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!જુરાત િવ)તુ િનય-ંક આયોગ 

િવ)તુ લો3પાલ, !જુરાત રા5ય, 

પોલીટ83નીક 39પાઉ;ડ, બેર8ક ન.ં3, ?બાવાડ@, 

અમદાવાદ-380015 

સમE 

ક8સ ન.ં 119/2018 

અરજદાર : મે. રાજધાની ડ*હાઈ-.શન 
   સાવર2ંુડલા રોડ, નેસવડ-૩૬૪૨૯૦. તા.-મ>વુા. ?.ભાવનગર. 

 

રFૂઆત કરનાર: Bી મCભુાઈ એમ. રામ, પાટGનર 
 

િવHIધ 
 

સામાવાળા : કાયGપાલક ઈજનેર 
   પિKમ Lજુરાત વીજ કંપની Mલિમટ.ડ 
   િવભાગીય કચેર*, મ>વુા-૩૬૪૨૯૦. 
 

રFૂઆત કરનાર: Shri M.K.Bhingradiya, DE, PGVCL, Mahuva Divn. Office 

    
::: રFૂઆત::: 

1.0. અરજદાર., પિKમ Lજુરાત વીજ કંપની Mલિમટ.ડ, ભાવનગરના Qાહક ફSરયાદ િનવારણ 
ફોરમની ફSરયાદ ન.ં૯૭/૨૦૧૮-૧૯ અXવયે અપાયેલ >કુમ Yમાકં ૫૨૪૬ તા.૧૯.૧૧.૨૦૧૮     
ના >[ુમથી નારાજ થઈ અ]ે ર^ૂઆત કર.લ છે. b ર^ૂઆતને આ કચેર*ના ક.સ ર?cટર. દાખલ 
કર* ક.સ ન.ં૧૧૯/૨૦૧૮ થી નeધેલ છે. સદર ક.સની fનુવણી ૧૭.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ રાખવામા ં
આવેલ. 

2.0. fનુવણી દરgયાન અરજદાર. નીચે hજુબ ર^ૂઆત કર*. 
૨.૧. અરજદાર, મ>વુા તાjકુાના ગામ નેસવડ ખાતે મે. રાજધાની ડ*હાઈ-.શનના નામે 250 KVA 

વીજભારCુ ંએચ.ટ*. વીજ જોડાણ ધરાવે છે. અરજદારના ધધંામા ંમSંદના કારણે કારખાCુ ંબધં 
હાલતમા ંછે. કારખાનામા ંલાઈટkગના હ.l ુમાટ.નો વીજ વપરાશ થાય છે. અરજદાર વીજMબલો 
િનયિમત ર*તે ભરતા આવેલ છે.  
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૨.૨. ^ુન,૨૦૧૮Cુ ં વીજMબલ વm ુ વીજ વપરાશCુ ં આવેલ હોઈ, તા.૨૧.૦૬.૨૦૧૮ ના રોજ   
સામાવાળા વીજ કંપનીને અરજદાર. CTPT તથા મીટરની ચકાસણી કરવા oગે અર? કર.લ 
હતી. 

૨.૩. સામાવાળા વીજ કંપનીએ અરજદારના વીજcથાપન પર ક.પેસીટરનો ફોpટ છે તેમ જણાવેલ. 
સામાવાળા વીજ કંપની qારા વીજcથાપનની ચકાસણી કર* ૪૩ SદવસCુ ં૯૭૫૧ વીજ વાચંનCુ ં
વીજMબલ r.૭૩,૨૧૪.૮૩ Cુ ંઆપવામા ંઆવેલ. 

૨.૪. અરજદારCુ ંવીજ જોડાણ (કારખાCુ)ં આશર. ૧૨ મSહનાથી બધં હોવાથી, વીજ વપરાશ બધં  
છે. અરજદાર. ફSરયાદ કર*, તેની સામે સામાવાળાએ ક.પેસીટર ફોpટ હોવાCુ ંકારણ દશાGવી 
ખોsંુ વીજMબલ આપેલ છે.  

