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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.ં76/2019 
 

અરજદાર : !ી નૈનેશ '(લભાઈ પટ/લ, 
   પાટ0નર, િશવ ક5678શન, સતંરામ વાટ=કા, ગણેશ ચોકડ=,  
   C.ુપો. નવા Eબલોદરા-૩૮૭૦૦૨. તા.નડ=યાદ. N.ખેડા. 
   
રFૂઆત કરનાર: !ી ચPુંભાઈ એસ. પટ/લ, અિધTૃત 'િતિનિધ    
      

િવHIધ 
 

સામાવાળા :  કાય0પાલક ઈજનેર  
      મWય Xજુરાત વીજ કંપની Eલિમટ/ડ, 
      શહ/ર િવભાગીય કચેર=, નડ=યાદ-૩૮૭૦૦૧. N. ખેડા. 
 

રFૂઆત કરનાર:  !ી N.એન.શાહ, કાય0પાલક ઈજનેર, એમNવીસીઅએલ, શહ/ર િવ.કચેર=, નડ=યાદ. 
 !ી [.એસ.ભગવતી,નાયબ ઈજનેર,એમNવીસીએલ,\ા]ય પે.િવ.કચેર=, નડ=યાદ 
      :: રFૂઆત :: 

1.0. અરજદાર/, મWય Xજુરાત વીજ કંપની Eલિમટ/ડ, વડોદરાના \ાહક ફ_રયાદ િનવારણ ફોરમની 
ફ_રયાદ ન.ં MG-I-06-2019-20 અ5વયે અપાયેલ `કુમ aમાકં ૧૦૫ તા.૧૭.૦૭.૨૦૧૯ થી 
નારાજ થઈ અeે રfૂઆત કર/લ છે. [ રfૂઆતને આ કચેર=ના ક/સ રN6ટર/ દાખલ કર= ક/સ 
ન.ં૭૬/૨૦૧૯ થી નkધેલ છે. આ ક/સની lનુવણી તા. ૦૫.૦૯.૨૦૧૯ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

2.0. lનુવણી દર]યાન અરજદાર/ નીચે Cજુબ રfૂઆત કર=. 
૨.૧.  અરજદાર િશવ ક5678શન પેઢ=ના નામથી મWયમ વગ0ના મકાનોની જnર=યાતવાળા અરજદારો 

માટ/ મકાનો બનાવી આપવાનો ધધંો કર/ છે. Eબલોદરા Cકુામે અરજદારની પોતાની Eબનખેતીની 
જમીન ૨૫૪/૧, [ને માટ/ રહ/ણાકં માટ/ Eબનખેતીની મfૂંર= મેળવી જnર= નકશા મfૂંર કરાવી 
સતંરામ વાટ=કા નામની 6ક=મ Cકૂ/લ છે. 

૨.૨. સદર સોસાયટ=ના બાધંકામ અથq અરજદાર/ ટ/]પરર= વીજ જોડાણ મેળવેલ [ હ/r ુsણૂ0 થયે જમા 
કરાવેલ છે. સદર બાબતે અરજદારને કોઈ ફ_રયાદ નથી. 
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૨.૩. સદર સોસાયટ= ગામતળ બહાર આવેલ હોઈ અરજદાર/ ક/બલ નાખી વીજ જોડાણ આપવા બાબતે 
સામાવાળા સાથે ચચા0 કર/લ tયાર/ અરજદારને જણાવવામા ં આવેલ ક/ અરજદાર સોસાયટ=uુ ં
vડર\ાઉ5ડ કામ પણ કરાવી શક/ છે, અને તેના તફાવતની રકમ અરજદાર/ ભરવાની રહ/શે. 

૨.૪. અરજદાર/ સોસાયટ=uુ ંunderground એલ.ટ=. નેટવક0 િનયમો Cજુબ કરાવવા જnર= કાય0વાહ= 
કર/લ અને lપુરિવઝન ચાy પેટ/ n.૬૨,૬૧૩/- ભરપાઈ કર/લ. સદર underground એલ.ટ=. 
લાઈનuુ ંકામ અરજદાર/ તેમના ખચq કર/લ છે. 

