
  Case No.39/2019 

  Page 1 of 6 
 

!જુરાત િવ)તુ િનય-ંક આયોગ 

િવ)તુ લો3પાલ, !જુરાત રા5ય, 

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

અમદાવાદ-380015 

સમE 

ક8સ ન.ં39/2019 
 

અરજદાર : મે. #.પી. &ોફાઈ+સ  
                          સરવે ન.ં૧૯૨, ૨૧૬ અને ૬૯૨ પૈક8 
   9લોટ ન.ં૧૧૭૧, આ> ઔ@ોAગક, આ> વસાહત, શેર8 ન.ં૩,  
   નવા થોરાડા મેઈન રોડ, થોરાડા પેIોલ પપંની પાછળ,રાજકોટ-૩૬૦૦૦૩.   
રFૂઆત કરનાર: Nી ભાવેશભાઈ બી. સઘંાણી, પાટSનર  
   Nી Tકર8ટભાઈ U.ુ બાબTરયા, અિધZૃત &િતિનિધ  
      

િવHIધ 
 

સામાવાળા :  કાયSપાલક ઈજનેર  
      પિ\મ ]જુરાત વીજ કંપની Aલિમટ̂ડ, 
      શહર̂ િવભાગીય કચેર8 ન.ં૧, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

રFૂઆત કરનાર:  Nી બી.એમ.કોટTડયા, નાયબ ઈજનેર, પી>વીસીએલ, આ> પે.િવ.કચેર8-૧ 
 Lી બી.ક8.મહ8તા, NOુી.એકા.,પીQવીસીએલ, રાજકોટ શહ8ર િવ.કચેર@ ન.ં1 

      :: રFૂઆત :: 

1.0. અરજદાર̂, પિ\મ ]જુરાત વીજ કંપની Aલિમટ̂ડ, રાજકોટના bાહક ફTરયાદ િનવારણ ફોરમની 
ફTરયાદ ન.ં  ૩૩/cવા.૦૪/૨૦૧૮-૧૯ અfવયે અપાયેલ gકુમ hમાકં ૩૦૮૦-૩ તા.૦૧.૦૫.૨૦૧૯ 
થી નારાજ થઈ અjે રkૂઆત કર̂લ છે. # રkૂઆતને આ કચેર8ના ક̂સ ર>mટર̂ દાખલ કર8 ક̂સ 
ન.ં૩૯/૨૦૧૯ થી નoધેલ છે. આ ક̂સની pનુવણી તા. ૨૭.૦૬.૨૦૧૯ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

2.0. pનુવણી દરqયાન અરજદાર̂ નીચે rજુબ રkૂઆત કર8. 
2.1. અરજદાર Tાહક ન.ં31601/54881/8 થી 99.0 Vક.વોટ વીજભારXુ,ં LTMD tariff sુ ં

ઔ@ોAગક િવષયક વીજ જોડાણ, તા.૦૯.૦૭.૨૦૧૮ થી ધરાવે છે.  
2.2. અરજદાર8 હળવા દબાણના વીજ જોડાણ માથંી ભાર8 દબાણના વીજ જોડાણ માટ8, એટલે ક8 99.0 

Vક.વોટ માથંી 250 KVA ના વીજભારની અર> તા.૦૯.૦૮.૨૦૧૮ ના રોજ નoધાવેલ. સદર 
એચ.ટ8. વીજ જોડાણsુ ંuદાજપj ભરપાઈ કર8ને બે વષSsુ ંકરારનાrુ ંપણ સામાવાળા વીજ 
કંપની સાથે કરવામા ંઆવેલ. સામાવાળા vારા એચ.ટ8. વીજ જોડાણ bાહક ન.ં એચ.ટ8.-૨૮૮૦૮ 
થી ચાw ુકરવામા ંઆવેલ છે.  
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2.3. સામાવાળા વીજ કંપની Zારા એલ.ટ@. વીજ જોડાણ પેટ8 બે વષ\ના કરારનામા પેટ8 મીનીમમ 

