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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેશ િ.ં૫૨/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રીમતી તાહરેાબીબી અબ્દુલ રઝાક હસિ 
   સલામત સોસાયટી, લીલેસરા રોડ, મુ.ં ગોધરા. જી. પચંમહાલ.   
  
રજૂઆત કરિાર: શ્રી સલીમઅલ્તાફ આઈ. શેખ, અવધકૃત પ્રવતવિવધ  
   જુબેર એ. હસિ, અવધકૃત પ્રવતવિવધ 
  

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : િાયબ ઇજિેર, 

મધ્ય ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
ગ્રા્ય પેટા-વિભાગીય કચેરી, ગોધરા. જી.પચંમહાલ.   
 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી ટી. સી. વ્યાસ, િાયબ ઇજિેર,  
એમજીિીસીએલ, ગ્રા્ય પેટા-વિભાગીય કચેરી, ગોધરા 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, મધ્ય ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, િડોદરાિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી 

ફરરયાદ િ.ંMG-1-2-2017-18 અન્િયે અપાયેલ હકુ્મ ક્રમાકં ૫૦ તા. ૧૯.૦૫.૨૦૧૭ થી િારાજ 
થઇ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૫૨/૨૦૧૭ 
થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા.૨૦.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિી. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે તેઓિી સયંકુ્ત માલલકીિી કબજા ભોગિટાિાળી જમીિ ગામ-લીલાસર ખાતે ખેતીિી 

જમીિમા ં ઔદ્યોગીક હતેનુ ુ ં (પોલ્રી ફામમ માટે) ૧૫ હો.પા. નુ ં િીજ જોડાણ મેળિિા 
તા.૦૭.૦૬.૨૦૧૬ િા રોજ અરજી કરી રૂ.૪૦૦/- િોંધણી ફી ભરપાઈ કરી. સદર અરજીિે 
સામાિાળાએ કોઈપણ જાતિા ંકારણો જણાવ્યા વસિાય તા.૦૧.૦૭.૨૦૧૬ િા રોજ રદ કરી. 

૨.૨. અરજદારે તા.૦૪.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ રૂ.૪૦૦/- િોંધણી ફી ભરી િિેસરથી અરજીિી િોંધણી 
કરાિેલ. 

૨.૩. સામાિાળા દ્વારા રૂ.૩,૦૭,૮૧૨/- િી રકમન ુઅંદાજપત્ર અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ, જે રકમ 
અરજદારે િાધંા સાથે તા.૧૯.૦૯.૨૦૧૬િા રોજ ભરપાઈ કરેલ. સામાિાળા દ્વારા િધારાિી લાઈિ 
િાખિાિા ચાર્જ પેટે રૂ. ૧૭,૦૩૩/- ભરપાઈ કરિા અરજદારિે જણાિેલ જે અરજદારે િાધંા સાથે 
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ભરપાઈ કરેલ. આમ અરજદારે સદર િીજ જોડાણ મેળિિા અંદાજપત્ર પેટે કુલ રૂ. ૩,૨૪,૩૧૫/- 
ભરપાઈ કરેલ છે. 

૨.૪. સામાિાળા દ્વારા ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગિા ઠરાિનુ ંખોટંુ અથમઘટિ કરીિે અંદાજપત્રિી 
િધ ુરકમ આકારેલ છે. િીજ જોડાણ પેટે મહત્તમ રૂવપયા એક લાખિી મયામદામા ં રહીિે િીજ 
જોડાણ આપિાિી જોગિાઈ હોિા છતા,ં અિે અરજદારે આ બાબતે સામાિાળાનુ ંધ્યાિ દોરિા 
છતા,ં પેરા િ.ં ૨.૩ મજુબનુ ંિધ ુરકમનુ ંઅંદાજપત્ર આપિામા ંઆિેલ.  

