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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૯૫/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી પરેશભાઈ હરેમોરારી િછરાજાિી   
   ૧૪, વજૃવિલા, જાગિાથ પ્લોટ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧.  
  

રજૂઆત કરિાર: શ્રી એ.એિ.સરિૈયા, વિદ્વાિ એડિોકેટ  
શ્રી પરેશભાઈ હરેમોરારી િછરાજાિી   
 

વિરૂધ્ધ 
 

સામાિાળા : િાયબ ઈજિેર, 
પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
મહહલા કોલેજ પેટા-વિભાગીય કચેરી, એ.જી.ઓહિસ પાછળ, રાજકોટ. 

 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી એિ.ડી. રૂઘાણી, કાયયપાલક ઈજિેર, પીજીિીસીએલ, રાજકોટ  
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, રાજકોટિા ગ્રાહક િહરયાદ વિિારણ 
િોરમિી િહરયાદ િ.ં ૦૬/ક્િા.૦૨/૨૦૧૭-૧૮ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૬૭૩૨ 
તા.૨૯.૦૭.૨૦૧૭ િા હકુ્મથી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા 
કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૯૫/ ૨૦૧૭ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા. 
૧૨.૧૦.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિી, જેમા ંઅરજદાર કે સામાિાળા હાજર રહલે િહીં. 
સદર કેસિી બીજી સિુિણી તા.૨૬.૧૦.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિી.  

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર સામાિાળા િીજ કંપિીન ુિીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં૩૧૮૦૪/૦૦૨૯૭/૬, મીટર િ.ં 

PGST-2840032 થી ધરાિે છે.  
૨.૨. સામાિાળા િીજ કંપિીએ  માસ જૂિ-જુલાઈ,૨૦૧૭િા િીજ િપરાશ પેટે રૂ. ૨૬૦/- રસીદ 

િ.ંWS484636 તા.૦૬.૦૪.૨૦૧૭ થી ગેરકાયદેસર રીતે િસલૂ કરેલ છે. અરજદારે  અિાર 
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િિાર દસ્તાિેજી પરુાિા સાથે લેલખતમા ં તેમજ  રૂબરૂમા ં જણાિેલ હોિા છતા,ં સદર 
ગેરકાયદેસર રીતે ભરપાઈ કરેલ રકમ રૂ.૨૬૦/- અરજદારિે પરત કરિામા ંઆિેલ િથી.   

૨.૩. સામાિાળા િીજ કંપિીિી સદર કાયયિાહી સામે અરજદારે િા છૂટકે િોરમમા ંિહરયાદ દાખલ 
કરેલ તથા સદર અપીલમા ંસામાિાળાિે/િોરમિા સભ્યોિે પક્ષકાર તરીકે સામેલ કરેલ.  

૨.૪. અરજદારે િોરમ સમક્ષ કરેલ તા.૦૩.૦૭.૨૦૧૭ િી િહરયાદ તથા તે અંગે સામેલ કરેલ 
દસ્તાિેજી પરુાિાિી િકલ સામેલ કરીિે જણાિેલ કે રૂ.૨૬૦/- કાયદેસર રીતે પરત 
કરિાપાત્ર હોિા છતા ંસામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા તે પરત કરિામા ંઆિેલ િથી. િોરમિા 
હકુમિા મદુ્દા િ.ં૪.૧ મજુબ અરજદારિી અરજી તથા દસ્તાિેજી પરુાિાઓનુ ં કાયદેસરનુ ં
મલુયાકંિ કયાય િગર તથા અરજદારિી મૌલખક રજૂઆતિે ધ્યાિે લીધા િગર હકુમ કરિામા ં
આિેલ છે, જે ગેરકાયદેસર અિે અરજદારિે અન્યાય કરતો હોઈ, સદર હકુમ રદ્દ કરિા 
જણાિેલ. આમ કરીિે િોરમ દ્વારા સદર કૃત્યિે પ્રોત્સાહિ આપિામા ંઆિેલ છે.  

