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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.ં53/2019 
 

અરજદાર : મે. જગદ&શ રોલર +લોર મીલ, 
રાજકોટ રોડ, 1વાિમનારાયણ ગેઈટની બા9ુમા,ં 
દોલતપરા, 9ૂનાગઢ-૩૬૨૦૩૭.  

   
રFૂઆત કરનાર: Eી FપેૂGHભાઈ પી. કણસાગરા, પાટKનર  
   Eી ધવલભાઈ પી. ટ&લવા, પાટKનર  
   Eી અશોકભાઈ પી. કણસાગરા, પાટKનર  
       

િવHIધ 

 

સામાવાળા :  કાયKપાલક ઈજનેર  
      પિNમ Oજુરાત વીજ કંપની PલિમટQડ, 
      િવભાગીય કચેર&, પાવર હાઉસ કUપાઉGડ, 9ૂનાગઢ-૩૬૨૦૦૧.     
 

રFૂઆત કરનાર:  Eી ઉમેશભાઈ W. વસાવા, કાયKપાલક ઈજનેર, પીWવીસીએલ, 9ૂનાગઢ D/o.  
      :: રFૂઆત::: 

1.0. અરજદારQ, પિNમ Oજુરાત વીજ કંપની PલિમટQડ, ભાવનગરના Yાહક ફ[રયાદ િનવારણ ફોરમની 
ફ[રયાદ ન.ં ૧૮/]વા.૦૧/૨૦૧૯-૨૦ અGવયે અપાયેલ _કુમ `માકં ૩૫૬૭-૪ તા.૨૨.૦૫.૨૦૧૯ 
થી નારાજ થઈ અdે ર9ૂઆત કરQલ છે. g ર9ૂઆતને આ કચેર&ના કQસ રW1ટરQ દાખલ કર& કQસ 
ન.ં૫૩/૨૦૧૯ થી નiધેલ છે. આ કQસની jનુવણી તા. ૧૧.૦૭.૨૦૧૯ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

2.0. jનુવણી દરUયાન અરજદારQ નીચે kજુબ ર9ૂઆત કર&. 
૨.૧. અરજદાર 100 KW lુ ંLTMD કQટQગર&lુ ંવીજ જોડાણ ધરાવે છે. કરાર આધાર&ત વીજભાર 

કરતા ંવીજભાર ચાર વખત કરતા ંવધારQ માmમુ પડતા ંસદર વીજ જોડાણને એલ.ટ&. માથંી 
એચ.ટ&. વીજ જોડાણ કરવા માટQ અરજદારને સામાવાળા તરફથી નોટ&સ આપવામા ંઆવેલ.  

૨.૨.  સદર બાબતે અરજદારQ ફોરમમા ંફ[રયાદ દાખલ કરQલ. ફોરમના oકુાદામા ંયોpય Gયાય ન 
મળતા ંઅરજદારQ અdે ર9ૂઆત કરQલ છે.  
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૨.૩. તા.૧૪.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ સામાવાળા qારા નોટ&સ ન.ં gસીડ&/ટQક/૩૬૨ થી વીજભાર વધારાની 
કાયKવાહ& કરવા way clearance કર& આપવા જણાવેલ g બાબતે અરજદાર qારા પહQલેથી જ 
તા.૧૨.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ સામાવાળાની W.આઈ.ડ&.સી. પેટા-િવભાગીય કચેર&, 9ૂનાગઢને લેPખત 
અરW કરQલ હોવા છતા તા.૨૦.૦૪.૨૦૧૯ ના રોજ સામાવાળા qારા નોટ&સ ન.ં૧૯૦૯ qારા 
અરજદારને suo moto rદાજપd આપેલ. sયારQ પહQલી વખત maximum demand વt ુ
નiધાયેલ હતી uયારQ જો અરજદારને સદર િનયમની vણ સામાવાળાએ કર& હોત તો તે જ વખતે 
અરજદાર તેમનો વધારાનો વીજભાર ઘટાડ& અને લીમીટમા ંઆવે તેવો વીજભાર એડજ1ટ કર& 
લેત.    

