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GUJARAT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION 
BEFORE THE ELECTRICITY OMBUDSMAN, GUJARAT STATE 

Polytechnic Compound, Barrack No.3, Ambawadi, 
Ahmedabad-380015 

 
CASE NO.84/2019 

 

Appellant:  M/s. Excel Ceramic Pvt. Limited, 
8-A, National Highway, At: Makansar. 
Morbi-363642.   

    
Represented by: Shri S.J.Patel, Director 

   Shri V.V.Patel, Authorized representative. 

   Shri Vikrambhai Shah, Authorized representative. 

   

    V/s. 

 

Respondent:       Executive Engineer, 

                Paschim Gujarat Vij Company Ltd., 
                Division Office, Old Power House, Morbi-363642. 
 

Represented by: Shri R.P.Bhatt, DE, PGVCL, Morbi D.O. 
   Shri G.L.Parmar, Suptd. A/cs.(Rev.),PGVCL, Morbi D.O. 
  

       
:::PROCEEDINGS::: 

1.0. The Appellant had submitted representation aggrieving with the 

order No.5101-2 dated 31.07.2019 passed by the Consumer 

Grievances Redressal Forum, PGVCL, Rajkot, in case 

No.58/Q.01/2019-20. The representation was registered at this 

office as Case No.84/2019. The hearing of this case was kept on 

10.10.2019. 

2.0. Appellant has represented the case as under. 

2.1. Appellant is having ceramic manufacturing unit at Morbi, bearing HT 

connection No.HT-26011, having contracted demand of 1350 KVA. 

The connection was released on 24.03.2001.  

2.2. Respondent has started to recover excess 0.75% unit in the bill for 

ABT accuracy class difference. Therefore, Appellant had applied 

before CGRF, Rajkot, and against the order issued by CGRF, 

Appellant has represented his grievance before Ombudsman. 



  Case No.84/2019 

  Page 2 of 13 
 

2.3. અરજદારે નીચે મજુબ રજૂઆત કરેલ છે. 

(૧) અરજદારે માચચ,૨૦૧૬ દરમ્યાન બહારથી પાવર ખરીદવાની કાયચવાહી કરેલ જે માટે 
અરજદારે 0.2S Class CTPT, ABT meter ખરીદી કરીને ફિટ કરાવેલ, પરંત ુસદર 
0.2S Class CTPT તા.૩૦.૦૮.૨૦૧૬ ના રોજ િેઈલ થઈ ગયેલ અને સામાવાળા 
દ્વારા 0.5S Class CTPT લગાવી આપવામા ં આવલે. અરજદારની મશીનરી બ ે
લાઈનની હતી, પરંત ુધધંામા ંમદંીના કારણે એક લાઈનનુ ંઉત્પાદન ચાલ ુરાખવાનુ ં
હોવાથી પાવર ખરીદીની કાયચવાહી આગળની મજૂંરી માટે કરેલ નથી. સામાવાળાની 
મોરબી વવભાગીય કચેરી દ્વારા જુલાઈ,૨૦૧૭ ના વીજબબલમા ં ૦.૭૫% CTPT 

accuracy class ના યવુનટ ચઢાવીને આપવામા ં આવે છે, જે યોગ્ય ન હોઈ, 
અરજદારે તા.૧૫.૦૪.૨૦૧૯ ના રોજ સામાવાળાની મોરબી કચેરીમા ંવધારે લીધેલ 
યવુનટનુ ંફરિડં માગંેલ, જેનુ ંકોઈ વનરાકરણ ન થતા ંઅરજદારે િોરમમા ંરજૂઆત કરેલ. 
િોરમના હકુમથી નારાજ થઈ અરજદારે યોગ્ય ન્યાય મેળવવા હાલની રજૂઆત કરેલ 
છે.  

(૨) GERC Notification No.13 of 2005, Open Access Regulation & 

Notification No.3 of 2011 (Terms and Conditions for Open 

Access), in which Hon’ble GERC has issued concrete 

provisions and directives in this notifications and in all past 

tariff. While going through the said notification and Appellant’s 

monthly HT bills, Appellant observed some ambiguities and 

differences there-in regarding excess recovered 0.75% units 

and M.D. in Appellant’s total billed units as a correction factor 

of CTPT not 0.2S class, but it is informed that Appellant has 

not scheduled, short term power purchase from the date of 

CTPT 0.2S class installed i.e. 14.3.2016. 

