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!જુરાત િવ)તુ િનય-ંક આયોગ 

િવ)તુ લો3પાલ, !જુરાત રા5ય, 

પોલીટ83નીક 39પાઉ;ડ, બેર8ક ન.ં3, ?બાવાડ@, 

અમદાવાદ-380015 

સમE 

ક8સ ન.ં58/2019 
 

અરજદાર : મે. #. ક%. &ોડ)*સ 
                         આ- વસાહત-૧, -.આઈ.ડ4.સી. શેડ ન.ં એ૨/૧, રોડ-એ 
   -.આઈ.ડ4.સી.વોટર ટ=કની પાસે, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૩.  
રFૂઆત કરનાર: Cી હસDખુભાઈ ટ4. રાબડ4યા, પાટJનર  
      

િવHIધ 

સામાવાળા :  કાયJપાલક ઈજનેર  
      પિMમ Nજુરાત વીજ કંપની Oલિમટ%ડ, 
      શહ%ર િવભાગીય કચેર4 ન.ં૧, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૪ 
 

રFૂઆત કરનાર:  Cી એસ.એમ.S-યા, નાયબ ઈજનેર, પી-વીસીએલ, આ- ઈTડ. પે.િવ.કચેર4  
Cી બી.ક%.મહ%તા, U&ુી.એકા.,પી-વીસીએલ, શહ%ર િવભાગીય કચેર4-૧, રાજકોટ   

      :: રFૂઆત :: 

1.0. અરજદાર%, પિMમ Nજુરાત વીજ કંપની Oલિમટ%ડ, રાજકોટના Xાહક ફZરયાદ િનવારણ ફોરમની 
ફZરયાદ ન.ં  ૩૮/)વા.૦૪/૨૦૧૮-૧૯ અTવયે અપાયેલ ^કુમ _માકં ૩૦૮૦-૪ તા.૦૧.૦૫.૨૦૧૯ 
થી નારાજ થઈ અbે રcૂઆત કર%લ છે. # રcૂઆતને આ કચેર4ના ક%સ ર-fટર% દાખલ કર4 ક%સ 
ન.ં૫૮/૨૦૧૯ થી નgધેલ છે. આ ક%સની Uનુવણી તા. ૨૫.૦૭.૨૦૧૯ તથા તા.૦૮.૦૮.૨૦૧૯ ના 
રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

2.0. Uનુવણી દરjયાન અરજદાર% નીચે Dજુબ રcૂઆત કર4. 
૨.૧. અરજદાર, -.આઈ.ડ4.સી., રાજકોટ ખાતે નીચે Dજુબના બે વીજ જોડાણ ધરાવતા હતા. 

(૧) શેડ ન.ંએ-૨/૧ મા ંXાહક ન.ં૮૨૦૦૧/૫૬૩૪૨/૬ થી ૭૦ Zક.વોટkુ ંએલ.ટ4.એમ.ડ4. ટ%ર4ફk ુ
વીજ જોડાણ તા.૧૧.૧૦.૧૯૯૦ ના રોજ મે. #.ક%.&ોડ)ટના નામે ર4લીઝ કરવામા ંઆવેલ. 
સદર વીજ જોડાણવાળ4 િમલકત Cી લલીતnુમાર નાગ-ભાઈ ખભંાતીયા પાસેથી વષJ 
૨૦૦૯ મા ંખર4દ કરાયેલ હp ુ.ં 

(૨) શેડ ન.ંએ-૨/૨ મા ંXાહક ન.ં૮૨૦૦૧/૫૫૪૮૮/૫ થી ૪૬ Zક.વોટkુ ંએલ.ટ4.એમ.ડ4. ટ%ર4ફk ુ
વીજ જોડાણ તા.૩૦.૦૮.૧૯૮૭ ના રોજ મે. #.ક%.&ોડ)ટના નામે ર4લીઝ કરવામા ંઆવેલ. 
સદર વીજ જોડાણવાળ4 િમલકત Cી રમેશભાઈ નાગ-ભાઈ ખભંાતીયા પાસેથી વષJ ૨૦૧૧ 
મા ંખર4દ કરાયેલ હતી. 
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આમ, ઉપrુJ)ત વીજ જોડાણવાળ4 િમલકત અલગ અલગ sયZકત પાસેથી અલગ અલગ સમયે  
અરજદાર% ખર4દ કર%લ હતી. 

