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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.ં 100/2018 

અરજદાર : મે. ક$.આર. સોલવ+ટ એલએલપી  
   નેશનલ હાઈવે ૮-એ, હોટલ ર6વેરા પાસે 
   પો7ટ:8ટડ6-૩૬૩૪૨૧. તા.લ@બડ6. B.Cરુ$+Eનગર. 
    

રFૂઆત કરનાર: Gી આર.એમ. બાવરવા, અિધKૃત Mિતિનિધ 
   Gી એ.B. અNઢયા, અિધKૃત Mિતિનિધ 
 

િવHIધ 

સામાવાળા : નાયબ ઈજનેર 
   પિRમ Sજુરાત વીજ કંપની Uલિમટ$ડ 
   િવભાગીય કચેર6, લ@બડ6-૩૬૩૪૨૧. B.Cરુ$+Eનગર. 
 

રFૂઆત કરનાર: Gી એસ.ક$.ખાટં, નાયબ ઈજનેર, પીBવીસીએલ, લ@બડ6  
   Gી એચ.બી.ખોખરા,Yુ.આ., પીBવીસીએલ, લ@બડ6  

::: રFૂઆત::: 

1.0. અરજદાર$, પિRમ Sજુરાત વીજ કંપની Uલિમટ$ડ, ભાવનગરના [ાહક ફNરયાદ િનવારણ ફોરમની 
ફNરયાદ ન.ં૭૮/૨૦૧૮-૧૯ અ+વયે અપાયેલ aકુમ bમાકં ૪૫૩૧ તા.૦૬.૧૦.૨૦૧૮ ના adુમથી 
નારાજ થઈ અfે રYૂઆત કર$લ છે. i રYૂઆતને આ કચેર6ના ક$સ રB7ટર$ દાખલ કર6 ક$સ 
ન.ં૧૦૦/૨૦૧૮ થી નjધેલ છે. સદર ક$સની Cનુવણી ૧૩.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ, 
પરંk ુઅરજદાર હાજર રહ$લ નહ@. સદર ક$સની બીB Cનુવણી તા.૦૩.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ 
રાખવામા ંઆવેલ. 

2.0. Cનુવણી દરlયાન અરજદાર$ નીચે mજુબ રYૂઆત કર6. 
૨.૧. અરજદાર$ એચ.ટ6. વીજ જોડાણ ન.ં૧૮૬૦૯ ના વીજUબલોમા ંnલૂો હોઈ, સદર વીજUબલો િનયમ 

mજુબ Cધુારવા તથા Cધુાર$લ વીજUબલો mજુબ રકમ જમા આપવા અરB કર$લ, i oગે 
સામાવાળા qારા કોઈ Mrstુર ન અપાતા,ં [ાહક ફNરયાદ િનવારણ ફોરમ સમu ફNરયાદ દાખલ 
કર$લ અને ફોરમના aકુમથી નારાજ થઈ અરજદાર$ નીચે mજુબના mvુા oગે અfે રYૂઆત 
કર$લ. 
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(A) અરજદાર તા. ૨૫.૧૦.૨૦૧૧ થી seasonal [ાહક છે. અરજદારwુ ંવીજUબલ GERC 
tariff order Part-2 mજુબ બનાવવાwુ ંહોય છે. વષy ૨૦૧૨ થી વષy ૨૦૧૭ Cધુીના 
ટ$ર6ફ ઓડyરના પેરા ન.ં૧૩, HTP-I મા ંપેરા ન.ં ૧૩.૧ થી ૧૩.૧૧ અને વષy ૨૦૧૮ ના 
ટ$ર6ફ ઓડyરના પેરા ન.ં 14, HTP-I મા ંપેરા ન.ં14.1- Demand Charges, 14.2- 
Energy Charges, 14.3-Time of use charges 14.4-Billing demand, 14.5- 
Minimum Bill, 14.6-Power Factor Adjustment Charges, 14.7- 
Maximum Demand and Measurement, 14.8-Contract Demand, 14.9- 
Rebate for EHV, 14.10-Concession for use of night, 14.11-seasonal 
[ાહકો માટ$ના છે. Seasonal [ાહકને 14.1 to 14.11 (13.1 to 13.11) mજુબ Uબલ 
બનાવવાwુ ંહોય છે. અરજદારને Mથમથી જ વીજUબલમા ંપેરા ન.ં14.3 (13.3) Time 

