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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં ૫૩/૨૦૧૮ 

 

અરજદાર : મે. માધવ માઈક્રોન્સ  
   C/o. ૨૯, શ્રી શક્તિ કો-ઓ. હા. સોસાયટી 
   આવીસ્કાર કોમ્પલકે્ષ પાછળ, જુના પાદરા રોડ,વડોદરા-૩૯૦૦૧૫.  
રજૂઆત કરિાર: શ્રી રાજ સી. પરીખ, પાટટનર 
   શ્રી ચદં્રશે પી.પરીખ, પાટટનર 
   શ્રી જયેશ જે. વણકર, મેનેજર  
      

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : નાયબ ઈજનેર 
   મધ્ય ગજુરાિ વીજ કંપની લલમમટેડ 
   પેટા-મવભાગીય કચેરી, છોટા ઉદેપરુ-૩૯૧૧૬૫. જી. વડોદરા.   
રજૂઆત કરિાર: શ્રી એમ.ડી.વસૈયા, નાયબ ઈજનેર, એમજીવીસીએલ,  

 છોટાઉદેપરુ પેટા-મવભાગીય કચેરી. 
   :: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, મધ્ય ગજુરાિ વીજ કંપની લલમમટેડ,વડોદરાના ગ્રાહક ફરરયાદ મનવારણ 

ફોરમની ફરરયાદ ન.ંMG-I-05-2018-19 અન્વયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૩૭૯ 
િા.૦૮.૦૬.૨૦૧૮ થી નારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆિ કરેલ છે. જે રજૂઆિને આ કચેરીના કેસ 
રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ ન.ં૫૩/૨૦૧૮ થી નોંધેલ છે. આ કેસની સનુવણી િા. ૨૬.૦૭.૨૦૧૮ 
ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

૨.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મજુબ રજુઆિ કરી. 
૨.૧. અરજદાર સામાવાળા વીજ કંપનીનુ ં૯૫ રક.વોટ વીજભારનુ ંLTMD tariff નુ ંવીજ જોડાણ 

ધરાવે છે. 
૨.૨. અરજદારની ફેતટરીમા ંહાડટ રોક આવી જવાથી ટેમ્પરરી વીજભાર વધી ગયેલ. અરજદારે 

માઈન્સ બદલીને સોફ્ટ રોક વાળા સ્ટોનને ગ્રાઈન્ડ કરવાનુ ં શરૂ કરેલ છે, જેને કારણ ે
અરજદારનો વીજભાર અગાઉના વીજભાર કરિા ંઘટેલ છે. અરજદારે વીજ સ્થાપન પર  
નવા પેનલ બોડટ  લગાવેલ છે િે અંગે APFC Panel નુ ંલબલ રજૂ કરેલ છે. 
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૨.૩. વીજ સ્થાપન પર વીજભારમા ંચાર વખિ વધારો નોંધાય િો િેવા સજંોગોમા ંઅરજદારે 
એચ.ટી. વીજ જોડાણ અપનાવવુ ંપડે, િે અંગે અરજદાર અજાણ છે. સામાવાળા વીજ 
કંપની િરફથી વીજભાર વધારા અંગનેી નોટીસ પણ અરજદારને મળેલ નથી. અરજદારને  
એચ.ટી. વીજ જોડાણની જરૂરરયાિ ન હોવા છિા ંપણ સામાવાળા વીજ કંપની િરફથી 
એચ.ટી. વીજ જોડાણ મેળવવા દબાણ કરવામા ંઆવે છે. એચ.ટી. વીજ જોડાણ માટેનુ ં
અંદાજપત્ર પણ અરજદારને મળેલ નથી. 

૨.૪. અરજદારનો હાલનો કરારીિ વીજભાર ૯૫ રક.વોટ છે, િેમા ંઅરજદારે ૫ રક.વોટ વીજભાર 
વધારવા અંગે અરજી કરેલ, જે સામાવાળા િરફથી ક્સ્વકારીને િે અંગેનુ ંરૂ. ૩૪,૮૧૯/-નુ ં
અંદાજપત્ર અરજદારને આપવામા ંઆવેલ, જે અરજદારે િા.૦૨.૦૧.૧૮ ના રોજ ભરપાઈ 
કરેલ છે. ટેસ્ટ રીપોટટની રકમ પણ અરજદારે ભરપાઈ કરેલ છે. િેમ છિા ંપણ સામવાળા 
વીજ કપંનીએ ૫ રક.વોટ વીજભાર વધારો મજૂંર કરેલ નથી.  

