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::: રજૂઆત::: 
 

૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી ચલવમટેડ, ભાિિગરિા ગ્રાિક ફહરયાદ વિિારણ ફોરમિી ફહરયાદ 
િ.ં ૩૧૧/૨૦૧૬-૧૭ અન્િયે અપાયેલ હકુ્મ ક્રમાકં ૨૪૦૧ તા. ૧૫.૦૫.૨૦૧૭ થી િારાજ થઇ, તથા રીવ્ય ુ
અરજી ફોરમ દ્વારા પત્ર િ.ં૨૭૦૩ તા.૦૨.૦૬.૨૦૧૭ થી ગ્રાહ્ય િ રખાતા,ં  અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે 
રજૂઆતિે આ કિેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૫૪/૨૦૧૭ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી 
તા. ૨૦.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિી. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીિે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર LTP-III tariff નુ ં િીજ જોડાણ ગ્રાિક િ.ં ૮૧૫૨૬/૦૦૧૪૮/૯ થી ધરાિતા િતા ત્યારે 

સામાિાળા ચિત્રા પેટા-વિભાગીય કિેરી દ્વારા ૬૫ હક.િો. કરારીત િીજભાર મજૂંર કરી માવસક બીલો 
આપિામા ંઆિતા ંિતા.ં િષટ ૨૦૧૧ મા ંLTMD tariff દાખલ કરિામા ંઆિેલ. તા.૧૯.૦૮.૨૦૧૬ થી 
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તા.૨૦.૦૯.૨૦૧૬ િી િચ્િે સામાિાળાિી ચિત્રા ઓહફસ દ્વારા એક તરફી રીતે િીજ જોડાણિા કરારીત 
િીજભાર ૬૫ હક.િોટ થી ૯૫ હક.િોટ કરી,  ૩૦ હક.િોટ ગેરકાયદેસર લોડ િધારો કરેલ અિે તે મજુબ ૯૫ 
હક.િોટ િીજભાર મજુબ ગણત્રી કરી, પત્ર િ.ં ૨૬૨ તા. ૧૭.૦૧.૨૦૧૭ દ્વારા પરુિણી બીલ રૂ.૩,૬૬,૮૫૩/- 
નુ ંમોકલી આપિામા ંઆિેલ. સદર પરુિણી બીલિી સાથે જોડલે ગણતરી પત્રકમા ંપરુિણી બીલિી રકમ 
રૂ. ૨,૯૩,૮૭૭/ - દશાટિેલ છે.  

૨.૨. અરજદારે સદર પરુિણી બીલિી સામે ગ્રાિક ફહરયાદ વિિારણ ફોરમ, ભાિિગર સમક્ષ તા.૦૨.૦૩.૨૦૧૭ 
િા રોજ ફહરયાદ દાખલ કરેલ. તા. ૦૧.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજ ફોરમ સમક્ષિી સિુિણી દર્યાિ અરજદારે 
Supply Code 2015  મા ંદશાટિેલ contracted load/sanctioned load/contract demand િી 
વ્યાખ્યા મજુબ સામાિાળા પી.જી.િી.સી.એલ. સાથે ૯૫ હક.િોટ િીજભારિો કોઈ કરાર કરેલ િથી. 

૨.૩. સામાિાળા ચિત્રા પેટા-વિભાગીય કિેરીએ અરજદારિા િીજ જોડાણિી contracted demand ૬૬ 
હક.િોટ થી ૯૫ હક.િોટ કયા કારણોસર અરજદારિી અરજીિા સદંભે કરેલ છે એિા આધાર પરુાિા 
તા.૨૭.૦૨.૨૦૧૭િા રોજ માગંિામા ંઆિેલ,જેિા અનુસંધંાિે ચિત્રા પેટા-વિભાગીય કિેરીએ પત્રિ.ં૧૧૭૦ 
તા.૧૫.૦૩.૨૦૧૭ દ્વારા જિાબ પાઠિેલ, જેમા ંઅરજદારિી contracted demand મા ંિીજભાર િધારો 
માગેંલ િ િોિાનુ ંઆડકતરી રીત સ્િીકારિામા ંઆિેલ છે.   

 સામાિાળાિા સદર પત્રિા જિાબમા ં દશાટવ્યા મજુબ અમદાિાદિા મે. સહંદપ દેસાઈ એન્ડ કંપિીિા  
િાટટડ એકાઉન્ટંટ દ્વારા ચિત્રા પેટા-વિભાગીય કિેરીમા ંInternal Audit કરિામા ંઆિેલ, જેમા ંજણાવ્યા 
મજુબ “િષટ ૨૦૧૧ િા ટેરીફ મજુબ Contracted Load િા 85% લેખે Contracted Demand િો 
િપરાશ કરિાિો િોય છે, અિે તે મજુબ હફક્સ્ડ િાર્જ લાગિો જોઈએ”. આ વિગત જે લખેલ છે તેમા ં
અરજદારિા Connected Load-125 HP િે Contracted Demand તરીકે ગણાિેલ છે કે જે PGVCL 