૨.૫. સોસાયટ=ના મકાનો તૈયાર થતા,ં [ [ અરજદારોને વીજ જોડાણની જnર હોય તેમણે zય{8તગત 
વીજ જોડાણ મેળવવા જnર= આધાર sરુાવા આપેલ. ૩૦ અરજદારોએ સામાવાળાની nરલ પેટા 
િવભાગીય કચેર=મા ંિનયત ફોમ0 ભર= વારા ફરતી તા.૦૫.૦૮.૨૦૧૬ થી તા.૨૦.૦૪.૨૦૧૭ દર]યાન 
અરNઓ નkધાવેલ.  

૨.૬. સદર બાબતે સામાવાળા }ારા મોજણી કરવામા ંઆવેલ. સામાવાળાએ જણાવેલ ક/ અરજદારોની 
~ટક ~ટક અરN \ા� રાખી શકાય નહ=, અને અરN રદ કર= જણાવેલ ક/ તમામે એક સાથે એક 
�પુમા ંઅરN કરવાની રહ/શે, અને અ5ડર\ાઉ5ડuુ ંકામ sણૂ0 થયા પછ= જ 5�નુતમ દર/ આપવામા ં
આવશે, અને સોસાયટ=મા ંનવી ડ=.પી. ઉભી કરવાની જnર પડશે તો તેની જ�યા Eબ�ડર/ આપવાની 
રહ/શે. A-1 ફોમ0 પરની નકલમા ંબે વખત એસ.આર. નબંર પાડ/લા છે, તેના પરથી sરુવાર થાય 
છે ક/ zય{8તગત અરN પણ બે વખત કરાવેલ છે. 

૨.૭. નkધાયેલ અરNઓ રદ થતા ંઅરજદાર/ તેમના ઓગqનાઈઝરને ૩૦ fુના ફોમ0 zય{8તગત ભર=  
જnર= કાય0વાહ= કર= વીજ જોડાણ મળે તે અથq રfૂઆત કર/લ, [થી અરજદારના ઓગqનાઈઝર/ 
અરજદાર વતી તમામ િવિધ કર/લ હતી. 

૨.૮. zય{8તગત વીજ જોડાણ અથq સામાવાળાએ નીચે Cજુબuુ ંvદાજપe આપેલ હr ુ.ં 
 (a) Adjustable fixed charge:  Rs. 16,156/- 
 (b) Service conn. Charge(fix) Rs.  3,500/- 
 (c ) Security Deposit   Rs.  1,049/-  
  Total:     Rs. 20,705/-  
૨.૯. zય{8તગત વીજ જોડાણ માટ/ સદર vદાજપeની રકમ વ� ુહોવા બાબતે સામાવાળાને રfૂઆત 

કરતા ંજણાવેલ ક/ vદાજપe કો]��ટુર }ારા જનર/ટ થાય છે, [થી તે િનયમ Cજુબ છે.  
૨.૧૦. સદર ૩૦ વીજ જોડાણની કાય0વાહ= એક સાથે કર= એક જ �પુમા ંએક સાથે નાણા ંભરવાના ંહોવાથી 

મે. િશવા ક5678શન પેઢ=ના માEલક/, સtવર/ વીજ જોડાણ મળે તે હ/rથુી, અરજદાર વતી નાણા ંએક 
સાથે ચેકથી zય{8તગત ભરપાઈ કર/લ હતા.ં અરજદારની Cળૂ vદાજપeની નકલો પણ નાણા ં
ભરપાઈ કરતી વખતે સામાવાળાના ક/શીયર/ જમા લીધેલ. સદર vદાજપeની નકલો સદર ક/સમા ં
રfૂ કરવા અથq તા.૧૩.૦૫.૨૦૧૯ ના રોજ અરજદાર/ સામાવાળા પાસે માગેંલ છે, [ આજ_દન lઘુી 
અરજદારને આપવામા ંઆવેલ નથી.  

