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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 

વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

 

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૧૯/૨૦૧૭ 

અરજદાર : મે. સ્ટાર ઈન્ડસ્રીઝ 

   રામેશ્વર કોટન સામે, મહવુા રોડ, શોભાવડ-૩૬૪૧૪૦. 
તા. તળાજા જી.ભાવનગર.   

   

રજૂઆત કરિાર: શ્રી ઈમરાન હૈદરઅલી ભરુાણી, અધિકૃ્રત પ્રધતધનધિ  
વિરૂધ્ધ 

સામાિાળા : કાર્યપાલક ઈજનેર, 

પશ્ર્વવમ ગજુરાત વીજ કંપની લલધમટેડ, 

ધવભાગીર્ કચેરી, પાલીતાણા. જી. ભાવનગર.  

 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી પી.જી.પરીખ, કાર્યપાલક ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, પાલીતાણા.   

 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, પશ્ર્વવમ ગજુરાત વીજ કંપની લલધમટેડ, ભાવનગરના ગ્રાહક ફરરર્ાદ ધનવારણ 

ફોરમની ફરરર્ાદ ન.ં૨૪૩/૨૦૧૬-૧૭ અન્વરે્ અપારે્લ હકુમ ક્રમાકં 334 તા. ૧૯.૦૧.૨૦૧૭ થી 
નારાજ થઇ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
ન.ં૧૯/૨૦૧૭ થી નોંિેલ છે. આ કેસની સનુાવણી તા. ૦૯.૦૩.૨૦૧૭ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ, 

પરંત ુસામાવાળાની ધવનતંીથી આ કેસની સનુાવણી તા. ૨૩.૦૩.૨૦૧૭ના રોજ રાખવામા ંઆવી.    

૨.૦. સનુાવણી દરમ્ર્ાન અરજદારે નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર, મે. સ્ટાર ઈન્ડસ્રીઝના નામે ૬૮ રક.વો. નુ ંઔદ્યોલગક વીજ જોડાણ િરાવતા હતા. 

સદર વીજ જોડાણ તા.૨૮.૦૬.૨૦૧૬ ના રોજ કાર્મી િોરણે કપારે્લ છે. સદર વીજ જોડાણને 
બિં કરાવીને ભરપાઈ કરેલ રડપોલઝટની રકમ પરત મેળવવા અરજદારે સામાવાળાને અરજી 
કરતા,ં અરજદારે ભરપાઈ કરેલ રડપોલઝટની રકમમાથંી  સામાવાળાએ રૂ. ૧,૦૦,૯૮૦/- 
મીનીમમ બીલની રકમ પેટે કાપી નાખંેલ છે. સામાવાળાની આ કાર્યવાહી અન્ર્ાર્ી હોઈ 
અરજદારે સદર રજૂઆત કરેલ છે.  
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૨.૨. અરજદારે જણાવેલ કે ટેરીફ-૨૦૧૬ મા ંકાર્મી િોરણે કપારે્લ વીજ જોડાણ માટે સદર ધનર્મ 
ન હોવા છતા ંસામાવાળા ધ્વારા ટેરીફ-૨૦૧૬ ના ધનર્મ ૫.૬.૩ મજુબ બીલ આપવામા ંઆવેલ 
છે. અરજદારનુ ંવીજ જોડાણ કાર્મી િોરણે કપારે્લ હોઈ સદર ધનર્મ લાગ ુપાડી શકાર્ નહી.  

૨.૩. અરજદારે ટેરીફની બકુની માગંણી સામાવાળા પાસે કરેલ છે. સદર ટેરીફ અંગ્રેજી ભાષામા ંહોઈ 
સામાવાળાએ અરજદારને જણાવેલ કે ગજુરાતી ભાષામા ંસદર ટેરીફની બકુ પ્રાપ્ત નથી. ફોરમ, 
ભાવનગર ધ્વારા પણ સદર ટેરીફના ધનર્મ અંગ્રેજી ભાષામા ંદશાયવી હકુમ કરવામા ંઆવેલ 
છે.  

 અરજદારે જણાવેલ કે તેઓ અંગ્રેજી ભાષાના જાણકાર નથી. સામાવાળા તળાજા ઓરફસના 
કમયચારી પણ હર્ાત ધનર્મથી વાકેફ નથી.  

૨.૪. સનુાવણીના અંતે અરજદારે જણાવેલ કે સામાવાળા ધ્વારા અરજદારને મીનીમમ બીલ 
આપવામા ંઆવેલ છે જે ગરેવ્ર્ાજબી અને અન્ર્ાર્ી છે. રડપોલઝટની રકમ માથંી કપાત કરેલ 
નાણા ંપરત કરવા અરજદારે ધવનતંી કરી.  

