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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૧૦૮/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી ડાહ્યાભાઈ તેરસીંગભાઈ રાઠવા 
   ગામ: કુકણા-૩૯૧૧૫૫. 
   તા. પાવી જેતપરુ. જી. છોટાઉદેપરુ. 
       
રજૂઆત કરિાર: શ્રી ડાહ્યાભાઈ તેરસીંગભાઈ રાઠવા 
   

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : નાયબ ઈજનેર, 

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લિમમટેડ  
પેટા-મવભાગીય કચેરી, પાવી જેતપરુ. જી. છોટાઉદેપરુ.    

 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી ડી.કે.રાઠવા, નાયબ ઈજનેર, એમજીવીસીએિ, પાવી જેતપરુ.  

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, મધ્ય  ગજુરાત વીજ કંપની લિમમટેડ, વડોદરાના ગ્રાહક ફરરયાદ મનવારણ ફોરમની 

ફરરયાદ ન.ં MG-II-16-2017-18 અન્વયે અપાયેિ હકુમ ક્રમાકં ૧૬૫ તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ ના 
હકુ્મથી નારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેિ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે દાખિ કરી 
કેસ ન.ં૧૦૮/ ૨૦૧૭ થી નોંધેિ છે. આ કેસની સનુવણી તા. ૧૬.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ રાખવામા ં
આવી. 

૨.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. સામાિાળા, િાયબ ઈજિેર, મધ્ય ગજુરાત િીજ કંપિી, પેટા વિભાગીય કચેરી, પાિી જેતપરુ 

દ્વારા અરજદારિી સયંકુ્ત માલલકીિા જમીિ રે.સ.િ.ં ૮૦/૧ માથંી રે.સ.િ.ં૧૯૮/૨અ મા ં ખેતી 
વિષયક િીજ જોડાણ સ્થળફેર માટે શરતો લાગ ુકરિામા ંઆિેલ છે. લાગ ુકરેલ શરતો મજુબ 
જૂિા ફફડર પરથી આપિામા ંઆિેલ તે સરિે િબંરિા બે રહણેાકં હતેિુા િીજ જોડાણો ખેતી 
મવષયક ફીડર પરથી િીજ જોડાણ મેળિિા સમંવત આપે તો જ સદર અંદાજપત્ર સ્સ્િકારિામા ં
આિશે. સદર મકૂિામા ંઆિેલ શરત કુદરતી ન્યાયિા વસધ્ધાતં વિરૂધ્ધ તેમજ ગ્રાહકિા ફહતિે 
નકુસાિ કતાા છે.  
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૨.૨. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા શરૂઆતથી અરજદાર સાથે મિસ્િી રીત આચરિામા ંઆિેલ છે. 
અરજદાર સયંકુ્ત માલલકીિા મોજે તાલકુા જેતપરુ પાિી, જી. છોટા ઉદેપરુિા રે.સ.િ.ં ૮૦/૧ મા ં
૫.૦ એચ.પી. નુ ં ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ ધરાિે છે. સદર ખેતરમા ંઆિેલ કિૂો ઘસડાઈ 
પડિાથી તથા પાણીિો પરૂો આિરો િ હોિાથી તે જ ગામમા ંઆિેલ સયંકુ્ત માલલકીિા અન્ય 
રે.સ.િ.ં૧૯૮/૨અ મા ં બોર બિાિેલ છે, જેમા ં ખેતી લાયક પરૂત ુ ં પાણી મળિાથી 
રે.સ.િ.ં૧૯૮/૨અ થી રે.સ.િ.ં ૮૦/૧ સધુી ૩૮૦૦ ફૂટ લાબંી પાઈપ લાઈિ કરીિે ફડઝલ જિરેટર 
સેટથી હાલમા ંવપયત કરિામા ંઆિે છે.  

૨.૩. અરજદારે રે.સ.િ.ં૮૦/૧ મા ંહયાત ૫.૦ એચ.પી. નુ ંિીજ જોડાણ અન્ય રે.સ.િ.ં૧૯૮/૨અ મા ં
સ્થળફેર કરિા માટે તા.૩૦.૧૨.૨૦૧૬ િા રોજ રૂ.૨૦૦/- િોંધણી ફી, રસીદ િ.ં૧૧૦૬૭૩ થી 
ભરપાઈ કરી, તમામ પરુાિા સાથે િીજ જોડાણ સ્થળફેરિી અરજી સામાિાળા િીજ કંપિીમા ં
િોંધાિેલ હતી.  

