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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં૦૧/૨૦૧૮ 

અરજદાર : ડિરેક્ટરશ્રી 
મેક્ષ ઓટો એન્જીનીયરીંગ પ્રા. લિ., 
ી.આઈ.િી.સી. ઈન્જિસ્ટ્રીયિ એસ્ટ્ટેટ, પ્િોટ ન.ં1207, ફેઈઝ થ્રી  
વઢવાણ સીટી-૩૬૩૦૩૫. ી.સરેુન્જરનગર. 

     

રજૂઆત કરિાર: શ્રી જગદીશભાઈ એચ. હાિાણી, ડિરેક્ટર  
 

વિરૂધ્ધ 
 

સામાિાળા : નાયબ ઈજનેર, 
પશ્વિમ ગજુરાત વીજ કંપની લિશ્વમટેિ, 
શહરે પેટા-શ્વવભાગીય કચેરી ન.ં૨, સરેુન્જરનગર-૩૬૩૦૩૬.  

 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી એચ.પી.ઝાિા, નાયબ ઈજનેર,  
પીીવીસીએિ, સરેુન્જરનગર પેટા-શ્વવભાગીય કચેરી ન.ં૨,   

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, પશ્વિમ ગજુરાત વીજ કંપની લિશ્વમટેિ, ભાવનગરના ગ્રાહક ફડરયાદ શ્વનવારણ 

ફોરમની ફડરયાદ ન.ં૨૮૩/૨૦૧૬-૧૭ અન્જવયે અપાયેિ હકુમ ક્રમાકં ૫૨૮૧ તા.૧૬.૧૧.૨૦૧૭ 
ના હકુ્મથી નારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેિ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ રીસ્ટ્ટરે 
દાખિ કરી કેસ ન.ં૦૧/૨૦૧૮ થી નોંધેિ છે. આ કેસની સનુવણી તા. ૦૮.૦૨.૨૦૧૮ ના રોજ 
રાખવામા ંઆવેિ. 

૨.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર મે. મેક્ષ ઓટો એન્જીનીયરીંગ પ્રા. લિશ્વમટેિ ના નામે વઢવાણ ખાતે થ્રી ફેઈઝ 

વીજ જોિાણ ધરાવે છે. 
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૨.૨. સામાવાળા વીજ કંપની, સરેુન્જરનગર દ્વારા કોઈ પણ જાતની જાણ કયાા શ્વસવાય અરજદારનુ ં
થ્રી ફેઈઝ વીજ જોિાણ તથા સીંગિ ફેઈઝનુ ંવીજ જોિાણ સપ્ટેમ્બર,૨૦૧૧ મા ંમર્જ કરવામા ં
આવેિ. સામાવાળાએ તા.૨૧.૦૬.૨૦૧૬ ના રોજ રૂ.૨૫૮૪૫/- નુ ંવીજલબિ વસિુ કરવા 
નોટીસ આપેિ. તા.૧૮.૦૭.૨૦૧૬ ના રોજ પત્ર દ્વારા અરજદારે સદર વીજલબિ અંગેની 
માડહતી માગંેિ, પરંત ુસામાવાળા દ્વારા તા.૧૦.૦૧.૨૦૧૭ ના પત્ર દ્વારા રૂ.૩૩૭૦૦/- નુ ં
વીજલબિ વસિૂ કરવાની નોટીસ આપવામા ંઆવેિ.  

૨.૩. તા.૨૯.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ અરજદારે ફોરમ સમક્ષ  ફડરયાદ દાખિ કરેિ. ફોરમ દ્વારા 
સામાવાળા વીજ કંપનીની રજૂઆતને સાભંળ્યા વગર ચકુાદો આપવામા ંઆવેિ છે, જે ન્જયાય 
તથા શ્વસધધાતંની શ્વવરૂધધ છે.  

૨.૪. સપ્ટેમ્બર,૨૦૧૧ મા ં સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા સીંગિ ફેઈઝ તથા થ્રી ફેઈઝ વીજ 
જોિાણની duty એક સમાન હોવાથી બનેં્ન વીજ જોિાણને િેલખત કે મૌલખક માડહતી આપ્યા 
શ્વસવાય મર્જ કરેિ અને કરારીત વીજભાર ૨૦ ડક.વોટ જે  LTP-III Tariff  મા ંહતો તે મજુબ 
નવા LTMD ટેરીફમા ં કરારીત વીજભાર ૨૦ ડક.વોટ મજુબ લબિ આપવામા ંઆવેિ જે 
અરજદારે સમયસર ભરપાઈ કરેિ છે.  

૨.૫. નાયબ ઈજનેર, સરેુન્જરનગર દ્વારા નવા ટેરીફ LTMD મા ંકરારીત વીજભાર ૨૦ ડક.વોટ માટે 
નવો કરાર કરવા  માટે  સપંકા કરેિ પરંત ુ ટેરીફમા ંથયેિ ફેરફારને કારણે અરજદારનો 
LTP-III tariff, નવા LTMD tariff મા ંફેરફાર મજુબ કરારીત વીજભાર ૨૦ ડક.વોટ રહશેે 
તેમ જણાવેિ. આથી અરજદારે નવો કરાર કરેિ નહીં. 