૨.૫. અરજદારના વીજ સ્થાપન પર વોલ્ટેજની વધઘટ  થયા કરે છે િેના કારણે મોટર બળી 
જાય છે િથા વીજભાર KW(MD) મા ંવધારો નોંધાય છે.         

૨.૬. સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા અરજદારની િા.૧૦.૦૬.૨૦૧૮ ના રોજ કરેલ ૫ રક.વોટ 
વીજભાર વધારાની અરજી નામજૂંર કરવામા ં આવેલ છે. અરજદારે બાહંધેરી આપી 
જણાવેલ કે અરજદારના વીજ સ્થાપન પર કરારીિ વીજભાર ૧૦૦ રક.વોટથી વધશે નહીં. 
અરજદાર િેઓના વીજભારને ૧૦૦ રક.વોટ વીજભારની મયાટદામા ં મનયમંત્રિ રાખશે. 
અરજદારે િેઓની અરજી મજુબ ૫ રક.વોટ વીજભાર વધારો મજૂંર કરવા સામાવાળાને 
હકુમ કરવા મવનમંિ કરી.         

૩.૦. સનુવણી દરમ્યાન સામાવાળાએ નીચે મજુબ રજુઆિ કરી. 
૩.૧. અરજદાર છોટાઉદેપરુ િાલકુાના ગામ રૂનવાડ ખાિે મે. માધવ માઈક્રોન્સના નામે ફેતટરી 

ધરાવે છે. સામાવાળા દ્વારા ગ્રાહક ન.ં૧૧૭૦૩/૧૦૨૭૯/૭ થી ૯૫ રક.વોટ વીજભારનુ ં
LTMD tariff નુ ંવીજ જોડાણ આપવામા ંઆવેલ છે. હાલમા ં પણ અરજદારનો વીજ 
વપરાશ કરારીિ વીજભાર કરિા ંવધારે નોંધાયેલ છે.  

૩.૨. અરજદારના વીજ સ્થાપન પર નીચે મજુબ મહત્તમ વીજમાગં નોંધાયેલ છે.  

Sr. 
No. 

Billing month Contracted 
Demand 

Actual 
Demand 

% excess 
Drawl 

1 Dec.2016 95.0 114.0 9.5% 

2 March,2017 95.0 106.0 09.0% 

3 May,2017 95.0 112.0 5.5% 

4 June,2017 95.0 113.0 09.0% 

5 July,2017 95.0 112.0 8.5% 

  

અરજદારના વીજ સ્થાપન પર વધારાનો ગેરકાયદેસર વીજભાર નોંધાયા અંગ ેસામાવાળા 
વીજ કંપની દ્વારા અરજદારને િા.૧૧.૦૭.૨૦૧૭ િથા િા.૨૭.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ નોટીસ 
આપવામા ંઆવેલ.  
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૩.૩. અરજદારના વીજ સ્થાપન પર કરારીિ વીજભાર કરિા ંનોંધાયેલ વધારે વીજભારના 
કારણે LT વીજ જોડાણમાથંી HT વીજ જોડાણમા ં િબદીલ કરવા કાયટવાહી કરવા 
અરજદારને જાણ કરવામા ંઆવેલ અને િે અંગનેી કારણ દશટક નોટીસ િા.૨૩.૦૮.૨૦૧૭ 
ના રોજ પાઠવવામા ંઆવેલ. 

૩.૪. નાણાકંીય વર્ટ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન અરજદારના વીજ સ્થાપન પર કરારીિ વીજભાર 
કરિા ં૫% કરિા ંવધ ુમહત્તમ રડમાન્ડ ચાર વખિ નોંધાયેલ હિી. અરજદારને િેઓના 
વીજ સ્થાપન પર નોંધાયેલ મહત્તમ વીજમાગં મજુબ વીજભાર વધારો મેળવવા અંગ ે
િા.૦૯.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ નોટીસ દ્વારા અરજદારને વીજ સ્થાપન પરનો વીજભાર વધારો 
મજૂંર કરાવવા જાણ કરવામા ંઆવેલ. 