૨.૪. પેરા િ.ં ૨.૩ મા ંદશાાિેલ અરજી અન્િયે સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા ૧૦૦ ફદિસમા ંકોઈ 
કાયાિાહી થયેલ િ હોઈ, સામાિાળા િીજ કંપિીિા online portal પર ફરરયાદ કરી હતી. 
ત્યારબાદ સામાવાળાની મવભાગીય કચેરી દ્વારા સ્થળ સરવે કરવામા ંઆવેિ. ત્યારબાદ અમધક્ષક 
ઈજનેર, વડોદરા વર્ુળુ કચરેી, ગોત્રી દ્વારા તા.૧૭.૦૪.૨૦૧૭ ના પત્ર દ્વારા જણાવવામા ંઆવેિ 
કે જે સરવે નબંરમા ંસ્થળફેરથી વીજ જોડાણની માગંણી કરેિ છે તે ગામતળમા ંઆવેિ હોઈ, 

સદર સ્થળફેરની અરજી નકારવામા ંઆવેિ.  
૨.૫. સામાિાળા િીજ કંપિીિી ગોત્રી ખાતે આિેલ કચેરી દ્વારા RTI ના જવાબમા ંતા.૦૫.૦૫.૨૦૧૭ 

ના પત્રથી મારહતી આપેિ જે મજુબ જણાવેિ કે જે મદુ્દાઓથી વીજ જોડાણ સ્થળફેરની અરજી 
નકારવામા ંઆવેિ તેવુ ંસ્પષ્ટ કરતા ઠરાવ/પરરપત્ર/સચૂના નથી. આમ, સામાવાળા વીજ કંપની 
દ્વારા મનસ્વી રીતે અરજદારની વીજ જોડાણ સ્થળફેરની અરજી નકારવામા ંઆવેિ.  

૨.૬. અરજદારિી રે.સ.િ.ં૧૯૮/૨અ િાળી જમીિ ખેતી વિષયક જમીિ છે જેમા ંિષોથી ખેતી કરિામા ં
આિે છે તેિા રેિન્ય ુપરુાિા રજૂ કરિામા ંઆિેલ. ત્યારબાદ સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા 
તા.૦૯.૦૬.૨૦૧૭ િા રોજ અંદાજપત્ર આપિામા ંઆિેલ છે, જેમા ંલાગ ુકરિામા ંઆિેલ શરત 
મજુબ તે જ સરિે િબંરમા ંJGY feeder પરથી આપિામા ંઆિેલ બે રહણેાકંિા િીજ જોડાણોિે 
ખેતી મવષયક ફીડર પરથી વીજ પરૂવઠો મેળવવા અથે જે તે ગ્રાહક દ્વારા સમંમત આપ્યા બાદ 
અંદાજપત્રની રકમ સ્સ્વકારવામા ંઆવશે.  

૨.૭. ગજુરાત ઉર્જા વિકાસ વિગમ લલવમટેડિા પફરપત્ર િ.ં ૨૧૮૯ તા.૨૪.૧૦.૨૦૧૩ મા ં દશાાિેલ 
માગાદશાિ મજુબ સામાિાળા દ્વારા તેનુ ંપાલિ કરિામા ંઆિેલ િથી. સદર પફરપત્રમા ંએવુ ં
ક્ાયં પણ જણાિેલ િથી કે જે રે.સ.િબંરમા ંરહણેાકં હતેનુ ુ ંિીજ જોડાણ હયાત હોય તેિા રે.સ. 
િબંરમા ંખેતી વિષયક િીજ જોડાણ માગંિામા ંઆિે તો હયાત રહણેાકંિા િીજ જોડાણિે ખતેી 
મવષયક ફીડર પરથી િીજ જોડાણ આપવુ ંઅથિા ગ્રાહક/અરજદાર સમંવત આપે તો જ િીજ 
જોડાણ આપવુ.ં  
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 અરજદારે સામાિાળા િીજ કંપિીિા Technical Circular No.25A તથા લોકપાલ ઓફફસિા 
કેસ િ.ં ૧૬૮/૨૦૧૩ િા ચકુાદાિે સદંભા તરીકે રજૂ કયો. 

