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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં ૧૨/૨૦૧૮ 

 

અરજદાર : મે. સાજીદ સોલ્ટ વર્કસસ  
   પ્લોટ ન.ં૧૧ અને ૧૨, પોષ્ટ: દેવલા-૩૯૨૦૪૦ 
                          તા. જબંસુર. જી. ભરૂચ. 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી એસ.આર.પરમાર 
   શ્રી નનખિલભાઈ પડં્યા 
   શ્રી રાકેશભાઈ શાહ 
      

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : નાયબ ઈજનેર 
   દખિણ ગજુરાત વીજ કંપની ખલનમટેડ્ 
   પેટા-નવભાગીય કચેરી, જબંસુર-૩૯૨૧૫૦. જી. ભરૂચ. 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી આર.બી ગોહહલ, ના.ઈ.,ડ્ીજીવીસીએલ, પેટા-નવભાગીય કચેરી, જબંસુર.  

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, દખિણ ગજુરાત વીજ કંપની ખલનમટેડ્,સરુતના ગ્રાહક ફહરયાદ નનવારણ ફોરમની 

ફહરયાદ ન.ં૧૬૭/૨૦૧૭-૧૮ અન્વયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૫૦૨ તા.૦૬.૦૧.૨૦૧૮ થી નારાજ 
થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે દાિલ કરી કેસ 
ન.ં૧૨/૨૦૧૮ થી નોંધેલ છે. આ કેસની સનુવણી તા.૨૨.૦૨.૨૦૧૮ના રોજ રાિવામા ંઆવેલ. 

૨.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર ૭૫ હક.વોટનુ ંઔદ્યોખગક વીજ જોડ્ાણ ગ્રાહક ન.ં૦૩૧૪૯/૦૦૪૫૦/૦ થી ધરાવે 

છે. 
૨.૨. અરજદારનુ ં સદર વીજ જોડ્ાણ તા.૧૪.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ સામાવાળા દ્વારા ચકાસવામા ં

આવેલ, જેમા ંમીટરના  હડ્સપ્લે  પર વોલ્ટેજ   તથા કરંટ નીચે મજુબ માલમુ પડ્લે : 
Voltage Current 

R-phase:       36.1 V R-phase:      96.26 Amp. 

Y-phase:     281.1 V Y-phase:      85.13 Amp. 

B-phase:     288.8 V B-phase:      83.03 Amp. 

મીટરનુ ંરીહડ્િંગ ૧૭૨૦૯૧૬ અને મીટરનો Accuracy Test લેતા ંમીટર ૪૬.૪૧% ધીમ ુફરત ુ ં
માલમુ પડ્લે.   
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૨.૩. અરજદારે ચેકીંગ શીટ ન.ં ૨૭૧૩ તા.૧૪.૧૧.૨૦૧૭ મા ંનોંધેલ નવગતોને ધ્યાને લઈ મીટર 
૩૮% ધીમ ુફરે છે તેમ જણાવેલ અને મીટર ૪૬.૪૧% ધીમ ુફરવાની હકીકત સાચી નથી 
તેમ જણાવેલ.  

Phase Meter Display MRI Clip-on Meter Meter 
Display 

MRI Clip-on 
meter 

Volt Amp. Volt Amp. Volt Amp. KW KW KW 

R-phase 36.1 90.26 253.89 88.4 238.9 84.4 4.90 34.43 33.72 

Y-phase 218.1 85.13 257.44 83.62 239.1 82.1 27.90 32.93 32.34 

B-phase 228.8 83.03 253.15 82.53 252.1 81.1 28.54 31.58 31.39 

 PF 0.866 
Load 56.07KW 

 Total 61.34 98.94 97.46 

Slowness: (98.94-61.34)*100/98.94 = 

38.0% slow 

 

તા. ૨૯.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ શીટ ન.ં૬૨૭ મજુબ સદર વીજ મીટરની ચકાસણી લેબોરેટરીમા ં
કરવામા ંઆવેલ તથા મીટરનો MRI data પણ મેળવવામા ંઆવેલ તથા સામાવાળા દ્વારા 
તા.૦૧.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ રૂ. ૨૦,૭૨,૯૬૭/- નુ ંપરુવણી વીજખબલ આપવામા ંઆવેલ.  

૨.૪. અરજદારની હાલની ફહરયાદ અન્વયે ફોરમે તા.૦૬.૦૧.૨૦૧૭ ના રોજ ટેખલફોન દ્વારા 
અરજદારને તા.૦૬.૦૧.૨૦૧૭ ના રોજ સનુવણીમા ંહાજર રહવેા જણાવેલ, જેમા ંઅરજદાર 
હાજર રહલે નહીં અને તા.૦૭.૦૧.૨૦૧૭ ની અરજી દ્વારા સનુવણીની બીજી મદુત આપવા 
રજૂઆત કરેલ, જેને ધ્યાને લીધા વગર ફોરમ દ્વારા અરજદારની સદર ફહરયાદ અન્વયે 
અરજદારને સાભંળ્યા વગર હકુમ કરવામા ંઆવેલ. સામાવાળા દ્વારા અરજદારને મીટરનો 
MRI data પણ આપવામા ં આવેલ નહોતો, જે પછીથી તા. ૧૮.૦૧.૨૦૧૭ ના રોજ 
અરજદારની તા. ૧૧.૦૧.૨૦૧૭ ની અરજી મજુબ આપવામા ંઆવેલ. 

૨.૫. અરજદારે તેઓના વીજસ્થાપન પરના વીજ જોડ્ાણના વીજ વપરાશને ધ્યાને લેવા 
જણાવેલ. અરજદારે May billed in June,2015 to November billed in 

December,2015 નો વીજ વપરાશ તથા એવરેજ વીજ વપરાશની નવગત રજૂ કરી.  
 અરજદારે સામાવાળાની ફોરમ સમિની રજૂઆતના મદુ્દાનસુાર નીચ ેમજુબ નવગત રજૂ કરી. 

