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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૫૫/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રીમતી અિિીબેિ સજુીતભાઈ ભાયાણી  
   ૬૬-કંુજ સોસાયટી, અલકાપરુી, િડોદરા.  
      
રજૂઆત કરિાર: શ્રી એસ.એ.પટેલ, અવિકૃત પ્રવતવિવિ  
   શ્રી એમ.એ.પટેલ, અવિકૃત પ્રવતવિવિ  
  

વિરૂધ્િ 
સામાિાળા : િાયબ ઈજિેર, 

મધ્ય ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
પેટા-વિભાગીય કચેરી, કોયલી-૩૯૧૩૩૦.    

 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી ડી.એિ.યાદિ, િાયબ ઈજિેર, એમજીિીસીએલ, કોયલી.     
 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે,  મધ્ય ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, િડોદરાિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી 

ફરરયાદ િ.ં MG-I-10-2016-17 અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૭૭ તા.૧૪.૦૬.૨૦૧૭ િા 
હકુ્મથી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ 
કરી કેસ િ.ં૫૫/૨૦૧૭ થી િોંિેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા. ૨૪.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ં
આિી. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે ગામ અંપાડિા રેિન્ય ુસરિે િ.ં૨૯૨/પૈકી૧ મા ંઘરિપરાશિા હતે ુમાટે િવુ ંિીજ 

જોડાણ મેળિિા જરૂરી દસ્તાિેજી પરુાિા સાથે સામાિાળાિી કોયલી પેટા-વિભાગીય કચેરી 
ખાતે તા.૦૭.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ અરજી કરી, જેિે સામાિાળા કોયલી પેટા-વિભાગીય કચેરીિા 
પત્ર િ.ં ૨૦૯૪ તા.૧૭.૦૪.૨૦૧૭  થી િામજૂંર કરિામા ંઆિેલ. 

૨.૨. અરજદારે તા.૦૯.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજ સામાિાળાિા ફોરમ સમક્ષ ફરરયાદ દાખલ કરેલ, જેિો 
હકુમ તા. ૧૪.૦૬.૨૦૧૭ િા રોજ કરિામા ંઆિેલ, જેિાથી અસતંોષ હોઈ, સદર રજૂઆત 
દાખલ કરી, િીચે મજુબિા કારણો રજૂ કયાા.  
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(૧) અરજદારે િવુ ંિીજ જોડાણ મેળિિા કરેલ અરજીિી સાથે દસ્તાિેજી પરુાિા જેિા કે 
બાિંકામિી પરિાિગી તથા િકશો સામેલ કરેલ. સદર વમલકતિો સમાિેશ ગ્રીિ 
પટ્ટામા ંથતો હોઈ બીિ-ખેતીિી મજૂંરી મેળિિાિી થતી િ હોઈ, તેમજ વિયમ મજુબ 
કુલ જમીિિા 5% વિસ્તારમા ંબાિંકામિી પરિાિગી મેળિેલ છે. આમ, અરજદાર 
વિયમ મજુબ િીજ જોડાણ મેળિિા પાત્રતા િરાિે છે.  

(૨)   સદર ફરરયાદ અંગે અગાઉ ફોરમ દ્વારા હકુમ પત્ર િ.ં MGVCL/Regu./ 

forum/365 dated 13.06.2014 િા રોજ િિા િીજ જોડાણ બાબતે હકુમ કરિામા ં
આિેલ, જેમા ંઘર િપરાશ તેમજ તેિા બાિંકામ માટે િીજ જોડાણ મેળિિા સદંભે 
હકુમ કરિામા ંઆિેલ છે. સદર હકુમિા આિારે સામાિાળા દ્વારા અરજદારિે બાિંકામ 
માટે હંગામી થ્રી ફેઈઝ િીજ જોડાણ આપિામા ંઆિેલ છે, અિે હિે કાયમી િીજ 
િપરાશિી માગંણી કરાતા ં સામાિાળાએ પત્ર દ્વારા જણાિેલ છે કે સરકારશ્રીિા 
પ્રિતામાિ પરરપત્ર અનસુાર ગામતળિી બહારિા વિસ્તારમા ંરહણેાકંહતે ુઅંગેિા િીજ 
જોડાણ આપિા અંગેિી કોઈ જોગિાઈ િથી.  