૨.૬. સામાવાળાના પત્ર ન.ં ૨૧૧૨ તા.૨૧.૦૬.૨૦૧૬ મજુબ સીંગિ ફેઈઝ વીજ જોિાણના કરારીત 
વીજભારને થ્રી ફેઈઝના કરારીત વીજભાર સાથે merge કરતા ંકુિ કરારીત વીજભાર ૨૫.૦ 
ડક.વોટ થયેિ, જે મજુબ રૂ.૨૫૮૪૫/- વસિૂવા માટે જણાવેિ. ત્યારબાદ તા.૧૧.૦૧.૨૦૧૭ 
ના પત્ર દ્વારા રૂ.૩૩૭૦૦/- ની વસિૂાત કરવાની નોટીસ આપવામા ંઆવેિ. અરજદારે 
ઓક્ટોબર, ૨૦૧૬ ના લબિમા ંવીજલબિને સધુારવા અંગે સામાવાળાના નાયબ ઈજનેરનો 
સપંકા કરેિ.  

૨.૭. સામાવાળાના પત્ર ન.ં ૪૬૨ તા.૨૦.૦૨.૨૦૧૭ મજુબ અરજદારનો ઓગસ્ટ્ટ, ૨૦૧૧ મા ં
contracted load 50 HP (38KW) હતો, જેમા ંસીંગિ ફેઈઝ વીજ જોિાણનો વીજભાર ૫ 
ડક.વોટ ઉમેરતા ંકુિ ૪૩ ડક.વોટ મજુબ સામાવાળા દ્વારા વસિૂાત કરવામા ંઆવેિ છે તેમ 
જણાવેિ પરંત ુખરી હકીકતે અરજદારનો ઓગસ્ટ્ટ,૨૦૧૧મા ંLTP-III ટેરીફ મજુબ વીજભાર 
૨૦.૦ ડક.વોટ હતો.  

૨.૮. અરજદારે તા.૧૮.૦૭.૨૦૧૬ ના પત્ર દ્વારા સામાવાળા વીજ કંપની પાસે સદર વીજ જોિાણ 
અંગેની શ્વવગતો માગંેિ, જેની નકિ આશરે નવ મડહના બાદ તા.૨૫.૦૪.૨૦૧૭ ના રોજ 
અરજદારને આપવામા ંઆવેિ, જેમા ંસામાવાળા દ્વારા ઓડિટ રીપોટા ની નકિના આધારે 



  Case No.01/2018 

  Page 3 of 16 
 

વીજલબિ બનાવેિ છે તેમ જણાવેિ છે, તથા સામાવાળા વીજ કંપનીના ટેરીફ ઓિારની 
નકિ, પડરપત્રની નકિ તથા રૂ.૧૦૪૧૯૧/- ના વીજલબિની નકિ મોકિી આપેિ, પરંત ુ
અરજદારના વીજભારમા ંસામાવાળા નાયબ ઈજનેર દ્વારા કરવામા ંઆવેિ ફેરફારની નકિ 
આપેિ નહીં.  

૨.૯. સામાવાળા નાયબ ઈજનેર દ્વારા તા.૧૫.૦૭.૨૦૧૭ ના પત્ર દ્વારા સામાવાળા વીજ કંપનીના  
પડરપત્ર ન.ં PGVCL/6666 dated 16.09.2011 ની નકિ આપવામા ંઆવેિ, જેમા ં
સ્ટ્પષ્ટ જણાવેિ છે કે LTP-III tariff ધરાવતા ગ્રાહકોને LTMD Tariff મા ં ફેરવતા ં
વીજભારમા ં ફેરફાર કરવા માટે option form ૩૦ ડદવસમા ં ભરવુ ં જરૂરી છે. પરંત ુ
સામાવાળા નાયબ ઈજનેર દ્વારા આ અંગે અરજદારને સમયસર જાણ કરવામા ંઆવેિ ન 
હતી. તેઓની બેદરકારીને કારણે અરજદાર પર દંિ વસિૂવા અંગે જણાવેિ છે તે 
સ્ટ્વીકારવાપાત્ર નથી. નાયબ ઈજનેર દ્વારા શા માટે option form ભરવાની જાણ ગ્રાહકને 
કરવામા ંઆવેિ નથી તે અંગે ખિુાસો માગંવો જોઈએ તથા તેમની સામે કાયદેસર પગિા ં
િેવા ંજોઈએ.  

૨.૧૦. અરજદારે માગંેિ માડહતીના જવાબમા ંનાયબ ઈજનેર દ્વારા તા.૦૯.૧૦.૨૦૧૭ ના પત્ર દ્વારા 
અરજદારના નક્કી કરેિ વીજભારની જાણ કરતા તા.૨૭.૦૬.૨૦૧૬ ના પત્રની નકિ આપેિ 
છે તેમ જણાવેિ, પરંત ુસદર નકિ અરજદારને મળેિ નથી.  

