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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં૮૮/૨૦૧૯ 

 

અરજદાર : શ્રી ગોવવિંદભાઈ સામતભાઈ ચાવડા 
   માટેલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ  
   પીજીવીસીએલ સામ,ે પોરબદંર રોડ, ખભંાલીયા-૩૬૧૩૦૫. જી. જામનગર.  
રજૂઆત કરિાર: શ્રી અરૂણકુમાર વી. વિવેદી, અવિકૃત પ્રવતવનવિ  
      

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા :  કાયયપાલક ઈજનેર  
      પવિમ ગજુરાત વીજ કંપની લલવમટેડ, 
      વવભાગીય કચેરી, ખભંાલીયા-૩૬૧૩૦૫. જી. જામનગર. 
રજૂઆત કરિાર:  શ્રી આર.વી.સોમાણી, કાયયપાલક ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, ખભંાલીયા વવ. કચેરી.  
      :: રજૂઆત :: 
૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત વીજ કંપની લલવમટેડ, રાજકોટના ગ્રાહક ફરરયાદ વનવારણ ફોરમની 

ફરરયાદ ન.ં ૧૪/ક્વા.૦૨/૨૦૧૯-૨૦ અન્વયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૬૧૩૨-૩ તા.૧૧.૦૯.૨૦૧૯ 
થી નારાજ થઈ અિે રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
ન.ં૮૮/૨૦૧૯ થી નોંિેલ છે. આ કેસની સનુવણી તા. ૧૦.૧૦.૨૦૧૯ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

૨.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે ગ્રામ પચંાયતની હદમા ંઆવતા નાના આસોટા ખાતે ઔદ્યોલગક હતે ુમાટે બીન ખેતી 

થયેલ જૂના સરવે ન.ં૧૮૯/પૈકી૧/પૈકી૧, નવા સરવે ન.ં૫૬૮ મા ં100 રક.વોટનુ ંવીજ જોડાણ 
મેળવવા માટે સામાવાળાને તા.૧૦.૦૫.૨૦૧૯ ના રોજ SR No.11913834 થી અરજી કરેલ 
છે.  

૨.૨. સામાવાળા તરફથી અંદાજપિ ન મળતા ંઅરજદારે ફોરમમા ંરજૂઆત કરેલ જેનો ચકુાદો ફોરમે 
તા.૧૧.૦૯.૨૦૧૯ ના રોજ સામાવાળાની તરફેણમા ંઆપતા,ં અરજદારે અિે રજૂઆત કરેલ છે. 

૨.૩. અરજદારે જે સરવે નબંરમા ંઔદ્યોલગક હતે ુમાટે વીજ જોડાણ માગંેલ છે તે બીનખેતી કરાવેલ 
છે. ગજુરાત સરકારના ઠરાવ ન.ં જીયવુી-૨૦૧૬-૩૮૮૫-ક૧ તા.૨૪.૦૧.૨૦૧૭ ના પેરા ન.ં૪ મા ં
દર્ાયવ્યા મજુબ લાઈન તેમજ રાન્સફોમયરનો ખચય ખતેી વવષયક અથવા અન્ય હતે ુ માટેની 
જમીનમા ંઔદ્યોલગક હતેનુ ુ ંવીજ જોડાણ આપવા માટે માળખાકીય સવુવિાન ેલગતો તમામ ખચય 
અરજદાર પાસેથી વસલૂ કરવાની જોગવાઈ છે. અરજદારનો સરવે નબંર ઔદ્યોલગક હતે ુમાટે જ 
બીનખેતી થયલે હોઈ, અરજદારને માળખાકીય સવુવિાને લગતો ખચય ભરપાઈ કરવાની ફરજ 
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પાડવામા ંન આવે તેમજ જી.ઈ.આર.સી. એ મજૂંર કરેલ રફક્સ ચાર્જ આિારીત અંદાજપિ આપવુ ં
જોઈએ. આ અંગે જીયવુીએનએલના પિ ન.ં જીયવુીએનએલ-ટેક-૨-૧૦૮૫ તા.૦૧.૦૯.૨૦૧૭ 
ને ધ્યાને લેવુ ંજોઈએ.  

