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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.ં 91/2018 

 

અરજદાર : મે. #$ખુ મેટલ )વોર- 
   પો/ટ : મોટા સોરવા-૩૯૩૧૧૫. કદવાલી-ને:ગં રોડ, 
   તા. ઝગડ-યા. A. ભCચ. 
     

રFૂઆત કરનાર: Eી રાFશભાઈ એન. સાવલીયા,પાટJનર 
   Eી હસ$ખુભાઈ આર. સાવલીયા, 
 

િવHIધ 
 

સામાવાળા : નાયબ ઈજનેર 
   દOPણ Rજુરાત વીજ કંપની OલિમટTડ 
   પેટા-િવભાગીય કચેર-, ને:ગં રોડ, રાજપારડ--૩૯૩૧૧૫. 
   તા. ઝગડ-યા. A. ભCચ. 
 

રFૂઆત કરનાર: Lી એ.N.પટ8લ, કાયOપાલક ઈજનેર, ડ-Aવીસીએલ, રાજપીપળા D.O. 

Eી કT.એમ.વસાવા, નાયબ ઈજનેર, ડ-Aવીસીએલ, રાજપારડ-. 
    
 

::: રFૂઆત::: 

1.0. અરજદારT, દOPણ Rજુરાત વીજ કંપની OલિમટTડ, Wરુતના Xાહક ફZરયાદ િનવારણ ફોરમની 
ફZરયાદ ન.ં ૫૨/૨૦૧૮-૧૯ અ^વયે અપાયેલ _કુમ `માકં ૧૨૧૬૩૨ તા.૧૬.૦૭.૧૮ ના _)ુમથી 
નારાજ થઈ અ:ે રdૂઆત કરTલ છે. F રdૂઆતને આ કચેર-ના કTસ રAgટરT દાખલ કર- કTસ 
ન.ં૯૧/૨૦૧૮ થી નhધેલ છે. સદર કTસની #ારંOભક Wનુવણી તા.૧૫.૧૧.૧૮ તેમજ તા.૧૩.૧૨.૧૮    
ના રોજ રાખવામા ં આવેલ, તથા રdૂ કરાયેલ દgતાવેA jરુાવાઓનો અlયાસ કયાJ બાદ, 
વચગાળાનો _કુમ તા.૧૫.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ કર-ને, ફોરમના _કુમ અ^વયે ૩૩% રકમ અરજદારT 
ભરપાઈ કરTલ છે કT કTમ તે mગે િવગતવાર માZહતી રdૂ કરવા આદTશ કરવામા ંઆવેલ હતો, F 
અ^વયે અરજદારT તા. ૦૩.૦૧.૧૯ ના રોજ ફોરમના _કુમ અ^વયે, િવવાZદત વીજOબલની ૩૩%  
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રકમ ભરપાઈ કયાJ mગેનો nલુાસો રdૂ કરTલ, તથા તા.૨૧.૧૨.૧૮ ના રોજ સામાવાળાએ સદર 
કTસની િવગતવાર માZહતી રdૂ કરTલ. સદર કTસની Wનુવણી તા.૦૩.૦૧.૧૯ ના રોજ રાખવામા ં
આવેલ.  

2.0. Wનુવણી દરoયાન અરજદારT નીચે $જુબ રdૂઆત કર-. 
૨.૧. અરજદાર ઝઘડ-યા તાqકુાના ગામ મોટા સોરવા ખાતે મે. #$ખુ મેટલ )વોર-ના નામથી gટોન 

)વોર- હTr ુ માટTsુ ં ૯૯ Zક.વોટ કરાર-ત વીજભારsુ ં LTMD category sુ ં વીજ જોડાણ વષJ  
૨૦૦૪થી ધરાવે છે.  

૨.૨. તા.૧૯.૦૫.૨૦૦૦ ના રોજ સામાવાળા વીજ કંપની vારા સદર વીજ જોડાણની ચકાસણી કરવામા ં
આવેલ, તે વખતે વીજ મીટર ૩૩.૦૭% Fટq ુધી$ ુફરr ુ ંહોવાsુ ંજણાયેલ. સદર વીજ ચકાસણી 
દરoયાન જોડાયેલ વીજભાર ૨૪૧ Zક.વોટ દશાJવી, C. ૫,૮૫,૫૫૩/- sુ ં jરુવણી વીજOબલ 
પાઠવવામા ંઆવેલ. 

૨.૩. અરજદારના સદર વીજ મીટરને લેબોરTટર-મા ંચકાસવામા ંઆવેલ, તથા મીટરનો MRI data 

મેળવવામા ં આવેલ હતો. MRI data $જુબ વીજ મીટરમા ં નhધાતા વીજ વપરાશમા ં  
તા.૦૨.૦૧.૧૮ ના રોજથી સદર હાલની ફZરયાદ ઉyભવેલ છે. અરજદારsુ ંવીજ જોડાણ LTMD 

category મા ં હોવાથી gથળ પર જોડTલ વીજભાર zયાને લેવાયેલ ન હતો, પરંr ુવીજ મીટરમા ં
નhધાયેલ વીજભાર જ Oબલની ગણતર-મા ંzયાને લેવાનો રહT છે.  

૨.૪. નાયબ ઈજનેર vારા {^|આુર-,૨૦૧૮ ના બદલે jરુવણી Oબલની ગણતર-મા ં એક વષJના 
વીજOબલની ગણતર- કરવામા ં આવેલ હતી. સામાવાળાના ચેક}ગ g)વોડ vારા વીજOબલની 
ગણતર- કરાતા ંતે ૨૪૧ Zક.વોટ $જુબ jરુવણી વીજOબલ C. ૫,૮૫,૫૫૩/-આપવામા ંઆવેલ છે, 
Fનાથી નારાજ થઈ અરજદારT સામાવાળા વીજ કંપનીના ફોરમ સમP ફZરયાદ દાખલ કરTલ. 
ફોરમ vારા _કુમ કરવામા ંઆવેલ કT મીટર ધી$ ુફયાJની ગણતર- {^|આુર-,૨૦૧૮ થી કરવી 
તેમજ વીજભારની ગણતર- વીજ મીટરમા ંનhધાયેલ મહ~મ Zડમા^ડ $જુબ jરુવણી વીજOબલ 
આપ�ુ.ં ફોરમના _કુમ અ^વયે સામાવાળા vારા તા.૨૦.૦૯.૨૦૧૮ ના રોજ C.૮,૦૭,૩૪૧/- sુ ં
jરુવણી વીજOબલ આપવામા ંઆવેલ છે, F હાલની મદં-ના સજંોગોમા ંઅરજદાર ભરપાઈ કર- 
શકT તેમ નથી. 

