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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં ૩૨/૨૦૧૮ 

અરજદાર : શ્રી રમેશભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટેલ 
   C/o. માલ્વીક વોટર સપ્લાયસસ  
                         કલોલ-ચાાંદખેડા હાઈવે, સત્યમેવ હોસ્પીટલની બાજુમાાં, 

ચાાંદખેડા-૩૮૨૪૨૪. જી.અમદાવાદ.  
રજૂઆત કરિાર: શ્રી ભરતભાઈ એ.પાંચાલ, અધિકૃત પ્રધતધનધિ  
   શ્રી રમેશભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટેલ 

 

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : નાયબ ઈજનેર 
   ઉત્તર ગજુરાત વીજ કાંપની લલધમટેડ 
   પેટા-ધવભાગીય કચેરી, નક્ષત્ર કોમ્પપ્લકે્ષ, ત્રીજો માળ,  

ચાાંદખેડા-૩૮૨૪૨૪. જી.અમદાવાદ.  
રજૂઆત કરિાર: શ્રી ડી.એસ.મકવાણા, નાયબ ઈજનેર, યજુીવીસીએલ, ચાાંદખેડા.  

 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, ઉત્તર ગજુરાત વીજ કાંપની લલધમટેડ, સાબરમતીના ગ્રાહક ફરરયાદ ધનવારણ ફોરમની 

ફરરયાદ નાં.UG-04-016-2017-18 અન્વયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાાંક ૩૪૨૫ તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૮ ના 
હકુ્મથી નારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી 
કેસ નાં.૩૨/ ૨૦૧૮ થી નોંિેલ છે. આ કેસની સનુવણી તા.૩૧.૦૫.૨૦૧૮ ના રોજ રાખવામાાં આવી. 

૨.૦. સનુવણી દરમ્પયાન અરજદારે નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર ચાાંદખેડા ખાતે વોટર વક્સસ હતેનુ ુ ાં વીજ જોડાણ ગ્રાહક નાં. ૭૪૫૧૨/૧૦૪૪૨/૯ થી 

િરાવે છે. સદર વીજ જોડાણનાાં વીજલબલો અરજદાર ધનયધમત રીત ભરતા આવેલ છે. અરજદાર 
સદર જગ્યાના માલલક છે. 

૨.૨.    (૧)  તા.૨૭.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ સામાવાળા વીજ કાંપની દ્વારા     અરજદારના   સદર વોટર 
વક્સસના વીજ જોડાણની ચકાસણી કરવામાાં આવેલ, જેની ધવગતો શીટ નાં.૮૩૭૨ 
તા.૨૭.૧૨.૨૦૧૭ માાં નોંિવામાાં આવેલ, જેમાાં સદર વીજ જોડાણવાળા મીટરને ૪૯.૮% 
િીમ ુફરે છે તેમ દશાસવેલ.  

         (૨) અરજદારને રૂ.૨,૨૯,૯૨૫.૦૯ નુાં પરુવણી લબલ આપવામાાં આવેલ, જે અંગે અરજદારે ફોરમ 
સમક્ષ ફરરયાદ દાખલ કરેલ.  
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         (૩) સદર મીટરનુાં Third Party Testing કરવામાાં આવેલ નથી કે જેથી મીટર ખરેખર િીમ ુ
ફરે છે કે કેમ તે નક્કી કરી શકાય.  

૨.૩. અરજદારની ફોરમ સમક્ષની ફરરયાદના આિારે ફોરમ દ્વારા ચકુાદો આપવામાાં આવેલ જે મજુબ 
સામાવાળા દ્વારા રૂ. ૧,૪૦,૫૨૪.૬૨ નુાં પરુવણી લબલ આપવામાાં આવેલ. આમ, અગાઉ આપવામાાં 
આવેલ પરુવણી લબલને ફોરમનાાં હકુમ મજુબ સિુારીને નવુાં પરુવણી લબલ સામાવાળા દ્વારા રજૂ 
કરેલ, જે પરથી સાલબત થાય છે કે સામાવાળા દ્વારા મનફાવે તે રીતે વીજલબલ આપવામાાં આવેલ 
છે. 

