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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં ૫૮/૨૦૧૮ 

અરજદાર : પ્રોપ્રાઈટર  
                         બસંલ ટે્રડીંગ કંપની  
   ૧૦, અભિનવ એસ્ટેટ, અંભબકા હોટલ પાસે,  
   સી.ટી.એમ., અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬  
   

રજૂઆત કરિાર: શ્રી યોગેન્દ્ર આર. અગ્રવાલ, અધિકૃત પ્રધતધનધિ  
   શ્રી બાબિુાઈ આર. કંઝારીયા, અધિકૃત પ્રધતધનધિ  

 

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : મેનેજર, 

ટોરેન્દ્ટ પાવર ભલધમટેડ,  
જ્યભુબલી હાઉસ, બીજો માળ, શાહપરુ. અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ 
  

રજૂઆત કરિાર: શ્રી પ્રફુલ ઠક્કર, વાઈસ પે્રધસડન્દ્ટ, ટોરેન્દ્ટ પાવર ભલધમટેડ, અમદાવાદ 
   શ્રી િવલ પચંાલ, મેનેજર, ટોરેન્દ્ટ પાવર ભલધમટેડ, અમદાવાદ  
     

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, ટોરેન્દ્ટ પાવર ભલધમટેડ, અમદાવાદના ગ્રાહક ફરરયાદ ધનવારણ ફોરમની ફરરયાદ 

ન.ં૯૬/૨૦૧૮ અન્દ્વયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૧૧૧૨ તા.૨૨/૨૬.૦૫.૨૦૧૮ ના હકુ્મથી નારાજ 
થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. સદર રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
ન.ં૫૮/ ૨૦૧૮ થી નોંિેલ છે. આ કેસની સનુવણી તા. ૨૬.૦૭.૨૦૧૮ ના રોજ રાખવામા ં
આવેલ. સામાવાળાની ધવનતંી મજુબ સદર કેસની બીજી સનુવણી તા. ૦૯.૦૮.૨૦૧૮ ના 
રોજ રાખવામા ંઆવેલ.  

૨.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર સધવિસ ન.ં૬૯૨૩૮૬થી ૧૨ રક.વોટનુ ંNRGP ટેરીફનુ ંવીજ જોડાણ િરાવતા હતા, 

જેમા ંસામાવાળા દ્વારા એક મીટર સ્થાધપત કરી વીજ જોડાણ આપવામા ંઆવેલ. અરજદારે 
તા.૧૮.૦૪.૨૦૧૪ ના રોજ સદર વીજ જોડાણમા ં ૮ રક.વોટનો વીજિાર વિારો, કુલ ૨૦ 
રક.વોટ વીજિાર માટે, અરજી નોંિાવેલ. 
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૨.૨. નામદાર ગજુરાત ધવદ્યતુ ધનયતં્રક આયોગે વર્ષ ૨૦૦૫ મા ંલાઈટીંગ લોડ અને મોટીવ લોડ 
માટે અલગ અલગ વીજ દર ધનયત કરેલ હતા, તેથી ઈન્દ્ડસ્ટ્રીયલ વીજ જોડાણ િરાવતા 
ગ્રાહકોને તયા ંમોટીવ લોડ માટે એક મીટર, અને લાઈટીંગ લોડ માટે એક મીટર, આમ કુલ 
અલગ અલગ બે મીટર સ્થાધપત કરવામા ંઆવેલ હતા.ં 

૨.૩. સામાવાળા દ્વારા વર્ષ ૨૦૦૫ થી વીજ જોડાણ માટે રકલોવોટ આિારીત fixed service 

line charge વસલુવાનુ ં શરૂ કરેલ છે. સામાવાળા કંપની દ્વારા જાહરે કરેલ મારહતી 
પધત્રકાના પાના ન.ં૨૦, ૨૧ ની નકલ અરજદારે સામેલ કરી. સદર મારહતી પધત્રકામા ંદશાષવ્યા 
મજુબ એક સધવિસમા ંબીજા મીટર માટે રૂ.૩૦૦૦/- વધ ુવસલુી શકાય તેવી સ્પષ્ટતા કરેલ 
છે. ઔદ્યોભગક વીજ જોડાણ માગનાર ગ્રાહકોને બે મીટર લગાવવાની જરૂરીયાત હોવાથી 
સામાવાળા કંપની દ્વારા રફક્સ ચાર્જ ઉપરાતં બીજા મીટર પેટે રૂ.૩૦૦૦/- વસલુ કરવામા ં
આવતા હતા. 

૨.૪. નામદાર ગજુરાત ધવદ્યતુ ધનયતં્રક આયોગ દ્વારા વર્ષ ૨૦૧૧ મા ં ટેરીફમા ં સિુારો કરીને 
લાઈટીંગ વીજિાર અને મોટીવ વીજિાર માટેના વીજદર એક સમાન નક્કી કરેલ, તેથી 
વર્ષ ૨૦૧૧ પછી ઔિોભગક વીજ જોડાણ િરાવતા ગ્રાહકોને લાઈટીંગ વીજિાર અને મોટીવ 
વીજિાર માટે બે અલગ અલગ મીટર સ્થાધપત કરવાની જરૂર રહતેી ન હતી.બનેં્ન પ્રકારના 
વીજિાર માટે સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા ટેરીફમા ંસિુારો થયા બાદ એક જ મીટર 
સ્થાધપત કરવામા ંઆવતુ ંહત ુ ંતેમ છતા ં૧૨ રક.વોટ થ્રી ફેઈઝ વીજિાર િરાવતા ગ્રાહકો 
દ્વારા વીજ જોડાણમા ં૨૦ રક.વોટથી વિારે વીજિાર માગંવામા ંઆવે તો સામાવાળા કંપની 
દ્વારા આવા ગ્રાહકો પાસેથી બીજા મીટર પેટે રૂ.૩૦૦૦/- વસલુવાનુ ંચાલ ુરાખેલ હત ુ.ં 

૨.૫. તા.૧૮.૦૪.૨૦૧૪ ના રોજ  કોમશીયલ વપરાશ માટેના હયાત વીજ જોડાણમા ં૧૨ રક.વોટ 
મા ં૮ રક.વોટનો વિારો કરી કુલ ૨૦ રક.વોટ કરવા અરજી નોંિાવેલ. સામાવાળા વીજ કંપની 
દ્વારા મારહતી પધત્રકા મજુબ ધનયત કરેલ ૨૦ રક.વોટ સ્લેબના રૂ.૧૪૫૦૦/- તથા ૧૨ 
રક.વોટના સ્લેબના રૂ.૮૫૦૦/- ના તફાવત પેટે રૂ.૬૦૦૦/- વસલુવાનુ ં રહ ે છે. પરંત ુ
સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા રૂ.૯૦૦૦/- વસલુ કરવામા ં આવેલ. આમ, સામાવાળા 
કંપનીએ સધવિસ લાઈન ચાર્જ પેટે રૂ.૩૦૦૦/- વધ ુવસલુલે છે. અગાઉ ૧૨ રક.વોટ વીજિાર 
માટે એક જ મીટર સામાવાળા દ્વારા સ્થાધપત કરવામા ંઆવેલ હત ુ ંઅને તયાર બાદ વીજ 
વિારો કરી ૨૦ રક.વોટ વીજિાર માટે પણ એક જ મીટર સ્થાધપત કરવામા ંઆવેલ. 

