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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૯૪/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી દદપકકુમાર વજૃલાલ ખીરૈયા 
   C/o. જલારામ જિરલ સ્ટોર, મીરા કો્્લેક્ષ, મામલતદાર કચેરી સામે, 

   મ.ુ ઉિા. તા. ઉિા. જી. ગીરસોમિાથ. 
       
રજૂઆત કરિાર: કોઇ હાજર રહ્ુ ંિહી. 

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : િાયબ ઈજિેર, 

પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
પેટા-વિભાગીય કચેરી, મુ.ં ધોકડિા. તા. ઉિા. જી.ગીરસોમિાથ.   

 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી આર.જે.મકિાણા, િાયબ ઈજિેર, 

પીજીિીસીએલ, પેટા-વિભાગીય કચેરી, ધોકડિા. 
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, ભાિિગરિા ગ્રાહક ફદરયાદ વિિારણ ફોરમિી 
ફદરયાદ િ.ં૩૧૨/૨૦૧૬-૧૭ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૩૭૫૭ તા.૦૩.૦૮.૨૦૧૭િા હકુ્મથી 
િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
િ.ં૯૪/૨૦૧૭ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા.૧૨.૧૦.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ, 
જેમા ં અરજદાર હાજર રહલે િહી. સદર કેસિી બીજી સિુિણી તા.૨૬.૧૦.૨૦૧૭ િા રોજ 
રાખિામા ંઆિેલ, જેમા ંઅરજદાર તથા સામાિાળા હાજર રહલે િહી. 

૨.૦. અરજદારે લેખીતમા ંિીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર ગામ કંસારી, તા. ઉિા, જી.ગીર સોમિાથ ખાતે વમલકત ધરાિે છે, જે વમલકત પર 

ગ્રાહક િ.ં૮૯૩૧૦/૦૦૭૬૮/૦થી િીજ જોડાણ ધરાિે છે. 
૨.૨. અરજદારે િીજ જોડાણ મેળવ્યા બાદ થયેલ િીજ િપરાશિા િીજ બીલો વિયમોનસુાર ભરપાઇ 

કરેલ છે. મીટર રીડીંગમા ંતકલીફ િ પડ ેતે કારણોસર મીટરનુ ંજોડાણ યોગ્ય જગ્યાએ ક્પાઉન્ડ 
હોલમા ંકરાિિામા ંઆિેલ છે.  

૨.૩. મીટર રીડર દ્વારા તા.૨૨/૦૭/૨૦૧૬િા રોજ ૪૦ યવુિટ િીજ િપરાશનુ ં સરેરાશ િીજબીલ 
આપિામા ંઆિેલ. મીટરમા ંઆંકડા ંિ દેખાતા હોિાનુ ંજણાિી સરેરાશ િીજ િપરાશનુ ંબીલ 
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આપિામા ં આિેલ, જે બીલબકુમા ં છપાઇિે િહી પરંત ુ સામાિાળા દ્વારા લખીિે આપિામા ં
આિેલ. ત્યારબાદ અરજદારિે ૧૦૦૦ યવુિટનુ ંરૂ.૬૨૦૦/- નુ ંિીજબીલ આપિામા ંઆિેલ. સદર 
કારણોસર અરજદારે ગ્રાહક તકરાર વિિારણ ફોરમમા ંફદરયાદ દાખલ કરેલ. જેિે ફોરમે કેસ 
િ.ં૩૧૨/૧૬-૧૭થી િોંધી અરજદારિી રજુઆત અિે પરુાિાઓિે ધ્યાિે લીધા િગર એક તરફી 
ચકુાદો આપેલ છે. 