 Looking to the contention mentioned above, the practice of 

Respondent to recover 0.75% excess units as a correction 

factor is not pertained to appellant as Appellant is short term 

Open Access consumer and not taking permission for short 

term power purchase since beginning, so excess recovered 

units may be credited in Appellant’s next bill. 
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(૩) As per GERC Notification No.3 of 2011, Short Term Open 

Access, Chapter-1, Clause-3, definition point(s) as under: 

 “Short term Open Access means Open Access for a period up to 

one month at a time, but not exceeding a period of six months in 

a calendar year.”  

(૪) As per GERC Notification No.3 of 2011, Short Term Open 

Access Clause 15, procedure for Short Term Open Access (d) 

Binding procedure point (vii) as under:  

 “If any consumer does not participate in bidding process, his 

application shall be deemed to have been withdrawn and shall 

not be processed.” 

(૫) Notification No.3 of 2011, Clause 16, 2(a) states ‘In respect of 

a consumer connected to a distribution system seeking Open 

Access, such consumer shall be required to submit the consent 

of the distribution licensee concerned. The distribution licensee 

shall convey its consent to the applicant by e-mail or fax or by 

any other usually recognised mode of communication, within 

three working days of receipt of the application.”  

(૬) In letter No.11926 dated 30.12.2016 of Addl. Chief Engineer 

(R&C), Corporate Office, Rajkot it is clearly mentioned that 

charges from Open Access HT consumers monthly bill to be 
recovered as per the EXCEL calculation sheet which is given to 
each Division.  

 આનો અથચ એ થાય કે SLDC માથંી જે પાવર પરચેઝ દરરોજના ડટેા આવે છે તે જ 
ડટેા Excel શીટમા ંનાખીને બનાવવુ ંતેવી ચોખ્ખી સચૂના છે. અરજદારે તો પાવર 
પરચેઝ કરેલ જ નથી એટલે SLDC માથંી ડટેા વશડયલુના આવે જ નહી, તેમ છતા ં
સામાવાળાએ બબલ ABT પ્રમાણે કઈ રીતે બનાવયુ ંઅને આ Excel sheet મા ંજ 
CTPT accuracy class 0.75% ઉમેરવાનુ ં િોરમેટ છે. જેથી સાબબત થાય છે કે 
અરજદારના ંબબલ જે ટેકનીકલમાથંી બનીને રેવન્યમુા ંઆપે છે તેમા ં૦.૭૫% ઉમેરીને 
આપેલ નથી, પરંત ુરેવન્ય ુસેક્શન આ બધા પાવર પરચેઝના વનયમથી અજાણ હોઈ, 
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અરજદારના ંબબલ ખોટા ંબનાવેલ છે, જે વનયમ મજુબ સધુારી ખોટા વસલુેલ બબલની 
રકમ તાત્કાબલક પરત અપાવવા હકુમ કરવો. 

(૭) નવેમ્બર,૨૦૧૭ નુ ં બબલમા ં માવસક યવુનટનો મીટરમા ં જે વપરાશ થાય છે તેમા ં
૦.૭૫% ઉમેરીને બનાવવામા ંઆવેલ છે. આગળના ંબધા ંજ બબલ અરજદારને ખબર 
ના પડ ેતેવી રીતે બનાવેલ છે. ફડસેમ્બર,૨૦૧૬ ના વીજબબલમા ંપહલેા જ ખાનામા ં
યવુનટ ૨,૬૧,૭૨૬ લખેલ છે તો આમા ંઅરજદારને કઈ રીતે ખબર પડ ેકે એક્યરેુસી 
ક્લાસના ૦.૭૫% ઉમેરીને બબલ બને છે. િક્ત નવમે્બર,૨૦૧૭ ના વીજબબલમા ં
શરૂઆતના રીફડિંગ અને છેલલા ંરીફડિંગની બાદબાકી કરીને તિાવતને ૨૦૦૦ થી ગણુતા ં
કુલ તિાવતના યવુનટ ૭,૨૪,૩૪૨ થાય છે. પરંત ુઆ જ યવુનટને એનજી ચાર્જની 
ગણતરીમા ંલીધલે નથી તને ેબદલે ૭,૨૯,૭૭૫ લખેલ છે. તપાસ કરતા ંસામાવાળાની 
મોરબી વવભાગીય કચેરી તરિથી જાણવા મળેલ કે અરજદાર પાવર પરચેઝ કરે છે 
અને CTPT 0.5S નુ ંહોવાથી કરેક્શન િેક્ટરના ૦.૭૫% યવુનટ ઉમેરવામા ંઆવે છે. 

