charge and line charge ની રકમ બાબતે વાધંો 
હોઈ ફાઈનલ Mબલ ન કરવા જણાવેલ. સદર બાબતમા ંચકાસણી દરmયાન  �લૂો મા�મુ 
પડતા ં તેમા ંlધુારા કરવા અથ� પ* ન.ં ૬૫૮૪ તા.૧૭.૧૦.૨૦૧૮ થી પેટા-િવભાગીય કચેર.ને 
પરત કરવામા ંઆવેલ. તા.૨૦.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ lધુારો કયાI બાદની દરખાiત િવભાગીય 
કચેર.ને મળેલ. દરmયાનમા ંઅરજદારN lપુરિવઝન ચા{ તેમજ લાઈન ચા{ બાબતે tબtમા ં
િવભાગીય કચેર. ખાતે lધુારો કરવા રfૂઆત કરNલ હતી, hમા ં ૧૫/૨૦ ;દવસનો સમય 
zયિતત થયેલ હતો. સદર વીજ જોડાણ }ગેની દરખાiત ફર. વખત lધુારા કયાI બાદ 
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માધાપર પેટા-િવભાગીય કચેર. �ારા તા.૨૮.૧૧.૨૦૧૮ ના રોજ મોકલવામા ંઆવેલ. સદર 
lધુારNલ દરખાiતમા ંગણતર. પ*કમા ંમાધાપર પેટા-િવભાગીય કચેર.ના h તે અિધકાર.ની 
સ;હ ન હોવાથી, h તે �િત �ૂર કરવા માધાપર પેટા-િવભાગીય કચેર.ને તા.૦૪.૧૨.૨૦૧૮ ના 
રોજ પરત મોકલવામા ંઆવેલ. તા.૦૫.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ િવભાગીય કચેર.ને lધુારા કરNલ 
દરખાત Hાyત થયેલ. તા.૧૭.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ અરજદારના સદર વીજ જોડાણના ;ડપોઝીટના ં
બાક. નાણા ંt.૮૮૪૧/- ચેક ન.ં૮૪૨૮૮૫ થી અરજદારને આપવામા ંઆવેલ હતા.ં  

૩.૩. સદર વીજ જોડાણ માટN વાપરવામા ંઆવેલ મટ.ર.યલની ;ક�મત t.૧૫૬૧૨.૯૯ છે. લેબર ચા{ 
t.૫૮૦૧/- થાય છે.  ૧ ટકા લેખે મટ.ર.યલ કોiટ પર લેવામા ંઆવેલ ચા{ t.૧૫૬૧૨.૯૯*૧% 
= t.૧૫૬૧/- થાય છે. લેબર ચા{ t.૫૮૦૧ પર ૧૫% lપુરિવઝન ચા{, એટલે કN 
t.૫૮૦૧*૧૫% = t.૮૭૦.૧૫ થાય છે. મટ.ર.યલ કોiટ t.૧૫૬૧૨.૯૯ પર ૧૫% lપુરિવઝન 
ચા{ t.૧૫૬૧૨.૯૯◌ં૧૫% = t.૨૩૪૧.૯૫ લેવામા ંઆવેલ છે. 

 સદર કને]શનમા ંનીચે nજુબ મીસીલીનીયસ ચા{ વlલુવામા ંઆવેલ છે. 
 (૧) મટ.ર.યલ ચા{ પર ૧%  ઘસારાના        = t.  ૧૫૬૧.૩૦ 
 (૨) લેબર ચા{            = t.  ૫૮૦૧.૦૦ 
  (૩) લેબર ચા{ પર ૧૫% lપુરિવઝન ચા{ = t.    ૮૭૦.૧૫ 
 (૪) મટ.ર.યલ કોiટ પર ૧૫% lપુરિવઝન ચા{ = t.   ૨૩૪૧.૯૫ 
         t. ૧૦૫૭૪.૪૦ 
૩.૪. અરજદારની t.૨૦,૦૦૦/- ની ;ડપોઝીટ સામે Mબલના બાક. t.૫૮૩.૬૧ તેમજ મીસીલીનીયસ 

