
  Case No.50/2017 

Page 1 of 6 
 

ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેશ િ.ં૫૦/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી આચાયયશ્રી 
   સરકારી પોલીટેકિીક કોલોિી, સ્ટાફ ક્િાટયર ઈ-૪,  
   ભજુ-કચ્છ – ૩૭૦૦૦૧.  
 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી બી.જી.ભાખંર, વિન્ન્સપાલ, સરકારી પોલલટેકિીક, ભજૂ   
  

વિરૂધ્ધ 
 

સામાિાળા : શ્રી કાયયપાલક ઇજિેર,  
પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
વિભાગીય કચેરી, પાિર હાઉસ ક્પાઉન્ડ, ભજુ-૩૭૦૦૦૧. 
 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી કે. આર. િરસાિી,  કાયયપાલક ઇજિેર, પીજીિીસીએલ, ભજુ. 
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, ભજુિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી 
ફરરયાદ િ.ંપીજી ૦૧/ ૦૦૨/ ૨૦૧૭-૧૮ અન્િયે અપાયેલ હકુ્મ ક્રમાકં ૩૫૫ 
તા.૧૦.૦૫.૨૦૧૭ થી િારાજ થઇ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે, જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ 
રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં ૫૦/ ૨૦૧૭ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી 
તા.૨૦.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિી. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. સરકારી પોલીટેકિીક, ભજુ ક્િાટયર ઈ-૪ મા ંકોઈ સ્ટાફ રહતેો િ હતો. સદર ક્િાટયર ઈ-૪ 

મા ંિીજ િપરાશ પણ થતો િથી. સામાિાળા દ્વારા આપિામા ંઆિેલ િીજ બીલોમા ંપણ 
પાછલી બાકી પડતી કોઈ રકમ દશાયિેલ િથી.  

૨.૨. સદર  ક્િાટયસયમા ંસામાિાળા દ્વારા િીજ મીટર બહારિી બાજુ લગાિેલ છે. મીટર રીડર 
મીટરિા િાચંિ માટે દર માસે આિે છે તે ક્િાટયસયિી બહાર પોચયમા ંલગાડલે મીટરનુ ં
િાચંિ કરી શકે છે.  
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૨.૩. સામાિાળા દ્વારા િિે્બર,૨૦૧૬નુ ંતા.૨૧.૧૧.૨૦૧૬નુ ંિીજબીલ ૮૪૧ યવુિટનુ ંઆપિામા ં
આિેલ છે. સામાન્ય સજંોગોમા ંસદર ક્િાટયરમા ં૬૦યિુીટ િવત માસ િીજ િપરાશિા બીલો 
આપિામા ંઆિે છે. આમ સામાિાળા દ્વારા િિે્બર,૨૦૧૬ મા ંિધ ુિીજ યવુિટનુ ંિીજબીલ 
આપિામા ંઆિેલ છે.  

૨.૪. અરજદાર દ્વારા સદર સ્ટાફ ક્િાટયર તા.૦પ.૧૧.૨૦૧૬થી તેિા કમયચારીિે  ફાળિામા ંઆિેલ 
છે. સામાિાળા દ્વારા આ આગાઉ શનૂ્ય યવુિટિા િીજબીલો આપિામા ંઆિેલ છે તે િખતે 
ખરેખર િીજ િપરાશ િ હતો. સદર ક્િાટયસય પોલલટેકિીક કોલેજિી ગ્રાન્ટમાથંી બિાિેલ 
હોઈ તેિો ઉપયોગ પોલલટેકિીકિા કમયચારીિે ફાળિિામા ં આિે છે. અરજદારે સદર 
ક્િાટયરિો કબજો પરત મેળિિા અંગેિા તા.૨૩.૦૬.૨૦૧૬િા પત્રિી િકલ રજૂઆત સાથે 
સામેલ કરી.  

૨.૫. સદર િીજ જોડાણિા છેલ્લા એક િરસિા િીજબીલો તપાસતા ંપણ આટલો િીજ િપરાશ 
િોંધાયેલ િથી.  MRI રીપોટયમા ંદશાયવ્યા મજુબ િીજ િપરાશિી િોંધણીમા ંભલૂ હોય તેમ 
જણાય છે. અરજદારે ક્િાટયર િ ંઈ-૪ િી િીજળીિા િપરાશિા િીજ બીલો િીચે મજુબ 
દશાયિેલ.   
Month Units Remark 

June,2016 16  

July,2016 0  

August,2016 0  

September,2016 0  

October,2016 0 Rs.99/- paid (Bill No.XD 277745)  

November,2016 841  

December,2016 34  

January,2017 72  

February,2017 40  

March,2017 57  

April,2017 60  

May,2017 77  

 
૨.૬. અરજદારે મીટરિા MRI રીપોટયિી િકલ તથા મીટરનુ ં સ્થળ દશાયિતો ફોટો રજૂ કરેલ. 

