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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં૧૨/૨૦૧૯ 

 

અરજદાર : મે.બરુહાિી મેટલ્સ 
   જી.આઈ.ડી.સી. પ્લોટ િ.ં૨૮૧ 
   ગામ:કુિાડિા-૩૬૦૦૨૩. જી. રાજકોટ. 
   
રજૂઆત કરિાર: શ્રી જે.એિ.ગાધંી, અવધકૃત પ્રવતવિવધ  
    

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા :  કાયયપાલક ઈજિેર 
   પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ 
           ગ્રા્ય વિભાગીય કચેરી, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૪. 
 
રજૂઆત કરિાર:  શ્રી એલ.કે.પરમાર, કાયયપાલક ઈજિેર, 
   પીજીિીસીએલ, રાજકોટ ગ્રા્ય વિભાગીય કચેરી. 
      :: રજૂઆત ::: 
૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, રાજકોટિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી 

ફરરયાદ િ.ં૬૯/ક્િા.૦૩/૨૦૧૮-૧૯ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૧૧૧૧૧-૧૦ 
તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૮ થી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ 
રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૧૨/૨૦૧૯ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા. ૦૫.૦૩.૨૦૧૯ 

તથા તા.૨૬.૦૩.૨૦૧૯ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ. 
૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર કુિાડિા પેટા-વિભાગીય કચેરી ખાતે ગ્રાહક િ.ં ૮૯૬૫૮/૦૫૫૬૯/૯ થી સ્ટીલ પાઈપ 

બિાિિાનુ ંઅિે કરટિંગ કરિાનુ ંઔદ્યોલગક િીજ જોડાણ તા.૩૦.૦૬.૨૦૧૫ થી ધરાિે છે.  
૨.૨. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા અરજદારિા સદર િીજ જોડાણિા િીજ િપરાશ પર વિદ્યતુ શલુ્ક 

૧૦% િે બદલે ૨૫% િસલુ કરિામા ંઆિતો હતો, જે અંગે અરજદારે અિાર િિાર સામાિાળા 
િીજ કચેરીિે લેલખતમા ંજણાિેલ, પરંત ુસામાિાળા દ્વારા કોઈ ધ્યાિ આપિામા ંઆિેલ િથી. 

૨.૩. અરજદારે વિદ્યતુ શલુ્ક સમાહતાય કચેરીિે તા.૨૩.૦૬.૨૦૧૬ િા રોજ  જણાિેલ કે અરજદારિા 
વિદ્યતુ જોડાણ પર વિદ્યતુ શલુ્ક પરરપત્ર વિરૂધ્ધ ૧૦% િે બદલે ૨૫% િસલુિા બાબતે રજૂઆત 
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કરતા,ં તેઓ દ્વારા અરજદારિા િીજ જોડાણિી રૂબરૂ મલુાકાત લેિામા ં આિેલ તેમજ પત્ર 
િ.ં૪૧૫૪૩ તા.૩૦.૧૨.૨૦૧૬ થી હકુમ કરી ૧૦% વિદ્યતુ શલુ્ક િસલુ કરિાિો આદેશ આપિામા ં
આિેલ, જેથી સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા જુિ,૨૦૧૬ થી િીજ િપરાશ પર ૧૦% વિદ્યતુ શલુ્ક 
િસલુ કરિામા ંઆિેલ છે.  

૨.૪. અરજદારિા ઔદ્યોલગક િીજ જોડાણમા ંિીજ જોડાણ ચાલ ુથયા તા.૩૦.૦૬.૨૦૧૫ થી મે,૨૦૧૬ 
સધુીિા િીજ િપરાશ પર સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા ૧૦% િે બદલે ૨૫% વિદ્યતુ શલુ્ક િસલુ 
કરિામા ંઆિેલ, જેિી તફાિતિી રકમ પરત જમા મેળિિા અરજદાર દ્વારા રજૂઆત કરિામા ં
આિેલ, જેમા ંસામાિાળા દ્વારા કોઈ દાદ િ મળતા ંઅરજદારે તા. ૦૧.૧૨.૨૦૧૮ િા રોજ ગ્રાહક 
ફરરયાદ વિિારણ ફોરમ, રાજકોટ ખાતે ફરરયાદ દાખલ કરેલ, જેિા હકુમથી િારાજ થઈ 
અરજદારે સદર રજૂઆત દાખલ કરેલ છે.  

