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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં ૨૯/૨૦૧૮ 

 

અરજદાર : શ્રીમતી કમળાબેન રતરુામ ગોહીલ 
   C/o. શ્રી રતરુામ બાબરુામ ગોહીલ 

      મુું. દેથાણ-૩૯૧૨૪૪. તા.કરજણ. જી. વડોદરા. 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી જયેશકુમાર એન.શાહ, અધિકૃત પ્રધતધનધિ 
   શ્રી મહશેકુમાર આર. શાહ, અધિકૃત પ્રધતધનધિ 

શ્રી રોહહતભાઈ આર. ગોહહલ    
      

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : નાયબ ઈજનેર 
   મધ્ય ગજુરાત વીજ કુંપની લલધમટેડ 
   પેટા-ધવભાગીય કચેરી નું.૨, કરજણ-ઘાવટ રોડ, જુના બજાર, 
   કરજણ- ૩૯૧૨૪૦. જી.વડોદરા.  
રજૂઆત કરિાર: શ્રી ટી.આર.પટેલ, નાયબ ઈજનેર, એમજીવીસીએલ, કરજણ-૨.  

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, મધ્ય ગજુરાત વીજ કુંપની લલધમટેડ,વડોદરાના ગ્રાહક ફહરયાદ ધનવારણ ફોરમની 

ફહરયાદ નું.MG-IV-30-2017-18 અન્વયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાુંક ૩૨૦ તા.૧૬.૦૩.૨૦૧૮ થી 
નારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
નું.૨૯/૨૦૧૮ થી નોંિેલ છે. આ કેસની સનુવણી તા.૧૭.૦૫.૨૦૧૮ ના રોજ રાખવામાું આવેલ, 
પરુંત ુસામાવાળા હાજર રહલે નહીં. આ કેસની બીજી સનુવણી તા.૩૧.૦૫.૨૦૧૮ ના રોજ 
રાખવામાું આવેલ. 

૨.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર, કરજણ તાલકુાના દેથાણ ગામ ખાતે સામાવાળાનુું વીજ જોડાણ િરાવે છે. 

સામાવાળા વીજ કુંપનીની ધવલુંલબત તેમજ ખામી ભરેલી અનૈધતક વ્યાપારીક સેવાથી નારાજ 
થઈ, તેમજ અરજદારને આધથિક અન્યાય તેમજ માનધસક યાતના ભોગવવી પડલે હોઈ, 
અરજદારે સદર અપીલ દાખલ કરેલ છે. 
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૨.૨.    (૧) અરજદારે તા.૦૯.૦૩.૨૦૧૭ ના રોજ ગામ દેથાણ ખાતે ધમલકત નું. ૨/૧૮૩/૧, 
રે.સ.નું./બ્લોક નું.૪૮૨ માું નવા વાલણજ્ય હતે ુધવષયક (તબેલા માટે) વીજ જોડાણની 
અરજી નોંિાવી, 13.5 KW વીજભારની માુંગણી કરેલ.   

(૨) સદર વીજ જોડાણની માુંગણી અન્વયે સામાવાળા દ્વારા સ્થળ સરવે કયાા બાદ 
તા.૧૧.૦૫.૨૦૧૭ ના રોજ SR No.4119236 થી રૂ.૩,૧૩,૭૭૪/- નુું અંદાજપત્ર 
અરજદારને પાઠવવામાું આવેલ, જેનાું નાણાું તા. ૩૧.૦૫.૨૦૧૭ ના રોજ ભરપાઈ 
કરવામાું આવેલ. 

(૩) અરજદાર જુન,૨૦૧૭ થી સદર વીજ જોડાણ મેળવવા હક્કક્કદાર થયેલ છે, તેમ છતાું 
સામાવાળા દ્વારા તા.૧૪.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ રૂ.૪૭,૮૫૯/- લાઈન ચાર્જ પેટે વસલુવા 
અંગેનુું અંદાજપત્ર પાઠવવામાું આવેલ છે. વીજ લાઈન માટે સામાવાળાએ  70 mm2 
cable ના બદલ ે95 mm2 cable નો ઉપયોગ કરેલ છે તેના તફાવતની રક્કમ પેટે, 
તેમજ વીજ લાઈનની લુંબાઈમાું થયેલ વિારા અન્વયે તફાવતની રકમ પેટે દશાાવેલ 
અંદાજપત્ર અરજદાર માટે અન્યાયકતાા છે. 

