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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
 કેસ િ.ં૧૬/૨૦૧૯   

 

અરજદાર : મે.શાહ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ 
   સી-૧/૨૭૦,જી.આઈ.ડી.સી.એસ્ટ્ટેટ, િરોડા. અમદાિાદ-૩૮૨૩૩૦. 
   
રજૂઆત કરિાર: શ્રી સાગર જી. શાહ, મેિેજર 
   શ્રી વિપલુભાઈ િી. શાહ, સપુરિાઈઝર 
    

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા :  કાયયપાલક ઈજિેર 
   ઉત્તર ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ 
           વિભાગીય કચેરી, ટોરેન્ટ રેલિે ક્રોસીંગ પાસે,  

સાબરમતી. અમદાિાદ-૩૮૦૦૦૫. 
 
રજૂઆત કરિાર:  શ્રી એ.આર. યાદિ, િાયબ ઈજિેર, યજુીિીસીએલ, િરોડા 
 શ્રી એચ.એિ.કુટાણા, ડ.ેસવુિ.(રેિન્ય)ુ, યજુીિીસીએલ, િરોડા 
         :: રજૂઆત ::: 
૧.૦. અરજદારે, ઉત્તર ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, મહસેાણાિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી 

ફરરયાદ િ.ંUG-03-001-2018-19 અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૩૭૧૫ તા.૦૧.૧૨.૨૦૧૮ 
થી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
િ.ં૧૬/૨૦૧૯ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા. ૦૫.૦૩.૨૦૧૯ તથા તા.૨૬.૦૩.૨૦૧૯ િા 
રોજ રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. ફોરમિા હકુમ પછી વિદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષ રજૂઆત મોંડી કરિાિા ં કારણો અરજદારે િીચે 

મજુબ રજૂ કયાાં. 
 (૧) ફોરમે કરેલ હકુમ મજુબનુ ંસધુારેલ િીજલબલ સામાિાળા તરફથી મોંડુ મળેલ હત ુ.ં 
 (૨) અરજદારિા પતુ્રિા લગ્િ હોિાથી અરજદાર સામાજીક કાયય માટે વ્યસ્ટ્ત હતા. 

(3)      સામાિાળાએ આપેલ વિિારદત િીજલબલિી રકમ િધારે હોિાથી, ૩૩% રકમ ભરપાઈ 
કરિા માટેિી જોગિાઈ કરિાિી હોિાથી, રજૂઆત ફોરમિા હકુમ પછી 30 રદિસિી 
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સમય મયાયદામા ં કરી શકાયેલ િ હોઈ, રજૂઆતિે માન્ય ગણી, ન્યાય અપાિિા 
અરજદારે વિિતંી કરી.  

૨.૨. ફોરમિા હકુમથી િારાજ થઈ અરજદારે વિદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષ િીચે મજુબિા ંકારણો રજૂ કયાાં. 
(૧) ફોરમિા ચકુાદામા ં જણાવ્યા મજુબ િાઈટ ચાર્જિો લાભ સામાિાળા દ્વારા સધુારેલ 

િીજલબલમા ંઆપેલ િથી. 
(૨) સામાિાળા િીજ કંપિીિા વિયમ મજુબ એક જ કંપિીિા બે પ્લોટ િચ્ચે ત્રીજી વ્યક્ક્તિો 

પ્લોટ હોય તેિા રકસ્ટ્સામા ંઅલગ અલગ િીજ જોડાણ મેળિિા પડ ેછે. અરજદારે સદર 
રજૂઆત ફોરમ સમક્ષ કરેલ હોિા છતા ંલાભ આપિામા ંઆિેલ િથી. 

(૩) ફોરમે તેિા ચકુાદામા ંજણાિેલ છે કે  સપ્લાય કોડ િોટીરફકેશિ િ.ં ૪/૨૦૧૫ િી કલમ 
૪.૨૮ મજુબ વિિારદત લબલ માન્ય રાખેલ છે, પરંત ુસપ્લાય કોડિી સદર કલમમા ંબે 
adjoining પ્લોટ માટે િીજ જોડાણ કેિી રીતે આપવુ ંતેિી ગાઈડ લાઈિ આપેલ છે, 
પરંત ુ કોઈપણ િકારનુ ં િીજલબલ આપવુ ં તેિો ઉલ્લેખ કરિામા ંઆિેલ િથી, જેથી 
ફોરમે જે ચકુાદો આપેલ છે તેિી સાથે અરજદાર સમંત િથી. 

