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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં ૨૪/૨૦૧૮ 

અરજદાર : મે. હીરાિતી મરીિ પ્રોડક્ટસ ્પ્રા. લલ., 
   C/o. શ્રી રાજેશભાઈ બાબભુાઈ પાજંરી (ડડરેક્ટર) 
   જ્િારિાકા, પોરબદંર-૩૬૦૫૭૫  
રજૂઆત કરિાર: શ્રી મવિષભાઈ એમ. દિે, અવિકૃત પ્રવતવિવિ    

 

વિરૂધ્િ 
 

સામાિાળા : કાયયપાલક ઈજિેર 
   પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ 
   શહરે વિભાગીય કચેરી, પોરબદંર-૩૬૦૫૭૫     

રજૂઆત કરિાર: શ્રી પી.પી.બાિરા, કાયયપાલક ઈજિેર,પીજીિીસીએલ, પોરબદંર સીટી ડડવિઝિ. 
શ્રી જી.એ.પીડિયા, િાયબ ઈજિેર,પીજીિીસીએલ, પોરબદંર સીટી ડડવિઝિ. 

   શ્રી એસ.જે.પારેખ, સપુ્રી.એકા.,પીજીિીસીએલ, પોરબદંર સીટી ડડવિઝિ. 
     

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, રાજકોટિા ગ્રાહક ફડરયાદ વિિારણ ફોરમિી 

ફડરયાદ િ.ં૬૭/ક્િા.૦૩/૨૦૧૭-૧૮ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૧૨૯૭ તા.૧૨.૦૨.૨૦૧૮ િા 
હકુ્મથી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી 
કેસ િ.ં૨૪/૨૦૧૮ થી િોંિેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા.૧૨.૦૪.૨૦૧૮ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ 
તેમજ બીજી સિુિણી તા.૨૪.૦૪.૨૦૧૮ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ.  

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧.  ગજુરાત વિદ્યતુ બોડય દ્વારા જાિરિાકા, પોરબદંર ખાતે HT િીજ જોડાણ િ.ં૨૧૦૧૧ િષય ૧૯૭૯ 

મા ંચાલ ુકરિામા ંઆિેલ, જે મે. ડહરાિતી મરીિ પ્રોડક્ટિા િામે છે. આજ જગ્યામા ં૧૧ િષય પછી 
િષય ૧૯૯૦ મા ંગજુરાત વિદ્યતુ બોડય દ્વારા અમર ફુડ પ્રોડક્ટિા િામનુ ંબીજુ HT િીજ જોડાણ 
િ.ં૨૧૦૧૬ મજૂંર કરી ચાલ ુકરિામા ંઅિેલ. 

 સદર બને્ન HT િીજ જોડાણિી legal entity જેિી કે PAN number,  Sales Tax number 

અલગ અલગ છે. 
 મે. ડહરાિતી મરીિ પ્રોડક્ટ ( પહલેાનં ુ ંિામ અમર કોલ્ડ સ્ટોરેજ ) િી ૮૮૦૦ ચો.િાર જમીિ 

તા.૨૮.૦૪.૧૯૮૯ િા રોજ lease agreement કરી ભાડ ેઆપેલ હતી. જેથી િવુ ંHT િીજ જોડાણ 
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મે. અમર ફુડ પ્રોડક્ટિા િામે ગજુરાત વિદ્યતુ બોડય દ્વારા ચાલ ુકરિામા ંઆિેલ. બને્ન HT િીજ 
જોડાણિા પાિર સપ્લાયિા entry point તરીકે ઉભા કરેલા D.O. fuse અિે Gang Switch 

િાળા ગડરિા  Double Pole Structure િચ્ચે આશરે ૨૦ ફૂટનુ ંઅંતર રહ,ેજે અંગેિો ફોટો રજૂ 
કયો.  

૨.૨. િષય ૧૯૯૦ થી ૨૦૧૦ દર્યાિ ૨૦ િષય સિુી બને્ન િીજજોડાણ બાજુ-બાજુમા ંકોઈપણ જાતિા 
વિિાદ િગર ચાલ ુહતા.ં ૨૦ િષય દર્યાિ ગજુરાત વિદ્યતુ બોડય તથા સામાિાળા િીજ કંપિી 
PGVCL દ્વારા બને્ન િીજ જોડાણોિે મર્જ કરી એક HT િીજ જોડાણ કરિા અંગે કોઈપણ િોટીસ 
આપિામા ંઆિેલ િહોતી.  

૨.૩. તા.૨૬.૦૩.૨૦૧૦ િા રોજ સામાિાળા દ્વારા પ્રથમ િોટીસ આપિામા ંઆિેલ. સદર િોટીસ મજુબ 
બને્ન HT િીજ જોડાણો માટે આિિા જિાિા રસ્તા અલગ કરિા તથા બને્ન HT િીજ જોડાણો માટે 
ચોક્ક્સ બાઉન્રી િક્કી કરિા સચૂિા આપિામા ંઆિેલ હતી. સદર િોટીસ અંગે તેિા જિાબો 
અરજદારે જે તે સમયે આપેલા હતા તથા બને્ન િીજ જોડાણોિી બાઉન્રી િક્કી કરિા તથા આિિા 
જિાિા રસ્તા અલગ કરિાિી તમામ કાયયિાહી કરેલ હતી. તે સમયે અરજદારિી કંપિીિી 
િાણાકંીય મશુ્કેલીિે કારણે બેંક દ્વારા તા.૧૩.૦૧.૨૦૧૧િા રોજ Sale of Notice આપિામા ંઆિેલ 
હતી, જેિા કારણે અરજદારિી કંપિી મે. ડહરાિતી મરીિ પ્રોડક્ટનુ ંભાિી અવિવિત બિેલ હતુ ં
જેિા કારણે સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા આપેલ સચૂિાઓનુ ં પાલિ કરી શકાયેલ િહોત ુ.ં 
સામાિાળા િીજ કંપિીિા પત્ર િ.ં૨૩૩ તા.૧૦.૦૬.૨૦૧૩ દ્વારા અરજદારિે એવપ્રલ,૨૦૧૦ થી 
માચય,૨૦૧૩ માટે ૩૬મડહિાનુ ંપરુિણીલબલ રૂ.૫૯,૪૮,૬૫૮.૪૮ આપિામા ંઆિેલ. સદર પરુિણી 
લબલિી ગણતરી કોઈપણ પડરપત્રિા આિાર િગર કરેલ હતી.  

૨.૪. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા પત્ર િ.ં ૭૪૬ તા.૨૫.૦૬.૨૦૧૩ થી જણાિિામા ં આિેલ કે 
તા.૧૦.૦૬.૨૦૧૩ િા પરુિણી લબલિી રકમ ડદિ ૧૫ મા ંભરપાઈ કરિામા ંિહીં આિે તો મે. 
ડહરાિતી મરીિ પ્રોડક્ટિા િીજ જોડાણિે Electricity Act, 2003, Clause 56 મજુબ  
disconnect કરિા notice આપેલ હતી. ત્યાર બાદ તા.૨૦.૦૭.૨૦૧૩ િા રોજ પરુિણી લબલિી 
રકમ ભરપાઈ િ કરાતા ંHT િીજ જોડાણ િ.ં ૨૧૦૧૧ િો િીજ પરુિિો સામાિાળા દ્વારા કાપી 
િાખિામા ંઆિેલ.  

૨.૫. સામાિાળા દ્વારા આપિામા ંઆિેલ પરુિણી લબલિી રકમ રૂ. ૫૯,૪૮,૬૫૮.૪૮ િે રદ્દ કરિા માટે 
તથા HT િીજ જોડાણ િ.ં૨૧૦૧૧ િો િીજ પરુિિો ફરી ચાલ ુકરાિિા અંગે અરજદારે િામદાર 
ગજુરાત હાઈકોટયમા ંSCA No.14375/2013 દાખલ કરેલ જેમા ંતા. ૨૬.૦૯.૨૦૧૩ િા રોજ 
અરજદાર દ્વારા undertaking આપિામા ંઆિેલ અિે અરજદારે પરુિણી લબલિી રકમ િાિંા 
સાથે ભરપાઈ કરેલ. તા.૨૭.૦૯.૨૦૧૩ િા િામદાર હાઈકોટય   દ્વારા ઓરલ ઓડયર કરિામા ંઆિેલ. 

૨.૬. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા ખોટી રીતે વિયમ વિરૂધ્િ કપાયેલા િીજ જોડાણિે ચાલ ુકરિા અથે 
અરજદારે િાિંા સાથે પરુિણી લબલિી રકમ િીચે મજુબ ભરપાઈ કરેલ.  

