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 ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૮૭/૨૦૧૮ 

અરજદાર : શ્રી અ.અઝીઝ અ. ગન્ની શમા 
   પ્રમખુ, સમસ્ત મસુ્લીમ જુલાયા જમાત   
   ઠે. જુલાઈવાડા. માતમના ચોક પાસે, જૂનાગઢ-૩૬૨૦૦૧.    

 

રજૂઆત કરિાર: કોઈ હાજર ન રહ્ુું.  
વિરૂધ્ધ 

 

સામાિાળા : નાયબ ઈજનેર 
   પશ્વિમ ગજુરાત વીજ કુંપની લલશ્વમટેડ 
   શહરે પેટા-શ્વવભાગીય કચેરી, સોરઠ ભવન, જૂનાગઢ-૩૬૨૦૦૧. 
 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી કે.એસ.રાઠોડ, નાયબ ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, સેન્ટ્રલ પે.શ્વવ.ક્ચેરી, જુનાગઢ  
   શ્રી એ.સી.ચૌહાણ, સી.આસી.,પીજીવીસીએલ, સેન્ટ્રલ પે.શ્વવ.ક્ચેરી, જુનાગઢ 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, પશ્વિમ ગજુરાત વીજ કુંપની લલશ્વમટેડ, રાજકોટના ગ્રાહક ફરરયાદ શ્વનવારણ ફોરમની 

ફરરયાદ નું. ૭/ક્વા.૦૨/૨૦૧૮-૧૯ અન્ટ્વયે અપાયેલ હુકમ ક્રમાુંક ૮૨૯૧(૨) તા.૦૧.૦૯.૨૦૧૮ 
ના હકુ્મથી નારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે દાખલ 
કરી કેસ નું.૮૭/૨૦૧૮ થી નોંધેલ છે. સદર કેસની સનુવણી તા.૨૫.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ રાખવામાું 
આવેલ. 

૨.૦. અરજદારે લેલખતમાું નીચ ેમજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે તા.૦૫.૦૭.૨૦૧૮ ની અપીલ અરજી તથા ફોરમના તા.૦૧.૦૯.૨૦૧૮ ના હકુ્મને 

વુંચાણે લેવા તથા તે અંગ ેગજુરાત સરકારના તા.૨૦.૦૫.૧૯૯૯ના જાહરેનામાને વુંચાણ ેલઈ 
૪૦% ની રાહત આપવા અંગેની સ્પષ્ટતા છે, જેને ધ્યાને લેવા અરજ કરી જણાવેલ કે ધાશ્વમિક 
સુંસ્થાઓને ગજુરાત સરકાર તરફથી લાઈટ લબલમાું રાહત આપવા રજૂઆત કરી. 

૨.૨. નાયબ ઈજનેરશ્રી, સેન્ટ્રલ પેટા-શ્વવભાગીય કચેરી, જુનાગઢ દ્વારા અરજદારની તા.૧૫.૦૨.૨૦૧૨ 
ની અરજીના અનુુંસ ુંધાને સદરહ ુજાહરેનામાનુું અનસુુંધાન લીધા વગર ૧૦૦% શ્વવદ્યતુ શલુ્કમાું 
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રાહત આપવામાું આવેલ છે, તેમજ પાછળથી તેની વસલૂાત કરવા હકુમ કરેલ છે, જે તપાસ માુંગી 
લે છે તેમ અરજદારે જણાવેલ.      

૨.૩. અરજદારે જણાવેલ કે ચેરીટી કશ્વમશ્નરશ્રીની કચેરી અને ગજુરાત રાજ્ય વકફ બોડડ સમકક્ષ છે જેની 
બહાલી આપવા શ્વવનુંતી કરી.  

