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      પિPમ Qજુરાત વીજ કંપની ,લિમટ0ડ, 
      RાSય િવભાગીય કચેરK, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૪ 
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      :: રFૂઆત :: 

1.0. અરજદાર0, પિPમ Qજુરાત વીજ કંપની ,લિમટ0ડ, રાજકોટના Rાહક ફWરયાદ િનવારણ 
ફોરમની ફWરયાદ ન.ં ૬૩/ Xવા.૦૪/ ૨૦૧૮-૧૯ અ\વયે અપાયેલ ]કુમ ^માકં ૩૫૬૭-૧૭ 
તા.૨૨.૦૫.૨૦૧૯ થી નારાજ થઈ અIે રbૂઆત કર0લ છે. e રbૂઆતને આ કચેરKના ક0સ 
રFfટર0 દાખલ કરK ક0સ ન.ં૫૫/૨૦૧૯ થી નhધેલ છે. આ ક0સની iનુવણી તા. ૨૫.૦૭.૨૦૧૯ 
તથા તા.૨૨.૦૮.૨૦૧૯ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

2.0. iનુવણી દરSયાન અરજદાર0 નીચે jજુબ રbૂઆત કરK. 
૨.૧. અરજદારના એચ.ટK. કનેXશન ન.ં૨૫૯૮૦ ના ,બલોમા ં lલૂો હોવાથી િનયમ jજુબ 

વીજ,બલો  iધુારવા અને નીકળતી રકમ જમા આપવા અરજદાર0 સામાવાળાને અરF 
કર0લ, eનો કોઈ જવાબ ન મળતા,ં અરજદાર0 Rાહક ફWરયાદ િનવારણ ફોરમમા ંફWરયાદ 
કર0લ. ફોરમે કર0લ ]કુમ અરજદારને મા\ય ન હોઈ, અરજદાર0 યોmય \યાય મેળવવા સદર 
ફWરયાદ અIે કર0લ છે.  
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૨.૨. અરજદાર સદર વીજ જોડાણ તા.૧૨.૦૬.૨૦૦૪ થી ધરાવે છે. અરજદારnુ ં વીજ,બલ 
Fઈઆરસી ટ0રKફ ઓડOર પેરા ન.ં૧૪.૨ jજુબ બનાવવાnુ ંહોય છે. ટ0રKફ ઓડOરના પેરા 
ન.ં૧૪.૨ એચટKપી-૧ મા ંXલોઝ ન.ં૧૪.૬.૨ (ટ0રKફ ફોર F.Y. 2018-19) પાવર ફ0Xટર રKબેટ 
jજુબ “if the power factor of the consumer’s installation in any 
month is above 95%, the consumer will be entitled to a rebate at 
the rate of 0.5% (half percent) in excess of 95% power factor on the 
total amount of electricity bill for that month under the head  
“Energy Charges”, arrived at using tariff as per 14.2 of this 
schedule, for every 1% rise or part thereof in the average power 
factor during the month above 95%”. 

 
 ઉપrુOXત બાબતે માચO,૨૦૧૯ થી એચ.ટK. ,બલsગ િસfટમમા ંપણ સામાવાળા tારા *ોિવઝન 

કરવામા ંઆવેલ છે. આ બાબતથી સા,બત થાય છે ક0 ,બલsગ િસfટમમા ંuિત હોવાથી 
અvયાર iધુી GUVNL ના ટ0રKફ ઓડOરને અવગણીને બનાવેલા ,બલોમા ંખોટK રKતે વiલૂ 
કરાયેલ તમામ આગલી નીકળતી પાવર ફ0Xટર રKબેટની રકમ wયાજ સWહત િનયમ jજુબ 
પરત આપવાની થાય છે, છતા ંઅરજદારની \યાય jજુબની માગંણી ફોરમ fવીકારx ુનથી 
અને સામાવાળા પર છોડ0 છે ક0 “અરજદારની કાયદ0સરની નીકળતી રકમની અસરકતાO 
તારKખ સામાવાળાની કંપની tારા નyK થઈ શક0. સદર પWરપIના અnુસંધંાને અસરકતાO 
તારKખ નyK કરવાની જવાબદારK ફોરમના સzા uેIમા ંસમાિવ{ટ નથી.” સામાવાળા 
Fઈઆરસીના ટ0રKફ ઓડOર jજુબ વીજ,બલો બનાવતા નથી એટલે અરજદાર0 ફોરમ સમu 
રbૂઆત કર0લ, eનો ફોરમે ઉડાઉ જવાબ આપી અરજદારને અ\યાય કર0લ છે.  