૨.૫. િોરમિા તા.૨૮.૦૭.૨૦૧૭ િા હકુમિી સામે અરજદારે િીચે મજુબિા કારણો રજૂ કયાાં. 
(૧) િોરમ દ્વારા દસ્તાિેજી પરુાિાઓ ચકાસ્યા િગર તથા મૌલખક રજૂઆતિે ધ્યાિે 

લીધા િગર હકુમ કરિામા ંઆિેલ છે, જે હકુમ રદ્દ થિાિે પાત્ર છે.  
(૨) અરજદારિી માલલકીિી જગ્યામા ં િીજ િપરાશ અંગેનુ ં મીટર મકેુલ છે, તેમજ 

અરજદારિી જગ્યા હોિા છતા ંઅરજદાર પાસેથી મીટર ભાડુ િસલુિામા ંઆિે છે. 
િીજ મીટરિી માલલકી િીજ કંપિીિી હોઈ મીટરિી જાળિણી તેમજ તપાસણીિી 
જિાબદારી સામાિાળા િીજ કંપિીિી રહ ેછે. સદર મીટરમા ંકોઈ ટેકિીકલ િોલટ 
થાય તો કોઈપણ સજંોગોમા ં અરજદારિી જિાબદારી થતી િથી. આમ છતા ં
સામાિાળા િીજ કંપિીએ રૂ.૨૬૦/- ગેરકાયદેસર રીતે િસલુ કરેલ છે, જેિે િોરમ 
દ્વારા પણ પ્રોત્સાહિ આપિામા ંઆિેલ છે,  જેથી િોરમિો હકુમ રદ્દ થિા પાત્ર છે. 

(૩) િોરમ સમક્ષિી અરજદારિી િહરયાદ અન્િયે સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા કરેલ 
રજૂઆત/જિાબિી િકલ તે સમયે અરજદારિે આપિામા ં આિેલ િથી, જેથી 
અરજદારિે સદર જિાબિી સામે રજૂઆત કરિાિી તક મળેલ િથી, તેથી િોરમિો 
સદર હકુમ રદ્દ થિા પાત્ર છે.  

(૪) સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા મીટર બદલિામા ં આિેલ તે બાબતિો રોજકામ 
અંગેિો પરુાિો રજૂ કરિામા ંઆિેલ છે, જેમા ં સામાિાળા કંપિીિા જિાબદાર 
અવધકારી દ્વારા સ્પષ્ટ રીતે લખેલ છે કે મીટરિા સીલ બરાબર છે, મીટર િોલટી છે, 
મીટરિે કંપિીમા ંમોકલિા અથે જણાિેલ છે.  

 િીજ િપરાશ અંગેનુ ંબીલ મીટર રીડર બિાિિા આિેલ ત્યારે તેમણે અરજદારિે 
જણાિેલ કે મીટરિી હડસપ્લે ઉડી ગયેલ હોિાથી મીટર રીહડિંગ થઈ શકેલ િથી 
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તેથી િીજ િપરાશનુ ંિીજબીલ પેટા વિભાગીય કચેરીમાથંી મેળિી લેવુ.ં ત્યારબાદ 
સદર મીટર બદલી આપિામા ંઆિેલ હતુ.ં 

(૫) મીટરિી ગણુિત્તા હલકા પ્રકારિી હોય તો જ મીટરિી હડસ્પ્લે ઉડી જાય. મીટરિી 
હડસ્પ્લે ઉડી જિા અંગે અરજદાર જિાબદાર ગણાય િહીં. સામાિાળા િીજ કંપિી 
દ્વારા મીટરિી ચકાસણી સમયાતંરે થિી જોઈએ, જે થયેલ િથી.  આમ, સામાિાળા 
િીજ કંપિીિી બેદરકારીિે કારણે અરજદારિા મીટરિી હડસ્પ્લે ઉડી ગયેલ છે. 
આમ, સામાિાળા દ્વારા અરજદાર પાસેથી રૂ.૨૬૦/- ગેરકાયદેસર રીત િસલુ 
કરિામા ંઆિેલ છે.  

