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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.ં 116/2018 

અરજદાર : !ી મ$રુદાસ *+દુાસ મહ-.ર/ 
   એ-૧૪, એ-૧૨, િવ.૨, અમરનાથ એ9ટ-ટ, દહ-ગામ રોડ  
   નરોડા. અમદાવાદ-૩૮૨૩૩૦ 

 

રFૂઆત કરનાર: !ી મ$રુદાસ *+દુાસ મહ-.ર/ 
  

િવHIધ 
 

સામાવાળા : કાયCપાલક ઈજનેર 
   ઉJર Kજુરાત વીજ કંપની Nલિમટ-ડ 
   િવભાગીય કચેર/, ટોર-Qટ પાવર ર-લવે RોસSગ પાસે, 

સાબરમતી. અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫. 
 

રFૂઆત કરનાર: !ી એ.આર.યાદવ, નાયબ ઈજનેર, WXુવીસીએલ, નરોડા પે.િવ.કચેર/. 
!ી એ.પી.પટ-લ, ના.ઈ. WXુવીસીએલ, નરોડા (Urban S/d.)   

::: રFૂઆત::: 

1.0. અરજદાર-, ઉJર Kજુરાત વીજ કંપની Nલિમટ-ડ,મહ-સાણાના Zાહક ફ\રયાદ િનવારણ ફોરમની 
ફ\રયાદ ન.ંUG-03-005-2018-19 અQવયે અપાયેલ ]કુમ Rમાકં ૩૭૧૭ તા.૦૧.૧૨.૨૦૧૮ના 
]_ુમથી નારાજ થઈ અ`ે રaૂઆત કર-લ છે. d રaૂઆતને આ કચેર/ના ક-સ રX9ટર- દાખલ કર/ 
ક-સ ન.ં૧૧૬/૨૦૧૮ થી નgધેલ છે. સદર ક-સની iનુવણી તા.૧૭.૦૧.૨૦૧૯ તથા       
તા.૩૧.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

2.0. iનુવણી દરkયાન અરજદાર- નીચે lજુબ રaૂઆત કર/. 
૨.૧. અરજદાર Plot No.A-14, Amarnath Estate, Naroda ખાતે Zાહક ન.ં૭૫૧૦૧/૨૧૨૩૫/૦ 

થી 96 KW, LTMD tariff mુ ંવીજ જોડાણ તથા Plot No.A-12, Amarnath Estate, Naroda 

ખાતે Zાહક ન.ં ૭૫૧૦૧/૨૧૨૩૭/૭ થી 29 KW, NRGP tariff mુ ંવીજ જોડાણ ધરાવે છે.  
૨.૨. સામાવાળા વીજ કંપની oારા તા.૨૧.૦૬.૨૦૧૭ ના રોજ પેરા ન.ં૨.૧ મા ંજણાવેલ બpેં વીજ  

જોડાણને મq કરવા નોટ/સ આપવામા ંઆવેલ. ઔsોNગક વીજ જોડાણો એક જ tલોટમા ંક- બાaુમા ં
બીu tલોટમા ંહોવાmુ ંદશાCવી uહ-રનામા ન.ં૪/ ૨૦૧૫ ની કલમ ૪.૨૮ lજુબ નોટ/સ આપેલ. 
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સદર નોટ/સ અQવયે અરજદાર- સદર બpેં વીજ જોડાણોના wરુાવા સામાવાળાના નાયબ ઈજનેર, 
નરોડાને રaૂ કર-લ હતા તેમ છતા ંસામાવાળા oારા સદર બpેં વીજ જોડાણોને મq કર/ wરુવણી 
વીજNબલ આપવામા ંઆવેલ છે.  

૨.૩. અરજદાર- જણાવેલ ક- tલોટ ન.ં A-14 અને tલોટ ન.ં A-12 બpેં અલગ અલગ શેડ છે. સામાવાળા 
oારા આપવામા ંઆવેલ વીજ જોડાણ મq કરવાની નોટ/સ બાદ tલોટ ન.ંA-12,Zાહક ન.ં૭૫૧૦૧/ 
૨૧૨૩૭/૭,  29KW  વીજભારmુ ંNRGP વીજ જોડાણ કાયમી ધોરણે રx કરાવેલ છે, તેમ છતા ં
સામાવાળાએ વીજ જોડાણ મq કર/ વીજNબલ આપવામા ંઆવેલ છે. 