ચા]ની રકમ H.2,48,490/-, સ^લાય કોડ,2015, કલમ ન.ં4.102 _જુબ ભરવાપા- હોવાXુ ં

જણાવેલ છે. સદર બાબતે અરજદાર8 જણાવેલ ક8 અરજદારના એલ.ટ@.વીજ જોડાણમા ંવીજભાર 

વધારો માગંીને 250 KVA sુ ંએચ.ટ8. વીજ જોડાણ સામાવાળા vારા મkુંર કરવામા ંઆવેલ 
છે. # સજંોગોમા ંકરારનામાનો સમયગાળો xણૂS થયેલ ન ગણી શકાય. કરારનાrુ ંહાલમા ંકાયSરત 
ગણી શકાય, #થી સામાવાળા વીજ કંપનીની સદર એલ.ટ8. વીજ જોડાણના મીનીમમ ચાyની 
રકમ ભરવાપાj ગણી ન શકાય. સદર બાબતે યોzય gકુમ કરવા અરજદાર̂ િવનતંી કર8. 

2.4. એચ.ટ@. વીજ જોડાણ પેટ8 સામાવાળા વીજ કંપની Zારા આપવામા ંઆવેલ aદાજપ-મા ંbટકો 

Oોર8ટા ચા] H.1150/- Oિત KVA ભરપાઈ કરાવવામા ંઆવેલ છે. અરજદાર̂ જણાવેલ ક̂ તેઓ 
એલ.ટ8. વીજ જોડાણ પેટ̂ના uદાજપjમા ંએલ.ટ8. વીજ જોડાણનો વીજભાર ૯૯.૦ Tક.વોટ પેટ̂ 
વpલેૂલ &ોર̂ટાની રકમ બાદ આપવાપાj થાય છે. સદર રકમ સામાવાળા vારા વpલૂવાપાj 
ગણી ન શકાય.  

2.5. Nનુવણીના aતે અરજદાર8 જણાવેલ ક8 એલ.ટ@. વીજ જોડાણમાથંી એચ.ટ@. વીજ જોડાણ હ8ઠળ 

હયાત વીજ જોડાણનો કરાર હાલમા ં ચાd ુ છે. સ^લાય કોડ,2015, કલમ 4.102 મા ં

કરારનામાનો સમયગાળો eણૂ\ ન કરવાનો હોય તેના માટ8ની જોગવાઈ દશા\વેલ હોઈ, સદર 

જોગવાઈ અરજદારને લા! ુપાડ@ ન શકાય. અરજદાર8 સદર બgેં Ohો aગે યોiય ;યાિયક 

િનણ\ય લેવા િવનતંી કર@.  
3.0. pનુવણી દરqયાન સામાવાળાએ નીચે rજુબ રkૂઆત કર8. 
૩.૧. અરજદાર, સામાવાળાની આQ પેટા-િવભાગીય કચેર@ ન.ં1 હ8ઠળ,  Tાહક ન.ં31601/54881/8 

થી 99.0 Vક.વોટ વીજભારXુ,ં LTMD tariff sુ ંઔ@ોAગક િવષયક વીજ જોડાણ, મે. #.પી. 
&ોફાઈ+સના નામે ધરાવતા હતા, #ની િવગત નીચે rજુબ છે. 

 (૧) કનેcશનની અર>ની ર>mÎશન તાર8ખ: ૦૩.૦૫.૨૦૧૮ 
 (૨) uદાજપjની રકમ ભરપાઈ કયાS તાર8ખ: ૦૯.૦૫.૨૦૧૮ 
 (૩) એલ.ટ8. કનેcશનsુ ંએbીમેfટ કયાS તાર8ખ: ૨૨.૦૫.૨૦૧૮ 
 (૪) કનેcશન ચાw ુથયા તાર8ખ: ૦૭.૦૬.૨૦૧૮ 
 (૫) એલ.ટ8. કનેcશન કાયમી રદ કરવા કર̂લ અર>ની તાર8ખ: ૨૧.૦૭.૨૦૧૮. 
 (૬) એલ.ટ8.કનેcશન કાયમી રદ કરા|યા તાર8ખ: ૦૩.૧૧.૨૦૧૮.  
૩.૨. સ9લાય કોડ cલોઝ ન.ં૪.૧૦૨ rજુબ બે વષSનો એbીમેfટ પેર8યડ xરૂો થતા ંપહલ̂ા ંકનેcશન 