(૮) It is found that Demand Charges are taken as per 15 minutes 

slots, but it should be taken as per 30 minutes slots as per 

licensee’s meter is already installed in series. The meter 

installed by Respondent is also 0.5S accuracy class and after 

failing of CTPT of 0.2S accuracy class of Appellant, Respondent 

has installed 0.5S accuracy class CTPT on 30.08.2016. 

Therefore, from 30.08.2016 the accuracy class of CTPT and 

meter of Respondent are same, i.e. 0.5S accuracy class. So 

Appellant’s request is to consider the reading of Respondent’s 

meter for calculation of monthly unit. 

 Looking to the above the practice by Respondent to recover 

0.75% excess units as a correction factor not pertains to 

Appellant as Appellant had applied for short term open access 

consumer and not taking permission for short term power 

purchase since beginning. Appellant has requested to credit 

excess recovered unit in his next bill.  

(૯) જીયવુવએનએલના પફરપત્ર ન.ં૨૮૧ તા.૧૦.૦૨.૨૦૧૦ ના મદુ્દા ન.ં૨ મા ંજણાવેલ 
છે કે ગ્રાહકનુ ંCTPT 0.2S Accuracy Class નુ ંહોય તો ફડસ્કોમે ગ્રાહકને નોટીસ 
આપવાની તેમજ નોટીસ આપવા છતા ંજો ગ્રાહક 0.2S Accuracy Class CTPT 
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unit CEA Regulations મજુબ ૬ માસમા ંના લઈ આવે તો Correction Factor 

લગાવવાનો હોય છે. અરજદારના કેસમા ંકોઈપણ પ્રકારની નોટીસ આપેલ નથી. 
(૧૦) િોરમના હકુમના પેરા ન.ં૪.૫ મા ંજણાવેલ છે કે અરજદાર Open Access થકી 

પાવર ખરીદવાની eligibility ધરાવે છે. Short Term Open Access થકી 
અરજદાર એક માસના સમયગાળા સધુી અન્ય સ્ત્રોતમાથંી વીજળી ખરીદી શકે છે. 
તેથી અરજદાર Short Term Open Access ગ્રાહક હોઈ, સામાવાળા િક્ત એક 
માસ પરુત ુ ં જ ૦.૭૫% correct factor ઉમેરી શકે તેમજ અરજદાર પાવર 
ખરીદવાની eligibility ધરાવતા જ નથી કેમ કે GERC OPEN ACCESS 

REGULATION Notification No.13 of 2005, Point 12, Procedure 

for Short Term Open Access user, Point (iii) મજુબ The 

application shall be accompanied by a non-refundable 
application fee of Rs.5000/- payable in the name and in the 

manner to be decided by the State Load Dispatch Centre. સદર 
ક્લોઝ મજુબ અરજદારે રૂ.૫૦૦૦/- ભરીને State Load Dispatch Centre 

ખાતે રજીસ્રેશન જ કરાવેલ નથી, જેથી અરજદાર પાવર ખરીદવાની eligibility 
ધરાવતા નથી. 

૨.૪. અરજદારે તા.૧૦.૧૦.૨૦૧૯ ના રોજ રીજોઈન્ડર દ્વારા નીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
(૧) As per CGRF order No.5101-2, Point No.4.5, સામાવાળાના રીપોટચ 

મજુબ અરજદાર Open Access થકી પાવર ખરીદવાની એબલજીબીલીટી ધરાવે છે. 
Short Term Open Access થકી એક માસના સમયગાળા સધુી અન્ય સ્ત્રોતમાથંી 
વીજળી ખરીદી શકે છે.  

 સદર બાબતે અરજદારે જણાવેલ કે તેઓ Open Access થકી પાવર ખરીદવાની 
એબલજીબીલીટી ધરાવતા નથી કારણકે અરજદારે સીટીપીટી મીટર પ્રાઈમરી સ્ટેજ માટે 
ખરીદી કરવી જરૂરી હોઈ ફિટ કરાવેલ, પરંત ુત્યાર બાદ Open Access થકી પાવર 
ખરીદવાની કોઈ કાયચવાહી કરેલ નથી કે પાવર ખરીદેલ નથી. 

