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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં૧૨૯/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી ચેતનભાઈ આર. કારીયા 
   તલુસીપાકક-૨, ડીટી. ૩૯-એલ-૫૬બી 
   કૃષ્ણા કોમ્પલેક્ષની સામે, રૈયા ટેલીફોન એક્સચેન્જની પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫. 
     

રજૂઆત કરિાર: શ્રી કોઈ હાજર ન રહ્ુું. 
 

વિરૂધ્ધ 
 

સામાિાળા : નાયબ ઈજનેર, 
પશ્વિમ ગજુરાત વીજ કુંપની લલશ્વમટેડ, 
કાલાવાડ રોડ પેટા-શ્વવભાગીય કચેરી, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫. 

 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી એચ.બી.તલાટીયા, ડ.ેસપુ્રી.,પીજીવીસીએલ, (કાલાવાડ),રાજકોટ  
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, પશ્વિમ ગજુરાત વીજ કુંપની લલશ્વમટેડ, રાજકોટના ગ્રાહક ફરરયાદ શ્વનવારણ 
ફોરમની ફરરયાદ નું. ૧૧૪/ક્વા.૦૨/ ૨૦૧૭-૧૮ અન્વયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાુંક ૯૩૫૩ 
તા.૦૨.૧૧.૨૦૧૭ ના હકુ્મથી નારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ 
કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ નું.૧૨૯/૨૦૧૭ થી નોંધેલ છે. આ કેસની સનુવણી 
તા.૧૧.૦૧.૨૦૧૮ ના રોજ રાખવામાું આવેલ. 

૨.૦. અરજદારે નીચે મજુબ લેલખત રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર શ્રી ચેતનભાઈ આર. કારીયાના નામે કાલવાડ રોડ ખાતે રહણેાુંક હતેનુ ુવીજ 

જોડાણ, ગ્રાહક નું. ૩૯૯૦૯/૨૦૧૨૧/૬ થી ધરાવે છે. 
૨.૨. જુલાઈ,૨૦૧૭ નુું ૧૮૧૩ યશુ્વનટન ુ વીજલબલ રૂ.૧૨,૨૧૫/- આપવામાું આવેલ છે જે 

અરજદારના સામાન્ય વીજ વપરાશ કરતાું ઘણુું વધારે છે.  
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૨.૩. અરજદારનાું અત્યાર સધુીનાું તમામ વીજલબલોનો વીજ વપરાશ જોતાું, તેમજ જોડલે 
વીજભાર મજુબ ૧૮૧૩ યશુ્વનટનો વીજ વપરાશ શક્ય નથી. લોડ ટેસ્ટીંગ કરવા જેવુું લાગ ે
તો તે કરવા અરજદારે જણાવેલ.  

૨.૪. જુલાઈ માસમાું સારો એવો વરસાદ ઘણા રદવસો પડલે. લોડ શેડીંગ, લાઈટ જતી રહવેી, 
તેવી બાબતો પણ થયેલ. વીજ મીટરમાું જમ્પ થવાથી કે ટેકનીકલ ખામીના કારણે ઘણ ુ
વધારે વીજ વપરાશનુું લબલ જુલાઈ માસમાું આપવામાું આવેલ હોય તેવી શક્યતા જણાય 
છે. 

૨.૫. અરજદારે જણાવેલ કે વર્ક ૨૦૧૭માું માચક મરહનાથી જુલાઈ મરહના સધુી ૧૩૯ થી ૪૧૫ 
યશુ્વનટ માશ્વસક વીજ વપરાશ દશાકવે છે. વર્ક ૨૦૧૬ માું આ સમય દરમ્યાન ૧૮૩ થી ૪૨૮ 
યશુ્વનટ વીજ વપરાશ નોંધાયેલ છે. આમ જુલાઈ,૨૦૧૭ નો વીજ વપરાશ એવરેજ વીજ 
વપરાશ કરતાું પણ વધ ુહોય તે શક્ય નથી.  

