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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૪૬/૨૦૧૭ 

અરજદાર : મે. શ્રી સિધેશ્વરી જીનીંગ કંપની, 
   વાધેલ રોડ, મ .ંપો. હારીજ. જી. પાટણ.   
   
રજૂઆત કરિાર: શ્રી પ્રસિક એ. મહિેા, પાટટનર  
  

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : કાર્ટપાલક ઈજનેર, 

ઉત્તર ગ જરાિ વીજ કંપની લલસમટેડ, 
સવભાગીર્ કચેરી, પાટણ.    

 
રજૂઆત કરિાર: (૧) શ્રી િી.વી.જોષી, કાર્ટપાલક ઈજનેર, ય જીવીિીએલ, પાટણ.  
   (૨) શ્રી િી.બી.લીંબાચીર્ા, િી.આિી. 
   (૩) શ્રી એિ.એચ.રાવલ, િી.આિી.    

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, ઉત્તર ગ જરાિ વીજ કંપની લલસમટેડ, િાબરમિીના ગ્રાહક ફરરર્ાદ સનવારણ ફોરમની 

ફરરર્ાદ ન.ં UG-04-009-2016-17 અન્વરે્ અપારે્લ હ કમ ક્રમાકં ૩૮૮૬ િા. ૨૦.૦૪.૨૦૧૭ 
ના હ કમ િામે અતે્ર રજૂઆિ કરેલ છે. જે રજૂઆિને આ કચેરીના કેિ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેિ 
ન.ં૪૬/ ૨૦૧૭ થી નોંધેલ છે. આ કેિની સ નવણી િા. ૨૦.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ રાખવામા ંઆવી. 

૨.૦. સ નવણી દરમ્ર્ાન અરજદારે નીચે મ જબ રજ આિ કરી. 
૨.૧. અરજદાર િામાવાળા કંપનીન  ંએચ.ટી. વીજ જોડાણ ગ્રાહક ન.ં ૧૯૯૩૫ થી ધરાવે છે.  
૨.૨. િામાવાળા દ્વારા માચટ,૨૦૧૬ મા ંવષટ ૨૦૧૬ ન  ંઓરડટ કર્ાટ બાદ રૂ.૪,૪૨,૫૯૩/- ન  ંવધારાન  ં

વીજબીલ અરજદારને આપવામા ં આવેલ છે. િદર વધારાની રકમ અરજદારના ચાલ  
વીજબીલમા ંખોટી રીિે ઉમેરવામા ંઆવેલ છે.  
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૨.૩. અરજદારે િદર વધારાની આકારવામા ંઆવેલ વીજબીલની રકમ િામે િામાવાળાના ગ્રાહક 
ફરરર્ાદ સનવારણ ફોરમ િમક્ષ ફરરર્ાદ નોંધાવેલ. ફોરમના િા. ૨૦.૦૪.૨૦૧૭ ના ચ કાદાથી 
નારાજ થઈ, અરજદારે સવદ્ય િ લોક્પાલ િમક્ષ રજૂઆિ કરેલ છે.  

૨.૪. અરજદાર આશરે ૧૦ વષટથી િદર એચ.ટી. વીજ જોડાણ ધરાવે છે, િથા વીજબીલના ંનાણા ં
િમર્િર ભરપાઈ કરિા આવેલ છે.  

૨.૫. અરજદારને િીઝનલ ટેરીફમા ંમળિા લાભો રદ કરીને િામાવાળા દ્વારા વષટ ૨૦૧૬ દરમ્ર્ાન 
િામાન્ર્ વીજબીલની ગણિરી કરી, વધારાની રકમ રૂ. ૪,૪૨,૫૯૩/- આકારવામા ંઆવેલ છે, 
જે ગેર વ્ર્ાજબી િેમજ અન્ર્ાર્ી છે.   

૨.૬. અરજદારે િેઓના વીજ  સ્થાપન પરના ય સનટમા ંપ્રોડક્શન/િેલ્િ અંગનેી સવગિોની નકલ રજૂ 
કરી જણાવેલ કે િેઓ દ્વારા કોઈ વધારાન  ંપ્રોડક્શન કરીને વીજ વપરાશ કરવામા ંઆવેલ નથી. 
જે દ્વારા િામાવાળાને ન કશાન થરે્લ હોર્ િેમ પણ નથી. અરજદારે િીઝનલ ટેરીફના સવકલ્પમા ં
જે િે સનર્મો મ જબ વીજ વપરાશ કરેલ છે.  

