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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૯૦/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી સિદાસભાઈ િથભુાઈ કરમરુ 
   જડશે્વર સોસાયટી, જડશે્વર રોડ, મુ.ં જામ ખભંાલીયા. જી.દેિભમુી દ્વારકા. 
 
રજૂઆત કરિાર: કોઇ હાજર રહ્ુ ંિહી. 

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : િાયબ ઈજિેર, 

પવશ્વમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
પેટા-વિભાગીય કચેરી, મુ.ં િડત્રા. તા.જામ ખભંાલીયા. જી.દેિભમુી દ્વારકા.  

 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી આર.િી.સોમાણી, કાયયપાલક ઇજિેર,  

પીજીિીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, ખભંાલીયા. 
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, પવશ્વમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ,રાજકોટિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી 
ફરરયાદ િ.ં૦૪/ક્િા.૦૨/૨૦૧૭-૧૮ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૬૯૦૯ તા.૨૬.૦૭.૨૦૧૭િા 
હકુ્મથી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી 
કેસ િ.ં૯૦/૨૦૧૭થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા.૧૨.૧૦.૨૦૧૭િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ, 
જેમા ંઅરજદાર હાજર રહલે િહી. 

૨.૦. અરજદારે િીચે મજુબ લેખીત રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર ગામ જુિાિગઢ ખાતે ૫ હો.પા.નુ ં ખેતીિાડી વિજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં ૮૮૯૧૭/ 

૦૦૨૫૪/૪થી ધરાિે છે. સદર વિજ જોડાણમા ં ૫ હો.પા. વિજભાર િધારો કરી, કુલ ૧૦ હો.પા. 
વિજભાર િધારો કરિા સામાિાળાિી પેટા-વિભાગીય કચેરી, િડત્રા ખાતે તા.૨૩.૦૩.૨૦૧૬િા રોજ 
લોડ િધારા માટે રજીસ્રેશિ ચાર્જ રૂ.૨૦૦/- ભરપાઇ કરી િોંધણી કરાિી. 

૨.૨. અરજદારિી અરજીિે ૧ િર્ય જેટલો સમય પસાર થઇ ગયો હોિા છતા ં સામાિાળા દ્વારા કોઇ 
કાયયિાહી હાથ ધરિામા ં આિેલ િહી, જેથી સામાિાળાિી કચેરીએ રૂબરૂ તપાસ કરતા ં 
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સામાિાળાિા જિાબદાર અવધકારીએ અરજી રદ્દ કરી હોિાન ુજણાિેલ, જેિી અરજદારિે કોઇપણ 
પ્રકારિી જાણ કરેલ િહી. 

૨.૩. સદર કારણોસર અરજદારે ગ્રાહક તકરાર વિિારણ ફોરમ, રાજકોટ ખાતે ફરીયાદ કરેલ. ત્યારબાદ 
સામાિાળાિા અવધકારીઓ દ્વારા સ્થળ સિે હાથ ધરિામા ં આિેલ. અરજદારિી જાણ બહાર 
ફોરમમા ંકરેલ ફરીયાદ અંગેિા સમંતીપત્રકમા ંઅરજદારિી િાડીમા ંરહલે મજુર પાસે સહી કરાિેલ 
અિે ત્યારબાદ અરજદારે કરેલ અરજીિા મળુ એસ.આર.િ.ં થી િહી પરંત ુ િિા 
એસ.આર.િ.ં૯૮૯૪૯૦૨થી લોડ િધારા અંગેનુ ં અંદાજપત્રક આપિામા ં આિેલ, જે 
તા.૦૧.૦૮.૨૦૧૭િા રોજ રસીદ િ.ં૭૫૯૬૫૪ અિે ૭૫૯૬૫૫થી અરજદારે ભરપાઇ કરેલ. 