(૬) િોરમિા હકુમિા મદુ્દા િ.ં૨ િા પેટા પેરા િ.ં૨.૩ મા ંજણાવ્યા મજુબ સદર L&T 

company નુ ં મીટર િ.ંPGST-01011587 જે સામાિાળાિી લેબોરેટરીમા ં
અરજદારિા પ્રવતવિવધિી હાજરીમા ંચકાસણી કરિામા ંઆિેલ જે દર્યાિ મીટર 
િોલટી જાહરે થયેલ છે. સદર તારણ કાયદેસર રીતે યોગ્ય િથી.  

 ખરી હકીકતે મીટરિી ચકાસણી સામાિાળાિા ઈજિેર શ્રી વત્રિેદી સાહબેે તેઓિા 
ટેબલ પર અરજદારિી હાજરીમા ંકરેલ છે. સદર મીટરમા ંકાળા રંગનુ ંબટિ તેઓએ 
પે્રસ કરીિે મીટર હડસ્પ્લેિા રીહડિંગ ૧૧૫૩ િી િોંધ કરેલ હતી. સદર મીટરિે 
ચકાસણી માટે સામાિાળાિી લેબોરેટરીમા ંમોકલિામા ંઆિેલ િથી.  

(૭) અરજદારે જણાિેલ કે િોરમ સમક્ષિી સિુિણીમા ં કન્િીિર તથા સ્િતતં્ર સભ્ય 
હાજર રહલે. સિુિણી દર્યાિ ચેરમેિ સાહબે હાજર રહલે િહી, તેમ છતા ંતેઓ 
હાજર રહલે છે તેમ બતાિી િોરમિા હકુમમા ંસહી કરિામા ંઆિેલ છે, જે કાયદેસર 
રીતે યોગ્ય િથી.         

(૮) િોરમિા હકુમ અન્િયે વિષ્કર્યિા મદુ્દા િ.ં૩.૧ મા ંદશાયવ્યા મજુબ અરજદાર પાસેથી 
િસલેુલ રૂ.૨૬૦/- ક્યા કારણોસર િસલેુલ છે તે અંગેિી જાણકારી સામાિાળા 
પાસેથી માગેંલ િથી. જેથી કરીિે િોરમિો હકુમ રદ્દ થિા પાત્ર છે. 

(૯) િોરમ સમક્ષિી િહરયાદ અરજી દાખલ કયાય બાદ સામાિાળા િીજ કંપિીિા 
કમયચારી દ્વારા િોિ કરિામા ંઆિેલ. અરજદારે િહરયાદ અંગે સમાધાિ કરેલ િ 
હોઈ, સામાિાળા કંપિીિા કમયચારી દ્વારા અરજદારિા મકાિમા ંલગાિેલ અન્ય 
ચાર મીટરિી પણ ચકાસણી કરિામા ંઆિેલ, પરંત ુિોરમ દ્વારા આ અંગે કોઈ 
જાતિી સ્પષ્ટતા કરિામા ંઆિેલ િથી.   

૨.૬. અરજદારે તા. ૦૭.૧૧.૨૦૧૭ િા રોજ સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા પાઠિિામા ંઆિેલ 
તા.૦૨.૧૧.૨૦૧૭િા જિાબિી સામે જિાબ તથા િાધંા રજૂ કયાય.અરજદારે ઉપર્ુયક્ત પેરામા ં
દશાયિેલ મદુ્દા પરત્િે તેઓિી રજૂઆતિે દોહરાિી તેમજ સામાિાળા દ્વારા અરજદારિી 
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રજૂઆતિો જિાબ આપિામા ંઆિેલ છે પરંત ુઅરજદારિી િહરયાદિા સદંભે દસ્તાિેજી 
પરુાિા સામાિાળા દ્વારા પરૂા પાડિામા ંઆિેલ િથી તેમ જણાિેલ.   

૨.૭. અરજદારે િીચે મજુબ દાદ માગંી. 
(૧) અરજદારે જે તે સમયે ગ્રાહક િહરયાદ વિિારણ િોરમ (રાજકોટ શહરે) સમક્ષ આ 

અપીલિા રીસ્પોન્ડટ િ.ં૧ દ્વારા અમારી પાસેથી રૂ.૨૬૦/- ગેરકાયદેસર રીતે િસલુ 
કરેલ છે તે પરત મેળિિા િોરમ સમક્ષ અરજી કરેલ હતી, જેમા ંઅરજીિી વિગત 
બાબત, દસ્તાિેજી પરુાિાઓ ખરા અિે સત્ય હોિા છતા ંિોરમ દ્વારા તે ધ્યાિે લીધા 
િથી, િાચેંલ િથી તેમજ અમારી મૌલખક રજૂઆત ધ્યાિે લીધેલ િથી, તેથી 
િોરમિો હકુમ રદ કરિો. 