૨.૪. સદર બાબતે યજુીવીસીએલના પરરપિ ન.ં૧૦૧૦ તા.૧૮.૦૮.૨૦૧૮ મા ં વવગતે સ્ટ્પષ્ટતા 
કરવામા ં આવેલ છે, જેમા ં મદુ્દા નુ.ં૧૯ મા ં મહાનગર પાલલકા/નગર 
પાલલકા/ઔડા/ગડુા/પચંાયત/ ગામતળ અન ેબીનખેતી થયલે જમીનમા ંરફક્સ્ટ્ડ ચાર્જના િોરણ ે
અંદાજપિ આપવાનુ ં સ્ટ્પષ્ટ કરવામા ં આવેલ છે. યજુીવીસીએલ અને પીજીવીસીએલ બને્ન 
જીયવુીએનએલ હઠેળની સીસ્ટ્ટર કંપનીઓ હોઈ બને્નના કાયયક્ષેિમા ંસમાન િોરણ ેઅંદાજપિ 
આપવુ ંજોઈએ.  

૨.૫. અરજદારને ફોરમ તરફથી આપવામા ંઆવેલ ચકુાદાના મદુ્દા ન.ં૪.૩ મા ંતા.૨૬.૦૭.૨૦૧૯ ના 
પિનો ઉલ્લખે કરેલ છે. સદર પિ પીજીવીસીએલ ના ચીફ ઈજનેર (ટેક) દ્વારા જીયવુીએનએલને 
લખાયેલ છે અને તેમા ં જીયવુીએનએલના એમ.ડી. સાહબે સાથે ભાવનગર ખાતે 
તા.૧૮.૦૫.૨૦૧૮ ના રોજ થયેલ મૌલખક ચચાયનો ઉલ્લેખ છે અને ત્યાર બાદ સામાવાળાએ 
ગામતળની બહારના ઔદ્યોલગક હતે ુમાટે બીનખેતી થયેલ સરવે નબંરમા ંઆપવાના થતા વીજ 
જોડાણોમા ંપણ માળખાકીય સવુવિાને લગતો તમામ ખચય ગ્રાહક પાસેથી વસલૂ કરવાનુ ંચાલ ુ
કરેલ છે તેવુ ંદર્ાયવેલ છે. સદર બાબતે કોઈ પણ જાતનો લેલખત પરરપિ સામાવાળા તરફથી 
બહાર પાડવામા ં આવલે નથી. સામાવાળાના વડિા પેટા-વવભાગીય કચેરી દ્વારા જ ગામ 
ભાણખોખરી ખાતે મે. ભોલનેાથ ઈન્ડસ્ટ્રીઝને SR No.1151199 અન્વયે આઉટવડય ન.ં૫૩૬ 
તા.૨૨.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ ૧૦૦ રક.વોટના ઔદ્યોલગક હતે ુ માટે વીજજોડાણ ફીક્સ્ટ્ડ ચાર્જ 
આિારીત અંદાજપિ આપવામા ંઆવલે છે. 

૨.૬. અરજદારની માગંણીવાળા વીજ જોડાણનુ ંસ્ટ્થળ નાના આસોટા મેઈન રોડથી અંદાજે ૮૦૦ મીટર 
જેટલા અંતરે આવેલ છે. ગામતળ બહાર વવવવિ હતે ુમાટે વીજ જોડાણ આપવા માટે ઉજાય અને 
પેરોકેમીકલ્સના ઠરાવ ન.ંજીયવુી-૨૦૧૬-૩૮૮૫-ક૧ તા.૨૪.૦૧.૨૦૧૭ મા ંદર્ાયવેલ જોગવાઈ 
મજુબ ઓવરહડે એબી કેબલથી સદર વીજ જોડાણ આપવાની એડમીનીસ્ટ્રેટીવ મજૂંરી 
સામાવાળાની વતુયળ કચેરી, જામનગર દ્વારા તા.૨૩.૦૮.૨૦૧૯ ના રોજ આપવામા ંઆવેલ છે. 
સદર મજૂંરી પિ મજુબ અંદાજપિની રકમ રડપોઝીટ વસવાય રૂ.૧૩,૫૨,૧૧૪/- થાય છે. આ જ 
જગ્યાએ અરજદારને ઓવરહડે લાઈન, ઓપન કન્ડક્ટરથી આપવામા ંઆવે તેવી સીસ્ટ્ટમ હાલ 
પ્રવતયમાન છે. ૧૦૦ રક.વોટ્ના એચ.ટી. વીજ જોડાણ માટે સદર સ્ટ્થળે રડપોઝીટ સરહત અંદાજે 
રૂ.૭,૨૦,૦૦૦/- જેટલી રકમ ભરવાની થાય છે, જ્યારે ૧૦૦ રક.વોટના એલ.ટી. વીજ જોડાણ 
માટે અરજદારને રૂ.૧૬,૮૦,૦૦૦/- આસપાસનુ ં અંદાજપિ આપવામા ં આવર્ે જે નાના 
ઉદ્યોગકારો માટે મશુ્કેલ થાય તેવી પોલીસીની ખામી દર્ાયવે છે. 

