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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં ૩૭/૨૦૧૮ 

અરજદાર : શ્રી દિનેશભાઈ ઈન્દ્રસિિંહ વાાંસિયા 
   િચીન મેઈન રોડ, િચીન-૩૯૪૨૩૦. તા. ચોયાાિી. જી.સરુત. 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી દિનેશભાઈ ઈન્દ્રસિિંહ વાાંસિયા 
 

વિરૂધ્ધ 

સામાિાળા : નાયબ ઈજનેર 
   િક્ષિણ ગજુરાત વીજ કાંપની ક્ષિસમટેડ 
   ગ્રામ્ય પેટા-સવભાગીય કચેરી, િચીન-૩૯૪૨૩૦. જી.સરુત.  
રજૂઆત કરિાર: શ્રી કે.એિ.સતુ્રધાર,નાયબ ઈજનેર, 

ડીજીવીિીએિ, િક્ષચન(ગ્રામ્ય) પેટા-સવભાગીય કચેરી.      
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજિારે, િક્ષિણ ગજુરાત વીજ કાંપની ક્ષિસમટેડ, સરુતના ગ્રાહક ફદરયાિ સનવારણ ફોરમની 
ફદરયાિ નાં.૨૧૯/૨૦૧૭-૧૮ અન્દ્વયે અપાયેિ હકુમ ક્રમાાંક ૬૧૨૨ તા.૦૨.૦૪.૨૦૧૮ ના હકુ્મથી 
નારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેિ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેિ રજીસ્ટરે િાખિ કરી કેિ 
નાં.૩૭/૨૦૧૮ થી નોંધેિ છે. આ કેિની સનુવણી તા.૧૪.૦૬.૧૮ ના રોજ રાખવામાાં આવેિ, જેમાાં 
અરજિાર હાજર રહિે નહીં. િિર કેિની બીજી સનુવણી તા.૨૧.૦૬.૧૭ ના રોજ રાખવામાાં આવેિ. 

૨.૦. સનુવણી િરમ્યાન અરજિારે નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજિાર િામાવાળા વીજ કાંપનીનુાં ૩૪ દક.વોટનુાં થ્રી ફેઈઝ વીજ જોડાણ ગ્રાહક 

નાં.૧૭૪૧૯/૦૧૦૨૫/૦ થી ધરાવે છે. અરજિાર સનયસમત ગ્રાહક છે અને િામાવાળા વીજ કાંપનીનાાં 
વીજક્ષબિો સનયસમત રીતે ભરપાઈ કરતા આવેિ છે. 

૨.૨. અરજિાર િિર ઔદ્યોક્ષગક વીજ જોડાણનો ઉપયોગ ટયબુવેિ માાંથી પાણી કાઢીને ટેંકર મારફતે 
જીઆઈડીિીમાાં પહોંચાડવાનો ધાંધો કરે છે. જ્યારે નહરેમાાં પાણી ચાલ ુથાય છે ત્યારે જીઆઈડીિી 
દ્વારા તૈયાર કરેિ તળાવમાાં નહરેનુાં પાણી સ્ટોરેજ કરી તેનો ઉપયોગ કરવામાાં આવતો હોય છે, 

