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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં૧૩૦/૨૦૧૭ 

અરજદાર : મે. રોયલ ટાઈલ્સ  

   C/o. પી. યોગેશકુમાર એન્ડ કંપની 

   કબીર ટેકરી, મોરબી-૩૬૩૬૪૧.  
રજૂઆત કરિાર: શ્રી હમેતં પી. ઘલેાણી, અધિકૃત પ્રધતધનધિ  
  

વિરૂધ્ધ 
 

સામાિાળા : નાયબ ઈજનેર, 

   પધિમ ગજુરાત વીજ કંપની લલધમટેડ  

   ગ્રામ્ય પેટા-ધવભાગીય કચેરી ન.ં૧, મોરબી-૩૬૩૬૪૧. 
રજૂઆત કરિાર : શ્રી આર.સી.પટેલ, કાયયપાલક ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, મોરબી. 

       
 ::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, પધિમ ગજુરાત વીજ કંપની લલધમટેડ, રાજકોટના ગ્રાહક ફરરયાદ ધનવારણ 
ફોરમની ફરરયાદ ન.ં ૪૫/ ક્વા.૦૨/ ૨૦૧૭-૧૮ અન્વયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૮૪૦૬ 
તા.૦૩.૧૦.૨૦૧૭ ના હકુ્મથી નારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના 
કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ ન.ં૧૩૦/૨૦૧૭ થી નોંિેલ છે. આ કેસની સનુવણી 
તા.૧૧.૦૧.૨૦૧૮ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ.  

૨.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર ગ્રાહક ન.ં ૩૪૩૦૧/ ૫૦૦૬૬/ ૯ થી ઔદ્યોલગક ધવષયક ૯૪.૫ હોસય પાવરનુ ંવીજ 

જોડાણ િરાવે છે.  
૨.૨. વષય ૨૦૧૧ થી નવી ટેરીફ અસરકતાય હોઈ તે મજુબ લબલીંગ કરવાપાત્ર છે. સામાવાળાએ 

જુન,૨૦૧૪ થી મે,૨૦૧૭ સિુીના કરારીત વીજભાર ૯૪.૫ હોસય પાવરના ૮૫% વીજભાર 
અન્વયે ૭૧.૫ રકલોવોટ વીજભાર મજુબ વીજ લબલીંગ ન થયેલ હોઈ, તફાવત પેટે ૨૭ 
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રકલોવોટના વીજભાર મજુબની ગણતરી કરી પાછળની અસરથી લબલીંગ કરીને 
રૂ.૧,૨૮,૭૮૧.૪૦ ની વસલુાત કરવા પત્ર દ્વારા જણાવેલ. સામાવાળાએ કોઈપણ જાતની 
અગાઉથી જાણકારી કે સ્પષ્ટતા કયાય વગર સદર વસલુાત ગજુરાત ધવદ્યતુ ધનયતં્રક 
આયોગના િારા-િોરણ મજુબ કરેલ ન હોઈ, અરજદારે ફોરમ સમક્ષ રજૂઆત દાખલ કરેલ. 

૨.૩. ફોરમ દ્વારા ઈલકે્રીસીટી એક્ટ,૨૦૦૩, સેક્શન ૫૬(૨) ની જોગવાઈ મજુબ બ ેવષયની રકમની 
વસલુાત સામાવાળા વીજ કંપની કરી શકે તેવો પક્ષપાતી ધનણયય કરીને પરુવણી લબલ 
જુન,૨૦૧૫ થી મે,૨૦૧૭ સિુીના સમયગાળાનુ ંસિુારવા અંગેનો હકુમ કરેલ છે. અરજદારે 
સદર તા.૦૪.૧૨.૨૦૧૭ ના revised પરુવણી લબલ સામે ૩૩% રકમ રૂ.૮૮૦૪૪/ - 
તા.૦૮.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. 