૨.૭. બીનખેતી સરવે નબંરમા ંવીજ જોડાણ આપવા માટે ઉભી કરવી પડતી માળખાકીય સવુવિાનો 
ખચય અરજદાર પાસેથી વસલૂવા માટે ઈ-ઉજાય સીસ્ટ્ટમમા ં એસ.આર. બનાવતી વખતે એજી 
એમએસઆઈ વવકલ્પ સીલેક્ટ કરવો પડ ેછે. જીઈઆરસીના વનયમોનસુાર ઈ-ઉજાય સીસ્ટ્ટમ કામ 
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કરતી હોય, આમ છતા ંબીન ખેતી થયલે સરવે નબંરમા ંવીજ જોડાણ આપવા માટે ખેતીવાડી 
સરવે નબંરમા ં આપવામા ં આવતા કોમવર્િયલ/ઔદ્યોલગક હતેનુા વીજ જોડાણો જેના ં ટાસ્ટ્ક 
નાખવાની સચુના સામાવાળાના ઉચ્ચ અવિકારીઓ દ્વારા પેટા-વવભાગીય કચેરીના અવિકારીઓને 
આપવામા ં આવેલ છે, જે જીઈઆરસી દ્વારા મજૂંર કરેલ રફક્સ્ટ્ડ ચાર્જ આિારીત અંદાજપિ 
આપવાની જોગવાઈનો સદંતર વવરોિાભાસ છે.  

૨.૮. ઉપયુયક્ત રજૂઆતને ધ્યાને લઈ અરજદારે રફક્સ્ટ્ડ ચાર્જ આિારીત અંદાજપિ આપવા 
સામાવાળાને હકુમ કરવા વવનવંત કરી. તેમજ ફોરમના ચકુાદાના મદુ્દા ન.ં ૪.૬ મા ંમજૂંર થયેલ 
અરજીની નોંિણીની તારીખથી રદન ૧૦ થી અરજદારને અંદાજપિ આપવામા ંઆવલે તે તારીખ 
સિુી વવલબં અંગેનુ ંપ્રવતરદન રૂ.૫૦/- વળતર ચકુવવા સામાવાળાને હકુમ કરવો તેવી વવનવંત 
કરી.  

૩.૦.   સનુવણી દરમ્યાન સામાવાળાએ નીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૩.૧. અરજદારે ગ્રામ પચંાયતની હદમા ંઆવતા નાના આસોટા ખાતે ઔદ્યોલગક હતે ુમાટે બીન ખેતી 

થયેલ નવા સરવ ેન.ં૫૬૮ (જૂના સરવે ન.ં૧૮૯/પૈકી૧/પૈકી૧) મા ં૧૦૦ રક.વોટનુ ંવીજ જોડાણ 
મેળવવા માટે સામાવાળાને તા.૧૦.૦૫.૨૦૧૯ ના રોજ રૂ. ૪૦૦/- રસીદ ન.ં૩૯૧૮૦૩ થી  
ભરીને અરજી કરેલ છે. સદર અરજીનો SR No.11913834 છે. વતુયળ કચેરી, જામનગર દ્વારા 
સદર એસ.આર. વાિંા સાથે પરત કરવામા ંઆવેલ અને જણાવેલ કે સદર અરજદારને ગામતળ 
બહાર વીજ જોડાણ આપવાનુ ંહોઈ, પરેૂપરૂો માળખાકીય ખચય અરજદાર પાસેથી વસલૂ કરવાનો 
થાય છે. અરજદાર દ્વારા સ્ટ્થાવનક કચેરીએ  વીજ જોડાણ બાબતે રૂબરૂ તપાસ કરતા ંસામાવાળા 
દ્વારા મૌલખક મારહતી આપેલ હોઈ, અરજદારે તા.૦૬.૦૭.૨૦૧૯ ના રોજ ફોરમમા ંરજૂઆત કરેલ. 
ફોરમના તા.૧૧.૦૯.૨૦૧૯ ના હકુમ મજુબ બીનખતેી કરાવેલ જમીનમા ં રફક્સ્ટ્ડ ચાર્જ મજુબ 
ભાવપિક આપવા અંગેની અરજદારની રજૂઆત ગ્રાહ્ય રાખી ર્કાય નહી.  