of Use Charges લગાવવામા ં આવે છે, પરંk ુ પેરા ન.ં 14.10 (13.10) mજુબ 

Concession for Use of Night આપવામા ં આવkુ ં નથી, i oગે અરજદાર$ 
સામાવાળા લ@બડ6 િવભાગીય કચેર6 ખાતે રYૂઆત કર$લ, તેમજ ભાવનગર ફોરમ 
સમu પણ GUVNL letter No. GUVNL/ Com/tariff 2018-19/611 dated 

29.05.2018 ના સદંભ{ mvુા ન.ં૫ મા ં7પ|ટ જણાવેલ છે ક$ GERC ની Approved 

Tariff Schedule mજુબ seasonal period દરlયાન રાfી વપરાશ પર night 

rebate આપ}ુ ંઅને IT Department ના Billing programme મા ંCધુારા oગે 
જણાવ}ુ.ં Night Rebate શ~આતથી જ અરજદારને મળવાપાf છે, છતા ં પણ 
ભાવનગર ફોરમ qારા અરજદારની અરB તાર6ખથી, એટલેક$ તા. ૦૩.૦૭.૨૦૧૮થી 
night rebate આપવાનો aકુમ કરવામા ંઆવેલ છે.Night rebate િનયમ mજુબ વીજ 
જોડાણ શ~ થયેલ rયારથી આપ}ુ ંતેવી િવનતંી અરજદાર$ કર$લ. 

(B) Off season mજુબ પેરા ન.ં૧૩.૧૧.૫ (૧૪.૧૧.૫ mજુબ) seasonal [ાહક પાસેથી   
ન�6 કર$લ એનજ� ચા� લેવાનો હોય છે. i તે વષy mજુબ એનજ� ચા�ની િવગતો 
અરજદાર$ રYૂ કર6.  
Sr. 
No. 

Year Energy charges in 
normal category 

Energy charges in 
seasonal category. 

1 2012 3.90 4.20 
2 2013 4.25 4.55 
3 2014 4.25 4.55 
4 2015 4.35 4.65 
5 2016 to 2018 4.00 4.30 

 
 Off season મા ંદશાyવલ energy charge normal energy charge કરતા ંવ� ુ

ન�6 કર$લ છે અને તે mજુબ એનજ� ચા� વCલુ કરવાનો હોય છે, પરંk ુઅરજદાર 
પાસેથી off season મા ંન�6 કર$લ ચા� ઉપરાતં ફ�અુલ ચા� પણ વCલુ કર$લ છે, 
i િનયમ િવ~�ધ છે. Annual Minimum Guarantee ની ગણતર6મા ં Fuel 

Charge લેવામા ંઆવતો નથી. અરજદાર$ ભર$લ Fuel Charge પરત કરવા aકુમ 
કરવા િવનતંી કર6. 
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(C) અરજદારwુ ંવીજ જોડાણ [ાlય િવ7તારમા ંઆવેલ છે. Collector of Electricity 

Duty ના પNરપf ન.ંB/INST/AMN/APR-2012/558393 dated 05.04.2012 

mજુબ [ાlય િવ7તારના Residential (staff quarters) હ$kનુા વીજ વપરાશ પર 
તા.૦૧.૦૪.૨૦૦૭ થી તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૨ Cધુી ૧૦% વીજકર વCલુવાપાf છે અને 
તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૨ થી ૭.૫% વીજકર વCલુવાનો છે. આ ઉપરાતં પNરપf ન.ંD/ 

