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PART   IV-C 

Statutory Rules and Orders (Other than those published in Parts I, I-A and 

I-L) made by Statutory Authorities other than the Government of Gujarat 

including those made by the Government of India, the High Courts, the 

Director of Municipalities, the Commissioner of Police, the Director of  

Prohibition and Excise, the District Magistrates and the Election 

Commission, Election Tribunals, Returning Officers and other  

authorities under the Election Commission. 

 

 

 

 

ÃðÉßëÖ ìäzðÖ ìÞÝ_hëÀ ±ëÝùÃ 

È§ù Üëâ, ÃíNË-1, ßùÍ-5 çí 

{ùÞ-5, ÃíNË çíËí, Ãë_ÔíÞÃß, 

ÃðÉßëÖ-382355 

 

Öë. 24-09-2015Þë ÃðÉßëÖ ßëÉÕhë (±çëÔëßHë) ±_Ãþõ°Üë_ Õþìç© ×Ýõáë ÞùËíÎíÀåÞ ÃðÉßëÖ ìäzðÖ 
ìÞÝ_hëÀ ±ëÝùÃ (ìäzðÖ ÕðßäÌë ç_ìèÖë ±Þõ ±ëÞðæë_ìÃÀ ÚëÚÖù) ìäìÞÜÝù-2015Þù ÃðÉßëÖí ±ÞðäëØ ±ë×í çäõý 
áùÀùÞí ½Hë çëw Õþìç© ÀÝùý Èõ.  

 

 રૂપવતંસ ઘં, આઇ.એ.એ . 

   ચિવ 

  ગજુરાત ચવદ્યતુ ચિયતં્રક આયોગ 

  ગાધંીિગર 

IV-C--209-1 209-1 



209-2 GUJARAT GOVERNMENT GAZETTE EX., 19-05-2016 [PART IV-C 

C:\Users\admin\Desktop\Supply Code\Date 24.05.2016\209-Gujarat Vidhyut Niyantrak Ayog -Dt. 23-05-2016-Jasu.doc 

                                                               ગજુરાત ચવદ્યતુ ચિયતં્રક આયોગ 

ચવદ્યતુ પરુવઠા  ચંિતા અિ ેઆિષુચંગક બાબતો, ચવચિયમો 

ચવદ્યતુ જાિરેિામા ક્રમાકં િ.ં ૪/૨૦૧૫ 

 

ચવદ્યુત અચધચિયમ ૨૦૦૩(૨૦૦૩ િો અચધચિયમ-૩૬) િેઠળ ચવભાગ ૫૦િ,ે ચવભાગ ૧૮૧ (૨)(x)  ાથ ેવાંિતા, તથા ગજુરાત 

ચવદ્યુત ઉધોગ (પુિગગમિ અિ ેચવચિયમ) અચધચિયમ ૨૦૦૩ (૨૦૦૩ િો ગજુરાત અચધચિયમ-૨૪) ચવભાગ ૪૨ (૧)(બી) અિે તિેા 

િેઠળ મળેલી  ત્તાિા આધારે ગજુરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રણ આયોગ, આથી, “ચવદ્યુત પુરવઠા  ંચિતા અિે આિુષંચગક બાબતો” િાં ચવચિયમો 

બિાવે છે, જેિ ેિવથેી પુરવઠા  ંચિતા તરીક ેઓળખવામા ંઆવશે. 

ટ ંકુ ંચશષગક, ક્ષતે્ર-વ્યાપ અિ ેપ્રારભં 

૧  આ ચવચિયમોિે ગજુરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રણ આયોગ (ચવદ્યુત પુરવઠા  ચંિતા અિ ેઆિુષંચગક બાબતો) ચવચિયમો, ૨૦૧૫ (અિી િવ ે

પછી પુરવઠા  ંચિતા” તરીક ેઉલ્લેખ કરાયો છે) તરીક ેઓળખવામા ંઆવશ.ે 

૨  ંચિતામા ંપરવાિેદારિી, ગ્રાિકોિી તથા એકબીજાિા ંઅર પર િી જવાબદારીઓિી ચવગતો આપી છે અિ ેગ્રાિકોિ ેકાયગક્ષમ, 

ખિગ-અ રકારક અિ ેગ્રાિક અિુક ળ  ેવા પ રી પાડવા પરવાિેદારે અપિાવવાિી પધ્ધચત ઓિો  ટે ચિર્દગષ્ટ કયો છે. 

૩  પુરવઠા  ંચિતા  ાથે જોડેલ તમામ પત્રક (ફોમગ) અિ ેફોમટે માગગદશગિ માટે છે. પરવાિેદાર, આયોગિી પ વગ મજં રી લઈિે પત્રક 

(ફોમગ)/ ફોમેટમાં યોગ્ય  ુધારા કરી શકશે અિ ેઆવાં  ુધારેલ પત્રક (ફોમગ)/ ફોમટે, ગ્રાિકોિા ઉપયોગ માટે  બંંચધત પરવાિેદારિી 

વેબ ાઇટ પર મ કાશે. 

૪      આ  ંચિતા િીિેિાિે લાગ ુપડશે: 

        (૧)  ગજુરાત રાજ્યમાં માિવામાં આવેલ (ડીમ્ડ) પરવાિેદારો  ચિત તમામ ચવતરણ પરવાિેદારો અિે તમામ ગ્રાિકો; 

        (૨)  અચધચિયમિી કલમ-૧૩ અન્વયે મુચતત અપાયેલ તમામ વ્યચતતઓ; 

        (૩) અિચધકૃત પુરવઠો, અિચધકૃત ઉપયોગ, માગગપલટો અિે અિચધકૃત ઉપયોગ/ કં્ષેપીકરણ/વીજ િોરીિા અન્ય ઉપાયો. 

૫      આ  ંચિતા, ગુજરાત  રકારિાં ગેઝેટમા ંછપાશે તે તારીખથી અમલમા ંઆવ્યા ગણવામા ંઆવશ.ે 

૬      પરુવઠા  ંચિતાિી  ંરિિા 

આ પુરવઠા  ંચિતા િીિે જણાવ્યા મજુબિા ૯ ચવભાગમા ંવિેંિવામાં આવી છે. 

ચવભાગ-૧: પ્રાસ્તાચવક 

ચવભાગ-૨: વ્યાખ્યાઓ 

 ચવભાગ-૩: પુરવઠાિી પધ્ધચત અિે ગ્રાિકોિું વગીકરણ 

 ચવભાગ-૪: િવા ંજોડાણો આપવાિી કાયગપધ્ધચત  અિ ેિાલુ જોડાણોમાં  ધુારા 

 ચવભાગ-૫: ગ્રાિકિી જગ્યામા ંરાખવામા ંઆવેલા ઉપકરણો 

 ચવભાગ-૬: મીટર અિે ચબલ-વ્યવસ્થા 

 ચવભાગ-૭: મયાગદાઓ 

 ચવભાગ-૮: જોડાણ કાપવુ ંઅિે પિુ:જોડાણ કરવુ ં

ચવભાગ-૯:  ામાન્ય જોગવાઈઓ 
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ચવષય-  ચિ 

અિ.ુ િ ં    ચશષગક             પાિા િ.ં 

 

  ટ ંકુ,ં ચશષગક, ક્ષતે્ર-વ્યાપ અિ ેપ્રારભં       ૨ 

૧.   ચવભાગ-૧         ૬ 

  ચવદ્યુત પુરવઠા  ંચિતાિા પુિગવાલોકિ  ચમચત        ૬ 

  પુિગવાલોકિ અિ ે ુધારાઓ        ૭ 

  પુરવઠા  ંચિતાિી મયાગદાઓ        ૮ 

  ગોપચિયતા           ૮ 

ચવવાદોિો ચિકાલ કરવાિી પધ્ધચત       ૮ 

અન્ય ચવચિયમો                                                                                                    ૮ 

૨.                  ચવભાગ-૨ : વ્યાખ્યાઓ અિ ેઅથગઘટિો  ૯ 

૩.  ચવભાગ-૩ : વીજ પરુવઠા પધ્ધચત  અિ ેગ્રાિકોિુ ંવગીકરણ    ૧૫ 

  વીજ પરુવઠા પધ્ધચત         ૧૫ 

  પાવર ફેતટર          ૧૬ 

  ચવતરણ પરવાિેદારિી વ્યવસ્થાિે  માંતર કાયગવાિી     ૧૬ 

ગ્રાિકોિુ ંવગીકરણ         ૧૬ 

૪.  ચવભાગ-૪ : િવુ ંવીજ જોડાણ આપવાિી કાયગપધ્ધચત  અિ ેિાલ ુજોડાણમા ં ધુારા           ૧૭  

વીજ પરુવઠો પ રો પાડવાિી પરવાિેદારિી જવાબદારી     ૧૭ 

ચવતરણ પધ્ધચત િા ંચવસ્તરણિા  દંભે પરવાિેદારિી જવાબદારી અિે થિાર ખિગમા ંગ્રાિકિો ચિસ્ ો  ૧૭  

જોડાણ મજુંર કરવાિી શરતો         ૧૭ 

  િયાત (િાલિી/મોજ દ) ચમલકતિી ખરીદી       ૧૭ 

  િયાત (િાલિી/મોજ દ) ચમલકતિું પુિર્િગમાગણ       ૧૮ 

  િવુ ંવીજ જોડાણ માટ ેઅરજી પત્રક પુરંૂ પાડવાિી કાયગપધ્ધચત     ૧૮ 

અરજી પત્રકિી પ્રક્રક્રયા કરવી        ૨૦ 

  િંગામી વીજ પુરવઠો પ રો પાડવાિી કાયગપધ્ધચત      ૨૪  

  િયાત (િાલિાં/મોજ દ) જોડાણોમાં  ધુારા માટિેી કાયગપધ્ધચત    ૨૫  

અરજી પત્રકિી પ્રક્રક્રયા કરવી        ૨૫ 

 ર્વગ  જોડાણિી તબદીલી        ૨૬ 

   ર્વગ ી િું પક્રરવતગિ                                                                                             ૨૭ 

  મીટર/ િાલિા જોડાણિુ ંસ્થળાંતર                                                                              ૨૭ 

                        ગ્રાિક વગગિું પુિ:વગીકરણ                                                                                       ૨૭                                                                                

  વીજભાર વધારો         ૨૮ 

  વીજભાર ઘટાડો         ૨૯ 

  કરાર વીજભાર/મજુંર વીજભાર/કરાર માગંિી  મીક્ષા     ૩૦ 

  કરાર કરવો         ૩૦ 

પરુવઠાિી  ામાન્ય શરતો                  ૩૧ 

માંગ િોંધ                                                     ૩૧ 

પુરવઠા સબંદુ(પોઇન્ટ ઓફ  પ્લાય)       ૩૧ 

માંગ િોંધિી િુકવણીિી પધ્ધચત       ૩૨ 
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અિ.ુ િ ં    ચશષગક             પાિા િ.ં 

 

વીજળીિું પિુવેિાણ ૩૨ 

  ગ્રાિકિી જગ્યામા ંપ્રવેશ કરવાિો માગગ       ૩૨ 

  ફ્ય ઝ ચિષ્ફળતાિ ેકારણ ેપરુવઠાિું અટકી જવું      ૩૨ 

 ૫.  ચવભાગ-૫ : ગ્રાિકિી જગ્યાિા ંઉપકરણો      ૩૩ 

  ગ્રાિકિી જગ્યામા ંવાયરીંગ        ૩૩ 

  ગ્રાિકિા  ાજ રજંામ અિે ઉપકરણોિુ ંસ્થાપિ      ૩૩ 

  એ. ી.મોટરિુ ંસ્થાપિ        ૩૪ 

  સ ંિાઇ/કૃચષ પપં  ેટિું સ્થાપિ       ૩૪   

ચવતરણ પરવાિેદારિા ંપુરવઠા મેઇન્  અિ ે ાધિો      ૩૫ 

૬.  ચવભાગ-૬ : મીટર અિ ેચબલ-વ્યવસ્થા      ૩૬ 

  મીટરોિી જરૂક્રરયાત         ૩૬ 

  મીટરો અિે  MCBs/CBs િો પરુવઠો અિ ેસ્થાપિ     ૩૭ 

  મીટર-વાંિિ         ૩૮ 

મીટરોિું પક્રરક્ષણ         ૩૮ 

  મીટરો બદલવા         ૩૯ 

ખામીભયાગ મીટરોિુ ંપક્રરક્ષણ        ૩૯ 

  ખામીપ ણગ/બળેલા/ ખોવાયેલ મીટરોિી ફેરબદલીિું ખિગ     ૩૯ 

  રેકોડીગ િ કરતા મીટરો (MDI  ચિત) બદલવા      ૪૦ 

  બળેલાં મીટરો બદલવા ં        ૪૦ 

  ગ મ થયેલાં મીટરો બદલવા ં        ૪૦ 

  મીટર  ચિત પુરવઠા મેઇન્  અિ ે ાધિો બાબત ગ્રાિકે દખલગીરી િ કરવી   ૪૦ 

  ચબલ-વ્યવસ્થા         ૪૧ 

 ામાન્ય          ૪૧ 

ખા   જંોગોમા બીલ તૈયાર કરવાિી કાયગપધ્ધચત       ૪૩ 

મીટર  ુલભ િ િોય ત્યારે બીલ તયૈાર કરવુ ં     ૪૩ 

ખામીપ ણગ/ િોંટી ગયેલ/ બંધ /બળી ગયેલ મીટરોિા કે મા ંબીલ તૈયાર કરવા  ૪૩   

ગ મ થયેલાં મીટરોિા ક ેમા ંબીલ તૈયાર કરવા     ૪૪ 

ઘરેલંુ ગ્રાિકો માટે કબ્જજાિા ફેરફાર કે મકાિ ખાલી થવાિા કે મા ંમીટરોિું ખા  વાંિિ અિે બીલ  

તૈયાર કરવા,    ૪૪ 

ગ્રાિક દ્વારા કરાયેલ સ્વ-આકારણીિે આધારે િકુવણી     ૪૪ 

ચબલોિી આગોતરી િુકવણી        ૪૪ 

તકરારી ચબલોિા કે માં ચબલ તૈયાર કરવા      ૪૫ 

ચબલોિી િુકવણી         ૪૫ 

ચબલ િુકવણીિી પિોંિ        ૪૬ 

મળેલી રકમિો ઉપયોગ        ૪૬ 

ચવલંચબત િુકવણી ખિગ        ૪૬ 

િપ્તાિી  ુચવધા         ૪૬ 

બાકી રકમિી વ  લાત        ૪૬ 
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અિ.ુ િ ં    ચશષગક              પાિા િ.ં 

   ૭.               ચવભાગ-૭ : ચિયતં્રણો  ૪૭ 

  વીજળીિી િોરી         ૪૭ 

  વીજળી િોરીિા કે િી ફક્રરયાદ િોંધણીિી કાયગપધ્ધચત     ૪૭  

આકારણી          ૪૮ 

ગુિાિી માંડવાળ         ૪૮ 

િેડાં કરેલ મીટર અગંે સ્વૈચછછક જાિેરાત (ઘરેલંુ ગ્રાિક માટે)     ૪૯ 

વીજળીિો અિચધકતૃ ઉપયોગ       ૫૦ 

વીજળીિો અિચધકૃત ઉપયોગ માટેિી ફક્રરયાદ િોંધણીિી કાયગપધ્ધચત    ૫૦  

ગ્રાિકિ ેિોક્રટ          ૫૦ 

ગ્રાિકિા જવાબિી રજ આત        ૫૧ 

વીજળીિા શંકાસ્પદ અિચધકૃત ઉપયોગિા કે માં  ુિાવણી     ૫૧ 

આકારણી          ૫૧ 

અપીલ અચધકારીિે અપીલ        ૫૩  

ક  રિા ંપક્રરણામો         ૫૩ 

૮.  ચવભાગ-૮ : જોડાણ છ ટુ ંકરવુ ંઅિ ેપુિ: જોડાણ     ૫૪ 

કામિલાઉ જોડાણ કપાત કરવુ ં       ૫૪ 

  જોડાણ કાયમી ધોરણ ેકપાત કરવુ ં                                                    ૫૫ 

  ગ્રાિકિી ચવિંતીથી જોડાણ કપાત કરવું       ૫૫ 

  પુિગજોડાણ                    ૫૫  

 ૯.  ચવભાગ-૯ :  ામાન્ય         ૫૬ 

  પુરવઠામાં ચિષ્ફળતા અિે અવરોધ       ૫૬ 

  વીજભાર શેડડંગ માટે જોગવાઇ       ૫૬ 

  વીજપુરવઠાિો પ્રચતકુળ ઉપયોગ       ૫૬ 

                        માગં તરફિું વ્યવસ્થાપિ ૫૭ 

  કામગીરીિા ધોરણો અિે ગ્રાિક ફક્રરયાદ ચિવારણ કાયગપધ્ધચત      ૫૭ 

  િોક્રટ  બજવણી         ૫૭ 

  બિુચવધ ઉલ્લંઘિ         ૫૮ 

  રદ કરવું અિ ેઅપવાદ        ૫૮ 

  અથગઘટિ          ૫૮ 

  છ ટછાટિી  ત્તા અિે મુશ્કેલીઓ દ ર કરવાિી  ત્તા      ૫૮ 

  આયોગિી અંતગગત  તાિો બિાવ       ૫૮ 

 

જોડાણો 
 

જોડાણ િ.ં                                   ચશષગક                                                                  પાિા િ ં 

૧. અરજી પત્રક-િવુ ંજોડાણ/વીજભાર વધારો/વીજભાર ઘટાડો / પિુ: જોડાણ/                                   ૫૯ 

(ખેતીવાડી)/િામ ફેરફાર/ સ્થળ ફેરફાર/િંગામી વીજજોડાણ/  

વીજજોડાણમા ંફેરફાર / ગ્રાિકિી વીજકક્ષામા ંફેરફાર 

 ( િળવા દબાણિા વીજ જોડાણો માટે) (ફોમગ-એ-૧)                                                                                                                                            

૨. અરજી પત્રક-િવુ ંજોડાણ/ વીજભાર વધારો/ વીજભાર ઘટાડો / િામમાં ફેરફાર (ભારે દબાણ /               ૬૫ 

અચત ભારે દબાણિાં વીજ જોડાણો માટે) (ફોમગ-એ-૨)  

૩. પ્રશુલ્ક ચવગતો                                                                                                           ૬૮                                                                                                                                            

૪. િોરીિા કે ોમા ંવીજળીિી આકારણી                                                                                ૬૯                                              
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ચવભાગ-૧ 

ચવદ્યતુ પુરવઠા  ચંિતાિા પિુગવાલોકિિી  ચમચત: 

૧.૧  પુિગવાલોકિ  ચમતીમા ં િીિે જણાવેલા  ભ્યો રિેશે જેઓ ચવદ્યુત પુરવઠા અંગિેી ચવતરણ પરવાિેદારિી બધી ટેકચિકલ 

બાબતોિા પ રતા જાણકાર િશ.ે આ પુિરાવલોકિ  ચમચતિા પ્રમખુપદ ેઆયોગ એ ટીયુિા પ્રચતચિચધિ ેિીમશ.ે આયોગ ચવતરણ 

પરવાિેદારોિા પ્રચતચિધીઓમાથંી એકિ ે પુરવઠા  ંચિતાિા પુિગવાલોકિ  ચમચતિા  ભ્ય- ચિવ તરીક ે ચિયુતત કરશ,ે જે 

પુિગવાલોકિ  ચમચતિે જરૂરી વિીવટી માળખ ુઅિે  ાજ રજંામ પુરં પાડશે અિે આ  ંચિતાિા ખંડ ૧.૨ અિ ુાર, ગ્રાિક 

 ંસ્થાઓિા  ભ્યો કે આયોગે ચિયુતત કરેલ કોઇ પણ  ભ્યિા પ્રવા  ખિગ વગેરિેો ખિગ ભોગવશે.  ભ્ય- ચિવ, પિુગવાલોકિ 

 ચમચતિ ેજરૂરી બધી ઓફી   િાય પ રી પાડવા  પં ણગપણ ેજવાબદાર રિેશે.  

 પુિરાવલોકિિી  ચમતીિા ંપ્રમુખપદે STU િા અચધકારી મુખ્ય ઇજિેરથી ચિમ્િકક્ષાિા િ િોવા જોઇશે. 

પ્રમુખ ઉપરાંત પિુરાવલોકિ  ચમચતમાં િીિે મજુબિા અન્ય  ભ્યો રિેશે: 

(એ) દરેક ચવતરણ પરવાિદેારિા એક પ્રચતચિચધ 

(બી) આયોગ દ્વારા ચિયુતત કરેલ બધી ઉત્પાદક કપંિીઓિા એક પ્રચતચિચધ 

( ી) ગજુરાત રાજયિા મુખ્ય ચવદ્યુત ચિરીક્ષક આ પુરવઠા  ંચિતા પુિગવાલોકિ  ચમચતિા િોદ્દાિી રૂએ  ભ્ય રિેશે.  

(ડી) ઔદ્યોચગક ગ્રાિકોિા પ્રચતચિચધઓ તરીક ેિાર પ્રચતચિચધઓ, ક ેજેઓ યોગ્ય રીતે િોંધાયેલી  ંસ્થા કે ઔદ્યોચગક મડંળ / 

વ્યાપારી મંડળિા  ભ્યો પૈકીિા િશ,ે તિે ેઆયોગ દ્ધારા ચિમવામાં આવશે. આ િાર પ્રચતચિચધઓ પૈકી  બ ેએલ.ટી. 

ઔધોચગક ગ્રાિકો અિ ેબે એિ.ટી./ઇ.એિ.ટી. ગ્રાિકો પકૈીિા િશે. 

(ઈ) િોંધાયેલ ગ્રાિક મંડળોમાંથી બ ે પ્રચતચિચધઓિે ઘરવપરાશકાર અિે વ્યાપારીક વપરાશકાર ગ્રાિકોિું પ્રચતચિચધત્વ કરવા 

આયોગ ચિયુતત કરશે. 

(એફ) આયોગ એક  ભ્યિી ચિમણંક િોંધાયેલ મંડળોમાંથી ખેતીવાડી ગ્રાિકોિું પ્રચતચિચધત્વ કરવા કરશે. 

૧.૨  આયોગ યોગ્ય લાગે તે મજુબ, કોઈપણ ક્ષેત્ર/ વ્યવ ાયમાંથી  પિુગવાલોકિ  ચમચતમાં  ભ્યો ઉમેરી શકશે. 

૧.૩ આ પુિગવાલોકિ  ચમચતિા બધા  ભ્યોિી  ામાન્ય મદુત, બ ેવષગિી રિેશે, ચ વાય ક,ે કોઈ કારણથી તઓે  ભ્ય રિે િિીં. આ 

ખાલી પડેલી જગ્યા માટે  ભ્યિી જેત ેક્ષેત્રમાંથી જ પ ંદગી કરવામા ંઆવશ ેઅિ ેતે, જે તે બાકી રિેતી મુદત માટે જ રિેશે. 

૧.૪ પુિગવાલોકિ  ચમચત પોતાિા વિીવટિી કાયગપધ્ધચત િતકી કરી શકશે. 

૧.૫ પુિગવાલોકિ  ચમચતિા િાલિા  ભ્યો તમેિી મુદત પ રી િ થાય ત્યા ં ુધી અથવા િવા  ભ્યો ચિમવામાં આવ ેતે બેમાંથી જે 

પછીિું િોય, ત્યા ં ુધી િાલુ રિેશે. 

૧.૬ પિુગવાલોકિિી   ચમચતિા કાયો: 

પુિગવાલોકિ  ચમતીિા કાયો િીિે મુજબ રિેશે. 

           (એ) જયાર ેઅિે જ્યા ંજરર પડ ેત્યાર ેપુરવઠા  ંચિતાિું પુિગવાલોકિ કરવું. 

           (બી) પિુગવાલોકિ માટેિી અરજીઓ ચવિારવી અિ ેઆયોગ િ ેતે માટ ેજરૂરી કારણો આપીિે ભલામણો કરવી. 
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           ( ી) પુરવઠા  ંચિતાિા અથગઘટિ અિ ેઅમલ માટ ેમાગગદશગક   િિાઓ આપવી. 

           (ડી) ચવદ્યુત અકસ્માતોિા કારણોિું પુિગવાલોકિ કરવુ ંઅિે ચવદ્યુત ધારા ૨૦૦૩િા ચવભાગ ૧૬૧ અન્વયે ચવદ્યુત    

                  ચિરીક્ષક તરફ્થી મળેલા અિવેાલો અન્વયે જરૂરી ઊણપો અંગ ેભલામણો કરવી જેથી આવા અતસ્માતો પિુ:   

                  થતા ંઅટકાવી શકાય. 

           (ઇ) પુરવઠા  ંચિતામા ં  િવાયેલા ફેરફારો/ ુધારાઓ અન્ય  ંચિતાઓ, કાયદાઓ, ધારાઓ, ચિયમો ક ેજે, જેત ે     

                  મયે િાલુ િોય તિેી  ાથે   ુંગત િોય તિેી િોક ાઇ જાળવવી.  

           (એફ) પુરવઠા  ંચિતાિા  ંદભગમા ંજરરી ચવગતવાર અભ્યા ો કરાવવા અિે તિેા તારણો અિે ભલામણોિ ે   

                    પિુગવાલોકિ  ચમચતિા  ભ્યોિે જાણ કરવી અિ ેઅન્ય  બંંચધત પક્ષકારોિ ેપક્રરપત્ર દ્વારા જાણ કરવી. 

            (જી) જરર પડ ેતે મજુબ અિે ઓછામાં ઓછંુ છ મચિિામાં એક વખત, ચિયચમત ચમડટંગ ભરવી. 

            (એિ)કોઇપણ લાભાથી જ થ દ્વારા રજ  થયેલી કોઇ િોતક  બાબતોિે લઈિે પિુગવાલોકિ  ચમચતિી કોઇ પેટા           

                    ચમચતિી ચમડટગં રાખવી. 

 પિુગવાલોકિ અિ ે ધુારાઓ : 

 

૧.૭ વ્યક્રકતઓ /વપરાશકારો  આ પુરવઠા  ંચિતામા ં ફેરફારો ઇછછતા િોય તો લેચખતમા ંમતં્રીિ ેઆ બાબતિી જાણ કર ેતો તિેી   

િકલ જીઇઆર ીિ ે મોકલવાિી રિેશે. જો આવી ચવિંતી જીઇઆર ીિ ે  ીધી મોતલવામા ં આવશ ે તો તેિ ે પિુગવાલોકિ 

 ચમચતિા મતં્રીિ ેમોકલવામાં આવશ,ે જે પછી,  ંબંચધત વ્યક્રકતઓિે અિ ેજીઇઆર ી   િવે તવેા અન્ય વ્યક્રકતઓિે  ાથ ે

રાખીિે, પરુવઠા  ંચિતાિી જોગવાઇઓિું પિુગવાલોકિ કરશે. મતં્રી આવા   ચિત ફેરફારો/ ુધારાઓિ ે ચમચતિા બધા  ભ્યોિ ે

તેમિા લેચખત ટીકા ટીપ્પણ માટ ેયોગ્ય  મયમા ંપક્રરપત્ર દ્વારા મોકલશે. જો જરૂરી લાગેતો, પ્રમુખ આ પિુગવાલોકિ  ચમચતિી 

ચમડટંગ બોલાવશ ેઅિ ેઆવા   ચિત  ુધારાઓ અંગ ેિિાગ કરશ.ે જયાર ેઆવી પુિગવાલોકિ  ચમચતિે યોગ્ય લાગશ ેત્યાર ે તે 

આવા   િિો/ભલામણો જીઇઆર ીિે   ચિત  ધુારા માટ ેમોકલશે. 

૧.૮ પુિગવાલોકિ  ચમચતિી દરેક ચમડટગં પછી  ભ્ય  ચિવશ્રી આયોગિ ેિીિે મજુબિા અિવેાલો મોકલશે. 

(એ) આવા પિુગવાલોકિિા ચિષ્કષોિો અિેવાલ 

(બી) પુરવઠા  ંચિતામા ં  િવાયેલા  ુધારાઓ  

 ( ી) ગ્રાિક / વપરાશકારો દ્વારા કરવામા ંઆવેલી તમામ લેચખત રજ આતો અિે વાધંા અરજીઓ 

૧.૯  ભ્ય- ચિવશ્રી આયોગિ ેએજન્ડા અિે  પિુગવાલોકિ  ચમચતિી ચમડટંગોિી કાયગિોંધ પણ મોકલશે. 
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૧.૧૦ આયોગિા  ચિવશ્રી પા  ેરાખવાિી રિેતી પ રવઠા  ંચિતાિી સ્ટાન્ડડગ કોપીમા ંબધા જ  ધુારાઓ યોગ્ય રીતે  ાંકળી લેવાિા 

રિેશે. આવી સ્ટાન્ડડગ િકલમાં પુરવઠા  ંચિતામા ંકરવામા ંઆવેલા તમામ  ુધારાઓિી ક્રમવાર યાદી પણ બીડેલી રિેશે. આવા 

ગેઝેટ િોટીફીકેશિો, ક ેજેમાં કરાયેલા  ુધારોિો  માવેશ કરાયેલ િોય તેિી, ક્રમવાર િકલો જાળવવાિી રિેશે.  

૧.૧૧ આયોગિી વેબ ાઈટ પર પુરવઠા  ંચિતાિી  ુધારેલી િકલ પણ મકુવામા ંઆવશ.ે બધા ચવતરણ પરવાિેદારો, આવી પુરવઠા 

 ંચિતાિી છેલ્લામા ંછેલ્લી  ધુારલેી િકલ તેમિી ઓક્રફ મા ંરાખશ ેઅિે તે વાજબી ડકંમત ેખરીદી શકાય તેવી વ્યવસ્થા કરશે. 

પરુવઠા  ચંિતાિી મયાગદાઓ : 

૧.૧૨  ચવતરણ પરવાિેદાર,ે જયારે કોઈ અણ-સિંતવ્યા  જંોગો ઉભા થાય કે આકચસ્મક  ંજોગોમાં જરૂર જણાયે, પોતાિી ચવતરણ 

પરવાિેદાર તરીકિેી ફરજો બજાવવા માટ ેર્િગણયાત્મક રીતે વતગવાિુ ંરિેશે. આવા  જંોગોમાં ગ્રાિકોએ પણ વાજબી  િકાર 

અિે  િાય ચવતરણ પરવાિેદારિે આપવાિી રિેશે. આવી કામગીરીિો એક અિવેાલ ચવતરણ પરવાિદેારે પિુગવાલોકિ  ચમચત 

અિ ેઆયોગિે ૭૨ કલાકમાં આપવાિો રિેશે. 

ગોપચિયતા : 

૧.૧૩ ચવતરણ પરવાિેદાર કોઈ પણ ગ્રાિક ચવશ,ે જયાં  ુધી કેન્ર  રકાર / રાજય  રકારિા ચવભાગ કે અન્ય કોઇ  ત્તાવાર 

એજન્ ીિ ેકાયદા િેઠળ જરૂરી િ બિે ત્યા ં ુધી, માચિતી આપશ ેિિીં. 

ચવવાદોિો ચિકાલ કરવાિી પધ્ધચત : 

૧.૧૪ પુરવઠા  ંચિતાિી કોઈ જોગવાઈ બાબત ેકોઈ ગ્રાિક કે ચવતરણ પરવાિેદાર વછિ ેકોઈ ચવવાદ ઉભો થાય, ત્યાર ેઆ બાબત 

આયોગ પા  ેલઈ જવામાં આવશ ેઅિે તમેિો ર્િગણય આખરી ગણાશે. 

અન્ય ચવચિયમો : 

૧.૧૫ આ પુરવઠા  ંચિતાિી જોગવાઈઓ ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગ (ચવતરણ પરવાિેદારિી કામગીરીિું ધોરણ) ચવચિયમો,૨૦૦૫ અિ ે

તેમાં વખતોવખત કરાયેલા  ધુારા  ાથે તમેજ ગજુરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગ (પુરવઠો પુરો પાડવા કરેલંુ ખિગ અિે બીજંુ 

પ્રકીણગ ખિગ વ  લ કરવાિી પરવાિેદારિી  ત્તા) ચવચિયમો, ૨૦૦૫, તમેાં વખતોવખત કરેલા  ુધારા  ાથ,ે ગજુરાત ચવદ્યુત 

ચિયંત્રક આયોગ (જામીિ અિામત) ચવચિયમો, ૨૦૦૫, વખતોવખત કરેલા  ુધારા  ાથ ેઅિે અન્ય  ંબંચધત ચવચિયમો અિ ે

ગુજરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગે જાિેર કરેલી  ંચિતાઓિી  ાથ ેવાિંવાિી રિેશે. 

૧.૧૬ ચવતરણ પરવાિેદાર આયોગિે અરજી કરીિે, ચવચિયમોિા અમલ કરવામા ંપડી રિેલી કોઇપણ મશુ્કલેી ચિવારવા માટ ે યોગ્ય 

િુકમ માંગી શકશે.  
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ચવભાગ-૨ 

વ્યાખ્યાઓ અિ ેઅથગઘટિો 

૨.૧ જે શબ્જદો, પક્રરભાષા અિ ેશબ્જદપ્રયોગો ચવદ્યુત અચધચિયમ-૨૦૦૩ અિે તેિા વખતોવખતિાં  ધુારામાં વ્યાખ્યાચયત થઇ િોય 

અિ ેઆ  ંચિતામા ંવપરાઇ િોય  તેિો અથગ અચધચિયમમા ંઅપાયો િોય અિે વ્યાખ્યાચયત થયો િોય તે રિેશે. જે શબ્જદપ્રયોગો 

અિીં વપરાયા િોય પણ અચધચિયમમા ંતિેી વ્યાખ્યા કરાઈ િ િોય, પણ અન્ય કોઈ  ક્ષમ ધારા ભા દ્વારા પ ાર થયેલા 
કાયદામાં વ્યાખ્યાચયત કરાયા િોય, કે જે રાજ્યિા ં ચવદ્યુત ઉધોગિે લાગુ પડતા િોય, તિેો અથગ આવા કાયદામા ંઆપવામા ં

આવ્યો િોય તે કરવાિો રિેશે. 

            ઉપરિી શરતોિ ેઆચધિ, શબ્જદપ્રયોગો અિીં વપરાયેલ િોય પરંતુ આ કાયદાઓ કે  ક્ષમ ધારા ભા દ્ધારા પ ાર કરાયેલ અન્ય 
કોઇ કાયદાઓમા ંસ્પષ્ટ રીત ેવ્યાખ્યાયીત કરાયેલ િ િોય તિેો અથગ  ામાન્ય રીતે ચવદ્યુત ઉદ્યોગિ ેલાગ ુપડતો િોય તેવો કરવાિો 

રિેશે.   

૨.૨  ચ વાય ક ે ંદભગિી અન્યથા જરૂક્રરયાત િોય, આ  ંચિતાિા અથગઘટિમા;ં 

(૧)   એક વિિ ક ેબિુવિિમા ંવપરાયેલા શબ્જદો જેમ લાગ ુપડે તમે, તે બિુવિિ કે એકવિિિે ક્રમશ: લાગુ પડશે. 

(૨)   કોઈપણ કાયદા, ચવચિયમો ક ે માગગદશગક   િિાઓમા ં તેમા ં  માવાયેલ બધા કાયદાઓિી જોગવાઈઓમાં,  ંઘટિ, 

 ુધારા, કે તમેા ંફેરબદલી કરવાિા ચવચિયમો ક ેમાગગદશગક  ુિિાઓ, જે લાગ ુપડે તે, તિેો  ંદભગ અપાશે. 

(૩)    " માવવુ"ંકે " માયેલંુ" શબ્જદો "મયાગદા ચવિા" ક ે "પણ મયાગદીત િિી" તવેા શબ્જદ  મુિ  ાથ ેજ ગણવામાં  આવશ,ે 

ભલે તે પછી આવા શબ્જદ મ િો આ શબ્જદોિી પાછળ આવ્યા િોય કે િિીં. 

(૪) અિીં " ંચિતા" શબ્જદએ વખતો વખત આયોગ દ્વારા  ુધારેલા કે વધારેલા, અિ ે જે તે  મયે લાગુ પડતા           

ધારાઓિા  ંદભગમા ંઆ  ંચિતાિા અથગમા ંજ વપરાશે. 

(૫)    શીષગકો માત્ર  ગવડતા માટ ેમકુવામા ંઆવ્યા છે અિ ેતેિ ે ંચિતાિા અથગઘટિ માટ ેઉપયોગમા ંલેવાિા િથી. 

૨.૩ આ  ંચિતામાં,  ંદભગથી ચવરૂધ્ધ િ િોય તો, 

(૧)  ’અચધચિયમ’ ચવદ્યતુ અચધચિયમ ૨૦૦૩, અિ ેગજુરાત ચવદ્યુત (પુિગગઠિ અિે ચવચિયમ) અચધચિયમ ૨૦૦૩ અિ ે

વખતોવખત  ધુારા મજુબ  ાથે વંિાણમાં લેતા,ં તિેો ઉલ્લેખ કર ેછે. 

(૨) ’કરાર’ ચવતરણ પરવાિેદાર અિ ેગ્રાિક વછિ ેકરવામા ંઆવેલો કરાર, તેિો ઉલ્લેખ કર ેછે.  

(૩) ’અરજદાર’ અચધચિયમ અિ ેપુરવઠા  ંચિતાિી જોગવાઇઓ, ચિયમો અિે તિેા િેઠળ બિાવેલ ચવચિયમો અથવા અન્ય 

 ેવાઓ મજુબ કોઈ જમીિ/જગ્યા  માચલક ક ેકબજેદાર ક ેજેણે ચવદ્યુત પુરવઠા માટ,ે મંજુર વીજભાર/કરાર માંગમા 

વધારો ક ેઘટાડો કરાવવો, િામમા ંફેરફાર, જોડાણ કાપવુ ંઅિ ેપુિ:જોડાણ કરવુ ંઅથવા કરારિી  માચપ્ત માટ ેવીજ 

પરવાિેદાર  ક્ષમ અરજી પત્રક રજુ કરેલ િોય, તિેો ઉલ્લેખ કરે છે. 

(૪)  ‘અરજી’ એ જરૂરી ખિગિી િુકવણી અિ ેઅન્ય પાલિ કામગીરી દશાગવતાં દસ્તાવજેો  ાથ ેચવતરણ પરવાિેદાર ેમાગંેલા 

યોગ્ય ફોમેટમાં બધી બાબતોમાં  પં ણગ રીતે ભરેલ અરજી પત્રકિો, ઉલ્લેખ કર ેછે. 

(૫)  ‘અરજી પત્રક (ફોમગ)’ એ, લાગ ુપડતા ખિગિી કોઇપણ િુકવણી પ વ ેચવતરણ પરવાિેદાર ેમાંગ્યા મજુબ યોગ્ય ફોમટેમા ં

બધી બાબતોમા  ંપ ણગ રીતે ભરેલ અરજી પત્રકિો, ઉલ્લેખ કર ેછે. 

(૬)   ‘પરુવઠાિો ચવસ્તાર’ ચવતરણ પરવાિેદારિે તિેા પરવાિા દ્વારા જે ચવસ્તારમાં ચવદ્યુત પુરવઠો પ રો પાડવાિો         

અચધકાર આપવામાં આવ્યો છે, તિેો ઉલ્લેખ કર ેછે. 
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(૭)  ‘આકારણી અચધકારી’ અચધચિયમિી કલમ-૧૨૬િી જોગવાઇઓ અન્વયે ગુજરાત રાજ્ય  રકાર દ્વારા               
આકારણી અચધકારી તરીક ેચિયુતત કરેલ િોય, તેવા અચધકારી, તિેો ઉલ્લેખ કર ેછે. 

(૮)  ‘અચધકતૃ અચધકારી’ અચધચિયમિી કલમ-૧૩૫િી જોગવાઇઓ અન્વયે ગજુરાત રાજ્ય  રકાર દ્વારા જેિ ેઅચધકૃત 
અચધકારી તરીકે ચિયુતત કરેલ િોય, તેવા અચધકારી, તિેો ઉલ્લેખ કરે છે. 

(૯)  ‘અચધકતૃ પ્રચતચિચધ’ કોઇપણ વ્યચતત/હ્યચસ્તિા અચધકૃત પ્રચતચિચધ એટલે તેિા તમામ અચધકારીઓ,કમગિારીઓ,   

પ્રચતચિચધઓ કે વ્યચતતઓ ક ેજે આવી વ્યચતતઓ/હ્યચસ્તઓ દ્વારા અપાયેલ  ામાન્ય ક ેિોતત   ત્તા િેઠળ કામગીરી  
બજાવતા િોય, તિેો ઉલ્લેખ કર ેછે. 

(૧૦)  ‘ચબલ કરવાિો  મયગાળો’ અિકુ્રચમક મીટર વાંિવાિા બ ેગાળા વછિેિો  ામાન્ય  મય. તે ભલે મચિિાિો િોય ક ે

ચવતરણ પરવાિેદારે ચિયત કયો િોય તેવો  મયગાળો િોય.  છતા,ં તે એકમા  કરતાં ઓછો િિીં અિે બ ેમા  કરતા ં

વધ ુ િ િોઈ શક,ે તિેો ઉલ્લેખ કર ેછે. 

(૧૧) ‘કલેને્ડર વષગ’  વષગિાં જાન્યુઆરીિાં પિેલા ક્રદવ થી તે જ વષગિાં ડી મે્બરિો એકત્રી મો ક્રદવ   ધુીિા  મયિો, 

ઉલ્લેખ કરે છે. 

(૧૨) ‘િકા ણી-મીટર’ એવું મીટર કે જે કરન્ટ ટ્રાન્ ફોમગર અિે વોલ્ટજે ટ્રાન્ ફોમગરિી એક જ કોર  ાથે જોડાયેલ િોય કે 

જેિી  ાથ ેમુખ્ય મીટર જોડાયેલંુ િોય અિ ેજેિો ઉપયોગ મુખ્ય મીટર ચિષ્ફળ જાય ત ેકે મા ંચિ ાબ અિ ેચબલ તૈયાર 

કરવા થાય,  તિેો ઉલ્લેખ કર ેછે. 

(૧૩) ‘વગગ-૧િા શિરેો’ ભારતિી છેલ્લી વ ચત ગણતરીમાં વ્યાખ્યા કયાગ મુજબિાં શિેરો (૧ લાખ કરતાં વધ ુવ ચતવાળા 

ચવસ્તાર), તિેો ઉલ્લેખ કર ેછે. 

(૧૪) ‘આયોગ’  એટલે અચધચિયમ િેઠળ રિાયેલ ગજુરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગ. 

(૧૫) ‘કન્ડકટર’ એટલે વીજળી વિિ કરવા માટ ેવપરાતા ંકોઇપણ વાયર, કેબલ, બાર, ટ્યુબ, રેલ ક ેપ્લેટ અિ ેતેિી ગોઠવણ 

એવી રીતે કરાયેલ િોય ક ેજેિુ ંતંત્ર  ાથ ેચવદ્યુતકીય જોડાણ િોય, તિેો ઉલ્લેખ કર ેછે. 

(૧૬) ‘જોડલેો ચવદ્યતુભાર’  ક્રક.વો., કે.વી.એ., એિ.પી.માં દશાગવાય છે. ચવજ ચવતરણ પરવાિેદારિી ગ્રાિકિી જગ્યા  ાથ ે

જોડાયેલ  ર્વગ   ાથે જોડાયેલ અિ ેએક  ાથ ેવપરાશમા ંલઈ શકાય તેમ િોય તવેા ચવજવપરાશ કરતા તમામ  ાધિો 

કે ઉપકરણોિી તિેા ઉત્પાદકકતાગ દ્ધારા દશાગવાયેલ, રેટેડ ક્ષમતાિો  રવાળો. આિે ક્રક.વો. અથવા ક.ેવી.એ. એકમમા ં

દશાગવવામાં આવશ.ે જો આ દર ક.ેવી.એ.મા ંદશાગવ્યો િોય તો તિેે ૦.૯િા પાવર ફેકટર  ાથે ગુણતા ંક્રક.વો. એકમમા ં

ફેરવી શકાશે. જો આ અથવા તો અન્ય ઉપકરણ તિેા ઉત્પાદક દ્ધારા એિ.પી.માં દશાગવેલ િોય તો, એિ.પી. િ ે
૦.૭૪૬ દ્વારા ગુણીિે તિેે ક્રક.વો. એકમમા ંફેરવવામા ંઆવશ,ે તેિો ઉલ્લેખ કરે છે. 

(૧૭) ‘જોડાણ ચબન્દ’ુ એવું સબંદ ુક ેજ્યાં ગ્રાિકિાં સ્થાપિ અિ/ેઅથવા ઉપકરણો ચવતરણ પરવાિેદારિી ચવતરણ   

         વ્યવસ્થા  ાથ ેજોડવામાં આવેલ િોય, તિેો ઉલ્લેખ કર ેછે. 

(૧૮) ‘ગ્રાિક’ કોઈ પણ વ્યક્રકત ક,ે જેિે ચવદ્યુત અચધચિયમ-૨૦૦૩ િેઠળ, પરવાિેદાર અથવા  રકાર અથવા  મયગાળા માટ ે

અમલી એવા અન્ય કાયદા િેઠળ, પોતાિા ઉપયોગ માટે અથવા પ્રજાિ ે ચવદ્યુત પ રી  પાડવાિા ધંધામાં રોકાયેલી િોય 

તેવી વ્યક્રકત દ્વારા, ચવદ્યુત પ રી પાડવામાં આવતી િોય,  અિે તવેી વ્યક્રકતઓિો પણ  માવેશ કરવામાં આવે છે 

જેઓિી જગ્યામાં  મયગાળા માટે  પરવાિેદાર અથવા  રકાર અથવા તો તેવી અન્ય વ્યક્રકત દ્વારા ચવદ્યુત જોડાણ  

આપવામા ંઆવ્યંુ િોય, તિેો ઉલ્લેખ કરે છે. 
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ગ્રાિક િીિ ેમજુબ ચિર્દગષ્ટ કરલે છે. 

I. ‘િળવા (િીિા) દબાણવાળા ગ્રાિક’ (એલ.ટી. ગ્રાિક) ચિિા કે મધ્યમ વીજદબાણે (વોલ્ટજેે) પરવાિેદાર 

પા ેથી વીજ પુરવઠો મેળવતો િોય તે. 

II. ‘ભાર ે (ઉછિ) દબાણવાળા ગ્રાિક’ (એિ.ટી. ગ્રાિક) ઉંિા વીજદબાણે (વોલ્ટજેે) પરવાિદેાર પા થેી વીજ 

પુરવઠો મેળવતો િોય તે.  

III. ‘અચતભાર ે (અચત ઉછિ) દબાણવાળા ગ્રાિક’ (ઇ.એિ.ટી. ગ્રાિક) જે અચત ઉંિા વીજદબાણે (વોલ્ટજેે) 

પરવાિેદાર પા થેી વીજપુરવઠો મળેવતો િોય તે. 

(૧૯) “ગ્રાિક સ્થાપિ” ક ે “ગ્રાિકિુ ં સ્થાપિ”: વીજ પુરવઠાિા ચબન્દુથી શરૂ કરીિ ેગ્રાિકિી જગ્યા પર ઉપલબ્જધ  ઉપકરણો 

 ચિત, ગ્રાિક દ્વારા અથવા તમેિા વતી વાયરો, ક્રફટીંગ્ , મોટ ગ અિ ેઉપકરણો ઉભા કયાગ િોય અિે વાયરીંગ કયાગ િોય 

તેવા અસ્થાયી/સ્થાયી  ચમશ્ર વીજળી એકમોિો ઉલ્લેખ કર ેછે અિે જે સ્થાપિ  ાથ ેજોડાયેલ િોય અથવા જોડાણ 

કરવા ચવિારાયેલ િોય પરંત ુિાલમાં જોડાણ િ કરાયેલ િોય, તેિો  માવેશ કરે છે. 

(૨૦) ‘કરારીત માગં/ મજં ર વીજભાર/ કરારીત વીજભાર’ એવી મિત્તમ માગં કે જે ક્રક.વો./કે.વી.એ./એિ.પી. મા ં  

પરવાિેદાર પુરી પાડવા  મંત િોય અિે પરવાિેદાર અિ ે ગ્રાિક વછિેિા ં કરારમાં ત ે િતકી કરેલ િોય, જયા ં         

કરારમા ં ક.ેવી.એ. લખ્યાં િોય ત્યા ં તેિા ક્રક.વો. કરવા માટે પાવર ફેકટરિા ૦.૯ ગણુાંક  ાથે ગુણવાિા રિેશે.          

કરારમા ં પ રવઠો એિ.પી.મા ં ચિયત કરેલ િોય તો, એિ.પી. િ ે ૦.૭૪૬ દ્વારા ગુણાકાર કરીિ ે ક્રક.વો. મા ં        
રૂપાંતરીત કરાશ,ે તિેો ઉલ્લેખ કર ેછે. 

(૨૧) ‘કટ આઉટ’ કોઇ પણ એવા ઉપકરણ ક ે ાધિ કે જે વીજ પ્રવાિ પ વગ ચિધાગક્રરત જથ્થા કરતાં વધી જાય ત્યારે કોઇપણ 

કન્ડકટર મારફત વીજપ્રવાિિા વિિમા ંઆપોઆપ અવરોધ ઉભો કરે અિ ેતેમાં ફ્યુઝપાત્ર ઉપકરણોિો પણ  માવેશ 

થશ,ે તિેો ઉલ્લેખ કર ેછે. 

(૨૨) “વીજપ રવઠો શરૂ કરવાિી તારીખ”: એવી તારીખ ેક ેપરવાિદેાર ગ્રાિકિા સ્થાપિિે ચવતરણિાં મેઇન્   ાથે જોડાણ 

કરીિે ચવજયુતત કરવામાં આવ,ેતિેો ઉલ્લેખ કર ેછે. 

(૨૩) ચબલિા ગાળા માટિેી માગંણી ડકમંત: એવી ડકમંત ક ે જે કરાર/મંજ ર/જોડાણ કરેલ વીજભાર ક ે અચધકતમ માગં       

(આ  ંચિતાિી વ્યાખ્યા િ.ં(૪૬) િા  ંદભગ) િે આધારે ગ્રાિક પા ેથી વ  લ કરાતી િોય અિે તે આયોગ દ્વારા                 
મંજ ર કરાયેલ પ્રશુલ્ક આદેશમાં ઠરાવેલ પધ્ધચત  અિુ ાર ગણવામા ંઆવશ,ે તિેો ઉલ્લેખ કર ેછે. 

(૨૪) ’જોડાણ કાપવુ’ં વપરાશકાર કે ગ્રાિકિે ચવજતંત્રથી  વાસ્તચવક રીતે અલગ કરવું. 

(૨૫) ‘ચવતરણ મઇેન્ ’  કોઇ મેઇિિો એવો ભાગ ક ેજેિી  ાથ ે ર્વગ  લાઇિ તરત જ જોડવામા ંઆવેલ િોય ક ેત ેપ્રમાણ ે

ઇછછેલ િોય, તિેો ઉલ્લેખ કરેલ છે. 

(૨૬) ’ચવતરણ પરવાિદેાર’ અચધચિયમિી કલમ-૧૪ અન્વયે એવી વ્યચતતિો ઉલ્લેખ કરે છે  જેિે પોતાિા પ રવઠા ચવસ્તારમા ં

ગ્રાિકોિ ેવીજળી પ રી પાડવા ચવતરણ વ્યવસ્થાિા  ંિાલિ અિે જાળવણી કરવા માટે અચધકૃત પરવાિો આપવામા ં

આવ્યો િોય. 