૨.૩. (૧)     iનુવણી દરSયાન અરજદાર0 જણાવેલ ક0 સામાવાળાની ,બલsગ િસfટમમા ંlલૂોના 
કારણે વ| ુવiલૂ કર0લ નાણા ંઈલેX}KસીટK એXટ,૨૦૦૩ મા ંદશાOવેલ જોગવાઈ jજુબ wયાજ 
સાથે પરત કરવાપાI બને છે.  

 (૨) અરજદારના વીજ જોડાણમા ંસામાવાળા tારા વીજકરને ખોટK રKતે વiલૂવામા ં
આવેલ છે. fટાફ XવાટOસOમા ં રહ0ણાકં હ0xનુા વીજ વપરાશ પર વીજકરની ચકાસણી 
શ~આતથી  જ ખોટK રKતે કરવામા ંઆવેલ હોઈ, સદર વ| ુવiલેૂલ વીજકરની રકમ પરત 
કરવાપાI બને છે, e �ગે યોmય િનણOય કરવા અરજદાર0 િવનતંી કરK.   

૨.૪. સદર વીજ,બલની ફWરયાદ બાબતે યોmય \યાય આપી અરજદારની કાયદ0સરની નીકળતી 
રકમ વીજ જોડાણની તારKખથી અપાવવા ]કુમ કરવા અરજદાર0 િવનિંત કરK.  

3.0. iનુવણી દરSયાન સામાવાળાએ નીચે jજુબ રbૂઆત કરK. 
૩.૧. અરજદાર, Rાહક ન.ં૨૫૯૮૦ થી ૬૪૫ ક0વીએ કરાWરત વીજભારnુ ંએચ.ટK. વીજ જોડાણ 

ધરાવે છે.  
૩.૨. અરજદારના ક0સમા ંપાવર ફ0Xટરની વે�r ુe ગણતરKમા ંલેવામા ંઆવેલ છે તે બરાબર જ 

લેવામા ંઆવેલ છે અને તે jજુબની ગણતરK ,બલમા ંપણ કરવામા ંઆવેલ છે. 
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૩.૩. અરજદાર0 પાવર ફ0Xટરમા ંમાI રKબેટ માટ0ની રbૂઆત કર0લ છે, પરંx ુસદર બાબત રKબેટ 
તેમજ પેન�ટK બ�ેંને લાQ ુપડ0 તે fવાભાિવક છે અને તે માI આ અરજદારને જ નહs પરંx ુ
તમામ Rાહકોને લાQ ુપડ0 છે. 

૩.૪. Frવુીએનએલના પWરપI ન.ં 611 dated 29.05.2018 ના પેરા ન.ં૦૪ jજુબ I.T. 

department તરફથી *ોRામમા ંજ~રK iધુારા થયા બાદ માચO,૨૦૧૯ થી %ુલ એનજ� 
ચા)ની રકમ પર દર0ક Rાહકને પાવર ફ0Xટર પેન�ટK/રKબેટ આપવામા ંઆવે છે. 

૩.૫. સદર બાબતની નhધ Fઈઆરસીના પીટKશન ક0સ ન.ં૧૭૬૨/૨૦૧૮ ના ટ0રKફ ઓડOર 
તા.૨૪.૦૪.૨૦૧૯ ના રોજ આપવામા ંઆવેલ છે તેમા ંપણ પાવર ફ0Xટર j�ેુ રbૂઆત થયેલ 
તે jજુબ PF rebate on total energy charges without deduction of 

rebate on night tariff charges સદર j�ેુ પીટKશનર0 ટ0રKફ ઓડOરમા ંજણાવેલ 
હકKકત “Power Factor rebate rate of 0.5% of energy charges is fixed 
by the Commission in review petition No.1,7 and 3 of 2007 filed by 
Western Railway after a lot of discussion and deliberations from 
both the sides. In previous tariff order also, the issue was 
deliberated at length by the Commission and the Commission has 
consciously taken decision not to alter the present rate of rebate.” 