અરજદારે સદર મીટરમા ંિોંધાયેલ િધ ુિીજ િપરાશિા િીજબીલ અંગે ન્યાય આપિા 
વિિતંી કરી.   

૨.૭. અરજદારે તા.૨૩.૦૮.૨૦૧૭િા રોજ સરકારી પોલલટેકિીક, ભજુિા Quarter possession 

history રજૂ કરી તેમજ મકાિ ફાળિણીિો પત્ર િ.ં૧૪૬૧ તા.૦૫.૧૧.૨૦૧૬િી િકલ રજૂ 
કરી.જે મજુબ  ક્િાટયરિ.ંઈ-૪ શ્રીએમ.જે.દેસાઈિે તા.૨૨.૦૧.૨૦૧૩ થી તા.૨૩.૦૬.૨૦૧૬િા 
સમય માટે ફાળિામા ંઆિેલ. ત્યાર બાદ તા.૦૨.૧૧.૨૦૧૬િા રોજથી શ્રી એિ.જે.પટેલિે 
ફાળિિામા ંઆિેલ છે.   
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૩.૦. સિુાિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧.  અરજદારે ગ્રાહક િ.ં ૩૮૯૧૧/૦૪૩૨૬/૫, િાયબ કાયયપાલક ઈજિેર (R&B), C/o. 

વિન્ન્સપાલ, ગિમેન્ટ પોલલટેકિીક કોલેજિા ક્િાટયર િ.ં E-4 િા િીજ િપરાશિી ફરરયાદ 
કરેલ છે.  

૩.૨. સદર ગ્રાહક  િ.ં ૩૮૯૧૧/૦૪૩૨૬/૫ નુ ંમાસ જુલાઈ,૨૦૧૬ થી ઓક્ટોબર,૨૦૧૬ સધુી ‘૦’ 
યવુિટિા િીજબીલો લેજર પર બિાિિામા ં આિેલ છે, પરંત ુ િિે્બર,૨૦૧૬ મા ં
અરજદારિા સદર િીજ જોડાણિા સ્થળ પરિા િાચંિ મજુબ મીટરમા ં૮૪૧ યવુિટિો િીજ 
િપરાશ િોંધાયેલ છે, જે મજુબ િીજબીલ રૂ.૬૪૧૭/- નુ ંબિાિિામા ંઆિેલ છે. 

૩.૩. પેરા િ.ં૩.૨ મા ંદશાયિેલ િીજબીલ બાદ અરજદારે મીટર ફાસ્ટ હોિા અંગેિી લેલખત ફરરયાદ 
કરેલ જે અન્િયે તા.૧૬.૧૨.૨૦૧૬ િા રોજ સદર મીટર બદલિામા ંઆિેલ. િોફોમાય-૧૫ 
મજુબ મીટરિી વિગત િીચે મજુબ છે.  

Particulars New meter Old meter 

Meter No. PG758743 GS043102 

Amp. 10x60 10x60 

Make L&T SEMS 

Reading 00000.0 14918 

     
તા.૦૯.૦૧.૨૦૧૭ િા રોજ મીટરિે લેબોરેટરીમા ંચકાસણી કરિામા ંઆિેલ, જેમા ંમીટરિી 
એક્યરેુસી +૦.૩૨% દશાયિેલ, જે within limit જણાયેલ. 

૩.૪. સદર મીટરિો MRI report પણ મેળિિામા ં આિેલ, જેિો અભ્યાસ કરતા ં મરહિા 
િમાણેિો િીજ િપરાશ િીચે મજુબ જાણિા મળેલ.  

  

Sr.No. Month Consumption 

1. July,2016 110 units 

2. August,2016 691 units 

3. November,2016 52 units 

4. December,2016 18 units 

 

૩.૫. મીટર રીડર દ્વારા પેરા િ.ં ૩.૪ મા ંદશાયિેલ માસમા ં ‘0’ યવુિટિા ંિીજબીલ બિાિિામા ં
આિેલ છે, પરંત ુMRI રીપોટય  મજુબ મીટરમા ંિોંધાયેલ િીજ િપરાશ અરજદારિા િીજ 
િપરાશ મજુબ સસુગંત છે. અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ િિે્બર,૨૦૧૬નુ ં૮૪૧ યવુિટનુ ં
િીજબીલિી રકમ ભરિાપાત્ર છે.   