 As per GERC Notification No.3/2011, Chapter-1, Point No.12, 

Procedure for Short Term Open Access user.  
(i) A Short Term Open Access user shall submit an 

application for transmission/distribution access to the 

State Load Dispatch Centre. 
(ii) The application shall contain the details such as 

capacity needed, point of injection, point of drawls, 

duration of availing Open Access, peak load, average 
load and such other additional information that may be 

specified by the State Load Dispatch Centre. 
(iii) The application shall be accompanied by a non-

refundable application fee of Rs.5000/- payable in the 



  Case No.84/2019 

  Page 6 of 13 
 

name and in the manner to be decided by the State Load 

Dispatch Centre. 
 

આમ, ઉપયુચક્ત પોઈન્ટ મજુબ અરજદારે કોઈ કાયચવાહી કરેલ ન હોવાથી અરજદાર 
Open Access થકી પાવર ખરીદવાની કોઈ eligibility ધરાવતા નથી.  

(૨) અરજદાર Open Access થકી પાવર ખરીદવાની eligibility બાબતે 
તા.૨૩.૦૯.૨૦૧૯ ના રોજ State Load Dispatch Centre, Gotri ખાતે તપાસ 
કરવા ગયેલ ત્યાર તેમને જણાવવામા ંઆવેલ કે તો તેમણે બહારથી પાવર ખરીદવો 
હોય તો રૂ.૫૦૦૦/- ભરી કાયદેસરની અરજી કરવી. 

(૩) As per CGRF order No.5101-2, Point No.4.4:   
 As per CEA (Installation and Operation of Meter) Regulations, 

2006, Appellant is required to have Current Transformer and 
Potential Transformer for metering purpose, having 2S 

accuracy class. However, existing CT and PT of Appellant being 
used for metering purpose are of 0.5S and 0.55 accuracy class. 
Appellant, therefore undertake that he shall replace the 

existing CT & PT within the period of three months from the 
date of undertaking, with the required accuracy class stated as 
above and till that time Appellant shall compensate to the 

Respondent for the notional loss on account of difference in 
accuracy class. In case of failure in procuring CT and PT of 

required accuracy class within the time period of three months, 
Respondent can withdraw the consent….” 

 

 ઉપયુચક્ત વનયમ મજુબ Open Access મા ંજવા માટે અંડરટેકીંગ તા.૧૯.૦૩.૨૦૧૬ 
ના રોજ આપલે અને તથેી 0.2S ક્લાસનુ ં CTPT તેમજ મીટર ટેસ્ટ કરાવી 
તા.૧૪.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ િીટ કરેલ જે ઉપયુચક્ત ક્લોઝ મજુબ અરજદારે ત્રણ મફહના 
પહલેા ંજ િીટ કરાવેલ છે, અને તે જનરલ એચ.ટી. ગ્રાહકે  Open Access મા ંજવા 
માટે શરૂઆતની પ્રોસીજર છે, અને ગ્રાહક ત્રણ મફહના સધુીમા ં0.2S ક્લાસનુ ંCTPT 

તેમજ મીટર ના ખરીદે તો compensate to the PGVCL for the notional 

loss on account of difference in accuracy class.  

 પરંત ુOpen Access પાવર ખરીદવાની આગળની કોઈ કાયચવાહી કરેલ નથી જેથી 
૦.૭૫% correct factor ઉમેરવાનો પ્રશ્ન આવતો નથી, GERC Open Access 

Regulation મા ંક્ાયં જણાવેલ નથી કે ૦.૭૫% correct factor વીજબબલમા ં 
ઉમેરવા. 

(૪) GUVNL/CFM/Com/289 dated 10.02.2010 ના પત્રના પેરા ન.ં૫ મા ં
જણાવેલ છે કે જો CEA Regulation મજુબ CTPT 0.2S ના હોય અને Open 