 તા.૨૮.૦૯.૨૦૧૩ િા રોજ રૂ. ૩૦,૦૦,૦૦૦/- ભરપાઈ કરેલ 

 તા.૨૯.૧૦.૨૦૧૩ િા રોજ રૂ. ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ભરપાઈ કરેલ 
  તા.૩૦.૧૧.૨૦૧૩ િા રોજ રૂ. ૧૭,૭૮,૯૮૧/- ભરપાઈ કરેલ 



  Case No.24/2018 

  Page 3 of 14 
 

 અરજદારિી petition િામદાર હાઈકોટયમા ં પડતર હોિા છતા ં સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા 
અરજદારિે પત્ર િ.ં૭૮૪ તા.૧૮.૧૨.૨૦૧૩ થી બીજુ પરુિણી િીજલબલ એવપ્રલ,૨૦૧૩ થી 
ડડસે્બર,૨૦૧૩ િા સમયગાળાનુ ં રૂ.૧૩,૪૧,૧૫૮.૯૩ નુ ં આપિામા ં આિેલ. સદર પરુિણી  
િીજલબલમા ંપણ જણાિેલ કે “due to non-complying the condition mentioned in the 

tariff, this office suffers financial loss”. સદર િીજલબલિા ંિાણા ંઅરજદારે રસીદ િ.ંKK-

962787 થી તા.૩૦.૧૨.૨૦૧૩ િા રોજ િાિંા સાથે ભરપાઈ કરેલ.  
૨.૭. તા.૧૮.૧૨.૨૦૧૩િા પરુિણીિીજલબલ બાબતે િામદારહાઈકોટયમા ંજાણ કરાતા ંતા.૨૪.૦૨.૨૦૧૪ 

િા રોજ િામદાર હાઈકોટય  દ્વારા additional interim relief િીચે મજુબ કરિામા ંઆિેલ. 
 “13(c) your lordships be pleased to direct the Opponents to maintain status 

quo, pending the admission, hearing and final disposal of this application, in 
the interest of justice and equity.” 

 

૨.૮. િામદાર હાઈકોટયિો તા. ૨૪.૦૨.૨૦૧૪ િો હકુમ હોિા છતા ં સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા 
તા.૧૨.૦૫.૨૦૧૫િા રોજ પત્ર િ.ં૭૪ દ્વારા જાન્યઆુરી,૨૦૧૪ થી એપ્રીલ,૨૦૧૪ િા સમયગાળાનુ ં
રૂ. ૫,૯૧,૩૧૮.૨૬ નુ ંત્રીજુ પરુિણી િીજલબલ આપિામા ંઆિેલ જેિાથી અરજદારે િારાજ થઈ 
િામદાર હાઈકોટયમા ં Civil Application No.2036 of 2013 દાખલ કરેલ, જેમા ં િામદાર 
હાઈકોટય  દ્વારા તા.૦૫.૧૨.૨૦૧૪ તથા તા.૦૮.૧૨.૨૦૧૪િા રોજ હકુમ કરિામા ંઆિેલ,જેમા ંસદર 
ત્રીજા પરુિણી િીજલબલિે રદ્દ કરેલ હત ુ.ં  

૨.૯. િામદાર હાઈકોટયિા તા.૫/૮.૧૨.૧૪ િા ઓડયરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે મે. ડહરાિતી મરીિ પ્રોડક્ટ 
પ્રા. લલવમટેડ અિે મે. અમર ફુડ પ્રોડક્ટ એક જ entity છે કે િહી અિે આપેલ પરુિણી િીજલબલ 
અરજદારિે આપી શકાય કે િહી, તે િક્કી કરિા માટે writ petition કરેલ હોિા છતા ંસામાિાળા 
િીજ કંપિી દ્વારા િિા િિા પરુિણી લબલો એક પછી એક મોકલાિીિે અરજદારિે સતત હરેાિ 
કરિામા ંઆિેલ હતા. િામદાર હાઈકોટય  સમક્ષ સામાિાળાિા સબંવંિત અવિકારી દ્વારા બીિશરતી 
માફી માગંિી પડલે, જેિે ધ્યાિમા ંરાખી િામદાર હાઈકોટે કોઈ દંડ કરેલ િ હતો. સદર તમામ 
વિગત તા.૫/૮.૧૨.૧૪ િા હકુમમા ંદશાયિેલ છે.  

૨.૧૦. અરજદારિા સદર કેસ સબંવંિત બાબતો તથા િામદાર હાઈકોટયિા હકુમો િગેરે ફોરમ સમક્ષ રજૂ 
કરેલ છે. સામાિાળા દ્વારા પત્ર િ.ં ૨૩૩ તા.૧૦.૦૬.૨૦૧૩ થી આપિામા ંઆિેલ પ્રથમ પરુિણી 
િીજલબલિી ભરેલ રકમ પરત આપિા ઈિકાર કરેલ છે, જે અંગે િીજ અવિવિયમિી કલમ ૫૬(૨) 
િી વિગતો ફોરમિા ધ્યાિે લાિિામા ંઆિેલ. અરજદારે સદર બાબત અંગે વિદ્યતુ લોકપાલિા 
કેસ િ.ં૫૨/૨૦૦૮ િા હકુમિી વિગતોિે ધ્યાિે લેિા જણાિેલ. અરજદારે જણાિેલ કે 
એપ્રીલ,૨૦૧૦ થી માચય, ૨૦૧૩સિુીિા ત્રણિષયિા સમયગાળાિા પરુિણીિીજલબલમા ંસામાિાળા 
િીજ કંપિી દ્વારા એપ્રીલ,૨૦૧૦ થી માચય,૨૦૧૧સિુીિા બેિષય પહલેાિંા રૂ.૨૪,૨૧,૬૪૬.૨૨ સદર 
વિયમ મજુબ િસલુી શકાય િહી. અરજદારે તેઓિી રજૂઆતિા સદંભયમા ંવિદ્યતુ લોકપાલિા કેસ 
િ.ં૫૪/૨૦૧૭ િા હકુમિે ધ્યાિે લેિા અરજ કરી. 

૨.૧૧. ફોરમિા હકુમ િ.ં૧૨૯૭ તા.૧૨.૦૨.૨૦૧૮ િા વિષ્કષયિા મદુ્દા િ.ં૩ મા ંદશાયિેલ હકીકત મજુબ 
અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ િીજ જોડાણિી હકીકત િીચે મજુબ છે.  
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Details M/s.Hiravati 

Marine Product 

M/s.Amar Food Product 

Plot No. 141/31/60 141/30 

HT Connection No. 21011 21016 

Date of release 20.09.79 27.04.90 

PAN No. AABCH2110C AAYFA9425B (31-811-FV-16333/2 

Sales Tax (GST REG-06) 24110102007 1101008943(24AAYFA9425B2ZC) 

     
૨.૧૨. ફોરમિા તા.૧૨.૦૨.૨૦૧૮ િા હકુમિા મદુ્દા િ.ં૩િા ક્રમ િ.ં ૩.૧(ક)મા ંદશાયિેલ વિગતે સામાિાળા 

િીજ કંપિી દ્વારા પ્રથમ તા.૨૬.૦૩.૨૦૧૦ થી જાહરેિામા િ.ં૧૧/૨૦૦૫ િા મદુ્દા િ.ં૪.૧.૧૭ મજુબ 
એક જ પ્રીમાઈસીસમા ંઆિેલા બે િીજ જોડાણિે કોઈપણ એક િીજ જોડાણમા ંમર્જ કરિાિી 
કાયયિાહી કરિી, અથિા દરેક િીજ જોડાણ માટે આિિા જિાિો રસ્તો અલગ કરિો અિે ચોક્કસ 
બાઉન્રી િક્કી કરિાિી કોઈ જોગિાઈ આ વિયમમા ંદશાયિેલ િથી. તે જ રીતે તા.૨૬.૦૩.૨૦૧૦ 
િા રોજ સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા આપિામા ંઆિેલ પત્રિા પાચં િષય પછી જાહરે કરેલ 
જાહરેિામા િ.ં૪/૨૦૧૫િા મદુ્દા િ.ં ૪.૨૮િા કારણે સદર િોટીસ પત્ર તા.૨૬.૦૩.૨૦૧૦ આપિામા ં
આિેલ હતો તેમ કહી શકાય િહીં.    

 અરજદારે સદર બને્ન િીજ જોડાણો માટે Income Tax number and Sales Tax Number 

િા અલગ દસ્તાિેજો રજૂ કરેલ હતા, તેમજ તા. ૨૮.૦૪.૮૯ િી lease agreement િી િકલ 
પણ રજૂ કરેલ હતી, જેિે ધ્યાિમા ં લેિામા ંઆિેલ િથી. આમ, ફોરમ દ્વારા કરિામા ંઆિેલ 
વિણયય ખોટો છે તે સ્પષ્ટ થાય છે.  

 એક જ premises મા ંઆિેલા બે િીજ જોડાણોિે કોઈપણ એક િીજ જોડાણમા ંમર્જ કરિાિી 
કાયયિાહી કરિી અથિા દરેક િીજ જોડાણ માટે આિિા અિે જિાિો રસ્તો અલગ કરિો તથા 
બાઉન્રી િક્કી કરિી તે અંગેિી કોઈ જોગિાઈ વિયમમા ં દશાયિેલ િથી તેથી ફોરમિો હકુમ 
તાત્કાલીક રદ્દ કરિા વિિતંી કરી.  