૩.૫. િા.૨૩.૦૮.૨૦૧૭ ની નોટીસના સદંભટમા ંઅરજદારે િા.૨૮.૧૨.૧૭ ની અરજીથી કરારીિ 
વીજભાર મજુબ વીજભાર વાપરવા અંગનેી બાહંધેરી આપેલ. અરજદારના વીજ સ્થાપન 
પર નોંધાયેલ વીજભાર કરારીિ વીજભાર કરિા ંવધ ુહોઈ, અરજદારને એચ.ટી. વીજ 
જોડાણમા ંિબદીલ કરવા અંગેનુ ંઅંદાજપત્ર િા.૨૦.૦૬.૧૮ ના રોજ આપવામા ંઆવેલ.  

૩.૬. અરજદારનો કરારીિ વીજભાર ૯૫ રક.વોટ છે. િેઓએ ૫.૦ રક.વોટ વીજભાર વધારવા 
અંગેની અરજી નોંધાવેલ, જેના અનુસંધંાને સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા અરજદારને 
અંદાજપત્ર પાઠવવામા ંઆવેલ, જે અરજદારે િા.૨૨.૦૨.૨૦૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ, 

પરંત ુટેસ્ટ રીપોટટની રકમ ભરપાઈ કરેલ નથી. િા.૨૩.૦૮.૨૦૧૭ ની નોટીસના સદંભટમા ં
િથા િા.૨૮.૧૨.૧૭ ના રોજ રજૂ કરેલ જવાબ મજુબ અરજદારનો વીજભાર કરારીિ 
વીજભારની મયાટદામા ંનોંધાયેલ નથી િથા િેઓના હયાિ વીજભારમા ંવધારો નોંધાયેલ 
છે. જેથી અરજદારને સદર વીજભાર વધારવા અંગ ેસામાવાળા વીજ કંપનીના પરરપત્ર 
ન.ં૭૫ મજુબ િેઓના એલ.ટી.એમ.ડી. વીજ જોડાણમા ંવીજભાર વધારો મજૂંર કરી શકાય 
િેમ નથી. િથા િા.૧૭.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ અરજદારને િેઓના વીજ જોડાણને  એચ.ટી. 
વીજ જોડાણમા ંિબદીલ કરવા અંગ ેનોટીસ પાઠવેલ, અને િા.૨૦.૦૬.૧૮ ના રોજ એચ.ટી. 
વીજ જોડાણ અંગનેુ ં અંદાજપત્ર પણ આપવામા ં આવેલ, જેમા ં અગાઉ ૫.૦ રક.વોટ 
વીજભાર વધારવા માટે ભરપાઈ કરેલ રકમને આવરી લેવામા ંઆવેલ છે.  

૩.૭. પેરા ન.ં ૨.૫ મા ંદશાટવેલ મવગિે સામાવાળા વીજ કંપનીએ જણાવેલ કે વીજ લાઈનમા ં
વોલ્ટેજ વધઘટ થવાના કારણે મીટરમા ંરનીંગ રડમાન્ડમા ંકે મહત્તમ રડમાન્ડમા ંકોઈ ફેરફાર 
થિો નથી. અરજદારના સદર મીટરની ચકાસણી કરિા ંમીટરમા ંકોઈ ખામી જણાયેલ 
નથી.    

૩.૮. િા.૩૦.૦૭.૨૦૧૮ના રોજ સામાવાળાએ નીચે મજુબ રજૂઆિ કરી.  

(૧) અરજદાર, મે. માધવ માઈક્રોન્સ ઈન્ડસ્રીઝ, ગ્રાહક ન.ં૧૧૭૦૩/૧૦૨૭૯/૭, 
LTMD ટેરીફનુ ં૯૫ રક.વોટ વીજભારનુ ંવીજ જોડાણ ધરાવે છે. અરજદારના વીજ 
જોડાણની મહત્તમ રડમાન્ડ એપ્રીલ,૨૦૧૭ થી જુન,૨૦૧૮ સધુી નીચે મજુબ 
નોંધાયેલ છે. 