૨.૨. ઉપrુJ)ત વીજ જોડાણોની સામાવાળાની ઓZડટ ટ4મ uારા ઓગfટ,૨૦૧૮ મા ંચકાસણી કરાતા,ં 
બvે વીજ જોડાણમા ંકોમન પાનકાડJ AAGFJ2836B જોવા મળેલ. ઓZડટ ટ4મના જણાsયા 
Dજુબ બvે વીજ જોડાણો મw કરવા પડ%, તે અkસુધંાને સામાવાળા uારા બvે વીજ જોડાણને 
મw ગણીને એક વીજ જોડાણ Dજુબ તા.૨૪.૦૯.૨૦૧૫ થી નવેjબર,૨૦૧૮ ના સમયગાળા માટ% 
x.૧,૦૯,૫૩૨/- kુ ંવીજOબલ તા.૨૮.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ અરજદારને આપવામા ંઆવેલ.  

૨.૩. અરજદાર% જણાવેલ ક% સદર ફમJમા ંપહ%લા ંછ પાટJનર હતા, પરંp ુઅરજદારના મોટાભાઈ Cી 
મહ%શભાઈkુ ંઅવસાન થયેલ, અને yયાર% આ બvે શેડ ખર4દ%લ zયાર% પહ%લા ંશેડ ન.ંએ૨/૧ મા ં
ક4ચનવેર આઈટમ બનાવવાkુ ંતથા zયાર બાદ એક વષJ પછ4 ખર4દ%લ શેડમા ંહાઉસવેરનો 
સામાન બનાવવાkુ ં{લાન|ગ કર%લ હp ુ,ં #થી કોfટ|ગ તથા sયવહારમા ંસરળતા રહ%. અરજદાર% 
જણાવેલ ક% તેઓ બે ભાઈ હતા એટલે બે વીજ જોડાણ રાખેલ હતા ંઅને બvેના દfતાવેજ તથા 
નામફ%ર તાર4ખમા ંપણ ઘણા સમયનો તફાવત છે. અરજદાર% લીધેલી &ોપટ~મા ંબે ભાઈ હોવાથી 
યથા�fથિત &માણે અલગ અલગ મીટર તથા અલગ અલગ આઈટમ &માણે શેડ, મશીનર4 
વાપરતા હતા, અને અલગ અલગ જ�યાએ વીજ જોડાણનો ઉપયોગ કરતા હતા.  

૨.૪. સામાવાળા uારા એલ.ટ4.એમ.ડ4. વીજ જોડાણ સમયાતંર% (૬ મZહનામા)ં ચેક કરવાkુ ંહોય છે, 
અને તે Dજુબ વખતો વખત મીટરનો MRI data લેવા માટ% તેમજ ર4Zડ�ગ અથ� સામાવાળાનો 
fટાફ આવતો હતો, પરંp ુ તે બાબતની નકલ અરજદારને પાઠવેલ નથી, #ની હક4કત 
સામાવાળાની લોકલ ઓZફસેથી મેળવી શકાય. જો સમયાતંર% દર છ મZહને એલ.ટ4.એમ.ડ4. વીજ 
જોડાણમા ંMRI data fથળ પર લેવામા ંઆવતા હોય તો અરજદારને ઓગfટ,૨૦૧૮ થી કોઈ 
પણ ચેક|ગ સમય દરjયાન નોટ4સ અથવા લેOખતમા ંઆ બાબતની �ણ કર%લ નથી.  