૨.૬. અરજદારના સદર મીટરને સામાવાળા દ્વારા બદલવામાું આવેલ અને લેબોરેટરીમાું ટેસ્ટ 
કરવામાું આવેલ, જે અંગ ેસુંતોર્ ન થતાું, ફોરમ સમક્ષ ફરરયાદ દાખલ કરવામાું આવેલ. 

૨.૭. અરજદારનુું મીટર તા.૧૧.૦૮.૨૦૧૭ના રોજ બદલ્યા બાદ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ થી રડસેમ્બર, 
૨૦૧૭  ના વીજ વપરાશનાું લબલોની નકલ તથા સામાવાળા વીજ કુંપની સાથે કરેલ 
પત્રોની નકલ રજૂ કરી. તેમજ વીજ વપરાશની મારહતી નીચે મજુબ રજૂ કરી.    

Month Consumption(Units) 

August,2017 338 

September,2017 297 

October,2017 272 

November,2017   82 

December,2017   89 

 

૨.૮. ફોરમના હકુમથી નારાજ થઈ અરજદારે વીજ લબલની રકમ સામે ૩૩% રકમ પેટે 
રૂ.૪૦૦૦/- તા.૦૩.૦૮.૨૦૧૭ તથા તા.૩૦.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. 

૨.૯. અરજદારના શ્વપતાશ્રી દ્વારા જણાવવામાું આવેલ કે  પોતે શ્વસશ્વનયર સીટીઝન હોવાથી 
સનુવણી વખતે રૂબરૂમાું હાજર રહી શકે તેમ ન હોઈ, અરજદારની સદર વીજલબલને લગતી 
રજૂઆતને ન્યાયના ધોરણ ેમલુવી હકુમ કરવા શ્વવનુંતી કરી. 

૩.૦. સનુવણી દરમ્યાન સામાવાળાએ નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧.  અરજદાર, ગ્રાહક નું. ૩૯૯૦૯/૨૦૧૨૧/૬ થી રહણેાુંક હતેનુ ુ વીજ જોડાણ ધરાવે છે. 

અરજદારને જુલાઈ,૨૦૧૭ નુું વીજલબલ રૂ. ૧૨,૦૪૬.૫૬ નુું આપવામાું આવેલ છે. 
૩.૨. અરજદારની અરજી/રજૂઆતને ધ્યાને લઈ તા.૧૨.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ તેમના વીજ સ્થાપન 

પરનુું મીટર પ્રોફોમાક-૧૫ નું. ૭૨૨૮૦૪ માું નોંધ કયાક મજુબ બદલવામાું આવેલ. મીટરનુું 
વાુંચન ૩૧૫૧૧ હત ુું. વીજસ્થાપન પર નવુું મીટર લગાવવામાું આવેલ. 
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મીટરની શ્વવગત નીચ ેમજુબ છે.  
Particulars Old meter New meter 

Make L&T L&T 

Meter number 10133030- three phase 896322- three phase 

Capacity 10-60 Amp. 10-60 Amp. 

Type ER300P E4X 

Reading 31511 KWh 3.9 KWh 

 

 અરજદારના વીજ સ્થાપન પર જોડલે વીજભાર: ૪.૮૨૭ રક.વોટ.  
 અરજદારે મીટર ટેસ્ટ કરવા અથે રૂ.૩૦૦/- મીટર ટેસ્ટીંગ ફી પેટે તા.૦૩.૦૮.૨૦૧૭ ના 

રોજ ભરપાઈ કરેલ.  
૩.૩. તા.૧૮.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ શીટ નું.૪૦૮૭ મજુબ સામાવાળાની લેબોરેટરીમાું સદર મીટરનુું 

ટેસ્ટીંગ અરજદારના પ્રશ્વતશ્વનશ્વધની હાજરીમાું કરવામાું આવેલ. સદર મીટરને accucheck 

થી ટેસ્ટ કરાતાું મીટરની એક્યરેુસી -૦.૮૫%, જે within permissible limit જણાયેલ.     
 મીટરના પેરામીટર નીચે મજુબ નોંધવામાું આવેલ છે. 
 Meter No.: 10133030. KWH: 31511. KVArh log. 10263 
 KVAh:  34034  R-MD: 1.1264KW B-MD:    3.8317KW 
  

૩.૪. અરજદારના સદર વીજ મીટરમાું MRI data પણ મેળવવામાું આવેલ જે મજુબ નોંધાયેલ 
મહત્તમ રડમાન્ડ તથા વીજ વપરાશ મજુબ અરજદારનો વીજ વપરાશ યોગ્ય જણાય છે.  