૨.૪. હાલ કારમી મદં& હોવાથી અરજદારની ફQ]ટર& એક માસમા ં૮ થી ૧૦ [દવસ જ ચાલે છે અને તે 
પણ એક જ પાળ& ચાલે છે અને ઉuપાદન પણ xબૂજ ઓz છે. આથી અરજદારને વધારાના 
વીજભારની કોઈ જ{[રયાત નથી.  

 અરજદારQ છે|લા પાચં માસના ઉuપાદન તથા વીજPબલની મા[હિત નીચે kજુબ જણાવેલ.   
અl.ુન.ં ઉuપાદન વીજPબલની રકમ }િુનટ એમ.ડ&. માસ  

૧ ૮૪૮૪૦ ૭૧૨૧૪/- ૭૯૦૪ ૧૦૩ vG}.ુ૨૦૧૯ 

૨ ૬૫૬૮૦ ૭૩૧૯૨/- ૭૬૪૩ ૧૦૪ ફQ~.ુ૨૦૧૯ 

૩ ૫૬૭૪૦ ૬૩૧૪૫/- ૬૭૮૯ ૧૦૧ માચK,૨૦૧૯ 

૩ ૫૩૨૪૦ ૫૯૨૪૨/- ૬૨૧૪ ૯૭ એિ�લ,૨૦૧૯ 

૫ ૪૧૭૬૦ ૪૯૭૫૫/- ૬૮૨૧ ૯૬ મે,૨૦૧૯  

 
૨.૫. અuયાર jધુી અરજદારQ g વધારાનો વીજભારનો વપરાશ કરQલ છે તેની દંડની રકમ અરજદાર 

ભરવા તૈયાર છે, પરં� ુએલ.ટ&. માથંી એચ.ટ&. વીજ જોડાણમા ંજવા માટQ અરજદારને પરવડQ 
તેમ નથી. અરજદારlુ ં }િુનટ xબૂ જ નાlુ ં હોવાથી અરજદારlુ ં વાિષ�ક વીજPબલ પણ 
એ1ટ&મેટની રકમ કરતા ંઓz ંઆવે છે.  

૨.૬. અરજદારQ તેમના તા.૧૧.૦૭.૨૦૧૯ ના પdથી પણ ઉપર kજુબની કQટલીક ર9ૂઆત કર& 
અરજદારQ જણાવેલ કQ તેઓlુ ં}િુનટ લ� ુઉ�ોગ છે તેમજ છે|લા બે વષKથી ખોટમા ંચાલે છે, g 
rગેનો ચાટKડK એકાઉGટંટનો ઓ[ડટ ર&પોટK ર9ૂ કય�. સદર લ� ુઉ�ોગને વેચાણ કરવા rગે 
G}ઝુ પેપરમા ંvહQરાત આપેલ છે, gની નકલ પણ અરજદારQ ર9ૂ કર&. અરજદારQ િવનતંી કર& 
જણાવેલ કQ તેઓને એચ.ટ&. વીજ જોડાણની જ{ર ન હોઈ,  યોpય Gયાિયક િનણKય કરવો.   

૨.૭. ઉપ}ુK]ત તમામ બાબત �યાને લઈ અરજદારQ યોpય Gયાય આપવા િવનતંી કર&.   
3.0. jનુવણી દરUયાન સામાવાળાએ નીચે kજુબ ર9ૂઆત કર&. 
૩.૧. અરજદાર, મે. જગદ&શ રોલર +લોર મીલના નામે દોલતપરા, રાજકોટ રોડ, 9ૂનાગઢ ખાતે 

Yાહક ન.ં ૩૦૯૦૭/૧૦૨૭૯/૪ થી 100 KW lુ ંLTMD કQટQગર&lુ ંવીજ જોડાણ ધરાવે છે. આ 
વીજ જોડાણનો બેસન મીલના ઉuપાદન માટQ ઉપયોગ કરQ છે.  
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૩.૨. અરજદારના વીજ 1થાપન પરના સદર વીજ જોડાણમા ંનiધાયેલ વીજભાર નીચે kજુબ છે.  
Month. Contracted 

load(KW) 
5% Excess 

Demand(KW) 
Actual Demand 
recorded(KW) 