૨.૫. અરજદાર આશર% આઠ-દસ વષJથી યથા�fથિત વીજ વપરાશ કરતા હતા, તો તે સમયે સામાવાળા 
uારા કોઈપણ ચેZક�ગ અથવા કોઈ ડ%ટા લેતી વખતે કોઈ ગેરર4તી હોવાkુ ંજણાવેલ નથી, ક% કોઈ 
નોટ4સ આપવામા ંઆવેલ નથી તો સદર &કારkુ ંદંડિનય Oબલ અરજદારને શા માટ% આપવામા ં
આવેલ છે તેમ જણાવેલ નથી.  

૨.૬. Uનુવણીના �તે અરજદાર% સદર વીજ જોડાણ બાબતે યો�ય Tયાય આપવા અરજ કર4.  
3.0. Uનુવણી દરjયાન સામાવાળાએ નીચે Dજુબ રcૂઆત કર4. 
૩.૧. અરજદાર, -.આઈ.ડ4.સી., રાજકોટ ખાતે નીચે Dજુબના બે વીજ જોડાણ ધરાવતા હતા. 

(૧) શેડ ન.ંએ-૨/૧ મા ંXાહક ન.ં૮૨૦૦૧/૫૬૩૪૨/૬ થી ૭૦ Zક.વોટkુ ંએલ.ટ4.એમ.ડ4. ટ%ર4ફk ુ
વીજ જોડાણ તા.૧૧.૧૦.૧૯૯૦ ના રોજ ર4લીઝ કરવામા ંઆવેલ.  

(૨) શેડ ન.ંએ-૨/૨ મા ંXાહક ન.ં૮૨૦૦૧/૫૫૪૮૮/૫ થી ૪૬ Zક.વોટkુ ંએલ.ટ4.એમ.ડ4. ટ%ર4ફk ુ
વીજ જોડાણ તા.૩૦.૦૮.૧૯૮૭ ના રોજ ર4લીઝ કરવામા ંઆવેલ.  
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૩.૨. Xાહક ન.ં ૮૨૦૦૧/૫૬૩૪૨/૬ મા ંનવેjબર,૨૦૦૯ મા ંનામફ%ર થતા ંસદર વીજ જોડાણ મે. #.ક%. 
&ોડ)*સના નામે થયેલ અને ૨૧ Zક.વોટના વીજ જોડાણમા ં૪૯ Zક.વોટ લોડ વધારો કરાવતા ં
cુલાઈ,૨૦૧૩ મા ંઆ વીજ જોડાણનો વીજભાર ૭૦ Zક.વોટkુ ંથયેલ. 

 Xાહક ન.ં૮૨૦૦૧/૫૫૪૮૮/૫ મા ંનવેjબર,૨૦૧૧ મા ંનામફ%ર થતા ંસદર વીજ જોડાણ મે. #.ક%. 
&ોડ)*સના નામે થયેલ. 

 આમ, બvેં વીજ જોડાણો બાcુ-બાcુના શેડમા ંએક જ નામ પર સામાવાળા વીજ કંપનીમા ં
નgધાયેલ હતા.ં 

