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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

પોલીટેક્િીક ક્્પાઉન્ડ, બેરેક િ.ં૩, આંબાિાડી, 
અમદાિાદ-૩૮૦૦૧૫ 

સમક્ષ 
કેસ િ.ં૦૪/૨૦૧૯ 

 

અરજદાર : મે. એ. કાસ્ટ ફાઉન્ડરી 
   ૯, હરીપર ઈન્ડસ્રીયલ એરીયા, મોટેલ ધી િીલેજિી સામે,  
   કાલાિડ રોડ, ગામ:હરીપર(પાળ).  રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫. 
   
રજૂઆત કરિાર: શ્રી વિમલભાઈ જે. મોણપરા, પાટટિર 

    

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા :  કાયટપાલક ઈજિેર 
   પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ 
   ગ્રા્ય વિભાગીય કચેરી, રાજકોટ 
 

રજૂઆત કરિાર:  શ્રી  એમ.એ.ચાિડા, I/c. કાયટપાલક ઈજિેર, પીજીિીસીએલ, રાજકોટ. 
      :: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, રાજકોટિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ 

ફોરમિી ફરરયાદ િ.ં૭૪/ક્િા.૦૩/ ૨૦૧૮-૧૯ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૧૧૧૧૧-૧ 
તા.૩૧.૧૨.૧૮ થી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ 
રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૦૪/૨૦૧૯ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી 
તા.૧૪.૦૨.૨૦૧૯ તથા તા.૨૬.૦૨.૨૦૧૯ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર 550 KVA નુ ં HT category નુ ં િીજ જોડાણ Plot No.9, Haripar 

Industrial Area, Haripar (Pal), Opp. Motel the Village, Kalawad Road, 

Rajkot ખાતે M/s. A. Cast Foundry િા િામે ધરાિે છે.  
૨.૨. અરજદારિે પત્ર િ.ં ૬૫૩૪ તા.૧૭.૦૫.૨૦૧૮િા રોજ સામાિાળા તરફથી લોડ િધારા 

અંગેિી િોટીસ તા.૦૮.૦૬.૨૦૧૮ િા રોજ મળેલ, જે સદંભટમા ં અરજદારે 
તા.૧૯.૦૬.૨૦૧૮િા રોજ ખલુાસો કરી સામાિાળાિે જણાિેલ કે અરજદારિા યવુિટમા ં
જુલાઈ,૨૦૧૭ થી ઓક્ટોબર,૨૦૧૭ સમયગાળા દર્યાિ કેપેસીટર બેન્કમા ં પ્રોબ્લેમ 
હોઈ, એમ.ડી. િધી ગયેલ, અિે સદર ફોલ્ટ ધ્યાિમા ંઆવ્યા પછી કેપેસીટર બેન્કિે રીપેર 
કરાિેલ, અિે ત્યારબાદ િિે્બર,૨૦૧૭ થી પ્રોબ્લેમ થયેલ િથી, એટલે કે 
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િિે્બર,૨૦૧૭ થી િિે્બર,૨૦૧૮ સધુીમા ં એકપણ િીજલબલમા ં contracted 

demand થી િધ ુload િોંધાયેલ િથી, અિે હાલમા ંહયાત િીજભાર પરૂતો હોિાથી  
િીજભાર િધારા માટે અરજી કરિા માગંતા િથી, પરંત ુઅરજદારિે સદર પત્રિો જિાબ 
સામાિાળા તરફથી મળેલ િથી. 

૨.૩. અરજદારિે તા.૧૯.૦૭.૨૦૧૮ િા રોજ સામાિાળા દ્વારા િીજભાર િધારા માટેનુ ં
અંદાજપત્ર આપિામા ંઆિેલ, જે સદંભટમા ંઅરજદારે તા.૧૧.૦૮.૨૦૧૮ િા રોજ ફરી 
સામાિાળાિે જણાિેલ કે તેમિે િીજભાર િધારાિી જરૂર િ હોઈ, સદર અંદાજપત્ર રદ 
કરવુ,ં પરંત ુતે બાબતે પણ સામાિાળા તરફથી કોઈ પ્રત્યતુ્તર મળેલ િહીં. 

૨.૪. અરજદારે સ્પષ્ટતા કરેલ કે સામાિાળા દ્વારા િિે્બર,૨૦૧૮ અિે રડસે્બર,૨૦૧૮ િા 
િીજલબલમા ંિીજભાર િધારા માટેિી અંદાજપત્રિી રકમિે સમાિેશ કરિામા ંઆિેલ. 
અરજદારે જુલાઈ,૨૦૧૭ થી ઓક્ટોબર,૨૦૧૮ િા િીજલબલમા ંકેપેસીટર બેન્કિા ફોલ્ટિા 
કારણે િધ ુ િોંધાયેલ M.D. િી પેિલ્ટી ભરપાઈ કરેલ છે. અરજદારે તેઓિા િીજ 
િપરાશિે ધ્યાિે લેિા અરજ કરી. 