Access power ખરીદતા હોય તો ગ્રાહકને લેબખત જાણ કરવી, અને તેમ છતા ં
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CEA Regulation મજુબ CTPT 0.2S ના ખરીદે તો ૬ મફહના પછી ૦૭૫% 
યવુનટ ઉમેરવા તેવુ ંચોખ્ખ ુલખેલ છે, પરંત ુઅરજદારે CEA Regulation મજુબ 
CTPT 0.2S class નુ ંતા.૧૪.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ િીટ કરાવેલ છે, જેથી અરજદારને 
ઉપયુચક્ત વનયમ લાગ ુ ના પડ.ે અરજદારનુ ં CTPT 0.2S class નુ ં
તા.૩૦.૦૮.૨૦૧૬ ના રોજ િેઈલ થયેલ અને સામાવાળા દ્વારા ચેકીંગ શીટ ન.ં૨૯૯૮ 
અને ૨૯૯૯ ભરીને બદલવામા ં આવેલ. સદરહ ુ ચેકીંગ શીટમા ં લખેલ છે કે 
સામાવાળાનુ ંCTPT મકૂ્ા પછી ટેસ્ટ લેતા ંમીટરનો લોડ ટેસ્ટ બરાબર છે. અરજદારને 
જાણ નહોતી કે અરજદારે ૦.૭૫% વધારાનુ ંબબલ ભરવુ ંપડશ,ે અને જેયવુીએનએલના 
તા.૧૦.૦૨.૨૦૧૦ ના પત્ર ન.ં૨૮૯ મા ંપણ લખેલ છે કે ગ્રાહકને લેબખત જાણ કરવી, 
પરંત ુઅરજદારને કોઈ પ્રકારની લેબખત કે મૌબખક જાણ સામાવાળાએ કરેલ નથી. 
અરજદારને એમ કે સામાવાળાનુ ં CTPT છે અને ટેસ્ટ કરતા ં બરાબર છે, અન ે
અરજદારે પાવર ખરીદવાની મજૂંરી જ લીધી નથી તેથી અરજદારે તેમનુ ંબળી ગયેલ 
CTPT રીપેર કરાવવા કોઈ કાયચવાહી કરેલ નથી, નહીતર અરજદારનુ ંCTPT ગેરંટી 
વપરીયડમા ંજ િેઈલ થયેલ હોઈ, ફ્રી મા ંરીપેર કરાવી લતે.  

(૫) સામાવાળા દ્વારા અપાયેલ જૂન,૨૦૧૭ સધુીના બબલ ચેક કરતા ંપાછલા બબલ મજુબના 
રીફડિંગ – હાલના રીફડિંગ = તિાવત x એમ.એિ. અન ેજે ટોટલ આવે તેટલા યવુનટનો 
વપરાશ એવુ ંલખેલ જ આવતુ ંનહોત ુ ંઅને ૦.૭૫% ચડાવીને બબલ બનાવતા હતા, જે 
અરજદારને નવેમ્બર,૨૦૧૭ નુ ંબબલ ચેક કરતા ંમાલમુ પડલે કે પાછલા બબલ મજુબના 
રીફડિંગ – હાલના રીફડિંગ = તિાવત x એમ.એિ. અને જે ટોટલ આવે તમેા ં૦.૭૫% 
ચડાવીને બબલ બનાવતા, અને બબલમા ંક્ાયં લખેલ નથી કે CTPT correction 

factor ના ૦.૭૫% ઉમેરેલ છે.  
૨.૫. અરજદારનુ ંબબલીંગ ખોટંુ થયેલ હોવાથી ઉપયુચક્ત મદુ્દાઓને ધ્યાને લઈ અરજદારે નીચે મજુબ 

વવનતંી કરી.  
 (૧) ૦.૭૫% ખોટા યવુનટ ચડાવેલ હોઈ, તેની રકમ જમા આપવી. 
 (૨) વધારે લીધેલ રકમ પર બેંકીંગ દર મજુબ વયાજ આપવુ.ં  
૩.૦. સનુવણી દરમ્યાન સામાવાળાએ નીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર, ગ્રાહક ન.ં૨૬૦૧૧ થી ૧૩૫૦ KVA નુ ંએચ.ટી. વીજ જોડાણ તા.૨૪.૦૩.૨૦૦૧ થી 

ધરાવે છે. 
૩.૨. સામાવાળાએ અરજદારની રજૂઆતનો મદુ્દાસર જવાબ નીચે પ્રમાણ ેઆપલે. 

(૧) CEA (Installation and Operation of meter) Regulation,2006 
અનસુાર જ્યારે યવુનટ એક્યરેુસી ક્લાસ ઈન્િીરીયર હોય ત્યારે Notional loss 
રીકવર કરવાપાત્ર હોઈ, અરજદારની હાલની રજૂઆત વનયમાવધન નથી.  
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(૨) CEA Regulation મજુબ નોશનલ લોસ રીકવર કરવામા ંઆવે છે જે વનયમાવધન 
છે. વનગવમત કચેરીનો પત્ર Notional loss માટેનો ન હોઈ, લાગ ુપડતો નથી. 