૨.૧૩. ફોરમિા તા. ૧૨.૦૨.૨૦૧૮ િા હકુમિા વિષ્કષયિા મદુ્દા િ.ં ૩.૧(I) મા ંદશાયિેલ વિગત મજુબ 
“સામાિાળા િીજ કંપિીિા ટેરીફ મજુબ General Condition No.5 અન્િયે અરજદારિે 
પરુિણી લબલ આપવુ ંયોગ્ય જણાયેલ હોઈ, ભરેલ રકમ પરત આપિાિી રજૂઆત ગ્રાહ્ય રાખિામા ં
આિતી િથી.” 

 અરજદારે આ અંગે જણાિેલ કે સદર બને્ન િીજ જોડાણો અંગે સામાિાળા સાથે જે તે સમયે 
કરારિામુ ંકરિામા ંઆિેલ છે જેિે એકતરફી રીતે રદ્દ કરી િ શકાય તથા સદર બને્ન િીજ જોડાણિે 
એક િીજ જોડાણમા ંમર્જ િ કરી શકાય. (કોઈપણ કે્ષત્રમા ંકાયદાિા િિા વિયમો આિતા તેિે 
પાછલી અસરથી લાગ ુપાડી શકાય િહી). િષય ૨૦૦૯-૨૦૧૦ મા ંબહાર પાડલે ટેરીફ ઓડયરિા 
વિયમોિે િષય ૧૯૯૦ મા ંમજૂંર કરેલ િીજ જોડાણ પર એક િીજ જોડાણમા ંમર્જ કરિાિા વિયમિા 
આિારે પરુિણી લબલ આપી શકાય િહી.  

૨.૧૪. જુિ,૨૦૧૨ િા ટેરીફ ઓડયરમા ંgeneral condition No.5 બદલાઈ ગયેલ છે જેથી તેિા આિારે 
કોઈ પરુિણી લબલ આપી શકાય િહીં તેમ છતા ંસામાિાળા દ્વારા પત્ર િ.ં ૭૮૪ તા.૧૮.૧૨.૨૦૧૩  
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નુ ંપરુિણી લબલ એપ્રીલ,૨૦૧૩ થી ડડસે્બર,૨૦૧૩ માટેનુ ંઆપિામા ંઆિેલ જે અરજદારે િાિંા 
સાથે ભરપાઈ કરેલ છે. અરજદારે સદર બાબત અંગે ડડસે્બર,૨૦૦૯, એપ્રીલ,૨૦૧૦ અિે 
સપ્ટે્બર,૨૦૧૧ િા ટેરીફ ઓડયરમા ં દશાયિેલ Condition No.5 િે ધ્યાિે લેિા અરજ કરી. 
જુિ,૨૦૧૨ પછી Condition No.5 ટેરીફ ઓડયરમા ંબદલાઈ ગયેલ હોઈ, તેિા આિારે િસલેુલ 
પરુિણી લબલ ગેરકાયદેસર જાહરે કરી અિે ભરેલ રકમ વ્યાજ સડહત પરત કરિા હકુમ કરિા 
વિિવંત કરી.  

૨.૧૫. િામદાર હાઈકોટયિા તા.૧૮.૧૨.૨૦૧૭િા ઓરલ ઓડયરમા ંદશાયિેલ વિગત મજુબ અરજદારે ફોરમ 
સમક્ષ હાલિી ફડરયાદિે દાખલ કરેલ. ફોરમિા તા.૧૨.૦૨.૨૦૧૮ િા હકુમ અન્િયે અરજદારે 
તા.૩૧.૦૧.૨૦૧૮ મજુબ બાહંિેરીખત રજૂ કરી ટ્રાન્સફોમયરિા shifting િી કામગીરી 
તા.૨૩.૦૨.૨૦૧૮સિુીમાપંણૂય કરિા જણાિેલ,તથા તા.૨૨.૦૨.૨૦૧૮િા રોજ સદર કાયયિાહી પણૂય 
કરી સામાિાળાિા કાયયપાલક ઈજિેર, પોરબદંરિે તેિી જાણ કરિામા ંઆિેલ છે.            

૨.૧૬. તા.૧૫.૦૩.૨૦૧૮ િા રોજ અરજદારે િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
(૧) ફોરમિા તા.૧૨.૦૨.૨૦૧૮ િા હકુમ અન્િયે સામાિાળા દ્વારા તા.૨૨.૦૨.૨૦૧૮ સિુીમા ં

વિયમાવિિ કોઈ પરુિણી લબલ આપેલ િહોત ુ,ં જેથી અરજદારે તા.૦૫.૦૩.૨૦૧૮ િા રોજ 
સદર રજૂઆતિે દાખલ કરેલ તથા તેિી િકલ સામાિાળા િીજ કંપિીિે આપિામા ં
આિેલ. ત્યારબાદ પત્ર િ.ં ૧૨૬૧ તા.૦૯.૦૩.૨૦૧૮ થી અરજદારિે મે,૨૦૧૪ થી 
જાન્યઆુરી,૨૦૧૮ સિુીનુ ંરૂ.૮૮,૭૨,૬૦૯.૦૮ નુ ંચોથ ુપરુિણી લબલ મોકલિામા ંઆિેલ, 

જે ગેરકાયદેસર રીતે આપિામા ંઆિેલ છે, અિે ખોટુ છે, તથા ફોરમિા હકુમિા વિષ્કષયિા 
મદુ્દા િ.ં ૩.૧(i) મા ંદશાયિેલ ટેરીફ ઓડયરિી condition No.5, June,2012 પછીિા 
ટેરીફથી બદલાયેલ હોઈ, સદર િીજલબલ આપી શકાય િહીં. 

(૨) િામદાર હાઈકોટયિા તા.૨૪.૦૨.૨૦૧૪ િા ઓડયરથી ‘to maintain status quo’ જાહરે 
કરેલ હતો  અિે તે status quo િામદાર હાઈકોટયિા તા.૧૮.૧૨.૨૦૧૭િા ઓરલ ઓડયર 
તા.૧૮.૧૨.૨૦૧૭પછીિા ચાર અિિાડડયા, એટલે કે તા.૧૬.૦૧.૨૦૧૮ સિુી ચાલ ુરાખેલ 
હતો અિે તે સમય દર્યાિ સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા અરજદારિે આપેલ અગાઉ 
સચૂિા મજુબ બને્ન HT િીજ જોડાણોિી સ્સ્થવતમા ંકોઈ ફેરફાર કરેલ િ હતા અિે િામદાર 
હાઈકોટયિા હકુમનુ ં ચસુ્તપણે પાલિ કરેલ હત ુ.ં સદર કારણોસર સામાિાળા દ્વારા 
આપિામા ંઆિેલ મે,૨૦૧૪ થી ફેબ્રઆુરી,૨૦૧૮ સિુીનુ ંતા.૦૯.૦૩.૨૦૧૮ િા રોજનુ ં
પરુિણી લબલ ગેરકાયદેસર ગણાય.  

(3) અરજદારે િામદાર હાઈકોટય  સમક્ષ દાખલ કરેલ Civil Application No.2036/2014 

િા સદંભયમા ંતા.૫/૮.૧૨.૧૪િા રોજ આપિામા ંઆિેલ હકુમ તથા તે મજુબ િિા પરુિણી 
લબલ આપિા સામે મિાઈ જાહરે કરેલ હતી, તેિે ધ્યાિે લેિા વિિતંી કરી.  

(૪) સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા તા.૧૨.૦૫.૧૪ િા રોજ આપિામા ંઆિેલ ત્રીજા પરુિણી 
લબલિા િાણા ંિસલુ કરિા માટે દાખલ કરેલ Civil Application No.5696/2015 

તા.21.01.2016 િા િામદાર હાઈકોટયિા ઓરલ ઓડયર પ્રમાણે આ Civil Application 
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િે રૂ.૫૦૦૦/- િા દંડ સાથે રદ્દ કરેલ હતી. અરજદારે િામદાર હાઈકોટયિા 
તા.૦૫.૧૨.૧૪/૧૮.૧૨.૨૦૧૪ િા હકુમિા પેરા િ ં૬.૧ િી વિગતિે ધ્યાિે લેિા જણાિેલ. 

 “This court was considering the aspect of imposition of cost upon the 
opponents, to be paid by erring Officer. However, during the hearing of 
the application, the opponents have filed an affidavit affirmed on dated 
06.12.2014 deposed by one Hitesh Mankad, Executive Engineer, 
PGVCL, tendering an unconditional apology. Considering the same cost 
may not be imposed at this stage.”   

 

(૫) સામાિાળા િીજ કંપિી સાથેિી તકરારિા સદર ઉપયુયક્ત દશાયિેલ મદુ્દા અંતગયત 
અરજદારે અગાઉ આપિામા ંઆિેલ બે પરુિણી લબલોિી ૧૦૦%  રકમ િાિંા સાથે ભરેલ 
હતી. ફોરમિા હકુમ બાદ સદર એક સમાિ તકરારિા મદુ્દા અંગે બે અલગ અલગ HT 

િીજ જોડાણોિે મર્જ કરીિે સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા બે િીજલબલો િસલુ કરિા 
તા.૦૯.૦૩.૨૦૧૮ િા પત્રથી જાણ કરેલ છે. સદર સમાિ મદુ્દા માટે આપેલ વિિાડદત 
પરુિણી િીજલબલો તથા ભરપાઈ કરેલ રકમિી વિગત િીચે મજુબ છે.  