૩.૩. સદર વીજ જોડાણોમા ંતા.૦૯.૦૮.૨૦૧૮ ના રોજ �તZરક ઓZડટ ટ4મ uારા એિ&લ,૨૦૧૬ થી 
માચJ,૨૦૧૭ ના સમયગાળા માટ%kુ ંઓZડટ થતા ંમw કરવાપાb વીજ જોડાણો �ગે પેરા �માકં 
૪.૩(૮) મા ંસદર બvેં વીજ જોડાણોમા ંપાન નબંર સરખા હોવાથી વીજભાર મw કરવા પાbતા 
ચકાસવા તેમજ જો કોઈ ર4કવર4 કરવાપાb હોય તો ર4કવર4 કર4 �ણ કરવા જણાવવામા ં
આવેલ. સદર વીજ જોડાણોની તા.૧૨.૧૦.૨૦૧૮ ની fથળ ચકાસણી દરjયાન બvેં વીજ જોડાણો 
મw કરવાપાb હોવાkુ ંfપ�ટ થયેલ અને બાcુ-બાcુની િ&માઈસીસ મw જોવા મળેલ. આમ, 
-.ઈ.આર.સી. સ{લાય કોડ અને આkષુાOંગક બાબતો, િવ�તુ �હ%રનામા ન.ં૪/૨૦૧૫ ના )લોઝ 
ન.ં૪.૨૮ ના અkસુધંાને એક જ�યા માટ% અથવા તે જ માOલકના અડ4ને આવેલ બાcુની જ�યામા ં
ક% �હ%ર માગJ ક% ખાનગી જ�યાથી અલગ પડતા ન હોય તેવા fથળ પર એક કરતા ંવધાર% વીજ 
જોડાણ હોવાના કારણે અરજદારને માb ટ%ર4ફના તફાવત Dજુબkુ ં �રુવણી વીજ Oબલ 
x.૧,૦૯,૫૩૨.૫૦ kુ ંઆપવામા ંઆવેલ, #મા ંકોઈ પેન�ટ4 ક% દંડ વUલૂ કરવામા ંઆવેલ ન હતો. 
સદર બાબતે અરજદારને િવગતવાર સમcૂતી આપવામા ંઆવેલ. અરજદાર uારા કોઈ જ 
&કારના દબાણ ક% તકરાર વગર સદર �રુવણી વીજOબલની રકમ ભરપાઈ કરવામા ંઆવેલ 
તથા સદર બાબતે કોઈ જ તકરાર ક% િવવાદ ના હોવા �ગે અરજદાર% લેOખતમા ંજણાવેલ.  

૩.૪. સદર બાબતે અરજદાર% િવ�તુ લોકપાલમા ં ફZરયાદ કરાતા,ં  િવ�તુ લો)પાલ uારા 
તા.૨૫.૦૭.૨૦૧૯ ના રોજ અરજદારની ફZરયાદ બાબતે પિ�મ Nજુરાત વીજ કંપની Oલિમટ%ડને 
રcૂઆત કરવા જણાવેલ, # અkસુધંાને અરજદાર% તા.૨૬.૦૭.૨૦૧૯ ના રોજ સામાવાળાને 
રcૂઆત કર%લ. સદર રcૂઆતના અkસુધંાને સામાવાળાએ તા.૩૧.૦૭.૨૦૧૯ ના પbથી નીચે 
Dજુબ રcૂઆત કર4. 
(૧) અરજદારના બvે વીજ જોડાણોમા ંનામફ%ર તેમજ લોડ વધારો થયેલ તેમજ ઓZડટ 

ટ4મના ર4પોટJના આધાર% fથળ રોજકામ કર4ને x.૧,૦૯,૫૩૨.૫૦ kુ ં�રુવણી વીજOબલ 
આપવામા ંઆવેલ. 

(૨) રોજકામ કરતા ંબvેં {લોટને મw કર4ને વીજ વપરાશ કરવામા ંઆવતો હતો તેમજ બvેં 
{લોટ એક જ પાટ~ના નામે તથા બvેં વીજ જોડાણોના દfતવેજમા ંએક જ પાનકાડJ 
હોવાથી, સ{લાય કોડના )લોઝ ન.ં૪.૨૮ Dજુબ તથા ઓZડટ ર4પોટJના અkસુધંાને 
અરજદારને �રુવણી વીજOબલ આપવામા ંઆવેલ.  
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(૩) અરજદારની રcૂઆત Dજુબ સામાવાળા uારા છ મZહને એલટ4એમડ4 વીજ જોડાણના 
એમ.આર.આઈ. ડ%ટા લેવામા ંઆવે છે તે વાત ખર4 છે પણ આવો ડ%ટા લેતી વખતે માb 
વીજ મીટરના પેરામીટર જ ચેક કરવામા ંઆવતા હોય છે, વીજ જોડાણોનો વીજભાર 
મw કરવા �ગેની પાbતાની ચકાસણી કરવામા ંઆવતી હોતી નથી તથા fથળ પર 
કોઈ જ legal entity ની ક% પાનકાડJની ચકાસણી કરવામા ંઆવતી નથી. 