(૪) ફોરમે તેિા ચકુાદામા ંસામાિાળા કંપિીિા પત્ર િ.ં ૨૧૧૩ તા. ૧૯/૯/૨૦૧૩ િો ઉલ્લેખ 
કરેલ છે, પરંત ુઆ પત્રમા ંસ્ટ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરાયેલ છે કે જે તે ગ્રાહકિે મર્જર કરિા માટેિી 
િોટીસ આપિી અિે જો ગ્રાહક મર્જર કરિા માટેિી અરજી ૧૦ રદિસમા ંિ આપે તો  
તેનુ ંલબલીંગ શરૂ કરવુ.ં આમ સામાિાળા કંપિી તરફથી આિી કોઈ જ િકારિી િોટીસ 
િર્ય ૨૦૧૩ મા ં સામાિાળા દ્વારા અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ િથી, પરંત ુસામાિાળા 
કંપિી તરફથી તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ આિી િોટીસ અરજદારિે પાઠિિામા ંઆિેલ 
અિે તેિા અનસુધંાિે અરજદારે મર્જર માટેિી તથા એચ.ટી. િીજ જોડાણ માટેિી અરજી 
પણ કરેલ, જે પરત્િે સામાિાળા તરફથી અંદાજપત્ર પાઠિિામા ંઆિેલ છે. સદર 
અંદાજપત્ર વિિારદત િીજલબલિી રકમ સાથેન ુઆપેલ હોિાથી, અરજદારે અંદાજપત્રિા ં
િાણા ંભરપાઈ કરેલ િથી. આમ, સામાિાળા દ્વારા જે વિિારદત લબલ આપેલ છે તે િર્ય 
૨૦૧૩થી ગણતરી કરીિે આપેલ છે, જે યોગ્ય િથી.  

2.3. Appellant has submitted details of representation filed before CGRF, 

UGVCL: 

(1) Merger notice issued by Respondent on 24.04.2017, i.e. before 

one year only but bill is issued from 2013 which is not fair. 

Appellant is not agreed with the said bill. 

(2) 2 No. of plots were purchased later on i.e. in the year 2016 by 

Appellant, but bill was issued with calculating amount from 

2013. 
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(3) As per notice, Appellant has applied for HT connection but due 

to demonetization effect he was not able to pay estimated 

amount. 

(4) Plot No.C-1/257 and C-1/273 are of Shah Industries and 

between them Plot No.C-1/258 is of Mr. Gautam B. Shah. 

Hence, separate connection was provided by Respondent due to 

not adjoined plots at the time of demand of connection. 

(5) Transformer losses calculation sheet is not provided by 

Respondent. 

(6) Night charges benefit is not given by Respondent as per decision 

of Forum.  

2.4. Appellant has prayed as under. 

(1) Forum order may be cancelled, as Appellant is not agreed with 

the Forum order. 

(2) As Respondent has not issued any notice for merger in the year 

2013 and bill is issued from 2013, which is not agreed.  

(3) As per GERC Supply Code, 4/2015, Clause 4.28, Forum has 

mentioned this Clause in its decision but as per this Clause 

there is no any provision for recovery of merger bill. This 

provision shows how to release the connection by Distribution 

licensee. Hence, Appellant is not agreed with the Forum order. 

(4) Dues or recovery should not be claimed for more than two years. 

In this case recovery is demanded from last six years, and it is 

also not agreed. 

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 

૩.૧.  િરોડા જી.આઈ.ડી.સી. વિસ્ટ્તારમા ંઆિેલ મે. સવુિમ એન્ટરિાઈઝ, મે. શાહ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ અિે મે. 
વિ.એમ. ફેલિકેશિિા િીજ જોડાણિી મારહતી િીચે મજુબ છે.  
ગ્રાહકનુ ંિામ મે. સવુિમ એન્ટરિાઈઝ મે. શાહ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ મે. વિ.એમ. ફેલિકેશિ 

ગ્રાહક િબંર ૨૬૦૦૧/૦૧૨૮૯/૦ ૨૬૦૦૧/૦૨૪૯૦/૧ ૨૬૦૦૧/૦૧૨૯૯/૭ 

પ્લોટ િબંર સી-૧/૨૬૯ સી-૧/૨૭૦ સી-૧/૨૭૧ 

લોડ ૧૦૦ KW ૧૦૦ KW ૧૦૦ KW 

ટેરીફ એલ.ટી.એમ.ડી. એલ.ટી.એમ.ડી. એલ.ટી.એમ.ડી. 
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 ઉપયુયક્ત િીજ જોડાણો એક જ માલલકિા હોઈ તથા એક જ સાથે આિેલા હોઈ, સદર િીજ 
જોડાણો મર્જ કરિા માટે સામાિાળાએ પત્ર િ.ં૧૯૧ તા.૨૧.૦૧.૨૦૧૭ તથા પત્ર િ.ં ૧૭૩૪ 
તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૭ થી અરજદારિે િોટીસ પાઠિેલ. સામાિાળા દ્વારા ઉપયુયક્ત ગ્રાહકોનુ ં
રૂ.૨૩,૬૬,૫૯૯.૭૨ ન ુમજીંગ િીજલબલ પત્ર િ.ં ૧૯૫૯ તા.૧૪.૦૮.૨૦૧૮ િા રોજ આપિામા ં
આિેલ હતુ.ં ફોરમિા હકુમ/પત્ર િ.ં૩૭૧૫ તા.૦૧.૧૨.૨૦૧૮ મજુબ સધુારેલ િીજલબલ 
રૂ.૨૨,૧૮,૦૧૨.૪૦ નુ ંઅરજદારિે આપિામા ંઆિેલ છે. 