INST/AMN/APR-2013/6180 dated 09.04.2013 ના પેરા ન.ં૩ mજુબ રહ$ણાકં, 
7પોટyસ dલબ, લાઈ�ેર6, ક$+ટ6ન વગેર$ હ$k ુમાટ$ અલગ મીટર mકૂવાwુ ંજણાવેલ છે, 
iમા ં“ઓNફસ” શ�દ કાઢ6 નાખેંલ છે. આથી અરજદાર$ ઓNફસ માટ$ i મીટર mકૂ$લ 
તેમા ં 7ટાફ dવાટyરનો વીજ વપરાશ નjધવા માટ$ જોડાણ કર$લ છે. અરજદારને 
Nડસેlબેર,૨૦૧૬ થી 7ટાફ dવાટyરના વીજ વપરાશ સNહત બધાજ વીજ વપરાશ પર 
૧૫% વીજકર લગાવવામા ંઆવે છે. Sજુરાત એdટ ન.ં૮ વષy ૨૦૧૩ ના ગેઝેટના પાન 
ન.ં૮-૪ mજુબ Part-1 ના િવભાગ-૧ મા ં[ાlય િવ7તાર ઘર વપરાશ હ$k ુમાટ$ ૭.૫% 
વીજકર લેવાનો aકુમ કર$લ છે અને િવભાગ-3 મા ં એચ. ટ6. કનેdશન માટ$ના 
residential વપરાશ િસવાયના વપરાશ પર ૧૫% વીજકર લેવાનો aકુમ કર$લ છે. 
આ બ�ેં aકુમ mજુબ અરજદાર$ 7ટાફ dવાટyરના વીજ વપરાશ પર [ાlય િવ7તાર mજુબ 
૭.૫% લેખે વીજકર વCલુ કરવા aકુમ કરવા અરજ કર6. ફોરમે તેના aકુમમા ંજણાવેલ 
છે ક$  વીજકર oગેની તકરારનો mvુો ફોરમની aKુુમતમા ંઆવતો નથી. અરજદાર$ 
સuમ ઓથોર6ટ6 પાસે i oગેની તકરાર oગે રYૂઆત કરવી. સદર બાબતે અરજદાર$ 
જણાવેલ ક$ વીજકર સામાવાળા વીજકંપની અરજદાર પાસેથી ઉઘરાવે છે. ઈલેd�6સીટ6 
ડ�ટુ6 કલેdટરના આદ$શwુ ં ઉ�લઘંન કર6 ખોટ6 વCલુાત સામાવાળાએ કર$લ છે. 
અરજદાર સામાવાળા વીજ કંપનીના [ાહક હોઈ, સદર બાબતે િનણyય કરવા અરજદાર$ 
અરજ કર6. 

(D) અરજદારના વીજUબલમા ંPower Factor ની વે�s ુઓછ6 લેવામા ંઆવે છે. 
 Power Factor = Total KWH/Total KVAH 
 
 પાવર ફ$dટરની ગણતર6મા ંડ$સીમલ Nફગર પછ6 fણ Nફગર લેવાની હોય છે. ગUણતના 

બેUઝક િસ�ધાતં mજુબ rounding કરતી વખતે એમા ંચોથો Nફગર ૫ થી વ� ુહોય તો 
પણ �યાને લેતા નથી. i લોકોને પાવર ફ$dટર પેન�ટ6 લાગે છે તેને ૦.૧% થી ૦.૨% 
ઓછ6 પેન�ટ6 લગાવે છે અને i લોકોને Power Factor rebate મળે છે તેને ૦.૦૫% 
ઓ� ર6બેટ આપે છે. અરજદાર$ િવનતંી કર6 જણાવેલ ક$ િનયમ mજુબ power factor 

ની ગણતર6 કર6 અરજદારને પેન�ટ6 અથવા ર6બેટ સાચી ગણતર6 mજુબ આપવા aકુમ 
કરવો. 
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૨.૨. તા. ૦૭.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ અરજદાર$ પf qારા ઉપર દશાyવેલ િવગતો સાથે નીચે mજુબ 
જણાવેલ. 
(૧) સામાવાળા લ@બડ6 ઓNફસ qારા night hour rebate Yુલાઈ,૨૦૧૮ થી  