  Case No.53/2018 

  Page 4 of 7 
 

  

એપ્રીલ,૨૦૧૭ ૯૮ રડસેમ્બર,૨૦૧૭ ૧૦૨ 

મ,ે૨૦૧૭ ૧૧૨ જાન્યઆુરી,૨૦૧૮ ૧૧૧ 

જુન,૨૦૧૭ ૧૧૩ ફેબ્રઆુરી,૨૦૧૮ ૧૦૨ 

જુલાઈ,૨૦૧૭ ૧૧૨ માચટ,૨૦૧૮ ૧૦૧ 

ઓગષ્ટ,૨૦૧૭ ૧૨૧ એપ્રીલ,૨૦૧૮ ૯૯ 

સપ્ટેમ્બર,૨૦૧૭ ૧૦૦ મે,૨૦૧૮ ૧૦૨ 

ઓતટોબર,૨૦૧૭ ૧૦૩ જુન,૨૦૧૮ ૧૦૨ 

નવેમ્બર,૨૦૧૭ ૧૦૦   
 

 સામાવાળા વીજ કંપનીના પરરપત્ર ન.ં૭૫ મજુબ અરજદાર નાણાકંીય વર્ટમા ંચાર 
વખિ મહત્તમ રડમાન્ડના ૫% વાપરી શકે છે. અરજદાર િેઓના ૯૫ રક.વોટ 
વીજભાર મજુબ ૧૦૦ રક.વોટ સધુીનો વીજભાર વાપરી શકે. અરજદારે નાણાકંીય 
વર્ટ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન કરારીિ ડીમાન્ડ કરિા ં૯ વખિ મહત્તમ રડમાન્ડ વધ ુ
વાપરી વીજ વપરાશ કરેલ છે. જેથી સામાવાળા વીજ કંપનીના મનયમ મજુબ 
અરજદારે િેઓના વીજ જોડાણને HT વીજ જોડાણમા ંિબદીલ કરાવવાનુ ંથાય.  

(૨) વર્ટ ૨૦૧૪-૧૫ દરમ્યાન પણ અરજદારે નોંધાયેલ મહત્તમ રડમાન્ડ મજુબ કરારીિ 
વીજભાર કરિા ંવધ ુવીજ વપરાશ કરેલ હોઈ, િે અંગેની જાણ પત્ર ન.ં૧૦૮૧ 
િા.૦૭.૦૩.૨૦૧૪ ના રોજ રજીસ્ટર પોસ્ટથી અરજદારને કરવામા ંઆવેલ.  

(૩) નાણાકંીય વર્ટ ૨૦૧૬-૧૭ િેમજ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન પણ અરજદારે કરારીિ 
વીજભાર કરિા ંવધ ુવીજભાર નોંધી વીજ વપરાશ કરેલ છે, જેની જાણ પત્ર ન.ં 
૫૧૭૨ િા.૦૭.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ િથા પત્ર ન.ં૪૮૪૭ િા.૦૯.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ 
રજીસ્ટર પોસ્ટથી અરજદારને કરવામા ંઆવેલ.  

(૪) અરજદારે િા.૧૪.૦૯.૨૦૧૭ િેમજ િા.૨૮.૧૨.૨૦૧૭ ના પત્રથી િેઓનો વીજ 
વપરાશ કરારીિ વીજભારની મયાટદામા ં કરવામા ં આવશે િે અંગેની જાણ 
સામાવાળાને કરેલ છે, િેમ છિા ંપણ ત્યાર બાદ જાન્યઆુરી,૨૦૧૮ થી જુન,૨૦૧૮ 
મા ં અરજદારની મહત્તમ રડમાન્ડ કરારીિ વીજભારના ૫% કરિા ં પણ વધ ુ
નોંધાયેલ છે.             

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સનૂાવણી દરમ્યાન અરજદારે કરેલ રજૂઆિ િથા સામાવાળાની રજૂઆિ અને રજૂ 

કરાયેલા દસ્િાવેજી પરુાવાઓને આધારે નીચે મજુબના મનણટય ઉપર આવુ ંછ.ં 
૪.૧. અરજદાર, મે. માધવ માઈક્રોન્સ ઈન્ડસ્રીઝ, ગ્રાહક ન.ં૧૧૭૦૩/૧૦૨૭૯/૭, LTMD ટેરીફનુ ં

