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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં૮૧/૨૦૧૮ 

 

અરજદાર : શ્રી મનસખુભાઈ ઘેલાભાઈ દોશી, 
   C/o. હોટલ એવરસાઈન, લીમડા ચોક, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧.  

રજૂઆત કરિાર: શ્રી શીવલાલ એલ. બારસીયા, અધિકૃત પ્રધતધનધિ  
      

વિરૂધ્ધ 
 

સામાિાળા :  નાયબ ઈજનેર 
    પધિમ ગજુરાત વીજ કંપની લલધમટેડ 
    પ્રદ્યમુન નગર પેટા-ધવભાગીય કચેરી, નવી કલેક્ટર ઓફિસ સામે, 
   રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧. 
રજૂઆત કરિાર:  શ્રી એન.આર.કંદોરીયા, નાયબ ઈજનેર, પીજીવીસીએલ,  
   પ્રદ્યમુન નગર પેટા-ધવભાગીય કચેરી,રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧. 
           :: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, પધિમ ગજુરાત વીજ કંપની લલધમટેડ, રાજકોટના ગ્રાહક િફરયાદ ધનવારણ િોરમની 

િફરયાદ ન.ં ૬૦/ક્વા.૦૧/૨૦૧૮-૧૯ અન્વયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૭૩૦૭(૧) તા.૦૨.૦૮.૨૦૧૮   
થી નારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
ન.ં૮૧/૨૦૧૮ થી નોંિેલ છે. આ કેસની સનુવણી તા. ૨૭.૦૯.૨૦૧૮ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

૨.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર લીમડા ચોક, રાજકોટ ખાતે હોટલ ઉદ્યોગ માટે મોટીવ પાવરનુ ંવીજ જોડાણ ગ્રાહક 

ન.ં૩૧૩૦૫/૦૫૦૯૯/૧, LTMD ટેરીિનુ ં ૬૫ ફકલોવોટ, તથા લાઈટીંગ માટે ગ્રાહક ન.ં૩૧૩૦૧/ 
૫૦૬૫૨/૪, NRGP ટેરીિનુ ં૮.૦ ફકલોવોટનુ ંવીજ જોડાણ વર્ષ ૨૦૦૬ થી િરાવે છે. અરજદાર 
વીજલબલની રકમ ધનયધમત ભરપાઈ કરતા આવેલ છે.  

૨.૨. તા. ૦૪.૦૬.૧૮ ના રોજ સામાવાળા દ્વારા વીજ જોડાણની ચકાસણી કરવામા ં આવેલ. ચેકીંગ 
દરમ્યાન એક જ જગ્યામા ં બે મીટર હોવાનુ ં માલમુ પડતા ં ૮.૦ ફક.વોટવાળા લાઈટીંગ વીજ 
જોડાણનુ ંવીજ મીટર સામાવાળા દ્વારા કાઢી લવેામા ંઆવેલ, અને અરજદારને રૂ. ૫૯૦૩૫/- નુ ં
પરુવણી વીજલબલ આપવામા ંઆવેલ, જેથી અરજદારે સામાવાળા વીજ કંપનીના િોરમ સમક્ષ 
િફરયાદ દાખલ કરેલ.  
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૨.૩. િોરમના તા.૦૨.૦૮.૧૮ ના ચકુાદાથી નારાજ થઈ અરજદારે નીચે મજુબ રજૂઆત કરેલ છે. 
(૧) અરજદાર દ્વારા વર્ષ ૨૦૦૬ મા ંસદર બને્ન વીજ જોડાણ ધનયમોનસુાર મેળવવામા ંઆવેલ 

હતા.ં  
(૨) સામાવાળા વીજ કંપની, પ્રદ્યમુનનગર પેટા-ધવભાગીય કચેરી દ્વારા વીજ જોડાણ રદ્દ  કરવા 

અંગેની કે મર્જ કરવા અંગેની લેલખત કે મૌલખક જાણ કરવામા ંઆવેલ નથી. 
(૩) અરજદારના ૬૫ ફક.વોટ ના વીજ જોડાણની સામે આશરે ૩૨ ફક.વોટ વીજભાર વપરાશ 