(૪) અરજદારની રcૂઆત Dજુબ સામાવાળા uારા અરજદારkુ ંએક વીજ જોડાણ ર� બાતલ 
કરવા જણાવેલ પરંp ુખર%ખર તો અરજદારની તા.૧૯.૦૨.૨૦૧૯ ના રોજની એક વીજ 
જોડાણ Xાહક ન.ં૮૨૦૦૧/૫૫૪૮૮/૫ ર� કર4 આપવાની અર-ના અkસુધંાને જ 
સામાવાળા uારા તા.૨૭.૦૨.૨૦૧૯ ના રોજ ગેટપાસ ન.ં૧૫૭૭ થી વીજ મીટર જમા લઈ 
વીજ જોડાણ ર� કરવામા ંઆવેલ. અરજદાર uારા ફોરમના િનણJય Dજુબ �રુવણી 
વીજOબલની રકમ ભરપાઈ કરવામા ંઆવેલ.  

(૫) આકારવામા ં આવેલ અરજદારના વીજOબલમા ં કોઈપણ &કારના દંડની વUલૂાત 
કરવામા ંઆવેલ નથી ક% તેના પર કોઈ sયાજની ગણતર4 કરવામા ંઆવેલ નથી, માb 
ટ%ર4ફ Dજુબ ભાવફ%ર �ગેના તફાવતની રકમkુ ં�રુવણી વીજOબલ આપવામા ંઆવેલ 
છે. જો બે વીજ જોડાણોના બદલે fથળ પર એક જ વીજ જોડાણ હોય તો nુલ વીજભાર 
Dજુબ ક%ટલો ફ4)સ ચાw વUલૂ કરવાપાb થાય તે Dજુબની ગણતર4 કર4ને, તફાવત 
પેટ%ના ફ4)સ ચાwની રકમkુ ં�રુવણી વીજOબલ આપવામા ંઆવેલ છે.   

::: ORDER ::: 

4.0. I have considered the contentions of the Appellant and Respondent 

and the facts, statistics and relevant papers, which are on record, and 

considering them in detail, my findings are as under.  

4.1. As per Para 2.1(1), connection No.82001/56342/6 was initially 

released on 11.10.1990 in the name of Shri Lalitkumar Nagjibhai 

Khambhatia at Shed No.A-2/1. The said plot was purchased by 

Appellant in the year 2009 and name transfer in respect of connection 

No.82001/56342/6 was made by Respondent in November,2009 in 

the name of Appellant and additional load totalling 70KW was made in 

July,2013 under LTMD tariff. 

4.2. Similarly, as per Para 2.1(2), connection No.82001/55488/5 was 

initially released on 30.08.1987 in the name of Shri Rameshbhai 

Nagjibhai Khambhatia at Shed No. A2/2. The said plot was purchased 

by Appellant in the year 2011 and name transfer was made by 

Respondent in November,2011 in the name of Appellant in respect of 
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connection No.82001/55488/5, having load of 46KW under LTMD 

tariff. 

4.3. As per submission of Appellant, it is seen that both sheds, Shed 

No.A2/1 and Shed No. A2/2, were purchased by Appellant at different 

point of time i.e. in the year 2009 and 2011 respectively and later on 

transfer of name was made in respective LT connections in the name 

of Appellant. Both Sheds are adjacent and nearby as said by parties. 