૯૫ રક.વોટ વીજભારનુ ંવીજ જોડાણ, છોટા ઉદેપરુ િાલકુાના ગામ રૂનવાડ ખાિે ધરાવે 
છે. Consumer Personal Ledger PRT-145 મજુબ વીજ જોડાણ ચાલ ુ કયાટ 
િા.૧૫.૧૧.૧૯૯૭ િથા LTMD tariff દશાટવેલ છે.  
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૪.૨. પેરા ન.ં૩.૨ મા ં દશાટવ્યા મજુબ સામાવાળાએ અરજદારને િેઓની મહત્તમ વીજમાગંને 
ધ્યાનમા ં લઈ િા.૧૧.૦૭.૨૦૧૭ િથા િા.૨૭.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ નોટીસ પાઠવી અને 
િેઓની મહત્તમ વીજમાગં ૧૦૫ રક.વોટથી વધે નહીં િે અંગનેી િકેદારી રાખવા જાણ 
કરેલ છે, અન્યથા વીજ જોડાણ કાપી નાખંવામા ંઆવશે િેમ જણાવવામા ંઆવેલ છે.  

 પેરા ન.ં૩.૮(૪) મા ંનોંધ કયાટ મજુબ અરજદારે િેઓની મહત્તમ વીજભાર િેઓના કરારીિ 
વીજભારની મયાટદામા ં રહી વીજ વપરાશ કરવામા ં આવશે િે મજુબની સમંમિ 
િા.૧૪.૦૯.૨૦૧૭ અને િેઆ. ૨૮.૧૨.૨૦૧૭ ના પત્રથી સામાવાળાને આપેલ છે. 

૪.૩. અરજદારે િા.૦૨.૦૧.૨૦૧૮ ના રોજ િેઓના વીજભારમા ં૫ રક.વોટ વીજભાર મજૂંર કરી 
કુલ વીજભાર ૧૦૦ રક.વોટ કરવા માટે અરજી નોંધાવેલ છે, જેને સામાવાળા વીજ કંપની 
દ્વારા SR No.4484239 થી નોંધી સદર અરજી અન્વયેનુ ં રૂ.૩૪૮૧૯/- નુ ં અંદાજપત્ર 
િા.૦૭.૦૨.૨૦૧૮ ના રોજ અરજદારને પાઠવવામા ં આવેલ, જેની રકમ અરજદારે 
િા.૨૨.૦૨.૨૦૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે, પરંત ુટેસ્ટ રીપોટટની રકમ ભરપાઈ કરી ટેસ્ટ  
રીપોટટ રજૂ કરેલ હોય િેવા પરુાવા બનેં્ન પક્ષકારો િરફથી રજૂ કરવામા ંઆવેલ નથી.  

૪.૪. સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા િા.૦૭.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ અરજદારને િેઓનો વીજભાર 
regularise  કરાવવા  અંગે  નોટીસ પાઠવવામા ંઆવેલ છે, જે મજુબ નાણાકંીય વર્ટ 
૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન અરજદારનો મહત્તમ વીજભાર કરારીિ વીજભાર ૫% કરિા ં વધ ુ
નોંધાયેલ હોઈ, વીજળી પરુવઠા સરંહિા વર્ટ ૨૦૧૫, મવમનયમ ૪.૯૫ અરજદારને િેઓના 
કરારીિ વીજભારને regularise કરવા અંગે ૩૦ રદવસની સમય મયાટદાની નોટીસ 
પાઠવવામા ંઆવેલ. અરજદાર જો િેઓનો વીજભાર regularise કરવા અંગે િૈયારી 
દશાટવે નહીં િો િે સજંોગોમા ં સામાવાળા કંપની Suo-moto proceeding  હઠેળ 
અરજદારની કરારીિ વીજભારને regularise કરવા કાયટવાહી કરશે િેમ દશાટવેલ છે.  

૪.૫. િા.૦૯.૦૪.૨૦૧૮ ની નોટીસ અન્વયે અરજદારે કરારીિ વીજભાર regularise કરાવવા 
કોઈ કાયટવાહી કરેલ ન હોઈ Suo-moto proceeding ના આધારે 115 KVA વીજભારનુ ં
HT વીજ જોડાણ અંગનેુ ંરૂ.૬,૧૫,૬૦૫/- નુ ંઅંદાજપત્ર અરજદારને િા.૨૦.૦૬.૨૦૧૮ ના 
રોજ પાઠવવામા ંઆવેલ. 