િા રેકોડટ મજુબ ૬૬ હક.િોટ િતી. આ િીજ જોડાણિે LTP-III માથંી LTMD પ્રકારિા િીજ જોડાણમા ંિષટ 
૨૦૧૧ મા ંચિત્રા પેટા-વિભાગીય કિેરી દ્વારા જ પહરિવતિત કરિામા ંઆિેલ િતુ.ં 

૨.૪. પત્ર િ.ં ૧૧૭૦ તા. ૧૫.૦૩.૨૦૧૭ દ્વારા Consumer Personal Ledger PRT-145 િી માહિતી િષટ 
૨૦૧૦ થી આપિામા ંઆિેલ છે, જેમા ંતા.૧૫.૧૧.૨૦૧૦ થી ત.૦૨.૦૩.૨૦૧૭ િા િીજબીલ, કુલ ૭૬ 
મહિિાિા બીલીંગિા રેકોડટ પ્રમાણે તા. ૧૯.૦૮.૨૦૧૬ સધુીિા િીજબીલમા ંContracted Demand ૬૬ 
હક.િોટ અિે Billing Demand ૫૬.૫ હક.િોટ બતાિેલ છે, તથા Actual Demand ૪૪ હક.િોટ બતાિેલ 
છે. ત્યાર પછીિા િીજબીલમા ંતા. ૨૦.૦૯.૨૦૧૬ થી સદર િીજ જોડાણમા ંContracted Demand ૯૫ 
હક.િોટ અિે Billing Demand ૮૧ હક.િોટ દશાટિેલ છે તથા Actual Demand ૪૪ હક.િોટ બતાિેલ 
છે.  

૨.૫. સામાિાળાિા પત્ર િ.ં ૧૩૫૫ તા. ૧૮.૦૩.૨૦૧૭ મા ંદશાટિેલ વિગત મજુબ “LTP-III મા ંિીજભાર  અિે 
Contracted Demand અલગ રાખિાિી સવુિધા િતી, પરંત ુtariff revised થતા ંContracted Load  

અિે Contracted Demand એક જ રાખી શકાતા ં િોિાથી, સદર બાબતે અરજદારિે પત્ર િ.ં 
CSD/ESTA/Tech/Rev/Legal/5606 dated 14.10.2014 થી િોટીસ આપેલ િતી અિે તેથી 
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અરજદારિા િીજભાર મજુબ િીજમાગં કરિામા ંઆિી િતી”.  તા. ૧૪.૧૦.૨૦૧૪ િા રોજ અરજદારિે 
િોટીસ આપ્યાિી િાત સદંતર ખોટી છે. અરજદારિે આિી કોઈ િોટીસ આપિામા ં આિેલ િથી. 
સામાિાળા દ્વારા પત્ર િ.ં ૧૪૮૬ તા. ૨૭.૦૩.૨૦૧૭  િી સાથે ચબડાણ કરીિે સદર િોટીસ મોકલી આપેલ 
છે. અરજદારિે તા.૧૪.૧૦.૨૦૧૪ િી સદર િોટીસ સામાિાળા દ્વારા બજાિેલ િોઈ તેિા પ્રમાચણત પરુાિા 
રજૂ કરિા ફોરમ સમક્ષ પણ અરજ કરેલી, પરંત ુસામાિાળા દ્વારા કોઈ પરુાિા રજૂ કરિામા ંઆિેલ િ 
િતા.  

૨.૬. સામાિાળાિા પત્ર િ.ં ૧૪૮૬ તા.૨૭.૦૩.૨૦૧૭ સાથે ચબડાણ કરીિે PGVCL, Corporate Office  િો 
પહરપત્ર No. PGVCL/R&L/3684 dated 05.04.2014 રજૂ કરિામા ંઆિેલ, જેિી જોગિાઈ િીિે 
મજુબ છે.  

 According to Tariff order dated 16.09.2011 restructuring tariff schedule thereby all 
prevailing LTP-III connections are to be billed under LTMD tariff under the provision of 
LTMD tariff, eligible consumers can contract demand according to their requirement 
and any change required in contract demand has to be done through following laid 
down procedure. 

 
 It is observed that there is difference between contracted load and contracted  demand 

for those connections which were converted from LTP-III to LTMD.  
 
 To avoid further complications and to give similar treatment to all LTMD consumers it 

is decided to take one time option from those LTMD consumers who were having lower 
contracted demand than their contracted load and desire to change their present 
contracted demand up to contracted load. Such consumers should be intimated and 
insisted to submit their option form within 30 days.  