(૨) અરજદાર પાસેથી સામાિાળાએ જુિ-જુલાઈનુ ંતા.૦૧.૦૮.૨૦૧૬ મજુબ ૩૦ર્વુિટનુ ં
બીલ રૂ.૨૧૦.૯૮ તથા વિલબંીત ચાર્જ રૂ.૪૯.૦૨, કુલ રૂ.૨૬૦/- ગેરકાયદેસર રીતે 
િસલેુલ છે. રૂ.૨૬૦/- ઉપર વિલબંીત ચાર્જિી જે મજુબ ગણતરી કરિામા ંઆિે છે 
તે મજુબ ગણતરી કરી, અરજદારિા િીજબીલમા ંકુલ રકમ જમા આપિા અરજ 
કરી.  

(૩) અરજદારિે હરેાિ પરેશાિ કરિા તેમજ ભોગિિો પડલે માિવસક ત્રાસ બદલ 
સામાિાળા િીજ કંપિીિા જિાબદાર અવધકારી સામે વશક્ષાત્મક પગલા ંલેિા અરજ 
કરી.  

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. સામાિાળાએ જણાિેલ કે ખરી હકીકતે િીજ િપરાશ બીલ માસ જુિ-જુલાઈ,૨૦૧૭ નુ ંિહીં 

પરંત ુજુિ-જુલાઈ,૨૦૧૬ નુ ંછે, જેિી રકમ રૂ. ૨૬૦/- તા.૦૬.૦૧.૨૦૧૭ િા રોજ અરજદારે 
ભરપાઈ કરેલ છે. િીજબીલિી રકમ ગેરકાયદેસર રીતે િસલુ કરિામા ંઆિેલ િથી.  

૩.૨. અરજદારે તેઓિી રજૂઆતિા પેરા િ.ં૪ મા ં દશાયિેલ હકીકત સાલબત કરિી જોઈએ. 
અરજદારે કન્િીિરશ્રીિે સદર અપીલિા કામે પક્ષકાર િ.ં૩ થી જોડલે હોિાિી હકીકત 
સાલબત કરિી જોઈએ. તમામ હકીકતો કન્િીિરશ્રી, ગ્રાહક િહરયાદ વિિરાણ િોરમ સમક્ષ 
રજૂ કરેલ છે, જેિે ધ્યાિે લઈ િોરમ દ્વારા અરજદારિી અરજી રદ્દ કરેલ છે.  

૩.૩. અરજદારે તેમિી રજૂઆતિા પેરા િ.ં૬ મા ંજણાિેલ બાબત સાચી િથી. અરજીમા ંકરેલ 
રજૂઆત તથા દસ્તાિેજી પરુાિાિે ધ્યાિે લઈ, તેમજ તમામ હકીકતોિો અભ્યાસ કયાય બાદ, 
બનેં્ન પક્ષોિે સાભંળીિે િોરમ દ્વારા મદુ્દા િ.ં ૪ િે ૪.૧ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિેલ છે, જે 
ન્યાવયક અિે વ્યાજબી છે.  

૩.૪. હલકી ગણુિત્તાિાળા મીટર િાખંિામા ંઆિતા હોિાિી તેમજ સામાિાળા દ્વારા િરજ પ્રત્યે 
બેદરકારી દાખિામા ંઆિે છે તેિી અરજદારિી રજૂઆત સાચી િથી. અરજદારે કરેલ આિા 
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મિઘડત આકે્ષપો સાલબત કરિા પડ.ે િીજ મીટરોિી યોગ્ય ચકાસણી કયાય બાદ સ્ટાન્ડડય 
મજુબ મીટરિી ખરીદી કરિામા ંઆિે છે.  

