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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.ં52/2019 
 

અરજદાર : મે. પટ%લ કોટન ઈ+ડ-./ઝ  
હળવદ રોડ, 6ાગં6ા-૩૬૩૩૧૦. >. ?રુ%+Aનગર.  

   
રFૂઆત કરનાર: Bી એસ.એમ.િGવેદ/, અિધJૃત Mિતિનિધ  
      

િવHIધ 

 

સામાવાળા :  કાયOપાલક ઈજનેર  
      પિQમ Rજુરાત વીજ કંપની Sલિમટ%ડ, 
      િવભાગીય કચેર/, 6ાગં6ા-૩૬૩૩૧૦. >. ?રુ%+Aનગર.  
 

રFૂઆત કરનાર:  Bી >.સી.વડગાસીયા, કાયOપાલક ઈજનેર, પી>વીસીએલ, 6ાગં6ા D/o. 

   Bી બી.વી.વાઘલેા, ડ%.?Mુી.એકાXYસ, પી>વીસીએલ, 6ાગં6ા D/o. 

      :: રFૂઆત :: 

1.0. અરજદાર%, પિQમ Rજુરાત વીજ કંપની Sલિમટ%ડ, ભાવનગરના Zાહક ફ\રયાદ િનવારણ ફોરમની 
ફ\રયાદ ન.ં ૧૯૧/ ૨૦૧૮-૧૯ અ+વયે અપાયેલ aકુમ bમાકં ૧૮૦૨ તા.૧૫.૦૫.૨૦૧૯ થી નારાજ 
થઈ અGે રeૂઆત કર%લ છે. i રeૂઆતને આ કચેર/ના ક%સ ર>-ટર% દાખલ કર/ ક%સ 
ન.ં૫૨/૨૦૧૯ થી નkધેલ છે. આ ક%સની ?નુવણી તા. ૧૧.૦૭.૨૦૧૯ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

2.0. ?નુવણી દરmયાન અરજદાર% નીચે nજુબ રeૂઆત કર/. 
૨.૧. અરજદારના એચ.ટ/. કનેoશન ન.ં૧૭૫૧૬ ના Sબલોમા ંqલૂો હોવાથી િનયમ nજુબ વીજSબલો 

?ધુારવા અને નીકળતી રકમ જમા આપવા અરજદાર% સામાવાળાને અર> કર%લ, iનો કોઈ 
જવાબ સામાવાળા તરફથી ન મળતા,ં અરજદાર% Zાહક ફ\રયાદ િનવારણ ફોરમમા ંફ\રયાદ 
કર%લ. ફોરમે કર%લ aકુમ અરજદારને મા+ય ન હોઈ, અરજદાર% યોrય +યાય મેળવવા સદર 
ફ\રયાદ અGે કર%લ છે.  

૨.૨. અરજદારsુ ંવીજ જોડાણ શહ%ર/ િવ-તારમા ંઆવેલ છે અને -ટાફ oવાટOરમા ંઅલગ મીટર nકૂ%લ 
હોવા છતા ંresidential વપરાશ પર વીજ Sબલમા ંસtટ%mબર-૨૦૧૭ ?ધુી 25% લેખે વીજકર 
વ?લુ કર%લ છે.  
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 આ uગેનો કોઈ aકુમ ફોરમે કર%લ નથી. અરજદારને મળેલ ફોરમના vકુાદાના પેરા ન.ં૩.૩ મા ં
જણાવેલ છે ક% �વીજકર uગેની તકરાર ફોરમની હJુમતમા ંઆવતી ન હોઈ, આ બાબતે ફોરમે 
aકુમ કરવાનો રહ%તો નથી, અરજદાર% વીજકર uગેની તકરાર સwમ ઓથોર/ટ/ પાસે રeૂ કરવી.� 
આ બાબતે અરજદાર% જણાવેલ ક% અરજદાર પાસેથી વીજકર સામાવાળા વ?લુ કર% છે અને તે 
વીજ આકારણી અિધકાર/ના aકુમ nજુબ વ?લુ કરવાનો હોય છે, છતા ંસામાવાળા ખોટો વીજકર 
આકાર% છે. અરજદાર વીજકર સામાવાળાને આપે છે, નહy ક% ડાયર%oટ વીજકર િવભાગને. તેથી 
સામાવાળાએ અરજદારને યોrય +યાય આપવો જોઈએ અને ફોરમે અરજદારને સાભંળ/ િનયમ 
nજુબ aકુમ કરવો જોઈએ.  