૩.૨. સામાવાળાની વવભાગીય કચેરી, ખભંાલળયા દ્વારા તા.૦૪.૦૯.૨૦૧૯ ના રોજ વતુયળ કચેરી, 
જામનગર ખાતે યોજાયેલ ફોરમ સમક્ષ સદર કેસનો જવાબ રજૂ કરવામા ંઆવેલ, જે મજુબ 
સદર કેસની ફાઈલ વતુયળ કચેરી, જામનગરન ે વપ્ર-ઓરડટ માટે રજૂ કરાતા ં પિ ન.ં૭૯૧૪ 
તા.૨૩.૦૮.૨૦૧૯ થી પિ ન.ં૧૧૯૬ તા.૦૩.૦૨.૨૦૧૭ ના ક્લોઝ ન.ં૪ મજુબ મજૂંરી આપ્યા 
મજુબ તેમજ હાલના પિ ન.ં૬૪૫૭ તા.૨૬.૦૭.૨૦૧૯ મજુબ સદર જોડાણ માટે થતો 
માળખાકીય ખચય અરજદાર પાસેથી વસલૂવાનો થતો હોઈ, તે મજુબ ભાવપિ આપવા માટે પેટા 
વવભાગીય કચેરી, વડતરાને સચુન કરેલ અને તે મજુબ સામાવાળાએ તા.૦૪.૦૯.૨૦૧૯ થી 
નવી એસ.આર. ન.ં૧૨૨૫૨૩૩૯ MSI-AG-L કેટેગરીમા ં વકય ફ્લો ર્રૂ કરેલ અને તે મજુબ 
સામાવાળા દ્વારા પિ ન.ં૮૭૨ તા.૦૭.૧૦.૨૦૧૯ ના રોજ રૂ.૧૬,૬૬,૬૪૯/- નુ ં અંદાજપિ 
અરજદારને આપવામા ંઆવેલ. સદર વીજ જોડાણ આપવા માટે ૮૦૦ મીટર એચ.ટી. લાઈન 
અને 200 KVA ન ુરાન્સફોમયર ઉભ ુકરવાનુ ંથાય છે.   

૩.૩. સામાવાળાના પિ ન.ં૬૪૫૭ તા.૨૬.૦૭.૨૦૧૯ મજુબ અરજદારને પાઠવેલ અંદાજપિ બરાબર 
છે. સદર પિમા ંજણાવ્યા મજુબ “There is guideline recovering fixed cost from 

applicant outside Gamtal in the amendment by GUVNL/T-2/1085 
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dated 01.09.2017. However, it is not clear whether fixed cost is 

applicable with expansion of network with bare conductor or HT AB 
cable. While in the Circular of Gamtal, GUVNL/T-2/2719 dated 

30.01.2017 it is advised that HT line should be should be erected with 
HT AB cable for releasing connection outside Gamtal for preventing 
theft of energy. As such in absence of clear guideline for recovery of 

network expansion cost in place of bare conductor, Respondent has 
started recovering full cost for network expansion using HTAB cable”. 

This full cost recovery starts from 18.05.2018. 
 

૩.૪. જીયવુીએનએલ ના પરરપિ ન.ં૨૭૧૯ તા.૩૦.૦૧.૨૦૧૭ મજુબ ગામતળ બહાર વવવવિ હતે ુ
માટે વીજ જોડાણ આપવાની સવયગ્રાહી નીવત અમલ કરવા અંગ ેપરરપિ આપલે છે, જેમા ંફકરા 
ન.ં૪ મજુબ ખેતી વવષયક અથવા અન્ય હતે ુ માટેની જમીનમા ં ઔદ્યોલગક, વાલણજ્ય અન ે
ઈન્ડસ્ટ્રીઝ વીજ જોડાણ માટે ૨૪ કલાક ફીડર ઉપરથી આપવાની નીવત આપેલ છે તે મજુબ 
સદર વીજ જોડાણ HVDS પધ્િવત દ્વારા જ આપવુ ંઅને એચ.ટી. લાઈન માટે ઓવર હડે એચ.ટી. 
એબી કેબલનો ઉપયોગ ફરજીયાત કરવાનો રહરેે્ અને વીજ જોડાણ માટે ઉભી કરવી પડતી 
માળખાકીય સવુવિાનો તમામ ખચય અરજદાર પાસેથી વસલૂ કરવો તેવી સચૂના છે.  