૨.૪. ધવદ્યતુ પરૂવઠા સાંરહતા અને આનષુાાંલગક બાબતો, ધવધનમયો, જાહરેનામા ક્રમાાંક ૪, વષસ ૨૦૧૫ 
હઠેળ ક્લોઝ નાં. ૬.૫.૪ ,મજુબ ધવગત નાં.૯ (મીટરની સ્સ્થધત-બરાબર, ખામીયકુ્ત, અપ્રાપ્ય) 
મજુબ અગાઉના એક પણ લબલમાાં આ બાબતનો ઉલ્લખે કરેલ નથી, જેથી અરજદારને આપેલ 
પરુવણી લબલ જૂન,૨૦૧૭ થી નવેમ્પબર,૨૦૧૭, એમ ૬ મરહના માટેનુાં ખોટુ, કાયદા ધવરૂધ્િનુાં તેમજ 
ધવદ્યતુ પરુવઠા સાંરહતા અને આનષુાાંલગક બાબતો, ધવધનમય જાહરેનામા ક્રમાાંક ૪ વષસ ૨૦૧૫ હઠેળ 
૬.૫૪ મજુબ શરતભાંગ કરી આપેલ હોઈ, રદ થવા પાત્ર છે.  

૨.૫. સદર વીજ જોડાણનુાં પરુવણી લબલ એવરેજ વીજ વપરાશ મજુબ ન આપીને સામાવાળા દ્વારા 
તેઓની મનમાની મજુબ અપાયેલ હોઈ, અરજદારને અન્યાય થયો હોઈ, આ સાંદભે ન્યાય કરવા 
અરજદારે ધવનાંતી કરી.  

૨.૬. અરજદરના છેલ્લા એક વષસમાાં અપાયેલ વીજલબલમાાં ધવદ્યતુ પરુવઠા સાંરહતા અને આનષુાાંલગક 
બાબતો, ધવધનમય જાહરેનામા ક્રમાાંક ૪ વષસ ૨૦૧૫ હઠેળ ૬.૫૪ મજુબ ઘણી મારહતી સમાધવષ્ટ 
કરેલ નથી, જેથી સામાવાળા વીજ કાંપની દ્વારા લબલની ધવગતો છૂપાવેલ હોય તેમ પરૂવાર થાય 
છે.  

 સામાવાળા વીજ કાંપની કાયદાનુાં પાલન કરવામાાં ધનષ્ફળ ગયેલ હોઈ, પરુવણી લબલની રકમ 
બાબતને સાચી માની શકાય નહીં. 

૨.૭. અરજદારને છેલ્લા એક વષસ દરમ્પયાન જે વીજલબલો આપવામાાં આવેલ છે એ તમામ વીજલબલોને 
આિારે સરેરાશ વીજ વપરાશ નક્કી કરવો ખબૂ જ મશુ્કેલ હોઈ, તેમજ જટીલ ભયાસ લબલોને લીિે 
નક્કી કરી શકાય તેમ ન હોઈ, સામાવાળા વીજ કાંપનીને અરજદારનો સરેરાશ વીજ વપરાશની 
મારહતી રજૂ કરવા જણાવવા અરજ કરી. 

૨.૮. સામાવાળા વીજ કાંપની દ્વારા આપવામાાં આવેલ પરુવણી વીજલબલને રદ્દ કરી અરજદારના વીજ 
જોડાણના સરેરાશ વીજ વપરાશ મજુબનુાં યોગ્ય ન્યાધયક વીજલબલ અપાવવા આદેશ કરવા 
ધવનાંતી કરી. 

