
  Case No.48/2017 

Page 1 of 7 
 

ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેશ િ.ં૪૮/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી ચપંકભાઈ રામજીભાઈ લાખાણી 
   મુ.ં જુિા રતિપર-૩૬૪૭૬૦ 
   િાયા-વિિંગાળા. તા.િલ્લભીપરુ. જી.ભાિિગર.  
 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી ચપંકભાઈ રામજીભાઈ લાખાણી 

 
વિરૂધ્ધ 

સામાિાળા : કાયયપાલક ઇજિેર, 
પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
વિભાગીય કચેરી, બોટાદ-૩૬૪૭૧૦. જી. ભાિિગર. 
 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી એિ.આર.પાિસરુીયા, િાયબ ઇજિેર,  
પીજીિીસીએલ, રૂરલ પેટા-વિભાગીય કચેરી, બોટાદ 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, ભાિિગરિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી ફરરયાદ 

િ.ં ૨૯૪/૨૦૧૬-૧૭ અન્િયે અપાયેલ હકુ્મ ક્રમાકં ૨૪૦૯ તા. ૧૫.૦૫.૨૦૧૭ થી િારાજ થઇ અતે્ર રજૂઆત 
કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૪૮/૨૦૧૭ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી 
સિુિણી તા. ૨૦.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિી. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર જૂિા રતિપરુ, તા. િલ્લભીપરુ ખાતે શ્રી ચપંકભાઈ રામજીભાઈ લાખાણીિા િામે 7.5 HP  નુ ં

ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ ધરાિે છે.   
૨.૨. સામાિાળાિી ગ્રા્ય પેટા-વિભાગીય કચેરી, બોટાદ દ્વારા સદર િીજ જોડાણ પર મકૂિામા ંઆિેલ મીટરિી 

રડસપ્લે બધં હોિાથી મીટર રીડર દ્વારા મીટરનુ ંિાચંિ અિાચ્ય દશાયિેલ, જેિા અનુસંધંાિે અરજદારે 
સામાિાળાિી િીજ કચેરી ખાતે અરજી કરેલ. ત્યાર બાદ સામાિાળા દ્વારા સદર િીજ મીટર બદલિામા ં
આિેલ. 

૨.૩. સામાિાળાિી મીટર ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરીમા ંમીટર ચકાસણી અંગે અરજદારિે િોટીસ આપી જાણ કરેલ 
િથી, અિે મીટરિી ચકાસણી કરિામા ંઆિેલ છે. 
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૨.૪. સામાિાળા દ્વારા ખામીયકુ્ત મીટર અન્િયે અરજદારિે આશરે પાચં મરહિાિા િીજબીલો સરેરાશ િીજ 
િપરાશિા આધારે આપિામા ંઆિેલ છે. સામાિાળા દ્વારા મીટર ખામીયકુ્ત ‘F’ સ્ટેટસિા ૬૦૦-૩૦૦-
૬૦૦-૬૦૦-૬૦૦ યવુિટિા િીજ િપરાશિા િીજબીલો આપિામા ંઆિેલ છે. 

૨.૫. સામાિાળાિા મીટર રીડર દ્વારા મીટરિી સ્સ્થવત ખામીયકુ્ત ‘F’ સ્ટેટસ દશાયિેલ હોિા છતા ંસદર મીટરિે 
બદલી આપિામા ંઆિેલ િથી.  

૨.૬. સામાિાળા દ્વારા મકૂિામા ંઆિેલ િવુ ંમીટર િીજ િપરાશ બધં હોય તેમ છતા ંમીટરિા આંકડાિી િોંધણી 
કરે છે જે અંગે સામાિાળાિે અરજી કરેલ હોિા છતા ંસદર મીટર બદલિામા ંઆિેલ િથી. અરજદારિો 
હાલમા ંિીજ િપરાશ િથી.  

૨.૭. સામાિાળા દ્વારા મીટરિી લેબોરેટરી તપાસણી બાદ મીટર બળી ગયેલ હોિાનુ ં જણાિી રૂ.૨૨૭૫/- 
અરજદારિા બીલમા ંચઢાિિામા ંઆિેલ છે. સદર બળેલ મીટરિો રીપોટય  પણ અરજદારિે આપિામા ં
આિેલ િથી.  