૨.૧૧. તા.૨૫.૦૪.૨૦૧૭ ના પત્ર દ્વારા સામાવાળાના નાયબ ઈજનેર દ્વારા અરજદારને માચા, ૨૦૧૨ 
તથા નવેમ્બર, ૨૦૧૬ ની વીજબીિની નકિ આપવામા ં આવેિ જેમા ં માચા, ૨૦૧૨ ના 
વીજલબિમા ંઅરજદારનો વીજભાર ૪૩ ડક.વોટ ખોટો દશાાવેિ છે અને તેના આધારે વસિૂાત 
કરેિ છે. ઓક્ટોબર, ૨૦૧૬ ના વીજલબિમા ંઅરજદારનો વીજભાર ૨૫ ડક.વોટ દશાાવેિ છે. 
જેથી અરજદારે તા.૦૮.૦૫.૨૦૧૭ ના પત્ર દ્વારા વધ ુમાડહશ્વત માગંેિ, જેમા ંસામાવાળાના 
નાયબ ઈજનેર દ્વારા તા.૧૭.૦૫.૨૦૧૭ ના પત્ર દ્વારા ઓગસ્ટ્ટ, ૨૦૧૧ મા ં અરજદારનો 
વીજભાર ૫૦ હો.પાવર તથા સપ્ટેમ્બર,૨૦૧૧ મા ં૫૦ હો.પાવર, એટિે કે ૩૮ ડક.વોટ ગણેિ 
છે. પરંત ુઅરજદારનો LTP-III ટેરીફમા ંમાગંેિ વીજભાર ૨૦ ડક.વોટનો જ હતો.  

૨.૧૨. થ્રી ફેઈઝ વીજ જોિાણ અને સીંગિ ફેઈઝ વીજ જોિાણનો વીજભાર merge થતા ંfixed 

charge ની રકમ પર અરજદારને આિકતરી રીતે વધ ુરકમ ચકુવવાની થતી હોઈ, તે 
સ્ટ્વીકારવાપાત્ર થતી નથી.  

૨.૧૩. સામાવાળા દ્વારા LTP-III tariff ના વીજ જોિાણમા ંઅરજદાર પાસે ૨૦ ડક.વોટ િેખ ેfixed 

charge િીધેિ છે, પરંત ુ fixed charge ૮૫% વીજભાર પર િેવો જોઈએ. આમ, 

અરજદારને  ૩ ડક.વોટના વીજભારનો fixed charge એશ્વપ્રિ,૨૦૧૦ થી જમા આપવા પાત્ર 
છે.  



  Case No.01/2018 

  Page 4 of 16 
 

૨.૧૪. તા.૨૫.૦૪.૨૦૧૭ ના સામાવાળાના પત્ર મજુબ final bill Rs. 104191/- 85% વીજભાર 
૧૭ ડક.વોટ દશાાવેિ છે, પરંત ુખરેખર અરજદાર પાસેથી ૨૦ ડક.વોટ વીજભાર િખેે ચાર્જ 
વસિૂ કરેિ છે. આમ, સામાવાળા દ્વારા તા.૨૫.૦૪.૨૦૧૭ ના રોજ બનાવેિ વીજલબિ પણ 
ખોટી રીતે બનાવવામા ંઆવેિ છે.  

૨.૧૫. અરજદારને જો સામાવાળાના નાયબ ઈજનેર દ્વારા સમયસર option form ભરાવવામા ં
આવ્ુ ંહોત, અને નીચે મજુબની સમયસર ફરજ બજાવેિ હોત, તો ખોટી રીતે વીજલબિ 
બનાવવાની જરૂરત પિત નહી.  
(૧) િોિ merge કરતી વખતે સીંગિ ફેઈઝ અને થ્રી ફેઈઝ િોિ મર્જ થશે અને 

વીજલબિ મર્જ થયેિ િોિ પ્રમાણે બનશે.  
(૨) LTMD tariff મા ંિોિ જરૂડરયાત પ્રમાણે રાખી શક્યા હોત એટિે જરૂડરયાત પ્રમાણ ે

િોિ ફેરફાર કરી શક્યા હોત.                         
(૩) એપ્રીિ, ૨૦૧૪ મા ંઓપ્શન ફોમા ભરવાની જાણ જો અરજદારને સમયસર કરવામા ં

આવી હોત તો અરજદાર િોિમા ંજરૂડરયાત પ્રમાણે ફેરફાર કરી શક્યા હોત.  
૨.૧૬. સામાવાળા વીજ કંપની ઈિેક્રીસીટી એક્ટ, ૨૦૦૩ ની કિમ ૫૬ તેમજ GERC 

Notification No.4/2015, શ્વવશ્વનયમ ૬.૮૪ મજુબ, િેણાનંી જો સતત માગંણી કરવામા ં
આવેિી ન હોય તો તેવા કોઈ વીજ વપરાશના િેણાનંી બ ેવર્ા પછી માગંણી કરી શકાતી 
નથી.  

 સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા Limitation Act ની કિમ ૧૭.૧ ટાકંવામા ંઆવેિ છે, પરંત ુ
સદર કિમ ફક્ત ને ફક્ત છળ કે ભિૂને કારણે મદુત વીતે દાવો કે અરી કરી શકાય તે 
અંગેની છે. પરંત ુ અરજદારના સદર ડકસ્ટ્સામા ં આવી કોઈ ભિૂ થયેિ જણાતી નથી. 
અરજદાર LTMD tariff બાદ ફકત Maximum Demand આધારીત Demand Charge 

આધારીત લબિ ભરતા આવેિ છે.  
૨.૧૭. તા.૧૬.૦૨.૨૦૧૮ ના રોજ અરજદારે નીચે મજુબ િેલખતમા ંજણાવેિ. 

(૧) અરજદારે માચા,૨૦૧૦ મા ંLTP-III ટેરીફમા ંકરારીત વીજમાગં ૨૦ ડક.વોટ માગંેિ 
છે. 