Sr. 
No. 

Date of 
suppl. bill. 

Amount of 
suppl. Bill. 

Receipt No. and date of 
payment 

Details of 
payment made. 

1 10.06.13   59,48,685.48 (1) KK962668/28.09.13 
(2) KK962709/29.10.13 
(3) KK962749/30.11.13 

30,00,000/- 
15,00,000/- 
17,78,981/- 
62,78,981/- 

2 18.12.13   13,41,158.93 KK962787/30.12.13 13,41,159/- 

3 12.05.14     5,91,318.26 - - 

4 09.03.18   88,72,609.08 - - 

 Total 1,67,53,771.80 Amount paid with protest 76,20,140/- 

 33% of total 
Amount 

55,28,744.69   

     

 પ્રિતયમાિ વિયમ મજુબ વિિાડદત લબલિી ૩૩%રકમ ભરપાઈ કરી હાલિી રજૂઆત દાખલ કરેલ 
છે. ફોરમે  હકુમ દ્વારા િીજલબલિી રકમ ભરિાિી સચૂિા આપેલ હોિાથી, સામાિાળા  અરજદારિા 
િીજ જોડાણિો િીજ પરુિિો બિં કરિાિા પગલા ંલે િહી તે માટે હકુમ કરિા અરજદારે વિિતંી 
કરી, તથા અરજદારે અગાઉ ભરેલ પરુિણી િીજલબલોિી તમામ રકમ વ્યાજ સાથે પરત અપાિિા 
હકુમ કરિા િમ્ર વિિવંત કરી.             

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૩.૧. પેરા િ.ં ૨.૧૧ મા ંદશાયવ્યા મજુબ અરજદાર મે. ડહરાિતી મરીિ પ્રોડક્ટ પ્રા. લલ., ગ્રાહક િ.ં૨૧૦૧૧ 

અિે contracted demand 950 KVA નુ ંિીજ જોડાણ ચાલ ુકયાય િષય ૧૯૭૯થી, તથા બીજુ 
િીજ જોડાણ મે. અમર ફુડ પ્રોડક્ટ પ્રા. લલ., ગ્રાહક િ.ં ૨૧૦૧૬, contracted demand 950 

KVA નુ ંિષય ૧૯૯૦ થી િરાિે છે. સદર બને્ન િીજ જોડાણો જે તે સમયે લાગ ુપડતા કંપિીિા 
વિયમોિે અવિિ રહીિે સ્થાવપત કરિામા ંઆિેલ હતા.તા.૨૯.૦૮.૨૦૦૮ િા રોજ ચેકીંગ શીટ 
િ.ં૩૫૫૦ થી સદર બને્ન િીજ જોડાણો એક જ premises મા ં હોિાનુ ં ચેકીંગ અવિકારી દ્વારા 
જણાિેલ હત ુ,ં જેથી સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા બને્ન િીજ જોડાણોિે મર્જ કરિા િોટીસ 
પાિિિામા ંઆિેલ.   
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૩.૨. તા. ૨૬.૦૩.૨૦૧૦ િા રોજ પ્રથમ િોટીસ મે. અમર ફુડ પ્રોડક્ટ પ્રા.લલ., ગ્રાહક િ.ં ૨૧૦૧૬, મે. 
ડહરાિતી મરીિ પ્રોડક્ટ પ્રા.લલ., ગ્રાહક િ.ં૨૧૦૧૧ તથા મે. અમર િાયર રોપ્સ, ગ્રાહક િ.ં ૨૧૦૨૯ 
િે પાિિિામા ંઆિેલ, જે મજુબ separate legal entity િા દસ્તાિેજ રજૂ કરિા અથિા િીજ 
જોડાણ મર્જ કરિા અંગે જણાિેલ.  

 મે. અમર િાયર રોપ્સ દ્વારા separate legal entity િા દસ્તાિેજ રજૂ કરિામા ંઆિેલ પરંત ુ
મે. ડહરાિતી મરીિ પ્રોડક્ટ પ્રા.લલ. તથા મે. અમર ફુડ પ્રોડક્ટ પ્રા.લલ. દ્વારા સદર િોટીસ પરત્િે 
કોઈ પણ જાતિો જિાબ રજૂ કરિામા ંઆિેલ િહીં, જેથી તા.૧૪.૦૬.૨૦૧૦ િા રોજ બીજી િોટીસ 
દ્વારા તેઓિે સદર બને્ન િીજ જોડાણો મર્જ કરિા અથિા separate legal entity તથા Actual 

physical separation at site અંગે જણાિિામા ંઆિેલ. 
 તા.૦૫.૦૭.૨૦૧૦ િા રોજ મે. ડહરાિતી મરીિ પ્રોડક્ટ પ્રા.લલ. દ્વારા િીચે મજુબ જણાિિામા ં

આિેલ. 
 “We have already started work as per mentioned in your letter, the separation 

work is going on progress. We will inform you as soon as work will be 
completed”.  

 

૩.૩. સામાિાળાિી િીજ કચેરી, પોરબદંર શહરે વિભાગીય કચેરીનુ ંCAG દ્વારા ઓડડટ કરિામા ંઆિેલ 
જેમા ંઓડડટ રીપોટયિા પેરા િ.ં૪ મા ંિીચે મજુબિી િોંિ કરિામા ંઆિેલ. 

 “Loss of revenue due to non-merging of HT consumer within same premises – 
Rs. 100.92 lakh.” 

 

તા.૦૧.૧૨.૨૦૧૦િા રોજ ત્રીજીિખત િોટીસ મે.ડહરાિતી મરીિ પ્રોડક્ટ પ્રા.લલ., ગ્રાહક િ.ં૨૧૦૧૧ 
અિે મે. અમર ફુડ પ્રોડક્ટ પ્રા.લલ. ગ્રાહક િ.ં૨૧૦૧૬ િે િીજ જોડાણ મર્જ કરિા અથે અથિા 
separate legal entity with actual physical separation at site અંગે સાલબતી અથે 
જણાિેલ.  
તા.૧૦.૦૧.૨૦૧૧ િા રોજ અરજદાર દ્વારા ત્રીજી િોટીસિા જિાબમા ંિીચે મજુબ જણાિિામા ં
આિેલ. 
“As our season is full on swing we are unable to separate that premises.” 
 

ચોથી િોટીસ સદર બને્ન ગ્રાહકોિે પાિિિામા ંઆિેલ, જેમા ંજણાિિામા ંઆિેલ કે સામાિાળા 
િીજ કંપિીિે financial loss  ઉપયુયક્ત િોટીસિા કારણોસર થઈ રહલે છે. તા.૨૭.૦૮.૨૦૧૧ િા 
રોજ મે. અમર ફુડ પ્રોડક્ટ પ્રા.લલ. દ્વારા ચોથી િોટીસિા જિાબમા ંિીચે મજુબ જણાિિામા ંઆિેલ. 
“We have already completed work of separation of our two HT connections 
namely Hiravati Marine Product Pvt. Limited and Amar Food Product Pvt. 
Limited”.  
 

તદુપરાતં તેઓ દ્વારા કેબલ િાયર તથા અન્ય કામ અંગે અંદાજીત ખચય અંગે જણાિિા વિિતંી 
કરેલ.  
તા. ૧૯.૧૦.૨૦૧૧ િા રોજ સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા સ્થળ પર site visit  કરિામા ંઆિેલ 
પરંત ુસદર બને્ન િીજ જોડાણો િચ્ચે physical separation કરિામા ંઆિેલ હોય તેમ જણાત ુ
િ હત ુ ંજેિી િોંિ સ્થળ રોજકામમા ંકરિામા ંઆિેલ છે. 
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૩.૪. તા.૦૬.૦૮.૨૦૧૨ િા રોજ મે. અમર ફુડ પ્રોડક્ટ પ્રા.લલ., ગ્રાહક િ.ં૨૧૦૧૬ દ્વારા સમંવત આપી 
જણાિિામા ંઆિેલ કે મે. ડહરાિતી મરીિ પ્રોડક્ટ પ્રા.લલ., ગ્રાહક િ.ં ૨૧૦૧૧ િા ૯૫૦ KVA થી 
૧૬૦૦ KVA નુ ંિીજ જોડાણમા ંિીજભાર મજૂંર કરાયા બાદ મે. અમર ફુડ પ્રોડક્ટ પ્રા.લલ. નુ ંિીજ 
જોડાણ surrender કરિામા ંઆિશે.  

૩.૫. તા. ૦૮.૦૪.૨૦૧૩ િા રોજ મે. ડહરાિતી મરીિ પ્રોડક્ટ પ્રા.લલ. દ્વારા િીચે મજુબ જાણ કરિામા ં
આિેલ. 