૨.૪. સામાવાળા વીજ કંપનીના ઓરડટ ધવભાગ દ્વારા તા.૦૨.૦૫.૨૦૧૭ ના પત્ર મજુબ જુન,૨૦૧૪ 
થી મે,૨૦૧૭ સિુી મળૂ contracted demand મજુબ ૭૧.૫ રકલોવોટ ગણીને વસલુાતની 
ગણતરી કરેલ છે, એટલે કે અરજદારની  contracted demand ૪૦ રકલોવોટ ને બદલે 
૭૧.૫ રકલોવોટ ગણવામા ંઆવેલ છે. ૭૧.૫ રક.વોટ કરારીત વીજભારના ૮૫% રડમાન્ડ (૬૧ 
રક.વોટ) તથા ૪૦ રક.વોટ કરારીત વીજભારની ૮૫% રડમાન્ડ (૩૪ રક.વોટ) ના તફાવત પેટે 
૬૧ રક.વોટ – ૩૪ રક.વોટ = ૨૭ રક.વોટ વીજભાર મજુબની વસલુાતની ગણતરી કરેલ છે. 
અરજદાર દ્વારા અગાઉથી સદર વીજ જોડાણ LTP-III ટેરીફ મજુબ કરાર દ્વારા કરારીત 
વીજભાર ૪૦ રક.વોટ મજુબ લબલીંગ કરવામા ંઆવેલ છે. સદર કરારીત વીજભાર સિુારવા 
અંગે સામાવાળા દ્વારા છેલ્લા પાચં વષય દરમ્યાન કોઈ પગલા ંલવેાયેલ નથી.  

૨.૫. ગ્રાહક ફરરયાદ ધનવારણ ફોરમના હકુમથી અરજદારને ન્યાય મળેલ ન હોઈ, અરજદારે નીચ ે
મજુબ રજૂઆત કરી. 
(૧) અરજદારે તા.૧૦.૧૨.૨૦૦૪ થી LTP-III tariff અંગેનો ધવકલ્પ ભરીને કુલ ૪૦ 

રક.વોટ વીજભારની માગંણી કરેલ તે મજુબ જાન્યઆુરી,૨૦૦૫ થી અરજદારનુ ં
લબલીંગ કરવામા ંઆવતુ ંહત ુ.ં 

(૨) અરજદારનો વીજભાર જાન્યઆુરી,૨૦૦૫ થી ફક્ત ૪૦ રક.વોટ હતો અને તેનો વીજ 
વપરાશ ૪૦ રક.વોટથી ઓછો હતો. 

(૩) સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા તા.૦૬.૦૯.૨૦૧૧થી નવી ટેરીફ જાહરે કરવામા ં
આવેલ, જે મજુબ LTP tariff ને બદલે LTMD tariff દાખલ કરવામા ંઆવેલ, 

જેમા ંHP ને બદલે KW મા ંલબલીંગ અસ્સ્તત્વમા ંઆવતા ંદરેક ગ્રાહકને one time 

ધવકલ્પ આપવામા ં આવેલ. પરંત ુ સામાવાળા દ્વારા સદર ધવકલ્પ શરત ચકૂથી 
અરજદારને આપવામા ંઆવેલ  નથી, જે અંગેની સ્સ્વકૃધત સામાવાળાના અધિકારી 
દ્વારા ફોરમ સમક્ષની સનુવણીમા ંકરેલ છે.  
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(૪) ગજુરાત ધવદ્યતુ ધનયતં્રક આયોગ દ્વારા પ્રકાધશત નવા ટેરીફ મજુબ, તેમજ 
અરજદારની  LTP-III tariff  મજુબ contracted demand 40 KW હોઈ, સદર 
ટેરીફ અરજદારના કેસમા ંલાગ ુન પડતી હોવા છતા ંસામાવાળા દ્વારા વસલુાતની 
નોટીસ આપવામા ંઆવેલ છે. Contracted Demand 40 KW હોવા છતા ંપણ 
સામાવાળા વીજ કંપની તરફથી શરત ચકૂથી contracted demand 71.5 KW 

ગણીને નવી ટેરીફ મજુબ સદર contracted demand પેટે ૨૭ રક.વોટ મજુબ 
ગણતરી કરીને વસલુાત કરેલ છે, જે ધનયમ મજુબ નથી.    