(૨)  અરજદારનુ ંસીંગિ ફેઈઝ વીજ જોિાણ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૧ મા ંસામાવાળા દ્વારા કોઈ 
પણ જાતની િેલખત કે મૌલખક જાણ કયાા વગર રદ્દ કરેિ છે, તથા થ્રી ફેઈઝ વીજ 
જોિાણને નવી LTMD ટેરીફ મજુબ ૨૦ ડક.વોટ મજુબ લબિીંગ કરેિ છે. 

(૩) સામાવાળા દ્વારા આપવામા ં આવેિ ઓડિટ રીપોટા મજુબના વીજલબિ અંગ ે
અરજદારે માડહતી માગંવા છતા ં કોઈપણ જાતની માડહતી સામાવાળાએ આપેિ 
નથી. 
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(૪) ઈિેક્રીસીટી એક્ટ, ૨૦૦૩, ક્િોઝ ન.ં ૫૬ તથા ગજુરાત શ્વવદ્યતુ શ્વનયતં્રક આયોગના 
જાહરેનામા ન.ં૪/ ૨૦૧૫, કિમ ૬.૮૪ મજુબ વીજ વપરાશના ં કોઈપણ જાતના ં
િેણાનંી બે વર્ા પછીથી માગંણી કરી શકાતી નથી. લિશ્વમટેશન એક્ટ, કિમ ૧૭(૧) 
સદર કેસમા ંિાગ ુપાિી ન શકાય.  

(૫) અરજદારની સદર ફડરયાદ, સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા ટેરીફ ઓિાર મજુબ 
ટેરીફમા ંફેરફાર થવાના કારણે વીજભારના ફીક્સ ચાર્જની રકમ બાબત અંગેની છે, 

જેથી સદર ફડરયાદને શ્વવદ્યતુ િોકપાિ કેસ ન.ં ૬/ ૨૦૦૯ ની સાથે સરખાવી ન 
શકાય.  

(૬) અરજદારે માચા, ૨૦૧૦ થી સપ્ટેમ્બર,૨૦૧૬ સધુી ૧૭ ડક.વોટ વીજભાર કરતા ંપણ 
ઓછો વીજભાર કરારીત વીજમાગં ૨૦ ડક.વોટ ની સામે વાપરેિ હોઈ, ૩ ડક.વોટ 
વીજભારનો ડફક્સ ચાર્જ વધ ુભરપાઈ કરેિ હોઈ, તે રકમ પરત આપવા જણાવેિ.  

(૭) અરજદારે ીલ્િા ગ્રાહક  તકરાર  શ્વનવારણ  ફોરમ, સરેુન્જરનગર ખાતે ફડરયાદ 
ન.ં૫૧/ ૨૦૧૭ ના તા. ૦૩.૦૨.૨૦૧૮ ના ચકુાદાની સદર પ્રકારની સમાન ફડરયાદની 
નકિ રજૂ કરી, જેને ધયાને િેવા જણાવેિ.     

૨.૧૮. અરજદારે શ્વવનતંી કરી નીચે મજુબની દાદ માગંિે.  
 (૧) અરજદારને આપવામા ંઆવેિ રૂ.૧,૦૪,૧૯૧/- નુ ંવીજલબિ રદ્દ કરવુ.ં 

(૨) ઓપ્શન ફોમા ભરવા અંગનેી િેલખત જાણ સામાવાળા દ્વારા કરેિ ન હોઈ, 

અરજદારનો વીજભાર નવેમ્બર,૨૦૧૧ થી ૨૦ ડક.વોટ ગણવો અને નવેમ્બર, ૨૦૧૧ 
થી અસર કરતા ઓપ્શન ફોમા મજુબ ૨૦ ડક.વોટના વીજભાર માટે નવુ ંકરારનામુ ં
કરવા સામાવાળાને હકુમ કરવો. 

(૩) LTP-III tariff અને LTMD tariff મા ંઅરજદાર પાસેથી ૨૦ ડક.વોટ વીજભાર 
મજુબનો ચાર્જ વસિૂિે છે. પરંત ુઅરજદારનો વીજભાર ૮૫%, એટિે કે ૧૭ ડક.વોટ 
થી વધારે નોંધાયેિ નથી, જેથી અરજદાર પાસેથી એપ્રીિ, ૨૦૧૦ થી વધારે 
વસિૂેિ fixed charge ની ગણતરી કરીને તફાવતની રકમ પરત અપાવવા હકુમ 
કરવો.  

(૪) સીંગિ ફેઈઝ વીજ જોિાણનો કરાર રદ્દ કરી અરજદારની ડિપોઝીટની રકમ પરત 
અપાવવા હકુમ કરવો.     

૩.૦. સનુવણી દરમ્યાન સામાવાળાએ નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧.  અરજદાર, ગ્રાહક ન.ં૭૨૬૦૧/૦૦૬૧૮/૮ થી ૫૦ હોસા પાવર કરારીત વીજભારનુ ંઔદ્યોલગક 

વીજ જોિાણ ધરાવે છે. 
૩.૨. સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા પત્ર ન.ં PGVCL/6666 dated 16.09.2011 થી નવો ટેરીફ 

ઓિાર જાહરે કરવામા ંઆવેિ. 
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૩.૩. અરજદાર, ગ્રાહક ન.ં ૭૨૬૦૧/૧૦૯૫૬/૪ થી ૫ ડક.વોટ વીજભારનુ ંસીંગિ ફેઈઝ વીજ 
જોિાણ ધરાવતા હતા. આમ, અરજદારના સદર LTMD category નુ ંવીજ જોિાણ ૫૦ 
હોસા પાવર = ૩૮ ડક.વોટ તથા સીંગિ ફેઈઝ વીજ જોિાણનો ૫ ડક.વોટ વીજભાર મજુબ 
કુિ વીજભાર ફેબ્રઆુરી,૨૦૧૨ મા ં૪૩.૦ ડક.વોટ થયેિ હતો.  