૨.૪. જી.ઇ.આર.સી.િા િોરટરફકેશિ િ.ં૧૦/૨૦૦૫ મજુબ અરજદારિી અરજી મજુબ લોડ િધારા અંગેન ુ
અંદાજપત્રક ૧૦ રદિસમા ંમળી જવ ુજોઇએ પરંત ુસામાિાળાિી પેટા-વિભાગીય કચેરી, િડત્રાિા 
અવધકારીઓિી ફરજ પરિી બેદરકારીિે કારણે ૧ િર્યથી િધ ુ સમય થયેલ છે. ફોરમ સમક્ષિી 
ફરીયાદ બાદ અરજદારે કરેલ અરજીિા મળુ એસ.આર.િ.ં િે રદ્દ કરી, િિા એસ.આર.િ.ં થી 
અંદાજપત્રક આપિામા ં આિેલ, જે અંગે ફોરમ દ્વારા કોઇ િોંધ લેિામા ં આિેલ િથી તથા 
અરજદારિે અંદાજપત્રક વિલબંથી આપિામા ં આિેલ, જેિી સામે િળતર મેળિિા કરેલ 
રજુઆતિે ફોરમ દ્વારા ગ્રાહ્ય રાખિામા ંઆિેલ િહી. 

૨.૫. અરજદારે જી.ઇ.આર.સી.િા િોરટરફકેશિ િ.ં૧૦/૨૦૦૫િા ક્લોઝ િ ં૧૪.૧(૧)મા ંદશાયવ્યા મજુબ લોડ 
િધારા અંગેનુ ંઅંદાજપત્રક આપિામા ંથયેલ વિલબં િા કારણે રૂ.૫૦/રદિસનુ ંિળતર મજુંર કરિા 
વિિતંી કરી. 

૨.૬. તા.૦૩.૧૦.૨૦૧૭િા પત્ર દ્વારા અરજદારે જણાિેલ કે અરજદારે રૂબરૂમા ંિધ ુકશુ ંકહિેાનુ ંરહતે ુિ 
હોઇ, કેસિી ગણુદોર્િા આધારે વિણયય કરિા વિિતંી કરી. 

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર ગામ જુિાિગઢ ખાતે સિે િ.ં૩૧૨મા ંગ્રાહક િ.ં ૮૮૯૧૭/૦૦૨૫૪/૪થી કરારીત ૫ હો.પા. 

નુ ંખેતીિાડી વિજ જોડાણ ધરાિે છે. 
૩.૨. અરજદારે, ખેતીિાડી િીજ જોડાણિા િાયરો ખેંચી આપિા તથા ખેતી વિર્યક િીજ જોડાણમા ંલોડ 

િધારો એમ એકસાથે બે અલગ-અલગ બાબત અંગે ફરીયાદ કરેલ. સદર ફરીયાદ અન્િયે પેટા-
વિભાગીય કચેરી, િડત્રા દ્વારા પત્ર િ.ંિીએસડી/ટેક/૨૫૩૭ તા.૨૧.૦૭.૨૦૧૭ મજુબ િીચે દશાયવ્યા 
પ્રમાણે અરજદારિી ફરીયાદનુ ંવિરાકરણ કરેલ છે. 
(અ) તા.૧૮.૦૭.૨૦૧૭િા રોજ વિજિાયર સમારકામિી ફરીયાદ સદંભયમા ંસ્થળ પરિા રોજકામ 
મજુબ િીજ લાઈિિો જરૂરી માલસામાિ બદલાિીિે આશરે ૧૮૦ મીટર એલટી લાઇિિો િીજ 
િાયર બદલી આપેલ, સદર સમારકામ પણુય કરી પિુ: વિજ પરુિઠો ચાલ ુ કરી આપેલ, સ્થળ 
રોજકામમા ં અરજદારિા પ્રવતવિવધ જીિાભાઇ મેરગભાઇ દ્વારા સહી કરી આપેલ. આમ, સદર 