૨.૬. સામાવાળા વીજ કંપન્ની દ્વારા અન્દ્ય ગ્રાહકોને આવી રીતે વધ ુવસલુેલ રૂ.૩૦૦૦/- પરત 
આપ્યાની અરજદારને જાણ થતા,ં અરજદારે તા.૧૨.૦૧.૨૦૧૮ ના રોજ રૂ.૩૦૦૦/- પરત 
મેળવવા સામાવાળા વીજ કંપનીને પત્ર દ્વારા જાણ કરેલી, જેનો સામાવાળા વીજ કંપની 
દ્વારા જવાબ ન મળતા,ં સામાવાળા વીજ કંપનીના ફોરમમા ંસદર બાબત અંગે ફરરયાદ 
દાખલ કરેલ. 
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૨.૭. અરજદારે સામાવાળા વીજ કંપનીના ફોરમના કેસ ન.ં૪૯/૨૦૧૭ તા.૧૫.૦૯.૨૦૧૭ના 
હકુમની નકલ રજૂ કરી જણાવેલ કે ફોરમ દ્વારા સામાવાળા વીજ કંપનીએ વસલુેલ 
રૂ.૩૦૦૦/- પરત કરવા અંગે હકુમ કરવામા ંઆવેલ છે. 

૨.૮. અરજદારે વીજ અધિધનયમ ૨૦૦૩, સેક્શન ૪૫(૧), સેક્શન ૪૬ તથા સેક્શન ૬૨(૬) ને 
ધ્યાને લવેા રજૂઆત કરી.  

 અરજદારે Distribution Licensee Regulations, 2005, Chapter-4 (General 

condition of Distribution Licensee), Clause 7.11.1 and 7.11.2 ની ધવગતોને 
ધ્યાને લવેા અરજ કરી. 

૨.૯. સામાવાળા વીજ કંપનીએ વર્ષ ૨૦૦૫ મા ંસધવિસ લાઈન ચાર્જ વસલુવાનુ ંચાલ ુકરેલ હત ુ,ં 
જેને નામદાર ગજુરાત ધવદ્યતુ ધનયતં્રક આયોગ દ્વારા મજૂંરી આપેલ છે કે કેમ તે અંગે ધનણષય 
કરવા ધવનતંી કરી. 

૨.૧૦. નામદાર ગજુરાત ધવદ્યતુ ધનયતં્રક આયોગ દ્વારા fixed service line charge વસલુવાની 
મજૂંરી આપેલ હોય તો સેક્શન ૪૩, સેક્શન ૪૫ અને સેક્શન ૪૬ વીજળી અધિધનયમ ૨૦૦૩ 
મજુબ સામાવાળા વીજ કંપનીએ fixed service line charge કરતા ંરૂ.૩૦૦૦/- અરજદાર 
પાસેથી વધ ુવસલુ કરેલ છે કે કેમ તે અંગે ધનણષય કરવા ધવનતંી કરી. 

૨.૧૧. તા.૦૭.૦૮.૨૦૧૮ ના પત્ર દ્વારા અરજદારે નીચ ેમજુબ જણાવેલ. 
(૧) સદર રજૂઆતને તા.૦૪.૦૭.૨૦૧૮ ના પત્રથી દાખલ કયાષ બાદ સામાવાળા દ્વારા 

ફરરયાદ બાબતે કોઈ જાતનુ ંસમાિાન કરવામા ંઆવેલ નથી. 
(૨) અરજદારની રજૂઆત અન્દ્વયે તા.૨૬.૦૭.૨૦૧૮ ની સનુવણી સિુી સામાવાળા વીજ 

કંપની દ્વારા કોઈ લભેખત ધનવેદન કે પરુાવા રજૂ કરવામા ંઆવેલ નથી. 
(૩) તા.૨૬.૦૭.૨૦૧૮ ની સનુવણી વખતે સામાવાળા વીજ કંપનીના અધિકારી દ્વારા 

જવાબ રજૂ કરવા નામદાર લોકપાલ સમક્ષ સમયની માગંણી કરેલ હતી, જેમા ં
નામદાર લોકપાલ સાહબેે તા.૦૯.૦૮.૨૦૧૮ ની બીજી સનુવણી દરમ્યાન જવાબ 
રજૂ કરવા જણાવેલ, પરંત ુસામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા તા.૦૭.૦૮.૨૦૧૮ સિુી 
કોઈ લેભખત જવાબ દાખલ કરવામા ં આવેલ નહી, અને નામદાર લોકપાલની 
સચૂનાનુ ંપાલન કરેલ નથી.  

૨.૧૨. સામાવાળા વીજ કંપનીના તા.૦૯.૦૮.૧૮ના જવાબની સામે અરજદારે તા.૧૬.૦૮.૧૮ ના 
રોજ પત્ર દ્વારા નીચે મજુબ રજૂઆત કરેલ.        

 (૧) ધપ્રભલમીનરી ઓબ્જજેક્શન અંગ:ે 
અરજદારે જણાવેલ કે કોઈપણ ગ્રાહક સામાવાળા કંપનીના સેન્દ્ટર પર જાય તયારે 
ગ્રાહકને તેની જરૂરરયાત મજુબના વીજ જોડાણ માટે થતા ચાર્જ (અનામત રકમ) 
તથા રફક્સ સધવિસ લાઈન ચાર્જ, રજીસ્ટડષ ચાર્જ અને ટેસ્ટ રીપોટષ ફી અંગ ે
જણાવવામા ંઆવે છે.  
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નામદાર ગજુરાત ધવદ્યતુ ધનયતં્રક આયોગ દ્વારા મજૂંર કરેલ ચાજીસ વસલુ કરવા 
અંગેના હકુમની નકલ આપવામા ંઆવતી નથી તથા તેમના દ્વારા મજૂંર કરેલ 
ચાજીસની જાણ સામાવાળા વીજ કંપનીના સેન્દ્ટર પર નોટીસ બોડષ પર પણ 
લગાવવામા ંઆવેલ નથી. અમદાવાદ ખાતે સામાવાળા વીજ કંપની વીજ પરુવઠો 
પરૂો પાડતી એક જ લાઈસનં્દ્સી છે જેથી દરેક ગ્રાહક સામાવાળા વીજ કંપની પર 
ધવશ્વાસ રાખી ચાજીસ િરી દેતા હોય છે. અરજદારે પણ તે મજુબ ચાજીસ િરેલા 
છે, પરંત ુસામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા ગ્રાહકોનો ધવશ્વાસઘાત કરી, વધ ુચાજીસ 
વસલુલે છે.  