 “Both companies are managed by one promoter and the companies are 
adjoining to each other. So there was road access between two companies and 
we have completed work of partition wall between our existing two units.”  

 તા.૩૧.૦૫.૨૦૧૩ િા રોજ અરજદારિા પ્રવતવિવિિી હાજરીમા ંસદર બને્ન િીજ જોડાણોિી સ્થળ 
તપાસ કરિામા ંઆિેલ તથા રોજકામ પણ કરિામા ંઆિેલ. સદર બને્ન િીજ જોડાણોનુ ંphysical 

separation કરિામા ંઆિેલ િહોત ુ.ં સદર બને્ન િીજ જોડાણિા control room, transformer 

and panel room એક જ premises મા,ં એટલે કે મે. ડહરાિતી મરીિ પ્રોડક્ટ પ્રા.લલ.મા ંસ્થાવપત 
થયેલ હતા.ં  

૩.૬. સદર બને્ન HT િીજ જોડાણોિી separate legal entity સાલબત કરિા તથા બને્ન િીજ જોડાણિે 
સ્થળ પર  physical separation કરિા અથિા તો સદર બને્ન િીજ જોડાણિે મર્જ કરિાનુ ં
જણાિેલ હોિા છતા ંઅરજદાર દ્વારા કોઈ કાયયિાહી કરિામા ંઆિેલ િ હોઈ,તા.૧૦.૦૬.૨૦૧૩ િા 
રોજ short fall amount against demand charge નુ ં રૂ. ૫૯,૪૮,૬૮૫.૪૮ નુ ં પરુિણી 
િીજલબલ ટેરીફ ઓડયરિી જિરલ કંડીશિ િ.ં૫ મજુબ એપ્રીલ,૨૦૧૦ થી માચય,૨૦૧૩ સિુીિા 
સમયગાળાનુ ંપાિિામા ંઆિેલ, જે ડદિ ૧૫ મા ંભરપાઈ કરિા જણાિેલ. અરજદારે સદર પરુિણી 
િીજલબલ વિયત સમય મયાયદામા ંભરપાઈ િ કરતા,ં તા. ૨૦.૦૭.૨૦૧૩ િા રોજ મે. ડહરાિતી 
મરીિ પ્રોડક્ટ પ્રા.લલ., ગ્રાહક િ.ં ૨૧૦૧૧ િો િીજ પરુિિો બિં કરિામા ંઆિેલ હતો.  

૩.૭.  મે. ડહરાિતી મરીિ પ્રોડક્ટ પ્રા.લલ. દ્વારા િામદાર હાઈકોટય  સમક્ષ SCA No.14375/2013 િીજ 
પરુિિો ચાલ ુકરિા અથે દાખલ કરિામા ંઆિેલ તથા િામદાર હાઈકોટયિી સિુિણી દર્યાિ 
પરુિણી િીજલબલ ભરપાઈ કરિા અંગે બાહંિેરી પત્રક રજૂ કરિામા ંઆિેલ. િામદાર હાઈકોટય  
દ્વારા તા. ૨૭.૦૯.૨૦૧૩ િા રોજ Interim Order કરિામા ંઆિેલ,જે મજુબ પરુિણી િીજલબલિા 
૫૦% રકમ, એટલે કે રૂ. ૩૦,૦૦,૦૦૦ તથા તા.૨૮.૦૯.૨૦૧૩ િા રોજ, રૂ. ૧૫,૦૦,૦૦૦ 
તા.૨૯.૧૦.૨૦૧૩ િા રોજ તેમજ બાકીિી રકમ રૂ.૧૭,૭૮,૯૮૧ Delay payment charge સાથે 
તા.૩૦.૧૧.૨૦૧૩ િા રોજ ભરપાઈ કરિામા ંઆિેલ,પરંત ુઅરજદાર દ્વારા એક જ premises મા ં
આિેલ બને્ન િીજ જોડાણો કોઈ એક જ િીજ જોડાણમા ં મર્જ કરિા અથિા સદર બને્ન િીજ 
જોડાણિી separate legal entity રજૂ કરિા અંગે કોઈ કાયયિાહી કરિામા ંઆિેલ િહોતી.  

૩.૮. તા.૧૩.૧૨.૨૦૧૩ િા રોજ સદર બને્ન િીજ જોડાણોિે મર્જ કરિા અંગે અથિા સદર બને્ન િીજ 
જોડાણિી  separate legal entity with actual physical separation અંગે પાચંમી િોટીસ 
પાિિિામા ંઆિેલ પરંત ુઅરજદાર દ્વારા કોઈ કાયયિાહી કરિામા ંઆિેલ િહી તેમજ કોઈ પણ 
જાતિો જિાબ પણ પાિિિામા ંઆિેલ િહોતો.સામાિાળા િીજકંપિી દ્વારા તા.૧૮.૧૨.૨૦૧૩ િા 
રોજ મે. ડહરાિતી મરીિ પ્રોડક્ટ પ્રા.લલ.િે એપ્રીલ,૨૦૧૩ થી ડડસેમબર,૨૦૧૩િા સમયગાળા માટે 
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પરુિણી િીજલબલ રૂ.૧૩,૪૧,૧૫૮.૯૩નુ ંપાિિિામા ંઆિેલ જે રકમ અરજદારે તા.૩૦.૧૨.૧૩િા 
રોજ ચેક િ.ં ૮૦૪૩૮૨ થી િાિંા સાથે ભરપાઈ કરેલ.  

૩.૯. તા.૧૩.૧૨.૨૦૧૪ િા રોજ મે.ડહરાિતી મરીિ પ્રોડક્ટ પ્રા.લલ., ગ્રાહક િ.ં ૨૧૦૧૧, સદર બને્ન િીજ 
જોડાણિે separate legal entity with actual physical separation અંગે છઠ્ઠી િોટીસ 
પાિિિામા ંઆિેલ.  

 તા. ૧૩.૧૧.૨૦૧૪ િા રોજ મે. ડહરાિતી મરીિ પ્રોડક્ટ પ્રા.લલ. દ્વારા Civil Application No. 

2036/2014 in SCA No. 14375/2013 મા ંstatus quo maintain કરિા દાખલ કરિામા ં
આિેલ જે િામદાર હાઈકોટય  દ્વારા સ્િીકારિામા ંઆિેલ અિે તા. ૦૫/૦૮.૧૨.૨૦૧૪ િા રોજ 
િામદાર હાઈકોટે status quo maintain કરિાિો હકુમ કરેલ છે.         

૩.૧૦. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા તા.૧૨.૦૩.૨૦૧૪ િા રોજ અરજદારિા સદર િીજ જોડાણિી સ્થળ 
તપાસ કરિામા ંઆિેલ તથા રોજકામ પણ કરિામા ંઆિેલ જેમા ંિોંિ કયાય મજુબ સદર બને્ન 
િીજ જોડાણો મે. ડહરાિતી મરીિ પ્રોડક્ટ પ્રા.લલ. િા premises મા ંસ્થાવપત થયેલ જણાયેલ. 
તા.૧૨.૦૫.૨૦૧૪ િા રોજ ત્રીજુ પરુિણી િીજલબલ રૂ.૫,૯૧,૩૧૮.૨૬ નુ ંજાન્યઆુરી,૨૦૧૪ થી 
એપ્રીલ,૨૦૧૪ િા સમયગાળાનુ ં અરજદારિે પાિિિામા ં આિેલ. અરજદારે સદર પરુિણી 
િીજલબલ િામદાર હાઈકોટયિા તા.૦૫/૦૮.૧૨.૨૦૧૪ િા હકુમ અન્િયે સદર subject matter 
િામદાર હાઈકોટય  સમક્ષ પડતર હોઈ અિે status quo અંગેિો હકુમ થયેલ હોઈ, ભરેલ િહોત ુ.ં 

૩.૧૧. તા.૦૪.૦૨.૨૦૧૫ િા રોજ સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા અરજદારિા સદર બને્ન િીજ જોડાણોિી 
સ્થળ ચકાસણી કરી રોજકામ કરિામા ંઆિેલ પરંત ુસદર બને્ન િીજ જોડણિો control room, 

transformer and panel room મે. ડહરાિતી મરીિ પ્રોડક્ટ પ્રા.લલ. િા premises મા ંસ્થાવપત 
થયેલ જણાયેલ. આમ, અરજદાર દ્વારા સદર બને્ન િીજ જોડાણોિી separate legal entity and 

physical separation on site (power boundary) રજૂ કરાયેલ િહોત ુ.ં 
૩.૧૨. For vacating interim relief, સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા િામદાર હાઈકોટય  સમક્ષ Civil 

Application No.5696/2015 in SCA No.14375/2013 દાખલ કરિામા ં આિેલ. 
Original SCA No.14375/2013 પડતર હોઈ, િામદાર હાઈકોટય  દ્વારા સદર application રદ 
કરિામા ંઆિેલ.  

 સામાિાળા િીજ કંપિીએ merging of electric connection િે લગતા િામદાર હાઈકોટયિા 
ચકુાદા SCA No.15105/2012 અિે SCA No.15262/63 of 2012 િે ધ્યાિે લેિા અરજ 
કરી.  