(૪) સામાવાળા વીજ કુંપનીની ઉપર્ુાક્કત કાયાવાહીની સામે અરજદારે ધવભાગીય કક્ષા 
લેવલે ફોરમ સમક્ષ ફહરયાદ દાખલ કરેલ જેમાું અરજદારની ફહરયાદનો ધનકાલ 
થયેલ નહીં તેથી અરજદારે વતુાળ કચેરી ખાતે ફહરયાદ દાખલ કરેલ. તેમાું પણ 
અરજદારની ફહરયાદને ધ્યાને લેવામાું આવેલ ન હોઈ, અરજદારે સામાવાળા વીજ 
કુંપનીના ગ્રાહક ફહરયાદ ધનવારણ ફોરમ સમક્ષ ફહરયાદ દાખલ કરેલ. ફોરમના 
હકુમથી અરજદારની ફહરયાદનુું અંશત: ધનરાકરણ થયેલ છે, પરુંત ુફહરયાદની અન્ય 
માુંગણીઓ મુંજૂર કરેલ ન હોઈ, ધવદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષ હાલની ફહરયાદ દાખલ કરેલ 
છે. 

૨.૩. ફોરમના હકુમ અન્વયે અરજદારે નીચે મજુબના મદુ્દા ઉપસ્સ્થત કયાા.  
(૧) ફોરમના હકુમનો પેરા નું.૧ ધનયમ ધવરૂધ્િનો હોઈ અરજદારને આધથિક રીતે અન્યાય 

અને હાધનકતાા છે, જે અરજદારને મુંજૂર નથી. 
(૨) નવા વીજ જોડાણ મેળવવા અથે ધનયત ધનયમ મજુબ નાણાું ભરપાઈ કયાા પછી ૩૦ 

હદવસના સમય મયાાદામાું નવુું વીજ જોડાણ આપવાની જોગવાઈ દશાાવેલ છે. 
અરજદારની માુંગણી મજુબ અંદાજપત્રનાું નાણાું ભરપાઈ કયાા તા.૩૦.૦૬.૨૦૧૭થી 
વીજ જોડાણ ચાલ ુકયાા તા.૦૫.૦૪.૨૦૧૮ સિુીના સમય માટે રૂ.૫૦/પ્રધત હદવસ 
લેખે રૂ.૧૩,૯૫૦/- વીજ જોડાણના ધવલુંબ અથે વળતર પેટે મળવાપાત્ર છે. 

(૩) અરજદારની સદર ફહરયાદ અન્વયે ભોગવવી પડલે માનધસક યાતના પેટે 
રૂ.૧૦,૦૦૦/- નાણાુંકીય વળતરની અપીલ ફોરમ દ્વારા મુંજૂર કરવામાું આવેલ નથી. 

(૪) સામાવાળાએ અરજદારની માુંગણી મજુબના વીજ જોડાણ માટે આશરે ૬ માસ જેટલો 
અયોગ્ય સમય પસાર કરેલ છે જેના કારણે અરજદારને તબેલા માટે વીજ જરૂહરયાત 
અંગે જનરેટર ચલાવવા અંગે હડઝલનો ખચા થયેલ છે, તથા સદર વીજ જોડાણ 
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મેળવવા અથે કાનનૂી કાયાવાહી કરવાના કામે પણ ખચા થયેલ હોઈ અરજદારને 
આધથિક નકુસાની રૂ.૫૦,૦૦૦/- ભોગવવી પડલે છે, જે ફોરમ દ્વારા મુંજૂર કરવામાું 
આવેલ નથી અને અરજદારને અન્યાય કરેલ છે. 

(૫) અરજદારની સદર વીજ જોડાણની માુંગણી અથે ધનયત સાઈટ સ્કેચ મજુબ ઈજારદાર 
એજન્સીને વીજ લાઈન ઉભી કરવા અથે લાઈનદોરી આપવાની ફરજ પ્રત્યે બેદરકારી 
દાખવીને સામાવાળા વીજ કુંપનીના જુનીયર ઈજનેર દ્વારા વીજ લાઈનનુું કામ 
કરાવવામાું આવેલ હોઈ, સદર સ્થાધપત કરેલ વીજ લાઈનની લુંબાઈ મુંજૂર કરાયેલ 
વીજ લાઈનથી વિેલ હોઈ, તે પેટે વીજ લાઈનનો ખચા વસલુ કરવા સામાવાળા 
દ્વારા અંદાજપત્ર પાઠવવામાું આવેલ છે.  
સામાવાળાએ સદર વીજ જોડાણના વીજ લાઈનના કામ અંગે કામની મુંજૂરી પ્રાપ્ત 
કરેલ છે, જેમાું 70 mm2 cable હાજર સ્ટોકમાું ન હોઈ સામાવાળા દ્વારા 95 mm2 
HT cable wire નો ઉપયોગ કરી વીજ લાઈન સ્થાધપત કરેલ છે,  તથા સદર HT 

cable ના ભાવ તફાવતના કારણે રૂ.૧૯,૪૪૪/- ભરપાઈ કરવા અંગે અરજદારને 
અંદાજપત્ર પાઠવેલ છે. ફોરમ દ્વારા સદર મદુ્દા અંગ ેઅરજદારને અન્યાય થાય તે 
રીતે હકુમ કરવામાું આવેલ છે. 