૩.૦. સનુવણી દરમ્પયાન સામાવાળાએ નીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર શ્રી રમેશભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટેલ ચાાંદખેડા મકુામે ગ્રાહક નાં. ૭૪૫૧૨/૧૦૪૪૨/૯ ટેરીફ: 

પ્રાઈવેટ વોટર વક્સસ, ૫૦ હો.પાવરનુાં વીજ જોડાણ િરાવે છે. 
૩.૨. અરજદારના વીજ સ્થાપનની તપાસણી તા.૨૭.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ સામાવાળાના સક્ષમ અધિકારી 

દ્વારા કરવામાાં આવેલ, જે દરમ્પયાન માલમુ પડલે કે વીજ સ્થાપન પર લાગલે CT operated 
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મીટરમાાં R-phase ની PT મળતી ન હોવાને કારણે તપાસણી અહવેાલ નાંબર ૮૩૭૨ 
તા.૨૭.૧૨.૧૭ મજુબ મીટર ૪૯.૮% િીમ ુફરત ુાં માલમુ પડલે. અરજદારને રૂ.૨,૨૯,૯૨૫.૦૮ નુાં 
પરુવણી વીજલબલ સામાવાળાના પત્ર નાં.૨૪ તા.૩૧.૦૧.૧૮ ના રોજ આપવામાાં આવેલ.  

૩.૩. અરજદારે સદર પરુવણી વીજલબલ સામે ગ્રાહક ફરરયાદ ધનવારણ ફોરમમાાં રજૂઆત કરેલ. ફોરમે 
તા.૩૧.૦૩.૧૮ ના હકુમ નાં.૩૪૨૫ થી હકુમ કરેલ કે – મીટરના MRI અનસુાર મીટરમાાં PT મળતી 
ન હોવાથી સમયગાળા સિુીનુાં પરુવણી વીજલબલ રીવાઈઝ કરવુાં. સામાવાળાએ ફોરમના હકુમ 
અનસુાર પરુવણી બીલ સિુારીને રૂ.૧,૪૦,૫૨૪.૬૨ નુાં કરીને પત્ર નાં. ૧૩૦૨ તા.૦૬.૦૪.૧૮ ના 
રોજ અરજદારને જાણ કરેલ.    

૩.૪. અરજદારને આપવામાાં આવેલ પરુવણી વીજલબલ મીટરના MRI માાં બતાવેલ R-phaseની  PT 

મળતી ન હોવાના સમયગાળા દરમ્પયાનનુાં જ છે જેનો સમયગાળો તેમજ KWH નીચે મજુબ છે. 
  

Period Event Reading Diff. to be 
calculated 

18.07.17  22:19:40 Current without volts start on L1 398887 1 

18.07.17  22:54:15 Current without volts end on L1. 398888  

18.07.17  23:08:20 Current without volts start on L1 398891 96 

19.07.17  15:18:36 Current without volts end on L1. 398987  

20.07.17  08:46:42 Current without volts start on L1 399052 704 

27.07.17  08:03:27 Current without volts end on L1. 399756  

30.07.17  10:11:23 Current without volts start on L1 400220 19694 

27.12.17  11:38:48 Current without volts start on L1. 419914 20495 

   
૩.૫. ધવજ સ્થાપન પરનુાં મીટર ૪૯.૮% િીમ ુફરત ુાં હોવાથી વીજલબલ અરજદારને ગજુરાત ઉજાસ ધવકાસ 

ધનગમ લલધમટેડના પરરપત્ર નાં.૭૫૭ તા.૨૩.૦૯.૨૦૦૮ ની માગસદધશિકા મજુબ પાઠવવામાાં આવેલ 
છે. 

૩.૬. અરજદારનો છેલ્લા બાર મરહનાનો વીજ વપરાશ નીચે મજુબ છે અને વીજ વપરાશનાાં લબલો 
ધનયત સમયાાંતરે આપવામાાં આવેલ છે.  