It is said by Appellant that in both the Sheds different machineries for 

products, like kitchenware and houseware are installed and run by 

brothers i.e Appellant. 

4.4. Vide letter dated 09.08.2018, Audit report for the period April,2016 to 

March,2017 was sent by IA&I Team, Circle Office, PGVCL, Rajkot, in 

which it was noted that connection No.82001/55488/5, situated at 

Shed No.A2/2, Aji Vasahat-1, GIDC and connection No.82001/ 

56342/6 situated at Shed No.A2/1, Aji Vasahat-1, GIDC, are having 

common PAN number and having common name i.e. Appellant. In 

Audit report at Para No.4.3(8) it was noted to verify the possibility of 

merger if both connections are found and covered under the definition 

of same premises during site verification and to take necessary action 

accordingly as per company norms and comply to audit in detail with 

recovery amount, if any.  

4.5. As per Rojkam dated 12.10.2018, Respondent had verified the site of 

both the connections and noted that legal entity of both the LT 

connections is same and both the Sheds, Shed No.A2/1 and Shed 

No.A2/2 are adjacent to each other. Hence, both the connections are 

required to be merged. Appellant was intimated accordingly. Copy of 

Rojkam was signed by Appellant. 

4.6. Respondent had issued supplementary bill clubbing with load of both 

LT connections i.e. 70 KW + 46 KW = 116 KW, 85% of 116KW = 99KW 

contracted demand in LT connection No.82001/56342/6. 

Supplementary bill was issued for the period 24.09.2015 to 

November,2018 for 39 months recovering difference of fixed charge 

amount considering contracted demand of 99KW of Appellant. 
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4.7. CGRF has noted (1) GUVNL Circular No.MD/29 of 09.12.2014 (2) 

PGVCL/Reg. cell/000115 dated 04.01.2014 and (3) PGVCL/2014-

15/84 dated 05.01.2015 in Para No.4.4 in its order. Forum has also 

noted that as per Circular dated 05.01.2015 notice of 30 days’ period 

was not issued to Appellant in reference to merger of load of both LT 

connections.  

 From above observation of CGRF, it is required to read the guideline 

issued by Respondent vide letter No.84 dated 05.01.2015, in which it 

is stated as under. 

 “It is directed to carry out in exhaustive survey and ensure that those 

consumers having same legal entity and are in same or adjacent 

premises are merged immediately. Such consumers are required to be 

informed that as per prevailing norms, adjacent connections having 

same legal entity are to be merged to single connection. Notice is to be 

issued to such consumers to come forward for merger of two or more 

connections to single connection within 30 days of notice issued. 

 During notice period consumer may come forward for either merger, 

disconnection of additional connections or addition/reduction of 

contract demand to single connection. 

 Consumer may also be informed that if they fail to comply within notice 

period, they will be billed as single connection thereafter and 

appropriate action will be taken by PGVCL to merge these connections.  

In this guideline, Respondent has issued directives for HT/EHT 

connections, while Appellant comes under LT category connection. In 

consideration with directives of guideline, Respondent had neither 

issued 30 days’ notice to Appellant at relevant point of time in the year 

2015 nor till date. Respondent had made Rojkam/site verification on 

12.10.2018 as per observation made by Audit Team and concluded for 

merger of both LT connections. Thereafter, as per request of Appellant, 

connection No. 82001/55488/5 was cancelled and meter was removed 

on 27.02.2019. 

4.8. From the above observations, question of merger of both LT 

connections is not the issue here as one LT connection was already 
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cancelled by Appellant. The issue remains is for recovery of 

supplementary bill issued by Respondent.  

CGRF order states that the Notification No.4 of 2015, Supply Code, 

2015, came in to force from 24.09.2015, and Respondent had relied 

on Clause No. 4.28 for issuing merger bills to Appellant. Prior to 

enforcement of Notification No.4 of 2015, Supply Code,2015, the 

Supply Code,2005, Notification No.11/2005 was in existence and 

relevant provisions in this subject issue was Clause 4.1.17. Both 

provisions are needed to be taken in to account while dealing with this 

issue.  