(૨૭) ‘ચવતરણ વ્યવસ્થા’ પ્રવિિ લાઇિો અથવા વીજ ઉત્પાદિ મથકિા જોડાણો પરિા ં ક્રડચલવરી સબંદઓુ અિ ેગ્રાિકોિા 

વીજસ્થાપિ  ાથેિા જોડાણ સબદંુ વછિે વાયરો અિે  ંયોજીત  ુચવધાઓિી વ્યવસ્થાિો ઉલ્લેખ કર ેછે. સ્પષ્ટીકરણ: 

૩૩(ક.ેવી.) અિ ે તેથી િીિેિી ક્રડઝાઇિિા વીજદબાણ ધરાવતી લાઇિો, ભ ગભગ કેબલો,  ર્વગ  લાઇિો, વીજળી 

પ્લાન્ટ, કટં્રોલ ચસ્વિ ચગયર અિ ેમીટરોિો  માવેશ કરતી કોઇપણ વ્યવસ્થા અિે તમેાં આયોગ ખા  કરીિે માન્ય કર ેત ે

પ્રમાણે ઉંિા વીજદબાણિી અન્ય વ્યવસ્થાિો  માવેશ થાય છે.  ચવતરણ ચ સ્ટમમા ંગ્રાિકિા છેડે જોડાણ કરેલ અિ ે

અચત ઉછિ વીજદબાણિા (૬૬ કે.વી. અિ ે તેથી વધુ) ગ્રાિકોિે વીજળી પ રી પાડવા વપરાતા ટર્મગિલ ઉપકરણો 

(મીટરીંગ ચ સ્ટમ, CT, PT) ચ વાયિી પ્રવિિ વ્યવસ્થાિા કોઇપણ ભાગિો  માવેશ થતો િથી. 



209-12 GUJARAT GOVERNMENT GAZETTE EX., 19-05-2016 [PART IV-C 

C:\Users\admin\Desktop\Supply Code\Date 24.05.2016\209-Gujarat Vidhyut Niyantrak Ayog -Dt. 23-05-2016-Jasu.doc 

(૨૮) ‘અથગ કરલેુ”ં માટીિા  ામાન્ય જથ્થા  ાથે એવી રીતે જોડાયેલ િોય કે તુરંત વીજળીિો ભયરચિત ચિકાલ િરિંમેશ 

 ુચિચચિત કરાય, તેિો ઉલ્લેખ  કરે છે. 

(૨૯) ‘વીજચળક લાઇિ’ કોઇપણ િેતુ ર વીજળી વિિ માટે વપરાતી કોઇપણ લાઇિ, જેમા ં માચવષ્ટ છે:  

I. આવી કોઇ લાઇિ માટ ે કોઇ આધાર, એટલે કે, અંદર ઉપર થકી ક ેબાજુએથી કોઇપણ  ંરિિા, ટાવર, 

થાંભલો ક ેઅન્ય વસ્તુ થકી આવી કોઇ લાઇિિ ેટેકવી િોય, આગળ લઈ જવાઇ િોય કે લટકાવેલ િોય 

અિ ે 

II. વીજળી વિિિા િેતુ ર આવી કોઇ લાઇિ  ાથ ેજોડેલ કોઇપણ ઉપકરણ 

(૩૦) ’ચવદ્યતુ ચિરીક્ષક’ અચધચિયમ ૨૦૦૩િા ચવભાગ ૧૬૨િા પેટા ચવભાગ (૧) િેઠળ યોગ્ય  રકાર દ્વારા ચિમાયેલી 
વ્યક્રકત, જેમાં મુખ્ય ચવદ્યુત ચિરીક્ષકિો પણ  માવેશ થાય છે, તિેો ઉલ્લેખ કર ેછે. 

(૩૧) ‘વીજ-ખિગ (એિર્જી િાજગ ’) પ રી પાડેલી વીજળીિા જથ્થાિ ેઆધારે ગ્રાિક પર િાખેલ ખિગ પ્રશુલ્ક અિ ુ ચિ મજુબ 

કી.વો.એિ. કે કે.વી.એ.એિ. એકમમા ં દશાગવેલ કે જેમાં બળતણ  રિાજગ અિે વપરાશ  મય આધાક્રરત િાજગિો 

 માવેશ થાય છે.   

(૩૨) ’અચત ભાર ે(ઉછિ) દબાણ’ ૬૬ ક.ેવી.  મતલુ્ય અિ ેતે કરતાં વધ ુએવું વીજદબાણ, તેિો ઉલ્લેખ કરે છે. 

(૩૩) ‘િાણાકીય વષગ’ અગં્રેજી કેલેન્ડર વષગમા ંપિેલી એચપ્રલથી શરૂ કરીિ ેઆગામી વષગિા માિગિી  એકત્રી  તારીખ ેપરુો થતો 

 મય, તેિો ઉલ્લેખ કરે છે. 

(૩૪) ‘ફીડર’ જેિી  ાથ ેચવતરણ પેટા મથક કે એલ.ટી., એિ.ટી. અિે ઇ.એિ.ટી. ગ્રાિકોિું જોડાણ કરાયંુ િોય અિે ત ેપટેા-

મથકથી િીકળતી િોય તેવી એલ.ટી., એિ.ટી. અિ ેઇ.એિ.ટી. લાઇિોિો ઉલ્લેખ કરે છે. 

(૩૫) ’ઉત્પાદક કપંિીઓ’ કોઈ પણ કપંિી કે કોપોરેટ  ંસ્થા ક ેમંડળી કે વ્યક્રકતઓિુ ં જુથ, તે િોંધાયેલ િોય કે િિીં, ક ે

કાયદે રિી વ્યક્રકત જે માચલક િોય કે ઉત્પાદક સ્ટેશિ ધરાવતો િોય, િલાવતો િોય, તિેો ઉલ્લેખ કર ેછે. 

(૩૬) જીઇઆર ી ‘ગજુરાત ચવદ્યતુ ચિયંત્રક આયોગ’, િો ઉલ્લેખ કરે છે. 

(૩૭) ’ભાર ે(ઉછિ) દબાણ’ ૪૪૦ વોલ્ટ કરતાં વધુ અિ ે૬૬ કે.વી. કરતાં ઓછંુ િોય તેવુ ંવીજ દબાણ, તેિો ઉલ્લેખ કર ેછે. 

(૩૮) ’ભારતીય માિક’ ભારતીય માિક  ંસ્થા દ્વારા માન્ય પ્રમાણો અિ ેચવશષે ચવગતો, િો ઉલ્લેખ કરે છે. 

(૩૯) ’સ્વતતં્ર ફીડર’ એક જ ગ્રાિકિે વીજ પુરવઠો પ રો પાડતા ફીડરિો ઉલ્લેખ કર ેછે. 

(૪૦) ’આતંર જોડાણ’: આિો અથગ પટેા ખંડ ૨.૩(૧૭) માં ‘જોડાણ ચબન્દુ’ માટે આપેલી વ્યાખ્યા મજુબિો જ થાય છે. 

(૪૧) ’પરવાિો’ એટલે અચધચિયમિી કલમ-૧૪ જોગવાઈઓ િેઠળ માન્ય કરવામા ંઆવેલો પરવાિો. 

(૪૨) ‘પરવાિો આપલે વીજળી-કોન્ટ્રાકટર’  એટલે કને્રીય ચવદ્યતુ પ્રાચધકરણ ( લામતી અિે વીજ પુરવઠાિે લગતાં પગલા)ં 

ચવચિયમો, ૨૦૧૦િી  કલમ-૨૯ અન્વયે પરવાિો અપાયેલ વીજળી-કોન્ટ્રાકટર. 
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(૪૩) ‘લોડ ફતેટર’એ ચિયત કરેલ  મયગાળામા ંવપરાયેલ યુચિટિી ક લ  ંખ્યાિો તે જ  મયગાળા માટ ેવીજભાર જાળવ્યો 

િોય ત ે ચસ્થચતમા ંવપરાયેલ યુચિટિી કુલ  ંખ્યા  ાથેિો ગુણોત્તર છે અિે તે  ામાન્ય રીતે િીિે મજુબ ટકાવારીમા ં

વ્યતત કરાશે. લોડ ફેતટર %= (ચિયત  મયગાળામાં વપરાયેલ ખરખેર યુચિટ x ૧૦૦)/(ક્રક.વો. માં કરાર વીજભાર x 

 મયગાળામા ંકલાકિી  ંખ્યા) 

(૪૪) ‘િીિુ ં(ચિમ્િ) દબાણ ક ેલોવોલ્ટજે’ જે વીજદબાણ ૪૪૦ વોલ્ટ કરતાં ઓછંુ િોય, તિેો ઉલ્લેખ કરે છે.  

(૪૫) ’મઇેન્ ’ એટલે કોઇ ચવદ્યુત પુરવઠા લાઈિ જે દ્વારા ચવદ્યુત પ રી પાડવાિી ક ેતે િેત ુમાટિેી લાઈિ. 

(૪૬) ’મિત્તમ માગં’ ક્રક.વો. કે કે.વી.એ.માં દશાગવેલી મિત્તમ માંગ, જે લાગુ પડતુ ંિોય, તિેો અથગ ક્રચમક ૩૦-૧૫ ચમચિટ (જે 

પ્રકારિુ ંમીટર વાપરવામાં આવ્યંુ િોય તિેા આધારે) ગાળા દરમ્યાિ મિત્તમ વપરાશ થયેલા કી.વો/ક.ેવી.એ.િી  રેરાશ 

કે જ્યા ંમિત્તમ માગંિુ ંવાંિિ કી.વો/ક.ેવી.એ. મા ં ીધ ુજ થઇ શકે તેવી લાક્ષચણકતાવાળ ં મીટર મુકવામાં આવેલ િોય. 

(૪૭) ’મીટર’ એવુ ં ાધિ ક ેજે વીજળીિો જથ્થો માપવા, દશાગવવા અિે િોંધવા, વીજળી ક્રક.વો.એિ. ક ેકે.વી.એ.એિ.મા,ં 

અચધકતમ માગં ક્રક.વો. કે ક.ેવી.એ.માં, ક્રરએકક્રટવ વીજળી કે.વી.એ.આર.એિ.માં વગેરે અિે જેમા ં કરંટ ટ્રાન્ ફોમગર, 

વોલ્ટેજ ટ્રાન્ ફોમગર/પોટેચન્શયલ ટ્રાન્ ફોમગર/ કપેે ીટર વોલ્ટજે ટ્રાન્ ફોમગર વગેર ે આવા મીટર  ાથેિા જોડાણમા ં

વપરાયેલ િોય તિેો  માવેશ થાય છે તિેો ઉલ્લેખ કર ેછે. 

(૪૮) ’મા ’ કેલેન્ડરમા ંદશાગવેલ મચિિો, ચ વાય કે કોઈ બીજી રીત ેદશાગવવામાં આવ્યો િોય, એ  મયગાળો ક ેજે કોઇ એક 

મા િી કોઈ એક ચિયત કરેલી તારીખથી બીજા મચિિાિી તે તારીખ  ુધીિો ગાળો (એવો  મયગાળો ક ેજે આશરે ૩૦ 

ક્રદવ િે  માિ િોય). 

(૪૯) ‘કબજેદાર’  એટલે જ્યા ંવીજળી વપરાતી િોય અથવા વાપરવા ચવિારાયંુ િોય ત ેજગ્યાિો કબ્જજો ધરાવિાર માચલક ક ે

વ્યચતત, તિેો ઉલ્લેખ કરે છે. 

(૫૦) ‘ઓવરિડે લાઇિ’ એટલે કોઇપણ વીજળી પ રવઠા લાઇિ જે જમીિ ઉપરથી અિે ખુલ્લી િવામા ંપ ાર થતી િોય, 

પરંતુ તમેાં ટ્રેકશિ ચ સ્ટમિી લાઇવ રેઇલિો  માવેશ િ થતો િોય, તેિો ઉલ્લેખ કર ેછે. 

(૫૧) ’વ્યક્રકત’ કોઈ વ્યક્રકત, કંપિી, ક ે ંસ્થા ક ેમંડળી ક ે વ્યક્રકતઓિુ ં જુથ જે િોંધાયેલંુ િોય ક ેિોંધાયેલંુ િ િોય, અથવા 

કાયદે રિી અચધકતૃ વ્યક્રકત, તેિો ઉલ્લેખ કરે છે. 

(૫૨) ’પરુવઠા ચબન્દ’ુ પરસ્પર  મજુતીથી િતકી થયેલ િ િોય તવેા ક્રકસ્ ામા ં ગ્રાિકિા ફ્ય ઝ કટ આઉટિા આવક ચબન્દુ, 

એટલે કે એલ.ટી. ગ્રાિકોિા ક્રકસ્ ામાં ગ્રાિકિી જગ્યા પર લગાવાયેલા મીટર/સ્વીિ; ડીસ્ટ્રીબ્જયુશિ ટ્રાન્ ફોમગર પર 

મીટર મ કેલ િોય તવેા ક્રકસ્ ામા ં ટ્રાન્ ફોમગર  ેન્ટર/પેટા-મથક પર લગાવેલ ડીસ્ટ્રીબ્જયુશિ બોત . એિ.ટી/ઇ.એિ.ટી 

ગ્રાિકોિા ક્રકસ્ ામા ંઆ  ંચિતાિા જોગવાઇઓ અિુ ાર ગ્રાિકિી જગ્યા પરિા સ્થાપિ પર લગાવલે કંટ્રોલ સ્વીિ 

ગીયર  

(૫૩) ‘પાવર ફતેટર’ એટલે AC વીજ  કીટમાં (વીજદબાણ) વોલ્ટેજ અિે કરટં વકેટરો વછિે વીજચળક ખ ણાિો કો ાઇિ, 

તેિો ઉલ્લેખ કર ેછે. 

(૫૪) ’જગ્યા’ જેમાં જમીિ, મકાિ ક ેબાધંકામ અથવા ભાગ ક ેતિેાં  ંયોજિો, જેિા માટ ેવીજપરુવઠા પુરો પાડવા માટ ે

પરવાિેદારે કરેલ અલગ મીટર કે મીટર વ્યવસ્થા કરેલ િોય તિેો  માવેશ થાય છે. ખેતીવાડી જોડાણિી બાબતમા,ં 

જગ્યા એટલે પાણીિા સ્ત્રોત ક ે જેિા માટે પરવાિેદાર ે ચવજપ રવઠો અથવા જોડાણ આપેલ િોય અથવા આપવાિો 

ઇરાદો રાખેલ િોય.  
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(૫૫) ‘ગ્રામીણ ચવસ્તારો’ એટલે ગુજરાત ગ્રામ પંિાયત અચધચિયમમાં વ્યાખ્યા કરાયા પ્રમાણે ગ્રામ પિંાયતોિી અંદર આવરી 

લીધેલા ચવસ્તારો. 

(૫૬) ’ ર્વગ  લાઈિ’ એટલે ચવદ્યતુ પ રી પાડવાિા િેત ુર લગાવવામાં આવેલી પુરવઠા લાઈિ ક ેજેમાથંી ;  

(એ) એક ગ્રાિકિ ેક્રડસ્ટ્રીબ્જયુશિ મેઈિમાંથી ક ેચવતરણ પરવાિદેારિી જગ્યામાંથી તરત જ જોડાણ આપેલંુ િોય, 

અથવા  

(બી)  ગ્રાિકોિા જ થિ ેએક જ જગ્યા એ ક ેલગતિી જગ્યાએ ચવતરણ મેઈિિા એક જ ચબન્દમુાંથી જોડાણ 

આપવામા ંઆવ્યંુ િોય. 

(૫૭) ’શરેી’ એટલે કોઈ પણ રસ્તો, પથ, ગલી, િેચળયંુ, િોક, િાર રસ્તા, પછી તે િલિિલિિો માગગ ક ેખુલ્લી જગ્યા જે 

આરપાર જતી િોય કે િ જતી િોય, જેિા પર જાિેર જિતાિ ેજવા-આવવાિો િક િોય અિે રસ્તાઓ કે ફુટપાથ ક ે

જાિેરપુલ ક ેકોઝવ,ે તિેો ઉલ્લેખ કરે છે. 

(૫૮) ’પટેામથક’ એટલે પક્રરવતગિ માટ ે ક ે ફેરબદલી માટે, ચવદ્યુતિ ે ચવતરણ માટ ે ક ે પક્રરવતગિ માટે સ્થાપેલંુ મથક, જેમા ં 

પક્રરવતગક (ટ્રાન્ ફોમગર) કન્વટગ ગ, ચસ્વિચગય ગ, કપેે ીટ ગ,  ીન્ક્રોિ  કન્ડેિ  ગ, રિિાત્મક કબેલ અિે અન્ય 

આિુષંચગક   ાધિ ામગ્રી અિ ેકોઇપણ  મકાિો ક ેજે આ િેત ુમાટ ેવપરાતા િોય તે અિ ેતેિી જગ્યા.  

(૫૯) ’પરુવઠો’ ચવદ્યુતિા  ંદભગમા ંપરવાિદેાર ક ેગ્રાિકિ ેવેિાતી આપવામાં આવતી ચવદ્યુત, તિેો ઉલ્લેખ કરે છે. 

(૬૦) ’પરુવઠા  ચંિતા પિુગવાલોકિ  ચમચત’ કલમ ૧.૧ િેઠળ ચિમાયેલી  ચમચત 

(૬૧) ‘પ્રશલુ્ક આદશે’ પરવાિેદારિા  ંબધંમા ંવીજળી અિે  ેવાઓ પ રી પાડવા પરવાિેદારે ચવચવધ વગગિા ગ્રાિકો પા થેી 

વ  લ કરવાિો દર દશાગવતા આયોગે પ્રચ ધ્ધ કરેલ  ૌથી તાજેતરિા ંઆદેશિો ઉલ્લેખ કર ેછે. 

(૬૨) ‘પ્રશલુ્ક અિ ુ ચિ’ ત ે પરવાિેદાર માટે પ્રશુલ્ક આદેશિી જોગવાઇઓ અિુ ાર પરવાિેદાર ે ઇશ્ય  કરેલ વીજળી અિ ે

 ેવાઓ પ રી પાડવાિી  ૌથી તાજેતરિી ખિગિી અિ ુ ચિિો, ઉલ્લેખ કરે છે. 

(૬૩) ‘િોરી’ એટલે અચધચિયમિી કલમ-૧૩૫ માં વ્યાખ્યા કયાગ પ્રમાણે વીજળીિી િોરી. 

(૬૪) ’પ્રવિિ (ટ્રાન્ ચમશિ) પરવાિદેાર’ પરવાિેદાર જેિ ે અચધચિયમિી કલમ-૧૪ િેઠળ પ્રવિિ લાઈિ સ્થાપવા ક ે

િલાવવાિો અચધકાર આપવામાં આવ્યો િોય.  

(૬૫) ‘પ્રવિિ વ્યવસ્થા (ટ્રાન્ ચમશિ ચ સ્ટમ)’  એટલે એક વીજમથકથી પટેા-મથક અથવા અન્ય વીજમથક  ુધી અથવા 

પેટા-મથકો વછિે અથવા કોઇપણ બિારિી આંતર-જોડાણ  ાધિ  ામગ્રીથી ચવતરણ વ્યવસ્થા  ાથિેા આંતર-જોડાણ 

 ુધી વીજળી પ્રવિિિા િેત ુ માટે પ્રવિિ પરવાિેદારિી માચલકીિી અિે/અથવા તેિા દ્વારા  ંિાચલત (જિરેટર 
આંતર-જોડાણ  ુચવધાઓ ચ વાયિી) અચત ઉછિ વીજદબાણિી વીજળી લાઇિોિો  માવેશ કરતી વ્યવસ્થા, જેમા ં

પ્રવિિ પરવાિેદારિી માચલકીિા કે તેમિા દ્વારા વપરાતાં પ્લાન્ટ અિે ઉપકરણો અિે મીટરોિો  માવશે થાય છે, પરંત ુ

તેમાં પરવાિેદાર/પરવાિેદારિી ચવતરણ વ્યવસ્થામાં કોઇપણ ચવતરણ વ્યવસ્થાિા ંકોઇપણ ભાગિો  માવેશ થતો િથી. 

(૬૬) ‘શિરેી ચવસ્તારો’ એટલે ચવચવધ શિેરી ચવકા   ત્તામંડળો, કેન્ટોિમને્ટ  તામંડળો અિે ઔદ્યોચગક વ ાિતો ક ે                    

િગર વ ાિતો િેઠળ આવતા ં ચવસ્તારો  ચિત મિાિગરપાચલકા અિ ે અન્ય િગરપાચલકાઓ દ્વારા આવરી              

લીધેલ ચવસ્તાર, પરંત ુતેમા ંવગગ-૧િાં શિેરો િેઠળ આવરી લીધેલ ચવસ્તારોિો  માવેશ થતો િથી. 

(૬૭) ’વપરાશકાર’ એટલે કોઇ વ્યચતત જેિી પા  ેચવદ્યુત ઇન્ટરફે  િોય અથવા ક ેજેિ ેઆ  ંચિતા લાગુ પડે છે તેવી ચવતરણ 

પરવાિેદારિી ચવતરણ વ્યવસ્થા વાપરતો િોય, તિેો ઉલ્લેખ કર ેછે. 
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ચવભાગ-૩ 

પરુવઠા પધ્ધચત અિ ેગ્રાિકોિ ુવગીકરણ 

પરુવઠાિી પધ્ધચત : 

૩.૧  ચવતરણ પરવાિેદાર,ે કેચન્રય વીજળી ચિયંત્રણ આયોગ (ભારતીય વીજળી ચગ્રડ  ંચિતા) ચવચિયમો, ૨૦૧૦ અિે ગજુરાત ચવદ્યુત 

ચિયંત્રક આયોગ (ગુજરાત વીજળી ચગ્રડ  ંચિતા), ચવચિયમો, ૨૦૧૩ અિે તિેા  ુધારા પ્રમાણ,ે ચિર્દગષ્ટ આવતગિ (ફ્રીકવન્ ી) 

બેન્ડિી અંદર ચવદ્યુત પ્રવાિ પ રો પાડવાિો રિેશે. પ રવઠાિા પ્રારભં  મયે, ગ્રાિકિી લેચખત  મંચત કે આયોગિી પ વગ મંજ રી ચવિા 

પ રવઠાકાર,  કેચન્રય ચવદ્યુત પ્રાચધકરણે વખતોવખત ચિર્દગષ્ટ કરેલી મયાગદા કરતાં જાિેર કરેલ વીજદબાણમા ંવધ ુ  ફેરફાર કરવાિી 

પરવાિગી આપશે િિીં. 

૩.૨   એ. ી.પુરવઠાિો પ્રમાચણત વીજદબાણ (વોલ્ટજે) િીિે મ જબ રિેશે: 

વગગ પરુવઠા પધ્ધચત 

એકંદરે ૨ એિ.પી. કરતાં વધ ુ િિીં તેવા સ ંિાઈ પપં ચ વાયિા િાલક 

વીજભારિે આધીિ રિીિે, ૬ ક્રક.વો.  ધુીિા જોડાણ વીજભાર  ુધી    

તમામ સ્થાપિો માટ ે

૨૩૦-વોલ્ટ-સ ંગલ ફેઝ 

૬ ક્રક.વો. જોડાણ વીજભારથી વધ ુ (૨ એિ.પી.થી વધ ુ અિે ૧૫૦ 

એિ.પી.  ધુીિો એકંદર િાલક વીજભાર) અિ ે કરાર માગંિા ૧૦૦  

કે.વી.એ./ક્રક.વો.   ધુીિા તમામ સ્થાપિો માટ.ે 

૪૦૦-વોલ્ટ-થ્રી ફઝે 

૧૦૦ ક.ેવી.એ./ક્રક.વો.  કરતા ં વધુ અિ ે ૪૦૦૦ ક.ેવી.એ./ક્રક.વો.  ધુી 

કરાર માગંિા ં સ્થાપિો, માટ.ે 

આમ છતાં, ૨૨ કે.વી.િા િાલિા ગ્રાિક માટ,ે કરાર માંગ મયાગદા ૮૦૦૦ 

કે.વી.એ./ક્રક.વો.  ધુી વધારાશે. પરંતુ જો વ્યવસ્થા ૧૧ કેવી માં 

રૂપાંતરીત કરવામાં આવે તો ગ્રાિકે ૪૦૦૦ ક.ેવી.એ./કી.વો.મા ં પરત 

ફરવાિી બાંિધેરી આપવી પડશે.  

૧૧ ક.ેવી./૨૨કે.વી. થ્રી-ફેઝ 

૪૦૦૦ ક.ેવી.એ./ક્રક.વો. કરતાં વધુ કરાર માંગ  ાથિેા તમામ સ્થાપિો 

માટ.ે 

૩૩ ક.ેવી. અિ ેતેથી વધુ- થ્રી-ફેઝ 

 

ગ્રાિક જો ઇછછે તો કરારીત ચવજભાર ચિર્દગષ્ટ મયાગદા કરતા ઓછો િોય તો પણ, ઉંિા ધોરણોિો પણ પ રવઠો મેળવવાિું પ ંદ 

કરી શકે છે.  

િાલિા ગ્રાિકો, જે િીિા દબાણે ઊજાગ મેળવતા િોય, જો તે વધારાિી જરૂક્રરયાતિા કારણ ેવીજભારિી મયાગદા વટાવી જતા ં

િોય, તેવા ક્રકસ્ ાઓમા,ં પરવાિેદાર શકય િોય ત્યા ં ુધી, ગ્રાિકોિ ેવ્યાવ ાચયક રીતે પોષણક્ષમ દરખાસ્ત આપી શકશે જેથી 

ગ્રાિક પોતાિી જરૂક્રરયાતિા પછીિા ક્રમમાં આવતા ભાર ેવીજદબાણિો ચવકલ્પ લઈ શક.ે આવી વાચણજ્યક દરખાસ્ત િીિેિા 

મુદ્દાિે ધ્યાિમા ંરાખીિે બિાવવાિી રિેશે. 

 

(એ) પ્રવિિ અિે ચવતરણિી ખોટમા ંઆવિારી ઘટ 

(બી) પરવાિેદારિી વ્યવસ્થાિા ંટ્રાન્ ફોમગ ગમાં વીજભાર ધટાડો અિ ેિવી જરૂક્રરયાતોિ ેપિોંિી વળવા માટિેી    

       તેઓિી ઉપલબ્જધતા.  

 

અલબત્ત, િાલિા ગ્રાિકોિે જે ઉપર દશાગવેલ મયાગદા કરતાં િીિેિા વીજદબાણથી પુરવઠો અપાઇ રહ્યો િોય તમેિ ેિાલિી 

પુરવઠા વ્યવસ્થા િાલુ રાખવાિી છ ટ છે અિ ેજો તેમિી વીજભારિી જરૂક્રરયાત વધ ેત ે કે મા ંઉપર જણાવેલી વીજભાર 

મયાગદા લાગ ુપડશે. 

૩.૩  પરવાિેદાર, ચવતરણ વ્યવસ્થાિી ટેકચિકલ ચસ્થચત પર આધાર રાખીિે આ  ંચિતાિા ખંડ ૩.૨માં પ રવઠા વગીકરણિાં  વોલ્ટજેે 

અિ ેફેઝ ચ વાયિા માટે આયોગિી મજં રીિ ેઆધીિ રિીિે પ રવઠો પ રો પાડી શકશે. 
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પાવર ફકેટર 

૩.૪ જે ગ્રાિકો થ્રી-ફઝે દ્વારા પરુવઠો મેળવતા િોય તેમણે પોતાિા સ્થાપિોિો પાવર ફેકટર ૯૦% થી ઓછો િ િોય તે જોવાિી 

કાળજી લેવાિી રિેશે. ચવતરણ પરવાિેદાર જે ગ્રાિકોિ ે ૨ ક્રક.વો. કે તથેી વધિુા િાલકબળ ચવજભારિી જરૂર િોય તિેા 

સ્થાપિોમાં જરૂરી અિ ેપ રતો પાવર ફેકટર જળવાઈ રિે તે માટેિુ ં ાધિ જેવું ક ેશંટ કેપ ેીટર િાંખ્યંુ િ િોય, તો, તેિો પુરવઠો 

િાલુ કરશે િિીં. 

 

૩.૫ જે ગ્રાિકોિ ેપોતાિા િાલકબળ માટ ેપુરવઠો જોઈતો િોય તમેણ ેપોતાિુ ંશટં કેપે ીટર (ભારતીય માિક પ્રમાણેિુ)ં પુરતા રટેીંગવાળંુ 

અિ ે સ્વખિે લગાવવાિું રિેશે. તે આ  ાધિ ચવતરણ પરવાિેદાર દ્વારા તપા ાયા પછી સ્થાપિ કરશ ે અિે તે માટ ે ચવતરણ 
પરવાિેદારિે જરૂરી તપા  ફી િ કવશે. ગ્રાિક, ચવતરણ પરવાિદેારિે પોતાિા સ્થાપિો માટે જરૂરી ક્ષમતાવાળુ શંટ કેપ ેીટર 

લગાડવા વૈકચલ્પક ચવિંતી કરી શકશે અિે જરૂરી ખિગ ચવતરણ પરવાિેદારિ ેઆપે, તો ચવતરણ પરવાિદેાર જો પોતાિી પા  ેિોય 

તો એવું શટં કેપે ીટર લગાવી આપશે.ચવતરણ પરવાિેદાર, ગ્રાિક પા ેથી માંગણી આવ ેતો, શંટ કપે ેીટરિુ ંરેડટંગ, અિ ેચવતરણ 

પરવાિેદાર ેબિાવેલી ચવક્રેતાઓિી પ ંદગીિી યાદી પણ આપી શકશ.ે   

 

૩.૬ જરૂર મજુબિી ક્ષમતાવાળંુ કેપે ીટર િ મ કવાિા કારણે જો તિેો વીજપ રવઠો બધં કરી દેવામાં આવે અિ ેજો ચવતરણ પરવાિેદારે 

ગ્રાિકિ ેજરૂરી િોક્રટ  આપી િોય અિે અન્યથા  તે ગ્રાિકિ ે વીજજોડાણ આપવા તૈયાર િોય તો ગ્રાિક લઘુત્તમ ખિગ આપવાિી 

તેિી જવાબદારીમાથંી છટકી શકશે િિીં,  

 

૩.૭ ચવતરણ પરવાિદેારે ગ્રાિક/અરજદારિા ખિે લગાવી આપેલંુ શંટ કપેે ીટરએ ગ્રાિક ક ેઅરજદારિી માચલકીિુ ંબિી જાય છે અિે 

તેિા ચિભાવ મરામતિી જવાબદારી તેમિી રિેશે. જો આવ ુકેપ ેીટર લગાવ્યા પછી બગડી જાય કે ગુમ થઈ જાય તો ગ્રાિકિે તે 

સ્વખિે બદલી આપવાિું રિેશે અથવા ચવતરણ પરવાિેદાર પોતાિી પા  ેઉપલબ્જધ િોયતો, ગ્રાિકિા ખિે પુરંૂ પાડશે. આ બાબત 

એવા ગ્રાિકોિ ેપણ લાગ ુપડશે જેિે વધારાિો વીજપુરવઠો જોઈતો િોય અિ ેજયા ંતેમિો િાલક વીજબળ ૨ ક્રક.વો. કે તથેી વધતો 

િોય. 

 

૩.૮ જયા ંથ્રી–ફઝે સ્થાપિો િોય અિે િાલકબળ સ્થાપિો ૨ ક્રક.વો. ક ેતેથી વધુ િોય, અિે જયા ં રેરાશ પાવર ફેકટર ૯૦% કરતાં 

ઓછો માલુમ પડ ે ત્યા,ં ચવતરણ પરવાિેદાર કપેે ીટરિ ે  ુધારવા માટ ે પ્રવતગમાિ ધારા, ચિયમો અિે ચવચિયમોિે આચધિ ૧૦ 

ક્રદવ િી મુદતિી િોક્રટ  આપીિ ેચવદ્યુત પુરવઠો આપવા  અ ંમત થશે કે જોડાણ કાપંી િાખી શકશે. 

 

ચવતરણ પરવાિદેારિી વ્યવસ્થાિ ે માન્તર કાયગવાિી 

૩.૯ જો ગ્રાિક પોતાિી જગ્યામાં કોઈ જિરેડટંગ  ટે લગાવવા ઈછછતા િોય, અિ ે તે ચવતરણ પરવાિેદારિી પ રવઠા લાઈિ  ાથ ે

જોડાણ આપવાિો િોય તો તેમણ ેઆવા  ેટિી ટકેચિકલ અિ ેકામગીરીિી ચવગતો  ાથે ચવતરણ પરવાિેદાર  ાથ ે ંકલિ કરવાિુ ં

રિેશે ઉપરાંત આવા ગાિક ે મુખ્ય ચવદ્યુત ચિરીક્ષક  ચિત અન્ય  ંબંચધત  ત્તાઓિી પરવાિગી લેવી જરૂરી રિેશ ે જે આવા 

જિરટેીંગ  ેટ ઉભા કરતા પિેલાં કેચન્રય ચવદ્યુત પ્રાચધકરણ ( લામતી અિે વીજળી પુરવઠા અગંેિા પગલાં), ચવચિયમો, ૨૦૧૦ 

અિ ે તિેા વખતોવખતિા ં  ુધારા મજુબિા, અિ ે ગુજરાત  રકારિા જાિેરિામા ન.ંGU/૮૫/CEI/૧૧-૨૦૧૨/૪૧૪૦/K,  

તા. ૧૦/૦૭/૨૦૧૨ અિ ેજે વખતોવખત અમલમા ંિોય ત ેમજુબિી િોવી જોઇશ.ે 

 

ગ્રાિકોિુ ંવગીકગરણ 

    ૩.૧૦આયોગ વખતો વખત મજુંર રાખે તે મુજબ પ્રશલુ્ક વગીકરણ બિાવીિે ગ્રાિકોિી યાદીઓિુ ંવગીકરણ અિ ેપિુ:વગીકરણ કરશ,ે 

અિે તવેા અલગ અલગ પ્રકારિા દરિી જાિેરાત કરશ,ે જે પિેલા આયોગ પા ે મજુંર કરાવેલી િશ.ે આયોગે મંજુર િ રાખી િોય 

તેવા કોઈ વધારાિા વગો પરવાિેદાર ઉભા કરશ ેિિીં. 
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ચવભાગ-૪ 

િવુ ંજોડાણ આપવાિી કાયગપધ્ધચત  અિ ેિાલ ુજોડાણમા ં ધુારા 

પરુવઠો પ રો પાડવાિી પરવાિદેારિી જવાબદારી : 

૪.૧ પરવાિેદાર, તિેા પ રવઠા ચવસ્તારમાં આવેલ કોઇપણ જગ્યાિા માચલક ક ેકબજેદારિ ેઅરજીિા આધારે, ગજુરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક 

આયોગ (ચવતરણ પરવાિેદારિી કામગીરીિું ધોરણ) ચવચિયમો,૨૦૦૫ અિ ેતેમા ંકરેલ વખતોવખત  ધુારા મજુબ, ચિર્દગષ્ટ  મય 

મયાગદાિી અંદર  વીજળી પ રી પાડશે, શરત કે;  

(૧) વીજપ રવઠો ટેકચિકલ રચષ્ટએ શતય િોવો જોઈએ; 

(૨) અરજદારે આ  ંચિતામાં ચિર્દગષ્ટ કરેલ પ્રક્રક્રયાિુ ંપાલિ કયુું િોવું જોઇએ;  અિે  

(૩) અરજદાર, ગુજરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગ (વીજળી પ રવઠો પ રો પાડવા થયેલંુ ખિગ અિ ેઅન્ય પ્રકીણગ ખિગ વ  લ કરવાિી 

પરવાિેદારિી  ત્તા) ચવચિયમો, ૨૦૦૫ અિે તેિા  ુધારામાં ચિક્રદષ્ટ કયાગ પ્રમાણે પ રવઠા અિ ે  વેાિુ ં ખિગ ભોગવવા 

 િમત િોવો જોઇએ. 

૪.૨ પ રવઠા  અિે  વોલ્ટજેિી વ્યવસ્થા આ  ંચિતાિા ખંડ ૩.૨ અિે ૩.૩ માં આપેલી ચવગતો અિુ ાર ગ્રાિકિાં વગગ અિ ેવીજભાર 

પર આધાક્રરત રિેશે.  

ચવતરણ વ્યવસ્થાિા ં ચવસ્તરણિા ં દંભ ેપરવાિદેારિી જવાબદારી અિ ેથિાર ખિગમા ંગ્રાિકિો ચિસ્ ો: 

૪.૩ પરવાિેદાર, તિેા પુરવઠા ચવસ્તારમાં વીજળીિી માંગ પિોંિી વળવા, તિેી ચવતરણ વ્યવસ્થામાં  ધુારો, ચવસ્તૃચતકરણ  અિ ે

મજબ તી   ુચિચચવત કરવા જવાબદાર છે. િવા ગ્રાિકોિી માંગ પ રી કરવા ચવતરણ મેઇિ અિ ેવ્યવસ્થાિા પ રવઠા પોઇન્ટ  ધુીિા 

ચવસ્તરણ અિે  ુધારા માટેિો ખિગ અિે ચવતરણ મેઇિમાંથી પ રવઠાિા પોઇન્ટ  ધુી  ર્વગ  જોડાણિાં ચવસ્તરણિો ખિગ, ગજુરાત 

ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગ (પ રવઠો પ રો પાડવા કરેલંુ ખિગ અિે અન્ય પ્રકીણગ વ  લ કરવાિી પરવાિેદારિી  ત્તા) ચવચિયમો, ૨૦૦૫ 

અિ ેતેિા  ુધારા અિુ ાર વ  લ કરાશે. 

જોડાણ આપવાિી શરતો : 

૪.૪ પરવાિેદાર,  તિેી વેબ ાઇટ પર અિે શતય િોય ત્યાં તેિી કિેરીઓમાં જોઇ શકાય તે રીતે, ત ેચવસ્તાર/ કગલમાં િવા   જોડાણો 

માટિેી અરજીઓિી અદ્યતિ ચસ્થચત, િવા જોડાણ આપવા માટિેી ચવગતવાર કાયગપધ્ધચત  અિ ેઆવી અરજીઓ  ાથ ે રજ  

કરવાિા જરૂરી દસ્તાવજેોિી  ંપ ણગ યાદી પ્રદર્શગત કરશે.  ામાન્ય રીતે આ રીતે યાદીમા ંિ િોય તવેા કોઇ દસ્તાવજે, િવા જોડાણ 

માટિેી અરજી પત્રકિી પ્રક્રક્રયા માટે જરૂરી બિશ ે િિીં. અરજદાર દ્વારા જમા કરાવવાિી થતી જામીિ અિામતિી રકમ અિ ે
 ર્વગ  લાઈિિાં ખિગિી ચવગતો, ગુજરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગ (પ રવઠો પ રો પાડવા કરેલંુ ખિગ અિે અન્ય પ્રકીણગ ખિગ વ  લ 

કરવાિી પરવાિેદારિી  ત્તા) ચવચિયમો,૨૦૦૫ અિે તમેાં વખતોવખત કરેલા  ુધારા મજુબ અિ ે  ગજુરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક 

આયોગ (જામીિ અિામત) ચવચિયમો, ૨૦૦૫ અિ ેતેમા ંવખતોવખત કરેલા  ધુારા મજુબ જમા કરાવવાિી રિેશે. 

૪.૫  રકાર કે  ક્ષમ  ત્તાચધકારીિા ચિયંચત્રત/પ્રચતબંધ ફરમાવતા આદેશિા કે માં ચબિઅચધકૃત વ ાિતો/ચવસ્તારોમા ં         

 વીજજોડાણ મંજુર થઇ શકશે િિીં. 

િયાત (િાલિી/મોજ દ) ચમલકતિી ખરીદી : 

૪.૬ અરજદાર એવી િયાત ચમલકતિી ખરીદી કર ેકે ખરીદવાિો ઇરાદો રાખે ક ેજેિુ ંવીજજોડાણ કપાઇ ગયું િોય તો તિેી, આગલા 

માચલકે પરવાિેદારિી તમામ બાકી રકમ િ કવી છે તેિી ખરાઇ કરાવવાિી અિ ેતિેી પા થેી ‘કોઇ રકમ બાકી િ િોવાિુ ંપ્રમાણપત્ર’ 

મેળવવું એ અરજદારિી ફરજ છે. ચમલકતિી માચલકીિી ફેરબદલી પિેલાં આગલા માચલક ે ‘કોઇ રકમ બાકી િ િોવાિુ ંપ્રમાણપત્ર’ 

મેળવ્યંુ િ િોય તો િવા માચલકે આવું પ્રમાણપત્ર મેળવવા આગલા જોડાણિી ચવગતો  ાથે પરવાિેદારિો  ંપકગ કરવો. 

 પરવાિદેારે આવી ચવિંતીિી પિોંિ આપવાિી રિેશે અિ ે જગ્યા પર કોઇ રકમ બાકી િીકળતી િોય તો લખાણમા ં જાણ             

કરવાિી અથવા ‘કોઇ રકમ બાકી િ િોવાિુ ંપ્રમાણપત્ર’ આવી અરજી મળ્યાિી તારીખથી ૧ મચિિામાં આપવાિુ ંરિેશે. 

૪.૭ પરવાિદેાર, આ  મય મયાગદામાં બાકી િીકળતી રકમિી જાણ િ કર ે કે, ‘કોઇ રકમ બાકી િ િોવાિુ ંપ્રમાણપત્ર’ રજુ િ કરે તો, 

આગલાં ગ્રાિક પા ેથી બાકી િીકળતી રકમિુ ં કારણ રજ  કરીિ ેત ેજગ્યાિ ેિવુ ંજોડાણ આપવાિી િા પાડી શકશે િિીં. આવા 

ક્રકસ્ ામા,ં પરવાિેદાર,ે કાયદાિી જોગવાઇઓ અિુ ાર આગલા ગ્રાિક પા ેથી તેિી લેણી રકમ વ  લ કરવાિી રિેશે. 
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િયાત (િાલિી/મોજ દ) ચમલ્કતિુ ંપુિ:ર્િગમાગણ: 

૪.૮  મગ્ર જગ્યા ક ેમકાિ તોડવા કે તિેા પુિર્િગમાગણિા કે માં, િાલિા ગ્રાિકિા ંસ્થાપિિી  ોંપણી કરાશે, મીટર અિે  ર્વગ  લાઇિ 

દ ર કરાશે અિે કરાર  માપ્ત થશ.ે પરવાિેદારે ગજુરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગ (જામીિ અિામત), ચવચિયમો, ૨૦૦૫ અિ ેતેમા ં

વખતોવખત કરેલા  ધુારા મજુબ ગ્રાિકિી જામીિ અિામતિી રકમ યોગ્ય રીતે પરત કરવાિી રિેશે. જ િા ંમકાિો પરિી બાકી 

િીકળતી તમામ રકમો િ કવ્યા પછી પિુર્િગમાગણ કરાયેલ મકાિ માટ ેિવુ ંજોડાણ લઈ શકાશ.ે આવા ક ેોમાં બાંધકામ િેત ુર િયાત 

જોડાણમાંથી વીજ પ રવઠો લેવાિી છ ટ લઇ શકશે િિીં. 

િવુ ંવીજ-જોડાણ માટ ેઅરજી પત્રક પ રૂ ંપાડવાિી પધ્ધચત  : 

૪.૯  અરજદાર,ે આ  ંચિતાિા જોડાણમાં આપેલા િીિેિા ફોમેટમાં િવુ ંજોડાણ મેળવવા અરજી કરવી- 

       (૧) િવુ ંજોડાણ લેવા માટિેું અરજી પત્રક (િળવા દબાણ માટે)-જોડાણ-૧ 

       (૨) િવુ ંજોડાણ લેવા માટિેું અરજી પત્રક (ભાર ેદબાણ/ અચત ભાર ેદબાણ) જોડાણ-૨ 

૪.૧૦ પરવાિેદારિી સ્થાચિક કિરેીમાં ચવિામ લ્યે અરજી પત્રક મળશે. પરવાિેદાર તમામ અરજી પત્રક ચવિા મુલ્યે ડાઉિલોડ  કરવા તેિી 

વેબ ાઇટ પર પણ મ કશ.ે ગ્રાિક કોરા પત્રકિી  વુાછય ફોટો િકલો કરી શકશે અિ ે પરવાિેદાર દ્વારા તેિો સ્વીકાર થશે. 
પરવાિેદાર, ભરેલા ંઅરજી પત્રક જ્યાં રજ  કરવાિા ંિોય ત ે ંબંચધત કિેરીિા ં રિામા ંઅિ ેટેચલફોિિા િંબર પણ વેબ ાઇટ પર 

પ્રદર્શગત કરશે. પરવાિેદાર દરેક કિેરીિા ં રિામા ંઅિ ે ંબંચધત પરુવઠા ચવસ્તારિી કિેરીિાં ટેચલફોિ િંબરો કે જ્યા ં ંબંચધત 

ચવસ્તાર માટ ેભરેલા અરજીપત્રક રજુ કરી શકાય તિે ે પ્રદર્શગત કરવાિાં રિેશે. અરજદારિ ે ફોમગ ભરવા માટ ેજોઇતી માચિતી 

અથવા  િાય પરવાિેદારિી સ્થાચિક કિેરીએથી આપવાિી રિેશે. 

૪.૧૧ પરવાિેદાર ગ્રાિકોિ ેિવા જોડાણ કે િાલમાં જોડાણોમા ં ુધારાઓ માટેિી અરજી કરવા  વેબ ાઇટ તમેજ કોલ  ેન્ટર વગરે ે

જેવી િવી પધ્ધચતઓ પણ પ રી પાડશે, જેિા પક્રરણામે કપંિી  ાથિેી અરજદારિી ક્રક્રયા પ્રચતક્રક્રયા (interface) ઘટી શક.ે 

૪.૧૨ િવા જોડાણ માટેિા અરજીપત્રકિી  ાથ ેઅરજદાર ેફોટોગ્રાફ, અરજદારિી ઓળખ- ાચબતી, અરજદારિી માચલકીિી  ાચબતી 

કે જેિા માટ ેિવુ ંજોડાણ માગ્યંુ િોય તે જગ્યા પર કાયદે રિો કબ્જજો, અરજદારિા િાલિા  રિામાિી  ાચબતી અિ ેખા  

કે ોમાં, આ  ંચિતાિા ખડં ૪.૧૫-૪.૨૦ માં આપેલી ચવગત મજુબિા કટેલાક બીજા દસ્તાવેજો જોડવાંિા રિેશે. 

૪.૧૩ ગજુરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગિા (વીજળી પ રી પાડવા થયેલંુ ખિગ અિે અન્ય પ્રકીણગ ખિગ વ  લ કરવાિી પરવાિેદારિી  ત્તા), 

ચવચિયમો,૨૦૦૫ અિ ેતિેા વખતોવખતિા  ુધારા અિુ ાર િવા જોડાણ માટિેી અરજી કરતી વખતે િોંધણી  ચિતિી પ્રક્રક્રયા 

ફી વ  લ કરવાિી રિેશે. 

૪.૧૪ જયાર ેગ્રાિકિા  ાધિોિી િતકી કરેલ ક્ષમતા કે.વી.એ. ક ેક્રક.વો.માં િોય ત્યાર ેતિેા  મકક્ષ એિ.પી. િીિે પ્રમાણે િતકી થશ.ે 
 

 મકક્ષ એિ.પી. = ક્રક.વો. ÷ ૦.૭૪૬ 

વેલ્ડીંગ  ાધિો ચ વાય તમામ  ાધિો માટ ે ક્રક.વો. ગણવા માટ ે કે.વી.એ.િ ે૦.૯૦િા પાવર ફેકટર  ાથે ગુણવામા ંઆવશ.ે 

વેસલ્ડગં  ાધિો માટે જેિે કે.વી.એ.માં દશાગવવામાં આવે છે, તિેા  મકક્ષ એિ.પી. ગણવા માટે અિે ચબલ બિાવવા માટ,ે ૧ 

કે.વી.એ. િે ૧ એિ.પી. બરાબર ગણવામાં આવશ ેઅિે જો તે ૧ િો અપ ણાુંક િોય તો તેિ ે િજીકિા ૧/૨ એિ.પી.િા 

ગુણાંકમા ંપક્રરવર્તગત કરવામા ંઆવશે. 

૪.૧૫ િીિે પૈકીિા કોઇપણ દસ્તાવેજો ઓળખિી  ાચબતી માટ ેસ્વીકારવામા ંઆવશે. 

           (૧) જો અરજદાર વ્યચતત િોય તો – 

i. િુંટણી ઓળખ પત્ર; 

ii. પા પોટગ; 

iii. ડ્રાઇવીંગ લાઇ ન્ ; 

iv. રેશિ કાડગ; 

v.  રકારી  ંસ્થા દ્વારા અપાયેલ ઓળખકાડગ; 

vi. પાિ કાડગ; 

vii. આધાર કાડગ 
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           (૨) જો અરજદાર, કપંિી, ટ્રસ્ટ, શૈક્ષચણક  ંસ્થા,  રકારી ચવભાગ િોય તો તેવા ક્રકસ્ ામા ં  ક્ષમ  ત્તાચધશ ે (જેમ ક ે                

બ્રાન્િ  મિેજેર, આિાયગ, કાયગપાલક ઇજિેર વગેરે)  ંસ્થાિાં  ુ ગંત ઠરાવ/અચધકારપત્ર (ઓથોરીટી લેટર) અરજી પત્રક 

 ાથે બીડી  િી કરવાિી રિેશે. 

૪.૧૬ જ્ગ્યાિી માચલકી કે કબ્જજા િક માટે િીિેિા દસ્તાવજેો  ાચબતી તરીકે સ્વીકાયગ ગણાશે. 

(૧) િોંધણી કરાયેલ વેિાણખત ક ેપટ્ટાખતિી િકલ અથવા ખેતીવાડી જોડાણિા કે માં ૭/૧૨, ૮.એ અિે િતક પત્રક (૬-એ) 

િી િકલ. 

(૨) િગરપાચલકા વેરાિી છેલ્લી પિોંિ અથવા માગં િોક્રટ  અથવા બીજા કોઇ  ંબંચધત દસ્તાવજે. 

(૩) ફાળવણી પત્ર, 

(૪) ગ્રામ કક્ષાિા  રકારી પદાચધકારીએ આપેલ માચલકી પ્રમાણપત્ર 

(૫) અરજદાર, જે મકાિિો માચલક િિીં પણ કબજેદાર િોય, તણેે ઉપરિા (૧) થી (૩) માં દશાગવેલ કોઇપણ એક દસ્તાવેજિી 

 ાથે, જગ્યા  માચલક પા ેથી ‘િા વાધંા પ્રમાણપત્ર’ પણ રજ  કરવાિું રિેશે. ચ વાયકે, તિેે મકાિ માટે લાંબા પટ્ટ ે  ભાડુત 
તરીકે મજં રી મેળવી િોય. જગ્યા  માચલક પા ેથી કોઇપણ કારણ(ણો) ર ‘િા વાંધા પ્રમાણપત્ર’ િ મળે ત્યા,ં ચવતરણ 

પરવાિેદારે ચિયત કરેલ, િુકશાિ  ામેિી િ કવણીિો કરાર રજ  થયે કે જેમાં ચવતરણ પરવાિેદાર તેિે  ર્વગ  જોડાણ 

આપવાિ ેપક્રરણામ ેઉભી થયેલ તકરારિે કારણે થિારાં િુકશાિ  ામે રક્ષણ આપેલ િોય, ત્યારે િવુ ંજોડાણ આપી શકાશ.ે 

૪.૧૭  ંિાર- પંકગ વિવેાર (કોમ્યચુિકેશિ) માટ ેિીિે પૈકી કોઇપણ દસ્તાવજેિ ેિાલુ  રિામાિી સ્વીકાયગ  ાબીતી તરીકે ગણાશે. 