રદ કરાવેલ હોવાથી તફાવતના મીનીમમ ચાy ભરપાઈ કરવા માટ̂ અરજદારને તા.૦૧.૧૨.૧૮ 
ના રોજ લેAખત ~ણ કર̂લ. 

૩.૩. અરજદાર vારા એલ.ટ8. કનેcશન કાયમી ધોરણે રદ કરાવેલ અને અરજદાર ૨૫૦ ક̂વીએsુ ં
એચ.ટ8. કનેcશન bાહક ન.ં૨૮૮૦૮ થી ધરાવે છે, #ની િવગત નીચે rજુબ છે. 

 (૧) કનેcશનની અર>ની ર>mÎશન તાર8ખ: ૦૯.૦૮.૨૦૧૮. 
 (૨) uદાજપjની રકમ ભરપાઈ કયાS તાર8ખ: ૩૧.૦૮.૨૦૧૮. 
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 (૩) એચ.ટ8. કનેcશનsુ ંએbીમેfટ કયાS તાર8ખ: ૩૧.૦૮.૨૦૧૮ 
 (૪) એચ.ટ8. કનેcશન ચાw ુથયા તાર8ખ: ૦૩.૧૧.૨૦૧૮. 
૩.૪. અરજદારsુ ંએલ.ટ8.એમ.ડ8. વીજ જોડાણ એલ.ટ8. નેટવકSમાથંી અપાયેલ. �યારબાદ સદર વીજ 

જોડાણ એચ.ટ8. ક̂ટ̂ગર8મા ં તબદ8લ થતા,ં સદર વીજ જોડાણ એચ.ટ8. નેટવકSમાથંી ચાw ુ
કરાયેલ છે, #થી સદર Tકmસામા ંફcત વીજભાર વધતો થતો નથી પરં� ુનેટવકS પણ તબદ8લ 
થાય છે. ત�પરાતં એલ.ટ8. જોડાણના વીજAબલ બનાવવાની તથા ર8કવર8 uગેની &Thયા 
બીલZુલ અલગ છે. એલ.ટ8. વીજ જોડાણ ર8લીઝ કરતી વખતે એલ.ટ8. વો+ટ̂જ લેવલ માટ̂ 
કરારનાrુ ંકરાયેલ, �યાર̂ એચ.ટ8. વીજ જોડાણ માટ̂ એચ.ટ8. ૧૧ ક̂વી વો+ટ̂જ લેવલ માટ̂ 
કરારનાrુ ં કરાયેલ. આમ બ�ે કરારનામામા ંવો+ટ̂જ લેવલનો તફાવત છે. આમ, મીનીમમ 
ચાyની ર8કવર8 એલ.ટ8. જોડાણ માટ̂ &વતSમાન સ9લાય કોડ,૨૦૧૫, cલોઝ ન.ં૪.૧૦૨ rજુબ 
કરવામા ંઆવેલ છે.  

૩.૫. એલ.ટ8. કનેcશનનો એbીમેfટ પીર8યડ xરૂો થતા ંપહલ̂ા ંઅરજદાર vારા વીજ કનેcશન કાયમી 
ધોરણે ડ8સકનેcશન કરાવતા ંતેઓને મીનીમમ ચાyની તફાવતની રકમ ભરપાઈ કરવાની ~ણ 
કરવામા ં આવેલ. સદર બાબતે અરજદાર̂ ફોરમમા ં રkૂઆત કર̂લ. ફોરમ vારા &વતSમાન 
સ9લાય કોડ rજુબ સામાવાળાએ કર̂લ રkૂઆતને માfય રાખવામા ંઆવેલ છે.  