૩.૦. સ નવણી દરમ્ર્ાન િામાવાળાએ નીચે મ જબ રજ આિ કરી. 
૩.૧. અરજદાર હારીજ ખાિે સિધેશ્વરી જીનીંગ કંપનીના નામે, ગ્રાહક ન.ં HT-19935 થી 425 KVA 

contract demand ન  ંવીજ જોડાણ ધરાવે છે. 
૩.૨. અરજદારે િીઝનલ ગ્રાહક િરીકેનો સવકલ્પ સ્વીકારીને િે અંગેની વષટ ૨૦૧૬ માટે અરજી ઈનવડટ 

ન.ં૨૬૦, િા. ૦૮.૦૧.૨૦૧૬ ના રોજ િામાવાળાને રજૂ કરેલ છે, જેમા ં વીજ વપરાશનો બધં 
પીરીર્ડ જૂન,૨૦૧૬ થી િપ્ટેમ્બર,૨૦૧૬ નો દશાટવેલ છે. િીઝનલ ગ્રાહકે વીજ વપરાશ બધં 
રાખવાના પીરીર્ડમા ંિેઓન  ંએકમ ઓછામા ંઓછ ંત્રણ માિ માટે બધં રાખવાન  ંહોર્ છે.  

૩.૩. અરજદારના વીજ સ્થાપન પરનો વષટ ૨૦૧૬નો વીજ વપરાશ નીચે મ જબ છે.   
Billing 
Month 

Contract 
Demand 

85% of 
contract 
Demand 

Actual 
M.D. 

Units 
consumed 

Remarks 

Jan.2016 425 361 335 90114 ON 

Feb.2016 425 361 200 53934 ON 

March,2016 425 361 207 46530 ON 

Apr.2016 425 361 208 36762 ON 

May,2016 425 361 181 28686 ON 

June,2016 425 361 176 32010 OFF 

July,2016 425 361 60 6120 OFF 

Aug.2016 425 361 113 16692 OFF 

Sept.2016 425 361 29 2700 OFF 

Oct.2016 425 361 68 3750 ON 

Nov.2016 425 361 185 19212 ON 

Dec.2016 425 361 287 73548 ON 

Total consumption during 2016  410058  
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૩.૪. અરજદારના િદર વીજ જોડાણમા ંિીઝનલ ટેરીફનો સવકલ્પ સ્વીકારવામા ંઆવેલ હિો, જેમા ં

‘OFF’ પીરીર્ડમા ંનીચે મ જબનો વીજ વપરાશ નોંધારે્લ માલ મ પડલે. 
માિ ય સનટ વપરાશ િરેરાશ વીજ વપરાશની િરખામણીમા ં off  િીઝનમા ં નોંધાર્લે વીજ 

વપરાશની ટકાવારી. 
જૂન,૨૦૧૬ ૩૨૦૧૦  ૭૨.૬૪ %. 
જ લાઈ,૨૦૧૬ ૬૧૨૦ ૧૩.૮૮ % 
ઓગસ્ટ,૨૦૧૬ ૧૬૬૯૨ ૩૭.૮૮ % 

  
 આમ અરજદાર દ્વારા િદર ‘OFF’ પીરીર્ડમા ંવીજ વપરાશ કરીને ઉત્પાદન કરવામા ંઆવેલ 

છે.  
૩.૫. િામાવાળાની ઓરડટ ટીમ દ્વારા પત્ર ન.ં UGVCL/MCO/AC/IA&I/1258 િા.21.02.2017 

થી િદર અરજદારનો ઓરડટ રીપોટટ રજૂ કરારે્લ હિો. અરજદારનો વીજ વપરાશ િીઝનલ 
ગ્રાહકની કક્ષામા ંિમાસવષ્ટ હોઈ, િથા ૧૦ % કરિા ંવધ  વીજ વપરાશ   ‘OFF’ પીરીર્ડમા ં
નોંધારે્લ હોઈ, અરજદારન  ંવીજબીલ િામાન્ર્ HTP-I tariff મ જબ બીલ બનાવી, િફાવિની 
રકમ રૂ.૪,૪૨,૫૯૩.૧૬ ની વસલૂાિ કરવા જણાવેલ જેથી વધારાન  ંવીજબીલ અરજદારને ઓરડટ 
રીપોટટના આધારે િા. ૨૮.૦૨.૨૦૧૭ ના રોજ આપવામા ંઆવેલ. 