 અરજદારે પેરા ન.ં ૨.૬ મા ં દશાષવ્યા મજુબ રૂ.૩૦૦૦/- વધ ુવસલુ કરવા અંગ ે
સામાવાળા વીજ કંપનીને પત્ર લખેલ, જેનો કોઈ પ્રતયતુ્તર વીજ કંપની દ્વારા 
આપવામા ંઆવેલ ન હોઈ, ફોરમમા ંફરરયાદ દાખલ કરવાનુ ંકારણ ઉભ ુથયેલ. 
જ્યારે ફોરમે અરજદારની ફરરયાદ બ ેવર્ષ જુની હોવાનુ ંનોંિી ક્લોઝ ન.ં૨.૩(૩), 
નોરટરફકેશન ન.ં૨/૨૦૧૧ મજુબ હાલની ફરરયાદ ફોરમની સત્તામા ંન હોવાનુ ંદશાષવી 
હકુમ કરેલ છે જેની સામે ધવદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષ અપીલ કરેલ છે. સામાવાળા વીજ 
કંપનીએ અરજદારની વીજિાર વિારાની અરજી અન્દ્વયે રૂ.૩૦૦૦/- વધ ુવસલુેલ 
છે કે નહીં તેનો કોઈ જવાબ ફોરમ સમક્ષ રજૂ કરેલ નથી, જેથી સામાવાળા વીજ 
કંપનીનો ધપ્રભલમીનરી ઓબ્જજેક્શન રદ્દ કરવા અરજી કરી.  

(૨) ધપ્રભલમીનરી ઓબ્જજેક્શનના પેરા ન.ં૨ અંગે અરજદારે જણાવેલ કે સદર સધવિસ વર્ષ 
૨૦૧૭મા ં મે. શારદા ડેધસગ્નો ટાઈલ્સ પ્રા. ભલધમટેડથી મે. બસંલ ટે્રરડિંગ કંપનીના 
નામ પર કરાવેલ છે. સદર બનેં્ન કંપનીના પ્રોપ્રાઈટર એક જ છે. ફોરમ સમક્ષ બનેં્ન 
પૈકીના નામે અરજદારે ફરરયાદ દાખલ કરેલ છે. બનેં્ન પૈકીમા ંબેધનફીશયલ પાટી 
એક જ છે, જેથી મે. બસંલ ટે્રરડિંગ કંપનીના નામે ફોરમે ફરરયાદ નોંિતા ંવાિંો 
લેવામા ં ન આવેલ. જૂના ગ્રાહકના વીજ કંપન્ની પાસેના ં લેણા ં નવા નામફેર 
કરાવનાર ગ્રાહકને મળવાપાત્ર નથી તે જોગવાઈ સામાવાળા કંપનીએ સ્પષ્ટ કરેલ 
નથી. 

(૩) સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા નામફેર કરતી વખતે અરજદાર પાસે ના-વાિંા 
પ્રમાણપત્ર લીિેલ છે, જેની નકલ તથા વીજભબલ તથા છેલ્લા વીજભબલ િયાષ 
અંગેની નકલ રજૂ કરી. ના-વાિંા પ્રમાણપત્રમા ંજૂના તેમ જ નામફેર કરાવનાર 
નવા ગ્રાહક એમ બને્ન ગ્રાહકોના હસ્તાક્ષરની નકલ લેવામા ં આવેલ છે. સદર 
દસ્તાવેજો સામાવાળા કંપનીએ લોકપાલ સમક્ષ રજૂ કરવા અંગ ેઅરજદારે અરજ 
કરી. 

(૪)     ધપ્રભલમીનરી ઓબ્જજેક્શનના પેરા ન.ં૩ અંગે અરજદારે જણાવેલ કે મળૂ અપીલમા ં
ગ્રાહક ન.ં૬૯૨૮૬ બતાવેલ છે, પરંત ુમદુ્દા ન.ં૩ મા ંસધવિસ ન.ં૬૯૨૩૯૦ બતાવેલ છે 
જે એક ધપ્રિંટીંગ ભલૂ છે, જે અંગે અરજદારે સામાવાળાને જાણ પણ કરેલ હતી જેથી 
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સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા લેવામા ં આવેલ વાિંો અથષ વગરનો છે, જેનો 
અરજદાર અસ્સ્વકાર કરે છે.  

(૫) સામાવાળા વીજ કંપનીના જવાબના પેરા ન.ં૧ અંગે અરજદારે Section No.62(6) 

of Electricity Act,2003 ની જોગવાઈને ધ્યાને લવેા અરજ કરી. અરજદારે 
જાહરેનામા ન.ં૨/૨૦૧૧, ક્લોઝ ન.ં ૩.૩.૭ “Issue of order” ને ધ્યાને લઈ ધનણષય 
કરવા ધવનતંી કરી. 

(૬) સામાવાળા વીજ કંપનીના જવાબના પેરા ન.ં૨ અંગે અરજદારે જણાવેલ કે Fixed 

service line chargeની મારહતી પસુ્સ્તકાના પેજ ન.ં૨૧ ના પેરા ન.ં૩ મા ંવિારાના 
રૂ.૩૦૦૦/- મજુબ – where it is necessary to install more than one 

meter (lighting and motive power) Rs.3000/- per additional meter 

will be charged. આમ કોઈપણ સધવિસમા ં જ્યારે વિારાનુ ં મીટર સ્થાધપત 
કરવાનુ ંથાય તયારે fuse/MCB અને વાયર તથા અન્દ્ય સામગ્રી વાપરવી પડે છે 
તયારે Fixed service line charge ઉપરાતં રૂ.૩૦૦૦/- વધ ુવસલુવામા ંઆવતા 
હતા. આમ, રૂ.૩૦૦૦/- તે વિારાનુ ંમીટર સ્થાધપત કરવાનો ચાર્જ હતો તે સ્પષ્ટ 
થાય છે, જે મીટર બોક્ષ અંગનેો ચાર્જ ન હતો. સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા હજુ 
પણ વિારાનુ ંમીટર સ્થાધપત કરવાનો ચાર્જ વસલુ કરાય છે, જે અંગ ેઅરજદારે 
નીચે મજુબની ધવગતો રજૂ કરી. 
(a) ગ્રાહક ન.ં૧૦૦૪૧૪૫૪૩ કોમધશિયલ વીજ જોડાણ ૧ રક.વોટના 

વીજિારમાથંી ૧૦ રક.વોટ વીજિાર કરવા માટે Fixed service line 

charge રૂ. ૧૨૦૦૦/- વસલુલે છે, જેમા ં૧ રક.વોટ લાઈટીંગ પાવર અને 
૧૦ હો.પા. મોટીવ પાવર, આમ બને્ન માટે NRGP tariff હઠેળ એક જ 
મીટર સ્થાધપત કરેલ છે. 