૩.૨. સામાિાળાએ શ્રી ગૌતમ બી. શાહ, મે. શાહ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ તથા મે. શાહ ઈન્ડસ્ટ્રીઝિા િીજ જોડાણિી 
મારહતી િીચે મજુબ રજૂ કરી.  
ગ્રાહકનુ ંિામ શ્રી ગૌતમ બી. શાહ મે. શાહ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ મે. શાહ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ 

ગ્રાહક િબંર ૨૬૦૦૧/૦૧૨૨૪/૫ ૨૬૦૦૧/૨૧૮૭૨/૨ ૨૬૦૦૧/૧૬૦૧૭/૧ 

પ્લોટ િબંર સી-૧/૨૫૮ સી-૧/૨૫૭ સી-૧/૨૭૩ 

લોડ ૮૫ KW ૬૫ KW ૧૦૦ KW 

ટેરીફ એલ.ટી.એમ.ડી. એલ.ટી.એમ.ડી. એલ.ટી.એમ.ડી. 
 

ઉપયુયક્ત િીજ જોડાણો એક જ માલલકિા હોઈ તથા િીજ જોડાણિા પ્લોટ સળંગ આિેલા હોઈ, 
સદર િીજ જોડાણો મર્જ કરિા માટે સામાિાળાએ પત્ર િ.ં૧૭૩૪ તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ 
અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ. તા. ૧૮.૦૫.૨૦૧૮ િા રોજ સદર િીજ જોડાણ ચેક કરતા ં
ઉપયુયક્ત િીજ જોડાણન ુમજીંગ િીજલબલ રૂ.૧૪,૪૯,૪૫૮.૯૫, પત્ર િ.ં૧૯૫૯ તા.૧૪.૦૮.૨૦૧૮ 
િા રોજ આપિામા ંઆિેલ. સદર િીજલબલ ફોરમિા હકુમ/પત્ર િ.ં૩૭૧૫ તા. ૦૧.૧૨.૨૦૧૮ 
મજુબ સધુારીિે રૂ.૧૪,૪૩,૯૪૫.૧૫ નુ ંઅરજદારિે આપેલ છે. 

૩.૩. ઉપયુયક્ત મજીંગિા િીજલબલ કોપોરેટ ઓરફસિા પત્ર િ.ં૧૨૭૦ તા.૧૪.૦૬.૨૦૧૭  તથા પત્ર 
િ.ં૩૦૦ તા ૦૮.૦૩.૨૦૧૮ તથા ગાઈડલાઈિ પત્ર િ.ં૩૫૮ તા.૧૪.૦૨.૨૦૧૮ મજુબ આપિામા ં
આિેલ છે. આમ, અરજદારિે મજીંગિા લબલો સામાિળા િીજ કંપિીિા પરરપત્ર મજુબ 
આપિામા ંઆિેલ છે તેમજ િીજલબલિી ગણતરી પરરપત્ર િ.ં૩૦૦ તા.૦૮.૦૩.૨૦૧૮ મજુબ 
કરિામા ંઆિેલ છે.  

૩.૪. સદર િીજ જોડાણો એક જ માલલકિા હોઈ, તેમજ સળંગ હોઇ અરજદારે પ્લોટ િ.ંસી-૧/૨૫૭, 
૨૫૮ અિે ૨૭૩ મા ં  મે. શાહ ઈન્ડસ્ટ્રીઝિા િામે ૨૦૦ KVA  િા એચ.ટી. િીજ જોડાણિી 
માગંણી તા.૦૯.૦૮.૨૦૧૮ િા રોજ કરેલ છે.  

 એજ રીતે પ્લોટ િ.ંસી-૧/ ૨૬૯, ૨૭૦ અિે ૨૭૧ સળંગ આિેલ હોઈ મે.શાહ ઈન્ડસ્ટ્રીઝિા િામે 
૨૦૦ KVA  િા એચ.ટી. િીજ જોડાણિી માગંણી તા.૦૯.૦૮.૨૦૧૮ િા રોજ કરેલ છે. 

૩.૫. અરજદારે તેમિે આપેલ મજીંગિા લબલિા ૧/૩ રકમ િીચે જણાવ્યા મજુબ સામાિાળાિી 
કચેરીમા ંભરપાઈ કરેલ છે. 
અન.ુિ.ં ગ્રાહક િબંર ભરેલ રકમ  પહોંચ િબંર 
૧. ૨૬૦૦૧/૦૨૪૯૦/૧ રૂ. ૭,૩૯,૩૩૭/- XZ ૨૪૫૭૩૪/૧૫.૦૨.૨૦૧૯ 
૨. ૨૬૦૦૧/૨૧૮૭૨/૨ રૂ. ૪,૮૧,૩૧૫/- XZ ૨૪૫૭૩૫/૧૫.૦૨.૨૦૧૯  
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૩.૬. વિદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષિી તા.૦૫.૦૩.૨૦૧૯િી સિુિણી બાદ સામાિાળાએ 
તા.૨૫.૦૩.૨૦૧૯િા રોજ િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
(૧) િરોડા જી.આઈ.ડી.સી. મા ંમે. શાહ ઈન્ડસ્ટ્રીઝિા “LTMD tariff” િા ૬ િીજ જોડાણો 

છે,  જેિી વિગત િીચે મજુબ છે.  
  