૨.૩. અરજદાર સીઝનલ Zાહક છે. શzઆતથી જ >ઈઆરસીના ટ%ર/ફ nજુબ સીઝનલ Zાહકોને પણ 
નાઈટ ર/બેટ આપવાsુ ંહોય છે અને >{વુીએનએલના પG ન.ં૬૧૧ મા ં-પ|ટ જણાવેલ છે ક% 
“a. Night concession rebate is not considered in billing programme for consumption during the seasonal 

period consumption. 
As per GERC approved tariff schedule, night hour rebate is applicable on the entire consumption 
during night hours. There is no specific provision in the tariff schedule that night rebate is not 
applicable to seasonal consumers for consumption during seasonal period. Normal billing is carried 
out for consumption during seasonal period. 
Therefore, IT Department shall take actions to modify the billing programme for seasonal consumers 
allowing night rebate benefit for the consumption during seasonal period.” 

 
 ઉપ{ુOoત બાબતે માચO,૨૦૧૯ થી એચ.ટ/. Sબલyગ સી-ટમમા ંપણ Mોિવઝન કરવામા ંઆવેલ છે. 

આ બાબત પરથી સાSબત થાય છે ક% Sબલyગ સી-ટમમા ં wિત હોવાથી અ~યાર ?ધુી 
>{વુીએનએલ ના ટ%ર/ફ ઓડOરને અવગણીને બનાવેલા Sબલોમા ંખોટ/ ર/તે વ?લુ કરાયેલ 
તમામ નાઈટ ર/બેટની રકમ �યાજ સ\હત પરત આપવાની થાય છે. વષO ૨૦૧૬ પહ%લા ંનાઈટ 
ર/બેટની ગણતર/ ૧/૩ કરતા ંવ� ુનાઈટ વપરાશ ઉપર ૭૫/૮૫ પૈસા લેખે ર/બેટ આપવાsુ ં
થ�ુ ંહ� ુ ંઅને ટ%ર/ફ ઓડOર nજુબ વષO ૨૦૧૬ મા ંતમામ નાઈટ {િુનટ ઉપર ૪૦ પૈસા નાઈટ 
ર/બેટ આપવાsુ ં હોય છે. ફોરમે એિMલ,૨૦૧૬ થી નાઈટ ર/બેટ આપવાનો aકુમ કર%લ છે. 
અરજદારને વીજ જોડાણ તાર/ખથી જ મળવા પાG નાઈટ ર/બેટ આપવા aકુમ કરવા િવનતંી 
કર/.  

૨.૪. ટ%ર/ફ પેરા SEASONAL CONSUMERS TAKING HT SUPPLY ના પેટા-પેરા nજુબ 
“Units consumed during the off season period shall be charged for at the flat 
rate of 4.30 paisa (વષO વાઈઝ અલગ અલગ ભાવ છે) per unit.” આમ ટ%ર/ફ ઓડOરમા ં
ઓફ સીઝન વખતે ફoત ન�/ કર%લ {િુનટ ચા� વ?લુ કરવાનો હોય છે. ન�/ કર%લ {િુનટ 
ચા� િસવાય બી� કોઈ ચા� iવા ક% \ડમા+ડ ચા�, એનજ� ચા�, ટાઈમ ઓફ {ઝુ ચા�, 