Month Date of bill Reading Consumption Bill amount 

Feb.2017 17.01.17 350217 4317 31475.93 

March,2017 12.02.17 355023 4806 34960.51 

Apr.2017 16.03.17 359568 4545 33231.11 

May,2017 17.04.17 369429 9861 70458.96 

June,2017 24.05.17 382550 13121 93511.32 

July,2017 19.06.17 392114 9564 68558.96 

Aug.2017 21.07.17 399203 7089 50738.77 

Sept.2017 17.08.17 402338 3135 23135.05 

Oct.2017 19.09.17 406754 4416 31988.68 

Nov.2017 13.10.17 410984 4230 30703.15 

Dec.2017 22.11.17 415634 4650 33617.34 

Jan.2018 28.12.17 419126 3492 25602.46 

Feb.2018 17.01.18 424527 5401 38796.51 

March,2018 15.02.18 432266 7739 54243.61 

Apr.2018 17.03.18 441812 9546 66566.45 

  
 

૩.૭. અરજદારને આપવામાાં આવેલ પરુવણી વીજલબલ ગજુરાત ધવદ્યતુ ધનયાંત્રક આયોગ (ધવદ્યતુ 
પરુવઠા સાંરહતા અને આનષુાાંલગક બાબતો જાહરેનામા નાં. ૪/૨૦૧૫) તેમજ GUVNL ના પત્ર નાં. 
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LL/LA/757 તા.૨૩.૦૬.૨૦૦૮ ની માગસદધશિકાના મદુ્દા નાં.૧૨ મજુબ આપવામાાં આવેલ છે, જેની 
રકમ વસલુવાપત્ર છે.   

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સનૂવણી દરમ્પયાન અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલા 

દસ્તાવેજી પરુાવાઓને આિારે નીચે મજુબના ધનણસય ઉપર આવુાં છાં. 
૪.૧. અરજદાર ચાાંદખેડા ખાતે ગ્રાહક નાં. ૭૪૫૧૨/૧૦૪૪૨/૯ થી ૫૦ હોસસ પાવરનુાં પ્રાઈવેટ વોટર 

વક્સસનુાં વીજ જોડાણ િરાવે છે. સામાવાળા વીજ કાંપની દ્વારા સદર વીજ જોડાણની ચકાસણી 
અંતગસત મીટર ૪૯.૮૦% િીમ ુ ફરત ુાં માલમુ પડલે હોવાના કારણોસર અરજદારને પરુવણી 
વીજલબલ આપવામાાં આવેલ છે, જેના સાંદભે તથા વીજલબલની ધવગતો અંગ ેઅરજદારે સદર 
રજૂઆત દાખલ કરેલ છે.  

૪.૨. તા.૨૭.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ અરજદારના વીજ જોડાણની  સ્થળ તપાસ કરવામાાં આવેલ. તપાસણી 
અહવેાલ નાં.૮૩૭૨ માાં નીચે મજુબની નોંિ કરેલ છે. 

 Meter make: Secure. 3 phase 4 wire. Sr.No.: UCT10809 
 Type:  C3T-5A. 
 
 Accucheck result: 
 P1 242 V.   C1: 39 Amp. 
 P2 241 V.   C2: 40 Amp. 
 P3 240 V.   C3: 36 Amp. 

    PF:  0.76  % error:  -49.80% 
 
 Meter parameters: 
 Vr: 0.6 V.  Ir: 39.94 Amp. 
 Vy: 208 V.  Iy: 40.34 Amp. 
 Vb 207 V.  Ib: 37.30 Amp. 
  