 સામાવાળાએ એલ.ટ8. કનેcશનના એ-૧ ફોમSની નકલ, એbીમેfટની નકલ તેમજ કનેcશન 
કાયમી ધોરણે ર� કરવાની અર>ની નકલ, એચ.ટ8. કનેcશનના એ-૨ ફોમSની નકલ તથા 
એbીમેfટની નકલ સામેલ કર8 યોzય િનણSય કરવા િવનતંી કર8. 

:::jકુાદો::: 

4.0. pનૂાવણી દરqયાન અરજદાર̂ કર̂લ રkૂઆત તથા સામાવાળાની રkૂઆત અને રkૂ કરાયેલા 
દmતાવે> xરુાવાઓને આધાર̂ નીચે rજુબના િનણSય ઉપર આ�ુ ં�.ં 

૪.૧. અરજદાર પેરા ન.ં૩.૧ મા ં દશાS|યા rજુબsુ ંbાહક ન.ં૩૧૬૦૧/૫૪૮૮૧/૮ થી ૯૯.૦ Tક.વોટ 
વીજભારsુ ંએલ.ટ8.એમ.ડ8. ટ̂ર8ફsુ ંવીજ જોડાણ તા.૦૭.૦૬.૨૦૧૮ થી 9લોટ ન.ં૧૧૭૧, થોરાડા 
આ> ઈfડmI8યલ િવmતાર ખાતે ધરાવે છે.  

૪.૨. અરજદાર̂ એચ.ટ8. વીજ જોડાણ મેળવવા અથ� તા.૦૯.૦૮.૨૦૧૮ ના રોજ સામાવાળા વીજ 
કંપનીમા ંઅર>ની નoધણી કરાવેલ છે # uગેના uદાજપjના ંનાણા ંતા.૩૧.૦૮.૨૦૧૮ ના રોજ 
ભરપાઈ કર8ને, કરારનાrુ ંતા.૩૧.૦૮.૨૦૧૮ ના રોજ કર̂લ છે. સદર વીજ જોડાણની માગંણી 
અરજદાર̂ 9લોટ ન.ં૧૧૭૧, સરવે ન.ં૧૯૨, ૨૧૬, ૬૯૨પૈક8, થોરાડા આ> ઈfડmI8યલ િવmતાર, 
ભાવનગર રોડ, રાજકોટ ખાતે નoધાવેલ છે. સદર જzયા પર અરજદાર ૯૯.૦ Tક.વોટs ુએલ.ટ8. 
વીજ જોડાણ bાહક ન.ં૩૧૬૦૧/૫૪૮૮૧/૮ થી ધરાવે છે. અરજદાર̂ તા.૨૧.૦૭.૨૦૧૮ ના રોજ 
સામાવાળા વીજ કંપનીને એચ.ટ8. વીજ જોડાણ ચાw ુ કયાS બાદ, હયાત bાહક ન.ં 
૩૧૬૦૧/૫૪૮૮૧/૮ વા� એલ.ટ8. વીજ જોડાણ કાયમી ધોરણે રદ કરવા અર> નoધાવેલ છે.  

૪.૩. સામાવાળા વીજ કંપની vારા તા.૦૫.૧૧.૨૦૧૮ ના પj vારા અરજદારને એચ.ટ8. વીજ જોડાણ, 
bાહક ન.ં૨૮૮૦૮, 9લોટ ન.ં૧૧૭૧, સરવે ન.ં૧૯૨, ૨૧૬, ૬૯૨પૈક8 થોરાડા આ> ઈfડmI8યલ 
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િવmતાર, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ ખાતે એચ.ટ8.પી.-૧ ટ̂ર8ફ rજુબ ચાw ુકયાS uગેની ~ણ 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