પરાંત ુનહરેમાાં પાણી બાંધ થાય ત્યારે અરજિારના ટેંકર દ્વારા પાણી જીઆઈડીિીમાાં પહોંચાડવામાાં 
આવે છે. આમ, જ્યારે નહરેમાાં પાણી બાંધ હોય તે વખતે અરજિારનો ધાંધો કાયારત રહ ેછે, જે 
અરજિારના વીજ વપરાશ પરથી જણાઈ આવે છે. 
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૨.૩. તા.૧૬.૦૪.૧૭ ના રોજ અરજિારે િામાવાળા વીજ કાંપનીના િચીન ખાતેના નાયબ ઈજનેરને 
વીજ જોડાણમાાં સ્થાસપત મીટરનુાં દડિપ્િે બાંધ હોવા અંગે જાણ કરેિ, તેમ છતાાં નાયબ ઈજનેર 
દ્વારા મીટરને  િમયિર બિિવામાાં આવેિ નહોત ુાં, જેના પદરણામ સ્વરૂપે અરજિારને 
એપ્રીિ,૨૦૧૭ થી જુિાઈ,૨૦૧૭ સધુી ૨૧૧૨૦ યનુીટ િખેે િરેરાશ વીજ વપરાશ મજુબ વીજક્ષબિ 
િામાવાળા દ્વારા આપવામાાં આવેિ છે. િિર વીજ વપરાશ અરજિારના ધાંધા અન્દ્વયે કરવામાાં 
આવેિ ટેંકરના ફેરા મજુબ સિુાંગત જણાતો નથી. િિર િમયગાળા િરમ્યાન અરજિાર દ્વારા 
ઓછો વીજ વપરાશ કરવામાાં આવેિ હોવા છતાાં િળાંગ ચાર માિના િરેરાશ વીજ વપરાશ મજુબ 
૨૧૧૨૦ યસુનટન ુવીજક્ષબિ આપવામાાં આવેિ છે, જે કુિરતી ન્દ્યાયના સિધધાાંતની સવરૂધધ  છે.  

૨.૪. અરજિારે જણાવેિ કે જુિાઈ,૨૦૧૭ નુાં વીજક્ષબિ અને ઓગષ્ટ,૨૦૧૭ ના િમયગાળા માટે 
આપવામાાં આવેિ વીજક્ષબિમાાં જૂના મીટરના પાછિા વાાંચન, એટિે કે ૩૨૭૧૬૮ થી ૩૫૯૩૩૭, 
તથા નવા મીટરનુાં પાછલ ુવાાંચન ૫ થી ૨૧૫૩, આમ કુિ મળીને ૩૪૩૧૭ યસુનટનુાં વીજક્ષબિ 
આપવામાાં આવેિ છે, જે અરજિારના ખરેખર વીજ વપરાશને સિુ ાંગત છે. આ િાંજોગોમાાં 
અરજિારને આપવામાાં આવેિ િરેરાશ વીજક્ષબિોને રિ કરી મીટર રીડર દ્વારા તા.૧૯.૦૭.૧૭ ના 
રોજ વાાંચવામાાં આવેિ મીટર વાાંચન મજુબ વીજક્ષબિ આપવા અરજ કરી.  

૨.૫. અરજિારે વધમુાાં જણાવેિ કે તા.૧૯.૦૭.૧૭ ના રોજ િામાવાળા વીજ કાંપનીના મીટર રીડર દ્વારા 
મીટર વાાંચન ૩૫૯૩૩૭ િશાાવેિ છે, તેમજ માચા,૨૦૧૭ નુાં મીટર વાાંચન ૩૨૬૧૬૮ િશાાવેિ છે. 
પરાંત ુિામાવાળા દ્વારા િિર બને્ન મીટર વાાંચનની વચ્ચેના િમયગાળામાાં મીટર ફોલ્ટી ગણીને 
૨૧૧૨૦ યસુનટનુાં વીજક્ષબિ, કુિ ચાર માિ માટે આકારવામાાં આવેિ છે, જે માન્દ્ય રાખી શકાય 
નહીં. 