Reading: 419911 KWh. 278376 KVArh(Lag). 398 KVArh(Lead) 
     507276 KVAh 29.9 KW  
 

 Accucheck દ્વારા મીટર ચકાસતાાં મીટરમાાં R-phase ના voltage 0.6 નોંિાયેલ છે, એટલે કે 
મીટરને R-phase ની PT મળતી નથી. મીટરની  Accuracy -૪૯.૮૦%, એટલે કે મીટર 
૪૯.૮૦% િીમ ુફરે છે.   
મીટરના CT તથા PT ના કનેક્શન ચેક કરી, તથા rectification કરી ફરીથી Accucheck 

દ્વારા મીટરની ચકસણી કરાતાાં મીટરની Accuracy બરાબર માલમુ પડલે છે. મીટરમાાં PT 

missing હોવાથી મીટર ૪૯.૮૦% િીમ ુફરત ુાં હોઈ, કાંપનીના ધનયમ મજુબ કાયસવાહી કરવાની 
નોંિ કરેલ છે.  

૪.૩. મીટર નાં. UCT10809 નો MRI data તા.૧૦.૦૨.૧૮ ના રોજ સામાવાળા વીજ કાંપની દ્વારા 
મેળવવામાાં આવેલ છે, જેમાાં નોંિાયેલ tamper events ની ધવગત પેરા નાં.૩.૪માાં દશાસવ્યા 
મજુબ રજૂ કરવામાાં આવેલ છે. MRI data મજુબ તા.૧૮.૦૭.૧૭ થી તા.૨૭.૦૭.૧૭ ના 
સમયગાળા દરમ્પયાન મીટરમાાં L1 phase માાં PT missing events નોંિાયેલ છે. સદર event 
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દરમ્પયાન મીટરને PT voltage પરૂતા પ્રમાણમાાં મળેલ નથી. મીટરના MRI report મજુબ PT 

connection to meter માાં makes/break events નોંિાયેલ છે. 
૪.૪. ગજુરાત ધવદ્યતુ ધનયાંત્રક આયોગના જાહરેનામા નાં.૪/૨૦૧૫ ની કલમ ૬.૩૩ને ધ્યાને લઈ, 

તા.૨૭.૧૨.૧૭ ના વીજ જોડાણ ચકાસણી અન્વયે મીટર ૪૯.૮૦% િીમુાં ફરત ુાં હોવાના કારણોસર 
સદર મીટર દ્વારા ખરેખર થયેલ વીજ વપરાશ નોંિાયેલ ન હોવાનુાં અવલોકન કરી, સામાવાળા 
વીજ કાંપની દ્વારા તા.૦૩.૦૧.૧૮ ના રોજ પાછલા ૬ માસના વીજ વપરાશને ધ્યાને લઈ 
રૂ.૨,૨૯,૯૨૫.૦૯ નુાં પરુવણી વીજલબલ અરજદારને પાઠવવામાાં આવેલ. 

૪.૫. અરજદારની ફોરમ સમક્ષની ફરરયાદ બાદ, ફોરમ દ્વારા સદર ધવવારદત મીટરના MRI data નો 
અભ્યાસ કયાસ બાદ ફોરમના હકુમના પેરા નાં.૫.૪ માાં કરેલ નોંિ મજુબ PT missing on L1 

phase દરમ્પયાન નોંિવામાાં આવેલ KWh  ના reading ના તફાવત પેટે વીજલબલ સિુારવા 
અંગે હકુમ કરવામાાં આવેલ છે.  

૪.૬. સામાવાળા વીજ કાંપની દ્વારા તા.૦૯.૦૪.૧૮ ના પત્રથી અરજદારને ૨૦૩૩૨ યધુનટનુાં સિુારેલ 
પરુવણી વીજલબલ પાઠવવામાાં આવેલ છે.  

૪.૭. પેરા નાં. ૨.૭માાં કરવામાાં આવેલ રજૂઆત અન્વયે સામાવાળાએ અરજદારના વીજ વપરાશની 
મારહતી રજૂ કરેલ છે. 