 

 અરજદારિે આપેલ પરુિણી બીલ ખોટંુ િોઈ રદ્દ થિા પાત્ર છે.  
૨.૭. સામાિાળાિા Consumer Personal Ledger PRT-145 મા ંગ્રાિકિી તમામ માહિતી દશાટિિામા ંઆિે 

છે. PRT-145 મા ં દશાટવ્યા મજુબ અરજદારનુ ં િીજ જોડાણ August,2011 billed in 

September,2011 સધુી LTP-III પ્રકારનુ ંદશાટિેલ છે. ત્યાર પછી, એટલે કે, તા.૧૫.૦૯.૨૦૧૧ થી સદર 
િીજ જોડાણન ુબીલીંગ LTMD tariff  મા ંદશાટિેલ છે. PRT-145 મજુબ સદર ૭૬ માસિા બીલીંગ 
વપહરયડિા સમયગાળામા ંિધમુા ંિધ ુિીજમાગં (Maximum Demand) ૫૭હક.િોટ તા.૧૮.૦૭.૨૦૧૪િા 
બીલમા ંિોંધાયેલ છે, જ્યારે બાકીિા તમામ મહિિાિા િીજબીલમા ંBilling Demand ૫૬.૫ હક.િોટ 
કરતા ંપણ ઓછી િોંધાયેલ છે, અિે તે મજુબ િીજબીલિી રકમ સામાિાળા દ્વારા િસલૂિામા ંઆિેલ છે. 
આમ અરજદારિે ક્યારેય ૬૬ હક.િોટ થી િધારે િીજભારિી Contracted Demand રાખિાિી જરૂર 
પડલે િથી. અરજદારે ક્યારેય પણ ૯૫ હક.િોટ િીજભારિો િધારો માગેંલ િથી. જેથી કરીિે અરજદારિે 
આપિામા ંઆિેલ Fixed Charge અિે Electricity Duty િા તફાિતનુ ંપરુિણી બીલ ખોટંુ આપિામા ં
આિેલ િોઈ, રદ્દ કરિા વિિતંી કરી.  
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૨.૮. સામાિાળાિા પત્ર િ.ં ૧૩૫૫ તા. ૧૮.૦૩.૨૦૧૭ મા ંિીિે મજુબિી વિગત દશાટિેલ છે.  
 “આપિા સદર કિેક્શિમા ં LTP-III દર્યાિ જે બીજુ િધારાનુ ં LT connection No. 81526/ 

00871/8, કે જેિો િીજભાર ૦.૫૦૦ હક.િોટ આપિામા ંઆિેલ છે જે એક premises મા ંએક જ કિેક્શિ 
રાખિાનુ ંિોઈ, સીંગલ ફેઈઝ કિેક્શિિે LTMD connection મા ંmerge કરિામા ંઆિતા ં૬૫ હક.િોટ  
થી ૬૬ હક.િોટ િીજભાર September,2012 પછીિા િીજબીલમા ંછપાત ુ ંિત ુ.ં”  

 ઉપયુટક્ત િકીકતે અરજદારિા િીજ જોડાણિે LTP-III થી LTMD tariff મા ંફેરિતી િખતે િિા ટેરીફમા ં
દશાટિેલ જોગિાઈ મજુબ કામગીરી કરિામા ંઆિેલ અિે સીંગલ ફેઈઝ િીજ જોડાણ ગ્રાિક િ.ં ૮૧૫૨૬/ 
૦૦૮૭૧/ ૮: ૦.૫ હક.િોટ િો િીજભાર LTMD િીજ જોડાણમા ંમર્જ કરીિે અરજદારિી Contracted 

Demand ૬૫ હક.િોટ થી ૬૬ હક.િોટ કરિામા ંઆિેલ. અરજદારિા Connected Load મજુબ, કે જે 
ત્યારે ૧૨૫ એિ.પી. િતો, તેિે અરજદારિી Contracted Demand ગણીિે બીલ આપેલ િ િતા.ં     

૨.૯. સામાિાળાિા પત્ર િ.ં ૧૩૫૫ તા.૧૮.૦૩.૨૦૧૭ મજુબ PGVCL Circular No. PGVCL/REG/ 

CELL/T-6666 dated 06.09.2011  મજુબ LTMD Tariff મા ંિીજ જોડાણ તબદીલ કરેલ િત ુ.ં સદર 
પહરપત્ર મજુબ અરજદારિા Connected Load 125 HP  િે અરજદારિી Contracted Demand 

ગણિી એિી કોઈ જોગિાઈ કરેલ િ િતી. સદર પહરપત્ર મજુબ ૪૦ હક.િોટ કરતા ંિધારે Contracted 

Demand ધરાિતા ંLTP-III પ્રકારિા ંિીજ જોડાણોિા  Revised Nomenclature – LTMD દશાટિેલ 
છે. સદર પહરપત્રમા ંGeneral ક્રમ િ.ં૫ મા ંદશાટિેલ વિગત િીિે મજુબ છે.  

 “ Contract Demand shall mean the Maximum KW for the supply of which Licensee 
undertakes to provide facilities to the consumer for time to time.”  

 

૨.૧૦. ફોરમિા તા.૧૫.૦૫.૨૦૧૭િા હકુમિે રીવ્ય ુકરિા અથે તા.૨૩.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજ અપીલ દાખલ કરિામા ં
આિેલ િતી, જેિે ફોરમ દ્વારા માન્ય રાખિામા ંઆિેલ િ િતી.  