Sr.No. 1 2 3 4 5 6 

Consu

mer No. 

26001/ 

01289/0 

26001/ 

02490/1 

26001/ 

01299/7 

26001/ 

01224/5 

26001/ 

21872/2 

26001/ 

16017/1 

Name 

of 
consu

mer 

M/s. Supreme 

Enterprise 

M/s. Shah 

Ind. 

M/s. V.M. 

Fabrication 

Shri Gautam 

B. Shah 

M/s. Shah 

Ind. 

M/s. Shah 

Ind. 

Plot No. C-1/269 C-1/270 C-1/271 C-1/258 C-1/257 C-1/273 

Load 100 KW 100 KW 100 KW 85 KW 65 KW 100 KW 

PAN 

No.  

ADIPS2321M ADIPS2321M ADIPS2321M ADIPS2321M ADIPS2321M ADIPS2321M 

GST 
No. 

24ADIPS2321
M2ZF 

24ADIPS2321
M2ZF 

24ADIPS2321
M2ZF 

24ADIPS2321
M2ZF 

24ADIPS2321
M2ZF 

24ADIPS2321
M2ZF 

Date of 
plot 

allotme
nt 

25.03.2015 03.03.1993 01.02.1999 08.02.2005 04.10.2006 13.06.2003 

 

(૨) ઉપયુયક્ત િીજ જોડાણોિી તા.૨૩.૦૩.૨૦૧૯િા રોજ સ્ટ્થળ તપાસ કરતા ંમાલમુ પડલે 
કે પ્લોટ િ.ં સી-૧/૨૭૦ અિે પ્લોટ િ.ં સી-૧/૨૭૧ િી િચ્ચે રદિાલ િથી. પ્લોટ િ.ંસી-
૧/૨૬૯ અિે પ્લોટ િ.ંસી-૧/૨૭૦ િી િચ્ચે રદિાલ આિેલ છે, અિે રદિાલ િચ્ચે 6 x 

10 ફૂટિો દરિાજો હયાત છે. પ્લોટ િ.ંસી-૧/૨૭૩ થી પ્લોટ િ.ંસી-૧/૨૫૮ મા ંઆિિા 
જિા માટે 3x10 ફૂટિા બે દરિાજા આજુબાજુમા ંલાગેલા છે, તેિી જોડ ેજ સી-૧/૨૫૮ 
અિે સી-૧/૨૫૭ િચ્ચે 6x10 ફુટિો દરિાજો મકૂિામા ંઆિેલ છે.  

 આમ, ઉપયુયક્ત સી-૧/૨૬૯, સી-૧/૨૭૦ અિે સી-૧/૨૭૧ સળંગ આિેલા છે અિે ત્રણે 
ત્રણ પ્લોટમા ંઅંદરો અંદર અિર જિર થઈ શકે છે.   

 તેમજ ઉપયુયક્ત પ્લોટ િ.ં સી-૧/૨૫૮, સી-૧/૨૫૭ અિે સી-૧/૨૭૩ સલંગ્િ આિેલા છે 
અિે ત્રણે ત્રણ પ્લોટમા ંઅંદરો અંદર અિર જિર થઈ શકે છે.   

(૩) અરજદાર દ્વારા આપેલ મારહતી મજુબ ઉપયુયક્ત ૬ પ્લોટિા માલલક મે. શાહ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ 
છે. તેઓિા PAN number and GST number પણ એક જ છે.  

(૪) સદર િીજ જોડાણો એક જ માલલકિા હોઈ, અરજદારે પ્લોટ િ.ંસી-૧/૨૫૭ ,૨૫૮ અિે 
૨૭૩ મા ં શાહ ઈન્ડસ્ટ્રીઝિા િામે ૨૦૦ KVA િા ં િીજ જોડાણિી માગંણી 
તા.૦૯.૦૮.૨૦૧૮િા રોજ કરેલ છે.  

(૫) એજ રીતે પ્લોટ િ.ંસી-૧/૨૬૯, ૨૭૦ અિે ૨૭૧ મા ંશાહ ઈન્ડસ્ટ્રીઝિા િામે ૨૦૦ KVA 
િા ંિીજ જોડાણિી માગંણી તા.૦૯.૦૮.૨૦૧૮િા રોજ કરેલ છે. 

૩.૭. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ ઉપયુયક્ત પરુિણી લબલો વિયમ 
મજુબ હોઈ, પરુિણી લબલિી રકમ િસલુિાપાત્ર છે. 
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:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાિાળાિી રજૂઆત અિે રજૂ કરાયેલા 

દસ્ટ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણયય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. અરજદારે પેરા િ.ં૨.૧ મા ં વિદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષિી રજૂઆત વિલબંથી કરિા અંગેિા ંકારણો 

રજૂ કરેલ છે, જેિે ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગિા જાહરેિામા િ.ં૨/૨૦૧૧ મા ં વિરદિષ્ટ 
જોગિાઈિે ધ્યાિે લઈ માન્ય રાખીિે સદર રજૂઆતિી સિુિણી રાખિામા ંઆિેલ. 