થાય છે, જેથી ફડમાન્ડ ચાર્જ બચાવવા અંગેનો પ્રશ્ન જ નથી.  
(૪) વર્ષ ૨૦૦૬ મા ંલાઈટીંગ તેમજ મોટીવ પાવર વીજ જોડાણ િરજીયાત આપવામા ંઆવતા ં

હતા,ં માટે બે વીજ જોડાણ લવેાની િરજ પડેલ હતી.  
(૫) એક જ જગ્યામા ંબે મીટર અલગ અલગ ધવદ્યતુશલુ્ક વસલુવા માટે મકુવામા ંઆવેલ હતા.ં 

મોટીવ પાવર વીજ જોડાણ અને લાઈટીંગ વીજ જોડાણના ધવદ્યતુ શલુ્ક એક થતા,ં 
વિારાના વીજ જોડાણની જરૂરીયાત હોય તો તેના વીજભારને મર્જ કરવા અંગે કે રદ્દ 
કરવા અંગનેી બાબતથી અરજદાર અજાણ છે.  

(૬) અરજદારે કોઈ મીધનમમ ચાર્જનો લાભ લીિેલ નથી.  
૨.૪. તા.૨૭.૦૯.૧૮ ના સામાવાળાના જવાબની સામે અરજદારે તા. ૦૫.૧૦.૧૮ ના રોજ નીચે મજુબ 

રજૂઆત કરી. 
(૧) વર્ષ ૨૦૧૧ મા ંપ્રકાધશત ટેરીિ ઓડષર અન્વયે સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા તા.૧૬.૦૯.૧૧ 

ના રોજ પફરપત્ર બહાર પાડવામા ંઆવેલ, જેમા ંBilling of consumer ના મથાળા હઠેળ  
Point No.7 મા ંદશાષવ્યા મજુબ એક જગ્યામા ંએક નામે બે વીજ જોડાણો હોય તો તેને 
મર્જ કરવા જણાવેલ છે. સદર પફરપત્ર મજુબ અરજદાર/ગ્રાહક દ્વારા કોઈ કાયષવાહી 
કરવાનો ઉલ્લેખ કરવામા ંઆવેલ નથી. અરજદારને સદર બાબતે કોઈપણ પ્રકારની જાણ 
પત્ર/નોટીસ દ્વારા કરવામા ંઆવેલ નથી. સદર પફરપત્ર મજુબ સામાવાળા વીજ કંપનીને 
આવા પ્રકારના વીજ જોડાણો મર્જ કરવાની કાયષવાહી હાથ િરવા જણાવવામા ંઆવેલ છે, 
તેમજ આ કાયષવાહી ત્રણ માસમા ંપણૂષ કરવા જણાવવામા ંઆવેલ છે. આમ છતા,ં વર્ષ 
૨૦૧૧ થી વર્ષ ૨૦૧૮ સિુીમા ંસામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા અરજદારને સદર બાબત   
અંગે ક્યારેય નોટીસ આપવામા ંઆવેલ નથી. 

(૨) સામાવાળા વીજ કંપનીના ઓફડટ ટીમ દ્વારા સદર ઉપર્ુષક્ત બાબતે આટલા લાબંા સમય 
પછી ઓફડટ કરીને સદર બાબતના પરુવણી વીજલબલ વસલુવા અંગે દરખાસ્ત કરેલ છે. 
અરજદારે નીચે મજુબના મદુ્દા રજૂ કયાષ.    
(૧) મીટર મર્જ કરવાની કાયષવાહી કંપની દ્વારા કરવાની હોય તો અરજદારનુ ંમીટર 

વર્ષ ૨૦૧૮ સિુી શા માટે મર્જ કરવામા ંઆવેલ નથી? 
(૨) આટલા સમય સિુી અરજદારને શા માટે જાણ કરવામા ંઆવેલ નથી કે એક પણ 

નોટીસ શા માટે આપવામા ંઆવેલ નથી? 
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(૩) વર્ષ ૨૦૧૧ પછી સતત છ વર્ષ સિુી ઓફડટ ટીમ દ્વારા દર વરે્ ઓફડટ કરેલ હોય 
તો તેઓ દ્વારા આ બાબતને કેમ ધ્યાને લવેામા ંઆવેલ નથી? 