૨.૫. અરજદારિે મળેલ િિે્બર,૨૦૧૮  િા િીજ િપરાશનુ ં િીજલબલ RTGS  
રૂ.૬,૫૩,૧૧૭/- (UTR No.YESBR52018112659021617) થી અિે રૂ.૪,૭૪૫/- 
(Transaction No. N330180170974758) તા.૨૬.૧૧.૨૦૧૮, કુલ રૂ.૬,૫૭,૮૬૨/- 
ભરપાઈ કરેલ, તથા રડસે્બર,૨૦૧૮ નુ ં િીજલબલ RTGS રૂ.૭,૮૬,૬૭૨/- (UTR No 

YESBR52018122859557448) થી તા.૨૮.૧૧.૨૦૧૮ િા રોજ ભરપાઈ કરેલ. 
 સદર િીજલબલિી ચકુિણી કયાટ બાદ તા.૦૪.૧૨.૨૦૧૮ િા રોજ સામાિાળા દ્વારા 

અરજદારિે disconnection notice No. Acctt/Rev/HT disconn. notice/ 
10614 પાઠિામા ંઆિેલ. 

૨.૬. તા.૧૪.૦૨.૨૦૧૯ િા રોજ અરજદારે સિુિણી દર્યાિ તા.૩૦.૧૧.૨૦૧૮ િો પત્ર રજૂ 
કરી િીચે મજુબ જણાિેલ. 

 (૧) અરજદારિે િીજભારમા ંિધારો કરિાિી જરૂરરયાત હાલમા ંિથી. 
(૨) સામાિાળા દ્વારા કલમ ૪.૯૫, સપ્લાય કોડ, ૨૦૧૫ હઠેળ િીજભાર 550 KVA 

થી 600 KVA કરિા સામાિાળાિે જરૂર જણાતી હોય તો તે કરિા તૈયારી 
દશાટિી, પરંત ુઅરજદારિે આપિામા ંઆિેલ અંદાજપત્રમા ંદશાટિેલ Security 

Deposit િી રકમ અયોગ્ય જણાિેલ હોઈ તેિે ગજુરાત ઉર્જટ વિકાસ વિગમ 
લલવમટેડિા પત્ર િ.ં GUVNL/GM(Comm)/1290 dated 27.12.2018 

મજુબ પાછલા િર્ટિા મહત્તમ લબલિી (ઓગસ્ટ,૨૦૧૮િી) રકમ 
રૂ.૮,૩૦,૦૯૯.૫૪ છે તે મજુબ ભરિાપાત્ર Security Deposit રૂ.૮,૩૦,૦૯૯.૫૪ 
થાય છે, જ્યારે સામાિાળાએ અંદાજપત્રમા ંદશાટિેલ Security Deposit િી 
રકમ રૂ.૯,૬૨,૧૦૭/- છે. આમ િધારાિી Security Deposit ભરિાપાત્ર 
જણાતી િથી. 
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(૩) ઉપયુટક્ત કારણોસર િીજભાર િધારા અંગેિા અંદાજપત્રિે રદ કરીિે ગજુરાત 
ઉર્જટ વિકાસ વિગમ લલવમટેડિા પત્ર િ.ં૧૨૯૦ તા.૨૭.૧૨.૨૦૧૮ મજુબ 
Security Deposit િી રકમ સધુારીિે િવુ ં અંદાજપત્ર આપિા અરજદારે 
વિિતંી કરી. 

૨.૭. સિુિણીિા અંતે અરજદારે િીજભાર િધારાિા અંદાજપત્રિે રદ કરી અંદાજપત્રમા ં
દશાટિેલ Security Deposit મા ંસધુારો કરી િવુ ંઅંદાજપત્ર અપાિિા વિિતંી કરી.     

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧.  અરજદાર 550 KVA નુ ં HT category નુ ં િીજ જોડાણ Plot No.9, Haripar 

Industrial Area, Haripar (Pal), Opp. Motel the Village, Kalawad Road, 

Rajkot ખાતે M/s. A. Cast Foundry િા િામે ધરાિે છે. અરજદાર દ્વારા તેમિે િર્ટ 
૨૦૧૭-૧૮ મા ંતેમિા HT િીજ જોડાણમા ંિીજભાર િધારો િાપરિા અંતગટત સપ્લાય 
કોડ,૨૦૧૫િા ક્લોઝ િ.ં૪.૯૫ મજુબ આપિામા ંઆિેલ ભાિપત્રક રદ કરિાિી અરજી 
કરિામા ંઆિેલ. 