૨.૪. ગજુરાત સરકારશ્રીના તા.૨૦.૦૫.૧૯૯૯ ના જાહરેનામા મજુબ કઈ ગણત્રી પ્રમાણ ે૪૦% રાહત 
આપવામાું આવેલ છે તે શ્વવસુંગતતા પાત્ર છે અને ક્યા વીજ જોડાણ કેટેગરીમાું લાભ મળવાપાત્ર 
છે અને ક્યા વીજ જોડાણ કેટેગરીમાું લાભ મળવાપાત્ર નથી તે સચૂવેલ નથી. સદરહ ુજાહરેનામાનો 
અલગથી સધુારો થવો જોઈએ તે પછી અમલીકરણ થવુું જોઈએ, તે અંગે સ્પષ્ટતા કરવા શ્વવનુંશ્વત 
કરી.  

૨.૫. ગજુરાત સરકારશ્રીના અદ્યતન શ્વનયમોને અશ્વધન લાભ અને વસલૂાત થવી જોઈએ તે બાબતે 
સ્પષ્ટતા કરવા શ્વવનુંતી કરી.  

૨.૬. સલચવશ્રી, ગજુરાત વીજ શ્વનયુંત્રક અયોગ, ગીફ્ટ સીટી, ગાુંધીનગર તરફથી નવેસરથી ટેરીફ 
પ્રશ્વસધ્ધ કરવામાું આવેલ છે, જે આપશ્રીને મખુ્ય કારોબારી અશ્વધકારીશ્રી, ગજુરાત રાજ્ય, વકફ 
બોડડ, ગાુંધીનગરન ેમોકલવામાું આવશે. 

૨.૭. કન્ટ્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરરયાદ શ્વનવારણ ફોરમ, રાજકોટના તા. ૦૧.૦૯.૨૦૧૮ ના હકુમ મજુબ ૩૩% 
રકમ અરજદારે વાુંધા સાથે ભરપાઈ કરેલ છે. અરજદારે સદર અપીલનો ત્વરીત શ્વનકાલ કરવા 
શ્વવનુંતી કરી. 

૨.૮. તા.૨૨.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ અરજદારે લેલખત અરજી અન્ટ્વયે જણાવેલ કે તા.૨૫.૧૦.૨૦૧૮ ની 
સનુવણીમાું હાજર રહવેાના ન હોઈ, સામાવાળા પક્ષે શ્વનયમોની ચચાડ કરી યોગ્ય શ્વનણડય કરવા 
શ્વવનુંતી કરી. અરજદારે વધમુાું જણાવેલ કે પોતે સમસ્ત મસુ્લીમ જુલાયા જમાત, જુનાગઢના 
પ્રમખુ તથા જુલાઈવાડા મસ્જીદના રસ્ટી છે.   

૩.૦. સનુવણી દરમ્યાન સામાવાળાએ નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. ગ્રાહકશ્રી જુલીયાવાડા મસ્જીદ, ગ્રાહક નું. ૩૪૧૦૫/૦૨૦૭૧/૪ (GLP કેટેગરી) ને આપવામાું 

આવેલ રૂ. ૩૦૨૨૩.૧૪ના ઈલેક્રીક ડયટુી પેટેનાું પરુવણી વીજલબલ સામે અરજદારે રજૂઆત 
કરેલ છે.   

૩.૨. ગ્રાહક નું.૩૪૧૦૫/૦૨૦૭૧/૪, જુલીયાવાડા મસ્જીદ, ઘર વપરાશનુું વીજ જોડાણ 
તા.૦૭.૦૮.૨૦૦૭ ના રોજ કાયાડન્ન્ટ્વત કરવામાું આવેલ, જે વીજ જોડાણમાું પરરપત્ર નું.૨૩૫૪૬ 
તા.૦૫.૦૯.૨૦૦૭ મજુબ ગ્રાહકને વીજલબલમાું ૨૦% ઈલેક્રીક ડયટુી લગાડવામાું આવેલ હતી.  