 વધમુાું અરજદારના સદર વીજ જોડાણમાું PRT-145, consumption details નો 
અભ્યાસ કરતાું સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર,૨૦૧૦ માું ૧૨૮૬ યશુ્વનટ, જુન-૨૦૧૪ માું ૧૦૧૮ યશુ્વનટ 
તથા જુલાઈ,૨૦૧૪ માું ૧૦૨૩ યશુ્વનટનો વીજ વપરાશ નોંધાયેલ છે. આમ અરજદારને 
જુલાઈ,૨૦૧૭ માું આપવામાું આવેલ વીજલબલ મીટરમાું નોંધાયેલ વીજ વપરાશ મજુબનુું 
છે.  

૩.૫. સનુવણીના અંતે સામાવાળાએ જણાવેલ કે  અરજદારનુું સદર વીજ મીટર લેબોરેટરીમાું 
ચકાસવામાું આવેલ છે, જેમાું મીટરની એક્યરુીસી within permissible limit માું 
જણાતી હોઈ, જુલાઈ,૨૦૧૭ નુું ૧૮૧૩ યશુ્વનટનુું આપવામાું આવેલ વીજલબલ શ્વનયમોનસુાર 
હોઈ, તેની રકમ વસલુવાપાત્ર છે.  

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

રજૂ કરાયેલા દસ્તાવેજી પરુાવાઓને આધારે નીચ ેમજુબના શ્વનણકય ઉપર આવુું છું. 
૪.૧. અરજદાર થ્રી ફેઈઝ વીજ જોડાણ રહણેાુંક હતે ુમાટે ધરાવે છે, જેનો ગ્રાહક નું.૩૯૯૦૯/ 

૨૦૧૨૧/૬ છે. અરજદારનો કરારીત વીજભાર ૬.૫ રક.વોટ છે. અરજદારની હાલની 
ફરરયાદ જુલાઈ,૨૦૧૭ માું આપવામાું આવેલ ૧૮૧૩ યશુ્વનટના વીજ વપરાશના લબલ 
અંગેની છે.    
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૪.૨. પેરા નું.૩.૩ માું દશાકવ્યા મજુબ અરજદારની અરજીના અનસુુંધાને સામાવાળા દ્વારા મીટરને 
સામાવાળાની લેબોરેટરીમાું ચકાસવામાું આવેલ છે, જેમાું મીટરની accuracy within 

permissible limit દશાકવેલ છે. મીટરનો MRI data સામાવાળા દ્વારા પ્રાપ્ત કરવામાું આવેલ 
છે.  

૪.૩. MRI report મજુબ  મીટર નું. ૧૦૧૩૩૦૩૦ ના લબલીંગ એનજી રેકોડક નીચ ેમજુબ જોવા 
મળેલ છે.   

Reset No. Reset date & Time Fwd KVAh Fwd KWh 

1 01.08.17  00.00 33954.75 31436.67 

2 01.07.17  00.00 33560.57 31060.58 

3 01.06.17  00.00 32907.09 30430.53 

4 01.05.17  00.00 32087.62 29631.35 

5 01.04.17  00.00 31611.05 29170.73 

6 01.03.17  00.00 31356.55 28923.12 

7 01.02.17  00.00 32210.54 28785.91 

8 01.01.17  00.00 32070.82 28658.3 

9 01.12.16  00.00 30902.74 28500.53 

10 01.11.16  00.00 30710.63 28318.75 

11 01.10.16  00.00 30463.86 28080.67 

12 01.09.16  00.00 30189.84 27815.96 

 

 મીટરમાું Billing maximum demand નીચે મજુબ જોવા મળેલ છે.   