૨.૬. અરજિારે જણાવેિ કે ફોરમના હકુમ અન્દ્વયે ૫૭૩ યસુનટ પ્રસત દિવિ વીજ વપરાશ આકારવામાાં 
આવેિ છે. અરજિારના દહિાબે ૭ યસુનટ પ્રસત ટેંકર વીજ વપરાશ નોંધાયેિ છે, જે મજુબ ૫૭૩ 
યસુનટ પ્રસત દિવિ િેખે ૮૦ ટેંકર પ્રસત દિવિ અને ૨૪૦૦ ટેંકર પ્રસત માિ ગણી શકાય, જે 
અરજિારના િરરોજ નોંધવામાાં આવેિ ટેંકરના ફેરા િાથે બરાબર નથી. અરજિારે પ્રસત માિ 
ટેંકરના દહિાબની માદહતી રજૂ કરી. અરજિારે જણાવેિ કે તા.૧૯.૦૨.૧૭ થી તા.૧૫.૦૩.૧૮ ના 
િમયગાળામાાં પાણીના ટેંકરના કુિ ૨૧૬૮ ફેરા નોંધવામાાં આવેિ છે. જેમાાં વીજ વપરાશ ૧૪૫૮૭ 
યસુનટ નોંધવામાાં આવેિ છે, જે મજુબ પ્રસત ટેંકર વીજ વપરાશ ૬.૭૩ યસુનટ થાય છે. આ મજુબ 
ગણતરી કરવામાાં આવે તો તા.૧૬.૦૩.૧૭ ની વીજમીટર બિલ્યા તા.૦૩.૦૭.૧૭ સધુીમાાં કુિ 
૪૫૫૭ ટેંકરના ફેરા નોંધાયેિ હોઈ, ૪૫૫૭ x ૭ યસુનટ િેખે ૩૧૮૯૯ યસુનટનો વીજ વપરાશ 
ધયાને િઈ શકાય, જે વીજ વપરાશ મીટર રીડર દ્વારા જુિાઈ,૨૦૧૭ માાં મીટરમાાં કરવામાાં આવેિ 
મીટર વાાંચન મજુબ સિુાંગત જણાય છે.  

અરજિારે પાણીનાાં ટેંકરના દહિાબ અંગેના પત્રકની નકિ તથા સિિંચાઈ સવભાગનો પાણી છોડવાના 
રોટેશનની નકિ રજૂ કરી.  
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૨.૭. અરજિારે માચા,૨૦૧૭ થી દડિેમ્બર,૨૦૧૭ ના નીચે મજુબના વીજક્ષબિોની નકિ રજૂ કરી.  
Date of reading Meter reading Average 

units/consumption 

15.03.17 327167  

18.05.17 327167 21120 

15.06.17 327168 21120 

19.07.17 (new)2153-5=2148 
(old)359337-327168 =32169 

34317 

21.08.17 7643-2153 5490 

18.09.17 23611 15968 

18.10.17 51167 27556 

18.11.17 67801 16634 

16.12.17 97534 29733 

       

૨.૮. ઉપરોક્ત કારણોને ધયાને િેતાાં, િામાવાળા વીજ કાંપની દ્વારા અરજિારને આપવામાાં આવેિ 
િરેરાશ વીજ વપરાશના વીજક્ષબિોને રદ્દ કરવા સવનાંતી કરી.   

3.0. Respondent has represented the case as under.  
3.1. Appellant is a consumer of Respondent, bearing consumer No.17419/ 

01025/0, having contracted demand of 34 KW, at village Vanz. 

3.2. Meter of Appellant was replaced on 03.07.17 as per Sheet No.755 and it was 

inspected at Laboratory as per Sheet No.4923. Meter MRI data was retrieved 

at Laboratory. 

 Details of meter are as under: 

 Make:  Elster.   Capacity: 3 x 100/5 Amp. 
 Sr.No.  04950503  Type:  Alpha R+ 
 Meter displayed error 00001, hence meter was replaced and old meter wrapped 

for laboratory inspection. 

 During laboratory inspection on 21.08.17 meter MRI was retrieved. Meter RTC 

found failed. 

 Meter reads: 320965.13 KWh on 01.03.17 but last reading with date and time 

not shown. Meter is faulty. 

3.3. On study of meter MRI data, meter reading dated 01.03.17 was 320965 KWh 

and then after meter RTC failed. Last reading of Meter till replacement of meter 

was 361191 KWh with date and time changed. Meter load survey report did 

not retrieve through MRI, hence it could not be decided at what time and date 

meter RTC failed. 

