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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં૭૭/૨૦૧૮ 

 

અરજદાર : મે. વિમાકો વસન્થેટીક પ્રા. લલવમટેડ 
   સી-૧/૨૫૪, જી.આઈ.ડી.સી., પોર-૩૯૧૨૪૩. જી. િડોદરા.  
રજૂઆત કરિાર: શ્રી સરેુશભાઈ કોડીિારરયા, રડરેક્ટર  
   શ્રી યોગેન્રભાઈ અગ્રિાલ, અવિકતૃ પ્રવતવિવિ    
      

વિરૂધ્િ 
સામાિાળા :  િાયબ ઈજિેર 
    મધ્ય ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ 
    પેટા-વિભાગીય કચેરી, જા્બિુા-૩૯૦૦૧૪. જી.િડોદરા. 
રજૂઆત કરિાર:  શ્રી એિ.એિ. પરમાર, િાયબ ઈજિેર, એમજીિીસીએલ, જા્બિુા.  
   :: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, મધ્ય ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, િડોદરાિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી 

ફરરયાદ િ.ં MG-I-02-2018-19 અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૩૭૬ તા.૦૮.૦૬.૨૦૧૮ થી િારાજ 
થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૭૭/૨૦૧૮ 
થી િોંિેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા. ૦૬.૦૯.૦૮ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર િડોદરા જીલ્લાિા પોર ખાતે પ્લોટ િ.ં C1/254/GIDC મા ં ગ્રાહક િ.ં૦૨૩૧૨/ 

૦૦૪૬/૬ થી LTMD tariff નુ ં૨૭ રક.િોટ િીજભારનુ ંિીજ જોડાણ િર્ષ ૧૯૯૧ થી િરાિે છે 
અિે િીજલબલ વિયવમત રીતે ભરતા આિેલ છે. 

૨.૨. અરજદારિે ફોરમ સમક્ષ દાખલ કરેલ ફરરયાદિો હકુમ તા.૦૮.૦૬.૧૮ િા રોજ પ્રાપ્ત થયેલ, 

જેમા ંઅરજદારે રીવ્ય ુઅરજી તા.૦૬.૦૭.૧૮ િા રોજ દાખલ કરેલ, જેિો ફોરમ દ્વારા તા.૧૬.૦૭.૧૮ 
િા રોજ  હકુમ કરિામા ંઆિેલ છે. ફોરમિા સદર હકુમથી િારાજ થઈ અરજદારે હાલિી રજૂઆત 
કરેલ છે. અરજદારે પરુિણી િીજલબલિી રકમ તા.૧૮.૦૬.૨૦૧૮ િા રોજ રસીદ િ.ં૩૫૦૦૦૯ થી 
ભરપાઈ કરેલ છે. 

૨.૩. તા.૦૭.૦૨.૧૮ િા રોજ સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા અરજદારિા િીજસ્થાપિ પરિા મીટરિી 
ચકાસણી કરિામા ંઆિેલ તે દર્યાિ મીટર 3૧.૯૪% િીમ ુફરત ુમાલમુ પડેલ. ચકાસણી શીટ 
િ.ં૯૬૯ મા ંદશાષિેલ કે લબેોરેટરીમા ંમીટરિી ચકાસણી કરિામા ંઆિશે અિે ત્યારબાદ પરુિણી 
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િીજલબલ આપિામા ંઆિશે. સામાિાળા દ્વારા મીટરિી ચકાસણી કયાષ િગર રૂ.૯૭,૦૯૩/- નુ ં
પરુિણી િીજલબલ આપિમા ંઆિેલ છે. 

૨.૪. તા.૦૯.૦૩.૧૮ િા રોજ સામાિાળા િીજ કંપિી તરફથી પત્ર દ્વારા જણાિિામા ં આિેલ કે 
લેબોરેટરીમા ંમીટરિી ચકાસણી તા.૧૩.૦૩.૧૮ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ હોિાથી અરજદારે 
લેબોરેટરીમા ંહાજર રહવે ુ.ં અરજદાર મીટરિી ચકાસણી દર્યાિ લેબોરેટરીમા ંહાજર રહલે પણ 
મીટરિી ચકાસણી કરેલ િહી. ફોરમમા ંદાખલ કરેલ ફરરયાદ મજુબ પણ લેબોરેટરીમા ંમીટરિી 
ચકાસણી કરિા અંગે કોઈ હકુમ કરેલ િથી.  