૪.૬. ગજુરાિ મવદ્યિુ મનયિંક આયોગના નોરટરફકેશન ન.ં૪/૨૦૧૫ ની કલમ ન.ં૪.૯૫ નીચ ે
મજુબ છે.  

 “એચ.ટી., ઇ.એચ.ટી. અને  માગં આધારીિ એલ.ટી. જોડાણોના કેસમા,ં જો નોંધાયેલી 
અમધકિમ માગં, છેલ્લા નાણાકંીય વર્ટ દરમ્યાન ઓછામા ંઓછં ૪ વખિ ૫% કે િેથી વધ ુ
કરાર-માગંથી વધેલ હોય િો, પરવાનેદાર ગ્રાહકને વીજભાર વધારા માટે અરજી પત્રક 
રજૂ કરવા ૩૦  રદવસની નોટીસ આપશે. નોટીસની મદુિ પરૂી થિા ંસધુી ગ્રાહક પાસેથી 
કોઇ જવાબ ન આવે િો પરવાનેદાર, છેલ્લા નાણાકંીય વર્ટમા ં ગ્રાહકના MDI મીટરે 
દશાટવેલ અમધકિમ ચાર રેકોરડિંગની સરેરાશ મજુબ ગ્રાહકની કરાર માગં વધારવાની 
કાયટવાહી શરૂ કરશે. આવા કેસમા,ં વધારેલી માગં મનયમમિ કરવા ગ્રાહક આ સરંહિાની 
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જોગવાઇઓ અનસુાર લાગ ુપડિા િમામ ખચટ ચકૂવવા જવાબદાર બનશે. આવા ખચટ 
મળિા,ં વધારેલી માગંને સધુારેલી કરાર માગં ગણવામા ં આવશે અને કરારની બધી 
જોગવાઇઓ સધુારેલી કરાર માગં માટે આવા ગ્રાહકોને લાગ ુપડશે.” 

૪.૭. સદર ઉપરોતિ કેસમા ંઅરજદારને િા.૦૭.૧૨.૨૦૧૭ ની નોટીસ પાઠવ્યા બાદ વીજભારને 
૧૧૦ રક.વોટ માટે કરારીિ કરવા અંગે જણાવેલ હોવા છિા ંસામાવાળાએ અરજદારની 
િા.૦૨.૦૧.૨૦૧૮ ની અરજી સ્વીકારી િેઓનો કરારીિ વીજભાર ૯૫ + ૫ રક.વોટ = ૧૦૦ 
રક.વોટ માટેનુ ંઅંદાજપત્ર પાઠવી િે અંગેની રકમ િા.૨૨.૦૨.૨૦૧૮ ના રોજ સ્વીકારેલ છે. 
આમ સામાવાળા વીજ કંપનીએ અરજદારનો વીજભાર ૧૦૦ રક.વોટ LTMD tariff મા ં
મજૂંર કરવા અંગેની કાયટવાહી કરેલ છે. ખરેખર િા.૦૭.૧૨.૨૦૧૭ની સામાવાળાની 
નોટીસના સદંભટમા ંમવમનયમ ૪.૯૫ ને ધ્યાને લેિા ંઅરજદારનો કરારીિ વીજભાર ૧૧૦ 
રક.વોટ મજૂંર કરવાપાત્ર બને છે, જ્યારે િા.૦૯.૦૪.૨૦૧૮ ની સામાવાળાની નોટીસ અન્વયે 
નાણાકંીય વર્ટ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન નોંધાયેલ મહત્તમ વીજમાગંને ધ્યાને લેિા ં િથા 
મવમનયમ ૪.૯૫ મજુબ અરજદારનો કરારીિ વીજભાર 115 KVA મજૂંર કરવાપાત્ર બને 
છે. સદર બનેં્ન નોટીસને ધ્યાને લેિા ંઅરજદાર એચ.ટી. વીજ જોડાણ મજુબ વીજ વપરાશ 
કરવા અંગનેી પાત્રિા ધરાવિા હોય િેમ ફલલિ થાય છે. પરંત ુસામાવાળા વીજ કંપની 
દ્વારા અરજદારને ૫ રક.વોટ વીજભાર વધારા અંગેનુ ંઅંદાજપત્ર પાઠવી LTMD tariff 