૨.૮. અરજદારે િીચે મજુબ દાદ માગંી. 
(૧) ફોરમિો હકુમ રદ્દ કરી સામાિાળા િીજ કંપિી સદર િીજ જોડાણિી સ્થળફેરિી અરજી 

અન્િયે બીિશરતી અંદાજપત્ર સ્સ્િકારે તથા િીજ જોડાણ સ્થળફેર કરી આપે તે મજુબિો 
યોગ્ય હકુમ કરિો.  

(૨) સામાિાળા દ્વારા સ્થળફેરિી અરજી કયા ઠરાિ/પફરપત્ર/સચૂિા મજુબ િકારિામા ંઆિેલ 
છે તેિો ખલુાસો સામાિાળા પાસે માગિો. 

(૩) માફહતી અવધકાર હઠેળ ભરિાિી થતી ફી, સામાિાળાિી કોઈ પણ પેટા-વિભાગીય કચેરી 
દ્વારા સ્સ્િકારાય તેિી વ્યિસ્થા કરિા હકુમ કરિો. 

(૪) સામાિાળા િીજ કંપિીિી િેબ-સાઈટ ગજુરાતી ભાષામા ંઉપલબ્ધ કરાિિી તથા િીજ 
જોડાણ અંગેિી જે તે સ્ટેજિી પ્રગવત અરજદાર િેબ-સાઈટ પરથી ર્જણી શકે તે મજુબિી 
વ્યિસ્થા કરિા હકુમ કરિો. 

(૫) ગજુરાતી ભાષામા ં કરિામા ં આિેલ ફફરયાદ/અપીલિા હકુમો/વિણાયો ફોરમ દ્વારા 
ગજુરાતી ભાષામા ંકરિામા ંઆિે તેિો હકુમ કરિો.  

(૬) બદલાયેલ પફરસ્સ્થવત તથા િધતી જતી મોંઘિારીિે ધ્યાિમા ંરાખી SOP Notification 

No.10/2005 મા ંદશાાિેલ િળતરિી રકમિા દર િધારિા યોગ્ય હકુમ કરિો. 
(૭) ગ્રાહકોિે લગતા તેમજ અમલમા ંહોય તેિા પફરપત્રો સામાિાળા િીજ કંપિીિી િેબ-

સાઈટ પર ઉપલબ્ધ કરિા તેિો હકુમ કરિો.             
૩.૦. સનુવણી દરમ્યાન સામાવાળાએ નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧.  અરજદારે પેરા ન.ં૨.૩ મા ંદશાુવ્યા મજુબ ખેતી મવષયક વીજ જોડાણ સ્થળફેર કરવા અરજીની 

નોંધણી કરાવેિ જેનો SR No. 3897650, ગ્રાહક ન.ં ૧૨૦૨૪/૦૦૨૧૦/૨ છે. અરજદાર મીટર 
ટેરીફ એ-૨ હઠેળ ૫.૦ એચ.પી. નુ ં વીજ જોડાણ સરવે ન.ં૮૦/૧ મા ં ધરાવે છે, જેને સરવે 
ન.ં૧૯૮/૨અ મા ંસ્થળફેર કરવા માટે અરજદારે અરજી નોંધાવેિ છે.  

૩.૨. તા.૧૦.૦૧.૨૦૧૭ ના રોજ અરજદારની ઉપરોક્ત અરજી અન્વયે સ્થળ સરવે કરવામા ંઆવેિ 
તથા તા. ૧૨.૦૧.૨૦૧૭ના રોજ દરખાસ્ત મવભાગીય કચરેીને મોકિવામા ંઆવેિ. 

૩.૩. અરજદારે રજૂ કરેિ સરવે ન.ં ૧૯૮/૨અ ના ૭/૧૨ ના ઉતારામા ંખેતરનુ ંનામ ‘વાડો’ તરીકે 
ઉલ્િખે કરેિ છે. સ્થળ મોજણી દરમ્યાન સદર જગ્યા અંદાજીત ૦.૧ એકર જેટિી છે અને તેમા ં
કોઈ પણ પ્રકારની ખેતીનો ઉપયોગ નથી. સદર જગ્યાની બાજુમા ં મકાનો આવેિા ં છે જેમા ં
રહણેાકં હરે્નુા વીજ જોડાણો JGY feeder પરથી આપવામા ંઆવેિા ંછે. જેથી સદર મવગતો 
અંગે ફોટોગ્રાફ્સ સાથે મવભાગીય કચેરીને તા. ૦૬.૦૩.૨૦૧૭ના રોજ પત્ર દ્વારા જાણ કરવામા ં
આવેિ. જે મજુબ વર્ુળુ કચેરીએ તા.૧૭.૦૪.૨૦૧૭ ના પત્ર દ્વારા અરજદારની સદર અરજીને 
નામજૂંર કરેિ હોઈ, તે અંગનેી જાણ અરજદારને કરવામા ંઆવેિ.  
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૩.૪. તા.૧૯.૦૫.૨૦૧૭ ના ગ્રાહક તકરાર મનવારણ કમમટી, મવભાગીય કચેરી, બોડિેીના હકુમ અન્વયે 
પણ અરજદારની સદર વીજ જોડાણ સ્થળફેરની અરજીને નામજૂંર કરવામા ંઆવેિ. 