Billing details as per MRI data are as under:  

Date KWh KW MD 

01.10.16 251556 28.98 on 19.09.16 

01.11.16 257566 37.09 on 12.10.16 

01.12.16 260260 27.06 on 20.11.16 

01.01.17 272563 42.75 on 25.12.16 
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01.02.17 297108 44.23 on 01.02.17 

01.03.17 320965 45.19 on 01.02.17 

-nil- 361191 46.47 on 01.01.2000 

 From the above data, it reveals that meter RTC failed after 01.03.2017 and last 

reading of meter was 361191. 

3.4. Energy bill was served to Appellant for the month of March,2017 with meter 

reading 327168 and thereafter for the month of April-May-June,2017, average 

bill of 21120 KWh was served due to no display on meter, meter being faulty. 

3.5. On receipt of CGRF order and as per directives of CGRF, 19630 KWh was given 

credit to the account of Appellant.     

3.6. Consumption details as per consumer ledger are as under:  
Billing period Tariff Current 

reading 
Past reading Consumption 

Dec.15 billed in Jan.16  NRGP 126194 119769 6425 

Jan. billed in Feb.16 NRGP 150504 126194 24310 

Feb. billed in March,16 NRGP 166806 150504 16302 

March billed in Apr.16 NRGP 171228 166806 4422 

Apr. billed in May,16 NRGP 187718 171228 16490 

May billed in June,16 NRGP 199179 187718 11461 

June billed in July,16 NRGP 216717 199179 17538 

July billed in Aug.16 NRGP 231987 216717 15270 

Aug. billed in Sept.16 NRGP 243322 231987 11335 

Sept. billed in Oct.16 NRGP 248283 243322 4961 

Oct. billed in Nov.16 NRGP 255073 248283 6790 

Nov. billed in Dec.16 NRGP 258727 255073 3654 

Dec. billed in Jan.17 NRGP 263821 258727 5094 

Jan. billed in Feb.17 NRGP 284286 263821 20465 

Feb. billed in March,17 NRGP 312581 284286 28295 

March billed in Apr.17 NRGP 327168 312581 14587 

Apr. billed in May,17 NRGP 327168 327168 21120 

May billed in June,17 NRGP 327168 327168 21120 

June billed in July,17 NRGP 327168 327168 21120 

July billed in Aug.17 NRGP 327168 327168 21120 

Aug. billed in Sept.17 NRGP 7643 2153 5490 

Sept. billed in Oct.17 NRGP 23611 7643 15968 

Oct. billed in Nov.17 NRGP 51167 23611 27556 

Nov. billed in Dec.17 NRGP 67801 51167 16634 

Dec. billed in Jan.18 NRGP 97534 67801 29733 

Jan. billed in Feb.18 NRGP 127399 97534 29865 

Feb. billed in March,18 NRGP 162133 127399 34734 

March billed in Apr.18 NRGP 184349 162133 22216 

 
:::ચકુાદો::: 

૪.૦. સનુવણી િરમ્યાન અરજિારે કરેિ રજૂઆત તથા િામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેિા 
િસ્તાવેજી પરુાવાઓને આધારે નીચે મજુબના સનણાય ઉપર આવુાં છાં. 

૪.૧. અરજિારની રજૂઆત િામાવાળા વીજ કાંપની દ્વારા વીજ મીટરને ફોલ્ટી ગણીને િરેરાશ વીજ 
ક્ષબિીંગ હઠેળ આપવામાાં આવેિ વીજક્ષબિો અંગેની છે. 
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૪.૨. પેરા નાં.૩.૨ માાં િશાાવ્યા મજુબ િામાવાળા દ્વારા અરજિારના વીજ સ્થાપન પરના મીટરને 
તા.૦૩.૦૭.૧૭ ના રોજ બિિવામાાં આવેિ છે, જેમાાં મીટર દડસ્પ્િેમાાં error િશાાવેિ છે. 

૪.૩. પેરા નાં.૨.૩ માાં અરજિારે કરેિ રજૂઆત પરત્વે િિર વીજ મીટરની ફદરયાિ તા.૧૬.૦૪.૧૭ ના 
રોજ િામાવાળાને કરવામાાં આવેિ છે, જેમાાં તા.૦૩.૦૭.૧૭ ના રોજ અરજિારનુાં મીટર િામાવાળા 
દ્વારા બિિવામાાં આવેિ છે. 