૪.૨. પેરા િ.ં૩.૬ મા ંદશાયવ્યા મજુબ સામાિાળાએ મે. શાહ ઈન્ડસ્ટ્રીઝિા િામે “LTMD tariff” હઠેળ 
૬ િીજ જોડાણો દશાયિેલ છે. સદર િીજ જોડાણો શરૂઆતમા ંજ્યારે િીજ જોડાણિી માગંણી 
કરિામા ંઆિેલ ત્યારે જે તે અરજદારિા િામે કરિામા ંઆિેલ છે.  
(૧) મે. સવુિમ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ િા િામનુ ંિીજ જોડાણ Plot No. C-1/269 મા ંસ્ટ્થાવપત કરિામા ં

આિેલ છે, જેિો ગ્રાહક િ.ં૨૬૦૦૧/૦૧૨૮૯/૦ છે. સામાિાળા દ્વારા સદર િીજ જોડાણ 
તા. ૦૮.૦૮.૧૯૮૦ િા રોજ કાયાયક્ન્િત કરિામા ંઆિેલ છે, જેિો િીજભાર હાલિી 
ક્સ્ટ્થવતએ ૧૦૦ KW છે.  પ્લોટ િ.ં C-1/269, Naroda GIDC દ્વારા પત્ર િ.ં૧૭૩૫ 

તા.૧૪.૦૫.૨૦૧૫ થી મે. શાહ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ િા િામે તેમિા પાટયિર  (1)  Shri 

Gautambhai B. Shah (33.33%) (2) Shri Paragbhai M. Shah (33.33%) 

and (3) Smt. Kailashben I. Shah (33.33%) િા િામે રાન્સફર કરિામા ંઆિેલ. 
 Plot No. C-1/269, having area of 768 Sq.Mtrs., was originally allotted 

to M/s. Supreme Enterprise as per lease deed executed on 
12.09.1978. 

 

(2) M/s. Shah Industries િા િામનુ ંિીજ જોડાણ Plot No. C-1/270 મા ંસ્ટ્થાવપત 
કરિામા ંઆિેલ છે, જેિો ગ્રાહક િ.ં૨૬૦૦૧/૦૨૪૯૦/૧ છે. સામાિાળા દ્વારા સદર િીજ 
જોડાણ તા. ૨૪.૧૦.૧૯૯૪ િા રોજ કયાયક્ન્િત કરિામા ં આિેલ છે, જેિો િીજભાર 
હાલિી ક્સ્ટ્થવતએ ૧૦૦ KW છે.  

 Plot No. C-1/270, having area of 768 Sq.mtrs. was originally allotted 

to M/s. Ashwin Hosiery Industries as per hire purchase agreement 

executed on 28.07.1977. The said plot was transferred in the name of 

Appellant i. e. M/s. Shah Industries by GIDC, Naroda from 

17.04.1993. 

 

(3) M/s. V.M.Fabrication િા િામનુ ંિીજ જોડાણ Plot No.C-1/271 ખાતે સ્ટ્થાવપત 
કરિામા ંઆિેલ છે, જેિો ગ્રાહક િ.ં૨૬૦૦૧/૦૧૨૯૯/૭ છે. સામાિાળા દ્વારા સદર િીજ 
જોડાણ તા. ૨૨.૦૬.૧૯૮૩ િા રોજ કાયાયક્ન્િત કરિામા ંઆિેલ છે, જેિો િીજભાર 
હાલિી ક્સ્ટ્થવતએ ૧૦૦ KW છે.  

 Plot No.C-1/271, having area of 768 Sq.mrs. was originally allotted to 
M/s. Maheshwari Chemicals as per agreement executed on 
08.08.1986. The said plot was transferred in the name of Appellant, 
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i.e. M/s. Shah Industries િા partners (1) Shri Gautambhai B. Shah  

(33.33%) (2) Shri Paragbhai M. Shah (33.33%) and (3) Smt. Kailashben 

I. Shah (33.33%) િા િામે તા. ૧૭.૦૩.૧૯૯૯થી GIDC approval letter 

No.2122 dated 17.03.99 થી રાન્સફર કરિામા ંઆિેલ. 
(4) શ્રી ગૌતમભાઈ બી. શાહિા િામનુ ંિીજ જોડાણ Plot No.C-1/258, GIDC, Naroda 

ખાતે સ્ટ્થાવપત કરિામા ંઆિેલ છે, જેિો ગ્રાહક િ.ં૨૬૦૦૧/૦૧૨૨૪/૫ છે.  

 સામાિાળા દ્વારા સદર િીજ જોડાણ તા. ૩૦.૧૨.૧૯૮૧ િા રોજ કાયાયક્ન્િત કરિામા ં
આિેલ છે, જેિો કરારીત િીજભાર હાલિી ક્સ્ટ્થવતએ ૮૫ KW છે. 