૩.૨. અરજદારે િર્ટ ૨૦૧૭-૧૮ મા ંિીચે દશાટવ્યા મજુબ contracted demand 550 KVA 

કરતા ં િધ ુ િીજભાર િાપરતા માલમુ પડલે હોઈ, સામાિાળાએ પત્ર િ.ં૬૫૩૪ 
તા.૧૭.૦૫.૧૮ િા રોજ જરૂરી િોટીસ અરજદારિે પાઠિેલ.  

Sr.No. Month Actual 

Demand 

Contracted 

Demand 

%excess 

Demand 

1 July,2017 586 KVA 550KVA 6.55% 

2 Aug.2017 622 KVA 550KVA 13.09% 

3 Sept.2017 599 KVA 550KVA 8.91% 

4 Oct.2017 590 KVA 550KVA 7.27% 

  
આમ, અરજદાર દ્વારા િર્ટ ૨૦૧૭-૧૮ મા ંcontracted demand કરતા ંકુલ ચાર િખત 
5% કે તેથી િધારે િીજભાર િપરાશ કરેલ હોઈ, સપ્લાય કોડ,૨૦૧૫, કલમ િ.ં૪.૯૫ 
મજુબ વિયમાનસુાર િધારાિા િીજભાર સદંભે આગળિી કાયટિાહી સામાિાળા દ્વારા હાથ 
ધરિામા ંઆિેલ. 

૩.૩. સામાિાળા દ્વારા પત્ર િ.ં૮૩૦૯ તા.૨૧.૦૬.૨૦૧૮ િા રોજ િીજભાર િધારા અંગેિી જરૂરી 
દરખાસ્ત ઉપલી કચેરીિે મોકલિામા ં આિેલ અિે ઉપલી કચેરીિા પત્ર િ.ં ૫૩૦૫ 
તા.૧૦.૦૭.૨૦૧૮ િા રોજ મજૂંરી મળ્યા બાદ સામાિાળા દ્વારા પત્ર િ.ં૯૭૦૬ 
તા.૧૯.૦૭.૨૦૧૮ િા રોજ રૂ.૧૬,૩૬,૧૫૩/- નુ ં િીચે જણાવ્યા મજુબનુ ં અંદાજપત્ર 
પાઠિિામા ંઆિેલ, જે અરજદારે ભરપાઈ કરેલ િથી.  

Sr.No. Description Quantity Amount(Rs.) 

1 Registration charge 1 500/- 

2 Security Deposit 1 1578153/- 

3 GETCO prorata charges 1 57500/- 

 Total  1636153/- 
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િધમુા,ં િર્ટ ૨૦૧૮-૧૯ મા ંઅરજદારિા િીજસ્થાપિ પર તેમિા હયાત ૫૫૦ KVA િા 
િીજભાર સામે િીચે મજુબ િીજભાર િોંધાયેલ છે.  

Contracted 

Demand 

April, 

2018 

May, 

2018 

June, 

2018 

July, 

2018 

Aug. 

2018 

Sept. 

2018 

Oct. 

2018 

Nov. 

2018 

550KVA 519 510 513 505 512 517 530 548 

 

૩.૪ િર્ટ ૨૦૧૭-૧૮ મા ં Supply Code,2015, ક્લોઝ િ.ં૪.૯૫ મજુબ contracted 

demand કરતા ંિધ ુિીજભાર િાપરિા સદંભે, 600 KVA િીજભાર મજુબિા અપાયેલ 
અંદાજપત્રિી રકમ રૂ.૧૬,૩૬,૧૫૩/- અરજદારે ભરિાપાત્ર છે.  

 અરજદાર દ્વારા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમમા ંકરાયેલ રજૂઆત બાબતે ફોરમ દ્વારા 
કરાયેલ ચકુાદામા ં પણ ફોરમે જણાિેલ છે કે અરજદારિે અપાયેલ અંદાજપત્ર 
વિયમાનસુાર છે અિે તે રકમ અરજદારે ભરિાપાત્ર છે. 