૩.૦. સનુાવણી દરમ્ર્ાન સામાવાળાએ નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર, મે. સ્ટાર ઈન્ડસ્રીઝના નામે, ગામ શોભાવડ ખાતે ગ્રાહક ન.ં ૩૭૫૭૧/ ૬૧૦૯૯/૦ 

થી ૬૮ રક.વો. નુ ંLTMD ટેરીફનુ ંવીજ જોડાણ િરાવતા હતા.  

૩.૨. તા.૦૩.૧૧.૨૦૧૫ ના રોજ અરજદારે જાન્યઆુરી,૨૦૧૬ થી માચય,૨૦૧૬ સિુી સીઝનલ ગ્રાહક 
તરીકે ગણવા સામાવાળાને અરજી કરેલ. ત્ર્ારબાદ તા.૩૦.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ સદર મદુત 
એધપ્રલ,૨૦૧૬ થી જૂન,૨૦૧૬ સિુી વિારવા માટે અરજી નોંિાવેલ.  

૩.૩. તા.૨૮.૦૬.૨૦૧૬ના રોજ અરજદારે સદર વીજ જોડાણ કાર્મી િોરણ ે રદ કરવા માટે 
સામાવાળાને અરજી નોંિાવી, જે અનસુાર સામાવાળા ધ્વારા તા.૧૩.૦૭.૨૦૧૬ના રોજ સદર 
વીજ જોડાણને કાર્મી િોરણે રદ કરી સ્થળ પરથી માલ-સામાન ઉતારી લવેામા ંઆવેલ.  

૩.૪. અરજદારે સીઝનલ ગ્રાહક તરીકેનો ધવકલ્પ પસદં કરેલ તેમજ અરજદાર LTMD ટેરીફ િરાવતા 
હતા, જેથી ગજુરાત ધવદ્યતુ ધનર્તં્રક આર્ોગના ટેરીફના પેરા ૫.૬.૩ મજુબ મીનીમમ બીલની 
ગણતરી નીચ ેમજુબ કરવામા ંઆવેલ.    

 અરજદારે ભરવો પડતો વાધષિક ચાર્જ = ૨૯૭૦ x ૬૮ = રૂ.૨,૦૧,૯૬૦/- 

 છ માસ માટે ભરવો પડતો ચાર્જ = રૂ. ૧,૦૦,૯૮૦/-  
 અરજદારના વીજ વપરાશ પેટે (PRT-145 નો અભ્ર્ાસ કરતા)ં સદર સમર્ગાળા દરમ્ર્ાન 

અરજદારે એનજી ચાર્જ + રફક્સ ચાર્જ ની રકમ શનૂ્ર્ ભરપાઈ કરેલ છે. આથી અરજદાર 
રૂ.૧,૦૦,૯૮૦/- મીનીમમ બીલ પેટે ભરવાપાત્ર છે. તા. ૧૫.૦૯.૨૦૧૬ ના રોજ અરજદારને 
સદર રકમનુ ંપરુવણી બીલ આપવામા ંઆવેલ જે અરજદારે ભરપાઈ કરેલ નહોત ુ.ં  

૩.૫. અરજદારે સદર વીજ જોડાણને કાર્મી િોરણે કાપવાની અરજી નોંિાર્ા બાદ પરત કરવાપાત્ર 
રડપોલઝટની રકમમાથંી મીનીમમ બીલની રકમ રૂ. ૧,૦૦,૯૮૦/- બાદ કરીને રડપોલઝટની રકમ 
રૂ.૯૩૫૭૮/- તા. ૨૦.૧૦.૨૦૧૬ ના રોજ ચેક ન.ં ૪૯૧૭૧૦, વાઉચર ન.ં ૧૬૮૪૨ થી જમા 
આપવામા ંઆવેલ છે.  
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૩.૬. અરજદાર અગાઉના વષોથી સીઝનલ ગ્રાહકનો ધવકલ્પ કરતા આવેલ છે. અરજદારે સીઝનલ 
ગ્રાહક તરીકેનો ધવકલ્પ તેઓના LTMD ટેરીફના ઔદ્યોલગક વીજ જોડાણ માટે પસદં કરેલ હોઈ,  
વષય-૨૦૧૬ ના પ્રથમ છ માસનુ ંવીજબીલ જે મજુબ આકારીને મીનીમમ બીલ વસલૂ કરવામા ં
આવેલ છે, જે ધનર્મોનસુાર વસલૂવા પાત્ર છે.    

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સનૂાવણી દરમ્ર્ાન અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરારે્લા 

દસ્તાવેજી પરુાવાઓને આિારે નીચે મજુબના ધનણયર્ ઉપર આવુ ંછ.ં 
૪.૧. અરજદાર મે. સ્ટાર ઈન્ડસ્રીઝ, C/o. એચ.આર.ભરુાણીના નામે થ્રી ફેઈઝ ઔદ્યોલગક વીજ જોડાણ 

ગ્રાહક ન.ં ૩૭૫૭૧/૬૧૦૯૯/૦ થી ૬૮ રક.વો. વીજભારનુ ંવીજ જોડાણ તા.૨૯.૧૦.૨૦૧૧ થી 
િરાવતા હતા, જે વીજ જોડાણ સામાવાળા ધ્વારા તા.૧૫.૦૭.૨૦૧૬ ના રોજ અરજદારની 
અરજી પરત્વે કાર્મી િોરણ ેકાપી નાખંેલ છે.  