  
Sr. 

No. 

Date V(R)  V(Y) V(B) I(R ) I(Y) I(B) KWH 

read- 

ings 

 

1 14.11.17 
Checking 
Sheet 

No.2713 

36.1 218.1 228.8 90.26 85.13 83.03 1717539  

2 Accucheck 
meter 

253.89 257.44 253.15 88.4 83.62 82.53 PF=0.56 46.81% 

3 18.11.17 
Meter 
replaced 

checking 
sheet 
No.3350 

23.2 233.1 224.2 85.12 88.8 83.03 1720916 This is 
instant-
neous 

slowness 
and 
cannot be 
consid-

ered as 
average 
slowness.  

4 29.11.17 

Lab 
inspection 
of 
defective 

meter. 

81.3 201.7 190.2    1720916 
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 Looking to the above data it is clear that there is problem in R-phase PT 

and the reason is ionization of joint of R-phase PT inside the meter box 
which is natural occurring and the meter can be said defective. 

 

૨.૬. અરજદારે Supply Code Regulation 2015, Clause 6.58 નો ઉલ્લિે કરી 
અરજદારના સદર મીટરને િામીયરુ્કત ગણીને વીજખબલ આપવા અરજ કરી.  

૨.૭. અરજદારે MRI data  મા ંદશાસવેલ voltage imbalance event ની નવગતો ધ્યાને લઈ 
નીચે મજુબ જણાવેલ. 

 It is clearly looking that single phase has less voltage but it is not zero 

voltage. If one PT of meter is missing slowness could be maximum at 33% 
only. 

 

૨.૮. અરજદારે તેઓના વીજ સ્થાપન પરના વીજ વપરાશ અંગે નીચે મજુબ વીજ વપરાશ 
દશાસવતી નવગત રજૂ કરી.  

 Consumption pattern before rectification of defective meter on 
18.11.2017.  
Sr. 

No. 

Month Reading 

Date 

Reading Consum-

ption 

No. 

of 
days 

Average 

per day 

1 Jan. billed in Feb.2016 12.01.16 1241752 37145 26 1428.7 

2 Feb. billed in March,2016 16.02.16 1281647 39895 35 1139.9 

3 March billed in Apr.2016 14.03.16 1318002 36355 27 1346.5 

4 Apr. billed in May,2016 14.04.16 1366402 48400 31 1561.3 

5 May billed in June,2016 19.05.16 1412105 45703 35 1305.8 

6 June billed in July,2016 17.06.16 1430327 18222 29   628.3 

   Total 225720 183 1233.44 

  
Consumption period for which bill is to be issued as per order of CGRF: 
Sr. 
No. 

Month Reading 
Date 

Reading Consum-
ption 

No. 
of 
days 

Average 
per day 

1 Jan. billed in Feb.2017 13.01.17 1529380 24061 28 859.3 

2 Feb. billed in March,2017 14.02.17 1553091 23711 32 741.0 

3 March billed in Apr.2017 15.03.17 1577023 23932 29 825.2 

4 Apr. billed in May,2017 17.04.17 1614846 37823 33 1146.2 

5 May billed in June,2017 24.05.17 1654086 39240 37 1060.5 

6 June billed in July,2017 21.06.17 1666335 12249 28 437.5 

Looking to the total consumption of Dec. to 
June in previous year reduction in unit 
consumption is 64704 and % slowness will be 
28.67%. Also looking to per day average 
consumption of previous year same period 
the per day average recording is less by 372 
units i.e. 30.19%. 

Total 161016 187 861.05 

  
Consumption pattern after rectification of defective meter on 18.11.2017: 
Sr. 
No. 

Month Reading 
Date 

Reading Consu-
mption 

No. 
of 
days 

Average 
per day 

1 Dec. 2017 billed in Jan.2018 20.12.17 New 
meter 

37407 32 1169.0 

2 Jan. 2018 billed in Feb.2018 20.01.18  38030 31 1226.77 

3   Total 75437 63 1197.41 
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Looking to post rectification the reduction in per day consumption is 336 
units i.e. 28.09%. 

 

Thus, from above, slowness of meter is maximum 30%, while 
slowness declared by Respondent is based on the instantaneous 

value and it cannot be said as permanent slowness. 

 

 અરજદારે સદર કેસમા ંઅરજ કરી જણાવેલ કે સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા કલમ ૬.૧૫ 
મજુબ વીજ મીટરની જાળવણી કરવામા ંઆવેલ નથી તેમજ કલમ ન.ં ૬.૩૧ મજુબ મીટરને 
સમયાતંરે ચેક કરવામા ંઆવેલ નથી.  

૨.૯. તા. ૨૨.૦૨.૨૦૧૮ ના રોજ અરજદારે નીચે મજુબ જણાવેલ.            
(૧) ફોરમના હકુમ મજુબ સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા તા.૧૫.૦૨.૨૦૧૮ ના રોજ  આપવામા ં

આવેલ સધુારેલ વીજખબલ મજુબ અરજદારે તા.૨૦.૦૨.૨૦૧૮ ના રોજ ૩૩% રકમ રૂ. 
૩,૬૦,૦૦૦/- ભરપાઈ કરેલ.   

(૨) ફોરમ દ્વારા કરવામા ંઆવેલ હકુમની સામે અરજદારે નીચે મજુબ જણાવેલ. 
(i)  તા. ૧૮.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ મીટર બદલવામા ંઆવેલ તે વિતે મીટરના હડ્સપ્લે 

પર પર વોલ્ટેજ   તથા કરંટ નીચે મજુબ માલમુ પડ્લે : 
Voltage Current 

R-phase:       23.2 V R-phase:    85.12 Amp. 

Y-phase:     233.1 V Y-Phase:     88.8 Amp. 

B-phase:     85.12 V B-phase:      83.03 Amp. 