૨.૫. અરજદારે કાયમપાલક ઈજિેર, લીલાસરાિે સૌ પ્રથમ ફરરયાદ િોંધાિેલ જેમા ં સામાિાળા 
વિભાગીય કચેરીિી કવમટી દ્વારા અરજદારિી રજૂઆત ધ્યાિે લીધા વસિાય હકુમ કરિામા ંઆિેલ. 
જેથી અરજદારે સામાિાળાિા અવધક્ષક ઈજિેર, ગોધરા સમક્ષ ફરરયાદ દાખલ કરેલ જેમા ં
સામાિાળા િતુમળ કચેરી દ્વારા ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગિા વિયમોિી ઉપરિટ જઈિે 
તેમજ અરજદારિી રજૂઆત ધ્યાિે લીધા વસિાય હકુમ કરિામા ંઆિેલ.  અંદાજપત્રિી  રકમ  
સામાિાળા  િીજ કંપિીિા પરરપત્ર િ.ં૭૬ તથા ૭૬-એ મજુબ િસલુિામા ં આિેલ છે તેમ 
સામાિાળા જુવિયર ઈજિેર દ્વારા કવમટી સમક્ષ રજૂઆત કરિામા ંઆિેલ હતી.    

૨.૬. અરજદારે રજૂઆતિા ંકારણો િીચે મજુબ જણાિેલ.  
(૧) પેરા િ.ં૨.૧ િી અરજી સામાિાળા દ્વારા કોઈ પણ જાતિા કારણો આપ્યા વસિાય મિસ્િી 

રીતે રદ્દ કરેલ છે, જે ન્યાયિા વસધ્ધાતં મજુબ િથી. 
(૨) સામાિાળા િીજ કંપિીિા પરરપત્ર િ.ં૭૬ તથા ૭૬-એ , ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક 

આયોગિા ઠરાિિી સાથે સસુગંત િથી. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા લોકપાલશ્રી દ્વારા 
અગાઉ આપિામા ંઆિેલ ચકુાદાિી અિગણિા કરિામા ંઆિેલ છે.   

 ગજુરાત ઉજામ વિકાસ વિગમ લલવમટેડિી અન્ય િીજ કંપિી દલક્ષણ ગજુરાત િીજ કંપિી 
લલવમટેડ દ્વારા ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગિા ઠરાિ અનસુાર રૂવપયા એક લાખ 
સધુીિી મયામદામા ંરહીિે િીજ જોડાણિો ચાર્જ િસલૂિામા ંઆિેલ છે, જ્યારે સામાિાળા 
િીજ કંપિી ખોટી રીતે અરજદારો પાસેથી િીજ જોડાણિો ચાર્જ િસલૂી રહી છે. 
સામાિાળા િીજ કંપિી પાસે સદર પરરપત્રિે ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ દ્વારા 
બહાલી આપિામા ંઆિેલ છે કે કેમ તેિા પ્રશ્ન બાબતે સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા કોઈ 
મારહતી પરૂી પાડિામા ંઆિેલ િથી.  

(૩) િામદાર લોકપાલિા કેસ િ.ં૧૪૨/૨૦૧૬ તથા  ૧૪૩/૨૦૧૬ િા તા.૧૦.૦૧.૨૦૧૭ િા 
ચકુાદાઓ સદર કેસિે સસુગંત હોઈ, તેિે ધ્યાિે લેિા જણાિેલ. 

(૪) અરજદારે િીજ જોડાણ પેટે અંદાજપત્રિા ંિાણા ંતા.૧૯.૦૯.૨૦૧૬િા રોજ ભરપાઈ કરેલ 
છે, જ્યારે ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમ દ્વારા તા. ૧૯.૦૫.૨૦૧૭ િા હકુમમા ંગજુરાત 
સરકારિા ઠરાિ િ.ં ૩૮૮૫-ક-૧ તા.૨૪.૦૧.૨૦૧૭ િો સદંભમ ટાકંિામા ંઆિેલ છે, જેમા ં
પ્રાશ્વાતિતી અમલિો કોઈ વિદેશ િથી. િધમુા ંસદર ઠરાિિી મજૂંરી ગજુરાત વિદ્યતુ 
વિયતં્રક આયોગ દ્વારા લેિામા ંઆિેલ હોય તેમ જણાયેલ િથી.  
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૨.૭. સિુાિણીિા અંતે અરજદારે જણાિેલ કે સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા અરજદાર પાસેથી િધારાિી 
રકમ પેટે રૂ.૨,૧૪,૩૧૫/- િસલેૂલ હોઈ, આ રકમ વ્યાજ સાથે પરત અપાિિા વિિતંી કરી. 
અરજદારિે સામાિાળાિી સદર કાયમિાહીથી આવથિક રીતે નકુસાિ થયેલ છે જે જિાબદાર 
અવધકારી પાસેથી િસલૂ અપાિિા તેમજ જે તે જિાબદાર અવધકારી દ્વારા ખોટા અથમઘટિ કરેલ 
હોઈ, તેમિી સામે ખાતાકીય તપાસ કરાિિા હકુમ કરિા વિિતંી કરી. 