૨.૫. સામાિાળાિા પત્ર િ.ં૩૭૬ તા.૦૮.૦૬.૧૮, ક્ર્માક-૪ િા બીજા પેરામા ંદશાષવ્યા મજુબ MRI data 

મા ંvoltage unbalance L-3- 156 to 184 voltage બતાિે છે, અિે મીટરે તે મજુબનુ ંરેકોરડિંગ 
કરેલ છે તે પ્રમાણે મીટરમા ંKW record થયેલ છે. મતલબ કે  91% recording થયેલ છે. ફક્ત  
9% recording થયેલ િથી, તે મજુબનુ ંિીજલબલ બિાિિા અરજ કરી. 

૨.૬. જુલાઈ,૨૦૧૭ થી જાન્યઆુરી,૨૦૧૮, એટલે કે સાત માસિી એિરેજ 5085 Kwh અિે average 

MD 24.5 છે. સામાિાળા દ્વારા િવુ ં મીટર મકૂાયા બાદ, એટલ ે કે ફેબ્રઆુરી,૨૦૧૮ થી 
જુલાઈ,૨૦૧૮ સિુી છ માસિી એિરેજ 4970 Kwh અિે average MD 23.3 છે. જો જૂનુ ંમીટર  
31.94% િીમ ુહોય તો િવુ ંમીટર મકૂ્યા બાદ 31.94% િીજલબલ િધ ુઆિવુ ંજોઈએ. પરંત ુ
એમ થયેલ િથી. જેથી મીટર િીમ ુફરે છે તે પરુિાર થત ુ ંિથી, એટલે પરુિણી િીજલબલમા ંક્ષવત 
હોિાિી પરૂી સભંાિિા છે.  

૨.૭. અરજદારે MRI data મા ંદશાષિેલ વિગતોિે િીચે મજુબ રજૂ કરી.  
Billing month MD Unit used 

June,2017 22.6 5561 

July,2017 28 6218 

Aug.,2017 24 5340 

Sept.,2017 26 6290 

Oct.2017 20.4 4719 

Nov.,2017 25 4043 

Dec.,2017 27.4 5119 

Jan.,2018 23 5051 

Feb.,2018 23 4847- new meter installed 

March,2018 22.7 4453 

Apr.,2018 25 5270 

May,2018 21 4620 

June,2018 24 5119 

July,2018 24 5512 

 

૨.૮. અરજદારે જણાિેલ કે િિા મીટરમા ંPT િા કિેક્શિ માટે cable મા ંસ્ૂનુ ંરફરટિંગ કરિામા ંઆિેલ 
છે જ્યારે અગાઉ કેબલિે કાપીિે તેિા પર કોપર િાયર લપેટી PT િા કિેક્શિ લિેામા ંઆિતા ં
હતા ંજેિા કારણે એલ્યવુમવિયમ અિે કોપર િાયરિા સગંમ સ્થાિે ક્ષાર જમા થઈ જતો હોઈ 
મીટરમા ંslowness ધ્યાિમા ંઆિી શકે.   

 અરજદારિે ત્યા ં લગાિેલ િીજ જોડાણ ખામીયકુ્ત/ક્ષવતયકુ્ત હત ુ.ં સામાિાળા િીજ કંપિીિી 
ખામીિા કારણે અરજદારિે સહિ કરિાનુ ંકેટલી હદે વ્યાજબી છે? 
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૨.૯. અરજદારે સદર મીટર િીમ ુ ફરિા બાબતે તથા પરુિણી િીજલબલ અંગે યોગ્ય વિણષય કરિા 
વિિતંી કરી.  

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧.  અરજદાર પેરા િ.ં૨.૧ મજુબ ૨૯ રક.િોટ િીજભારનુ ંિીજ જોડાણ િરાિે છે. તા.૦૭.૦૨.૧૮ િા 

રોજ સદર િીજ જોડાણિી ચકાસણી કરિામા ંઆિેલ. 
૩.૨. મીટર ચેકીંગ શીટ િ.ં ૯૬૯ મા ંમીટરિે લબેોરેટરીમા ંચકાસણી કરિામા ંઆિશે તેવ ુ ંલેલખતમા ં

દશાષિેલ િથી કે મૌલખકમા ંજણાિેલ િથી. મીટરિી વિગત િીચે મજુબ છે. 
 Make:  Secure.  Type:  E3T/05 
 Meter No. MCT22522  Voltage: 3 x 240V. 
 Capacity: 100/5A  Rev./Impulse: 400 
 Reading: 355145 KWh.  
   383855 KVArh(Lag) 
   RMD:    22.2 
   BMD:    22.9 
 