  Case No.90/2017 

  Page 3 of 5 
 

િીજિાયર ખેંચી િીજ લાઈિિી ફરીયાદનુ ંવિરાકરણ કરી આપેલ. 
(બ) અરજદારે તા.૨૩.૦૩.૨૦૧૬િા રોજ પોતાિા હયાત ખેતીિાડી િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં 
૮૮૯૧૭/૦૦૨૫૪/૪મા ં ૫ હો.પા.િા વિજભાર િધારાિી માગંણી રૂ.૨૦૦/- રસીદ િ.ં૯૧૨૭૦૦થી 
ભરપાઇ કરી. અરજદારિી મળુ એસ.આર. મજુબ માન્ય રાખી િિી એસ.આર. થી સદર અરજી 
મજુબનુ ંરૂ.૬૯૨૦/-નુ ંઅંદાજપત્રક િ.ંVSD/૨૫૩૪થી તા.૨૧.૦૭.૨૦૧૭ િા અરજદારિે પાઠિિામા ં
આિેલ, જે તા.૦૧.૦૮.૨૦૧૭િા રોજ ભરપાઇ કરેલ અિે જરૂરી ટેસ્ટ રીપોટય  રજુ કરતા ંલોડ િધારો 
રીલીઝ કરિાિી કાયયિાહી કરેલ છે. 

૩.૩. ગ્રાહક તકરાર વિિારણ કેન્ર, રાજકોટિા હકુમ દ્વારા અરજદારિી બિેં ફરરયાદનુ ંહકુમ કરી વિિારણ 
કરિામા ંઆિેલ તેમ છતા ંઅરજદારિે ફોરમિા હકુમથી અસતંોર્ હોઇ વિદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષ લોડ 
િધારા અંગેનુ ંઅંદાજપત્ર રદિસ-૧૦મા ંમળિાિે બદલે ૧ િર્ય કરતા ંિધ ુવિલબં થયેલ હોઇ પ્રવત 
રદિસ લેખે રૂ.૫૦/- િળતર માગેંલ છે. જે સદંભયમા ં સમાધાિ હતે ુ તા.૦૩.૧૦.૨૦૧૭િા રોજ 
અરજદારિા પ્રવતવિધી શ્રી જીગ્િેશભાઇ િે સ્થાવિક કચેરી ખભંાલીયા ખાતે રૂબરૂ સાભંળેલ તથા 
કચેરીિી કાયયિાહી અંગે સમજ આપિા છતા ંઅરજદારિે સતંોર્ થયેલ િ હોય, લેલખતમા ંસમાધાિ 
માન્ય િ હોિાિી રજુઆત કરેલ. 

૩.૪. અરજદારનુ ં વિજ જોડાણ પેટા-વિભાગીય કચેરી, િડત્રા હઠેળ આિે છે. િડત્રા કચેરી હઠેળ િર્ય 
૨૦૧૬-૧૭ દર્યાિ િિા ખેતીિાડી વિજ જોડાણ આપિાન ુ લક્ષયાકં િધારે હોય તેમજ ૪૭ 
ગામડાઓિા લાઇિ મેઇન્ટેિન્સ, અન્ય કામગીરી િધારે રહતેી હોય છે અિે હાલિા િાયબ 
ઇજિેરશ્રીિે પડતર કામ અંગેિી િોંધ મળેલ િ હોઇ, સદર અરજદારિે અંદાજપત્ર આપિામા ં
વિલબં થયેલ છે. ગ્રાહક તકરાર વિિારણ કેન્ર, રાજકોટ સમક્ષ રજુઆત થતા ં તેઓિી અરજીનુ ં
તાત્કાલલક વિિારણ કરેલ છે. ઉપરોક્ત હકીકત ધ્યાિે લઇ યોગ્ય વિણયય લેિા વિિતંી કરેલ. 

