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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૯/૨૦૧૮ 

અરજદાર : શ્રી મિોજભાઈ િાલજીભાઈ િસાણી   
   ૧૭૬, િૈકંુઠધામ સોસાયટી, લક્ષ્મીકાતં આશ્રમ રોડ,   
   કતાર ગામ. સરુત-૩૯૫૦૦૪.   
રજૂઆત કરિાર: શ્રી ભાિેશભાઈ આર. પટેલ, અવધકૃત પ્રવતવિવધ  

 
વિરૂધ્ધ 

 
સામાિાળા : િાયબ ઈજિેર, 

દક્ષક્ષણ ગજુરાત િીજ કંપિી ક્ષલવમટેડ.  
ગ્રા્ય પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૨, િિયગુ કોલેજ રોડ, 
રાદેંર-૩૯૫૦૦૫. જી.સરુત.  

રજૂઆત કરિાર: શ્રી ડી.એિ.ચૌહાણ, િાયબ ઈજિેર, ડીજીિીસીએલ, રાદેંર  
 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, દક્ષક્ષણ ગજુરાત િીજ કંપિી ક્ષલવમટેડ, સરુતિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી 

ફરરયાદ િ.ં૧૪૮/૨૦૧૭-૧૮ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૨૦૯૪૨ તા.૨૨.૧૨.૨૦૧૭િા હકુ્મથી 
િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
િ.ં૯/૨૦૧૮ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા.૨૨.૦૨.૨૦૧૮ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧.  અરજદાર સરસ ગામે સરિે િ.ં/બ્લોક િ.ં ૨૦૨-બી ધરાિે છે, જેમા ંખેત મજુરિા રહણેાકં માટે 

મકાિ બિાિેલ છે. અરજદારે રાદેંર ગ્રા્ય પેટા-વિભાગીય કચેરીમા ં રૂ.૧૦૦/- ભરપાઈ કરી  
અરજી િોંધાિી િીજ જોડાણિી માગંણી કરેલ છે. આ અનસુધંાિે સામાિાળા દ્વારા   
રૂ.૪,૮૮,૬૦૫/- નુ ંઅંદાજપત્ર આપિામા ંઆિેલ છે, જે અરજદાર ભરી શકે તેમ િથી.           

૨.૨. ફોરમિા હકુમમા ંઅરજદારિી રજૂઆતિે ધ્યાિે લેિામા ંઆિેલ િથી અિે ન્યાયીક રીતે ચકુાદો 
આપેલ િ હોિાથી, અરજદારે િીચે મજુબ જણાિેલ. 
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(૧) ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગિા પત્ર ક્રમાકં ૧૧૯૩ તા. ૦૩.૦૬.૨૦૧૪ અન્િયે દરેક 
િીજ કંપિીએ વમવિમમ ખચચનુ ં અંદાજપત્ર આપિાનુ ં હોય છે. Infrastructure 

develop કરિાિી જિાબદારી જે તે કંપિીિી છે.  
(૨) GERC Supply Code No. 4/2015, Clause 4.9 to 4.20 મજુબ િિા િીજ જોડાણ 

આપિાિી કાયચિાહી કરિાિી હોય છે.  
(૩)     GERC Supply Code No. 4/2015, અિે પ્રિતચમાિ પરરપત્ર મજુબ ખેતીિાડી 

વિસ્તારમા ંઅરજદાર પાસેથી િધમુા ંિધ ુએક લાખ રુવપયા િસલુ કરી શકાય છે, તેમ 
છતા ંસામાિાળા દ્વારા રૂ. ૪,૮૮,૬૦૫/ - નુ ંઅંદાજપત્ર આપિામા ંઆિેલ છે. 

૨.૩.   (૧) GERC િા પત્ર િ.ં ૧૩૭૮ તા. ૨૪.૦૬.૨૦૧૪ તેમજ GUVNL િા પત્ર િ.ં૧૦૬૯ 
તા.૨૭.૦૬.૨૦૧૪ મજુબ રફક્સ્ડ ચાર્જ િસલુ કરી શકાય છે.  