 ચકાસણી દર્યાિ મીટરમા ંિોંિાયેલ પેરામીટસષ :  

Voltage Accucheck 
meter 

Meter 
display 

Current Accucheck 
meter 

Meter 
display 

R-N 243.60V 214.1V R-phase 47.92A 48.8A 

Y-N 243.15V 215.9V Y-phase 47.21A 48.40A 

B-N 243.35V 82.8V B-phase 44.10A 45.2A 

  
Average Power Factor: 0.65  

 Meter display:  
 Final:  355144.0572 

 Initial:  355142.0597 

 Difference: 1.9975 

 M.F.:  01 

 (Y) Diff. x MF = 1.9975 

 (Z)Accucheck:  2.9350912  

 % Error: Y-Zx100/2 = -31.94 

 ચેકીંગ અવિકારીનુ ંઅિલોકિ/સચૂિ/િોંિ: 
 આજરોજ સદર િીજ જોડાણિા મીટરિે સદર ગ્રાહકિા પ્રવતવિવિિી હાજરીમા ંએક્યચુેક મીટર િડે 

ડાયલ ટેસ્ટ લેતા ંસદર િીજ જોડાણિા મીટરિી એક્યરેુસી ઉપર મજુબ -31.94% બતાિે છે, જે 
within permissible limit િી બહાર છે. સદર િીજ જોડાણનુ ંમીટર -31.94% સદર એક્યચુેક 
મીટરમા ંિીમ ુબતાિે છે. સદર િીજ જોડાણિી આગળિી કાયષિાહી MGVCL કંપિીિા પ્રિતષમાિ 
વિયમ મજુબ કરિી.  

 સ્થળ પર મીટરિી ચકાસણી અરજદારિા પ્રવતવિવિિી હાજરીમા ંકરિામા ંઆિેલ. 
૩.૩. મીટરિો MRI તા.૦૯.૦૨.૧૮ િા રોજ down load કરિામા ંઆિેલ. તા.૨૧.૦૨.૧૮ િા રોજ 

અરજદારિા િીજ સ્થાપિ પરનુ ંમીટર પ્રોફોમાષ િ.ં ૧૫ મજુબ બદલિામા ંઆિેલ. 
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મીટરિી વિગત િીચ ેમજુબ છે.  
Particulars Old meter New meter 

Make Secure HPL 

Type E3T105 PPEM25 

Meter No. MCT22522 01494 

3-ph.wire 3-ph.4W 3ph.4W 

Amp. 100/5Amp. 40-200Amp. 

Revolution 400 800 

Present reading KWh  356930 18 

 Lag   385894 08 

 KVAh 527212 - 

 RMD : 22.2 2.34 

 BMD :  22.9 0 

 
 P.F. 0.69. Connected load: 25.2 KW. 
  

Dial Test Result: 

 FR: 21.12875 
 IR:      19.12625 
           Y= 2.0025.    Z= 1.9980288 
 % Error = (Y-Z)/Z x 100 % = 0.22% within permissible limit. 
   

Accucheck parameters New meter parameters 

Vr 240.1 Ir 53.26 Vr 240.2 Ir 54.9 

Vy 238.7 Iy 53.56 Vy 240.2 Iy 52.6 

Vb 238.6 Ib 49.21 Vb 237.2 Ib 49.2 

       

૩.૪. અરજદારિે આપિામા ં આિેલ પરુિણી િીજલબલ, મીટર 31.94% િીમ ુ ફરત ુ ં હોઈ, વિયમ 
અંતગષત આપિામા ંઆિેલ છે.  

 િીજ જોડાણિી ચકાસણી િખતે મીટર િીમ ુફરત ુ ંહોિા બાબતિી જાણ અરજદારિા પ્રવતવિવિિે 
કરિામા ં આિેલ અિે તે અંગે સામાિાળા િીજ કંપિી તરફથી આપિામા ં આિેલ પરુિણી 
િીજલબલિી રકમ અરજદારે ભરપાઈ કયાષ બાદ મીટર બદલિા અંગેિી સમંવત પણ આપેલ છે. 

૩.૫. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા અરજદારિા િીજ જોડાણ પરિા િીજ િપરાશિી મારહતી િીચ ે
મજુબ રજૂ કરિામા ંઆિી.  
Sr. 
No. 