(૫) સામાવાળા દ્વારા સદર વસલુાત ૬ વષય જેટલા લાબંા સમય બાદ કરવામા ંઆવેલ 
છે, જે યોગ્ય નથી. વષય ૨૦૧૧ ના સમયે જ્યારે નવી ટેરીફ અસ્સ્તત્વમા ંઆવી ત્યારે 
જો સામાવાળા દ્વારા તે અંગેની જાણ કરાયેલ હોત તો અરજદારે contracted 

demand (load demand) ઘટાડાની અરજી આપી દીિી હોત, જેથી કરીને સદર 
પરુવણી લબલ અંગેની વસલુાતનો પ્રશ્ન ન ઉદ્દભવત. અરજદારના નાના યધુનટ માટે 
કોઈ કારણ વગર સદર માતબર રકમ ભરવી પરવડ ેતેમ નથી. અરજદારનો વીજ 
વપરાશ વષય ૨૦૧૧ થી ૨૦૧૭ સિુી સરેરાશ ૨૦૦ યધુનટ (૧૫ રક.વોટ) ની આસપાસ 
છે. અરજદાર હાલમા ંપણ contracted demand કરતા ંઘણો ઓછો વીજ વપરાશ 
કરી રહ્યા છે, તેમજ તે અંગેનુ ંવીજલબલ ભરપાઈ કરતા આવેલ છે. સદર સજંોગોમા ં
સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા Audit Team ના રીપોટયના આિારે વસલુાત કરવા અંગે 
જે નોટીસ આપવામા ંઆવેલ તે ગેરકાયદેસર છે.  

(૬) અરજદારે તા. ૧૦.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ કરારીત વીજભાર ૪૦ રક.વોટ થી ઘટાડીને 
૧૫ રક.વોટ કરવા અરજી આપેલ છે. 

૨.૬. અરજદારે સામાવાળા વીજ કંપનીના તા.૦૫.૦૧.૨૦૧૮ ના જવાબની સામે તા.૧૧.૦૧.૨૦૧૮ 
ના પત્રથી નીચ ેમજુબ જણાવેલ.          
(૧) નવી ટેરીફ મજુબ HP base માથંી જે ગ્રાહકોનો contracted load ૪૦ રક.વોટ કે 

તેથી વિારે હતો તેમને LTMD તરીકે ગણવામા ંઆવેલ છે, તેમ સામાવાળાએ 
જણાવેલ. અને અગાઉ જે ગ્રાહકો LTP-III ધવકલ્પ હઠેળ ૪૦ રક.વોટ કે તેથી ઉપરના 
(Demand based tariff) ગ્રાહકો હતા તે મજુબના તેમને LTMD tariff મા ં
રૂપાતંર કરેલ છે. 

(૨) અરજદારનો contracted demand ૪૦ રક.વોટ હોવા છતા,ં અને વપરાશ ૪૦ 
રક.વોટથી ઘણો ઓછો હોવા છતા,ં સામાવાળા તરફથી નવી ટેરીફના ધનયમો ખોટી 
રીતે લાગ ુકરીને ૭૧.૫ રક.વોટ ગણીને તફાવત પેટે ૨૭ રક.વોટ વીજભાર મજુબ 
પરુવણી લબલ વસલૂ કરવા નોટીસ આપેલ છે જે ગેરકાનનૂી છે તેમજ િારાિોરણ 
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મજુબની ન હોઈ, આ રકમ ભરવામાથંી મરુકત અપાવવા, તેમજ સદર પરુવણી 
લબલને રદ્દ કરવા ધવનતંી કરી.      

૩.૦. સનુવણી દરમ્યાન સામાવાળાએ નીચે મજુબ રજૂઆત કરી.  
૩.૧. અરજદારનુ ંઔદ્યોલગક ધવષયક ૯૪.૫ હોસય પાવરનુ ંવીજ જોડાણ  શ્રી રોયલ ટાઈલ્સના 

નામે ગ્રાહક ન.ં ૩૪૩૦૧/ ૫૦૦૬૬/૯ થી તા. ૦૪.૦૧.૧૯૯૧ ના રોજ ચાલ ુકરવામા ંઆવેલ.  
૩.૨. અરજદારે તા.૩૦.૦૮.૨૦૦૩ ના રોજ સદર વીજ જોડાણમા ંLTP-I tariff થી LTP-III tariff 