(૬) અરજદારના સદર વીજ જોડાણ પેટે સામાવાળા દ્વારા ગ્રાહક નું. ૦૪૧૧૦/ ૦૦૬૧૯/૮ 
પેટે ધમધનમમ ચાર્જની રકમ રૂ.૩૨૪૬/- રસીદ નું.૨૪૪૬૧૩ તા.૦૪.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ 
ગેરકાયદેસર રીતે વસલૂ કરેલ છે, જે અરજદારે વાુંિા સાથે ભરપાઈ કરેલ છે. 

(૭) અરજદારની સદર ફહરયાદનો ધનકાલ સામાવાળા વીજ કુંપની દ્વારા ત્રણ માસની 
સમય મયાાદામાું ન કરીને સાત માસ જેટલો સમય લીિેલ હોઈ, સામાવાળા વીજ 
કુંપનીની ખામી ભરેલ સેવા અંગે સદર અપીલ દાખલ કરવાનુું કારણ ઉપસ્સ્થત 
થયેલ છે.  

૨.૪. અરજદારે નીચે મજુબ ધવનુંતી કરી. 
(૧) ફોરમના હકુમનો પેરા નું.૧ સુંપણૂા રદ્દ કરવો.  
(૨) અરજદારની પેરા નું.૨.૩(૨) થી (૫) દશાાવેલ માુંગણીને મુંજૂર કરવી. 
(૩) સામાવાળા વીજ કુંપની દ્વારા તા.૦૪.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ વસલૂલે ધમધનમમ ચાર્જની 

રકમ અરજદારને પરત ચકુવવા હકુમ કરવો.           
૩.૦. સનુવણી દરમ્યાન સામાવાળાએ નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર, શ્રીમતી કમળાબેન રતરુામ ગોહહલ દ્વારા કરજણ તાલકુાના ગામ દેથાણ ખાતે 

વાલણજ્ય હતે ુધવષયક ૧૩.૫ હક.વોટ વીજભારના વીજ જોડાણની અરજી તા.૦૯.૦૩.૨૦૧૭ ના 
રોજ નોંિણી કરાવવામાું આવેલ. અરજદારની સદર વીજ જોડાણની માુંગણીવાળા સ્થળની 
મોજણી તા.૧૦.૦૩.૨૦૧૭ ના રોજ કરવામાું આવેલ. અરજદાર સદર વીજ જોડાણની 
માુંગણીવાળા સ્થળે તબેલો બનાવવા માુંગતા હોઈ, પશપુાલન ધવભાગ/ તલાટીશ્રીનુું 
પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવા અથે પત્ર નું.૧૦૮૪ તા.૧૫.૦૩.૨૦૧૭ થી અરજદારને જાણ કરવામાું 
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આવેલ. પત્ર નું.૧૧૦૭ તા. ૧૬.૦૩.૨૦૧૭ ના રોજ સદર વીજ જોડાણની દરખાસ્ત ધવભાગીય 
કચેરી, જાુંબવુાને મોકલી આપેલ. પત્ર નું.૧૩૭૪ તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૭ ના રોજ અરજદારને 
રૂ.૧૦૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર પર સદર વીજ જોડાણ અન્ય કોઈ ઉપયોગમાું લેવામાું નહીં આવે 
તે અંગેનો બાુંહિેરી ખત રજૂ કરવા જાણ કરવામાું આવેલ. ત્યારબાદ અરજદારે બાુંહિેરીખત 
તથા તલાટીશ્રીનુું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ હત ુું. 

૩.૨. તા.૦૬.૦૫.૨૦૧૭ ના રોજ ધવભાગીય કચેરી દ્વારા સદર વીજ જોડાણ અંગેની મુંજૂરી આપવામાું 
આવેલ. તા.૧૧.૦૫.૨૦૧૭ ના રોજ SR No.4119236 મજુબ અરજદારને નીચ ે મજુબ 
અંદાજપત્ર આપવામાું આવેલ.  
Sr.No. Item Description Qty. Total Value (In Rs.) 

1 01: Tapping pole 11KV line 1 5,420.00 

2 04: DP 11KVHG Fuses W/O ABS 1 30,219.00 

3 20: 3HP 4W service connection (10-20HP)  1 7,599.00 

4 Adjustment of fixed charge 1 1,58,152.00 

5 Security Deposit for MSI Low & medium voltage 1 16,412.00 

6 Transformer charges 1 95,972.00 

 Total  3,13,774.00 

        
         સદર અંદાજપત્રની રકમ અરજદારે રસીદ નું.૦૫૬૬૩૮-૩૯ થી તા.૩૧.૦૫.૨૦૧૭ ના રોજ 

ભરપાઈ કરેલ. 
૩.૩. સામાવાળા વીજ કુંપનીના કોન્રાક્કટ એજન્સીના લોકો તા.૨૬.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ વીજ 