૨.૧૧. vદાજપeમા ં અરN દ=ઠ લગાવેલ n.૧૬,૧૫૬/- વીજ િનયમન પચંના પe ન.ં૧૩૭૮ 
તા.૨૬.૦૪.૨૦૧૪ ને lસુગંત નથી. વીજ િનયમન પચં }ારા મfૂંર કર/લ પ_રપe Cજુબ જ  
લાઈસ5સી }ારા vદાજપe માગેંલ _કલોવોટ Cજુબ માગં 'માણે આકારવાuુ ંહોય છે. સામાવાળા 
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વીજ કંપનીએ તેu ુઉલઘંન કર/લ છે, [ હક=કત અરજદાર }ારા ફોરમમા ંલેEખતમા ંWયાને લાવેલ 
હોવા છતા,ં ફોરમે Wયાને લીધેલ નથી.  

૨.૧૨. સરકાર!ીના આદ/શ અuસુાર [ જમીન Eબનખેતી હોય અને તે જમીનમા ં ૧૫ કરતા ં વધાર/  
અરજદારો વીજ જોડાણની માગંણી કર/ તો તેવા અરજદારોને ઉ�ચક ટ/ર=ફ Cજુબ ફ8ત ફ=8સ સિવ�સ 
ચાy અને અનામતની રકમ લઈ વીજ જોડાણ આપવાના ંહોય છે.  

૨.૧૩. અરજદારના vદાજપeમા ં આકાર/લ સિવ�સ કને8શન દ=ઠ n.૩૫૦૦/- તથા _ડપોઝીટ તર=ક/ 
n.૧૦૪૯/- આકાર/લ છે, એ બાબતે અરજદારને વાધંો નથી.  

૨.૧૪. િવજ િનયમન પચંના આદ/શ Cજુબ સામાવાળાએ ઈલે87=ક નેટવક0 સામાવાળા વીજ કંપનીના ખચq 
ઉ� ુકરવાuુ ંહોય છે.  

૨.૧૫. આવા _ક6સામા ં zય{8તદ=ઠ અરજદારો પાસે Nઈઆરસી/ટ/ક/૨૦૧૦/૨૦૬૬ તા.૩૦.૧૨.૨૦૧૦      
અને tયારબાદ વીજ િનયમન પચં }ારા ર=વાઈઝ કર= મfૂંર કર/લ Nઈઆરસી/ટ/ક/૨૦૧૪/૧૩૭૮ 
તા.૨૪.૦૬.૨૦૧૪ Cજુબ 'વત0માન દર 'માણે _ફ8સ ચાy લેવાનો હોય છે. સદર _ફ8સ ચાy 
n.૩૫૦૦/- મા ંલાઈન, 7ા5સફોમ0ર, સિવ�સ કને8શન ચાyનો સમાવેશ  થયેલો હોય છે.  

૨.૧૬. અરજદાર/ મNંsરુ ગામનો દાખલો આપી જણાવેલ ક/ સદર ગામે ર/.સ.ન.ં૨૬૧ તથા ૨૬૨ વાળ= 
Eબનખેતીની જમીનમા ં ૧૯ અરજદારોને વીજજોડાણ આપવા માટ/ _ફ8સ ચાy પેટ/ n.૩૫૦૦/- 
આકાર/લ છે. મNંsરુા Cકુામે આવેલ સોસાયટ= અને Eબલોદરા Cકુામે આવેલ અરજદારની 
સોસાયટ=ની સરખામણી નીચે Cજુબ છે.  
ન.ં ગામuુ ં

નામ 
સરવે ન.ં 
(Eબનખેતી) 

Tુલ 
જોડાણ 

જોડાણદ=ઠ vદાજપeની 
રકમ. 

ર=માક0 

૧. મNંsરુા ૨૬૧+૨૬૨ ૧૯ ૩૫૦૦/- ફોમ0ની નkધણી બે 
વખત કરાવેલ છે. 

૨. Eબલોદરા ૨૫૪/૧ ૩૦ ૧૬૧૫૬/- (એ._ફ8સ ચાy) 
 ૩૫૦૦/- (ફ=8સ ચાy ) 

ફોમ0ની નkધણી બે 
વખત કરાવેલ છે. 

 
 સદર બ�ેં ગામ મહ/lલુી િવ6તાર મામલતદાર!ી \ા]યમા ંઆવેલ છે. 
૨.૧૭. અરજદાર/ તા.૦૫.૦૯.૨૦૧૯ ના રોજ નીચે Cજુબ રfૂઆત કર=. 