Sબલyગ \ડમા+ડ, મીનીમમ Sબલ, પાવર ફ%oટર ર/બેટ/પેન�ટ/, મેoસીમમ \ડમા+ડ, એ+ડ ઈYસ 
મેજરમે+ટ, કો+.ાoટ \ડમા+ડ, ઈએચવી ર/બેટ અને નાઈટ ર/બેટ ગણતર/મા ંલેવાના હોતા નથી. 
ફoત ન�/ કર%લ -પે�યલ {િુનટ ચા� જ લેવાના હોય છે. ફોરમના ઓડOરના પેરા ૩.૯ મા ં
જણાવેલ છે ક% ઓફ સીઝનમા ંએનજ� ચા� સાથે ફ�અુલ ચા� ન વ?લુ કરવો તે�ુ ં કોઈ 
Mોિવઝન નથી. હક/કતે ફ�અુલ ચા� િસવાયના ઘણા બધા ચા� લખેલા નથી અને લેવાતા 
પણ નથી.  
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૨.૫. વાિષ�ક મીનીમમ ગેરંટ/ની ગણતર/ કરતી વખતે ફoત એનજ� ચા� અને \ડમા+ડ ચા�ની જ 
રકમને �યાને લેવામા ંઆવે છે. આ ગેરંટ/મા ંફ�અુલ ચા� સ\હત અ+ય બી� કોઈ ચા� લેવામા ં
આવતા નથી. આમ િનયમ િવz�ધ ઓફ સીઝનમા ંખોટ/ ર/તે વ?લુાયેલ ફ�અુલ ચા� પરત 
અપાવવા aકુમ કરવા અરજદાર% િવનતંી કર/. 

૨.૬. અરજદાર% વીજ જોડાણ તાર/ખથી કાયદ%સરની નીકળતી રકમ તા~કાSલક અરજદારના હવે 
પછ/ના વીજSબલમા ંજમા આપે તેવો aકુમ કરવા િવનતંી કર/.   

3.0. ?નુવણી દરmયાન સામાવાળાએ નીચે nજુબ રeૂઆત કર/. 
૩.૧. અરજદાર સામાવાળા 6ાગં6ા િવભાગીય કચેર/ના તાબા હ%ઠળ આવતી 6ાગં6ા શહ%ર પેટા-

િવભાગીય કચેર/ હ%ઠળ Zાહક ન.ં ૧૭૫૧૬ થી મે. પટ%લ કોટન ઈ+ડ-./ઝના નામે ૧૦૦૦ KVA 
sુ ંએચ.ટ/. (સીઝનલ) વીજ જોડાણ તા.૨૧.૧૧.૧૯૯૬ થી ધરાવે છે. સદર વીજ જોડાણ શહ%ર/ 
િવ-તારમા ંઆવેલ છે.  

૩.૨. અરજદાર% ફોરમમા ંતા.૦૬.૦૩.૨૦૧૯ ની અર> સાથે તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૮/૩૦.૦૭.૨૦૧૮ ની અર> 
સામેલ કર%લ છે, પરં� ુઅરજદારના વીજSબલમા ંqલૂો છે તે સાSબત કરતા �રુાવા ક% વીજSબલમા ં
qલૂ દશાOવ� ુ ંગણતર/sુ ંપGક સદર અર> સાથે રeૂ કર%લ નથી. આ પહ%લા ંઅરજદાર% આ qલૂો 
બાબતની લેSખત ક% મૌSખક ફ\રયાદ પણ સામાવાળાને કર%લ નથી. 