(૨) સામાિાળાિા પરરપત્ર મજુબ જે જગ્યાએ જ્યોવતગ્રામ ફીડર તથા ખેતીિાડી ફીડરનુ ં
ક્રોસીંગ થતુ ંહોય તે જગ્યાએ જ એચ.ટી. લાઈિમા ંAriel Bunch Cable િાપરિાિો 
હોય છે, જેથી અકસ્માત વિિારી શકાય. અરજદારિા વિસ્તારમા ંસદર લાઈિમા ંક્રોસીંગ 
િથી તથા ઓિરહડે લાઈિ થકી િીજ જોડાણ આપી શકાય તેમ છે. 

(3) સરસ ગામિા હનમુાિજીિા મરંદરમાથંી જ્યોવતગ્રામ ફીડર પસાર થાય છે. હનમુાિજીિા 
મરંદર પાસે ટ્રાન્સફોમચર સેન્ટર બિાિી 1-phase 2 wire Ariel Bunch Cable િાખી 
િીજ જોડાણ આપી શકાય તેમ છે, છતા ં વિયમનુ ંખોટંુ અથચઘટિ કરી સામાિાળાએ 
અરજદારિે િધ ુરકમનુ ંઅંદાજપત્ર આપી િીજળીથી િકં્ષચત રાખેલ છે.  

(૪) સામાિાળાિા પરરપત્ર મજુબ ખેતી વિષયક િીજ જોડાણમા ંજેમ ટાઈમ સ્િીચ મકૂીિે 
િીજ જોડાણ આપિામા ંઆિે છે, તેમ હનમુાિજી મરંદર પાસેિા ટ્રાન્સફોમચરિી એલ.ટી. 
લાઈિ પર ટાઈમ સ્િીચ મકૂી િીજ જોડાણ આપી શકાય તેમ છે.  

૨.૪. અરજદારે વિદ્યતુ લોકપાલ કેસ િ.ં૫૭/ ૨૦૧૭ મા ંઆપિામા ંઆિેલ ચકુાદાિે ધ્યાિે લેિા 
જણાિેલ, તેમજ અરજદારિા િીજ જોડાણ અંગે ન્યાવયક હકુમ કરિા વિિતંી કરી.     

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદારે તા. ૧૧.૧૦.૨૦૧૭ િા રોજ ગામ સરસ, તા.ઓલપાડ ખાતે સરિે િ.ં ૨૦૨-બી િાળી 

ખેતીિી જમીિમા ં ખેત મજુર માટે બિાિિામા ં આિેલ રહણેાકં્િા મકાિમા ં રૂ.૧૦૦/- SR 

No.4441783 થી ભરપાઈ કરી, ૪ રક.િોટ િીજભારિા િીજ જોડાણ માટે માગંણી કરેલ. 
૩.૨. પેરા િ.ં ૩.૧ િી અરજી અંગે તા. ૧૩.૧૦.૨૦૧૭ િા રોજ સ્થળ તપાસ કરિામા ં આિેલ. 

અરજદારિા િીજ જોડાણ માટે ૦.૪૨ રક.મી. એચ.ટી. લાઈિ તથા ૫ કેિીએ નુ ં ટ્રાન્સફોમચર  
મજુબ દરખાસ્ત તૈયાર કરિામા ંઆિેલ જેિી મજૂંરી મેળવ્યા બાદ તા.૨૫.૧૦.૨૦૧૭ િા રોજ 
પત્ર િ.ં૫૫૧૪ દ્વારા અરજદારિે અંદાજપત્ર પાઠિિામા ંઆિેલ, જેમા ંRs.4,76,810/- Cost 

Contribution Charge, Rs.6500/- fixed charge and Rs.5295/- Security Deposit 

પેટે દશાચિિામા ંઆિેલ. 
૩.૩. અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ સદર અંદાજપત્ર સરકારશ્રીિા પ્રિતચમાિ પરરપત્ર િ.ંજીયિુી-