(૧) એલ.ટ=. નેટવક0 sણૂ0 થયેલ હોઈ અરજદારની અરNઓનો વગ0 (અ) ગણાય [થી વીજ 
િનયમન પચંના આદ/શ અuસુાર આપવા જોઈતા ંહતા.ં      

(૨) સામાવાળા તરફથી રfૂ કરાયેલ સરકાર= કરાર એ પ_રપe નથી, અને તેમા ં પણ 
'6તાવનામા ં6પ�ટ જણાવેલ છે ક/ ગામ તળ બહાર ખેતી િવષયક જમીનમા ંખેતી તર=ક/ 
ઉપયોગમા ંન લેતા હોય અને એ\ીક�ચર ર=લેટ/ડ એ8ટ=વીટ=ને આ ઠરાવ લાX ુપડ/ છે,  
બીનખેતી થયેલ જમીનમા ંલાX ુપાડ= શકાય નહ=. વ�મુા ંસદર ઠરાવના અuસુધંાને 
vદાજપe વlલુવા બાબતે વીજ િનયમન પચં નહ� પણ સામાવાળા }ારા પ_રપe ન.ં૭૬ 
અને ૭૬(અ) િવસગંતતા sણૂ0 હોઈ, તા.૨૧.૦૩.૨૦૧૭ થી રદ કર/લ છે. 



  Case No.76/2019 

  Page 4 of 9 
 

(૩) સદર ઘર વપરાશના વીજ જોડાણોની નkધણી વખતે દર/ક અરNમા ંસદર િમલકત/ઘર 
ગામતળમા ંહોવા બાબતના દાખલા તલાટ= કમ મeંી!ી તરફથી આપવામા ંઆવેલ.  

૨.૧૮. અરજદાર/ તેમના વીજ જોડાણ પેટ/ ખોટ= ર=તે વlલેુલ adjustable fix charge ની રકમ પરત કરવા 
સામાવાળાને `કુમ કરવા િવનતંી કર=.   

3.0. lનુવણી દર]યાન સામાવાળાએ નીચે Cજુબ રfૂઆત કર=. 
૩.૧. અરજદારને ફોરમના `કુમના C�ુા ન.ં૧ થી ૬ બાબતે કોઈ િવવાદ નથી. 
૩.૨. અલગ અલગ સમયે ૩૦ અરજદારોની વીજ જોડાણની અરN બાબતે LT underground નેટવક0 

ઉ� ુથયેલ ન હોવાના કારણે સામાવાળાએ અરજદારની અરN ર� કર/લ હતી. tયાર બાદ LT 

underground uુ ંકામ sણૂ0 કયા0 પછ= ઉપ�ુ08ત ૩૦ અરજદારની વીજ જોડાણની અરNની 
નkધણી કરાવલે તથા સામાવાળા કંપનીના 'વત0માન િનયમ Cજુબ પેરા ન.ં૨.૮ મા ં 
દશા0zયા Cજુબuુ ંvદાજપe દર/ક અરજદારને પાઠવવામા ંઆવલે. 

૩.૩. vદાજપeની રકમ વ� ુહોવા બાબતે સામાવાળાએ જણાવલે ક/  સરકાર!ીના પ_રપe 
ન.ંN�વુી/૨૦૧૬/૩૮૮૫/ક૧ તા.૨૪.૦૧.૨૦૧૭ ના પેરા ન.ં૨/૩ અuસુાર vદાજપe 
આપવામા ંઆવલે છે. [મા ંગામતળની બહાર આવલે જમીનમા ંJGY feeder પરથી વીજ 
જોડાણ આપવા માટ/ ઉભી કરવામા ંઆવતી માળખાક=ય lિુવધાઓને લાગતો તમામ ખચ0 fૂથના 
તમામ અરજદારો પાસેથી માગેંલા વીજભારના સ'માણમા ંવlલૂી વીજ જોડાણ આપવામા ંઆવે 
છે. તમામ વીજ જોડાણના vદાજપeના નાણા ંઅરજદાર/ ભરપાઈ કર/લ છે.  

૩.૪. vદાજપeની નકલો અરજદારને આપવામા ંઆવેલ છે. 
૩.૫. અરજદારોને આપવામા ંઆવેલ vદાજપe સામાવાળા કંપનીના [ તે સમયના 'વત0માન િનયમ 

Cજુબ આપવામા ંઆવેલ છે તથા 'વત0માન િનયમો Cજુબ વીજ જોડાણની કામગીર= કરવામા ં
આવેલ છે. 