૩.૫. મખુ્ય ઈજનેર દ્વારા અરજદારની રજૂઆત અન્વયે અરજદારના ખેતી મવષયક વીજ જોડાણ ગ્રાહક 
ન.ં૧૨૦૨૪/૦૦૨૧૦/૨ ના વીજ જોડાણને સરવે ન.ં ૮૦/૧ માથંી સરવે ન.ં૧૯૮/૨એ મા ંખાસ 
નોંધ હઠેળ હયાત રહણેાકંના વીજ જોડાણ ગ્રાહક ન.ં૧૨૦૨૪/૦૦૨૫૬/૦ તથા ગ્રાહક ન.ં ૧૨૦૨૪/ 
૦૦૨૪૫૨/૮ ના વીજ જોડાણને જ્યોમતગ્રામ રફડર પરથી ખેતી મવષયક ફીડર પર તબરદિ કરવા 
અંગેની ગ્રાહકની સમંમત હઠેળ મજૂંર કરવામા ંઆવેિ.  

 મવભાગીય કચેરીએ પત્ર ન ં ૩૬૬૧ તા.૦૮.૦૬.૨૦૧૭ થી સદર ખેતી મવષયક વીજ જોડાણના 
સ્થળફેર અંગેની મજૂંરી ઉપર્ુકુ્ત શરતોને આમધન આપેિ.  

૩.૬. તા.૦૯.૦૬.૨૦૧૭ ના રોજ અરજદારને ખેતી મવષયક વીજ જોડાણ સ્થળફેર અંગનેુ ંઅંદાજપત્ર 
રૂ.૬૬૦૦/- નુ ંપાઠવવામા ંઆવેિ, જેના ંનાણા ંભરવાની છેલ્િી તા.૧૦.૦૭.૨૦૧૭ હતી. સદર 
નાણા ંસ્સ્વકારતી વખતે સરવે ન.ં૧૯૮/૨અ મા ંહયાત વીજ જોડાણ ગ્રાહક ન.ં ૧૨૦૨૪/૦૦૨૫૬/૦ 
તથા ગ્રાહક ન.ં ૧૨૦૨૪/૦૦૨૫૨/૮ ના વીજ જોડાણને JGY feeder પરથી  ખેતી મવષયક ફીડર 

પર તબદીિ કરવાની સમંમત રજૂ કરવાની શરતે સદર અંદાજપત્ર સ્સ્વકારવામા ંઆવશે તેમ 
જણાવેિ. અરજદાર દ્વારા સદર સમય મયાુદાની અંદર અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરેિ ન હોઈ, 

અરજદારની સદર સ્થળફેરની અરજી દફ્તરે કરવામા ં આવેિ, જેની જાણ અરજદારને 
તા.૨૯.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ પત્રથી કરવામા ંઆવેિ.     

૩.૭. સામાવાળાએ તા.૦૧.૧૨.૨૦૧૭ ના પત્ર દ્વારા નીચે મજુબ જણાવેિ. 
- પેરા ન.ં ૨.૮(૨) મા ં દશાુવેિ દાદ પરત્વે સામાવાળાએ જણાવેિ કે અરજદારની 

માગણીવાળા સ્થળ સરવે ન.ં૧૯૮/૨-અ મા ંખેતી થતી ન હોવાથી તેઓની સ્થળફેરની 
અરજીને નકારવામા ંઆવેિ, પરંર્ ુસામાવાળાની વડી કચેરી દ્વારા સ્થળફેરની શરતી 
મજૂંરી આપવામા ંઆવેિ છે.  