૩.૪. અરજદારે LTMD category ના વીજ જોિાણ ગ્રાહક ન.ં ૭૨૬૦૧/૦૦૬૧૮/૮ મા ં જે તે 
વખતે લબિીંગ ડિમાન્જિ ૨૦ ડક.વોટની રાખેિ હતી, અને જે તે ટેરીફ મજુબ અરજદારનુ ં
લબિીંગ કરવામા ંઆવતુ ંહત ુ.ં 

૩.૫. સામાવાળા વીજ કંપનીના પડરપત્ર ન.ં PGVCL/6666 dated 16.09.2011 મજુબ 
અરજદારના વીજ જોિાણનુ ંલબિીંગ સપ્ટેમ્બર,૨૦૧૧ પછી ૪૩ ડક.વોટ વીજભારને ધયાનમા ં
રાખી કરવુ ંજોઈતુ ંહત ુ.ં એટિે કે fixed charge ની ગણતરી સદર નવા ટેરીફ મજુબ ૪૩ 
ડક.વોટના ૮૫% િેખે ૩૭ ડક.વોટ મજુબ થવી જોઈતી હતી, જેને બદિે સામાવાળાના વીજ 
લબિીંગ શ્વસસ્ટ્ટમમા ં૨૦ ડક.વોટના ૮૫% િેખે, એટિે કે ૧૭ ડક.વોટ મજુબ થતી હતી. સદર 
વીજ લબિીંગ ઓડિટ ટીમ દ્વારા ધયાને િેતા ંઅરજદારના ૪૩ ડક.વોટ વીજભારના વીજ 
લબિીંગ પેટે સપ્ટેમ્બર,૨૦૧૧ થી ઓગસ્ટ્ટ,૨૦૧૬ સધુીની તફાવતની રકમ રૂ.૧,૦૪,૧૯૧.૨૫ 
ની recovery કાઢવામા ંઆવેિ, જેથી સદર રકમ અરજદારના ખાતે ઉધારવામા ંઆવેિ. 

૩.૬. અરજદારના વીજલબિમા ં લબિીંગ ડિમાન્જિ ઓક્ટોબર,૨૦૧૬ ના વીજલબિમા ંસધુારો કરી 
આપવામા ંઆવેિ છે અને ત્યાર બાદ તે મજુબ સધુારેિ નવુ ંલબિ આપવામા ંઆવેિ છે.   

3.7. Respondent has submitted the calculation of the bill as under: 

Sr. 

No. 

