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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

 

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૪૨/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી વિતેશભાઈ િફુલભાઈ પટેલ 
   C/o. શ્રી શીલ્પેશભાઈ રાજેન્રભાઈ પટેલ 
   લહુારિો ટેકરો, પોસ્ટ: ઉત્તરસડંા. જી.ખેડા.  
       
રજૂઆત કરિાર: શ્રી મકેુશભાઇ એ. પટેલ, અવિકૃત િવતવિવિ 
  

વિરૂધ્િ 
સામાિાળા : િાયબ ઈજિેર, 

મધ્ય ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
પેટા-વિભાગીય કચેરી, ચકલાસી. જી. ખેડા.    

 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી જી.એમ.પટેલ, િાયબ ઇજિેર, એમજીિીસીએલ, 

ચકલાસી પેટા-વિભાગીય કચેરી  
 

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

ફરરયાદ િ.ં MG-IV-30/2016-17 અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં 23 તા.૨૧.૦૪.૨૦૧૭ િા 
હકુ્મથી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ 
કરી કેસ િ.ં૪૨/૨૦૧૭ થી િોંિેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા. ૨૦.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ં
આિી. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે િરડયાદ તાલકુાિા ઉત્તરસડંા ગામે, રેિન્ય ુસરિે િ.ં૫૭પૈકી, કુલ કે્ષત્રફળ ૩૩૩૮.૦૦ 

ચો.મી. પૈકી ૧૬૬૯ ચો.મી. િાળી બીિખેતી લાયક જમીિમા ં41 KW િીજભારિા ઔદ્યોલગક 
હતે ુમાટેન ુિવુ ંિીજ જોડાણ મેળિિા માટે તા.૨૧.૦૯.૨૦૧૬િા રોજ ચકલાસી પેટા-વિભાગીય 
કચેરી ખાતે અરજીિી િોંિણી કરાિી, જરૂરી માલલકીિા દસ્તાિેજી પરુિા રજૂ કયાા.  
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૨.૨. સામાિાળા દ્વારા પેરા િ.ં૨.૧ િી અરજી અન્િયે પત્ર િ.ં૪૯૯૧ તા. ૦૧.૧૦.૨૦૧૬િા રોજ 
રૂ.૨,૭૭,૭૪૪/- નુ ં અંદાજપત્ર અરજદારિે આપિામા ં આિેલ, જેિી સામે અરજદારે િાિંો 
ઉઠાિેલ અિે ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમ સમક્ષ તા. ૧૦.૦૨.૨૦૧૭ િા રોજ ફરરયાદ 
િોંિાિેલ. 

૨.૩.   ફોરમિા તા.૨૧.૦૪.૨૦૧૭ િા ચકુાદાથી િારાજ થઈ અરજદારે િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
(૧) અરજદાર સદર િીજ જોડાણિી માગંણીિાળી જમીિિો માલલકી હક્ક િરાિે છે. સદર 

િીજ જોડાણ મેળિિા માટે અરજદારે જરૂરી તમામ દસ્તાિેજી પરુાિા રજૂ કરી 
સામાિાળા સમક્ષ અરજીિી િોંિણી કરાિેલ છે. 

(૨) સામાિાળા િાયબ ઈજિેરિા જણાવ્યા મજુબ સદર માગંણી િાળી વમલકત ગામ/શહરે 
વિસ્તારિી સીમા બહાર તથા આસપાસમા ંખેતી લાયક જમીિ આિેલ હોઈ, સામાિાળા 
કંપિીિા વિયમોનસુર અંદાજપત્ર લાઈિ ચાર્જ રૂ.૧૧૯૦૯૭/- તથા રફક્સ્ડ ચાર્જ 
રૂ.૪૪૧૦૦/- આકારિામા ંઆિેલ છે. સદર અંદાજપત્રિી સામે અરજદારે િાિંો રજૂ 
કરી અંદાજપત્રિી રકમ સમય મયાાદામા ંભરપાઈ કરેલ છે.  

(૩) ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગિા જાહરેિામા િ.ં૯/૨૦૦૫, ચેપ્ટર-૪ મજુ્બ લાઈિ 
ચાર્જ તેમજ ટ્રાન્સફોમાર ચાર્જ ઘર િપરાશ/િોટર િક્સા/િાલણજ્ય િપરાશ કરતા 100 
KW સિુીિી િીજમાગં કરતા ગ્રાહકો પાસેથી િસલુ કરિામા ંઆિતો િથી. આમ, 
એલ.ટી. લાઈિ િાખંિાિા કામિો સમાિેશ સામાિાળા કંપિીિી જિાબદારીમા ંકરેલ 
છે, તેમ છતા ંસામાિાળા દ્વારા અંદાજપત્રમા ંલાઈિ ચાર્જ િસલૂિામા ંઆિેલ છે.  