 
 જેથી મીટરને R-phase  ની PT મળતી નથી તે વાત લેબોરેટરીના ચકાસણી   

રીપોટસમા ંિોટી જણાવેલ છે. 
(ii) લેબોરેટરી પરીિણ દરમ્યાન મીટરના R-phase ના PT ના joint જોતા ંિાર 

જામેલો જણાય છે જેના કારણે cable ની continuity બતાવતુ ં નથી તેમજ 
મીટરને R-phase નો સપ્લાય મળતો નથી જે અંગ ેઅરજદારે નવરોધ દશાસવેલ. 
લેબોરેટરી પરીિણ દરમ્યાન મીટર ધીમ ુ ફરવાની ચકાસણી કરવામા ંઆવેલ 
નથી. 

(iii) સદર મીટરના MRI data મજુબ May,2016 થી મીટર ધીમ ુ ફરત ુ ં હોઈ  
May,2016 થી મીટર બદલ્યા તા.૧૮.૧૧.૨૦૧૭ સધુીના સમય માટે ૪૬.૮૧% 
મીટર ધીમ ુફયાસ મજુબ પરુવણી વીજખબલ આપવામા ંઆવેલ, જે બરાબર નથી. 

(iv) સદર મીટરના MRI report નો અભ્યાસ કરતા ંVoltage Imbalance Event 

નો કુલ સમયગાળો DD:HH:MM:SS = 95:17:50:41 એટલે કે કુલ ૯૫ હદવસ, 

૧૭ કલાક, ૫૦ નમનનટ અને ૪૧ સેકન્ડ્ છે, જેથી અરજદારને સદર સમયગાળા 
માટેનુ ંતેમજ પેરા ન.ં ૨.૩ મા ંદશાસવ્યા મજુબ ૩૮% મીટર ધીમ ુ ફરવાનુ ંફખલત 
થતુ ંહોઈ, તે મજુબ વીજખબલની આકારણી કરી શકાય. 
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(v) અરજદારે વર્સ ૨૦૧૫, ૨૦૧૬ તથા ૨૦૧૭ દરમ્યાનનો વીજ વપરાશ તથા એવરેજ 
વીજ વપરાશની નવગત નીચે મજુબ રજૂ કરી. 

Comparison of per day consumption for the year 2015, 2016 and 
2017. 
Sr. 
No. 

Month Reading 
date 

Consu- 
mption 

No.  
of  
days 

Avg.  
Per 
day 

Diff. in 
average 
per day 
consu-

mption. 

Slowness 
as per 
diff. in 
avg. per 

day 
consum- 
ption of 
particular 

month 

Slowness 
as per 
diff. in 
avg. per 

day 
consum- 
ption of 
total avg. 

1118 

1 June-15 13.05.15 50955 24 2123.1    

2 June-16 19.05.16 45703 35 1305.8 817.3 38.5% 73.1% 

3 June-17 24.05.17 39240 37 1060.5 245.3 18.8% 21.9% 

   Avg. June 1415.6 531.3 37.5% 47.5% 

4 July-15 16.06.15 35880 34 1055.3    

5 July-16 17.06.16 18222 29 628.3 426.9 40.5% 38.2% 

6 July-17 21.06.17 12249 28 437.5 190.9 30.4% 17.1% 

   Avg. July 729.1 308.9 42.4% 27.6% 

7 Nov-15 14.10.15 27020 6 4503.3    

8 Nov-16 16.10.16 18783 30 626.1 3877.2 86.1% 346.8% 

9 Nov-17 14.10.17 23594 31 761.1 -135.0 -21.6% -12.1% 

   Avg. Nov. 1035.8 1871.1 180.6% 167.4% 

10 Dec-15 19.11.15 51304 36 1425.1    

11 Dec-16 17.11.16 30070 32 939.7 485.4 34.1% 43.4% 

12 Dec-17 18.11.17 30987 35 885.3 54.3 5.8% 4.9% 

   Avg. 

 Dec. 

1090.9 269.9 24.7% 24.1% 

13 Jan-16 17.12.15 43760 28 1562.9    

14 Jan-17 16.12.16 26134 29 901.2 661.7 42.3% 59.2% 

   Avg. Jan. 1226.2 330.8 27.0% 29.6% 

15 Feb-16 12.01.16 37145 26 1428.7    

16 Feb-17 13.01.17 24061 28 859.3 569.3 39.9% 50.9% 

   Avg. 
Feb. 

1133.4 284.7 25.1% 25.5% 

17 Mar-16 16.02.16 39895 35 1139.9    

18 Mar-17 14.02.17 23711 32 741.0 398.9 35.0% 35.7% 

   Avg. March 949.3 199.4 21.0% 17.8% 

19 Apr.16 14.03.16 36355 27 1346.5    

20 Apr.17 15.03.17 23932 29 825.2 521.2 38.7% 46.6% 

   Avg. April 1076.6 260.6 24.2% 23.3% 

21 May-16 14.04.16 48400 31 1561.3    

22 May-17 17.04.17 37823 33 1146.2 415.1 26.6% 37.1% 

   Avg. May 1347.2 207.6 15.4% 18.6% 

   Total average 1118.0    

 

 સામાવાળા દ્વારા મીટરની ચકાસણી વિતે Instantaneous value ના Base પર 
મીટરની slowness નક્કી કરેલ છે તેમજ લેબોરેટરીમા ંમીટરની accuracy નક્કી 
કરવામા ંઆવેલ નથી, જેથી મીટર ૪૬.૮૧% ધીમ ુફરે છે તે માન્ય ન રાિવા નવનતંી 
કરી.      