4.1.17:The Distribution Licensee will not provide more than one 

connection/ meter for one premises. The consumers opting for 

second meter will have to produce separate legal entity such as 

documents of separate Income Tax No./ Sales Tax No. ration card 

and rent or lease agreement. 

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. 

  
 Looking to the factual details of the case, initially connections were 

given with different name at different locations i.e. Shed No.A2/2 and 

A2/1, GIDC. Thereafter, when change of name was approved in the 

year 2009 and 2011 in both the connections, provisions of Supply 

Code, 2005, Clause 4.1.17 was to be observed by Respondent.  

The Clause No. 4.28 of Supply Code,2015 specified that in case of 

adjacent premises belonging to same owner, no new connection to be 

approved in one premises or in adjacent premises. In this case, 

Appellant is having two LT connections at adjacent shed/premises and 

having common PAN number and had not proved separate legal entity 
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for both LT connections. This issue came across before Respondent 

when Audit Team had pointed out and directed regarding possibility of 

merger of both LT connections. 

4.9. To deal with this issue, it is required to refer order dated 07.08.2014 

of Hon’ble APTEL in Appeal No.131 of 2014, in the matter of M/s. 

Vianney Enterprise V/s Kerala State Electricity Regulatory 

Commission and others. In the said case, Hon’ble APTEL had observed 

in its order that arrears for difference in tariff could be recovered from 

the date of detection of the error.  

 It is worth to note that there are provisions in Supply Code,2015 

whereby reclassification of category of consumer can be available for 

Respondent. Relevant Clause No. 4.76 speaks as under: 

Clause 4.76:  
 If it is found that a Consumer has been classified in a particular category erroneously or any order of 

reduction or enhancement of Contract Demand has been obtained, the Distribution Licensee may 

reclassify him under appropriate category after issuing notice (with minimum notice period of 30 days) 

to him to execute a fresh Agreement on the basis of the altered classification or modified Contract 

Demand. If the Consumer does not take steps within the time indicated in the notice to execute a fresh 

Agreement, the Distribution Licensee may, subject to the provisions of the Acts, Rules and Regulations 

for the time being in force, after issuing a clear 21 days show cause notice and after considering his 

explanation, if any, disconnect the supply of power. 

Further, the Distribution Licensee shall dispose of the applications for change of tariff class by a 

Consumer within maximum period of seven days after receipt of such application regarding the change 

of tariff class or communicate the reasons for not changing the tariff class, as applicable. In case of 

any dispute, the matter shall be referred to Forum for redressal of consumer grievances. 
 

 For reclassification under proper tariff with alter contract demand, 

above provision is available as per Supply Code,2015. But it was not 

utilized by Respondent for issuing a notice.  

 Either taking option of Circular dated 05.01.2015 or as per Clause 

4.76 of Supply Code,2015. If Respondent had issued a notice, then 

Respondent could have started issuing merger bill with clubbing of 

load after expiry of notice period. But Respondent had not acted 

accordingly.      
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4.10. In above circumstances, supplementary bill issued by Respondent vide 

letter dated 28.01.19 should be treated as cancelled. Appellant is 

entitled to get supplementary bill with clubbing of contracted load from 

the date of intimation issued by Respondent i.e. from the date of 

Rojkam-12.10.2018. Therefore, revised supplementary bill should be 

issued to Appellant for the period from 12.10.2018 till merger of 

connections, or disconnection of another LT connection i.e. 

27.02.2019 as per request of Appellant. It is also directed to 

Respondent that amount paid by Appellant may be adjusted in the 

revised supplementary bill.  

Compliance regarding action taken may be submitted to this office 

within 30 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:26.08.2019. 