૨.૪. અરજદારmુ ંવીજ જોડાણ tલોટ ન.ં A-14, Zાહક ન.ં ૭૫૧૦૧/૨૧૨૩૫/૦, 96KW LTMD tariff 

મા ંવીજ વપરાશ 80 MD નો નgધાયેલ છે, yયાર- tલોટ ન.ં A-12 મા ંઅરજદારના વીજ જોડાણમા ં
વીજ વપરાશ 10 MD નgધાયેલ હતો, તેમ છતા ં સામાવાળા વીજ કંપનીએ અરજદારને 
ઓ_ટોબર,૨૦૧૩ થી aુલાઈ,૨૦૧૮ iધુીના સમયગાળાmુ ં વીજNબલ {.૬,૨૭,૭૪૬.૮૭ mુ ં 
આપવામા ંઆવેલ છે.  

૨.૫. અરજદાર- સદર બpેં tલોટના દ9તાવેજો Tax bill, light bill  અલગ અલગ લીધેલા છે. 
૨.૬. અરજદાર- ફોરમના ]કુમનો ઉ|લેખ કર/ જણાવેલ ક-  Shed No.A-12, Amarnath Estate 

અરજદાર- ભાડ- આપેલ છે, તથા તે }ગે wરુાવા {પે ભાડાકરાર રaૂ કર-લ છે. ફોરમના ]કુમ lજુબ  
વીજNબલમા ંભા~ુઆતmુ ંનામ હો�ુ ંજોઈએ, d બાબત શ� નથી, તેમજ ટ-�Nબલ મા ંપણ 
ભા~ુઆતmુ ંનામ આવ�ુ ંનથી. અરજદાર- રaૂ કર-લ જ{ર/ wરુાવા, dવા ક- ભાડાકરાર, દ9તાવેજ, 
GST certificate, Adhar Card, Light bill, Tax Bill ક- dમા ંભા~ુઆતના નામનો ઉ|લેખ 
કરવામા ંઆવે છે, dને �યાને લઈ અરજદારની રaૂઆતને ફોરમ oારા માQય રાખવામા ંઆવેલ 
નથી. 

૨.૭. ફોરમના ]કુમથી નારાજ થઈ અરજદાર- wરુવણી વીજNબલની રકમ {.૬,૨૭,૭૪૬.૮૭ ના ૩૩% 
રકમ {.૨,૧૦,૦૦૦/- તા.૧૦.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કર-લ છે.  

૨.૮. અરજદાર- નીચે દશાCવેલ દ9તાવેજો રaૂ કયાC. 
 (૧)  ભાડા કરારની નકલ.            
 (૨)  આધાર કાડCની નકલ    

 (3)  પાનકાડCની નકલ 

 (૪)  દ9તાવેજની નકલ 

        (૫)  અમદાવાદ kWિુન.કોપ�ર-શનના ટ-� Nબલની નકલ. 
 (૬)  ઉ.K.ુવી.કં.Nલ.ના લાઈટ Nબલની નકલ 

 (૭)  copy  of GST certificate 

 (૮)  UGVCL, Naroda S/d મા ંભર-લ રકમની રસીદની નકલ. 
 (૯)  રકમ ભર-લ ચેક�કુની નકલ. 
 અરજદાર- વ�મુા ંજણાવેલ ક- સદર wરુવણી વીજNબલની રકમની સામે ભર-લ રકમ }ગે યો�ય 

િનણCય કર/, ભર-લ રકમ પરત કરવા સામાવાળાને ]કુમ કરવા િવનિંત કર/. 
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૩.૦. iનુવણી દરkયાન સામાવાળાએ નીચે lજુબ રaૂઆત કર/. 
૩.૧. અરજદાર !ી મ$રુદાસ *+દુાસ મહ-.ર/ના વીજ જોડાણો, ક- d એ-૧૪, એ-૧૨, િવભાગ-૨, 

અમરનાથ એ9ટ-ટ, નરોડા ખાતે આવેલ છે તેની મા\હતી નીચે lજુબ છે.  
Sr.No. 1 2 
Consumer 
No. 