(૩) અરજદારે િગર વિયોજક, શહરેી વિકાસ સત્તા મડંળ, િડોદરાિી કચેરીએથી સદર 
જમીિમા ં ફામા હાઉસિા બાિંકામ માટે વિકાસ પરિાિગી તથા િકશાિી મજૂંરી 
મેળિેલ છે. 

૨.૩. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે જણાિેલ કે અરજદારિા સદર િીજ જોડાણિી માગંણી િાળા 
વિસ્તારમા ંVUDA દ્વારા મજૂંરી આપિામા ંઆિેલ છે. અરજદારે ૯૪ રક.િોટ િીજભાર માટે 
ભારે દબાણનુ ંિીજ જોડાણ મેળિિા સામાિાળાિે અરજી િોંિાિેલ છે તથા તેિા અંદાજપત્રિી 
રકમ પણ ભરપાઈ કરેલ છે, પરંત ુસામાિાળા સાથે કરારખત કરેલ િથી. અરજદારે માગેંલ 
સદર િીજ જોડાણિા િીજભારિા િીજ ઉપકરણો એક સાથે ચલાિિાિા ંિ હોિાથી સદર ૯૪ 
રક.િોટ િીજભાર ઉલચત િ લાગતા ંતેિે ઘટાડીિે ૧૨ રક.િોટ માટેિા િિા િીજ જોડાણિી 
અરજી કરેલ છે.       

૨.૪. ગજુરાત ટાઉિ પ્લાવિિંગ એન્ડ ડિેલોપમેન્ટ એક્ટ, ૧૯૭૬ અનસુાર ખાસ રકસ્સામા ંઅરજદારિી 
રજૂઆતિે ધ્યાિ પર લઈ જે તે હયાત વિયમોનસુાર િવુ ંિીજ જોડાણ અપાિિા સામાિાળાિે 
હકુમ કરિા અરજદારે વિિતંી કરી.   

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. પેરા િ.ં ૨.૧મા ંદશાાવ્યા મજુબ અરજદારે રે.સ.િ.ં૨૯૨ પૈકી ૧મા ંઘર િપરાશિા હતે ુમાટે ૧૨ 

રક.િોટ િીજભારનુ ંથ્રી ફેઈઝ િીજ જોડાણ મેળિિા તા.૦૭.૦૩.૨૦૧૭િા રોજ અરજી િોંિાિેલ, 
જે અન્િયે િીજ જોડાણ મેળિિાિા સ્થળનુ ંસરિે કામ અરજદારિા પ્રવતવિવિિી હાજરીમા ં
કરિામા ંઆિેલ. અરજદારે સદર િીજ જોડાણ CPS feeder અથિા જ્યોવતગ્રામ ફીડર પરથી 
મેળિિા અરજ કરેલ. 

૩.૨. સરકારશ્રીિા પ્રિતામાિ પરરપત્ર િ.ં GUVNL/Tech-2/RNR/2719 dated 30.01.2017 

અનસુાર ગામતળિી બહાર રહણેાકં હતે ુઅંગેિો થ્રી ફેઈઝ િીજ જોડાણ આપિા અંગે કોઈ 
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જોગિાઈ દશાાિેલ િથી, જેથી અરજદારિી પેરા િ.ં ૨.૧ મા ંદશાાિેલ િીજ જોડાણિી અરજી 
તા.૨૦.૦૩.૨૦૧૭િા રોજ પત્ર િ.ં૧૫૬૬દ્વારા રદ્દ કરિામા ંઆિેલ. ત્યાર બાદ અરજદારિે ફરી 
િખત પત્ર િ.ં ૨૦૯૪ તા.૧૭.૦૪.૨૦૧૭િા રોજ સદર િીજ જોડાણિી અરજી રદ્દ કરેલ છે તેમ 
જણાિિામા ંઆિેલ.   