૩.૬. મNંsરુા ગામે આપેલ વીજ જોડાણ _ફ8સ કો6ટ Cજુબ આપેલ છે. તેઓએ સદર િવ6તાર સીટ= સરવે 
નબંરમા ંસમાવેશ કરવા બાબતuુ ંSuperintendent, Land Record, Kheda-Nadiad uુ ં
�હ/રનાC ુરfૂ કર/લ હr ુ.ં 

૩.૭. અરજદાર/ આર.ટ=.આઈ. હ/ઠળ માગેંલ મા_હતી તા.૨૨.૦૮.૨૦૧૯ ના રોજ nબn આપવામા ંઆવેલ 
છે.  

::: ORDER ::: 

4.0. I have considered the contentions of the Appellant and the contentions 

of Respondent and the facts, statistics and relevant papers, which are on 

record, and considering them in detail, my findings are as under.  

4.1. GUVNL submitted proposal to GERC for KW based recovery of charges towards 

SERVICE LINE, TRANSFORMER CENTRE AND SERVICE CONNECTION 

charges for new connections from the prospective LT consumers in line with 

Torrent Power Limited. GERC has conveyed its approval vide No. 
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GERC/Tech/2010/ 2066 dated 30.12.2010. The schedule of charges to be 

recovered is circulated to all field offices vide letter No. GUVNL/Tech/ 

GERC/2704 dated 30.12.2010 with specific foot-note “All circulars, guidelines 

issued earlier for recovery of charges stand cancelled w.e.f. 01.01.2011”. 

4.2. GERC vide letter No. GERC/Tech/SKA/615 dated 21.04.2011 instructed 

GUVNL that rates are strictly to be recovered as approved by 

Commission. No discretion is available to utility. In case the rates do not 

commensurate the actual expenditure, Licensee may seek fresh approval 

from Commission with full justification. 

4.3. As per GUVNL letter No. GUVNL/Tech/D(T)/SC/845 dated 01.04.2011, 

 “Methodology to recover service connection charges from the consumer 

is within purview of Hon’ble Commission”. 

 “Under fixed charge methodology, the recovery is not related to actual 

expenditure on case to case basis but it is on an average basis”. 

4.4. As per GERC’s letter No. GERC/Tech/1193 dated 03.06.2014  

“As per Section 42(1) of the Electricity Act,2003, it is duty of a 

Distribution Licensee to develop and maintain an efficient, coordinated 

and economical distribution system in his area of supply and to supply 

electricity in accordance with the provisions contained in this Act”.  

4.5. As per GERC’s letter No. GERC/Tech/2014/1378 dated 24.06.2014 

commission has approved revised service connection charges. 

 The Revised charges shall be effective for the applications received on or 

after 1st July 2014. 

4.6. GERC vide letter dated.20.10.2014, directed M.D., GUVNL, Vadodara 

that commission agrees that the revised service connection charges 

approved vide letter No. GERC/1378 dated 24.06.2014 shall be 

applicable to all the estimate issued on or after 1st July 2014 in case of 

the agriculture category. All other conditions for applicability of revised 

service connection charges will be same as mentioned in GERC letter 

dated 24.06.2014. 

4.7. Forum has observed that as per gamtal circular and its amendments and 

as per Point No.3 of Circular No. MGVCL/T/DOP/670 dated 19.02.2019, 

as per present policy, while giving new LT connection in N.A. land within 



  Case No.76/2019 

  Page 6 of 9 
 

city/gamtal area/GIDC/Industrial Estate are given on KW based fixed 

charges. Scheme of Appellant i.e. Santram Vatika is out of Gamtal area 

and in revenue survey number, line charges recovery from each applicant 

is as per norms. In deciding the subject issue, CGRF has relied on 

circulars of Respondent. 

4.8.   (A) On verification of documents, like A-1 form, submitted by 

individual applicant, Respondent had made registration of 

applications two times, which has been also confirmed by 

Respondent. 