૨.૫. અરજદારT jરુવણી વીજOબલ સામે વ� ુજણાવેલ કT દરTક માસના વીજOબલમા ંવ� ુનhધાયેલ 
મહ~મ Zડમા^ડ $જુબ વીજOબલ સામાવાળા vારા વWલુ કરવામા ં આવે છે, તેમ છતા ં
C.૫,૦૯,૪૦૦/- Zડમા^ડ ચા� પેટT સામાવાળા vારા આકારવામા ંઆવેલ છે.  

૨.૬. અરજદારT સદર jરુવણી વીજOબલ પેટT C. ૨,૦૦,૦૦૦/- રસીદ ન.ં ૦૧૭૦૮૨ તા.૦૪.૦૮.૨૦૧૮ 
ના રોજ તથા C. ૧,૫૦,૦૦૦/- રસીદ ન.ં ૦૧૭૮૪૦૫ તા.૦૧.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કરTલ 
છે.  

૨.૭ િવ�તુ લોકપાલના તા. ૧૫.૧૨.૨૦૧૮ ના વચગાળાના _કુમ અsુસંધંાને અરજદારT 
તા.૦૩.૦૧.૨૦૧૯ના રોજ નીચે $જુબ રdૂઆત કર-. 
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(૧) સામાવાળા vારા અપાયેલ ઓZડટ Oબલ C.૩,૭૧,૩૫૭/- ભરપાઈ કરવામા ંઆવેલ ન હr ુ,ં 
Fની રકમ હાલમા ંભરપાઈ કરવામા ંઆવેલ છે.  

(૨) સામાવાળા vારા અપાયેલ વીજOબલની સામે ૩૩% રકમ ભરપાઈ કરવી જCર- હોઈ, તે 
રકમ અરજદારT ભરપાઈ કરTલ છે.  તા. ૨૯.૦૨.૨૦૧૮ ના રોજ રસીદ ન.ં૮૫૨૨૮૭થી 
C.૨,૬૬,૪૨૫/- ભરપાઈ કરTલ છે.  

(૩) ફોરમના _કુમ $જુબ મે,૨૦૧૭ થી ઓ)ટોબર,૨૦૧૭ Wધુીમા ંHT tariff ના વીજOબલ   
mગે અરજદારT જણાવેલ કT સામાવાળા vારા રdૂ કરવામા ંઆવેલ દરTક Oબલમા ંઅલગ 
અલગ MD બતાવેલ છે તેમજ ચેક}ગ ર-પોટJમા ંપણ અલગ અલગ MD  દશાJવેલ છે, 
તથા MRI report મા ંપણ dુદ- dુદ- MD બતાવેલ છે, Fથી મીટરમા ંયાિં:ક ખામી હોય 
તેમ જણાય છે, Fથી અરજદારને આપેલ HT tariff  sુ ં Oબલ  એવરTજ $જુબ ગણતર- 
કર-ને અપાવવા સામાવાળાને આદTશ કરવા િવનતંી કર-. 

(૪) તા.૦૨.૦૧.૧૮ થી તા. ૧૯.૦૫.૧૮ Wધુીના સમયગાળામા ં ૧૩૭ Zદવસsુ ં મીટર     

ધીમાપણાsુ ં વીજOબલ ફોરમના _કુમ $જુબ આપવામા ં આવેલ છે, F માફ કરવા 
અરજદારT જણાવેલ કT  મીટરના MRI report $જુબ તા.૦૨.૦૮.૧૮ થી Y-phase PT 

કામ કરતી ન હતી, F મીટરની ખામી હતી. અરજદારT મીટરની સાથે કોઈપણ {તની 
છેડછાડ કરTલ નથી. સામાવાળા રાજપીપળા લેબોરTટર-મા ંમીટરની gલોનેસ ચેક}ગશીટ 
ન.ં૧૦૪ $જુબ ૧.૦૧૯% બતાવેલ છે. મીટરના MRI report મા ંઅલગ અલગ MD 

દશાJવેલ છે. સદર સજંોગોમા ંમીટર ખામી|)ુત હોય તેમ  સાOબત થrુ ંહોઈ, અરજદારને 
અ^યાય ન થાય  તે $જુબ મીટરના ધીમાપણાsુ ંવીજOબલ માફ કર�ુ ંજોઈએ. 

 અરજદાર છે�લા ૧૫ વષJથી વીજ જોડાણ ધરાવે છે, તેમજ કોઈપણ વખતે વીજચોર- 
કરTલ નથી, Fને zયાને લઈ વીજOબલમા ંરાહત આપવા િવનતંી કર-. 

 mતમા ંઅરજદારT જણાવેલ કT HT વીજ જોડાણ માટT ઓન-લાઈન અરA પણ દાખલ 
કરTલ છે, Fને zયાને લેવી.  

 
૨.૮. સામાવાળા વીજ કંપનીની jરુવણી વીજOબલની આકારણીની પzધિત ^યાયjણૂJ નથી. સામાવાળા 

vારા રdૂ કરાયેલ દgતાવેA jરુાવા ચકાસી સદર jરુવણી વીજOબલ રy કર-, WધુારTલ વીજOબલ 
આકારવા સામાવાળાને _કુમ કરવા અરજદારT િવનતંી કર-.  

3.0. Wનુવણી દરoયાન સામાવાળાએ નીચે $જુબ રdૂઆત કર-. 
૩.૧. અરજદાર ભCચ A�લાના,ઝગZડયા તાqકુાના મોટાસોરવા ખાતે મે. #$ખુ મેટલ )વોર-ના નામે 

Xાહક ન.ં ૦૯૦૮૧/૦૦૭૧૯/૦ થી ઔ�ોOગક હTr ુમાટTsુ ં૯૯ Zક.વોટ કરાર-ત વીજભારsુ ંવીજ 
જોડાણ LTMD category મા ંતા.૧૮.૦૩.૨૦૦૪ થી ધરાવે છે.  
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૩.૨. અરજદારના વીજ gથાપનની ચકાસણી ચેક}ગ g)વોડ vારા તા.૧૯.૦૫.૨૦૧૮ ના રોજ ચેક}ગશીટ 
ન.ં ૧૭૬૨૯ થી કરવામા ંઆવેલ, Fના પેરામીટસJ નીચે $જુબ છે.  

  
Voltage Ampere 

V1:    228V A1:   63.20 Amp. 
V2:    000V A2:   50.00 Amp. 
V3:    231V A3:   28.40 Amp 

 
 Meter slowness as per Accuracy Test: 33.01% 
 Connected load:    241.701 KW 
 
 મીટરની વ� ુચકાસણી અરજદારના #િતિનિધની હાજર-મા ંકરવા અથ� વીજ મીટરની પેટ- સZહત 

સીલ કર- ક�F લેવામા ંઆવેલ. ચેક}ગ અિધકાર- vારા વધારાના વીજભાર તથા વીજ મીટરના 
slowness  બાબતે િનયમ $જુબ કાયJવાહ- કરવા તથા લેબોરTટર-મા ંવીજ મીટરનો MRI લઈ 
જCર- કાયJવાહ- કરવા નhધ કરવામા ંઆવેલ. 