Month/ 

year 

85% of 

contract 
demand 

Bill 

demand 

Diff. of 

demand 

Recovered 

fixed 
charge 

To be 

recovered 
fixed 

charge 

Diff of 

fixed 
charge 

ED 

10% 

Total 

1 Sept.11 32.5 17 15.50 1105.00 2113.00 1008.00 100.80 1108.80 

2 Oct.11 32.5 17 15.50 1105.00 2113.00 1008.00 100.80 1108.80 

3 Nov.11 32.5 17 15.50 1105.00 2113.00 1008.00 100.80 1108.80 

4 Dec.11 32.5 17 15.50 1105.00 2113.00 1008.00 100.80 1108.80 

5 Jan.12 32.5 17 15.50 1105.00 2113.00 1008.00 100.80 1108.80 

6 Feb.12 37.0 17 20.00 1105.00 2405.00 1300.00 130.00 1430.00 

7 Mar.12 37.0 17 20.00 1105.00 2405.00 1300.00 130.00 1430.00 

8 Apr.12 37.0 17 20.00 1105.00 2405.00 1300.00 130.00 1430.00 

9 May.12 37.0 17 20.00 1105.00 2405.00 1300.00 130.00 1430.00 

10 June,12 37.0 17 20.00 1105.00 2405.00 1300.00 130.00 1430.00 

11 July,12 37.0 17 20.00 1105.00 2405.00 1300.00 130.00 1430.00 

12 Aug.12 37.0 17 20.00 1105.00 2405.00 1300.00 130.00 1430.00 

13 Sept.12 37.0 17 20.00 1105.00 2405.00 1300.00 130.00 1430.00 

14 Oct.12 37.0 17 20.00 1105.00 2405.00 1300.00 130.00 1430.00 

15 Nov.12 37.0 17 20.00 00.00 2405.00 2405.00 240.50 2645.50 

16 Dec.12 37.0 17 20.00 2210.00 2405.00 195.00 19.50 214.50 

17 Jan.13 37.0 17 20.00 1105.00 2405.00 1300.00 130.00 1430.00 

18 Feb.13 37.0 17 20.00 1105.00 2405.00 1300.00 130.00 1430.00 

19 Mar.13 37.0 17 20.00 1105.00 2405.00 1300.00 130.00 1430.00 

20 Apr.13 37.0 17 20.00 1317.51 3145.00 1827.49 182.75 2010.24 

21 May.13 37.0 17 20.00 1445.00 3145.00 1700.00 170.00 1870.00 

22 June,13 37.0 17 20.00 1445.00 3145.00 1700.00 170.00 1870.00 

23 July,13 37.0 17 20.00 1445.00 3145.00 1700.00 170.00 1870.00 

24 Aug.13 37.0 17 20.00 1445.00 3145.00 1700.00 170.00 1870.00 

25 Sept.13 37.0 17 20.00 1445.00 3145.00 1700.00 170.00 1870.00 

26 Oct.13 37.0 17 20.00 1445.00 3145.00 1700.00 170.00 1870.00 

27 Nov.13 37.0 17 20.00 1445.00 3145.00 1700.00 170.00 1870.00 

28 Dec.13 37.0 17 20.00 1445.00 3145.00 1700.00 170.00 1870.00 

29 Jan.14 37.0 17 20.00 1445.00 3145.00 1700.00 170.00 1870.00 
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30 Feb.14 37.0 17 20.00 1445.00 3145.00 1700.00 170.00 1870.00 

31 Mar.14 37.0 17 20.00 1445.00 3145.00 1700.00 170.00 1870.00 

32 Apr.14 37.0 17 20.00 1445.00 3145.00 1700.00 170.00 1870.00 

33 May.14 37.0 17 20.00 1445.00 3145.00 1700.00 170.00 1870.00 

34 June,14 37.0 17 20.00 1445.00 3145.00 1700.00 170.00 1870.00 

35 July,14 37.0 17 20.00 1445.00 3145.00 1700.00 170.00 1870.00 

36 Aug.14 37.0 17 20.00 1445.00 3145.00 1700.00 170.00 1870.00 

37 Sept.14 37.0 17 20.00 1445.00 3145.00 1700.00 170.00 1870.00 

38 Oct.14 37.0 18 19.00 1530.00 3145.00 1615.00 161.50 1776.50 

39 Nov.14 37.0 17 20.00 1445.00 3145.00 1700.00 170.00 1870.00 

40 Dec.14 37.0 17 20.00 1445.00 3145.00 1700.00 170.00 1870.00 

41 Jan.15 37.0 17 20.00 1445.00 3145.00 1700.00 170.00 1870.00 

42 Feb.15 37.0 17 20.00 1445.00 3145.00 1700.00 170.00 1870.00 

43 Mar.15 37.0 17 20.00 1445.00 3145.00 1700.00 170.00 1870.00 

44 Apr.15 37.0 17 20.00 1493.17 3330.00 1836.83 183.68 2020.51 

45 May.15 37.0 17 20.00 1530.00 3330.00 1800.00 180.00 1980.00 

46 June,15 37.0 17 20.00 1530.00 3330.00 1800.00 180.00 1980.00 

47 July,15 37.0 17 20.00 1530.00 3330.00 1800.00 180.00 1980.00 

48 Aug.15 37.0 17 20.00 1530.00 3330.00 1800.00 180.00 1980.00 

49 Sept.15 37.0 17 20.00 1530.00 3330.00 1800.00 180.00 1980.00 

50 Oct.15 37.0 17 20.00 1530.00 3330.00 1800.00 180.00 1980.00 

51 Nov.15 37.0 17 20.00 1530.00 3330.00 1800.00 180.00 1980.00 

52 Dec.15 37.0 17 20.00 1530.00 3330.00 1800.00 180.00 1980.00 

53 Jan.16 37.0 17 20.00 1530.00 3330.00 1800.00 180.00 1980.00 

54 Feb.16 37.0 17 20.00 1530.00 3330.00 1800.00 180.00 1980.00 

55 Mar.16 37.0 17 20.00 1530.00 3330.00 1800.00 180.00 1980.00 

56 Apr.16 37.0 17 20.00 1530.00 3330.00 1800.00 180.00 1980.00 

57 May.16 37.0 17 20.00 1530.00 3330.00 1800.00 180.00 1980.00 

58 June,16 37.0 17 20.00 1530.00 3330.00 1800.00 180.00 1980.00 

59 July,16 37.0 17 20.00 1530.00 3330.00 1800.00 180.00 1980.00 

60 Aug.16 37.0 17 20.00 1530.00 3330.00 1800.00 180.00 1980.00 

 Total 104191.25 

 
:::ચકુાદો::: 

૪.૦. સનૂવણી દરમ્યાન અરજદારે કરેિ રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેિા 
દસ્ટ્તાવેી પરુાવાઓને આધારે નીચે મજુબના શ્વનણાય ઉપર આવુ ંછ.ં 

૪.૧. અરજદાર, M/s. Max Auto Engineering Pvt. Limited, ઔદ્યોગીક હતે ુમાટેનુ ં૫૦ 
હોસા પાવર વીજભારનુ ંવીજ જોિાણ ગ્રાહક ન.ં ૭૨૬૦૧/ ૦૦૬૧૮/ ૮ થી તથા ૫ ડક.વોટ 
વીજભારનુ ંવાલણજ્ય હતેનુ ુ ંસીંગિ ફેઈઝ વીજ જોિાણ, ગ્રાહક ન.ં ૭૨૬૦૧/ ૧૦૯૫૬/ ૪ થી 
ધરાવે છે.  

4.2. Prior to tariff published w.e.f. 6th September,2011, Respondent was 

having tariff categorization, 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. 
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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 up to 100 KW at low voltage. 

 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. 

4.3. 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.  
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Revision of tariff structure as issued is as under:  

Sr. 