૨.૫. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા ફોરમ સમક્ષ એિી રજૂઆત કરિામા ંઆિેલ કે અરજદાર દ્વારા 
જ્યારે િીજ જોડાણ માગંિામા ંઆિેલ ત્યારે અરજી ફોમયમા ંપાઈપ ફીટીંગ અિે ફવિિચર ફીટીંગ 
હતે ુમાટે િીજ જોડાણ માગંિામા ંઆિેલ, જેથી િીજ િપરાશ િાલણજ્ય િપરાશનુ ંહોય તેવુ ંખોટંુ 
અથયઘટિ કરી વિદ્યતુ શલુ્ક સમાહતાય, ગાધંીિગરિા પ્રિતયમાિ વિયમ વિરૂધ્ધ, ૧૦% િે બદલે 
૨૫% વિદ્યતુ શલુ્ક િસલુ કરિામા ંઆિેલ છે.  

૨.૬. અરજદારે જણાિેલ કે જે તે િખતે િીજ જોડાણ માગંિામા ંઆિેલ ત્યારે ઔદ્યોલગક િપરાશ માટે 
જ માગંણી કરિામા ં આિેલ તથા અરજી ફોમયમા ં પણ િીજ જોડાણ ઔદ્યોલગક હતે ુ માટેનુ ં
દશાયિિામા ંઆિેલ. અરજદાર દ્વારા આપિામા ંઆિેલ ટેસ્ટ રીપોટય , િીજ કંપન્ની દ્વારા જ્યારે 
િીજ મીટર લગાિિામા ંઆિેલ ત્યારે ભરિામા ંઆિેલ ફોમય-૧૫, િીજ કંપિી દ્વારા વિદ્યતુ શલુ્ક 
સમાહતાય, ગાધંીિગરિે મોકલિામા ં આિેલ દસ્તાિેજો તેમજ વિદ્યતુ શલુ્ક સમાહતાય, 
ગાધંીિગરિા અવધકારી દ્વારા ઔદ્યોલગક સ્થળિી લેિામા ંઆિેલ મલુાકાત બાદ જે વિણયય આપેલ 
છે, તે તમામ િસ્ત ુસાલબત કરે છે કે અરજદારિો િીજ િપરાશ ઔદ્યોલગક હતે ુમાટેિો છે, તેમ 
છતા ંપણ િીજ કંપિી દ્વારા ખોટંુ અથયઘટિ કરી, અરજદારિા િીજ િપરાશમા૧ં૦% િે બદલે 
૨૫% વિદ્યતુ શલુ્ક િસલુિામા ંઆિેલ છે, તેિી તફાિતિી રકમ પરત કરિા માટે સામાિાળા 
િીજ કંપિી જિાબદાર છે.  

૨.૭. તા.૨૬.૦૨.૨૦૧૯િા રોજ અરજદારે ઉપર્ુયક્ત દશાયિેલ બાબતો સાથે અન્ય વિગતો િીચે મજુબ 
રજૂ કરી. 
(૧) અરજી પત્રકમા ંઅરજદારે ઔદ્યોલગક હતે ુ દશાયિેલ છે અિે તે મજુબ િીજકર િક્કી 

કરિાિી સત્તા જે તે પેટા-વિભાગીય કચેરીિી છે, પરંત ુ સામાિાળા િીજ કંપિીએ 
અરજદારનુ ંએકમ ઔદ્યોલગક હોિા છતા,ં અિે વિદ્યતુ શલુ્ક પરરપત્રમા ંસામેલ સલૂચિે 
અિગણીિે,૧૦% િે બદલે ૨૫% ગણીિે વિદ્યતુ શલુ્ક િસલુ કરેલ છે.  
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(૨) અરજદારે તેઓનુ ંએકમ ઔદ્યોલગક છે તેમજ મેન્ર્ફેુક્ચરીંગ પ્રોસેસિાળુ છે તે દશાયિતા 
િીચે મજુબિા પરુાિા રજૂ કરેલ. 