૨.૮. સામાિાળા દ્વારા દરેક િીજબીલમા ંમીટર ભાડુ િસલૂિામા ંઆિે છે તેમ છતા ંમીટર બળી ગયાિો ચાર્જ 
બીલમા ં ચઢાિિામા ંઆિેલ છે. સામાિાળા દ્વારા સદર િીજબીલ પેટે બાકી લેણા ંરૂ. ૪૦૨૫/- ભરપાઈ 
કરિા જણાિિામા ંઆિેલ છે.  

૨.૯. સામાિાળા દ્વારા ખામીયકુ્ત મીટર બાબતે સરેરાશ િધ ુિીજ િપરાશિા બીલો આપિામા ંઆિેલ હોઈ, 
તેમજ બળી ગયેલ મીટર અંગેિો ચાર્જ તથા િીજબીલિા ંિાણા ંિસલૂ કરિા િોટીસ આપેલ હોઈ, સદર 
બાબત અંગે અરજદારિે અન્યાય થયેલ હોઈ, સદર ફરરયાદિો ન્યાવયક ધોરણે વિકાલ કરિા અરજદારે 
વિિતંી કરી.   

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર શ્રી ચપંકભાઈ રામજીભાઈ લાખાણી, બોટાદ ગ્રા્ય પેટા-વિભાગીય કચેરી હઠેળ ગ્રાહક િ.ં 

૩૬૮૩૫/૦૦૫૦૭/૬ થી ૭.૫ હો.પા.નુ ં મીટર ટેરીફનુ ં ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ ગામ જુિા રતિપર   
ખાતે ધરાિે છે. અરજદારિે 11KV િસીતપર ખેતીિાડી ફીડર પરથી િીજ પરૂિઠો પરૂો પાડિામા ંઆિે 
છે.  

૩.૨. અરજદારિા સદર િીજ જોડાણ પર મકૂિામા ંઆિેલ સ્ટેટીક મીટરિે રડસપ્લે બધં હોિા અંગેિા મીટર 
રીડરિા રીપોટયિા આધારે તા.૨૫.૦૯.૨૦૧૬ િા રોજ અરજદારિી હાજરીમા ં સદર મીટર બદલિામા ં
આિેલ. સદર જૂિા મીટરનુ ંિાચંિ અિાચ્ય માલમુ પડલે. બદલિામા ંઆિેલ મીટરિી વિગત િીચે 
મજુબ છે. 
Particulars Details of old meter Details of new meter Load 

No.of meter PG204376/Static PG773392/Static  
 
5.00 HP 

Amp. capacity 10-60 Amp. 10-60 Amp. 

Name of company GENUS L&T 

No.of Lab. BDZ-11-6-305 BDZ-16-07-284 

Reading અિાચ્ય  000001 

 
૩.૩. પેરા િ.ં ૨.૨ મજુબ અરજદારિા સ્થળ પરથી બદલિામા ંઆિેલ મીટરિી લેબોરેટરીમા ંચકાસણી કરિા 

અંગેઅરજદારિેપત્રિ.ં૮૩૮૨ તા.૦૭.૧૦.૨૦૧૬િારોજ િોટીસઆપી તા.૧૩.૧૦.૨૦૧૬, તા.૨૦.૧૦.૨૦૧૬ 
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તથા તા.૨૭.૧૦.૨૦૧૬િા રોજ લેબોરેટરીમા ંહાજર રહિેા જાણ કરિામા ંઆિેલ, પરંત ુઅરજદાર કે તેમિા 
પ્રવતવિવધ લેબોરેટરીમા ંહાજર રહલે િહી. 

૩.૪. તા.૦૩.૧૧.૨૦૧૬ િા રોજ સદર જૂિા મીટરિે લેબોરેટરીમા ંએક તરફી ચકાસણી કરિામા ંઆિેલ જે 
દર્યાિ મીટરિા આંતરીક ભાગે મીટરિી સરકિટ બળેલ માલમુ પડલે. મીટરિો રડસપ્લે બધં હોઈ, મીટરિા 
છેલ્લા રીરડિંગ અિાચ્ય માલમુ પડલે. મીટરનુ ંટોપ-કિર ચારે બાજુ તથા અંદર ઉપરિા ભાગે કાળુ પડી 
ગયેલ માલમુ પડલે. 

૩.૫. અરજદારિે August-September,2015 billed in October,2015 િા બીલમા ં શરૂઆતનુ ં રીરડિંગ 
૬૫૪૭ અિે અંવતમ રરરડિંગ ૭૭૩૫ એમ તફાિતિા ૧૧૮૮ યવુિટન ુિીજબીલ આપિામા ંઆિેલ છે. સદર 
મીટરમા ંિોંધાયેલ રીરડિંગ ૭૭૩૫ સધુી લબલીંગ કરિામા ંઆિેલ છે.  