નવેlબર,૨૦૧૮ ની પરત કરવાની રકમ ~.૬૪૩૯૮/- નવેlબર,૨૦૧૮ ના વીજUબલમા ં
જમા આપવામા ં આવેલ છે, પરંk ુ ફોરમના aકુમ છતા ં પણ Nડસેlબર,૨૦૧૮ના 
વીજUબલથી night hour rebate આપવાwુ ંબધં કર6 Nદઘલે છે. ખર$ખર અરજદારને 
વીજ જોડાણ ચા� ુકયાy તાર6ખથી night hour rebate મળવાપાf છે.  

(૨) અરજદારની ફ$dટર6મા ં7ટાફ dવાટyસywુ ંમીટર આશર$ બે માસ પહ$લા ંmકૂવામા ંઆવેલ 
છે, તેમ છતા ંસામાવાળા વીજ કંપની qારા 7ટાફ dવાટyસywુ ંમીટર mકૂવામા ંઆવેલ નથી 
તે mજુબની ખોટ6 રYૂઆત કર$લ છે.  

 
૨.૩. અરજદારની ઉપsુydત િવિવધ માગંણી અ+વયે કાયદ$સરની નીકળતી રકમ અરજદારના હવે 

પછ6ના વીજUબલમા ંજમા આપવા aકુમ કરવા તેમજ સામાવાળા હવે  પછ6 ઉપsુydત િવગત 
mજુબ વીજUબલો આપે તેવો aકુમ કરવા િવનતંી કર6.      

3.0. Cનુવણી દરlયાન સામાવાળાએ નીચે mજુબ રYૂઆત કર6. 
૩.૧. અરજદાર મે. ક$.આર.સોલવ+ટ, ૧૦૦૦ KVA ના કરાર6ત વીજભારwુ ંવીજ જોડાણ HT [ાહક 

ન.ં૧૮૬૦૯, તા. ૨૫.૧૦.૨૦૧૧થી ધરાવે છે. 

૩.૨. અરજદારના સદર વીજ જોડાણમા ંવીજ Uબલોમા ંનાઈટ વીજ વપરાશwુ ંર6બેટ ન મળવા oગે 

સામાવાળાના ફોરમ સમu અરજ કર$લ હતી. ફોરમ qારા તા.૦૬.૧૦.૧૮ ના રોજ aકુમ કરવામા ં

આવેલ હતો, i mજુબ સામાવાળા qારા [ાહક ન.ં HT-18609 મા ં Yુલાઈ,૨૦૧૮ થી 

નવેlબર,૨૦૧૮ દરlયાન નાઈટ વીજ વપરાશ પર રકમ ~.૬૪૩૯૮/- નવેlબર,૨૦૧૮ના 

વીજUબલમા ં જમા આપવામા ં આવેલ છે, તથા તે oગેની �ણ તા.૨૬.૧૧.૧૮ના પfથી 

અરજદારને કરવામા ંઆવેલ છે.  

 અરજદાર qારા વીજ Uબલમા ંટ$ર6ફના પેરા ન.ં૧૩.૧૧.૫ (૧૪.૧૧.૫) mજુબ ફdત ન�6 કર$લ 

એનેજ� ચા� જ લેવાની રYૂઆત કર$લ છે, iમા ંઅરજદારwુ ંસદર પેરા mજુબwુ ંઅથyઘટન ખો�ુ 

કર$લ હોય તેમ જણાય છે. સીઝનલ સમયગાળા દરlયાન વીજ Uબલમા ંએનજ� ચા� િસવાય 

ચા� કર$લ રકમ પરત આપી શકાય નહ@. 