(b) ગ્રાહક ન.ં ૧૦૦૧૯૬૩૬૯ મા ંહયાત residential વીજ જોડાણ ૧ રક.વોટ 
પાવરમા ંવિારાના ૫ હો.પાવર મોટીવ પાવર અને ૧ રક.વોટ કોમધશિયલ 
લાઈટીંગ પાવર માટે Fixed service line charge રૂ. ૧૫૦૦૦/- િરેલ 
છે. સદર સધવિસમા ંRGP and Non-RGP બે ટેરીફ લાગ ુપડતા હોવાથી 
મીટર બોક્ષમા ંબે મીટર સ્થાધપત કરેલ છે. 

(c) ઉપયુષક્ત (a) and (b) બને્ન સધવિસમા ંવિારાનો લોડ ૧૨ રક.વોટના સ્લેબમા ં
માગંેલ છે. નામદાર જકષ દ્વારા મજૂંર થયેલ ઓડષર ન.ં૧૩૭૭ 
તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૪ ની નકલ રજૂ કરી, અરજદારે જણાવેલ કે સધવિસ 
ન.ં૧૦૦૧૯૬૩૬૯ મા ં Fixed service line charge ૧૨૦૦૦+૩૦૦૦ = 
૧૫૦૦૦/- વસલુેલ છે. બનેં્ન સધવિસમા ંલગાવેલ મીટરબોક્ષની સાઈઝ એક 
સરખી છે. ગ્રાહક ન.ં૧૦૦૪૧૪૫૪૩ મા ંએક જ મીટર સ્થાધપત કરેલ છે. 
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આમ બને્ન ગ્રાહકોની ધવગતને ધ્યાને લતેા ંસામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા 
રૂ.૩૦૦૦/- મીટરબોક્ષના નહીં પરંત ુવિારાના મીટર બોક્ષના વસલુેલ છે.  

 વર્ષ ૨૦૧૧ પછી વિારાનુ ંમીટર સ્થાધપત કરવાનુ ંબિં કયાષ પછી પણ 
આવા રૂ.૩૦૦૦/- વધ ુવસલુવાનુ ંચાલ ુરાખેલ હત ુ,ં અને હાલમા ંપણ સદર 
ચાર્જ વસલુવાનુ ંચાલ ુરાખેલ. આમ, સામાવાળા વીજ કંપનીએ મીટરબોક્ષ 
અંગેની ખોટી રજૂઆત કરેલ છે, જેને ધ્યાને લઈ ધનણષય કરવા ધવનતંી કરી.  

(d) સામાવાળા કંપનીની મારહતી પસુ્સ્તકામા ંFixed service line charge 
ની વસલુાત અંગે દશાષવેલ છે, જેમા ંદશાષવેલ Terms and Conditions 

જે અરજદારને લાગ ુન પડતી હોવા છતા ં રૂ.૩૦૦૦/- વધ ુવસલુવામા ં
આવેલ છે.  

(૭)  સામાવાળા વીજ કંપનીના જવાબના પેરા ન.ં૩ અંગ ેજણાવેલ કે Tariff revision 

2011 પછી જે તે ગ્રાહકો પાસેથી સામાવાળા વીજ કંપનીએ વિારાનુ ંમીટર સ્થાધપત 
કરવાનો ચાર્જ અંગ ેરૂ.૩૦૦૦/- વસલુલે છે તે તદ્દન ખોટંુ છે. અરજદાર પાસેથી 
પણ રૂ. ૩૦૦૦/- વધ ુવસલુલે છે, જે કાયદાની રૂએ પરત આપવા જોઈએ.  

 તા. ૦૧.૦૭.૨૦૧૪ પછી પણ સામાવાળા કંપનીએ વીજ જોડાણમા ંવિારો માગંતા 
ગ્રાહકો પાસેથી વિારાન ુમીટર સ્થાધપત કરવાનો ચાર્જ વસલુવાનો ચાલ ુરાખેલ 
હતો, જે અંગ ેગ્રાહકોને જાણ થતા,ં તથા સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા કોઈ જવાબ 
ન અપાતા,ં સદર ગ્રાહકો દ્વારા ફોરમ સમક્ષ ફરરયાદ દાખલ કરવામા ંઆવેલ, અને 
ફોરમે સદર વધ ુવસલુેલ રકમ રૂ.૩૦૦૦/- પરત કરવા હકુમ કયાષ બાદ સામાવાળા 
વીજ કંપનીએ રૂ.૩૦૦૦/- વસલુવાના બિં કરેલ છે. આ અંગે અન્દ્ય ગ્રાહકોને જાણ 
થાય અને ગ્રાહકો ફોરમ સમક્ષ ફરરયાદ ન કરે તે હતેથુી સામાવાળા વીજ કંપનીએ 
પોતાની reputation બચાવવા ગ્રાહકો પાસેથી વધ ુવસલુલે રૂ.૩૦૦૦/- કેટલા 
ગ્રાહકોને પરત આપેલ છે તે અંગ ેસ્પષ્ટ હકીકત જણાવેલ નથી. સામાવાળા વીજ 
કંપનીએ રૂ.૧.૫ કરોડ ગ્રાહકોને ચકુવ્યા છે, એવી રજૂઆત કરી નામદાર લોકપાલ 
સમક્ષ સહાનભુધૂત મેળવવા પ્રયતન કરેલ છે. સામાવાળા કંપનીએ આવા રૂ.૩૦૦૦/- 
વર્ષ ૨૦૧૧ થી સતત સાત વર્ષથી વસલુેલ છે, અને ફોરમ સમક્ષ ફરરયાદ દાખલ 
કયાષ બાદ સદર ચાર્જ વસલુ કરવાનુ ંબિં કરવામા ંઆવેલ છે, જે હકીકતને ધ્યાને 
લેવા અરજ કરી. 

(૮) સામાવાળા વીજ કંપનીના જવાબના પેરા ન.ં૪ અને ૫ અંગે અરજદારે જણાવેલ કે 
સામાવાળા વીજ કંપનીએ Fixed service line charge અંગે વર્ષ ૨૦૧૨ મા ંકરેલી 
revision અરજીમા ંપાવર વિારાની અરજી માટે સ્લેબના તફાવતની વાત કરેલ 
હતી. નામદાર ગજુરાત ધવદ્યતુ ધનયતં્રક આયોગે પણ સ્લેબના તફાવતની વાત 
સમજીને હકુમ કરેલ છે અને તેથી વીજ કંપનીએ જુલાઈ,૨૦૧૪ પછી સ્લેબ તફાવત 
મજુબના નાણા ંઆજરોજ સિુી વસલુેલ છે. હવે વીજ કંપનીને સ્લેબ તફાવતને 
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બદલે સ્લેબ મજુબના નાણા ંવસલુવાની ઈચ્છા હોય તો નામદાર ગજુરાત ધવદ્યતુ 
ધનયતં્રક આયોગમા ંrevise  અરજી કરી શકે છે. તેઓની સદર રજૂઆત અસ્થાને 
છે.  