૩.૫. તા. ૦૫.૦૩.૨૦૧૯ િા રોજ સામાિાળાએ લેલખતમા ંિીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
(૧) સામાિાળા દ્વારા પત્ર િ.ં૯૭૦૬ તા.૧૯.૦૭.૨૦૧૮ િા રોજ રૂ.૧૬,૩૬,૧૫૩/- ન ુ 

અંદાજપત્ર પાઠવ્યા બાદ અરજદાર દ્વારા તા.૦૯.૦૧.૨૦૧૯િા રોજ વિદ્યતુ 
લોક્પાલ સમક્ષ િીજભાર િધારાિી જરૂર િથી તે બાબતિી અરજી કરેલ. આ 
બાબતે તા.૨૬.૦૨.૨૦૧૯િા રોજ રૂબરૂ પ્રત્યતુ્તર પણ અરજદારિે આપિામા ં
આિેલ. આ રદિસે Security Deposit િી રકમ GUVNL િા પરરપત્ર િ.ં 
GUVNL/ GM(Comm)/1290 dated 27.12.2018 મજુબ રીિાઈઝ કરી 
આપિા બાબતે અરજદારે પ્રશ્ન ઉઠાિેલ, જે અંગે વિદ્યતુ લોકપાલિી સચૂિા 
અન્િયે સદર બાબત અંગેિી મજૂંરી સામાિાળાિી કચેરીમા ં સમાવિષ્ટ િ 
હોિાથી, દરખાસ્ત પત્ર િ.ં ૨૯૫૫ તા. ૦૨.૦૩.૨૦૧૯ થી ઉપલી કચેરીિે 
મોકલિામા ંઆિેલ છે. સામાિાળાએ સદર દરખાસ્ત પત્રિી િકલ રજૂ કરી.  

 સામાિાળાએ જણાિેલ કે જ્યારે અંદાજપત્ર પાઠિિામા ં આિેલ ત્યારે 
સામાિાળાિો (PGVCLિો)  તા.૦૪.૦૧.૨૦૧૯ િો પરરપત્ર િ.ં૧૧૬ અમલમા ં
િ હતો. 

(૨) Security Deposit િા revision બાબતે સામાિાળાએ દરખાસ્ત સક્ષમ 
અવધકારીિી મજૂંરી માટે મોકલાિેલ છે, જેિી મજૂંરી મળ્યા બાદ Security 

Deposit revise કરિામા ંઆિશે અિે તે મજુબ આગળિી કાયટિાહીિી ર્જણ 
લોકપાલ કચેરીિે કરિામા ંઆિશે. 

 

                     ::: ORDER ::: 

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

contentions of Respondent and the facts, statistics and relevant 
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papers, which are on record, and considering them in detail, my 

findings are as under.  

4.1. In this present representation, initially Appellant had objected 

against action initiated by Respondent for regularization of 

contracted demand on the basis of record of maximum demand 

as per Clause 4.95 of Supply Code,2015 and later on accepted 

additional load of 50 KVA, totaling 600 KVA contracted demand 

with request to revise recoverable Security Deposit as per GUVNL 

guidelines.   

4.2. In this case, as per records, Respondent had issued 30 days’ 
notice on 17.05.2018 to Appellant with subject issue of excess 

drawl of demand in HT connection No.27477 in reference to 

Clause 4.95 of Supply Code, 2015. In reference to said notice 

Appellant had submitted reply on 19.06.2018 and stated that due 

to problems in Capacitor Bank, demand exceeded during 

July,2017 to October,2017 and had denied for extension of load 

of 50 KVA, totaling of 550 + 50 = 600 KVA.  

4.3. Respondent had initiated Suo Moto proposal on 21.06.2018, 

considering the excess drawl of demand for the month of 

July,2017 to October,2017 average demand of 600 KVA as per 

Clause 4.95 of Supply code,2015, which was approved on 

10.07.2018 by competent authority of Respondent. Accordingly, 

estimate for catering additional load demand for regularization of 

enhanced demand as per Clause 4.95 of Supply Code, 2015 for 

catering 50 KVA, total 600 KVA, was issued to Appellant on 

19.07.2018 as per Para 3.3. 

 On receipt of estimate, Appellant had requested Respondent on 

11.08.2018 to cancel the estimate for load extension so issued.  

4.4. Vide letter dated 01.12.2018, Respondent had issued 

disconnection notice as per Section 56 of Electricity Act, 2003, 

against non-payment of electricity bill of HT connection 

No.27477, mentioning total arrears of Rs.22,94,013/-. Aggrieved 

by said action of Respondent, Appellant had filed grievance before 
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CGRF, with prayer not to disconnect the electric supply and to 

decide the issue for estimate served for additional load as per 

Clause 4.95 of Supply Code,2015. 

 While deciding the grievance, CGRF has observed the guidelines 

given in GUVNL letter No.469 dated 21.04.2018. 