૩.૩. અરજદારની રYૂઆત છે ક$ 7ટાફ dવાટyરમા ંલાઈટ@ગ વીજ વપરાશમા ં૭.૫% ને બદલે ૨૫% 

mજુબ વીજકર વCલુવામા ંઆવે છે. આ oગે સામાવાળાએ જણાવેલ ક$ વીજ જોડાણ [ાહક ન.ં 

HT-૧૮૬૦૯ મા ં factory lighting, office lighting and staff quarter lighting સબ 
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મીટર, HT [ાહક (અરજદાર) લગાવે છે, i મીટર પર જ~ર6 સીલ@ગ સામાવાળા વીજ કંપનીએ 

કરવાwુ ંહોય છે.  

 અરજદાર qારા factory lighting meter No.11096554 તા.૨૬.૧૧.૨૦૧૧ ના રોજ    

લગાવીને સ@લ@ગ કરવામા ંઆવેલ,i oગેના જ~ર6 Mોફોમાy ન.ં૫૦૫૦૧ ભર6 મીટરની િવગતો 

દશાyવી અરજદારની સહ6 મેળવવામા ંઆવેલ.તે જ ર6તે ઓNફસ લાઈટ@ગ મીટર ન.ં 01394094, 

Mોફોમાy ન.ં૨૭૯૦૨ તા.૧૬.૧૧.૨૦૧૧ ના રોજ ભર6, મીટરને સીલ@ગ કર6 અરજદારની સહ6 

મેળવવામા ંઆવેલ. 

 િવ�તુ ��ુક સમાહતાyની કચેર6 qારા તા.૨૧.૦૪.૨૦૧૨ ના પf mજુબ માગંવામા ંઆવેલ જ~ર6 

િવગતો સામાવાળાની િવભાગીય કચેર6 qારા તા.૦૮.૦૫.૧૨ ના પfથી મોકલવામા ંઆવેલ   

હતી. 

 અરજદાર qારા તેમના વીજ 7થાપન પર residential Quarter માટ$ વીજ મીટર (સબ-મીટર) 

લગાવવામા ંઆવેલ નથી, iથી અરજદારની રYૂઆત mજુબ residential Quarters ના વીજ 

વપરાશ પર ૭.૫% િવ�તુ ��ુક લાગવો જોઈએ તેવો M� ઉપ�7થત થતો નથી. ફોરમ qારા 

પણ aકુમ અ+વયે સદર િવ�તુ ��ુકની બાબતને 7થાન અપાયેલ નથી. 

૩.૪. પેરા ન.ં 2.1(D) મા ંઅરજદાર$ ટ$ર6ફ dલોઝ ૧૪.૬.૨ mજુબ પાવર ફ$dટર પર ર6બેટ આપવામા ં

આવkુ ંનથી તેમ જણાવેલ છે. i oગે સામાવાળાએ જણાવેલ ક$ સીઝનલ [ાહકના ટ$ર6ફમા ં

ટ$ર6ફ િશડ�લુ mજુબ પેરા ન.ં૧૪.૬ હ$ઠળ પેરા ન.ં૧૪.૬.૧ મા ંપાવર ફ$dટર oગે ૯૦% અને   

૮૫% iવો ઉ�લેખ કરવામા ંઆવેલ છે.  
 As per tariff order of Financial Year 2018-19: 
 14.6: POWER FACTOR ADJUSTMENT CHARGES: 

14.6.1: Penalty for poor Power Factor: 
(a)  The power factor adjustment charges shall be levied at the rate of 1% on the total 

amount of electricity bills for the month under the head “Energy Charges”, arrived 
at using tariff as per para 14.2 of this schedule, for every 1% drop or part thereof in 
the average power factor during the month below 90% up to 85%. 

(b)  In addition to the above clause, for every 1% drop or part thereof in average power 
factor during the month below 85% at the rate of 2% on the total amount of 
electricity bill for that month under the head “Energy Charges”, arrived at using tariff 
as per para 14.2 of this schedule, will be charged. 

 14.6.2: 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 14.2 of this schedule, for 
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every 1% rise or part thereof in the average power factor during the month above 
95%. 
 