૨.૪. અરજદારે સામાિાળાિે તા.૨૦.૦૧.૨૦૧૭િા રોજ વમટર દડસ્લે િ દેખાતી હોિાિી લેખીતમા ં
ફરીયાદ કરેલ અિે વમટર રીડરિે રૂબરૂમા ંજણાિેલ તેમ છતા ંસામાિાળા દ્વારા આ અંગે કોઇપણ 
કાયયિાહી કરિામા ંઆિેલ િ હતી. સામાિાળા દ્વારા ઓગસ્ટ-સ્ટે્બર લબલ્ડ ઇિ ઓક્ટોબર-
૨૦૧૬મા ં૧૦૦૦ યવુિટનુ ંિીજબીલ આપેલ, સામાિાળા દ્વારા મીટર દડસ્લે બધં થઇ જતા ં
મીટરમાિંાચંિ કયાય િગર૧૦૦૦યવુિટનુ ંિીજબીલ આપિામા ંઆિેલ અિે તા.૧૩.૧૦.૨૦૧૬િા 
રોજ મીટર બદલિામા ંઆિેલ, જે િીજબીલ િીજ િપરાશ મજુબનુ ંઆપિામા ંઆિેલ િથી. 
અરજદારે સદર િીજ જોડાણિી જગ્યાએ ૪ િર્ય પહલેા દુકાિો બિાિેલ, જે બાબત હાલિી 
ફદરયાદ સાથે સસુગંત િથી. 

૨.૫. મીટર દડસ્લે િ હોિાિા કારણે મીટર િો એમ.આર.આઇ. લઇ શકાયેલ િથી, જે મજુબિી 
સામાિાળાિી રજૂઆત તદ્દિ ખોટી છે. મીટર ટેસ્ટીંગ માટે અરજદારિે લેબોરેટરીમા ંહાજર રહિેા 
જણાિેલ ત્યારે અરજદાર હાજર રહલે હતા ં પરંત ુ તા.૧૧.૧૧.૨૦૧૬િા રોજ અરજદારિી 
ગેરહાજરીમા ં મીટર ટેસ્ટીંગ કરિામા ં આિેલ તથા સામાિાળા દ્વારા તેઓિી ભલુ છુપાિિા 
ભરપાઇ થયેલ બીલમા ંિધારો કરી, અરજદારિે ખોટંુ બીલ મોકલી, મીટર તથા તેિી સવિિસ 
ઉતારી લેિામા ંઆિેલ છે. 

૨.૬. અરજદારે ફોરમિો તા.૨૦.૦૯.૨૦૧૭િા રોજિો હકુમ રદ્દ કરિા વિિતંી કરી અિે  જણાિેલ કે 
સામાિાળા દ્વારા મોકલિામા ંઆિેલ િીજ બીલ ભરપાઇ કરિાપાત્ર િથી.  

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર સોમિાથ જીલ્લાિા, ઉિા તાલકુાિા ગામ કંસારી ખાતે તા.૧૬.૦૪.૨૦૧૩ િા રોજથી 

ઘરિપરાશનુ ંિીજજોડાણ ગ્રાહક િ.ં૮૯૩૧૦/૦૦૭૬૮/૦થી ધરાિે છે. 
૩.૨. અરજદારિે તેઓિા ઘર િપરાશિા િીજ જોડાણમા ંિીજ િપરાશ મજુબ વિયવમત િીજબીલો 

આપિામા ંઆિતા ંહતા.ં મીટર રીડર દ્વારા સપંણુય ચકાસણી કયાય બાદ ૧૦૦૦ યવુિટિા િીજ 
િપરાશનુ ં ઓગસ્ટ-સ્ટે્બર-૨૦૧૬ બીલ્ડ ઈિ ઓક્ટોબર,૨૦૧૬ નુ ં િીજબીલ અરજદારિે 
આપિામા ંઆિેલ છે. 

૩.૩. અરજદારિો િીજ િપરાશ િીચે મજુબ છે.  
Month Current 

Reading 

Past 

Reading 

Consumption 

April-May’13 billed in June-’13 110 0 110 

June-July’13 billed in Aug.-’13 110 110      50   (L) 

Aug.-Sep.’13 billed in Oct.-’13 190 110 80 

Oct.-Nov.’13 billed in Dec.-’13 250 190 60 

Dec.-Jan.’14 billed in Feb.-’14 250 250 0 

Feb.-March’14 billed in April-’14 250 250 0 
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April-May’14 billed in June-’14 256 250 6 