 (અ) ગજુરાત તથા સેન્રલ િેટ સરટિરફકેટ  (બ) પ્રથમ કાચા માલનુ ંલબલ. 
 (ક) પ્રથમ ફાઈિલ પ્રોડક્શિનુ ંલબલ.    (ડ)  પ્રથમ ત્રણ માસનુ ંિેટ રીટિય. 
(૩) ડયટુી કલેક્ટરિે તા.૨૩.૦૬.૨૦૧૬ િા રોજ અરજી કરાતા,ં સ્થળ તપાસ કરી અરજીિી 

તારીખથી તા.૨૪.૦૬.૨૦૧૬ િા સમય ગાળા માટે ૧૦% ડયટુી િસલુ કરિા જણાિેલ. 
ખરેખર વિણયય અરજી પત્રકિા આધારે અિે ડયટુીિા વિયમોિે આધારે તથા પરુાિાિે 
આધારે જોડાણ તારીખથી લેિો જોઈએ, તેિે બદલે અરજી તારીખથી લીધેલ છે, જે ભલૂ 
ભરેલ અિે અન્યાયી છે.  

(૪) જ્યારે ડયટુી કલેક્ટરે ૧૦% વિદ્યતુ શલુ્ક પ્રમાલણત કરેલ છે ત્યારે િાયબ ઈજિેરે િીજ 
જોડાણ તારીખથી સધુારો કરી ૧૦% વિદ્યતુ શલુ્ક િસલુ કરવુ ંજોઈએ. 

(૫) ફોરમ દ્વારા વિદ્યતુ શલુ્કિી આકારણીિી સત્તા િાયબ ઈજિેરશ્રીિી છે જેિે ધ્યાિે લેિામા ં
આિેલ િથી. િાયબ ઈજિેરશ્રીએ તા. ૦૫.૦૯.૨૦૦૭ િા પરરપત્ર િ.ં૨૩૫૪૬ િો અમલ 
કરેલ િથી અિે ખોટો વિણયય લીધેલ છે. િીજ જોડાણ તારીખથી તા.૨૪.૦૬.૨૦૧૬ 
સધુીિો વિદ્યતુ શલુ્ક જે ૨૫% મજુબ િસલુ કરેલ છે તે ૧૦% િા દરે િસલુ કરિાપાત્ર 
હોઈ, ફોરમ દ્વારા કરિામા ંઆિેલ હકુમ રદ કરી, િધ ુિસલેુલ વિદ્યતુ શલુ્કિી રકમ 
પરત કરિા હકુમ કરિા અરજદારે વિિતંી કરી.     

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૩.૧.  અરજદાર, મે. બરુહાિી મેટલ્સિા િામે પ્લોટ િ.ં૨૪૧, કુિાડિા જી.આઈ.ડી.સી, અમદાિાદ 

હાઈિે, કુિાડિા ખાતે ગ્રાહક િ.ં૮૯૬૫૮/૦૫૫૬૯/૯ થી ૧૦૦ રકલોિોટ િીજભારનુ ંએલ.ટી. િીજ 
જોડાણ ધરાિે છે.  

૩.૨. અરજદારે રજીસ્રેશિ ચાર્જ રૂ.૪૦૦/- રસીદ િ.ં૩૧૧૯૮૦ તા.૩૦.૦૩.૨૦૧૫ િા રોજ ભરપાઈ 
કરી ઉપર્ુયક્ત િીજ જોડાણિી માગંણી પાઈપ કરટિંગ તથા ફવિિચર ફીટીંગિા હતેસુર કરેલ. સદર 
િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં િ.ં૮૯૬૫૮/૦૫૫૬૯/૯ થી તા.૩૦.૦૬.૨૦૧૫ િા રોજ સામાિાળા દ્વારા 
રીલીઝ કરિામા ંઆિેલ. અરજદાર દ્વારા એ-૧ ફોમયમા ંઉદ્યોગિો હતે ુપાઈપ કરટિંગ તથા ફવિિચર 
ફીટીંગ દશાયિેલ હોઈ, સામાિાળા દ્વારા િીજ જોડાણ ‘others’ હતેિુા ઉપયોગિે ગણીિે વિદ્યતુ 
શલુ્ક ૨૫% મજુબ ગણતરી કરી એલ.ટી. લબલીંગમા ંરીલીઝ કરિામા ંઆિેલ.  