(vi)  અરજદારે સદર વીજ મીટરને િામીયરુ્કત ગણવા જણાવેલ તથા Supply Code 

Notification No.4 of 2015, Clause No. 6.58 અન્વયે ફર્કત ત્રણ માસની 
succeeding month ની એવરેજ મજુબ ૨૮.૦૯% પ્રમાણે વીજખબલ સધુારો કરી 
આપવા નવનતંી કરી તથા MRI data ની નવગતોને ધ્યાનમા ંલતેા ંત્રણ માસનો 
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૩૮% મીટર ધીમ ુફયાસ મજુબનુ ંવીજખબલ અથવા મીટર બદલ્યા બાદની એવરેજ 
વીજ વપરાશની ગણતરી મજુબ, કલમ ૬.૫૮ પ્રમાણ ેsucceeding month ના 
ત્રણ માસનુ ંવીજખબલ બનાવવા નવનતંી કરી      

(vii) અરજદારે વર્સ ૨૦૧૫-૧૬ તથા ૨૦૧૬-૧૭ ના ઉત્પાદનની નવગત દશાસવતી સોલ્ટ 
ઈન્સ્પેર્કટર દ્વારા પ્રમાખણત કરેલ નકલ રજૂ કરી.  

(viii) અરજદારે જણાવેલ કે ઉપયુસર્કત સાચી રજૂઆતો પરથી ફખલત થાય છે કે ....... 
- મીટર ધીમ ુફરવાનુ ંકારણ પી.ટી. ના જોઈન્ટ ઉપર િાર આવવો છે જે કેનમકલ હોઈ 

એમ ન કહી શકાય કે મીટરને પી.ટી. મળતી નહતી. પહરસ્સ્થનત અને વાતાવરણ 
મજુબ િારની resistivity વધ-ઘટ થયા કરે માટે મીટર ધીમ ુફરવાનુ ંસચોટ કારણ 
તથા સચોટ સમયગાળો મળી શકે નહીં, જેથી મીટરને િામીયરુ્કત ગણી શકાય અને 
સપ્લાયકોડ્ નોટીહફકેશન ન.ં૪/ ૨૦૧૫ ની કલમ ૬.૫૮ મજુબ ખબલ આપી શકાય. 

- અરજદારને ચેહકિંગ અનધકારીએ ચહકિંગશીટ આપેલ હતી પણ મીટર ડ્ટેા રીહડ્િંગ સેટ 
આપેલ નહીં, જે નનયમ મજુબ આપવાનો હોય છે. 

- અરજદારને જબંસુર કચેરી દ્વારા પ્રથમ ખબલ તા.૦૧.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ આપેલ જે 
મે,૨૦૧૬ થી નવેમ્બર,૨૦૧૭ સધુીનુ ંહત ુ,ં એટલે કે ૧૮ માસનુ ંખબલ આપેલ હતુ,ં પણ 
ખબલ સાથે કોઈ ગણતરી આપેલ નહીં, જે અરજદારે પાછળથી મેળવેલી.  

- અરજદારને લેબ ચકાસણી દરમ્યાન લીધેલ MRI data ની નકલ પણ અરજદારે 
કરેલ માગણી બાદ તા.૧૧.૦૧.૨૦૧૮ ના રોજ આપવામા ં આવેલી, જેના પરથી 
CGRF, DGVCL દ્વારા હકુમ કરવામા ંઆવેલો.  

- અરજદારને CGRF ના હકુમ પ્રમાણેનુ ંસધુારેલ ખબલ તા.૧૫.૦૨.૧૮ ના રોજ આપેલ 
છે જેમા ંહડ્સેમ્બર,૨૦૧૬ થી મે,૨૦૧૭ સધુીનુ ં ખબલ આપેલ છે, જ્યારે સપ્લાય કોડ્ 
નોટીહફકેશન ન.ં૪/૨૦૧૫ ની કલમ ૬.૩૩ મજુબ અરજદારને પાછલા ૬ માસનુ ંખબલ 
આપવાનુ ંથાય છે તેના બદલે ઓર્કટોબર-નવેમ્બર,૨૦૧૭ ના સમયગાળાનુ ંખબલ ન 
ગણી હડ્સેમ્બર,૨૦૧૬ થી જુન,૨૦૧૭ સધુીનુ ંખબલ ગણલે છે જે કલમ ૬.૩૩ મા ંકોઈ 
જગ્યાએ લિલે નથી. આમ વારંવાર અન્યાય થાય તેમ નનણસયો લઈને અરજદારને 
િોટા િોટા ખબલો આપવામા ંઆવે છે.  

- અરજદારે તા.૩૧.૦૧.૨૦૧૮ ની અરજીમા ં કરેલ રજૂઆતો તથા આ પત્રમા ં કરેલ 
રજૂઆતો પરથી મીટરને ધીમ ુફરવાની વાત માન્ય રાિવાથી અરજદારને અન્યાય 
થવાની પરૂી શક્યતા છે માટે સપ્લાયકોડ્ નોટીહફકેશન ન.ં૪/૨૦૧૫ ની કલમ ૬.૩૩ 
મજુબ િોટી રીતે ગણતરી કરી આપેલ ખબલ રદ્દ કરવુ.ં અરજદારે પરુતા પરુાવા 
અને સાચી રજૂઆતો થકી સાખબત કરેલ છે કે મીટર િામીયરુ્કત ગણી શકાય માટે 
સપ્લાયકોડ્ નોટીહફકેશન ન.ં૪/૨૦૧૫ ની કલમ ૬.૩૩ અને સપ્લાયકોડ્ નોટીહફકેશન 
ન.ં૪/૨૦૧૫ ની કલમ ૬.૫૮ મજુબ ખબલ આપવુ.ં   
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૩.૦. સનુવણી દરમ્યાન સામાવાળાએ નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર જબંસુર તાલકુાના ગામ દેવલા િાતે પ્લોટ ન.ં૧૧ અને ૧૨ મા,ં મે. સાજીદ સોલ્ટ 

વર્કસસના નામે ગ્રાહક ન.ં ૦૩૧૪૯/૦૦૪૫૦/૦ થી ૭૫ હક.વોટ કરારીત વીજભારનુ ંઔદ્યોખગક 
હતેનુ ુ ંવીજ જોડ્ાણ તા. ૨૬.૦૩.૧૯૯૩ થી ધરાવે છે.   