(૩) નોશનલ લોસ ઉમેરીને ABT મીટર મજુબ જ અરજદારનુ ંવીજબબલ બનાવેલ છે જેમા ં
બબલીંગ વસસ્ટમમા ંનોશનલ લોસ અલગથી દશાચવવાનુ ંકોઈ કોલમ ન હોઈ, ૦.૭૫% 
યવુનટ ઉમેરીને જ વીજબબલ બનાવેલ છે. 

(૪) ABT મીટર  લગાડલે હોઈ તથા ABT મીટર ચાલ ુહાલતમા ંહોઈ ABT મીટર પર 
જ બબલીંગ કરવાનુ ંથાય છે. અરજદારની રજૂઆત વનયમાવધન નથી.  

૩.3. અરજદાર દ્વારા Open Access મેળવવા માટે વનગવમત કચેરી, રાજકોટ ખાતે અરજી કરવામા ં
આવેલ હતી. Open Access ની eligibility માટેની તમામ શરતો અરજદાર દ્વારા પણૂચ 
કરવામા ં આવતા ં તથા વનગવમત કચેરી, રાજકોટ દ્વારા Bi-directional metering 

system તેમજ CTPT સ્પેવસફિકેશન મજુંર કરવામા ંઆવતા ંઅરજદાર દ્વારા 0.2 CLASS 

નુ ં CTPT ખરીદ કરવામા ં આવેલ તથા તા.૨૩.૦૧.૨૦૧૬ ના રોજ ERDA ખાતે 
WITHNESS DEPUTE કરવા જણાવેલ. અરજદાર દ્વારા SLDC માથંી  OPEN 

ACCESS માટે મીટર Sr.No. GJ3194B મેળવવામા ંઆવલે. 
 આમ, અરજદાર દ્વારા Open Access મા ંએલીજીબલ થવાની તમામ શરતો પણૂચ કરાતા ં

અરજદારની અરજી અનસુાર સામાવાળા દ્વારા તા.૧૪.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ ABT meter 0.2 

CLASS તથા સેલિ CTPT 100/5A capacity (0.2 CLASS) install કરી Open 

Access મજુબ બબલીંગ ચાલ ુકરેલ. 
૩.૪. તા.૩૦.૦૮.૨૦૧૬ ના રોજ અરજદારનુ ંself CTPT (0.2 Class) fail થતા,ં અરજદારનો 

વીજ પરુવઠો ચાલ ુરહ ેતે માટે તેમજ જ્યા ંસધુી અરજદાર દ્વારા 0.2 Class નુ ંself CTPT 

લગાવવામા ંન આવે ત્યા ંસધુી, સામાવાળા દ્વારા પી.જી.વી.સી.એલ. નુ ં0.5 Class CTPT 
લગાવવામા ંઆવેલ. સામાવાળાના CTPT ની એક્યરેુસી 0.5 CLASS હોવાને લીધે બબલ 
બનાવતી વખત ેcorrection factor લગાડલે છે જે વનયમોનસુાર છે. જો અરજદાર દ્વારા 
0.2 Class નુ ંself CTPT ખરીદ કરીને લગાવવા માટેની જરૂરી પ્રોસેસ કરવામા ંઆવશે 
તો સદર CTPT લગાવયા બાદ તે તારીખથી કરેક્શન િેક્ટર વીજબબલમા ંલગાડવામા ંનહીં 
આવે. જીયવુવએનએલના તા. ૧૦.૦૨.૨૦૧૦ ના પત્ર ન.ં૨૮૯ મજુબ કરેક્શન િેક્ટર 0.75%  
યવુનટ વીજબબલમા ંઉમેરવામા ંઆવે છે. 

૩.૫. અરજદાર દ્વારા Open Access બધં કરવા અંગેની કોઈ અરજી કે રજૂઆત સામાવાળાને 
મળેલ ન હોઈ, હાલ અરજદારનુ ંબબલ Open Access મજુબ જ બનાવવામા ંઆવે છે, જે 
વનયમાવધન છે. કોઈપણ પ્રકારના ચાર્જ કે નાણા ંઅરજદારને પરત આપવાનો પ્રશ્ન રહતેો નથી. 
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૩.૬. દરેક Open Access ના ગ્રાહક દ્વારા સામાવાળાની વનગવમત કચેરી ખાતે રૂ.૧૦૦/- ના 
સ્ટેમ્પ પેપર પર નોટરાઈઝ્ડ સહમવત આપવામા ંઆવે છે. ગ્રાહક દ્વારા 0.2 CLASS નુ ં
CTPT લગાવેલ ન હોય તો નોશનલ લોસ ભરપાઈ કરવા અંગે બાહંધેરી પણ આપવામા ં
આવે છે. સદર બાહંધેરી મજુબ પણ અરજદાર સામાવાળા દ્વારા આપવામા ંઆવેલ વીજબબલો 
ભરવાને પાત્ર છે.  