નો ધવકલ્પ સ્વીકારેલ. તા. ૧૦.૧૨.૨૦૦૪ ના રોજ અરજદારે LTP-III tariff મા ંવીજમાગં 
૩૦ રક.વોટથી ૪૦ રક.વોટ કરીને ધવકલ્પ ફોમય ભરપાઈ કરેલ. અરજદારની સદર માગંણી 
મજુબ જાન્યઆુરી,૨૦૦૫ થી મે,૨૦૧૭ સિુી વીજ જોડાણનુ ંલબલીંગ ૪૦ રક.વોટ વીજમાગં 
મજુબ કરવામા ંઆવેલ. 

૩.૩. ગજુરાત ધવદ્યતુ ધનયતં્રક આયોગ દ્વારા તા.૦૬.૦૯.૨૦૧૧ ના રોજ નવી ટેરીફ જાહરે કરવામા ં
આવેલ જેનો પરરપત્ર સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા દૈધનક સમાચારપત્રોમા ંતા.૧૩.૦૯.૨૦૧૧ 
ના રોજ પ્રકાધશત કરવામા ં આવેલ. સદર ટેરીફ મજુબ HP base માથંી જે ગ્રાહકોનો 
contracted load ૪૦ રક.વોટ કે તેથી વિારે હતો તેમને LTMD tariff મા ંગણવામા ં
આવેલ અને જે ગ્રાહકો  LTP-III ટેરીફ હઠેળ ૪૦ રક.વોટ કે તેથી ઉપરના  Demand base 

tariff ગ્રાહકો હતા તે મજુબ તેઓને LTMD tariff મા ંરૂપાતંર કરેલ, જેથી સદર ગ્રાહકોનુ ં
લબલીંગ ૪૦ રક.વોટ કરારીત વીજભાર મજુબ કરવામા ંઆવેલ. 

૩.૪. સામાવાળા વીજ કંપનીના પત્ર ન.ં PGVCL/R&C/3684 dated 05.04.2014 મજુબ 
જે ગ્રાહકોનો contracted load (KW) તેમના contract demand (KW) કરતા ં વધ ુ
જણાય તેવા ગ્રાહકોને one time option form આપીને કરારીત વીજભાર અને કરારીત 
વીજમાગં નક્કી કરવા અંગ ેલેલખતમા ંજાણ કરવા અંગે જણાવેલ હત ુ,ં પરંત ુશરતચકૂથી 
અરજદારને ધવકલ્પ ફોમય મોકલવામા ંઆવેલ નહીં. સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા સદર નવી 
ટેરીફને જે તે દૈધનક સમાચારપત્રમા ંપ્રકાધશત કરવામા ંઆવેલ હોઈ અને ગ્રાહકોને તે અંગેની 
જાણકારી આપવામા ંઆવેલ હોઈ, તે બાબતની નોંિ ફોરમ દ્વારા લેવામા ંઆવેલ છે.  

૩.૫. સામાવાળા વીજ કંપનીની ઓરડટ ટીમ દ્વારા અરજદારના સદર વીજ જોડાણ અંગે નોંિ 
કરવામા ંઆવેલ અને તે મજુબ અરજદારના વીજ જોડાણનુ ંવીજ લબલીંગ જુન,૨૦૧૪ થી 
મે,૨૦૧૭ સિુી contracted demand ૪૦ રક.વોટના બદલે ૭૧.૫ રક.વોટ મજુબ ગણીને 
રૂ. ૧,૨૮,૭૮૧.૪૦ ની વસલૂાત કરવા જણાવવામા ં આવેલ, જેથી સામાવાળા દ્વારા 
તા.૧૯.૦૬.૨૦૧૭ ના રોજ અરજદારને આ રકમ ભરપાઈ કરવા જણાવવામા ંઆવેલ, જેનાથી 
નારાજ થઈ અરજદારે ગ્રાહક ફરરયાદ ધનવારણ ફોરમમા ંતા. ૦૫.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ ફરરયાદ 
દાખલ કરેલ.  
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૩.૬. ફોરમ દ્વારા તા.૦૩.૧૦.૨૦૧૭ ના રોજ હકુમ કરવામા ંઆવેલ કે અરજદારને આપવામા ં
આવેલ પરુવણી લબલ જેમા ંસમયગાળો જુન,૨૦૧૪ થી મે,૨૦૧૭ સિુી ગણવામા ંઆવેલ છે, 
તેને બદલે જુન,૨૦૧૫ થી મે,૨૦૧૭ સિુીનો સમયગાળો ગણી વીજલબલને તે મજુબ સિુારવ.ુ 
સામાવાળા દ્વારા તા.૩૦.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ ફોરમના આદેશ અનસુાર સિુારેલ પરુવણી 
વીજલબલ રૂ. ૮૮,૦૪૪/ - નુ ંઅરજદારને આપવામા ંઆવેલ.  