૩.૩. જુલીયાવાડા મસ્જીદ રસ્ટના સેકે્રટરી, શ્રી એન.એસ. દાનાઈ તરફથી ઈલેક્રીક ડયટુીમાું રાહત માટે 
તા.૦૯.૦૧.૨૦૧૨ ના રોજ સામાવાળા વીજ કુંપનીમાું અરજી કરવામાું આવેલ. સરકારશ્રીના 
જાહરેનામા No.GHU/89/30/ELD/1188/9544/K તા. ૨૦.૦૫.૧૯૮૯ ને ધ્યાને લઈ 
સામાવાળાની કચેરી દ્વારા સદર વીજ જોડાણન ેRGPU category માુંથી GLP category માું 
બદલીન ેશ્વવદ્યતુ શલુ્કમાું ૨૦% થી ૦% માફી આપી, જેની જાણ અરજદારને લેલખતમાું પત્ર નું.૩૩૧૫ 
તા.૧૪.૦૨.૨૦૧૨ ના રોજ કરવામાું આવેલ હતી.  
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૩.૪. સામાવાળા વીજ કુંપનીના ઓરડટ ટીમ દ્વારા સદર ગ્રાહકમાું શ્વવદ્યતુ શલુ્કની વસલૂાત ૦% મજુબ 
થાય છે જે વાત ધ્યાને આવેલ. ઓરડટ ટીમ દ્વારા એશ્વપ્રલ,૨૦૧૩ થી જાન્ટ્યઆુરી,૨૦૧૮ સધુીના 
સમયગાળા માટે શ્વવદ્યતુ શલુ્કની વસલૂાત ૨૫% લખેે કરાતાું કુલ વસલૂાતની રકમ રૂ.૩૦૨૨૩.૧૪ 
વસલૂવાપાત્ર બનેલ, જે અંગે અરજદારને પત્ર નું.૧૫૫૧ તા.૧૧.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ પરુવણી 
વીજલબલ આપવામાું આવલે.  

૩.૫. જુલીયાવાડા મસ્જીદ રસ્ટના સેકેટરી, શ્રી એન.એસ. દાનાઈ તરફથી શ્વવદ્યતુ શલુ્કમાું રાહત માટે 
તા.૦૯.૦૧.૨૦૧૨ ના રોજ સામાવાળાની વીજ ક્ચેરીમાું અરજી કરવામાું આવેલ, જેમાું સરકારશ્રીના 
જાહરેનામા No.GHU/89/30/ELD/1188/9544/K તા. ૨૦.૦૫.૧૯૮૯ ને ધ્યાને લેવા 
રજૂઆત કરેલ હતી, જે મજુબ ધાશ્વમિક સુંસ્થાઓને શ્વવદ્યતુ શલુ્ક ૬૦% લગાવવામાું આવતી હતી, 
તેમાું ઘટાડો કરીને ૪૦% કરવામાું આવેલ, તે શ્વસવાય ધાશ્વમિક સુંસ્થાઓને શ્વવદ્યતુ શલુ્કમાું અન્ટ્ય 
જાતની માફી આપવામાું આવેલ ન હતી.  

૩.૬. સામાવાળાએ જણાવેલ કે શ્વવદ્યતુ શલુ્કના પરરપત્રને ધ્યાને લેતાું સદર કેસમાું નીચે મજુબની 
બાબતો ધ્યાને આવેલ.  
(૧) અરજદારના વીજલબલમાું વીજ જોડાણ ચાલ ુકયાડ તારીખથી ઘર વપરાશ માટેની શ્વવદ્યતુ 

શલુ્ક, પરરપત્ર નું. જાનડી/૧/પ.ફ./વહીવટ/૨૦૦૭/૨૩૫૪૬ તા.૦૫.૦૯.૨૦૦૭ મજુબ 
શ્વશડયઅુલ-૧ ની આઈટમ નું.૧(બ) મજુબ ૨૦% લેખ ેયોગ્ય હતો.  

(૨) November-December,2011 billed in January,2012 ના લબલીંગમાું 
અરજદારના વીજલબલમાું RGPU category માથી GLP category તબદીલ કરીને ૦% 
લેખે શ્વવદ્યતુ શલુ્ક લગાડવામાું આવેલ છે. અરજદાર દ્વારા તા.૨૦.૦૫.૧૯૮૯ ના 
જાહરેનામાને ધ્યાને લઈને શ્વવધ્યતુ શલુ્કમાું રાહત માટેની માુંગણી કરવામાું આવેલ, જેનુું 
શરતચકૂથી ખોટુું અથડઘટન કરીને સદર વીજ જોડાણમાું ૦% શ્વવધતુ શલુ્ક લગાડવામાું 
આવતી હતી, પરુંત ુખરેખર GLP category માટે ૨૫% શ્વવધતુ શલુ્ક વસલૂવાપાત્ર છે.  

