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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 

વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

 

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૩૬/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી કલ્પેશભાઈ જે. ગાગંડીયા, પાટટિર  

C/o. સહજાિદં ઓઈલ મીલ, ગઢડા-જસદણ રોડ, મુ.ં માડંિધાર-૩૬૪૭૫૦. 
 તા. ગઢડા. જી.બોટાદ.  

   

રજૂઆત કરિાર: શ્રી કલ્પેશભાઈ જે. ગાગંડીયા 
   શ્રી જીિણભાઈ કે. ગાગંડીયા 
  

વિરૂધ્ધ 

સામાિાળા : િાયબ ઈજિેર, 

પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 

ગ્રા્ય પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૧, ગઢડા-૩૬૪૭૫૦. જી.બોટાદ.    

 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી એ.એિ.પચંાલ, િાયબ ઈજિેર, પીજીિીસીએલ, ગઢડા.    

 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, ભાિિગર ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી 

ફરરયાદ િ.ં૨૮૧/૨૦૧૬-૧૭ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૧૪૦૭ તા.૧૮.૦૩.૨૦૧૭ થી િારાજ 
થઇ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
િ.ં૩૬/૨૦૧૭ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુાિણી તા. ૧૮.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિી. 

૨.૦. સિુાિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર, શ્રી જીિણભાઈ કાિજીભાઈ ગાગંડીયાિા િામે, ગામ માડંિધાર, તા.ગઢડા ખાતે 

67.5 KW  િીજભારનુ,ં LTMD ટેરીફનુ ંિીજ જોડાણ ધરાિે છે. સદર િીજ જોડાણ સહજાિદં 
ઓઈલ મીલિા િામે માગંિામા ંઆિેલ. સામાિાળા દ્વારા સદર િીજ જોડાણ આશરે એક િર્ટ 
અગાઉ ચાલ ુકરિામા ંઆિેલ છે. અરજદારનુ ંસદર ઔદ્યોલગક યવુિટ ઓઈલ મીલનુ ંએકમ છે.  

૨.૨. અરજદારે સદર િીજ જોડાણમા ંજુલાઈ, ૨૦૧૬ થી િિે્બર,૨૦૧૬ સધુી સદર િીજ જોડાણિે 
બધં રાખિા અંગે seasonal bill અંગેિી અરજી સામાિાળાિી ગઢડા કચેરી ખાતે આપિામા ં
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આિેલ.  સામાિાળાિી ગઢડા કચેરી દ્વારા seasonal bill અંગેિા વિવત વિયમોિી જાણ 
અરજદારિે કરિામા ંઆિેલ િ હતી. 

૨.૩. અરજદારે આશરે એક િર્ટ પહલેા ંસદર િીજ જોડાણ ચાલ ુકરાિેલ છે.  તેમજ seasonal bill 

અંગે સામાિાળાિે અરજી આપેલ છે પરંત ુઅરજદારે િીજ િપરાશ કરેલ િથી, તેમ છતા ં
સામાિાળા દ્વારા જાન્યઆુરી,૨૦૧૭ િા િીજબીલમા ં રૂ. ૯૦૧૮૦/- ચઢાિીિે િીજબીલ 
મોકલિામા ંઆિેલ છે. અરજદારે સદર િીજ બીલિી સામે રૂ.૩૫૦૦૦/- ભરપાઈ કરેલ છે. 

સામાિાળા દ્વારા મોકલિામા ંઆિેલ ઉપયુટક્ત િીજબીલ માફ કરિા અરજદારે વિિતંી કરી.  
૨.૪. ગઢડા ખાતે અરજદારનુ ંસદર યવુિટ પ્રથમ યવુિટ છે જેમા ંઅરજદારે seasonal bill અંગેિી 

રજૂઆત સામાિાળાિે કરેલ છે. આમ, સદર સીઝિલ બીલ અંગે સામાિાળા પણ વિયમોથી 
િાકેફ િહોતા જે કારણોસર અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ સીઝિલ બીલ માફ કરિા અરજદારે 
અરજી કરી, તેમજ સદર સીઝિલ બીલ બધં કરિા સામાિાળાિે જણાિેલ.      

૩.૦. સિુાિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર શ્રી જીિણભાઈ કાિજીભાઈ ગાગંડીયા, ગામ માડંિધાર, તા. ગઢડા ખાતે 67.5 KW  

િીજભારનુ,ં LTMD ટેરીફનુ ંિીજ જોડાણ, ગ્રાહક િ.ં ૩૬૨૦૯/૦૨૪૧૩/૦, તા. ૧૫.૦૧.૨૦૧૬ થી 
ધરાિે છે.  