 Appellant had recorded excess drawl in demand for the period 

July,2017 to October,2017 during Financial Year 2017-18 for 

more than 5% of contracted demand four times, hence CGRF has 

upheld the action of Respondent for issue of estimate for 

additional load of 50KVA and rejected the plea of Appellant. 

 In present representation, initially Appellant had approached for 

cancellation of estimate for additional load demand of 50KVA and 

later on submitted the details as per Para No.3.5, and requested 

to revise the amount of Security Deposit as per GUVNL letter 

dated 27.12.2018 and given consent for acceptance of additional 

load of 50KVA, totaling 600KVA. 

4.5. GUVNL letter dated 27.12.2018 with subject of recovery of 

Security Deposit from consumers whose contracted demand is 

reviewed as per Clause 4.95 of GERC Supply Code, 2015 noted 

as under: 

 “In view of above, it is to state that in the cases where DISCOMs 
have initiated actions for review of contract demand as per GERC 
Supply Code, the adequacy of Security Deposit may be assessed 
considering (i) demand charges: as per reviewed contract demand 
and (ii) energy charges: as per highest monthly consumption 
recorded during previous year instead of levy of Security Deposit 

based on normative consumption parameters. The shortfall in 
Security Deposit, if any, worked out based on above may be 
included in the estimates for load extension instead of levy of the 
same on normative basis.” 

 

 The said guidelines of GUVNL has been endorsed by Respondent 

vide letter dated 04.01.2019 to field offices of Respondent. 

4.6. In present case, Appellant has accepted additional load of 50KVA, 

totaling 600KVA contracted demand and argued that as per 
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energy bill issued by Respondent, no any short fall Security 

Deposit amount is shown.  

4.7. It is required to refer the relevant provision of Security Deposit 

Regulation No.8 of 2005. 

 Clause 4.2: 

The HT consumers shall at all times maintain with the licensee an amount 

equivalent to Consumption Charges of one and half months as security towards 

the electricity supplied / to be supplied, against any default in payment during the 

period the agreement for supply of electricity is in force. 

 Clause 4.5: 

 In the case of consumers whose additional demand is to be sanctioned, the amount 

of Security Deposit shall be calculated as if it is a new service, for the entire load at 

prevailing applicable tariff rate as specified in Clause 4.4. 

 Clause 4.9 : Amendment Notification No.3 of 2015): 

 Based on such review, the licensee may either seek increase in the 

amount of Security Deposit or reduce its amount as the case may 

be. 

 Provided that if the Security Deposit payable by the consumer is 

short by not more than 10% of the existing Security Deposit, no 

demand will be made for payment of further Security Deposit. If 

the existing Security Deposit of a consumer is found to be in excess 

by more than 10% of the required Security, refund of the excess 

Security Deposit shall be made by adjustment in next electricity 

bill. In case the full amount of refund cannot be adjusted in the 

next bill, balance amount shall be refunded by way of single 

cheque/DD within a period of 30 days from the date of adjustment 

in electricity bill. Where the consumer is required to pay additional 

amount by way of Security Deposit, he shall pay the same within 

30 days from the date notice is issued by the Licensee.   

4.8. In view of aforesaid provisions of Security Deposit Regulations, 

2005, as well as Clause 4.95 of Supply Code,2005, it is a case of 

regularization of contracted demand of Appellant as per recorded 

maximum demand i.e. above 5% of contracted demand and based 
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on average of contracted demand, load extension of 50 KVA was 

required in case of Appellant to regularize its contracted demand. 

 It is also viewed that Clause 4.2 of Security Deposit Regulations 

states to review the Security Deposit for HT consumers once in a 

year.  

 This is a case of review of contracted demand and regularization 

of contracted demand and in such type of cases Security Deposit 

should be calculated on the basis of actual consumption of 

Appellant i.e. as directed by GUVNL in its letter dated 

27.12.2018. 

 In this case, estimate for additional load under Suo Moto 

proceeding was not paid by Appellant and requested to revise the 

Security Deposit amount as per directives of GUVNL letter dated 

27.12.2018. Therefore, taking a balanced view on part of 

grievance of Appellant and directives of GUVNL and considering 

the relevant Regulations of GERC, Respondent is directed to 

process the request of Appellant in relation with calculation of 

Security Deposit on the basis of consumption, and to revise the 

estimate of 600 KVA contracted demand with calculation of 

Security Deposit on the basis of actual consumption of Appellant. 

Necessary approval in this regard needs to be issued by the 

competent authority to field offices.  

 Compliance may be reported to this office within 60 days.  

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: 19.03.2019. 