- પેરા ન.ં ૨.૮(૩) મા ંદશાુવેિ દાદ પરત્વે સામાવાળાએ જણાવેિ કે સદર બાબત મારહતી 
અમધકાર હઠેળ આવતી હોઈ, તે બાબત વીજ કંપનીની મનમત મવષયક બાબત છે.  

- પેરા ન.ં ૨.૮(૪), ૨.૮(૫) તથા  ૨.૮(૭) મા ંદશાુવેિ દાદ પરત્વે સામાવાળાએ જણાવેિ 
કે સદર બાબત અંગે સામાવાળાની વડી કચેરીને જાણ કરવામા ંઆવેિ છે.  

- અરજદારની સ્થળફેરની અરજી અન્વયે વડી કચેરી દ્વારા special case મા ં શરતી 
મજૂંરી આપવામા ંઆવેિ છે, જેના અંદાજપત્રના ંનાણા ંઅરજદારે ભરપાઈ કરેિ નથી. 
સામાવાળાની સદર કાયુવાહી મનયમોનસુારની છે.   

::: 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. The release of agriculture connection shall be subjected to the annual 

provision of the Annual Plan. 

4.2. Appellant has asked for shifting of his agriculture connection from L.S. 

No.80/1 to L.S.No.198/2A of village Pavi Jetpur.  

 As per Supply Code Regulation, 2015 it is required to read the 

provisions 4.74 for that purpose.  

 Clause 4.74: 

The applicant shall apply for shifting the service connection/meter in existing premises in the 

format prescribed in Annexure I or II (as applicable) to this Code. The licensee shall process 

the application form in accordance with clauses 4.64 – 4.66 of this Code. For site inspection 

and issuance & payment of demand note for the estimated cost of works, both the licensee 

and applicant shall follow the procedure and timelines as laid down in clauses 4.26 – 4.37 of 

this Code. 
 

From the above, application for shifting can be processed as per 

provision No. 4.64 of Supply Code 2015 and for site inspection and 

issuance of demand note provisions 4.26-4.37 are to be followed by 

Distribution Licensee. 

 કલમ ૪.૨૭ િીજળી પરૂિઠા સફંહતા મજુબ િીજ જોડાણ માગંણી-સ્થળિા વિરીક્ષણિી જોગિાઈ 
પ્રસ્થાવપત કરેલ છે તથા િીજ જોડાણિી સવિિસ લાઈિ સદંભે જરૂરી પરિાિગી મેળિિા અંગે 
અરજદાર/ગ્રાહકિા સહકારિી િાત િોંધાયેલ છે. 
કલમ ૪.૨૮ િીજળી પરૂિઠા સફંહતા મજુબ વિતરણ પરિાિેદાર એક જગ્યા માટે અથિા તે જ 
માલલકિા અડીિે આિેલ/બાજુિી જગામા ંએક કરતા ંિધ ુિીજ જોડાણ આપિાિી બાબત અંગે 
છે.  
કલમ ૪.૨૯ િીજળી પરૂિઠા સફંહતા મજુબ િીજ જોડાણિી અરજી સદંભે સલૂચત જોડાણમા ંલાગ ુ
પડતા વિયમો કે ધોરણો કે સફંહતાનુ ંપાલિ થત ુિથી તો જરૂરી પાલિ કરાયા બાદ િીજ જોડાણ 
આપિાિી જોગિાઈ દશાાિેલ છે. 

૪.૩. અરજદારિા પેરા િ.ં ૨.૩ મા ંદશાાિેલ િીજ જોડાણિી સ્થળફેરિી અરજી સદંભે હયાત સરિે 
િ.ં ૧૯૮/૨અ મા ંસામાિાળા દ્વારા બે િીજ જોડાણિે, ગ્રાહક િ.ં૧૨૦૨૪/૦૦૨૫૬/૦ તથા ગ્રાહક 
િ.ં૧૨૦૨૪/૦૦૨૫૨/૮, રહણેાકં હતે ુમાટે જ્યોવતગ્રામ ફીડર પરથી િીજ પરૂિઠો પરૂો પાડિામા ં
આિેલ છે તેમ જણાિેલ છે.  