૩.૨. અરજદારે જૂિ,૨૦૧૬મા ંજુલાઈ,૨૦૧૬થી િિે્બર,૨૦૧૬ સધુી સદર િીજ જોડાણિે સીઝિલ 
ટેરીફ હઠેળ ગણિા માટે ગઢડા ગ્રા્ય-પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૧ ખાતે અરજી કરેલ હતી, જે 
અન્િયે  અરજદારિે સીઝિલ ટેરીફિો લાભ જુલાઈ,૨૦૧૬ થી િિે્બર,૨૦૧૬ સધુી કંપિીિા 
વિયમોનસુાર આપિામા ંઆિેલ છે.  

૩.૩. સામાિાળા કંપિીમા ંપ્રિતટમાિ વિયમો તથા ટેરીફ અન્િયે ક્લોઝ િ.ં ૫.૬.૧ મા ંદશાટવ્યા 
મજુબ LTMD ટેરીફ હઠેળ ઓઈલ મીલિા હતેસુરિા ઔદ્યોલગક િીજ જોડાણમા ં સીઝિલ 
ગ્રાહકિો સમાિેશ કરિામા ંઆિેલ છે. તેમજ ક્લોઝ િ.ં૫.૬.૨ મજુબ  સીઝિલ ગ્રાહક દ્વારા 
ઓફ સીઝિિો લાભ લેિા માટે એક માસ આગાઉ જે તે િીજ કંપિીિી કચેરીમા ંઓફ સીઝિિા 
માસિી મારહતી અરજી સાથે આપિાિી હોય છે.  

 ટેરીફિા શીડયલુ ક્લોઝ િ.ં ૫.૬.૩ તથા ૫.૬.૪(અ) મજુબ સામાિાળા દ્વારા િીજબીલ 
આકારિામા ંઆિેલ છે. 

૩.૪. સામાિાળા દ્વારા Annual Minimum charge for the year 2016, ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક 
આયોગિા ટેરીફ િર્ટ ૨૦૧૬, કલમ ૫.૬.૪ મજુબ ગણીિે રૂ. ૯૦૧૮૦/- જાન્યઆુરી,૨૦૧૭ િા 
િીજબીલમા ંચઢાિીિે િીજબીલ અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ છે.   

૩.પ. અરજદારિી હાલિી વિદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષિી રજૂઆત તથા કેસિી િોંધણી બાદ સામાિાળા 
દ્વારા અરજદારિે સમાધાિિી કાયટિાહી અથે સામાિાળાિી ગઢડા ખાતેિી કચેરીએ 
તા.૦૪.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજ હાજર રહિેા જાણ કરિામા ંઆિેલ. અરજદાર તા.૦૪.૦૫.૨૦૧૭ 
િા રોજ ગઢડા ખાતેિી કચેરીએ હાજર રહલે અિે જણાિેલ કે  સીઝિલ િીજ જોડાણિી અરજી 
રદ કરિી તેમજ અરજદારિે િીજ િપરાશ મજુબનુ ંિીજબીલ આપિામા ંઆિે તો અરજદાર 
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િીજબીલ ભરિા સમંત છે. અરજદારિી સદર રજૂઆત વિયમ મજુબિી િ હોઈ, સામાિાળા 
દ્વારા સ્િીકારિામા ંઆિેલ િહીં.  

૩.૬. સામાિાળા દ્વારા અરજદારિા િીજ જોડાણિા િીજ િપરાશ અંગે  consumer ledger, minimum 

bill calculation sheet તથા ટેરીફ વશડયલુિી િક્લ રજૂ કરિામા ં આિેલ. અરજદાર સદર 
સીઝિલ ટેરીફ બાબતે િાકેફ હોઈ તેમણે સીઝિલ ટેરીફિો લાભ મેળિિા અરજી કરેલ છે. 
અરજદાર સીઝિલ ટેરીફિા વિવત વિયમોથી અજાણ છે તેિી રજૂઆત માન્ય રાખી િ શકાય.  

 સિુિણીિા અંતે સામાિાળા દ્વારા જણાિેલ કે ફોરમ દ્વારા કરિામા ંઆિેલ હકુ્મ વિયમોનસુાર 
હોઈ, સદર િીજબીલિા ંિાણા ંભરિાપાત્ર છે.  

 

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

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણટય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. અરજદાર શ્રી જીિણભાઈ કાિજીભાઈ ગાગંડીયા, ગામ માડંિધાર, તા. ગઢડા ખાતે 67.5 KW  

િીજભારનુ,ં LTMD ટેરીફનુ ંિીજ જોડાણ, ગ્રાહક િ.ં ૩૬૨૦૯/૦૨૪૧૩/૦, તા. ૧૫.૦૧.૨૦૧૬ થી 
ધરાિે છે. 

૪.૨. અરજદારે, જુલાઈ,૨૦૧૬ થી િિે્બર,૨૦૧૬ સધુી સીઝિલ ટેરીફ હઠેળ ગણિા સામાિાળાિે 
તા.૨૮.૦૬.૨૦૧૬િા રોજ, અરજી કરેલ છે. અરજદારે ઓફ સીઝિિો સમયગાળો જુલાઈ,૨૦૧૬ 
થી િિે્બર, ૨૦૧૬ દશાટિેલ છે.  