3.0. Respondent has represented the case as under. 

3.1. (1) On 04.08.2016 Appellant has applied/registered   new 

application for 20 HP industrial connection at village Lilesara, Taluka 

Godhra. 

On 08.08.2016 proposal for new connection was submitted to Division 

Office vide letter No.3660. 

On 15.09.2016 Division office has forwarded proposal to Circle Office 

vide letter No. 6919. 

  On 16.09.2016 approval issued by Circle Office vide letter No.8100.  

 (2) Work approved as under:  

  HT line: 0.4 KM. 11/25KVA transformer:  1 No.  

  T.S. amount: Rs. 2,78,621/-. 

(3) Firm Quotation was issued to Appellant vide SR No.3677850 

dated 19.09.2016.. 

         Breakup of estimated amount is as under” 

(1) Line charges:      Rs.2,78,621 + SC 7599 – 21000 Fixed     

            charges = Rs. 2,64,860/- 

(2)     Fixed charges:      Rs.  21,000 

(3)     Security Deposit:   Rs.  21,222 

(4)     Agreement             Rs.       100 

Total:       Rs.3,07,182.00 

 Appellant has made payment on 19.09.2016 vide MR     

No.162220, 162221 and 162222 under protest.  

    Agreement was executed on 19.09.2016. TMN was issued to 

Appellant on 13.10.2016. 

(4) On 13.10.2016 additional estimate of Rs.17,033/- was issued to 

Appellant. On 14.10.2016 industrial connection was released. 
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(5) On 20.02.2017 Appellant has filed grievance before CGRF, 

Vadodara for refund of additional estimated amount in excess of 

Rupee one lakh. 

(6) On 27.02.2017 CGRF, MGVCL, Vadodara has transferred the 

application of Appellant to Division/Circle Office to hear the case 

at Division or Circle level Grievance Committee. 

(7) On 10.03.2017 Appellant was heard at Divisional Level Redressal 

Committee and order was issued on 14.03.2017 to Appellant 

mentioning that estimate issued is in order. 

(8) On 21.04.2017 Appellant was heard at Circle Level Redressal 

Committee. 

(9) On 24.05.2017 CGRF, MGVCL, Vadodara has issued an order 

against grievance of estimate for new connection. 

૩.૨. પેરા િ.ં૨.૧ મા ંદશામિેલ અરજી અન્િયે અરજદારે સરિે િ.ં૮૧/ ૧ મા ં૨૦ હો.પા. (૧૫ KW)િા 
ઔદ્યોગીક હતેિુા િીજ જોડાણિી અરજી િોંધાિેલ, જે સમયે સામાિાળા િીજ કંપિીિો પરરપત્ર 
િ.ં૭૬ તા.૦૯.૦૫.૨૦૧૬ મજુબ ડામર રોડથી ૫૦ મીટરિા અંતરે હોય તેિા િીજ જોડાણિે 
Continuous Power Supply ફીડર પરથી આપિાપાત્ર હતા. અરજદારિી િીજ જોડાણિી 
માગંણીિાળી જગ્યા ડામર રોડથી ૨૭૨ મીટર દૂર આિેલ હતી, જે કારણોસર અરજદારિી અરજી 
તા.૦૧.૦૭.૨૦૧૭ િા પરરપત્ર અન્િયે રદ કરિામા ંઆિેલ હતી.  

૩.૩. અરજદારે તા. ૦૪.૦૮.૨૦૧૬ િા રોજ િીજ જોડાણ મેળિિા અંગે િિેસરથી અરજી િોંધાિેલ, 

જેિી વિગતો પેરા િ.ં ૩.૧ મા ંદશામવ્યા મજુબ છે. અરજદારે અંદાજપત્રિી રકમ રૂ.૩,૦૭,૮૧૨/ - 
તથા રૂ.૧૭,૦૩૩/ - , કુલ રૂ.૩,૨૪,૩૧૫/ - િાધંા સાથે ભરપાઈ કરેલ છે. 