૩.૩. અરજદારે તા.૧૭.૦૩.૨૦૧૬ િા પત્રથી સામાિાળાિી કુિાડિા પેટા-વિભાગીય કચેરીિે તેમિા 
િીજ જોડાણમા ં ૨૫% વિદ્યતુ શલુ્ક ઘટાડીિે ૧૦% કરી આપિા જણાિેલ, જેિા જિાબમા ં
સામાિાળા દ્વારા પત્ર િ.ં ૨૩૨૧ તા.૨૩.૦૩.૨૦૧૬ થી જણાિિામા ંઆિેલ કે અરજદાર દ્વારા 
િીજ જોડાણ લેતી િખતે એ-૧ ફોમયમા ં ઉદ્યોગિો હતે ુ પાઈપ કરટિંગ તથા ફવિિચર ફીટીંગિો 
દશાયિેલ છે, જેથી સદર િીજ જોડાણમા ંવિદ્યતુ શલુ્ક ૨૫% લાગે છે, જે વિયમાનસુાર છે.  
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૩.૪. અરજદારે જણાિેલ કે તેઓિે અરજી ફોમય  ભરિા અંગે પરુતી જાણકારી િ હોઈ, શરતચકૂથી 
એ-૧ ફોમયમા ંઉદ્યોગિો હતે ુપાઈપ કરટિંગ તથા ફવિિચર ફીટીંગ દશાયિેલ. હકીકતમા ંઉદ્યોગિો હતે ુ
પાઈપનુ ંઉત્પાદિ અિે ફવિિચર બિાિિાિો છે. 

૩.૫. સામાિાળા દ્વારા પત્ર િ.ં૪૬૬૩ તા.૧૨.૦૭.૨૦૧૬ થી અરજદારિે જણાિિામા ં આિેલ કે 
ઈલેક્રીસીટી ડયટુી, વિદ્યતુ શલુ્ક સમાહતાયિી કચેરી, ગાધંીિગર દ્વારા િક્કી કરિામા ંઆિે છે 
અિે તે બાબતે અરજદારે સલંગ્િ એલ.ટી. ઔદ્યોલગક િીજ જોડાણિા હતે ુમજુબ વિદ્યતુ શલુ્ક 
યોગ્ય લાગતી િ હોય તો તે ઘટાડિા માટે  વિદ્યતુ શલુ્ક સમાહતાયિી કચેરી, ગાધંીિગરિે જરૂરી 
દસ્તાિેજો સાથે અરજી કરિાિી રહશેે, અિે તેઓિા લેલખત વિણયય અનસુાર આગળિી કાયયિાહી 
સામાિાળા દ્વારા કરિામા ંઆિશે. 

૩.૬. અરજદારે તા.૨૩.૦૬.૨૦૧૬ િા રોજ વિદ્યતુ શલુ્ક સમાહતાયિી કચેરી, ગાધંીિગર ખાતે રજૂઆત 
કરેલ. વિદ્યતુ શલુ્ક સમાહતાયિી કચેરી, ગાધંીિગર દ્વારા પત્ર િ.ં૪૧૫૪૩ તા.૩૦.૧૨.૨૦૧૬ િા 
રોજ સામાિાળાિે લેલખતમા ંજાણ કરિામા ંઆિેલ કે સદર અરજદારિે તા.૨૪.૦૬.૨૦૧૬ થી 
અવધવિયમિા પ્રિતયમાિ પરરવશષ્ટ-૦૧ િી આઈટમ-૩(બી) મજુબ ૧૦% પ્રમાણે િીજકર િસલૂ 
કરિાિો રહશેે. 