૩.૬. અરજદારિે October-November,2015 billed in December,2015 નુ ંિીજબીલ Lock Status   
નુ ં૬૪૦ યવુિટનુ ંઆપિામા ંઆિેલ છે. તથા ત્યાર બાદ મીટર બદલાવ્યા પહલેાિંા દરેક બીલ ‘F’ status  
િીચે મજુબ આપિામા ંઆિેલ છે.  
             Bill Date of reading Bill units 

Dec.-Jan.2016 billed in Feb.2016 12.02.16 600 

Feb.-March,2016 billed in Apr.2016 23.03.16 300 

Apr.-May,2016 billed in June,2016 30.05.16 640 

June-July,2016 billed in Aug.2016 22.07.16 640 

Aug.-Sept.2016 billed in Oct.2016 25.09.16 640 

 
૩.૭. અરજદારનુ ંમીટર બદલાવ્યા બાદ િિા મકૂિામા ંઆિેલ મીટરમા ંિીચે મજુબિો િીજ િપરાશ િોંધાયેલ 

છે. 
Bill રીરડિંગ તારીખ રદિસ િોંધાયેલ યવુિટ આપેલ બીલ યવુિટ  
Oct.-Nov. 
billed in 
Dec.2016 

૨૨.૧૧.૧૬ ૫૮ (૬૭૬-૨)= 
૬૭૪  

૬૭૪+ (જૂિા મીટરમા ં િોંધાયેલ 
િપરાશ=૦ યવુિટ) = ૬૭૪ યવુિટ. 

Dec.-Jan. 
billed in 
Feb.2017 

૨૪.૦૧.૧૭ ૬૩ (૯૭૮-૬૭૬)= 
૩૦૨ 

૩૦૨ યવુિટ  

 
૩.૮. અરજદારિા વિિારદત મીટરિી ( જૂિા મીટરિી) રડસપ્લે બધં થિાથી મીટર  ‘F’ status દશાયિી 

December-January,2016 billed in February,2016 થી August-September,2016 billed 

in October,2016 સધુીિા કુલ પાચં બીલો સરેરાશ િીજ િપરાશિા આધારે આપિામા ંઆિેલ છે. 
લેબોરેટરી ચકાસણી દર્યાિ પણ મીટરનુ ંિાચંિ મળી શકેલ િથી. મીટરિી આંતરીક સરકિટ પણ બળી 
ગયેલ માલમુ પડલે છે. આથી અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ મીટર  ‘F’ status િા િીજબીલો યોગ્ય છે 
અિે કંપિીિા વિયમ મજુબ િીજબીલિી રકમ ભરિાપાત્ર છે. સરેરાશ િીજ યવુિટિા આધારે અરજદારે 
ભરપાઈ કરેલ િાણા ંપરત મળિાપાત્ર િથી.  

૩.૯. અરજદારનુ ંસદર વિિારદત મીટર લેબોરેટરીમા ંચકાસણી દર્યાિ બળેલ માલમુ પડલે હોઈ, બળેલ 
મીટર ચાર્જ રૂ. ૨૨૭૫/- ભરપાઈ કરિા િાયબ ઈજિેર, ગ્રા્ય પેટા-વિભાગીય કચેરી, બોટાદ દ્વારા પત્ર 
િ.ં ૯૩૧૫ તા.૧૯.૧૧.૨૦૧૬ થી અરજદારિે જાણ કરિામા ંઆિેલ, જે રકમ અરજદારે ભરપાઈ કરેલ િ 
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હોઈ, અરજદારિા ખાતે ઉધારિામા ંઆિેલ. અરજદારિા િીજબીલ પેટે બાકી રકમ રૂ.૧૩૧૬.૭૩ િસલુ 
કરિા અંગે તા.૧૬.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ જુિીયર ઈજિેરે સ્થળ પર મલુાકાત લીધેલ ત્યારે બળેલ મીટર 
ચાર્જિી રકમ બાકી રાખી, િીજબીલિી રકમ ભરપાઈ કરિા અરજદારિે મૌલખક જાણ કરેલ પરંત ુ 
અરજદારે સદર રકમ પણ િાધંા સાથે ભરપાઈ કરિા ઈન્કાર કરેલ, તેથી સામાિાળા દ્વારા સ્થળ પરથી 
મીટર તથા સવિિસ િાયર ઉતારી લઈ િીજ પરૂિઠો બધં કરિામા ં આિેલ તથા માલસામાિ CR 