અન્વયે ૧૦૦રક.વોટ વીજભાર મજૂંર કરવા અંગનેી કાયટવાહી કરવામા ંઆવેલ છે. 
૪.૮. અરજદારે પણ િેઓની િા.૨૮.૧૨.૨૦૧૭ ની અરજી મજુબ િેઓની મહત્તમ રડમાન્ડને 

મનયમંત્રિ કરવા બાબિે જરૂરી પગલા ં ભરવામા ં આવેલ છે િેમ સામાવાળા નાયબ 
ઈજનેરને જણાવેલ છે િેમજ િેઓના વીજ સ્થાપન પર APFC control panel સ્થામપિ 
કરેલ છે િે અંગેનુ ંિા.૧૭.૦૧.૨૦૧૮ નુ ંTax Invoice પણ રજૂ કરેલ છે. િેમજ જણાવેલ 
છે કે િેઓના વીજ સ્થાપનની બધી ઈલેતરીક મોટરો બદલવામા ંઆવેલ છે િથા િેઓની 
વીજમાગં ૧૦૦ રક.વોટની મયાટદાની અંદર રહશેે િેવી બાહંધેરી આપીને, િેઓની ૫ રક.વોટ 
વીજભાર વધારાની અરજી મજૂંર કરવા મવનિંી કરેલ છે.    

૪.૯. અરજદારના એલ.ટી. વીજ જોડાણમા ં અરજદાર LTMD tariff અન્વયે મહત્તમ 
વીજમાગંની નોંધણી અંગે સામાવાળા િરફથી વર્ટ ૨૦૧૪ િેમજ નાણાકંીય વર્ટ ૨૦૧૬-
૧૭ િથા ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન મહત્તમ વીજમાગંના ઉલઘંન અંગનેી નોટીસ મેળવિા 
આવેલ છે, િેમ છિા ંપણ અરજદારે િેઓની વીજમાગંને મનયતં્રીિ કરવા અંગ ેઘણા લાબંા 
સમય સધુી પગલા ંભરેલ નથી. અરજદારના વીજસ્થાપન પર નોંધાયેલ મહત્તમ વીજમાગં 
મજુબ અરજદાર ૧૦૦ રક.વોટ વીજભાર કરિા ંવધ ુવીજભારનો વપરાશ કરિા આવેલ છે, 
જે સજંોગોમા ંસામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા અરજદારને એચ.ટી. વીજ જોડાણ અન્વયે 
પાઠવવામા ંઆવેલ અંદાજપત્ર વીજળી પરુવઠા સરંહિા,૨૦૧૫ ના  મવમનયમ ૪.૯૫ મજુબ 
પાઠવવામા ંઆવેલ હોઈ, િે મનયમ અંિગટિ છે અને અંદાજપત્રના ંનાણા ંભરવાપાત્ર છે. 
અરજદાર અંદાજપત્રના ંનાણા ંભરપાઈ કરે ત્યાર બાદ િેઓના વીજ જોડાણને એચ.ટી. 
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વીજ જોડાણમા ંિબદીલ કરી, 115 KVA વીજભાર અંિગટિ વીજ વપરાશ કરવાનો રહશેે. 
સામાવાળા વીજ કંપનીની સદર કાયટવાહી મનયમ અંિગટિ છે. અરજદારને પાઠવવામા ં
આવેલ ૫ રક.વોટના અંદાજપત્રના ભરપાઈ કરેલ નાણા ંસામાવાળા કંપનીએ એચ.ટી.વીજ 
જોડાણના અંદાજપત્રમા ંમજરે આપેલ હોઈ, અંદાજપત્રની િફાવિ પેટેની રકમ અરજદારે 
ભરપાઈ કરવા પાત્ર છે.        

૪.૧૦. આ રીિે ઉપયુટતિ પેરા ન.ં ૪.૯ મજુબ હકુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૧૧. ખચટ અંગે કોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૧૨. અરજદારની અરજી/રજૂઆિ આ સાથે ફેંસલ કરવામા ંઆવે છે. 
   
 
         (રદલીપ રાવલ) 
         મવદ્યિુ લોકપાલ 
          ગજુરાિ રાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
િા.૦૭.૦૮.૨૦૧૮. 