૩.૩. ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમ દ્વારા પણ અરજદારિી સદર ફરરયાદ અન્િયે હુકમ કરીિે 
જણાિેલ છે કે ગજુરાત ઉર્જા અિે પેટ્રોકેવમકલ્સ વિભાગિા ઠરાિ ક્રમાકં ૨૦૧૬-૩૮૮૫-ક૧ 
તા.૨૪.૦૧.૨૦૧૭ મજુબ અરજદારિી માગંણી મજુબનુ ંઘર િપરાશિા હતે ુમાટેનુ ં૧૨ રક.િોટ 
િીજ ભારનુ ંથ્રી ફેઈઝ િીજ જોડાણ રે.સ.િ.ં૨૯૨પૈકી૧, ગામ અંપાડ ખાતે ગામતળિી બહાર 
હોિાથી મજૂંર કરી શકાય િહી.  

૩.૪. ફોરમિા તા.૧૪.૦૬.૨૦૧૭ િા હકુમ બાદ અરજદારે ભારે દબાણનુ ં િીજ જોડાણ મેળિિા 
સામાિાળાિે તા.૧૦.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ અરજી િોંિાિેલ છે તથા અંદાજપત્રિા ં િાણા ં
તા.૧૧.૦૮.૨૦૧૭િા રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. સદર િીજ જોડાણ આપિા અંગેિી કાયાિાહી પણ 
હાથ િરેલ છે.  

૩.૫. અરજદારિા સદર સ્થળ પર અરજદારિા િામે હંગામી િોરણે ૧૦ રક.િોટ િીજભારનુ ંિીજ 
જોડાણ આપિામા ંઆિેલ છે, જે હાલમા ંહયાત છે. 

૩.૬. સરકારશ્રીિા ઠરાિ અન્િયે,  GUVNL દ્વારા તા.૩૦.૦૧.૨૦૧૭ િા રોજ ર્જરી કરેલ પરરપત્ર 
મજુબ, અરજદારિે ઘર િપરાશ હતેનુ ુ ં ૧૨ રક.િોટ િીજભારનુ ં થ્રી ફેઈઝ િીજ જોડાણ 
ગામતળિી બહાર મળી શકે તેમ િ હોઈ, અરજદારિી અરજી રદ્દ કરેલ છે, જે કાયાિાહી 
વિયમોનસુાર છે.           

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સિૂિણી દર્યાિ અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાિાળાિી રજૂઆત અિે રજૂ કરાયેલા 

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આિારે િીચે મજુબિા વિણાય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. પેરા િ.ં ૨.૧ મા ંદશાાવ્યા મજુબ અરજદારે ગામ અંપાડ ખાતે રે.સ.િ.ં ૨૯૨પૈકી૧ મા ંઘર 

િપરાશિા હતે ુમાટે થ્રી ફેઈઝ િીજ જોડાણિી માગંણી કરી તા.૦૭.૦૩.૨૦૧૭િા રોજ અરજીિી 
િોંિણી કરાિી. અરજદારે અરજીિી સાથે સરિે િ.ં ૨૯૨પૈકી૧ િા ૭/૧૨ િો ઉતારો, ૮-અ િો 
ઉતારો, ગામિા િમિુા િ.ં૬ હક્ક પત્રક, િષા ૨૦૧૬-૧૭િી િેરા પાિતી તથા I.D. proof િી 
િકલ િગેરે સામેલ કરેલ. સદર િીજ જોડાણિી અરજી ગામતળ બહારિા વિસ્તારમા ંિીજ 
જોડાણ મેળિિા અંગેિી છે. અરજદારે િડોદરા શહરેી વિકાસ મડંળિી બ્લોક િ.ં ૨૯૨પૈકી 
િાળી જમીિમા ંફામા હાઉસિી વિકાસ પરિાિગી તથા િકશાિી િકલ રજૂ કરી. અરજદારે 
ફોરમ સમક્ષ જણાિેલ કે ગજુરાત ટાઉિ પ્લાિીંગ એન્ડ ડિેલોપમેન્ટ એક્ટ ૧૯૭૬ અનસુાર 
ખાસ રકસ્સામા ંઅરજદારિી વમલકતિો સમાિેશ થતો હોઈ, િીજ જોડાણ આપિા અરજદારે 
વિિતંી કરેલ છે.  