          (૧) િુટંણી ઓળખ પત્ર; 

          (૨) પા પોટગ; 

          (૩) ડ્રાઇવીંગ લાઇ ન્ ; 

          (૪) રેશિ કાડગ; 

 (૫)  રકારી  ંસ્થા દ્વારા અપાયેલ ઓળખપત્ર; 

          (૬) િાલિા બેંક ખાતાિુ ંસ્ટેટમેન્ટ; 

          (૭) પાણી/ટેચલફોિ/વીજળી/ગે  જોડાણિુ ંતાજેતરિુ ંચબલ; 

          (૮) આવકવેરા આકારણી આદેશ; 

          (૯) આધાર કાડગ 

૪.૧૮ મયાગક્રદત ભગીદારીિી જવાબદારી (LLP)  ચિતિી ભાગીદારીિી પેઢીિાં કે મા ંઅરજદાર ેયોગ્ય રીતે િોટરી કરાયેલ ભાગીદારી 

કે LLP દસ્તાવજેિી  ાથ ેઅરજદારિાં િામિુ ંમુખત્યારિામુ ંમાગંણીપત્રક અિે કરારમા ં િી કરવા રજુ કરવાિા ંરિેશે. 

૪.૧૯ જાિેર અિે/અથવા ખાિગી ચલચમટેડ કપંિીિા કે માં, અરજદારે મમેોરેન્ડમ અિ ેઆટીકલ ઓફ એ ો ીએશિ તથા  ટીફીકટે 

ઓફ ઇન્કોપોરેશિિી  ાથ ેઅરજદારિાં િામિુ ંમુખત્યારિામુ ંમાગંણીપત્રક અિ ેકરારમા ં િી કરવા રજ  કરવાિા રિેશે.  

૪.૨૦ પ દંગીિા ગ્રાિક વગો માટ ેજ લાગ ુપડતા અન્ય દસ્તાવજેો : 

          (૧) ઔદ્યોચગક ગ્રાિકો : જો લાગ ુપડતું િોય તો કાયદ ેરિો ઔદ્યોચગક પરવાિો અિ ેતેિી  ાથે ચબિ-ખેતી િેત ુમાટે    

               જમીિિા ઉપયોગિી મજં રી 

   (૨) ખેતીચવષયક ગ્રાિકો : જો જરૂરી િોય તો ટયુબવેલ માટિેું  ક્ષમ  રકારી  તાચધશિું ‘િા-વાંધા’ પ્રમાણપત્ર 

          (૩) ચબિ રિેણાકં અિ ેિગંામી માળખુ:ં િગર ચિગમ/િગરપાચલકા/ િગર પંિાયત/ ગ્રામ  ભા/ ગ્રામપંિાયત/જમીિ          

                ચવકા   ત્તામંડળ જમીિ માચલકીિી કિેરીિું ચબિરિણેાંક અિ ેિંગામી માળખાં  અગંેિુ ં‘િા વાંધા’ પ્રમાણપત્ર 
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          (૪) િવાં ઔદ્યોચગક જોડાણ ક ેિાલિા ંજોડાણિા ંવીજભારમાં ઉમેરા ંમાટ ેપયાગવરણ કે પ્રદ ષણ રચષ્ટકોણથી મંજ રી    

                મેળવવી જરૂરી િોય ત્યાં અરજદારે  ક્ષમ અચધકારીિુ ં‘િા-વાંધા પ્રમાણપત્ર’ ચવતરણ પરવાિેદારિ ેરજ  કરવુ.ં 

અરજી પત્રકિી પ્રક્રક્રયા કરવી : 

૪.૨૧ પરવાિેદાર િવાં જોડાણો માટ ેપુરવઠો આપવા માટેિા અરજી પત્રક અિ ે ાથ ેજોડેલા દસ્તાવેજોિી ખરાઇ કરશ ેઅિે ખામી 

જણાય તો અરજી પત્રકમા ં રિેલી ખામીઓ અગંે તુરંત લેચખત િોંધ આપવાિી રિેશે. જો અરજી પત્રક  પં ણગ િોય તો, 

પરવાિેદાર ગુજરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગિા (પુરવઠો પુરો પાડવા કરેલંુ ખિગ અિે અન્ય પ્રકીણગ ખિગ વ  લ કરવાિી  

પરવાિેદારિી  ત્તા) ચવચિયમો, ૨૦૦૫ અિે તિેા  ુધારા અિુ ાર િોંધણી ખિગ સ્વીકારીિ ેતેિી પિોંિ આપશ.ે  

૪.૨૨ પરવાિેદાર તમામ અરજી પત્રકિો કાયમી રેકોડગ અરજી રચજસ્ટર/ ડટેાબઝે િેઠળ જાળવવાિો રિશેે. અરજી જે ક્રમમાં મળી િોય ત ે

ક્રમમાં દરકે અરજીપત્રકિે અરજી િંબર (ઓળખ માટે) આપવાિો રિેશે. જુદા જુદા વગગિા ગ્રાિકો માટે અલગ રજીસ્ટરો/ડેટાબઝે 

રાખી શકાશે. પરવાિેદાર, દરેક અરજી પત્રકિા ચિકાલિી તબતકાવાર ચસ્થચત પ્રમાણે રજીસ્ટરો/ડેટાબેઝિે અદ્યતિ રાખશે. 

૪.૨૩ પરવાિેદાર, અરજી રચજસ્ટર/ડટેબઝેમા ંક્રચમક અગ્રતા પ્રમાણે ‘વિેલા ત ેપિેલા’િા ંચવસ્તૃત ચ ધ્ધાંતિ ેધોરણ ેદરેક પ્રશલુ્ક વગગિા 

અરજી પત્રકિી કામગીરી િાથ ધરશે. પરવાિેદાર િવાં જોડાણો માગંિાર અરજદારોિી પ્રચતક્ષા યાદી જાળવશે, અપાયેલા િવા 

જોડાણો અંગિેી ચવસ્તારવાર માચિતી અિે પ્રચતક્ષા યાદીિી અદ્યતિ ચસ્થચત પરવાિેદારિી વબે ાઇટ પર અથવા પરવાિેદારિી 

સ્થાચિક કિેરી ખાતે િોક્રટ  બોડગ કે બ્જલેક બોડગ પર પ્રદર્શગત કરવાિી રિેશે અિે તિે ેદરરોજ અદ્યતિ રાખવાિી રિેશે. 

૪.૨૪ ગજુરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગ (પુરવઠો પુરો પાડવા કરલંુે ખિગ અિે અન્ય પ્રકીણગ ખિગ વ  લ કરવાિી પરવાિેદારિી  ત્તા), 

ચવચિયમો, ૨૦૦૫ અિ ેતેમા ંકરલે  ુધારા અિુ ાર, ઠરાવેલ િોંધણી ખિગિી  ાથ ેાથ ઠરાવેલ ફોમટેમા ંપ્રસ્તુત દસ્તાવજેો  ાથ ે

તમામ રીતે  ંપ ણગ એવી ગ્રાિકિી પ રવઠા માટેિી માગંણી મળે તે તારીખે અરજી પત્રક મળ્યંુ િોવાિું ગણાશે. 

૪.૨૫ ગુજરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગિા (પુરવઠો પુરો પાડવા થયેલ ખિગ અિ ેઅન્ય પ્રકીણગ ખિગ વ  લ કરવાિી પરવાિદેારિી  ત્તા), 

ચવચિયમો, ૨૦૦૫ અિ ેતેમા ંકરલે  ુધારાિી  ાથે ગુજરાત ચવદ્યતુ ચિયંત્રક આયોગિા (જામીિ અિામત), ચવચિયમો, ૨૦૦૫ 

અિે તમેાં કરેલ  ુધારા પ્રમાણિેા જામીિ અિામત  ચિતિા તમામ લાગુ પડતા ખિગ મળ્યાિા તારીખથી અરજી મળી િોવાિુ ં

ગણાશે. 

૪.૨૬ પરવાિેદાર, અરજી પત્રક મળે તે  મયે લેચખત પિોંિ અન્વયે અરજદાર  ાથ ેપારસ્પક્રરક િિાગ-ચવિારણા કરીિે અરજદારિી 

જગ્યાિા ચિરીક્ષણિી તારીખ િતકી કરશે. ચિરીક્ષણિી તારીખ વગગ-૧ શિેરો અિે શિેરી ચવસ્તારોમાં અરજી પત્રક મળ્યાિી 

તારીખથી ૭ કામકાજિા ક્રદવ માં અિ ેગ્રામીણ ચવસ્તારોમાં ૧૦ કામકાજિા ક્રદવ માં ચિયત કરવાિી રિેશે. જો અરજદાર 

ઇછછે તો, રૂ, ૫૦૦િી ફી ભરીિ ેત ેપરવાિેદારિ ેચબિ-કામકાજિા ક્રદવ ો (એટલે ક ેરચવવાર, રાજપચત્રત રજા વગેર)ે એ ચિરીક્ષણ 

કરાવવાિુ ંિતકી કરી શકશ.ે 

૪.૨૭ ચિરીક્ષણ દરમ્યાિ, પરવાિદેાર : 

(૧) ગ્રાિક  ાથ ેપરામશગ કરીિ ેપુરવઠાિો પોઇન્ટ અિે મીટર અિે MCB વગેર ેકયાં સ્થળે સ્થાચપત કરવા તે િતકી કરશ:ે  

એવી શરતે ક,ે  ર્વગ  લાઇિ  લુભ સ્થળોએ િાખવી જોઇશે અિે મીટર મકાિિી બિાર અથવા જગ્યા  પ્રવેશિા ં

સ્થળ આગળ એવી રીતે સ્થાચપત કરવું જોઇએ કે જેથી વર ાદ વગેરે જેવા તત્વોથી તિેું રક્ષણ થઈ શકે અિે તે માટ ે

મકાિિું તાળંુ ક ેમકાિ ખોલ્યા ચવિા ત ે ુલભ બિી શકે; 

કોઇપણ કે મા,ં ચવતરણ પરવાિેદાર, તિેા ઉપકરણો, મીટર કે તિેી ચમલકત એવા સ્થળે સ્થાચપત િિીં કરે કે  જેથી તિેા 

કમગિારીિ ેખાિગી ચમલકતમાં પ્રવશે કરવાિી જરૂર પડ;ે  

(૨) અરજી પત્રકમાં જગ્યાિું  પ રંૂ  ાિંુ  રિામુ ંિ પુરૂ પાડેલ િોય તો ત ેરેકડગ કરવુ ંઅિ ે ર્વગ  જોડાણ આપવાિુ ંપ્રયોજિ 

િોય તો ત્યાંથી ચમલકતિી િજીકિા  ીમાચિન્િિો અિ ેથાભંલા િંબર િોંધવા; અિ ે 

(૩) જરૂર મજુબ અરજી પત્રકમા ંદશાગવેલી બીજી તમામ ચવગતોિી ખરાઇ કરવાિી રિેશે. 
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(૪) ચવતરણ પરવાિદેાર ચવદ્યુત પ રી પાડવા માટેિી  ર્વગ  લાઈિ મુકવા માટ ે જરૂરી પરવાિગી, રજા અિે રસ્તાઓ 

મેળવવાિા ં રિેશે. ગ્રાિક ચવતરણ પરવાિેદારિે આવી પરવાિગી, રજા અિે રસ્તાઓ મેળવવામાં  િકાર આપશ.ે 

અલબત્ત, જયાં ગ્રાિક પા  ેજાિેર શેરીિે  ંલગ્િ આગળિો ભાગ િ િોય, અિે જયારે  ર્વગ  લાઈિિે અન્ય કોઈિી 

ચમલકતિી ઉપર ક ેિીિેથી પ ાર કરીિ ેલઇ જવાિી જરૂર પડ ેત્યાર,ે ગાિક ેજરૂરી પરવાિગી, રજા અિે રસ્તા સ્વખિે 

મેળવવાિા ંરિેશે અિે વીજપુરવઠો જયાં  ુધી િાલુ રાખવાિો િોય ત્યા ં ુધી વખતોવખત તેિે િાલુ રાખવાિા રિેશે. 

જો કોઈ  ંજોગોમા,ં આવી પરવાિગી, રજા અિે રસ્તા પાછા ખેંિવામા ંઆવેતો પુરવઠો તાત્કાચલક અ રથી બંધ 

કરવામા ંઆવશ ેઅિ ે તે પ્રવતગમાિ ધારા, ચિયમો અિ ે ચવચિયમોિ ેઆધીિ રિેશે. આવી  ર્વગ લાઈિ િાખંવા માટ ે

અિે રજા, રસ્તા અિુ ાર તેિ ેજાળવવા માટે જે કાંઈ વધારાિો ખિગ થશ ેતો તે ગ્રાિક પા થેી વ ુલ કરવામાં આવશે. 

અરજદાર આ બાબત ેજરૂર પડ ેચવતરણ પરવાિેદારિે જરૂરી બાંયધરી આપશ.ે 

૪.૨૮ ચવતરણ પરવાિેદાર, એક જગ્યા માટ ેઅથવા ત ેજ માચલકિા અડીિ ેઆવેલ/બાજુિી જગ્યામાં ક ે જે જાિેર માગગ ક ેખાિગી 

જગ્યાથી અલગ પડતાં િ િોય તો એક જોડાણ કરતાં વધુ જોડાણ આપશે િિીં. બીજા જોડાણ માટ ેમાંગણી કરતાં ગ્રાિકોએ, 

આવકવેરા િંબર/વેિાણવરેા િંબર, રેશિ કાડગ અિે ભાડું અથવા પટ્ટા કરાર જેવાં અલગ કાયદાકીય દસ્તાવેજો રજ  કરવાિાં રિેશે. 

૪.૨૯ તેવા ક ેો કે જેમા ંિોંધણીિા તબતક ે ક ે ચિરીક્ષણ વખત ેશરઆતમા ંએમ જણાય ક ે   ચિત જોડાણોમા ંલાગ ુપડતા ચિયમો ક ે

ધોરણો ક ે ંચિતાિુ ંપાલિ થયુ ંિથી તો જરૂરી પાલિ કરાવ્યા પછી જોડાણ આપવુ.ં ચવતરણ પરવાિેદાર, જરૂરી પાલિિી પ તગતા 

માટ ેવ્યવિારૂ િોય તેટલા પ્રમાણમાં ગ્રાિકિે મદદ કરવા શતય તમામ પ્રયત્િો કરશે. 

૪.૩૦ િવા જોડાણ, પિુજોડાણ, વીજભારમા ંવધારો ક ેઘટાડો, િામમા ંફેરફાર અથવા કોઇ જગ્યા માટે  ર્વગ  લાઈિ ખ ેડવા માટિેી 

અરજી, તે જગ્યાિા  બંંધીત કોઇ લેણાં અથવા અરજદાર દ્વારા ચવતરણ પરવાિેદારિે ચવતરણ પરવાિેદારિા અચધકારક્ષેત્રમા ં
કોઇપણ જગ્યાએ તિેા િામે રાખેલ બીજા કોઇ  ર્વગ  જોડાણિા  ંબંધમાં કોઇ બાકી રકમ, િુકવવામાં આવશે િિીં,  ત્યાં  ધુી 

પરવાિેદાર દ્વારા ધ્યાિમાં લેવામા આવશ ેિિીં. 

પરંતુ િવા અરજદાર પા ેથી અગાઉિા ં લેણા ંવ  લ કયાગ પછી જોડાણ આપવામા ંઆવે તવેા કે માં અિ ેયોગ્ય કાિ િી ઉપાય 

પ્રાપ્ત થયા પછી પરવાિદેારિ ેત ેજગ્યા અગાઉિા ગ્રાિક/માચલક પા ેથી ક ેકબજેદાર પા ેથી બાકી િીકળતી પ રપે રી ક ેઆંચશક 

રકમ મળે ત ેકે માં, આવી બાકી િીકળતી રકમ વ  લ કરવાિા ખિગ  રભર કયાગ પછી જેિી પા ેથી બાકી રકમ વ  લ કરવામા ં

આવી િોય ત ેિવા ગ્રાિક/ માચલક કે કબજેદારિે રકમ પાછી અપાશે. 

૪.૩૧ એલ.ટી. પ રવઠા માટિેી અરજીિા ક ેમા ંઉપરિા ંખંડ ૪.૨૯ મા ંકરેલી જોગવાઇ મુજબ પાલિ કયાગ પછી પરવાિેદાર, અરજી 

કરેલ વીજભાર મજં ર કરશે અિે ગુજરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગ (ચવતરણ પરવાિેદારિી કામગીરીિુ ંધોરણ) ચવચિયમો, ૨૦૦૫ 

અિ ેતેિા  ુધારામા ંચિર્દગષ્ટ  મય-મયાગદા અદંર, પિોંિ અન્વયે, લેચખત માગં િોંધ આપવામાં આવશ.ે 

ચ વાય કે, ઉપરિા ખંડ ૪.૨૯ માં જોગવાઇ કયાગ મજુબ પાલિ કરવામા ં અરજદાર ે લીધેલ  મય ગજુરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક 

આયોગ(ચવતરણ પરવાિેદારિી કામગીરીિું ધોરણ) ચવચિયમો, ૨૦૦૫ અિે તિેાં  ુધારામાં ચિર્દગષ્ટ  મય મયાગદામાં  માચવષ્ટ થશ ે

િિીં. 

૪.૩૨ એિ.ટી./ઇ.એિ.ટી. પુરવઠા માટિેી અરજીિા કે માં પરવાિેદાર અરજી મળ્યાિા ૩ ક્રદવ િી અંદર તિેે પ્રવિિ પરવાિેદારિ ે

ચગ્રડ  ંચિતાિી જોગવાઇઓિા  દંભગમાં આગળિી પ્રક્રક્રયા માટે મોકલશે. પ્રવિિ પરવાિેદાર ચવતરણ પરવાિેદાર પા ેથી અરજી 

મળ્યાિા ૭ કામકાજિા ક્રદવ મા ં અરજીિી શકયતા અથવા અન્યથા બાબત અંગ ે ચવતરણ પરવાિદેારિ ે જાણ કરશે. પ્રવિિ 

પરવાિેદારિાં મંતવ્યો અરજદારિે ત્યારબાદ ૩ ક્રદવ િી અંદર જણાવાશે. 

અરજી શતય જણાય તેવા કે મા ં અિ ે ઉપરિા ખંડ ૪.૨૯ મા ં જોગવાઇ કયાગ મજુબ પાલિિ ે આધીિ િોય તો ચવતરણ 

પરવાિેદાર દ્ધારા ગજુરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગ (ચવતરણ પરવાિેદારિી કામગીરીિું ધોરણ) ચવચિયમો, ૨૦૦૫ અિ ે તિેા 

 ુધારામા ંચિર્દગષ્ટ  મય-મયાગદાિી અંદર, પિોંિ અન્વયે, લેચખત માગં િોંધ આપવામાં આવશ.ે 



209-22 GUJARAT GOVERNMENT GAZETTE EX., 19-05-2016 [PART IV-C 

C:\Users\admin\Desktop\Supply Code\Date 24.05.2016\209-Gujarat Vidhyut Niyantrak Ayog -Dt. 23-05-2016-Jasu.doc 

ચ વાય કે, ઉપરિા ખંડ ૪.૨૯ માં જોગવાઇ કયાગ પ્રમાણે પાલિ કરવામાં અરજદારે લીધેલો  મય અિે શતયતા અિવેાલ 

આપવામા ં પ્રવિિ પરવાિદેારે લીધેલો  મય ગુજરાત ચવદ્યતુ ચિયંત્રક આયોગ (ચવતરણ પરવાિેદારિી કામગીરીિુ ં ધોરણ), 

ચવચિયમો,૨૦૦૫ અિે તિેા  ુધારામાં ચિર્દગષ્ટ  મય-મયાગદામાં  માચવષ્ટ કરાશે િિીં. 

૪.૩૩  માગં િોંધમાં િીિેિી ચવગતોિો  માવેશ કરાશ ે: 

(૧) વીજપ રવઠો પ રો પાડવા િાથ ધરવાિા ( ર્વગ  લાઇિ  ચિત) કાયોિી ચવગતો; 

ચ વાય ક ેમાગંણી કરેલ ક્રક.વો. વીજભાર દીઠિા આધાર ેઅંદાજો મોકલવામા ંઆવ્યા િોય ત્યારે અદંાજપત્રમા ંિાથ ધરવાિા 

કામોિી ચવગતોિો  માવેશ કરવો જરૂરી રિેશ ેિિીં.   

(૨) ઉપર દશાગવેલા કામોિાં ખિગ, અરજદારે ગુજરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગ (પ રવઠો પ રો પાડવા કરેલંુ ખિગ અિે અન્ય પ્રકીણગ 

ખિગ વ  લ કરવાિી પરવાિેદારિી  ત્તા) ચવચિયમો, ૨૦૦૫ અિે તિેા   ુધારા અિુ ાર િ કવવાિા રિેશે. 

ચ વાય ક,ે અરજદાર જાત ે કામ િાથ ધરવા માંગતો િોય તો તિે ે પરવાિેદારિા અચધકારીિી દખેરખે િેઠળ તેમ કરવાિી 

પરવાિગી મળી શકશે. પરવાિેદારિા અંદાજ અિ ેલે-આઉટિ ેવળગી રિીિ ેઅરજદાર પરવાિેદારિા ચવતરણ મેઈન્ માંથી 

તેિા મકાિ  ધુી  ર્વગ  લાઈિ, એિ.ટી./ઇ.એિ.ટી. લાઈિિું ચવસ્તરણ, ચવતરણ અથવા ચવતરણ એિ.ટી. પેટા-મથક અિ ે

એલ.ટી. લાઇિ ખેંિવાિા કામિુ ંલાઇ ન્  ધરાવતા વીજળી કોન્ટ્રાકટર મારફત કરાવી શકશે. આવા ક ેમાં ગ્રાિકે પોતાિી 

જાતે માલ ામાિ મેળવવાિો રિશેે. માલ ામાિ પ્રસ્તુત BIS ચવચશષ્ટ વણગિ  ાથ ે ુ ંગત અથવા તેિી  મતુલ્ય િોવો 

જોઇશે અિ ે લાગ ુ પડ ે ત્યાં ISI ચિન્િ િોવું જોઇશે. પરવાિેદાર વપરાયેલ માલ- ામાિિી ગુણવતાિી ખરાઈ કરવા 

દસ્તાવેજી પુરાવો માગી શકશે. 

ચ વાય કે, વધમુા ંજો અરજદાર ત/ેતેણીિી પોતાિી રીતે ચવસ્તરણ કામ કરાવવાિુ ંપ ંદ કરે તો, માલ- ામાિ અિ ેમજ રીિા 

ખિગ પર માત્ર દેખરેખ ખિગ પરવાિેદારિ ેિ કવવાિો રિેશે. 

ચ વાય કે વધમુાં, અરજદાર તિેી પોતાિી રીતે ચવસ્તરણ કામ કરાવવાિું પ ંદ કરે તો, તેણે ગુજરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગ 

(ચવતરણ પરવાિેદારિી કામગીરીિું ધોરણ), ચવચિયમો, ૨૦૦૫ અિ ે વખતોવખત તેમા ં કરેલા  ધુારા અિુ ાર ચિર્દગષ્ટ 

 મય-માળખામા ંતણેે કામ પ રંૂ કરાવવાિુ ંરિેશે. તેમ કરવામાં ચિષ્ફળ જશ ેતો પરવાિેદાર કામ પ રંૂ કરવાિી િોક્રટ  આપશ ે

અિ ેઆવી િોક્રટ  આપ્યાિા ૬૦ ક્રદવ િી અંદર વીજળી પ રવઠો મેળવવાિો રિેશે. િોક્રટ  મુદત પ રી થતા,ં ત ેલાગ ુપડ ેત ે

મુજબ માંગ ખિગ (ક્રડમાન્ડ િાજગ) અિ ેન્ય િતમ માચ ક ખિગ િ કવવા જવાબદાર રિેશે. 

(૩) ગુજરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગ(જામીિ અિામત), ચવચિયમો, ૨૦૦૫ અિે તિેા  ુધારામાં ચિર્દગષ્ટ કયાગ પ્રમાણે જામીિ 

અિામતિી રકમ 

૪.૩૪ અરજદારે માંગ િોંધ મળ્યાિા ૩૦ ક્રદવ િી અંદર િ કવણી કરવાિી રિેશે, તેમ કરવામા ં ચિષ્ફળ જતા ંઅરજી પત્રક રદ થયંુ 

જણાશ ેઅિ ેઅરજદારિે ત ેપ્રમાણે પિોંિ િેઠળ લેચખત જાણ કરાશે. પ રેપ રી િુકવણી થયા પછી જ જોડાણિ ેવીજળીયુતત 

કરવાિી પરવાિેદારિી જવાબદારી રિેશે. 

પરવાિેદાર, િકુવણી મુદતિા ૩૦ ક્રદવ િી અંદર અરજદાર પા ેથી લેચખત ચવિંતી મળ્યેથી ખિગિી િ કવણી માટ ેઅરજદારિ ે

વધારાિો  મય આપી શકશે.  

૪.૩૫ કોઇ વધારાિી રકમ િોય તો તે આગામી વીજળી ચબલમાં  માયોજિ કરીિે ગ્રાિકિે પરત કરાશે અિે કોઇ ચ લક બાકી િોય તો, 

ગ્રાિકિા િામે ખાતામાં જમાપાત્ર િેક (એકાઉન્ટ પેઇ િેક) આપીિ ેરકમ પરત કરાશે. ગ્રાિકિે, ચવગત વાર અદંાજ અિ ેશતય 

તેટલા પ્રમાણમાં બાબત વાર આંકડામાં તફાવતિી  ાથે ખરેખર ખિગિી ચવગતો દશાગવતું ચવગતવાર ચબલ અપાશે. વધમુા ં

અરજદારિ ેવધાર ેમાચિતી જોઇતી િોય તો, ચવતરણ પરવાિેદાર ૧૦ ક્રદવ િી અંદર ત ેપ રી પાડશે અથવા આવી ચવિંતી બદલ 

રજ  િ કરી શકવા માટેિા ં કારણો જણાવશે. અરજદારે જમા કરાવેલ રકમ કરતાં કોઇ ખિગ વધાર ે થાય તો અરજદાર તિેી 

માંગણીિા ૩૦ ક્રદવ િી અંદર િુકવણી કરશે. 

ચ વાય ક,ે માંગણી કરેલ ક્રક.વો. દીઠ વીજભારિા ધોરણે અંદાજો આપવામાં આવ્યા િોય ત્યાં, કોઇ  માયોજિ જરૂરી બિશ ે

િિીં. 
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૪.૩૬ જો પરવાિેદારિો અચભપ્રાય િોય કે પુરવઠાિી  ગવડ માટે અરજદારિી જગ્યાિી અંદર ચવતરણ ટ્રાન્ ફોમગર સ્થાચપત કરવુ ંજરૂરી 

છે, તો અરજદાર તિેી જગ્યામાં ચવતરણ ટ્રાન્ ફોમગર સ્થાચપત કરવા પરવાિેદારિે યોગ્ય રૂમ કે જમીિિો ભાગ ઉપલબ્જધ કરાવશ.ે 

૪.૩૭ અરજી મળ્યાિી તારીખથી િવું વીજળી જોડાણ આપવા માટેિી એકંદર  મય-રેખા ગજુરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગ (ચવતરણ 

પરવાિેદારિી કામગીરીિુ ંધોરણ) ચવચિયમો, ૨૦૦૫ અિ ેતેિા  ધુારા અિુ ાર રિેશે. 

ચ વાય ક,ે ચવતરણ મેઇિમાં ચવસ્તરણ માટે વધુ  મય જરૂરી િોય તો પરવાિેદાર, ગુજરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગ (ચવતરણ 

પરવાિેદારિી કામગીરીિું ધોરણ) ચવચિયમો, ૨૦૦૫િા અિે તમેા ં વખતોવખત કરેલા  ધુારા મજુબ ચિર્દગષ્ટ  મયમાં વધારો 

કરવા ચવગતો  ાથે આયોગિો  પંકગ કરી શકશે. આવા કે ોમાં પરવાિેદાર દ્વારા ગ્રાિકિે કામો પ રા કરવાિા  ંભચવત  મય અગં ે
જાણ કરવામા ંઆવશ.ે 

૪.૩૮ માગગિો િક, જમીિ  પંાદિ અિ ેજેિા પર પરવાિેદારિુ ંવાજબી ચિયંત્રણ િ િોય તવેી ગ્રાિકિી જવાબદારીમાં થતા ંચવલંબિે 

લગતી  મસ્યાઓિ ેકારણ ેપ રવઠાિા ચવસ્તરણમાં કોઇ ચવલંબ થાય તો તે માટ ેપરવાિેદાર જવાબદાર રિેશે િિીં. 

૪.૩૯ અરજદાર ેપોતાિી જાતે ચવસ્તરણ કામ કરવાિું પ ંદ કયુું િોય અિ/ેઅથવા જ્યાં પ રવઠો માંગવામાં આવ્યો િોય તે  જગ્યામા  

અરજદારિુ ંસ્થાપિ કાયગ બધી રીતે પ રંૂ િોય અિ ે ુપરવાઇઝર દ્વારા પરીક્ષણ થયુ ંિોય તો,  રકાર દ્વારા ઇશ્ય  કરાયેલ ક ેમાન્ય 
કરાયેલ પ્રમાણપત્ર, પર અરજદાર ે િી કરવી અિ ેત,ે ગજુરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગ (વીજળી પ રી પાડવા કરેલંુ ખિગ અિ ે

અન્ય પ્રકીણગ ખિગ વ  લ કરવાિી પરવાિેદારિી  ત્તા) ચવચિયમો,૨૦૦૫ તેમા ં કરેલા વખતોવખતિા  ુધારા મજુબ ચિર્દગષ્ટ 

જરૂરી પરીક્ષણ અિવેાલિા ખિગિી  ાથ ેસ્થાપિ કામ પ રંૂ કયાગિો તથા તિેો પરીક્ષણ અિેવાલ ચવતરણ પરવાિેદારિ ેરજ  કરશે. 

પરવાિેદાર પરીક્ષણ અિવેાલ મળ્યેથી, લેચખત પિોંિ પત્ર અન્વયે પારસ્પક્રરક િિાગ-ચવિારણા કરીિ ેગ્રાિકિા સ્થાપિ કાયગિા 

પરીક્ષણ માટે તારીખ ચિયત કરશે. આવી માચિતી મળ્યાિી તારીખથી વગગ-૧િા શિેરો અિે શિેરી ચવસ્તારોમા ં૭ કામકાજિા ં

ક્રદવ ોમાં તથા ગ્રામીણ ચવસ્તારોમાં ૧૦ કામકાજિા ક્રદવ માં પરીક્ષણિી તારીખ ચિયત કરાશે. 

ચ વાય ક,ે જો વીજળી સ્થાપિ ૬૫૦ વોલ્ટ્  કરતાં વધી જાય તો તિેું ચિરીક્ષણ ચવદ્યતુ ચિરીક્ષક દ્વારા કરાવવાિી          

જરૂક્રરયાત રિેશ ેઅિે પુરવઠો શરૂ કરતાં પિેલાં તિેી લેચખત મજં રી મેળવવાિી રિેશે. 

આ િેતુ ર ટેસ્ટ રીપોટગ ફોમગ ચવતરણ પરવાિેદાર દ્વારા પ રૂ પડાશે.  

૪.૪૦ જેમણે સ્થાપિ કાયગ િાથ ધયુું િોય ત ેલાઇ ન્  ધરાવિાર વીજળી કોન્ટ્રાકટર ક ેતેિા અચધકતૃ પ્રચતચિચધિી  ાથે અરજદાર ક ે

તેિા અચધકૃત પ્રચતચિચધ પરીક્ષણ દરમ્યાિ િાજર રિેશે. જો ગ્રાિકિુ ંસ્થાપિ કાયગ  ંતોષકારક જણાય તો પરવાિેદાર ગ્રાિકિી 

િાજરીમા ંમીટર અિ ે િાયક  ામગ્રી ગોઠવવાિી વ્યવસ્થા કરશે અિે મીટર, મીટર બોક્ષિે અિ ે િાયક  ામગ્રીિે  ીલ મારશે, 

અિ ેપરીક્ષણિી તારીખથી ૨ કામકાજિા ક્રદવ માં વીજ પ રવઠો પ રો પાડશે. 

૪.૪૧ જો પરવાિેદારિ ે ંતોષ િિીં થાય તો પિોંિ પત્ર િેઠળ અરજદારિે, ગ્રાિકિા સ્થાપિમાં રિલે ભ લો/ખામીઓિી સ્થળ પર જ 

લેચખતમા ંજાણ કરશે. અરજદાર, ખામીમા ં ધુારો કયાગ બાદ, પરવાિેદારિ ેલેચખતમા ંતિેી જાણ કરશ,ે ત્યારબાદ પરવાિેદાર આ 

 ંચિતાિા ખંડ ૪.૪૩માં ઠરાવ્યા મુજબિી કાયગપધ્ધચત ફરીથી અિુ રશે. 

૪.૪૨ કામ પ રંૂ થતાં, પરવાિદેાર અરજદારિ ેવીજ પ રવઠો મેળવવા અંગે જાણ કરશ ેઅિે અરજદાર આવી જાણ કયાગિા ૬૦ ક્રદવ િી 

મુદતમા ં વીજળી મેળવવામા ં ચિષ્ફળ જાય તો ત ે લાગ ુ પડતો માગં ખિગ (ડીમાન્ડ િાજગ) અિે ન્ય િતમ માચ ક ખિગ િ કવવા 

જવાબદાર રિેશે. ખા   ંજોગોમાં, પરવાિેદાર, ઉપર મુજબિી  ૬૦ ક્રદવ િી મુદતમાં વધારો કરી શકશે.    

૪.૪૩ ગ્રાિકિા વીજસ્થાપિિું પિુ:પરીક્ષણ થાય અિે િતકી કરેલી ફીિી િ કવણી (પરવાિેદાર પ્રથમ પરીક્ષણ માટે કોઇ ફી લેશે િિીં, 

પરંતુ પ્રારંચભક પરીક્ષણમા ંજણાયેલ ખામીઓ/ ભ લોિે કારણે પછીિાં પક્રરક્ષણો માટ ેફી વ ુલ કરશે) થયેથી જો ગ્રાિકિુ ંવીજ-

સ્થાપિ પરવાિેદારિ ે ંતોષકરક જણાય તો પરવાિેદાર આવા પિુ:પરીક્ષણિા ૨ કામકાજિા ક્રદવ ોમાં અરજદારિી િાજરીમા ં

મીટર અિે  િાયક  ામગ્રી લગાડીિે અિ ેતેિા પર  ીલ મારીિે, વીજ પ રવઠો પ રો પાડશે.  

૪.૪૪ બીજી પક્રરચસ્થચતઓ  માિ િોય તો,  શતય િોય ત્યાં  ુધી, અિામતિા ંિાણા મળ્યા તારીખિા ક્રમમા ં ર્વગ  લાઈિ િંખાશે. 
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િગંામી પ રવઠો પ રો પાડવાિી કાયગપધ્ધચત : 

૪.૪૫ એકી વખત ૧૨ મચિિાિી મુદત માટે િંગામી જોડાણ મજં ર કરાશે. િંગામી પ રવઠાિી મુદતમા ંવધારો કરવા, આ  ંચિતાિા  ખંડ 

૪.૫૭ માં ચવગત ેઆપેલ કાયગપધ્ધચત  લાગ ુપડશે. 

૪.૪૬ એલ.ટી. જોડાણો માટ ેટેકચિકલ રીતે શતય િોય ત્યાં ચપ્ર-પેઇડ મીટરો મારફત િંગામી જોડાણ મજં ર કરાશે. 

૪.૪૭ અરજદાર આ  ંચિતાિા જોડાણ-૧ અિ ે૨ મા ંઠરાવેલ ફોમેટમા ં(લાગ ુપડ ેત ેપ્રમાણ)ે િંગામી પ રવઠા માટ ેઅરજી કરશ ેઅિ ે

 ાથે આ  ંચિતાિા ખડં ૪.૧૫ – ૪.૨૦ મા ં ઠરાવેલ દસ્તાવજેો તેમજ સ્થાચિક  ત્તાચધકારીિી માચલકીિી જગ્યાએ પ રવઠો 

જરૂરી િોય તો સ્થાચિક  ત્તાચધકારી પા થેી ‘િા-વાંધા પ્રમાણપત્ર’ રજ  કરવાિો રિેશે. 

ચ વાય કે, ૧૦૦ ક ે વધ ુ વ્યચતતઓ ભેગી થવાિી શતયતા િોય તેવી જગ્યા/સ્થળે િગંામી પ રવઠો જરૂરી િોય ત્યાં અરજદાર ે

અચધચિયમિી કલમ-૫૪િી જોગવાઇઓિું પાલિ કરવું. 

ચ વાય કે વધમુાં, જોડાણ કાયગરત થયા પછી  ક્ષમ  ત્તામંડળ દ્વારા પરવાિો/‘િા-વાંધા પ્રમાણપત્ર’ પાછંુ ખેંિવાિા ક્રકસ્ ામાં, 

જોડાણ કાપી િાખવાિું રિેશે અિ ેપરવાિગી/‘િા-વાંધા પ્રમાણપત્ર’ પરત કરવાથી જ પુિ: જોડાણ કરી શકાશે.  

૪.૪૮ પરવાિેદાર આ  ંચિતાિા ખંડ ૪.૨૧ – ૪.૩૨માં આપેલ કાયગપધ્ધચત  અિુ ાર અરજી પત્રકિી પ્રક્રક્રયા કરશ.ે 

૪.૪૯ ચિરીક્ષણ દરમ્યાિ, પરવાિેદાર જેિા માટ ેઅરજી કરી િોય ત ેજોડાણિી ટેકચિકલ શકયતા તપા શે. જો જોડાણ  ટેકચિકલ 

રચષ્ટથી શતય િ જણાય તો, અરજી પત્રક મળ્યા પછી એલ.ટી. માટે ૩ કામકાજિા ક્રદવ ોમાં એિ.ટી./ઇ.એિ.ટી. જોડાણો માટ ે

૧૫ કામકાજિા ક્રદવ ોમાં અરજદારિે ત ે અંગિેા કારણો આપીિે લેચખતમાં  જાણ કરશ.ે આમ છતા ૧૦ ક્રક.વો.  ુધીમા ં

જોડાણો માટે ટેકચિકલ કારણો ર અસ્વીકાર કરાશે િિીં. 

૪.૫૦ જોડાણિું ચિરીક્ષણ/પુિ:ચિરીક્ષણ કરાતા ંતે શતય જણાય તો, પરવાિેદાર અરજી કરાયેલ વીજભાર મંજ ર કરશ ેઅિે  ઉપરિા ખડં 

૪.૩૧ અિે ૪.૩૨ અિુ ાર ચિરીક્ષણિા ૭ ક્રદવ િી અંદર અિામત અંગ ેઆ  ંચિતાિા ખંડ ૪.૩૩ અિુ ાર માંગ િોંધ 

આપશે. પરવાિેદાર અિ ે અરજદાર બન્િ ેઆ  ંચિતાિા ખંડો ૪.૩૪ – ૪.૪૩ મા ં ઠરાવેલ કાયગપધ્ધચત  અિ ે  મય-રેખા 

અિુ રશ.ે 

૪.૫૧ પક્રરક્ષણ દરમ્યાિ જેમણે વીજસ્થાપિ કાયગ િાથ ધયુું િોય તે લાઇ ન્  ધરાવિાર વીજળી કોન્ટ્રાકટર કે તિેા અચધકૃત પ્રચતચિચધિી 

 ાથે અરજદાર કે તિેા અચધકૃત પ્રચતચિચધ િાજર રિેશે. જો પરવાિેદાર  ંતુષ્ટ િોય તો તે જ સ્થળે લેચખત પિોંિ પત્ર 

આપવામા ંઆવશે. 

૪.૫૨ જો પરવાિેદાર  ંતષુ્ટ િ િોય તો પિોંિપત્ર િેઠળ અરજદારિે ગ્રાિકિા સ્થાપિમાં રિેલી ભ લો/ખામીઓિી સ્થળ પર જ પિોંિ 

પત્ર િેઠળ લેચખતમાં જાણ કરશ.ે અરજદાર ખામીઓમા ં  ુધારો કયાગ બાદ, પરવાિેદારિે લેચખતમાં જાણ કરશ,ે ત્યારબાદ, 

પરવાિેદાર ફરીથી આ  ંચિતાિા ખંડ ૪.૪૦ મા ંઠરાવેલ કાયગપધ્ધચત િ ેઅિુ રશ.ે 

૪.૫૩ ગ્રાિકિા વીજ-સ્થાપિિું પુિ:પરીક્ષણ થાય અિ ેઠરાવેલ ફીિી િ કવણી થયેથી(પરવાિેદાર પ્રથમ પરીક્ષણ માટે કોઇ ફી વ  લ કરશ ે

િિીં. પરંતુ પ્રાથચમક પરીક્ષણમાં જણાયેલી ભ લો/ખામીઓિ ેકારણે પછીિાં પરીક્ષણો માટે ફી વ  લ કરાશે). ગ્રાિકિું વીજ-

સ્થાપિ  ંતોષકારક જણાય તો પરવાિેદાર દ્વારા સ્થળ પર જ લેચખત પિોંિ આપવામા આવશ.ે 

૪.૫૪ િગંામી વીજળી જોડાણ માટે માંગ િોંધ પ્રમાણ ેઅરજદાર ખિગ જમા કરાવે અિે ગ્રાિકિા વીજસ્થાપિિા  ંતોષકારક પરીક્ષણ  

પછી, અરજી પત્રકમાં દશાગવ્યા મુજબ જરૂક્રરયાતિી તારીખ ે અથવા ગજુરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગ(ચવતરણ પરવાિેદારિી 

કામગીરીિુ ંધોરણ) ચવચિયમો, ૨૦૦૫ અિ ેતમેા ંવખતોવખત કરેલા  ધુારા મજુબ અપાયેલ  મયરેખા પ્રમાણ ેિંગામી જોડાણ 

શરૂ કરવામાં આવશ.ે 

૪.૫૫ જો પરવાિેદારિા ચવસ્તારમાં કોઇપણ જગ્યાએ અરજદારિા િામે બાકી રકમ િીકળતી િોય તો આવી રકમો ગ્રાિક ભર ેિિીં ત્યા ં

 ુધી િગંામી જોડાણ આપવામાં આવશ ેિિીં. 
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૪.૫૬ િગંામી પ રવઠાિી મુદત પ રી થાય અિે પ રવઠો બંધ કરી દેવામાં આવે ત્યારપછી, પરવાિેદાર ખરેખર વપરાશિા ધોરણે  આખરી 

ચબલ તૈયાર કરશે. અિામત રકમ, વણ િ કવાયેલ બાકી રકમિે  માયોચજત કયાગ પછી, દર મચિિે ૧% િા દરે માલ- ામાિ 

(મીટર, ટ્રાન્ ફોમગર, આઇ ોલેટર વગેર)ે ખિગ બાદ કયાગ પછી અિે તેિા ઉભા કરવા અિ ેછુટા કરવા માટ ેકરેલ ખરેખર ખિગ જે 

માલ- ામાિિા ખિગિા ૧૦૦% કરતાં વધુ િા િોય ત ેબાદ કયાગ બાદ, પરવાિેદાર દ્ધારા પરત કરાશે. જોડાણ છ ટું કયાગિા ૬૦ 
ક્રદવ િી અંદર આ જામીિ રકમ પરત કરાશે, તમેાં ચિષ્ફળ જશે તો પરવાિેદાર, આયોગ દ્વારા બિાર પાડેલ પ્રવતગમાિ પ્રશુલ્ક 
આદેશ અિુ ાર ચવલંચબત િુકવણી  રિાજગિી  મતલુ્ય દરે વ્યાજ િ કવવા જવાબદાર રિેશ.ે 

૪.૫૭ િગંામી પ રવઠાિી મુદત લંબાવવા માટે, ગ્રાિક િંગામી પ રવઠાિી મુદત  માપ્ત થાય તેિા ૭ ક્રદવ  અગાઉ લેચખતમા ં

પરવાિેદારિે અરજી કરશે. પરવાિેદાર મદુત લંબાવવાએ મજં રી આપી શકશે અિે લેચખત ચવિંતી મળ્યાિા ૭ કામકાજિા 

ક્રદવ ોમાં મુદત લંબાવવા માટ ેઆગોતરી વીજળી ખિગિી માંગ િોંધ ગ્રાિકિ ેમોકલી આપશે. 

૪.૫૮ અરજદાર, વગગ-૧ શિેરો અિ ેશિેરી ચવસ્તારો માટ ેશરૂઆતિી મજં ર કરેલ પ રવઠો શરૂ કરવાિી તારીખિા ઓછામા ંઓછા ૪ 

ક્રદવ  અગાઉ અિ ેગ્રામીણ ચવસ્તારોમાં ઓછામાં ઓછા ૮ ક્રદવ  અગાઉ પરવાિેદારિ ેઅરજી કરીિે, મજં ર કરેલ તારીખથી ૯૦ 

ક્રદવ  પછીિી િ િોય તેવી તારીખે  ુધારેલ િંગામી પ રવઠો મેળવવાિી તારીખ મેળવી શકશે. 

૪.૫૯ િંગામી જોડાણ આપવાથી, કાયમી જોડાણિો અચધકાર અરજદારિે પક્ષે ઉભો થશે િિી, તેિું  ંિાલિ અચધચિયમ અિ ે

ચવચિયમોિી જોગવાઇઓ અિ ુાર કરવામા આવશ.ે 

િયાત (િાલિા ં/ મોજ દ) જોડાણોમા ં ધુારા માટિેી કાયગપધ્ધચત  : 

૪.૬૦ અરજદારે િીિેિા માટે અરજી કરવી. 

        (૧) માચલકી/કબ્જજામાં ફેરફારિે કારણે િોંધણી કરાયેલ ગ્રાિકિાં િામમાં ફેરફાર, (૨) માચલકી કાયદાકીય વાર દારિે તબદીલ થવી, 

(૩)  ર્વગ માં પક્રરવતગિ/ગ્રાિકિા વગગમાં ફેરફાર/જગ્યા બદલવી (૪) જોડાણ-૧ અિે ૨ (લાગુ પડે તે પ્રમાણે) વીજભાર 

વધારો/ઘટાડો,  

૪.૬૧ પરવાિેદારિી સ્થાચિક કિેરીએથી અરજી પત્રક ચવિામ લ્યે મળશ.ે પરવાિદેાર બધા ંઅરજીપત્રક તિેી વેબ ાઇટ પર ચિ:શલુ્ક 

ડાઉિલોડ માટે મ કશે. ગ્રાિક દ્વારા કોરા પત્રકિી ફોટો-િકલો કરી શકાશે. અિ ેપરવાિદેાર દ્વારા તેિો સ્વીકાર  થશે. પરવાિેદાર 
ભરેલાં અરજીપત્રક રજુ કરવાિાં િોય તે  ંબંચધત કિેરીઓિા ં રિામા ંઅિે ટેચલફોિ િંબર સ્પષ્ટપણે વેબ ાઇટ પર પ્રદર્શગત 

કરશે. પરવાિેદાર દરેક કિેરીિા ં રિામા ંઅિ ે બંંચધત પુરવઠા ચવસ્તારિી કિેરીિા ંટેચલફોિ િંબરો ક ેજ્યાં  ંબંચધત ચવસ્તાર માટ ે

ભરેલાં અરજીપત્રક રજ  કરી શકાય તેિ ેપ્રદર્શગત કરવાિાં રિેશે. અરજદારિે પત્રક ભરવા માટે જોઇતી માચિતી અથવા  િાય, 

પરવાિેદારિી સ્થાચિક કિેરીએથી આપવાિી રિેશે. 

૪.૬૨ પરવાિેદાર ગ્રાિકોિે િવા જોડાણ ક ેિાલિા જોડાણમાં  ુધારા માટેિી અરજી કરવા વેબ ાઇટ તમેજ કોલ  ને્ટરો વગેર ેજેવી 

પધ્ધચતઓ પણ પ રી પાડશે. જેિાં પક્રરણામે કપંિી  ાથિેી અરજદારિી ક્રક્રયા પ્રચતક્રક્રયા (interface) ઓછી થશે. 

૪.૬૩ જો અરજદારિા િામ ેજોડાણ િોંધાયેલ િોય તો,િાલિા જોડાણમા ંફેરફાર માટિેા બધા અરજી પત્રકિી  ાથે આ  ંચિતાિા ખંડ 

૪.૧૫ અિુ ાર અરજદારિી ઓળખ  ાચબતી  ાથે જોડવી અચિવાયગ છે. જો અરજદારિા િામે જોડાણ િ િોંધાયેલ િોય તો 

જે વ્યચતતિાં િામ ેજોડાણ િોંધાયેલ િોય તિેી પા ેથી ‘િા-વાધંા પ્રમાણપત્ર’ જરૂરી બિશ.ે 

અરજી પત્રકિી પ્રક્રક્રયા કરવી: 

૪.૬૪ પરવાિેદાર, અરજી પત્રક અિે  ાથે જોડેલા દસ્તાવજેોિી ખરાઇ કરશે અિ ે ખામીપ ણગ જણાશ ે તો અરજી પત્રકમા ં રિેલી 

ખામીઓ અંગ ેતુરતજ લેચખત િોંધ મોકલવાિી રિેશે. જો અરજી પત્રક,  ંપ ણગ િોય તો પરવાિેદાર, ગજુરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક 

આયોગ(પુરવઠો પુરો પાડવા કરેલંુ ખિગ અિે અન્ય પ્રકીણગ ખિગ વ  લ કરવાિી પરવાિેદારિી  ત્તા) ચવચિયમો, ૨૦૦૫ અિે તેિા 

 ુધારા અિુ ાર  િોંધણી ખિગ સ્વીકારીિે તિેી પિોંિ આપશે. 
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૪.૬૫ પરવાિેદાર ેતમામ પત્રકિો કાયમી રેકોડગ અરજી રચજસ્ટર/ડટેા-બેઝ િેઠળ જાળવવાિો રિેશે. અરજી જે ક્રમમાં મળી િોય                            

તે ક્રમમા ંદરેક અરજી પત્રકિ ેઅરજી િબંર (ઓળખ માટે) આપવાિો રિેશે. પરવાિેદાર દરેક અરજી પત્રકિા ચિકાલિી તબતકાવાર 

ચસ્થચત પ્રમાણે રચજસ્ટર/ડટેાબેઝ અદ્યતિ રાખશ.ે પરવાિેદાર ‘વિેલા ત ે પિેલા’ િા ચવસ્તૃત ચ ધ્ધાંતિ ે આધારે અરજી 

રચજસ્ટર/ડેટાબેઝમાં ક્રચમક અગ્રતા અિુ ાર અરજી ફોમગિી કામગીરી િાથ ધરશ.ે 

૪.૬૬ ગજુરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગ(પુરવઠો પુરો પાડવા કરેલંુ ખિગ અિ ેઅન્ય પ્રકીણગ ખિગ વ  લ કરવાિી પરવાિેદારિી  ત્તા) 

ચવચિયમો, ૨૦૦૫ અિે તમેાં કરલે  ુધારેલ ચવચિયમો અિુ ાર, ઠરાવેલ િોંધણી ખિગિી  ાથે ાથ ઠરાવેલ ફોમટેમા ં પ્રસ્તુત 

દસ્તાવજેો  ાથે તમામ રીતે  ંપ ણગ એવી ગ્રાિકિી પ રવઠાિી માંગણી મળે તે તારીખ ેઅરજી પત્રક મળ્યંુ િોવાિુ ંગણાશે. 

૪.૬૭ ગજુરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગ(પુરવઠો પુરો પાડવા કરેલંુ ખિગ અિ ેઅન્ય પ્રકીણગ ખિગ વ  લ કરવાિી પરવાિેદારિી  ત્તા) 

ચવચિયમો,૨૦૦૫ અિ ેતેમા ં કરેલ  ુધારા  ાથે, ગજુરાત ચવદ્યતુ ચિયંત્રક આયોગ (જામીિ અિામત) ચવચિયમો, ૨૦૦૫ અિ ે

તેમાં કરેલ  ુધારા અિુ ાર  જામીિ અિામત  ચિતિા તમામ લાગ ુખિગ મળ્યાિાં તારીખથી અરજી મળી િોવાિું ગણાશે. 