ચા{ના t.૧૦૫૭૫.૩૯ બાદ કર. t.૮૮૪૧.૦૦ નો ચેક અરજદારને આપવામા ંઆવેલ છે. 
 ઉપ�ુI]ત મીસીલીનીયસ ચા{ /ઈઆરસીના સyલાય કોડ ન.ં૦૪/૨૦૧૫ ના સે]શન ૧.૧૫ મા ં

દશાIzયા nજુબ /ઈઆરસીના નોટ.;ફકNશન ન.ં૯/૨૦૦૫ ને �યાનમા ંલઈ કાયIવાહ. કરવાની 
થાય છે. આમ, /ઈઆરસી નોટ.;ફકNશન ન.ં૯/૨૦૦૫ ના ચેyટર-૭(XI) nજુબ મટ.ર.યલ કોiટ 
પર ૧૫% lપુરિવઝન ચા{ લેવામા ંઆવેલ છે h િનયમ nજુબ છે અને /ઈઆરસી સyલાય 
કોડ,૨૦૧૫ ના nwુા ન.ં૪.૫૬ મા ંકરાયેલ જોગવાઈ nજુબ મટ.ર.યલ કોiટ પર ૧% દર મ;હને 
લેવામા ંઆવે છે, h િનયમાuસુાર છે.  

 આમ, સદર કNસમા ંh કાયIવાહ. કરNલ છે તે િનયમાuસુાર કરNલ છે.  
:::Lકુાદો::: 

4.0. lનૂાવણી દરmયાન અરજદારN કરNલ રfૂઆત તથા સામાવાળાની રfૂઆત અને રfૂ કરાયેલા 
દiતાવે/ vરુાવાઓને આધારN નીચે nજુબના િનણIય ઉપર આ�ુ ં�.ં 

૪.૧. અરજદારની રfૂઆત હગંામી વીજ જોડાણમા ં;ડપોઝીટ પેટN ભરપાઈ કરવામા ંઆવેલ રકમને  
હગંામી વીજ જોડાણને રw કયાI બાદ સામાવાળા �ારા હગંામી વીજ જોડાણuુ ંફાઈનલ Mબલ 
િનયત સમય મયાIદામા ંન બનાવીને પરત કરવાપા* રકમ િવલબંથી �કૂવેલ છે તથા સદર 
રકમ પર zયાજની જોગવાઈ હોવા છતા ં zયાજની રકમ �કુવેલ નથી તે }ગેની છે. 
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અરજદારની અbય રfૂઆત હગંામી વીજ જોડાણને રw કરાયા બાદ ફાઈનલ Mબલ બનાવવામા ં
સામાવાળા �ારા હયાત જોગવાઈ હNઠળ ફાઈનલ Mબલની ગણતર. કરNલ નથી અને ૧૫% 
lપુરિવઝન ચા{ની રકમ મટ.ર.યલની ;ક�મત પર વlલેૂલ છે, તે }ગેની છે.  

૪.૨. સદર રfૂઆત પરxવે અરજદારના હગંામી વીજ જોડાણની રfૂ કરNલ િવગતો નીચે nજુબ છે.  
 (૧) હગંામી વીજ જોડાણ ચા� ુકયાI તા. ૦૪.૧૦.૨૦૧૭. 
 (૨) હગંામી વીજ જોડાણ રદ કયાI તા.૨૦.૦૭.૨૦૧૮. 
 (3) હગંામી વીજ જોડાણના મીટરની ચકાસણી તા.૨૫.૦૭.૨૦૧૮. 
        (૪) ;ડપોઝીટ પેટNની રકમ પરત મેળવવા અરજદાર �ારા અસલ રસીદ સાથે કરNલ અર/ 

તા.૦૨.૦૮.૨૦૧૮. 
        (૫)     ફાઈનલ Mબલ બાદ ;ડપોઝીટની રકમ પરત કયાI તા.૧૭.૧૨.૨૦૧૮. 
૪.૩. સદર હગંામી વીજ જોડાણની ફ;રયાદ }ગે Kજુરાત િવ�તુ િનય*ંક આયોગ �ારા Hકાિશત 

XહNરનામા ન.ં૪/૨૦૧૫ (Supply Code Regulation) તેમજ XહNરનામા ન.ં૯/૨૦૦૫ 
(Licensee’s Power to recover expenditure incurred in providing supply and 
other miscellaneous charges) �યાને લઈ શકાય.  