        (B) The new residential electric connections are demanded at N.A. land 

R.S.No.254/1 at village Bilodara, Taluka Nadiad. Appellant has 

also produced N.A. approval letter dated 21.03.2016 for 

R.S.No.254/1 of village Bilodara, along with revenue documents, 

like 7/12 and 8-A Utara. 

        (C) Respondent had registered applications and accepted registration 

charges of Rs.100/- on 30.12.2016 from Shri Naineshbhai Patel. 

As per A-1 form, total load demand asked for residential and 

commercial connections is 169 KW. Appellant has submitted letter 

for development of LT underground cable network in society area 

and also requested for providing space for sub-station. 

        (D) Administrative approval for new infrastructure connections in 

respect of Shri Naineshbhai P.Patel “Santram Vatika” at Nava 

Bilodara, Taluka Nadiad had been issued by Respondent vide letter 

No.1395 dated 09.03.2017, as per registration of application dated 

30.12.2016.  

 Following work is involved: 
 HT line: 0.480 KM.  Transformer:  11/200 KVA 
 Private LT underground cable network as per request and drawing 

submitted. 
 
        (E) Appellant had given consent for laying underground LT cable 

network in the scheme area on 01.06.2016 and paid supervision 

charges on 18.03.2017 to Respondent vide Receipt No.212685 as 

per administrative approval No.1395 dated 09.03.2017.       
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        (F) Group lighting connections of 30 applicants, as listed hereunder, 

had been registered on 12.06.2017 as per A-1 form submitted by 

individual applicant for getting electric connection at Santram 

Vatika at village Nava Bilodara. The estimate was issued to all these 

applicants on 31.08.2017.   

Sr. 
No. 

Name of applicant Address 

1 Nildipsinh F.Vaghela A-2,Santram Vatika 
2 Indravadan A.Trivedi B-26,Santram Vatika 
3 Babubhai B.Rajput B-72,Santram Vatika 
4 Ajitkumar A. Dabhi B-17,Santram Vatika 
5 Kavita D.Parte A-11,Santram Vatika 
6 P. R. Maheshwari B-59,Santram Vatika 
7 N. N. Sonaje B-40,Santram Vatika 
8 Sanjaykumar C.Sodha B-27,Santram Vatika 
9 Khanabhai D.Parmar A-14,Santram Vatika 
10 Rakeshbhai V.Patel A-23,Santram Vatika 
11 Rakeshbhai V. Patel A-24,Santram Vatika 
12 Yogeshbhai B.Turi A-12,Santram Vatika 
13 Dolubha K.Parmar B-37,Santram Vatika 
14 Hirabhai Ashabhai Parmar A-19,Santram Vatika 
15 Hirabhai Ashabhai Parmar A-18,Santram Vatika 
16 Satishbhai N.Patel B-36,Santram Vatika 
17 Jaydipkumar C.Shrimali B-39,Santram Vatika 
18 Laxmanbhai V.Thakur B-62,Santram Vatika 
19 Ashokbhai S. Bhoi A-10, Santram Vatika 
20 Dineshbhai B.Parmar B-29,Santram Vatika 
21 Akshay R.Dave B-56,Santram Vatika 
22 Rushikeshbhai P.Maheta A-15,Santram Vatika 
23 Manojbhai S.Gupta A-20,Santram Vatika 
24 Sandip R. Naydu A-21,Santram Vatika 
25 Bharatkumar M.Sharma B-49,Santram Vatika 
26 Hirenkumar H.Sharma A-22,Santram Vatika 
27 Gauriben V.Solanki B-61,Santram Vatika 
28 Vineshkumar R.Kalyanirav A-8,Santram Vatika 
29 Shitalben K. Mahida B-63,Santram Vatika 
30 Mukeshbhai R.Gupta A-9,Santram Vatika 

  

Approval for the same was accorded on 12.07.2017 by Respondent 

vide SR No. 4177446 for total load demand of 60 KW and estimate 

was issued to individual applicant on 31.08.2017, which was paid 

on 04.09.2017. 
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 In all estimate, Respondent has recovered charges as under: 

 Fixed charges:  Rs.   3500.00 
 Addl. fixed charges: Rs. 16156.00 
 Security Deposit:  Rs.      1049.00  
 Total:    Rs. 20705.00 

4.9. The issue involved herein is recovery of estimate from individual 

applicant. Respondent has relied on his Circular No.MGVCL/T/DOP/670 

dated 19.02.219 and recovered individual estimated amount from 

applicants but not produced the copy of Circular or relevant provision of 

Supply Code of GERC. Appellant has stated that only KW based fixed 

charges are recoverable as per guidelines published by GERC as 

mentioned above. 