June-July’14 billed in Aug.-’14 256 256 0 

Aug.-Sep.’14 billed in Oct.-’14 256 256 0 

Oct.-Nov.’14 billed in Dec.-’14 256 256 0 

Dec.-Jan.’15 billed in Feb.-’15 256 256 0 

Feb.-March’15 billed in April-’15 256 256 0 

April-May’15 billed in June-’15 266 256 10 

June-July’15 billed in Aug.-’15 266 266 0 

Aug.-Sep.’15 billed in Oct.-’15 268 266 2 

Oct.-Nov.’15 billed in Dec.-’15 288 268 20 

Dec.-Jan.’16 billed in Feb.-’16 297 288 9 

Feb.-March’16 billed in April-’16 397 297 100 

April-May’16 billed in June-’16 897 397 500 

June-July’16 billed in Aug.-’16 947 897 50 

Aug.-Sep.’16 billed in Oct.-’16 1947 947 1000 

Oct.-Nov.’16 billed in Dec.-’16 0 0 0 

Dec.-Jan.’17 billed in Feb.-’17 0 0 0 

Feb.-March’17 billed in April-’17 0 0 0 

April-May’17 billed in June-’17 0 0 0 

June-July’17 billed in Aug.-’17 0 0 0 

  
૩.૪. અરજદારે અરજી કરી રૂ.૧૦૦/- મીટર ચકાસણી ફી પેટે તા.૦૫.૧૦.૨૦૧૬િા રોજ ભરપાઈ કરેલ. 

અરજદારિી સદર અરજીમજુબ તા.૧૩.૧૦.૨૦૧૬િા રોજ પ્રોફોમાય િ.ં૧૫મજુબ મીટર બદલિામા ં
આિેલ, જેિી વિગત િીચે મજુબ છે. 
  િવુ ંમીટર   જુનુ ંમીટર 
Make:  Eppletone   L&T 

Sr. No.: 2848731   1434640 

Reading: 00000KWh   અિાચ્ય 

Amp.:  5-30    5-30 

૩.૫. અરજદારિે તેઓિા જુિા મીટરિા લેબ ટેસ્ટીંગ માટે ઉિા લેબોરેટરી ખાતે તા.૧૯.૧૦.૨૦૧૬, 
તા.૨૬.૧૦.૨૦૧૬ તથા ૦૨.૧૧.૨૦૧૬િા રોજ રૂબરૂહાજર રહિેા જાણ કરેલ હોિા છતા ંઅરજદાર 
હાજર રહલે િહી, તેથી તા.૧૧.૧૧.૨૦૧૬િા રોજ અરજદારનુ ંમીટર લેબોરેટરીમા ંઅરજદારિી 
ગેર હાજરીમા ંખોલિામા ંઆિેલ, જેમા ંમીટરિો દડસ્લે બતાિતો િ હતો. 

 તા. ૧૧.૧૧.૨૦૧૬ િા રોજ સદર બદલિામા ંઆિેલ મીટરિો દડસ્લે દેખાતો િ હોિાિા 
કારણોસર સદર મીટરિો કોઈ પણ ટેસ્ટ લેિાયેલ િ હતો, તેમજ MRI પણ લેિાયેલ િહીં. સદર 
મીટરિે  manufacturing company, L&T  મા ંમોકલિામા ંઆિેલ, જેમા ંસદર મીટર િ.ં 
PGST01434640 િે internal fault િા કારણે તા.૧૭.૦૭.૨૦૧૭ િા પત્ર મજુબ ખામીયકુ્ત 
જાહરે કરિામા ંઆિેલ. 

૩.૬. અરજદારિા સદર િીજ જોડાણિા સ્થળ પર િિી ૧૯ દુકાિોનુ ંબાધંકામ કરિામા ંઆિેલ છે. 
હાલમા ંસદર દુકાિો બધં હાલતમા ંછે, જેથી અરજદારનુ ંસદર વિિાદદત મીટર બદલ્યા પહલેા ં
સદર દુકાિોિા બાધંકામમા ંિીજ િપરશ થયો હોિાનુ ંસાલબત થાય છે. સદર િીજ જોડાણ પરનુ ં
મીટર બદલ્યા બાદ દુકાિો  બધં હોિાિે કારણે િીજ િપરાશ થયેલ જણાતો િથી. મીટર બદલ્યા 
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પછીિો િીજ િપરાશ ધ્યાિ પર િ લઈ શકાય. સદર રજૂઆત ફોરમ સમક્ષ પણ ધ્યાિે 
લાિિામા ંઆિેલ છે. 