Month Reading 
date 

Reading Consumption Bill Amount 

1 Jan. billed in Feb.17 20.01.17 296173 4006 30961.4 

2 Feb. billed in March,17 20.02.17 299918 3745 29150.62 

3 March billed in Apr.17 22.03.17 303133 3215 25363.84 

4 Apr. billed in May,17 22.04.17 306775 3642 28503.58 

5 May billed in June,17 22.05.17 311090 4315 33386.2 

6 June billed in July,17 23.06.17 316651 5561 42284.04 

7 July billed in Aug.17 19.07.17 321682 5031 38884.72 

8 Aug. billed in Sept.17 19.08.17 327022 5340 40294.94 

9 Sept. billed in Oct.17 19.09.17 333312 6290 47236.89 

10 Oct. billed in Nov.17 25.10.17 338031 4719 35788.48 

11 Nov. billed in Dec.17 18.11.17 342074 4043 31213.56 

12 Dec. billed in Jan.18 19.12.17 347193 5119 39140.63 



  Case No.77/2018 

  Page 5 of 6 
 

 તા.૨૧.૦૨.૧૮ િા રોજ પત્ર દ્વારા અરજદારિે જણાિિામા ંઆિેલ કે સદર મીટરિા િીમા ફરિા 
અંગે આપિામા ંઆિેલ પરુિણી િીજલબલ સામે િાિંો કે રજૂઆત હોય તો ફોરમ સમક્ષ અથિા 
તો Third Party Inspection કરાિા અંગે  અરજદારિે જાણ કરેલ. 

     :::ચકુાદો::: 
૪.૦. સિૂાિણી દર્યાિ અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાિાળાિી રજૂઆત અિે રજૂ કરાયેલા 

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આિારે િીચે મજુબિા વિણષય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. પેરા િ.ં ૩.૨ મા ં દશાષવ્યા મજુબ અરજદારનુ ં િીજ સ્થાપિ પરિા મીટરિે સામાિાળા દ્વારા 

એક્યચુેક મીટરથી ટેસ્ટ કરિામા ંઆિેલ છે, જે દર્યાિ મીટર 31.94% િીમુ ંફરત ુ ંમાલમુ પડેલ 
છે. મીટરમા ંB-phase મા ં82.8V િોંિાયેલ માલમુ પડેલ છે. 

 સદર મીટરિી ચકાસણી અરજદારિા પ્રવતવિવિિી હાજરીમા ંકરિામા ંઆિેલ છે, જેમા ંમીટર િીમુ ં
ફરત ુ ંમાલમુ પડેલ હોિાથી સામાિાળા િીજ કંપિીિા વિયમ મજુબ કાયષિાહી કરિા સમંવત પણ 
અરજદારિા પ્રવતવિવિ દ્વારા આપિામા ંઆિેલ છે. મીટર િીમુ ંફરત ુ ંહોિા અંગે સામાિાળા િીજ 
કંપિી દ્વારા રજૂ કરિાર િીજલબલિે ભરપાઈ કરિા તેમજ મીટરિે બદલિા અંગે પણ અરજદારે 
સમંવત રજૂ કરેલ છે. 

૪.૨. પેરા િ.ં ૩.૩ મા ંદશાષવ્યા મજુબ સદર વિિારદત મીટરિે સામાિાળા દ્વારા બદલિામા ંઆિેલ છે, 
જે દર્યાિ િિા પ્રસ્થાવપત મીટરિી પણ એક્યચુેક દ્વારા ટેસ્ટ કરિામા ંઆિેલ છે, જેમા ંિિા 
મીટરિી એક્યરેુસી within permissible limit મા ંિોંિિામા ંઆિેલ છે. 

૪.૩. અરજદારિા સદર વિિારદત મીટરિો MRI data તા.૦૯.૦૨.૧૮ િા રોજ down load કરિામા ં
આિેલ છે, જેિી વિગતો સામાિાળાએ રજૂ કરી, જે િીચ ેમજુબ છે.  

  
Event type Tamper occurrence count Cumulative duration 

YY-DD-HH-MM 

Current without volts-L3 50 00 053 13 39 

Current missing on L3 13 00 008 15 39 

Current missing on L1 13 00 007 07 12 

Current missing on L2 10 00 006 12 21 

Voltage imbalance 37 00 043 17 32 

Meter power off 25 00 002 00 30 

     
 Meter No.:  MCT22522 – Events records current without volts on L3 – 

occurrence and restoration time and date and total duration 11.07.17 to 

11.12.17 સિુી િોંિાયેલ છે, જે દર્યાિ મીટરિે પરૂતા દબાણથી િોલ્ટેજ મળેલ િ હોઈ 
મીટરમા ંખરેખર િીજ િપરાશિી િોંિણી થયેલ જણાતી િથી.  