(૪) મીટર મર્જ કરવાની કાયષવાહી માત્રને માત્ર કંપની દ્વારા કરવાની હોય તેવા 
સજંોગોમા ં ગ્રાહકને આ રીતે ઓફડટ રીકવરી કરી નાણા ં વસલુ કરવાની રીત 
કોઈપણ રીતે વ્યાજબી નથી.  

(૫) આઠ આઠ વર્ષ સિુી મર્જની કાયષવાહી કચેરી દ્વારા કરવામા ંના આવે તેઓના 
અધિકારી કમષચારીના ધ્યાનમા ંપણ ન હોય તેઓ નોંિ પણ લેવાની દરકાર ના 
કરે અને પછી ગમે ત્યારે ઓફડટ ટીમ જાગે અને ગ્રાહકને દંડવાનુ ંકામ કરે તે 
કોઈપણ રીતે ન્યાયને સસુગંત નથી.  

(૬) વર્ષ ૨૦૧૧ ના મીટર મર્જના ધનયમને દૈધનકપત્રમા ં પ્રધસધ્િ કરવાની વાત 
વાફહયત હોય તેવુ ંજણાય છે કારણકે આ કાયષવાહી ગ્રાહક દ્વારા કરવાની થઈ હોય 
તેવુ ંક્યાયં પણ બનેલ નથી અને આવી નોટ દૈધનકપત્રમા ંપ્રધસધ્િ કરી ગ્રાહકની 
જવાબદારી સાલબત કરવાની વાત કોઈ પણ રીતે યોગ્ય નથી. 

૨.૫. અરજદારે જણાવેલ કે ઉપર્ુષક્ત રજૂઆતને ધ્યાને લઈ LTMD tariff વાળા વીજ જોડાણમા ંNRGP 

tariff ના વીજ જોડાણને મર્જ કરી વર્ષ ૨૦૧૧ થી કરવામા ંઆવેલ દંડનીય આકારણીની રકમ                 
માિ કરવા સામાવાળાને ધવનતંી કરી.         

૩.૦. સનુવણી દરમ્યાન સામાવાળાએ નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧.  અરજદાર વીજ જોડાણ ન.ં૩૧૩૦૧/૫૦૬૫૨/૪ અને ન.ં૩૧૩૦૫/૦૫૦૯૯/૧ થી લીમડાચોક 

િરાવતા હતા.  
૩.૨. સામાવાળા કંપનીના પત્ર ન.ં PGVCL/Reg.cell/T-6666 dated 16.09.11 મજુબ ગજુરાત 

ધવદ્યતુ ધનયતં્રક આયોગના ટેરીિ અનસુાર એક જ સ્થળ પર એક જ હતે ુમાટે એકથી વધ ુવીજ 
જોડાણ હોય તેવા કેસમા ંઅન્ય વીજ જોડાણ રદ્દ કરી એક જ વીજ જોડાણમા ંવીજભાર તથા 
ફડપોઝીટ મર્જ કરવા હકુમ કરેલ છે. ધવશેર્મા ંજે તે સમયે tariff revision અંગેની નોટીસ બોડષ 
પર લગાવી જાહરેાત કરી જાહરે જનતાના ધ્યાન પર લાવેલ તેમજ આ અંગનેી તમામ જરૂરી 
કાયષવાહી કરવા ફદશા સચૂનો આપેલ હતા.ં 

૩.૩. એધપ્રલ,૨૦૧૬ – માચષ,૨૦૧૭ ના ઓફડટ રીપોટષમા ંસચૂવ્યા મજુબ તથા વીજ જોડાણ અંગે સ્થળ 
પર તપાસ કરતા ંએક જ જગ્યા પર અરજદારના નામે બે વીજ જોડાણો માલમુ પડેલ હતા.ં સદર 
વીજ જોડણ મર્જ ન કરવાથી વીજ કંપનીને આધથિક નકુસાનની રકમ રૂ. ૫૯૦૩૪.૭૮ વસલુાત 
કરવા સચૂવવામા ંઆવેલ, જેના અનુસંિંાને સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા સદર બને્ન વીજ જોડાણ 
મર્જ કરી પત્ર ન.ં૨૭૪૩ તા. ૦૪.૦૬.૧૮ થી અરજદારને જાણ કરી, વીજલબલની તિાવતની રકમ 
રૂ.૫૯૦૩૪.૭૮ ભરપાઈ કરવા જાણ કરેલ. 