૩.૨. અરજદારના સદર વીજ જોડ્ાણનુ ંચેકીંગ તા.૧૪.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ ચેકીંગશીટ ન.ં૨૭૧૩ 
મજુબ કરવામા ંઆવેલ. 

 મીટરની નવગત:  
 Make:  Secure. 3 x 100/5 Amp. Meter No. DGS-02115 
 Meter Type: E3T-105                    Revolution: 400 Imp.KWh 
  
 Parameters of the meter:  

(A) Meter reading: 1717539 Kwh.           7225 KVArh(leg) 
    367602 KVArh(lead)     1717909 KVAh 
    50.5 KW MD       4261.9 CMD   

 R-phase Y-phase B-phase 

Instantaneous Voltage 36.1 V 218.1 V 228.8 V 

Instantaneous current 90.26 I 85.13 I 83.03 I 

       

(B) Accucheck meter reading: 
 P1 253.89    C1 88.40 

          P2 257.44    C2 83.62 

          P3 253.15    C3 82.53 

 Power Factor: 0.864 
 Calculated % error= -46.81 % (meter slowness) 
  
 Result of Clip-on meter:  

R-phase Y-phase B-phase 

238.9 V 239.8 V 252.1 V 

84.4 Amp. 82.1 Amp. 81.1 Amp. 

  

 સદર મીટર બદલવા અંગ ેચેકીંગ અનધકારી દ્વારા નોંધ કરવામા ંઆવેલ. 
૩.૩. તા.૧૮.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ ચકેીંગ શીટ ન.ં ૩૩૫૦ મજુબ સદર મીટર બદલવામા ંઆવેલ તે 

વિતે મીટરના હડ્સપ્લે પેરામીટર નીચે મજુબ નોંધવામા ંઆવેલ.  
 R-phase Y-phase B-phase 

Instantaneous Voltage 23.2 V 233.1 V 224.2 V 

Instantaneous Current 85.12 A 88.8 A 83.3 A 

 

 સદર મીટરને મીટર પેટી સહહત સીલ કરી લબેોરેટરીમા ંચકાસણી માટે કબ્જજે લેવામા ંઆવેલ. 
૩.૪. તા.૨૯.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ ભરૂચ િાતે લેબોરેટરીમા ંચકાસણી શીટ ન.ં૬૨૭ મા ંનોંધ કયાસ 

મજુબ સદર વીજ મીટરનુ ંરીહડ્િંગ ૧૭૨૦૯૧૬ Kwh જણાયેલ, જેમા ંવીજ મીટર તથા સીલો 
બરાબર માલમુ પડ્લે અને ગેરરીતી અંગે કોઈ પરુાવા માલમુ પડ્લે નહીં. વીજમીટરને 
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યથાવત સ્સ્થનતમા ંincoming cable મા ંસપ્લાય આપી ચેક કરતા ંમીટરના હડ્સપ્લે પર 
નીચે મજુબ જણાયેલ. 

 R-phase: 81.3V.  Y-phase: 201.7V.  B-phase: 190.2V. 
  

 મીટર બોિના અંદરના ભાગે ચેક કરતા ંR-phase PT માટે કેબલ સાથે જોડ્વામા ંઆવેલ 
વાયરના જોઈન્ટ પર િાર લાગી જવાથી મીટરની PT ને પરૂતો સપ્લાય મળતો ન હોવાનુ ં
જણાયેલ. સદર મીટરનો MRI data મેળવવામા ંઆવેલ જેનો અભ્યાસ કરતા ંસદર મીટર 
મે,૨૦૧૬ થી ધીમ ુફરત ુ ંહોવાનુ ંમાલમુ પડ્લે. 

૩.૫. પત્ર ન.ં ૪૨૪૨ તા.૦૧.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ સદર મીટર ૪૬.૮૧% ધીમ ુફરત ુ ંહોવાનુ ંજણાયેલ 
હોઈ, તેમજ MRI data નો અભ્યાસ કરતા ં મે,૨૦૧૬ થી નવેમ્બર,૨૦૧૭, એટલે કે  
તા.૧૮.૧૧.૨૦૧૭ ના સમયગાળા માટેનુ ં પરુવણી વીજખબલ રૂ. ૨૦,૭૨,૯૬૭.૬૯ નુ ં
આકારવામા ંઆવેલ.  

૩.૬. અરજદારના વીજસ્થાપન પરનો વીજ વપરાશ નીચે મજુબ નોંધાયેલ છે.    
Sr. 
No. 