૩.૬. અરજદારે વષટ ૨૦૧૩ મા ંપણ િીઝનલ ગ્રાહકના સવકલ્પમા ંદશાટવેલ િમર્ગાળામા ંિરેરાશ ૧૦ 
% કરિા ંવધ  વીજ વપરાશ કરેલ હિો, જે મ જબ ઓરડટ દ્વારા રૂ.૨,૮૧,૧૯૪.૮૩ ન  ંવીજબીલ 
અરજદારને આપવામા ંઆવેલ, જે રકમ અરજદારે ભરપાઈ કરેલ હિી.  

 િદર વધારાની રકમના વીજબીલ અંગ ેઅરજદારે ઉત્તર ગ જરાિ વીજ કંપનીના ગ્રાહક ફરરર્ાદ 
સનવારણ ફોરમ િમક્ષ ફરરર્ાદ નોંધાવેલ હિી, જેમા ંફોરમે વધારાના વીજબીલની રકમ વસલૂવા 
પાત્ર નથી િેવો હ કમ કરેલ, જેની િામે િામાવાળા દ્વારા ગ જરાિ હાઈકોટટ િમક્ષ પીટીશન SCA 

No.15693/2014 દાખલ કરવામા ંઆવેલ, જેનો હ કમ િા. ૧૧.૦૧.૨૦૧૭ ના રોજ કરવામા ં
આવેલ જેમા ંનામદાર હાઈકોટટ દ્વારા ફોરમનો કેિ ન.ં UG-01-016-2014-15 નો હ કમ રદ 
કરવામા ંઆવેલ.  

૩.૭. વષટ ૨૦૧૫ મા ંઅરજદારે િીઝનલનો સવકલ્પ સ્વીકારેલ, પરંત   જે િે િમર્મા ંનોંધારે્લ વીજ 
વપરાશ સનર્મોન િાર હોઈ, અરજદારને વધારાન  ંવીજબીલ આપવામા ંઆવેલ નથી.  

૩.૮. પેરા ન.ં ૨.૫ મા ં દશાટવેલ વીજબીલની રકમ િામે અરજદારે ભરવાપાત્ર ૩૩% રકમ 
િા.૦૮.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ રિીદ ન.ં  XW921660 થી ભરપાઈ કરેલ છે.  
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૩.૯. અરજદારના િીઝનલ ગ્રાહક િરીકેના સવકલ્પ હઠેળ વીજ વપરાશ ૧૦%  કરિા ંવધ  નોંધારે્લ 
હોઈ, ગ જરાિ સવદ્ય િ સનર્તં્રક આર્ોગ દ્વારા પ્રકાસશિ ટેરીફ અન્વરે્ ક્લોઝ ન.ં ૧૩.૧૧.૨ મ જબ 
અરજદારને HTP-I હઠેળ જે િે માિન  ંવીજબીલ આકારવામા ંઆવેલ છે, જે સનર્મોન િાર હોઈ, 
િદર રકમ અરજદારે ભરવાપાત્ર છે.      

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સનૂવણી દરમ્ર્ાન અરજદારે કરેલ રજૂઆિ િથા િામાવાળાની રજૂઆિ અને રજૂ કરારે્લા 

દસ્િાવેજી પ રાવાઓને આધારે નીચે મ જબના સનણટર્ ઉપર આવ  ંછ.ં 
૪.૧. અરજદાર શ્રી સિધ્ધેશ્વરી જીંનીંગ કંપનીના નામે, વાઘલે રોડ, હારીજ ખાિે 425 KVA ન  ંHT 

વીજ જોડાણ , ગ્રાહક ન.ં HT-19935 થી ધરાવે છે.  
૪.૨. પેરા ન.ં ૩.૨ મા ંદશાટવ્ર્ા મ જબ અરજદારે વષટ ૨૦૧૬ માટે િીઝનલ ટેરીફનો સવકલ્પ સ્વીકારીને 

િામાવાળાને અરજી કરેલ છે, જેમા ંઓફ િીઝનનો િમર્ગાળો જૂન,૨૦૧૬, જ લાઈ,૨૦૧૬ િથા 
ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ દશાટવેલ છે.  