75101/21235/0 75101/21237/7 

Name of 
consumer 

Maheshwari Mathurdas Prabhudas Maheshwari Mathurdas Prabhuas  

Plot No. A-14, Vibhag-2, Amarnath Estate A-12, Vibhag-2, Amarnath Estate 
Load 96 KW 29 KW 
Tariff LTMD NRGP 
Date of 
release 

16.12.2010 16.12.2010 

  
 ઉપરો_ત વીજ જોડાણો એકજ માNલકના તથા એકજ સાથે આવેલા હોઈ, સદર વીજ જોડાણોને 

મq કરવા માટ- પ` ન.ં ઉ.K.ુવી.કં.Nલ./નરોડા(અબCન)/મq/૧૨૦૩ તા.૨૩.૦૬.૨૦૧૭ થી 
અરજદારને નોટ/સ આપવામા ંઆવેલ. 

૩.૨. ઉપરો_ત વીજ જોડાણો એકજ માNલકના હોઈ, તથા વીજ જોડાણના tલોટ સળંગ આવેલા હોઈ, 
તા.૨૧.૦૯.૨૦૧૮ ના રોજ સદર વીજ જોડાણો ચેક કરવામા ંઆવેલ, અને િવભાગીય કચેર/ના 
મaૂંર/ પ` ન.ં UGVCL/SBTDO/Rev/Merging/10646 dated 26.09.2018 lજુબ 
અરજદારને સામાવાળા oારા પ` ન.ં UGVCL/Naroda Urban/ Billing/1975 થી 
{.૬,૨૭,૭૪૬.૮૭ mુ ંતા.૨૯.૦૯.૨૦૧૮ ના રોજ વીજNબલ આપવામા ંઆવેલ. 

૩.૩. ઉપWુC_ત મજ�ગ Nબલ કોપ�ર-ટ ઓ\ફસના પ` ન.ં UGVCL/REGD/COM/HT/1270 dated 
14.06.2017 and No.UGVCL/TECH/Review of demand/300 dated 08.03.18 
તથા કોપ�ર-ટ ઓ\ફસની ગાઈડલાઈન પ` ન.ં ૩૫૮ તા.૧૪.૦૨.૧૮ lજુબ આપવામા ંઆવેલ છે. 
આમ અરજદારને મજ�ગના વીજNબલો સામાવાળા કંપનીના સર�લુર તેમજ ગાઈડલાઈન lજુબ 
તા.૧૫.૧૦.૨૦૧૩થી આપવામા ં આવેલ છે. સદર મજ�ગ Nબલોમા ં એલ.ટ/. નેટવકC લોસની    
ગણતર/ સર�લુર ન.ં UGVCL/Tech/Review of demand/300 dated 08.03.2018 
lજુબ કરવામા ંઆવેલ છે. અરજદારને મજ�ગના Nબલો હાલમા ંહયાત એલ.ટ/. ના બpેં વીજ 
જોડાણોના વપરાશના આધાર- આપવામા ંઆવેલ છે, તેમા ંઅલગથી કોઈ એચ.ટ/. કને_શન માટ- 
મીટર લગાવવામા ંઆવેલ નથી. 

૩.૪. અરજદાર- એ-૧૨,િવ.૨ અમરનાથ Zાહક ન.ં૭૫૧૦૧/૨૧૨૩૭/૭ લોડ 29 KW વા� વીજ જોડાણ 
કાયમી ધોરણે બધં કરવાની અરX તા.૧૭.૦૯.૨૦૧૮ના રોજ કર-લ, d વીજ જોડાણ 
તા.૦૬.૧૦.૨૦૧૮ થી કાયમી ધોરણે બધં કર-લ છે.  

 અરજદાર oારા Nબલની �ુલ રકમના ૩૩% રકમ {.૨,૧૦,૦૦૦/- ભરપાઈ કરાયેલ છે.  
:::Lકુાદો::: 

4.0. iનુવણી દરkયાન અરજદાર- કર-લ રaૂઆત તથા સામાવાળાની રaૂઆત અને રaૂ કરાયેલા 
દ9તાવેX wરુાવાઓને આધાર- નીચે lજુબના િનણCય ઉપર આ�ુ ં�.ં  
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૪.૧. અરજદારની હાલની રaૂઆત ફોરમના ]કુમની સામે હળવા દબાણાના ંબpેં વીજ જોડાણના 
વીજભારને ભેગા કર/ એક જ વીજ જોડાણ lજુબ એચ.ટ/. વીજ જોડાણની ગણતર/મા ંલઈ, 
સામાવાળા oારા આપવામા ંઆવેલ તફાવતની રકમના વીજNબલ બાબતની છે.  