 સ્થળ પર મીટરિી એક્યરેુસી -31.94% િોંિિામા ંઆિેલ છે.  
 મીટરિા MRI data મજુબ Current without volts events મા ંદશાષિેલ snapshot મજુબ 

દરેક event મજુબ મીટરિા પેરામીટરિે ધ્યાિમા ંલઈ મીટરમા ંઓછા િોંિાયેલ િીજ િપરાશિી 
ગણતરી કરી શકાય તેમ છે.  

૪.૪. અરજદરિો િીજ િપરાશ પેરા િ.ં૩.૫ મા ંતેમજ પેરા િ.ં૨.૭ મા ંદશાષિિામા ંઆિેલ છે. મીટરિી 
ચકાસણી તા.૦૭.૦૨.૧૮ િા રોજ કરિામા ંઆિેલ છે. MRI data મજુબ મીટરમા ંcumulative 
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events મજુબ current without volts on L3 મા ં તા.૧૧.૦૭.૨૦૧૭ થી મીટરિે પરૂતા 
દબાણિા િોલ્ટેજ મળતા હોિાન ુ જણાયેલ િથી. સદર events, meter PT connection 

makes/breaks મજુબિા હોઈ મીટરિે જે તે સમય દર્યાિ પરૂતા દબાણથી િોલ્ટેજ મળેલ 
િ હોઈ, મીટરમા ંખરેખર િીજ િપરાશ મજુબનુ ંરેકોડીંગ થયેલ હોય તેમ જણાત ુ ંિથી.  

 િીજ િપરાશિો અભ્યાસ કરતા ંઅરજદારિા િીજ િપરાશમા ંપણ અસામાન્ય તફાિત જેવુ ંજોિા 
મળત ુ ંિથી. 

૪.૫. ઉપયુષક્ત સજંોગોમા ંસામાિાળા દ્વારા અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ પરુિણી િીજલબલ કે જે 
તા.૦૭.૦૮.૧૭ થી ૦૭.૦૨.૧૮ િા સમયગાળામા ંમીટર સતત િીમુ ં ફરત ુ ં હોિાનુ ંગણતરીમા ં
લઈિે % error -31.94 મજુબ તફાિતિા િીજ િપરાશ પેટે આપિામા ંઆિેલ છે, જેિે માન્ય 
િ રાખતા,ં જેટલા સમય પરૂતો િીજ િપરાશ મીટર દ્વારા પરૂતા િોલ્ટેજ દબાણથી િોંિાયેલ 
િથી, તેિે ગણતરીમા ંલઈ િીજ િપરાશનુ ંિીજલબલ આપવુ ંન્યાયિા રહતમા ંઉલચત જણાય છે.  

૪.૬. તા.૧૭.૦૭.૧૭ થી તા.૦૮.૧૨.૧૭ તથા મીટર બદલ્યા તા.૨૧.૧૨.૧૭ િા સમયગાળા દર્યાિ  
“current without volts-L3” મા ંિોંિાયેલ પેરામીટરિે ધ્યાિે લતેા ંતેમજ મીટરિી % error 

-31.94% િે ધ્યાિે લતેા ંમીટરમા ં૧૦૨૬૨.0 યવુિટ િીજ િપરાશ ઓછો િોંિાયેલ માલમુ પડેલ 
છે. સામાિાળાએ સદર િીજ યવુિટનુ ંસિુારેલ પરુિણી િીજલબલ અરજદારિે આપિા આદેશ 
કરિામા ંઆિે છે. 

 અરજદારિે આપિામા ં આિેલ પરુિણી િીજલબલિે આથી રદ્દ કરિામા ં આિે છે. અરજદારે 
ભરપાઈ કરેલ પરુિણી િીજલબલિી રકમિે સિુારેલ પરુિણી િીજલબલમા ંમજરે આપિાિી રહશેે. 
સિુારેલ પરુિણી િીજલબલિી ભરિાપાત્ર રકમ અરજદારે ભરપાઈ કરિાિી  રહશેે.  

 સદર હકુમ અંગેિી અમલિારીિો રીપોટષ રદિ ૬૦ મા ં આ ક્ચેરીિે મોકલિા સામાિાળાિે 
જણાિિામા ંઆિે છે.     

૪.૭. આ રીતે ઉપયુષક્ત પેરા િ.ં ૪.૬ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૮. ખચષ અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૯. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથ ેફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
   
 
 
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૧૫.૧૦.૨૦૧૮.  