૨.૧૧. સામાિાળા દ્વારા િષટ ૨૦૧૪ મા ંબિાર પાડલે પહરપત્ર િ.ં ૩૬૮૪ તા. ૦૫.૦૪.૨૦૧૪ મજુબ અરજદારિે 
Notice તથા Option Form મોકલ્યા િગર અરજદારિી Contracted Demand 66 હક.િોટ માથંી ૯૫ 
હક.િોટ એક તરફી રીતે Load િધારો જાિરે કરીિે તે મજુબ છેલ્લા પાિં િષટિા Fixed Charge તથા  
Electricity Duty િા તફાિત પેટે પરુિણી બીલ આપિામા ંઆિેલ છે તેિે રદ કરિા અરજદારે વિિતંી 
કરી. અરજદારે સદર પરુિણી બીલિી 33% રકમ રૂ. ૯૮,૦૦૦/- રસીદ િ.ં WL-734176 dated 

08.06.2017 થી ભરપાઈ કરેલ છે, જે રકમ વ્યાજ સાથે પરત કરતો હકુમ કરિા વિિતંી કરી. 
૨.૧૨. અરજદારે ફોરમ સમક્ષ વિદ્યતુ લોકપાલિા કેસ િ.ં૫૨/૨૦૦૮ િા ચકુાદાિે તથા ગ્રાિક ફહરયાદ વિિારણ 

ફોરમ, ભાિિગરિા કેસ િ.ં ૪/૨૦૧૬-૧૭ િા ચકુાદાિે ધ્યાિે લેિા રજૂઆત કરેલ તે અંગેિો ઉલ્લેખ 
વિદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષ કરી અરજ કરેલ કે ઈલેક્રીસીટી એક્ટ,૨૦૦૩, સેકશિ ૫૬(૨) મજુબ બે િષટ 
અગાઉિા જુિા ંલેણા ંઅરજદાર પાસે િસલુિા પાત્ર િથી.   



  Case No.54/2017 

Page 5 of 13 
 

૨.૧૩. અરજદારે તા. ૨૦.૦૭.૨૦૧૭ િી સિુિણી દર્યાિ સામાિાળા િાયબ ઈજિેર, ચિત્રા પેટા-વિભાગીય 
કિેરીિા પત્ર િ.ં ૩૨૭૬ તા.૧૭.૦૭.૨૦૧૭ અન્િયે રજૂ કરેલ દસ્તાિેજો મજુબ તા.૨૫.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ 
િીિે મજુબ જણાિેલ. 
(૧) સામાિાળા દ્વારા જે તે Tariff revision િખતે  Connected Load ૧૨૫ એિ.પી. િે  

Contracted Demand ગણીિે બીલ આપિામા ંઆિેલ િ િતા.ં  
(૨) સામાિાળાિા પત્ર િ.ં ૫૬૦૬ તા.૧૪.૧૦.૨૦૧૪ દ્વારા અરજદારિે િોટીસ આપિામા ંઆિેલી 

બાબત સદંતર ખોટી છે અિે તે અંગેિા પરૂાિા સામાિળાએ રજૂ કરેલ િથી. 
(૩) સામાિાળા દ્વારા આપિામા ંઆિેલ પરુિણી બીલિે ગણતરી મજુબ રૂ. ૨,૯૩,૮૭૭/- દશાટિેલ છે, 

જ્યારે સામાિાળાિા પત્ર મજુબ રૂ. ૩,૬૬,૮૫૩/- દશાટિેલ છે, જે પરુિણી બીલ Contracted 

Demand 94 હક.િોટ ગણી છેલ્લા ૬૦ મહિિાન ુઆપિામા ંઆિેલ છે, જે રદ્દ થિા પાત્ર છે.  
(૪) સામાિાળાિા PRT Consumer Personal Leger (145) મજુબ તા.૧૫.૧૦.૨૦૧૦ થી 

તા.૦૨.૦૩.૨૦૧૭ િા િીજબીલ કુલ ૭૬ માસિા બીલીંગિા રેકોડટ મજુબ અરજદારિા 
Contracted Demand ૬૬ હક.િોટ,  Billing Demand ૫૬.૫ હક.િોટ અિે Actual Demand 

૪૪ હક.િોટ દશાટિેલ છે. ત્યાર બાદ તા.૨૦.૦૯.૨૦૧૬ થી અરજદારિી Contracted Demand 

૯૫ હક.િોટ,,  Billing  Demand  ૮૧ હક.િોટ અિે  Actual Demand ૪૪ હક.િોટ બતાિેલ 
છે. આમ અરજદારિા િીજ જોડાણિી  Contracted Demand ૬૬ હક.િોટ થી ૯૫ હક.િોટ કરી 
૨૯ હક.િોટ િો ગેરકાયદેસર લોડ િધારો કરેલ છે તથા તે મજુબ fixed charge તથા Electricity 

Duty િા તફાિતનુ ંપરુિણી બીલ આપેલ છે જેિે રદ્દ કરવુ ંતથા પરુિણી બીલિી સામે ભરેલ 
રકમ રૂ. ૯૮૦૦૦/- વ્યાજ સહિત અરજદારિે પરત અપાિિા હકુમ કરિા વિિતંી કરી.        