સમયગાળો કુલ વીજ વપરાશ સરેરાશ વીજ વપરાશ 

સપ્ટેમ્પબર,૨૦૧૬ થી જાન્ય.ુ૨૦૧૭ ૩૦૧૨૬ યધુનટ ૬૦૨૫ યધુનટ  
સપ્ટેમ્પબર,૨૦૧૭ થી જાન્ય.ુ૨૦૧૮ ૧૯૯૨૩ યનુીટ ૩૯૮૫ યધુનટ  

      
 ઉપયુસક્ત ધવગત મજુબ અરજદારનો સરેરાશ વીજ વપરાશ સપ્ટેમ્પબર,૨૦૧૭ થી જાન્યઆુરી,૨૦૧૮  

દરમ્પયાન  અગાઉના વષસની સરખામણીમાાં ઓછો નોંિાયેલ છે, જે મીટરના R-phase PT 

missing ના સમયગાળા દરમ્પયાનનો વપરાશ હોઈ, મીટરમાાં વીજ વપરાશ ઓછો નોંિાયેલ છે 
તેવુાં સાલબત કરે છે.  

૪.૮. પેરા નાં. ૨.૪માાં દશાસવ્યા મજુબ અરજદારે જાહરેનામા નાં.૪/૨૦૧૫, કલમ નાં.૬.૫૪ નો ઉલ્લેખ 
કરી તથા મીટરની સ્સ્થધત અંગેનો ઉલ્લેખ કરી, પરુવણી વીજલબલ ખોટી રીતે આપવામાાં આવેલ 
છે તેમ રજૂઆત કરેલ છે. 
કલમ નાં. ૬.૫૪ માાં દશાસવ્યા મજુબ વીજલબલમાાં સમાધવષ્ટ કરવાની મારહતી અંગેનો ઉલ્લખે 
જાહરેનામા નાં.૪/૨૦૧૫ માાં કરવામાાં આવેલ છે, જ્યારે સદર કેસની ફરરયાદ મીટરની accuracy 

અન્વયેની છે, જે અંગે કલમ નાં.૬.૩૩ ને ધ્યાને લઈ શકાય, જે નીચે મજુબ છે. 
“પરવાનદેારે, પરીક્ષણની તારીખથી બ ેકામકાજના રદવસમાાં પહોંચ-પત્ર હઠેળ ગ્રાહકન ેપરીક્ષણ 
અહવેાલ રવાના કરવાનો રહશે.ે ખામીપણૂસ મીટરના કેસમાાં, અધિકતમ છ મરહનાની મદુત અથવા 
છેલ્લા પરીક્ષણની તારીખથી મદુત બમેાાંથી જે ઓછાં હોય ત ે પ્રમાણનેો સિુારો પરીક્ષણ 
અહવેાલોના આિારે પછીના લબલમાાં સરભર કરાશે.”   

 સામાવાળા દ્વારા પેરા નાં. ૩.૨માાં દશાસવ્યા મજુબ મીટર િીમ ુ ફરવાના કારણોસર ઉપયુસક્ત 
જોગવાઈ મજુબ છ માસના સમયગાળાનુાં પરુવણી વીજલબલ અરજદારને પાઠવેલ છે. ત્યારબાદ 
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ફોરમના હકુમ મજુબ મીટરના MRI ની ધવગતો પ્રાપ્ત કરીને સદર પરુવણી વીજલબલને સિુારવા 
અંગેનો આદેશ કરેલ છે. 

૪.૯. ઉપયુસક્ત અવલોકનોની નોંિ અન્વયે સામાવાળા દ્વારા ફોરમના હકુમ મજુબ આપવામાાં આવેલ 
પરુવણી વીજલબલ, ઉપયુસક્ત દશાસવેલ કલમ નાં.૬.૩૩ની જોગવાઈ મજુબ હોઈ, સદર વીજલબલની 
રકમ ભરવાપાત્ર છે.     

૪.૧૦. આ રીતે ઉપયુસક્ત પેરા નાં. ૪.૯ મજુબ હકુમ કરવામાાં આવે છે. 
૪.૧૧. ખચસ અંગ ેકોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૧૨. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરવામાાં આવે છે. 
   
 
 
         (રદલીપ રાવલ) 
         ધવદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૨૧.૦૬.૨૦૧૮.                