૪.૨. અરજદારે સીઝનલ વીજબીલનો ધવકલ્પ તા.૩૦.૧૧.૨૦૧૫ ના રોજ અરજી સામાવાળાને રજૂ 
કરી પસદં કરેલ છે જે મજુબ જાન્યઆુરી,૨૦૧૬ થી માચય,૨૦૧૬ સીઝનલ માસ તરીકે રજૂ કરેલ. 
તા.૩૦.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ અરજદારે સીઝનલ સમર્ગાળો વધ ુ ત્રણ માસ, એટલે કે 
એધપ્રલ,૨૦૧૬ થી જૂન,૨૦૧૬ સિુી વિારી આપવા સામાવાળાને અરજી નોંિાવેલ. 

૪.૩. સામાવાળાના Consumer Personal Ledger (PRT-145) મજુબ અરજદારનો વીજ વપરાશ 
December,2015 billed in January,2016 થી August,2016 billed in September,2016 દરમ્ર્ાન 
શનૂ્ર્ નોંિારે્લ જણારે્લ છે.  

૪.૪. ગજુરાત ધવદ્યતુ ધનર્તં્રક આર્ોગે તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૬ ના ઓડયરથી વષય ૨૦૧૬-૧૭ માટે ટેરીફ રજૂ 
કરેલ જેને સામાવાળા વીજ કંપની ધ્વારા પત્ર ન.ં PGVCL/Reg.Cell/T-3450 તા.૨૫.૦૪.૨૦૧૬ 
થી પરરપત્ર રૂપે રજૂ કરવામા ંઆવેલ. સદર પરરપત્ર અન્વરે્,  અરજદારનુ ંવીજ જોડાણ LTMD 

કેટેગરીમા ંસ્થાધપત હોઈ,  સીઝનલ ગ્રાહક તરીકેની અરજદારની અરજી સદંભે ટેરીફના પેરા ન.ં 
૫.૬ ના પેરા ન.ં ૫.૬.૧ તથા પેરા ન.ં ૫.૬.૨ ને વચંાણે લઈ શકાર્.  

 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.” 
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 અરજદાર ઓઈલ મીલ ના હતેનુ ુ ંવીજ જોડાણ િરાવતા હોઈ, પેરા ન.ં૫.૬.૧ મજુબ સીઝનલ 
ગ્રાહકની વ્ર્ાખ્ર્ામા ંસમાધવષ્ટ થાર્ છે. જે અન્વરે્ અરજદારની માગંણી મજુબ સામાવાળા 
ધ્વારા અરજદારને સીઝનલ ગ્રાહકનો ધવકલ્પ પ્રદાન કરેલ છે, જે ર્ોગ્ર્ 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. 
 

 સામાવાળા ધ્વારા અરજદારની તા.૨૮.૦૬.૨૦૧૬ ની અરજી અન્વરે્ સદર વીજ જોડાણ કાર્મી 
િોરણે કાપી નાખંલે છે. સામાવાળા ધ્વારા પેરા ન.ં૩.૪ મા ંદશાયવ્ર્ા મજુબ વીજબીલની ગણતરી 
કરીને ‘સીઝનલ ગ્રાહક’ ધવકલ્પ અન્વરે્ મીનીમમ વીજબીલની રકમ છ માસના સમર્ માટે 
વસલૂેલ છે, જે મજુબ તા.૧૫.૦૯.૨૦૧૬ ના વીજબીલ ધ્વારા રૂ.૮૮૫૦૬.૦૧ ભરવાપાત્ર દશાયવેલ 
છે, જે ધનર્મોનસુાર છે.  

૪.૫. અરજદારની સદર વીજ જોડાણ પેટે ભરપાઈ કરેલ રડપોલઝટને પરત મેળવવા અંગેની અરજી 
સદંભે પેરા ન.ં ૩.૫ મા ંદશાયવેલ ધવગતે ગણતરી કરીને મીનીમમ વીજબીલની રકમ વસલૂીને 
તફાવત પેટેની રકમ અરજદારને ખાતે જમા આપેલ છે. સામાવાળાની કાર્યવાહી 
ધનર્મોનસુારની છે. આથી અરજદારની પેરા ન.ં૨.૪ ની રજૂઆત/માગંણી સ્વીકારવાપાત્ર નથી.  

૪.૬. આથી આ રીતે પેરા ન.ં૪.૫ મજુબ હકુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૭. ખચય અંગ ેકોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૮. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરવામા ંઆવે છે. 
         
 
 
 
 

         (રદલીપ રાવલ) 
         ધવદ્યતુ લોકપાલ 

          ગજુરાત રાજ્ર્, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 

તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૭ 