  
આ સદંભ� જ~રK નhધ F.ઈ.આર.સી. tારા પણ લેવામા ં આવેલ છે અને તેમા ં bૂની 
ગણતરKમા ંટ0રKફ પીટKશનની આ બાબતનો દfતાવેજ સામાવાળાએ રbૂ કર0લ છે. 

૩.૬. આ અગાઉ �યાર0 નાઈટ રKબેટના Rાહકના %ુલ વપરાશમા ંIી� ભાગથી જો નાઈટ 
દરSયાન વીજ વપરાશ વધે તો જ નાઈટ વીજ વપરાશને �યાને લઈ ,બલsગ કરવામા ં
આવxુ ંહx ુ.ં 

૩.૭. દર0ક નાણાકંKય વષOના ફાઈનલ એકાઉ\ટ પણ �ણૂO કરવામા ંઆવેલ છે. 
૩.૮. આમ આ jજુબ માચO,૨૦૧૯ થી e પાવર ફ0Xટર �ગે પેન�ટK/રKબેટ આપવામા ંઆવેલ છે 

તે %ુલ એનજ� ચા)ની રકમ પર દર0ક એચ.ટK. Rાહકોને આપવામા ંઆવેલ છે, e િનયમ 
jજુબ છે.  

૩.૯. અરજદારની વીજકર વiલૂાત �ગેની રbૂઆત પરvવે તા.૦૬.૦૫.૨૦૧૯ ના રોજ 
વીજfથાપનના fથળ પર રોજકામ કરવામા ં આવેલ, e દરSયાન અરજદારના સદર 
વીજfથાપન પર fટાફ XવાટOસOનો વીજભાર લગાડ0લ મા�મુ પડ0લ નથી. આમ, અરજદારની 
વીજકર વiલૂાત �ગેની રbૂઆત પરvવે કોઈ *� રહ0તો નથી. વ|મુા ં જણાવેલ ક0 
અરજદારની હાલની રbૂઆત ,બલsગ બાબતે “ટાઈમ બાર” લાQ ુ પડતો હોઈ, સદર 
રbૂઆત �ગે કોઈ *� ઉપ�fથત થતો ન હોઈ, e તે અરF િનયમ jજુબ પાIતા ધરાવતી 
નથી. 
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૩.૧૦. સામાવાળાએ પI ન.ં૧૦૭૬૫ તા.૨૩.૦૮.૨૦૧૯ થી નીચે jજુબ રbૂઆત કરK. 
(૧) અરજદાર0 સૌ *થમ તા.૨૬.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ અરF કર0લ તેમા ંમાI વીજકર 

બાબતે તેઓના એચ.ટK. વીજ જોડાણ ન.ં૨૫૯૮૦ના ,બલમા ંiધુારK જમા આપવા 
બાબત જણાવેલ. eના અnસુધંાને સામાવાળાએ પI ન.ં૪૫૫૯ તા.૦૪.૦૬.૨૦૧૮ 
થી જવાબ આપેલ હતો ક0 ફ0XટરK RાSય િવfતારમા ંહોય ક0 સીટK િવfતારમા ંહોય 
પરંx ુિવ�તુ સમાહતાOની કચેરK, ગાધંીનગરના કં}ોલર ઓફ ઈલેX}KસીટK ડ�ટુKના 
અપાયેલ ઓડOર/સટ�Wફક0ટને અિધન જ વીજકરની ગણતરK કરK શકાય. આમ આ 
બાબતે તફાવતની રકમ જમા આપવાપાI નથી. 

(૨) વ|મુા ંવીજકર સદંભ� જ~રK િવ|તુ સમાહતાO કચેરK, ગાધંીનગરના કં}ોલર ઓફ 
ઈલેX}KસીટK ડ�ટુKના અપાયેલ ઓડOરને/સટ�Wફક0ટ રbૂ કર0લ નથી. 