૩.૩. -ટાફ oવાટOર લાઈટyગમા ં૧૫% ને બદલે ૨૫% nજુબ વીજકર વ?લુવા uગે સામાવાળાએ 
જણાવેલ ક% એચ.ટ/. વીજ જોડાણમા ંફ%oટર/ લાઈટyગ, ઓ\ફસ તેમજ -ટાફ oવાટOસO માટ% લાઈટyગ 
સબ-મીટર Zાહક લગાવે છે અને તેના પર જzર/ સીલyગ સામાવાળા �ારા કરવામા ંઆવે છે. 
સદર વીજ જોડાણમા ંઓ\ફસ લાઈટyગ માટ% લાઈટyગ મીટર (સબ મીટર) અરજદાર% લગાડ%લ 
છે,  અને મીટર ર/\ડ�ગ nજુબ Sબલyગ થાય છે. સદર વીજ જોડાણ શહ%ર/ િવ-તારમા ંઆવેલ 
હોઈ, િનયમ nજુબ ૧૫% વીજ કર વ?લુવાનો હોય છે.  

 તા.૦૫.૦૮.૨૦૧૯ ના પGમા ંસામાવાળાએ જણાવેલ ક% અરજદારના સદર વીજ જોડાણમા ં-ટાફ 
oવાટOસO માટ% લગાડ%લ લાઈટyગ મીટરમા ંતા.૧૧.૦૭.૨૦૧૯ના રોજ સદર મીટરsુ ંર/\ડ�ગ ૨૫૩૭.૫ 
નkધાયેલ છે. 

૩.૪. અરજદારના વીજSબલમા ંનાઈટ ર/બેટ આપવા બાબતે સામાવાળાએ જણાવેલ ક% Sબલyગની 
બાબતમા ંજzર/ પેરામીટરની એ+./ થયે કોmt{ટુરાઈ�ડ સી-ટમમા ં Sબલyગ MોZામ nજુબ 
વીજSબલ બનાવવામા ંઆવેલ હ� ુ,ં iમા ંમે+{અુલ હ-તwેપને કોઈ અવકાશ ન હતો. પરં� ુસદર 
ફ\રયાદ બાબતમા ંમાચO,૨૦૧૯ થી ઈ-ઉ�Oના Sબલyગમા ંમોડ�લુમા ંટ%ર/ફ પેરા ન.ં૧૪.૨ અને 
૧૪.૬ nજુબ એચ.ટ/. Sબલyગ સી-ટમમા ંનાઈટ ર/બેટ આપવા બાબતે Mોિવઝન કરવામા ંઆવેલ 
છે. આમ, માચO,૨૦૧૯ થી Sબલyગ સી-ટમમા ંi તે ટ%ર/ફ nજુબ જ Sબલyગ થાય છે. 

૩.૫. >ઈઆરસીના િનયમ nજુબ ટ%ર/ફ િશડ�અુલ ન.ં૧૩ nજુબ �fuel cost and power purchase 
adjustment charge shall be applicable in accordance with the formula 
approved by GERC from time to time.” આમ, ઓફ સીઝનમા ંએનજ� ચા� સાથે ફ�અુલ 
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ચા� ન વ?લુવો એ�ુ ંકોઈ Mોિવઝન નથી. આમ એચ.ટ/. Sબલyગ િસ-ટમમા ંટ%ર/ફ nજુબ 
Sબલyગ થાય છે. i િનયમ nજુબ છે. 

૩.૬. પાવર ફ%oટર ર/બેટની ગણતર/ nજુબ જzર/ આપવાપાG ર/બેટ લોoપાલના aકુમ nજુબ 
વીજSબલમા ંજમા આપવામા ંઆવશે.   