Greater than 
5% 

Apr.2018 100 105 97  
May,2018 100 105 97  
June,2018 100 105 105  
July,2018 100 105 108 108 
Aug.2018 100 105 107 107 
Sept.2018 100 105 107 107 
Oct.2018 100 105 102  
Nov.2018 100 105 110 110 
Dec.2018 100 105 105  
Jan.2019 100 105 103  
Feb.2019 100 105 104  
March,2019 100 105 101  

૩.૩. ચાm ુનાણાકં&ય વષK ૨૦૧૮-૧૯ દરUયાન ચાર વખત મહ�મ માગં વધી જવાથી, Wઈઆરસીના 
નો[ટ[ફકQશન ન.ં૪/૨૦૧૫, ]લોઝ ન.ં૪.૯૫ kજુબ અરજદારને વીજભાર વધારા માટQ એક 
મ[હનાની નોટ&સ તા.૨૩.૦૧.૨૦૧૯ના રોજ પાઠવવામા ંઆવેલ. નોટ&સની સમય મયાKદા �રૂ& 
થતા ંjધુી અરજદાર qારા વીજભાર વધારો માગંવામા ંઆવેલ નથી પરં� ુનોટ&સના જવાબમા ં
અરજદારQ તા.૦૨.૦૨.૨૦૧૯ ના પd qારા સામાવાળાને જણાવેલ કQ વીજભાર તેના કરાર&ત 
વીજભારથી હવે પછ& વધશે નહ&. તા.૧૨.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ અરW કર& અરજદારQ જણાવેલ કQ 
તેમના વીજ1થાપન પરની તમામ મોટરો ચેક કર&ને નબળા વાઈડ�ગવાળ& મોટર �ૂર કરQલ છે 
તેમજ  વધારાના હોસK પાવર પણ �ૂર કરQલ છે, gથી હવે મહ�મ માગં વધશે નહ�. અરજદારને 
વધારાના વીજભારની જ{ર નથી.  

૩.૪. સામાવાળા qારા Suo Moto Proceeding હQઠળ સદર વીજ જોડાણમા ંવીજભાર વધારો કરવા 
અને  એલ.ટ&. માથંી એચ.ટ&. વીજ જોડાણ કરવા કાયKવાહ& હાથ ધરQલ અને તે kજુબlુ ં
rદાજપdક તા.૨૦.૦૪.૨૦૧૯ના રોજ પાઠવવામા ંઆવેલ. 

૩.૫. અરજદારના 1થળ પર એચ.ટ&. વીજ જોડાણની D.P. ઉભી કરવા માટQ જ{ર& જpયા ન હોવાથી 
કંપનીના િનયમોlસુાર સામાવાળા qારા અરજદારને way clearance rગેની નોટ&સ પણ 
આપવામા ંઆવેલ છે.  

૩.૬. Suo Moto નોટ&સ rતગKત સદર વીજ જોડાણમા ંવીજભારમા ંવધારો કરવા અને  એલ.ટ&. 
માથંી એચ.ટ&. વીજ જોડાણ કરવા માટQ આપેલ rદાજપd સામે અરજદારને વાધંો હોવાથી 
અરજદારQ ફોરમમા ંફ[રયાદ નiધાવેલ, તેમજ ફોરમના _કુમની સામે િવ�તુ લો]પાલ સમ� 
ર9ૂઆત દાખલ કરQલ છે.   