 અરજદારના વીજ gથાપન પર સદર મીટર બદલતી વખતે શીટ ન.ં૧૭૬૨૭ મા ંનીચે $જુબ 
જણાવેલ છે.  
 મીટરની િવગત 
169080.1 Kwh Make:    HPL 
80393.9  KVArh Sr.No.   DGC34225 
193151.5 KVAH Meter type: 3-ph.4W 
93.48 KW MD Current rting:  -/5A 
128.48  KVA MD  
2691.24 CMD  

 
૩.૩. સદર વીજ મીટરની લેબોરTટર-મા ંચકાસણી શીટ ન.ં 104 મા ંનhzયા $જુબ તા.૧૧.૦૭.૨૦૧૮ ના 

રોજ કરવામા ંઆવેલ. 
 વીજ મીટરની accuracy ૧.૦૧૯% જોવા મળેલ, F permissible limit મા ંજણાયેલ. વીજ 

મીટરના પેટ-ના mદરના ભાગે Y-phase PT  ના છેડામા ંPાર લાગેલો જોવા મળેલ. મીટરનો 
MRI data મેળવી શકાયેલ ન હતો.  

 તા. ૧૩.૦૯.૨૦૧૮ ના રોજ સદર મીટરને Wરુત (Xાoય) િવભાગીય કચેર-ની લેબોરTટર-મા ં
ખોલવામા ંઆવેલ F દરoયાન મીટરનો MRI data મેળવવામા ંઆવેલ. MRI data $જુબ 

tamper report $જુબ વીજ મીટરમા ં Y-phase potential coil તા. ૦૨.૦૧.૨૦૧૮ થી  
missing  નhધાયેલ છે Fના કારણે મીટર ધી$ ુફરr ુ ંહોઈ, ખરTખર થયેલ વીજ વપરાશ મીટરમા ં
નhધાયેલ નથી. 

૩.૪. તા. ૨૧.૦૫.૧૮ ના રોજ અરજદારને jરુવણી વીજOબલ C.૫,૮૫,૫૫૩/- sુ ંવીજ મીટરની ચકાસણી 
અ^વયે આપવામા ંઆવેલ.  

૩.૫. અગાઉ અરજદાર કરાર-ત વીજભાર કરતા ં વ� ુ વપરાશ કરતા હોઈ, એ#ીલ,૨૦૧૫ થી 
માચJ,૨૦૧૬ના સમયગાળા માટT ભારT દબાણના વીજદર $જુબ વીજOબલની આકારણી કર- 
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તફાવતની રકમsુ ં વીજOબલ C. ૩,૭૧,૩૫૭.૯૮ અરજદારને આપવામા ં આવેલ, Fની સામે 
અરજદાર8 ?િશક રકમ ભરપાઈ કર8લ.  

૩.૬. અરજદાર ઘણા લાબંા સમયથી LTMD category ના વીજ જોડાણમા ંકરાર-ત વીજભાર કરતા ં
વ� ુ  વીજભારનો વપરાશ કરતા હોઈ, અરજદારને સદર બાબતે તા.૧૦.૦૪.૧૭, તા.૨૩.૦૨.૧૮ 
તથા તા.૦૯.૦૭.૧૮ ના રોજ �ુલ :ણ વખત નોટ-સ પાઠવી HT વીજ જોડાણ મેળવવા જણાવેલ 
છે.  

૩.૭. અરજદારT ભારT દબાણsુ ંવીજ જોડાણ મેળવવા તા. ૨૫.૦૫.૧૭ ના રોજ અરA નhધાવેલ,પરંr ુ
અરજદારના LTMD ના વીજ જોડાણ પેટT C. ૧,૫૦,૫૦૧.૧૨ બાક- નીકળતા હોવાના કારણોસર 
અરજદારની સદર અરAને દ�તરT કરવામા ંઆવેલ હતી. �યારબાદ અરજદારT વીજભાર વધારા 
mગે HT વીજ જોડાણની અરA નhધાવેલ નથી. 

૩.૮. અરજદારના વીજgથાપન પર વીજ વપરાશ નીચે $જુબ જોવા મળેલ છે.  
  

Sr. 
No 

Month Reading 
date 

Reading Consum-
ption 

Recorded 
MD during 
the month 

1 Jan.billed in Feb.15 29.01.15 141243 18820 151 
2 Feb. billed in Mar.15 13.03.15 156013 14770 123 
3 Mar. billed in Apr.15 31.03.15 161143 5130 147 
4 Apr. billed in May,15 24.04.15 185313 24170 138 
5 May billed in June,15 26.05.15 198433 13120 123 
6 June billed in July,15 20.06.15 207903 9470 141 
7 July billed in Aug.15 20.07.15 222883 14980 148 
8 Aug. billed in Sept.15 20.08.15 229873 6990 148 
9 Sept. billed in Oct.15 20.09.15 237293 7420 138 
10 Oct. billed in Nov.15 20.10.15 237903 610 121 
11 Nov. billed in Dec.15 20.11.15 245253 7350 133 
12 Dec. billed in Jan.16 20.12.15 250603 5350 131 
13 Jan. billed in Feb.16 01.02.16 263723 13120 148 
14 Feb. billed in Mar.16 21.02.16 269033 5310 99 
15 Mar. billed in Apr.16 15.03.16 275583 6550 148 
16 Apr. billed in May,16 23.04.16 283143 7560 148 
17 May billed in June,16 21.05.16 285693 2550 148 
18 June billed in July,16 20.06.16 292193 6500 138 
19 July billed in Aug.16 20.07.16 296193 4000 121 
20 Aug. billed in Sept.16 20.08.16 299333 3140 115 
21 Sept. billed in Oct.16 20.09.16 299333 600 110 
22 Oct. billed in Nov.16 21.10.16 302021 2088 114 
23 Nov. billed in Dec.16 20.11.16 3715 701694 85 
24 Dec. billed in Jan.17 20.12.16 12085 8370 142 
25 Jan. billed in Feb.17 21.01.17 28115 16030 120 
26 Feb. billed in Mar.17 05.03.17 39055 10940 127 
27 Mar. billed in Apr.17 15.03.17 42325 3270 143 
28 Apr. billed in May,17 22.04.17 54895 12570 149 
29 May billed in June,17 26.05.17 69155 14260 140 
30 June billed in July,17 20.06.17 80105 10950 165 
31 July billed in Aug.17 19.07.17 86875 6770 155 
32 Aug. billed in Sept.17 20.08.17 91535 4660 145 
33 Sept. billed in Oct.17 20.09.17 100845 9310 145 
34 Oct. billed in Nov.17 17.11.17 106530 5685 151 
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35 Nov. billed in Dec.17 20.11.17 113820 7290 131 
36 Dec. billed in Jan.18 21.12.17 126630 12810 159 
37 Jan. billed in Feb.18 20.01.18 134070 7440 178 
38 Feb. billed in Mar.18 22.02.18 147030 12960 111 
39 March billed in Apr.18 16.03.18 153330 6300 125 
40 Apr.billed in May,18 04.05.18 160990 7660 116 
41 May billed in June,18 13.06.18 1287 840297 136 

  
 
૩.૯. તા. ૨૮.૧૧.૧૮ ના રોજ સામાવાળાએ પ: vારા નીચે $જુબ જણાવેલ. 