:::Lકુાદો::: 

4.0. ?નૂાવણી દરmયાન અરજદાર% કર%લ રeૂઆત તથા સામાવાળાની રeૂઆત અને રeૂ કરાયેલા 
દ-તાવે> �રુાવાઓને આધાર% નીચે nજુબના િનણOય ઉપર આ�ુ ં�.ં 

૪.૧. અરજદારની ફોરમ સમwની ફ\રયાદ તેમજ હાલની રeૂઆતમા ંn�ુય~વે Gણ n�ુા ઉપ�-થત 
થાય છે.  
(૧) અરજદારના વીજ જોડાણમા ંresidential વીજ વપરાશમા ંસામાવાળા �ારા વીજકરની 

વ?લૂાત ૨૫% લેખે કરવામા ંઆવે છે, i હયાત િનયમ ઈલેo./સીટ/ ડ�ટુ/ એoટ, ૧૯૫૮ 
તથા એમે+ડમે+ટ nજુબની જણાતી નથી.  

(૨) અરજદારના સીઝનલ વીજ જોડાણમા ંRજુરાત િવ�તુ િનયGંક આયોગના i તે ટ%ર/ફ 
ઓડOર nજુબ વીજSબલોમા ંનાઈટ વીજ વપરાશ પર ર/બેટ આપવામા ંઆવેલ નથી.  

(૩) અરજદારના સીઝનલ વીજ જોડાણમા ંRજુરાત િવ�તુ િનયGંક આયોગના i તે ટ%ર/ફ 
ઓડOર nજુબ ફoત એનજ� ચા� વ?લૂવાનો હોય છે, અ+ય કોઈ ચા� વીજSબલમા ં
વ?લૂવાપાG નથી. 

૪.૨. અરજદાર% ફોરમ સમw તા.૦૬.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ ફ\રયાદ દાખલ કર%લ છે, iમા ં
તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૮/૩૦.૦૭.૨૦૧૮ ના પGની નકલ સામેલ કર%લ છે, iની િવગતે વીજSબલમા ં
qલૂો છે તે સાSબત કરતા �રુાવા ક% ગણતર/પGક સામાવાળાને અગાઉ રeૂ કર%લ નથી, તેમજ 
સદર બાબતે અરજદાર% સામાવાળાની સમw કોઈ ફ\રયાદ પણ અગાઉ કર%લ નથી, તેમ 
સામાવાળાએ જણાવેલ છે. અરજદાર% પણ તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૮/૩૦.૦૭.૨૦૧૮ નો પG સામાવાળાએ 
નkધેલ હોય તે nજુબના �રુાવા રeૂ કર%લ નથી. સદર બાબતને �યાને લેતા,ં તા.૦૬.૦૩.૨૦૧૯ 
ના રોજ ફોરમ સમwની અરજદારની ફ\રયાદને સદર n�ુાઓ પર~વેની Mથમ ફ\રયાદ ગણી 
શકાય. 

૪.૩. ઉપ{ુOoત પેરામા ંદશાOવેલ n�ુા પર~વે નીચે nજુબ અવલોકન કર/ શકાય. 
(૧) અરજદારsુ ંએચ.ટ/. વીજ જોડાણ ન.ં એચ.ટ/.-૧૭૫૧૬ તા.૨૧.૧૧.૧૯૯૬ થી કાયાOરત છે. 

-ટાફ oવાટOસOમા ંલાઈટyગ વીજ વપરાશ માટ% અલગથી વીજ મીટર nકૂવામા ંઆવેલ 
છે, iની સામાવાળા �ારા ��ુ|ટ કરવામા ંઆવેલ છે. સામાવાળા �ારા અરજદારના ંિવજ 
-થાપન પર -ટાફ oવાટOસO પર િમટર બેસાડવામા ં આવેલ છે. isુ ં વાચંન 
તા.૧૧.૦૭.૨૦૧૯ના રોજ ૨૫૩૭.૫ મા�મુ પડ%લ છે. 