 Plot No.C-1/258, having 768 sq.mtrs. area was originally allotted to 

M/s. Watergate Chemicals Industries (Partnership) as per hired 

purchase agreement dated 07.04.1975. The said plot was transferred 

in the name of Shri Gautambhai B. Shah (Prop.) w.e.f. 25.02.2005 as 

per approval letter of GIDC vide No.688 dated 25.02.2015.  

 

(5) મે. શાહ ઈન્ડસ્ટ્રીઝિા િામનુ ંિીજ જોડાણ પ્લોટ િ.ં C-1/257, GIDC, Naroda  ખાતે 
સ્ટ્થાવપત કરિામા ંઆિેલ છે, જેિો ગ્રાહક િ.ં૨૬૦૦૧/૨૧૮૭૨/૨ છે. સામાિાળા દ્વારા 
સદર િીજ જોડાણ તા.૧૨.૦૪.૨૦૧૨ િા રોજ કાયાયક્ન્િત કરિામા ંઆિેલ છે, જેિો 
કરારીત િીજભાર હાલિી ક્સ્ટ્થવતએ 65 KW છે.  

 Plot No. C-1/257, having 836 sq.mtrs. area was originally allotted to 

M/s. Mahachem Industries as per hired purchase agreement. The said 

plot was transferred in favour of M/s. Shah Industries with partners 

(1) Shri G.B.Shah (33.33%) (2) Shri Paragbhai M. Shah (33.33%) and 

(3) Smt. Kailashben I. Shah (33.33%) w.e.f. 01.11.2006 as per GIDC 

approval No.4099 dated 02.11.2006.  

(6) મે. શાહ ઈન્ડસ્ટ્રીઝિા િામનુ ંિીજ જોડાણ પ્લોટ િ.ં C-1/273, GIDC, Naroda ખાતે 
સ્ટ્થાવપત કરિામા ંઆિેલ છે, જેિો ગ્રાહક િ.ં ૨૬૦૦૧/૧૬૦૧૭/૧ છે. 

 સામાિાળા દ્વારા સદર િીજ જોડાણ તા. ૩૦.૦૩.૨૦૦૪ િા રોજ કાયાયક્ન્િત કરિામા ં
આિેલ છે, જેિો કરારીત િીજભાર હાલિી ક્સ્ટ્થવતએ 100 KW છે. 

 Plot No. C-1/273, having area of 768 sq.mtrs. was originally allotted 

to M/s. Progressive Machine Tools as per lease deed executed on 

04.12.1984. The said plot was transferred in the name of M/s. Shah 

Industries (Unit-II), having partners (1) Shri Gautambhai B. Shah 

(33.33%) (2) Shri Paragbhai M. Shah (33.33%) and (3) Smt. Kailashben 

I. Shah (33.33%) w.e.f.30.07.2003 as per GIDC approval No.4975 

dated 01.08.2003. 
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૪.૩. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા, પેરા િ.ં૩.૧ મા ં દશાયવ્યા મજુબ સદર િીજ જોડાણો એક જ 
માલલકિા હોઈ, તથા  પ્લોટ િ.ં C-1/269, C-1/270, C-1/271 એકબીજા સાથે આજુબાજુમા ં
આિેલ હોઈ, સદર એલ.ટી. િીજ જોડાણોિા િીજભારિે મર્જ કરિા માટે પત્ર િ.ં ૧૯૧ 
તા.૨૧.૦૧.૨૦૧૭ તથા પત્ર િ.ં ૧૭૩૪ તા. ૨૪.૦૭.૨૦૧૭ થી અરજદારિે િોટીસ પાઠિિામા ં
આિેલ છે.  

૪.૪. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા પેરા િ.ં૩.૨ મા ંદશાયવ્યા મજુબ સદર િીજ જોડાણો એક જ માલલકિા 
હોઈ તથા પ્લોટ િ.ં C-1/258, C-1/257 and C-1/273 એકબીજા સાથે આજુબાજુમા ંઆિેલ 
હોઈ, સદર એલ.ટી. િીજ જોડાણોિો િીજભાર મર્જ કરિા માટે પત્ર િ.ં૧૭૩૪ તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૭ 
થી અરજદારિે િોટીસ પાઠિિામા ંઆિેલ છે, પરંત ુસદર િોટીસિી વિગતો તપાસતા ંસદર 
િોટીસ પેરા િ.ં ૩.૧ મા ં દશાયિેલ િીજ જોડાણોિે મર્જ કરિા અથે અરજદારિે પાઠિિામા ં
આિેલ છે.  

૪.૫. સામાિાળા દ્વારા પત્ર િ.ં૧૯૧ તા.૨૧.૦૧.૨૦૧૭ િા રોજ આપિામા ંઆિેલ િોટીસિો અભ્યાસ 
કરતા ંએવુ ંફલલત થાય છે કે તા.૧૯.૧૧.૨૦૧૬ િા રોજ અરજદારે Plot No.C-1/269 and 

Plot No.C-1/271 મા ંહયાત િીજ જોડાણો મે. સવુિમ એન્ટરિાઈઝ –C-1/269 તથા મે. 
વિ.એમ. ફેલિકેશિ, C-1/271 િા િીજ જોડાણિે કાયમી ધોરણે રદ્દ/મર્જ કરિાિી અરજી અન્િયે 
હયાત િીજ જોડાણ મે. શાહ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ - C-1/270 સાથે મર્જ કરિા અંગે જરૂરી દસ્ટ્તાિેજી 
પરુાિા રજૂ કરિા તેમજ ત્રણેય પ્લોટિા એલ.ટી. િીજ જોડાણોિે મર્જ કરી એચ.ટી. િીજ 
જોડાણમા ંરૂપાતંરીત કરિા કાયયિાહી કરિા સામાિાળાએ અરજદારિે િાકેફ કરેલ છે. 