(૧) સદર ધીમા ફરતા મીટરને કારણે કચેર-ના પ: ન.ં૫૨૮૨ થી અરજદારને કંપનીના 
#વતJમાન િનયમો $જુબ તા.૨૧.૦૫.૧૮ ના રોજ C. ૫,૮૫,૫૫૩.૩૪ sુ ંjરુવણી વીજOબલ 
પાઠવવામા ંઆવેલ હr ુ.ં 

(૨) સદર jરુવણી વીજOબલ સામે અરજદારને જો કોઈ વાધંો હોય તો, Xાહક ફZરયાદ િનવારણ 
ફોરમના િનિત-િનયમો $જુબ jરુવણી બીલની રકમના ૧/૩ રકમ jરુવણી વીજOબલ 
મ�યાના Zદન સાતમા ં લેOખત વાધંા અરA સાથે, F તે પેટા-િવભાગીય કચેર- ખાતે 
ભરપાઈ કરવાની હોય છે, F અરજદાર vારા ભરપાઈ કરવામા ંઆવેલ ન હતી. 

(૩) અરજદારT ફોરમ સમP કTસ ન.ં૫૨/૧૮-૧૯ થી રdૂઆત નhધાવેલ હતી. કTસની ફોરમમા ં
Wનુવણી થતા ંપહTલા ંઅરજદારના મીટરની ચકાસણી સામાવાળા કંપનીની રાજપીપળા 
ખાતેની લેબોરTટર-મા ં તા. ૧૧.૦૭.૧૮ ના રોજ તથા Wરુત Cરલ િવભાગીય )ચેર-ની 
લેબોરTટર-મા ં તા. ૧૩.૦૭.૧૮ ના રોજ કરવામા ં આવેલ, F દરoયાન વીજ મીટર   
૩૩.૦૧૭% Fટqુ ંધી$ુ ંફરr ુ ંહોવાsુ ંતેમજ કરાર-ત વીજભાર કરતા ંએક જ વષJ દરoયાન 
ચાર કરતા ંવ� ુવખત, કરાZરત વીજભારના ૦૫% કરતા ંવ� ુવીજભાર વાપરતા હોવાsુ ં
#gથાિપત થયેલ. 

(૪) ફોરમે ફZરયાદ ન.ં૫૨/૨૦૧૮ સદંભ� નીચે $જુબ _કુમ કરTલ. 
 �અરજદારને મે,૨૦૧૭ થી Zડસેoબર,૨૦૧૭ Wધુી recorded maximum demand  

$જુબ તેમજ તા.૦૨.૦૧.૧૮ થી વીજ મીટર બદ�યા તા.૧૯.૦૫.૧૮ Wધુી ૩૩.૦૧૭%       

મીટર gલોનેશsુ ંબીલ બ{વ�ુ�ં  

 અરજદારT સદર WધુારTલા jરુવણી વીજOબલની રકમ ભરપાઈ કરવા માટT િવલબંીત ચા� 
સZહતના :ણ Oબલ}ગ સાઈકલ $જુબના હ�તાની માગંણી કરતા,ં ફોરમ vારા તે મdૂંર 
રાખવામા ંઆવેલ. 

(૫) ફોરમના _કુમના $yુા ન.ં૧૩ $જુબ અરજદારને મે,૨૦૧૭ થી Zડસેoબર,૨૦૧૭ Wધુી 
recorded maximum demand $જુબsુ ં તેમજ તા.૦૨.૦૧.૧૮ થી તા.૧૯.૦૫.૧૮     

Wધુી gલોનેશ #માણેsુ ંઆખર- jરુવણી વીજOબલ C.૮,૦૭,૩૪૧.૪૪ sુ ંપ: ન.ં આરFડ-/ 
બી/૧૮/૫૨૮૨તા.૨૦.૦૯.૧૮ થી પાઠવવામા ંઆવેલ. 

(૬) અરજદારT િવ�તુ લો)પાલ સમP કરTલ તા.૦૩.૧૦.૧૮ ના રોજની રdૂઆતની નકલ 
સામાવાળાને આપેલ નથી તેમજ jરુવણી વીજOબલની ૧/૩ રકમ પણ ભરTલ નથી. 
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(૭) અરજદારને વષJ ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓZડટ પેરાની ર-કવર-sુ ંjરુવણી બીલ પ: ન.ં આરFડ-/ 
Oબલ}ગ/૬૧૧૫ તા.૨૭.૧૨.૧૭ થી C. ૩,૭૧,૩૫૭.૯૮ માહT {^|આુર-એ,૨૦૧૮મા ં
પાઠવવામા ંઆવેલ હr ુ,ં F અરજદાર vારા jરુTjCુ ભરપાઈ કરવામા ંઆવેલ ન હોઈ, 
અરજદાર vારા ભારT દબાણનો વીજ jરુવઠો મેળવવા માટT નhધાવવામા ંઆવેલ અરA 
mગે સામાવાળા vારા #વતJમાન િનયમોને કારણે આગળની કાયJવાહ- કરવામા ંઆવેલ 
નથી. 

(૮) અરજદાર vારા તા.૦૪.૦૮.૧૮ ના રોજ રસીદ ન.ં૧૭૦૬૮૨થી C.૨,૦૦,૦૦૦/- તેમજ 
તા.૦૧.૧૦.૧૮ ના રોજ રસીદ ન.ં૧૭૮૪૦૫થી C. ૧,૫૦,૦૦૦/- ભરપાઈ કરવામા ંઆવેલ, 
પરંr ુસદર રકમ કઈ બાબતના બાક- પડતા નાણા ંસામે જમા કરાવે છે, તે બાબતની 
લેOખતમા ં{ણ કરTલ નથી. 

(૯) લોકપાલ સમP રdૂઆત કરતા ંપહTલા ંઅરજદારT jરુવણી Oબલની રકમના ૧/૩ Fટલી 
રકમ ભરપાઈ કરTલ નથી, Fથી અરજદારની રdૂઆત મા^ય ગણી શકાય નહ}. 