No.20826 તા.૧૬.૦૩.૨૦૧૭ થી જમા લેિામા ંઆિેલ. 
૩.૧૦. ફોરમિા તા.૦૩.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજિા મૌલખક આદેશ અનસુાર તા.૦૪.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજ સદર િીજ 

જોડાણનુ ંિવ ુમીટર સ્થાવપત કરીિે િીજ જોડાણ ચાલ ુકરિામા ંઆિેલ.  
 April-May billed in June,2017 તા.૨૨.૦૫.૨૦૧૭િા રોજ સદર િિા મીટરનુ ંિાચંિ ૩૮ - ૧= ૩૭ 

યવુિટ મજુબ કરિામા ંઆિેલ છે.   
૩.૧૧. સામાિાળાએ તા.૨૧.૦૭.૨૦૧૭ િા પત્ર દ્વારા િીચે મજુબિી વિગતો રજૂ કરી.  

(૧) અરજદારનુ ંિીજ જોડાણ ૧૦ કેિીએ િા ટ્રાન્સફોમયર પરથી આપિામા ંઆિેલ છે, જે ટ્રાન્સફોમયર 
પર અન્ય કોઈ િીજ જોડાણ જોડલે િથી.  

(૨) અરજદારે કરેલ રજૂઆત કે લાઈિ ફોલ્ટ કે ટ્રાન્સફોમયર ફોલ્ટિા કારણે મીટર બળી ગયેલ છે જે 
અંગે જણાિિાનુ ં કે િીજ પરૂિઠો જે તે િખતિા ટ્રાન્સફોમયર પરથી જ આપિામા ં આિે છે. 
ટ્રાન્સફોમયર પણ ફોલ્ટ થયેલ હોય તેિા કારણોસર બદલિામા ંઆિેલ િથી. 

(૩) અરજદારિે િીજ પરૂિઠો પરૂા પાડતા ૧૧ કેિી િસીતપર ખેતીિાડી ફીડર પરથી ૧૬૭ ખેતી 
વિષયક િીજ જોડાણિે મીટર ટેરીફથી િીજ પરૂિઠો પરૂો પાડિામા ંઆિે છે. લાઈિ ફોલ્ટિા 
કારણોસર અન્ય િીજ જોડાણોિા મીટર બળી ગયેલ હોય તેિી કોઈ ફરરયાદ સામાિાળાિે 
િોંધાિેલ િથી. આમ લાઈિ ફોલ્ટિા કારણે મીટર બળી ગયેલ છે તેિી અરજદારિી રજૂઆત 
માન્ય િથી.      

(૪) લેબ ચકાસણી દર્યાિ અરજદારિા િીજસ્થાપિ પરિા મીટરિી આંતરીક સકીટ બળી ગયેલ 
છે જેિા કારણે મીટરનુ ંિાચંિ પણ લઈ શકાયેલ િથી. આમ સદર મીટર બળી ગયેલ હોઈ, 
બળેલ મીટરિો ચાર્જ િસલૂિાપાત્ર છે. 

૩.૧૨. અરજદારિા િીજસ્થાપિ પરિો િષય ૨૦૧૫ િો સરેરાશ િીજ િપરાશ ૫૩૦ યવુિટ તથા િષય ૨૦૧૬ િો 
સરેરાશ િીજ િપરાશ ૫૮૨ યવુિટ છે. લેબ ચકાસણીમા ંપણ િીજ મીટરિા િીજ યવુિટનુ ંિાચંિ શક્ય 
થયેલ િથી. મીટરિી આંતરીક સકીટ પણ બળી ગયેલ માલમુ પડલે છે. આ સજંોગોમા ંઅરજદારિે 
સરેરાશ યવુિટ મજુબ આપિામા ંઆિેલ િીજબીલો તથા બળેલ મીટરિો ચાર્જ વિયમોનસુાર િસલૂિાપાત્ર 
છે.  

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

પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણયય ઉપર આવુ ંછં. 
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૪.૧. પેરા િ.ં૩.૨ મા ં દશાયવ્યા મજુબ અરજદારનુ ં મીટર ખામીયકુ્ત હોિાિા કારણોસર સામાિાળા દ્વારા 

બદલિામા ંઆિેલ છે. સદર મીટરમા ંસરેરાશ િીજ િપરાશ હઠેળ કરિામા ંઆિેલ બીલીંગ તેમજ મીટર 
લેબોરેટરીિા રીપોટય  મજુબ મીટર બળી ગયેલ હોઈ મીટરિો ચાર્જ િસલૂિા અંગે અરજદારે રજૂઆત હઠેળ 
પ્રશ્નો ઉઠાિેલ છે.  