લાઈનની કામગીરી કરવા અથે સ્થળ પર ગયા હતા પરુંત ુવરસાદના કારણે સદર સ્થળ પર 
કાદવ-હકચડ થઈ જવાને કારણે કામગીરી થઈ શકેલ નહોતી. ત્યારબાદ સદર વીજ લાઈનની 
કામગીરી તા.૧૨.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ પણૂા કરવામાું આવેલ હતી. સદર વીજ લાઈનના કામ 
માટે કરવામાું આવેલ મોજણી મજુબ કોન્રાકટરના માણસો દ્વારા કામગીરી શરૂ કરાતાું ધ્યાન 
પર આવેલ કે અરજદારને વીજ જોડાણ આપવા માટે નાખવાપાત્ર વીજ લાઈન મેદાનના 
મધ્યમાુંથી પસાર થાય છે, તેથી બાળકોને રમવાના મેદાનની મધ્યમાું લાઈન નાખવાને 
બદલે મેદાનના હકનારેથી લાઈન નાખવામાું આવેલ હતી, જેના કારણે આ વીજ લાઈનની 
લુંબાઈ મળૂ મોજણી વખતે કરવામાું આવેલ લુંબાઈ કરતાું ૨૮ મીટર વધ ુથયેલ. તદ્દપરાુંત 
સદર વીજ જોડાણ માટેના અંદાજપત્રમાું 70 mm2 HT cable wire ની દરખાસ્તને મુંજૂર 
કરવામાું આવેલ, પરુંત ુ70 mm2 cable wire ઉપલબ્િ ન હોવાથી 95 mm2 cable wire 

નાખીને વીજ લાઈનનુું કામ તા.૧૨.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ પણૂા કરવામાું આવેલ. આમ, ઉપર્ુાક્કત 
કારણોસર અંદાજપત્રના તફાવતની રકમ પેટે રૂ.૪૭,૮૫૯/- નુું વિારાનુું અંદાજપત્ર 
તા.૧૪.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ અરજદારને આપવામાું આવેલ. 

૩.૪. અરજદારની તા.૧૧.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ કરાયેલ ગ્રાહક તકરાર ધનવારણ કધમટી, ધવભાગીય 
કચેરી, જાુંબવુા સમક્ષની ફહરયાદ અંગેની સનુવણી બાદ પત્ર નું. ૭૧૬૫ તા.૧૨.૦૯.૨૦૧૭ 
દ્વારા હકુમ અન્વયે જણાવેલ કે સદર વીજ જોડાણની વીજ લાઈન રમતના મેદાનની વચ્ચેથી 
પસાર થતી હોઈ, સ્થાધનક ગામ લોકોની મૌલખક રજૂઆતના આિારે સદર વીજ લાઈન 
રમતના મેદાનના છેડા પરથી ઉભી કરવામાું આવેલ હોઈ, વીજ લાઈનની લુંબાઈમાું ૨૮ 
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મીટર વિારો થયેલ છે તથા 70 mm2 cable ઉપલબ્િ ન હોઈ 95 mm2 cable નાખીને 
વીજ લાઈનના ખચાના તફાવત પેટે પાઠવવામાું આવેલ હોઈ, સદર તફાવતની રકમ 
ભરવાપાત્ર છે.  

૩.૫. ધવભાગીય કચેરી, જાુંબવુાના હકુમની સામે વતુાળ કચેરી, વડોદરા સમક્ષ અરજદારે સદર 
બાબત અંગે ફહરયાદ દાખલ કરેલી. અરજદારે માહહતી અધિકાર અધિધનયમ ૨૦૦૫ હઠેળ 
તા.૨૦.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ જરૂરી માહહતી સામાવાળા વીજ કુંપની પાસે માુંગલે, જેના 
દસ્તાવેજની નકલ અરજદારને સામાવાળા વીજ કુંપની દ્વારા ધનહદિષ્ટ જોગવાઈ અન્વયે પરૂી 
પાડવામાું આવેલ હતી.  

૩.૬. ગ્રાહક ફહરયાદ ધનવારણ ફોરમ, વડોદરા દ્વારા અરજદારની ફહરયાદ અન્વયે નીચે મજુબ હકુમ 
કરવામાું આવેલ. 

 (અ) અરજદારને વીજ જોડાણ આપવા માટે જરૂરી સાઈઝના કેબલ ઉપલબ્િ ન હોવાને 
કારણે જે કેબલ નાખી વીજ જોડાણ આપવામાું આવેલ છે તે અન્વયેના તફાવતની રકમ 
અરજદાર દ્વારા ભરપાઈ કરવાપાત્ર છે અને  

 (બ) વીજ જોડાણ આપવા માટે વે-લીવની સમસ્યાને કારણે વીજ લાઈનની લુંબાઈમાું 
વિારો થયેલ છે, જેના કારણે અંદાજપત્રની રકમમાું વિારો થયેલ છે, તે લાઈન ચાર્જની 
રકમ કરજણ-૨ પેટા-ધવભાગીય કચેરીના જુધનયર ઈજનેરશ્રી ચાવડા પાસેથી વસલૂવામાું 
આવે.         