 ટ$ર6ફ િશડ�લુ પેરા ન.ં૧૪.૬.૨ મા ંપણ પાવર ફ$dટરમા ં૯૫% પાવર ફ$dટરનો ઉ�લેખ કર$લ છે. 

આમ, ટ$ર6ફ િશડ�લુમા ંબે �કડા (Two Digit) power factor  લેવાનો ઉ�લેખ કર$લ છે, iથી 

two digit power factor નો આધાર લઈ પાવર ફ$dટર ર6બેટ આપવામા ંઆવે છે.  

 સામાવાળા qારા [ાહકને (અરજદારને) આપવામા ંઆવતા માિસક વીજUબલમા ં(Three Digit) 

fણ �કડાનો Power Factor દશાyવવામા ંઆવે છે, i વ� ુચોકસાઈ દશાyવે છે, i િનયત 

ટ$ર6ફ mજુબની તથા GUVNL qારા એચ.ટ6. વીજUબલ ગણતર6મા ંi ફોરમ qારા ગણતર6 મYૂંર 

કરવામા ંઆવેલ છે તે mજુબની છે. આમ, અરજદારની power factor ની ગણતર6 oગેની 

રYૂઆત ગેર�યાજબી છે, તથા ટ$ર6ફ િશડ�લુ mજુબની નથી.         

::: 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. Appellant is a HT consumer of Respondent since 2011 and opted 

seasonal option. Appellant has raised the issue for night hour rebate 

in energy bill before Respondent and also before CGRF, while CGRF 

has granted plea of Appellant stating that Appellant is entitled to get 

benefit of night consumption from the date of application i.e. 

03.07.2018, as per Clause No. 14.10 of Tariff Schedule. 

 It is necessary to read relevant provisions of Tariff Schedule. 

Tariff order of Financial Year 2012-13  

Clause 13.3:  TIME OF USE CHARGES:  

For energy consumption during the two peak periods, viz., 0700 Hrs to 1100 Hrs 
and 1800 Hrs to 2200 Hrs 

(a) For Billing Demand up to 500 kVA  35 paise per unit 
(b) For Billing Demand above 500 kVA  75 paise per untit 

 

 Clause 13.10: 

 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 PM to 

06.00 AM next morning (recorded by a polyphase meter operated through time-switch) as 
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is in excess of one third of the total energy consumed during the month, shall be eligible for 

concession at the rate of 75 Paise per unit. The polyphaser meter and time switch shall be 

procured and installed by the consumer at his cost and sealed by the Distribution Licensee.  

 Relevant portion of tariff order of Financial Year 2018-19 is as under: 

Clause 14.3: TIME OF USE CHARGES:  

For energy consumption during the two peak periods, viz., 0700 Hrs to 1100 Hrs 
and 1800 Hrs to 2200 Hrs 

(a) For Billing Demand up to 500kVA 45 paise per unit 
(b) For Billing Demand above 500kVA 85 paise per unit 

 

 Clause 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. 

4.2. It is also required to refer GUVNL letter dated 29.05.2018 in which 

Para-5 is related to billing of seasonal consumers as under: 

 (a) Issues related to billing of seasonal consumers: 
Night concession rebate is not considered in billing programme 
for consumption during the seasonal period consumption. 
As per the GERC approved tariff schedule, night hour rebate is 
applicable in 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. 
From the above clarification, GUVNL had accepted the existing 
billing system facts for not granting night hour rebate in case of 
seasonal consumers and directed IT department for taking 
necessary action.  
 

4.3. In this case, from the date of release of HT connection of Appellant, is 

in the year 2011 and in view of relevant para of tariff schedule of  

seasonal consumers, it is the duty of Appellant to install poly-phase 
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meter and time switch and sealed by the distribution Licensee. There 

are no such documentary evidences produced by both the parties 

before Ombudsman. Later on relevant tariff provisions Clause 13.10 

in the year 2013 would be changed and read as Clause 14.10 up till 

tariff schedule of year 2018.  