૩.૪. િોરમ દ્વારા તા.૦૨.૦૮.૧૮ ના રોજ કરવામા ંઆવેલ હકુમ અન્વયે પણ અરજદારને અપાયેલ 
સપ્ટેમ્બર,૨૦૧૧ થી જાન્ર્આુરી,૨૦૧૮ સિુીનુ ં પરુવણી વીજલબલ ધનયમોનસુાર હોઈ, યોગ્ય છે              
તેમ જણાવેલ છે.  
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૩.૫. અરજદારે રજૂ કરેલ મદુ્દા અંગ ેસામાવાળાએ નીચે મજુબ જણવેલ. 
(૧) એક જ સ્થળ પર એકથી વધ ુવીજ જોડાણ નવા ટેરીિ-૨૦૧૧ પહલેા ંઆપવામા ંઆવતા ં

હતા,ં તે મજુબ ગ્રાહક/અરજદારને વર્ષ ૨૦૦૬ દરમ્યાન વીજ જોડાણ ધનયમોનસુાર 
આપવામા ંઆવેલ. સામાવાળા દ્વારા વીજચોરીના તમામ ગ્રાહકોની જાણ માટે જે તે સમયે, 
એટલે કે વર્ષ ૨૦૧૧ના સમયગાળામા ંનોટીસ બોડષ પર નવા ટેરીફ્ની જાણકારી આપવામા ં
આવેલ. ગજુરાત ધવદ્યતુ ધનયતં્રક આયોગ દ્વારા તા.૨૪.૦૯.૨૦૧૫ થી નવી ટેરીિ પ્રકાધશત 
કરવામા ંઆવેલ, અને તે મજુબ એક સ્થળ પર બે વીજ જોડાણ હોય, અને મર્જ કરેલ ન 
હોય, તેવા વીજ જોડણો અન્વયે સામાવાળા વીજ કંપનીની ઓફડટ ટીમ દ્વારા 
સપ્ટેમ્બર,૨૦૧૧ થી જાન્ર્આુરી,૨૦૧૮ ના સમયગાળાની રકમની વસલુાત કરવા 
જણાવવામા ંઆવેલ. 

(૨) અરજદાર બે વીજ જોડાણો, LTMD-65KW and NRGP-8 KW વીજભારને મર્જ કરતા ં
૭૩ ફક.વોટ તેમજ ટેરીિ ઓડષર ૨૦૧૧ મજુબ 73x85%=62.5KW પ્રમાણ ેવીજલબલમા ં
વસલુાત કરવાપાત્ર બને છે. 

(૩) સદર બાબતે નવી ટેરીિ મજુબ ગ્રાહક સપ્ટેમ્બર,૨૦૧૧ ના વીજલબલમા ં LTP માથંી                 
NRGP થઈ ગયેલ છે, તેમજ LED-2 માથંી સપ્ટેમ્બર,૨૦૧૧ ના વીજલબલમા ંLTMD 

થઈ ગયેલ છે. સદર બાબતો સિુારેલ ટેરીિ મજુબ છે જેની PRT-145 પણ સામેલ છે, 
જેથી ગ્રાહક અજાણ હોય તે માની શકાય નહીં. 

૩.૬. ગજુરાત ધવદ્યતુ ધનયતં્રક આયોગની વર્ષ ૨૦૧૧ નવી ટેરીિ મજુબ સામાવાળા વીજકંપની દ્વારા 
અરજદારને આપવામા ં આવેલ પરુવણી વીજલબલ ધનયમોનસુાર હોઈ, અરજદારને અન્યાય 
કરવામા ંઆવેલ નથી. અરજદારને આપવામા ંઆવેલ પરુવણી વીજલબલની રકમ વસલુવાપાત્ર 
છે. 