(A) XહNરનામા ન.ં૪/૨૦૧૫ સyલાય કોડ,૨૦૧૫ મા ંિન;દ��ટ જોગવાઈ કલમ ૧.૧૫ તથા 
કલમ ૪.૫૬ નીચે nજુબ છે. સદર જોગવાઈને હાલના H� બાબતે �યાને લઈ શકાય. 
કલમ ૧.૧૫: 
The provisions of the Supply Code shall be read in conjunction 
with regulations made under GERC (Standard of Performance 
of Distribution Licensee) Regulations, 2005, as amended from 
time to time, GERC (Licensee’s Power to Recover Expenditure 
incurred in providing supply and other Miscellaneous Charges) 
Regulations, 2005, as amended from time to time, GERC 
(Security Deposit) Regulations, 2005, as amended from time to 
time and other relevant regulations and codes notified by 
GERC. 
કલમ 4.56: 

After the period of temporary supply is over and supply has 
been disconnected, the licensee shall prepare the final bill on 
the basis of actual consumption. Deposit amount, after 
adjusting unpaid dues, and after deducting material (meter, 
transformer, isolator etc.) charges at the rate of 1% every 
month and actual cost incurred for erection and dismantling 
charges, which shall not be more than 100% of the material 
cost, shall be refunded by the licensee. Refund of these 
securities shall be made within 60 days from the date of 
disconnection, failing which the licensee shall be liable to pay 
interest at a rate equivalent to the late payment surcharge as 
per the prevailing Tariff Order issued by the Commission. 
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(B) XહNરનામા ન.ં૯/૨૦૦૫ (Licensee’s power to recover expenditure 

incurred in providing supply and other miscellaneous charges) મા ં
િન;દ��ટ જોગવાઈ નીચે nજુબ છે.  

 Chapter VII: Manner of Accounting and Adjustments:      
         

(xi)  Service lines for temporary supplies shall be laid by the 
Distribution Licensee wherever possible and the actual 
cost incurred in laying and removing such service lines 
after giving due credit for the materials received back; on 
the basis of the condition of the same and the labour 
employed plus 15 percent supervision charges on the 
cost of materials and labour employed shall be paid by 
the Consumer. No interest will be paid on deposits 
lodged against the cost of Service Line or bills for 
temporary Supply, as the account is of temporary 
nature.  

(xii)  The Consumer shall deposit the estimated cost for 
Service Lines for temporary supplies before 
commencement of work, which shall be adjusted against 
actual expenses incurred after the Service Line has been 
removed.  

 
હગંામી વીજ જોડાણમા ંફાઈનલ Mબલ તૈયાર કરવાની બાબતની રfૂઆતના nwેુ સામાવાળા 
�ારા ૧૫% lપુરિવઝન ચા{ મટ.ર.યલની ;ક�મત તથા લેબર ચા{ બ�ેં પર વlલૂ કરNલ છે. 
સદર વlલૂાત ઉપ�ુI]ત બ�ેં જોગવાઈને �યાને લેતા ંિનયમ nજુબ જણાય છે.  
પેરા ન.ં૩.૩ nજુબ સામાવાળા �ારા હગંામી વીજ જોડાણuુ ંફાઈનલ Mબલ બનાવેલ છે hની 
નકલ રfૂ કરાયેલ છે.  
હગંામી વીજ જોડાણના ફાઈનલ Mબલની ગણતર.ની પ�ધિત ઉપ�ુI]ત જોગવાઈ અuસુાર 
lસુગંત જણાય છે. દર મ;હને ૧% લેખે માલ સામાન ખચIને બાદ કયાI પછ. તેમજ વીજ 
લાઈનને ઉભી કરવા તથા �ુરiત કરવા માટN કરNલ ખચI તથા તેના પર ૧૫% લેખે વlલૂવાપા* 
lપુરિવઝન ચા{ સામાવાળા વીજ કંપની �ારા વlલૂીને અરજદારના સદર હગંામી વીજ 
જોડાણuુ ંMબલ ફાઈનલ કરવામા ંઆવેલ છે, h િનયત જોગવાઈ nજુબ જણાય છે.  