(૩) અરજદારની ફ0XટરKમા ં RાSય િવfતારના Residential (Staff Quarters) 
હ0xનુા વીજ વપરાશ પર તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૨ iધુી ૧૦% લેખે 
અને vયારબાદ તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૨ થી ૭.૫% લેખે વીજકર વiલુી બાકKની રકમ 
પરત ગાધંીનગરના કં}ોલર ઓફ ઈલેX}KસીટK ડ�ટુKના અપાયેલ ઓડOરને/ 
સટ�Wફક0ટ રbૂ કર0લ ન હોઈ, આપી શકાય નહs. 

(૪) હાલ તા.૦૬.૦૫.૨૦૧૯ ના fથળ તપાસ કરાવતા ંfથળ પર માI એક જ મીટર 
લાગેલ છે અને તે એચ.ટK. વીજ જોડાણનો વીજ વપરાશ નhધાx ુ ંj�ુય મીટર છે. 
આ િસવાય ઓWફસ/fટાફ XવાટOસO માટ0 વીજ વપરાશ નhધાx ુમીટર અલગથી 
લગાડ0લ નથી. આમ સદંભ� કોઈ જ *� રહ0તો નથી.  

 આમ આ jજુબ માચO, ૨૦૧૯ થી e પાવર ફ0Xટર �ગે પેન�ટK/રKબેટ આપવામા ં
આવેલ છે તે %ુલ એનજ� ચા)ની રકમ પર દર0ક એચ.ટK. Rાહકોને આપવામા ં
આવેલ છે. 

(૫) અરજદાર0 ફોરમ સમuની રbૂઆતમા ંજોડ0લ તા.૨૮.૦૮.૨૦૧૮ ની અરF e તે 
સમયે અIેની કચેરKને મળેલ ન હોવાથી સદર પIના સદંભOમા ંઅરજદારને કોઈ 
જવાબ આપવામા ંઆવેલ નહs. તા.૨૬.૦૩.૨૦૧૮ ની અરજદારની અરFમા ંફોરમ 
સમu તથા િવ�તુ લોકપાલ સમu કર0લ હાલની ફWરયાદ સલંmન નથી.   

:::Lકુાદો::: 

4.0. iનૂાવણી દરSયાન અરજદાર0 કર0લ રbૂઆત તથા સામાવાળાની રbૂઆત અને રbૂ કરાયેલા 
દfતાવેF �રુાવાઓને આધાર0 નીચે jજુબના િનણOય ઉપર આ�ુ ં�.ં 

૪.૧. અરજદાર0 ફોરમ સમuની ફWરયાદમા ંPower Factor rebate ની ગણતરK નાઈટ વીજ 
વપરાશ rિુનટને બાદ કયાO વગર, એટલે ક0 %ુલ વીજ વપરાશ પર Power Factor  ની 
ગણતરK  કરવા સામાવાળાને ]કુમ કરવા જણાવેલ છે.  
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 સામાવાળાએ એિ*લ,૨૦૧૯ થી ,બલsગ *ોRામમા ંPower Factor calculation મા ં%ુલ 
વીજ વપરાશને �યાને લઈને Power Factor rebate/penalty ની ગણતરK કરવા �ગે 
જ~રK પગલા ંલઈને computerized billing system update કર0લ છે, અને તે jજુબ 
અરજદારnુ ંવીજ,બલ બનાવવામા ંઆવેલ છે, તેમ જણાવેલ છે. 

 અરજદારની તા. ૨૮.૦૮.૨૦૧૮ ની અરF e સામાવાળા કાયOપાલક ઈજનેર સમu કરવામા ં
આવેલ હતી તેમા ંઅરજદાર0 સામાવાળાની billing system મા ં Power Factor ની 
ગણતરKમા ંlલૂ દશાOવીને Power Factor rebate ની રકમ વીજ,બલમા ંટ0રKફ ઓડOર 
jજુબ મળેલ નથી તે *કારની ફWરયાદ કર0લ છે. Power Factor ની ગણતરKમા ં
સામાવાળાની િસfટમમા ંPower Factor = Total KWH/KVAh jજુબ (KWH) %ુલ 
rિુનટને ગણતરKમા ંલેવાના હોય છે, તેમજ fટાફ XવાટOસOમા ંવીજકરની વiલૂાત િનયત 
જોગવાઈ jજુબ કરવા જણાવેલ છે. 