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલા 

દસ્તાવેજી પરુાવાઓને આિારે નીચે મજુબના ધનણષય ઉપર આવુ ંછ.ં 
૪.૧. પેરા ન.ં૨.૧ મા ંદશાષવ્યા મજુબ અરજદાર હોટેલ ઉદ્યોગ માટેના ંનીચે મજુબના ંવીજ જોડાણ િરાવે 

છે. 
  

ગ્રાહક ન.ં ટેરીિ વીજભાર વીજ જોડાણ ચાલ ુકયાષ તારીખ 

ગ્રા.ન.ં૩૧૩૦૫/૦૫૦૯૯/૧ LTMD ૬૫.0 ફક.વોટ ૨૮.૧૧.૦૬ 

ગ્રા.ન.ં૩૧૩૦૧/૫૦૬૫૨/૪ NRGP ૮.૦  ફક.વોટ ૨૮.૧૧.૦૬ 

 

 સામાવાળા દ્વારા રજૂ કરવામા ંઆવેલ PRT-145 મજુબ સદર બનેં્ન વીજ જોડાણ વર્ષ ૨૦૦૬ મા ં
કાયાષન્ન્વત કરવામા ંઆવેલ છે.  

   ગ્રાહક ન.ં૩૧૩૦૫/૦૫૦૯૯/૧ વીજ જોડાણનો શરૂઆતમા ં LFD-2 ટેરીિ ૬૫.0 ફક.વોટ મજુબ   
તથા ગ્રાહક ન.ં૩૧૩૦૧/૫૦૬૫૨/૪ વીજ જોડાણનો શરૂઆતમા ંLTP-I  ટેરીિ મજુબ ૧૦.૦ હોસષ 
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પાવર વીજભાર મજુબ વીજ લબલીંગ કરવામા ંઆવેલ છે. ત્યાર બાદ September,2011 billed 

in October,2011 થી ગ્રાહક ન.ં ૩૧૩૦૫/૦૫૦૯૯/૧ ને LTMD tariff મા ં તથા ગ્રાહક 
ન.ં૩૧૩૦૧/૫૦૬૫૨/૪ ને NRGP tariff મા ં૮.૦ ફક.વોટ મજુબ વીજ લબલીંગ સામાવાળા દ્વારા 
કરવામા ંઆવેલ છે. અરજદાર વીજલબલના ંનાણા ંભરતા આવેલ છે.    

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

categorization under LTP tariff. 

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 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.  

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

LTMD tariff category.  
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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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4.5. As per Tariff Order dated 06.09.2011, Tariff Part-I, schedule of tariff for 

supply of electricity at low and medium voltage. 

 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.65 per KW per month 

(ii) Next 20 KW of billing demand Rs.100 per KW per month 

(iii) Above 60 KW of billing demand Rs.165 per KW per month 

(b) For billing demand in excess of the contract demand Rs.210 per KW 

PLUS 

5.2 Energy charges: 

For the entire consumption during the month 425 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, rounded to the next full kW: 

(a) Eighty-five percent of the contract demand 

(b) Actual maximum demand registered during the month 

(c) 15 KW 

5.5 Minimum Bill: 

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

૪.૬. સામાવાળાના પફરપત્ર ન.ં T-6666 dated 16.09.11 મજુબ પોઈંટ ન.ં૭ મા ંદશાષવ્યા મજુબ 
અરજદારના એક જ premises મા ંઆવેલ બનેં્ન વીજ જોડાણનો વીજભાર club કરીને કરારીત 
વીજભાર વપરાશ કરવા અંગે ધવકલ્પ આપેલ નથી. સામાવાળા બનેં્ન વીજ જોડાણોનુ ંવીજલબલીંગ 
અલગ અલગ ટેરીિ હઠેળ કરતા આવેલ છે. સામાવાળાની ઓફડટ ટીમ દ્વારા સદર બાબત ધ્યાને 
આવતા ંબનેં્ન વીજ જોડાણના ંસ્થળની ચકાસણી કયાષ બાદ પરુવણી વીજલબલ આપવા અંગે સચૂન 
કરેલ છે.  