૩.૭. અરજદાર દ્વારા તા.૨૬.૦૯.૨૦૧૬ િા રોજ આપિામા ંઆિેલ િીજબીલિા રૂ.૬૨૦૦/- ભરપાઈ 
કરિામા ંઆિેલ િ હોઈ, તા.૧૮.૦૧.૨૦૧૭ િા રોજ િીજ જોડાણ કાપીિે, મીટર તથા સવિિસ 
િાયર જમા લેિામા ંઆિેલ છે. આમ, અરજદારિે તેમિા િીજસ્થાપિ પરિા મીટરમા ંિોંધાયેલ 
િીજ િપરાશ મજુબ િીજબીલ આપિામા ંઆિેલ હોઈ, સદર બીલિી રકમ અરજદારે ભરિાપાત્ર 
છે.  

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

કરાયેલા દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણયય ઉપર આવુ ંછંુ. 
૪.૧. અરજદાર, RGPR category નુ ં ઘર િપરાશ વિર્યક િીજ જોડાણ ગ્રાહક  

િ.ં૮૯૩૧૦/૦૦૭૬૮/૦ થી ગામ કંસારી ખાતે ધરાિે છે. અરજદારનુ ંિીજ જોડાણ PRT 145 

મજુબ તા.૧૬.૦૪.૨૦૧૩ િા રોજ ચાલ ુ કરિામા ંઆિેલ, જેમા ં દશાયવ્યા મજુબ અરજદારિો 
કરારીત િીજભાર ૧ દક.િોટ છે. 

૪.૨. અરજદારે રજૂ કરેલ તા.૨૨.૦૭.૨૦૧૬ િા િીજબીલ મજુબ સામાિાળા દ્વારા અરજદારિે જુલાઈ 
માસિા લબલલિંગ period નુ ંિીજ િપરાશનુ ંિીજબીલ ‘Lock” status મજુબ શરૂઆતનુ ંિાચંિ 
૮૯૭ તથા પાછલ ુિાચંિ ૮૯૭ મજુબ, ૪૦ યવુિટ (સરેરાશ િીજ િપરાશ) મજુબ રૂ.૨૩૦/- નુ ં
આપિામા ંઆિેલ છે. સદર િીજબીલમા ં ‘F’ દશાયિી Display fail પણ િોંધિામા ંઆિેલ 
જણાય છે. 

 સદર િીજબીલિે PRT-145   સાથે ચકાસણી કરતા ંPRT-145 consumer ledger મજુબ  
meter નુ ંહાલનુ ંિાચંિ ૯૪૭ તથા પાછલ ુિાચંિ ૮૯૭ મજુબ ૫૦ યવુિટ તફાિતનુ ંિીજબીલ 
દશાયિેલ જણાય છે. તા.૨૬.૦૯.૨૦૧૬ નુ ંિીજબીલ હાલનુ ંિાચંિ ૧૯૪૭ તથા પાછલ ુિાચંિ 
૯૪૭ િચંાય છે તે મજુબ ૧૦૦૦ યવુિટિા તફાિતનુ ં િીજબીલ રૂ.૬૨૦૦/- નુ ં અરજદારિે 
આપિામા ંઆિેલ જણાય છે.   

૪.૩. અરજદાર દ્વારા તા.૦૫.૧૦.૨૦૧૬િારોજ સ્ટે્બર,૨૦૧૬નુ ંિીજબીલ મળ્યા બાદ મીટર અંગેિી 
ફદરયાદ િોંધાિિામા ંઆિેલ. રૂ.૧૦૦/-  મીટર ચકાસણી ચાર્જ પેટે ભરિામા ંઆિેલ છે. પેરા 
િ.ં ૩.૪ મા ંદશાયવ્યા મજુબ ત.૧૩.૧૦.૨૦૧૬િા રોજ મીટરિી લેબોરેટરીમા ંચકાસણી એક તરફી 
કરિામા ંઆિેલ છે, જેમ ંમીટરિો દડસ્લે અિાચ્ય હોિાનુ ંિોંધી મીટર ફોલ્ટી હોિાનુ ંદશાયિેલ 
છે. તા.૧૭.૦૭.૨૦૧૭ િા L&T મીટરિા રીપોટય  મજુબ meter Sr. No. PGST01434640 