૩.૭. પેરા િ.ં૩.૬ મા ં જણાિેલ વિદ્યતુ શલુ્ક સમાહતાયિી કચેરી, ગાધંીિગરિી સચૂિા મજુબ 
અરજદારિે તા.૨૪.૦૬.૨૦૧૬ થી ૧૦% વિદ્યતુ શલુ્ક મજુબ જ લબલ આપિામા ંઆિે છે. િીજ 
જોડાણ રીલીઝ કયાય તારીખથી તા.૨૪.૦૬.૨૦૧૬ સધુીિા િીજલબલમા ં૨૫% િા બદલે ૧૦% 
વિદ્યતુ શલુ્કિી ગણતરી કરી, તફાિતિી રકમ પરત કરિા અંગે વિદ્યતુ શલુ્ક સમાહતાયિી કચેરી 
દ્વારા કોઈ સચૂિા આપિામા ંઆિેલ િથી, તેથી તે રકમ સામાિાળા દ્વારા પરત આપિામા ં
આિેલ િથી.  

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાિાળાિી રજૂઆત અિે રજૂ કરાયેલા 

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણયય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. સામાિાળા દ્વારા અરજદારિી અરજીિી િોંધણી િખતિા દસ્તાિેજોિી ચકાસણી કરાતા ંએ-૧ 

ફોમયમા ંઅરજદારે થ્રી ફેઈઝ ઔદ્યોગીક હતે ુમાટે પાઈપ કરટિંગ તથા ફવિિચર ફીટીંગ માટે ૧૦૦ 
રક.િોટ  િીજભારિી માગંણી કરેલ છે, જેિો અરજી િ.ં૬૯૦૬૨૦૮ તા.૩૦.૦૩.૨૦૧૫ િોંધેલ છે. 
સદર િીજ જોડાણ સામાિાળા દ્વારા તા.૧૮.૦૨.૨૦૧૫ િા રોજ કાયાયન્ન્િત કરિામા ંઆિેલ છે, 
જેમા ંસામાિાળાિા જણાવ્યા મજુબ અરજદાર પાસેથી િીજલબલમા ં વિદ્યતુ શલુ્ક ૨૫% ચાર્જ 
કરિામા ં આિેલ છે. સદર ૨૫% વિદ્યતુ શલુ્કિી િસલુાત અંગે અરજદારે સૌ પ્રથમ 
તા.૧૭.૦૩.૨૦૧૬ િા રોજ િાયબ ઈજિેર, કુિાડિા પેટા-વિભાગીય કચેરીિે પત્ર દ્વારા જાણ 
કરીિે વિદ્યતુ શલુ્ક ૧૦% િસલુિા, તેમજ િધ ુિસલેુલ વિદ્યતુ શલુ્કિી રકમ  પરત કરિા અરજ 
કરેલ છે.  
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૪.૨. તા.૧૭.૦૩.૨૦૧૬ િી અરજદારિી અરજી પરત્િે સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા અરજદારિે 
તા.૨૩.૦૩.૨૦૧૬િા પત્રથી જણાિેલ છે કે અરજદારિા િીજ જોડાણનુ ંવિધતુ શલુ્ક જે ૨૫%  
લેખે આકારિામા ંઆિે છે તે વિયમાનસુર છે.  

 તા.૦૭.૦૪.૨૦૧૬ િી અરજદારિી અરજી સદંભે સામાિાળા દ્વારા અરજદારિા િીજ જોડાણમા ં
વિદ્યતુ શલુ્ક ૨૫% લેખે િસલુિામા ંઆિે છે તે વિયમાનસુાર છે તેમ જણાિી, તા.૧૨.૦૭.૨૦૧૬ 
િા પત્રથી અરજદારિે વિદ્યતુ શલુ્ક બાબતે વિદ્યતુ શલુ્ક સમાહતાય કચેરીમા ં રજૂઆત કરિા 
જણાિેલ. 