૪.૬. પેરા િ.ં૩.૧ મા ંદશાયિેલ િીજ જોડાણોિા િીજભારિે મર્જ કરી સામાિાળા દ્વારા પત્ર િ.ં૧૯૫૯ 
તા.૧૪.૦૮.૨૦૧૮ િા રોજ પરુિણી િીજલબલ રૂ.૨૩,૬૬,૫૯૯.૭૨ નુ ંઅરજદારિે આપિામા ં
આિેલ. ત્યારબાદ ફોરમિા હકુમ અન્િયે સધુારેલ િીજલબલ રૂ.૨૨,૧૮,૦૧૨.૪૦ નુ ં
તા.૦૨.૦૧.૨૦૧૯ િા રોજ અરજદારિે પાઠિિામા ંઆિેલ છે. સદર િીજલબલિો સમયગાળો 
ઓક્ટોબર,૨૦૧૩ થી જુલાઈ,૨૦૧૮ સધુીિો સામાિાળાએ ગણતરીમા ંલીધેલ છે. તેિી જ રીતે 
પેરા િ.ં૩.૨મા ંદશાયિેલ િીજ જોડાણોિા િીજભારિે મર્જ કરી સામાિાળા દ્વારા આપિામા ંઆિેલ 
પરુિણી િીજલબલ રૂ.૧૪,૪૯,૪૫૮.૯૫િે ફોરમિા હકુમ અન્િયે સધુારેલ પરુિણી િીજ લબલ 
રૂ.૧૪,૪૩,૯૪૫.૧૫, તા.૦૨.૦૧.૨૦૧૯િા રોજ અરજદારિે પાઠિિામા ંઆિેલ છે.  

૪.૭.    (૧) પેરા િ.ં૩.૬ મા ંદશાયિેલ િીજ જોડાણ અંગેિી વિગતો તપાસતા ંતથા સામાિાળા િીજ 
કંપિી દ્વારા જી.આઈ.ડી.સી., િરોડાિા ઉપયુયક્ત પ્લોટિા layout પ્લાિિે ધ્યાિે લેતા,ં 
Plot No.C-1/269,  C-1/270 and C-1/271 એકબીજાિે અડીિે સળંગ આિેલા 
હોિાનુ ં જણાય છે, જ્યારે Plot No. C-1/258, C-1/257 and C-1/273 પણ 
એકબીજાિી આજુબાજુમા ંઅિે સળંગ આિેલ હોિાનુ ંજણાય છે. 
પેરા િ.ં ૩.૬ (૨) મા ંદશાયિેલ વિગતે Plot No.C-1/269, C-1/270 and C-1/271 

મા ંત્રણેય પ્લોટમા ંઅંદરથી અિર જિર થઈ શકે  તેિી વ્યિસ્ટ્થા કરિામા ંઆિેલ છે 
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અિે Plot No.C-1/258, C-1/257 and C-1/273 મા ંપણ ત્રણેય પ્લોટમા ંઅંદરિી 
બાજુથી અિર જિર થઈ શકે તે મજુબિી વ્યિસ્ટ્થા કરિામા ંઆિેલી છે.  

(૨) પેરા િ.ં૩.૬મા ં દશાયિેલ તમામ ૬ િીજ જોડાણોિા PAN number and GST 

number પણ એક જ હોિાનુ ંજણાય છે. ઉપયુયક્ત પેરા િ.ં૪.૨મા ંદશાયિેલ વિગતે સદર 
Plot No.C-1/269, C-1/270 and C-1/271 એકબીજાિે અડીિે સળંગ આિેલા છે 
તથા તમામ પ્લોટિી માલલકી મે. શાહ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ િી જણાય છે. તેિી જ રીતે Plot 

No.C-1/258, C-1/257 and C-1/273 એકબીજાિે અડીિે સળંગ આિેલા છે તથા 
તમામ પ્લોટિી માલલકી મે. શાહ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ િી જણાય છે. 

(3) આમ, ઉપયુયક્ત વિગતિે ધ્યાિે લેતા ં તેમજ ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ, 
જાહરેિામા િ.ં૪/૨૦૧૫ મા ંવિરદિષ્ટ જોગિાઈ, જે િીચે મજુબ છે, તે િચંાણે લઈ શકાય. 
“4.28: The Distribution Licensee will not provide more than one connection for 

one premise or in adjoining/contiguous premises belonging to same owner if these 

are not separated by a public road or by private premise. The consumers opting for 

second connection will have to produce separate legal entity documents such as 

separate Income Tax No/ Sales Tax No., ration card and rent or lease agreement.” 