૩.૧૩. િામદાર હાઈકોટય  સમક્ષિી SCA No.14375/2013 િે પરત ખેંચિાિી અરજદારિી અરજી  
િામદાર હાઈકોટે તા.૧૮.૧૨.૨૦૧૭ િા હકુમ દ્વારા માન્ય રાખેલ, અિે અરજદારે સામાિાળા િીજ 
કંપિીિા ફોરમ સમક્ષ એક અિિાડડયામા ંસદર ફડરયાદ દાખલ કરિા અંગેિો હકુમ કરેલ.  

૩.૧૪. તા.૨૨.૦૧.૨૦૧૮ િા રોજ સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા અરજદારિા િીજ જોડાણિી સ્થળ તપાસ 
અિે રોજકામ કરિામા ં આિેલ, પરંત ુ સામાિાળા િીજ કંપિીએ અરજદારિે આપેલ પ્રથમ 
િોટીસિા સદંભયમા ંબને્ન િીજ જોડાણિા સ્થાપિ અંગે કોઈ ફેરફાર જણાયેલ િહોતો.  
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૩.૧૫.   (૧) અરજદારિી ફોરમ સમક્ષિી ફડરયાદિા સદંભયમા ં ફોરમ દ્વારા shortfall amount         

against demand charge નુ ં મે,૨૦૧૪ થી ફેબ્રઆુરી,૨૦૧૮ િા સમયગાળાનુ ં તેમજ 
તા.૧૨.૦૫.૨૦૧૪ નુ ં જાન્યઆુરી,૨૦૧૪ થી એપ્રીલ,૨૦૧૪ િા સમયગાળાનુ ં પરુિણી 
િીજલબલ રૂ.૫,૯૧,૩૧૮.૨૬ ભરપાઈ કરિાિો હકુમ કરિામા ંઆિેલ છે.  

(૨) ફોરમિા હકુમમા ં કરિામા ંઆિેલ િોંિ મજુબ મે. ડહરિતી મરીિ પ્રોડક્ટ પ્રા.લલ. દ્વારા  
તા.૨૨.૦૨.૨૦૧૮ િા રોજ પત્રથી સદર બને્ન િીજ જોડાણિા physical separation કરેલ 
છે તે અંગેિી જાણ કરેલ તથા સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા તા.૨૮.૦૨.૨૦૧૮િા રોજ સ્થળ 
તપાસ કરિામા ંઆિેલ છે જે મજુબ બને્ન િીજ જોડાણ physically separate કરેલ માલમુ 
પડલે છે.  

(૩) ફોરમિા તા.૧૨.૦૨.૨૦૧૮િા હકુમઅન્િયે તા.૦૯.૦૩.૨૦૧૮િારોજ અરજદારિે મે,૨૦૧૪ 
થી ફેબ્રઆુરી,૨૦૧૮ િા સમયગાળાનુ ંપરુિણી િીજલબલ રૂ. ૮૮,૭૨,૫૫૪.૦૮ નુ ંઆપિામા ં
આિેલ છે. 

(૪) િામદાર વિદ્યતુ લોકપાલ દ્વારા અરજદારિે આગાઉ આપિામા ંઆિેલ પ્રથમ બે પરુિણી 
િીજલબલ, જે અરજદારે ભરપાઈ કરેલ છે, તેિે લક્ષમા ંલઈ, હાલમા ંફોરમિા હકુમ અન્િયે 
આપિામા ંઆિેલ પરુિણી િીજલબલિી રકમિા ૩૩% જે અરજદારે ભરપાઈ કરેલ િથી, 
પરંત ુ અરજદારિી રજૂઆત મજુબ એક જ પ્રકારિી ફડરયાદિે અંતગયત સામાિાળા િીજ 
કંપિી દ્વારા આપિામા ંઆિેલ પરુિણી િીજલબલિા કુલ ૩૩% રકમિે ધ્યાિમા ંલઈ, સદર 
રજૂઆત કરિામા ંઆિેલ છે.     

૩.૧૬. સામાિાળાએ અરજદારિી રજૂઆત સદંભે િીચે મજુબ જણાિેલ. 
(૧) િામદાર હાઈકોટયિા ૫/૮.૧૨.૧૪ િા હકુમ મજુબ status quo maintain કરિાિો 

હોિાથી ફોરમિા ઓડયર સિુી કોઈપણ પ્રકારનુ ંપરુિણી િીજલબલ અરજદારિે આપેલ 
િથી, જેથી અરજદારિે હરેાિ કરિાિો કોઈ ઈરાદો િથી. સામાિાળા દ્વારા કરિામા ં
આિેલ કાયયિાહી જે તે સમયિા પ્રિતયમાિ વિયમ મજુબ કરિામા ંઆિેલ છે.  

(૨) Electricity Supply Code & Related Matters Regulations 11 of 2005, 

Clause 4.1.17 તેમજ Notification No.4/2015, Clause 4.28 મા ંદશાયિેલ િસ્ત ુ
એક સરખી છે. “એક જ premises મા ંઆિેલા િીજ જોડાણો ઉપયુયક્ત વિયમ મજુબ મર્જ 
કરિાપાત્ર હોય છે અથતા તો તેઓએ પોતાિી separate legal entity separate 

Income Tax number, separate Sales Tax number, separate Ration Card 

or rent for lease agreement આપી પરુિાર કરિાનુ ંરહ ેછે”. સદર બાબત ફક્ત િિા 
કિેક્શિ માટે િહીં પરંત ુહયાત િીજ જોડાણમા ંપણ લાગ ુપડ ેછે.  

(૩) મે. ડહરાિતી મરીિ પ્રોડક્ટ પ્રા. લલવમટેડિે જે પરુિણી િીજલબલ આપિામા ંઆિેલ છે તે 
Tariff Order General Condition 5 અન્િયે તથા Electricity Supply Code 

2005 િી પેટા કલમ ૪.૧.૧૭ મજુબ પાિિિામા ંઆિેલ છે.   
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:::ચકુાદો::: 

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

૪.૧. અરજદારિી રજૂઆત ફોરમિા તા.૧૨.૦૨.૨૦૧૮િા હકુમિી સામે કરિામા ંઆિેલ છે.ફોરમ સમક્ષ 
અરજદારિી રજૂઆતિી વિગતે મે. ડહરાિતી મરીિ પ્રોડક્ટ પ્રા.લલવમટેડ, HT connection 

No.21011 તથા મે. અમરફુડ પ્રોડક્ટ પ્રા. લલવમટેડ, HT connection No.21016 િા િીજ 
જોડાણિે મર્જ કરી એક HT િીજ જોડાણ કરિા અથે, સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા માચય,૨૦૧૦ 
િા રોજ પેરા િ.ં૨.૩ મા ંદશાયવ્યા મજુબ સૌ પ્રથમ િખત િોટીસ પાિિિામા ંઆિેલ, તથા સદર 
િોટીસ મજુબ બને્ન િીજ જોડાણો માટેિી ચોક્ક્સ બાઉન્રી િક્કી કરિા સચૂિા આપેલી, અિે ત્યાર 
બાદ તા.૧૦.૦૬.૨૦૧૩િારોજ એપ્રીલ,૨૦૧૦ થી માચય,૨૦૧૩સિુીનુ ંપરુિણીિીજલબલ આપિામા ં
આિેલ. 

૪.૨. તા.૧૦.૦૬.૨૦૧૩ નુ ંપરુિણી િીજલબલ અરજદાર દ્વારા ભરપાઈ િ કરાતા ંતા.૨૦.૦૭.૨૦૧૩ િા 
રોજ સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા HT િીજ જોડાણ િ.ં૨૧૦૧૧ િો િીજ પરુિિો કાપી િાખિામા ં
આિેલ, જેિી સામે અરજદારે િામદાર ગજુરાત હાઈકોટય  સમક્ષ SCA No.14375/2013 દાખલ 
કરેલ તથા તા.૨૬.૦૯.૨૦૧૩ િા રોજ undertaking રજૂ કરેલ, તથા પરુિણી િીજલબલ પેરા 
િ.ં૨.૬ મા ંદશાયવ્યા મજુબ ભરપાઈ કરેલ.  

 સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા અરજદારિે બીજુ પરુિણી િીજલબલ એપ્રીલ,૨૦૧૩ થી 
ડડસે્બર,૨૦૧૩િાસમયગાળાનુ ંતા.૧૮.૧૨.૨૦૧૩િારોજ આપિામા ંઆિેલ જેિાિંાણા ંઅરજદારે 
િાિંા સાથે તા.૩૦.૧૨.૨૦૧૩ િા રોજ ભરપાઈ કરેલ. 

 પેરા િ.ં૨.૭મા ંદશાયવ્યા મજુબ અરજદારે તા.૧૮.૧૨.૨૦૧૩િા પરુિણી િીજલબલિી સામે િામદાર 
હાઈકોટયમા ંવસવિલ એપ્લીકેશિ દાખલ કરેલ, જેમા ંિામદાર હાઈકોટય  દ્વારા તા.૨૪.૦૨.૨૦૧૪ િા 
હકુમથી “status quo” maintain કરિા જણાિેલ.    