(૯) સામાવાળા વીજ કંપનીના જવાબમા ંપેરા ન.ં૬ અંગે અરજદારે જણાવેલ કે વીજ 
કંપનીએ સનુવણીમા ંવર્ષ ૨૦૦૫ ની Fixed service line charge ની મારહતી 
પસુ્સ્તકા બતાવેલ છે, પણ રજૂ કરેલ નથી. નામદાર ગજુરાત ધવદ્યતુ ધનયતં્રક 
આયોગ પાસેથી મેળવેલ Fixed service line charge ના હકુમની નકલ રજૂ 
કરેલ નથી. કોઈ અગમ્ય કારણોસર નામદાર જકષ પાસેથી મેળવેલ Fixed service 

line charge ના હકુમની નકલ વીજ કંપનીએ રજૂ કરેલ નથી અથવા નામદાર 
ગજુરાત ધવદ્યતુ ધનયતં્રક આયોગની મજૂંરી વગર Fixed service line charge 

વસલુવાનુ ંશરૂ કરેલ હોય તેમ લાગી રહલે છે. સામાવાળા વીજ કપંનીએ નામદાર 
ગજુરાત ધવદ્યતુ ધનયતં્રક આયોગ પાસેથી મેળવેલ હકુમની નકલ ન હોય તયારે 
પરુવા તરીકે રેકોડષ પર જોવા મળેલ Fixed service line charge ની મારહતી 
પસુ્સ્તકામા ંજણાવેલ બાબતને જ સાચી બાબત તરીકે માન્દ્ય રખાય. સામાવાળા 
વીજ કંપની પરુાવા રજૂ ન કરી તે અંગે ખોટી રજૂઆત કરી રેકોડષ પરની સાચી 
બાબતને ખોટી સાભબત કરવા માગ ે છે, જેથી કંપનીની પરુાવા વગરની તમામ 
બાબતને અરજદારે નકારેલ છે. ઉપયુષક્ત દશાષવ્યા મજુબ રૂ.૩૦૦૦/- જે વધ ુ
વસલુલે છે તે રકમ મીટર કે મીટરબોક્ષ અંગેની નથી, પરંત ુએક સધવિસમા ંએક 
કરતા ંવધ ુમીટર માટે વિારાનુ ંમીટર સ્થાધપત કરવાનો ચાર્જ છે.  

(૧૦) સામાવાળા વીજ કંપનીએ અરજદારની મખુ્ય રજૂઆતના પેરા ન.ં૭.૮ થી ૭.૧૧.૨ 
મા ંદશાષવેલ કાયદાકીય બાબતોનો જવાબ રજૂ કરેલ નથી તેમજ ઈન્દ્કાર કરેલ નથી, 
જેની નોંિ લવેા જણાવેલ. 

(૧૧) સામાવાળા વીજ કંપનીએ વર્ષ ૨૦૦૫ મા ં Fixed service line charge માટે 
નામદાર ગજુરાત ધવદ્યતુ ધનયતં્રક આયોગની મજૂંરી મેળવી છે કે કેમ તે અંગે ધનણષય 
કરવા તેમજ અરજદારની સદર ફરીયાદ અંગે ન્દ્યાધયક ધનણષય કરવા ધવનતંી કરી.    

૨.૧૩. અરજદારની તા.૧૭.૦૮.૨૦૧૮ ની રજૂઆતના સદંિે સામાવાળા વીજ કંપનીએ 
તા.૧૪.૦૯.૧૮ ના રોજ જવાબ પાઠવેલ છે જે અંગે અરજદારે ઉપયુષક્ત પેરામા ંદશાષવ્યા 
મજુબની ધવગતના સદંિષમા ંવધ ુરજૂઆત નીચે મજુબ કરી. 
સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા fixed service line charges ની મારહતી પસુ્સ્તકામા ં
વિારાના રૂ.૩૦૦૦/- બાબતે જુદી જુદી રીતે સ્પષ્ષ્ટકરણ કરવામા ંઆવેલ છે. અરજદારની 
ફરરયાદ સદંિે સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા કોઈ નવુ ંસ્ટેન્દ્ડ ન લતેા ંગેરસમજ ઉિી કરેલ 
છે. સામાવાળા વીજ કંપની ગ્રાહકોને મારહતી આપવા માગતી હોય તો fixed service line 

charges ની મજૂંરીની નકલ તેની website પર અને તમામે તમામ કેન્દ્રો પર જાહરેમા ં
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લગાવવી જોઈએ. Consumer Charter ની ધવગત પણ વીજ કંપનીના કેન્દ્રો પર જાહરેમા ં
લગાવવી જોઈએ જેથી ગ્રાહકોને તે અંગે જાણકારી પ્રાપ્ત થઈ શકે.              

3.0. Respondent has represented the case as under: 

3.1. Preliminary objection has been taken by Respondent as under: 

(1) appellant is seeking refund of an amount which was collected 

from erstwhile Sharda Designo Tiles Pvt. Limited (previous 

consumer) by the Respondent company in the year 2014 by 

way of service line charges before revised order of the GERC. 

Appellant had filed complaint before CGRF on 05.04.2018 

which is after a period of four years from when the cause of 

action arose. Hence Appellant has filed his complaint before 

CGRF and subsequently before Ombudsman under Sub-

section 42(5) and 42(6) of the Electricity Act,2003. CGRF and 

Ombudsman Regulations,2011 govern both the statutory 

bodies and as per this Regulations, Appellant has delayed 

the filing of complaint much beyond the prescribed period of 

two years. Therefore, Respondent company takes 

preliminary objection on the maintainability of this appeal, 

unless Hon’ble Ombudsman decides to go into the merits of 

the Appeal.  

(2) Respondent company objects to the fact that the appellant 

has any locus stand to the relief asked as it was not in 

existence until 2017, that is to say, name change in the 

service number of the Appellant, company took place in 2017 

from the previous consumer to proprietor M/s. Bansal 

Trading Company. Hence, pray for refund pertaining for the 

year 2014, during which the previous consumer was existing 

registered consumer and not the Appellant. Therefore, the 

fact that Appellant is misleading the proceeding and need not 

be entertained as it is not an affected party and it is a 

separate entity.  
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(3) In the appeal, Appellant has mentioned the service 

No.692390, whereas on checking it was found that the 

service number of Appellant is 692386. Respondent 

company has objected the contradictory information 

provided by Appellant in the appeal. 

(4) Respondent company has objected the letter dated 05.02.18 

addressed to Respondent company by the previous 

consumer for the very fact the supplier-consumer 

relationship between the previous consumer and the 

Respondent company had ended in 2017 due to name 

change and letter demanding for refund is baseless. 