૪.૪. િામાવાળા દ્વારા િિર મીટરનો MRI data તા.૨૧.૦૮.૧૭ ના રોજ મેળવવામાાં આવેિ છે. પેરા 
નાં. ૩.૩ માાં િશાાવ્યા મજુબ મીટરનો ક્ષબિીંગ ડટેા MRI દ્વારા પ્રપ્ત કરવામાાં આવેિ છે, જે મજુબ 
મીટરનુાં છેલ્લ ુવાાંચન ૩૬૧૧૯૧ િશાાવેિ છે. મીટરની  RTC તા.૦૧.૦૩.૧૭ બાિ ફેઈિ થયેિ હોય 
તેમ ફક્ષિત થાય છે.  

૪.૫. પેરા નાં. ૨.૭માાં િશાાવ્યા મજુબ અરજિારે વીજક્ષબિોની નકિ રજૂ કરી છે. મીટરના વાાંચન અંગેની 
માદહતીનો અભ્યાિ કરતાાં તા.૧૯.૦૭.૧૭ ના રોજ જુિાઈ,૨૦૧૭ નુાં વીજક્ષબિ જૂના મીટરના યસુનટ 
૩૫૯૩૩૭-૩૨૭૧૬૮ = ૩૨૧૬૯ તથા નવા મીટરના યનુીટ ૨૧૫૩ – ૫ = ૨૧૪૮, કુિ ૩૪૩૧૭ યસુનટનુાં 
રૂ. ૨,૮૦,૦૮૦/- નુાં વીજક્ષબિ અરજિારને આપવામાાં આવેિ છે. િામાવાળા દ્વારા consumer 

ledger ની નકિ રજૂ કરવામાાં આવેિ છે, જેમાાં જુિાઈ,૧૭ ના વીજક્ષબિની સવગત તપાિતાાં 
િરેરાશ વીજ વપરાશ ૨૧૧૨૦ યસુનટ િશાાવેિ છે. આમ અરજિારને રજૂ કરવામાાં આવેિ 
વીજક્ષબિની સવગતો consumer ledger ના જુિાઈ,૨૦૧૭ના વીજ વપરાશ િાથે સિુ ાંગત નથી. 
આવા િાંજોગોમાાં અરજિારને રજૂ કરવામાાં આવેિ જુિાઈ,૨૦૧૭ના વીજક્ષબિને માન્દ્ય રાખી 
શકાય.  

૪.૬. મીટરના MRI data ની સવગતો અન્દ્વયે મીટરનુાં છેલ્લ ુવાાંચન ૩૬૧૧૯૧ છે, જેમાાં તારીખ િશાાવેિ 
નથી. મીટર રીડર દ્વારા તા.૧૯.૦૭.૧૭ ના રોજ મીટરનુાં વાાંચન ૩૫૯૩૩૭ કરીને જુિાઈ,૨૦૧૭ નુાં 
વીજક્ષબિ અરજિારને રજૂ કરેિ છે. મીટરની  RTC failed થયેિ હોય તેવુાં MRI report  મજુબ 
ફક્ષિત થતુાં હોય તેમ જણાય છે, પરાંત ુમીટરનુાં છેલ્લ ુવાચન પ્રાપ્ત થયેિ છે. આવા િાંજોગોમાાં 
મીટરના છેલ્િા વાાંચન મજુબ વીજ ક્ષબિીંગ કરી શકાય.  

 Last reading of meter as per MRI report: 361191-327168 = 34023 + 2148 = 

36171 મજુબ જુિાઈ,૨૦૧૭ ન ુવીજક્ષબિ આકારી શકાય, જેમાાં અગાઉનો િરેરાશ વીજ વપરાશ 
(એપ્રીિ,૧૭ થી જૂન,૧૭) ૨૧૧૨૦ x ૩ = ૬૩૩૬૦ બાિ આપવા પાત્ર છે.  