Month Reading date Reading Consu- 
mption 

No. of 
days 

Average 
per day 

1 May billed in June-15 13.05.15 1014590 50955 24 2123.1 

2 June billed in July-15 16.06.15 1050470 35880 34 1055.3 

3 July billed in Aug.15 16.07.15 1050869 399 30 13.3 

4 Aug. billed in Sept.15 14.08.15 1050869 0 29 0 

5 Sept. billed in Oct.15 08.10.15 1082523 31654 55 575.5 

6 Oct. billed in Nov.15 14.10.15 1109543 27020 6 4503.3 

7 Nov. billed in Dec.15 19.11.15 1160847 51304 36 1425.1 

8 Dec. billed in Jan.16 17.12.15 1204607 43760 28 1562.9 

9 Jan. billed in Feb.16 12.01.16 1241752 37145 26 1428.7 

10 Feb. billed in March,16 16.02.16 1281647 39895 35 1139.9 

11 March billed in Apr.16 14.03.16 1318002 36355 27 1346.5 

12 Apr. billed in May,16 14.04.16 1366402 48400 31 1561.3 

13 May billed in June-16 19.05.16 1412105 45703 35 1305.8 

14 June billed in July-16 17.06.16 1430327 18222 29 628.3 

15 July billed in Aug.16 19.07.16 1430332 5 32 0.2 

16 Aug. billed in Sept.16 17.08.16 1430332 0 29 0 

17 Sept. billed in Oct.16 16.09.16 1430332 0 30 0 

18 Oct. billed in Nov.16 16.10.16 1449115 18783 30 626.1 

19 Nov. billed in Dec.16 17.11.16 1479185 30070 32 939.7 

20 Dec. billed in Jan.17 16.12.16 1505319 26134 29 901.2 

21 Jan. billed in Feb.17 13.01.17 1529380 24061 28 859.3 

22 Feb. billed in March,17 14.02.17 1553091 23711 32 741.0 

23 March billed in Apr.17 15.03.17 1577023 23932 29 825.2 

24 Apr. billed in May,17 17.04.17 1614846 37823 33 1146.2 

25 May billed in June-17 24.05.17 1654086 39240 38 1032.6 

26 June billed in July-17 21.06.17 1666335 12249 28 437.5 

27 July billed in Aug.17 14.07.17 1666335 0 23 0 

28 Aug. billed in Sept.17 12.08.17 1666335 0 32 0 

29 Sept. billed in Oct.17 13.09.17 1666335 0 32 0 

30 Oct. billed in Nov.17 14.10.17 1689929 23594 31 761.1 

31 Nov. billed in Dec.17 18.11.17 1720916 30987 35 885.3 

 

૩.૭. અરજદારને મે,૨૦૧૬ થી તા.૧૮.૧૧.૨૦૧૭ સધુીના સમયગાળા માટે ૪૬.૮૧% મીટર ધીમ ુ
ફરવા બાબતનુ ં પરુવણી વીજખબલ આપવામા ં આવેલ હતુ.ં ફોરમના ચકુાદા મજુબ 
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જાહરેનામા ન.ં૪/૨૦૧૫ ની કલમ ન.ં ૬.૩૩ મજુબ વીજખબલ તા.૧૬.૧૨.૨૦૧૬ થી 
તા.૨૧.૦૬.૨૦૧૭ ના સમયગાળા માટે આપવાનુ ંસચૂન કરેલ હોઈ, તે મજુબ વીજખબલની 
આકારણી કરવામા ંઆવેલ છે, જે નનયમ મજુબ છે. વધમુા ંMRI data નો અભ્યાસ કરતા ં
તા.૧૭.૧૦.૨૦૧૬ થી તા. ૧૬.૦૯.૨૦૧૭ ના સમયગાળા દરમ્યાન સતત ૩૩૩ હદવસ ૧૧ કલાક 
૫૯ નમનનટ  સધુી  voltage  imbalance  events નોંધાયેલા છે, જે મીટરને સતત R-

phase  ઓછા વોલ્ટેજ મળ્યા છે તે બતાવે છે.  
 ફોરમના હકુમમા ંકરવામા ંઆવેલ નોંધ મજુબ અરજદારના વીજસ્થાપન પર જુન,૨૦૧૫ થી 

મે,૨૦૧૬ સઘુી વીજ વપરાશ ૩૫૦૦૦ હક.વોટ થી ૫૧૦૦૦ હક.વોટ પ્રનત માસ જોવા મળેલ 
છે, જ્યારે જુન,૨૦૧૬ થી વીજ વપરાશ અડ્ધો નોંધાયેલ છે, જેથી વીજ મીટર ૪૬.૮૧ % 
ધીમ ુફરત ુ ંહોય તેની પષુ્ષ્ટ આપે છે. અરજદારનુ ંવીજ જોડ્ાણ seasonal હોઈ, જુલાઈ, 

ઓગષ્ટ અને સપ્ટેમ્બર માસનો વીજ વપરાશ શનૂ્ય આવેલ છે.  
૩.૮. અરજદારના  વીજ જોડ્ાણની સ્થળ તપાસ દરમ્યાન મીટરની accuracy test  લેતા ં

૪૬.૮૧% ધીમ ુફરત ુ ંમાલમુ પડ્લે છે. મીટરની વધ ુચકાસણી દરમ્યાન મીટરની R-phase 

PT ના જોઈન્ટમા ંિાર લાગવાને કારણે મીટરની નહીવત વોલ્ટેજ મળેલ છે. ફોરમ દ્વારા 
પણ મીટર અંગેની ઉપયુસર્કત બાબતોને ધ્યાનમા ંલઈને ચકુાદો આપવામા ંઆવેલ છે, જે 
નનયમ મજુબ હોઈ, ફોરમનો ચકુાદો માન્ય રાિવા સામાવાળાએ નવનતંી કરી.        

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

દસ્તાવેજી પરુાવાઓને આધારે નીચે મજુબના નનણસય ઉપર આવુ ંછ.ં 
૪.૧. પેરા ન.ં૩.૧મા ં દશાસવ્યા મજુબ અરજદાર ઔદ્યોગીક હતેનુ ુ ંLTMD Tariffનુ ં વીજજોડ્ાણ 

ધરાવે છે. જેમા ંઅરજદારે Seasonal Tariff વર્સ ૨૦૧૭ માટે સ્વીકારેલ છે. 
૪.૨. અરજદારની રજૂઆત અન્વયે સામાવાળા દ્વારા મીટરના MRI report ની નકલ અરજદારને 

તેઓની માગણી બાદ આપવામા ંઆવેલ છે. તા.૦૧.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ આપવામા ંઆવેલ 
પરુવણી વીજખબલની સાથે પરુવણી વીજખબલની ગણતરીની શીટ સામેલ કરેલ નથી. 
ફોરમના તા.૦૬.૦૧.૨૦૧૮ ના હકુમ અન્વયે સામાવાળા દ્વારા તા.૧૫.૦૨.૨૦૧૮ ના રોજ 
પરુવણી વીજખબલ સધુારી અને તેનુ ંગણતરી પત્રક અરજદારને મોકલેલ છે, જેની સામે 
અરજદારે ૩૩% રકમ તા.૨૦.૦૨.૨૦૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ તે અંગેના પરુાવા રજૂ કરેલ 
છે. ફોરમ દ્વારા અરજદારની ગેરહાજરીમા ંએક તરફી ચકુાદો આપેલ છે.  તે અંગ ેઅરજદારને 
સનુવણી દરમ્યાન પછૂતા ંઅરજદારે નવદ્યતુ લોકપાલ દ્વારા નનણસય કરવા નવનતંી કરી, જેથી 
સદર ફહરયાદની રજૂઆતને માન્ય રાિવામા ંઆવેલ. 