(૧૦) Rજુરાત વીજ િનય:ંક આયોગ vારા મા^ય કરTલ #વતJમાન ટTર-ફ પZરપ: $જુબ હળવા 
દબાણના ઔ�ોગીક હTrનુા વીજ જોડાણવાળા Xાહક વ�મુા ંવ� ુ ૧૦૦ Zક.વોટ Wધુીની 
Zડમા^ડ વાપર- શકT છે અને જો તેનાથી વ� ુવપરાશ કરવામા ંઆવે તો તેને એચ.ટ-. 
કTટTગર- $જુબનો વપરાશ ગણવાનો રહT છે.  અરજદારનો વીજ વપરાશ maximum 

demand 100 KW કરતા,ં વષJ દરoયાન કરાર-ત વીજભારના ૫% કરતા ંવ� ુઅને ચાર 
વખત કરતા ં વ� ુ વખત વપરાયેલ હોવાથી, Supply Code Notification No.4, 

Clause No. 4.76 and 4.95 $જુબ કાયJવાહ- કરવામા ંઆવેલ છે. 
 આમ, અરજદારના મીટરના િવિવધ ટTgટ ર-પોટJ તેમજ ફોરમના �કુાદાને zયાને લઈ 

C.૮,૦૭,૩૪૧.૪૪ sુ ંjરુવણી વીજOબલ અરજદારને પાઠવવામા ંઆવેલ છે.      
  

:::Sકુાદો::: 

4.0. Wનુવણી દરoયાન અરજદારT કરTલ રdૂઆત તથા સામાવાળાની રdૂઆત અને રdૂ કરાયેલા 
દgતાવેA jરુાવાઓને આધારT નીચે $જુબના િનણJય ઉપર આ�ુ ં�.ં 

  
૪.૧. અરજદાર, મે. #$ખુ મેટલ )વોર- વ)સJ, Xાહક ન.ં ૦૯૦૮૧/૦૦૭૧૯/૦, $.ુપો. મોટા સોરવા, 

તાqકુો ઝઘડ-યા, A. ભCચ ખાતે હળવા દબાણના ૯૯.૦ Zક.વોટ વીજભારsુ ંવીજ જોડાણ ધરાવે 
છે. 

૪.૨. તા.૧૯.૦૫.૧૮ ના રોજ અરજદારના વીજ gથાપન પર સામાવાળા vારા ચકાસણી કરવામા ંઆવેલ. 
ચકાસણી શીટ ન.ં૧૭૬૨૯ $જુબ નીચે $જુબના ંઅવલોકનો નhધવામા ંઆવેલ છે.  

 Details of meter: 
 Make: HPL.   Meter No. 34225 
 Meter type: CT05  Capacity of meter: 200/5 Amp. 
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ચકાસણી વખતે વીજ gથાપન પરનો વીજભાર :૨૪૧.૭૦૧ Zક.વોટ  
 Display parameters of meter: 
  

V1 228 V A1 63,20 
V2 000 V A2 50.00 
V3 231 V A3 28.40 
    

 
 %Error:  -33.017 % 
 
 
૪.૩. તા.૧૧.૦૭.૧૮ ના રોજ સદર િવવાZદત મીટર ન.ં DGG34225 નો લેબોરTટર-મા ંશીટ ન,ં,,,,, 

$જુબ   ચકાસવામા ંઆવેલ,  Fમા ંમીટરની  %error  ૦૧.૦૧૯% માqમુ પડTલ હતી. મીટરની 
Y-phase PT ના mદરના ભાગમા ંPાર લાગેલ છે તે�ુ ંઅવલોકન નhધવામા ંઆવેલ. સદર 
મીટરનો MRI data લેબોરTટર-મા ંમેળવી શકાયેલ ન હતો.    

૪.૪. તા.૧૩.૦૭.૧૮ ના રોજ સામાવાળાની Wરુત (Xાoય) િવભાગીય કચેર-મા ંમીટરનો MRI data 

મેળવવામા ંઆવેલ હતો, Fનો અlયાસ કરતા ંનીચે $જુબની િવગતો zયાને આવેલ છે.  
 Meter No. DGG34225.  3phase-4wire. 
 Cumulative tamer report: 
  

Event Period Count 
Low voltage 30.06.17 to 04.05.18 9 
Over voltage 03.06.17 to 08.05.18 17 
Voltage unbalance 30.06.17 to 18.12.17 07 
Y-phase PT missing 02.01.18 to 04.05.18 

05.05.18 to 11.07.18 
1    122d. 10h. 32m 
1     67d.  03h. 40m.  

Over current 01.04.17 to 10.03.18 25 
R-ph. CT reverse 14.01.17 to 23.01.17 2 

 
 સદર િવવાZદત મીટરમા ંY-phase PT missing event તા.૦૨.૦૧.૧૮ થી નhધાયેલ છે. મીટરની 

ચકાસણી અ^વયે તા.૧૯.૦૫.૧૮ ના રોજ મીટર તેની ગિત મયાJદામા ં૩૩.૦૧૭%ધી$ ુફરr ુ ંમાqમુ 
પડTલ છે. સદર મીટરને તા.૧૯.૦૫.૧૮ ના રોજ બદલવામા ંઆવેલ છે. લેબોરTટર-મા ંનhધવામા ં
આવેલ અવલોકન $જુબ મીટરમા ંY-phase PT મા ંPારના કારણોસર મીટરને jરૂતા દબાણથી 
વો�ટTજ મળેલ નથી. સદર સજંોગોમા ંચકાસણી દરoયાન દશાJવેલ મીટરની gલોનેસ -૩૩.૦૧૭ 
$જુબ અરજદારને jરુવણી વીજOબલ તા.૦૨.૦૧.૧૮ થી મીટર બદ�યા તા.૧૯.૦૫.૧૮ Wધુીના 
સમયગાળાsુ ંઆપવાપા: થાય છે.  