૩.૭. સામાવાળાએ તા.૧૫.૦૧.૨૦૧૮ ના રોજ સનુવણી દરમ્યાન કરેલ રજૂઆત અન્વયે નામદાર 
Bombay High Court, Writ Petition No.7015 of 2008 ના ચકુાદાની  નકલ રજૂ 
કરી અને જણાવેલ કે સદર ચકુાદા મજુબ અરજદારના કેસ સાથે ફરરયાદ અંગેની બાબત 
સસુગંત હોઈ, તેમજ અરજદારના કેસમા ં clerical mistake ને કારણે અરજદારની 
contracted demand સિુારવાની રહી ગયેલ હોઈ, સામાવાળાની ઓરડટ ટીમ દ્વારા 
સચૂવેલ સમયગાળાનુ ંપરુવણી લબલ વસલૂવાપાત્ર છે. ઈલેક્રીસીટી એક્ટ, ૨૦૦૩ ની કલમ 
૫૬(૨) મજુબ સમયનો બાિ નડતો નથી, જેથી સદર રકમ વસલુવાપાત્ર છે.  

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

દસ્તાવેજી પરુાવાઓને આિારે નીચે મજુબના ધનણયય ઉપર આવુ ંછ.ં 
૪.૧. અરજદાર ગ્રાહક ન.ં ૩૪૩૦૧/ ૫૦૦૬૬/ ૯ થી ઔદ્યોલગક ધવષયક ૯૪.૫ હોસય પાવર કરારીત 

વીજભારનુ,ં LTP tariff હઠેળનુ ંવીજ જોડાણ તા.૦૪.૦૧.૧૯૯૧ થી િરાવે છે. તા.૩૦.૦૬.૨૦૦૩ 
ના રોજ અરજદારે LTP-III નુ ંOption form ભરીને contract demand ૩૦ રક.વોટ 
(billing demand) ની માગંણી કરેલ છે. 
તા. ૧૦.૧૨.૨૦૦૪ ના રોજ અરજદારે LTP-III tariff નુ ંઓપ્શન ફોમય ભરીને contracted 

demand  ૪૦ રક.વોટ (billing demand) ની માગંણી કરેલ છે.  
સામાવાળા દ્વારા જાન્યઆુરી,૨૦૦૫ થી અરજદારનુ ંલબલીંગ LTP-III ટેરીફમા ં૪૦ રક.વોટ 
(billing demand) મજુબ કરવામા ંઆવેલ છે.   

4.2. 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. 
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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.  

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 
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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.  

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 
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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. 

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 upto 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.  
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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. 

While looking at previous year Tariff schedule. i.e. 2010-11 dated 31.03.2010 the 

condition of  LTP-III tariff is as under: 

5.3 RATE LTP-III: 

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

for minimum contract demand of 15 kW and up to 100 kW at low voltage. 

5.3.1 Fixed charges: 

 

 

(a) 

For billing demand up to the contract demand 

(i) For first 15 to 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 
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5.3.2 Energy charges: 

For the entire consumption during the month 405 paise per Unit 

PLUS 

5.3.3 Reactive Energy Charges: 

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

 

5.3.4 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. 