single phase four wire meter િે defective જાહરે કરિામા ંઆિેલ છે.  
૪.૪. ઉપયુયક્ત િોંધ મજુબ તા.૨૨.૦૭.૨૦૧૬નુ ંમીટર ‘Lock’ મજુબ એિરેજ િીજિપરાશનુ ંિીજબીલ 

આપિામા ંઆિેલ છે તથાતા.૨૬.૦૯.૨૦૧૭નુ ંિીજબીલ ૧૦૦૦ યવુિટન ુઆપિામા ંઆિેલ છે.  
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લેબોરેટરી ચકાસણી દર્યાિ મીટરિે ક્ષવતયકુ્ત જાહરે કરિામા ંઆિેલ છે તેિા સજંોગોમા ં
Supply Code Notification No.4/2015, Clause No. 6.58 િે િચંાણમા ંલઈ શકાય. 
6.58:  In case of defective/stuck/stopped/burnt meter, the consumer shall be billed on the basis 

of average 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. 

 

૪.૫. અરજદારિે તા.૨૨.૦૭.૨૦૧૬ નુ ંિીજ િપરાશનુ ંબીલ સરેરાશ િપરાશ મજુબનુ ંઆપિામા ં
આિેલ છે, તથા ત્યારબાદન ુિીજબીલ ૧૦૦૦ યવુિટ મજુબ તા.૨૬.૦૯.૨૦૧૬િા રોજ આપિામા ં
આિેલ છે. સદર મીટરિે સામાિાળાિી લેબોરેટરી દ્વારા તથા મીટર કંપિી દ્વારા ક્ષવતયકુ્ત જાહરે 
કરિામા ંઆિેલ છે. મીટર બદલતી િખતિા અહિેાલમા ંમીટર દડસ્લે અિાચ્ય હોિાિી િોંધ 
કરિામા ં આિેલ છે. Consumer ledger પ્રમાણે અરજદારિો િીજ િપરાશ શરૂઆતથી જ 
અવિયવમત પ્રકારિો િોંધાયેલ છે. 

૪.૬. અરજદારિા િીજ િપરાશિે ધ્યાિે લેતા ંતા.૨૨.૦૭.૨૦૧૬ િા તરુત શરૂઆતિા બે િીજબીલિે 
સરેરાશ િીજ યવુિટિી ગણતરી માટે ધ્યાિે લઈ શકાય.  

 February-March billed in April,2016 – 100 units, April-May billed in 
June,2016 – 500 units, average bimonthly consumption – 300 units. 

 

અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ તા.૨૨.૦૭.૨૦૧૬નુ ંિીજબીલ ૩૦૦યવુિટ, તેમજ ૨૬.૦૯.૨૦૧૬ 
નુ ંિીજબીલ ૩૦૦ યવુિટ લેખે,  કુલ ૬૦૦ યવુિટ – ૪૦ યવુિટ (average consumption – 

bill dated 22.07.2016) = ૫૬૦ યવુિટનુ ંિીજબીલ આકારી શકાય.  
ઉપયુયક્ત સજંોગોમા ં અરજદારનુ ં તા.૨૬.૦૯.૨૦૧૬ નુ ં િીજબીલ રદ્દ કરી ૫૬૦ યવુિટિા 
િીજબીલિી આકારણી કરિા આદેશ કરિામા ં આિે છે. સદર સધુારેલ િીજબીલિા ં િાણા ં
અરજદાર દ્વારા ભરપાઈ કરાયા બાદ અરજદારનુ ંિીજ જોડાણ પ્રિતયમાિ વિયમોનસુાર ચાલ ુ
કરી આપવુ.ં   

૪.૭. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૬ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૮. ખચય અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૯. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
    
         (દદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૦૮.૧૧.૨૦૧૭. 