૪.૫.    (૧) મીટર ન.ં૦૪૯૫૩૩૬૯, make: Elster ની સ|ં)ુત લેબ ચકાસણી રાજપીપળા લેબોરTટર- 
ખાતે તા.૧૮.૦૮.૧૭ ના રોજ કરવામા ં આવેલ. સદર તપાસણી અહTવાલમા ં શીટ 
ન.ં૦૧૧૯૬મા ંનhzયા $જુબ અરજદારના વીજ gથાપન પર જોડTલ વીજભાર ૨૦૮ Zક.વોટ 
છે �યારT અરજદારનો કરાર-ત વીજભાર ૯૯.૦Zક.વોટ છે. અરજદારને વીજ  એલ.ટ-.  
વીજ જોડાણમાથંી એચ.ટ-. વીજ જોડાણ મેળવવા અરA કરાવવા સામાવાળા vારા Wચૂન 
કરવામા ંઆવે છે.  
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(૨) મીટરની ચકાસણી અહTવાલતા.૨૫.૦૪.૧૭ $જુબ મીટર ન,ં ૦૪૪૩૪૨૨૫, make: HPL 
ની ચકાસણી અરજદારના વીજ gથાપન પર કરવામા ંઆવેલ. મીટરની એ�રુTસી ૧.૮૭% 
નhધવામા ંઆવેલ છે. Fમા ંનhzયા $જુબ ૯૯.૦ Zક.વોટ કરાર-ત વીજભાર છે, �યારT 
અરજદારનો જોડTલ વીજભાર ૧૮૪ Zક.વોટ તથા મીટરમા ંનhધાયેલ મહ~મ Zડમા^ડ 
૧૮૪.૫૮ Zક.વોટ છે. સામાવાળા વીજ કંપનીના િનયમોsસુાર કાયJવાહ- કરવા Wચૂના 
પાઠવામા ંઆવે છે. 

૪.૬. અરજદારના વીજ gથાપન પર નhધાયેલ વીજ વપરાશ પેરા ન.ં૩.૮ મા ંદશાJવેલ છે, Fને zયાને 
લેતા ંઅરજદાર હળવાદબાણના ૯૯.૦ Zક.વોટ વીજભારના વીજ જોડાણમા ં{^|આુર-,૨૦૧૫ના 
વીજOબલથી સતત ૯૯.૦ Zક.વોટ વીજભાર કરતા ંવ� ુવીજભારથી વીજ વપરાશ કરતા આવેલ 
છે. 

 ઉપ|ુJ)ત પેરા ન.ં ૪.૫ મા ં નhzયા $જુબ વીજgથાપન પરના ચેક}ગના અહTવાલ $જુબ પણ તે 
mગેની નhધ કરવામા ંઆવેલ છે. 

૪.૭. સામાવાળા vારા કરાર-ત વીજભાર કરતા ંવ� ુવીજભારથી વપરાશ કરવા mગે અરજદારને નીચે 
$જુબ નોટ-સ પાઠવેલ છે.  

 (૧) પ: ન.ં ૨૩૦૪ તા.૧૦.૦૪.૧૭ :માચJ,૨૦૧૭ ના Oબલ}ગ દરoયાન તા.૧૫.૦૩.૧૭ ના       
રોજ મહ~મ વીજભાર ૧૪૩ Zક.વોટ. એચ.ટ-. વીજ જોડાણ મેળવવા અરજદારને વાકTફ કરTલ છે. 

 (૨)     પ: ન.ં ૭૫૫ તા.૨૩.૦૨.૧૮ :{^|આુર-,૨૦૧૮ ના Oબલ}ગ દરoયાન નhધાયેલ મહ~મ 
વીજભાર ૧૭૮ Zક.વોટ. એચ.ટ-. વીજ જોડાણ મેળવવા અરજદારને વાકTફ કરTલ છે. 

 (૩) પ: ન.ં ૪૧૬૦ તા.૦૯.૦૭.૧૮: dૂન,૨૦૧૮ ના Oબલ}ગ દરoયાન તા.૨૩.૦૬.૧૮ ના રોજ 
મહ~મ વીજભાર ૧૬૨ Zક.વોટ. એચ.ટ-. વીજ જોડાણ મેળવવા અરજદારને વાકTફ કરTલ છે. 

૪.૮. અરજદારT તા.૨૫.૦૫.૧૭ ના રોજ રસીદ ન.ં૨૩૬૯૮૬૧થી C.૧૮૦૦/- નhધણી ચા� પેટT ભરપાઈ 
કર- એચ.ટ-. વીજ જોડાણ મેળવવા અરA કરTલ છે. ફોરમના _કુમના તારણ પેરા ન.ં ૧૦ મા ં
નhzયા $જુબ વીજOબલ પેટT નાણા ંભરપાઈ કરવાના ંબાક- હોવાથી સદર અરAને સામાવાળા 
vારા દ�તરT કરવામા ંઆવેલ છે.  

૪.૯. તા.૦૧.૦૯.૨૦૧૭ના રોજ સામાવાળા વીજ કંપની vારા ઓZડટ ર-પોટJ રાજપીપળા પેટા-િવભાગીય 
કચેર-, સમયગાળો એ#ીલ,૨૦૧૫ થી માચJ,૨૦૧૬નો રdૂ કર-ને, સદર અરજદારને એ#ીલ,૨૦૧૫ 
થી માચJ,૨૦૧૬ ના સમયગાળામા ં મહ~મ વીજભારની નhધના આધારT LTMD tariff ના 
વીજOબલને HTP-tariff મા ંતબદ-લ કર-ને, તફાવત પેટTsુ ંjરુવણી વીજOબલ C.૩,૭૧,૩૫૭.૯૮ 
વWલુ કરવા જણાવેલ છે, Fના આધારT સામાવાળા vારા Zડસેoબર,૨૦૧૬ મા ંઅરજદારને સદર 
jરુવણી વીજOબલની રકમ તા.૨૦.૦૧.૨૦૧૮ Wધુીમા ંભરપાઈ કરવા જણાવેલ છે.  

૪.૧૦. તા.૨૧.૦૫.૧૮ ના રોજ સામાવાળા vારા અરજદારને મીટરના slowness તથા excess MD 

records ના આધારT મે,૨૦૧૭ થી એ#ીલ,૨૦૧૮ Wધુીના સમયગાળા માટT C.૫,૮૫,૫૫૩.૩૪ sુ ં
jરુવણી વીજOબલ આપવામા ંઆવેલ છે. સદર વીજOબલની સામે અરજદારT ફોરમ સમP ફZરયાદ 
દાખલ કરTલ છે.  
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 ફોરમના તારણના પેરા ન.ં૬ અ^વયે સદર એચ.ટ-. ટTર-ફના વીજOબલને યો�ય ઠTરવેલ નથી. 
4.11. It is necessary to refer the Clause 4.95 of Supply Code,2015 as well as 

guidelines conveyed in Circular vide letter No.11403 dated 08.08.2016, 

issued by Respondent. 