 બાદમા ંજીયવુીએનએલ ના પરરપિ ન.ં૧૦૮૫ તા. ૦૧.૦૯.૨૦૧૭ થી ગામતળ બહાર વવવવિ 
હતે ુમાટે વીજ જોડાણ આપવાના પરરપિમા ંજણાવ્યા મજુબ એગ્રોબેજ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ તથા ખેતી 
સલંગ્ન લઘ ુઉદ્યોગના વીજ જોડાણ માટે બીનખતેી કરાવેલ જમીનમા ંસમાન પ્રકારની પ્રવવૃતઓ 
માટે અરજદાર ૨૪ કલાકના વીજ જોડાણ માટે અરજી કરે તો તેમની પાસેથી અગાઉના િારા 
િોરણ અનસુાર રફક્સ્ટ્ડ ચાર્જ વસલૂવાની નીવત ચાલ ુરાખવાની રહરેે્.  

 પરંત ુપીજીવીસીએલ ના તા.૨૬.૦૭.૨૦૧૯ ના પિ ન.ં૬૪૫૭ મા ંજણાવ્યા મજુબ રફક્સ્ટ્ડ ચાર્જ 
આપવા માટે ઉભી કરવી પડતી એચ.ટી. લાઈન bare conductor કે HT AB cable અંગ ે
પરરપિમા ંસ્ટ્પષ્ટતા ન હોઈ આ પિમા ંજણાવ્યા મજુબ ઉભી કરવી પડતી લાઈનનો માળખાકીય 
સવુવિાનો તમામ ખચય અરજદાર પાસેથી વસલૂ કરવાની સચૂના છે, અને તે મજુબ સામાવાળા 
દ્વારા પિ ન.ં૮૭૨ તા.૦૭.૧૦.૨૦૧૯ ના રોજ રૂ.૧૬,૬૬,૬૪૯/- નુ ંઅંદાજપિ આપવામા ંઆવેલ 
છે જે વનયમોનસુારનુ ંછે. 

૩.૫. અંદાજપિ આપવામા ંથયેલ વવલબં અંગે અરજદારે જણાવેલ કે ગામતળ બહાર ઔદ્યોલગક હતે ુ
માટે બીનખેતી થયેલ જમીન પર વીજ જોડાણ આપવા માટે થતો માળખાકીય ખચય પરેૂપરૂો 
વસલૂ કરવાની સચૂના મળેલ હોઈ તે મજુબ નવેસરથી એસ.આર. બનાવી ભાવપિ આપવાની 
કાયયવાહીની મજૂંરી મેળવવામા ંવવલબં થયેલ 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 
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CONNECTION charges for new connections from the prospective LT 

consumers in line with Torrent Power Limited. GERC has conveyed its 

approval vide No. 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. 
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4.7. CGRF in Para No.4.3 of its order has noted as under. 

 “સદર કેસમા ં ઉપરોક્ત મદુ્દા ન.ં૪.૨ મજુબની વવગતે પીજીવીસીએલ પક્ષકાર દ્વારા 
તા.૦૩.૦૯.૨૦૧૯ થી જણાવ્યા મજુબ ગામતળ બહાર વવવવિ હતે ુમાટે વીજ જોડાણ આપવા 
અંગેના પીજીવીસીએલ મા ં પ્રવતયમાન રહલે જીયવુીએનએલ ના પરરપિ ન.ં૨૭૧૯ 
તા.૩૦.૦૧.૨૦૧૭ મા ંકરાયેલ જોગવાઈ મજુબ, તેમજ પીજીવીસીએલ ની વનગમીત કચેરીના 
પિ ન.ં૬૧૮૮ તા.૨૨.૦૭.૨૦૧૯ અને તા.૨૬.૦૭.૨૦૧૯ મજુબ – “There is guideline for 

recovering of fix cost from applicant outside Gamtal in the amendment 
by GUVNL/T-2/1085 dated 01.09.2017. While in Circular of Gamtal, 
GUVNL/T-2/RNR/2719 dated 30.01.2017 and 2721 dated 31.01.2017, 
connection outside Gamtal area in non-agriculture line is to be released 
by extending network, with AB cable only, and cost to be recovered from 

such consumer/applicant. 
સદર ગાઈડલાઈન મજુબ પીજીવીસીએલ પક્ષકાર દ્વારા ગામતળ બહાર વીજજોડાણ આપવાનુ ં
હોય, જે માટે થતો માળખાકીય ખચય અરજદાર પાસેથી વસલૂવાનો થતો હોય, તે મજુબનુ ં
ભાવપિક અરજદારને પાઠવવામા ંઆવર્ે.” 