::: ORDER ::: 
4.0. I have considered the contentions of the Appellant and the 

contentions of 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 having HT connection No.26011 under HTP-I tariff for 

contracted demand of 1600 KVA since March,2001, which was 

reduced to 1350 KVA w.e.f. August,2018. Appellant has applied for 

Open Access vide application dated 19.02.2016 and installed ABT 

meter (make-EDMI) along with CTPT Unit (0.2S) on 14.03.2016 as 

per checking sheet No. HTMRC2070. 

4.2. Vide letter dated 21.03.2016, Appellant had applied for purchase of 

power from exchange and submitted undertaking dated 19.03.2016. 

Clause No.4 of undertaking states as under: 

 “Applicable only in those cases where there is technical constraint/ 

line constraint beyond Contract Demand. 

 As per Central Electricity Authority (Installation and Operation of 

Meters) Regulations,2006, we are required to have Current 

Transformer (CT) and Potential Transformer (PT), for metering 

purpose, having 0.2S accuracy class. However, our existing CT & PT 

being used for metering purpose are of 0.5S and 0.2S accuracy class. 

I/We, therefore, undertake that we shall replace the existing CT and 

PT within the period of three months from the date of this 

undertaking, with the required accuracy class, stated as above and 

till that time, I/we shall compensate to the PGVCL for the notional 

loss on account of difference in accuracy class. In case of failure in 

procuring CT & PT of required accuracy class within time period of 

three months, PGVCL can withdraw the consent. 
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 Further, I/We undertake that in case, I/We are unable to comply to 

or have defaulted in fulfilling the above undertaking, PGVCL has 

right to cancel/withdraw the ‘No Objection Certificate’ issued to Chief 

Engineer, SLDC as per Format-3 and such cancellation/withdrawal 

by PGVCL shall be without prejudice to the rights of PGVCL to take 

appropriate actions on us including claiming compensation from us.”   

4.3. Appellant is eligible for purchase of power under Open Access as per 

approval granted by Respondent. Under short term Open Access 

Appellant had eligibility to purchase power from Open Access. As per 

Para 2.3(2) Appellant has accepted that he is short term Open Access 

consumer. It is a different matter that Appellant had not purchased 

power under short term Open Access. Once Appellant is termed as 

an Open Access consumer, he can purchase power as per his 

category defined either in LTOA, MTOA or STOA. So purchase of 

power from exchange being Open Access Consumer, Appellant can 

at any point of time decide for the same and for that eligible technical 

requirement for metering i.e. ABT meter with 0.2S Class CTPT 

installation needs to be installed at place of premises of Appellant. 

4.4. This is a case in which while opting Open Access, Appellant had 

complied the necessary requirement and installed 0.2S Class CTs 

and ABT compliant meter for purchase of power under Open Access. 

On 14.03.2016, CTs and ABT meter were installed and fulfilled the 

requisite criteria for Open Access consumer. It is a case that after 

instalment of CTs and ABT meter on 14.03.2016, CTs of 0.2S Class 

was failed and for supplying continuous power, Respondent had 

replaced CTs (0.2S Class) with available 0.5 Class CTs on 

30.08.2016. It is an Open Access consumer for whom proper class of 

CTs, i.e. 0.2S Class CTs were replaced/installed for availing power 

purchase from Open Access being an Open Access consumer.  
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Relevant portion of CEA Regulations states as under: 

 8.5: 

The CEA has notified the standards on “installation and Operation of 

Meters” as regulations dated 17.03.2006. The relevant portions of the 

above regulation specified in the schedule with respect to dispute in 

this petition are as under: 

“(6) The accuracy class of Current Transformers (CTs) and Voltage 

Transformers (VTs) shall not be inferior to that of associated meters. 

The existing CTs and VTs not complying with these regulations shall 

be replaced by new CTs and VTs, if found defective, non-functional 

or as per the directions of the Appropriate Commission. In case the 

CTs and VTs of the same Accuracy Class as that of meters cannot be 

accommodated in the metering cubicle or panel due to space 

constraints, the CTs and VTs of the next lower Accuracy Class can 

be installed.”   