૪.૬૮ િીિે આપેલી ચવગતો અિ ુાર િયાત જોડાણોમા ંફેરફાર માટે અરજી પત્રકિી પ્રક્રક્રયા પરવાિેદાર કરશે. 

 ર્વગ  જોડાણિી તબદીલી  

૪.૬૯ ચવતરણ પરવાિેદાર પા ેથી લેચખતમાં મજં રી મેળવ્યા ચ વાય, ગ્રાિક ેપોત ે ચવતરણ પરવાિદેાર  ાથે કરેલા કરારિા લાભોિી 

 ોંપણી કરી શકશ ેિિીં, કે બદલી કરી શકશે િિીં કે ભાગમા ંઆપી શકશે િિીં અથવા તે કોઇ પણ રીતે તેમાં રિેલ ચિતમાં ભાગ 

કે આંચશક કે અલગ ચિત ઉભું કરી શકશે િિી.  

૪.૭૦ િવો માચલક કે કબજેદાર ગ્રાિકિુ ંમ્રુત્યુ થતાં અથવા મકાિિી માચલકી કે કબ્જજામાં તબદીલી થવાિાં કે માં જોડાણ-૧ અિે ૨ 

(લાગુ પડે ત ેપ્રમાણે)િાં ચિયત ફોમેટમાં અરજી પત્રક ભરીિે અન્ય વ્યચતતિા િામે જોડાણ તબદીલ કરી શકાશે. 

ચ વાય ક,ે િામિી આવી ફેરબદલીથી અરજદાર, િાલિા સ્થળથી જોડાણ ખ ેડવા માટે િતકદાર બિશ ેિિીં. 

૪.૭૧ િીિે ચવગત ેદશાગવેલી કાયગપધ્ધચત  અિુ ાર, પરવાિેદાર ચમલ્કતિી માચલકી/કબ્જજા િકમાં ફેરફારિે કારણે ગ્રાિકિા િામમાં      

         ફેરફારિ ેલગતી અરજીઓ અંગે પગલા ંભરશે: 

  (૧) અરજદાર, આ  ંચિતાિા જોડાણ-૧ કે ૨ (લાગુ પડે તે પ્રમાણે) માં ઠરાવેલ ફોમેટિી  ાથે છેલ્લંુ યોગ્ય િુકવણી થયેલ 

ચબલિી િકલ  ાથે ગ્રાિકિા િામમાં ફેરફાર માટે અરજી કરશ.ે જ્યાં  ુધી  ંબંચધત જોડાણ  ામેિા વ ુલપાત્ર તમામ 

લેણાિી પતાવત કરાય િિીં  ત્યા ં ુધી જોડાણ તબદીલ કરવાિી દરખાસ્ત સ્વીકારશ ેિિી. જગ્યાિી માચલકી/કબ્જજાિુ ંપ્રમાણ 

દશાગવ્યેથી અરજીપત્રકિો સ્વીકાર કરાશે. અરજદારિ ેિામ ેજામીિ અિામતિી તબદીલી  ામેલ િોય તવેા કે ો માટ ેિોંધાયેલ 

ગ્રાિક કે જગ્યાિા અચધકૃત વ્યચતત પા થેી ‘િા-વાંધા પ્રમાણપત્ર’ જરૂરી બિશ.ે અરજદારિા િામે જામીિ અિામત તબદીલ 

કરવાિા કે મા ં ગજુરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગ(જામીિ અિામત) ચવચિયમો,૨૦૦૫ અિ ે તિેા  ધુારા અિુ ાર ગણલે 

જામીિ અિામતિી ઘટ અરજદારે િ કવવાિી રિેશે. પરવાિેદાર આ  ંચિતાિા ખંડો ૪.૬૪ – ૪.૬૬ અિુ ાર અરજી 

પત્રકિી પ્રક્રક્રયા કરશ.ે 

   (૨) િોંધાયેલ ગ્રાિક ક ે અચધકૃત વ્યચતત પા ેથી ‘િા-વાધંા પ્રમાણપત્ર’ રજુ િ કરાય તો ગજુરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગ                

(જામીિ અિામત) ચવચિયમો, ૨૦૦૫ અિ ે તિેા વખતોવખતિા ં ુધારામા ં ચિયત કયાગ મજુબ જો જામીિ અિામતિી રકમ 

િવ ેરથી િ કવાય તો જ િામિી ફરેબદલી માટિેું અરજી પત્રક સ્વીકારાશે. આમ છતાં  ંબંચધત  વ્યચતત દ્વારા િકદાવો કરાય ત્યાર ે
િકદાવો કરિારિ ેમ ળ જામીિ અિામતિી રકમ પરત કરાશ.ે  

    (૩) ગ્રાિકિા િામિો ફેરફાર, ગજુરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગિા (ચવતરણ પરવાિેદારિી કામગીરીિું ધોરણ) ચવચિયમો,       

૨૦૦૫ અિ ેતમેાં વખતોવખત  ધુારામાં ઠરાવેલ  મય-માળખા મજુબ અમલી બિશે. 
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૪.૭૨ િીિે ચવગતે દશાગવેલ કાયગપધ્ધચત અિ ુાર પરવાિેદાર ગ્રાિકિું િામ કાયદે રિા વાર િ ેતબદીલ કરવાિે લગતી અરજીઓ િાથ 

ધરશે. 

(૧) અરજદાર, આ  ંચિતાિા જોડાણ ૧ કે ૨ (લાગુ પડે ત ેપ્રમાણે)મા ંઠરાવેલ ફોમેટ  ાથે છેલ્લંુ યોગ્ય િુકવણી થયેલ બીલિી 

 ાથે ગ્રાિકિા િામમા ંફેરફાર કરવા અરજી કરશ.ે જોડાણ કાયદે ર વાર ો પૈકી કોઇ એકિા િામ ેબદલવાિુ ં   િોય તે કે મા ં

િોંધાયેલ વચ યત/ખત, વાર ાઇ/કાયદાકીય વાર દાર પ્રમાણપત્ર મ્યુચિચ પલ/જમીિ રેકડગમા ં ફરેફાર અથવા કાયદે ર 

વાર ાઇિી બીજી કોઇ  ાચબતી અિે અન્ય કાયદાકીય વાર ( ો) પા થેી ‘િા વાંધા પ્રમાણપત્ર’ દશાગવ્યેથી અરજી પત્રક 

સ્વીકારાશે. પરવાિેદાર, આ  ંચિતાિા ખંડ ૪.૬૫ – ૪.૬૮ અિુ ાર અરજી પત્રકિી પ્રક્રક્રયા કરશે. 

(૨) મ ળ ગ્રાિકિા િામ ેપરવાિેદાર પા  ે રિેલી જામીિ અિામત, જેિા િામે જોડાણ તબદીલ કરવાિુ ં િોય તવેા કાયદે રિા 

વાર િે તબદીલ કરાશે અિ ેગુજરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગ (જામીિ અિામત) ચવચિયમો,૨૦૦૫ અિ ેતેિા વખતોવખત 

 ુધારા અિુ ાર ગણેલ જામીિ અિામતિી ઘટ અરજદારે િુકવવાિી રિેશે. 

(૩) ગ્રાિકિા િામિો ફેરફાર ગુજરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગ (ચવતરણ પરવાિેદારિી કામગીરીિું ધોરણ) ચવચિયમો, ૨૦૦૫િા 

અિ ેતેિા ંવખતોવખત  ધુારામા ંઠરાવેલ  મય-માળખા પ્રમાણે કરાશે. 

(૪) વીજળી અગંેિુ ંકોઈ ખિગ અથવા વીજળી ખિગ ચ વાયિી બીજી કોઇ રકમ પરવાિેદારિ ેબાકી અિ ેિ કવવાપાત્ર થતી    

 િોય જે મ્રુત્યુ પામિાર ગ્રાિક કે કોઇપણ જમીિ/જગ્યાિા ભ તપ વગ માચલક/કબજેદાર દ્વારા િ કવવી બાકી િોય તો     
  જેિ ેજગ્યાિી  ોંપણી થતી િોય તેવા કાયદાકીય પ્રચતચિચધ/કાયદાથી વાર દાર અથવા જગ્યા  િવા માચલકિે િામ ે       

  તબદીલ થશ ેઅિે પરવાિેદાર આવા કાયદાકીય પ્રચતચિચધ ક ેકાયદાથી વાર દાર કે જગ્યા  િવા માચલક/કબજેદાર        

  પા ેથી બાકી રકમ તરીક ેવ  લાતપાત્ર બિશે. 

 ર્વગ ી િુ ંપક્રરવતગિ 

૪.૭૩  અરજદાર,ે આ  ંચિતાિા જોડાણ-૧ અિ ે૨ માં ( લાગ ુપડે ત ેપ્રમાણ)ે ઠરાવેલ ફોમેટમા ંતેિા િાલિી જગ્યામાિંા  જોડાણિુ ં 

સ્વરૂપ રૂપાંતક્રરત કરવા અરજી કરી શકશે. પરવાિદેાર આ  ંચિતાિા ખંડ ૪.૬૪ – ૪.૬૬ અિુ ાર અરજીપત્રકિી પ્રક્રક્રયા કરશ.ે 

સ્થળિુ ં ચિરીક્ષણ અિ ે કામોિા અંદાજી ખિગ માટેિી માંગ િોંધિી બજવણી અિ ેિુકવણી માટે, પરવાિેદાર અિ ેઅરજદાર 

બન્િ ેઆ  ંચિતાિા ખંડો ૪.૨૬ – ૪.૩૭ મા ં ઠરાવેલ કાયગપધ્ધચત  અિે  મય-રખેાિ ેઅિુ રશ.ે અરજદાર દ્વારા માગલે 
ખિગિી િ કવણી થયા બાદ પરવાિદેાર િાલિી  ર્વગ ી િે િળવા દબાણ(એલ.ટી.) માથંી ભારે દબાણ(એિ.ટી.) ક ેતેથી ઉલટુ ં

તથા સ ંગલ ફઝેમાથંી થ્રી ફઝે કે તેથી ઊલટું એમ રૂપાંતર કરવાિી અરજીઓિે ગ્રાિકોિા  બંંચધત વગગ માટે કામગીરી ધોરણિા 

ચવચિયમોમા ંચિર્દગષ્ટ  મય-મયાગદામાં કાયાગચન્વત કરશે. 

મીટર /િાલિા ંજોડાણિુ ંસ્થળાતંર : 

૪.૭૪ અરજદાર,ે આ  ંચિતાિા જોડાણ ૧ અિ ે૨ (લાગુ પડે ત ેપ્રમાણે)માં ઠરાવેલ ફોમટેમાં િાલિી જગ્યામાિંા  ર્વગ  જોડાણ/મીટર 

ખ ેડવા અરજી કરી શકશે. પરવાિેદાર આ  ંચિતાિા ખંડો ૪.૬૪ – ૪.૬૬ અિ ુાર અરજી પત્રકિી પ્રક્રક્રયા કરશ.ે સ્થળિુ ં

ચિરીક્ષણ અિ ે કામોિા અંદાજીત ખિગિી માંગ િોંધિી બજવણી અિ ે િ કવણી, માટ ે પરવાિેદાર અિ ેઅરજદાર બન્િ ેઆ 

 ંચિતાિા ખંડ ૪.૨૬ – ૪.૩૭માં ઠરાવેલ કાયગપધ્ધચત  અિે  મય-રેખાિે અિ ુરશે. 

૪.૭૫ કામો પ રાં કરવાં અિે ચિ ાબિી પતાવટ માટે ગજુરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગ (ચવતરણ પરવાિેદારિી કામગીરીિું ધોરણ) 

ચવચિયમો, ૨૦૦૫ અિ ેવખતો વખત થયેલા  ધુારામા ંચિર્દગષ્ટ  મય-  ચિિુ ંપાલિ કરવાિું રિેશે.  

ગ્રાિક વગગિુ ંપિુ:વગીકરણ : 

૪.૭૬ જો એમ માલ મ પડે ક,ે ગ્રાિકિુ ંવગીકરણ િોતક  વગગમા ંભ લ ભરેલંુ છે અથવા કરાર માગંિા કોઇ ઘટાડો ક ેવધારા માટ ેકોઇ 

આદેશ મેળવ્યો છે તો, ગ્રાિકિ ેબદલેલા વગીકરણ ક ે ુધારેલ કરાર માંગિા આધારે િવ ેરથી કરાર કરવા િોક્રટ  (ન્ય િતમ ૩૦ 

ક્રદવ િો િોક્રટ   મય-ગાળો) આપ્યા પછી ચવતરણ પરવાિેદાર તેિું યોગ્ય વગગ િેઠળ વગીકરણ કરશે. જો ગ્રાિક િવે રથી કરાર 

કરવાિી િોક્રટ માં દશાગવેલા  મયિી અંદર પગલાં િિીં લે તો, ચવતરણ પરવિદેાર, તે  મયે અમલમાં િોય તે અચધચિયમો, 

ચિયમો અિે ચવચિયમોિી જોગવાઇઓિે આધીિ રિીિે, ૨૧ ક્રદવ િી કારણદશગક િોક્રટ  બજાવીિે અિે તિેે કોઇ ખુલા ો િોય 

તો તે ચવિારણામાં લઈિે વીજ-પ રવઠાિુ ંજોડાણ કાપી િાખશે. 
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વધમુાં ચવતરણ પરવાિેદાર, ગ્રાિક દ્વારા પ્રશુલ્ક વગગમાં ફેરફાર માટેિી અરજીઓિો પ્રશુલ્ક વગગમાં ફેરફાર કરવા અગંેિી આવી 

અરજી મળ્યા પછી અચધકતમ ૭ ક્રદવ િી મુદતમા ંચિકાલ કરશ ેઅથવા લાગ ુપડ ેતે પ્રમાણે, પ્રશુલ્ક વગગમાં ફેરફાર િ કરવા માટિેા ં

કારણો જણાવશે. કોઇ તકરારિા ક ેમાં આ બાબત અંગ ેગ્રાિક ફક્રરયાદ ચિવારણ માટિેાં ફોરમ  મક્ષ રાખી શકાશે.  

૪.૭૭ ગ્રાિક પોતાિો ગ્રાિક વગગ બદલવા માગ ેતો તેણ ેઆ  ંચિતાિા જોડાણ-૧ અિ ે૨ (લાગ ુપડ ેત ેપ્રમાણ)ે મા ંઠરાવેલ ફોમેટમા ં

અરજી પત્રક આપી શકશે. સ્થળિું ચિરીક્ષણ માટ ેઅિે કામોિા અંદાજીત ખિગિી માંગ િોંધિી બજવણી અિે િ કવણી માટ ે

પરવાિેદાર અિ ેઅરજદાર બન્િ ેઆ  ંચિતાિા ખંડ ૪.૨૬ – ૪.૩૭મા ં ઠરાવેલ કાયગપધ્ધચત  અિ ે મય-રેખાિ ેઅિ ુરશે. 

પરવાિેદાર  ંચિતાિા ખંડ ૪.૬૪ – ૪.૬૬ અિુ ાર અરજી પત્રકિી પ્રક્રક્રયા કરશે. પરવાિેદાર ચિરીક્ષણિા  મયે મીટર-વાંિિ 

પણ િોંધી લેશ.ે ચિરીક્ષણ વખત ેઅરજદારિી પિુ:વગીકરણ માટેિી ચવિંતી પ્રમાણભ ત જણાય તો, ચિરીક્ષણિી તારીખથી વગગમા ં

ફેરફાર અમલી બિશે અિ ેલેચખત પિોંિ-પત્ર ગ્રાિકિ ેમોકલશ.ે 

૪.૭૮ ચવતરણ પરવાિેદાર, ગ્રાિક દ્વારા પ્રશુલ્ક વગગિા ફેરફાર અગંેિી આવી અરજીઓ મળ્યા પછી અચધકતમ ૭ ક્રદવ િી મુદતમા ં

અરજીિો ચિકાલ કરશ.ે પરવાિેદારિે પુિ:વગીકરણ માટિેી ચવિંતી  પ્રમાણભ ત િ જણાય તો અરજદારિે ચિરીક્ષણિી તારીખથી 

૧૦ ક્રદવ િી અંદર ત ેમાટિેા કારણો લેચખતમા ંઆપીિ ેજાણ કરશે. 

૪.૭૯ ગ્રાિકિી પુિ:વગીકરણિી અરજી ઠરાવેલ  મય-મયાગદા કરતાં વધ ુ  મયથી બાકી િોય તો ગ્રાિક વીજળીિા અિઅચધકતૃ 

ઉપયોગિા કારણ ર કોઇપણ પગલાં માટ ેયોગ્ય ઠરશે િિીં. 

વીજભાર વધારો : 

૪.૮૦ અરજદારો, આ  ંચિતાિા જોડાણો-૧ અિે ૨ (લાગુ પડે તે પ્રમાણે)માં ઠરાવેલ ફોમેટમાં પરવાિેદારિે વીજભાર વધારા માટ ે

અરજી કરશે. પરવાિેદાર  ંચિતાિા ખંડ ૪.૬૪ – ૪.૬૬ અિુ ાર અરજી પત્રકિી પ્રક્રક્રયા કરશ.ે સ્થળ ચિરીક્ષણ અિ ેકામોિા 

અંદાજીત ખિગિી માંગ િોંધિી બજવણી અિે િ કવણી માટે પરવાિેદાર અિે અરજદાર બન્િે આ  ંચિતાિા ખંડો ૪.૨૬ – 

૪.૩૭ માં ઠરાવેલ કાયગપધ્ધચત  અિે  મય-રેખાિ ેઅિુ રશે.  

૪.૮૧ જો ચિરીક્ષણ કરતાં કોઇ ખામી િ જણાય અથવા ફરીથી ચિરીક્ષણ કરતાં અગાઉ ધ્યાિમાં આવેલી ખામીઓ દ ર કરાઈ િોવાિુ ં

જણાય તો પરવાિેદાર જે માટે અરજી કરી િોય તે વધારાિા વીજભારિે મજં રી આપશે અિે િીિે ચિર્દગષ્ટ  મય-મયાગદામા ં

પિોંિ-પત્ર અન્વયે લેચખતમા ંમાગં િોંધ આપવામા ંઆવશે. 

અિ.ુ િ.ં બાબત  મય મયાગદા (અદંર) 

૧. એકંદરે ૧૦૦ ક.ેવી.એ./૧૦૦ ક્રક.વો.  ુધીિો વીજભાર અરજી મળ્યાિા ૧૦ ક્રદવ િી અંદર 

૨. એકંદર ે૧૦૦ કે.વી.એ. /૧૦૦ ક્રક.વો. થી વધ ુઅિ ે૪૦૦૦ ક.ેવી.એ. 

 ુધીિો વીજભાર 

અરજી મળ્યાિા ૧૫ ક્રદવ િી અંદર 

૩. એકંદરે ૪૦૦૦ કે.વી.એ. કરતાં વધુ વીજભાર અરજી મળ્યાિા ૩૦ ક્રદવ િી અંદર 

જો ક,ે અરજદારિી જગ્યામાં જણાયેલ ખામીઓ/ન્ય િતા દ ર કરવા અરજદારે લીધેલો  મય ઉપર ચિર્દગષ્ટ  મય-મયાગદામા ં

 માચવષ્ટ થશે િિીં. 

૪.૮૨ માંગ િોંધિી  ાથ ેઅરજદારિે મોકલાવેલ પરવાિેદારિી લેચખત  ુિિામા ંિીિેિાિો  માવેશ થશે: 

         (૧) વધારાિો વીજભાર િાલિા વોલ્ટેજ કે વધુ વોલ્ટેજે પ રો પાડી શકાશે;  

         (૨) વ્યવસ્થામાં કરવાિાં જરૂરી કોઇ વધારા કે ફેરફારો અિે ગ્રાિકે ભોગવવાિુ ંખિગ; 

         (૩) વધારાિી જામીિ અિામતિી રકમ, વધારાિી આધાર  ુચવધાઓ (ઇન્ફ્રાસ્્કિર)િું ખિગ અિે વ્યવસ્થાિ ેમજબુત   

             બિાવવાિો ખિગ અથવા ક્ષમતા વધારવાિો કોઇ ખિગ જમા કરાવવાિો િોય તો તે; 

        (૪) ગ્રાિકિા વગીકરણમાં ફેરફાર અિે જરૂરી િોય તો પ્રશુલ્ક લાગુ પડવાિી પાત્રતા. 
               

  જો ક ેજ્યા,ં અંદાજો માંગેલ વીજભારિા ક્રક.વો. દીઠિા ંઆધારે આપ્યા િોય ત્યાં પટેા ખંડો (૨) અિે (૩) લાગુ  પડશે િિીં. 

૪.૮૩ જો ગ્રાિકે, પરવાિેદારિી લેણી રકમ િ કવવાિી બાકી િોય તો વીજભાર વધારવા માટિેી અરજી સ્વીકારશ ેિિીં. આમ છતા,ં જો 

આવી બાકી િુકવણી અંગ ે કાયદાિી અદાલત ક ેઆયોગ ક ે  ચિયુતત  ત્તાચધકારીએ સ્ટ ેઆપ્યો િોય તો અરજી પત્રક સ્વીકારી 

શકાશે. 
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૪.૮૪ વીજભાર વધારો આપવાિુ ંશતય િોય તો, ગ્રાિકે : 

(૧) વધારાિી જામીિ અિામત, વ્યવસ્થામા ં કરવાિા ંજરૂરી કોઇ વધારા ક ે ફેરફારિો ખિગ અિ ે વ્યવસ્થાિે મજબુત અથવા 

ક્ષમતા વધારવાિો કોઇ ખિગ િોય તો તેિી િુકવણી માંગ િોંધ મળ્યાિા ૩૦ કામકાજિા ક્રદવ ોમા ંકરવાિી રિેશે; અિ ે 

(૨) વધારાિા વીજભાર માટ ેપુરક ( પ્લીમેન્ટરી) કરાર કરવાિો રિશેે.  

૪.૮૫.અરજી મળ્યાિી તારીખથી વધારાિો વીજભાર આપવાિી એકંદર  મય-રેખા િીિે મજુબ રિેશે. 

વધારાિો વીજભાર છ ટો કરવાિી  મય-રખેા 

અિ.ુિ ં બાબત  મય-મયાગદા (અદંર) 

૧. એકંદરે ૧૦૦ કે.વી.એ./૧૦૦ ક્રક.વો.  ુધીિો 

વીજભાર 

ઔપિાક્રરકતા/ માંગ િોંધિું પાલિ કયાગ પછી ૨૦ ક્રદવ માં. 

જો ક્ષમતામાં વધારો જરૂરી િ િોય તો, અન્યથા ૬૦ ક્રદવ  

૨. એકંદરે ૧૦૦ ક.ેવી.એ./૧૦૦ ક્રક.વો.  થી વધ ુ

અિ ે૪૦૦૦  કે.વી.એ  ધુીિો વીજભાર 

અરજદારિ ે માગં િોંધ/ઔપિાક્રરકતાિું પાલિ કયાગ પછી 

૪૫ ક્રદવ  

૩. એકંદરે ૪૦૦૦ કે.વી.એ. કરતાં વધુ વીજભાર અરજદાર દ્વારા ઔપિાક્રરકતા/ માગં િોંધિું પાલિ કયાગ 

પછી ૧૮૦ ક્રદવ િી અંદર  

૪.૮૬ પરવાિેદારિા કાયગ કે ક્ષચતિે કારણ ેજો ગ્રાિક  િારાજગી અિભુવ ેતો, તે પોતાિી ફક્રરયાદિા ચિવારણ માટે  ંબંચધત ગ્રાિક 

ફક્રરયાદ ચિવારણ ફોરમ  મક્ષ પોતાિી રજ આત કરી શકશે.  

૪.૮૭ પરવાિેદાર દ્વારા ઉપર જણાવેલ મુદતમાં અરજી અંગ ેચિણગય િિીં કરાય તો, અરજદાર, પરવાિેદારિ ેલેચખત િોક્રટ  આપીિે ત ે

બાબત પરત્વ ેતેમિુ ંધ્યાિ દોરી શકશે તેમ છતાં વધ ુ૧૫ ક્રદવ િી મુદતમા ંકોઇ ચિણગય જણાવવામા ંિ આવ ેતો કરાર માંગમા ં

વધારાિી પરવાિગી અપાઈ િોવાિું માિી લેવામાં આવશ.ે 

વીજભાર ઘટાડો : 

૪.૮૮અરજદાર આ  ંચિતાિા ંજોડાણ-૧ અિ ે૨ (લાગું પડે ત ેપ્રમાણે) માં ઠરાવેલ ફોમેટમાં પરવાિેદારિે વીજભાર ઘટાડા માટે અરજી 

કરી શકશ,ે જેિી  ાથ ેિીિેિા દસ્તાવેજો જોડવા:  

(૧) વીજસ્થાપિમા ં ફેરફાર/ ુધારા/ચવદ્યુત ઉપકરણો દ ર કરવાિી ચવગતો અિ ે તિેી  ાથ ે કામ પ રંૂ કયાગિુ ં પ્રમાણપત્ર અિ ે

સ્થાપિમા ંફેરફાર  ામેલ િોય ત્યાં લાઇ ન્  ધરાવિાર વીજ-કોન્ટ્રાકટર પા ેથી લીધેલ પરીક્ષણ અિવેાલ. 

(૨) કરાર માગંિા ઘટાડા માટ ેબીજંુ કોઇ કારણ(ણો) 

૪.૮૯ પરવાિેદાર, આ  ંચિતાિા ખંડો ૪.૬૪ – ૪.૬૬ અિ ુાર અરજી પત્રકિી પ્રક્રક્રયા કરશે. સ્થળ ચિરીક્ષણ માટે પરવાિેદાર અિ ે

અરજદાર બન્િ ેઆ  ંચિતાિા ખડં ૪.૨૬ -૪.૩૭ માં ઠરાવેલ કાયગપધ્ધચત  અિ ે મય-રેખાિે અિ ુરશે. 

૪.૯૦ પરવાિેદાર અરજીમા ંદશાગવેલ કારણો અંગ ેચવિારણા કરશે, ચિરીક્ષણ દરમ્યાિ તેિી ખરાઈ કરશે અિે ચિરીક્ષણિી તારીખથી ૭ 

કામકાજિા ક્રદવ ોિી અંદર વાજબી કારણ દશાગવતો  પં ણગ સ્પષ્ટીકરણ કરતો િુકમ આપીિે અરજીિો ચિણગય કરશ.ે જો 

પરવાિેદારિા પગલા કે ભુલિે કારણે ગ્રાિક િારાજગી અિુભવ ેતો તે પોતાિી ફક્રરયાદિા ચિવારણ માટે  ંબંચધત ગ્રાિક ફક્રરયાદ 

ચિવારણ ફોરમ  મક્ષ પોતાિી રજ આત દાખલ કરી શકશ.ે 

૪.૯૧ જો પરવાિેદાર, વીજભાર ઘટાડો મંજ ર કર ેતો જરૂર િોય તો મીટર અિ ે ર્વગ  લાઈિ બદલી શકાશ ેઅિ ેઅરજદાર પા ેથી 

ખિગ વ  લ કરાશે. પરવાિેદાર એલ.ટી.  ર્વગ  જોડાણિા ંકે મા ં૧૦ ક્રદવ િી અંદર, એિ.ટી.  ર્વગ  જોડાણિાં કે મા ં૧૫ 

ક્રદવ માં અિ ેઇ.એિ.ટી.  ર્વગ  જોડાણિા ંકે મા ં૩૦ ક્રદવ િા પિોંિ-પત્ર અન્વયે ગ્રાિકિ ે લેચખતમાં માંગ િોંધ આપશ ેઅિ ે

તેિા માટ ેપરવાિેદાર તથા અરજદાર બન્િ ેઆ  ંચિતાિા ખડંો ૪.૩૩ – ૪.૩૭ મા ં ઠરાવેલ કાયગપધ્ધચત  અિ ે મય-રેખાિ ે

અિુ રશ.ે 

૪.૯૨ ઉપરિા ખંડ ૪.૯૧ મા ંદશાગવેલ મુદતમા ંપરવાિેદાર દ્વારા અરજી અંગ ેચિણગય િિીં કરાય તો, અરજદાર પરવાિેદારિે  લેચખત 
િોક્રટ  દ્વારા આ બાબત પરત્વ ેતેમિુ ં ધ્યાિ દોરશે. જો ૧૫ ક્રદવ િી અંદર ગ્રાિકિ ેકોઇ ચિણગય િિીં જણાવવામા ંઆવ ેતો 

કરાર માગંમા ંઘટાડા અગંેિી પરવાિગી મળી િોવાિુ ંગણવામાં આવશે. 

૪.૯૩ જો પરવાિેદાર ેવીજભાર ઘટાડો  પં ણગ સ્પષ્ટીકરણ કરતા આદેશ થકી મજં ર કયો િોય તો ત ેચિરીક્ષણિી તારીખથી અમલી બિશ ે

અિ ેગ્રાિકિ ેલેચખત પત્ર પિોંિ મોકલશે. 

૪.૯૪ વીજભાર ઘટાડાિ ેકારણ ેજામીિ અિામત અગં ેકોઇ તફાવત પડ ેતો તિેો ગુજરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગિા( જામીિ અિામત) 

ચવચિયમો,૨૦૦૫ અિે તિેા વખતોવખત  ુધારામાં કરેલ જોગવાઇ મજુબ  માયોચજત (એડજ્સ્ટ) કરવાિી રિેશે. 
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કરાર વીજભાર/મજુંર વીજભાર/કરાર માગંિી  મીક્ષા :  

૪.૯૫  એિ.ટી., ઇ.એિ.ટી. અિે માંગ આધાક્રરત એલ.ટી. જોડાણોિા કે માં,જો િોંધાયેલી અચધકતમ માગં, છેલ્લા િાણાકીય વષગ 

દરમ્યાિ ઓછામા ંઓછંુ ૪ વખત ૫% કે તેથી વધ ુકરાર-માંગથી વધેલ િોય તો, પરવાિેદાર ગ્રાિકિે વીજભાર વધારા માટ ે

અરજી પત્રક રજ  કરવા ૩૦ ક્રદવ િી િોક્રટ  આપશ.ે િોક્રટ િી મુદત પ રી થતાં  ુધી ગ્રાિક પા થેી કોઇ જવાબ િ આવ ેતો 

પરવાિેદાર, છેલ્લા િાણાકીય વષગમાં ગ્રાિકિા  MDI મીટર ેદશાગવલે અચધકતમ િાર રેકર્ડુંગિી  રેરાશ મજુબ ગ્રાિકિી કરાર 

માંગ વધારવાિી કાયગવાિી શરૂ કરશે. આવા ક ેમાં, વધારેલી માંગ ચિયચમત કરવા ગ્રાિક આ  ંચિતાિી જોગવાઇઓ અિ ુાર 

લાગુ પડતા તમામ ખિગ િ કવવા જવાબદાર બિશ.ે આવા ખિગ મળતાં, વધારેલી માગંિ ે ધુારેલી કરાર માગં ગણવામાં આવશ ે

અિ ેકરારિી બધી જોગવાઇઓ  ધુારેલી કરાર માગં માટ ેઆવા ગ્રાિકોિે લાગુ પડશે.  

ચબિ-માંગ આધાક્રરત એલ.ટી જોડાણોિા કે મા,ં કરાર વીજભાર/ મજુંર વીજભારિી  મીક્ષા િાણાકીય વષગ દરમ્યાિ એક 

વખત કરવામા ં આવશે અિે જો રિેણાક ગ્રાિકોિા ં કે માં આવા જોડાણોમાં જોડાયેલ વીજભાર કરાર વીજભાર/ મજુંર 

વીજભાર કરતા ૨૫% ક ેતેથી વધુ િોય અિે બીજા વગગિા ગ્રાિકો માટે  જોડાયેલ વીજભાર કરાર વીજભાર/ મજુંર વીજભાર 

કરતા ૧૦% કે તેથી વધુ િોય તો પરવાિેદાર ગ્રાિકિે વીજભાર વધારા માટ ેઅરજી પત્રક રજ  કરવા ૬૦ ક્રદવ િી િોક્રટ  

આપશે. જો િોક્રટ  મદુત પ રી થતાં ગ્રાિક પા ેથી કોઇ જવાબ િ આવે તો પરવાિદેાર દ્વારા ચકાસણી  મયે માલુમ પડેલ 
વીજભાર મજુબ ગ્રાિકિાં કરાર વીજભાર/મજુંર વીજભાર વધારવાિી કાયગવાિી શરૂ કરવામા આવશે. આવા કે માં ગ્રાિક ે

વધારેલ વીજભાર ચિયચમત કરવા આ  ંચિતાિી જોગવાઇઓ અિુ ાર લાગુ પડતા તમામ ખિગ િ કવવા જવાબદાર બિશે. 

આવા ખિગિી િુકવણી  મળતાં, વધારેલ વીજભારિ ે ધુારેલ કરાર વીજભાર/મજુંર વીજભાર ગણવામાં આવશ ેઅિ ેકરારિી 

બધી જોગવાઇઓ આવા ગ્રાિકોિ ે ુધારેલ કરાર વીજભાર/મજુંર વીજભાર માટ ેલાગુ પડશે.  

૪.૯૬ પરવાિેદાર અિે અરજદાર અરજી પત્રક સ્વીકારવા અિ ેસ્થળ ચિક્રરક્ષણ કરવા અંગ ેખંડ ૪.૨૧ – ૪.૩૨ અિુ ાર કાયગવાિી અિ ે

 મય-રેખાિ ેઅિુ રશ.ે અિ ે કામોિા અદંાજીત ખિગ માટે માંગ િોંધિી ફાળવણી કરવા અગંેિી  મય-રેખા  ંચિતાિા ખંડ 

૪.૮૨ અિુ ાર રિેશે. વધમુા ં પરવાિેદાર દ્વારા માગં િોંધમા ં માગં િોંધિી િુકવણી, માંગ િોંધમાં આવરવાિી ચવગતોિી 

બાબતમાં આ  ંચિતાિા ખંડ ૪.૩૩ – ૪.૩૭ માં દશાગવેલ કાયગપધ્ધચત  અિ ુરવામાં આવશે અિે વધારેલ પ રવઠો આ 

 ંચિતાિા ખંડ ૪.૮૫ અિુ ાર છ ટો કરાશે. 

૪.૯૭ જો ગ્રાિક, પરવાિદેારિા કાયગ કે ક્ષચતિે કારણે િારાજગી અિુભવે તો તે તિેી ફક્રરયાદિા ચિવારણ માટે  ંબંચધત ગ્રાિક ફક્રરયાદ 

ચિવારણ ફોરમિ ેરજ આત કરી શકશે. 

કરાર કરવો: 

૪.૯૮ અરજદાર ે અલગ રીતે અથવા અરજીમા ં જ, ચવતરણ પરવાિેદાર એ કામ શરૂ કરતા પિલેા, પ્રશલુ્તિી શરતો અિે પુરવઠા 

 ંચિતાિી અન્ય શરતો અંગ ેકરાર કરવાિો રિેશે. 

૪.૯૯ પરવાિેદાર અરજી પત્રકિી  ાથ ેકરાર પત્રકિો િમ િો મોકલશે અિે ત ેડાઉિલોડ માટે પરવાિદેારિી વેબ ાઇટ પર મળી શકશે.  

૪.૧૦૦ કરારમાં િીિેિાિો  માવેશ થશે: 

(૧) ગ્રાિક/અરજદારિુ ંિામ અિે  રિામુ;ં 

(૨) જેિા માટ ેવીજ પ રવઠો માગ્યો િોય અિે જેિા માટ ેકરાર કરાયો િોય તે જગ્યાિું  રિામું; 

(૩) મંજ ર કરેલ વીજભાર/કરાર માંગ; 

(૪) વીજ ઉપયોગિો િેત;ુ 

(૫) અરજદાર/ગ્રાિકિુ ંજાિેરિામુ;ં 

I. આ  ંચિતા અિે અચધચિયમિી જોગવાઇઓિ ેબંધિકતાગ છે;  

II. પ્રવતગમાિ પ્રશુલ્ક દરિા આધારે વીજ-પ રવઠાિી િ કવણી કરીશંુ;  

III. આ  ંચિતા અિે આયોગ ે વખતોવખત મજુંર કરેલ પરવાિેદારિી પ્રકીણગ ખિગિી અિુ  ચિ અિુ ાર િ કવવા 

પાત્ર તમામ અન્ય ખિગ િુકવીશંુ;  

IV.  ુ ંગત ગજુરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગ ચવચિયમો અિ ેઅચધચિયમ અન્વયે એવી જામીિ અિામતિી રકમ ક ે

જે વ  લ કરવા પરવાિેદાર િતકદાર િોય તિેે જમા કરાવીશંુ;  

(૬) કરારિી કાયદે રતા ન્ય િતમ બે વષગિી મુદત માટ ેિોય છે અિે અન્યથા ગ્રાિક ફેરફાર િ કરે તો આપોઆપ લંબાય છે. 
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૪.૧૦૧ જો ચવતરણ પરવાિેદાર  ાથે ગાિક ેલેચખતમા ંઅલગથી કરાર કયો િ િોય, તો પણ ગ્રાિક ચવદ્યુતિો પુરવઠો શરૂ થઈ ગયા પછી 

પુરવઠા  ંચિતાિી બોલીઓ અિે શરતોથી બંધાયેલો ગણાશે. ગ્રાિક, ચવતરણ પરવાિેદાર જો માંગેતો પુરવઠો શરૂ થયા પછીિા 

૩૦ ક્રદવ િી મુદતમાં કરાર કરી આપવા અ મંચત દશાગવી શકશે િિીં. આવા ક્રકસ્ ાઓમાં ચવદ્યુત પુરવઠો શરૂ થયાિી તારીખિ ે

કરારિા પ્રારભંિી તારીખ ગણવામાં આવશ.ે જો ગ્રાિક આવા કરારમાં  િી કરવામા ં ચિષ્ફળ જાય તો, ચવતરણ પરવાિેદાર 

જરૂરી િોક્રટ  આપીિે અિ ેરજુઆત  કરવાિી તક આપીિે, આવી જગ્યામાંથી જોડાણ કાપી શકશે. અલબત્ત, આવા ગ્રાિક 

દ્વારા કરાર કરાયા બાદ તરત ચવતરણ પરવાિેદાર ચવધુતિુ ંપિુ:સ્થાપિ કરી આપશ ે

૪.૧૦૨ જો કોઇ ગ્રાિક િવા કે વધારાિા પ રવઠાિી શરૂ થયાિા ં ૨ વષગિી મુદતિી અંદર તિેો કરાર  માપ્ત કર ે (અથવા જ્યાં   

ઔપિાક્રરક કરાર કરાયો િ િોય અિ ેજો પ રવઠાિો ઉપયોગ ૨ વષગ માટ ે િ કયો િોય કે જે કરાર કરાયો િોય તો લાગ ુ                                      

પડવાપાત્ર થાય છે.) તો કરારમા ં ચિર્દગષ્ટ ૨ વષગિી મુદતમા ં ખુટતા દરેક મચિિા માટ ે અથવા કોઇ ઔપિાક્રરક કરારિી  

ગેરિાજરીમા ં ૨ વષગિી ચિયત મદુત માટ ે ન્ય િતમ િાજગ િ કવવા જવાબદાર બિશ.ે કરારમા ં ચિર્દગષ્ટ (ઔપિાક્રરક અિ ે 

અિૌપિાક્રરક) મજં ર કરેલ વીજભારિા ૧૦%  ુધીિો વીજભારમાં ઘટાડાિી પરવાિગી કરારિી તારીખથી  ૧ વષગ  બાદ 

મળશે અિે આવા ઘટાડેલ વીજભાર માટે ૨ વષગિી મુદતમાં જેટલો  મય ખુટતો િોય તેિે માટે  ન્ય િતમ ખિગ  વ ુલાશ ે

િિીં.  

૪.૧૦૩ થયેલ કરારિી એક િકલ ગ્રાિક/અરજદારિ ેઅપાશે. જો ચવતરણ પરવાિદેાર અિ ેગ્રાિક વછિ ેકોઇ અલગ લેચખત કરાર િ થયો 

િોય તો પણ ગ્રાિક વીજ પ રવઠો શરૂ થયા પછી, પ રવઠા  ંચિતાિી બોલીઓ અિે શરતોથી બંધાયેલો  ગણાશે. 

પ રવઠાિી  ામાન્ય શરતો : 

માગં િોંધ 

૪.૧૦૪ માગં િોંધ, આ  ંચિતાિી જોગવાઇઓ અિે ગજુરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગિા (પુરવઠો પુરો પાડવા કરેલંુ ખિગ અિે  પ્રકીણગ 

ખિગ વ  લ કરવાિી પરવાિેદારિી  ત્તા) ચવચિયમો , ૨૦૦૫ અિે તેિા વખતોવખત  ધુારા અિુ ાર તૈયાર કરાશે. માંગ િોંધ 

અરજદાર માટે એક વખત તૈયાર કરવામાં આવ ેપછી એક મચિિા માટે તે કાયદ ેર ગણાશે. માંગ િોંધ અંગિેી તકરારો, ન્યાય-

ચિણગય માટ ેગ્રાિક ફક્રરયાદ ચિવારણ ફોરમિ ેમોકલવાિી રિેશે. 

પરુવઠા ચબન્દ ુ(પોઇન્ટ ઓફ  પ્લાય): 

૪.૧૦૫ અન્યથા  ંમત િ  થયા િોય તો, ગ્રાિક ેસ્થાચપત કરેલા કટ-આઉટિો અંદર આવતો છેડો પુરવઠા ચબન્દુ રિેશે, જેમ ક ે:  

    (એ) એલ.ટી. ગ્રાિકોિા ક ેમા ંમીટર પછી તરત ગ્રાિક ેસ્થાચપત કરેલ કટ આઉટ MCB/ELCBિો અંદર આવતો છેડો, 

    (બી) ટ્રાન્ ફોમગર કને્ર/ ગ્રાિકિી જગ્યામા ં ઉભુ ં કરેલ પટેામથક ઉપર લગાવેલ ચવતરણ પટેી, ક ેજયાં આવા ટ્રાન્ ફોમગર કને્ર 

અથવા પેટા મથક પર મીટર લગાવલેા િોય. 

     ( ી) એિ.ટી. કે ઇ.એિ.ટી. ગ્રાિકિાં કે મા,ં ગ્રાિકિી જગ્યામાં આ  ંચિતાિી જોગવાઇ અિુ ાર સ્થાચપત કરેલાં કટં્રોલ 

ચસ્વિચગયરો. 

૪.૧૦૬ પ રવઠાિાં પ્રારભંિા સબદંુએ ગ્રાિક ેમેઇિ ચસ્વિ/ કીટ બ્રકેરિી જોગવાઇ કરવાિી રિેશે. વધમુાં, એિ.ટી. અિ ેઇ.એિ.ટી. 

ગ્રાિકો પણ કને્રીય ચવદ્યુત પ્રાચધકરણ ( લામતી અિ ે વીજળી પ રવઠાિે લગતાં પગલા)ં ચવચિયમો,૨૦૧૦ અિે તિેા 

 ુધારાિી કલમ-૩૫ િી જોગવાઇઓ અિ ુાર યોગ્ય રક્ષણાત્મક ઉપકરણો પ રા ં પાડશે. વીજ પ રવઠો શરૂ થતા ં પિેલાં, 

રક્ષણિી વ્યવસ્થા પરવાિેદાર પા ે મંજ ર કરાવવાિી રિેશે. ગ્રાિક ેમેળવેલ મીટરો, MCBs/CBs અિ ે ંકળાયેલ  ાધિોિ ે

પ રવઠા સબંદ ુ(સબંદઓુ) પા  ેપરવાિેદાર સ્થાચપત કરશ.ે 

૪.૧૦૭ એિ.ટી. અિે ઇ.એિ.ટી. ગ્રાિકો િાઇ-વોલ્ટજે બાજુએ ડલે્ટા વાઇસન્ડગં અિ ેલો-વોલ્ટેજ બાજુએ સ્ટાર વાઇસન્ડંગ  ાથિેુ ં

વેકટર ગ્રપુ  ાથિેું સ્ટેપ-ડાઉિ ટ્રાન્ ફોમગર સ્થાચપત કરશ,ે ક ેજ્યા ંન્યુટ્રલિો છેડો બિાર કાઢીિે મજબુતાઇથી અથગ કરેલ િોય. 

૪.૧૦૮ મીટર, મીટર બોડગ,  ર્વગ  મેઇન્ , MCB/CB, લોડ ચલચમટ ગ વગેરિેું ચિયંત્રણ અથવા ખ ેડવાિી કામગીરી પરવાિેદારિા 

અચધકૃત કમગિારી/પ્રચતચિચધ િ િોય તેવી કોઈ વ્યચતતએ કરવું િિીં. મીટરો/મીટરીંગ  ાધિ- ામગ્રી, લોડ ચલચમટ ગ અિ ે

પરવાિેદારિા  ાજ રજંામ પર લગાડેલ  ીલ  ાથે કોઇપણ રીતે િેડાં કરવાં િિીં, િુતશાિ કે તોડફોડ િ કરવી. ગ્રાિકિા 

જગ્યામા ંરિેલ મીટરો/મીટરીંગ  ાધિો પરિા  ીલ તથા પરવાિેદારિી  ાધિ- ામગ્રી  લામત કબ્જજામાં રાખવાિી જવાબદારી 

ગ્રાિકિી છે.   
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૪.૧૦૯ ગ્રાિક કે તેિા કમગિારીિા કોઇ કૃત્ય, બેદરકારી કે ભ લિે કારણે પરવાિદેારિી  ાધિ- ામગ્રીિે કોઇ િુકશાિ થાય તવેા 

ક્રકસ્ ામાં તિેો ખિગ પરવાિેદાર િકદાવો કરે તે પ્રમાણે ગ્રાિકે િ કવવાિો થશ.ે જો ગ્રાિક માગંણી પછી તે ખિગ િિીં િ કવે તો 

તેિે, પ રવઠા કરારિી શરતોિુ ંઉલ્લંઘિ ગણાશે અિ ેવીજળીિા પ રવઠાિું જોડાણ કાપવાપાત્ર ગણાશે. 

માગં િોંધિી િ કવણીિી પધ્ધચત  :  

૪.૧૧૦ તમામ િ કવણીઓ રોકડથી ( રૂ.૨૦,૦૦૦  ુધી), બને્કરિા િકે ક ે ક્રડમાન્ડ ડ્રાફટથી કરાશે. બેન્કરિા િેકો અિ ેક્રડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ, 

 ંબંચધત પટેા-પ્રભાગીય કિેરી જે ચવસ્તારમા ંિોય ત ેમાટિેા ચતલયરીંગ િાઉ િા  ભ્ય િોય તવેી ઠરાવેલ વાચણચજ્યક બેન્ક 

(ચશડ્યુલ્ડ કોમશીયલ બને્ક)િી કોઇપણ શાખામા ંિ કવવાપાત્ર િોવા જોઇશે.  

વીજળીિુ ંપિુવિેાણ : 

૪.૧૧૧ ગ્રાિક, પરવાિદેાર ે પ રી પાડેલી જરાપણ વીજળી અન્ય જગ્યાિ ે પુરી પાડશે િિીં, ચ વાય ક ે તેિી પા  ે આયોગ/             

રાજ્ય  રકાર દ્વારા અપાયેલ વીજળી ચવતરણ કે વેિાણ માટિેી યોગ્ય મજં રી કે લાઇ ન્  િોય અથવા તિે ે લાઇ ન્               
મેળવવામાથંી મુચતત અપાઇ િોય ક ેફેન્િાઇઝી તરીક ેતિેી ચિમણંક થઈ િોય. 

ગ્રાિકિી જગ્યામા ંપ્રવશે કરવાિો માગગ: 

૪.૧૧૨ ચવતરણ પરવાિેદાર, અથવા તિેા દ્વારા અચધકૃત કોઇ વ્યક્રકત કોઈ પણ વાજબી  મયે, અિે ગ્રાિકિે તમેિા િેતિુી   જાણ કરીિ ે
જે જગ્યામાં તિેા દ્વારા વીજળી પુરી પાડવામા ંઆવ ેછે ક ેઆવી કોઇ જગ્યા ક ેજમીિ િીિે, તેમા ંપ ાર   કરીિ ેઅંદર ક ેઉપર, 

તેિી  ાથ ે કે આરપાર વીજળી પ રવઠા લાઇિો ક ેઅન્ય બાંધકામ કાયદે ર રીતે િીિેિા િેતુઓ    માટ ેતેિા દ્વારા મુકવામા ં
આવ્યા િોય:  

(૧) વીજળી પુરી પાડવાિા ચવતરણ પરવાિદેારિી ચવજ પ્રવાિિી લાઇિો, મીટરો, ફીટીંગ, બાંધકામ અિ ે ઉપકરણોિુ ં

ચિરીક્ષણ, િકા ણી, મરામત અથવા ફેરફાર કરવાિો િોય;  

(ર) કેટલા મુલ્યિી ચવદ્યુત પ રી પાડવામા ંઆવી છે ક ે ચવદ્યુતિો જથ્થો પુરવઠામા ં કટેલો છે, તેિી ખાત્રી પુવગકિી જાણકારી 

મેળવવાં; અથવા  

(૩) જયાં િવ ેવીજળી પુરી પાડવાિી જરૂર િથી, ક ેજયા ં ચવતરણ પરવાિેદાર આવો પ્રવાિ કાપી િાખવા અિે પરત લઈ 

જવા માટ ેઅચધકૃત િોય, તવેી ચવદ્યુત પ્રવાિિી લાઈિો, મીટર, ક્રફડટંગ્ , બાંધકામ ક ેઉપકરણો જે ચવતરણ પરવાિેદારિી 

માચલકીિા િોય તમેિ ેખ ેડવાિાં િોય. 

૪.૧૧૩ ચવતરણ પરવાિેદાર, અથવા તિેા કોઈ  દરિુ અચધકૃત વ્યક્રકત એકચઝકયુક્રટવ મેજીસ્ટ્રેટ દ્વારા કરવામાં આવેલા ખા  આદશે 

દ્વારા અિે ૨૪ કલાકથી ઓછી િિીં તેવી મુદતિી લેચખત િોક્રટ  કબ્જજેદારિ ેઆપીિે;  

(૧) કલમ ૪.૧૧૨મા ંચિર્દગષ્ટ કોઇપણ જગ્યામાં ક ેજમીિમા ંતેમા ંદશાગવેલ કોઇ પણ િેત ુમાટ ેપ્રવેશ કરી શકશે. 

(ર) કોઈ પણ જગ્યામાં જયાં તેમિા દ્વારા ચવદ્યુત પુરવઠો આપવાિો િોય, ક ેજ્યા ંગ્રાિકિી માચલકીિાં વીજ વપરાશ      

માટિેાં ઈલેકટ્રીક વાયર, ક્રફડટંગ્ , બાંધકામ અિે ઉપકરણોિે તપા વા ચિરીક્ષણ કરવાિા િેતુ માટ ેપ્રવેશ કરી શકશ.ે  

૪.૧૧૪  જયાર ેકોઈ ગ્રાિક ચવતરણ પરવાિેદાર ક ેતેિા અચધકૃત વ્યક્રકતિ ેઉપર જણાવ્યા મુજબ કલમોિી જોગવાઈઓ અિુ ાર તિેી 

જગ્યા કે જમીિમાં આવવા િ દતેો, જયાર ેચવતરણ પરવાિેદાર કે તિેા અચધકૃત પ્રચતચિધી અંદર પ્રવેશ્યા િોય અિે તમેિે ઉપર 

જણાવેલ કલમો અન્વયે જેત ેકામ કરવા માટ ેિા પાડ,ે અથવા તો આવા પ્રવેશ કે કામગીરીિી બજવણી માટ ેવાજબી  ગવડો 

આપવાિી િા પાડ ેતો ચવતરણ પરવાિેદાર ગ્રાિકિ ેલેચખત િોક્રટ  આપ્યા પછી ૨૪ કલાક પ રા થય,ે ગ્રાિકિો વીજપ રવઠો 

કાપી શકશે, જે આવો ઇન્કાર ક ેચિષ્ફળતા િાલુ રિ ેત્યાં  ધુી અમલી રિેશે. 