૪.૩. અરજદારે સિુિણી દર્યાિ જણાિેલ કે સદર િીજ એકમિે સીઝિલ ટેરીફ હઠેળ સમાિેશ 
કરતા ંપહલેા ંતેઓિા ંઅન્ય જાણકાર સીઝિલ ટેરીફિા યવુિટ અંગે મારહતી પ્રાપ્ત કરેલ હતી. 

૪.૪. ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગે તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૬િા ઓડટરથી િર્ટ૨૦૧૬-૧૭ માટે ટેરીફ રજૂ 
કરેલ જેિે સામાિાળા િીજ કંપિી ધ્િારા પત્ર િ.ં PGVCL/Reg.Cell/T-3450 તા.૨૫.૦૪.૨૦૧૬ 
થી પરરપત્ર રૂપે રજૂ કરિામા ંઆિેલ. સદર પરરપત્ર અન્િયે,  અરજદારનુ ંિીજ જોડાણ LTMD 

કેટેગરીમા ંસ્થાવપત હોઈ,  સીઝિલ ગ્રાહક તરીકેિી અરજદારિી અરજી સદંભે ટેરીફિા પેરા િ.ં 
૫.૬ િા પેરા િ.ં ૫.૬.૧ તથા પેરા િ.ં ૫.૬.૨ િે િચંાણે લઈ શકાય.  

 5.6. Seasonal consumers taking LTMD supply: 

 5.6.1. 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.” 

  

5.6.2. Any consumer, who desires to be billed for the minimum charges on annual 

basis shall intimate to that effect in writing at least 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 period of the off-season so 

declared and observed shall be not less than three calendar months in a calendar 

year.” 



  Case No.36/2017 

  Page 4 of 4 
 

 અરજદાર ઓઈલ મીલ િા હતેનુ ુ ંિીજ જોડાણ ધરાિતા હોઈ, પેરા િ.ં૫.૬.૧ મજુબ સીઝિલ 
ગ્રાહકિી વ્યાખ્યામા ંસમાવિષ્ટ થાય છે. જે અન્િયે અરજદારિી માગંણી મજુબ સામાિાળા 
ધ્િારા અરજદારિે સીઝિલ ગ્રાહકિો વિકલ્પ પ્રદાિ કરેલ છે, જે યોગ્ય છે.  

 5.6.3. The total minimum amount under the head “Demand and Energy charges” 

payable by a seasonal consumer satisfying the eligibility criteria under sub-clause 

5.6.1 above and complying with provisions stipulated under sub-clause 5.6.2 above 

shall be Rs.2970 per annum per KW of the billing demand. 
 

 સામાિાળા ધ્િારા પેરા િ.ં૩.૪ મા ંદશાટવ્યા મજુબ િીજબીલિી ગણતરી કરીિે ‘સીઝિલ ગ્રાહક’ 
વિકલ્પ અન્િયે મીિીમમ િીજબીલિી રકમ આકારેલ છે, જે જાન્યઆુરી,૨૦૧૭િા િીજબીલમા ં
રૂ.૯૦૧૮૦/- ભરિાપાત્ર દશાટિેલ છે, જે વિયમોનસુાર છે.  

૪.૫. ટેરીફિા ઉપયુટક્ત ક્લોઝિે ધ્યાિે લઈિે સામાિાળા દ્વારા  Annual Minimum Calculation 
કરીિે Calendar િર્ટ ૨૦૧૬ િી વિયમોનસુાર તફાિતિી રકમિે જાન્યઆુરી,૨૦૧૭ િા 
િીજબીલમા ંચઢાિિામા ંઆિેલ છે. સદર િીજબીલિી રક્મ િસલૂિા પાત્ર છે.  

૪.૬. સામાિાળાિે સલૂચત કરિામા ંઆિે છે કે સીઝિલ ટેરીફિા વિકલ અંગે જે ગ્રાહક સીઝિલ 
ટેરરફ મેળિિા યોગ્યતા ધરાિે છે તેઓિે સીઝિલ ટેરીફ અંગે મળતા લાભ તથા બીલીંગિી 
ગણતરી અંગે અરજી સ્િીકારતા ંપહલેા ંમારહતગાર કરે જેથી સીઝિલ ટેરીફિા િીજબીલિે 
લગતા પ્રશ્નો ઉપસ્સ્થત  િ થાય, તથા જે તે ગ્રાહકો સીઝિલ ટેરીફિા વિકલ્પિો લાભ મેળિી 
શકે.   

૪.૭. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૫ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૮. ખચટ અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૯. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
         
 
 
 
 

         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 

          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 

તા. ૩૦.૦૫.૨૦૧૭ 