5.3.5 Minimum Bill: 

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

૪.૬. અરજદરનો મળૂ કરારીત વીજભાર જ્યારથી વીજ જોડાણ સ્થાધપત કરવામા ંઆવયુ ંત્યારથી 
૯૪.૫ HP, LTP Tariff મજુબ હતો, જે મજુબ સામાવાળા સાથે કરારનામ ુપણ કરેલ છે. 
ત્યારબાદ LTP Tariff મા ંગજુરાત ધવદ્યતુ ધનયતં્રક આયોગ દ્વારા પ્રકાધશત જોગવાઈ અન્વયે 
અરજદારે જે તે સમયે, એટલે કે વષય ૨૦૦૩ મા ંLTP-III ટેરીફનો ધવકલ્પ સ્વીકારીને billing 

demand 30 KW જણાવેલ, જે મજુબ સામાવાળા દ્વારા લબલીંગ કરવામા ંઆવતુ ંહત ુ.ં ત્યાર 
બાદ વષય ૨૦૦૪ મા ંઅરજદારે LTP-III ટેરીફના ધવકલ્પમા ંBilling Demand 40 KW 

દશાયવેલ, અને સામાવાળા દ્વારા તે મજુબ લબલીંગ કરવામા ંઆવતુ ંહત ુ.ં  
 આમ અરજદાર દ્વારા LTP ટેરીફમા ં LTP-III ટેરીફના ધવકલ્પ હઠેળ તેઓની Billing 

demand હઠેળ વીજલબલ મેળવવામા ંઆવેલ છે. અરજદાર સદર ટેરીફથી વાકેફ છે.  
૪.૭. ગજુરાત ધવદ્યતુ ધનયતં્રક આયોગ દ્વારા નવી ટેરીફ  તા.૦૬.૦૯.૨૦૧૧ થી પ્રકાધશત કરવામા ં

આવેલ. ત્યારબાદ વીજ કંપની દ્વારા પત્ર ન.ં PGVCL/R&C/3684 dated 05.04.2014 

ના રોજ LTP-III ટેરીફમા ંગ્રાહકોનુ ંલબલીંગ LTMD ટેરીફમા ંકરવા અંગે LTP-III ટેરીફના 
ગ્રાહકોનો contracted load તેમના contracted demand કરતા ંવધ ુજણાયેલ હોય 
તેવા ગ્રાહકોને ઓપ્શન ફોમય આપવા અંગે પરરપત્ર જાહરે કરેલ છે, જેમા ંગ્રાહકોની કરારીત 
વીજમાગં તથા કરારીત વીજભારમા ંતફાવત જણાયેલ તેવા ગ્રાહકોને મે,૨૦૧૪ મા ંજાણકારી 
આપવા જણાવેલ, પરંત ુસામાવાળા દ્વારા તે મજુબ અરજદારને ધવકલ્પ ફોમય આપવામા ં
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આવેલ નથી, જે સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા ફોરમ સમક્ષની સનુવણી દરમ્યાન 
સ્વીકારવામા ંઆવેલ છે.  

૪.૮. અરજદાર સદર વીજ જોડાણમા ંકરારીત વીજભાર (contracted load) ૯૪.૫ હો.પાવર 
મજુબ ૪૦ રક.વોટ કરારીત વીજમાગં (billing demand) મજુબ LTP-III ટેરીફના ધવકલ્પ 
ફોમયના ભાગરૂપે નવી ટેરીફ જે તા.૦૧.૦૯.૨૦૧૧ થી અમલી બનેલ ત્યાર પછીથી LTMD 

ટેરીફમા ંલબલ મેળવતા આવેલ છે. 
૪.૯. સામાવાળા વીજ કંપનીની ઓરડટ ટીમે અરજદારની કરારીત વીજભાર ૯૪.૫ હો.પાવર 

(૭૧.૫ રક.વોટ) ના ૮૫% લેખે ૬૧ રક.વોટ તથા ૪૦ રક.વોટ વીજભારના ૮૫% લેખે ૩૪ 
રક.વોટ, એટલે કે ૬૧ – ૩૪ = ૨૭ રક.વોટ વીજભારના  તફાવત પેટે વીજલબલ બનાવવાનુ ં
સચૂવેલ છે. સામાવાળા દ્વારા અરજદારને તા.૧૯.૦૬.૨૦૧૭ ના રોજ પરુવણી વીજલબલ 
જુન,૨૦૧૪ થી મે,૨૦૧૭ ના સમયગાળા માટે રૂ. ૧,૨૮,૭૮૧.૪૦ નુ ંઆપવામા ંઆવેલ છે.  