ફ્ય ઝ ચિષ્ફળતાિ ેકારણ ેપ રવઠાિુ ંઅટકી જવુ.ં 

૪.૧૧૫  કોઇપણ  મયે પરવાિદેારિા  ર્વગ  ફ્યુઝ ક ેફ્યુઝો ચિષ્ફળ જાય તો, ત ેઅગંેિી િોક્રટ  પરવાિેદારિી સ્થાચિક કિેરી ક ે કોલ 

 ેન્ટરિે મોકલવી અથવા પેટા-મથકો િોય તો  ૌથી િજીકિા પેટા-મથકિે મોકલવી. પરવાિદેારિા માત્ર અચધકૃત 

પ્રચતચિચધઓિે પરવાિેદારિા કટ-આઉટમા ંઆ ફ્ય ઝ બદલવાિી પરવાિગી અપાઈ છે. ગ્રાિકોિે આ ફ્ય ઝ બદલવાિી છ ટ 

િથી અિે જો પરવાિેદારિા ઉપકરણોિું રક્ષણ કરવા મ કેલ  ીલ તોડવામાં આવે તો ગ્રાિકો પોતે દંડ માટે જવાબદાર રિેશે. 

પરવાિેદાર ેતેિા કમગિારીઓિ ેગ્રાિકિા વીજસ્થાપિોમાં ફ્યુઝિી કોઇ મરામત ક ેફેરબદલી કરવાિી છ ટ આપવાિી રિેશે િિીં.  
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ચવભાગ-૫ 

ગ્રાિકિી જગ્યાિા ઉપકરણો 

ગ્રાિકિી જગ્યામા ંવાયડરગં : 

૫.૧ ગ્રાિકિી જગ્યામા ં વાયડરંગિું કામ, લાઇ ન્  ધરાવિાર વીજળી કોન્ટ્રાકટર દ્વારા િાથ ધરવુ ં અિ ે કેચન્રય ચવદ્યતુ  પ્રાચધકરણ 
( લામતી અિે વીજળી પુરવઠા અંગિેા પગલાં) ચવચિયમો,૨૦૧૦ અિે વખતોવખત  ુધારા મજુબિા ચિર્દગષ્ટ   ધોરણો  ાથ ે

 ુ ંગત િોવા જોઇશ.ે વાયડરંગ માટે વાપરેલ માલ- ામાિ, ભારતીય ધારા ધોરણો અિુ ાર અિે તિેાથી શે્રષ્ઠ િોવો જોઇશ.ે જેિી 

ઉંિાઇ જમીિથી ૧૫ મીટર કરતાં વધ ુિોય તવેાં બિુમાળી મકાિો અગંે કેચન્રય ચવદ્યુત પ્રાચધકરણિા(ં લામતી અિ ેવીજ પ રવઠાિા ં

લગતા પગલાં) ચવિોયમો,૨૦૧૦ વખતોવખત  ુધારા કયાગ મજુબિા ચવચિયમોિા ખંડ ૩૬િુ ં પાલિ કરવુ ંજોઇશે. વાયડરંગિુ ં

પરીક્ષણ, કેચન્રય ચવદ્યુત પ્રાચધકરણ( લામતી અિ ેવીજ પ રવઠાિે લગતાં પગલાં) ચવચિયમો, ૨૦૧૦ અિે તિેા  ુધારામાં ચિર્દગષ્ટ 

ખંડ ૩૧ િી જોગવાઇઓ અિ ુાર કરવાિુ ંરિેશે. 

 

ગ્રાિકિા  ાજ રજંામ અિ ેઉપકરણોિુ ંસ્થાપિ:  

૫.૨ ગ્રાિક, શકય િોય અિે વ્યવિારૂ િોય ત્યા ં ુધી, ચવતરણ પરવાિેદારિે પોતાિી જગ્યામાં જે કોઈ ચવદ્યુત પ્લાન્ટ અિ ે વપરાશી 

ઉપકરણોિુ ંસ્થાપિ તિેા દ્વારા કરવાિુ ંિોય તેિી ચવગતો આપવાિી રિેશે. આવા પ્લાન્ટ અિે ઉપકરણોિી રિિા અિે કામગીરી 

એવી રીતે રાખવી કે જે ચવતરણ પરવાિેદારિા ચવદ્યુત પુરવઠાિી લાઈિો ક ેઅન્ય બાધંકામ ક ે ચવતરણ  પરવાિેદાર દ્વારા અન્ય 
ગ્રાિકિ ેઅપાતા ચવદ્યુત પુરવઠાિી કાયગક્ષમતામા ંિડતર િ થાય ક ેતિેી  ુરક્ષા િ જોખમાય. 

૫.૩  બધાંજ ટ્રાન્ ફોમગર, ચસ્વિચગયર અિે અન્ય ચવદ્યુત  ાજ રંજામ જે ગ્રાિકિી માચલકીિા િોય અિે જે ચવતરણ પરવાિેદારિી 

મેઈન્   ાથે જોડાયેલ િોય બધા કેચન્રય ચવદ્યુત પ્રાચધકરણ( લામતી અિે વીજ પ રવઠાિાં લગતાં પગલાં) ચવચિયમો, ૨૦૧૦ અિ ે 

વખતોવખત  ધુારા મજુબિાં આધારે જાળવવાિા ંરિેશે. 

૫.૪ િીિા દબાણવાળા ગ્રાિકોએ બધા ક્રકસ્ ાઓમાં તેમિા ખિે કેચન્રય ચવદ્યુત પ્રાચધકરણ ( લામતી અિે વીજળી પુરવઠા અંગિેા 

પગલાં) ચવચિયમો, ૨૦૧૦ અિ ે વખતોવખત  ુધારા મજુબ  લામતી માટિેા  ાજ રજંામિી જોગવાઇ કરશ ેઅિ ે ચવતરણ 

પરવાિેદારિા મીટર બોડગિા ૧ ફૂટિી અંદર તિેું સ્થાપિ કરવું જોઇશ ેઅથવા ચવતરણ પરવાિેદાર જે મજં ર રાખે તે મુજબિી અન્ય 

ચસ્થચતમાં રખાશે. 

૫.૫  ઉછિદબાણ વાળા કે અચત ઉછિ દબાણ વાળા ગ્રાિકો માટે કેચન્રય ચવદ્યુત પ્રાચધકરણ (  લામતી અિ ેવીજળી પુરવઠા અંગિેા 

પગલાં) ચવચિયમો, ૨૦૧૦ અિ ેવખતોવખત  ુધારા મુજબિાં, યોગ્ય  ુરક્ષા  ાધિો વાપરશે જે ચવતરણ પરવાિેદારિા ગ્રાિકિી 

જગ્યામા ં ગોઠવેલા ઉપકરણોિ ે  પં ણગ   રક્ષા પ રી પાડે. જયાર ે ઉછિ દબાણવાળા ક ે અચત ઉછિદબાણવાળા ગ્રાિકિ ે પ્રવિિ 

પરવાિેદારિા  બસ્ટેશિ  ાથ ે ીધું જોડાણ આપવામા ંઆવ્યંુ િોય ત્યાર ેચવતરણ પરવાિદેાર, પ્રવિિ પરવાિેદાર પા ેથી ઉપર 

મુજબિી મજુંરી આપતા પિેલા  ંમચત મેળવશ.ે 

૫.૬ કેચન્રય ચવદ્યુત પ્રાચધકરણ ( લામતી અિ ેવીજળી પુરવઠા અંગિેા પગલાં) ચવચિયમો, ૨૦૧૦ અિ ેવખતોવખત  ુધારાિી કલમ-

૪૨ મજુબ ભ ચમય ક્ષચત (અથગ ફોલ્ટ) ક ેવીજપ્રવાિિા ંઝમણ (કરન્ટ લીકેજ)િા બિાવ વખત ેપુરવઠો તાત્કાલીક બધં થાય તે સાર ં 
ભમૂિય ઝમણ  ુરક્ષા  ાધિ (અથગ લીકજે પ્રોટેતટીવ ડીવાઇઝ)િુ ંજોડાણ કરાશે. તેિી પ્રારંચભક સ્થાપિ બાદ, ગ્રાિકિા ંભ ચમય 
ઝમણ  ુરક્ષા  ાધિિ ેદ ર કરે ત ેપ્ર ંગ,ે ચવતરણ પરવાિેદાર, તે  મયે અમલમા ંિોય તે અચધચિયમો, ચિયમો અિે ચવચિયમોિી 

જોગવાઇઓિ ેઆધીિ રિીિે, ૭ ક્રદવ િી િોક્રટ  આપ્યા પછી પુરવઠાિુ ંજોડાણ બંધ કરી શકશે અિ ે ગ્રાિક ભ ચમય ઝમણ 

 ુરક્ષા  ાધિ (અથગ લીકેજ પ્રોટેતટીવ ડીવાઇઝ) ફરીથી િ બે ાડ ેત્યા ં ુધી ફરીથી જોડાણ કરશ ેિિીં. 

૫.૭ કોઈ પણ કરારમા ંજણાવ્યંુ િ િોય તો પણ, કેચન્રય ચવદ્યુત પ્રાચધકરણ ( લામતી અિે વીજળી પરુવઠા અંગિેા પગલાં),ચવચિયમો, 

૨૦૧૦ અિે તિેા  ધુારાિી કલમ ૫૨ (v) અિે ૫૪ (v) મજુબ, પ રતી ક્ષમતા વાળંુ ભ ચમય ઝમણ  ર્કગટ બેકર (અથગ લીકેજ 

 કીટ બ્રેકર) પ રંૂ પાડવામા ંઆવશ,ે જે િીિા વીજ દબાણ તરફ િશ ેઅિ ેજે બધા તેજસ્વી  ાઈિ સ્થાપિો ક ેએક્ષર ેસ્થાપિોમા ં

ઝમણ (લીકેજ) શોધી શકશે. 
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એ. ી. મોટરિુ ંસ્થાપિ : 

૫.૮  મોટરિે કટં્રોલ ગીયર  ાથે જ પ રી પાડવાિી રિેશ,ે જેિા ઉપરિો-વોલ્ટ રીલીઝ અિે ઓવર લોડ રીલીઝ (ચત્રચવધ પોલ ફયુઝ) 

લગાડેલી િોય જેથી ગ્રાિકિા સ્થાપિિી મિત્તમ પ્રારંચભક પ્રવાિિે ઘટાડી શકાય, જે બધી શકય પક્રરચસ્થચતઓમા ં ંબંચધત ધોરણો 

અિ ે કાયગ ંચિતામા ં ઠરાવેલી મયાગદાિે ઓળંગતી િ િોય.અલબત્ત જો એકંદર પ્રારંચભક AC સ્થાપિિો પ્રવાિ વ્યવસ્થાિા 

વીજભારિે અવળી અ ર કરતો િોય તો ચવતરણ પરવાિેદાર ગ્રાિકિે AC સ્થાપિિી કાયગક્ષમતા  ુધરે તે માટે  લાિ આપી 

શકશે. રીલે ઉચિત િાલુ ચસ્થચતમા ંરાખવાિા રિેશે. આ બધી બાબતોમાં ગ્રાિક ચિષ્ફળ જાય તો, અન્ય ગ્રાિકોિ ેચવદ્યુત પુરવઠામા ં

 ંભચવત ખલેલ થવાિા કારણ,ે અચધચિયમ,  ચિયમો અિ ેવખતોવખત પ્રવતગમાિ ચવચિયમોિા આધારે ચવદ્યુત જોડાણ કાપવાિ ે

માટે જવાબદાર થશ.ે િીિા કે મધ્યમ વીજભારિી મોટરોમાં કન્ટ્રોલ ચગયરિી જોગવાઇ કરવાિી રિેશે જેથી તમામ ચસ્થચતમા ં

િીિેિી અિુ  ચિમાં આપેલ મયાગદા કરતાં વધી જતી ગ્રાિકિી અચધકતમ વીજપ્રવાિિી માંગિે  તંોષકારક રીતે ચિવારી શકાય. 

   

સ્થાપિિુ ંકદ મિત્તમ વીજપ્રવાિિી માગંિી મયાગદા 

૧ એિ.પી.  ુધી અિ ે ચિત ૬ X પ ણગભાર વીજપ્રવાિ  

૧ એિ.પી. થી વધુ અિ ે૧૦ એિ.પી.  ધુી અિ ે ચિત ૩ X પ ણગભાર વીજપ્રવાિ  

૧૦ એિ.પી. થી વધુ અિ ે ૧૫ એિ.પી.  ધુી અિ ે

 ચિત 
૨ X પ ણગભાર વીજપ્રવાિ  

૧૫ એિ.પી. કરતાં વધ ુ  ૧ ૧/૨  X પ ણગભાર વીજપ્રવાિ  

 

આ જરૂક્રરયાતોિુ ં પાલિ કરવામા ં ચિષ્ફળ જતાં ગ્રાિકિું જોડાણ છ ટુ ં કરવામા ંઆવશે. પરવાિેદાર સ્થળ અિે કામકાજિી 

ચસ્થચત પર આધાર રાખીિ ેપ્રારંચભક વીજપ્રવાિિી મયાગદામાં છ ટછાટ મ કી શક.ે  

 

બે  એિ.પી. કરતાં વધુ ક્ષમતાવાળી મોટ ર૩ ફઝે ૪૦૦ વોલ્ટ વીજદબાણ (ફેઝિી વિમાં) બાંધવામા ંઆવશ.ે 

૫.૯  દરેક થ્રી- ફઝે મોટર  ર્કગટ લોખંડિા ઢાંકણ વાળી ત્રણ ધુચવય જોડાણયુતત ચસ્વિથી  ુરચક્ષત કરવામાં આવશ ેજે જ થ કામગીરી 

પણ િોય.મોટર માટિેા વાયરીંગિી  ાથે થ્રી ફઝે વાયરોિે એક ધાતિુી કે  ખત પીવી ીિી એક  િળીમાં િુસ્ત રીતે બાધંીિ ે

પ ાર કરવામાં આવશે ક ે જેિે અ રકારક રીતે અથગ (ભ ચમય) કરવામાં આવશે અથવા મોટરિી ફ્રેમિે જોડાયેલ  ળંગ 

વાયરમાંથી પ રતા માપિા બે અલગ ભ ચમય વાયરો(અથગ વાયરો)િ ેપ ાર કરવામાં આવશ.ે આ ભુચમય વાયર (અથગ વાયર)િુ ં

લઘુતમ કદ ૩૦૦ િો.મી.મી. ( અથવા ૧૪ SWG) રિેશે.  

 

૫.૧૦ બધા ગ્રાિકો, જે િાલકબળિા િતેુ ર ચવદ્યુત વાપરતા િોય તમેણ ે તેમિી જગ્યામાં આવતા છેડાએ ચવતરણ પરવાિેદારિી 

વ્યવસ્થાિાં ત્રણ ેફેઝ પર  મતોલ વીજભાર રિે તવેી ખાતરી કરવી પડશે.  

 

૫.૧૧ જે ગ્રાિકોિે મોટર ચ વાયિા અન્ય ઉપકરણો વાપરવા િોય તિેે મળેવતાં પિેલા ચવતરણ પરવાિેદાર પા ેથી ટેકચિકલ ચવગતો 

માટ ે લાિ મેળવશ ેકે જેથી તઓે આવા ઉપકરણોિ ેમેઇન્   ાથ ેજોડવામા ંલાગ ુપડતી ખા  ચસ્થચત ચવશ ેમાચિતગાર થઈ 

શકે. ચવતરણ પરવાિેદાર આવા પ્રચિોિો યોગ્ય   િિો  ાથ ે તુરત જ પ્રત્યુત્તર પાઠવશે. આવા ઉપકરણોિી કામગીરીિી 

લાક્ષચણકતાઓિી ચવગતો ભેગી કરવા ચવતરણ પરવાિેદારિ ે મય જોઇતો િોય તવેા કે માં, વ્યવિારૂ રીતે બિ ેતટેલો ઝડપી 

પ્રત્યુત્તર પાઠવવામા ંઆવશે. 
 

સ િંાઇ / કચૃષ પપં ટેિુ ંસ્થાપિ :  

૫.૧૨ કાયમી જોડાણ છ ટુ ંકયાગ પછી તમામ િવા પસમ્પગં  ટેિાં જોડાણો/ પિુગજોડાણોમા ંિીિેિી બાબતો રિેશે. 

(૧) ઘષગણ રચિત ફૂટ-વાલ્વ 

(૨) HDPE પાઇસપગં  કશિ અિે ક્રડચલવરી 

(૩) ભારતીય માિક   ંસ્થાિી ચિશાિીવાળા કાયગક્ષમ મોિોબ્જલોક/ બમર્ ગબલ પપં  ટે 

(૪) ભારતીય માિક   ંસ્થાિી ચિશાિીવાળા પપં  ેટ માટે પયાગપ્ત દર-ચિધાગરણવાળા કપેેચ ટર 
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ચવતરણ પરવાિદેારિા ંપ રવઠા મઇેન્  અિે  ાધિો :  

૫.૧૩ ગ્રાિક તિેા મકાિમા ં પડતી  ર્વગ  લાઇિિા ત ે ભાગિા બાંધકામ/સ્થાપિ માટ ે તથા પ રવઠાિા પ્રારંચભક પોઇન્ટ  ધુી 

ટ્રાન્ ફોમગરો, ચસ્વિ ચગયર, મીટર અિ ેબીજા  ાધિોિી જોગવાઇ કરવા ગ્રાિક અિ ેપરવાિેદાર વછિે અર -પર   મજ ચત 

થયા પ્રમાણ ેજરૂરી પક્રરમાણિી અિે અિુક ળ સ્થળે જગ્યા પ રી પાડશે.  પં ણગ  ર્વગ  લાઇિ અિે અન્ય  ાધિો પરવાિેદારિી 

ચમલકત ગણાશે અિે તિેા ચિયંત્રણમાં રિેશે. 

 

૫.૧૪ પરવાિેદાર, અન્ય ગ્રાિકોિ ેપ રવઠો આપવા  ર્વગ  લાઇિ અિે અન્ય  ાધિોિો ઉપયોગ કરી કરશે, પરંતુ પ રવઠા માટે િ કવણી 

કરિાર ગ્રાિકિે તિેાથી ચવપક્રરત અ ર િ થવી જોઇએ. વધમુાં જેિ ેલાઇિ,  ાધિો માટેિી િ કવણી કરી િોય તો પણ ત ે

ગ્રાિતિે અપાતો પ રવઠો ગમે ત ેકારણ ર બધં કરી દેવાય તો, ગ્રાિક, પરવાિેદારિે અન્ય ગ્રાિકોિે પ રવઠો આપવા માગંતા િોય 

તો  ર્વગ  લાઇિો અિે અન્ય  ાધિોમાં પ્રવેશ િાલુ રાખવા પરવાિેદારિ ેપરવાિગી આપશ ેઅિે વકૈચલ્પક ગોઠવણ િ થાય ત્યા ં

 ુધી આવો પ્રવેશ/  ુચવધા માટ ે ગ્રાિક ે કોઇ િ કવણી કરવાિી રિેશે િિીં, આમ છતા ં એવી સ્પષ્ટ જોગવાઇ કરાઇ છે કે, 

પરવાિેદાર, શતય અિ ેવ્યવિારૂ રીતે જેમ બિે તમે ત્વરાથી વૈકચલ્પક વ્યવસ્થા કરવા તમામ શતય પ્રયત્િો કરશ.ે આ િેત ુમાટે 

પરવાિેદાર િાલિા સ્થળે સ્થાપિ િાલુ રાખવા પારસ્પક્રરક સ્વીકાયગ ગોઠવણ કરવાિુ ંશોધશ.ે 

૫.૧૫એલ.ટી. ગ્રાિકોિા કે માં, ચવતરણ પરવાિેદાર, કેચન્રય ચવદ્યતુ પ્રાચધકરણ(મીટર સ્થાપિ અિે  ંિાલિ) ચવચિયમો,૨૦૦૬ તથા 

કેચન્રય ચવદ્યુત પ્રાચધકરણિા ( લામતી અિ ેવીજ પ રવઠાિ ેલગતાં પગલાં), વખતોવખત  ધુાયાગ મજુબિા ચવચિયમો અિુ ાર, 

જરૂક્રરયાતિ ેઆધાર,ે પરસ્પર  મંચત  ાધેલ સ્થળે મીટર, મીટર-ઢાંકણ, ચસ્વિ-ચગયર  અિે અન્ય  ાજ રંજામ એવી રીતે 

પાડવાિા રિેશે ક ેજેથી િંમેશા ચવિા અવરોધ પ્રવેશ  ુલભ થઈ શક.ે 

૫.૧૬ એિ.ટી. કે મા,ં પ રવઠાકાર ૨૦૧૦િા કેચન્રય ચવદ્યુત પ્રાચધકરણ ( લામતી અિે વીજપ રવઠાિે લગતાં પગલા)ં વખતોવખત 

 ુધાયાગ મુજબિા ચવચિયમો અિુ ાર CTs અિ ેPTs  ર્કગટ બ્રેકર કે એર બ્રેક ચસ્વિ (આઇ ોલેટર) કે િાય-વોલ્ટજે ફ્ય ઝ ક ેઅન્ય 

યોગ્ય ઉપકરણ  ચિત યોગ્ય મીટર પ રંૂ પાડશે. ગ્રાિક ેપણ પોતાિા પક્ષે તવેું જ ચિયંત્રક ઉપકરણ પ રંૂ પાડવાિુ ંરિેશે. 

૫.૧૭ િાય-વોલ્ટેજ પ રવઠો માગંિાર, ગ્રાિક,ે ચવતરણ પરવાિેદારિા ં એિ.ટી. ચસ્વિ ચગયર અિ ે મીટરીંગ  ાજ ંરજામ રાખવા 

ચવતરણ પરવાિેદાર ે મંજ ર કરેલ ક્રડઝાઇિિુ ં તાળાબંધ અિ ે િવામાિ પ્રચતકારક પક્રરચધ (enclosure) પોતાિા ખિે પ રી 

પાડવાિી અિ ેજાળવવાિી રિેશે અિે આવી પક્રરચધ (enclosure) ગ્રાિક, તેિા પોતાિા એિ.ટી. ચસ્વિ ચગયર, ટ્રાન્ ફોમગર 

અિ ેઅન્ય  ાધિો તેમજ કપેેચ ટર રાખવા માટ ેવાપરી શકશે, પરંત ુત ેમાટ ેચવતરણ પરવાિેદારિી લેચખત પરવાિગી લેવી પડશ ે

અિ ેઆવી પક્રરચધ (enclosure) બીજા કોઇ િેત ુમાટે વપરાશે િિીં. ચવતરણ પરવાિેદાર, તેિા ં ાધિોિાં ચિરીક્ષણ, પરીક્ષણ 

અિ ેચિભાવિા િેતુ ર, કોઇપણ િોક્રટ  ચવિા, િર િમંેશ પક્રરચધિે ઉઘાડી શકશે. 

૫.૧૮ િાઇ-વોલ્ટજે અિે એકસ્ટ્રા િાઇ-વોલ્ટેજ ગ્રાિકોિા ક ેમા ં ૨૦૧૦િા કેચન્રય ચવદ્યુત પ્રાચધકરણિા ( લામતી અિ ે

વીજપ રવઠાિાં લગતા ં પગલાં) તેિા  ુધારા  ાથિેા ચવચિયમો અિુ ાર યોગ્ય રક્ષણાત્મક ઉપકરણોિી  ાથો ાથ પયાગપ્ત 

ક્ષમતાિા ચસ્વિ-ચગયર વાપરશ,ે જેથી ગ્રાિકિા સ્થળે રિેલ ચવતરણ પરવાિેદાર  ાધિોિ ેપ રતું રક્ષણ આપી શકાય. 

૫.૧૯ ૩૩ કે.વી.  ધુીિા પ રવઠાિા ક ેમા ં ાજ રજંામ અિ ે૬૬ કે.વી. તેથી વધ ુપ રવઠાિા કે માં એર-બ્રકે ચસ્વિ એ ચવતરણ 

પરવાિેદારિી ચમલકત રિેશે અિ ે ચવતરણ પરવાિેદારિી િોકરીમા ંિ િોય તવેી કોઇ વ્યચતત કોઇપણ કારણ ર તિેું  ંિાલિ, 

િેરફેર કે તેિ ેદ ર કરવાિું કામ કરશે િિીં તજે પ્રમાણે ઉતત ચમલકત પર લગાડેલ ચવતરણ પરવાિેદારિા  ીલ િામ પ્લેટ અિ ે

ચિન્િોિા ચવચશષ્ટ િંબરમા ંદખલ કરાશે િિીં અિ ેઆ િેત ુમાટ ેયોગ્ય રીતે અચધકૃત ચવતરણ પરવાિદેારિા કમગિારીઓ ચ વાય 

કોઇપણ કારણ ર તમેાં તોડફોડ, ત ેદ ર કરવા કે છેકી િાખવાિી કામગીરી કરાશે િિીં. 

૫.૨૦ ચવતરણ પરવાિેદાર, એિ.ટી. ગ્રાિકિા ક ેમાં કટોકટી વખતે ગ્રાિકિા એિ.ટી.  ાધિિે અલગ પાડવાિા િેતુ ર ચવતરણ 

પરવાિેદારિા ંટર્મગિલ ચસ્વિ, ફ્ય ઝ ક ે ર્કગટ બેકરિુ ં ંિાલિ કરવા, ગ્રાિકિી અરજી પર તિે ેલેચખત પરવાિગી આપશે, પરંત ુ

ગ્રાિકિી  ંિાલિ કામગીરીથી અન્ય ગ્રાિકિા પ રવઠાિા  ાતત્યિ ેકોઇ અ ર થવી જોઇએ િિીં. 

૫.૨૧ ગ્રાિકિા સ્થળે રિેલ ચવતરણ પરવાિેદારિી માચલકીિી મેઇન્ ,  ાધિો કે ઓજારો અથવા બીજી કોઇ ચમલકતિે ગ્રાિક કે તિેા 

કમગિારીઓ કે તિેે કામે રાખેલી કોઇ વ્યચતતિા કોઇ કૃત્ય, બેદરકારી કે ક  રિ ે કારણે થયેલ કોઇપણ િુકશાિ અિે તિેે  રખુ ં

કરાવવા માટિેું ખિગ, દરેક ગ્રાિક ચવતરણ પરવાિેદારિ ેભરપાઈ કરી આપશે. 
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ચવભાગ-૬ 
 

મીટર અિ ેચબલ-વ્યવસ્થા 

 

મીટરોિી જરૂક્રરયાત 

૬.૧ કોઇપણ સ્થાપિ મીટર ચવિાિુ ંઅપાશે િિીં. તમામ મીટરો અચધચિયમિી કલમ ૫૫ િેઠળ પ્રચ ધ્ધ કરાયેલ ૨૦૦૬િા કેચન્રય 

ચવદ્યુત પ્રાચધકરણિા (મીટરોિું સ્થાપિ અિે  ંિાલિ) ચવચિયમો, ૨૦૦૬  અિ ેતિેા  ધુારામા ંઠરાવ્યા મજુબિી જરૂક્રરયાતો  ાથ ે

 ુ ંગત િોવા ંજોઇએ. પરવાિેદાર, પણ િવા જોડાણિ ેવીજળી આપવા અથવા મીટર બદલવા ક ેઉજાગિા ચિ ાબ કરવા અિ ે

ઇન્ટરફઝે મીટર જેવા અન્ય િેતુ ર, ઉપર દશાગવેલા ચવચિયમોિુ ંપાલિ કરશ.ે  

 

૬.૨ કેચન્રય ચવદ્યુત પ્રાચધકરણિા ( લામતી અિ ે વીજ પ રવઠાિાં પગલાં), ચવચિયમો,૨૦૧૦િી કલમ-૩૫ અિ ે તેિા  ધુારાઓ 

અિુ ાર ગ્રાિક યોગ્ય રટેીંગ તથા ચવચશષ્ટ વણગિ મુજબિા, ફ્ય ઝ ક ેલઘુ  ર્કગટ બ્રેકર (MCBS)/ELCB/કટ-આઉટ  ાથે જોડાયેલ 

લો-ટેન્શિ વીજભાર ચસ્વિ અિ ેફ્ય ઝ ક ે ર્કગટ બ્રેકર  ાથે જોડાયેલ એિ.ટી./ઇ.એિ.ટી. વીજભાર સ્થાચપત કરશ.ે 

 

૬.૩ િવું જોડાણ માંગતી વખત ેગ્રાિક પા  ેઆમાિો એક ચવકલ્પ રિેશે:  

 

(૧) પોત ે જાત ે મીટર MCBS/ELCB અિે  કંળાયેલ  ાજ રંજામ ચવક્રેતા(ઓ) પા ેથી એ શરતે ખરીદી શકશે ક ે

 ાજ રજંામ વખતોવખત પરવાિદેારે મજં ર કરેલ બિાવટ અિે ચવચશષ્ટ વણગિ મુજબિા િોવા જોઇએ. 

(૨) મીટર, MCBS/ELCB અિે  કંળાયેલ  ાધિ- ામગ્રી પરવાિેદાર દ્વારા પ રી પાડવામાં આવ.ે  

 

ગ્રાિક ેઅરજી ફોમગમા ંઆ ચવકલ્પ દશાગવવાિો રિેશે અિ ેપરવાિેદાર ેમાન્ય કરેલ ચવક્રતેા(ઓ) અિે બિાવટ(ટો)  ાથેિી 

યાદી મોકલવાિી રિેશે. એક વખત ગ્રાિક મીટર મેળવે પછી પરવાિેદાર તેિુ ંપરીક્ષણ, સ્થાપિ કરી  ીલ કરશે. 

 

પરવાિેદાર તેણે મજં ર કયાગ પ્રમાણ ેમીટર  અિે અન્ય  ાજ રજંામિી અદ્યતિ બિાવટ અિ ેતેિી ચવચશષ્ટ વણગિિી યાદી 

તેિી વેબ ાઇટ પર ઉપલબ્જધ કરશે. 

 

૬.૪ પરવાિેદારિ ે અદ્યતિ ટેકિોલોજી ઉપલબ્જધ બિાવવા અિ ે ગ્રાિકિા સ્થળોમા ં મીટર મ કવામા ંઆવ ે ત ે સ્થળિી યોગ્યતાિા  દંભગમા ં

મીટરોિી ચસ્થચતિી  મીક્ષા કરવાિી  ત્તા છે. પરવાિેદાર, ચિર્દગષ્ટ ઉપકરણિી ટેકચિકલ જરૂક્રરયાતો અિુ ાર ગ્રાિકિા જગ્યામાં દ રવતી 

મીટર ઉપકરણ સ્થાચપત કરી શકશે. અચધકતમ માગં રેકોડીંગ લક્ષણો ધરાવતુ ંઅચધકતમ માગં (MD) મીટર ક ેઆવા વધારાિા લક્ષણો 

ધરાવતુ ંમીટર પણ સ્થાચપત કરી શકશે.  

 

૬.૫ િવાં જોડાણોિા ંમીટરો િીિેિા પ્રકારિાં િશ:ે 

(૧) (એ) સ ગંલ-ફેઇઝ એલ.ટી. જોડાણ માટે - ઇલેતટ્રોચિક  મીટર 

     (બી) થ્રી-ફેઇઝ એલ.ટી. જોડાણ માટ ે- અચધકતમ માગં ચિદશગિ (MDI)  ાથેિુ ંઇલેતટ્રોચિક મીટર 

(ર) એિ.ટી./ઇ.એિ.ટી. ગ્રાિકો માટ ે - થ્રી-ફઝે ટ્રાય-વેકટર MDI  ાથિેું મીટર. મીટરોમા ં ‘time of the day’ ક્રદવ િો 

 મય (TOD) મીટરીંગ માટિેી અિ ેઓછામા ંઓછા ૪૫ ક્રદવ િો  ંગ્રિ કરવાિી  ુચવધા િોવી જોઇશે. ગ્રાિકોિ ે

ઉપરિા લક્ષણો ઉપરાંત પીક અવ ગ ( peak hours)િા MDI િોંધવાિી  ુચવધા ધરાવતા ંમીટર સ્થાચપત કરાવવાિો 

ચવકલ્પ રિેશે. 

(૩) વીજળીિી બાકી રકમ વ  લ કરવાિી  મસ્યા ધરાવતા ંિોય ત્યાં, પરવાિેદાર આવી ચસ્થચતમા ંપ વગ-િ કવણી  (pre-paid) 

મીટરો સ્થાચપત કરી શકશે. મીટરો, કેચન્રય ચવદ્યુત પ્રાચધકરણ (મીટરોિું સ્થાપિ અિ ે ંિાલિ) ચવચિયમો, ૨૦૦૬ અિ ેતેિા 

 ુધારામા ંચિયત કયાગ મુજબિી ટેકચિકલ જરૂક્રરયાતો  ાથે   ુંગત રિેશે. 
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૬.૬  પરવાિેદાર એક જ જગ્યામા ં જુદા-જુદા વગગિા ગ્રાિકોિ ેપ રવઠો પ રો પાડ ે તો, આવા દરેક વગગ માટ ે વીજળી માપવા અલગ 

મીટર(રો) સ્થાચપત કરશ.ે  

૬.૭  જો એિ.ટી./ઇ.એિ.ટી. ગ્રાિકિ ે ંપ ણગત: તિેા જ ઉપયોગ માટ ેસ્વતતં્ર ફીડર પર પ રવઠો આપવામાં આવ ેતો મીટરિી વ્યવસ્થા 

ગ્રાિકિી જ્ગ્યામા ંસ્થાચપત કરાશે અથવા અર -પર   ંમચત અપાઇ િોય તો, પરવાિેદારિા પટેા-મથકિી મીટર-વ્યવસ્થા, ચબલ 

તૈયાર કરવા ઉપયોગમાં લેવાશે અિે ગ્રાિકિા સ્થળે કોઇ મીટર સ્થાચપત કરવાિું જરૂરી બિશ ેિિીં. 

મીટરો અિ ેMCBs/CBિો પરુવઠો અિ ેસ્થાપિ :  

૬.૮ જો એલ.ટી.,એિ.ટી. અિ ેઇ.એિ.ટી. ગ્રાિકો મીટર અિે  બંંચધત  ાધિોિી પ્રાચપ્તિો ચવકલ્પ પ ંદ કરે તો તઓેએ CTs અિ ે

PTs  ચિત મીટર  ાધિ- ામગ્રી રાખવા પરવાિેદાર ે મજં ર કરેલ ક્રડઝાઇિિો તાળાબંધ અિ ે િવામાિ પ્રચતકારક પક્રરચધ 

(enclosure)પ રંૂ પાડવાિુ ં રિેશે. બીજા ક ેોમા ંઆિો  માવેશ અદંાજપત્રમા ંકરવાિો રિેશે અિ ેતિેે પરવાિેદાર ેપ રા પાડવાિા 

રિેશે.  

૬.૯ પરવાિેદાર મીટર પ રંૂ પાડ ેતો મીટરિુ ંભાડુ ંગજુરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગ (પ રવઠો પ રો પાડવા કરેલંુ ખિગ અિ ેઅન્ય પ્રકીણગ ખિગ 

વ  લ કરવાિી પરવાિેદારિી  ત્તા) ચવચિયમો,૨૦૦૫ અિ ેવખતોવખત તમેા ંકરેલા  ુધારા મુજબ વ  લ કરાશે. જે જોડાણોમા ં

મીટરિું ખિગ ગ્રાિકે કરેલ િોય ત્યાં, ગ્રાિક પા ેથી મીટરિુ ંભાડુ ંવ  લ કરાશે િિીં. 

૬.૧૦ મીટર પ રવઠાિું સ્થાપિ કરવા ગ્રાિક ે  યોગ્ય અિે પ રતી જગ્યા પ રી એવી રીતે પાડવાિી રિશેે કે જેથી પરવાિેદાર અિે તેિા 

પ્રચતચિચધ માટે તે િમેશા  ુલભ િોય. બિુમાળી મકાિોિા કે માં, પ રતી િવાિી અવર-જવર અિ ેપયાગપ્ત પ્રકાશ િોય તવેા 

ભોંયતચળયે/જમીિથી ઉપર ઉઠેલી મેઇન્  પર મીટર સ્થાચપત કરાશે. 

૬.૧૧ પરવાિેદારિી અચધકૃત વ્યચતત/પ્રચતચિચધ, ગ્રાિક કે તિેા અચધકૃત પ્રચતચિચધિી િાજરીમા,ં અચધકતમ ૭ ક્રદવ િી િોક્રટ  આપીિ ે

મીટરિું પ્રારંચભક સ્થાપિ ક ેફેરબદલી કરશે. 

૬.૧૨ પરવાિેદાર પ્રારંચભક સ્થાપિ ક ેફેરબદલી વખતે મીટરિી ચવગતો િોંધવા, મીટર ચવગત પત્રકિો ઢાંિો ચવક ાવશ.ે પરવાિેદાર એક 

િકલ રાખશ ેઅિ ેબીજી િકલ પરવાિેદારિા અચધકૃત પ્રચતચિચધ દ્ધારા યોગ્ય રીતે  િી કરેલી   ગ્રાિકિે, યોગ્ય પિોંિ િેઠળ 
આપશે. ગ્રાિક ક ે તેિા અચધકૃત પ્રચતચિચધ પણ મીટર ચવગત-પત્રક પર  િી કરશે. પછીથી મીટરિી કોઈ મરામત, ફેરબદલી 

વગેરમેાં ખામીઓિી ચવગતો પરવાિેદાર ક ેતિેા અચધકૃત પ્રચતચિચધ મીટર-ચવગત પત્રતમાં િોંધશ.ે 

૬.૧૩ િવુ ં મીટર સ્થાચપત કરવામાં આવ ે ત્યારે (િવા-જોડાણ કે ફેરબદલી માટે) મીટર અિ ે તિેી  ાથે  ંકળાયેલ  ાજ રંજામ પર 

ગ્રાિક/તિેા પ્રચતચિચધિી િાજરીમાં  ીલ લગાવવાિું રિેશ.ે ઉતત  ાજ રંજામ  ક ે ાધિ પર લગાડેલ  ીલ, િામ-પ્લેટ અિ ે

ચવચશષ્ટ િંબર, ચિન્િ, ગ્રાિક કોઇપણ રીતે તોડશ,ે ભ ં શ ે કે બદલશે િિીં. મીટર  ીલિી માવજત, કેચન્રય ચવદ્યુત પ્રાચધકરણ 

(મીટર સ્થાપિ અિ ે ંિાલિ) ચવચિયમો,૨૦૦૬ અિે તેમા ંતે પછી કરાયેલ તમામ  ધુારા મુજબ કરાશે. 

૬.૧૪ ગ્રાિક, મીટર(રો) MCBS/ELCB વગેર ેતેિા મકાિમાં સ્થાચપત કરાયા િોય તો તિેા  લામત કબ્જજા માટે ગ્રાિક જવાબદાર 

ગણાશે. ગ્રાિક, મીટરમા ંકોઇ ખામી, અકસ્માત ક ે મસ્યા ધ્યાિમા ંઆવે તો તરત પરવાિેદારિે તિેી જાણ કરશે. 

૬.૧૫  મીટરિી જાળવણી અિે તેિે કામકાજિી ચસ્થચતમા ંરાખવાિી જવાબદારી િંમેશા પરવાિેદારિી રિેશે. પ્રદશગિ એકમ ગ્રાિકિી 

જગ્યામા ંિોય મીટર-યુચિટ થાભંલા વગેર ેજેવા જગ્યાિી બિારિા સ્થળે િોય એવી મીટર ચ સ્ટમિી જોગવાઇ પરવાિેદાર કરી 

શકશે. આવા કે ોમાં, મીટર યુચિટિા  લામત કબ્જજાિી જવાબદારી પરવાિેદારિી રિેશે. 

૬.૧૬ ગ્રાિક યોગ્ય બિાવટિુ ં તપા ણી મીટરિું સ્થાપિ જો તે કેચન્રય ચવદ્યુત પ્રાચધકરણ (મીટર સ્થાપિ અિ ે  ંિાલિ) 

ચવચિયમો,૨૦૦૬ અિે પછીિા તમામ  ુધારામાં ઠરાવ્યા મુજબિી ટેકચિકલ ચવચશષ્ટ વણગિ  ાથે   ુંગત િોય તો, કરી શકશે. 

આ તપા ણી મીટરોિ ે પરવાિદેાર ગજુરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગ (વીજપ રવઠો પ રો પાડવાિુ ંખિગ અિ ેઅન્ય પ્રકીણગ ખિગ 

વ  લ કરવાિી પરવાિેદારિી  ત્તા) ચવચિયમો,૨૦૦૫ તેમા ંવખતોવખત કરેલા  ધુારા મજુબ  ચિયત ફીિી િ કવણી થયેથી અંકિ 

કરશે. 

આમ છતા,ં મુખ્ય મીટર ચિષ્ફળ જાય ત ેચ વાય પરવાિેદાર ચબલિા િેતુ ર તપા ણી મીટર-વાંિિિો ઉપયોગ કરશે િિીં. 
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મીટર-વાિંિ :  

૬.૧૭  ામાન્ય રીતે મીટરિું વાંિિ, માચ ક ચબલ અવચધ માટે મીટર વાંિિિી ચિયત તારીખ ±૩ કામકાજિા ક્રદવ ો અિે     દ્ધદ્ધમાચ ક 
ચબલ અવચધ માટે મીટર વાંિિિી ચિયત તારીખ ±૫ કામકાજિા ક્રદવ ોએ કરાશે અિ ે ગ્રાિક, પરવાિેદાર ક ે તિેા અચધકૃત 

પ્રચતચિચધિ ેમીટર વાંિવા તમામ  ુચવધા આપશે. 

૬.૧૮ મીટરિું વાંિિ પરવાિેદારિા અચધકૃત પ્રચતચિચધ દ્વારા કરાશે. પરવાિદેાર, તમામ મીટર વાિકોિે યોગ્ય ફોટો ઓળખ કાડગ    

         આપશે અિ ેમીટર વાિકો મીટર વાંિિિી કામગીરીિા  મય દરમ્યાિ ફોટો ઓળખકાડગ  ાથ ેરાખવાિુ ંરિેશે.  

૬.૧૯ મીટર વાંિિ િોંધવા અિ ેસ્થળ પર ચબલ તૈયાર કરવા િાથમા ંપકડવાિા ંઓજારો, મીટર-વાંિિ  ાધિ (MRI) ક ેવાયરલે  

 ાધિ- ામગ્રીિો પરવાિદેાર ઉપયોગ કરી શકશે. જો MRI ડાઉિલોડિા આધાર ે ચબલો તૈયાર કરવામા ંઆવ ેઅથવા દ રવર્તગ 

મીટર વાંિિિે આધારે મીટર વાંિિ લેવામાં આવે તો અિે ગ્રાિક, લીધેલ વાંિિિી િોંધ મેળવવા માગે તો પરવાિેદાર તિેે તમે 

કરવાિી છ ટ આપશે. 

૬.૨૦ ઇલેતટ્રોચિક મીટર પરિી LED (Light emitting diode)િી ચસ્થચત તપા વાિી ફરજ મીટર વાિકિી રિેશે. ઇલેતટ્રોચિક મીટરો 

પર અથગ લીકજેિ ુLED ચિદેશક પ રંૂ પાડેલ િોય અિ ેત ે ‘િાલુ’ િોવાિુ ંજણાય તો ત ેગ્રાિકિ ેજાણ કરશે ક ેમકાિમા ંલીકજે છે 

અિે વાયડરંગિી તપા ણી કરવા અિે લીકજે દ ર કરવાિી  લાિ આપશે. મીટર વાિક, પરવાિેદારિા  ંબંચધત અચધકારીઓિ ે

પણ લીકેજિી જાણ કરશ.ે 

૬.૨૧ કોઇપણ કારણ ર ચબલ તયૈાર કરવાિા કામ દરમ્યાિ મીટર વાંિવામાં િ આવે, તો પરવાિેદાર વાંિિ લેવાયેલ િોય ત ેછેલ્લા ત્રણ 

મચિિાિા  ત્રમા ં રેરાશ વપરાશિે આધાર ેકામિલાઉ ચબલ તૈયાર કરશે. આવી કામિલાઉ ચબલ તૈયાર કરવાિી વ્યવસ્થા  ળંગ 

બે ચબલીંગ અવચધ ( ાઇકલ) કરતાં વધ ુ મય માટ ેિાલુ રિેશ ેિિીં. ચબલ તૈયાર કરવાિી બ ેઅવચધ ( ાયકલ) પછી પણ મીટર 

વાંિિ શતય િ િોય તો પરવાિેદાર, ગ્રાિકિ ેલાગ ુપડતા ન્ય િતમ િાજગ અિ/ેઅથવા ચિયત િાજગ માટ ેચબલ મોકલશ.ે 

૬.૨૨ જો મીટર બે અિકુ્રચમક મીટર વાંિિ તારીખે અલભ્ય રિ ેતો તે ગ્રાિકિ ેચિર્દગષ્ટ તારીખ અિે (િોક્રટ િી તારીખ પછી ઓછામા ં

ઓછા ૭ ક્રદવ )  મયે વાંિિ માટે મીટર  ુલભ કરવામા ંઆવે તવેી િોટી  મોકલાશે. 

૬.૨૩ ચિર્દગષ્ટ તારીખ ેપણ મીટર  ુલભ િા િોય તો, ૭ ક્રદવ િી અંદર મીટર વાંિિ કરાવી લેવા માટેિી િોક્રટ  પરવાિેદાર, જો ગ્રાિક 

ઉપલબ્જધ િોય તો તિે ેઆપશ ેઅથવા તિેી જગ્યાિા મુખ્ય પ્રવેશ દ્ધાર પર િોંટાડશે. આમ કરવામા ંગ્રાિક ચિશ્ફળ ગયે, પ રવઠો 

કાપી િાખવામા ંઆવશે.  

૬.૨૪ ગ્રાિક બિારગામ િોવાિ ે કારણ ેપોતાિા મીટર પરવાિેદાર માટે  ુલભ િિીં કરી શક ેતેવી જાણ અગાઉથી કરી િોય અિે આ 

 ંચિતાિા ખંડ ૬.૬૭ અિુ ાર રકમ પણ જમા કરાવેલ િોય તેવા ઘરેલંુ ગ્રાિકિા કે મા ંઆ  ંચિતાિા ખંડો ૬.૨૨ અિે ૬.૨૩ 

િી જોગવાઇઓ લાગ ુપડશે િિીં. 

૬.૨૫  ઘરેલંુ ગ્રાિક ેચિવા માં  તત ગેરિાજરીિે કારણે પરવાિદેાર મીટર વાંિવા પ્રવેશ િિીં કરી શકે તવેી તણેે અગાઉથી જાણ કરી 

િોય ત્યાર,ે પરવાિેદાર ગ્રાિકિ ેકોઇ િોક્રટ /કામિલાઉ ચબલ મોકલશે િિીં, શરત કે આવા  મયગાળાિો ફીકસ્ડ િાજગ ગ્રાિક 

અગાઉથી ભરપાઇ કર.ે જ્યારે ગ્રાિક દ્વારા મીટર વાંિિ માટે  ુલભ કરી અપાય ત્યારે,  મગ્ર વપરાશ, પ્રવેશિી અલભ્યતા અંગ ે

કરેલી મુદતો બાદ કરીિ ેરિેતી મુદત માટેિો વપરાશ િોય તેમ ગણાશે. ગ્રાિકે તાજેતરિી તારીખ  ુધી બાકી રકમ િ કવી િોય તો 

જ આ  ુચવધા તેિ ેઉપલબ્જધ થશ.ે વધુમાં, આવા ગ્રાિકોએ છ મચિિામા ંએક વખત પ વગ જાણકારી વ્યાજબી રીતે કયાગ પછી 

મીટર વાંિિ માટ ેઉપલબ્જધ કરાવવાિું રિેશે. આમ કરવામા ંચિષ્ફળ જશે તો વીજ પ રવઠો બધં કરવામા ંઆવશે. 

મીટરોિુ ંપરીક્ષણ :   

૬.૨૬ મીટર સ્થાચપત કરતાં પિલેાં તિેી િોતક તા અંગ ેખાત્રી કરી લેવાિી જવાબદારી પરવાિેદારિી જાત ેરિેશ ેઅિ ે પરવાિેદાર આ 

માટ ેતિેુ ંપરીક્ષણ કરી શકશે. પરવાિેદાર કેચન્રય ચવદ્યુત પ્રાચધકરણ (મીટરોિુ ંસ્થાપિ અિ ે ંિાચલત) ચવચિયમો,૨૦૦૬ અિ ેત ે

પછીિા તમામ  ધુારાઓ ચિર્દગષ્ટ કયાગ પ્રમાણ ેપરવાિેદાર મીટરોિુ ં ામચયક ચિરીક્ષણ/પરીક્ષણ અિ ેઅકંિ કરશ.ે પરવાિેદાર, 

પ્રયોગશાળા દ્વારા કરાયેલી મીટર િોક ાઇિો અિેવાલ ગ્રાિકિ ેઆપશ ેઅિ ેમીટરિા  ામચયક ચિરીક્ષણ અિ ેપરીક્ષણ તથા 

અંકિિો અિવેાલ પણ ગ્રાિકિે આપશે. 

૬.૨૭ પક્રરક્ષણ પક્રરણામો જાળવવામાં આવશ.ે 
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મીટરો બદલવા:ં 

ખામીપ ણગ મીટરોિુ ંપરીક્ષણ  

૬.૨૮ મીટરિી િોક ાઇ અગંે વાજબી શંકા િોય તો કોઇપણ મીટર અિે  બંંચધત  ાધિિું પરીક્ષણ કરવાિો પરવાિદેારિો િક રિેશે. 

ગ્રાિક પરીક્ષણ કરવામાં પરવાિેદારિે જરૂરી  િાય કરશ.ે 

૬.૨૯ જો ગ્રાિકિે, મીટરિી િોતક તા અંગ ેશંકા િોય તો જરૂરી પરીક્ષણ ફી ભરીિ ેપરવાિદેારિ ેઅરજી કરીિે તેિી જગ્યાિા મીટરિુ ં

પરીક્ષણ કરવા પરવાિેદારિ ેચવિતંી કરશે. આવી ચવિંતી મળ્યેથી પરવાિેદાર આ  ંચિતાિા ખંડો ૬.૩૧ – ૬.૩૩ મા ંઆપેલી 

ચવગત પ્રમાણ ેકાયગપધ્ધચતિ ે અિ ુરશે. 

૬.૩૦ ગ્રાિક જો ઇછછે તો, આયોગ દ્વારા મંજ ર ત્રીજા પક્ષકારિી ફે ીલીટી ખાતે મીટરિી િોક ાઇિુ ં પરીક્ષણ કરાવી શકશ.ે          
મીટરિા પરીક્ષણ માટ ેઆયોગે મજં ર કરેલ ત્રીજા પક્ષકારિી ફેચ ચલટીિી યાદી પરવાિેદારિી વબે ાઇટ પર ઉપલબ્જધ  કરાશે. 
પરંતુ ગ્રાિકિી ચવિંતીથી કરવાિા પરીક્ષણિા કે માં ગ્રાિક ેજરૂરી પરીક્ષણ ફી િ કવવી જરૂરી બિશ.ે પરંત,ુ વધમુાં વોલ્ટજેમા ં

વધ- ધટ, ક્ષચણક વધ-ઘટ વગેર ેજેવા પરવાિેદારિ ેકારણો ઉભા થતા ટેકચિકલ કારણોિ ેલીધ ેજો મીટર ખામીપ ણગ ક ેબળી ગયલંુે 

જણાય તો પરવાિેદાર પછીિા ચબલમાં  માયોજિ કરીિ ેગ્રાિકિ ેપરીક્ષણ ફી પરત કરશ.ે 

૬.૩૧ પરવાિેદાર, ગજુરાત ચવદ્યતુ ચિયંત્રક આયોગ (ચવતરણ પરવાિેદારિી કામગીરીિું ધોરણ), ચવચિયમો,૨૦૦૫, તમેાં વખતોવખત 

કરેલા  ુધારા પ્રમાણ ેચિર્દગષ્ટ  મય-મયાગદામાં મીટરિું ચિરીક્ષણ કરીિ ેતેિી  છિાઇ તપા શે. 