No. 

Existing nomenclature Revised 

nomenclature 

4. LFD-II, LTP-1, LTP-II (institutions not registered with 

the Charity Commissioner). 

All existing consumers presently being billed under 

LFD-II or LTP-I or LTP-II (Institutions not registered 

with the Charity Commissioner) and having 

contracted demand up to 40 KW.  

Non-RGP 

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 

   

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.  
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Accordingly, in the present case, Appellant’s revised tariff falls 

under LTMD tariff category.  

4.4. Vide case No.1102 of 2011 of PGVCL, GERC has approved multi- 

year tariff order dated 06.09.2011. 

In Chapter 10: Tariff philosophy and tariff proposals, GERC has put 

analysis and decision as under: 

Commission’s Analysis and Decision:  

With the existing structure of the tariff categories there are different tariff rates for 

lighting consumption and for motive power consumption. In view of this, a consumer is 

required to put separate meters for recording separately consumption of lighting and 

motive power in same premises. There are chances that the consumers may, due to 

ignorance or oversight, connect small appliances/gadgets in motive power circuits 

intentionally and other-wise and this can be considered as ‘theft of Electricity’ under the 

Electricity Act, 2003. Some of Consumer Associations requested the Commission to 

remove this categorisation of lighting tariff rates and motive power tariff rates in single 

premises. In view of the above, the Commission has decided to combine lighting 

consumption and motive power consumption into the same category for the purpose of 

determining tariff. The existing LFD-I tariff category provides tariff rates for lighting 

consumption of Residential premises and existing LTP-I category provides tariff rates for 

motive power consumption (excluding water works) of Residential premises. Now, this 

category is renamed as “RGP” and modified to cover aggregate consumption of 

Residential premises having connected load up to 100 KVA. The existing LFD-II category 

provides tariff rates for lighting consumption of Commercial/Industrial premises and 

existing LTP-I category provides tariff rates for motive power consumption of 

Commercial/Industrial premises. Both of these categories are now merged and 

installations having connected load up to 40 KW of commercial, industrial, office 

premises, institutional and other premises are clubbed into one category named as “Non-

RGP”. 

Installations having aggregate connected load above 40 KW of Commercial / Industrial 
/ office / institutional premises are now covered under existing LTP-III tariff category, 
which is renamed as “LTMD” category. 
The existing LFD-III and LTP-II categories applicable for educational and other institutions 
registered with Charity Commissioner and R&D laboratories are merged into one 
category and renamed as “GLP” category with appropriate tariff. 
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૪.૫. અરજદારના સદર વીજ જોિાણનુ ં લબિીંગ LTP-I tariff ના અંતગાત અરજદાર દ્વારા 
ભરવામા ંઆવેિ ઓપ્શન ફોમા મજુબ LTP-III tariff તથા contracted demand 20 

KW  મજુબ સામાવાળા દ્વારા March,2010 થી કરવામા ંઆવતુ ંહત ુ.ં  
૪.૬. સામાવાળા દ્વારા અરજદારના LTP-III કરારીત ૨૦ ડક.વોટ વીજભાર ને  કોઈપણ જાતની 

નોટીસ આપ્યા વગર LTMD tariff મા ં૪૩ ડક.વોટ કરારીત વીજભાર મજુબ તબદીિ કરીને 
પરુવણી લબિ આપવામા ંઆવેિ છે. પેરા ન.ં૩.૫ મા ં દશાાવયા મજુબ સામાવાળા દ્વારા 
અરજદારને fixed charge અને electricity duty ના તફાવત પેટેનુ ંપરુવણી વીજલબિ 
આપવામા ંઆવેિ છે, જેનો સમયગાળો સપ્ટેમ્બર,૨૦૧૧ થી ઓગષ્ટ,૨૦૧૬ વચ્ચનેા ૬૦ 
માસનો છે. 

4.7. 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, Appellant was billed for contracted demand of 

20 KW, under LTP-III tariff since it is opted in March,2010. 

On implementation of tariff for the year 2011-12, LTMD tariff came 

into force against LTP tariff as per Para No. 14.3. Respondent has 

clubbed the contracted load (5.0 KW) of single phase connection 

(No.72601/10956/4) of Appellant into three phase industrial 

connection (connection No.72601/ 00618/8) of  50  HP (38 KW).  

Respondent has given effect of clubbed load in the month of 

Feb.,2012 and issued bill for 43 KW i.e. contracted load of 20 KW 

of three phase industrial connection + contracted load of 5 KW of 

single phase connection. 

As stated by Respondent, contracted demand was clubbed/merged 

in the bill of February,2012 but charges were not calculated in 

accordance with LTMD tariff. Respondent has rightly categorized 
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the tariff of Appellant under LTMD tariff but contracted load of 25 

KW was not revised in the billing.  

4.8. On observation of Audit Team, Respondent has issued 

supplementary bill as per Para No.3.5. Audit Team of Respondent 

has pointed out that contracted load of Appellant was 50 HP (38KW) 

for three phase industrial connection and contracted load of 5 KW 

of single phase connection. Clubbing these two connections the 

contracted load is 38 + 5 = 43 KW, which is considered as a 

contracted demand of Appellant and difference of 85% of contracted 

demand of 43 KW and 20 KW is worked out as 20 KW, and proposed 

the recovery against fixed charge and electricity duty amount from 

Appellant. 