૩.૭. પત્ર નું.૧૩૩૪ તા.૦૨.૦૪.૨૦૧૮ દ્વારા અરજદારને અંદાજપત્રના તફાવતની રકમ ચકુવવા 
જાણ કરવામાું આવેલ છે. અરજદારનુું વીજ જોડાણ જે unconnected released તરીકે 
કાયારત છે તે પેટે ધમધનમમ વીજલબલની રકમ તથા અંદાજપત્રના તફાવતની રકમ અરજદારે 
તા.૦૪.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ હતી. અરજદારનુું સદર વીજ જોડાણ 
તા.૦૬.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ કાયાાસ્ન્વત કરવામાું આવેલ છે. 

૩.૮. સામાવાળા વીજ કુંપની દ્વારા ફોરમ સમક્ષની સનુવણી દરમ્યાન આપવામાું આવેલ મૌલખક 
સચૂના અનસુાર તા.૧૨.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ અરજદારના સદર વીજ જોડાણના સ્થળ પર 
અરજદારની હાજરીમાું મોજણી કરવામાું આવેલ, જેના અહવેાલની નકલ રજૂ કરી.   

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સનૂાવણી દરમ્યાન અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલા 

દસ્તાવેજી પરુાવાઓને આિારે નીચે મજુબના ધનણાય ઉપર આવુું છું. 
૪.૧. અરજદારે તેમની હાલની રજૂઆતમાું નવા વીજ જોડાણ મેળવવાની કાયાવાહીમાું નીચેના 

ત્રણ મદુ્દા ઉપસ્સ્થત કરેલ છે. 
 (૧) અંદાજપત્રની રકમ ધનયમોનસુાર વસલુ કરેલ નથી. 
 (૨) અરજદારના વીજ જોડાણ અંગે ધમધનમમ ચાર્જની રકમ ખોટી રીતે વસલૂેલ છે. 
 (૩) અરજદારના નવા વીજ જોડાણ અંગ ેઅંદાજપત્રનાું નાણાું ભરપાઈ કયાા બાદ ધનયત 

સમય મયાાદામાું વીજ જોડાણ ચાલ ુકરેલ ન હોઈ, તે અંગે વળતરની માુંગણી કરેલ છે. 
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૪.૨. અરજદારે પેરા નું. ૨.૨(૧) માું દશાાવ્યા મજુબ ધમલકત નું.૨/૧૮૩/૧, રે.સ.નું./બ્લોક નું.૪૮૨, 
ગામ દેથાણ ખાતે વાલણજ્ય હતેનુા (તબેલાના) વપરાશ અંગે ૧૩.૫ હક.વોટ વીજભારનુું વીજ 
જોડાણ મેળવવા માટે તા.૦૯.૦૩.૧૭ ના રોજ અરજી નોંિવેલ છે જેનો SR No.4012222 છે.  

૪.૩. (૧)તા.૧૬.૦૩.૧૭ ના રોજ નાયબ ઈજનેર, કરજણ દ્વારા સદર અરજી અંગે સ્થળ મોજણી કયાા 
બાદ ધવભાગીય કચેરીને દરખાસ્ત મોકલાવેલ છે, જેમાું નીચે મજુબ ધવગત દશાાવેલ છે.  

 Work involved: ‘D’ type.  HT ABC:     0.06 Km. 
 Transformer:  16KVA 1 No.  Estimated Exp.:Rs.193433/- 
 Name of feeder: 11KV Meghdut Ind.  

સદર દરખાસ્ત અન્વયે ધવભાગીય કચેરી દ્વારા વાલણજ્ય વીજ વપરાશ અંગેનો નકશો રજૂ 
કરવા અને રૂ.૧૦૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર પર સદર premises માું વીજ વપરાશ કરવા 
અંગેની સુંમધત માુંગવામાું આવેલી. તેના સુંદભામાું અરજદારે તા.૧૦.૦૪.૧૭ નો બાુંહિેરી 
ખત તથા તલાટી-કમ-મુંત્રીનો તા. ૧૫.૦૩.૧૭નો પશપુાલનના તબલેા અંગેનો દાખલો 
રજૂ કરેલ છે. 

(૨)તા.૨૫.૦૪.૧૭ના રોજ નાયબ ઈજનેર, કરજણ દ્વારા સદર નવા વીજ જોડાણની અરજી 
અન્વયે દરખાસ્ત બનાવી ધવભાગીય કચેરીને મોકલી આપેલ છે, જેમાું નીચ ેમજુબની 
ધવગત દશાાવેલ છે.       

    Work involved: ‘D’ type.     HT ABC 70mm2:     0.175 Km. 
    Transformer: 16KVA 1 No.     Estimated Exp.:Rs.297361/- 
     

Name of feeder: 11KV Oslam JGY. 
 

(૩)તા.૦૬.૦૫.૧૭ ના પત્ર નું.૩૨૧૦ થી વતુાળ કચેરી દ્વારા સદર વીજ જોડાણની તાુંધત્રક 
મુંજૂરી આપવામાું આવેલ છે. 