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

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણયય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. અરજદારનુ ંપેરા િ.ં ૨.૧ મા ંદશાયિેલ ક્િાટયર િ.ં ઈ-૪ નુ ંિીજ જોડાણ ઘરિા િીજ િપરાશ 

માટે સ્થાવપત કરાયેલ છે. સદર િીજ જોડાણ િાયબ કાયયપાલક ઈજિેર (R&B), C/o. 

વિન્ન્સપાલ, ગિમેન્ટ પોલલટેકિીક કોલેજ, ક્િાટયર િ.ં E-4 િા િામે ગ્રાહક 
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િ.ં૩૮૯૧૧/૦૪૩૨૬/૫ થી સામાિાળાિા કન્્યમુર પસયિલ લેજર ( 145 PRT )  મા ંિોંધેલ 
છે, જેિો ટેરીફ RGPU છે તથા કરારીત િીજભાર ૬.૫ રક.િો. છે.  

 અરજદારિા જણાવ્યા મજુબ સદર ક્િાટયર ખાલી હોિાથી તેમા ંિીજ િપરાશ બધં હતો. 
આશરે ત્રણ માસ દર્યાિ િીજ િપરાશ થયેલ િ હતો. સદર ક્િાટયર ઓક્ટોબર, ૨૦૧૬ 
મા ંallot કરિામા ંઆિેલ છે. 

 ૪.૨. િિે્બર,૨૦૧૬મા ંિધ ુિીજ િપરાશ િોંધાયેલ હોઈ, પેરા િ.ં૩.૨મા ંજણાવ્યા મજુબ  સદર 
િીજ જોડાણિાળં મીટર સામાિાળા દ્વારા પેરા િ.ં૩.૩ મા ંદશાયવ્યા મજુબ બદલિામા ંઆિેલ 
છે.બદલિામા ંઆિેલ મીટરિી ચકાસણી મીટર ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરીમા ંતા.૦૯.૦૧.૨૦૧૭ િા 
રોજ કરિામા ંઆિેલ છે, જેમા ંમીટરિી એક્યરેુસી within limit માલમુ પડલે છે. સદર 
મીટરિો MRI data સામાિાળા દ્વારા તા.૨૩.૦૧.૨૦૧૭ િા રોજ મેળિિામા ંઆિેલ છે જે 
મજુબ મીટર Main Energy Registers િીચે મજુબ િોંધાયેલ માલમુ પડલે છે.  

 M.No. GSO 43102.  10-60 Amp. Date of MRI: 23.01.2017.  
History Billing date as per 

MRI. 
Kwh  Diff. 

Current - 14917.8 0 

1. 01.01.17 14917.8 17.9 

2. 01.12.16 14899.9 52.3 

3. 01.11.16 14847.3 0 

4. 01.10.16 14847.3 0 

5. 01.09.16 14847.3 691 

6. 01.08.16 14156.3 109.9 

7. 01.07.16 14046.4 17.3 

8. 01.06.16 14029.1 0 

9. 01.05.16 14029.1 2.5 

10. 01.04.16 14026.6 0 

11. 01.03.16 14026.6 0 

12. 01.02.16 14026.6  

    
૪.૩. પેરા િ.ં ૨.૪ મા ંદશાયવ્યા મજુબ આચાયય, સરકારી પોલલટેકિીક, ભજૂ દ્વારા ક્િાટયર ખાલી 

કયાય બાબતિો તા.૨૩.૦૬.૨૦૧૬ િો પત્ર રજૂ કરિામા ં આિેલ., જેમા ં સદર મીટરમા ં
િોંધાયેલ મીટર િાચંિ ૧૪૦૪૬ દશાયિેલ છે, જે ઈ-૪ ક્િાટયર શ્રી એમ.જે.દેસાઈ દ્વારા ખાલી 
કરીિે એ.યાદિિે આચાયય, સરકારી પોલલટેકિીક, ભજૂ દ્વારા ક્િાટયર પરત મેળિતી િખતનુ ં
મીટરનુ ંિાચંિ છે, જ્યારે મીટરિા MRI report મા ંમીટરનુ ંિાચંિ તા.૦૧.૦૬.૨૦૧૬ િા 
રોજ ૧૪૦૨૯.૧ અિે તા.૦૧.૦૭.૨૦૧૬ િા રોજ ૧૪૦૪૬ િોંધિામા ંઆિેલ છે. ત્યાર બાદ 
સદર િીજ જોડાણિા મીટરમા ં MRI data મજુબ િીજ િપરાશ જુલાઈ,૨૦૧૬ તથા 
ઓગસ્ટ,૨૦૧૬ મા ં િપરાયેલ માલમુ પડલે છે. સામાિાળાિા મીટર રીડર દ્વારા 
િિે્બર,૨૦૧૬ મા ં૮૪૧ યવુિટનુ ંિીજબીલ આપિામા ંઆિેલ છે.  
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 સામાિાળાિા PRT-145 મજુબ િીજ િપરાશ િીચે મજુબ છે.  