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. અરજદારે કરેલ લેખીત રજૂઆત તથા સિૂાિણી દર્યાિ સામાિાળાિી રજૂઆત અિે રજૂ 

કરાયેલા દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણયય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. અરજદારે પેરા િ.ં૨.૧ મા ંદશાયવ્યા મજુબ ખેતી વિર્યક િીજ જોડાણ, ગ્રાહક િ.ં૮૮૯૧૭/ ૦૨૫૪/  

૪ મા ંિીજભાર િધારા માટેિી અરજી કરેલ છે જેિો SR No.7847545 છે. અરજદારે 5 HP + 5 

HP એમ કુલ 10 HP ખેતી વિર્યક િીજભાર િધારાિી માગંણી કરેલી છે. 
૪.૨. અરજદારિી ફોરમ સમક્ષિી તા.૨૯.૦૬.૨૦૧૭ િા રોજિી ફરરયાદિા મદુ્દા અન્િયે (૧) ખેતી 

વિર્યક િીજ જોડાણિી લાઈિિા િાયરોનુ ંમરામત કામ કરિા અંગે તથા (૨) તા. ૨૩.૦૩.૨૦૧૬ 
િી ખેતી વિર્યક િીજ જોડાણમા ંિીજભાર િધારાિી અરજી મજુબ િીજભાર િધારો મજૂંર કરી, 
ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગિા વિયમ મજુબ િળતર અપાિિા અંગેિી માગંણી કરેલ છે. 
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૪.૩. અરજદારિી ફોરમ સમક્ષિી ફરરયાદ બાદ સામાિાળાએ તા.૧૮.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ સ્થળ પરિા 
રોજકામિો રીપોટય  રજૂ કરેલ છે, જે મજુબ અરજદારિા સદર િીજ જોડાણિી િીજ લાઈિનુ ં
મરામતનુ ંકામ કરિામા ંઆિેલ છે.  

૪.૪. અરજદારિા િીજ જોડાણમા ંિીજભાર િધારાિી અરજી, જે તા. ૨૩.૦૩.૨૦૧૬ િા રોજ િોંધિામા ં
આિેલ છે, જેિો SR No.7847545 છે, તેિા બદલે સામાિાળા દ્વારા SR No.9894902 તા. 
૨૧.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ જિરેટ કરી અરજદારિા ગ્રાહક િ.ં૮૯૯૧૭/૦૦૨૫૪/૪ મા ં5 HP + 5 HP 

એમ કુલ 10 HP િો િીજભાર િધારો મજૂંર કરી ‘A’ category મા ં અંદાજપત્ર િ.ં ૨૫૩૪ 
તા.૨૧.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ િીચે મજુબ આપિામા ંઆિેલ છે.  

Sr.No. Item Qty. Total value(Rs.) 

1. Fixed charge 1 5500/- 

2. Security Deposit for Ag. Connection 1 1420/- 

 Total  6920/- 

    
 અરજદારે સદર અંદજપત્રિી રકમ તા.૦૧.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ ભરપાઈ કરી ટેસ્ટ રીપોટય  

તા.૦૧.૦૮.૨૦૧૭િા રોજ રજૂ કરેલ છે. સામાિાળા દ્વારા સદર િીજભાર િધારા અંગેનુ ંH-3 form 

તા.૧૧.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ જિરેટ કરી ૧૦ હોસયપાિર િીજભારનુ ંલબલીંગ શરૂ કરિામા ંઆિેલ છે.  
૪.૫. સામાિાળા દ્વારા અરજદારિી તા. ૨૩.૦૩.૨૦૧૬ િી િીજભાર િધારાિી અરજીિા મળૂ S.R. 

િબંરિી જગ્યાએ િિો S.R. િ.ં૯૮૯૪૯૦૨જિરેટ કરી િીજભાર િધારો મજૂંર કરિામા ંઆિેલ છે. 
SR No.7847545 િા status અંગે સામાિાળા મૌિ રહલે છે. સદર સજંોગોમા ંઅરજદારિી મળૂ 
અરજી તા.૨૩.૦૩.૨૦૧૬ મજુબ અરજદારિે િીજભાર િધારો તા.૦૧.૦૮.૨૦૧૭ થી મજૂંર કરિામા ં
આિેલ છે. 