 તા.૦૩.૧૧.૨૦૧૮ ના રોજ ચેTક�ગશીટમા ંઅરજદારsુ ંસદર વીજ જોડાણ એલ.ટ8. થી એચ.ટ8. 
કનવઝSન દશાSવીને એચ.ટ8. વીજ મીટરની િવગતો ભરવામા ંઆવેલ છે. રkૂ કરવામા ંઆવેલ 
િવગતો �યાને લેતા ં ૨૫૦ ક̂વીએ વીજભારની માગંણી અfવયે સદર એચ.ટ8. વીજ જોડાણ 
સામાવાળા vારા હયાત એલ.ટ8. વીજ જોડાણના mથળ પર ચાw ુકરવામા ંઆવેલ છે, #ને વીજ 
જોડાણમા ંવીજભાર વધારા તર8ક̂ ગણી શકાય. સદર વીજભાર વધારા અfવયે, સામાવાળાના 
હયાત વીજ માળખાને p�ુઢ બનાવવા અથ� તેમજ સ9લાય કોડની જોગવાઈ rજુબ # તે 
વીજભારની માગંણીને # તે વીજ જોડાણની ક̂ટ̂ગર8મા ંસામેલ કરતા,ં એચ.ટ8. વીજ જોડાણમા ં
૧૧ ક̂વી ભાર̂ દબાણની વીજ લાઈન હઠ̂ળ સદર વીજભારને સમાિવ�ટ કર8ને એચ.ટ8. વીજ 
જોડાણની દરખાmત સામાવાળા vારા મkૂંર કરવામા ંઆવેલ છે. સદર સજંોગોમા ંસ9લાય કોડ 
૪/૨૦૧૫ ની નીચે rજુબની જોગવાઈ �યાને લઈ શકાય.  

 કલમ ૩.૨: 
The rated voltage of the AC supply should be as follows: 

Category System of supply 
For all installations upto and inclusive of 6 kW of 
Connected Load, subject to motive power load other than 
irrigation pump not exceeding 2 HP in the aggregate. 

230 V- Single Phase 

For all installations exceeding 6 kW of Connected Load 
(motive power load exceeding 2 HP and up to 150 HP in 
the aggregate) and up to 100 kVA/kW of Contracted 
Demand. 

400 V- Three Phase 

For all installation with Contract Demand exceeding 100 
kVA/kW and up to 4000 kVA/kW. 
However, for the existing 22 kV consumer, the Contact 
Demand limit shall be extended up to 8000 kVA/kW 
subject to undertaking from consumer for reverting back 
to 4000 kVA/kW limit in case of change of system to 11 
kV under system conversion scheme. 

11 kV and 22 kV 
Three Phase 

ll installation with Contract Demand exceeding 4000 
kVA/kW. 