૩.૦. સિુાિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીિે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર ગ્રાિક િ.ં ૮૧૫૨૬/૦૦૧૪૮/૯ થી હિરેિ ફાઉન્રી, પ્લોટ િ.ં૩૪૪/૨, જી.આઈ.ડી.સી., ચિત્રા ખાતે 

િીજ જોડાણ ધરાિે છે. સદર િીજ જોડાણમા ંLTP-III tariff મજુબ બીલીંગ કરિામા ંઆિતુ ંિત ુ.ં 
૩.૨. અરજદારિા ગ્રાિક િ.ં ૮૧૫૨૬/૦૦૧૪૮/૯ િા િીજ જોડાણિો કરારીત િીજભાર ૭૦ એિ.પી. િતો તે 

િખતે અરજદારે તા.૦૯.૦૧.૨૦૦૬ િા રોજ સદર િીજ જોડાણમા ંકરારીત િીજભાર િધારો ૭૦+૫૫ = 
૧૨૫ એિ.પી. િી માગંણી કરેલ, જેિી િોંધણીિા િાર્જ પેટે રૂ. ૪૦૦/-, રસીદ િ.ં ૩૭૨૫૨૫ થી ભરપાઈ 
કરેલ. સદર અરજી અન્િયે તા.૨૪.૦૩.૨૦૦૬ િા રોજ અરજદારિે રૂ. ૧,૮૪,૨૯૫/- નુ ં અંદાજપત્ર 
પાઠિિામા ંઆિેલ,જેિા ંિાણા ંઅરજદારે તા.૧૭.૦૫.૨૦૦૬િા રોજ, રસીદ િ.ં ૭૩૦૬૬૦, ૭૩૦૬૬૧ તથા 
૭૩૦૬૬૨ દ્વારા ભરપાઈ કરેલ. અરજદારે લોડ િધારા અંગેિો ટેસ્ટ રીપોટટ  પણ રજૂ કરી, કરારિામ ુપણ 
કરેલ. આમ, અરજદારિો કરારીત િીજભાર ૧૨૫ એિ.પી. મજૂંર કરિામા ંઆિેલ.  

 અરજદારિે સદર સ્થળ પર સીંગલ ફેઈઝ કોમશીયલ િતે ુઅંગેનુ ંિીજ જોડાણ ૦.૫ હક.િોટનુ ંજે તે િખતે 
વિયમોનસુાર આપિામા ંઆિેલ, જેિો ગ્રાિક િ.ં ૮૧૫૨૬/૦૦૮૭૧/૮ છે.   
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૩.૩. અરજદારિા િીજ જોડાણ ગ્રાિક િ.ં ૮૧૫૨૬/૦૦૧૪૮/૮  નુ ંબીલીંગ LTP-III tariff મજુબ Billing 

Demand 65 હક.િોટ પ્રમાણે અરજદારે સ્િીકારેલ વિકલ્પ અનસુાર કરિામા ંઆિતુ ં િત ુ.ં PRT-145 

Consumer Personal Ledger મજુબ August,2011 billed in September,2011 સધુી LTP-III 

tariff મજુબ Contracted Demand ૬૫ હક.િોટ મજુબ િીજબીલ બિાિિામા ંઆિેલ છે. PRT-145 

િી વિગતો ધ્યાિે લેતા ંઅરજદારિો કરારીત િીજભાર ૧૨૫ એિ.પી. દશાટિેલ છે.  
૩.૪. ટેરીફ ઓડટર પત્ર િ.ં PGVCL/REG/CELL/T-6666 dated 16.09.2011 િા રોજ રજૂ  કરિામા ં

આિેલ જેમા ંદશાટવ્યા મજુબ LTP Tariff માથંી LTMD Tariff મા ંઅરજદારિા િીજ જોડાણિે તબદીલ 
કરી બીલીંગ કરિાપાત્ર િત ુ.ં જેથી સામાિાળા દ્વારા અરજદારિા િીજ જોડાણ ગ્રાિક િ.ં ૮૧૫૨૬/ 
૦૦૧૪૮/૯, ૬૫ હક.િોટ LTP-III ટેરીફ  તથા િીજ જોડાણ ગ્રાિક િ.ં ૮૧૫૨૬/૦૦૮૭૧/૮, ૦.૫ હક.િોટ, 

બને્ન િીજ જોડાણિો લોડ મર્જ કરીિે LTMD Tariff િઠેળ ૬૬ હક.િોટ Contracted Load મજુબ 
સપ્ટે્બર,૨૦૧૨ પછી બીલીંગ કરિામા ંઆિેલ. 

૩.૫. અરજદારિા સદર િીજ જોડાણનુ ંિીજબીલ સામાિાળાિા પહરપત્ર િ.ં PGVCL/REG/CELL/T-6666 

dated 16.09.2011 પિલેા ં LTP-III ટેરીફ મજુબ કરિામા ં આિતુ ં િત ુ.ં અરજદારિા સદર િીજ  
જોડાણમા ંસદર ટેરીફિા રીિીઝિિા પહરપત્ર પિલેા ંLTP-III Tariff િા Option અન્િયે Contracted 

Demand અલગ રાખી અિે તે મજુબ બીલીંગ અંગેિી જોગિાઈ જે તે વિયમોનસુાર િયાત િતી. સદર 
ઉપયુટક્ત પહરપત્રિા અમલ બાદ અરજદારિો કરારીત િીજભાર અિે કરારીત હડમાન્ડ અલગ રાખિાિી 
જોગિાઈ િ િોઈ, અરજદારિા કરારીત િીજભાર ૧૨૫ એિ.પી., એટલે કે ૯૪ હક.િોટ  મજુબ સદર 
પહરપત્રિા અમલ બાદ િીજબીલ બિાિેલ િ િત ુ જે Internal Audit દર્યાિ ધ્યાિે આિતા ં
અરજદારિો કરારીત િીજભાર ૯૫ હક.િોટ, એટલે કે ૯૪ હક.િોટ + ૦.૫ હક.િોટ મજુબ બીલીંગ કરિામા ં
આિેલ. 