 અરજદારનુ ંિીજ જોડાણ ખેતી વિષયક છે,  જેિો ગ્રાહક િ.ં ૧૨૦૨૪/૦૦૨૧૦/૨ છે, જે સરિે 
િ.ં૮૦/૧ મા ં સ્થાવપત હોઈ, સદર િીજ જોડાણિે અરજદારિી માલલકીિા અન્ય સરિે િ.ં 
૧૯૮/૨અ મા ં સ્થળફેર કરાિિા માગંણી કરિામા ંઆિેલ છે. સરિે િ.ં૧૯૮/૨અ મા ં કિૂામા ં
પાણી પરૂતા પ્રમાણમા ંછે તે મજુબિો દાખલો રજૂ કરિામા ંઆિેલ છે. સદર િીજ જોડાણિે 
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સરિે િ.ં ૧૯૮/૨અ મા ંસ્થાવપત કરીિે સદર કિૂાિા પાણીિો ઉપયોગ સરિે િ.ં૮૦/૧ મા ંવપયત 
કરિા માટે કરિાિો છે, એ મજુબ અરજદારે તેઓિી અરજી સાથે અરજ કરેલ છે. 

 સદર અરજીિે સામાિાળાિી િડી કચેરી દ્વારા પેરા િ.ં ૩.૫ મા ંદશાાવ્યા મજુબ શરતી મજૂંરી  
આપીિે િીજ જોડાણ સ્થળફેરિી અરજી મજૂંર કરેલ છે. 

૪.૪. િીજ જોડાણ સ્થળફેર માટેિી સચૂિાઓ પફરપત્ર િ.ં GUVNL/The/ Ag.DOM/2181 dated 

24.10.2013 મા ંદશાાિેલ છે.    
૪.૫. સરિે િ.ં૧૯૮/૨અ િી જમીિ ખેતી વિષયક હતે ુમાટેિી છે. સામાિાળા દ્વારા સદર ખેતી વિષયક 

હતે ુમાટેિી જમીિમા ંસ્થાવપત રહણેાકંિા િીજ જોડાણ કે જેિે જ્યોવતગ્રામ ફીડર પરથી િીજ 
પરૂિઠો  પરૂો પાડિામા ંઆિે છે તેિે ખતેી મવષયક ફીડર પરથી તબદીિ કરવા અરજદાર પાસે 
સમંમત માગંેિ છે. અરજદારના હયાત ખેતી મવષયક વીજ જોડાણ ગ્રાહક ન.ં૧૨૦૨૪/૦૦૨૧૦/૨ 
ને ખેતી મવષયક ફીડર પરથી સરવે ન.ં ૮૦/૧ મા ંવીજ પરૂવઠો પરૂો પાડવામા ંઆવે છે.  

૪.૬. Distribution Code Regulation 6 of 2004 – Planning and security standard  િે 
ધ્યાિે લેતા ંપણ સામાિાળાિી સદર કાયાિાહી વ્યાજબી છે.  

 Clause 4.0 :Planning procedure : 
4.1: The Distribution System shall be planned and developed in such a 
way that the system should be capable of catering the requirement of all 
categories of Consumers with a safe, reliable, economical and quality 
supply of electricity as indicated in clause 2.0 of this section. However 
the Consumer shall extend full support to the Distribution Licensee to 
enable the Distribution Licensee for quality supply of electricity. The 
Distribution System shall conform to the statutory requirements of all the 
relevant code, standards and acts in force. 

 
Technical and design criteria as specified in Distribution Code 2005, Clause 
No. 4.5 speaks as under: 
 

Clause 4.5. TECHNICAL AND DESIGN CRITERIA: 

The Distribution Licensee shall plan and develop his Distribution 
System on the basis of the following technical and design criteria: 
4.5.1.: The load demand of all the existing Users connected to the 

Distribution Licensee’s system and all Users seeking connection with 
the Distribution Licensee’s system shall be taken into consideration. All 
the Apparatus and Circuits shall have adequate capacity to cater to 
their needs of electricity in a safe, economical and reliable manner. 
4.5.2.: The Distribution Licensee shall assess and forecast the load 

demand of each category of Consumers in his Area of Supply on 
annual basis or more frequently as required by the GERC. 
4.5.8.: As far as practicable, separate Circuits shall be provided for 

the following: 
(a) Urban non-industrial power supply, 
(b) Urban industrial power supply, 
(c) Rural supply (as far as possible further segregation between rural 

agricultural and rural non-agricultural supply) 
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ઉપયુાક્ત જોગિાઈિે ધ્યાિે લેતા ંસામાિાળા દ્વારા અરજદાર પાસેથી િીજ જોડાણ સ્થળફેર કરિા 
માટે શરતી મજૂંરી આપિામા ંઆિેલ છે, જે સામાિાળાિી િીજ માળખાિી વ્યિસ્થાિા ભાગરૂપે 
તથા સલામત અિે સવુિવિત િીજ પરૂિઠો પરૂો પાડિાિી યોજિા અથે હોઈ, સામાિાળાિી 
સદર કાયાિાહી વિવિયમોિે સસુગંત છે. 