 It is worth to note that similar type of issues arose in case 

No.128/2017 in respect of M/s. Sadbhav Ceramics v/s EE, PGVCL, 

Rajkot before Ombudsman. In the said case CGRF, Rajkot had 

observed that revised billing should be calculated for all billing cycles 

after installation of poly-phase meter or time switch by Appellant for 

calculation of night hour rebate. In the review order passed by CGRF, 

original directives were confirmed.  

          In said case on part of non-implementation of CGRF order, 

representation had been registered by Ombudsman and directed 

Respondent to implement the order issued by CGRF, Rajkot and to 

grant night hours rebate from the date of release of connection on the 

basis of available consumption data. 

 Therefore, looking to the above observations as well as directives given 

by GUVNL to have uniform practice for computerized billing system 

for seasonal consumers for all distribution Licensees, Respondent 

should confirm the ground of installation of poly-phase meter and 

basis on available consumption data of Appellant, night hour rebate 

should be granted to appellant. Any credit adjustment should be 

passed on to the account of appellant in the next billing cycle.   

4.4. In reference to the Electricity Duty issue, Appellant had presented 

copy of order of Rajkot CGRF, in case No.19/Q.2/18-19 being a similar 

nature of grievance. 

 In this case, HT connection No.18609, Appellant had installed sub-

meter for office lighting and factory lighting. As per documents, 

Proforma No.27902 dated 16.11.2011 office lighting meter and 

Proforma No. 50501 dated 26.11.2011 factory lighting meter had been 
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sealed by Respondent. For residential quarters (staff quarters) 

separate meter had not been installed by Appellant. 

 Vide letter dated 07.01.2019, Appellant had submitted that staff 

Quarters meter had been installed before two months ago. Respondent 

is charging Electricity Duty @ 25% for office lighting consumption. 

 As stated by Appellant, his HT connection is situated in Rural area 

and looking to the circular issued by Collector of Electricity Duty, vide 

No.6180 dated 09.04.2013 and Gujarat Act 8 of 2013, Amendment of 

Schedule-I (a) Part-I(a) and (b) rate of Electricity Duty recoverable is 

7.5% of consumption charges for residential in Rural area and 15% of 

consumption charges for Urban area. Similarly, as per (3)(a) energy 

consumed by industrial undertaking other than energy consumed in 

respect of any of its premises used for residential purpose, rate of 

applicable Electricity Duty is 15% of consumption charges. 

 In this case, Respondent is directed to take appropriate applicable 

Electricity Duty rate for staff Quarters as well as factory/office lighting 

used. 

 It is viewed that CGRF, Rajkot had dealt with such type of Electricity 

Duty recovery grievances, while CGRF, Bhavnagar had not dealt with. 

4.5. Regarding question raised by Appellant that Respondent had 

recovered fuel charges from him under seasonal category connection 

mentioning that fuel charges not taken into account in calculation of 

AMG.  

Looking to the tariff schedule, tariff for supply of electricity at Low 

Tension, High Tension and Extra High Tension, general conditions 

need to be taken into account. 

Para :14: 

“Fuel cost of power purchase adjustment charges shall be applicable 

in accordance with the formula approved by GERC from time to time.”      

In view of above conditions, fuel charges are recoverable from the 

consumers. Therefore, said prayer of Appellant is not valid and not 

acceptable.  
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4.6. As per contentions filed in Para 2.1(D), Appellant has raised question 

regarding Power Factor values are not being taken by Respondent as 

per calculation of mathematical method and rounding to next digit 

cannot be taken while preparing the bills. Appellant has submitted 

equation of Power Factor but not produced relevant example that 

proves that rounding off cannot be considered by Respondent while 

calculating Power Factor value. Power Factor adjustment charges 

referred in Para 14.6 of Tariff Schedule for the Financial Year 2018-

19, CGRF has observed the said provisions and rejected the plea of 

Appellant. 

In above issue, there is no need to alter findings of CGRF. 

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: 04.02.2019. 
 

 