4.2. Initially Appellant had demanded three phase temporary connection 

for construction of Farm House at Revenue Survey No. 292 paiki 1 at 
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village Ampad  for 10 KW load demand. The area, where the 

connection is demanded is far away from Gamtal area and there is a 

limitation to cater power supply up to 3 KW from agriculture DOM 

feeder through SDT (Special Designed Transformer). The grievance of 

Appellant for getting temporary connection was registered before 

CGRF vide complaint No. MG-I-07-2014-15 which was decided by 

Forum vide letter No. 331 dated 26.05.2014. Aggrieved by said order, 

MGVCL had made review representation before CGRF, which was 

rejected by CGRF vide order No. 365 dated 13.06.2014 and directed 

Respondent to give electric connection as demanded by Appellant as 

a special case. Accordingly, Respondent had released temporary 

connection of 3 KW for purpose of Farm House. Now at the same 

premises Appellant is demanding three phase connection for 12 KW 

for Residential purpose. 

4.3. GERC has issued letter vide No.1378 dated 24.06.2014 whereby 

charges to be recovered for new connection/additional load/shifting 

of connection and for revision of service line charges payable by 

Applicant.  In this letter it was intimated by GUVNL that proposal of 

single phase lighting connection in agriculture land shall be allowed 

with load limit of 3 KW due to technical constraint of SDT and within 

same survey number where agriculture connection exists and GERC 

has directed that DISCOMs shall entertain all such applications 

including cases where agriculture connection does not exist in the 

same survey number and allowed to recover actual cost as per latest 

cost data subject to maximum amount of Rupees one lakh. The 

revised charges shall be effective from 1st July,2014. Thus, from 

above guidelines 3 KW load demand for single phase lighting 

connection in Ag. Land is allowed on the ground of technical 

constraint of SDT and with recovery of revised charges as per fixed 

cost recovery method. 

4.4. In the present case demand of Appellant is for 12 KW at outside of 

Gamtal area i.e. in Revenue Survey No. 292paiki1 at village Ampad 

and as per observations from above mentioned Para No. 4.3, 
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connection for 3 KW demand can be allowed to cater the demand of 

Appellant instead of 12 KW load demand. Forum has also denied 12 

KW three phase power supply of Appellant on the basis of guidelines 

mentioned in Para No. 3.3. 

4.5. During the course of hearing, Appellant has said that she had 

demanded 94 KW load at the said premises and paid the estimated 

amount, but agreement is not executed with Respondent. In this case, 

Appellant had previously opted HT power supply connection for 94 

KW load demand. Thereafter she had applied for 12 KW load demand 

and on denial of giving three phase electric connection by Respondent 

in agriculture land area, Appellant had approached before CGRF to 

get 12 KW three phase power supply in agriculture land area under 

special case. 

4.6. The action of Respondent for denying of more than 3 KW demand for 

residential purpose connection in agriculture land area on the ground 

of technical constraint of SDT installed on Ag. DOM feeder, is as per 

present norms and it is in order.          
4.7. I order accordingly. 

4.8. No order as to costs. 

4.9. With this order, representation/Application stands disposed of.  

 

 

 

 

(Dilip Raval) 

                    Electricity Ombudsman 
                      Gujarat State 
Ahmedabad. 

Date: 01.09.2017. 

 