 Clause 4.95: 

In case of HT, EHT and Demand Based LT connections, if the maximum demand was recorded 
to be in excess of contract demand by 5% or more for at least four times during last financial 
year, the licensee shall issue a 30-day notice to the consumer for submitting an application form 
for enhancement of load. If there is no response from the consumer by the end of the notice 
period, the licensee shall start the procedure for enhancing the consumer’s contract demand to 
the average of four recordings of maximum demand shown by the consumer’s MDI meter in 
the last financial year. In such case, the consumer shall be liable to pay all applicable charges 
as per provisions of this Code for regularization of the enhanced demand. The enhanced demand 
will be considered as revised contract demand on receipt of such charges and all provisions of 
agreement shall be applicable to such consumers for revised contract demand. In case of non-
Demand Based LT connections, review of Contracted Load/ Sanctioned Load shall be carried 
out once in a financial year and if it is found that connected load on such type of connection is 
25% or more than the Contracted Load/ Sanctioned Load in case of Residential Consumers and 
10% or more than the Contracted Load/ Sanctioned Load in case of other categories of 
consumers, the licensee shall issue a 60-day notice to the consumer for submitting an application 
form for enhancement of load. If there is no response from the consumer by the end of the notice 
period, the licensee shall start the procedure for enhancing the consumer’s Contracted Load/ 
Sanctioned Load to the load found at the time of inspection. In such case, the consumer shall be 
liable to pay all applicable charges as per provisions of this Code for regularization of the 
enhanced load. The enhanced load will be considered as revised Contracted Load/ Sanctioned 
Load on receipt of such charges and all provisions of agreement shall be applicable to such 
consumers for revised Contracted Load/ Sanctioned Load.  
 

Circular dated 08.08.2016 issued by Respondent with subject of review 

of contract demand in case of demand based consumers. The guidelines 

provided vide Circular dated 08.08.2016 by Respondent in view of 

Supply Code,2015 which becomes effective from 24.09.2015. 

Respondent has referred Clause 4.95, Clause 3.2 and Clause 8.3(3) of 

Supply Code while issuing the guidelines vide Circular dated 08.08.16. 

Point No.1 to 6 of Circular dated 08.08.2016 speaks about the 

procedure to be carried out in case of excess demand recorded above 

5% of contracted demand. 

In Point No.7, Respondent has made observations of excess demand in 

relevant HT/LTMD tariff category with tolerance of 5% contract demand 

and fixed up the upper limit of 4200KVA in HT category and 105 KW in 

case of LT category consumers. 
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Respondent has worked out energy and demand formula with grossed 

up by 9.55% losses of LT network (tariff order 2015-16) for LTMD 

consumers whose contracted demand is more than 105 KW. Billing in 

case of such consumers, shall be done as per following formula: 

(1) Energy for HT billing = Energy recorded in LT meter x 100/ (100%-

9.55% loss of LT) 

(2) Demand for HT billing = Actual Demand (KW)x100/ (100%-

9.55%) x Average Power Factor. 

 Where average Power Factor = Kwh / KVAh 

 If KVAh is not readily available in meter, then same is to be 

derived by formula KVAh = square root of (KWh2 + KVArh2). 

The above formula is worked out by Distribution Licensee i.e. 

Respondent.  

Circular No.DGVCL/O&M/Circular/16/11403 dated 08.08.16 issued 

by Respondent with subject of review of contract demand in case of 

demands based consumers. Respondent has referred Clause 4.95, 

Clause No.3.2, Clause No.8.3(3) of Supply Code,2015, while issuing said 

circular. 

In reference to above guidelines, Respondent has issued supplementary 

bill for the period May,2017 to April,2018 as per directives of CGRF on 

20.09.18 for the amount of Rs.8,07,341.44 for the period on 29.08.17 

for the period of May,2017 to December,2017 and January,2018 to 

May,2018, considering HT tariff to Appellant. 

Here the question came to decide that whether LTMD consumers, in 

case of more than 5% of excess demand of contract demand, are eligible 

for HT category billing or otherwise. 

On records of 5% excess demand of contracted demand for the period 

May,2017 to December,2017 and January,2018 to May,2018, 

Respondent can avail the HT billing under LTMD category consumers 

and later on issue of supplementary bill in September,2017 is valid or 

otherwise. 
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4.12. It is necessary to refer the provisions of LTMD tariff of the tariff order 

published by GERC for Financial Year 2016-17, which is as under: 

 5.0 RATE: LTMD : 

This tariff is applicable to the services for the premises those are not covered in any other tariff 

categories and having aggregate load above 40kW and up to 100KW. 

 This tariff shall also be applicable to consumer covered in category- ‘Rate:Non-RGP’ so opts to 

be charged in place of ‘Rate: Non-RGP’ tariff. 

5.1 FIXED CHARGES: 

(a) For billing demand up to the contract demand  
       (i) For first 40 KW of billing demand Rs.90/- per KW per month 
       (ii) Next 20 KW of billing demand Rs.130/- per KW per month 
      (iii) Above 60 kW of billing demand Rs.195/- per KW per month 
(b) For billing demand in excess of the contract demand Rs.265/- per KW 

PLUS 

5.2: ENERGY CHARGES:  

For the entire consumption during the month 460 paise per Unit 

PLUS 

 5.3.  REACTIVE ENERGY CHARGES: 

For all the reactive units (KVARH) drawn during the month 10 paise per KVARH 
 

 5.4. BILLING DEMAND: 

The billing demand shall be highest of the following: 

(a) Eighty-five percent of the contract demand  

(b) Actual maximum demand registered during the month 

(c) 15 KW  

 From the above, billing demand in excess of the contract demand rate 

per KW is framed and said amount of demand charges is recoverable, 

means in case of 5% or more excess demand of contract demand, rate 

per KW is fixed in tariff order, which is at all recoverable amount of 

demand charges.  

4.13. GERC Supply Code Notification No.4 of 2015 has defined the various 

definition and interpretation in Section-2.  

2.1(18):  ‘Consumer' refers to any person who is supplied with electricity for 
his/her own use by a licensee or the Government or by any other person 
engaged in the business of supplying electricity to the public under the 
Act or any other law for the time being in force and includes any person 
whose premises are for the time being connected for the purpose of 
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receiving electricity with the works of a licensee, the Government or 
such other person, as the case may be. A consumer is specified as a: 
(i) ‘Low Tension Consumer (LT Consumer)’ if he obtains supply from 
the licensee at low or medium voltage; 
(ii) ‘High Tension Consumer (HT Consumer)’ if he obtains supply 
from the licensee at High Voltage; 
(iii) ‘Extra High Tension Consumer (EHT Consumer)’ if he obtains 
supply from the licensee at Extra High Voltage; 

 
2.1(23):   ‘Demand Charge for a billing period' refers to a charge levied on the 

consumer based on the contracted/sanctioned/connected load or 
maximum demand (reference to definition no. (46) of this Code) as the 
case maybe and shall be calculated as per the procedure laid down 
in the Tariff Order approved by the Commission; “Demand charges 
for a billing period” 

 
2.1(46):  ‘Maximum Demand' refers to the Maximum Demand in kW or  KVA, 

as the case may be, shall mean an average kW/kVA supplied during 
consecutive 30 / 15 minutes (depending upon the type of meter being 
used) period of maximum use where such meter with the features of 
reading the maximum demand in kW/kVA directly, has been provided; 

 
2.1(31):  ‘Energy charge' refers to a charge levied on the consumer based on the 

quantity of electricity (units in kWh or kVAh as per tariff schedule 
including fuel surcharge and time of use charges) supplied;  

 
2.1(44): ‘Low Tension or LT/ Low Voltage' refers to Voltage not exceeding 440 

volts; 
 

4.14. Section-3 System of Supply and classification of consumers of Supply 

Code,2015, Clause 3.2 has defined voltage class of AC supply as under:

  

Category System of supply 
For all installations up to and inclusive of 6 KW of Connected 
Load, subject to motive power load other than irrigation pump 
not exceeding 2 HP in the aggregate. 