૩.૫. અરજદારે તેઓિી રજૂઆતમા ંએકિી એક હકીકતનુ ંપિુરાિતયિ કરેલ છે.  િોરમે તમામ 
પાસાઓિે ધ્યાિમા ંલઈ હકુમ કરેલ છે જે કાયમી રહિેાિે પાત્ર છે.  

૩.૬. સામાિાળા િીજ કંપિીિા કોઈ કમયચારી દ્વારા અરજદારિી સદર િહરયાદ/અરજીિે પાછી 
ખેંચિા જણાિેલ િથી, જેથી અરજદારિી આ હકીકત સાચી િથી. અરજદારિા િીજ 
જોડાણિા મીટરિા રીહડિંગ લેિા સામાિાળા િીજ કંપિીિા અવધકારીઓ સ્થળ તપાસ માટે 
ગયેલ હતા. 

૩.૭. અરજદાર દ્વારા બીિ જરૂરી તથા ખોટા આકે્ષપો કરી સામાિાળા કંપિીિા અવધકારીનુ ંમોરલ 
ડાઉિ કરિા બેબવુિયાદ આકે્ષપો કરિામા ંઆિેલ છે. 

૩.૮. િોરમ દ્વારા અરજદારિી િહરયાદ અંગે યોગ્ય, ન્યાવયક અિે વ્યાજબી હકુમ કરિામા ંઆિેલ 
છે. 

૩.૯. અરજદાર રહણેાકં હતેનુ ુ ંિીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં ૩૧૮૦૪/૦૦૨૯૭/૬ થી ધરાિે છે. માસ 
જુિ-જુલાઈ,૨૦૧૬ નુ ંિીજબીલ તા.૦૧.૦૮.૨૦૧૬ િા રોજ એિરેજ િીજ િપરાશ મજુબ 
આપિામા ંઆિેલ છે. માસ જુિ-જુલાઈ,૨૦૧૬િા િીજ લબલીંગ દર્યાિ મીટરમા ંહડસ્પ્લે 
બધં માલમુ પડલે જેથી મીટર રીડર દ્વારા અગાઉિા િીજબીલિે ધ્યાિે લઈ સરેરાશ િીજ 
િપરાશનુ ંિીજબીલ આપિામા ંઆિેલ. 

૩.૧૦. તા.૧૦.૦૮.૨૦૧૬ િા રોજ અરજદારિા પ્રવતવિવધિી હાજરીમા ં સદર મીટર બદલિામા ં
આિેલ. ચેકશીટ િ.ં ૫૫૬૨૭૬ મજુબ મીટરિી વિગત િીચે મજુબ છે.   
Particulars New meter Old meter 

Make Eppeltone L&T 

Sr.No. 02840032 PGST01011587 

Capacity 5x30Amp. 5x30Amp. 

Reading 1 kwh હડસ્પ્લે બધં 
    
૩.૧૧. મીટર બદલતી િખતે અરજદારિો િીજભાર ૬૧૦ Watt છે. તા.૧૬.૧૨.૨૦૧૬ િા રોજ 

સામાિાળા િીજ કંપિીિી લેબોરેટરીમા ંઅરજદારિા પ્રવતવિવધિી હાજરીમા ંસદર મીટરિો 
ટેસ્ટ કરિામા ંઆિેલ ત્યારે સદર મીટર ખામીર્કુ્ત માલમુ પડલે. સદર મીટરિા રીહડિંગ 
બેટરી મોડ પરથી જોતા ં૧૧૫૩ માલમુ પડલે. મીટરિે િધ ુપહરક્ષણ અથે મીટર ઉત્પાહદત 
કંપિીમા ંમોકલિામા ંઆિેલ.  