Reset number Fwd KW MD Date & time 

1 3.8317 07.07.17  00.30 

2 4.0438 13.06.17  22.00 

3 5.1817 20.05.17  00.30 

4 3.2508 29.04.17  22.30 

5 2.2602 29.03.17  16.00 

6 1.2543 04.02.17  06.30 

7 1.2815 24.01.17  05.30 

8 1.3681 29.12.16  12.30 

9 1.5318 05.11.16  19.00 

10 1.4489 17.10.16  23.30 

11 2.2492 15.09.16  22.00 

12 1.4396 25.08.16  11.30 

 

૪.૪. અરજદારે વીજલબલની નકલ રજૂ કરેલ છે, જેમાું નોંધવામાું આવેલ શ્વવગતોનુું અવલોકન 
નીચે મજુબ થાય છે.  
અનુું. 
નું. 

લબલ તારીખ માસ મીટરનુું વાુંચન 

હાલનુું વાુંચન પાછળનુું વાુંચન વપરાશ 

૧. ૧૮.૦૩.૧૭ માચક,૨૦૧૭ ૨૯૦૪૯ ૨૮૮૩૬ ૨૧૩ 

૨. ૧૭.૦૪.૧૭ એશ્વપ્રલ,૨૦૧૭ ૨૯૧૮૮ ૨૯૦૪૯ ૧૩૯ 

૩. ૨૦.૦૫.૧૭ મે,૨૦૧૭ ૨૯૬૦૩ ૨૯૧૮૮ ૪૧૫ 

૪. ૧૯.૦૬.૧૭ જુન,૨૦૧૭ ૨૯૬૦૩ ૨૯૬૦૩ ૨૬૦- L 

૫. ૨૦.૦૭.૧૭ જુલાઈ,૨૦૧૭ ૩૧૪૧૬ ૨૯૬૦૩ 1813 

  અરજદારને જુન,૨૦૧૭ નુું વીજલબલ Lock status મજુબ આપવામાું આવેલ છે.   

 



  Case No.129/2017 

  Page 5 of 5 
 

૪.૫. મીટરના MRI મજુબ લબલીંગ એનજી રેકોડક યશુ્વનટની સાથે વીજબીલને સરખાવતાું નીચ ે
મજુબ જણાય છે.   

As per MRI As per Billing cycle 

Reset date Reading(KWh) As per bills Bill 

date 

Reading (KWh) 

01.08.17 31436.67   

  20.07.17 31416 

01.07.17 31060.58   

  19.06.17 29603 

01.06.17 30430.53   

  20.05.17 29603 

01.05.17 29631.35   

  17.04.17 29188 

01.04.17 29170.73   

 

 ઉપયુકક્ત ટેબલ મજુબ સામાવાળાના મીટર રીડર દ્વારા મે,૨૦૧૭ ના મીટર વાુંચનમાું ભલૂ 
થયેલ જણાય છે.  

 સામાવાળા દ્વારા જુન,૨૦૧૭ નુું વીજલબલ lock status મજુબ ૨૬૦ યશુ્વનટનુું આપેલ છે. 
ત્યારબાદ જુલાઈ,૨૦૧૭ નુું વીજલબલ તા.૨૦.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ ૧૮૧૩ યશુ્વનટનુું આપવામાું 
આવેલ છે.  

 સામાવાળાના જણાવ્યા મજુબ lock સમયના billing cycle ના ૨૬૦ યશુ્વનટ બાદ 
આપવામાું આવેલ છે. આમ, અરજદારને આપવામાું આવેલ વીજલબલ ૧૮૧૩ – ૨૬૦ = 
૧૫૫૩ યશુ્વનટનુું છે, જે મીટરમાું ખરેખર નોંધાયેલ વીજ વપરાશ મજુબનુું હોઈ, સદર 
વીજલબલની રકમ ભરવાપાત્ર છે.    

૪.૬. આથી આ રીતે પેરા નું.૪.૫ મજુબ હકુમ કરવામાું આવે છે. 
૪.૭. ખચક અંગ ેકોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૮. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરવામાું આવે છે. 
    
 
         (રદલીપ રાવલ) 
         શ્વવદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૨૪.૦૧.૨૦૧૮. 