૪.૩. તા. ૦૩.૦૩.૨૦૧૮િા રોજ અરજદારે ફોરમિા હકુમ િ.ં૧૨૯૭ તા.૧૨.૦૨.૨૦૧૮િી સામે રજૂઆત 
દાખલ કરેલ. સદર રજૂઆતિા પેરા િ.ં૧૮મા ંદશાયિેલ િામદાર હાઈકોટયિા તા.૧૮.૧૨.૨૦૧૭ િી 
વિગત િીચે મજુબ છે. 

 “Without entering into merits of this case, the permission to withdraw the 
petition as prayed for, is granted. The petition stands dismissed as withdraw 
with liberty as prayed for. The interim relief granted by this court vide order 
dated 5/8.12.2014 in Civil Application No. 2036 of 2014 is continued for a 
period of four weeks from today. The petitioner shall file the application before 
the Forum within one week from today and the Forum shall decide the 
application as expeditiously as possible as and not later than four weeks from 
today. Direct service is permitted. Needless to say that both parties are at 
liberty to raise the contentions as may be legally permissible.” 

 

 અરજદારિી ફોરમ સમક્ષિી ફડરયાદ અન્િયે તા.૨૪.૦૧.૨૦૧૮ િા રોજ સિુિણી રાખિામા ં
આિેલ, જેિો હકુમ તા.૧૨.૦૨.૨૦૧૮ િા રોજ કરિામા ંઆિેલ. ફોરમિા હકુમિા વિષ્કષયિા મદુ્દા 
િ.ં ૩.૧(F) મા ંદશાયિેલ વિગતે તા. ૩૧.૦૧.૨૦૧૮ િા રોજ અરજદારે સામાિાળાિે બાહંિેરી ખત 
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આપેલ જે મજુબ ટ્રાન્સફોમયરિે ખસેડિાનુ ંકામ પણૂય કરી આપિા સમંવત આપેલ હતી. અરજદારે 
તા.૨૨.૦૨.૨૦૧૮ િા રોજ સદર ટ્રાન્સફોમયરિે ખસેડિાનુ ંકામ પણૂય કરી સામાિાળા િીજ કંપિી 
પોરબદંરિે તા.૨૨.૦૨.૨૦૧૮ િા રોજ જાણ કરેલ. 

 અરજદારે પ્રથમ પરુિણી િીજલબલિી રકમ રૂ. ૫૯,૪૮,૬૫૮.૪૮ તથા ત્યારબાદિા બીજા પરુિણી 
િીજલબલિી રકમ રૂ. ૧૩,૪૧,૧૫૯/- િે રદ્દ કરી સદર રકમ વ્યાજ સાથે પરત કરિા અંગે હકુમ 
કરિા ફોરમ સમક્ષ વિિતંી કરેલ.  

૪.૪. ફોરમિા તા.૧૨.૦૨.૨૦૧૮ િા હકુમમા ંિીચે મજુબિી િોંિ કરિામા ંઆિેલ છે.  
 ફોરમિા વિષ્કષયિા મદુ્દા તથા હકુમ : 
 (એફ) પીજીિીસીએલ પક્ષકારિી રજૂઆત મદુ્દા િ.ં ૨.૨ મજુબિી વિગતે અરજદાર દ્વારા આપેલ 

બાહંિેરીખત મજુબ બને્ન કંપિીિા ટ્રાન્સફોમયરિા શીફ્ટીંગિી કામગીરી તા. ૨૩.૦૨.૨૦૧૮ સિુીમા ં
પરુી કરી આપશે, જે ગ્રાહ્ય રાખિામા ંઆિેલ છે. 

 (જી) અરજદારિી મૌલખક રજૂઆત મદુ્દા િ.ં૧.૨ મજુબિી વિગતે જણાિેલ વિદ્યતુ લોકપાલિા 
હકુમ કેસ િ.ં૫૨/૨૦૦૮ તેમજ કેસ િ.ં ૫૪/૨૦૧૭ સદર કેસમા ંબાબત લાગ ુપડતી િથી કારણ 
કે પીજીિીસીએલ દ્વારા િારંિાર ફીઝીકલ સેપરેશિ કરિા માટે અરજદારિે લેલખત જાણકારી 
આપેલ, અિે કામગીરી કરિા માટે િારંિાર લેલખત જાણકારી આપેલ, તેમ છતા ંઅરજદાર દ્વારા 
યોગ્ય કાયયિાહી િ કરાતા ંવિયમાવિિ પરુિણી લબલ પીજીિીસીએલ દ્વારા સમયાતંરે આપિામા ં
આિેલ, એટલે કે આ કેસમા ંિીજ અવિવિયમ ૨૦૦૩ િી કલમ ૫૬(૨) લાગ ુપડતી િથી.  

 (એચ) આમ, સદર કેસમા ંઆજિી સ્સ્થવતએ પણ અરજદાર દ્વારા બને્ન યવુિટો એક જ પ્રીમાઈસમા ં
હોઈ તેમિે મર્જ કરેલ િા હોઈ સદર કેસમા ંસપ્લાય કોડ િોડટડફકેશિ િ.ં૧૧/૨૦૦૫ િા મદુ્દા 
િ.ં૪.૧.૧૭ અિે િોડટડફકેશિ િ.ં૪/૨૦૧૫ િા મદુ્દા િ.ં૪.૨૮ િા વિયમ મજુબ અિે ઉપર જણાવ્યા 
મજુબ પીજીિીસીએલિા ટેરીફ ઓડયર જિરલ કંડીશિ િ.ં૦૫ અન્િયે સદર બાબત પીજીિીસીએલ 
પક્ષકારિે જ્યારથી જાણમા ંઆિેલ છે ત્યારથી આજિી તારીખ સિુી ટેરીફ મજુબ પરુિણી  લબલ 
અરજદારિે વિયમ મજુબ આપવુ ંયોગ્ય જણાયેલ છે. 

 (આઈ) અરજદારિી મૌલખક રજૂઆત મદુ્દા િ.ં ૧.૨ િા પેટા મદુ્દા િ.ં ૪ મજુબિી વિગતે ગજુરાત 
હાઈકોટયિા આદેશ મજુબ “status quo” હોય, જેથી સદર સમયગાળા દર્યાિ ભરપાઈ કરેલ 
રકમ રીફંડ આપિી યોગ્ય જણાયેલ િથી, કારણકે પીજીિીસીએલ દ્વારા િખતો િખત અરજદાર 
દ્વારા ફીઝીકલ સેપરેશિ કરિામા ંઆિેલ છે તેિી જાણ થતા ંસ્થળ રોજકામ કરિામા ંઆિેલ, 

પરંત ુફીઝીકલ સેપરેશિ અરજદાર દ્વારા પણૂય કરિામા ંઆિેલ િ હોિાથી સદર કેસમા ંસપ્લાય 
કોડ િોડટડફકેશિ િ.ં૧૧/૨૦૦૫ િા મદુ્દા િ.ં૪.૧.૧૭ અિે િોડટડફકેશિ િ.ં૪/૨૦૧૫ િા મદુ્દા િ.ં૪.૨૮ 
વિયમ મજુબ અિે ઉપર જણાવ્યા મજુબ પીજીિીસીએલિા ટેરીફ ઓડયર General Condition 

No.5 અન્િયે તેઓિે વિયમાવિિ રીતે પરુિણી લબલ આપવુ ં યોગ્ય જણાયેલ હોઈ, રીફંડ 
આપિાિી રજૂઆત ગ્રાહ્ય રાખિામા ંઆિતી િથી.  

 ફોરમિો હકુમ : 
 “સદર કેસમા ંફોરમ કવમડટ તરફથી થયેલ વિષ્કષયિા મદુ્દા િ.ં૩.૧ િા પેટા મદુ્દા િ.ં(એફ) મજુબિી 

વિગતેિી- અરજદારે કાયયિાહી તા.૨૩.૦૨.૧૮ સિુી પણૂય કરી પીજીિીસીએલ પક્ષકારિે લેલખતમા ં
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જાણકારી આપિી તેમજ વિષ્કષયિા મદુ્દા િ.ં૩.૧ િા પેટા મદુ્દા િ.ં(જી), (એચ) તથા (આઈ) મજુબિી 
વિગતે પીજીિીસીએલ પક્ષકાર દ્વારા અરજદારિે કંપિીિા વિયમાવિિ રીતે માહ ેમે,૨૦૧૪ થી 
ફીઝીકલ સેપરેશિિે કાયયિાહી પણૂય કરે ત્યા ંસિુી વિયમાવિિ પરુિણી લબલ અતે્રિા ફોરમિી 
જાણકારી હિેળ ડદિ ૧૦ મા ંઆપિા સબબિો પીજીિીસીએલ પક્ષકારિે આદેશ આપિામા ંઆિે 
છે. અરજદારિે સદર બાબતે પીજીિીસીએલ દ્વારા આપિામા ંઆિેલ માહ ેજાન્યઆુરી,૨૦૧૪ થી 
માહ ેએપ્રીલ,૨૦૧૪ સિુીન ુપરુિણી લબલ, ડદિસ ૧૦ મા ંકંપિીિા વિયમાવિિ રીતે અરજદારિે 
ભરપાઈ કરિાિો આદેશ આપિામા ંઆિે છે, તેમજ જો અરજદાર દ્વારા તેઓિી લેલખત સમંતી 
અનસુાર તા.૨૩.૦૨.૧૮સિુીમા ંફીઝીકલ સેપરેશિિી કાયયિાહી પણૂય કરાય િહી તો પીજીિીસીએલ 
વિયમાવિિ કાયયિાહી કરી શકશે, તે મજુબિી જાણકારી બને્ન પક્ષકારોિે આપિામા ંઆિે છે.”     
      