૪.૨. અરજદાર0 ફોરમ સમu તા.૦૯.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ ફWરયાદ દાખલ કર0લ છે, eમા ં
તા.૨૮.૦૮.૨૦૧૮ ના પIની નકલ સામેલ કર0લ છે, eની િવગતે વીજ,બલમા ંlલૂો છે તે 
સા,બત કરતા �રુાવા ક0 ગણતરKપIક સામાવાળાને અગાઉ રbૂ કર0લ નથી, તેમજ સદર 
બાબતે અરજદાર0 સામાવાળાની સમu કોઈ ફWરયાદ પણ અગાઉ કર0લ નથી. અરજદાર0 
પણ તા.૨૮.૦૮.૨૦૧૮ નો પI સામાવાળાએ નhધેલ હોય તે jજુબના �રુાવા રbૂ કર0લ 
નથી. સદર બાબતને �યાને લેતા,ં તા.૦૯.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ ફોરમ સમuની અરજદારની 
ફWરયાદને સદર j�ુાઓ પરvવેની ફWરયાદ ગણી શકાય.  
સદર ફWરયાદ અ\વયે બે j�ુા ઉપ�fથત થયેલ છે. 

 (૧) fટાફ XવાટOસOમા ંલાઈટsગ વીજ વપરાશ પર લેવા પાI ઈલેX}KસીટK ડ�ટુK.  
 (૨) Calculation of Power Factor and Power Factor rebate/penalty 

issue. 
4.3. The second issue relates with calculation of Power Factor by 

Respondent in his computerized system and rebate/Penalty on 

Power Factor. 

 As per points raised by Appellant that value of Power Factor had 

not been calculated correctly by the Respondent. In calculation of 

Power factor, rounding off to next value in derivation as per 

mathematical formula has not been taken by Respondent. While 

Respondent had calculated value of Power Factor by Division of 

Total KWH/KVAh, means ratio of the total kilowatt hours to the 

total kilovolt ampere hours supplied during the period. 
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 The purpose of rebate on Power Factor is to encourage consumers 

to improve their Power Factor and to maintain it at a high level in 

order to reduce losses. 

 In above, Respondent has commented that he had made correction 

in computer programme for getting correct value of Power Factor 

as per provisions of tariff order w.e.f. billing for the month of 

March,2019. Respondent has not denied the argument of Appellant 

for deriving the Power Factor with deducting Night Consumption 

(KWH) from the total energy consumption as well as arguments of 

rebate on power factor. 

 It is also true that Appellant has not presented records of energy 

bills with calculation of correct value of Power Factor and rebate on 

Power Factor and thereby not proved the errors in the energy bills 

which were issued by Respondent.   

4.4. Appellant is a HT consumer of Respondent and covered under HTP-

I tariff. Tariff for the year 2018-19 states about Clause 13.6 of 

Power Factor adjustment charges. 

 Clause 13.6.2: Power Factor Rebate. 

 If the Power Factor of the consumer’s installation in any month is 

above 95%, the consumer will be entitled to a rebate at the rate of 

0.5% (half percent) in excess of 95% power factor on the total amount 

of electricity bill for that month under the head “Energy Charges”, 

arrived at using tariff as per para 13.2 of this schedule, for every 1% 

rise or part thereof in the average power factor during the month 

above 95%. 
  

On verification of tariff order from the year 2013 to 2018-19, 

provisions for Power Factor rebate remain same. 

4.5. In this case, it is also noted that GUVNL had already issued 

directives to DISCOMs and IT department for discrepancies in the 

billing programme and correction of same vide letter dated 

29.05.2018. As per say of Respondent, in this particular subject 



  Case No.55/2019 

  Page 7 of 9 
 

issue i.e. error in calculation of rebate/penalty on Power Factor, 

necessary updation has been made in the billing programme w.e.f. 