3.2. Respondent has submitted the facts as under: 

(1)  Appellant is a commercial consumer of Respondent company   

vide service No.692386 since November, 2017.  

(2) The previous consumer had applied for extension of 

commercial load and paid Rs.33120/- on 18.04.2014. The 

payment comprises of Security Deposit + Service Line Deposit 

+ Test Report Charges + Registration Charges. 

(3) On 02.11.2017, Appellant had applied for name change by 

submitting various documents along with NOC of previous 

consumer and no issue of refund of service line charges as 

paid in the year 2014 was raised. 

(4) On 05.02.2018, previous consumer addressed a letter to 

Respondent company demanding refund of service line 

charges as paid by him on 18.04.2014. 

(5) The new consumer i.e. Appellant has filed a complaint on 

05.04.18 before CGRF for refund of additional amount of 

Rs.3000/- as paid by the previous consumer on 18.04.14. 

(6) CGRF has rejected the complaint on time-barred ground and 

aggrieved by the order of CGRF, Appellant has filed the 

present appeal. 
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3.3. It is submitted by Respondent that present Appellant had 

approached before CGRF after period of four years for the 

particular grievance. It is beyond the time as per Clause No.2.30(iii) 

as well as Clause No.2.43 of CGRF & Ombudsman 

Regulations,2011, which are as under: 

2.30(iii) In cases where the Complaint/Grievance has been registered two years after 

the date on which the cause of action has arisen  

 

2.43 :The Forum shall not be bound to follow the procedure prescribed in the Civil 

Procedure Code, 1908 (5 of 1908) or the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) in 

its proceedings. 

 

From the above it is evident that Appellant has slept over any of his 

rights that could have arisen if the complaint was made in the time 

period mentioned above. Whenever it appears that the claimant 

lost time or whiled it away and did not rise to occasion in time for 

filing their complaints, then in such cases Court should be very 

slow in granting relief to the claimant who wake up late in the day. 

The Court cannot come to the rescue of such persons when they 

themselves are guilty of “waver and acquiescence”. This principle 

has even been followed by the Apex Court in a number of matters 

pending before it. Hence, on this ground, appeal should be rejected.  

3.4. It is submitted that the issue of refund of service line charges has 

arisen in the context of misunderstanding that has stepped in the 

mind of appellant that the additional Rs.3000/- was collected by 

way of meter charges. It is pertinent to note that Respondent 

company has never had levied meter charges while calculating 

service line charges since more than 30 years as Respondent was 

always charging only meter rent till tariff order of 2018. The 

additional amount of Rs. 3000/- from the period of 2005-2014 was 

levied as service line charges for the purpose of additional/change 

in size of meter box, fuse etc. From the period of 01.07.2014-2017 

it was refunded back as it was not approved by the GERC as per 

approval letter dated 24.06.2014. 



  Case No.58/2018 

  Page 11 of 21 
 

3.5. It is submitted that as per the allegations of appellant in the appeal 

regarding installation of two meters, it is clarified that earlier 

Respondent company was giving motive power and KW power as 

per separate tariff for the same. The said practice was discontinued 

due to Tariff order of 2011 wherein motive power and KW power 

were made the same.  

3.6. It is submitted that GERC had addressed a letter to Respondent 

company in relation to its application dated 22.08.2012 regarding 

approval for revised service line charges which was approved by it 

on 24.06.14 w.e.f. 01.07.2014 wherein service line charges were 

given a new slab. The service line charges were approved by GERC 

for the load above 12 KW up to 20 KW was approved at Rs.21000/- 

as opposed to Rs. 22,000/- proposed by Respondent. In the same 

way load exceeding 20 KW was approved at Rs. 21000 + Rs.1100 

per KW as opposed to Rs. 22000 + Rs. 1100 per KW proposed by 

Respondent.  

3.7. It is submitted that the allegation of Appellant that if the 

Respondent company has refunded service line charges of 

Rs.3000/- each after approval letter issued by GERC on 

24.06.2014 then it should refunds the service line charges of 

Rs.3000/- each even prior to such date, does not hold ground as 

the approval letter of GERC came with specific instruction that 

such rates are to be levied only from 01.07.14 as Rs.3000/- was 

not approved by GERC and also there was no retrospective 

implementation of the same and therefore refund/repayment of the 

said collected amount prior to 01.07.2014 can be ruled out on this 

ground. There was a strict adherence to such approved rates and 

accordingly the same was levied. In cases, wherein there was any 

default in complying with the said approval letter, the extra amount 

was refunded back. The process of refund was initiated in 

furtherance to the approval letter of the GERC. 
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3.8. It is submitted that Appellant has challenged the contents of Page 

No.20 and 21 of the Customer Information guide published in 2005 

by the Respondent company for the benefit of its consumers 

starting from how to apply for new connection to any technical and 

commercial compliances to be made with which was more like a 

user guide to prevent any trouble that the consumer might have to 

go through to get a new connection/name change/shifting/ 

reduction/extension etc. The Customer Information Guide was 

published in the year 2005 and at that time there was no bar on 

installation of two meters as per the tariff order and the cost of the 

meter was never recovered even then as Respondent company was 

only recovering meter rent charges. Therefore the cost was 

recovered only towards new boxes/change in size box/fuse etc as 

mentioned earlier. Even otherwise, there always is a disclaimer 

mentioned in the Guide which specifically states that it is not a 

comprehensive guide and can be subjected to changes. 

3.9. Vide letter dated 12.09.18, Respondent has reiterated certain 

points of its reply and submitted as under: 

(1) The allegations made by Appellant that Respondent has not 

displayed approved rates of estimated charges at Customer 

Care Centre, has no strong ground herein. 

 On reverse side of energy bill, Respondent has provided the 

details of tariff structure, government duty, consumption 

trend of the service number, along with details of CGRF and 

its telephone number. 

(2) Respondent had denied the contents of Para No. 2.1, 3.1, 4 

and 4.1 of rejoinder appeal dated 16.08.18. It is stated that 

supply cost incurred by consumer does not include meter 

charge. Respondent has charged meter rent till tariff order of 

2018. 
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(3) Respondent does not think fit to reply anything in present 

proceedings as the other consumers are not parties to the 

present appeal. 

(4) It is stated that if taking into consideration of approval letter 

of GERC it would have charged all its consumers the same 

amount as mentioned in the approval letter instead of 

charging differential amount to be collected.  

(5) The information guide published by the Respondent are 

basic guidelines and there is no requirement of approval of 

GERC of the same. Appellant is changing its stand from 

meter change to additional meter installation and this 

cannot be taken as a fresh contention at this stage of the 

Appeal. 

(6) The content of appeal Para No.7 is not applicable in this case 

and service line charges is charged as per Clause 4.1 of 

GERC Notification No.9 of 2005.     

3.10. In light of the above, Respondent has stated to reject the appeal of 

Appellant on the preliminary ground of limitations.    