૪.૬. ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ વિદ્યતુ પરુિઠા સરંહતા જાહરેિામા િ.ં૪/૨૦૧૫ િે ધ્યાિે લેતા ં
િીજભાર િધારા અંગેિી કલમ ૪.૮૫ િચંાણે લઈ શકાય.  
4.85:  The overall timeline for releasing additional load, from the date of receipt of application, 

shall be as under; 

          Timeline for releasing additional load (energisation) 

  

Sr. 

No. 
Item Time limit (within) 

1 Aggregate Loads up to 100 KVA 

/100KW 
Within 20 days after compliance of formalities/ 

demand notice, if no augmentation is required 

otherwise 60 days. 

 

 આ અનસુાર અરજદારિી હાલિી િીજભાર િધારાિી અરજીિે અરજી િોંધાયા તારીખથી ૨૦ 
રદિસમા ં મજૂંર કરિાિી જોગિાઈ પ્રસ્થાવપત થયેલ છે. સદર િીજભાર િધારાિી અરજી 
તા.૨૩.૦૩.૨૦૧૬િારોજ િોંધણીબાદ તા.૨૧.૦૭.૨૦૧૬િા રોજ અરજદારિે અંદાજપત્ર પાઠિિામા ં
આિેલ છે. પ્રસ્થાવપત જોગિાઈિી સમય મયાયદાિે ધ્યાિે લેતા ંઅરજદારિે ૪૬૫ રદિસિા વિલબં 
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બાદ અંદાજપત્ર પાઠિીિે િીજ જોડાણમા ંિીજભાર િધારો મજૂંર કરિામા ં આિેલ છે તેમ જણાય 
છે. સદર સજંોગોમા ં અરજદારિી હાલિી રજૂઆત મજુબ િીજભાર િધારો સામિાળા દ્વારા 
વિલબંથી મજૂંર કરિામા ંઆિેલ છે, તેવુ ં સાલબત થાય છે. જેથી અરજદારિી રજૂઆત અન્િયે 
િીજભાર િધારો કરિાિી કાયયિાહી ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગિી પ્રસ્થાવપત જોગિાઈ મજુબ 
િ કરેલ હોઈ, અરજદાર િળતર મેળિિા પાત્રતા ધરાિે છે. 

૪.૭. ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગિા જાહરેિામા િ.ં૧૦/૨૦૦૫ અન્િયે Chapter-XIV, Clause 

No. 14.1 અનસુાર િીચે મજુબ જોગિાઈ પ્રસ્થાવપત થયેલ છે.   
Sr.No. Events Compensation 

payable 

1. Duty to give supply on request 

a) New service connection 
b) Additional load 
c) Temporary supply 

d) Shifting of service connection 
e) Transfer of service connection 

f) Change of tariff 

Rs.50/- per day 
of delay 

 

 સદર જોગિાઈિે ધ્યાિે લેતા ંઅરજદારિા િીજભાર િધારાિી કાયયિાહીમા ં૪૬૫ રદિસિો વિલબં 
થયેલ હોઈ, અરજદાર રૂ. ૫૦/- પ્રવતરદિ લેખે ૪૬૫ રદિસિા િળતર પેટે રૂ.૨૩૨૫૦/- મેળિિા 
હક્કદાર છે.  

૪.૮. સામાિાળાિે આથી આદેશ આપિામા ંઆિે છે કે અરજદારિે િળતર પેટે રૂ.૨૩૨૫૦/- રદિ ૬૦ મા ં
ચકૂિી આપિા. સદર હકુમિા અમલ અંગેિો વિગતિાર અહિેાલ રદિ ૯૦ મા ંઅતે્રિી કચેરીિે 
મોકલી આપિો.    

૪.૯. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૮ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૧૦. ખચય અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૧૧. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
    
 
                    (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૦૨.૧૧.૨૦૧૭. 