 અરજદાર ફોરમ સમwની તા.૦૬.૦૩.૨૦૧૯ની ફ\રયાદ અ+વયે સદર વીજ-જોડાણ Zાmય 
િવ-તારમા ંઆવેલ છે, તેમ જણાવી તે residential વીજ વપરાશ પર ૭.૫% લેખે 
વીજકર વ?લુવાપાG છે, તે nજુબની રeૂઆત કર% છે. �યાર% હાલની રeૂઆતમા ં



  Case No.52/2019 

  Page 5 of 10 
 

અરજદાર સદર વીજ-જોડાણ શહ%ર/ િવ-તારમા ં-થાિપત છે તેમ જણાવી residential 

વીજ વપરાશ પર ૧૫% લેખે વીજકર વ?લુવાપાG છે, તેમ જણાવે છે �યાર% સામાવાળા 
�ારા ૨૫% લેખે વીજકર વ?લેુલ છે, તેમ જણાવેલ છે. આમ, ઉપરોoત અરજદારની 
રeૂઆત પર~વે બે િવરોધાભાષી િવધાન ઉપ�-થત કરવામા ંઆવેલ છે. �યાર% સામાવાળા 
�ારા સદર વીજ-જોડાણ શહ%ર/ િવ-તારમા ં-થાિપત હોઇ residential વીજ વપરાશ પર 
૧૫% લેખે વીજકર વ?લુવાપાG છે, તેમ જણાવેલ છે. 

Office of Collector of Electricity Duty vide letter No.6180 dated 

09.04.2013 has issued amendment in the Gujarat Electricity Duty 

Act,1958 Amendment of Schedule-I, Part-I. 

For energy consumed by consumer in respect of premises used for 

residential & education purpose (a) in rural area 7.5% of consumption 

charges and (b) in urban area 15% of consumption charges. 

4.4. The second issue relates with calculation of rebate on night 

consumption in the energy bills. 

 As per points raised by Appellant that rebate on Night consumption 

has not been calculated and granted by the Respondent as per 

provisions of relevant tariff order. 

 In above, Respondent has commented that he had made correction in 

computer programme for passing rebate on Night consumption as per 

provisions of tariff order w.e.f. March,2019. Respondent had not 

denied the arguments of Appellant in relation with not granting rebate 

on Night consumption, in the previous period. It is also true that 

Appellant has not presented records of energy bills with calculation of 

rebate on Night consumption. 

 During hearing, it was discussed to present the same and based on 

the discussion, Appellant has submitted statement of calculation of 

rebate on Night consumption for the period January,2012 to July,2019 

and submitted refundable amount against rebate on Night 

consumption as well as fuel cost adjustment. 
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4.5. As per energy bill of April,2018, Appellant is a HT consumer of 

Respondent under seasonal HTP-1 tariff. 

Tariff for the year 2018-19 states as under: 

 14: Rate HTP-1: 

14.10: CONCESSION FOR USE OF ELECTRICITY DURING  

 NIGHT HOURS: 
For the consumer eligible for using supply at any time during 24 hours, entire consumption shall 
be billed at the energy charges specified above. However, the energy consumed during night 
hours of 10.00 p.m. to 06.00 a.m. next morning shall be eligible for concession at the rate of 40 
paise per unit.  
 

4.6.   The third issue of Appellant is in relation with billing in case of seasonal 

consumer and only energy charges are leviable to Appellant, in which 

tariff order of GERC for the FY 2018-19 states as under: 

GENERAL: 

(1) The tariff figures indicated in this tariff schedule are the tariff 

rates payable by the consumers of Distribution Licensees, viz. 

DGVCL, MGVCL, PGVCL and UGVCL. 

(13) Fuel Cost and Power Purchase Adjustment Charges shall be 

applicable in accordance with the formula approved by GERC 

from time to time.  

14.11. SEASONAL CONSUMERS TAKING HT SUPPLY. 

14.11.1. 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 irrigation, white coal manufacturers etc. 

14.11.2. 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 
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shall be a full calendar month/months. The total period of 

the off-season so declared and observed shall not be less 

than three calendar months in a calendar year. 