૪.૩. પેરા ન.ં ૩.૬ મા ંદશાટવ્ર્ા મ જબ અરજદાર દ્વારા અગાઉ વષટ ૨૦૧૬ પહલેા ંપણ વષટ ૨૦૧૩ મા/ં 
વષટ ૨૦૧૫ મા ંિીઝનલ ટેરીફનો સવકલ્પ સ્વીકારવામા ંઆવેલ છે. આમ અરજદાર િીઝનલ 
ટેરીફના સવકલ્પની શરિોથી વાકેફ છે. 

૪.૪. ગ જરાિ સવદ્ય િ સનર્તં્રક આર્ોગ દ્વારા પ્રકાસશિ વષટ ૨૦૧૫-૧૬ માટેના ટેરીફ રજૂ કરવામા ંઆવેલ 
છે, જેમા ંદશાટવેલ Clause-13, Rate HTP-1 ની નીચ ેદશાટવેલ જોગવાઈને ધ્ર્ાને લઈ શકાર્. 

 13.11:  SEASONAL CONSUMERS TAKING HT SUPPLY:  

13.11.1 : The expression, “Seasonal Consumer”, shall mean a consumer 

who takes and uses power supply for ice factory, ice-candy 

machines, ginning and pressing factory, oil mill, rice mill, salt 

industry, sugar factory, khandsari, cold storage plants (including 

such plants in fishery industry), tapioca industries 

manufacturing starch, pumping load or irrigation, white coal 

manufacturers etc.  

13.11.2:  Any consumer, who desires to be billed for the minimum charges 

on annual basis shall intimate to that effect in writing atleast one 

month before commencement of billing period about the off-

season during which energy consumption, if any, shall be mainly 

for overhauling of the plant and machinery. The off-season period 

at any time shall be a full calendar month/months. The total 
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period of the off-season so declared and observed shall be not 

less than three calendar months in a calendar year. 

 13.11.3:  The total minimum amount under the head “Demand and Energy 

Charges” payable by a seasonal consumer satisfying the 

eligibility criteria under sub clause 13.11.1 above and complying 

with provisions stipulated under sub clauses 13.11.2 above shall 

be Rs. 4550 per annum per kVA of the billing demand.  

13.11.4:  The billing demand shall be the highest of the following:  

(a) The highest of the actual maximum demand registered during 

the calendar year. 

(b) Eighty-five percent of the arithmetic average of contract 

demand during the year. 

 (c) One hundred kVA.  

 અરજદારન  ં જીનીંગ ય સનટ િીઝનલ કેટેગરી હઠેળ િમાસવષ્ટ થત  ં હોઈ િીઝનલ ટેરીફના 
સવકલ્પની મજૂંરી સનર્મોન િાર છે. 

૪.૫. પેરા ન.ં ૩.૩ મા ંદશાટવેલ વીજ વપરાશને ધ્ર્ાને લિેા ંઅરજદાર દ્વારા ઓફ િીઝન પીરીર્ડ જૂન, 

જ લાઈ, ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ મા ંવીજ વપરાશ કરેલ માલ મ પડલે છે.  

 ટેરીફના ક્લોઝ ન.ં ૧૩.૧૧.૨ મા ં દશાટવેલ જોગવાઈ મ જબ િીઝનલ ગ્રાહકે મશીનરીની 
માવજિ/મરામિ પેટે વીજ વપરાશ કરવાની જોગવાઈ દશાટવેલ છે. જ્ર્ારે િદર કેિમા ં
અરજદાર દ્વારા ઓફ િીઝનલ પીરીર્ડ જૂન, જ લાઈ, ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ મા ંવીજ વપરાશ કરેલ છે 
જેને િરેરાશ વીજ વપરાશની િાથે ત  લના કરિા ંિદર વીજ વપરાશ પેરા ન.ં ૩.૪ મા ંદશાટવ્ર્ા 
મ જબ નોંધારે્લ છે.  