૨.૫. સામાવાળા qારા વીજcથાપન પર નtુ ંCTPT uિુનટ બેસાડવામા ંઆવેલ છે, અને તે પછ*ના 
સમયના પાચં માસના વીજ વપરાશને vયાને લેતા ંઅરજદારના ખર.ખર વીજ વપરાશનો 
wયાલ આવી શક. છે. CTPT બદpયા પછ*ના પાચં મSહના તથા અગાઉના બાર મSહનાનો 
અરજદારનો વીજcથાપન પરનો વીજ વપરાશ નીચે hજુબ છે.   

Sr.No. Month Units 
Bill details of Aug.2017 to July,2018 
1 August,2017 1644 
2 September,2017 1554 
3 Octoer,2017 1527 
4 November,2017 1557 
5 December,2017 1512 
6 January,2018 1560 
7 February,2018 1530 
8 March,2018 1434 
9 April,2018 1548 
10 May,2018 1542 
11 June,2018 3684 
12 July,2018 2133 
Bill details of Aug.2018 to Dec.2018 (After change 
of CTPT) 
1 Aug.2018 1443 
2 Sept.2018 1428 
3 Oct.2018 1425 
4 Nov.2018 1440 
5 Dec.2018 1335 

 
૨.૬. ફોરમ qારા સામાવાળા વીજ કંપનીની ફSરયાદને b તે અિધકાર*ને બચાવવા તેમજ સામાવાળા 

વીજ કંપનીને ફાયદો થાય તે hજુબનો >કુમ કરવામા ંઆવેલ છે. ફોરમનો yકુાદો રz કર* 
યો{ય Xયાય આપવા અરજદાર. િવનતંી કર*.        
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૩.૦.   fનુવણી દરgયાન સામાવાળાએ નીચે hજુબ ર^ૂઆત કર*. 
૩.૧. અરજદાર, મ>વુા તાjકુાના ગામ નેસવડ ખાતે મે. રાજધાની ડ*હાઈ-.શનના નામે Qાહક 

ન.ં૨૩૮૧૬ થી HTP-I tariff Cુ ં250 KVA Cુ ંએચ.ટ*. વીજ જોડાણ ધરાવે છે.  
૩.૨. અરજદારની તા.૨૧.૦૬.૨૦૧૮ની મીટર તથા CTPT ટ.cટ કરવાની અર?ના અCસુધંાને 

સામાવાળાના નાયબ ઈજનેર |યાર. તા.૨૬.૦૬.૨૦૧૮ ના રોજ અરજદારCુ ંવીજ cથાપન ચેક 
કરવા ગયેલ }યાર. મીટરમા ંstandard value કરતા ંઓછા વોpટ.જ બતાવતા હતા, આથી 
�ાથિમક ���ટએ CTPT defective માjમુ પડ.લ. 

 અરજદારની વધાર. વીજMબલ બાબતની ર^ૂઆતના અCસુધંાને વm ુતપાસ કરતા ંલોડ સાઈડ 
જોડ.લ ક.પેસીટર બ�ક તપાસતા ંદર.ક ફ.ઈઝમા ં૩૦ થી ૪૦ એ�gપયરનો લોડ માjમુ પડ.લ, b 
અરજદારના �િતિનિધને [લીપઓન મીટર qારા માપી rબr બતાવેલ તથા વધારાના ક.પેસીટર 
બધં કરવા માટ.Cુ ંમાગGદશGન આપેલ. 

૩.૩. તા.૨૮.૦૬.૧૮ ના રોજ ચેકkગ શીટ ન.ં૧૯૪૧૫ મા ંજrર* ટ.cટ ર*ઝpટ અને નeધ લખી વીજ 
cથાપન પરCુ ંdefective CTPT બદલવામા ંઆવેલ. વીજ મીટર બદલેલ નથી.  

 તા.૨૮.૦૬.૧૮ ના રોજ CTPT બદલતા ં પહ.લા ં મીટરના Sડc�લે પર વોpટ.જ RM-4.16,         
YN-2.06, BN-2.29 બતાવતા હતા, તેમજ એ�ચેુક મીટર qારા મીટરCુ ંક.લી�ેશન કરતા ં
મીટર ૬૬.૬૧૫૮% ધીh ુફરl ુ ંમાjમુ પડ.લ, આથી  defective CTPT uિુનટ બદલીને નtુ ં
CTPT uિુનટ hકૂવામા ંઆવેલ. }યારબાદ મીટર પર જrર* ટ.cટ લેવામા ંઆવેલ, b ટ.cટ 
ર*ઝpટ બરાબર માjમુ પડ.લ, b અરજદારના હાજર �િતિનિધને બતાવેલ. 