At 33 kV and above 
Three Phase 

 
The Consumer may opt for higher profile of supply even though the contracted load is less 
than the specified limit under higher profile of supply, if he so desires. In case of existing 
consumers drawing power at lower voltage, if due to the additional requirement they cross the 
threshold limit of load, in such cases the licensee may, as far as possible, make commercially 
viable offer to the consumers so that he opts for the next higher voltage of supply. The 
commercial offer may be framed taking into consideration the following- 
(a) Likely reduction in Transmission and Distribution Losses; 
(b) Load reduction on transformers of licensee’s system and their availability for meeting new 
requirements. 
However, supply to existing consumers at voltage lower than the limit specified above, 
should continue and in case their load requirement increases, the above specified load limit 
will be applicable. 
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સદર જોગવાઈ અfવયે હયાત એલ.ટ8. વીજ જોડાણને ૨૫૦ ક̂વીએ વીજભારની અરજદારની 
માગંણી rજુબ એચ.ટ8. વીજ જોડાણમા ં તબદ8લ કર�ુ ં તાિંjક ર8તે યોzય ગણાય. #થી 
સામાવાળા vારા સદર એલ.ટ8. વીજ જોડાણને એચ.ટ8. વીજ જોડાણમા ંતબદ8લ કર8ને નવા 
એચ.ટ8. વીજ જોડાણ હઠ̂ળ કાયSવાહ8 કરવામા ંઆવેલ છે, #મા ંએલ.ટ8. વીજ જોડાણને સદર 
mથળ પરથી કાયમી ધોરણે ર� કરવાની માગંણી એચ.ટ8. વીજ જોડાણ મkૂંર કરતી વખતે કર8ને, 
એલ.ટ8. વીજ જોડાણને ર� કરવામા ંઆવેલ છે.   
સદર કાયSવાહ8મા ંએલ.ટ8. વીજ જોડાણsુ ંકરારનાrુ ંક̂ # તા. ૨૨.૦૫.૨૦૧૮ ના રોજ પ�કારો 
વ�ચે કરવામા ંઆવેલ છે, #ને વીજભાર વધારો ૨૫૦ ક̂વીએ હઠ̂ળ એચ.ટ8. વીજ જોડાણ હઠ̂ળ 
સામાવાળા vારા નવેસરથી કરારનાrુ ં કરવામા ંઆવેલ છે. સદર સજંોગોમા ંએલ.ટ8. વીજ 
જોડાણsુ ંકરારનાrુ ં ક̂ #મા ં બે વષSના સમયગાળા દરqયાન જ એચ.ટ8. વીજ જોડાણ હઠ̂ળ 
વીજભાર વધારો થયેલ હોઈ, સદર એલ.ટ8. વીજ જોડાણને ર� કર̂લ હોય તેમ ગણીને કરવામા ં
આવેલ કરારનાrુ ંર� ન ગણાય. સામાવાળાએ એચ.ટ8. વીજ જોડાણ હઠ̂ળ ૨૫૦ ક̂વીએ વીજભાર 
હઠ̂ળ નવેસરથી કરારનાrુ ં કરાવેલ હોઈ, અરજદારની rળૂ વીજભારની માગં, ક̂ # ૯૯.૦ 
Tક.વોટથી વધીને ૨૫૦ ક̂વીએ વીજભારની મkૂંર8 હઠ̂ળ એચ.ટ8. વીજ જોડાણsુ ં કરારનાrુ ં
execute થયેલ હોઈ, એલ.ટ8. વીજ જોડાણના મીનીમમ બે વષSની સમય મયાSદા હઠ̂ળ મીનીમમ 
ચાyની રકમનો &� ઉપ�mથત ન થાય. અરજદાર જો એલ.ટ8. વીજ જોડાણ હઠ̂ળ કરાર8ત ૯૯.૦ 
Tક.વોટ વીજભારને બે વષS pધુી ઉપભોગ ન કર̂ તે સજંોગોમા ંબે વષSના સમયગાળામા ંઘટતા 
સમય માટ̂ મીનીમમ ચાyની રકમ વpલુાતને પાj ગણાય. સદર ક̂સમા ંઅરજદાર વીજભારની 
માગંને ૯૯.૦ Tક.વોટ થી ૨૫૦ ક̂વીએ એચ.ટ8. વીજ જોડાણમા ંતબદ8લ કરતા હોઈ, તેમજ 
એચ.ટ8. વીજ જોડાણ હઠ̂ળ નવેસરથી કરારનાrુ ંકર̂લ હોઈ, સામાવાળાની મીનીમમ ચાyની 
રકમની માગંણી |યાજબી નથી. 
આથી, સામાવાળાને આદ̂શ કરવામા ંઆવે છે ક̂ અરજદારને આપવામા ંઆવેલ મીનીમમ ચાyની 
રકમ ભરપાઈ કરવાની નોટ8સને ર� કરવી. સદર મીનીમમ ચાyની નોટ8સ સામે અરજદાર̂ 
ભરપાઈ કર̂લ 33% રકમ �. ૮૪૪૮૭/- અરજદારને પરત કરવા આદ̂શ કરવામા ંઆવે છે. 

૪.૪. અરજદારની અfય રkૂઆત એચ.ટ8. વીજ જોડાણમા ં સામાવાળા vારા આપવામા ં આવેલ 
uદાજપjમા ંવpલૂવામા ંઆવેલ &ોર̂ટા ચાyની રકમ બાબતનો છે.  