Period Present 
reading 

Past 
reading 

Consum-
ption 

Date of  
reading 

Feb. billed in 
March,2016  

14026 14026 0  

Mar. billed in Apr.2016 14026 14026 0 16.03.16 

Apr. billed in May,2016 14026 14026 0 24.04.16 

May billed in June,2016 14026 14026 0  

June billed in July,2016 14042 14026 16 19.06.16 

July billed in Aug.2016 14042 14042 0  

Aug. billed in Sept.2016 14042 14042 0 01.09.16 

Sept. billed in Oct.2016 14042 14042 0  

Oct. billed in Nov.2016 14042 14042 0 24.10.16 

Nov. billed in dec.2016 14883 14042 841 21.11.16 

Dec. billed in Jan.2017 14917 14883 34  

Jan. billed in Feb.2017 1 14918 1 ‘C’ 

 

 સદર િીજ િપરાશિી િોંધ તેમજ મીટરિા MRI reportિી િોંધ મજુબ સામાિાળાિા 
મીટર રીડર દ્વારા મીટર િાચંિમા ંતા.૦૧.૦૯.૨૦૧૬ િા િાચંિમા ંભલૂ કરેલ હોય તેમ 
જણાય છે. મીટર રીડર દ્વારા તા.૦૧.૦૯.૨૦૧૬નુ ંિાચંિ ૧૪૦૪૨ દશાયિેલ છે, જ્યારે મીટર 
MRI data િમાણે તા.૦૧.૦૯.૨૦૧૬ નુ ંિાચંિ ૧૪૮૪૭ છે.  

 મીટરિા MRI report મજુબ તા.૦૧.૦૭.૨૦૧૬ થી તા.૦૧.૦૧.૨૦૧૭ િા સમયગાળામા ં
મીટરમા ંિોંધાયેલ િીજ યવુિટ ૮૭૧.૪ છે, જ્યારે સામાિાળાિા મીટર રીડર દ્વારા સદર 
સમયગાળા દર્યાિ અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ બીલમા ંિીજ િપરાશ ૮૭૫ યવુિટ 
છે. આમ મીટરમા ંિોંધાયેલ િીજ િપરાશ મજુબ જ િીજબીલ બિાિિામા ંઆિેલ છે.  

૪.૪. Appellant, being a Government authority, should have required to opt the 

provisions of Special Reading and Billing of meter as specified in GERC 

Supply Code Notification No. 4 of 2015, which is as under: 

Clause No. 6.61 : 

It shall be the responsibility of the consumer to get a special reading done 

by the licensee at the time of change of occupancy or on the premises 

falling vacant and obtain a No- Dues certificate from the licensee. 

Clause No.6.61 : 

The consumer shall request in writing to the licensee for special reading 

to be taken at least 15 days in advance of the said vacancy of premises 

or change of the occupancy, as the case may be. However, the licensee 

may accept a notice of shorter period. 
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૪.૫. ઉપયુયક્ત અિલોકિિે ધ્યાિે લેતા ંઅરજદારિા િીજ સ્થાપિ પર િસ્થાવપત મીટરમા ં
િીજ િપરાશિી િોંધ અન્િયે મીટરમા ંિોંધાયેલ િાચંિ મજુબ જ સામાિાળા દ્વારા િીજ 
બીલીંગ કરિામા ંઆિેલ છે. મીટરિી એક્યરેુસી પણ તેિી લલવમટમા ંછે. સદર સજંોગોમા ં
સામાિાળા દ્વારા આપિામા ંઆિેલ િીજબીલ ભરિાપાત્ર છે. 

૪.૬. પેરા િ.ં ૪.૫ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૭. ખચય અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૮. અરજદારિી અરજી/ રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
         
 
 
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
           ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા. ૦૧.૦૯.૨૦૧૭ 