૪.૨. સામાિાળા દ્વારા ગ્રાહક િ.ં ૩૬૮૩૫/૦૦૫૦૭/૬ Money Receipt No. PG773392 અરજદારિા િીજ 
જોડાણિી િીજ િપરાશિી વિગતો રજૂ કરિામા ંઆિી જેમા ંિષય ૨૦૧૪, ૨૦૧૫ તથા ૨૦૧૬ િા િીજ 
િપરાશિે ધ્યાિે લઈ શકાય.   
Month Reading Date Reading Consu-

ption 
Amount 

Dec.-Jan. billed in Feb,2014 03.02.14 4089 165 459.02 

Feb.-March billed in Apr.2014 04.03.14 4199 110 426.00 

Apr.-May billed in June,2014 02.06.14 4430 231 498.6 

June-July billed in Aug.2014 26.07.14 4568 138 442.8 

Aug.-Sept. billed in Oct.2014 27.09.14 4652   84 410.4 

Oct.-Nov. billed in Dec.2014 08.12.14 5634 982 949.2 

  Average 285 531.00 

Dec.-Jan. billed in Feb,2015 07.02.15 5789 155 453.00 

Feb.-March billed in Apr.2015 30.03.15 5957 168 460.8 

Apr.-May billed in June,2015 05.06.15 5957 440 624.0  L 

June-July billed in Aug.2015 31.07.15 6547 590 450.04 

Aug.-Sept. billed in Oct.2015 27.09.15 7735 1188 1072.8 

Oct.-Nov. billed in Dec.2015 27.11.15 7735 640 744.0 L 

  Average 530 634.11 

Dec.-Jan. billed in Feb,2016 12.02.16 7735 600 357.00 F 

Feb.-March billed in Apr.2016 23.03.16 7735 300 540.0   F 

Apr.-May billed in June,2016 30.05.16 7735 640 744.0   F 

June-July billed in Aug.2016 22.07.16 7735 640 744.0   F 

Aug.-Sept. billed in Oct.2016 25.09.16 7735 640 744.0   F 

Oct.-Nov. billed in Dec.2016 22.11.16   676 674 783.05 C 

  Average 582 652.10 

 

૪.૩. Consumer General Ledgerમા ંદશાયવ્યા મજુબ October-November billed in December,2015 

dated 27.11.2015 નુ ંિીજબીલ ‘LOCK’ મજુબ ૬૪૦ યવુિટનુ ંબિાિિામા ંઆિેલ છે. ત્યારબાદિા 
પાચં િીજબીલો Faulty Status મજુબ બિાિિામા ંઆિેલ છે. ત્યારબાદિા િીજબીલો િિા મીટરમા ં
િોંધાયેલ િીજ િપરાશ મજુબ િીચે પ્રમાણે બિાિિામા ંઆિેલ છે.  

 October-November billed in December,2016: 674 Units 
 December-January billed in February,2017: 302 Units. 
 

૪.૪. GERC Supply Code Notification No. 4/2015, Clause 6.58 states as under: 

Billing in case of defective/stuck/stopped/burnt meter: 

In case of defective/stuck/stopped/burnt meter, the consumer shall be billed on the basis of average 



  Case No.48/2017 

Page 6 of 7 
 

consumption of the past three billing cycles immediately preceding the date of the meter being found/ 

reported defective. In case sufficient data are not available then average consumption during two/ three 

billing cycles of succeeding period may be considered. These charges shall be leviable for 

a maximum period of three billing cycles only. 

Provided that any evidence provided by consumer about conditions of working and/or occupancy of 

the concerned premises during the said period(s), which might have had a bearing on energy 

consumption, may be considered by the licensee. 