 સામાવાળા vારા એચ.ટ8. વીજ જોડાણ પેટ̂ અરજદારને uદાજપjમા ં�.૧૧૫૦/- લેખે ૨૫૦ 
ક̂વીએ વીજભારનો #ટકો &ોર̂ટા ચાy વpલૂવામા ંઆવેલ છે. 

 સદર &� અfવયે Expenditure Recovery Regulation, Notification No.9 of 2005,  

Chapter-V ને �યાને લઈ શકાય. 
 Chapter-V: Provision for High Tension/Extra High Tension supply:  
  

(i) In case of applications where there is a need to erect a new HT line 
or EHT line from the sub-station or extend the existing HT or EHT 
line or strengthening of existing HT or EHT line in order to extend 
supply to the applicants, the Distribution Licensee, on its own in 
case of HT, and in co-ordination with Transmission Licensee in 
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case of EHT, shall prepare an estimate of the cost of aforementioned 
work including the cost of terminal and metering arrangements at 
the premises of the consumer, but not including the cost of meter. 
Such estimate shall be based on the latest cost data as published 
by the Distribution Licensee and/or Transmission Licensee. 

 
(ii) In case of applications where there is a need to erect a new sub-

station for extending supply to the applicant, the Distribution 
Licensee, on its own or in co-ordination with Transmission 
Licensee, shall prepare an estimate of the cost of the necessary 
works in the same way as indicated in sub-clause 4.2 (i) above. In 
cases of applications when the capacity of existing substation is 
required to be augmented, the differential cost of existing and new 
such electrical plant will form the basis of calculation of pro-rata 
charges. The estimate of the cost of such substation shall be based 
on the latest cost data as published by the Distribution Licensee 
and/or the Transmission Licensee.  

 
 ઉપUુScત જોગવાઈ અfવયે #ટકો vારા &ોર̂ટા ર8કવર8 અથ� Commercial Circular No.18,  

letter No. GETCO/ACE(R&C)/834 dated 01.05.2018 થી ~ર8 કર̂લ છે, #ની 
િવગતો વચંાણે લેતા ંસદર &ોર̂ટા ચાy વpલૂાત કરવાપાj છે. 

 એલ.ટ8. વીજ જોડાણના વીજભાર ૯૯.૦ Tકલોવોટ મkૂંર કરતી વખતે સામાવાળા vારા 
અરજદારને Tફcmડ કોmટ ચાy પેટ̂ uદાજપj SR No. 10764234 થી તા.૦૮.૦૫.૨૦૧૮ ના 
રોજ આપવામા ંઆવેલ, #મા ંસદર &ોર̂ટા ચાy વpલૂવામા ંઆવેલ નથી. સદર બાબત ફોરમે 
પણ તેના gકુમમા ંનoધેલ છે.  

 ઉપUુScત અવલોકન �યાને લેતા ં&ોર̂ટા ચાy �.૧૧૫૦ x ૯૯.૦ Tક.વોટ પેટ̂ની રકમ અરજદારને 
પરત જમા આપવાની બાબત &વતSમાન જોગવાઈ rજુબ pસુગંત ન હોઈ, mવીકારવાપાj નથી, 
#ને નામkૂંર કરવામા ંઆવે છે.  

૪.૫. અરજદારની સદર ફTરયાદ uગે પેરા ન.ં૪.૩ તથા ૪.૪ rજુબ gકુમ કરવામા ંઆવે છે. સદર 
gકુમના પાલન અથ�નો અહવ̂ાલ Tદન ૩૦ મા ંઅjેની કચેર8ને મોકલવાનો રહશે̂.           

૪.૬. આ ર8તે ઉપUુScત પેરા ન.ં ૪.૫ rજુબ gકુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૭. ખચS uગે કોઇ �કુાદો નથી. 
૪.૮. અરજદારની અર>/રkૂઆત આ સાથે ફ�સલ કરવામા ંઆવે છે. 
   
 
         (Tદલીપ રાવલ) 
         િવ�તુ લોકપાલ 
          ]જુરાત રા�ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૧૧.૦૭.૨૦૧૯.  