૬.૩૨ પરીક્ષણ વખત ે િાજર ગ્રાિક/અચધકૃત પ્રચતચિચધ,  ાક્ષીિા પ્રચતક તરીક ે પરીક્ષણ અિવેાલ પર  િી કરશે. ગ્રાિક/અચધકતૃ 

પ્રચતચિચધ િાજર િ િોય તો પરવાિેદારિા પ્રચતચિચધ અિ ેપરીક્ષણ પ્રયોગશાળાિા અચધકારી પરીક્ષણ અિેવાલ પર  િી કરશે. 

૬.૩૩ પરવાિેદાર, પરીક્ષણિી તારીખથી ૨ કામકાજિા ક્રદવ મા ંપિોંિ-પત્ર િેઠળ ગ્રાિકિે પરીક્ષણ અિવેાલ રવાિા કરવાિો રિેશે. 

ખામીપ ણગ મીટરિા કે મા,ં અચધકતમ છ મચિિાિી મુદત અથવા છેલ્લા પરીક્ષણિી તારીખથી મુદત બેમાંથી જે ઓછંુ િોય ત ે

પ્રમાણેિો  ુધારો પરીક્ષણ અિવેાલોિા આધારે પછીિા ચબલમા ં રભર કરાશે. 

૬.૩૪ ગ્રાિકિ ેપરીક્ષણિા પક્રરણામો અગંે ચવવાદ િોય તો તે ગ્રાિક ફક્રરયાદ ચિવારણ ફોરમિ ેઅપીલ કરી શકશે, જે આ બાબત અંગ ે

ન્યાય-િુકાદો આપશ.ે 

ખામીપ ણગ/બળી ગયલે/ ખોવાયલે મીટરોિી ફરેબદલીિુ ંખિગ : 

૬.૩૫ પરીક્ષણિા પક્રરણામ ેએમ  ાચબત થાય ક ેપરવાિેદારિ ેકારણે વોલ્ટજે વઘ-ઘટ, ક્ષચણક વઘ-ઘટ વગેર ેજેવાં ટેકચિકલ કારણોિ ે

લીધે મીટર ખામીપ ણગ / બળી ગયું િોય તો મીટરિું ખિગ પરવાિેદાર ેભોગવવાિુ ંરિેશે.  

૬.૩૬ પરીક્ષણિા પક્રરણામ ે એમ  ાચબત થાય કે, મીટર ગ્રાિકિા ખામીયુતત સ્થાપિ, તિેા દ્વારા થયેલ અિચધકૃત વીજભાર          
જેવા ં ગ્રાિક જવાબદાર િોય તવેાં કારણોિ ે લીધ ે મીટર ખામીયુતત/બળી ગયુ ં છે, તો મીટરિુ ં ખિગ િીિે ચિર્દગષ્ટ કયાગ           

પ્રમાણે ગ્રાિકે ભોગવવાિુ ંરિેશે. 

(૧) જો મીટર ગ્રાિકિી માચલકીિુ ંિોય તો, પરવાિેદાર ેમીટર અિ ે ંકળાયેલ  ાજ રજંામ બદલવાિી ગ્રાિકિે જાણ કરવાિી 

રિેશે. પરવાિેદાર જો ક,ે તત્કાલ મીટર બદલશે અિે ગ્રાિક તિેું પોતાિું મીટર અિ ે ંકળાયેલ  ાજ રંજામિી ગોઠવણ િ 

કરે ત્યાં  ધુી મીટરિું ભાડુ ંિાજગ કરવાિ ુશરૂ કરશ.ે 

(૨) જો મીટર પરવાિેદારિી માચલકીિું િોય તો, પરવાિેદાર તમેિા પોતાિા ખિે મીટર સ્થાચપત કરશે.  

   પરંત ુપટેા-ખંડ ૬.૩૬(૨)િા ક ેમાં પરવાિેદાર ગ્રાિક પા ેથી મીટરિુ ંખિગ વ  લ કરશે, 

પરંત ુવધુમા,ં પરીક્ષણિા પક્રરણામ ેએમ  ાચબત થાય કે, મીટરમાં દખલગીરી કરવા િેત ુગ્રાિક દ્વારા િેડાં કરાતા ંઅથવા બીજંુ કોઇ 
જાણી બ ઝીિ ે કરાયેલ કૃત્યિે કારણે મીટર ખામીવાળંુ/બળી ગયુ ં િતું તો આ  ંચિતાિા ખંડો ૭.૭ – ૭.૯ અિુ ાર ગ્રાિકિુ ં

મ લ્યાંકિ કરાશે અિે ગ્રાિકિી  ામે િોરી તથા િેડાં કરવા બદલ કાયદા િેઠળ પરવાિગીપાત્ર પગલાં લવેાશે. 
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૬.૩૭ ગ્રાિકિે પરીક્ષણિા ંપક્રરણામો બાબત મતભેદ િોય તો પરીક્ષણ ફી િ કવીિ ેગ્રાિક આયોગ ેમજં ર કરેલ ત્રીજા પક્ષકારિી પરીક્ષણ 

ફેચ ચલટીિી યાદીમાથંી પ ંદ કરેલ ત્રીજા પક્ષકારિી પક્રરક્ષણ ફેચ ચલટી ખાતે મીટરિુ ંપરીક્ષણ કરાવી શકશે. મીટરિા પરીક્ષણ માટ ે

આયોગે મંજ ર કરેલ ત્રીજા પક્ષકાર  ંસ્થાઓિી યાદી પરવાિેદારિી વબે ાઇટ પર ઉપલબ્જધ બતાવવાિી રિેશે. 

પરંત,ુ વોલ્ટજે વઘ-ઘટ, ક્ષચણક વધ-ઘટ વગેરે જેવા પરવાિેદારિે કારણે ઉભા થતા ં ટેકચિકલ કારણોિે લીધ ે જો મીટર 

ખામીપ ણગ/બળી ગયેલંુ જણાય તો પરવાિેદાર પછીિા ચબલમાં રકમ  રભર કરીિ ેગ્રાિકિ ેપરીક્ષણ ફી પરત કરશ.ે 

૬.૩૮ મીટર ગ મ થવાિા કે મા,ં ચ વાય કે મીટર પરવાિેદારિી કિેરી કે પટેા-મથકે સ્થાચપત કરવામાં આવ્યંુ િોય, તે, િવા મીટર અિ ે

અન્ય  ાધિોિુ ંખિગ ગ્રાિક ેભોગવવાિુ ંથશ.ે 

રેકર્ડુંગ િ કરતા ંમીટરો (MDI  ચિત) બદલવા : 

૬.૩૯ મીટર બંધ થઈ ગયાિું ક ેત ેરેકર્ડુંગ િિીં કરતું િોવાિું ધ્યાિમા ંઆવે તો એ અપેચક્ષત છે ક ેતરત ગ્રાિક પરવાિેદારિે જાણ કરે. 

૬.૪૦ કોઇ મીટરિા  ામચયક અથવા અન્ય ચિરીક્ષણ દરમ્યાિ, પરવાિેદારિે તે રેકર્ડુંગ િ કરતું િોવાિું જણાય અથવા ગ્રાિક આ અગં ે

ફક્રરયાદ કરે તો, પરવાિેદાર આ  ંચિતાિા ખંડો ૬.૩૧ – ૬.૩૩ માં આપેલી ચવગત મજુબિી કાયગપધ્ધચત  અિુ રશ.ે 

૬.૪૧ મીટર ખરેખર રકેર્ડુંગ િ કરતું િોવાિું જણાય તો, પરવાિેદારે ગુજરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રણ આયોગિા (ચવતરણ પરવાિેદારિી  

કામગીરીિું ધોરણ) ચવચિયમો,૨૦૦૫ વખતોવખત  ધુારા કયાગ મજુબ કામ િ કરતા (િોંટેલ, ધીમ ેિાલતું, ઝડપથી ક ેધીમે ધીમ ે

ખ તું) મીટરિ ેબદલવું. 

બળલેા ંમીટરો બદલવા ં: 

૬.૪૨ ગ્રાિકિી ફક્રરયાદથી કે પરવાિેદારિા ચિરીક્ષણથી મીટર બળેલંુ જણાય તો પરવાિેદાર, ભચવષ્યમાં િુકશાિ ચિવારવા સ્થળ પર 

જરૂરી ચિવારક પગલાં  ુચિચચિત કયાગ પછી બળેલા મીટરિી જગ્યાએ િવું મીટર પ રંૂ પાડીિ ે પરવાિેદાર તત્કાલ પ રવઠો 

પુિ:સ્થાચપત કરશ.ે 

૬.૪૩ પરવાિેદારિા આરોપ્ય કારણોિ ે લીધ ે જો મીટર બળી ગયુ ં િોય તો, પરવાિદેાર ગુજરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગ (ચવતરણ 

પરવાિેદારિી કામગીરીિું ધોરણ) ચવચિયમો,૨૦૦૫ વખતોવખત તમેાં  ધુારા કયાગ મજુબ ચિર્દગષ્ટ મદુતિી અંદર બળેલંુ મીટર 

બદલી િાખશે. 

૬.૪૪ જો મીટર, ગ્રાિકિા આરોપ્ય કારણો ર જેમ કે,  િેડા ંકરવાં, ગ્રાિકિા સ્થાપિમા ંખામી, મીટર ભીિું થવુ,ં ચબિઅચધકૃત વધારાિો 

વીજભાર જોડાવો વગેરે, બળી જાય તો મીટરિા ખિગ બાબતમા ંખંડ ૬.૩૬મા ંઠરાવેલ કાયગપધ્ધચત  અિુ રવી. પરવાિેદાર તરત 

મીટર બદલશ ે અિ ે મીટરિે વધુ િુકશાિ થતું અટકાવવા  ુધારાત્મક પગલાં લેશ.ે જો ગ્રાિક મીટરિુ ં ખિગ િિીં િ કવે, તો 

પરવાિેદાર આવું ખિગ ગ્રાિકિા પછીિા વીજળી ચબલમા ં માચવષ્ટ કરશે. 

ગ મ થયલેા ંમીટરોિી બદલી 

૬.૪૫ ગ મ થયેલાં મીટરોિી ફક્રરયાદો, પરવાિેદાર, ત ેઅગંે પોલી માં એફઆઇઆર દાખલ કયાગિી િકલ તેિી  ાથે જોડીિે મોકલી િોય 

તો જ ધ્યાિમાં લેશ.ે 

૬.૪૬ આવા કે ોમા ંિવુ ંમીટરિું સ્થાપિ પછી, જેટલો  મય મીટર ઉપલબ્જધ િોય તટેલા  મય-ગાળા માટિેો  વીજળી ખિગ અિ ે

આયોગે મંજ ર કરેલ િોય તવેા કોઇપણ ચિયત ખિગિી િ કવણી કયેથી વીજપ રવઠો િાલુ કરાશે. મીટર ઉપલબ્જધ  િ િોય તટેલા 

 મય-ગાળા માટિેું વીજળી ખિગ  આ  ંચિતાિા ખંડ ૬.૬૦ અિ ુાર આકારવામા ંઆવશે. 

મીટર  ચિત પ રવઠા મઇેન્  અિ ે ાધિો બાબત ગ્રાિક ેદખલગીરી િ કરવી. 

૬.૪૭ ચવતરણ પરવાિેદારિી માચલકીિાં મીટર, કટઆઉટ, MCB  ર્વગ  મેઇં  અિ ેબીજા  ાજ રજંામ ગ્રાિકિા સ્થળ ખાતે   

સ્થાચપત કરી િોય તો ચવતરણ પરવાિેદાર દ્વારા અચધકૃત િ કરાયેલી કોઇપણ વ્યચતત કોઇપણ રીતે તિેી કામગીરી િાથ ધરશે િિીં 
કે તે દ ર કરશે િિીં. મીટર પર લગાડેલ  ીલ, મીટરિા  ાજ રંજામ કટ-આઉટ, MCB અિે ચવતરણ પરવાિેદારિા 

 ાજ રજંામિી છેડ-છાડ/િુકશાિ કે િાશ કરવો િિીં ક ેતે તોડવા િિીં. 
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ચબલ-વ્યવસ્થા: 

 ામાન્ય : 

૬.૪૮ વીજળી પ રવઠા અંગિેા  પ્રશુલ્ક અિ ેખિગ ગજુરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગ વખતોવખત િતકી કરેલ િોય ત ેપ્રમાણ ેરિેશે. 

૬.૪૯ ગ્રાિકે જરૂરી ચવગતો આપી િોય તો, પરવાિદેાર એ એમએ  અિે/અથવા ઇમેઇલ મારફત ચબલ રવાિગીિી ગ્રાિકિ ેજાણ કરશ.ે 

િ કવણી મળ્યાિી ચવગતો  ાથ ેતમામ ગ્રાિકો માટેિા છેલ્લા ં૬ ચબલ (છેલ્લામાં છેલ્લાં ચબલ  ચિત)િી ચવગતો પરવાિેદારિી 

વેબ ાઇટ પર ઉપલબ્જધ કરાશે. આ  ુચવધા માટ ેપરવાિેદાર પા  ેિોંધણી કરાવિાર ગ્રાિકિે તિેી ચવગતો  ુલભ થઈ શકશે. 

૬.૫૦ પરવાિેદાર, ચબલ પર ચબલ ચવતરકિા િામિો રબ્જબર સ્ટમે્પ લગાવવાિી ગોઠવણ કરશે અિ ેચબલ ચવતરક ેચબલ પર, ચબલ ગ્રાિકિ ે

 ોંપતા પિેલાં ચબલિી ક્રડચલવરી તારીખ લખવાિી રિેશે. 

૬.૫૧ પરવાિેદાર િવુ ં જોડાણ આપ્યાિાં બે ચબલીંગ અવચધિી અંદર પ્રથમ ચબલ રવાિા કરશ.ે જો ગ્રાિકિે  જોડાણ આપ્યાિી 

તારીખથી ૨ ચબલીંગ અવચધિી અંદર પ્રથમ ચબલ િ મળ્યંુ િોય તો તે લેચખતમાં પરવાિેદારિી કિેરીિે ફક્રરયાદ કરશે અિ ે

પરવાિેદાર ેત્યાર પછીિા ૧૪ ક્રદવ માં ચબલ રવાિા કરવું પડશે. 

૬.૫૨ સ્થળ પર ચબલ તૈયાર કરવાિા કે મા ંગ્રાિકિે ચબલ તત્કાલ અપાશે. બીજા બધા કે ોમા ંપરવાિદેાર એ  ુચિચચવત કરશે કે    

         િ કવણીિી ચિયત તારીખિા ઓછામા ંઓછા ૧૦ ક્રદવ  અગાઉ િાથોિાથ/પોસ્ટ/કુક્રરયર દ્વારા ગ્રાિકિ ેચબલ મોકલાય. 

૬.૫૩   જો ગ્રાિકિે  ાધારણ રીતે ચબલ રવાિા કયાગિી તારીખિા ૭ ક્રદવ િી અંદર ચબલ િ મળે તો તે પરવાિેદારિી  ંબંચધત   

ચબલીંગ કિેરીમાંથી ડુચપ્લકટે ચબલ મેળવી શકશે. ગ્રાિક પરવાિેદારિી ઓક્રફ િો રૂબરૂ/ ટેચલફોિથી ક ે ટપાલ દ્વારા બીલ 
મળ્યાિી તારીખે  પંકગ કર ેતો પરવાિેદાર ડુચપ્લકટે ચબલ તાત્કાચલક રવાિા કરશે. ચબલ િ મળવાિા કારણે ચિયત તારીખ પછી 
બીલિું મોડું િ કવણં કરવાિો ગ્રાિકિે અચધકાર મળતો િથી.  

૬.૫૪  િીિિેી માચિતી ચબલમા ં માચવષ્ટ કરવી. 

(૧) ચબલ રવાિા કરિાર કિેરી/ ચવતરણ કને્રિું  રિામુ ંઅિ ેટેચલફોિ િંબર; 

(૨)  ર્વગ  જોડાણ િંબર; 

(૩) ચબલ િબંર અિ ેચબલિી મદુત;  

(૪) ગ્રાિક િંબર, િામ અિ ે રિામું;  

(૫) જ્યાંથી જોડાણ કરાતંુ િોય ત ેથાભંલા િંબર/પેટા-ચવભાગ ક ેકેન્રિું િામ;  

(૬) ચબલ ઇશ્ય  કયાગિી તારીખ;  

(૭) ગ્રાિકિો પ્રશુલ્ક વગગ (જેમ કે, RGP, NRGP વગરેે); 

(૮) લાગ ુપડતા પ્રશુલ્ક, વીજળી વેરો અિ ેકર;  

(૯) મીટરિી ચસ્થચત( બરાબર/ખામીયુતત/અપ્રાપ્ય);  

(૧૦) ચબલિી ચસ્થચત (ચિયચમત/આકારેલ/કામિલાઉ ચબલ કારણ  ાથે);  

(૧૧) પ રવઠા ચવગતો; 

i. પ રવઠાિો પ્રકાર (જેમ કે ૧-ફેઇઝ, ૩-ફેઇઝ એલ.ટી. અથવા એિ.ટી.) 

ii. કરારયુતત વીજભાર/જોડેલ વીજભાર 
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(૧૨) મીટર િંબર અિે મીટરિી ઓળખ ચવગત (ચબલ તૈયાર કરવાિી મુદત દરચમયાિ જો મીટર બદલેલ િોય તો બીલમાં િવા 

તથા જુિા મીટર િબંર, મીટર બદલ્યાિી તારીખ, જ િા ચબલિું આખરી વાંિિ અિે મીટર બદલતી વખતે િવા મીટરિુ ં

પ્રારંચભક વાંિિ દશાગવવા)ં;  

(૧૩) પ્રારંચભક મીટર વાંિિ, તારીખ  ાથ;ે  

(૧૪) આખરી મીટર વાંિિ, તારીખ  ાથ;ે  

(૧૫) મીટરિા કોઇ ગણુક અવયવ િોય તો તે;  

(૧૬) વપરાયેલ યુચિટો;  

(૧૭) અચધકતમ માંગ;  

(૧૮) િ કવણીિી ચિયત તારીખ;  

(૧૯) ચબલિી ચવગતો: ચબલમાં િાલુ તેમજ ગત મચિિાિી બાકીિી બાબતવાર ચવગતો દશાગવવી. િમિુારૂપ યાદી િીિે આપી 

છે;  

i. વીજળી ખિગ 

ii. ફીકસ્ડ િાજગ  

iii. મીટર ભાડુ ં

iv. કેપેચ ટર  રિાજગ 

v. બીજાં ખિગ, જો િોય તો 

vi. વીજળી વેરો 

vii. એફપીપીપીએ િાર્જી  (FPPPA) 

viii. પાવર ફેકટર  માયોજિ િાર્જી , કોઇ િોય તો 

ix. ક્રરએકક્રટવ વીજળી િાર્જી  , કોઇ િોય તો 

x.  મય પ્રમાણેિા વપરાશિાં િાર્જી  , કોઇ િોય તો 

xi. ચવલંબ માટ ે રિાજગ , કોઇ િોય તો 

xii. બાકી િપ્તા પરિુ ંવ્યાજ 

xiii. ક લ િાલુ મચિિાિી માંગ 

xiv. બાકી િીકળતી રકમ (ચવગતો  ાથ)ે 

xv.  િાયકીિી ચવગતો, કોઇ િોય તો, અચધચિયમિી કલમ-૬૩ અન્વયે 

xvi. અન્ય (ચવગતો  ાથે) 

xvii. ક લ બાકી રકમ 

xviii.  માયોજિ 

xix. િુકવવાપાત્ર  િોખ્ખી રકમ  
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(૨૦) સ્વીકારેલ િ કવણીિી પધ્ધચતઓ;  

(૨૧) િેક અિે બને્ક ડ્રાફ્ટિા કે માં, જેિી તરફેણમા ંરકમ ઉપાડવાિી િોય તે મેળવિાર  ત્તાચધકારી;  

(૨૨) રાખેલ અિ ેજરૂરી જામીિ અિામત;  

(૨૩) છેલ્લાં ૬ વાંિિિી વપરાશ ચવગતો;  

(૨૪) બાકી રકમિી િ કવણી માટ ેકલમ-૫૬ અન્વયે િોક્રટ . 

 

૬.૫૫ િીિેિી ચવગતો ચબલિી પાછલી બાજુએ અથવા ચબલ પર ચ તકો મારીિે અથવા ચબલિી  ાથે જોડાણ કરીિે વષગમા ં ઓછામા ં

ઓછંુ ૨ વખત પ રી પાડવી:  

 

(૧) ચબલ િ કવણીિી વ ુલાત માટે જુદા જુદા સ્થળોએ ફરતી વાિિી િાજરીિી તારીખ અિ ે  મય  ચિત વ  લાત 

કેન્ર(કને્રો)િુ ં રિામુ ંઅિે ચબલિી િ કવણીિી વ  લાત માટ ેકામકાજિા કલાક; 

(૨) ચબલિે લગતી ફક્રરયાદો જેિી પા ે દાખલ કરી શકાય ત ેઅચધકારીિો િોદ્દો અિ ે રિામું; 

(૩) ફક્રરયાદ કેન્રો, કોઇ િોય તો તિેું પ રંૂ  રિામું અિ ેટેચલફોિ િંબર(રો); 

(૪) કેચન્રય ફક્રરયાદ ચિવારણ અચધકારીઓ  ચિત પ્રસ્તુત ફક્રરયાદ ચિવારણ અચધકારીઓ તમેજ અચધચિયમિી કલમ-૪૨ પેટા 

ખંડ-૬ અન્વયે ઉભા કરેલ ઓમ્બુડ મેિિા  રિામા અિે ટેચલફોિ િબંરો; 

(૫) ગ્રાિકિે લાગ ુપડતા પ્રશુલ્કિી અિુ  ચિ અિ;ે  

(૬)  લામતી, વીજળી  ંરક્ષણ, િોરી ચિવારણ વગેરેિે લગતી માચિતી પરંતુ કોઇપણ  જંોગોમાં ચબલિી અંદર કોઇપણ 

પ્રકારિી વાચણચજ્યક જાિેરાતો િ િોવી જોઇએ.  

 

૬.૫૬ ચબલિી અંદર પરવાિદેાર ઇછછે તવેી કોઇ વધારાિી માચિતી આપી શકાશે.  

 

ખા   જંોગોમા ંચબલ તયૈાર કરવાિી કાયગપધ્ધચત : 

મીટર  લુભ િ િોય ત્યાર ેચબલ તૈયાર કરવુ ં: 

૬.૫૭ સ્થળ પરિી ચબલ ચ સ્ટમમા ંિ આવરી લેવાયેલ બધા ક ેોમાં જો પરવાિેદાર મીટર વાંિી શકે તમે િ િોય તો, આગલાં ૩ 

ચબલોિી  રેરાશ વપરાશિા આધારે કામિલાઉ ચબલ આપી શકશે. આમ છતા ંપરવાિેદાર ે ુચિચચવત કરવુ ં ક ેઆવુ ં કામિલાઉ 

બીલીંગ,  ળંગ બે બીલીંગ અવચધથી વધુ લંબાવવું જોઇએ િચિ અિે એક િાણાકીય વષગ દરમ્યાિ બે કરતાં વધ ુકામિલાઉ ચબલ 

એક ગ્રાિક માટ ેબિેલા િોવા જોઇએ િિી. આવા કામિલાઉ ચબલો પછીિા ખરેખર મીટર વાંિિિ ેઆધારે  રભર કરવા.  

 

ખામીયતુત/ િોંટી ગયલે/ બધં/ બળલેા મીટરિા ક ેમા ંચબલ તયૈાર કરવા :  

૬.૫૮ ખામીયુતત/ િોંટી ગયેલ/ બંધ/ બળેલા મીટરિા કે માં મીટર ખામીપ ણગ જણાય/ જણાવાય ત ેતારીખથી તરત અગાઉિા છેલ્લા 

ત્રણ બીલીંગ અવચધિા  રેરાશ વપરાશિા ચબલોિે આધાર ેગ્રાિકિ ે ચબલ આપવુ.ં પ રતી ચવગતો પ્રાપ્ય િ િોય તો, ત ેપછીિી 

મુદતિા બે/ત્રણ ચબલિી અવચધ દરમ્યાિ થયેલ  રેરાશ વપરાશ ગણતરીમા ંલઈ શકાય. આ ખિગ અચધકતમ માત્ર ત્રણ ચબલીંગ 

અવચધિી મુદત માટ ેવ  લવાપાત્ર થશે. 

 

પરંત ુઉતત મુદત દરમ્યાિ  ંબંચધત મકાિિી કાયગકારી અિે/અથવા કબ્જજાિી ચસ્થચત અંગ ેગ્રાિક ેકોઇ પુરાવો આપ્યો િોય ક ેજેિાથી 

વીજળી વપરાશ પર અ ર પડી િોય તો પરવાિેદાર તેિ ેચવિારણામાં લેશે. 
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૬.૫૯ ગ્રાિકિા સ્થળે સ્થપાયેલ મીટરિું અચધકતમ માગં ચિદેશક (MDI) ખામીવાળંુ જણાય કે ચબલકુલ રેકોડીંગ િ કરતું િોય (ચ વાય કે 

દખલગીરી કરેલ િોય) ત્યાર ેઆગલા વષગિા આિુષાંચગક મચિિા/ચબલીંગ અવચધ દરમ્યાિ ક ેજ્યારે મીટર પણુગત: કામ કરત ુિોય 

અિ ે  ાિુ રકેોડીગ દશાગવત ુ િોય, ત્યારે થયેલ અચધકતમ માંગિે આધારે માંગ-ખિગિી ગણતરી કરાશે. જો આગલા વષગિા 

આિુષંચગક મચિિા/ચબલીંગ અવચધ દરમ્યાિ િોંધાયેલ MDI પણ ઉપલબ્જધ િ િોય તો ઓછી અવચધ માટ ેઉપલબ્જધ િોય તવેી 

 રેરાશ અચધકતમ માંગ ચવિારણામાં લેવી. 

ગ મ થયલેા ંમીટરોિા ક ેમા ંચબલ તયૈાર કરવા: 
 

૬.૬૦ મીટરો ગ મ થયા િોવાિી જાણ કરાઇ િોય તવેા કે માં જેટલા  મય માટે મીટર ઉપલબ્જધ િ િોય તે મુદત અગંે િીિે મજુબ 

આકારણી કરવી. 

(૧) આ  ંચિતાિા ખંડો ૭.૭ – ૭.૯ અિુ ાર, જો પરવાિેદારિી તપા મા ંએમ  ાચબત થાય કે, ગ્રાિક અિ/ેઅથવા તિેા 

મેળાપીિા જાણી બ ઝીિ ેકરાયેલા કતૃ્યિે કારણ ેમીટર ગ મ થયુ ંછે. 

(૨) બીજા કે ોમા,ં આ  ંચિતાિા ખંડો ૬.૫૮ અિે ૬.૫૯ િા ખંડો અિુ ાર.  

ઘરલેુ ંગ્રાિકો માટ ેકબ્જજાિા ફરેફાર ક ેમકાિ ખાલી થવાિા ક ેમા ંમીટરોિુ ંખા  વાિંિ અિ ેચબલ તયૈાર કરવા. 

૬.૬૧ જગ્યાિો કબ્જજો બદલાય અથવા ત ેખાલી પડે ત ેવખતે પરવાિેદાર દ્વારા ખા  વાંિિ કરાવવાિી જવાબદારી ગ્રાિકિી   

         રિેશે અિે પરવાિેદાર પા ેથી િા-બાકી રકમિુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવવું જોઇશ.ે 

૬.૬૨ ઉતત જગ્યા ખાલી પડ ેઅથવા કબ્જજો બદલાય તેિા ઓછામાં ઓછા ૧૫ ક્રદવ  અગાઉ ગ્રાિકે પરવાિેદારિ ેખા  વાંિિ માટ ે

લેચખત ચવિંતી કરવી. આમ છતા ંટુંકા ગાળાિી િોક્રટ  પરવાિેદાર સ્વીકારી શકશે. 

૬.૬૩ પરવાિેદાર, ગ્રાિકિી લેચખત ચવિંતી મળ્યાિા ૭ કામકાજિા ક્રદવ મા ંખા  વાંિિ કરાવવાિી વ્યવસ્થા કરશ ેઅિ ેજગ્યાિો 

કબ્જજો બદલાય/જગ્યા ખાલી પડ ે તેિા ૭ કામકાજિા ક્રદવ  અગાઉથી ચબલિી તારીખ  ુધીિી તમામ બાકી રકમ  ચિતિુ ં

આખરી ચબલ મોકલશે. આ રીતે તૈયાર કરેલ આખરી ચબલમાં એ દશાગવવુ ંકે, જગ્યા  પર બીજંુ કોઇ લેણં બાકી િથી અિ ેચબલ 

આખરી છે. આખરી ચબલમાં પણ ખા  વાંિિિી તારીખ અિે જગ્યા  ખાલી થયાિી તારીખ વછિિેી મુદત માટે થયેલ  રખા 

ચિસ્ ાિા ધોરણ ેખિગિો  માવેશ કરવો. 

૬.૬૪ એકવાર આખરી ચબલ તૈયાર થાય એટલે પરવાિેદારિે આવા ચબલિી તારીખ પ વિેી મુદત માટે, આખરી ચબલમાં િોય તે ચ વાય 

અન્ય કોઇ ખિગ વ  લ કરવાિો િક રિેશે િિીં. જગ્યા ખાલી થતાં, પરવાિેદાર પ રવઠો બંધ કરી શકશે. જગ્યા  ખાલી કરતી વખત ે

આખરી િ કવણી કરવાિી જવાબદારી ગ્રાિકિી રિેશે અિે પરવાિદેાર તે પ્રમાણ ેઆવી િ કવણી મળતા ‘િા-બાકી’ િું પ્રમાણપત્ર 

આપશે. આમ છતા ંકબ્જજો બદલાવાિા ક ેમા,ં જોડાણ છુટુ ંકરાશે િિીં અિ ેિામિી ફેરબદલીિી વાચણચજ્યક ઔપિાક્રરકતા પ રી 

કયાગ પછી ત ેઅમલી બિશ.ે 

ગ્રાિક દ્વારા કરાયલે સ્વ-આકારણીિ ેઆધાર ેિ કવણી : 

૬.૬૫ ચબલ િ મળતા,ં ગ્રાિક જેટલા  મય-ગાળા માટ ેચબલ િ મળ્યંુ િોય તટેલા  મય-ગાળા માટ ેકરેલ સ્વ-આકારણીિ ેઆધાર ેરકમ 

જમા કરાવી શકશે, પરંત ુત ેરકમ છેલ્લા ૬ મચિિાિા ચબલીંગ અવચધ દરમ્યાિ થયેલ  રેરાશ વપરાશથી ઓછી િ િોવી જોઇએ. 

ગ્રાિકે આ રીતે કરેલ વધ/ુઓછી િ કવણીિી ત ેપછીિા ચબલમાં  રભર કરાશે. 

ચબલોિી આગોતરી િ કવણી : 

૬.૬૬ જો ગ્રાિકિી જગ્યા થોડોક  મય ખાલી રિ ેઅિ/ેઅથવા ત ેઆગોતરી ઉછિક રકમિી િ કવણી કરવા માગે, જેમાથંી  ચબલિી રકમ 

 ામચયક રીત ેકપાય તો તે પરવાિદેારિે અરજી કરી શક.ે 

૬.૬૭ આવા કે માં ગ્રાિકે,   ચિત ગેરિાજરીિી મુદત માટે ફીકસ્ડ િાજગ આવરી લેતી રકમ જમા કરાવવાિી રિે, આવી કામિલાઉ 

િ કવણી ખરેખર મીટર વાંિિિા ધોરણે પછીિું ચબલ રવાિા કરાય ત્યારે  રભર કરાશે. 
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૬.૬૮ ચિયચમત ગ્રાિક પણ છ મચિિાિી મુદતિી ન્યુિતમ િ કવણીિ ેઅધીિ રિીિ ેઆ વ્યવસ્થાિો લાભ લઈ શકશે. આવી અચગ્રમ 

િ કવણી ચિયચમત ચબલમાં  રભર કરાશે. 

૬.૬૯ આ વ્યવસ્થાિ ેપ ંદ કરતા ગ્રાિકોિા ચબલો, જમા કરાવેલી રકમ,  દરકે ચબલીંગ અવચધ પછી વીજળીિી બાકી રકમ  ામ ે રભર 

કરાયેલી રકમ અિે બાકી રિેલ રકમ દશાગવશ.ે આવી અચગ્રમ થાપણોમાિંી બાકી રિેલી રકમો પર વાર્ષગક ૪%િા દર ે વ્યાજ 

િ કવવામા ંઆવશ.ે આ વ્યાજિી ગણતરી ચબલીંગ અવચધ અિુ ાર કરાશે. 

તકરારી ચબલોિા ક ેમા ંચબલ તયૈાર કરવા:ં 

૬.૭૦ ફક્રરયાદ મળતા ંપરવાિેદાર સ્થળ પર લેચખત/ ઇલેતટ્રોચિક પિોંિ-પત્ર રવાિા કરશ ેઅિે  દંભગ માટે ફક્રરયાદિે િંબર આપશ.ે  

૬.૭૧ ગ્રાિક પા ેથી વધારાિી માચિતીિી જરૂર િ િોય તો પરવાિેદાર ગ્રાિકિી ફક્રરયાદિો ઉકલે લાવશે અિે ફક્રરયાદ મળ્યાિા ૭ 

ક્રદવ િી અંદર ગ્રાિકિે પક્રરણામિી જાણ કરશ.ે વધારાિી માચિતીિી જરૂર િોય તેવા ક ેમાં તે મેળવીિ,ે પ્રચિિો ઉકેલ લવાશે 

અિ ેફક્રરયાદ મળ્યાિા ૧૦ ક્રદવ િી અંદર ગ્રાિકિ ેપક્રરણામિી જાણ કરાશે. આમ છતા ંગ્રાિક  મય ર માચિતી પ રી િ પાડ ેતો 

તેિા પક્રરણામે થતા ચવલંબ માટે પરવાિેદારિે જવાબદાર ઠરાવાશે િિીં. ચબલ પરિી ફક્રરયાદિો ઉકલે આવે ત્યાં  ુધી ગ્રાિકે, 

છેલ્લાં ૩ ક્રચમક તકરાર રચિત ચબલોિી  રેરાશ વપરાશિે આધારે રકમ િ કવવાિી રિેશે. આ રીતે વ  લ કરાયેલી રકમ ફક્રરયાદ 

ચિવારણ થતાં આખરી  માયોજિિે આધીિ રિેશે. 

૬.૭૨ જો પરવાિેદારિ ેફક્રરયાદ  ાિી જણાય તો તિેી જાણ થયાિા ૫ કામકાજિા ક્રદવ મા ંગ્રાિકિે  ુધારેલંુ ચબલ મોકલાશે. ગ્રાિક 

 ુધારેલંુ ચબલ મળે ત ેપછીિા ૧૦ ક્રદવ િી અંદર િ કવણી કરશ.ે ગ્રાિક  ધુારેલી ચિયત તારીખ  ધુીમાં િ કવણી કર ેતો ગ્રાિક 

પા ેથી કોઇ ચવલંચબત િ કવણી  રિાજગ વ  લ કરાશે િિીં. ફક્રરયાદ ચિવારણિ ેકારણ ેક્રરફંડિા ક ેમા ંગ્રાિકિા ત ેપછીિા ચબલમા ં

તેિી રકમ  રભર કરાશે. 

૬.૭૩ જો ફક્રરયાદ ખોટી જણાય તો ગ્રાિકિ ેમ ળ ચબલ પ્રમાણ ેતત્કાળ િ કવણી કરવાિુ ંજાિેર કરાશે અિ ેઆદેશ અપાશે ગ્રાિક અિ ે

મ ળ ચબલિી ચિયત તારીખ પછી િ કવણી કરે તો ત ેચવલંચબત િ કવણી  રિાજગ િ કવવા જવાબદાર બિશે. 

ચબલોિી િ કવણી : 

૬.૭૪ ગ્રાિક રોકડથી રૂ.૨૦,૦૦૦/-  ધુી િકે, ક્રડમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી ક ેઇ-િ કવણી વ્યવસ્થા મારફત િ કવણી કરી શકશે. િેક અિ ે ક્રડમાંડ 

ડ્રાફ્ટ, અિ ુ ચિત વાચણચજ્યક બેંકિી કોઇપણ શાખા ક ેજે  ંબંચધત પેટા-ચવભાગીય કિેરી જ્યાં આવલેી િોય તે ચવસ્તાર માટિેા 

ચતલયરીંગ િાઉ િી  ભ્ય િોય ત્યાં િ કવવા પાત્ર થશ.ે િેક વ  લાતિી તારીખ, પરવાિેદારિા ખાતામાં િ કવણી મળે ત ેતારીખ 

ગણવામા ંઆવશે. 

૬.૭૫  િીિે મજુબ િુકવણી કરી શકે છે; 

 (૧) ચિર્દગષ્ટ  મયે પરવાિેદારિી િામ-ચિર્દગષ્ટ વ  લાત કિેરી ખાતે રૂબરૂમાં;  અથવા 

 (૨) ટપાલ કે આંગક્રડયા દ્ધારા; અથવા  

(૩) િામ-ચિર્દગષ્ટ સ્થળોએ પરવાિદેાર દ્વારા રખાતી િેક-પેટીમાં જમા કરાવીિે; અથવા 

(૪) ઇન્ટરિેટ મારફત બેંક ટ્રાન્ ફર કરીિે; અથવા 

(૫) ચબલિી િ કવણી સ્વીકારવા પરવાિેદારે જાિેર કરેલી બીજી કોઇ યોજિા દ્વારા.  
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૬.૭૬ પરવાિદેારે, જરૂરી  ુચવધાઓ  ાથે યોગ્ય સ્થળોએ પ રતી  ખં્યામાં વ  લાત કેન્રો સ્થાપવા પડશે, જ્યા ંગ્રાિક  િેલાઇથી અિ ે

અયોગ્ય ભીડ ચવિા ચબલિી રકમ જમા કરાવી શક.ે ચ ચિયર  ીટીઝિ, ચવકલાંગ વ્યચતત અિ ેસ્ત્રીઓ માટ ેજરૂરી અલગ વ  લાત 

કેન્રોિી જોગવાઇ કરવી. 

૬.૭૭ પરવાિેદાર બાકી રકમ િ કવવા  ુિિારૂપ ે૧૫ ક્રદવ િી મુદત આપ્યા પછી ગ્રાિક તેિી બાકી રકમ િ કવવામા ંચવલંબ કર ેતો તેવા 

ગ્રાિકિે અચધચિયમિી કલમ-૫૬ અિુ ાર જોડાણ કપાત કરવાિી લેચખત  ુિિા આપી શકશે. આવી  ુિિા આગામી ચબલીંગ 

અવચધિા વીજળી ચબલ  ાથ ેજોડી શકાશે. જો િકે અમાન્ય ઠર ે તો પરવાિેદાર ગ્રાિકિ ેજાણ કરશે અિે ૭ ક્રદવ િી અંદર 

રોકડમા ં ચબલ િ કવવા જણાવશ.ે ગ્રાિક, લાગ ુપડે તે પ્રમાણ ે ચવલંચબત િ કવણી માટિેો   રિાજગ , તેમજ િેક અમાન્ય થવાિ ે

કારણે થયેલ ખિગ િ કવવા જવાબદાર બિશ.ે ગ્રાિકિો િાણાકીય વષગમાં જો િેક અમાન્ય કયાગિો એક બિાવ બન્યો િોય તો ગ્રાિક ે

તે પછી િાણાકીય વષગિા અંત  ધુી માત્ર રોકડેથી અથવા RTGS/NEFT મારફત તમામ િ કવણી કરવાિી રિેશે. 

૬.૭૮  ંચિતાિા ખંડ ૬.૭૪ મા ંચિર્દગષ્ટ િ કવણીિી પધ્ધચત  ઉપરાતં પરવાિેદાર ગ્રાિકોિ ે ુિિા આપ્યા પછી ચિર્દગષ્ટ પ્રકારિા ગ્રાિકો 

માટ ેઇલેકટ્રોચિક ચતલયડરંગ ચ સ્ટમ મારફત અથવા િામ-ચિર્દગષ્ટ બેંકિા કાઉન્ટર પર અથવા ચિર્દગષ્ટ ચવસ્તારમા ંક્રેક્રડટ/ડેચબટ કાડગ 

મારફત અિે અન્ય કોઇ  ાધિો મારફત ચબલિી િુકવણી સ્વીકારિી યોજિાઓ જણાવી શકશે. આમ છતાં િ કવણીિી પધ્ધચત મા ં

કોઇ ફેરફાર ગ્રાિકો માટ ેપ્રવગતમાિ પચધ્ધ્ત કરતાં વધ ુમતૈ્રીપણુગ  િોવી જોઇશે. 

૬૭૯ રચવવાર ક ેજાિરે રજાિા ક્રદવ  ેચબલ પર િ કવણી માટ ેદશાગવેલી ચિયત તારીખ આવતી િોય તો, ત ેપછીિા કામકાજિા ક્રદવ  ે

િ કવણી કરવાિી થશ.ે 

બીલ િકુવણીિી પિોંિ: 

૬.૮૦ રૂબરૂમાં ચબલિી િ કવણી માટે ગ્રાિકિ ેપિોંિ અપાશે. બધા ક ેોમાં િ કવણીિી પિોંિ આગામી ચબલમાં અપાશે. 

મળલેી રકમિો ઉપયોગ : 

૬.૮૧ ગ્રાિકે કરેલી બધી િ કવણીઓિે િીિેિા અગ્રતા ક્રમમા ં માયોજીત કરવાિી રિેશે. 

 (૧) ચવલંચબત િ કવણી ખિગ 

(૨) વીજળી ખિગિી બાકી રકમ અિ ેવીજળી વેરાિી /કરિી આિષુાંચગક બાકી રકમ, 

(૩) િાલુ વીજળી ખિગ અિે આિષુાંચગક િાલુ વીજળી વેરો/કર 

(૪) પ્રકીણગ ખિગ 

ચવલચંબત િ કવણી ખિગ 

૬.૮૨ ચવલંચબત િ કવણી ખિગ પ્રવતગમાિ પ્રશલુ્ક આદેશ અિુ ાર વ  લ કરાશે. 

િપ્તાિી  ુચવધા : 

૬.૮૩ પરવાિેદાર ગ્રાિકો િાણાભીડ િેઠળ િોય તો તત્પ રતા  મય માટે િપ્તાિી ચબલિી િ કવણીિી  ુચવધા માટિેી યોજિા તેઓિા 

માટ ેબિાવી શતશ.ે ચવલંચબત િ કવણી ખિગ, ચિયત તારીખ પછી િ કવેલી રકમ પર વ  લ કરાશે. 

બાકી રકમિી વ  લાત : 

૬.૮૪ કોઇપણ ગ્રાિક પા  ેિ કવણીમા ંક  રિે કારણ ેબાકી િીકળતી રકમ, આવી રકમ પ્રથમ બાકી િીકળે તે તારીખથી ૨ વષગિી મુદત 

પછી વ  લાતપાત્ર થશ ેિચિ, ચ વાય ક ેઆવી રકમ, અચધચિયમિી કલમ-૫૬ અિુ ાર પ રી પાડેલી વીજળી માટ ેખિગિી બાકી 

રકમ તરીકે  તત દશાગવવામાં આવી િોય. 
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ચવભાગ -૭ 

ચિયતં્રણો 

વીજળીિી િોરી: 

૭.૧ જ્યારે પણ અચધકૃત અચધકારી ચિરીક્ષણ વખત ેવીજળીિી િોરીિો બિાવ શોધી કાઢે ત્યારે, આકારણી અચધકારી, િીિેિી કલમોમાં 

ઠરાવેલ કાયગપધ્ધચત  અિુ ાર આકારણી કરી શકશે. 

વીજળી િોરીિા ક ેિી ફક્રરયાદ િોંધણીિી કાયગપધ્ધચત  : 

૭.૨ અચધકૃત અચધકારી સ્વયં અથવા વીજળી િોરી અંગિેી ભરો ાપાત્ર માચિતી મળતા ંઆવી જગ્યાિું તત્કાલ ચિરીક્ષણ િાથ ધરશે.  

૭.૩ આવા અચધકૃતિા અચધકારીિા વડપણ િેઠળિી પરવાિેદાર ક ેપ રવઠાકારિી ચિરીક્ષણ ટીમ પોતાિી  ાથ ેતેમિા ફોટો ઓળખકાડગ 

રાખશે. ફોટો ઓળખકાડગ સ્થળ પ્રવેશ કરતાં પિેલાં ગ્રાિક/ગ્રાિકિા પ્રચતચિચધિે બતાવવાિુ ં રિેશે. અચધકૃત અચધકારીિું ફોટો 

ઓળખ કાડગ સ્પષ્ટપણે દશાગવશે ક ે તેિે અચધચિયમિી કલમ-૧૩૫િી જોગવાઇઓ અિુ ાર અચધકૃત અચધકારી તરીકે ચિમવામા ં

આવેલ છે. 

૭.૪ અચધકૃત અચધકારી જોડેલ વીજભાર, મીટર  ીલિી ચસ્થચત, મીટરિી કામગીરી જેવી ચવગતો આપીિે અિ ેધ્યાિમાં આવેલ કોઇ 

અચિયચમતતા (જેમકે મીટર  ાથ િેડાં કરવા, વીજળી િોરી માટે અપિાવેલ કૃચત્રમ  ાધિો) દશાગવીિે અિેવાલ તૈયાર કરશ.ે 

૭.૫ અિવેાલમાં વીજળીિી િોરીિી િકીકતિ ે  મથગિ કરતો પ રતો પુરાવો મળ્યો છે ક ે કેમ તે સ્પષ્ટપણે દશાગવવાિું રિેશે. આવા 

પુરાવાિી ચવગતો અિેવાલમાં િોંધવાિી રિેશે. 

૭.૬  વીજળીિી િોરી  ાચબત કરતો પયાગપ્ત પુરાવો મળી આવ ેતો, પરવાિેદાર કે પુરવઠાકાર અચધચિયમિી કલમ-૧૩૫ પેટા ખંડ-

(1A) અિુ ાર પુરવઠો બધં કરી શકશે અિ ેસ્થળ પરથી વાયરો, કબેલો, મીટર,  ર્વગ  લાઇિ વગેર ે ચિત તમામ મિત્વપ ણગ 

ભૌચતક પુરાવા જપ્ત કરી શકશે અિ ેઆવું જોડાણ કપાત કરાય તિેા ૨૪ કલાકિી અંદર અચધકારક્ષતે્ર ધરાવતા ંપોલી  મથકમા ં

આવા ગિુા અંગિેી લેચખત ફક્રરયાદ દાખલ કરશ.ે  

૭.૭ આકારણી અચધકારી, આવી વીજળી િોરી જ્યારે થઈ િોય ત ે મગ્ર મુદત માટે, આ  ંચિતાિા જોડાણ-૪મા ંઆપેલ આકારણી 

ફોમ્યુગલા અિુ ાર વીજળી વપરાશિી આકારણી કરશ.ે પરંત ુઆવી વીજિોરી જે મુદત દરમ્યાિ થઈ િોય તો મુદતિી ખાતરી િ 

કરી શકાય તો આવી મુદત ચિરીક્ષણિી તારીખથી તરત પ વેિા ૧૨ મચિિા  ધુી મયાગક્રદત રિેશે. િીિેિી માગગદશગક   િિાઓ ક ે

તેિા કોઇ  ંયોજિિે ચવિારણામા ંલીધા પછી આકારણીિી મુદત કાઢી શકાશે. 

 (૧) પ રવઠો શરૂ કયાગિી તારીખથી િોરી શોધ્યાિી તારીખ  ુધીિી ખરેખરી મુદત;  

(૨) પુરાવો શોધી કાઢયો િોય ત ે મીટર ચ સ્ટમિા ઘટક ભાગિી ફેરબદલીિી તારીખથી િોરી શોધ્યાિી તારીખ  ુધીિી 

ખરેખરી મદુત;  

(૩) સ્થાપિિી અગાઉથી િકા ણીિી તારીખથી િોરી શોધ્યાિી તારીખ  ુધીિી ખરેખરી મુદત;  

(૪) મીટર વાંિિ  ાધિ (MRI) ચવગતો ઉપલબ્જધ િોય ત્યાં ત ેચવિારણામા ંલેવી;  

(૫) ગુિગેાર વ્યચતતએ રજ  કરેલ માન્ય દસ્તાવેજિે આધાર.ે 

૭.૮ િોરીિો  મય-ગાળો સ્થાચપત કયાગ પછી, આકારણી અચધકારી, વીજળી ( ુધારા) અચધચિયમ-૨૦૦૭ અિે ત ે પછીિા તેમા ં

કરાયેલા  ુધારા અિુ ાર લાગુ પડતાં પ્રશલુ્કિ ેઆધારે આકારણી િુકમ તૈયાર કરી યોગ્ય પિોંિ િેઠળ વ્યચતતિે બજાવશ.ે  

૭.૯  ચિયચમત મીટરયતુત જોડાણિા કે માં કે જેમાં વીજ િોરીિો કે  શોધી કઢાયો િોય ત્યાં જે મુદત માટે આકારણી કરાઇ િોય ત ે

મુદત દરમ્યાિ પરવાિેદાર ેવ્યચતતિે માટ ેબિાવેલ ચબલ માટ ેમીટરમાં િોંધાવાિી છ ટ અપાયેલ યુચિટો ગ્રાિકિા ખાતે યોગ્ય રીત ે

જમા કરવાિા રિેશે. 

૭.૧૦ િોરીિી શંકાિા કે માં અચધકૃત અચધકારી જચપ્ત મેમો િેઠળ જ િુ ં મીટર દ ર કરશ ેઅિ ે ગ્રાિક ક ે તિેા અચધકૃત પ્રચતચિચધિી 

િાજરીમા ંતિેા પર  ીલ મારશે અિે અચધકૃત અચધકારી તથા ગ્રાિકે મીટર પર લગાડેલ  ીલ પર  િી કરવી જોઇશ.ે 
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 પરવાિદેાર કે પુરવઠાકાર બીજા મીટર વડે ગ્રાિકિ ેપુરવઠો આપવાિું િાલુ રાખશ.ે જ િા મીટરિુ ંગ્રાિક ક ેતિેા પ્રચતચિચધ અિે 

અચધકૃત અચધકારીિી િાજરીમા ં પરવાિેદારિી પક્રરક્ષણ પ્રયોગશાળા ખાતે પક્રરક્ષણ કરાશે, જેિો પક્રરક્ષણ અિેવાલ લેચખતમા ં

અપાશે, જેિી પર બન્િે પક્ષકારોએ યોગ્ય રીતે  િી કરેલ િશે અિે  ાથ ેફોટોગ્રાફ પણ િશે, જે તિેો પુરાવો બિશ.ે અચધકૃત 

અચધકારીએ તિેા અિેવાલમાં િોરીિી શંકાિા કારણોિી િોંધ કરવાિી રિેશે. ગ્રાિકિે મીટરિા પક્રરક્ષણ માટ ે પ્રયોગશાળામા ં

િાજર રિવેા ૩ (ત્રણ) જુદી જુદી તારીખો આપવામાં આવશ.ે જે મુજબ િાજર િિીં રિેતા, પરવાિેદાર એકપચક્ષય રીતે મીટરિુ ં

પક્રરક્ષણ કરાવશે અિ ેતિેાં પક્રરણામ ગ્રાિકિ ેબધંિકતાગ રિેશે.  