 આમ અરજિારને ૬૩૩૬૦ – ૩૬૧૭૧ = ૨૭૧૮૯ યસુનટ વીજ વપરાશ વીજક્ષબિમાાં મજરે મળવાપાત્ર 
છે.  

૪.૭. ફોરમ દ્વારા િિર વીજક્ષબિની ફદરયાિ મીટરને ફોલ્ટી ગણીને નક્કી કરવામાાં આવેિ છે, પરાંત ુ
િિર કેિમાાં સવવાદિત મીટરના છેલ્િા રીદડિંગ મીટર રીડર દ્વારા મેળવ્યા બાિ મીટર MRI રીપોટા  
મજુબ પણ પ્રાપ્ત થયેિ હોઈ, જે મીટરના વાાંચનને માન્દ્ય ગણીને ખરેખર થયેિ વીજ વપરાશ 
મજુબ વીજક્ષબિ આપી શકાય તે મજુબનુાં માન્દ્ય રાખી શકાય તેમ છે.  
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 આથી િામાવાળાને આિેશ કરવામાાં આવે છે કે ફોરમના હકુમના પેરા નાં.૯ મજુબ  ૧૯૬૩૦ યસુનટ 
વીજક્ષબિમાાં અરજિારને મજરે આપેિ હોય તો તફાવત પેટે ૨૭૧૮૯ – ૧૯૬૩૦ = ૭૫૫૯ યસુનટ 
હવે પછીના વીજક્ષબિમાાં મજરે જમા આપવા.  

૪.૮. SOP Regulation Notification No. 10 of 2005, Chapter VIII, Clause 8.1 

Complaint on meter/metering system speaks as under: 

8.1. The licensee shall regularly inspect, check and test the meters. 

However the periodicity of such inspection shall not be less than that 
as may be provided by the Central Electricity Authority in their 

Regulations on installation and operation of the meters.  
(a) Licensee shall inspect, check or test the meter within 7 working days 

of receiving a complaint in urban area and within 15 working days 
of receiving a complaint in rural area 

 

 પેરા નાં. ૪.૩ માાં િશાાવ્યા મજુબ િામાવાળા વીજ કાંપની દ્વારા અરજિારની મીટર અંગેની ફદરયાિ 
અથે સનયત િમય મયાાિામાાં મીટરની ફદરયાિનો સનકાિ ન કરેિ હોઈ, હાિની િિર ફદરયાિ 
ઉભી થયેિ છે.  

૪.૯. Consumer ledger માાં િશાાવેિ સવગતો તથા વીજક્ષબિમાાં િશાાવેિ સવગતો બાબતે અિાંગતતા 
માલમુ પડિે છે, જેમાાં િામાવાળાની ક્ષબિીંગ સવભાગની બેિરકારી િાક્ષબત થતી હોય તેમ માલમુ 
પડ ેછે. આ અંગે િાંબાંસધત કમાચારી િામે સશિાત્મક કાયાવાહી કરવા િામાવાળાને આિેશ કરવામાાં 
આવે છે. 

૪.૧૦. િિર હકુમનુાં દિન ૬૦ માાં પાિન કરી તેનો સવગતવાર અહવેાિ આ કચેરીને મોકિવા 
િામાવાળાને જણાવવામાાં આવે છે.           

૪.૧૧. આથી આ રીતે પેરા નાં. ૪.૭ તથા ૪.૯ મજુબ હકુમ કરવામાાં આવે છે. 
૪.૧૨. ખચા અંગ ેકોઇ ચકુાિો નથી. 
૪.૧૩. અરજિારની અરજી/રજૂઆત આ િાથે ફેંિિ કરવામાાં આવે છે. 
    
 
         (દિિીપ રાવિ) 
         સવદ્યતુ િોકપાિ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમિાવાિ. 
અમિાવાિ 
તા.૨૫.૦૬.૨૦૧૮. 