(૪)તા.૧૧.૦૫.૧૭ ના રોજ SR No.4119236 મજુબ અરજદારને પેરા નું.૩.૨ માું દશાાવ્યા 
મજુબનુું અંદાજપત્ર આપવામાું આવેલ છે, જેનાું નાણાું અરજદારે તા.૩૧.૫.૧૭ ના રોજ 
ભરપાઈ કરેલ છે. 

(૫)સદર વીજ જોડાણની જગ્યાએ પાણી ભરાઈ ગયેલ હોવાના કારણે તથા કાદવ હકચડ થઈ 
ગયેલ હોવાના કારણે વીજ લાઈનના થાુંભલા ઉભા કરી શકાયેલ નહી, જે અંગેની જાણ 
તા.૨૬.૦૭.૧૭ ના રોજ અરજદારને કરવામાું આવેલ છે.  

(૬)સામાવાળા નાયબ ઈજનેર દ્વારા સિુારેલ દરખાસ્ત તા.૨૫.૦૭.૧૭ ના રોજ ધવભાગીય 
કચેરીને રજૂ કરવામાું આવેલ, જેમાું નીચે જણાવ્યા મજુબ ધવગત દશાાવેલ છે. 

    Work involved: ‘D’ type.     HT ABC :     0.203 Km. 
    Transformer: 16KVA 1 No.     Estimated Exp.:Rs.322665/-- 

     Name of feeder: 11KV Oslam JGY. 
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(૭)  તા.૧૪.૦૮.૧૭ ના રોજ પત્ર નું.૪૪૪૧ દ્વારા વીજ લાઈન તફાવત પેટેનુું અંદાજપત્ર 
રૂ.૪૭૮૫૯/- નુું અરજદારને આપવામાું આવેલ. 

(૮)  તા.૩૦.૦૮.૧૭ ના રોજ પત્ર નું.૫૮૦૫ મજુબ સિુારેલ દરખાસ્તને વતુાળ કચેરી,  
વડોદરા દ્વારા મુંજૂર કરવામાું આવેલ છે, જેમાું મુંજૂર કરેલ કામ નીચ ેમજુબ છે. 

  
Type of work involved Quantity of work involved 

HT line HT-0.203 Km. 95 mm2 HT ABC on PSC pole 

LT line LT- O 

Transformer 16 KVA:  1 No. 

 

(૯)  તા.૩૧.૦૮.૧૭ ના રોજ પત્ર નું.૪૬૫૨ મજુબ સામાવાળા દ્વારા વીજ લાઈનનુું કામ પણૂા  
કરી અરજદારને ટેસ્ટ રીપોટા  રજૂ કરવા અથે Two month notice (TMN) આપવામાું 
આવેલ છે. તા.૩૦.૧૦.૧૭ સિુીમાું ટેસ્ટ રીપોટા રજૂ ન કરવા બાબતે સામાવાળા દ્વારા 
ધમધનમમ વીજલબલ ચાલ ુકરવામાું આવશે તેમ જણાવેલ છે.  

(૧૦) સામાવાળા દ્વારા તા.૦૮.૧૨.૧૭ ના રોજ પત્ર નું.૫૭૨૧ દ્વારા અરજદારના વીજ જોડાણના 
વીજ લાઈનના કામ અંગ ેસ્થાધનક ગ્રામજનો દ્વારા વાુંિો ઉઠાવેલ હોઈ, વીજ લાઈનના 
રૂટ બદલી વીજ લાઈન ઉભી કરેલ હોઈ, ૨૮ મીટર વીજ લાઈનની લુંબાઈ વિી ગયેલ 
હોઈ, તે અંગેની જાણ કરેલ છે.  

(૧૧)  તા.૦૬.૦૧.૧૮ ના રોજ પત્ર નું.૭૮-અ થી નાયબ ઈજનેર, કરજણ દ્વારા ધવભાગીય   
કચેરીને સદર અરજદારના વીજ જોડાણના વીજ લાઈનના કામ અંગ ેમાહહતી રજૂ 
કરેલ છે તે મજુબ વીજ જોડાણનુું સરવે કામ જુનીયર ઈજનેર તથા લાઈન સ્ટાફ દ્વારા 
કરવામાું આવેલ. સદર જગ્યાએ વીજ લાઈનના થાુંભલા ઉભા કરતી વખતે રમતના 
મેદાનમાું વાુંિો ઉપસ્સ્થત થતાું, વીજ લાઈનના થાુંભલા રમતના મેદાનમાું છેવાડ ેઉભા 
કરવામાું આવેલ. સદર વીજ લાઈન ઉભી કરવા માટે 70 mm2 HT ABC cable 
સ્થાધપત કરવા મુંજૂરી મળેલ, પરુંત ુ70 mm2 HT ABC cable  હયાત ન હોઈ 95 

mm2 HT ABC cable વાપરી સદર વીજ લાઈનનુું કામ પણૂા કરવામાું આવેલ અને 
આ કારણોસર વીજ લાઈનનુું અંતર ૨૮ મીટર વિી જવા પામેલ, જેથી અરજદારને 
વિારાની લાઈનના અંદાજપત્ર પેટે રૂ.૪૭૮૫૯/- વધ ુભરપાઈ કરવા જણાવેલ છે, જે 
રકમ ભરપાઈ કરેલ ન હોવાથી વીજ જોડાણ ચાલ ુકરી આપેલ નથી. 