 તા.૨૮.૦૬.૨૦૧૮ ના રોજ CTPT unit બદલતા ંપહ.લા ંઅને બદલાયા બાદ મીટરના ર*ડkગ 
પેરામીટસG લેવામા ંઆવેલ, bમા ંCTPT Unit બદલતા ંપહ.લા ંવોpટ.જ RM-4.16, YN-2.06, 

BN-2.29 બતાવતા હતા, |યાર. CTPT Unit બદલા�યા બાદ મીટરના Sડc�લેમા ંstandard  
hજુબ વોpટ.જ બરાબર માjમુ પડ.લ હતા, b દર.ક બાબત અરજદારના હાજર �િતિનિધને 
બતાવેલ. 

૩.૪. અરજદારCુ ંકારખાCુ ંબધં હl ુ,ં પરંl ુકારખાનામા ંવાયરkગ અથવા ક.પેસીટર બ�કમા ંકોઈ 
ખામી સ�Gવાને કારણે વીજ વપરાશ થયેલ હોઈ શક.. 

 સદર CTPT unit મા ંકોઈ કારણોસર ખામી સ�Gયેલ છે, bને લીધે વીજ મીટરમા ંવીજ 
વપરાશ ૬૬.૬૨% ઓછો નeધાયેલ છે.  

 સદર defective CTPT unit Cુ ં લેબ પર*�ણ તા.૨૬.૧૦.૨૦૧૮ના રોજ Qાહકના    
�િતિનિધની હાજર*મા ં કરવામા ંઆવેલ. તા.૨૮.૦૬.૨૦૧૮ના રોજ સદર defective CTPT 

unit બદલતા ંપહ.લા ંcથળ પર b તે hળૂ પSર�cથિતમા ંકારખાનાનો લોડ લઈ ટ.cટ લેવામા ં
આવેલ હતો, b પSર�cથિત તથા વીજભારCુ ં િનમાGણ લેબમા ંથઈ  શક.  નહk, આથી સદર 
CTPT unit નો લોડ ટ.cટ લેબમા ંલીધેલ નથી. 
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૩.૫. તા.૨૮.૦૬.૧૮ ના રોજ મીટરનો MRI data લેવામા ંઆવેલ. MRI ના વોpટ.જ ર*લેટ.ડ ઈવેXટ 
hજુબ તા.૧૭.૦૫.૧૮ ના ઈવેXટમા ંવોpટ.જ L-2 મા ં2228.0 “V” તેમજ વોpટ.જ L-3 મા ં
2410.0 “V” બતાવેલ છે, b standard value કરતા ંઓછા છે. આમ મીટરના R અને Y 
ફ.ઈઝને �રુતા વોpટ.જ મળતા ન હતા, b બાબત અરજદાર qારા ઓSફસમા ંર^ૂઆત કરતા 
સમયે બતાવવામા ંઆવેલ તથા તેની સ�ંણૂG સમજણ આપવામા ંઆવેલ. 

૩.૬. MRI dataનો અ�યાસ કરવાથી CTPT unit ક.ટલા સમય માટ. defective હl ુ ંતે �ણવા 
મળેલ છે. MRI data hજુબ voltage failure event ની શrઆત તા.૧૭.૦૫.૧૮ સમય 
૧૫:૪૦:૩૭ થી શr થયેલ b તા.૨૬.૦૬.૧૮ સમય ૧૪:૦૫:૪૩ (CTPT બદલા�યા બાદનો 
સમય) fધુીનો રહ.લ છે.      

૩.૭. આમ, વીજ cથાપન પરના CTPT unit મા ંકોઈ કારણોસર �તર*ક ખામી સ�Gવાને કારણે 
cથળપર મીટરની એ�રુ.સી ચેક કરતા ંમીટર ૬૬.૬૨%  ધીh ુમાjમુ પડ.લ તેમજ MRI data 