૪.૫. અરજદારિી તા.૦૩.૦૩.૨૦૧૮ િી રજૂઆત અંગે રજૂ કરેલ દસ્તાિેજ તથા ફોરમિા હકુમિે ધ્યાિે 
લેતા ંતા.૧૨.૦૩.૨૦૧૮ િા રોજ ફોરમિા હકુમ અન્િયે જાહરેિામા િ.ં૨/૨૦૧૧ કલમ ૩.૧૭ (viii) 

મજુબ ભરિાપાત્ર થતી ૩૩% રકમ અંગે અરજદારિે માડહતગાર કરેલ, જેિા પ્રત્યતુ્તરમા ં
તા.૧૫.૦૩.૨૦૧૮ િા રોજ અરજદારે રજૂઆત દાખલ કરી પેરા િ.ં૨.૧૬(૫) મા ંદશાયિેલ વિગત 
રજૂ કરી જણાિેલ કે સદર બને્ન િીજ જોડાણિા મર્જર પેટે અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ પરુિણી 
િીજલબલિી સામે  અરજદારે ૩૩% રકમ ભરપાઈ કરેલ છે, જેિે ધ્યાિે લઈ અરજદારિી હાલિી 
રજૂઆતિે admission stageમા ંદાખલ કરી admission stage િી સિુિણી તા.૧૨.૦૪.૨૦૧૮ 
િા રોજ તથા તા.૨૪.૦૪.૨૦૧૮ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ.   

૪.૬. અરજદારિી ફોરમ સમક્ષિી રજૂઆત પેરા િ.ં૨.૧૬(૫) મા ં દશાયવ્યા મજુબ પ્રથમ પરુિણી 
િીજલબલ તથા દ્વદ્વવતય પરુિણી િીજલબલિી ભરપાઈ કરેલ રકમ વ્યાજ સાથે પરત મેળિિા 
અંગેિી છે, જ્યારે ફોરમદ્વારા તા.૧૨.૦૨.૨૦૧૮િા હકુમ અન્િયે ઉપયુયક્ત પેરા િ.ં ૪.૪ મા ંદશાયવ્યા 
મજુબ ડદિ ૧૦મા ંઅરજદારિે પરુિણી િીજલબલ આપિા અંગેિો હકુમ કરિામા ંઆિેલ છે, તથા 
જાન્યઆુરી,૨૦૧૪ થી એપ્રીલ,૨૦૧૪ નુ ંપરુિણી િીજલબલ ડદિ ૧૦ મા ંભરપાઈ કરિાિો હકુમ 
કરેલ છે. સદર હકુમ અન્િયે પેરા િ.ં૩.૧૫(૩) મા ંદશાયવ્યા મજુબ સામાિાળા દ્વારા મે,૨૦૧૪ થી 
ફેબ્રઆુરી,૨૦૧૮િા સમયગાળાનુ ંપરુિણીિીજલબલ તા.૦૯.૦૩.૨૦૧૮િા રોજ રૂ.૮૮,૭૨,૫૫૪.૦૮ 
નુ ંઅરજદારિે પાિિિામા ંઆિેલ છે. જાન્યઆુરી,૨૦૧૪ થી એપ્રીલ,૨૦૧૪ િા સમયગાળાનુ ં
પરુિણી િીજલબલ રૂ.૫,૯૧,૩૧૮.૨૬ભરપાઈ કરિાિો આદેશ પણ ફોરમદ્વારા કરિામા ંઆિેલ છે. 

 અરજદાર દ્વારા પેરા િ.ં૨.૧૬(૫) મજુબ સદર ફડરયાદિી સમાિ બાબત એટલે કે બને્ન HT િીજ 
જોડાણિા મર્જર અંગેિા પરુિણી િીજલબલિી કુલ રકમ રૂ.૧,૬૭,૫૩,૭૭૧.૮૦ (અલગ અલગ 
સમયે આપિામા ંઆિેલ ચાર પરુિણી િીજલબલિી રકમિે ધ્યાિે લઈ કુલ ભરપાઈ કરેલ રકમ 
રૂ. ૭૬,૨૦,૧૪૦/-,(તા.૩૦.૧૨.૨૦૧૩ સિુીિી)િે ધ્યાિે લઈ ૩૩%રકમથી િધરુકમ ભરપાઈ કરેલ 
હોિાિી બાબતિે ધ્યાિે લેિા રજૂઆત કરેલ છે.  
અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ િીજલબલિે પરત કરિા અંગે કોઈ હકુમ ફોરમ દ્વારા કરિામા ં
આિેલ િથી, પરંત ુઅરજદારિા સદર બને્ન િીજ જોડાણોિે physical separation કયાય તારીખ 
સિુી પરુિણી િીજલબલ આપિા અંગેિો હકુમ કરેલ છે. પેરા િ.ં ૨.૧૬(૫) મા ંદશાયવ્યા મજુબ 
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સામાિાળા િીજકંપિીદ્વારા તા.૦૯.૦૩.૨૦૧૮ કુલ રૂ.૮૮,૭૨,૬૦૯.૦૮ તથા તા.૧૨.૦૫.૨૦૧૪ િા 
પરુિણી િીજલબલિી રકમ રૂ.૫,૯૧,૩૧૮.૨૬ કુલ રકમ રૂ.૯૪,૬૩,૯૨૭.૩૪ ભરપાઈ કરિા 
અરજદારિે રજૂ કરેલ છે, જે સજંોગોમા ંઅરજદાર દ્વારા રજૂ કરાયેલ કુલ પરુિણી િીજલબલિી 
રકમ તથા તેિી સામે ભરપાઈ કરેલ પરુિણી િીજલબલિી રકમિે ૩૩% રકમ સમક્ષ ગણતરીમા ં
લેિા બાબતિો સદંભય રજૂ કરેલ છે. અરજદાર દ્વારા ફોરમિા તા.૧૨.૦૨.૧૮ િા હકુમ બાદ 
સામાિાળા િીજકંપિી દ્વારા આપિામા ંઆિેલ પરુિણી િીજલબલિી ૩૩% રકમ ભરપાઈ કરિામા ં
આિેલ િથી.  

 ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગિા જાહરેિામા િ.ં ૨/૨૦૧૧ મા ં(ગ્રાહક ફડરયાદ વિિારણ ફોરમ 
અિે લોકપાલ) વિવિયમો ૨૦૧૧ મા ંદશાયિેલ જોગિાઈ િીચે મજુબ છે.  

ફડરયાદીિી રજૂઆતો સ્િીકારિા માટેિી પિૂય શરતો/મયાયદાઓ: 
 ૩.૧૭: િીચેિી બિી શરતો સતંોષિામા ંઆિેલ હશે તેિી જ રજૂઆત લોકપાલ સ્િીકારશે.  
 (1) - 

(2) - 
(3) - 
(4) - 
(5) - 
(6) - 
(7) - 

(8) જરૂરી હોય તો ફડરયાદીએ ફોરમિા હકુમિા સદંભયમા ંપરિાિેદાર પાસે ૩૩% રકમ જમા 
કરાિી હોય અિે કરેલ ચકૂિણીિી સાલબતી રજૂ કરી હોય.  

૪.૭. અરજદારિી રજૂઆત પરત્િે, સદર કેસિી વિગતિા merits િે સ્પષ્યાય િગર હાલિી રજૂઆતિી 
પાત્રતાિા મલુ્યાકંિ કરિાિા હતેસુર રજુઆતિે Admission Stage પર દાખલ કરેલ. ઉપયુયક્ત 
વિડદિષ્ટ જોગિાઈ ૩.૧૭(૮) અન્િયે સ્િીકારિા માટેિી પિૂય શરતો/ મયાયદાઓ અંગેન ુપાલિ થતુ ં
િ હોઈ, અરજદારિી હાલિી રજૂઆત સ્િીકારિા પાત્ર િથી.  

૪.૮. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૬ મા ં વિડદિષ્ટ કરેલ હકીકત લક્ષમા ં લેતા ં પેરા િ.ં૪.૭ મજુબ હકુમ 
કરિામા ંઆિે છે. 

૪.૯. ખચય અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૧૦. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
    
               

    (ડદલીપ રાિલ) 
                  વિદ્યતુ લોકપાલ 
                   ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૦૨.૦૬.૨૦૧૮. 