 On the basis of guideline given by GUVNL vide letter No.1085 dated 

01.09.2017, No.2719 dated 30.01.2017 and No.2721 dated 

31.01.2017, CGRF had decided the issue for cost of recovery of full 

network development for granting electric connection to Appellant in 

N.A. land. 

4.8. Administrative approval for three phase industrial connection in 

respect of Appellant at village Nana Aasota, Taluka Khambhalia was 

approved by superintending Engineer, Circle Office, Jamnagar vide 

letter dated 23.08.2019. Work shown approved is as under: 

 Load: 100 KW. HT line:  0.8 KM. DTC: 1x200 KVA 

 Estimated amount: Rs. 13,52,114/-.  

 Estimate for new connection at LS No.568, New LS No.189/P1/1 for 

100 KW was not issued by Respondent as per application registered 

on 10.05.2019. 

 CGRF has noted SoP Regulation 10 of 2005 and directed in Para 4.6 

to grant compensation @ Rs.50/- per day for delay in issuing Firm 

Quotation till issue of an estimate. Respondent had not issued an 

estimate even after CGRF order. Respondent had also not implemented 

the directives of CGRF for granting compensation for delay in issue of 

an estimate. 
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4.9. Respondent relied on the guideline issued by Managing Director, 

GUVNL during meeting on 18.05.2018 at Zonal Office, Bhavnagar and 

endorsed a letter dated 26.07.2019 to Chief Engineer, GUVNL and 

stated that Respondent had started recovery of full cost for network 

expansion using HT ABC cable. Recovery of full cost of network 

expansion using HT ABC cable in case of Appellant is not having 

regulatory support as far as recovery of estimate is concern as per 

above observations. GERC had already approved KW base fixed cost 

as shown in above observations irrespective of 11KV network 

expansion made for providing electric supply to Appellant. 

4.10. Electricity Supply Code & related Matters Regulations, Notification No. 

4 of 2015, Section-4 speaks procedure for release of new connection 

and modification in existing connection. 

 Procedure for providing new electric service connection application 

Form is shown in Clause No. 4.9 to 4.20. 

Clause No. 4.20 speaks as under: 

 Other documents applicable only for select consumer categories: 
(1)  Industrial consumers: Valid Industrial License, if applicable; along with 

approval of use of land for Non- Agriculture purpose; 
(2)  Agricultural consumers: No Objection Certificate from competent 

government authority for tube wells, if required; 
(3)  Non-Domestic Khokhas and Temporary Structure: No Objection 

Certificate for khokha or temporary structure from the nagar nigam / 
nagar palika /nagar panchayat /gram sabha / gram panchayat / land 
development authority / land owning agency; 

(4)  Where new industrial connection or addition to the load of existing 
connection need clearance from the pollution or environmental angle, the 
applicant shall submit “NO OBJECTION CERTIFICATE” from the 
competent authority to the Distribution Licensee. 

 

In the present case from verification of documents it is observed that 

Respondent has allowed industrial purpose electric connection in 

agriculture land for stone crusher at L.S.No.568, at village Nana 

Aasota of Khambhalia taluka. 

In the present case, from verification of documents, Respondent had 

granted administrative approval as shown in above para No.4.8 for 100 

KW industrial category connection for stone crusher purpose to 

Appellant, but estimate has not been issued as per specified time 

period as per Supply Code Regulation.  
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4.11. From above observations it reveals that Appellant has asked New 

industrial connection in N.A. land LS No.189/P1/P1 for stone crusher 

purpose and produced requisite documents. The view taken by CGRF 

for recovery of full cost of network expansion for providing electric 

connection to Appellant for industrial purpose is not supported with 

existing regulatory provisions and fixed cost approval issued for 

recovery on KW basis fixed costs charges by GERC. Respondent is 

directed to issue an estimate on KW basis fixed cost as approved by 

GERC. 

4.12. CGRF has ordered Respondent to grant compensation for delay in 

issuance of estimate which is as per provisions of SoP Regulations 

No.10 of 2005. Therefore, Respondent is directed to implement the said 

directions and grant compensation in this regard till issuance of 

estimate to Appellant.  

 The another part of CGRF order in regard to punitive action against 

concern employee of Respondent to be initiated against defaulter in the 

subject issue and compliance to be reported within 60 days.  

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:01.11.2019. 
 