14.11.3. The total minimum amount under the head “Demand and 

Energy Charges” payable by a seasonal consumer 

satisfying the eligibility criteria under sub-clause 14.11.1 

above and complying with provisions stipulated under 

sub-clause 14.11.2 above shall be Rs.4550 per annum per 

KVA of the billing demand. 

14.11.4. The billing demand shall be the highest of the following: 

 (a) The highest of the actual maximum demand 

registered during the calendar year.  

 (b) Eighty five percent of the arithmetic average of 

contract demand during the year. 

 (c) One hundred KVA. 

14.11.5. Units consumed during the off-season period shall be 

charged for at the flat rate of 430 paise per unit. 

14.11.6. Electricity bills paid during of-season period shall not be 

taken into account towards the amount payable against 

the annual minimum bill. The amount paid by the 

consumer towards the electricity bills for seasonal period 

only under the heads “Demand Charges” and “Energy 

Charges” shall be taken into account while determining 

the amount payable towards the annual minimum bill. 

Co-jointly reading of above relevant provisions of tariff order. The 

argument of Appellant stating that only energy charges are leviablel 

in case of seasonal consumer is not correct and not supported with 

framework of provisions of tariff order. Therefore, argument in 

relation with this issue is rejected. 

4.7. 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 issue i.e. error in 
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calculation of Power Factor/rebate on night consumption, 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 as well as 

rebate on night consumption. 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 directed to grant rebate on night consumption w.e.f. April,2016. 

However, it is to be viewed as under:  

 First time grievance was registered by Appellant on 06.03.2019 before 

CGRF, PGVCL, Bhavnagar 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 field grievance before CGRF with 

subject issue of error in energy bills for HT connection No.17516 and 

submitted references like (1) letter dated 24.07.2018 addressed to 

Executive Engineer (2) tariff order of GERC (3) letter dated 09.04.2013 

of Collector of Electricity Duty (4) Gujarat Act of 8 Gazette Para 8.4. 

 Appellant has taken support of application dated 24.07.2018 

addressed to Executive Engineer, Dhrangadhra and raised the subject 

issue for refund of Power Factor rebate/rebate on night consumption 

since release of HT connection as well as refund of Electricity Duty 

amount charged at 25% instead of applicable duty rate. Appellant has 

not endorsed copy of said application dated 24.07.2018 which was 

received by Executive Engineer, Dhrangadhra. As said by Respondent 

that said application dated 24.07.2018 had not been received by him 

and Appellant had never filed any such complaint before Respondent 

with present subject issue. On observation of above ground, it is 
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concluded that Appellant has filed complaint with above subject matter 

first time before CGRF on 06.03.2019. 

         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 continues 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 partially decided the billing issue 

by CGRF. 

         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 

06.03.2019. 

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. 

4.8. From above observation, it is concluded as under: 

(a) Appellant has not produced a copy of certificate of Collector of 

Electricity Duty. Appellant is also in dilemma for charging appropriate 

Electricity Duty, while Respondent has stated applicable Electricity 

Duty rate 15% but from beginning Electricity Duty had charged with 

25%. Respondent is directed to verified the certificate of Electricity 

Duty to decide the appropriate Electricity Duty rate for residential 

consumption of Appellant, conforming with location of Electricity 

Connection of Appellant. 

(b) Respondent is directed to revise energy bills of Appellant with 

applicable provisions of tariff order w.e.f. billing Month of March,2017 

considering the subject issue of rebate on night consumption. 



  Case No.52/2019 

  Page 10 of 10 
 

All components of billing parameters are to be taken into account, as 

per provisions of relevant tariff order 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. 

(c) The argument of Appellant against recovery of Fuel Cost 

Adjustment & other charges for seasonal consumer is not correct & 

not valid, therefore, it is rejected. 

4.9. I order accordingly. 

4.10. No order as to costs. 

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

 
 
 

                 (Dilip Raval) 
                       Electricity Ombudsman 

                        Gujarat State 
 
 
Ahmedabad. 
Date:14.08.2019 