 અરજદાર પેરા ન.ં૩.૧ મા ંદશાC�યા lજુબ બે હળવા દબાણના ંવીજ જોડાણ નીચે જણા�યા lજુબના 
Zાહક નબંરથી ધરાવે છે.   

 (૧) Zા.ન.ં ૭૫૧૦૧/ ૨૧૨૩૫/ ૦– LTMD tariff mુ ંવીજ જોડાણ: એ-૧૪, િવ. ૨,અમરનાથ એ9ટ-ટ. 
 (૨) Zા.ન.ં  ૭૫૧૦૧/ ૨૧૨૩૭/ ૭- NRGP tariff mુ ંવીજ જોડણ: એ-૧૨, િવ.૨, અમરનાથ એ9ટ-ટ. 
 સદર બpેં વીજ જોડાણ તા.૧૬.૧૨.૨૦૧૦ ના રોજ ચા� ુકરવામા ંઆવેલ છે.  

૪.૨. સામાવાળા oારા રaૂ કરવામા ંઆવેલ વીજ જોડાણ }ગેના દ9તાવેજોને �યાને લેતા,ં અરજદાર 
oારા એ-૧૪, િવ. ૨. અમરનાથ એ9ટ-ટમા ં 2 KW + 125 HP વીજભારના અનાજ દળવાના 
tલાQટના હ-� ુમાટ- વીજ જોડાણની માગંણી કરવામા ંઆવેલ છે, d અરXની નgધણી ચાq પેટ- 
{,૫૦૦/- રસીદ ન.ં૮૦૭૧૨૪-૮૦૭૧૨૫, તા.૨૮.૦૯.૨૦૧૦ ના રોજ  ભર-લ છે, dને SR 

No.960836 -  three phase, SR No.960841 single phase થી સામાવાળા oારા નgધવામા ં
આવેલ છે.  

 અરજદાર- સદર અરX સાથે  copy of  Election Card, undertaking on Rs.100/- stamp 
paper, copy of Sale deed, copy of AMC tax bill for the F.Y.2009-10 of 
T.No.0234-41-4725-0001-D, Godown- factory purpose િવગેર- દ9તાવેજો રaૂ કર-લ 
છે.  

૪.૩. અરજદાર- ફોરમ સમ� તા.૧૦.૧૦.૨૦૧૮ના રોજ જણાવેલ ક- સામાવાળા નરોડા પેટા-િવભાગીય 
કચેર/ oારા તા.૨૧.૦૬.૨૦૧૭ ની  નોટ/સ મળે તે પહ-લા ંtલોટ ન.ં એ-૧૨, અ મરનાથ એ9ટ-ટને  
ભાડ- આપેલ હતો, dનો ભાડાકરાર તા.૦૧.૦૩.૨૦૧૭ ના રોજ કર-લ, dની નકલ તથા GST 

Number, Adhar Card, PAN Card િવગેર- અરજદાર- સદર tલોટમા ં9થાિપત વીજ જોડાણ 
માટ-ના વીજ વપરાશ }ગે સામાવાળાને રaૂ પણ કર-લ છે.  

૪.૪. રaૂ કરવામા ંઆવેલ દ9તાવેજો lજુબ િવગતો નીચે lજુબ જણાય છે.  

 (૧) GST Registration certificate- !ી મ$રુદાસ *+દુાસ મહ-.ર/ 
  Maha Saraswati Food Prouct – GST No. 24AAZPM0273E2ZK   

  A-12, Amarnath Estate, Naroda  
 
(૨) GST Registration certificate – રા\હલ મ$રુદાસ મહ-.ર/ 
 Karnavati Trading Company – GST No. 24EAIPM0343C1Z7 
 A-14, Amarnath Estate, Naroda 
 
(૩) A-14, Vibhag-2, Amarnath Estate, Naroda નો તા.૦૧.૦૩.૧૭ નો ભાડાકરાર. 
 ભાડાકરાર કરાવી લેનાર - રા\હલ મ$રુદાસ મહ-.ર/. 
(૪) !ી મ$રુદાસ *+દુાસ મહ-.ર/, PAN No. AAZPM0273E 
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(૫) !ી મ$રુદાસ *+દુાસ મહ-.ર/ તથા !ી રા\હલ મ$રુદાસ મહ-.ર/ના આધાર કાડCની નકલ 
સામેલ કર-લ છે.  