૭.૧૧ અિવેાલ પર અચધકૃત અચધકારી તથા ચિરીક્ષણ ટીમિો દરેક  ભ્ય  િી કરશે અિે તે અિવેાલ સ્થળ પર યોગ્ય પિોંિ િેઠળ 

ગ્રાિકિ ેઅથવા તેિા/તેણીિા પ્રચતચિચધિે તરતજ  પુરત કરવાિો રિેશ.ે ગ્રાિક ક ેતિેા અચધકૃત પ્રચતચિચધ ત ેસ્વીકારવા ક ેપિોંિ 

આપવાિો ઇન્કાર કર ે તો ચિરીક્ષણ અિેવાલિી િકલ જગ્યા માં/બિાર િજરે પડ ે તવેા સ્થળે િોંટાડવામા ંઆવશ ેઅિ ે તિેો 

ફોટોગ્રાફ લેવામાં આવશે.  ાથો ાથ ચિરીક્ષણિા ક્રદવ  ેકે બીજા ક્રદવ ે અિેવાલ રજીસ્ટડગ ટપાલ/સ્પીડ પોસ્ટ અન્વયે ગ્રાિકિ ે

મોકલવામાં આવશ.ે 

આકારણી : 

૭.૧૨ વીજિોરીિો કે  બન્યો િોવાિુ ં  ાચબત થાય ત્યાં, આકારણી અચધકારી, આ  ંચિતાિા જોડાણ-IV માં આપેલી આકારણી 

ફોમ્યુગલા અિુ ાર વીજળી વપરાશિી આકારણી કરશ.ે આકારણીિી મુદત આ  ંચિતાિા ખંડ ૭.૭ મા ંજોગવાઇ કયાગ મજુબ 

િકકી કરાશે. આકારણી લાગ ુપડતા પ્રશલુ્કથી બે ગણી િશે. આકારણી િુકમિી યોગ્ય પિોંિ િેઠળ વ્યચતતિે બજવણી કરાશે. 

૭.૧૩ ચિયચમત મીટરવાળા જોડાણિા કે મા ંક ેજેમા ં વીજિોરીિો કે  શોધી કઢાયો િોય ત્યા ંજે મદુત માટ ેઆકારણી કરાઇ િોય તે 

મુદત દરમ્યાિ પરવાિેદાર ેવ્યચતતિ ેમાટ ેબિાવેલ ચબલ માટ ેમીટરમાં િોંધાવાિી છ ટ અપાયેલ યુચિટો ગ્રાિકિા ખાતે યોગ્ય રીતે 

જમા કરવાિા રિેશે. 

૭.૧૪ ગ્રાિકે તે મળ્યાિી પિોંિિા  ૭ ક્રદવ િી અંદર િ કવણી કરવાિી રિેશે. 

૭.૧૫ યથાપ્ર ંગ પરવાિેદાર કે પ રવઠાકાર આ ચવચિયમોિી જોગવાઇ અિુ ાર આકારણી કરેલ રકમ કે વીજળી ખિગ જમા કરાવ્યેથી કે 

િ કવ્યેથી, ૨૦૦૭િા વીજળી ( ધુારા) અચધચિયમિી કલમ-૧૩૫િા ખંડ(૧A) િા બીજા પરંતુકમા ંઉલ્લેખ કયાગ મુજબ ફક્રરયાદ 

દાખલ કરવાિી જવાબદારીિ ે બાધક બિશે િિીં અિે આવી રકમ જમા કરાવે ક ે િ કવ ે તેિા અડતાલી  કલાકિી અંદર 

વીજપ રવઠા લાઇિ ફરીથી સ્થાચપત કરશે. 

૭.૧૬ વ્યચતત ચિયત  મયિી અદંર િ કવણી િ કરે તો પરવાિેદાર ક ેપ રવઠાકાર, આકારણી આદેશ  ામેિી તઓેિી બાકી રકમ વ  લ 

કરવાિી કાયગવાિી કરશ.ે 

૭.૧૭ આકારેલ રકમ િ કવવામાં વ્યચતત ક  ર કરે તો તે, યોગ્ય અદાલતિા બાકી ચિણગય,ે આકારેલ રકમ ઉપરાંત તે આકારણી આદેશિી 

તારીખથી ત્રી  ક્રદવ  પ રા ંથતા ંદર છ મિીિ ેિક્ર્વૃદ્ધદ્ધ દર ેગણી કાઢલે વાર્ષગક ૧૬%િા વ્યાજે રકમ વ  લ કરાશે.  

૭.૧૮ આકારેલ રકમ િ કવવામાં ક  રિા ક ેમા ંપરવાિદેાર લેચખત ૧૫ ક્રદવ િી િોક્રટ  આપ્યા પછી અચધચિયમિી કલમ-૧૩૫િી 

જોગવાઇઓ અિુ ાર િામચિર્દગષ્ટ ખા  અદાલતમા ંગ્રાિક  ામે કે  દાખલ કરી શકશે. 

ગિુાિી માંડવાળ: 

૭.૧૯ ૧૯૭૩િા ફોજદારી કાયગવાિી  ંચિતામાં કંઇપણ  માચવષ્ટ િોય તેમ છતાં રાજય  રકાર કે આ અંગ ેતા.૧૪-૧૨-૨૦૦૬િા 

જાિેરિામા િ.ંGU-2006-125-ELA-1106-950-K તેમા ંવખતોવખત કરેલા  ધુારા મજુબ તેિા મારફત અચધકૃત કોઇપણ 

અચધકારી આ અચધચિયમિી િેઠળ  જાપાત્ર વીજિોરીિો ગિુો કયો િોય અથવા તવેો ગિુો કયો િોવાિી વાજબી શંકા િોય તવેા 

કોઇપણ ગ્રાિક ક ેવ્યચતત પા ેથી િીિેિા કોઠામાં ચિર્દગષ્ટ કયાગ પ્રમાણે ગુિાિી માંડવાળ કરવા િાણાિંી રકમ સ્વીકારી શકશે. 
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ક્રમ િ ં  ર્વગ િું િામ માંડવાળ કરવા જેદરે રકમ વ  લ કરવાિી િોય ત ેદર 

- એલ.ટી. પ રવઠા માટ ે ક્રકલોવોટ/ િો ગ પાવર(ક્રક.વો./એિ.પી.) 
અથવા તિેા ભાગ દીઠ 

- એિ.ટી. માટે કરારયુતત માંગિા ક્રકલોવોલ્ટ એચમ્પયર (ક.ેવી.એ.) દીઠ 

૧. ઔધોચગક  ર્વગ   

 (૧) એલ.ટી. ગ્રાિકો માટ ે

    (એ)  ૨૫  એિ.પી.  ુધી 

 

    (બી) ૨૫ એિ.પી. થી ઉપર અિ ે૫૦    

           એિ.પી.  ુધી 

 

          (I)૫૦  એિ.પી. કરતાં વધુ 

 

 

એિ.પી. દીઠ રૂ. ૨૦૦૦/- 

 

એિ.પી. દીઠ રૂ.૪૦૦૦/- 

 

 

એિ.પી. દીઠ રૂ.૮૦૦૦/- 

 

 (૨) એિ.ટી. ગ્રાિકો માટ ે કે.વી.એ. દીઠ રૂ.૮૦૦૦/- 

૨. વાચણચજ્યક  ર્વગ  

(એ) ૫ ક્રક.વો.  ુધી 

 

(બી) ૫ ક્રક.વો. થી ઉપર અિ ે ૧૦ ક્રક.વો.   

 ુધી  

      (I)૧૦ ક્રક.વો. થી ઉપર 

 

ક્રક.વો. દીઠ રૂ.૧૦૦૦/- 

 

ક્રક.વો. દીઠ રૂ.૨૦૦૦/- 

 

ક્રક.વો. દીઠ રૂ.૫૦૦૦/- 

૩. ખેતીવાડી  ર્વગ  

(અ) ૨૦ એિ.પી.   ધુી 

 

(બ) ૨૦  એિ.પી. થી વધ ુ

 

એિ.પી. દીઠ રૂ.૧૦૦૦/- 

 

રૂ.૩૫૦૦૦/-િી અચધકતમ મયાગદાિે આધીિ રિીિે વધારાિા  એિ.પી. 

દીઠ રૂ.૨૦૦૦/- વત્તા રૂ.૫૦૦/- 

 અન્ય  ર્વગ  એિ.પી. અથવા ક્રક.વો. દીઠ રૂ.૧૦૦૦/- 

રાજ્ય  રકાર દ્વારા ઉપરિા કોઠામાં  રકારી રાજ્યપત્રમા ંજાિેરિામા દ્વારા ચિર્દગષ્ટ દરોમાં  ધુારા કરી શકશે. 

૭.૨૦ પેટા-કલમ અિુ ાર રકમિી િ કવણી કયેથી, તે ગુિાિા  બંંધમા ં કસ્ટડીમા ં રિેલ કોઇપણ વ્યચતત મુતત કરાશે અિ ે કોઇપણ 

ફોજદારી અદાલતમા ંઆવા ગ્રાિક કે વ્યચતત  ામ ેકોઇ કાયગવાિી દાખલ કરાશે િિીં કે િાલુ કરાશે િિીં 

૭.૨૧ રાજ્ય  રકાર દ્વારા અથવા આ અંગ ેઅચધકૃત વ્યચતત દ્વારા ખંડ ૭.૧૯ અિુ ાર ગિુાિી માંડવાળ માટ ેિાણાિંી રકમ   

         સ્વીકારવી તે ૧૯૭૩િા ફોજદારી કાયગવાિી  ંચિતાિી કલમ-૩૦૦િા અથગ પ્રમાણ ેછ ટકારાિી રકમ ગણવામા ંઆવશે. 

૭.૨૨ કોઇપણ વ્યચતત ક ેગ્રાિક માટે ૭.૧૯ ખંડ િેઠળ ગુિાિી માંડવાળ માત્ર એકવાર જ કરાશે. 

િેડા ંકરેલ મીટર અગં ેસ્વચૈછછક જાિરેાત (ઘરલેુ ંગ્રાિક માટે): 

૭.૨૩ ગ્રાિક આગળ આવે અિ ેમીટર અિે/અથવા  ીલ  ાથ ેિેડા ંકરવા બાબતિી રૂ.૧૦૦/-િી અરજીિી ફીિી  ાથ ેઅરજીમા ંગિુાિી 

સ્વૈચછછક જાિેરાત કર ેતો:  

(૧) પરવાિેદાર, યથાપ્ર ગં, ગ્રાિકિા ખિે િેડાં કરાયેલ મીટરિે સ્થાિે િવું મીટર મ કશે અિે પરવાિેદાર, જાિેરાતિી તારીખથી 

છેલ્લા છ મચિિાિી મુદત માટેિો ચિ ાબ કરીિે  ામાન્ય ચબલથી બ ેગણં ચબલ આકારાશ.ે 

(૨) મીટર બદલ્યંુ િ િોય તે મુદત માટિેું વીજળી ચબલ ખામીપ ણગ મીટરો માટિેી કાયગપધ્ધચત  અિ ુાર મોકલાશે. 
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(૩) ગ્રાિક સ્વૈચછછક રીતે િેડાં કરલે મીટર અંગે જાિેરાત કરે અિ ે મય ર જરૂરી ખિગ િ કવી દે તો પરવાિેદાર ખા  અદાલતમા ં

જશે િિીં. 

(૪) િ કવણીમાં ક  રિા કે માં, િોરીિા ક ેિી િોંધણી કરાવવાિી કાયગપધ્ધચત  અિુ રવી. 

(૫) િોતક  ગ્રાિક િબંર માટ ેજીવિમાં એક વખત સ્વૈચછછક જાિેરાત યોજિાિો લાભ મેળવી શકાશે.  

વીજળીિો અિચધકતૃ ઉપયોગ : 

વીજળીિા અિચધકતૃ ઉપયોગ માટિેી ફક્રરયાદ  િોંધણીિી કાયગપધ્ધચત  : 

૭.૨૪ પરવાિેદાર અચધકૃત અચધકારી/આકારણી અચધકારીિી ચિર્દગષ્ટ યાદી બધી કિેરીઓમા ંપ્રકાચશત કરશ ેઅિે આવા અચધકારીઓિ ે

આપવામા ંઆવેલ ફોટો ઓળખ કાડગમાં આિો ચિદેશ કરાશે. 

૭.૨૫ અચધકૃત અચધકારી/આકારણી અચધકારી સ્વયં અથવા વીજળીિા અિચધકૃત ઉપયોગ અંગ ેભરો ાપાત્ર માચિતી મળતા ં તત્કાલ 

આવી જગ્યાિું ચિરીક્ષણ િાથ ધરશે.  

૭.૨૬ આવા અચધકૃત અચધકારીઓ/આકારણી અચધકારીિા િેઠળિી પરવાિેદારિી ચિરીક્ષણ ટીમ પોતાિી  ાથ ે તમેિા ઓળખકાડગ 

રાખશ.ે તમેણ ે ાથ ેરાખેલ ફોટો ઓળખકાડગ જગ્યામા ંપ્રવેશ કરતા પિેલાં ગ્રાિકિે બતાવવાિા ંરિેશે. 

૭.૨૭ અચધકૃત અચધકારી/આકારણી અચધકારી એક અિેવાલ તૈયાર કરશે, જેમા ંજોડેલ વીજભાર,  ીલોિી ચસ્થચત, મીટરિી કામગીરી 

જેવી ચવગતો આપશ ેઅિ ે ધ્યાિમાં આવેલ કોઇ અચિયચમતતા (જેમક ે વીજળીિા અિચધકૃત ઉપયોગ માટે અપિાવેલ કૃચત્રમ 

 ાધિો) િો ઉલ્લેખ કરશ.ે 

૭.૨૮ વીજળીિો અિચધકૃત ઉપયોગ કરાયો છે ક ેકેમ તે િકીકતિું  મથગિ કરતા પુરાવા અિવેાલમાં સ્પષ્ટપણે દશાગવવાિાં રિેશ.ે આવા 

પુરાવાિી ચવગતો અિેવાલમાં િોંધવાિી રિેશે અિે આ િેત ુમાટે વાપરેલ  ામગ્રી  ાચબતી તરીક ેરાખવાિી રિેશે. 

૭.૨૯ અિવેાલમા ંઅચધકૃત/આકારણી અચધકારીએ, ચિરીક્ષણ ટીમિા દરેક  ભ્યે અિ ેગ્રાિકે  િી કરવાિી રિેશે, જો ગ્રાિક અિવેાલમા ં

 િી િિીં કરે તો તિેી ચિરીક્ષણ અિવેાલમાં િોંધ કરાશે અિ ે અિેવાલ યોગ્ય પિોંિ િેઠળ સ્થળ પર તત્કાલ ગ્રાિક ક ે

તેિા/તણેીિા પ્રચતચિચધિ ે ોંપશ.ે ચિરીક્ષણ અિવેાલ સ્વીકારવા ક ેતિેી પિોંિ આપવાિો ગ્રાિક ક ેતેિા/તેણીિા પ્રચતચિચધ ઇન્કાર 

કરે તો જગ્યા િી અંદર/બિાર િજરે પડ ે તેવા સ્થળે તેિ ે િોંટાડવાિો રિેશે  અિે તિેો ફોટોગ્રાફ લેવાિો રિેશે,  ાથો ાથ, 

ચિરીક્ષણિા ક્રદવ ે ક ેબીજા ક્રદવ  ેઅિેવાલ ગ્રાિકિ ેરજીસ્ટડગ ટપાલ/સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલાશે. 

૭.૩૦ ચિરીક્ષણિી તારીખથી ત્રણ કામકાજિા ક્રદવ ોિી અદંર આકારણી અચધકારી, ઉપલબ્જધ િોય ત્યાં  વપરાશ ઢાંિા  ચિત તમામ 

પુરાવાિી ધ્યાિપ વગક ચવિારણા કયાગ પછી કે િું અિે ચિરીક્ષણ અિેવાલિું પૃથ્થકરણ કરશે. જો તેિું તારણ એવું િીકળે ક ે

વીજળીિો કોઇ અિચધકૃત ઉપયોગ કયો િથી તો આગળ કોઇ પગલાં લેવાશે િિીં અિ ેગ્રાિકિ ેતે પ્રમાણે જાણ કરવાિી રિેશે. 

ગ્રાિકિ ેિોક્રટ  : 

૭.૩૧ આકારણી અચધકારીિે શંકા જાય ક ેવીજળીિે અિચધકૃત ઉપયોગ થયો છે, તે આ  ંચિતાિા ખંડો ૭.૪૦ અિે ૭.૪૧ અિ ુાર 

આકારેલ કામિલાઉ આકારણી આદેશિી બજવણી કરશે, તથા આ આદેશિી  ાથ ેઆકારણી આદેશ અંગિેો વાંધો જ્યાં રજ  

કરવાિો િોય તે  મય, તારીખ અિે સ્થળ તથા જેિ ેઉદ્દેશીિ ેત ેલખવાિો િોય ત ેવ્યચતતિા િોદ્દાિો ઉલ્લેખ કરવાિો રિેશે. 

૭.૩૨ આવા કામિલાઉ આકારણી આદેશિી બજવણી જે વ્યચતત જગ્યા ક ેજમીિિા કબજેદાર કે માચલક િોય તેિ ેગુજરાત ચવદ્યતુ 

(કામિલાઉ આકારિી મા ંઆદેશ બજાવવાિી પધ્ધચત ) ચિયમો, ૨૦૦૪ માં જણાવ્યા અિુ ાર કરવાિી રિેશે. 

૭.૩૩ આ  ંચિતાિા ખંડ ૭.૩૨ અન્વયે જેિે આદેશિી બજવણી કરાઇ િોય ત ે વ્યચતત આકારણી અચધકારી  મક્ષ કામિલાઉ 

આકારણી  ામે કોઇ વાંધો િોય તો તે દાખલ કરવા િતકદાર રિેશે અિે આકારણી અચધકારી આવી વ્યચતતિે  ાભંળવાિી વાજબી 

તક આપીિ ેઆકારણીિો આખરી આદેશ પ ાર કરશે.  
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ગ્રાિકિા જવાબિી રજ આત: 

૭.૩૪ કામિલાઉ આકારણી આદેશ મળ્યાિા ૭ ક્રદવ િી અંદર ગ્રાિક તિેા વાંધા આ  ંચિતાિા ખંડ ૭.૩૧માં દશાગવેલ  બંંચધત 

અચધકારીિે મોકલશે. 

૭.૩૫ ગ્રાિક, કામિલાઉ આકારણી આદેશ  ામે વાંધા દાખલ કર ેતેવા કે ોમાં  િુાવણીિી પ્રક્રક્રયા આ  ંચિતાિા ખંડો ૭.૩૬ અિ ે

૭.૩૭ પ્રમાણે કરાશે. 

વીજળીિા શકંાસ્પદ અિચધકૃત ઉપયોગિા કે મા ં િુાવણી: 

૭.૩૬ ગ્રાિક વાધંા રજ  કર ેત ેતારીખથી ૭ ક્રદવ િી અંદર પરવાિદેારે ગ્રાિક  ાથ ે િુાવણીિી વ્યવસ્થા કરવાિી રિેશે. 

૭.૩૭  િુાવણી દરમ્યાિ આકારણી અચધકારી, ગ્રાિક દ્વારા રજ  કરાયેલી િકીકતોિી યોગ્ય ચવિારણા કરશ ે અિે વીજળીિા          
અિચધકૃત ઉપયોગિો કે   ાચબત થયો છે ક ેિિીં ત ેઅગંેિો  ંપ ણગ ચવગતો દશાગવતો આદેશ કામકાજિા પાંિ (૫) ક્રદવ મા ં

પ ાર કરશે. આદેશમા ં ચિરીક્ષણ અિેવાલિો  ંક્ષપે, ગ્રાિક ે તેિા લેચખત જવાબમા ં કરેલી રજ આત અિ ે  િુાવણી દરમ્યાિ 

મૌચખક  રજ આત તથા તિેા સ્વીકાર કે ઇન્કાર માટિેા ંકારણો  માચવષ્ટ કરાશે. 

આકારણી 

૭.૩૮ જો ગ્રાિક, વીજળીિો અિચધકૃત ઉપયોગ કયો િથી એમ  ાચબત કરતો પ રતો પુરાવો રજુ કર ેતો, આગળિી કાયગવાિી બંધ કરાશ ે

અિ ેવીજળીિા અિચધકૃત ઉપયોગિો કે  તત્કાલ પડતો મ કાશે. 

૭.૩૯ ગ્રાિકિા જવાબ અિ ે રજ આતિી ચવિારણા પછી આકારણી અચધકારી એવા તારણ પર આવ ે ક ે ત ે વીજળીિા અિચધકૃત 

વપરાશિો કે  છે તો વીજળી વપરાશિી આકારણી િીિેિી બાબતો ચવિારણામાં લઈિે કરાશે. 

૭.૪૦ આકારણી અચધકારી િીિેિી બાબતો ચવિારણામા ંલઈિ ેવીજળી વપરાશિી આકારણી કરશ.ે 

 (૧) આકારણીિી મુદત: આકારણી અચધકારી એવા તારણ પર આવે કે અિઅચધકૃત વીજળી વપરાશ થયો છે, તો તે િીિે દશાગવેલ 

બાબતોિ ેધ્યાિ ેલઈિ ેઅિચધકૃત ઉપયોગ માટિેા ઓછામાં ઓછા  મયગાળાિો ચિણગય લેશે.   

(એ) ૧૨ મચિિાિી મુદત માટ ે

(બી) પરવાિેદારિા અચધકારી દ્વારા અગાઉ કોઇ ચિરીક્ષણ કરાયંુ િોય તો તિેી તારીખથી શોધ કયાગિી તારીખ  ુધી   
  ર્વગ  જોડાણિી તારીખિી શોધી કાઢ્યાિી તારીખ  ુધીિી મુદત માટે, 

( ી) ઇલેતટ્રોચિક મીટરો સ્થાચપત કયાગ િોય અિે  ામચયક રીતે વીજભાર પક્રરવતગિ રેખાિો અભ્યા  કયો િોય ત્યા ં

અિચધકૃત વીજવપરાશિી મુદત વજૈ્ઞાચિક ઠબ ેચિચચિત થયેલ બરાબર મુદત પ રતી મયાગક્રદત રિી શકશે. 

(ડી) ગિુેગાર વ્યચતત દ્વારા રજ  કરાયેલ માન્ય દસ્તાવજેિા આધારે.  

(૨) આકારણી ખિગ : યુચિટિી આકારણી આ  ંચિતાિા ખંડ ૭.૪૧ અિુ ાર વીજળી ( ુધારા) અચધચિયમ-૨૦૦૭ અિ ે

કોઇપણ ત્યારપછીિા  ુધારા અિ ુાર લાગ ુપડતા પ્રશુલ્કિ ેઆધાર ે કરાશે. જેમા ં મીટર દ્વારા િોંધાયેલ વપરાશ અથવા 
લાગુ પડતા પ્રશુલ્કિાં આધાર ેઆકારણી મુદત દરમ્યાિ ચબલ તૈયાર કયુગ િોય તિેો  માવેશ થશ ેિિીં. 

(૩) ગ્રાિક અિચધકૃત વીજવપરાશિા એક કરતાં વધ ુ કૃત્યમા ં ામલે થયેલ િોવાિુ ંજણાય તો, આવા દરકે અિચધકૃત વપરાશ 

બાબતમા ંગ્રાિક ેિ કવવાપાત્ર ખિગિી અલગથી આકારણી કરાશે અિ ેતે પ્રમાણે ચબલ તૈયાર કરાશ.ે 
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૭.૪૧  અિચધકૃત વીજવપરાશ માટે વપરાશિી આકારણીિી પધ્ધચત  િીિે મુજબ રિેશે. 

(૧) ચબિ-માંગ આધાક્રરત ગ્રાિકોિા કે માં કરારયુતત વીજભાર કરતાં ગ્રાિકિો જોડાયેલ વીજભાર વધ ુજણાય તો પ્રશલુ્ક 

પ્રમાણે વધારાિા વીજભાર માટ ે લાગ ુ પડતા ફીકસ્ડ િાજગથી બમણો િાજગ વ  લ કરાશે. આ ઉપરાંત કરારયુતત 

વીજભારિા સ્લેબ અિે ખરખેર જોડાયેલ વીજભાર  ંબંધમાં, વધેલા વીજભારિ ે કારણ ે વીજળી િાજગિા પ્રશલુ્કમા ં

ફેરફાર થાય તો, ચશક્ષાત્મક દરે તફાવતિા ધોરણ ેવીજળી િાજગ વ  લ કરવાિો રિેશે. આવા કે મા ંગણતરી માટિેી મુદત 

ઉપરિા ખંડ ૭.૪૦(૧) માં દશાગવ્યા મજુબ રિેશે. 

(૨) જો એમ જણાય કે જે િેતુ માટે વીજળી વપરાશિી અચધકૃચત િોય તે ચ વાયિા િેત ુમાટે પ રી પાડલેી વીજળીિો ઉપયોગ 

થયો છે અિે/અથવા વીજપ રવઠાિી જેિ ેમાટ ેઅચધકૃચત અપાઇ છે ત ેજગ્યા /ચવસ્તાર ચ વાયિા અન્ય જગ્યા /ચવસ્તાર 

માટ ેવીજળીિો ઉપયોગ કરાયો છે, તો તિેી આકારણી િીિે મજુબ કરવી. 

(i) વીજળીિા અિચધકૃત વપરાશિો જથ્થો U=ax (b/c) ક્રક.વો.એિ.   

જ્યા ં

a- આવા ઉલ્લંઘિ થયા પ વેિી મુદત દરમ્યાિ િોંધાયેલ કુલ વપરાશ, કે જે ખંડ ૭.૪૧(૧)માં જણાવ્યા મજુબ 

આકારણીિી ચિર્દગષ્ટ મુદત પ રતું મયાગક્રદત િોય, 

b-   ચિરીક્ષણ  મયે જણાયેલ અિચધકૃત વીજભાર 
c- ચિરીક્ષણ  મયે જણાયેલ ક લ જોડાયેલ વીજભાર 

(ii) અિચધકૃત વીજવપરાશ માટિેો િાજગ  ચશક્ષાત્મક ખિગ = (2xUxd)-(Uxe) 

 જ્યાં  

 U = અિચધકૃત વીજવપરાશિો જથ્થો ક્રક.વો.એિ.   

d = અિચધકૃત વપરાશિું પ્રશુલ્ક 

  e = અચધકતૃ વપરાશિુ ંપ્રશલુ્ક 

(iii) આ તમામ કે ોમાં મુદતિી ગણતરી  ઉપરિા ખંડ ૭.૪૧(૧)મા ંદશાગવ્યા મજુબ રિેશે. 

પરંત,ુ કોઇપણ  મયે એમ જણાય કે જેિા પર ચિમ્િ પ્રશુલ્ક લાગ ુપડે તવેા િેતુ માટ ેપ રી પાડેલ  વીજળીિો ઉપયોગ 

થયેલ છે તો તિે ેઅિચધકૃત વીજવપરાશ ગણવામા ંઆવશે િિીં અિ ેકોઇ ચશક્ષાત્મક પગલું ભરવામાં આવશ ેિિીં. 

(૩) ઉપરિી ગણતરીઓ, મીટર  તંોષકારક રીતે કામ કરે છે તે શરતિે આધીિ રિેશે. અન્યથા, વીજળીિી ગણતરી જોડાણ-૪ 

મુજબિી ફોમ્યુગલાિ ેઆધાર ેકરાશે.  

૭.૪૨  આખરી આકારણી આદેશ,  પંુણગ ચવગતો દશાગવતા ઓડગરિી  ાથ ેયોગ્ય પિોંિ િેઠળ ગ્રાિકિે બજાવવાિો રિેશે. 

૭.૪૩ સ્થળ ક ેજગ્યા િી માચલકી/કબ્જજો ક ેિવાલો ધરાવિાર વ્યચતતિ ેઆખરી આકારણી આદેશિી બજવણી, ગુજરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક 

આયોગિા (કામિલાઉ આકારણી આદેશિી બજવણીિી રીત), ચિયમો,૨૦૦૪મા ંઠરાવેલ રીતે કરાશે.  

૭.૪૪ આખરી આકારણી આદશેિી બજવણી કરાઇ િોય તવેી કોઇપણ વ્યચતતએ આવી આકારણી સ્વીકારવી અિ ે તેિ ેઆકારણી 

આદેશથી બજવણી કરાય તેિા ૩૦ ક્રદવ િી અંદર પરવાિેદાર પા ે આકારણી કરાયેલ રકમ જમા કરાવવાિી રિેશે. આખરી 

આદેશમા ંતિેે બજાવાયેલ આખરી આદેશ  ામ ેજે વ્યચતતપા  ેઅપીલ દાખલ કરી શકાય તે અપીલ અચધકારીિુ ં રિામું  માચવષ્ટ 

કરવાિુ ંરિેશે. 
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અપીલ અચધકારીિ ેઅપીલ : 

૭.૪૫ આકારણી અચધકારીએ બજાવેલ આખરી આદેશથી િારાજ કોઇપણ વ્યચતત ઉતત આદેશિા ૩૦ ક્રદવ િી અંદર ગજુરાત ચવદ્યુત 

ચિયંત્રક આયોગ (અપીલ અચધકારી  મક્ષ અપીલ દાખલ કરવાિી કાયગપધ્ધચત ) ચવચિયમો,૨૦૦૫ માં ચિર્દગષ્ટ કયાગ મજુબિા 

ફોમગમા,ં ચિર્દગષ્ટ પધ્ધચત થી ખરાઇ કરીિે અિ ેતિેી ચિર્દગષ્ટ ફી  ાથે અપીલ દાખલ કરી શકશે.   

૭.૪૬ ઉપરિી કલમ ૭.૪૫ અન્વયે આકારણી આદેશ  ામે કોઇ અપીલ કરાશે િિી, ચ વાય ક,ે પરવાિેદારિે રોકડમા ંઅથવા બેંક 

ડ્રાફ્ટિી રીતે આકારેલી રકમિી અડધી રકમ જમા કરાવવામાં આવ ેઅિ ેઆવી જમા કરાવેલી રકમિો દસ્તાવેજી પ રાવો અપીલ 

 ાથે જોડયો િોય. 

૭.૪૭  અપીલ અચધકારી પક્ષકારોિે  ાંભળ્યા પછી અપીલિો ચિકાલ કરશે અિે અપીલ દાખલ કયાગિા ૧૨૦ ક્રદવ િી અંદર યોગ્ય 

આદેશ પ ાર કરશ ેઅિે આદેશિી િકલ આકારણી અચધકારી તથા અરજદારિે મોકલાશે. અપીલ અચધકારીિો આદેશ આખરી 

ગણાશે અિ ેતિેી  ામે અપીલ થઈ શકશે િિીં. 

૭.૪૮ અપીલ અચધકારીિા આખરી આદેશ અિુ ાર ગ્રાિકિે  ુધારલંુે ચબલ મોકલાશે, જે ૭ ક્રદવ મા ંિ કવવાિુ ંરિેશે. 

૭.૪૯ જો અપીલ અચધકારીિા આખરી આદેશ અિુ ાર ચબલ મોકલ્યાિા ૭ ક્રદવ મા ંગ્રાિક િ કવણી કરવામાં ક  ર કર ેતો ૧૫ ક્રદવ િી 

િોક્રટ  આપીિ ેજોડાણ કપાત કરાશે, જે જ્યા ં ુધી ચબલિી રકમ ભરવામાં િ આવ ે ત્યાં  ુધી ફરીથી જોડાણ કરાશે િિીં. 

િ કવણી િ કરવાિા કે માં, ચિયચમત ચબલમા ંરકમ બાકી રકમ તરીક ેદશાગવાશે અિ ેવ  લાત માટ ેપગલાં લેવામા ંઆવશે. 

૭.૫૦ આકારણી અચધકારીએ પ ાર કરેલા આખરી આદેશિી તારીખથી ત્રી  ક્રદવ  પછી અપીલ અચધકારીિા આખરી િુકમ પ્રમાણ ે

તફાવતિી રકમ પર અચધચિયમિી કલમ ૧૨૭(૬) અિુ ાર દર છ મચિિે િક્રવૃચધ્ધ દર ેગણી કાઢેલ વાર્ષગક ૧૬%િા વ્યાજે રકમ 

વ  લ કરાશે. 

૭.૫૧ જો અપીલ અચધકારી ઠરાવે ક ેઅિચધકતૃ વીજવપરાશિો કે   ાચબત થતો િથી તો પરવાિદેાર કોઇ આગળિી કાયગવાિી   

કરશે િિીં અિે અપીલ કરિારે જમા કરાવેલી રકમ, રકમ જમા થયા તારીખથી આવી રકમ તરત પછીિા વીજળી બીલોમા ં

 માયોજીત થાય ત્યાં  ુધીિા  મયગાળા માટે છ મચિિે િક્રવૃચધ્ધ દરે ગણતરી કરી વાર્ષગક ૧૬%િા દરિા વ્યાજ  ાથે પરત 

કરાશે. અરજદાર પોતે જમા કરાવેલ રકમ રોકડમા ં મેળવવાિો ચવકલ્પ પ ંદ કરી શકશે અિ ેઆવી રકમ, તેિ ેજમા કરાવ્યા 

તારીખથી પ રપે રી પરત મળે ત્યાં  ુધીિા  મયગાળા માટે છ મચિિે િક્રવૃચધ્ધ દરે ગણતરી કરી વાર્ષગક ૧૬%િા દરિા વ્યાજ  ાથ ે

પરત મેળવી શકશે.  

૭.૫૨ અપીલ અચધકારીએ િતકી કયાગ મુજબ િ કવવાપાત્ર રકમ વ્યચતતએ જમા કરાવેલ રકમ કરતાં ઓછી િોય તો વધારાિી          

રકમ, આવી વધારાિી રકમ ત ે જમા કયાગિી તારીખથી ખરેખર  માયોજિિી તારીખ  ુધી દર ૬ મિીિ ે િક્રવૃચધ્ધ દર ે          

ગણી કાઢેલ વાર્ષગક ૧૬%િા વ્યાજ દર ાથે, તરત પછીિા મચિિાિા ચબલોમાં  માયોજિ દ્વારા  રભર કરાશે. 

ક  રિા ંપક્રરણામો: 

૭.૫૩ વ્યચતત અચધચિયમિી કલમ-૧૨૭ અન્વયે અપીલ િ કરે અિ ેઆકારાયેલ રકમિી િ કવણી કરવામા ંપણ ક  ર કર ેતો ૧૫ ક્રદવ િી 

િોક્રટ  આપીિે જોડાણ કપાત કરવામાં આવશ ેઅિે રકમ ભરવામાં િ આવે ત્યાં  ધુી તિેે ફરીથી જોડાશે િિીં. િ કવણી િ કરાય 

તો રકમ ચિયચમત ચબલમા ંબાકી તરીકે દશાગવાશે. 

૭.૫૪ વ્યચતત આકારાયેલી રકમ િ કવવામા ં ક  ર કર ેતો આકારાયેલ રકમ ઉપરાંત તે આકારણી આદેશિી તારીખથી ત્રી (૩૦) ક્રદવ  

પ રા થતાં દર ૬ મચિિ ેવાર્ષગક ૧૬%િા વ્યાજિા િક્રવૃચધ્ધ દર ેરકમ િ કવવા જવાબદાર રિેશ.ે 

૭.૫૫ એક વખત વીજિોરી કે અિચધકૃત વીજવપરાશ  ાચબત થાય તો અિ ે ચિરીક્ષણિા  મયે જોડાણ કરેલ વીજભાર કરારયુતત 

વીજભાર કરતાં વધ ુજણાય તો, કરારયુતત વીજભાર કરતાં વધ ુવીજભારિ ેઆવા ગ્રાિકો લાગુ પડતા ખિગિી િ કવણી કયાગ પછી 

પરવાિેદાર ચિયચમત કરી શકશે. 
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ચવભાગ-૮ 

જોડાણ કપાત  કરવુ ંઅિ ેપુિગ:જોડાણ 

૮.૧ િીિે દશાગવેલી કાયગપધ્ધચત  અિુ ાર પ રવઠો કામિલાઉ અથવા કાયમી ધોરણ ેબધં કરી શકાશે. કાયમી જોડાણ છ ટુ ં કયાગ પછી 

પરવાિેદાર  ર્વગ  લાઇિ, મીટર વગેર ેદ ર કરશ.ે આમ છતા ંકામિલાઉ જોડાણ છ ટુ ંકરવાિા કે મા ંપરવાિેદાર  ર્વગ  લાઇિ, 

મીટર વગેરે દ ર કરશ ેિિીં. 

૮.૨  જોડાણ, પિુગજોડાણ અિ ેજોડાણ કપાત કરવા અંગિેુ ંખિગ ગુજરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગ (પ રવઠો પ રો પાડવા પટેે કરેલ ખિગ 

અિ ેપ્રકીણગ ખિગ વ ુલ કરવાિી પરવાિેદારિી  ત્તા) ચવચિયમો,૨૦૦૫ અિ ે ંબંધીત  ધુારા અિુ ાર રિેશે. 

કામિલાઉ જોડાણ કપાત કરવુ ં: 

૮.૩ િીિેિા ક ેોમા ંપ રવઠો કામિાલુ બંધ કરી શકાશ:ે 

(૧)પરવાિેદારિી બાકી રકમિી ચબિ-િુકવણી  મયે: બાકી રકમ િ કવવામાં ક  ર કરિાર કોઇપણ ગ્રાિકિ ેઆવી બાકી 

રકમ િ કવવાિી ૧૫ કામકાજિા ક્રદવ િી િોક્રટ  મુદત આપ્યા પછી અચધચિયમિી કલમ-૫૬ અિ ુાર લેચખતમા ં

જોડાણ છ ટુ ંકરવાિી પરવાિેદાર િોક્રટ  આપશ.ે ત્યારબાદ પરવાિદેાર દશાગવેલ િોક્રટ  મુદત પ રી થતાં તેિે ઠીક લાગ ે

તે પ્રમાણ ે ર્વગ  લાઇિ/મીટર દ ર કરીિે ગ્રાિકિું વીજ-સ્થાપિિુ ંજોડાણ કપાત કરશ.ે 

(૨) કોઈ જગ્યાએ િાથ ધરવામાં આવતા કોઈ ધંધા/ઉદ્યોગ/પ્રવૃચત્ત,  ંિાચલત/િાલુ રિેલા િોય ક ેજે  ક્ષમ પ્રાચધકારી 
દ્વારા અપાતી જરૂરી પરવાિગીિા અભાવે અથવા આવી  ક્ષમ પ્રાચધકારી દ્વારા પરવાિેદારિી લેચખત જાણ કરીિ ે
પરવાિગી ખેંિી લેવાય િોય.  

(૩)ગ્રાિકિી જગ્યામા ં વાયડરંગ  ાધિ- ામગ્રી કે વીજ-સ્થાપિ ખામીપ ણગ જણાય અથવા વીજળી લીકેજ થતી િોય 

અથવા ગ્રાિક ે મીટર અિ ે ંબંચધત  ાધિોમાં ફેરફાર કયો િોવાિુ ંજણાય અથવા ગ્રાિક ેએવી રીતે કોઇ  ાધિ ક ે

 ાધિોિો ઉપયોગ કયો િોય કે વીજળીિો ઉપયોગ કયો િોય કે જેથી પરવાિેદારિી  ર્વગ  લાઇિ,  ાધિ- ામગ્રી, 

વીજળી પ રવઠા મેઇન્  અિ ેઅન્ય કામો ભયમા ંમ કાય અથવા એવી રીતે ઉપયોગ કરાતો િોવાિુ ંજણાય ક ેજે બીજા 

કોઇ ગ્રાિકિ ેવીજળીિો કાયગક્ષમ પ રવઠો પ રો પાડવામાં અિુચિત કે અયોગ્ય રીતે અવરોધક બિ.ે 

(૪)ગ્રાિક કોઇપણ  મયે વીજ ઉપયોગિો જે ઇરાદો રખાયો િોય/વીજળી પ રી પડાઇ િોય ત ેચ વાયિા અન્ય િેતુ માટ ે

ઉપયોગ કરતો િોવાિુ ંઅથવા પોતાિા જગ્યા માં પરવાિેદારિા મીટર અિે/અથવા  ાધિો  ાથે િેડાં કરતાં િોવાિુ ં

જણાય અથવા પોતાિા જોડાણમાથંી બીજી કોઇ જગ્યામાં વીજળી લાઇિ ચવસ્તાર/પ રવઠાિી છ ટ આપેતો, 

(૫)ગ્રાિક િેતપુ વગક મીટરિી અપ્રાપ્યાતાિી ચસ્થચત ઉભી કર ેઅથવા પ્રાપ્યતા િકાર ેતો ગ્રાિકિ ે ચવતરણ  પરવાિેદારિા 

પ્રચતચિચધ દ્વારા આખરી તારીખ અિે  મયે મીટર રીડીંગિી  ુચવધાઓ પ રી પાડવા માટિેી િોટી  આપવામા ં

આવશ.ે જો ગ્રાિક દશાગવેલ િોટી િ ેઅિુ રવામા ંચિષ્ફળ જાય તો તિેી જગ્યા પરિો ચવજ પુરવઠો કાપી િાખવામા ં

આવશ.ે 

૮.૪ પરવાિેદાર ખંડો ૮.૩(૨), ૮.૩(૪) અિુ ાર જોડાણ કામિલાઉ કપાત કયાગ પછી ગ્રાિકિે િોક્રટ  મોકલશે કે તેણ ે૧૮૦ 

ક્રદવ િી અંદર જોડાણ કપાત કરવાિું કારણ દ ર કરવું અિ ેએમ કરવામાં ચિષ્ફળ જશે તો જોડાણ કાયમીપણે કપાત કરવામા ં

આવશ.ે  

૮.૫ પરવાિેદાર, ગ્રાિકોિું અિચધકૃત પુિગજોડાણ અટકાવવા જોડાણ કપાત કરવાિા પગલાં ઉપર વણગવેલ રીતે લેશે. જ્યારે 

પરવાિેદાર શોધી કાઢે કે જોડાણિે અિઅચધકૃત રીતે ફરી જોડાણ કરવામાં આવ્યંુ છે, ત્યાં પરવાિેદાર અચધચિયમિી કલમ-

૧૩૮િી જોગવાઇ અિ ુાર કાયગવાિી શરૂ કરશે. વધુમા ં પરવાિેદાર શોધી કાઢે ક ે આવી જગ્યામા ં પ રવઠો અન્ય િાલુ 

જોડાણમાંથી પિુગસ્થાચપત કરાયો છે તો તવેા ક્રકસ્ ામાં દશાગવેલ કપાત કરેલ જોડાણિી તમામ બાકી િીકળતી રકમો આવા 

િાલુ જોડાણિા ખાતામા ંતબદીલ કરાશે અિ ેઆવી તબદીલ કરાયેલ બાકી રકમિી િ કવણી િિીં કરાય તો તેિી પ્રક્રક્રયા ખંડ 

૮.૩(૧) પ્રમાણે કરાશે. 
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જોડાણ કાયમી ધોરણ ેકપાત કરવુ:ં 

૮.૬ િીિેિા ક ેોમા ંપ રવઠાિુ ંજોડાણ કાયમી રીતે કપાત કરાશે. 

 (૧)કરાર  માપ્ત થતા ં

(૨) જે કારણ ર પ રવઠાિુ ંજોડાણ કપાત કરાયંુ િોય ત ેકારણ િોક્રટ  મુદતિી અંદર દ ર િ કરાયંુ િોય. 

પરંત ુગ્રાિકિી  ર્વગ   તત ૧૮૦ ક્રદવ  માટ ેબંધ રિ ેક ેજે ગ્રાિકિી ચવિંચતથી કરવામા ંઆવેલ કામિલાઉ જોડાણ િ િોય તેવા 

ક્રકસ્ ામાં ૧૫ ક્રદવ ો પ રા થતાં અથવા એગ્રીમને્ટિી પ્રારંચભક મદુત પ રી િોય તેમા ંબમેાંથી જે મોડું િોય તે પ્રમાણ ેલેચખત િોક્રટ  

આપ્યેથી  મજ ચત  માપ્ત થઈ િોવાિુ ંગણવામા ંઆવશે, તેિાથી અચધચિયમ અન્વયે એગ્રીમેન્ટ િઠેળ બાકી િીકળતી કોઈપણ 

રકમિી વ ુલાત માટિેા પરવાિેદાર અથવા ગ્રાિકિા િકો પર ચવપક્રરત અ ર પડશે િચિ. 

ગ્રાિકિી ચવિતંીથી જોડાણ કપાત કરવુ:ં 

૮.૭ ગ્રાિક પોતાિું જોડાણ કાયમી રીતે કપાત કરાવવા ઇછછે તો તેણે તે માટ ેઅરજી કરવી. પરવાિદેાર સ્થળ પર જ આવી ચવિંતીિી 

સ્વીકૃચત માટ ેલેચખત પિોંિ આપશે. 

૮.૮ પરવાિદેાર ખા  મીટર વાિંિ િાથ ધરશે અિ ેઆવી ચવિતંી મળ્યાિા ૩૦ ક્રદવ માં આવા બીલીંગિી તારીખ  ુધીિી તમામ 

બાકી  માચવષ્ટ કરતી રકમ  ચિત આખરી ચબલ તૈયાર કરશે. િ કવણી મળ્યેથી પરવાિેદાર પિોંિ  પર ‘આખરી ચબલ’ િો ચ તકો 

મારીિ ેપિોંિ આપશે. આ પિોંિ ‘િા-બાકી પ્રમાણપત્ર’ તરીકે ગણાશે. 

પરંત ુગ્રાિક ેઆપેલી િોક્રટ િ ેઆધારે એગ્રીમેન્ટ  માપ્ત કરવામાં આવ ે ત્યારે પરવાિેદાર  માચપ્ત પછીિા ૭ ક્રદવ િી અંદર 

લેચખત જાણ કરશ,ે અિતેેમ કરવામાં ચિષ્ફળ જશ ેતો આવી જાણ ગ્રાિકિે આપી િોવાિુ ંગણવામાં આવશે. 

૮.૯ ત્યારબાદ પરવાિેદારિે આ ચબલિી તારીખ પ વિેી કોઇ મુદત માટિેા કોઇ ખિગ વ  લ કરવાિો કોઇ િક રિેશે િિીં. જોડાણ કપાત 

કયાગ પછી પરવાિેદાર કોઇ ચબલ ઉભું કરશ ેિિીં. 

૮.૧૦ એિ.ટી./ઇ.એિ.ટી. ગ્રાિકો,  ાધિો અિ ે ર્વગ  લાઇિ દ ર કરવા અગંેિુ ંઅંદાજીત ખિગ પણ ભોગવશે. પરવાિેદાર, ચવિતંી 

મળ્યાિા ૧૦ ક્રદવ િી અંદર પિોંિ િેઠળ લેચખતમા ંગ્રાિકિ ેમાગં િોંધ મોકલશ.ે 

૮.૧૧ ગ્રાિકિ ેપ રવઠો પ રો પાડવા કે વીજળીિા વ્િીલીંગ માટ ેચવતરણ પરવાિેદારિ ેગ્રાિક પા થેી વીજળી માટિેુ ંખિગ અથવા ખિગ 

ચ વાયિી બીજી કોઇ રકમ િ િ કવવા બદલ પ રવઠાિુ ંજોડાણ કપાત કરવામા ંઆવ ે તો તિે ે અન્ય કોઇ ચવતરણ પરવાિેદાર 

પા ેથી વીજ જોડાણ મેળવવાિી પરવાિગી મળશ ેિિીં. 

પિુગજોડાણ : 

૮.૧૨ પરવાિેદાર, ગુજરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગ (ચવતરણ પરવાિેદારિી કામગીરીિુ ં ધોરણ) ચવચિયમો,૨૦૦૫ અિ ે  ંબધંીત 

 ુધારાિી જોગવાઇઓ અિ ુાર ગ્રાિકિા વીજ સ્થાપિમાં પિુગજોડાણ કરશ.ે 
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ચવભાગ-૯ 

 ામાન્ય 

૯.૧  ચવતરણ પરવાિેદાર દરેક િવા જોડાણ, ચબલ, મીટર, જોડાણ કપાત કરવુ,ં પિુગજોડાણ અિ ેિોરીિા કે િી પ્રગચત પર િજર  

રાખશે અિ ેઆયોગ દ્વારા િતકી કરેલા ફોમટેમા ં દર ૩ મચિિ ેMIS ક્રરપોટગ આયોગિ ે મોકલશ.ે ચવતરણ પરવાિેદાર તેિી   

વેબ ાઇટ પર પણ તે અપલોડ કરશે. 

પ રવઠાિી ચિષ્ફળતા અિ ેઅવરોધ : 

૯.૨ ચવતરણ પરવાિેદાર, ગ્રાિકિે  તત વીજળી મળે ત ે ુચિચચવત કરવા તમામ વાજબી  ાવિતેીઓ રાખશે. આમ છતા કરારથી 

ચવપરીત બાબતિે આધીિ િોય તે ચ વાય, ચવતરણ પરવાિેદાર, વીજપ રવઠામા ંઅવરોધ/વધઘટિે કારણે ગ્રાિકિ ેથતુ ંકોઇ િુકશાિ 

કે ગ્રાિકિા પ્લાન્ટ અિે  ાધિ- ામગ્રીિે થતાં કોઇ િુકશાિ માટે જવાબદાર રિેશે િિીં. આવો પ રવઠામાં અવરોધ/વધઘટ યુદ્ધ, 

બળવો, િુલ્લડ, ભ કપં,વટંોચળયો, વાવાઝોડુ,ં િડતાલ, મુલકી આંદોલિ, તાળાબધંી, વીજળી, આગ, પ ર, અકસ્માત કે પ્લાન્ટ અિ ે

યંત્ર  ામગ્રીમા ં ત ટફૂટ, SLDC દ્વારા   િવ્યા મજુબ વીજભાર શેડડંગ અથવા ચવતરણ પરવાિેદારિા કાબ  બિારિા કારણોિ ે
 માચવષ્ટ કરતા પરંત ુ તેટલા પ રતા મયાગક્રદત િ િોય તેવા કારણો ર ચવતરણ પરવાિેદાર અિકુ ળ મીક્રડયા મારફત શતય તેટલા 

જલ્દીથી ગ્રાિકિે વીજપુરવઠો પુરો પાડવામા ંઆવતા આવા અવરોધોિો  ભંચવત  મયગાળો જણાવશ.ે 

૯.૩ વીજળીિી ચસ્થચત ક ેબીજી કોઇ ટેકચિકલ કટોકટીિ ેલીધ ેજરૂરી બિ ેતો ચવતરણ પરવાિેદાર જરૂરી લાગ ેતેટલી મુદત માટ ેચવજ 

પુરવઠાિે ઘટાડી શકશે, અલગ પાડી શકશે અથવા તમેાં કાપ મ કી શકશે.  

૯.૪  ચવતરણ પરવાિેદાર, જરૂર જણાય તટેલા  મય માટ ેકાયગક્ષમ કામગીરી માટ ેટેસસ્ટંગ અથવા આઉટજે અથવા મેઇન્ટેિન્  માટ ે

ચવજ પુરવઠો કામિલાઉ ધોરણ ે બંધ કરી શકે છે. જો કે ચવતરણ પરવાિેદાર ઓછામાં ઓછી અગવડતા પડે તે િેત ુર આ 

બાબતિી અગાઉથી જાણ કરવાિો જ્યાં શતય િશે ત્યા ંમિત્તમ પ્રયત્િ કરશે.  