૪.૩. અરજદારના સદર વીજજોડ્ાણનુ ંચેહકિંગ તા.૧૪.૧૧.૨૦૧૭ના રોજ ચેહકિંગ શીટ No.2713 

મજુબ કરવામા ંઆવેલ છે. ચેહકિંગ શીટમા ંકરવામા ંઆવેલ નોંધ મજુબ મીટરની error  

–46.41% (meter slowness) દશાસવેલ છે. 
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મીટરના હડ્સપ્લે પેરામીટસસ મજુબ R-phase voltage 36.01 V દશાસવેલ છે. (પેરા ન.ં૨.૩ 
મા ં દશાસવ્યા મજુબ અરજદારે મીટરના MRI પેરામીટસસ તથા મીટરના હડ્સપ્લેના 
પેરામીટસસના આધારે મીટરની slowness 38% ગણેલ છે.  
મીટરની ચકાસણી દરમ્યાન મીટરના પેરામીટસસ નીચે મજુબના નોંધવામા ંઆવેલ છે. 
P1 = √3 = 𝑉𝑎𝑣𝑔.  𝐼𝑎𝑣𝑔.  CosØ 
P1 = 20.73 

Accucheck meter મા ંનોંધાયેલ પેરમીટસસ મજુબ : 
P2 =   √3 = 𝑉𝑎𝑣𝑔.  𝐼𝑎𝑣𝑔.  CosØ 

P2 = 32:39 
% error = 32.39 – 2073 x 100/32.39 = 36% slow. 

ઉપયુસર્કત સ્થળ તપાસણી દરમ્યાન નોંધવામા ંઆવેલ પેરામીટસસ તેમજ પેરા ન.ં૨.૩ મા ં
MRI report ને ધ્યાને લઈ ગણવામા ંઆવેલ મીટર ની error મજુબ મીટર ૩૬%  થી 
૩૮% ની વચ્ચે ધીમ ુફરત ુ ંહોવાનુ ંમાની શકાય. સ્થળ ચકાસણી દરમ્યાન એક્યચુેક મીટર 
દ્વારા નોંધવામા ંઆવેલ મીટરના પેરામીટસસ મજુબ મીટરની error 36% ફખલત થાય છે, 

જે માન્ય રાિી શકાય. 
૪.૪. મીટર ન.ં DGS02115 નો MRI તા. ૨૯.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ read કરવામા ંઆવેલ છે, જે 

નીચે મજુબ છે. 
 Meter Class:  Class 1.0.  Meter PT rating: 240V. 
 Meter constant: 400Pulses/Kwh. Meter CT rating: 1000 A/5A 

મીટરના cumulative event ની summary નીચે મજુબ જોવા મળેલ છે.   

  Event Type Occurrence Date 
& Time 

Restoration Date & 
Time 

Duration/Status 
(yy:ddd:hh:mm) 

Current Without Volts L2 17-02-2014 12:15 17-02-2014 13:45 00:000:01:29 

Tamper Occurrence Count 11 Cumulative Duration 00:004:12:05 

Current Without Volts L1 17-02-2014 12:15 17-02-2014 13:45 00:000:01:29 

Tamper Occurrence Count 15 Cumulative Duration 00:003:19:18 

Voltage Imbalance 25-05-2016 19:03 25-05-2016 21:17 00:000:02:13 

Tamper Occurrence Count 37 Cumulative Duration 01:071:17:50 

Meter Power Off 15-09-2017 22:32  Yet Not Restored 

Tamper Occurrence Count 25 Cumulative Duration 00:011:13:22 

Current Missing L3 16-09-2017 04:35 16-09-2017 09:06 00:000:04:31 

Tamper Occurrence Count 15 Cumulative Duration 00:003:03:59 

Current Missing L1 16-09-2017 04:35 16-09-2017 09:06 00:000:04:31 

Tamper Occurrence Count 9 Cumulative Duration 00:002:12:28 

Current Missing L2 16-09-2017 18:48 17-09-2017 08:38 00:000:13:49 

Tamper Occurrence Count 13 Cumulative Duration 00:002:18:03 

Total Occurred Tampers 149 

 

૪.૫. અરજદારના સદર મીટરને લેબોરેટરીમા ંચકાસણી દરમ્યાન પેરા ન.ં ૩.૪ મા ંદશાસવ્યા મજુબ 
R-phase PT ના કેબલ વાયર સાથે િાર લાગી જવાના કારણોસર મીટરની PT ને પરૂતો 
સપ્લાય મળેલ નથી. સદર મીટર ન.ં DGS-02115 ના MRI data નો અભ્યાસ કરતા ં
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પણ Tampered data મા ંકરેલ નોંધ મજુબ Voltage Imbalance Event તા.૧૭.૧૦.૧૬- 
૧૫:૪૩ થી તા.૧૬.૦૯.૧૭ – ૦૩:૪૨, કુલ ૦૦:૩૩૩:૧૧:૫૯, એટલે કે ૩૩૩ હદવસ, ૧૧ કલાક, 

૫૯ નમનનટ સધુી સતત જોવા મળેલ છે. તેમજ તા.૨૨.૦૯.૧૭ – ૧૩:૦૪ થી તા.૨૯.૧૧.૧૭ – 
૧૨:૫૫ ના સમયગાળામા ં ૦૦:૦૬૭:૨૩:૫૦, એટલે કે ૬૭ હદવસ, ૨૩ કલાક, ૫૦ નમનનટ 
સધુી   સતત  જોવા  મળેલ છે.  આમ ઉપયુસર્કત Voltage Imbalance  Event, જે  
મીટરમા ં સતત  નોંધાયેલી  જણાય  છે  તે  પરથી  મીટરને  R-phase મા ંvoltage  

સપ્લાય પરૂતો મળેલ  હોય  તેમ  જણાત ુ ં નથી, જે  નવગતો  મીટરની લેબોરેટરી ચકાસણી 
દરમ્યાન પણ નોંધવામા ંઆવેલ છે, એટલે કે મીટરે સદર સજંોગોમા ં ૩૬% ઓછા વીજ 
વપરાશની નોંધણી કરેલ છે.  