(૪) સામાિાળા િીજ કંપિીિા અવિકારી દ્વારા e-urja programme િા આિારે 
અંદાજપત્ર સ્િય ં જિરેટ થાય તેિી જોગિાઈ તમામ િીજ કંપિીિી કચેરીઓમા ં
કરિામા ંઆિેલ હોિા છતા,ં ચકલાસી પેટા-વિભાગીય કચેરી દ્વારા આપિામા ંઆિેલ 
અંદાજપત્રમા ંિિારાિી લાઈિ ચાર્જિી િસલૂાત કરિામા ંઆિેલ છે, જે િીજ વિયમિ 
આયોગિા જાહરેિામાિી વિરૂધ્િ છે.   

(૫) અરજદારે ઉત્તરસડંા ગામિા વિસ્તાર બહાર િીજ જોડાણ મેળિિા અરજી કરેલ છે. 
સદર ફરરયાદ અંગે અરજદારે વિદ્યતુ લોકપાલ દ્વારા વિલણિત કરેલ કેસ િ.ં૧૫/૨૦૧૭, 
કેસ િ.ં૧૪૧,૧૪૨ તથા ૧૪૩ તા.૧૭.૦૧.૨૦૧૭ તથા Review case No.147/2015 
તા.૨૯.૦૨.૨૦૧૬િગેરેિે ધ્યાિે લઈ કુદરતી ન્યાયિા િોરણે હકુમ કરિા અરજ કરેલ, 
તથા ભરપાઈ કરેલ અંદાજપત્રિી રકમ ૧૨% વ્યાજ સાથે પરત કરિા વિિતંી કરી. 

૨.૪. ફોરમ દ્વારા કરિામા ંઆિેલ હકુમમા ંજણાિેલ છે કે ગજુરાત સરકાર દ્વારા કરિામા ંઆિેલ 
ઠરાિ અનસુાર 6 KW કરતા ંિધ ુિીજ માગં હોય અિે અરજદાર સતત િીજ પરુિઠો મેળિિા 
ઈચ્છતા હોય તો થ્રી ફેઈઝ િીજ જોડાણ િજીકિા JGY/Urban feeder પરથી િાસ્તવિક 
ખચા િસલૂીિે લાગ ુપડતી ટેરીફિા આિારે આપિાિો રહશેે. સદર બાબતે અરજદારે િાિંા 
સાથે િીચે મજુબ જણાિેલ. 
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(અ) આ ઠરાિમા ંખેતી વિષયક અથિા અન્ય હતે ુમાટેિી જમીિમા ંઔદ્યોલગક/િાલણજ્ય/ 
એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝિા િીજ જોડાણો માટે ઠરાિ કરેલ છે. જ્યારે ઔદ્યોલગક હતે ુમાટે િીજ 
જોડાણિી માગંણી કરેલ છે. આમ, અરજદારિા કેસમા ં ફોરમ દ્વારા અપાયેલ હકુ્મ 
શકંાસ્પદ છે. 

(બ) ગજુરાત સરકાર દ્વારા કરિામા ંઆિેલ ઠરાિ તા.૨૪.૦૧.૨૦૧૭ િા રોજિો છે. જ્યારે 
અરજદારિે અંદાજપત્ર તા.૦૬.૧૨.૨૦૧૬ િા રોજ આપિામા ં આિેલ છે. આમ, 
અરજદારિા કેસમા ંફોરમ દ્વારા અપાયેલ હકુ્મ સદર પરરપત્ર હઠેળ અરજદારિા ંકેસમા ં
અસરકતાા િથી. 

(ક) ગજુરાત સરકાર દ્વારા કરિામા ંઆિેલ ઠરાિિે ગજુરાત િીજ વિયમિ પચં (GERC) 

દ્વારા જો મજુંરી આપિામા ંઆિેલ હોય તો તે પત્રિી િકલ આપિા અરજદારે અરજ 
કરી.  

૨.૫. સિુિણીિા અંતે અરજદારે અંદાજપત્રમા ંઆકારિામા ંઆિેલ િિારાિી રકમ ૧૨ % વ્યાજ 
સરહત પરત ચકુિિા વિિતંી કરી.     

3.0. Respondent has represented the case as under. 

3.1. Appellant has applied on 21.09.2016 for 41 KW load demand for 

Industrial purpose connection under LTMD category, at Revenue 

Survey No.57 paiki at village Uttarsanda, Taluka Nadiad. Application 

is registered vide SR No. 3746917. 

 Appellant has submitted documents along with A-1 Form, such as 

Aakarani Patrak, NOC of Panchayat, I.D. Proof, 7/12 and 8-A Uttara 

and Sammati Patrak. Rs. 400/- registration charge is paid vide MR 

No.052484. 

3.2. Respondent has carried out survey work and accorded approval vide 

TS No. CHL/Tech/4989 dated 01.10.2016. Work proposed is as 

under: 

 LT line: 0.03 KM.  Transformer: 11/63 KVA = 1 No. 
 T.S. amount: Rs. 277744/- 

 
3.3. The estimate was issued vide letter No. 4991 dated 01.10.2016 as 

under:  

Item description Qty. Value (Rs.) 