 As per the calculation table made by Respondent as shown in Para 

No. 3.7, Appellant has paid energy bill with contracted demand of 

20 KW since September, 2011. 

 On implementation of tariff for the year 2011-12, tariff provisions 

speak to merge LFD-II and LTP-I/LTP-III category connections into 

LTMD tariff category. If single  phase  LFD-II category connection 

(5 KW) of Appellant is merged with three phase 20 KW industrial 

connection, then contracted demand would become 20 + 5 = 25 KW 

under LTMD tariff, which should have been intimated to Appellant 

for further change in his contracted demand by way of issuing a 

notice at the relevant point of time, when such transformation of 

tariff had taken place. But Respondent has directly 

merged/clubbed the contracted load of both LFD-II and LTP-III 

category of connections w.e.f. February, 2012. Appellant was not 

given a chance for extension/ reduction of load as per new tariff 

under LTMD option. 

 In above circumstances, as Appellant has opted LTP-III tariff and 

fixed his contracted demand of 20 KW (billing demand) then in such 

case, applicable contract demand of Appellant remained 20 KW 
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under LTMD tariff category after implementation of new tariff for 

the year 2011-12.  

 As Appellant is having two connections (1) LFD-II category : 

72601/10956/4 and  (2) LTP-III category: 72601/00618/8 in the 

said premises, and based on guidelines of new tariff for the year 

2011-12, both the connections would be clubbed (merged) in to one 

connection with having contracted load of 25 KW. Therefore, on 

implementation of new tariff for the year 2011-12, Appellant’s new 

tariff would be LTMD and contracted demand would be 25 KW.    

4.9. The issue of bill is to deal with the suggestion/observations of Audit 

Team of Respondent, it is required to read Section 56(2) of 

Electricity Act, 2003. 

Section 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 proposed supplementary bill for 

the period September,2011 to August,2016 for 60 months for the 

amount of Rs.1,04,191.25 as per Para No. 3.7. 

 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 since then contracted demand of 25 KW of 

Appellant was not correctly charged under LTMD category tariff.  

4.10. It is to note here that Respondent has issued letter dated 

10.01.2017 to appellant and asked differential amount of 

Rs.33,705/- against clubbed/merged of load of three phase/single 

phase connections under LTMD tariff. 
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 Similarly, Respondent has issued letter dated 21.06.2016 to 

Appellant and asked to pay the differential amount of Rs.25,845/- 

against clubbed/merged of contracted load of two connections 

bearing No.72601/00618/8 and 72601/10956/4. Vide letter dated 

25.04.17 Respondent Dy. Engineer has clarified Appellant that 

Audit Team has suggested recovery vide letter No.BVNC/IA&I/ 

6730 dated 30.09.2016 for the amount of Rs.1,04,191.25, which 

includes the amount of Rs.25,845/- as per letter dated 21.06.2016 

and Rs.33,700/- as per letter dated 20.01.2017. Total 

Rs.78,346.25 (Rs.1,04,191.25 – Rs. 25,845.00) is recoverable from 

Appellant.  

4.11. On implementation of tariff for the year 2011-12, Respondent has 

traced out the connections of Appellant for clubbing/merger of load 

of single phase and three phase connections under LTMD tariff. On 

21.06.2016, Respondent has first issued letter and demanded 

differential amount of Rs.25,845/- against clubbed/merger of load 

of both the connections prior to findings of Audit Team. 

 Thus from the above, it is proved that Respondent has taken action 

for merger of LFD-II and LTP-I/LTP-III tariff category connections 

in the year 2016. With effect from October,2016 Respondent has 

prepared billing with contracted demand of 25 KW under LTMD 

tariff. 

4.12. From the above observations, merger of load of LFD-II and LTP-I/ 

LTP-III category of connections was noticed by Respondent in the 

year 2016 and thereafter bill for differential amount was issued as 

mentioned in Para No. 3.5. 

 Respondent has not taken care for issuing bill at the time of 

relevant billing cycle as per relevant tariff schedule charges as per 

tariff order published by GERC w.e.f. 06.09.2011. 

 The differential amount as shown recoverable by Respondent is 

recovery of previous period of billing from September,2011 to 
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August,2016 in which correct billing was not made by Respondent 

as per relevant tariff schedule, which is called a later recovery of 

amount when noticed by Respondent to charge with appropriate 

contracted demand. Even in deriving appropriate contract demand, 

Respondent has made error and taken 43 KW contracted demand 

of Appellant.  

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, it was due to manual error. In such 

situation, it would be unreasonable to interpret the provisions of 
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Section 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.  

4.15. From the above observations, it can be said that Respondent is not 

entitled to recover the differential amount for the period of more 

than two years. Supplementary bill issued first time shown by 

Respondent vide letter dated 21.06.2016, when it was noticed by 

Respondent. Therefore, prior to 21.06.2016, for two years period, 

Respondent can recover the differential amount against fixed 

charge and electricity duty for difference of 85% of contracted 

demand of 25 KW and 20 KW (which was charged) as per condition 

of LTMD tariff. 

 Respondent is directed to revise the supplementary bill for two 

years i.e. 22.06.2014 to 21.06.2016.  

 Action taken report may be sent to this office within 30 days.  

4.16. I order accordingly. 

4.17. No order as to costs. 

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

 

 
 

 
(Dilip Raval) 

                    Electricity Ombudsman 

                     Gujarat State 
Ahmedabad. 

Date: 28.03.2018. 

 