૪.૫. તા.૨૧.૦૬.૨૦૧૭ ની સામાવાળાની નોટ/સ અQવયે અરજદારને સદર બpેં વીજ જોડાણ માટ-    
કલમ ન.ં ૪.૨૮, Kજુરાત વીજળ/ સ\ંહતા lજુબ એકજ tલોટમા ંક- બાaુના tલોટમા ંએકજ નામથી 
એકથી વ� ુવીજ જોડાણો રાખી ન શકાય, dથી બpેં વીજ જોડાણો મq કરવા અથવા બpેં વીજ 
જોડાણોના ંઅલગ અલગ PAN Number, Sales Tax Number, ભાડાકરાર અને ટ-�Nબલની 
નકલ \દન ૧૦ મા ંરaૂ કરવા અરજદારને જણાવવામા ંઆવેલ છે, d અરજદાર- ઉપWુC_ત પેરા 
ન.ં4.3 મા ંદશાC�યા lજુબ દ9તાવેX wરુાવાઓ સામાવાળાને રaૂ કર-લ છે. 

૪.૬. ફોરમ સમ� પણ સદર દ9તાવેજો રaૂ કયાC }ગેની િવગતો રaૂ કર-લ છે, dની ફોરમ oારા નgધ 
પણ કરવામા ંઆવેલ છે.  

 પેરા ન.ં૫.૩ મા ંફોરમ oારા નgધવામા ંઆવેલ છે ક-  ઉપWુC_ત વીજ જોડાણો એક જ માNલકના 
હોઈ, તથા વીજ જોડાણના tલોટ સળંગ આવેલ હોઈ, તા.૨૧.૦૯.૨૦૧૮ના રોજ સદર વીજ    
જોડાણો એક કરવામા ંઆવેલ છે.  

 પેરા ન.ં ૫.૪ મા ંફોરમે નgધેલ છે ક- ભાડાકરાર lજુબ શેડ ન.ંએ-૧૪, િવભાગ-2,અમરનાથ એ9ટ-ટ, 
તા.૦૧.૦૩.૨૦૧૭થી !ી રા\હલ મ$રુદાસ મહ-.ર/ને `ણ વષCની lદુતે ભાડ- આપેલ છે, પરં� ુ 
સદર જ�યાએ વીજ જોડાણમા ંનામફ-ર કરાવેલ નથી. 

 પેરા ન.ં૫.૫ મા ંફોરમે નgધેલ છે ક- Kજુરાત િવ�તુ િનયં̀ ણ આયોગના uહ-રનામા ન.ં૪/૨૦૧૫, 
કલમ ન.ં૪.૨૮ તેમજ સામાવાળા વીજ કંપનીના પ\રપ` ન.ં૨૧૧૩ તા.૧૯.૦૯.૨૦૧૩ lજુબ,  
તા.૧૫.૧૦.૨૦૧૩ થી અરજદારને બpેં વીજ જોડાણો મq કર/ wરુવણી વીજNબલ આપવામા ં 
આવેલ છે, dને રદ કરવાની અરજદારની અરX Zા� રાખી શકાય નહS.  

૪.૭. સદર રaૂઆતમા ંઅરજદારના બpેં વીજ જોડાણો d સામાવાળા oારા પેરા ન.ં૩.૧ મા ંજણા�યા 
lજુબ વષC ૨૦૧૦ મા ંકાયાC�Qવત કરવામા ંઆવેલ છે, dને મq કરવાની તથા wરુવણી વીજNબલ 
આપવા }ગે Kજુરાત િવ�તુ િનયં̀ ક આયોગની નીચે lજુબની જોગવાઈને �યાને લઈ શકાય. 

 બpેં વીજ જોડાણો ચા� ુકયાC તે વખતે Kજુરાત િવ�તુ િનયં̀ ક આયોગના uહ-રનામા ન.ં૧૧/ 
૨૦૦૫, Supply Code અમલમા ંહતો, dની સદંNભ�ત જોગવાઈ ૪.૧.૧૭ ને વચંાણે લઈ શકાય. 
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. 