4.10. Respondent has replied that initially individual applications were treated 

as cancelled as underground cable work was not completed and 

thereafter on completion of LT underground network by Appellant, again 

registration was made by individual applicant on 12.06.2017 and 

individual application was processed and estimate was issued to 

individual applicant. On verification of documents, like 7/12, 8-A Utara, 

NA permission, certificate of Talati-cum-mantri, it was revealed that the 

society falls under Gamtal area. 

4.11. As per Para 3.3, Respondent has relied on Resolution of GoG, having 

No.GUV/2016/3885/K1 dated 24.01.2017 and recovered estimated 

charges for providing electric connections by tapping from JGY feeder. 

The said Resolution heading speaks as under: 

 “ગામતળ બહાર િવિવધ હ/r ુમાટ/ વીજ જોડાણ આપવાની સવ0\ાહ= નીિત અમલમા ંCકૂવા બાબત”   

 '6તાવના: 
 ગામતળ બહાર વાડ= િવ6તારમા ંવસવાટ કરતા લોકો, ગામતળ બહાર ખેતી િવષયક પરંr ુખેતી 

માટ/ ઉપયોગમા ંન લેવાતી જમીનમા ંવસવાટ કરતા લોકોને, ખેતીની જમીનમા ંઆવેલી શૈ�Eણક 
સ6ંથાઓ/છાeાલયોને, ખેતીની જમીનમા ં બનાવેલા ઔ�ોEગક/વાEણ��યક/એ\ી. ઈ5ડ67=ઝના 
એકમોને તથા ખેતીની જમીનમા ંઉભા કરવામા ંઆવેલા પો�7=ફામ0, તબેલા/નkધાયેલા ક/ટલ શે�સ 
(ઢોરવાડા), ઝ�ગા ફામ0, ગૌશાળા, તમાTુની ખળ=, મોબાઈલ ટાવર, િમ�ક ચીલ�ગ �લા5ટ, મ�ગો 
રાઈપન�ગ વગેર/ તમામ 'કારના વીજ \ાહકોને વીજ જોડાણો આપવા vગેની િવિવધ 6તર/થી 
રા�ય સરકારને મળતી રfૂઆતોને લ�મા ંલઈ આ તમામને વીજ જોડાણો આપવા માટ/ની સવ0\ાહ= 
નીિત ઘડવાની બાબત સરકાર!ીની િવચારણામા ંહતી.    
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 While as per documents produced by Appellant for new applicants, as 

mentioned in above Para No.4.8, and as per provisions of Supply 

Code,2015 and as per Expenditure Recovery Regulation,2015 and as per 

guidelines framed by GERC for recovery of estimated amount based on 

KW based fixed charges, Respondent cannot recover full cost of estimate 

named as additional fixed charges from the Applicants.   

4.12. From above observations, the view taken by CGRF for recovery of full cost 

of electric network in the present case is not correct as being individual 

applicants, new applications have been registered in group for residential 

purpose. The Practice of recovery of estimated amount from Appellant is 

not consistent with the provisions of regulations & approved guidelines 

published by GERC. 

 As per approval given by Respondent, full line charges are considered to 

be borne by Applicants. Total cost of estimate is shared among all the 

applicants as additional fixed charges along with fixed cost as approved 

by GERC for load demand of 2.0 KW, which is over and above the charges  

approved by GERC for load demand of 2.0 KW from new applicants. 

Therefore, Respondent is directed to refund the cost of line charges 

recovered from Appellant for new connection as charges are not leviable 

as per GERC norms.    

4.13. I order accordingly. 

4.14. No order as to costs. 

4.15. With this order, representation/Application stands disposed of.  

 
 
 
 

                 (Dilip Raval) 
                       Electricity Ombudsman 

                        Gujarat State 
 
 
Ahmedabad. 
Date:30.09.2019. 