4.5. In Petition No.960/2019 Hon’ble GERC has observed the findings in 

Para 8.8 which is reproduced hereunder:  

 “In view of above, we direct the Respondents to allow the Petitioner 

short term Open Access with the existing 0.2 accuracy class CT in 

place of 0.2S accuracy class CT. The petitioner is directed to install 

the 0.2S accuracy class CT expeditiously preferably in two months’ 

time and till 0.2S accuracy class CT installed by him, he has to bear 

the notional losses on account of lower category of CT and 

compensate the Respondent for the same.” 

4.6. Consent for short term Open Access Format-3 granted by 

Respondent on 30.03.2016 to Appellant. 

 (4) Consent accorded for:  

From To Time period Consent 

sought 

(MW) 

Consent 

accorded 

at Drawl 

point 

(MW) 

Consent 

accorded 

at GETCO 

periphery 

(MWW) 

From 

(hrs ) 

To  

(hrs)  

01.04.16 30.04.16 00.00 24.00 1.44 1.44 1.66 
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5(a) For consumer connected to Distribution level – Gross up 

quantum in MW with distribution loss and 3.57% GETCO Tr. 

Loss. 

Consent copy endorsed to SE, Morbi and EE, Morbi wherein following 

charges shown recoverable from Appellant. 

1. Cross subsidy surcharge Rs. 0.59 per Kwh and additional 

surcharge Rs.0.49 per Kwh from the consumer on the energy 

availed through Open Access. 

2. Rs.0.14 per Kwh of scheduled energy as per wheeling charges. 

3. 10% wheeling loss shall be applied on scheduled energy over 

and above applicable transmission loss. 

4 Actual energy recorded shall be grossed up by 0.75% on 

account of inferior class of accuracy of CT/PT if not 0.2S 

accuracy class in place. 

4.7. Appellant termed as Open Access consumer as per consent granted 

by Respondent, but Appellant had not transacted for purchase of 

power from Exchange and on that ground made this representation 

for refund of bill amount charged with 0.75% connection factor. 

Initially, technical criteria for installation of ABT meter and CTPT had 

been complied by Appellant to opt Open Access certification, but later 

on, on failure of installed CTPT units (0.2S Class), compensation 

recovery was made by Respondent in the regular energy bill with 

0.75% correction factor against installed CTPT of 0.5S Class, which 

is as per consent submitted by the Appellant at the time of option 

submitted to avail Open Access.   

4.8. In reference to GUVNL letter No. GUVNL/CFM(Comm.)/289 dated 

10.02.2010 with subject of Applicability of ‘correction factor’ in case 

of EHV consumers and in case of Open Access users, Point No.1 

states as under: 

 “For new connections: In case of new EHV connections, the DISCMs 

will approve the class of accuracy for meter, CTs/PTs/EMPT etc., as 

per the Central Electricity Authority (Installation and Operation of 
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Meters) Regulations,2006 as amended from time to time, which have 

been circulated by GETCO.” 

 In this case, after fulfilment of requirement as per above, Respondent 

had granted consent for Open Access to Appellant. Failure of CTPT 

of 0.2S class is subsequent and for that Appellant has to make 

replacement with proper class of CTPT i.e.0.2S class. Replacement of 

failed CTPT unit by Respondent is for only to continue the power 

supply to Appellant. Therefore, applicability of correction factor in 

such type of case is supported with above mentioned CEA 

Regulation,2006 as well as guidelines issued by GUVNL as per GERC 

order in Petition No.960/2009. The action taken for billing with 

correction factor with 0.75% by Respondent is justified. 

 Appellant is termed as Open Access consumer as per his request and 

he has installed ABT compliant meter and CTPT (0.2S Class) at his 

location. For availing power purchase from exchange, Appellant had 

given consent for the same to Respondent. Appellant was knowing 

the technical criteria of CTPT (0.2S Class) and ABT meter installation 

to avail power purchase under Open Access, after failure of existing 

CTPT Unit (0.2S Class). In that consideration, the billing made by 

Respondent is in order. 

4.9. I order accordingly. 

4.10. No order as to costs. 

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

 
 

 
                 (Dilip Raval) 

                       Electricity Ombudsman 
                        Gujarat State 
 

Ahmedabad. 
Date: 24.10.2019. 