૪.૪. અરજદારની સદર નવા વીજ જોડાણની અરજી અન્વયે અંદાજપત્રનાું નાણાું વસલુવા સુંદભ ે
નીચે મજુબની જોગવાઈને ધ્યાને લઈ શકાય.    
(૧)  GERC (Licensee’s Power to Recover Expenditure Incurred in providing   

Supply And Other Miscellaneous Charges) Notification No.9/2005 માું  
Chapter No. IV ના પેરા નું. ૪ માું નીચે મજુબ દશાાવેલ છે. 

        PROVISION FOR LOW TENSION SUPPLY: 
        “In case of applications for Low Tension supply, where such supply requires only 

laying the service line from the existing distributing main to the consumer’s 
premises, the Distribution licensee shall estimate the cost of service line and the cost 
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of terminal and metering arrangements at the premises of the consumer, but not 
including the cost of meter. The estimate of the cost of electric line, electrical plants 
and metering arrangements shall be based on the latest cost data as published by 
the Distribution Licensee. In respect of above consumers the Distribution Licensee 
may dispense with the process of preparation of detailed individual estimate and 
instead charge on the basis of per KW of contracted load and per Meter rate. 
Although, it will not prepare individual estimate, the Distribution Licensee shall 
maintain the cost incurred in respect of such categories of the consumers who are 
provided with electricity only through extension of service line (with out undertaking 
any of the work like DTR or laying of HT line). The average cost incurred (according 
to the latest cost data as published by the Distribution Licensee) shall be used as the 
yard stick for determining the per kW cost of these categories of consumers.” 

 

4.5. 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”. 

4.6. 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. 

4.7. 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”. 
 

4.8. 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 
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supply and to supply electricity in accordance with the provisions 

contained in this Act”.  

4.9. 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. 

4.10. 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 service connection charges will be same 

as mentioned in GERC letter dated 24.06.2014. 

૪.૧૧. અરજદારની હાલની નવા વીજ જોડાણની અરજી તબલેા(ઢોરવાડા) માટે ની છે, જેમાું ૧૩.૫ 
હક.વોટ વીજભારની માુંગણી ગામતળની બહાર ખેતી ધવષયક જમીનમાું કરવામાું આવેલ છે, 

જે સુંજોગોમાું સામાવાળા દ્વારા ગજુરાત સરકારના તા.૨૪.૦૧.૨૦૧૭ના ઠરાવ મજુબ અરજદાર 
પાસે અંદાજપત્રની રકમ વસલૂેલ છે. આમ, અંદાજપત્રની રકમની વસલૂાત અથે હાલનો 
સદર પ્રશ્ન ઉપસ્સ્થત થયેલ છે, જેમાું ગજુરાત ધવદ્યતુ ધનયુંત્રક આયોગ દ્વારા સ્થાધપત 
જાહરેનામા નું.૦૯/ ૨૦૦૫ તથા ત્યારબાદ વીજ કુંપનીની દરખાસ્ત અન્વયે મુંજૂર કરવામાું 
આવેલ KW based recovery મજુબ વસલુાત કરવી કે તા.૨૪.૦૧.૨૦૧૭ ના ઠરાવ મજુબ 
વસલૂાત કરવી તે અંગેનો પ્રશ્ન ઉપસ્સ્થત થયેલ છે. તબેલા (ઢોરવાડા)ના હતે ુમાટે ખેતી 
ધવષયક જમીનમાું થ્રી ફેઈઝ  વીજ જોડાણ આપવા અંગ ેસ્પષ્ટ રૂપરેખા તા.૨૪.૦૧.૨૦૧૭ ના 
ઠરાવમાું જારી કરાયેલ છે, જ્યારે  ગજુરાત  ધવદ્યતુ  ધનયુંત્રક આયોગના જાહરેનામા નું.૯/ 
૨૦૦૫ માું ધનહદિષ્ટ કરેલ જોગવાઈ મજુબ તમામ પ્રકારના હતેનુા વીજ જોડાણો અંગ ે
અંદાજપત્રનાું નાણાું વસલૂ કરવાની જોગવાઈ દશાાવેલ છે.  

૪.૧૨. ગજુરાત ધવદ્યતુ ધનયુંત્રક આયોગ દ્વારા પ્રસ્થાધપત જાહરેનામા નું.૯/૨૦૦૫ તથા ત્યારબાદ 
મુંજૂર કરવામાું આવેલ KW based recovery મજુબ નવા વીજ જોડાણ િારકો પાસેથી 
વસલૂવાપાત્ર રકમ પ્રસ્થાધપત જોગવાઈને અનમુોહદત કરતી હોઈ, અરજદાર પાસેથી તેઓના 
વીજ જોડાણની વીજમાુંગ મજુબ KW based અંદાજપત્ર વસલૂવાને પાત્ર થાય છે.  