 સદર કેસમા ંઅરજદારિા િીજ િપરાશિે જોતા ંિષય ૨૦૧૫ િા ૬ િીજબીલિી સરેરાશ ૫૩૦ 
યવુિટ છે, જેમા ંબે િીજબીલ ‘L’ status મજુબિા છે. િષય ૨૦૧૪િા િીજબીલિા સરેરાશ ૨૮૫ યવુિટ 
માલમુ પડ ેછે. અરજદારિા િીજ િપરાશિો સમયગાળો િષય ૨૦૧૫ તથા િષય ૨૦૧૬ મા ંસતત ત્રણ 
િીજબીલ સધુી મીટરિા િાચંિ મજુબ સામાિાળા દ્વારા િીજબીલ આપેલ હોય તેવુ ંદશાયિત ુિથી., જે 
કારણોસર અરજદારિે સરેરાશ િીજ િપરાશ િષય ૨૦૧૫ મજુબ ૫૩૦ યવુિટ લઈ શકાય.  

 સામાિાળા દ્વારા િોંધિામા ંઆિેલ સદર મીટરનુ ંતા. ૨૭.૦૯.૨૦૧૬ મજુબનુ ંછેલ્લ ુિાચંિ 7735 Kwh, 

ત્યાર બાદ મીટર faulty/lock તરીકે બીલીંગ કરિામા ંઆિેલ છે. 
 સામાિાળા દ્વારા અરજદારિે અપાયેલ િીજબીલ:  
 October-November billed in December,2015: 1 x 640 units =  640 units 

 December-January billed in Feb.2016:  1 x 600 units =  600 units 

 Feb.-March billed in April,2016:   1 x 300 units = 300 units 

 Apr.-May to Aug.-Sept. billed in Oct.2016: 3 x 640 units = 1920 units 

        6 િીજ બીલીંગ=        3460 units 

 જ્યારે સરેરાશ ૫૩૦ યવુિટ મજુબિો િીજ િપરાશ = ૫૩૦ x ૬ = ૩૧૮૦ યવુિટ  
 િીજ યવુિટિો તફાિત = ૩૪૬૦ – ૩૧૮૦ = ૨૮૦ યવુિટ  
 સામાિાળાએ ૨૮૦ યવુિટિા િીજબીલિી રકમ અરજદારિે િીજબીલમા ંજમા આપિાિી રહશેે.  
 

૪.૫. સામાિાળા દ્વારા અરજદારિે પેરા િ.ં 3.3 મા ંજણાવ્યા મજુબ મીટર ટેસ્ટીંગ માટે લેબોરેટરીમા ંહાજર 
રહિેા જણાિેલ છે પરંત ુતે અંગેિા દસ્તાિેજી પરુાિા રજૂ કરેલ િથી. લેબોરેટરી ટેસ્ટીંગમા ંસદર વિિારદત 
મીટરિા આંતરીક ભાગ સપંણૂય બળી ગયેલ દશાયિેલ છે. મીટર કયા કારણોસર બળી ગયેલ છે તે અંગે 
સામાિાળા દ્વારા કોઈ કારણો રજૂ કરિામા ંઆિેલ િથી.  

 “GERC Supply Code Notification No. 4 of 2015 – Cost of replacement of defective and 
burnt meter required to be read with Clause No. 6.36. 

 Clause No.6.36 states as under: 

“If, as a result of testing, it is established that the meter was rendered defective/burnt due to reasons 

attributable to the consumer such as defect in consumer installation, connection of unauthorized load 

by the consumer etc., the cost of the meter shall be borne by the consumer as specified below: 

(1) If the meter was owned by the consumer, the licensee shall inform the consumer to replace the 

meter and associated equipment. The licensee shall however replace the meter immediately and start 

charging meter rent till the consumer arranges it’s own meter and 
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associated equipments. 

(2) If the meter was owned by the licensee, the licensee shall install a new meter at its own cost: 

Provided that in case of sub clause 6.36 (2), the licensee shall recover the cost of the meter from the 

consumer. 

 

Provided further that if, as a result of testing, it is established that the meter was rendered Defective / 

burnt due to tampering or any other deliberate act by the consumer to interfere with the meter, the 

consumer shall be assessed as per clauses 7.7-7.9 of this Code and action as permissible under law 

shall be taken against the consumer for pilferage and tampering.” 

 

ઉપયુયક્ત વિવિમય અંતગયત, અરજદારિા િીજસ્થાપિ પરનુ ંમીટર કયા કારણોસર બળી ગયેલ છે તે 
સામાિાળા દ્વારા દશાયિેલ િ હોઈ, સદર બળી ગયેલ મીટરિો ચાર્જ અરજદાર પાસેથી િસલૂિાપાત્ર િથી.       

૪.૬. પેરા િ.ં ૪.૪ તથા 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. ૦૨.૦૮.૨૦૧૭. 