 અરજદાર દ્વારા ટેરીફમા ંદશાટવેલ જોગવાઈન  ંપાલન કરેલ નથી. િીઝનલ ગ્રાહકના સવકલ્પની 
અરજી િદંભ ેિદર ત્રણ માિ ઓફ િીઝનલ પીરીર્ડમા ંઅરજદારે વીજ વપરાશ કરેલ માલ મ 
પડ ેછે.  

૪.૬. અરજદારે િીઝનલ ટેરીફ ની જોગવાઈન  ં પાલન કરેલ ન હોઈ, પેરા ન.ં ૪.૪ મા ં દશાટવેલ 
િીઝનલ ટેરીફના ક્લોઝને  ધ્ર્ાને લેિા ંિામાવાળાની ઓરડટ ટીમ દ્વારા અરજદારના િીઝનલ 
ટેરીફના સવકલ્પને રદ કરીને HTP-I ટેરીફ અન્વરે્ િફાવિની રકમન  ંવીજબીલ અરજદારને 
પેરા ન.ં ૩.૫ મા ંદશાટવ્ર્ા મ જબ આપવામા ંઆવેલ છે, જે વીજબીલ પ્રવિટમાન ટેરીફની જોગવાઈ 
હઠેળન  ંહોઈ, વીજબીલની રકમ ભરવાપાત્ર છે.  
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૪.૭. િામાવાળાને સલૂચિ કરવામા ંઆવે છે કે િીઝનલ ટેરીફના સવકલ અંગ ેજે ગ્રાહક િીઝનલ ટેરરફ 
મેળવવા ર્ોગ્ર્િા ધરાવે છે િેઓને િીઝનલ ટેરીફ અંગે મળિા લાભ િથા બીલીંગની ગણિરી 
અંગે અરજી સ્વીકારિા ંપહલેા ંમારહિગાર કરે જેથી િીઝનલ ટેરીફના વીજબીલને લગિા પ્રશ્નો 
ઉપસ્સ્થિ  ન થાર્, િથા જે િે પાત્રિા ધરાવિા ગ્રાહકો િીઝનલ ટેરીફના સવકલ્પનો લાભ 
મેળવી શકે. 

૪.૮. અરજદાર િીઝનલ ટેરીફની જોગવાઈથી વાકેફ છે. િીઝનલ ટેરીફનો સવકલ્પ અરજદાર 
અગાઉના વષોથી લેિા આવેલ છે. વષટ ૨૦૧૩ માટે અરજદારે ફોરમ િમક્ષ િીઝનલ ટેરીફના 
વીજબીલ બાબિે ફરરર્ાદ દાખલ પણ કરેલ હિી, જેમા ં િામાવાળા દ્વારા ફોરમના હ કમને 
નામદાર ગ જરાિ હાઈકોટટમા ંપડકારવામા ંપણ આવેલ હિો, જેમા ંનામદાર ગ જરાિ હાઈકોટટ 
દ્વારા પેરા ન.ં૩.૬ મા ંદશાટવ્ર્ા મ જબ ફોરમનો હ કમ રદ કરીને જે િે  ટેરીફ મ જબ િીઝનલ 
વીજબીલને માન્ર્ ગણલે હત  .ં આમ અરજદાર િીઝનલ ટેરીફના સવકલ્પમા ં જે િે સનરદિષ્ટ 
જોગવાઈન  ંપાલન કરે િે આવશ્ર્ક છે. 

૪.૯. ઉપય ટક્િ અવલોકનની નોંધ િાથે પેરા ન.ં ૪.૬ મા ંદશાટવ્ર્ા મ જબ િામાવાળા દ્વારા અરજદારને 
આપવામા ંઆવેલ વીજબીલ ભરવાપાત્ર છે.    

૪.૧૦. આથી આ રીિે પેરા ન.ં૪.૯ મ જબ હ કમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૧૧. ખચટ અંગ ેકોઇ ચ કાદો નથી. 
૪.૧૨. અરજદારની અરજી/રજૂઆિ આ િાથે ફેંિલ કરવામા ંઆવે છે. 
         
 
         (રદલીપ રાવલ) 
         સવદ્ય િ લોકપાલ 
            ગ જરાિ રાજ્ર્, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
િા. ૨૯.૦૭.૨૦૧૭. 