૩.૬. અરજદારિા સદર િીજ જોડાણ ગ્રાિક િ.ં ૮૧૫૨૬/૦૦૧૪૮/૯ િો કરારીત િીજભાર ૧૨૫ એિ.પી., 
અરજદારિી લોડ િધારાિી અરજી બાદ જૂિ,૨૦૦૬થી મજૂંર કરિામા ંઆિેલ. અરજદારિા LTP-III  િા 
Tariff  Option મા ંContracted Load  તથા Contracted Demand અલગ રાખિાિી જોગિાઈ જે 
તે ટેરીફ અન્િયે પ્રસ્થાવપત િતી પરંત ુસપ્ટે્બર,૨૦૧૧મા ંિિા ટેરીફ અન્િયે અરજદારિા િીજ જોડાણિો 
સમાિેશ LTMD Tariff મા ં કરિામા ં આિેલ જે અંગેિી િોટીસ અરજદારિે પત્ર િ.ં૫૬૦૬ 
તા.૧૪.૧૦.૨૦૧૪ થી આપિામા ંઆિેલ.  

૩.૭. સામાિાળાિા Internal Audit દર્યાિ અરજદારિા સદર િીજ જોડાણિે Contracted Load િા ૮૫% 
લેખે Contracted Demand િો િપરાશ કરિાિો િોઈ, તે મજુબ Fixed Charge તથા Electricity 

Duty િા તફાિત પેટે રૂ. ૩,૬૬,૮૪૩/- નુ ંપરુિણી િીજબીલ પત્ર િ.ં૨૬૨ તા.૧૭.૦૧.૨૦૧૭ િા રોજ 
અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ, જેિી સામે અરજદારે સદર બીલનુ ંગણતરી પત્રક તથા સદર બીલ કેટલા 
સમયનુ ં છે તેિી વિગત તા.૨૩.૦૨.૨૦૧૭િા પત્રથી માગેંલ. સદર પરુિણી બીલિો સમયગાળો 
સપ્ટે્બર,૨૦૧૧ થી ઓગષ્ટ,૨૦૧૬ સધુીિા ૬૦ મિીિાિો અરજદારિે જણાિિામા ં આિેલ. આમ 
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અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ પરુિણી બીલ વિયમોનસુાર િોઈ, સદર પરુિણી બીલિી રકમ ભરિાપાત્ર 
છે.        

::: ORDER ::: 

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

the facts, statistics and relevant papers, which are on record, and considering 

them in detail, my findings are as under.  

4.1. Appellant is a consumer of Respondent having consumer No. 81526/00148/9 

under LTP tariff with contracted load of 125 HP for foundry use at Chitra 

GIDC, Chitra. Respondent has given single phase lighting connection vide 

consumer No. 81526/00871/8 with contracted demand of 0.5 KW to 

Appellant at said premises. 

4.2. As per Para No. 3.2, Respondent has approved load extension to consumer 

No. 81526/00148/9 to 125 HP under LTP tariff and submitted documents like 

payment of F.Q., Agreement copy and Test Report copy. 

4.3. Prior to tariff published w.e.f. 6th September,2011, Respondent has tariff 

categorisation in which LTP tariff, option of LTP-III tariff can be availed. The 

details of tariff approved by GERC are as under: 

 5.0. Rate : LTP.    
          This tariff shall be applicable for motive power services. 

 5.1. Rate LTP-I :  

 This tariff is applicable for aggregate motive power load not exceeding 125 

BHP. 

 5.2. Rate LTP-II: 

 This tariff shall be applicable to education institutions and research and 

development laboratories for motive power services where machines and 

appliances are primarily used for demonstration/research purpose only. 

 5.3. Rate LTP-III : 

 This tariff shall be applicable to consumers using electricity for motive power 

services for minimum contracted demand of 15 KW to upto 100 KW at low 

voltage. 
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 5.3.5: Minimum Bill : 

 Payment of demand charges every month based on the billing demand. 

 NOTE: 

(1) This tariff shall be applicable if the consumer so opts to be charged in place 

of LTP-I tariff. 

(2) The option can be exercised to switch-over from LTP-I tariff to LTP-III tariff 

and vice versa twice in a calendar year by giving not less than one month’s 

notice in writing. 

(3) Consumer has to provide metering system in the event when proper 

metering system is not provided by the distribution licensee. 

(4) In the event of actual maximum demand exceeds 100 KW more than three 

occasions during the period of six months, the consumer has to provide 

his distribution transformer at his cost and maintain at his cost. 