(૩) સામાવાળાની ઓરડટ ટીમ દ્વારા સદર કેસમાું કાઢવામાું આવેલ વસલૂાતની રકમ 
રૂ.૩૦૨૨૩.૧૪ જે પરરપત્ર નું.૧૮૪ તા.૨૪.૦૩.૨૦૧૩ ને ધ્યાને લઈન ેકાઢવામાું આવેલ 
છે.  

(૪) શ્વવદ્યતુ શલુ્કની શ્વવગતો જે તે સરકારશ્રીના શ્વવભાગની વેબ-સાઈટ પર ઉપલબ્ધ મારહશ્વત 
મજુબ ક્યા પ્રકારના ગ્રાહકને શ્વવદ્યતુ શલુ્કમાું માફી મળી શકે તેની શ્વવગત દશાડવેલ છે, 
જેમાું સદર ગ્રાહકની કેટેગરીને ધ્યાનમાું લેતાું શ્વવદ્યતુ શલુ્કમાું માફી મળવાપાત્ર નથી.  

(૫) સામાવાળા વીજ કુંપનીના LT Billing Combination Master View માું  Religious 

Consumers(Trust) માું શ્વવદ્યતુ શલુ્ક ૨૫% લવેાનુું સચૂન કરવામાું આવલે છે.       
:::ચકુાદો::: 

૪.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે કરેલ લેલખત રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલા 
દસ્તાવેજી પરુાવાઓને આધારે નીચે મજુબના શ્વનણડય ઉપર આવુું છું. 
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૪.૧. અરજદારની પેરા નું.૨.૩ તથા પેરા નું.૨.૪ ની રજૂઆત અન્ટ્વયે શ્વવદ્યતુ લોક્પાલને સત્તાની રૂએ 
જે તે શ્વવષય વસ્ત ુઅંગે શ્વનણડય કરવાનો અશ્વધકાર નથી.   

૪.૨. પેરા નું. ૩.૩ માું દશાડવ્યા મજુબ સામાવાળા દ્વારા તા.૧૪.૦૨.૨૦૧૨ થી સદર વીજ જોડાણની 
ટેરીફ કેટેગરી બદલીને શ્વવદ્યતુ શલુ્કમાું માફી આપીને વીજ જોડાણનુું લબલીંગ કરવામાું આવેલ છે. 

૪.૩. શ્વવદ્યતુ શલુ્કના પ્રવતડમાન દર પરરપત્ર નું.૨૩૫૪૬ તા. ૦૫.૦૯.૨૦૦૭ તેમજ Amendment in 

the Gujarat Electricity Duty Act,1958, પરરપત્ર નું.૬૧૮૦ તા.૦૯.૦૪.૨૦૧૩ ને વુંચાણે 
લેતાું, અરજદારના સદર વીજ જોડાણ માટે શ્વવદ્યતુ શલુ્કનો દર ૨૫% વસલુવાપાત્ર છે, જ્યારે 
સામાવાળા દ્વારા એશ્વપ્રલ,૨૦૧૩ થી જાન્ટ્યઆુરી,૨૦૧૮ સધુી શ્વવદ્યતુ શલુ્ક ૦% લખે ેવસલુેલ છે. 
સામાવાળાની ઓરડટ ટીમ દ્વારા સદર કેસમાું આકારવામાું આવેલ પરુવણી વીજલબલ વસલુવાપાત્ર 
છે.  

૪.૪. આથી આ રીતે હકુમ કરવામાું આવે છે. 
૪.૫. ખચડ અંગ ેકોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૬. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરવામાું આવે છે. 
    
 
 
         (રદલીપ રાવલ) 
         શ્વવદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૧૨.૧૧.૨૦૧૮. 