૪.૭. સામાવાળા વીજ કંપનીની ઓફડટ ટીમે અરજદારની કરારીત વીજભાર વીજ જોડાણ ન.ં 
૩૧૩૦૫/૦૫૦૯૯/૧ - ૬૫ ફક.વોટ અને વીજ જોડાણ ન.ં૩૧૩૦૧/૫૦૬૫૨/૪ – ૮.૦ ફક.વોટ,        

કુલ  ૭૩.૦ ફક.વોટના 85% contract demand મજુબ ૬૨ ફક.વોટ મજુબ fixed charges and 
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energy charges ના તિાવત પેટેનુ ં વીજલબલ બનાવવાનુ ં સચૂવેલ છે. સામાવાળા દ્વારા 
અરજદારને તા.૦૪.૦૬.૨૦૧૭ ના રોજ પરુવણી વીજલબલ સપ્ટેમ્બર,૨૦૧૧ થી જાન્ર્આુરી,૨૦૧૮ 
ના સમયગાળા માટે રૂ. ૫૯,૦૩૫/- નુ ંઆપવામા ંઆવેલ છે.  

૪.૮. પેરા ન.ં ૩.૨ મા ંદશાષવ્યા મજુબ નવી ટેરીિના અમલવારી અંગ ેસામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા 
નોટીસ બોડષ પર તેની પ્રધસધ્ધ્િ પણ કરીને જે તે ગ્રાહકોને તેની જાણકારી પણ આપવામા ંઆવેલ.   

 સામાવાળા દ્વારા વર્ષ ૨૦૧૪ મા ંપ્રકાધશત કરાયેલ પફરપત્ર મજુબ ગ્રાહકોના કરારીત વીજભારમા ં
વિારો/ઘટાડો કરવાની જાણકારી અંગે માફહતગાર કરતો, તેમજ LTMD tariff મજુબ લબલીંગ 
કરવા અથેનો ધવકલ્પ આપેલ હોય તેમ જણાત ુ ંનથી.       

4.9. 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.  

 

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

to force against LTP tariff as per para No. 4.3. As per agreement, 

contracted demand of Appellant was covered under LTMD tariff with 
relevant contracted demand. 

4.10. It is viewed as lapses on part of Respondent on part of not taking 

appropriate action for billing as per implementation of tariff order dated 

06.09.2011 and as per guidelines issued on 16.09.2011. This is a case 

of two connections in a single premises and it is viewed with merger of 

load of two connections, at this stage, then it is required to refer the 

guidelines issued by Respondent vide Circular No.84 dated 05.01.2015 

which is specified for billing to such consumers.       

4.11. To deal with this issue, it is required to refer Hon’ble APTEL order dated 

07.08.2014 in Appeal No.131 of 2014 in the matter of M/s. Vianney 

Enterprise V/s Kerala State Electricity Regulatory Commission and 

others. In the said case, Hon’ble APTEL had observed in its order that 

arrears of difference in tariff could be recovered from the date of 

detection of the error. 
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 In this case, it is on record that previously two electric connections 

within different tariff had been allotted by Respondent in the premises 

of Appellant as per the then tariff structure. On implementation of tariff 

order for the year 2011 and guidelines issued by Respondent, merging 

of load of two connections could not take place by Respondent as per 

specified time period and separate electric bills were issued to Appellant. 

 On observation of above issue, Audit Team has suggested recovery vide 

letter dated 09.03.18 and audit period from 05.02.18 to 16.02.18. 

During audit detecting of such error, first time came into knowledge of 

Respondent. Therefore, in such cases, w.e.f. February,2018, 

Respondent is entitled to recover the difference of amount on billing 

parameters, after the merger of contract demand of both connections. 

 Respondent is directed to revise the supplementary bill accordingly and 

take action as per the observations made by CGRF in Para No.3.1(ii). 

 Compliance report may be submitted to this office within 60 days.  

4.12. I order accordingly. 

4.13. No order as to costs. 

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

 
 

 

(Dilip Raval) 

                    Electricity Ombudsman 
                     Gujarat State 

Ahmedabad. 

Date: 19.10.2018. 