૨૦૧૬-૩૮૮૫-ક૧તા.૨૪.૦૧.૨૦૧૭મા ંદશાચિિામા ંઆિેલ વિયમો મજુબ આપિામા ંઆિેલ છે. 
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સદર પરરપત્રમા ં(૧) િાડી વિસ્તારમા ંછૂટા છિાયા ઘરોમા ંરહણેાકં હતે ુમાટે િીજ જોડાણ આપિા 
બાબતિા વિવતવિયમોિા પેટા િ.ં૪ – િીજચોરી અિે અકસ્માત વિિારિા આિા કિેક્શિિે 
િજીકિા હળિા દબાણિાળા હયાત િીજરેસામાથંી LT Ariel Bunch Cable દ્વારા અથિા 
HVDS પધ્ધવત દ્વારા િીજ પરૂિઠો પરૂો પાડિામા ંઆિશે અિે એચ.ટી. લાઈિ માટે ઓિરહડે 
એચ.ટી. કેબલિો ઉપયોગ ફરજીયાત કરિાિો રહશેે. સદર વિયમ મજુબ અરજદારિા િીજ 
જોડાણ માટે ૦.૪૨ રક.મી. HT લાઈિ માટે Ariel Bunch Cable િી રકિંમત અંદાજપત્રમા ં
લેિામા ંઆિેલ છે. આમ, અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ અંદાજપત્ર સરકારશ્રીિા પરરપત્ર મજુબ 
આપિામા ંઆિેલ હોઈ, વિયમ મજુબ છે. 

૩.૪. તા.૨૮.૦૨.૨૦૧૮ િા રોજ સામાિાળા દ્વારા િીચે મજુબ જિાબ રજૂ કરિામા ંઆિેલ. 
(૧) સરકારશ્રીિા પરરપત્ર િ.ંજીયિુી-૨૦૧૬-૩૮૮૫-ક૧ તા.૨૪.૦૧.૨૦૧૭ મા ં દશાચિિામા ં

આિેલ જોગિાઈ (૩) પેરા િ.ં૨ મજુબ ૩ રક.િોટ કરતા ંિધ ુઅિે ૬ રક.િોટ કરતા ંઓછા 
િીજભારિા ંિીજ જોડાણ હોય તો  સીંગલ ફેઈઝ િીજ જોડાણ જ્યોવતગ્રામ ફીડર પરથી 
સીંગલ ફેઈઝ ટ્રાન્સફોમચર લગાિીિે લાગ ુપડતા ટેરીફથી આપિામા ંઆિશે.  

(૨) ૩ રક.િોટ કરતા િધ ુ અિે ૬ રક.િોટથી ઓછા િીજભારિા િીજ જોડાણ માટે ગ્રાહકે 
િાસ્તવિક ખચચ અથિા રકલોિોટ આધારીત ફીક્સ ચાર્જ, બેમાથંી જે િધ ુહોય તે રકમ 
ચકૂિિાિી રહશેે.  

૩.૫. અરજદારિે આપિામા ં આિેલ િીજ જોડાણનુ ં અંદાજપત્ર સરકારશ્રીિા પ્રિતચમાિ વિયમો 
મજુબનુ ંહોઈ, તે ભરપાઈ થયા બાદ જ િીજ જોડાણ આપિાિી કાયચિાહી કરિામા ંઆિશે.      

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

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણચય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. પેરા િ.ં ૩.૧ મા ંજણાવ્યા મજુબ અરજદારે તા.૧૧.૦૧.૨૦૧૭ િા રોજ તાલકુો ઓલપાડિા  ગામ 

સરસિા સરિે િ.ં ૨૦૨-બી િાળી જમીિમા ંખેત મજૂરોિા રહણેાકં અથે ૪.૦ રક.િોટ િીજભારિી 
અરજી િોંધાિેલ છે.     

૪.૨. સામાિાળા દ્વારા તા.૧૩.૧૦.૨૦૧૭ િા રોજ સદર િીજ જોડાણનુ ંસરિે કરીિે જ્યોવતગ્રામ ફીડર 
પરથી માપણી કરીિે રૂ. ૪,૭૬,૮૧૦/- નુ ંઅંદાજપત્ર અરજદારિે પાઠિિામા ંઆિેલ છે. સદર 
િીજ જોડાણિે ‘D’ કેટેગરીમા ંએચ.ટી. લાઈિ તથા સીંગલ ફેઈજ ટ્રાન્સફોમચર દ્વારા િીજ લાઈિ 
સ્થાવપત કરીિે જ્યોવતગ્રામ ફીડર પરથી િીજ જોડાણ આપિા અથે સામાિાળા દ્વારા કાયચિાહી 
કરીિે િીજ જોડાણ મજૂંર કરેલ છે. 