Adjustment of fixed charges 1 119097 

Agreement fee 1 100 

Fixed charges 1 44100 

Security Deposit for MSI low and Medium voltage 1 114447 

 Total 277744 
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 Appellant has paid the estimated amount vide Receipt No. NN082337, 

NN082338 and NN082339 on 20.10.2016 with objection regarding 

line charges recovery.  

3.4. Application was received from Appellant on 27.10.2016 regarding 

recovery of wrong line charges. Respondent has replied vide letter 

No.5595 dated 11.11.2016 that estimated amount recovered is as per 

MGVCL Circular No. 76 and 76(A) and it is in order. 

3.5. Appellant has made objection regarding erection of transformer and 

LT line. As per instruction from Division Office, revised proposal was 

framed out and approved by Division Office vide letter No. NCD/Tech/ 

6468 dated 08.12.2016. The work approved is as per under 

augmentation of 1 No. of transformer of 100 KVA to 200 KVA and LT 

line of 40 metres.  

 Respondent had carried out line work as per revised approval and 

recovered short fall amount of Rs. 2264/-  vide MR No. 103300 dated 

11.01.2017. TMN was issued on 26.12.2016 and connection was 

released on 17.01.2017. 

3.6. It is submitted that Forum has mentioned in its order that the 

estimate of Rs.2,77,744/- issued for availing industrial connection at 

Revenue Survey No. 57 at village Uttarsanda from JGY feeder to have 

facility for continuous power supply, is in order.    

3.7. In order issued by Forum it is clear regarding recovery of estimate 

made as per letter No. GUV-2016-3885-K1 dated 24.01.2017 of GoG 

EPD, Gandhdinagar. Respondent has followed the said guideline for 

recovery of estimate for electric connection demanded outside gamtal 

area.   
:::ચકુાદો::: 

૪.૦. સિૂાિણી દર્યાિ અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાિાળાિી રજૂઆત અિે રજૂ કરાયેલા 
દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આિારે િીચે મજુબિા વિણાય ઉપર આવુ ંછં. 

4.1. 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 



  Case No.42/2017 

  Page 5 of 7 
 

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”. 

4.2. 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. 

4.3. 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”. 

4.4. 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 supply 

and to supply electricity in accordance with the provisions contained 

in this Act”.  

4.5. 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. 

4.6. 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. 
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4.7. It is observed from the submission made by appellant that 

Respondent has not implemented the practice for recovery of 

estimated amount from Applicant according to the approval given by 

Hon’ble Commission vide letter dated 30.10.2010. Respondent is 

directed to strictly adhere to the guidelines given by Hon’ble 

Commission for recovery of estimated amount from Applicant. 
4.8. Respondent has submitted copy of approval No. 4989 dated 

01.10.2016 & as per estimate sheet, cost worked out is of 

Rs.2,77,744/-, while in E-urja system generated estimate as shown 

in para 3.3, break-up of estimate amount shown is Rs. 2,77,744/-. 

Thus, Respondent has taken full cost of electric networks from the 

Appellant. It is also to mention here that estimate issued as per para 

3.3, fixed charges Rs.44,100/- taken as per the GERC Letter No. 

GERC/T/2014/1378 dated 24.06.2014 in while GERC has made 

revision of service line charges. Payable by Applicants/Consumers 

w.e.f. 1st July 2014. 

 From above, it is proved that respondent has recovered full cost of LT, 

HT & Transformer charges for providing electric connection to 

Appellant instead of charging fixed cost as per load demanded by 

Appellant. As per para 3.5, Respondent has revised the electric 

networks & recovered short fall amount of Rs. 2,264/- from the 

Appellant, which is not at all eligible for recovery from the Appellant 

under the fixed cost charges methodology approved by the GERC. 

4.9. In present case, 41KW LTMD Tariff category connection estimate was 

paid on 20.10.2016 by Appellant with objection & as per revised 

Approval, Line works was completed and connection was released in 

17.01.2017 by Respondent. 

 CGRF in their order taken a stand with reference to GoG, EPD, 

resolution-2016-3885-k-1 dated 24.01.2017, while deciding the 

present grievance. The view taken by CGRF, as per GoG resolution is 

not correct & Applicable in the instant case. 
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4.10. The Practice of recovery of estimated amount from Appellant is not 

consistent with the provision of regulation & approved guideline 

published by GERC. 

 Respondent is directed to refund the cost of line charges recovered 

from Appellant for new industrial connection as charges are not 

leviable as per GERC norms. 

4.11. I order accordingly. 

4.12. No order as to costs. 

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

        

  
 
                                                      

(Dilip Raval) 
                Electricity Ombudsman 

                  Gujarat State 

Ahmedabad. 
Date: 28.07.2017.

 