  
Kજુરાત િવ�તુ િનયં̀ ક આયોગના uહ-રનામા ન.ં04/2015, d તા.૨૪.૦૯.૨૦૧૫ ના રોજ 
*કાિશત કરવામા ંઆવેલ, dની ઉપWુC_ત જોગવાઈને અm{ુપ જોગવાઈ _લોઝ ન.ં ૪.૨૫ મા ં
દશાCવેલ છે, dને વચંાણે લઈ શકાય. 
4.25:  An application shall be deemed to be received on the date of receipt of all applicable 

charges as per GERC (Licensees power to recover expenditure and other 
miscellaneous charges) Regulations, 2005 and amendments thereof, including the 
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security deposit in accordance with GERC (Security Deposit) Regulations, 2005 and 
amendments thereof. 

 
૪.૮. સામાવાળા વીજ કંપનીનો પ\રપ` ન.ં UGVCL/Regd./Com./2113 dated19.09.13 

states about merger of more than one HT connection in to one connection, 
which is pointed out CAG report of 2009 regarding revenue loss due to not 
merging more than one HT connection in a single premise, while GUVNL letter 
No. GUVNL/Tech/SAM/merger/1744 dated 27.08.2015 states about merger 
of more than one connection.  

 
 To deal with issue of recovery of supplementary bill issued with merger 

of 2 No. of LT connections, it is required to refer Clause 4.1.17 of Supply 

Code, 2005. Respondent had already granted two LT connections at 

different sheds of Amarnath Estate, Naroda in the name of Appellant, 

which are adjacent to each other at initial stage. After introduction of 

new Supply Code,2015 in September,2015, Respondent had taken a 

stand of Clause 4.28 of Supply Code, 2015 and with help of the then 

guideline of Respondent, issued on 19.09.2013 and prepared a 

supplementary bill with merging the load of two LT connections with HT 

tariff. If it is observed mistake by Respondent while providing initial 

connections to Appellant in the year 2010, it came to notice of 

Respondent when first notice was issued to Appellant for merger of two 

LT connections on the basis of Cl.No.4.28 of Supply Code,2015 and 

action of merger of LT connections  was initiated. 

4.9. On issuance of notice on 23.06.2017 by Respondent first time, 

Appellant had requested on 17.09.2018 to Respondent to disconnect 

the electric supply of connection No.75101/21237/7 of 29 KW of NRGP 

category and accordingly Respondent had permanently disconnected 

the power supply of the said electric connection on 06.10.2018. 

 It is also to note that on receipt of notice from Respondent, Appellant 

had submitted required documents as asked by Respondent as per 

notice, and thereafter requested for disconnection of power supply of 

electric connection No. 75101/21237/7. 

4.10. On verification of tenant deed which was made on 01.03.2017 for Plot 

No.A-14, Amarnath Estate, Naroda, GST certificate and PAN card 

number of Shri Rahil M. Maheshwari, it is a requisite documents as 
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required as per Clause 4.28 of Notification No.4 of 2015. AMC tax bill is 

in the name of owner and tenant name is not entered in the said 

premises in AMC tax assessment. Therefore, it is a case of change of 

name in which Appellant has to approach before Respondent for name 

change purpose for the premises Shed No.14, Amarnath Estaste, 

Naroda. 

4.11. In view of above observations, it is required to refer Hon’ble APTEL order 

dated 07.08.2014 in Appeal No.131 of 2014, in the matter of M/s. 

Vianney Enterprise V/s Kerala State Electricity Regulatory Commission 

& others. In the said order Hon’ble APTEL has observed in its order that 

amount of arrears for different tariff could be recovered from the date of 

detection of error. As Appellant’s electric connection No.75101/ 

21237/7 is disconnected as per application dated 17.09.2018, the 

merger of load of two LT connections for the period of first notice i.e. 

21.06.2018 to 17.09.2018 needs to be taken into consideration and for 

that period supplementary bill is required to be issued to Appellant. 

Supplementary bill of Rs.6,27,746.87 for merger of connections issued 

vide letter No.1975 dated 29.09.2018 is required to be revised 

accordingly. 

 Compliance report may be intimated within 60 days.       

4.12. I order accordingly. 

4.13. No order as to costs. 

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

 
 
 
 

               (Dilip Raval) 
                      Electricity Ombudsman 

                      Gujarat State 
 
Ahmedabad. 
Date: 20.02.2019. 