 વીજ લાઈન પેટે વસલૂલે મળૂ રકમ માુંથી KW based recovery પેટેની રકમ બાદ કરીને 
તફાવત પેટેની રકમ અરજદારને પરત કરવાપાત્ર હોઈ, હદન ૬૦ માું તે રકમ પરત ચકૂવવા 
આદેશ કરવામાું આવે છે. 
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૪.૧૩. પેરા નું. ૩.૩ માું દશાાવ્યા મજુબ નવા વીજ જોડાણ માટેની વીજ લાઈનનુું સ્થાપનનુું કાયા 
તા.૧૨.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ પણૂા કરવામાું આવેલ છે.  

 પેરા નું.૪.૩(૯) માું દશાાવ્યા મજુબ સામાવળા દ્વારા Two Month Notice અરજદારને 
તા.૩૧.૦૮.૧૭ ના રોજ પાઠવવામાું આવેલ છે.  

 ગજુરાત ધવદ્યતુ ધનયુંત્રક આયોગના જાહરેનામા નું. ૪ વષા ૨૦૧૫, ક્કલોઝ નું.૪.૪૨ માું દશાાવેલ 
જોગવાઈ નીચે મજુબ છે.      

“On completion of the work, Licensee shall inform to the applicant for availing the power supply 

and if the applicant fails to avail of the power within the period of sixty days from such intimation, 

he shall be liable to pay the demand charges and minimum monthly charges as applicable. The 

Distribution Licensee may, in special circumstances, extend the above period of sixty days.” 
 

સદર જોગવાઈ અંતગાત સામાવાળા દ્વારા વીજ લાઈનનુું કાયા પણૂા કરીને (ટેસ્ટ રીપોટા રજૂ 
કરવા) અરજદારને બે માસની સમય મયાાદામાું જણાવવામાું આવેલ છે. અરજદારે વીજ 
સ્થાપન પરનો ટેસ્ટ રીપોટા જે તે સમય મયાાદામાું રજૂ કરેલ ન હોઈ, સામાવાળા દ્વારા ધમધનમમ 
વીજલબલ અરજદાર પાસેથી વસલૂલે છે. સામાવાળાની સદર કાયાવાહી પ્રવતામાન ઉપર્ુાક્કત 
જોગવાઈ હઠેળ સુંલગ્ન હોઈ, ધમધનમમ ચાર્જની રકમ વસલૂવા પાત્ર છે. 

૪.૧૪. અરજદારે નવા વીજ જોડાણ પેટે અંદાજપત્રની રકમ તા.૩૧.૦૫.૨૦૧૭ ના રોજ ભરપાઈ 
કરેલ છે. સામાવાળા દ્વારા વીજ લાઈનનુું કામ તા.૧૨.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ પણૂા કરવામાું આવેલ 
છે. સદર વીજ લાઈનના કાયામાું way leave નો પ્રશ્ન પણ ઉપસ્સ્થત થયેલ હોઈ, વીજ લાઈન 
સ્થાધપત કરવા અંગેનો route પણ બદલેલ છે. અરજદારે સદર વીજ લાઈનનુું કાયા પણૂા 
થયા બાદ તેમજ Two Month Notice મળ્યા બાદ પણ વીજ સ્થાપન અંગેનો ટેસ્ટ રીપોટા 
ધનયત બ ેમાસમાું રજૂ કરેલ નથી. અરજદારે ટેસ્ટ રીપોટા તા.૦૫.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ રજૂ 
કરેલ હોઈ સામાવાળા દ્વારા અરજદારનુું વીજ જોડાણ તા.૦૬.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ ચાલ ુકરવામાું 
આવેલ છે. અરજદારના નવા વીજ જોડાણમાું વીજ લાઈનના કામ અંગેના પ્રશ્નો તથા way 

leave અંગેનો પ્રશ્ન પણ ઉપસ્સ્થત થયેલ છે, ત્યાર બાદ વીજ લાઈનનુું કામ સામાવાળા દ્વારા 
પણૂા કરવામાું આવેલ છે. સદર સુંજોગોમાું અરજદારનુું વીજ જોડાણ સામાવાળા દ્વારા 
ધવલુંબથી ચાલ ુકરવામાું આવેલ છે તે વાત સ્વીકારવાપાત્ર નથી.   

૪.૧૫. આ રીતે ઉપર્ુાક્કત પેરા નું. ૪.૧૨, ૪.૧૩ તથા ૪.૧૪ મજુબ હકુમ કરવામાું આવે છે. 
૪.૧૬. ખચા અંગ ેકોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૧૭. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરવામાું આવે છે. 
 
         (હદલીપ રાવલ) 
         ધવદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૨૦.૦૬.૨૦૧૮. 