230 V- Single Phase 

For all installations exceeding 6 kW of Connected Load 
(motive power load exceeding 2 HP and up to 150 HP in the 
aggregate) and up to 100 KVA/kW of Contracted Demand. 

400 V- Three Phase 

For all installation with Contract Demand exceeding 100 
KVA/kW and up to 4000 kVA/kW. However, for the existing 
22 KV  consumer, the Contact Demand limit shall be extended 
up to 8000 KVA/KW subject to undertaking from consumer 
for reverting back to 4000 kVA/kW limit in case of change of 
system to 11KV under system conversion scheme. 

11 kV and 22 KV – 
Three Phase 

All installation with Contract Demand exceeding 4000 
KVA/KW. 

At 33 KV and  
above- Three Phase 
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The Consumer may opt for higher profile of supply even though the contracted load is less than 
the specified limit under higher profile of supply, if he so desires. In case of existing consumers 
drawing power at lower voltage, if due to the additional requirement they cross the threshold 
limit of load, in such cases the licensee may, as far as possible, make commercially viable offer 
to the consumers so that he opts for the next higher voltage of supply. The commercial offer 
may be framed taking into consideration the following- 
(a)  Likely reduction in Transmission and Distribution Losses; 
(b)  Load reduction on transformers of licensee’s system and their availability for meeting 

new requirements. 
However, supply to existing consumers at voltage lower than the limit specified above, 
should continue and in case their load requirement increases, the above specified load 
limit will be applicable. 

 
Co-jointly read with Clause 3.2 and Clause 4.95 it is well defined 

guidelines/provisions available for Respondent to change class of 

voltage supply with appropriate class of voltage supply in case of excess 

drawl of contract demand beyond permissible limit by LT consumers. 

The said procedure is availed by the Respondent first to upgrade the 

distribution system along with appropriate tariff as per contract demand 

for the billing purpose.  

4.15. In present case, as per submission of Respondent excess demand of 5% 

more of contracted demand has been observed from the financial year 

2016-17 and 2017-18, but Respondent has neither initiated action as 

per Clause 4.95 of Supply Code,2015 nor Suo moto notice as per Clause 

4.95 is issued to Appellant. As per Para 4.7, Respondent had intimated 

Appellant to apply for HT category connection. Based on notice served 

by Respondent on 10.04.17, Appellant had registered HT category 

connection on 25.05.2017, which was cancelled by Respondent on the 

ground of dues amount against Appellant. Overall, it is clearly seen that 

in the whole issue, Respondent had not taken action as per procedure 

mentioned in Clause 4.95 at right time for every financial year and 

appropriate steps had not been taken for conversion of class of voltage 

from LT to HT.   

4.16. Respondent has issued supplementary bill to Appellant as per directives 

of CGRF and as per Circular No.11403 dated 08.08.2016 for LTMD to 

HT tariff difference due to excess records of maximum demand above 

100 KW.  



  Case No.91/2018 

  Page 15 of 16 
 

 The stand taken by Respondent on the basis of Circular dated 08.08.16 

as per observations of Point No.7 is not in accordance with the 

provisions of Supply Code. The billing made by Respondent is not 

having support from any provisions of Supply Code, 2015 as well as 

tariff order issued by GERC. 

4.17. Both the tariff i.e. LTMD and HT tariff are different one and defined 

separately by GERC in tariff order. 

 LTMD tariff covers under Part-I, Schedule of tariff for supply of 

electricity at low and medium voltage while HTP tariff covers under Part-

II tariff for supply of electricity at High Tension (3.3 KV and above 3-

phase 50 hertz) and extra High Tension.  

 It is also to clarify that both tariff have separate provisions in recovery 

of charges in case of excess maximum demand records to stipulated 

contract demand.  

 According to such schedule of tariff, Respondent is entitled to apply 

appropriate tariff as per contract demand as per agreement executed 

between the parties. Without following the laid down procedure as 

mentioned in Clause 4.95 of Supply Code,2015, Respondent cannot 

issue the supplementary bill to Appellant under HT tariff category and 

cannot recover the difference of charges between LTMD and HT tariff. 

 The supplementary bill issued for the period May,2017 to 

December,2017 and January,2018 to May,2018 as per directives of 

CGRF and as per observations initiated by Audit Team earlier, but 

Respondent had not initiated action as per Clause 4.95 of Supply 

Code,2015 except issue of notice to apply for HT category connection. 

Therefore, action of Respondent for issuing supplementary bill to 

appellant is not having regulatory support as per provisions of Supply 

Code,2015 or as per tariff schedule published by GERC.  

4.18. In above circumstances, the supplementary bills issued as per Para 

No.3.9(5), (7) to the Appellants for the difference of amount of billing for 

LTMD category to HT category are not sustained in accordance with the 

provisions of Supply Code,2015 and tariff order. Therefore, Respondent 

is directed to cancel the supplementary bill so issued.  
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 As observed in Para 3.2, meter recorded less energy as per checking 

made on 19.05.2018 by Respondent. On that part, Respondent is 

directed to revise the supplementary bill for slowness of meter for the 

period 02.01.2015 to till replacement of meter, wherein Y-phase PT 

missing observed in meter retrieved data.  

4.19. From the observations made in the case of excess maximum demand 

recorded in the financial years 2015-16, 2016-17 and 2017-18, it is 

seen that timely actions have not been initiated by Respondent for 

conversion of appropriate category of supply as well as appropriate tariff 

for billing to the Appellant. Hence, Respondent is directed to adhere to 

the provisions stipulated as per Clause No. 4.95 of Supply Code,2015 

and take necessary action in time for such type of cases accordingly. 

 The action taken report may be intimated within 60 days.     

4.20. I order accordingly. 

4.21. No order as to costs. 

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

 
 
 
 

                   (Dilip Raval) 
                        Electricity Ombudsman 

                        Gujarat State 
 
 
Ahmedabad. 
Date: 28.01.2019. 