વીજભાર શડેડગં માટ ેજોગવાઇ : 

૯.૫ ગ્રાિકે પરવાિેદાર  ાથે કરેલ કોઇપણ  મજ ચત ક ેઆપેલી બાયંધરીમાં અથવા તેિ ેલાગુ પડતા પ્રશુલ્કમાં  માચવષ્ટ િોય તમે છતાં, 

ગ્રાિક તિેી અચધકતમ માગંિા  દંભગમા ંવીજળીિો ઉપયોગ ચિયંચત્રત કરશે અિ/ેઅથવા રાજ્ય વીજભાર રવાિગી કેન્ર કે રાજ્ય 

 રકાર દ્વારા અથવા પરવાિેદાર દ્વારા ગ્રીડ  ંિાલિ વ્યવચસ્થત જળવાઇ રિ ેત ેમાટે કરેલા કોઇપણ િુકમમાં ચિર્દગષ્ટ િોય તવેી 
રીતે અિ ેતેટલી મદુત માટે વીજ વપરાશ  ીમીત રાખશે. પરવાિેદાર, જથ્થાબંધ/ એિ.ટી. ગ્રાિકોિ ેઓછામાં ઓછી અગવડ પડ ે

તે માટે  શતય તેટલી જલ્દીથી કોઇપણ અિુક ળ માધ્યમિી પધ્ધચત  દ્વારા આવા ચિયંત્રણોિી જાણ કરશે. 

પ રવઠાિો પ્રચતક ળ ઉપયોગ :  

૯.૬ વોલ્ટેજ અિે વીજપ્રવાિિા િામોચિત : કોઇપણ વીજસ્થાપિમાં વોલ્ટજે અિે વીજપ્રવાિ િામોચિત  ક્રડસ્ટોશગિ (Distortion), 

ચવતરણ ચ સ્ટમિે લાગ ુ પડતા કેન્રીત ચવદ્યુત પ્રાચધકરણ (ચગ્રડ  ાથે જોડાણિાં ટેકચિકલ ધોરણો) ચવચિયમો,૨૦૦૭ તમેા ં

વખતોવખત કરેલા  ધુારામા ંચિર્દગષ્ટ કયાગ મજુબિી મયાગદા કરતાં વધવું જોઇએ િિીં. ગ્રાિક, ચિયત મયાગદા  ુધી THDિ ેચિયંત્રણ 

રાખવા યોગ્ય પગલાં લેશે.  

૯.૭ જોડાણિા પોઇન્ટ ેક લ િામોચિત  ક્રડસ્ટોશગિ ૩% કરતાં વધ ુવ્યચતતગત િામોચિત   ાથ ે૫% કરતાં વધવો જોઇએ િિીં અિ ે

જોડાણ પોઇન્ટ ેપ્રવિિ ચ સ્ટમમાંથી ખેંિેલ ક લ િામોચિક ક્રડસ્ટોશગિ ૮% થી વધવુ ંજોઇશે િિીં. 

૯.૮ બધાજ વપરાશકતાગઓએ ક ે જેઓ ચગ્રડ જોડે  માંતર જોડાણમાં વીજ ઉત્પાદિ પ્લાન્ટિું  િંાલિ કર ે છે  તેઓએ ચવતરણ 

પરવાિેદાર ેઠરાવેલ આવા જોડાણ માટેિી  મજ ચતિી શરતોિુ ંપાલિ કરવુ.ં આવા એકમો ચગ્રડિા વ્યવચસ્થત  ંિાલિિા ચિતમાં 

SLDC અથવા ચવતરણ પરવાિેદારે આપેલ કોઇપણ આદેશિું પણ તત્કાલ પાલિ કરવાિું રિેશે. 
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૯.૯ ગ્રાિક ફેઇઝ ચસ્પલ્ટ ગ (ગુજરાતીમાં ટટેા તરીકે ઓળખાય) તમેિા  ચિત કોઇપણ  ાધિ ચવતરણ પરવાિેદારિી પ રવઠા ચ સ્ટમ 

 ાથે જોડેલંુ રાખશ ેિિીં જે ચવતરણ પરવાિેદારિે મતે તિેા બીજા ગ્રાિકોિ ેઅપાતા પ રવઠામાં દખલગીરી કર ેઅથવા િાચિકારક 

અ ર પેદા કરે અિ ેટ ંકા ક ેલાંબાગાળા માટ ેપ રવઠા ચ સ્ટમિ ેખલેલ પિોંિાડ.ે 

માગં તરફિુ ંવ્યવસ્થાપિ 

૯.૧૦ વીજળીિો બગાડ અિે ચબિકાયગક્ષમ ઉપયોગ અટકાવવો તથા પરવાિેદાર ેશરૂ કરેલ માગં તરફિું વ્યવસ્થાપિ અંગિેા કાયગક્રમિા 

અમલમા ંજરૂરી  િકાર આપવો ત ેદરેક ગ્રાિકિી ફરજ બિશ.ે 

કામગીરીિા ંધોરણો અિ ેગ્રાિક ફક્રરયાદ ચિવારણ કાયગપધ્ધચત  : 

૯.૧૧ જેમિે આ  ંચિતાિા અમલ બાબતમા ંકોઇ ફક્રરયાદ િોય તવેા ગ્રાિકો, ચવતરણ પરવાિેદારિી સ્થાચિક કિેરીિો  પંકગ કરી શકે. 

તેઓિ ેતેથી  ંતોષ િ થાય તો પછી તઓે ગજુરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગ(ગ્રાિક ફક્રરયાદ ચિવારણ ફોરમ અિ ેલોકપાલ કિેરી) 

ચવચિયમો,૨૦૧૧ અિે તિેા  ુધારાઓમા ંઠરાવ્યા પ્રમાણે તમેિી ફક્રરયાદોિા ઉકેલ માટે ગ્રાિક ફક્રરયાદ ચિવારણ ફોરમ/ લોકપાલ 

પા ે જઈ શકે.  

મચુતત  

૯.૧૨ આ ઠરાવમાં ચિર્દગષ્ટ કામગીરીિાં ધોરણો, પરવાિેદારિા વીજસ્થાપિ અિે પ્રવૃચતઓિ ે અ ર કરતી કદુરતી આપચત્તઓિી 

ચસ્થચતઓ જેવી ક ેયુધ્ધ, બળવો, મુલ્કી આંદોલિ, િુલ્લડ, ભ કંપ, વટંોચળયો, વાવાઝોડુ,ં િડતાલ, તાળાબંધી, વીજળી, આગ, પ ર 

વગેર ેદરચમયાિ મોક ફ  રિેશે.  

૯.૧3 આ ચવચિયમમા ં માચવષ્ટ ધોરણિુ ંઅપાલિ ઉલ્લંઘિ ગણાશે િિીં, અિ ેપરવાિેદાર ેઅ રગ્રસ્ત ગ્રાિકોિ ેકોઇ વળતર િુકવવાિુ ં

રિેશે િિી, જો આ ઉલ્લંઘિ રાજ્ય પ્રવિિ યુક્રટચલટી/કેચન્રય  પ્રવિિ યુક્રટલીટી, ચગ્રડ ચિષ્ફળતા, પ્રવિિ પરવાિેદારિા િેટવકગ 

પર ફોલ્ટ રાજ્ય વીજભાર રવાિગી કેન્રે આપેલી   િિાઓિે, ક ેજેિા ંપર ચવતરણ પરવાિેદારિો  કોઈ કાબુ િથી. 

િોક્રટ િી બજવણી : 

૯.૧૪ અચધચિયમિી કલમ-૫૬ િેઠળિી િોક્રટ   ચિત પરવાિેદાર દ્વારા ગ્રાિકિે આપેલી કોઇપણ િુકમ/િોક્રટ , ગ્રાિક દ્વારા 
પરવાિેદારિે જણાવેલ  રિામે રિેતી વ્યચતતિે િાથોિાથ આપવામાં આવે ક ેગ્રાિકિા  ાિા ટપાલ  રિામ ેરજીસ્ટડગ ટપાલથી 

મોકલવામાં આવ ેતો તિેી યોગ્ય રીતે બજવણી કરી િોવાિુ ંગણાશે. 

 પરંત ુવ્યચતતગત ગ્રાિકિા કે માં, ગ્રાિકિા પચત/પચત્િ ક ેતિેા અચધકૃત પ્રચતચિચધિ ેઅિ ેપેઢી, કપંિી કે ચિગમિા કે મા ંમિેેજીંગ 

ક્રડરેતટર, ક્રડરેતટર ક ેમુખ્ય અચધકારી કે આવી પેઢીિી અચધકૃત વ્યચતતિે બજાવેલી િોક્રટ  આ  ંચિતાિા િેત ુમાટે યોગ્ય બજવણી 

કરાયેલ છે તેમ ગણવામાં આવશ.ે 

૯.૧૫ ગ્રાિક દ્વારા ચવતરણ પરવાિેદાર  ાથિેો કોઇપણ પત્ર-વ્યવિાર/િોક્રટ , ચવતરણ પરવાિદેારિે ઉદ્દેશીિ ેલેચખતમા ંઅપાઇ િોય 

અિ ેગ્રાિકિ ેચબલ જ્યાંથી અપાતુ ંિોય તે કિેરીિે િાથોિાથ, ટપાલથી ક ેકાયદા અન્વયે માન્ય બીજી કોઇ પધ્ધચતથી  આપવામા ં

આવે તો ત ેયોગ્ય રીતે  અપાયેલ િોવાિુ ંગણવામાં આવશ.ે 

૯.૧૬  ગ્રાિક િોક્રટ  લેવાિો ઇન્કાર કરે તો બજવણી િીિે મજુબ કરાશે. 

(૧) બ ે ાક્ષીઓિી િાજરીમા ંગ્રાિકિા જગ્યા પર િજર ેપડ ેતવેા સ્થળે લગાડીિે િોક્રટ િો ફોટોગ્રાફ લેવો; અથવા  

(૨)  બંંચધત ચવસ્તારમાં  ામાન્યપણ ેવંિાતા દૈચિક વતગમાિપત્ર(ત્રો)મા ંિોક્રટ  પ્રકાચશત કરી પરવાિેદારિા રેકડગમા ંરાખવી.  

      આ બમેાંથી એક િોક્રટ  બજવણી તરીકે પયાગપ્ત ગણાશે. 
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બિુચવધ ઉલ્લઘંિ 

૯.૧૭ કોઇ ગ્રાિક, એક જ  ર્વગ  જોડાણમાં એક કરતાં વધ ુવખત ઉલ્લંઘિ કરે તો દરેક ઉલ્લંઘિ અંગ ેઅલગથી કાયગવાિી િાથ ધરવામાં 

આવશ.ે આવા દરેક ઉલ્લંઘિ માટ,ે લાગુ પડે તે પ્રમાણે દંડ અલગથી વ  લ કરાશે. 

રદ કરવુ ંઅિ ેઅપવાદ: 

૯.૧૮ આ  ંચિતામાં અન્યથા જોગવાઇ કરી િોય તે ચ વાય ગજુરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રણ આયોગ(વીજળી પ રવઠા  ંચિતા અિે  ંબંચધત 

બાબતો) ચવચિયમો,૨૦૦૫ અિ ેતેમાં કરેલા  ુધારાઓ  અિીં રદ કરવામા ંઆવે છે. 

૯.૧૯ આવા રદ કરેલ તમે િોય છતાં; 

(૧) આવા રદ કરાયેલ ચવચિયમો અન્વયે કંઇપણ કરાયેલ િોય  અથવા પગલાં લેવાયેલ િોય અથવા કાયગવાિી શરૂ કરાઈ િોય કે જે 

ચવજ અચધચિયમ  ાથે અ ંગતતા િ ધરાવતા િોય તો તવેા પગલાંઓ આ  ંચિતા િેઠળ લીધેલાં િોવાિુ ંગણવામાં આવશ.ે 

(૨) આયોગ કોઇપણ જોગવાઇમાં  ુધારો, ફેરફાર કે  ુધારા-વધારા કરી શકશે અથવા આ  ંચિતાિી કોઇ ભ લ ક ેખામી દ ર કરી 

શતશે. 

અથગધટિ : 

૯.૨૦ આ  ંચિતા િેઠળિી જોગવાઇઓ, અમલમા ંિોય તેવા કોઇપણ ચિયંત્રણો અિ ેિુકમો ઉપરાંત ૨૦૦૩િા વીજળી અચધચિયમ 

અિ ે તે િેઠળ કરેલા ચિયમોિી જોગવાઇઓિા તમામ બાબતોમાં  ંબધ  િોવા તરીક ે વાંિવી અિે તિેું અથગઘટિ કરવું. આ 

ચવચિયમોમાં  માચવષ્ટ કોઇપણ બાબત, અમલમા ં િોય તેવા કોઇપણ અચધચિયમ કે કાયદા અન્વયે ચવતરણ પરવાિેદાર અિ ે

ગ્રાિકિા િતકો ક ેઉપાયોિે ઘટાડશે િિીં ક ેબાધક બિશે િિીં. 

છ ટછાટિી  ત્તા અિ ેમશુ્કલેીઓ દ ર કરવાિી  તા: 

૯.૨૧ આયોગ, જાિેર ચિતમા ંઅિે લેચખતમાં િોંધવાિાં કારણો ર આ  ંચિતાિી કોઇપણ જોગવાઇમાં છ ટછાટ આપી શકશે. 

૯.૨૨ આ  ંચિતાિી કોઇપણ જોગવાઇિ ેઅમલી બિાવવામા ંમુશ્કેલી ઉભી થાય અથવા કોઇ જોગવાઇિા અથગઘટિમાં ચવવાદ ઉભો 

થાય તો આ બાબત તાત્કાચલક આયોગિે મોકલી શકાશ.ે આયોગે લાગતા વળગતા લોકો  ાથ ેિિાગ ચવિારણા કરીિે જરૂરી આદેશો 

આપશે. પરંત ુઆયોગ પ રતા કારણ વગર પણ ૩ મચિિાિા  મયગાળા કરતા વધ ુ ચવલંબ પછી ફાઈલ થયેલ  ંદભગિે ધ્યાિમા ં

લેવાિો ઇન્કાર કરી શક ેછે. 

આયોગિી અતંગગત  ત્તાિો બિાવ : 

૯.૨૩ આ  ંચિતામા ં માચવષ્ટ કઇંપણ, ન્યાયિા ઉદ્દેશોિ ેપક્રરપ ણગ કરવા અથવા આયોગિી કાયગવાિીિો દુરૂપયોગ અટકાવવા જરૂરી િોય 

તેવા િુકમો કરવાિી ગજુરાત ચવદ્યતુ ચિયંત્રક આયોગિી અંતગગત  તાિે મયાગક્રદત કરી શકશે િિી અથવા અ ર કરી શકશે િિી. 

૯.૨૪ આ  ંચિતામા ં માચવષ્ટ કઇંપણ આયોગિ ેખા   ંજોગોિ ેઅિ ેલેચખત િોંધણીિા ંકારણોિ ેપિોિી વળવા જરૂરી જણાય ત્યારે, 

વીજઅચધચિયમિી જોગવાઈઓિ ે ુ ંગત િોય તેવી કાયગવાિી કરવા રોકી શકશે  િચિ.  

૯.૨૫ આ  ંચિતામાં  માચવષ્ટ કઇંપણ સ્પષ્ટ કે ગર્ભગત રીતે, ગજુરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગિે ચવજ અચધચિયમિમાં  માચવષ્ટ બાબતો 

કે જેિા માટ ે કોઇ  ંચિતા તૈયાર િ કરવામા ંઆવી િોય તેવી બાબત િાથ ધરતા ં ક ે તિેા માટ ે કોઇપણ  ત્તા અમલમા ંમ કતા ં

અટકાવશે િિીં અિે આયોગ તિે ેયોગ્ય લાગે ત ેપ્રમાણ ેઆવી બાબતો,  ત્તા ક ેકાયો અંગ ેકામ િાથ ધરી શકશે. 

તા.૨૨/૦૯/૨૦૧૫                                                                                                

ગાધંીિગર રૂપવતંસ ઘં, આઇ.એ.એ . 

   ચિવ 

  ગજુરાત ચવદ્યતુ ચિયતં્રક આયોગ 

  ગાધંીિગર 

------------- 
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જોડાણ-૧ 

અરજી પત્રક  – િવુ ંવીજ જોડાણ/ વીજભાર વધારો/ વીજભાર ઘટાડો/ પિુગ:જોડાણ (ખતેીવાડી)/ િામમા ંફરેફાર/સ્થળ ફરેફાર/ િગંામી 

વીજ જોડાણ/વીજ જોડાણમા ંફરેફાર/ ગ્રાિકિી વીજકક્ષામા ંફરેફાર(િળવા દબાણિા વીજ જોડાણો માટે)  

પત્રક (ફોમગ એ-૧) 

 

                    અરજીિી તારીખ 

          

 

િોંધ : (૧) અરજદારિે ચવિંતી છે કે તિેું/તેણીિું પુર િામ અિ ે ંપણુગ ચવગતો  ુવાછય અક્ષર ેદશાગવી  િી કરવી.   

  (૨) લાગુ પડતા વીજદર માટે આ  ાથ ે ામેલ માગગદર્શગકા એિેક્ષર-૧ જોવી. 

            વધ ુચવગતો ...................(પરવાિેદાર વબે ાઇટિુ ં રિામું) વેબ ાઇટ પરથી ઉપલબ્જધ રિશેે. 

પ્રચત, 

િાયબ ઇજિેર 

ચવતરણ પરવાિેદારિુ ંિામ 

પેટા-ચવભાગીય કિેરી 

કિેરીિા ઉપયોગ માટ ે

અરજદારિો તાજેતરિો 

પા પોટગ  ાઇઝિો ફોટો 

ક્રમ િબંર  

ર ીદ િં. અિે તારીખ  

અરજી િંબર.  

ગ્રાિક િંબર.  

કરારીત વીજભાર  

લાગુ પડતો વીજદર  
 

િંુ/ અમે આથી મારી/અમારી, માચલકીિા/કબ્જજાિા સ્થળમા ંવીજપ રવઠો પ રો પાડવા િવુ ં વીજજોડાણ/પીડી ીિુ ં પુિ:જોડાણ/ િયાત 

જોડાણમાં ફેરફાર/િંગામી વીજ જોડાણિી ચવિંતી કરીએ છીએ. 
 

અરજદાર અિે સ્થળિી િી ચવગતો (જયાં વીજપ રવઠાિી જરૂરી છે):  (લાગ ુપડતા  ામે √ ચિશાિી કરો)    

૧: અરજીિો પ્રકાર; 

૧ િવુ ંવીજજોડાણ  ૬. સ્થળ ફેરફાર  

૨ વીજભાર વધારો  ૭. િંગામી પ રવઠો  

૩ વીજભાર  ઘટાડો  ૮. વીજ જોડાણમાં ફેરફાર  

૪ પુિ:જોડાણ(ખતેીવાડી)  ૯ ગ્રાિકિી વીજકક્ષામા ફેરફાર  

૫ િામમાં ફેરફાર     

 

વીજભાર વધારો/વીજભાર ધટાડો/ પિુ:જોડાણ(ખેતીવાડી)/ િામમાં ફેરફાર/ સ્થળ ફેરફાર/ િંગામી પ રવઠો/ વીજ જોડાણમાં ફેરફાર/ 

ગ્રાિકિી વીજકક્ષામા ફેરફાર માટ;ે 

 

 

ગ્રાિકિુ ંિામ ગ્રાિક િંબર 
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૨ : વીજવપરાશિો િતે ુ: 

૧ ઘરવપરાશ  ૫. ખેતીવાડી  

૨ વાચણજ્ય  ૬. પાણી પુરવઠા  

૩ ઔદ્યોચગક  ૭. સ્ટ્રીટ લાઇટ   

૪  ંસ્થાકીય  ૮. અન્ય - દશાગવવ ુ  

 

૩:ઉદ્યોગ/વાચણજ્ય એકમ/  સં્થાિો પ્રકાર : 

 

 

 

 

૪:અરજદારિો વધૈાચિક દરજ્જો: 

  માચલક   ભાડ આત   બાજુિા ગ્રાિક િંબર  

 

૫.:અરજદારિુ ંપ રૂ ંિામ અિ ે રિામુ ં(જ્યા ંચવજપ રવઠો માગંલે છે)  

 

અરજદારિુ ંિામ :  અટક           પ્રથમ િામ 

  

         મધ્ય િામ  

 

 

શેરી/ ો ાયટી/એપાટગમેન્ટ/એસ્ટટેિુ િામ :   

 

 
 

ઘર/ફ્લેટ િંબર.      

 
 

પ્લોટ  બ પ્લોટ/શડે િંબર. 

 
 

શેરી/મિોલ્લો 

 

 

 

ગામ/િગર/શિેરિુ ંિામ  ાથે જમીિ  વ ેિંબર  

 

 
 

વોડગ િં/િજીકિુ ં ીમાચિિિ 
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     ગામ/િગર/શિેર     તાલુકા               ચજલ્લો        ચપિ કોડ 

       

      

૬. િાલિુ ંપત્રવ્યવિારિુ ંરિામુ ં(પત્રવ્યવિાર માટ)ે 

 

 

 

 

ટચેલફોિ િબંર. 

 

........................................... 

મોબાઇલ િબંર. 

 

........................ 

ઇ.મઇેલ એડ્ર ે 

 

........................................... 

 

૭ : વીજભારિી ચવગત (ક્રકવો/એિપી) 

 

સ ગંલ ફેઝ (૬ ક્રકલોવોટ  ધુી)                               થ્રી ફેઝ (૬ ક્રકલોવોટથી વધુ ૧૦૦ ક્રકલોવોટ  ુધી) 

 

 

ચવગત 

 

િવુ ં

જોડાણ 

િયાત કરારીત 

વીજભાર 

વીજભાર વધારો/વીજભાર 

ઘટાડો 
કલુ વીજભાર 

લાઇટ, પંખા અિે અન્ય ઉપકરણો     

મોટીવ પાવર વીજભાર     

કુલ     

 

૮.    પિુ:જોડાણ/સ્થળ ફરેફાર/(ફતત ખતેી ચવષયક વીજ જોડાણ માટ)ે  

 

      ગ્રાિકિું િામ ( ચબલિી િકલ જોડવી)                        ગ્રાિક િંબર 

   

  

િાલિો જમીિ  વ ેિંબર િવો જમીિ  વ ેિબંર (સ્થળ ફેરફારિા ક્રકસ્ ામાં) 

જમીિ  વ ેિબંર ગામ જમીિ  વ ેિબંર ગામ 

    

 

૯. િામમા ંફરેફાર :   

ગ્રાિક િંબર :   

                            

  
 

                            

જ િા ગ્રાિકિુ ંિામ :                 

 

િવા ગ્રાિકિુ ંિામ :   
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૧૦.  ર્વગ  રૂપાતંર : 

 

૧. જો વીજજોડાણમા ફેરફાર માટે ચવિંતી 

િોય તો (લાગુપડ ેત્યાં ચિશાિી કરો) 

 

(એ) િળવા દબાણિી સ ંગલ ફેઝમાથંી િળવા દબાણ થ્રી 

ફેઝમા ંબદલવા 
 

(બી) િળવા દબાણ થ્રી ફઝેમાંથી િળવા દબાણ સ ગંલ ફઝેમા ં

બદલવા 
 

( ી) ભાર ેદબાણમાથંી િળવા દબાણમાં બદલવા  

(ડી) અન્ય (દશાગવવુ)  

૨ જો ગ્રાિકિી વીજકક્ષામા ફેરફાર કરવાિો 

િોય તો કૈ વીજ કક્ષામા ફેરફાર ઇછછે છે 

તે જણાવવુ.ં 

 

(આ  ાથે  ામેલ તમામ વીજદર વગગિી  યાદી જોવી)  

 

૧૧.   ામલે કરવાિા દસ્તાવજેોિી યાદી 

I. આ અરજીપત્રક   ાથ ેજોડેલ ઓળખપત્ર; 

- વ્યચતતગત અરજદારિા ક્રકસ્ ામાં (કોઇપણ 

એક) 

(૧) િ ટંણી ઓળખ કાડગ;   

(૨) પા પોટગ;   

(૩) ડ્રાઇસવંગ લાઇ ન્ ;   

(૪) રેશિકાડગ;   

(૫)  રકારી  ંસ્થા દ્વારા અપાયેલ ઓળખ કાડગ;   

(૬) પાિ કાડગ;    

(૭) ગ્રામ્ય કક્ષાિા લાગ ુપડતા  રકારી કમગિારી દ્વારા 
અપાયેલ ઓળખ પ્રમાણ પત્ર;  

  

(૮) આધાર કાડગ.    

-જો અરજદાર કંપિી, ્સ્ટ, શૈક્ષચણક  ંસ્થા, 

 રકારી ચવભાગ વગેર ેિોય તો તવેા ક્રકસ્ ામા ં

 ક્ષમ  ત્તાચધશ ે(જેમ ક ેબ્રાન્િ મિેેજર, આિાયગ, કાયગપાલક 

ઇજિેર વગેર)ે જરૂરી ઠરાવ/ ંસ્થાિા ઓથોરીટી લેટર  ાથ ે

જોડી અરજીપત્રકમાં  િી કરવી. 

  

 

II. જેિ ેમાટે વીજળી જોડાણ માગંવામાં આવ્યંુ તિેા કબ્જજાિી માચલકીિી  ાચબતી (કોઇ એક  ામ ેચિશાિી કરો)  

 

૧. રજીસ્ટડગ વેિાણ દસ્તાવેજ અથવા લીઝ ડીડ અથવા ખેતીવાડીિા ક્રકસ્ ામાં  ૭/૧૨, ૮-અ અિ ે

િકપત્રક(૬-અ)િી િકલ 

 

૨. મ્યુચિચ પલ વેરાિી પિોંિ અથવા માગં િોક્રટ  અથવા અન્ય લાગ ુપડતા દસ્તાવજેો  

૩. ફાળવણીપત્ર  

૪ જો અરજદાર જગ્યા િો માચલક િથી પણ કબજેદાર છે તણેે ઉપરોતત એક થી ત્રણ માથંી કોઇપણ એક 

દસ્તાવજે અિ ેજગ્યાિા માચલકિું “િા વાધંા પ્રમાણપત્ર” આપવાિું રિેશે. 

 

 

 

III. િાલિા  રિામાિો પુરાવો (કોઇ એક  ામે ચિશાિી કરો) : 
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(૧) િ ટંણી ઓળખ કાડગ   

(૨) પા પોટગ  

(૩) ડ્રાઇસવંગ લાઇ ન્   

(૪) રેશિકાડગ  

(૫)  રકારી  ંસ્થા દ્વારા અપાયેલ ઓળખ કાડગ   

(૬) િયાત બેન્ક ખાતાિું સ્ટેટમેન્ટ  

(૭) તાજેતરિું પાણી/ટેલીફોિ/ઇલેતટ્રી ીટી/ગ ેિા ંજોડાણિુ ંતાજેતરિુંબીલ  

(૮) ઇન્કમ ટતે  એ ે મેન્ટ િંબર  

(૯) આધાર કાડગ  

 

IV. લાગુ પડતા અન્ય દસ્તાવજેો (દશાગવવુ)ં 

__________________________________________________________________________________ 

૧૨: ગ્રાિકિા િામ ેપરવાિદેારિી કામગીરીિા ચવસ્તારમા ંવીજબીલિા લણેા બાકી છે? : િા/િા 

 

૧૩:વીજ જોડાણ મગંલે જગ્યામાટ ેઅરજી કરી િોય ત ેજગ્યા માટ ેવીજબીલિા લણેા બાકી છે? : િા/િા 

 

૧૪: ગ્રાિક જેિી  ાથ ે માચલક, ભાગીદાર, ડીરકેટર ક ે મિેજેીંગ ડીરકેટર તરીકે જોડાયલે િોય તવેી કોઇ પઢેી  ામ ે પરવાિદેારિી 

વીજબીલિા લણેા બાકી છે? : િા/િા 

(પ્રચિ ૧૨, ૧૩ અિે ૧૪ માટ ેજવાબ ‘િા’ િોય તવેા કોઇ પણ  ંજોગોમાં અલગ કાગળ પર ચવગતો દશાગવવી) 

૧૫: બાિંધેરી: 
 

િંુ/અમે આ  ાથે બાિંેધરી આપીએ છીએ કે, 

 

(એ) મારી જાણકારી મજુબ આ અરજીમાં આપેલી માચિતી  ાિી છે. 

(બી) િંુ/અમો, પરવાિેદાર વીજપ રવઠો શરૂ કર ે ત ે તારીખ પછીિાં મચિિાિા ં પ્રથમ તારીખથી બે વષગ  ધુી વીજપુરવઠો મેળવવાિી 

ઇછછા રાખીએ છીએ અિે ચવતરણ પરવાિદેાર  ાથે ત ેમાટે  િમત છીએ. 

( ી) મ/ેઅમો, ગુજરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગ (ગજુરાત વીજળી પ રવઠા  ંચિતા) ચવચિયમોિુ ં વાંિિ કરેલ છે તમેજ તિેી શરતો 

પાળવા માટે બધંાયેલ છંુ/છીએ. 

(ડી) િંુ/અમો ચિયમીત રીત ેવીજલેણ લાગુ પડતા વીજદરો અિ ેઅન્ય ખિગ  મુજબ ભરપાઇ કરીશ/કરીશંુ. 

(ઈ) િંુ/અમો, મીટર, કટ-આઉટ અિ ેસ્થાપિિી  રુક્ષા અિ ે લામતી જવાબદારી લઉં છંુ/લઇએ છીએ. 

તારીખ   :       અરજદાર ગ્રાિકિી  િી/અચધકતૃ  િી 

સ્થળ:        િામ: 

(અરજદાર અંગ ઠાિું ચિશાિ લગાવે ત્યારે  ાક્ષીિી  િી તથા િામ જણાવવુ ંજરૂરી છે.) 

(પેઢી/ભાગીદારી/ચલચમટેડ કપંિી, વકાલતિામું ધરાવતી વ્યચતતિી  િી  ાથ ે ંસ્થાિો અચધકૃત  ીતકો લગાવવો ફરજીયાત છે.)  
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િોંધ : 

અરજીપત્રક  ાથ ેઓળખપત્ર, જગ્યાિી માલીકી/કબ્જજાિો પુરાવો અિે િાલિા  રિામાિો પુરાવો  ઉપરાંત િીિેિા દસ્તાવજેો મજુબિા 

દસ્તાવજેો  ામેલ કરવા : 

(૧) ભાગીદારી પેઢીિા ક્રકસ્ ામાં – અરજદાર ે ભાગીદારી દસ્તાવેજ અિ ે અરજદારિ ે અરજીપત્રકમા ં  િી કરવાિો અિ ે

કરારિામામાં  િી કરવાિો અચધકાર આપતો પત્ર. 

(૨) જાિરે અિે અથવા ખાિગી લીમીટેડ કપંિીિા ક્રકસ્ ામાં અરજદાર ે મમેોરેન્ડમ અિ ેઆટીકલ ઓફ એ ો ીએશિ તથા 

 ંસ્થાપિ પ્રમાણપત્ર( ટીફીકેટ ઓફ ઇન્કોપોરેશિ) તમેજ અરજદારિે અરજીપત્રકમાં  િી કરવાિો અિ ેકરારિામામાં  િી 

કરવાિો અચધકાર આપતો પત્ર. 

(૩) િોતક  અરજદારિા વગગ માટિેા અન્ય દસ્તાવજેો 

(૧)ઓધૌચગક ગ્રાિક: અચધકૃત ઓધૌચગક પરવાિો, જો લાગુ પડત ુિોય તો, તેમજ જમીિિો ચબિખેતી િેતુ માટિેા     

     વપરાશિે અચધકૃત કરતો મજુંરીપત્ર અથવા વીજ જોડાણ િાલુ કયાગ પિેલા ચબિખેતીિુ ંપ્રમાણપત્ર આપવાિી   

     બાંિેધરી  ાથે ચબિખેતી કરવા માટે કરેલ અરજીિી િકલ. 

  (૨)ખેતીચવષયક ગ્રાિક:  ક્ષમ  ત્તાચધશિુ ંટ્યુબવેલ માટિેુ ં“િા વાધંા પ્રમાણપત્ર” જો લાગુ પડત ુિોય તો 

     (૩)ચબિરિેણાંક અિે િંગામી માળખુ: િગરચિગમ/ િગરપાચલકા/ િગરપંિાયત/ ગ્રામ ભા/ ગ્રામપિંાયત/ જમીિ    

                  ચવકા   ત્તામંડળ / જમીિ ચવકા   ત્તાચધશિુ ંચબિરિેણાંક અિ ેિગંામી માળખા અગંિેું “િા વાધંા પ્રમાણપત્ર” 

 (૪)ગરીબી રેખાિી િીિેિા વગગિા ં(બી.પી.એલ) ગ્રાિકો:  ક્ષમ રાજ્ય  રકારિા  ત્તાચધશ દ્વારા અપાયેલ    

                બીપીએલ કાડગ 

(૪)વાર દાર ચ વાયિા િામમા ંફેરફારિા ક્રકસ્ ાઓમાં: િયાત ગ્રાિકિુ ં “િા વાધંા પ્રમાણપત્ર” જો શતય િોય તો અિ ેરજીસ્ટડગ 

વેિાણ દસ્તાવજે/ભાડાિીઠ્ઠી દસ્તાવેજ/વાર ાઇ દસ્તાવજે/વાર ાઇ પ્રમાણપત્ર (અન્ય દસ્તાવજેો િોય તો દશાગવવા) 

 

(૫) વાર દારિા ંક્રકસ્ ામા ંિામમાં ફેરફાર માટે: રજીસ્ટડગ દસ્તાવેજ/વાર ાઇ અથવા કાયદે રિા વાર દારિુ ંપ્રમાણપત્ર/પક્રરવતગિ 

ખત (અન્ય દસ્તાવજેો િોય તો દશાગવવા) અિ ેજ્યારે કોઇ એક વાર દારિા િામ ે િામમા ં ફેરફાર થતુ ં િોય ત્યાર ે અન્ય 

વાર દારોિું “ િા વાંધા પ્રમાણપત્ર” મૃત ગ્રાિકિાં ક્રકસ્ ામાં “મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર” જરૂરી છે. 

(૬) વીજભાર વધારો/વીજભાર ધટાડો/ પિુ:જોડાણ(ખેતીવાડી)/ િામમા ંફેરફાર/ સ્થળ ફેરફાર/ િગંામી પ રવઠો/ વીજ જોડાણમા ં

ફેરફાર/ ગ્રાિકિી વીજકક્ષામા ફેરફાર/સ્થળ ફેરફારિા ક્રકસ્ ામા:ં જો ગ્રાિકિા ઉપકરણોમાં ફેરફાર કરલે િોય તો લાય ન્  

ધરાવતા ઇલેતટ્રીકલ કોન્ટ્રાકટરિુ ંકામ પુરંૂ કયાગિું પ્રમાણપત્ર તેમજ ટેસ્ટ રીપોટગ.  

(૭) િવા ઔદ્યોચગક જોડાણ અથવા વીજભાર વધારાિા ક્રકસ્ ામાં: પ્રદ ષણ કે પયાગવરણિા રચષ્ટકોણથી  ક્ષમ  ત્તાચધશિું “ િા 

વાંધા પ્રમાણપત્ર” જરૂરી િોય તો તે જોડવાિું રિેશે. 

(૮)  તમામ જોડેલ દસ્તાવજેી પુરાવાઓ સ્વયં પ્રમાચણત કરવાિા રિશેે. 

ચબડાણ : એિકે્ષર- III 
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જોડાણ-૨ 

અરજી પત્રક  – િવુ ંવીજ જોડાણ/ વીજભાર વધારો/ વીજભાર ઘટાડો/ િામમા ંફરેફાર (ભાર ેદબાણિા/અચત ભાર ેદબાણિા વીજ 

જોડાણ માટ)ે  પત્રક (ફોમગ એ-૨) 

 

                                                                                                              એિ.ટી. જોડાણ િંબર          

 
 

                                                                       અરજીિી તારીખ 

        
 
 

િોંધ : (૧) અરજદારિે ચવિંતી છે કે તિેું/તેણીિું પુર િામ  પંુણગ ચવગતો  ાથે  વુાછય અક્ષરે દશાગવી  િી કરવી.     

            વધ ુચવગતો ................................ (પરવાિદેાર વેબ ાઇટિુ ં રિામુ)ં વેબ ાઇટ પરથી ઉપલબ્જધ રિેશે. 
 

પ્રચત, 

િાયબ ઇજિેર 

ચવતરણ પરવાિેદારિુ ંિામ 

પેટા-ચવભાગીય કિેરી 

કિેરીિા ઉપયોગ માટ ે

અરજદારિો તાજેતરિો 

પા પોટગ  ાઇઝિો ફોટો 

ક્રમ િબંર   

ર ીદ િં. અિે તારીખ  

અરજી િંબર.  

ગ્રાિક િંબર.  

કરારીત વીજભાર  

લાગુ પડતો ચવજદર   
 

િંુ/ અમો, આથી મારી/અમારી, માચલકીિા/કબ્જજાિા સ્થળમા ં ભાર ે દબાણ/અચત ભાર ે દબાણિો વીજપ રવઠો પ રો પાડવા િવુ ં

વીજજોડાણ/ િાલિા જોડાણમા ંફેરફાર/િંગામી જોડાણ આપવા માટે આપિે ચવિંતી કરંૂ છંુ/કરીએ છીએ. 

 

૧. અરજદાર/  ંસ્થાિું િામ  

૨. ચપતા/પચત/ક્રડરતેટર/ભાગીદાર/ટ્રસ્ટીિું િામ  

૩. જોડાણિો પ્રકાર   િવું              તબદીલ        વીજભાર 

વધારો/ઘટાડો 

મ ળ ગ્રાિકિુ ંિામ 

 
 

૪. પત્ર વ્યવિાર માટ ે રિામુ ં  

૫. જ્યા ં િવા જોડાણ માટે અરજી કરી િોય/િાલિુ ં

જોડાણ ખ ેડવું જરૂરી િોય તિેું  રિામુ:ં 

(સ્થળ ઓળખાણ માટ ે ીમા ચિન્િો દશાગવવા)  

 

૬. પ રવઠો જે વોલ્ટજેે જરૂરી િોય તે ક્રક.વોલ્ટ (લાગ ુ

પડતી કટેેગરી  ામે ટીક કરવુ)ં 

૧૧ 

ક્રક. 

વોલ્ટ  

૨૨ 

ક્રક. 

વોલ્ટ 

૩૩ 

ક્રક. 

વોલ્ટ 

૬૬ 

ક્રક. 

વોલ્ટ 

૧૧૦ 

ક્રક. 

વોલ્ટ 

૧૩૨ 

ક્રક 

.વોલ્ટ 

૨૨૦ 

ક્રક. 

વોલ્ટ 

૪૦૦  

ક્રક. 

વોલ્ટ 
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૭. પ રવઠાિો પ્રકાર(કાયમી/િંગામી)   

૭.(અ) પ રવઠો િગંામી િોય તો જરૂક્રરયાતિી મદુત ચિર્દગષ્ટ 

કરો 

તારીખથી : 

તારીખ  ુધી 

૮. જેિા માટે અરજી કરી િોય ત ેકરાર માગંિી ચવગતો 

: (ક્રક.વો./ કે.વી.એ.માં) 

 

૯. વીજ જરૂક્રરયાત ક્રક.વો.મા ં િવુ ં

જોડાણ 

        કરાર માંગમાં ફેરફાર  

િાલુ 

કરાર માગં  

વધારો/ઘટાડો 

 

 ુધારેલ 

કરાર 

માંગ 

   

૧૦. વીજ પ રવઠો જ્યારથી જોઇતો િોય તે અંદાજીત 

તારીખ 

 

૧૧. વીજ સ્થાપિિો િેત ુ માલ ઉત્પાદિ/ વેા 

૧૨. પ ંદ કરેલ પ્રશુલ્કિો પ્રકાર  

૧૩. કરાર માગં પ્રોજેતશિ માટ ે આધાર-ધારેલો 

ચવચવધતા પરીબળ 

 

૧૪. ઉત્પાદિ ક્ષમતા  

૧૫. કામ કરતી પાળીઓ  

૧૬. અરજદારિી કાિ િી ચસ્થચત : 

(જેમકે, માચલકી/ ભાગીદારી/ પ્રાઇવેટ ચલચમટેડ/ 

પચબ્જલક ચલચમટેડ/ મડંળી/  રકારી ચવભાગ/  રકારી 

ઉપક્રમ)  

 

૧૬.(અ) િોંધણી િંબર અિ ેતારીખ  

૧૭. ઔદ્યોચગક જગ્યાઓ ચવક ાવતી  ંસ્થાિુ ંિામ  

૧૮. કબ્જજા પત્ર અથવા ચબિ-વાંધાપ્રમાણ પત્ર િંબર: 

 

તારીખ : 

 

૧૯.  ંસ્થાએ આપેલ િકલ જોડવી  

૨૦. ઉપરિું યુચિટ બીજા કોઇ સ્થળે તયારેય કામ કરતુ ં

િતું અથવા જોડાણ માટ ેઅરજી કરી િતી.(જો િા, 

તો ચવગતો આપવી) 

(ક) મજં ર કરેલ વીજભાર 

(ખ) જોડાણ િં. 

(ગ) િ કવણી બાકી િોય તો 

૨૧. ભ તકાળમા ં જગ્યા માટે વીજળી જોડાણિી 

માંગણી કરી િતી: (જો િા, તો ચવગતો આપવી) 

(ક) મજં ર કરેલ વીજભાર 

(ખ) જોડાણ િં. 

(ગ) િ કવણી બાકી િોય તો 

૨૨. જમીિ  ંપાદિિી ચસ્થચત  

૨૩. વૈદ્યાચિક જરૂરીયાત મજુબ.................... 

પા ેથી જરૂરી  ંમચત/ચબિ-વાંધા પ્રમાણપત્ર 

મેળવેલ છે કે કમે?(પ્રદ ષણ ચિયંત્રણ બોડગિી યાદી 

પ્રમાણે લાગ ુ પડતું િોય તો) (જો, િા તો િકલ 

જોડો) 

 

૨૪. પરવાિેદારિી કામગીરીિા ચવસ્તારમાં ગ્રાિકિા 

િામ ેકોઇ વીજળીિી રકમ બાકી છે ક ેકમે? 

િા/િા 
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૨૫. જે જગ્યા  માટે જોડાણિી અરજી કરી િોય તિેા 

માટ ેકોઇ વીજળીિી રકમ બાકી છે કે કમે? 

િા/િા 

૨૬. ગ્રાિક જેિી  ાથે માચલક, ભાગીદાર, ક્રડરેતટર ક ે

મેિેજીંગ ક્રડરેતટર તરીક ે  ંકળાયેલ િોય તેવી કોઇ 

પેઢી પા ે પરવાિેદારિી કોઇ વીજળી રકમ બાકી 

છે ક ેકમે? 

િા/િા 

(જો પ્રચિ ૨૪,૨૫ અિે ૨૬ માટ ેકોઇ પણ ક્રકસ્ ા માટે જવાબ િા માં િોય તો અલગ પપેર પર ચવગતો દશાગવવી) 

બાિંધેરી: 

િંુ/અમે આ  ાથે બાિંેધરી આપીએ છીએ કે, 

(એ) મારી જાણકારી મજુબ આ અરજીમાં આપેલી માચિતી  ાિી છે. 

(બી) િંુ/અમો, પરવાિેદાર વીજપ રવઠો શરૂ કર ે ત ે તારીખ પછીિાં મચિિાિા ં પ્રથમ તારીખથી બે વષગ  ધુી વીજપુરવઠો મેળવવાિી 

ઇછછા રાખીએ છીએ અિે ચવતરણ પરવાિદેાર  ાથે ત ેમાટે  િમત છીએ. 

( ી) મ/ેઅમો, ગુજરાત ચવદ્યુત ચિયંત્રક આયોગ (ગજુરાત વીજળી પ રવઠા  ંચિતા) ચવચિયમોિુ ં વાંિિ કરેલ છે તમેજ તિેી શરતો 

પાળવા માટે બધંાયેલ છંુ/છીએ. 

(ડી) િંુ/અમો ચિયમીત રીત ેવીજલેણ લાગુ પડતા વીજદરો અિ ેઅન્ય ખિગ મજુબ ભરપાઇ કરીશ/કરીશું. 

(ઈ) િંુ/અમો, મીટર, કટ-આઉટ અિ ેસ્થાપિિી  રુક્ષા અિ ે લામતી જવાબદારી લઉં છંુ/લઇએ છીએ. 

તારીખ   :       અરજદાર ગ્રાિકિી  િી/અચધકતૃ  િી 

સ્થળ:        િામ: 

(પેઢી/ભાગીદારી/ચલચમટેડ કપંિી, પાવર ઓફ એટિી ધરાવતી વ્યચતતિી  િી  ાથે  ંસ્થાિો અચધકૃત ચ તકો લગાવવો ફરજીયાત છે.)  
 

િોંધ 

અરજી પત્ર  ાથ ેિીિેિા દસ્તાવેજો જોડવા : 
 

૧. જગ્યાિી માચલકીિી  ાચબતી : 

૨. િકશામા ં જગ્યાિી તમામ િદો,જમીિ/જગ્યાિી અદંર અિે બિારિા માગો/ જાિેર માગગ/માગો (માગગ/માગોિાં િામ  ાથ)ે, 

મકાિિી જગ્યાઓ બિારિી  ંસ્થાિી માચલકીિી જમીિ, માગો, કોઇ િોય તો તે પણ સ્પષ્ટ રીતે બતાવાયેલ િોવા જોઇએ. 

૩. જો જરૂરી િોય તો પરવાિેદાર/વધૈાચિક  ત્તાચધકારી પા ેથી એિ.ઓ. ી. અથવા અરજદાર પા ેથી એવુ ંએકરાર કે તેિા ંજોડાણ 

માટ ેકોઇપણ ધારાઓિી અદંર એિ.ઓ. ી.િી જરૂક્રરયાત િથી. 

૪.    માચલકીિી પેઢી િોય તો, અરજદાર  ંપ ણગ માચલક િોવાિું દશાગવતી એક્રફડેચવટ રજ  કરવી. 

૫. ભાગીદારી પઢેીિા કે માં, ભાગીદારી ડીડ 

૬. ચલચમટેડ કંપિીિા કે મા,ં મમેોરેન્ડમ એન્ડ આટીકલ્  ઓફ એ ો ીએશિ અિ ે  ંસ્થાપિ પ્રમાણપત્ર ( ટીફીકેટ ઓફ 

ઇન્કોપોરેશિ) 

૭. ગ્રાિકિુ ંકાયમી રિેણાંકિુ ં રિામુ ંઅિ ેપાિ િબંર, જો િોય તો. પછીથી જો કોઇ ફેરફાર થાય તો ગ્રાિકે તરત પરવાિેદારિ ેતિેી 

જાણ કરવી. 

૮. ઉત્પાદિ/ઉત્પાદિમાં વધારાિો ઇરાદાપત્ર રજ  કરવો. 

૯. અપેચક્ષત વીજભાર  ાથ ેસ્થાચપત કરવા ચવિારેલ  ાધિોિી યાદી 

૧૦. અચધકૃત  િી કરવા માટિેો ઠરાવ 

૧૧. ઉદ્યોગ ચવભાગમાં િોંધણી 

૧૨. વીજળી અિે પ્રક્રક્રયા જરૂક્રરયાતો  ાથે  ંલગ્િ પ્રોજેતટ અિેવાલિો  ાર (ઉદ્યોગિા ક ેમા)ં 

૧૩. િાલુ પ્રશુલ્ક િુકમિી પ્રસ્તુત કલમિી િકલ, જેમા ંગ્રાિકે પ ંદ કરેલ પ્રશુલ્ક વગગિી ચવગતો પ રી પાડી િોય અિે તણેે તિેા પર યોગ્ય 

રીતે  િી કરી િોય. આિી  ાથ ેબધી ઔપિાક્રરકતાઓ પ રી કયાગ પછી  મજ ચત  ામેલ કરવી. 
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જોડાણ :૩ 

 

આ જોડાણ તરીકે પરવાિેદાર ેલાગુ પડતાં વષગ માટે, તેઓિા ચવસ્તારમા લાગ ુપડતા પ્રશુલ્કિી વગગવાર પ્રશુલ્ક અિુ  ચિ રજ  કરવી. 
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જોડાણ :૪ 

વીજિોરી/અિચધકૃત ઉપયોગિા કે ોમા ંવીજળીિી આકારણી: 

 

(૧)વીજિોરીિી માટેિાં વીજળી વપરાશિી આકારણી ફોમ્યુગલા િીિે મુજબ રિેશે. 

 

આકારેલ યચુિટ : L X H X F  

જ્યાં L =કેડબલ્યુ માં વીજભાર (ચિરીક્ષણ દરમ્યાિ ગ્રાિકિા જગ્યામાં જોડાણ કરાયેલ મળેલો વીજભાર);  

ડીમાન્ડ બેઝ ગ્રાિકો માટે કેડબલ્યુ માં L એટલે ચિરીક્ષણ  મયે ગ્રાિકોિાં ક લ જોડાણ કરાયેલ વીજભારિા ૭૫% 

અથવા કરાર માંગ, બેમાંથી જે વધુ િોય તે, 

H= આ  ંચિતાિા ખંડ ૭.૭ પરથી ધ્યાિમાં લેવાયેલ કલાકોિી  ંખ્યા  

F = લોડ ફેકટર કે જે વપરાશિા જુદા જુદા પ્રકારો માટે િીિે આપ્યા મુજબ લેવામાં આવશે. 

ક્રમ િ ં ચવગતો ઉપયોગ લોડ ફકેટર  

૧. (એિ. ટી) ઉદ્યોગો, રેલ્વે ટ્રેકશિ અિે (એિ.ટી) ખેતીવાડી  તત પ્રક્રીયા  ૧૦૦% 

  એક પાળી માટે(૮ કલાક) 

બે પાળી માટે(૧૬ કલાક) 

ત્રણ પાળી માટે(૨૪ કલાક) 

૩૦% 

૬૦% 

૯૦% 

૨. (એિ.ટી) ચબિ રિેણાંક ગ્રાિકો  ૫૦% 

૩. (એિ.ટી) રિેણાંક ગ્રાિકો  ૧૩% 

૪. (એલ.ટી) ઔદ્યોચગક ગ્રાિકો  તત પ્રક્રક્રયા 

એક પાળી (૮ કલાક) 

બે પાળી (૧૬ કલાક) 

ત્રણ પાળી (૨૪ કલાક) 

૧૦૦% 

૨૫% 

૩૮% 

૭૫% 

૫. (એલ.ટી) ચબિ-રિેણાંક ગ્રાિકો  ૪૫% 

૬. (એલ.ટી) રિેણાંક ગ્રાિકો - એરકન્ડીશિીંગ ચ વાયિા   

અન્ય  ાધિો 

૧૩% 

 

-  એરકન્ડીશિીંગ  ાધિો  

    ફેબ્રુઆરી-ઓતટોબર 

૫૦% 

 

-  એરકન્ડીશિીંગ   ાધિો 

     િવેમ્બર-જાન્યુઆરી 

૦% 

૭. ખેતીવાડી મીટરયુતત ગ્રાિકો  ૪૦% 

૮. પાણીપ રવઠો અિે ગટરિા પાણીિંુ પંસપંગ  ૫૦% 

૯. સ્ટ્રીટ લાઇટ/જાિેર વીજળી  ૫૦% 

૧૦. િંગામી વીજપ રવઠો  ૫૦% 

૧૧.  ીધી િોરી-તમામ પ્રકારિા ચવજવપરાશ માટે    ૧૦૦% 

 

-------------- 

 
 

çßÀëßí ÜKÝV× ÜðÄHëëáÝ, Ãë_ÔíÞÃß. 
 

 