4.4. As per documents submitted, billing was made by Respondent for the month 

of September,2007 is as under:   

 Bill date: 12.09.2007.  Tariff:  L3.  HP/KW: 65 

 And billing made for the month of January,2011 is as under: 

 Bill date: 15.01.2011.  Tariff:     LTP-3  HP/KW: 05 

 Which proves that Appellant was billed under LTP-III tariff. Respondent has 

also submitted consumer personal ledger copy (PRT-145) for the same. 

4.5. As per new tariff published by GERC, in case No. 1102/2011 dated 

06.09.2011, Respondent has issued circular No. PGVCL/Reg.Cell/T-6666 

dated 16.09.2011 under subject revision of retail tariff effective from 

01.09.2011. Revision of tariff structure as issued is as under:  

Sr. 
No. 

Existing nomenclature Revised 
nomenclature 

5. LFD-II LTP-I, LTP-III, LTP-II (Institutions not 
registered with the Charity Commissioner).  

All existing consumers presently being billed under 
LFD-II or LTP-I or LTP-II or LTP-III having contracted 

demand above 40 KW. This tariff also to be applicable 
to consumers covered in category “Non-RGP”  as opts 
to be charged in place of “Non-RGP” tariff. 

LTMD 
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 As per guideline issued under above circular billing of consumers: 

 Point-4: All LFD-II, LTP-I, LTP-II (institutions not registered with Charity 

Commissioner) and LTP-III consumers having contracted demand above 40 

KW are to be billed under LTMD tariff. 

 Point-7: Since with the revised provisions of tariff, the stipulation of Motive 

Power load and non-Motive Power load has been removed. The premises where 

two or more connections are provided for measurement of consumption of 

Motive Power load and Non-Motive Power load, such connections are to be 

amalgamated into a single connection and total contracted demand of the 

resultant amalgamated connection up to maximum load limit of 100 KW. 

 After amalgamating different connections, the resultant amalgamated 

connection is to be billed under appropriate tariff category i.e. Non-RGP 

category for load up to 40 KW and LTMD category for contracted load above 

40 KW.  

 Accordingly, Appellant’s revised tariff falls under LTMD tariff category. As per 

say of Respondent vide Para No. 3.4, consumer No. 81526/00148/9 : 65 KW 

– LTP-III and  consumer No.81526/00871/8 : 0.5 KW-LFD-II clubbed with 

contract demand of 66KW under LTMD tariff and started billing thereof from 

September,2012. 

4.6. It was an error on part of Respondent to continue with contracted demand of 

65 KW  which was opted under LTP-III tariff and merged it with single phase 

lighting connection of Appellant with total contracted demand of 66 KW. 

4.7. Appellant’s agreemental load was 125 HP at point of time when 55 HP 

additional load approved in the year 2006. Thereafter Appellant has opted 

LTP-III category with 65 KW contracted demand as per records of Respondent. 

4.8. Respondent has implemented proper tariff for billing under LTMD tariff after 

new tariff published by GERC in the year 2011, but contracted demand of 65 

KW worked out as per Option of LTP-III tariff while actual contracted load of 

Appellant was 125 HP. Thus Respondent has made mistake while clubbing of 

load of LTP-I tariff with LFD-II tariff, which otherwise would be 94 KW + 1 KW 

= 95 KW, but Respondent has started billing with 65 KW w.e.f. 
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September,2011 under LTMD tariff. Thereafter billing was revised with 

contracted demand of 66 KW w.e.f. October,2012 billed in November,2012. 

4.9. In reference to arguments of appellant before CGRF regarding Section 56(2) of 

Electricity Act,2003, and Limitation Act arguments, CGRF has observed that 

mistake regarding billing for contracted demand came to the notice of 

Respondent in August,2016. Hence issue of supplementary bill of 

Rs.2,93,877/-, when issued on 17.01.2017, is recoverable. 

 It would be necessary and fair to consider the grievance of Appellant in term 

of provision of Section 56(2) of Electricity Act,2003, which reads as under: 

56 (2) : 

Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no sum due 

from any consumer, under this section shall be recoverable after the period of two years from 

the date when such sum became first due unless such sum has been shown continuously as 

recoverable as arrear of charges for electricity supplied and the licensee shall not cut off the 

supply of the electricity.  
 

 In present case Respondent has prepared supplementary bill for the period 

September,2011 to August,2016 for 60 months and issued on 17.01.2017 for 

the amount of Rs. 2,93,877/-. 

 Tariff for the Financial Year 2011-12 for PGVCL was published on 06.09.2011, 

means appropriate tariff was to be considered by Respondent at relevant point 

of time for billing, which was not done by Respondent, and contracted demand 

was not corrected while merging of two LT connections of premises of 

Appellant. 

4.10. As per Circular No. 6666 dated 16.09.2011 issued by Respondent it was 

mentioned that Notice for clubbing of connections has to be issued to concern 

consumers under Option of LTMD tariff so that contracted demand can be 

confirmed for billing purpose. As per say of Appellant, such type of any notice 

had not received by him, while Respondent stated that notice dated 

14.10.2014 was issued but Respondent has not submitted any proof of receipt 

of notice by Appellant.  
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 Thereafter, on issue of Notice, it was a duty of Respondent to start billing 

under proper tariff i.e. LTMD, with correct contracted demand, but it was not 

done by Respondent. 