March,2019. Present subject issue emerged for correction of energy 

bills for the previous period and granting of refund of recovered 

energy bills amount, if any, against the rebate/Penalty of power 

factor. This is billing related subject matter and it is necessary to 

deal this issue with consideration of Clause 2.30(iii) of Notification 

No.2 of 2011. CGRF has made observations in its order and rejected 

the said plea of Appellant. However, it is to be viewed as under:  

 First time grievance was registered by Appellant on 09.03.2019 

before CGRF, PGVCL, Rajkot for the error in energy bills issued by 

Respondent and raised the present subject matter. It is a billing 

related grievance. In view of limitations/pre-conditions for 

submission of grievances Clause 2.30(iii) read as under: 

2.30 : A Complainant shall not be entitled to approach the Forum 

in any of the following cases:  

(iii).  In cases where the Complaint/Grievance has been 

registered two years after the date on which the cause 

of action has arisen. 

 
 In this case, Appellant has simply filed grievance before CGRF with 

subject issue of error in energy bills for HT connection No.25980 

and submitted references like (1) letter dated 28.08.2018 

addressed to Executive Engineer (2) letter No.4559 dated 

04.06.2018 (3) GUVNL/611 dated 29.05.2018. 

 Appellant has taken support of application dated 28.08.2018 

addressed to Executive Engineer, Rajkot and raised the subject 

issue for refund of Power Factor rebate/penalty since release of HT 

connection as well as refund of Electricity Duty amount charged at 

15% instead of applicable duty rate of 7.5%.  

In view of reference letter NO.4559 dated 04.06.2018, which is 

related with application of Appellant dated 26.03.2018. In 
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application dated 26.03.2018, Appellant had raised pro rata 

monthly billing charge issue along with asked to refund 

development charge amount after completion of seven years of 

release of connection. In this application Appellant had requested 

to apply 7.5% Electricity Duty to electric connection No.HT-25980 

of Appellant. Respondent had asked certificate of Inspector of 

Electricity Duty for charging of appropriate electricity duty to 

Appellant vide letter dated 04.06.2018. 

Thus, looking to above correspondence, the present subject issue 

of errors in the billing system of Respondent had not been raised 

by Appellant. For charging of appropriate rate of electricity duty 

Respondent had already intimated Appellant to produce certificate 

of Collector of Electricity Duty at relevant point of time. During 

hearing it is asked to produce the certificate of electricity duty but 

it is not produced by Appellant. Hence on that issue Appellant has 

to produce certificate of Collector of Electricity Duty before 

Respondent. On receipt of the same, Respondent should correct the 

rate of electricity duty as per the certificate of Collector of Electricity 

Duty.      

         By way of submissions of Respondent that billing system has been 

corrected considering the Provisions of relevant tariff Order of 

GERC w.e.f. March 2019, therefore it is seen that there was a 

continuos cause of action until the filling of grievance before CGRF. 

Hence Grievance of Appellant is maintainable. 

 In lieu of Clause 2.30(iii) applying limitation period of two years, it 

is viewed that complaint of Appellant with above subject matter has 

to be considered with billing of month of March,2017 and error in 

billing system for that month and subsequent months, but CGRF 

has ignored this ground and mentioned that billing system has 

been updated by Respondent w.e.f. March,2019 and no directives 

have been issued by CGRF. 
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         The claim of Appellant is for the whole period but in accordance 

with Limitation of Two Year, the Appellant would be entitled for 

refund only for the period of Two year prior to filling of the 

Grievance on 09.03.2019. 

          In above circumstances, it is directed that errors in energy billing     

system has to be looked into from billing month of March,2017 by        

Respondent. 

4.6.   (a)  Respondent is directed to revise the energy bills of Appellant with 

applicable provisions of tariff order w.e.f. billing month of 

March,2017 considering the subject issue of Power Factor 

rebate/penalty with calculation of correct value of Power Factor 

as per available billing data. 

           All components of billing parameters are to be taken into account              

as per provisions of relevant tariff while making revision of billing              

w.e.f. March,2017. Any amount if decided for refund, it should be              

adjusted in the next energy bill of Appellant. 

Compliance of implementation of the order may be reported to this 

office within 30 days of receipt of order.             
4.7. I order accordingly. 

4.8. No order as to costs. 

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

 
 
 

                 (Dilip Raval) 
                       Electricity Ombudsman 

                        Gujarat State 
 
Ahmedabad. 
Date: 23.08.2019. 
 