        ::: 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. The subject matter is for excess recovery of fixed service line 

charges by Respondent at the time of extension of load. Appellant 

has raised the issue regarding recovery of fixed charges by 

Respondent and stated that whether it was approved by GERC in 

the year 2005. 

4.2. As per Para 2.1, Application for additional load from 12 KW to 20 

KW in service No.692386 under NRGP tariff category, was 

registered on 18.04.2014, and the estimated amount of Rs.33120/- 

was paid on 18.04.2014 vide MR No.28547565. 
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 Break up of amount collected by Respondent is as under: 

 Security Deposit:  Rs.   24000/- 

 Service line deposit: Rs.     9000/- 

 Test Report fee  Rs.         20/- 

 Registration charges: Rs.   100/- 

 Total:    Rs.   33120/- 

4.3. In this case, as per statement of Respondent that previously the 

connection was in the name of Director, M/s. Sharda Designo Tiles 

Pvt. Limited, and after change of name present consumer is 

Appellant i.e. Director, Bansal Trading Company, and therefore, 

Appellant is not eligible to ask refund of estimated amount paid 

earlier by previous consumer. Incoming party (Appellant) has to 

bear the said amount for making service related action i.e. name 

change/additional load/reduction of load as per provisions of 

Supply Code. In similar way, if estimated amount is paid by original 

applicant and by way of name change to Appellant and in such 

case if any amount needs to be refunded, then in that case present 

consumer i.e Appellant is eligible to get refund of the said amount. 

Appellant has referred the draft of No Objection Certificate as asked 

under common practice for change of name purpose and 

mentioned that the wording regarding any dues/refund related 

with the service line and asked the consent of both the parties by 

Respondent in view of the same Appellant is eligible to file present 

grievance. The dues/refund amount is attached with the 

consumer/service number and Appellant is attached with service 

number for which estimated amount was recovered by Respondent 

at relevant point of time in this case. Therefore, appeal of Appellant 

requires to be viewed as considered.  

4.4. The present grievance is developed by Appellant with knowing the 

directives given by CGRF, TPL, Ahmedabad vide order dated 

15.09.2017, in case No.49/2017, regarding refund of fixed service 

line charges. In reference to that, Appellant had requested 
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Respondent vide letter dated 12.01.2018 to refund Rs.3000/-  

recovered as additional amount as fixed service line charges as per 

recovery schedule as published by Respondent. Later on, due to 

non-reply by Respondent, grievance of refund of estimated charges 

was developed before CGRF. The issue herein concern is recovery 

of fixed service line charges in case of additional load demand 

application dated 14.04.2014. 

4.5. To deal with above issue it is required to refer that grievance of 

Appellant is well within criteria as specified under Notification No.2 

of 2011 or otherwise.  For that it is required to refer the following 

definition. 

Section 1.5(h): 
“Grievance” shall mean a grievance of the Consumer arising out of the failure of the 

Licensee to register or redress a Complaint, and shall include any dispute between 

the Consumer and the Licensee with regard to any Complaint or with regard to any 

action taken by the Licensee in relation to or pursuant to a Complaint.  

 

Section 1.5(d): 
“Complaint” means any complaint made by a Complainant, either in writing, 

including e-mail and facsimile modes, or verbally over phone if such numbers are 

specified by a Licensee for lodging complaints, or by visiting personally such offices 

of the Licensee which are designated by the Licensee for registering the complaints, 

to a Licensee, which may, without limitation, include complaints relating to:  

     i.  any fault, imperfection, shortcoming or inadequacy in the quality, nature and 

manner of performance which has been undertaken to be performed by the 

Licensee in pursuance of a licence and/or any contract or agreement or under 

the Electricity Supply Code or in relation to Standards of Performance of 

Licensees, as specified by the Commission;  

    ii.  any unfair trade practice or restrictive trade practice which has been adopted 

by the Licensee in providing Electricity Service; or  

    iii.  Electricity Services which are being offered for use to the public in 

contravention of the provisions of any applicable law including safety code, 

rules and regulations, as prescribed by competent authorities under the 

relevant laws or established through prudent industry practices, and as a result 

whereof the life and safety of the human beings, livestock or property is put 

at risk and endangered.  

 

Section 1.5(l)  
“Representation” shall mean the representation made to the Ombudsman by a 

Complainant who is aggrieved by the order of the Forum (including the dismissal 

order), or non-redressal of his Grievances by the Forum within the specified time in 

accordance with the guidelines or non-implementation of Forum’s order by Licensee 

within the specified time.  
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 Further it is required to refer Clause 2.30(ii) of Chapter-2 of 

Notification No.2 of 2011, regarding limitations/ pre-conditions for 

submission of grievance. 

(i) xxxxxxxxxxxx 

(ii) In cases where the complaint/grievance has been registered 

after two years after the date on which the cause of action 

has arisen. 

Referring to above and as per submission of Appellant that 

estimated charges recovery of Respondent and part of estimated 

charges refunded to other consumers by Respondent came to 

knowledge of Appellant vide issuance of order in case No.49/2017 

dated 15.09.2017. Therefore, with knowledge of excess amount 

refund directives and eligible fixed service line charges as published 

by Respondent, the present grievance was developed and by way of 

letter dated 12.01.2018 it was presented before Respondent but it 

was not complied by Respondent. Therefore, grievance was filed 

before CGRF.  

On above circumstances, issue involved is in recovery of fixed 

service line charges from the prospective applicants by 

Respondent. Respondent has published abstract for fixed service 

line charges recovery as a common practice. To check the common 

practice which has been adopted by Respondent in providing 

electricity services, the present issue falls under the purview of 

definition of grievance and therefore present appeal of Appellant is 

allowed. 

Notification (Expenditure recovery regulation) No.9 of 2005 speaks 

about licensee’s power to recover expenditure incurred in providing 

supply and other miscellaneous charges: 

Chapter IV: 

(4) Provisions for Low Tension Supply. 

4.1.“In case of applications for Low Tension supply, where such supply requires only 

laying the service line from the existing distributing main to the consumer’s premises, 

the Distribution licensee shall estimate the cost of service line and the cost of terminal 
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and metering arrangements at the premises of the consumer, but not including the cost 

of meter. The estimate of the cost of electric line, electrical plants and metering 

arrangements shall be based on the latest cost data as published by the Distribution 

Licensee.  

In respect of above consumers the Distribution Licensee may dispense with the 

process of preparation of detailed individual estimate and instead charge on the basis 

of per KW of contracted load and per Meter rate. Although, it will not prepare 

individual estimate, the Distribution Licensee shall maintain the cost incurred in 

respect of such categories of the consumers who are provided with electricity only 

through extension of service line (without undertaking any of the work like DTR or 

laying of HT line). The average cost incurred (according to the latest cost data as 

published by the Distribution Licensee) shall be used as the yard Page 8 of 24 stick for 

determining the per kW cost of these categories of consumers. 
 