૩.૭. �વતKમાન િનયમો kજુબ અરજદારને આપવામા ંઆવેલ rદાજપdની રકમ ભરવાપાd છે.  
૩.૮. તા.૧૬.૦૭.૨૦૧૯ ના રોજ સામાવાળાએ પd qારા જણાવેલ કQ અરજદારને વષK ૨૦૧૬-૧૭ 

દરUયાન પd ન.ં ૧૬૭૫ તા.૨૯.૦૭.૨૦૧૬ ના રોજ તેઓના વીજ 1થાપન પર છે|લા ચાર 
Pબલ�ગ િપર&યડ દરUયાન કરાર&ત વીજભાર ૧૦૦ [ક.વોટ કરતા ંવt ુવીજભાર નiધાયેલ હોઈ, 
અરજદારને કલમ ૪.૯૫ અGવયે કરાર&ત વીજભારને [દન ૩૦ ની સમય મયાKદામા ંregularise 

કરવા અથ� નોટ&સ આપવામા ં આવેલ છે, gથી સદર અરજદાર Oજુરાત િવ�તુ િનયdંક 
આયોગના vહQરનામા ન.ં૪/૨૦૧૫ની કલમ ૪.૯૫ થી વાકQફ છે. અરજદારQ તેઓના કરાર&ત 
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વીજભારને g તે સમયાતંરQ િનયિમત કરાવેલ ન હોઈ, વષK ૨૦૧૮-૧૯ મા ં પણ કરાર&ત 
વીજભારમા ં૫% કરાર&ત વીજભાર કરતા ંવt ુવીજભાર – મહ�મ વીજભાર – નiધાયેલ હોઈ, 
અરજદારને Suo moto rદાજપd પાઠવવામા ંઆવેલ છે, g હયાત િનયમ rતગKત છે.  

::: ORDER ::: 

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

of Respondent and the facts, statistics and relevant papers, which are 

on record, and considering them in detail, my findings are as under.  

4.1. In this case the main issue is related with estimate issued to Appellant 

by Respondent to opt HT category connection based on the maximum 

demand recorded in the Financial Year 2018-19. As per Para 3.1, 

Appellant is LT category consumer, having contracted demand of 100 

KW under LTMD tariff. 

 Maximum Demand for the Financial Year 2018-19 has been found 

violated for four times during the months of July,2018, August,2018, 

September,2018 and November,2018. The Maximum Demand 

recorded more than 5% of contracted demand of Appellant. There is no 

dispute between the parties for the record of maximum demand. 

4.2. Respondent relies on Clause No.4.95 of Supply Code,2015 and action 

has been taken as per provisions. 

 Clause 4.95: 
In case of HT, EHT and Demand Based LT connections, if the maximum demand was recorded to be excess 
of contract demand by 5% or more for at least four times during last financial year, the licensee shall issue 
a 30-day notice to the consumer for submitting an application form for enhancement of load. If there is no 
response from the consumer by the end of the notice period, the licensee shall start the procedure for 
enhancing the consumer’s contract demand to the average of four recordings of maximum demand shown 
by the consumer’s MDI meter in the last financial year. In such case, the consumer shall be liable to pay all 
applicable charges as per provisions of this Code for regularization of the enhanced demand. The enhanced 
demand will be considered as revised contract demand on receipt of such charges and all provisions of 
agreement shall be applicable to such consumers for revised contract demand. In case of non-Demand Based 
LT connections, review of Contracted Load/ Sanctioned Load shall be carried out once in a financial year 
and if it is found that connected load on such type of connection is 25% or more than the Contracted Load/ 
Sanctioned Load in case of Residential Consumers and 10% or more than the Contracted Load/ Sanctioned 
Load in case of other categories of consumers, the licensee shall issue a 60-day notice to the consumer for 
submitting an application form for enhancement of load. If there is no response from the consumer by the 
end of the notice period, the licensee shall start the procedure for enhancing the consumer’s Contracted 
Load/ Sanctioned Load to the load found at the time of inspection. In such case, the consumer shall be liable 
to pay all applicable charges as per provisions of this Code for regularization of the enhanced load. The 
enhanced load will be considered as revised Contracted Load/ Sanctioned Load on receipt of such charges 
and all provisions of agreement shall be applicable to such consumers for revised Contracted Load/ 
Sanctioned Load. 
 