૪.૩. અરજદારે સામાિાળા િીજ કંપિીિે સચૂિા મજુબ સદર બાબતે તા.૨૩.૦૬.૨૦૧૬ િા રોજ 
વિદ્યતુ શલુ્ક સમાહતાય કચેરીિે વિદ્યતુ શલુ્કિો દર િક્કી કરિા અંગે રજૂઆત કરેલ, જે અન્િયે 
વિદ્યતુ શલુ્ક વિરીક્ષક, રાજકોટ દ્વારા અરજદારિા સ્થળ પર તપાસ કરિામા ંઆિેલ. વિદ્યતુ શલુ્ક 
સમાહતાય કચેરી, ગાધંીિગર દ્વારા પત્ર િ.ં૪૧૫૭૪ દ્વારા સામાિાળા િીજ કંપિીિા િાયબ 
ઈજિેર, રાજકોટિે જણાિિામા ંઆિેલ છે કે અવધવિયમ પ્રિતયમાિ પરરવશષ્ટ-૧ િી આઈટમ-
૩(બી) મજુબ, અરજદારિા િીજ જોડાણમા ંઅરજદારિી રજૂઆત મળ્યા તા.૨૪.૦૬.૨૦૧૬ થી 
૧૦% પ્રમાણે િીજકર િસલુ કરિાિો રહ ે છે. અગાઉ અરજદારે તા.૧૯.૦૩.૨૦૧૬ િા રોજ 
સામાિાળાિે કરેલ અરજીમા ં વિદ્યતુ શલુ્ક 25% િા બદલે િીજ જોડાણ ચાલ ુથયા તારીખથી 
10% પ્રમાણે ગણી, િધ ુિસલેુલ વિદ્યતુ શલુ્કિી રકમ પરત આપિા વિિતંી કરેલ છે. 

 ૪.૪. અતે્ર િોંધવુ ંજરૂરી છે કે અરજદારિા િીજ જોડાણમા ંઅવધવિયમિા પ્રિતયમાિ પરરવશષ્ટ-૧ િી 
આઈટમ ૩(બી) મજુબ ૧૦% િીજકર િસલુિાપાત્ર છે. અરજદારનુ ં સદર િીજ જોડાણ 
તા.૩૦.૦૬.૨૦૧૫ થી કાયાયન્ન્િત કરિામા ંઆિેલ છે.  

 Letter No.31069 dated 22.09.2016 of Office of Collector of Electricity 

Duty states as under: 

 As per provisions of the Gujarat Electricity Duty Act,1958 and Bombay 

Electricity Duty (Gujarat) Rules, 1986 made thereunder, every licensee 

shall charge and collect proper electricity duty from their consumers 

along with their electricity bill. 

 Looking to the provisions of the Act, primarily every Licensee has to 

ensure that electricity duty at the proper rate as prescribed under the 

schedule-1 to the Act is being charged to the consumers considering 

the nature of consumption of electricity, initially at the time of release 

of electric connection.  

4.5. In the present case, electric connection of Appellant was released on 

30.03.2015 under LT industrial category. At relevant point of time as 

the utilization of electricity shown by Appellant is for industrial 

purpose, as per applicable electricity duty rate prescribed by Collector 
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of Electricity Duty vide letter No.23546 dated 05.09.2007, as per 

Schedule-I, electricity duty @ 10% was chargeable, while Respondent 

has applied 25% rate for electricity duty recovery showing the 

“combination master view” with Combination Code 17, Service 

Industries: 25% electricity duty, as per billing programme. 

 As per above para 4.4, it is the duty of Respondent to charge 

appropriate Electricity Duty from the consumers as per specified rate 

as mentioned in Electricity Duty Act and Amendment thereof 

subsequently.  

4.6. In above circumstances, at the initial level, while releasing the electric 

connection to Appellant and as per documents like A-1 Form showing 

the purpose of industry, Respondent is entitled to charge 10% 

Electricity Duty. Electrical Inspector had also declared the eligible rate 

of Electricity Duty as 10% after making site visit of premises of 

Appellant.  

 Looking to the above observations, excess recovery of Electricity Duty 

@ 25% rate instead of 10% rate, for the period from the date of release 

of connection i.e. 30.06.2015 to 23.06.2016, is required to be refunded 

to Appellant without any interest. Respondent is directed to refund the 

excess amount recovered against Electricity Duty by way of credit into 

subsequent energy bill of Appellant. 

 Compliance report may be submitted within 60 days.      

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: 29.03.2019. 