૪.૩. અરજદારિા િીજ જોડાણિે ખેતી વિષયક જમીિમા ંરહણેાકં વિષયક હતે ુમાટે િીજ જોડાણિી 
કાયચિાહીિે િાડી વિસ્તારમા ંછૂટા છિાયા ઘરોમા ંરહણેાકં હતે ુમાટે િીજ જોડાણ આપિા બાબતિી 
િીવત તેમજ ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગિા પરરપત્ર િ.ં૧૩૭૮ તા.૨૪.૦૬.૨૦૧૪મજુબ ખેતી 
વિષયક જમીિમા ં૩.૦ રક.િોટ િીજભારિા ઘર િપરાશિા સીંગલ ફેઈઝ િીજ જોડાણિે ખેતી 
વિષયક ફીડર પરથી મજૂંર કરિાિી બાબત પરત્િે સદર પ્રશ્ન ઉદ્દભિેલ છે.   
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૪.૪. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િજીકિી હયાત િીજલાઈિ પરથી િીજ જોડાણ આપિા અંગે 
રજૂઆત કરેલ. સામાિાળા દ્વારા અરજદારિા સદર િીજ જોડાણિે જ્યોવતગ્રામ ફીડર પરથી 
મજૂંર કરિામા ંઆિેલ છે, જ્યારે અરજદારનુ ંસદર િીજ જોડાણ ગામતળ બહાર ખેતી વિષયક 
જમીિમા ંખેતમજૂર માટે રહણેાકંિા હતે ુમાટે માગંિામા ંઆિેલ છે. ગામતળ બહાર વિવિધ હતે ુ
માટે િીજજોડાણ આપિાિી સિચગ્રાહી િીવતઠરાિિ.ંજીયિુી-૨૦૧૬-૩૮૮૫-ક૧ તા.૨૪.૦૧.૨૦૧૭ 
મજુબ ૩.૦ રક.િોટ િીજભાર સધુીિા િીજ જોડાણ ખેતીિાડી ફીડર  પરથી લાગ ુપડતા ટેરીફિા 
આધારે આપી શકાય તેમ સામાિાળાએ જણાિેલ છે, તથા સદર િીજ જોડાણ માટે અરજદારે 
પેરા િ.ં૧(૨) મજુબ િાસ્તવિક ખચચ અથિા રકલોિોટ આધારીત રફક્સ ચાર્જ બેમાથંી જે મહત્તમ 
રકમ, ગજુરાત વિદ્યતુ વિયમિ આયોગિી મજૂંરી પ્રમાણે રૂપીયા એક લાખ સધુી,  હોય તે 
ચકૂિિાપાત્ર છે. ગજુરાત વિદ્યતુ વિયમિ આયોગિી મજૂંરી અનસુાર હાલ કૃવષહતે ુજમીિ પરિા 
રહણેાકંોમા ંSDT આધારીત િીજ ફીડર પરથી િીજ જોડાણ આપિામા ંઆિે છે તે મજુબ િીજ 
જોડાણ આપિાપાત્ર છે.  

૪.૫. સામાિાળા દ્વારા અરજદારિા સદર િીજ જોડાણિે ૨૪ કલાક િીજ ફીડર પરથી ૪ રક.િોટ િા 
િીજભારિી માગંણી અન્િયે મજૂંર કરિામા ંઆિેલ છે, જેિા અંદાજપત્રિી સામે અરજદારે િાધંો 
ઉઠાિેલ છે. આ સજંોગોમા ંઅરજદાર જો ૩.૦ રક.િોટિા િીજભારિી માગંણી કરે તો અરજદારિે 
GERC િા  પરરપત્ર િ.ં૧૩૭૮ તા.૨૪.૦૬.૨૦૧૪ મા ંદશાચિેલ જોગિાઈ અનસુાર ખેતી વિષયક 
ફીડર પરથી માપણી કરી અંદાજપત્ર પાઠિિાનુ ંરહશેે. 

૪.૬. આ રીતે ઉપયુચક્ત પેરા િ.ં ૪.૪ અિે ૪.૫ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૭. ખચચ અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૮. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
    
 
 
 
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૦૬.૦૩.૨૦૧૮. 
 

  