According to above, Respondent has framed fixed service line 

charges abstract based on an average cost per KW load demand. 

Respondent can recover the charges as per KW basis from LT 

consumers. 

Here, Respondent had prepared a booklet for recovery of estimated 

charges from the prospective applicants which are as under: 

Annexure-C. 

Service line charges: 

Table of charges towards service line for all applications under 

100KW. 

Load in KW (Aggregate)   Charges (In Rs.) 

Not exceeding 2 KW 3500/- 

Exceeding 2KW but not exceeding 6KW 5000/- 

Exceeding 6KW but not exceeding 12KW 8500/- 

Exceeding 12KW but not exceeding 20KW 14500/- 

Exceeding 20KW but not exceeding 40KW 20000/- 

Exceeding 40KW but not exceeding 60KW 30000/- 

Exceeding 60KW but not exceeding 80KW 60000/- 

Exceeding 80KW but not exceeding 100KW 90000/- 

 

The licensee shall recover service line charges as per above table. 

Terms and Conditions: 

(1) Motive Power load (HP load) will be converted to the 

equivalent load in Kilo Watt at 1 HP = 0.746 KW.  

(2) Rs.8500/- will be charged if the applicant wishes to have 

three phase connection. 
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(a) For all installations (other than Motive Power) up to and 

inclusive of 6 KW of load. 

(b) For Motive Power installations other than agriculture not 

exceeding 2 HP in aggregate. 

(3) Where it is necessary to install more than one meter (lighting 

and Motive Power), Rs.3000/- per additional meter will be 

charged. 

(4) All fractional load will be rounded off to the next higher 

integer for the purpose of calculation of service line charges 

e.g. 2.2 KW will be charged at Rs.5000/- i.e. as per the “more 

than 2 KW and less than 6KW” slab. 

(5) Sub-station land and super structure shall be provided by 

the applicants as per company’s requirement at the place 

decided by the company. 

(6) The applicant is required to ensure that the applied load is 

equal to the connected load (on site). 

4.6. Methodology of recovery of service connection charges from the 

consumers is within purview of GERC and KW based recovery of 

charges towards service line, transformer centre and service 

connection charges are for new/existing connections from 

prospective LT consumers. KW based fixed charges recovery is to 

be in accordance with provisions 4.1 of Notification No.9 of 2005. 

4.7. The issue involved herein is related with recovery of estimated 

charges at the time of asking additional load demand by the 

Appellant. The estimated amount as per above Para No.4.2 was 

paid on 18.04.2014. 

 The service line deposit of Rs.3000/- is recovered by Respondent 

for the additional load demand of 12KW to 20KW. The slab as 

mentioned in Para No.4.5 as per booklet published by Respondent, 

load demand of Appellant falls in the range of 12 KW to 20KW and 

up to 20KW load demand no charges are required to be recovered 
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from the Appellant even though Respondent has recovered 

Rs.3000/- against service line deposit.  

 Again from the observation of receipt of payment and head of 

collected amount, it is viewed that service line charges and service 

line deposit are the same or different. 

 As per fixed service line charges, it is found on KW basis as per 

booklet published by Respondent. While service line deposit is a 

different head and amount collected as deposit and amount of 

deposit needs to be finalized after completion of works. Both the 

heads are different. 

 It is viewed from the estimated amount collected by Respondent 

that Rs.3000/- was recovered as a service line deposit. 

 The connection of Appellant is having one meter since release of 

connection by Respondent as per statement of Appellant and it is 

governed under NRGP tariff presently. Therefore, looking to the 

terms and conditions as published in booklet of Respondent, as per 

Condition No.3, recovery of Service Line Charges of Rs.3000/- is 

not sustained and not eligible as per the abstract framed by the 

Respondent. 

 If recovery of service line deposit of Rs.3000/- is shown as a deposit 

then in that case, after completion of line work, finalization of 

account of deposit work bills are to be worked out by the 

Respondent as per accounting manner as per Chapter VII of 

Notification No.9 of 2005. 

Respondent had fixed up the service line charges as per KW basis 

and has having practice for recovery of the same since long in 

accordance with Provisions No. 4.0 of Notification No.9 of 2005. 

With consideration of the same, recovery of service line deposit 

from the Appellant is not relevant to the amount specified under 

different slabs of load demand.      

4.8. Prior to GERC approval letter No.1377 dated 24.06.2014, Appellant 

as well as Respondent has not obtained the approval of GERC for 



  Case No.58/2018 

  Page 20 of 21 
 

recovery of fixed service line charges as per KW basis. Appellant 

has produced letter No.1377 of 24.06.14 of GERC for fixed service 

line charges. As per said letter, said charges are applicable w.e.f. 

July,2014. GERC has noted reference letter No. NIL dated 

22.08.2012 submitted by Respondent for proposal for revision of 

service line charges, which proves that as per the proposal for 

revision of service line charges, approval was sought by 

Respondent from GERC and same was approved by GERC vide 

letter No.1377 dated 24.06.14. Therefore, service line charges as 

approved by GERC are leviable for new connection/additional 

load/shifting of connection from the prospective applicants w.e.f. 

July,2014 only.  

4.9. It is required to refer the SOP of Distribution Licensee Notification 

No.10 of 2005, Chapter XIV, Clause No.14.4, which speaks as 

under: 

 “In order to familiarise consumers of their rights under these Regulations, the 

extracts of the Regulations pertaining to consumer rights should be printed and 

widely publicized from time to time through appropriate media.” 

 As per above provisions Respondent is directed to publish the 

consumers’ rights regarding the electricity services and publish the 

information on the website of the Licensee for the awareness of the 

consumers.    

 It is also directed that Respondent has to follow the provisions 4.11 

to 4.13 of Supply Code,2015 in term of processing of application of 

applicants. 

4.10. From the above mentioned observations, fixed service line charges 

recovery by Respondent is not having any support with reference 

to provisions of Expenditure Recovery Regulation, Notification No.9 

of 2005. As per booklet published by Respondent, for recovery of 

fixed service line charges, recovery of additional Rs.3000/- is not 

justified in term of demand of additional load for slab 15 KW to 20 

KW, where additional load demand of Appellant falls in that slab. 
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Even electricity was supplied to Appellant with installation of one 

meter under NRGP tariff. 

 Considering all above grounds, Rs. 3000/- recovered by 

Respondent is illegal and arbitrary and without approved rate of 

Hon’ble Commission and also against their chart as per Booklet for 

KW basis recovery. Therefore, Respondent is directed to refund 

Rs.3000/- to Appellant if said amount has been recovered as fixed 

service line charges. 

 Compliance report may be submitted within 30 days on receipt of 

this order.             

4.11. I order accordingly. 

4.12. No order as to costs. 

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

 
 

 

               (Dilip Raval) 
                      Electricity Ombudsman 

                      Gujarat State 

 

 
Ahmedabad. 

Date: 27.09.2018. 