૪.૪. અરજદારની રfૂઆત પરxવે હગંામી વીજ જોડાણના Mબલu ુએકાઉbટ િનયત સમય મયાIદા 
૬૦ ;દવસમા ંબનાવવામા ંઆવેલ નથી. સદર બાબતે ઉપ�ુI]ત પેરા ન.ં૪.૨ ની િવગતો �યાને 
લેતા ંઅરજદારના હગંામી વીજ જોડણમા ંવીજ જોડાણ રw કયાI બાદ તથા ;ડપોઝીટની રકમ 
પરત મેળવવાની તા.૦૨.૦૮.૨૦૧૮ ની અર/ ને �યાને લેતા,ં ૬૦ ;દવસ એટલે કN 
તા.૦૧.૧૦.૨૦૧૮ lધુીમા,ં ;ડપોઝીટ પેટNની રકમને Mબલ ફાઈનલ કયાI બાદ પરત કરવાપા* 
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રકમ કલમ ૪.૫૬ ની જોગવાઈને વચંાણે લેતા ંપરત કરવી પડN, �યારN સદર રકમ સામાવાળા 
�ારા તા.૧૭.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ પરત કરNલ છે. સદર રકમ િવલબંથી પરત કરવા બાબતે 
અરજદારની વાધંા અર/ને લગતી સામાવાળાની દMલલો zયાજબી ગણાતી નથી. સદર બાબતે 
h તે સમયે Mબલ ફાઈનલ કરતી વખતે અરજદારN વાધંો રfૂ કય� હોય તે nજુબના vરુાવા 
પણ પ�કારો �ારા રfૂ કરવામા ંઆવેલ નથી. સામાવાળા વીજ કંપની �ારા િનયત ૬૦ 
;દવસની જોગવાઈ હNઠળ પરત કરવાપા* રકમ અરજદારને �કૂવેલ નથી. સદર સજંોગોમા ં
સામાવાળા વીજ કંપની હગંામી વીજ જોડાણની ;ડપોઝીટની પરત કરવાપા* રકમ િનયત 
સમય મયાIદામા ં�કૂવવામા ં િન�ફળ ગયેલ હોઈ, સદર રકમ પર સામાવાળા વીજ કંપની 
Kજુરાત િવ�તુ િનય*ંક આયોગ �ારા બહાર પાડNલ HવતIમાન H��ુક આદNશ અuસુાર 
િવલMંબત �કૂવણી સરચા{ની સમo�ુય દરN zયાજ �કૂવવા જવાબદાર બને છે. અરજદાર 
હગંામી વીજ જોડાણની ;ડપોઝીટની પરત કરવાપા* રકમ પર તા.૦૨.૧૦.૨૦૧૮ થી 
તા.૧૭.૧૨.૨૦૧૮ lધુીના સમયગાળાuુ ંzયાજ મેળવવા હ�દાર છે. hથી સદર zયાજની રકમ 
સામાવાળાએ ;દન ૩૦ મા ંઅરજદારને �કૂવવાની રહNશે. 

 સદર cકુમના પાલન અથ�નો િવગતવાર અહNવાલ સામાવાળાએ  ;દન ૪૫ મા ંઅ*ેની કચેર.ને 
મોકલવનો રહNશે.     

૪.૫. આ ર.તે ઉપ�ુI]ત પેરા ન.ં ૪.૪ nજુબ cકુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૬. ખચI }ગે કોઇ �કુાદો નથી. 
૪.૭. અરજદારની અર//રfૂઆત આ સાથે ફ�સલ કરવામા ંઆવે છે. 
   
 
 
         (;દલીપ રાવલ) 
         િવ�તુ લોકપાલ 
          Kજુરાત રા�ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૨૦.૦૮.૨૦૧૯.  