4.11. As per checking sheet No. 33258 dated 04.10.2013, Respondent has checked 

the installation of Appellant and contracted demand 66 KW shown against 

consumer No.81526/00148/9. 

 Similarly as per checking sheet No. 83514 dated 21.08.2015, checking was 

done by Respondent and contracted demand of 66KW shown against 

consumer No. 81526/00148/9. 

 Checking was made by Respondent on 21.11.2009 at premises of Appellant, 

Plot No. 344/2, GIDC, Chitra. Contracted load was found 65 KW against 

consumer No. 81526/00148/9 at the time of checking. 

 From the above three checking made by Respondent, it is on record that under 

LTP-III tariff 65 KW contracted demand opted by Appellant and which was 

remained on record of Respondent till checking made on 04.10.2013 and 

thereafter it was changed to 66KW as per checking dated 21.08.2015 which 

is also confirmed as per observation of PRT-145. 

 As per PRT-145, contracted demand of 65 KW was shown up to 

September,2012 billed in October,2012. Thereafter it was changed to 66KW 

up to September,2016 billed in October,2016. Again contracted demand was 

changed to 95 KW for the month of October,2016 billed in November,2016 

under LTMD tariff. 

4.12. Notification No.4 of 2015 of Supply Code, Section 2(20) speaks as under:  

Section 2 (20) ‘Contracted load/ Sanctioned Load/ Contracted Demand' refers to the 

maximum demand in kW, kVA or HP, agreed to be supplied by the licensee and indicated in the 

agreement executed between the licensee and the consumer. Wherever the Agreement stipulates 

supply in kVA, the quantum in terms of kW may be obtained by multiplying by the Power Factor 

of 0.9. If the Agreement stipulates supply in HP, the HP shall be converted to KW by multiplying 

it by 0.746.  
 

 In the present case, after additional load approved by Respondent, contracted 

load becomes 125 HP. Thereafter under option of LTP-III tariff, Appellant was 
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billed under contracted demand of 65 KW, and thereafter contracted demand 

of 95 KW was started w.e.f. October,2016. 

 On implementation of tariff for the year 2011-12, LTP-III tariff was not in 

existence. As per agreement, Appellant’s contracted load  was covered under 

LTMD tariff, but Respondent had considered contracted demand of Appellant 

of LTP-III tariff, and clubbed single phase lighting connection load i.e. 66KW 

w.e.f September,2012, which was an error on part of Respondent. It is 

surprising to note that Respondent could not detect the correct contracted 

demand of Appellant since last five years. 

4.13. In present case, Respondent has issued supplementary bill for the period of 

60 months for recovery of fixed charges and Electricity Duty. Section 56 do 

not empower Respondent to recover any amount if the period of two years has 

elapsed nor electricity supply be cut off for non-payment of those dues. 

 Section 56(2) provides a limitation that the recourse to recovery by cutting 

electricity supply is limited for a period of two years from the date when such 

sum become first due. As long as a sum is due, which is within two years of 

the demand and can be recovered. The Electricity Act has provided 

mechanism for improvement of supply of electricity and to enable the licensee 

to recover its dues.  

4.14. Issue of the bills belatedly by the distribution licensee and that too because of 

their own mistake cannot be approved to provide additional leverage to the 

distribution licensee against consumer protection in light of provisions of 

Electricity Act,2003. It should also be understood that Section 56(2) balances 

the interest of both, distribution licensee and the consumer. On one hand it 

empowers the distribution licensee to disconnect supply of electricity in case 

of neglect to pay, on other hand responsibility is cast upon the distribution 

licensee to claim and recover the arrears within two years from the date when 

such sum becomes first due. Two years is quite an adequate period available 

to the distribution licensee to raise the bill towards the arrears if remained 

unclaimed for any reason, which in this case, was due to manual error. In 

such situation, it would be unreasonable to interpret the provisions of Section 
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56(2) in a manner to give a blanket authorization to the Respondent without 

any time limit to claim the old arrears, if any. Moreover, upon issue of the bills 

keeping with the provisions of Section 56(2), Distribution Licensee is free to 

recover the same by any remedy permissible under law. This gives sufficient 

latitude to safeguard the interest of distribution licensee. 

4.15. In the present case Respondent has issued supplementary bill on 17.01.2017. 

Therefore, it would be perfectly in order to claim arrears which becomes first 

due from 17.01.2015 onwards and not before.   

4.16. Respondent is not entitled to recover the differential amount for the period of  

more than two years. Supplementary bill issued on 17.01.2017 for the period 

September,2011 to August,2016 for 60 months, is required to be revised for 

the period 17.01.2015 to 17.01.2017. Therefore, Respondent is directed to 

revise the said supplementary bill accordingly. Action taken report may be 

submitted to this office within 60 days.    

4.17. I order accordingly. 

4.18. No order as to costs. 

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

 

 

(Dilip Raval) 
                    Electricity Ombudsman 

                      Gujarat State 
Ahmedabad. 

Date: 19.08.2017. 