૪.૬. મીટરની એક્યરેુસીને ધ્યાને લતેા ં ગજુરાત નવદ્યતુ નનયતં્રક આયોગના સપ્લાય કોડ્ 
જાહરેનામા ન.ં૪/૨૦૧૫ ની કલમ ૬.૩૩ વચંાણ ેલઈ શકાય, જે નીચે મજુબ છે.  

 કલમ ૬.૩૩: “પરવાનદેાર, પરીિણની તારીિથી બ ેકામકાજના હદવસમા ંપહોંચ – પત્ર 
હઠેળ ગ્રાહકન ે પરીિણ અહવેાલ રવાના કરવાનો રહશે.ે િામીપણૂસ મીટરના કેસમા,ં 
અનધકતમ છ મહહનાની મદુત અથવા છેલ્લા પહરિણની તારીિથી મદુત, બમેાથંી જે ઓછ ં
હોય ત ેપ્રમાણનેો સધુારો પરીિણ અહવેાલોના આધારે પછીના ખબલમા ંસરભર કરાશ.ે” 

 અરજદારના સદર મીટરની ચકાસણી તા.૧૪.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ કરવામા ંઆવેલ છે તથા 
તા.૧૮.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ મીટર બદલવામા ંઆવેલ છે, તથા તા.૨૯.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ 
મીટરનો MRI report મેળવવામા ંઆવેલ છે. તા. ૧૮.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ મીટરનુ ંવાચંન 
૧૭૨૦૯૧૬ KWh નોંધવામા ંઆવેલ છે. મીટરનુ ંતા.૨૪.૦૫.૨૦૧૭ નુ ંવાચંન ૧૬૫૪૦૮૬ 
નોંધાયેલ છે. આમ તા.૨૪.૦૫.૨૦૧૭ થી તા. ૧૮.૧૧.૨૦૧૭ ના સમયગાળાનો વીજ વપરાશ 
૧૭૨૦૯૧૬ – ૧૬૫૪૦૮૬ = ૬૬૮૩૦ KWh unit, તેમજ મીટર ધીમ ુફરવાની ટકાવારી ૩૬% 
લેિે ૬૬૮૩૦ x ૩૬/૬૪ = ૩૭૫૯૨ KWh unit નુ ંવીજ વપરાશ મજુબ પરુવણી ખબલ 
બનાવી શકાય.  

 ફોરમ દ્વારા અરજદાર seasonal consumer હોવાના કારણે વીજ જોડ્ાણની ચકાસણી 
તા.૧૪.૧૧.૨૦૧૭ મજુબ મીટરને ધીમ ુ ફરવાની ૪૬.૮૧% પ્રમાણ ે ઓગષ્ટ,૨૦૧૭ થી 
ઓર્કટોબર,૨૦૧૭ seasonal period ના સમયગાળાને ગણતરીમા ં લીધા વગર તેની 
અગાઉના ૬ માસનો સમયગાળો, એટલે કે  હડ્સેમ્બર,૨૦૧૬ થી મે,૨૦૧૭ ના સમયગાળા 
મજુબ વીજ વપરાશને ધ્યાને લઈ પરુવણી વીજખબલ બનાવવામા ંઆવેલ છે. એટલે કે 
seasonal period ના વીજ વપરાશને અનધકતમ ૬ માસની અવનધના સમયગાળામા ં
ગણતરીમા ંલેવામા ંઆવેલ નથી, જે ઉપયુસર્કત કલમ ૬.૩૩ સાથે  સસુગંત ન હોઈ, સામાવાળા 
દ્વારા તા.૧૫.૦૨.૨૦૧૮ ના રોજ આપવામા ંઆવેલ વીજખબલ માન્ય રાિી ન શકાય. અરજદારે 
રજૂઆત અન્વયે કલમ ૬.૫૮ મજુબ વીજખબલ બનાવવાની અરજ કરેલ છે, પરંત ુ

અરજદારના સદર મીટરની ચકાસણી દરમ્યાન તેની ગનત મયાસદામા ં ઉદ્દભવેલ િનતના 
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કારણોસર મીટરની એક્યરેુસી ટેસ્ટ મજુબ પ્રાપ્ત થયેલ મીટરની િનતને ધ્યાને લઈ Supply 

Code Regulation કલમ ૬.૩૩ મજુબ જ પરુવણી વીજખબલ બનાવી શકાય.  
૪.૭. ઉપયુસર્કત અવલોકનોને ધ્યાને લેતા,ં તેમજ પેરા ન ં ૪.૬ ની નવગતને ધ્યાને લેતા,ં 

અરજદારના મીટરની તા.૧૪.૧૧.૨૦૧૭ ની ચકાસણી અન્વયે પરુવણી વીજખબલ સધુારી 
અરજદારને હદન ૩૦ મા ંમોકલી આપવા આદેશ કરવામા ંઆવે છે. સદર હકુમની અમલવારી 
અંગેનો અહવેાલ હદન ૬૦ મા ંઅતે્રની કચેરીને મોકલી આપવો.  

૪.૮. આ રીતે ઉપયુસર્કત પેરા ન.ં ૪.૭ મજુબ હકુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૯. િચસ અંગ ેકોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૧૦. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરવામા ંઆવે છે. 
   
 
 
 
         (હદલીપ રાવલ) 
         નવદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૨૩.૦૩.૨૦૧૮. 