મા ંવોpટ.જની વેpu ુઓછ* મળવાથી તેમજ મીટરના લીધેલ પેરામીટર (CTPT  બદpયા પહ.લા ં
અને પછ*) ના આધાર. વીજ cથાપનCુ ંમીટર ૬૬.૬૨% ધીh ુફરl ુ ંહl ુ ંતેtુ ંફMલત થાય છે. 
આથી તા.૧૭.૦૫.૨૦૧૮ના મીટરના ર*ડkગ ૨૭૫૬ અને તા.૨૮.૦૬.૨૦૧૮ ના ર*ડkગ     
૪૩૮૪.૫ નો તફાવત અને multiplying factor 3 ને આધાર. થતી વપરાશ ૪૮૮૫.૫ પર 
૬૬.૬૨% મીટર ધીh ુફરવાની ગણતર* કર* ૯૭૫૦.૫૧ તેમજ સલં{ન પેરામીટર KVAH, 

KWH નાઈટની ગણતર* કર*ને અરજદારને ૯૭૫૧ uિુનટ (KWH) Cુ ં r.૭૩,૨૧૪.૮૩ Cુ ં
�રુવણી વીજMબલ આપવામા ંઆવેલ છે, b િનયમ hજુબCુ ંછે અને અરજદાર. ભરવાપા] 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 a HT consumer, having HT connection No.23816 under 

HTP-I tariff since 24.01.2009, with contracted demand of 250 KVA, 

under Mahuva Rural Division of Respondent. 

4.2. As per Para 3.2, meter and CTPT was checked by Respondent as per 

Sheet No.19415 dated 28.06.2018, and Rojkam was also made. 

 Details of meter are as under: 

 Make:  Secure.   Sr.No.: PG5A6132 

 Type:  ER300P   CT Ratio: -15A. 

 PT Ratio: 11KV/110V   Impulse/KWH: 160 
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 Observations made by Respondent are as under: 

 CTPT Unit found defective.   Voltage   in   meter   display   shows as 

RN-4.16KV, YN-2.06KV, BN-2.29 KV. CTPT unit replaced with 

another CTPT unit, details of which are as under:  

Particulars Old CTPT New CTPT 
Make Niksan Tushar 
Sr.No. NEC-516-113 458 
CTR 15/5 15/5 
PTR 11KV/110V 11KV/110V 

   

 Before replacement of CTPT unit, meter was checked with Accucheck.  

Load test was made on LT side   and  meter   accuracy   was   found 

-66.6158%. After replacement of defective CTPT units, meter was 

again checked with Accucheck and meter accuracy was found -0.109 

(within permissible limit). Meter display are recorded R-phase 

6.66KV, Y-phase 6.57KV, and B-phase 6.55KV. 

4.3. Respondent has retrieved meter MRI data on 28.06.2018, from which 

it is seen that voltage failure on L2 started on 17.05.2018 at 15:40 

P.M. Restoration of voltage on L2 happened on 28.06.2018 at 14:05 

after replacement of CTPT unit. 

 Parameters recorded on 17.05.2018 at 15:40 onwards and after 

replacement of CTPT units on 28.06.2018 at 14:05 found as under:  

Sr. 
No. 

Event name Occurrence time  & 
date 

RV(V) YV(V) BV(V) Fwd 
kwh 

1. Voltage failure 
start 

17.05.18 at 15:40 4227 2228 2410 2756 

2. Voltage failure 
end 

28.06.18 at 14:05 6635 6549 6535 4384.5 

  

 This proves that meter has recorded less energy during the period 

17.05.18 to 28.06.18 (till replacement of defective CTPT unit). 

4.4. The argument made by Appellant regarding consumption recorded by 

meter mentioning that his factory is closed during last year is not 

justified based on the consumption recorded during the period of 

June-July,2018 in which CTPT unit was defective. During said period 
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higher energy consumption is recorded compared to previous period 

of the year 2018. Therefore, factory of Appellant was closed as said 

by Appellant is not believable.  

4.5.  In view of the above observations, as per checking made on 

28.06.2018 by Respondent and meter was found running slow by 

66.6158% and based on meter retrieved data voltage failure events 

recorded as above, it is concluded that meter has recorded less energy 

for the period 17.05.2018 to 28.06.2018. Supplementary bill issued 

to Appellant is as per Regulatory norms and amount is recoverable.    

4.6 I order accordingly. 

4.7. No order as to costs. 

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

 
 
 
 

               (Dilip Raval) 
                      Electricity Ombudsman 

                      Gujarat State 
 
Ahmedabad. 
Date: 22.02.2019. 

 