૪.૧૦. પેરા ન.ં ૩.૩ મા ંદશાયવયા મજુબ નવી ટેરીફના અમલવારી અંગે સામાવાળા વીજ કંપની 
દ્વારા જે તે લોકલ સમાચાર પત્રમા ંતેની પ્રધસધ્ધિ પણ કરીને જે તે ગ્રાહકોને તેની જાણકારી 
પણ આપેલ છે.  

 સામાવાળા દ્વારા વષય ૨૦૧૪ મા ં પ્રકાધશત કરાયેલ પરરપત્ર મજુબ LTP-III Tariff ના 
ઓપ્શન હઠેળ LTP-I ટેરીફના ગ્રાહકોની કરારીત વીજભારમા ં વિારો/ઘટાડો કરવાની 
જાણકારી અંગ ેમારહતગાર કરતો, તેમજ LTMD tariff મજુબ લબલીંગ કરવા અથેનો ધવકલ્પ 
આપેલ છે, જે સામાવાળા વીજ કંપનીની billing system ને ગજુરાત ધવદ્યતુ ધનયતં્રક 
આયોગ દ્વારા પ્રકાધશત નવી ટેરીફ વષય ૨૦૧૧ મજુબ સદુ્રઢ બનાવવાની કોધશશના ભાગરૂપે 
જણાય છે.       

4.11. 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 

40 KW, under option of LTP-III tariff. 

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

in to force against LTP tariff as per para No. 4.3.  
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As per agreement, contracted demand of Appellant was covered 

under LTMD tariff with billing demand as 40KW as per request of 

Appellant under option form while opting LTP-III tariff in the year 

2004.  

 In the LTMD tariff category tariff structure is mentioned in Para No. 

4.4, which interprets that fixed charges are leviable for records of 

billing demand. Here, billing demand of Appellant is 40 KW as 

opted at the time of opting LTP-III tariff in the year 2004, while 

contracted demand is of 94.5 HP. 

 Respondent has rightly categorized the case of Appellant for LTP-III 

category in to LTMD tariff category as per the new tariff structure 

published by GERC vide order dated 06.09.2011.      

4.12. In present case, Respondent has issued supplementary bill for the 

period of three years for recovery of fixed charges and Electricity 

Duty for difference of contracted demand and billing demand as per 

the findings of audit team. The interpretation made by Audit Team 

in the case of Appellant for billing with contracted demand is not 

correct, because appellant has already submitted his billing 

demand under Option of LTP-III category and controlled their 

billing demand.  Thus interpretation to bill with contracted load of 

94.5 HP (71.5KW) of Appellant is wrong in the present case. 

Therefore, question of recovery of fixed charges and electricity duty 

for difference of contracted load and billing demand does not arise.   

4.13. This is a case of applicability of proper tariff as per tariff order dated 

06.09.2011 published by GERC. In present case, Respondent has 

properly applied tariff category of Appellant.  As per previous tariff, 

original LTP-I tariff falls under LTMD tariff, but prior to previous 

tariff, option of LTP-III tariff under LTP-I tariff was available and 

contract demand as opted by Appellant of 40 KW continued for 

billing under new LTMD tariff. 



  Case No.130/2017 

  Page 13 of 13 
 

Whereas CGRF has analyzed this case in reference to Section 56(2) 

of Electricity Act, 2003 and restricted recovery of amount for the 

period of two years.  

4.14. As per Para No. 2.5(6) of the application of Appellant, Respondent 

is directed to process the application for load reduction demand of 

Appellant under appropriate tariff as approved by GERC. 

4.15. From the above observations, order issued by CGRF is quashed as 

the issue of recovery of supplementary bill does not have any 

validity in terms of interpretation of structure of LTMD tariff, as 

mentioned in Para No. 4.12 and 4.13. The compliance may be 

submitted within 60 days of the issue of order.  

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: 31.03.2018. 

 