૩.૪. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા પરરપત્ર િ.ં ૭૬-એ તા.૦૨.૦૮.૨૦૧૬ થી અમલમા ંમકૂિામા ંઆિેલ 
હતો. સદર પરરપત્ર મજુબ ડામર રોડથી િીજ જોડાણિા સ્થળિી મયામદા ૫૦ મીટરથી િધારી 
૩૦૦ મીટર કરિામા ંઆિેલ, જેથી સદર પરરપત્રિી જોગિાઈ અન્િયે અરજદારિે િીજ જોડાણ 
માટેિા િાસ્તવિક ખચમનુ ંઅંદાજપત્ર આપિામા ંઆિેલ.  

૩.૫. અરજદારિી ફોરમ સમક્ષિી ફરરયાદ અન્િયે ફોરમ દ્વારા તા.૧૯.૦૫.૨૦૧૭િા રોજ હકુમ કરિામા ં
આિેલ છે, જે મજુબ પણ અરજદારિા િીજ જોડાણ માટેિા અંદાજપત્રિી િસલેૂલ રકમ 
વિયમોનસુાર હોઈ, પરત કરિાપાત્ર િથી. આમ અરજદારિી રજૂઆત માન્ય રાખી િ શકાય. 
      

::: ORDER ::: 

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

and the facts, statistics and relevant papers, which are on record, and 

considering them in detail, my findings are as under.  
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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. 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 
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service connection charges will be same as mentioned in GERC letter 

dated 24.06.2014. 

4.7. It is observed from the submission made by appellant that Respondent 

has not implemented the practice for recovery of estimated amount 

from Applicant according to the approval given by Hon’ble Commission 

vide letter dated 30.10.2010. Respondent is directed to strictly adhere 

to the guidelines given by Hon’ble Commission for recovery of estimated 

amount from Applicant. 

4.8. As per Para 3.1(3) estimated amount was recovered by Respondent as 

under: 

 Technical Sanction cost:  Rs. 2,78,621.00 
 Service con. Charges:         +Rs.      7,599.00 
 Fixed charge cost:             -Rs.    21,000.00 

      Rs. 2,64,860.00 which is termed as  

 adjustment of fixed charges along with fixed cost charges, Security 

Deposit and agreement as per breakup of SR No. 3677850. Thus 

Respondent has taken full cost of electric network from the Appellant. 

It is also to mention here that estimate issued as per Para No. 3.1(3), 

fixed charges of Rs. 21000/- taken as per GERC letter No. 

GERC/T/2014/1378 dated 24.06.2014 in which GERC has made 

revision of service line charges payable by Appellants/ consumers w.e.f. 

1st July,2014. 

 From above, it is proved that Respondent has recovered full cost of LT, 

HT and transformer charges for providing electric connection to 

Appellant instead of charging fixed cost as per load demand of 

Appellant. Respondent has also recovered short fall amount of Rs. 

17,077/- from Appellant which is not at all eligible to be recovered from 

the appellant under the fixed cost charges methodology approved by 

GERC. 

4.9. In present case, for new connection estimate was paid on 19.09.2016 

by Appellant with objection. After carrying out line work, short fall 

amount has also been recovered from Appellant and connection was 

released on 14.10.2016 by Respondent. This type of practice is against 

guideline approved by GERC for recovery of estimated amount.  
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 CGRF in their order taken a stand with reference to GoG, EPD, 

resolution-2016-3885-k-1 dated 24.01.2017, while deciding the 

present grievance. The view taken by CGRF, as per GoG resolution is 

not correct & Applicable in the instant case. 

4.10. Appellant has filed grievance before CGRF, MGVCL, Vadodara on 

20.02.2017. As per Para 3.1(6) CGRC has transferred the grievance to 

CRC at Division/Circle level instead of deciding at their level. Procedure 

for complaint/grievance redressal is mentioned in Para 2.31 and 2.43 

in Notification No. 2 of 2011 published by GERC. Forum has to follow 

the provisions as mentioned in Regulations so that grievance can be 

decided timely and effectively with natural justice.  

4.11. The Practice of recovery of estimated amount from Appellant is not 

consistent with the provisions of regulations & approved guideline 

published by GERC. 

 Respondent is directed to refund the cost of line charges recovered from 

Appellant for new industrial connection as charges are not leviable as 

per GERC norms. 

4.12. I order accordingly. 

4.13. No order as to costs. 

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

 

 

(Dilip Raval) 
                    Electricity Ombudsman 

                      Gujarat State 
Ahmedabad. 

Date: 05.08.2017. 