As per Para 3.2, Respondent had intimated Appellant vide letter dated 

23.01.2019 to regularise the contracted demand based on the 

maximum demand recorded for the financial year 2018-19. The action 



  Case No.53/2019 

  Page 5 of 6 
 

taken by Respondent for intimation to Appellant as per records of 

maximum demand recorded (four times violation observed in 

maximum demand in F.Y.2018-19) and to regularise the contracted 

demand as per regulatory norms. 

4.3. Respondent had issued Suo moto estimate of Rs.3,67,687.00 + 

Rs.1,44,000.00 vide letter dated 20.04.2019 after completion of time 

period of 30 days as per notice dated 23.01.2019 to regularise 

contracted demand of Appellant under HT category connection for 120 

KVA contracted demand, which is not paid by Appellant and raised the 

dispute for not taking HT category supply on the ground of huge 

amount of estimate as well as units of Appellant is loss making as well 

as constraint in commissioning of electrical equipment in premises of 

Appellant. 

 Respondent had issued a letter dated 14.03.2019 to Appellant to 

provide way leave clearance for commissioning of electrical 

infrastructure in the premises of Appellant as it is needed for providing 

HT supply to Appellant to cater the contracted demand of 120 KVA. 

 Clause 4.27(4) of Supply Code,2015 states as under: 

 4.27 During the inspection, the licensee shall: 
(4) The Distribution Licensee shall obtain the necessary way leaves and permissions for laying down the 

service lines for the supply of power. The applicant shall fully co-operate with the Distribution Licensee 

in obtaining such necessary way leaves and permissions. However, where the consumer has no 

frontage abutting a public street and where the service line has necessarily to cross over or go under 

other property, the consumer shall obtain the necessary way leave and permission at his own expense 

and continue them as long as supply is to be maintained. Should, however, the way leaves or 

permissions be withdrawn, the Supply may be cut off forthwith, subject to the provisions of Acts, rules 

and regulations for the time being in force. Any extra expense incurred in laying the service line and 

maintaining the same in accordance with the way leaves shall be recovered from the Consumer. The 

Applicant shall provide necessary undertaking to the Distribution Licensee if required. 
As per the above provision, it is duty of Appellant to provide necessary 
undertaking to distribution company and to provide way leave 
clearance for laying down the electric infrastructure for supply of 
power. 

4.4. It is also on record that Respondent had issued notice based on Clause 

4.95 of Supply Code,2015 to control contract demand of Appellant as 

that was exceeded to contracted demand of Appellant and to regularise 

the contracted demand within 30 days. It is seen that Appellant had 
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not taken steps for regularisation of his contracted demand at that 

point of time and again contracted demand exceeded more than 5% of 

contracted demand as per Para 3.2. Thus it is viewed that 

opportunities were given by Respondent at relevant point of time to get 

regularised the contract demand but Appellant has not taken 

corrective steps for regularisation of contracted demand, in view of 

letter dated 1675 dated 29.07.2016. for the year 2016-17.  

4.5. From above observations and status of maximum demand recorded it 

seems that contracted demand of Appellant recorded on higher side 

than the contracted demand even after issuance of notice by 

Respondent vide letter dated 29.07.2016 and 23.07.2019. During 

whole period, Appellant had not accepted the guidelines of Respondent 

to regularise his contracted demand. Regularisation of contracted 

demand as per history of records of maximum demand of Appellant 

and to opt appropriate category of supply, i.e. HT supply, is technically 

justified, which is as per provision of Clause 4.95 of Supply Code,2015. 

Therefore, Appellant is directed to pay the estimated amount of HT 

category supply and to provide way leave clearance for development of 

electric infrastructure in his premises. In case of non-payment of 

estimated amount/energy bills by Appellant, after expiry period 

Respondent is free to take appropriate action as per regulatory 

provisions.   

4.6. I order accordingly. 

4.7. No order as to costs. 

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

 

 

                 (Dilip Raval) 
                       Electricity Ombudsman 

                        Gujarat State 
 
 
Ahmedabad. 
Date:14.08.2019 