  

૪.૮. પેરા િ.ં ૩.૬(૪) મા ંદશાયવ્યા મજુબ અરજદારે Plot No.C-1/257,  C-1/258 and C-1/273 

િાળા િીજ જોડાણમા ંમે. શાહ ઈન્ડસ્ટ્રીઝિા િામે 200 KVA િીજભારિા એચ.ટી. િીજ જોડાણિી 
માગંણી તા.૦૯.૦૮.૨૦૧૮ િા રોજ કરેલ છે, જેનુ ં અંદાજપત્ર SR No.5245646 થી 
તા.૧૭.૦૮.૨૦૧૮ િા રોજ આપિામા ંઆિેલ છે, જેમા ંpending merger લબલિી રકમિો 
સમાિેશ કરિામા ંઆિેલ છે. તેિી જ રીતે Plot No. C-1/269, C-1/270 and C-1/271 

િાળા િીજ જોડાણમા ં અરજદારે 200 KVA િીજભારિા એચ.ટી. િીજ જોડાણિી અરજી 
તા.૦૯.૦૮.૨૦૧૮ િા રોજ કરેલ, જેમા ંસામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા SR No.5245640 થી 
અરજદારિે અંદાજપત્ર પાઠિિામા ંઆિેલ છે, જેમા ં merger લબલિી રકમિો સમાિેશ કરિામા ં
આિેલ છે. સદર બનેં્ન એચ.ટી. િીજ જોડાણનુ ંઅંદાજપત્ર અરજદારે ભરપાઈ કરેલ િથી. 

 સદર ઉપયુયક્ત વિગતે અરજદારે એચ.ટી. િીજ જોડાણિી અરજીિી િોંધણી કરાિીિે જે તે 
પ્લોટિા ંિીજ જોડાણિા િીજભારિે મર્જ કરીિે ૨૦૦ KVA િીજભારિી માગંણી કરેલ છે. જેથી 
અરજદારે સદર િીજ જોડાણિા િીજભારિે મર્જ કરિા સમંવત દશાયિેલ છે. િધમુા ંસામાિાળા 
દ્વારા જણાવ્યા મજુબ અરજદારિા સદર ઔદ્યોલગક િીજ જોડાણમા ંઉત્પાદિ િરક્રયા પણ એક જ 
જણાય છે.   

૪.૯. અરજદારે પેરા િ.ં૨.૩ મા ંદશાયવ્યા મજુબ ફોરમ સમક્ષ રજૂઆત દાખલ કરીિે, પેરા િ.ં૨.૪ મા ં
દશાયવ્યા મજુબ દાદ માગેંલ છે.  

 અરજદારિા ગ્રાહક િ.ં૨૬૦૦૧/૧૬૦૧૭/૧ િીજ જોડાણિી ચકાસણી તા.૨૧.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ 
ચેરકિંગશીટ િ.ં૪૦૪૭ મજુબ કરિામા ંઆિેલ, જેમા ંસદર ગ્રાહકિા િામે આજુબાજુિા પ્લોટમા ં
િીજ જોડાણો એક જ િામે હોિાનુ ં તથા ઉત્પાદિ િરક્રયા પણ સળંગ જણાયેલ હોઈ, િીજ 
જોડાણિે મર્જ કરિાિી કાયયિાહીિી િોંધ સામાિાળા દ્વારા લેિામા ંઆિેલ છે. સામાિાળા દ્વારા 
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તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ અરજદારિે સદર િીજ જોડાણો મર્જ કરિા અથે િોટીસ હઠેળ  
મારહતગાર કરેલ છે. 

 Based on the above ground and taking into account of order passed by 

Hon’ble APTEL in case No.131/2014 in the matter of M/s. Vianney 

Enterprise V/s Kerala State Electricity Regulatory Commission & others, 

Hon’ble APTEL has observed in its order that “Amount of arrears for 

difference in tariff to be recovered from the date of detection of error.” In this 

case, first notice was issued by Respondent for merging of LT connections on 

24.07.2017. Therefore, Respondent can recover the supplementary bill with 

merging of load with respective LT connections w.e.f. 24.07.2017. 

 Further Forum has observed in its order mentioning to grant benefit after 

retrieving MRI data from all six LT connections for night hours consumption 

rebate. Above directives are to be taken into account by Respondent while 

preparing supplementary bill and act accordingly as for this issue 

Respondent has not filed any comment in his reply before Ombudsman. 

4.10.   Appellant has applied for 2 No. of HT connections and he has not paid 

estimated amount and challenged the supplementary bill for merger of HT 

connections. Looking to the above and as Appellant is ready to opt HT 

connection, Respondent is directed to issue revised supplementary bill as 

directed above. Fresh revised estimate for both HT applications should be 

issued accordingly.  

 Compliance report may be submitted within 60 days.     
4.11. I order accordingly. 

4.12. No order as to costs. 

4.13. With this order, representation/Application stands disposed of.  

 
 
 

 
                 (Dilip Raval) 

                       Electricity Ombudsman 
                        Gujarat State 
 

 
Ahmedabad. 
Date: 15.04.2019. 