૪.૭. િીજળી પરૂિઠા સફંહતા ર્જહરેિામા ૨૦૧૫ અન્િયે સલામતીિા કારણોિે ધ્યાિે લેતા ંએક જ 
premises મા ંઅલગ અલગ હતે ુમાટે િીજ જોડાણિો િીજ પરૂિઠો અલગ અલગ િીજ લાઈિ 
(ફીડર) પરથી પરૂો પાડિાિા કારણોસર, િીજ લાઈિ સલામતી તથા પરૂતા દબાણથી િીજ 
પરૂિઠો પરૂો પાડિા અંગે સમસ્યા ઉભી થાય છે.  

 ખેતી વિષયક િીજ જોડાણોિે ખેતી વિષયક િીજ ફીડર પરથી િીજ પરૂિઠો પરૂો પાડિા અંગેિી 
જોગિાઈ પ્રસ્થાવપત થયેલ છે, જેમા ંસામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા રહણેાકં હતે ુઅંગેિા િીજ 
જોડાણિે ૨૪ કલાક િીજ પરૂિઠો પરૂો પાડિામા ંઆિતો હોય છે, જે સજંોગોમા ંહયાત રહણેાકંિા 
િીજ જોડાણોિે ખેતી વિષયક િીજ ફીડર પરથી િીજ પરૂિઠો પરૂો પાડિા અંગેિી સમંવત 
સામાિાળા દ્વારા અરજદાર પાસે માગંિામા ંઆિેલ છે, જે િીજ લાઈિિા સલામતી તથા િીજ 
પરૂિઠાિી વ્યિસ્થાિા ભાગ રૂપે સામાિાળા િીજ કંપિીિા સલૂચત વિયમોિે અવધિ તેમજ 
Distribution Code િી વિવિધ જોગિાઈિે ધ્યાિે લઈ િીજ પરૂિઠા વિતરણિા ભાગરૂપે 
કરિામા ંઆિેલ વ્યાજબી કાયાિાહી છે.  

૪.૮. અરજદારે ઉઠાિેલ અન્ય પ્રશ્નો સદંભે સામાિાળા દ્વારા પેરા િ.ં ૩.૭ મા ંદશાાવ્યા મજુબ જિાબ 
પાઠિિામા ંઆિેલ છે. ફોરમ સમક્ષિી ફફરયાદ અન્િયે અરજદારે ગજુરાતી ભાષામા ંજિાબ/ 
હકુમ કરિા અરજ કરેલ છે. સામાન્ય રીતે ફફરયાદીિી જે તે ભાષામા ંફફરયાદ/હકુમ જે તે ફોરમ 
દ્વારા કરિામા ંઆિતો હોય છે, જેમા ં જે વિવિયમોિે જે તે પ્રકાવશત ર્જહરેિામાિી ભાષામા ં
દશાાિાતા હોય છે. ફોરમ દ્વારા અરજદારિી સદર ગજુરાતી ભાષાિી રજૂઆત પરત્િે લક્ષ 
દાખિીિે ર્જહરેિામા િ.ં૨/૨૦૧૧ મા ં વિફદિષ્ટ જોગિાઈઓ મજુબ જે તે ભાષામા ંહકુમ કરિા 
અંગેિી કાયાિાહી કરિા ર્જણ કરિામા ંઆિે છે.       

૪.૯. આથી ઉપર્ુકુ્ત તારણોને ધ્યાને િતેા ંઅરજદારની પેરા ન.ં૨.૮(૧) મા ંદશાુવેિ દાદ સ્સ્વકારવા 
પાત્ર નથી. 

૪.૧૦.  આથી પેરા ન.ં ૪.૯ મજુબ હકુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૧૧. ખચુ અંગ ેકોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૧૨. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસિ કરવામા ંઆવે છે. 
    
         (રદિીપ રાવિ) 
         મવદ્યતુ િોકપાિ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૦૫.૧૨.૨૦૧૭. 