૩.૧૨. તા.૨૪.૦૪.૨૦૧૭ િા રોજ L&T company માથંી સદર મીટરિો રીપોટય  આપિામા ંઆિેલ 
જે મજુબ મીટર Sr.No. PGST01011587 િો MRI data મેળિી શકાયેલ િથી.  મીટરિી 
backup history, battery mode પર આિેલ છે. 
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૩.૧૩. માસ જુિ-જુલાઈ,૨૦૧૬ નુ ંતા.૦૧.૦૮.૨૦૧૬નુ ંિીજબીલ છેલલા છ માસિા િીજ િપરાશિે 
ધ્યાિમા ંલઈ સરેરાશ મજુબ ૩૦ ર્વુિટનુ ંિીજબીલ રૂ.૨૧૦.૯૮ અરજદારિે આપિામા ં
આિેલ તે યોગ્ય છે. સામાિાળાએ વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગિા જાહરેિામા િ.ં૪/૨૦૧૫ િા 
મદુ્દા િ.ં૬.૫૮ મા ં કરેલ જોગિાઈિે ધ્યાિે લઈ સદર િીજબીલ વિયમોનસુાર છે તેમ 
જણાિેલ.  

૩.૧૪. અરજદારિો િીજ િપરાશ િીચે મજુબ છે.  

Billing period Current 
reading 

Past 
reading 

Consumption 

Oct.-Nov. billed in Dec.2014 858 818 40 

Dec.-Jan. billed in Feb.2015 891 858 33 

Feb.-March billed in Apr.2015 923 891 32 

Apr.-May billed in June,2015 957 923 34 

June-July billed in August,2015 999 957 42 

Aug.-Sept. billed in Oct.2015 1034 999 35 

Oct.-Nov. billed in Dec.2015 1068 1034 34 

Dec.-Jan. billed in Feb.2016 1086 1068 18 

Feb.-March billed in Apr.2016 1118 1086 32 

Apr.-May billed in June,2016 1153 1118 35 

June-July billed in August,2016 1153 1153 30   (F) 

Aug.-Sept. billed in Oct.2016 2 1 30   (C)  

 1153 

Oct.-Nov. billed in Dec.2016 2 2 0 

Dec.-Jan. billed in Feb.2017 2 2 0 

Feb.-March billed in Apr.2017 2 2 0 

Apr.-May billed in June,2017 2 2 0 

 

:::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. અરજદાર મહહલા કોલેજ પેટા-વિભાગીય કચેરીિા તાબા હઠેળ ઘર િપરાશ વિર્યક િીજ 

જોડાણ ગ્રાહક િ.ં૩૧૮૦૪/૦૦૨૯૭/૬ થી ધરાિે છે.   
 અરજદારિા િીજ જોડાણિા સ્થળ પર િવુ ંમીટર િ.ં PGST01011587 સ્થાવપત કરિામા ં

આિેલ છે, જે મીટરિા િાચંિ મજુબ સામાિાળા દ્વારા િીજ બીલલિંગ કરિામા ંઆિેલ છે.  
૪.૨. અરજદારિી હાલિી રજૂઆત જુિ-જુલાઈ,૨૦૧૬ િા િીજ બીલલિંગ દર્યાિ સામાિાળા 

િીજ કંપિીિા મીટર રીડર દ્વારા મીટર હડસ્પ્લે િેઈલ થઈ ગયેલ હોિાનુ ંજણાિી સદર 
િીજબીલમા ંમીટર સ્ટેટસ ‘િોલટી’ મજુબનુ ં૩૦ ર્વુિટનુ ંલબલીંગ કરિામા ંઆિેલ. ત્યારબાદ 
સદર િહરયાદ ઉપસ્સ્થત થયેલ છે. અરજદારિો કરાહરત િીજભાર ૧ હક.િોટ તથા RGPU 

ટેરીિ છે.  
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૪.૩. પેરાિ.ં૩.૧૦મા ંદશાયવ્યા મજુબ અરજદારન ુસદર િીજસ્થાપિિાળુ મીટર તા.૧૦.૦૮.૨૦૧૬ 
િા રોજ અરજદારિા પ્રવતવિવધિી હાજરીમા ંબદલિામા ંઆિેલ છે, જેમા ંદશાયવ્યા મજુબ 
મીટરિો હડસ્પ્લે બધં છે. િીજસ્થાપિ પર જોડલે િીજભાર ૬૧૦ િોટ દશાયિેલ છે. 

૪.૪. તા.૧૬.૦૮.૨૦૧૬ િા રોજ સદર મીટરનુ ંલેબોરેટરીમા ંચકાસણી કરિામા ંઆિેલ છે જેમા ં
સદર મીટરિો હડસ્પ્લે બધં હોિાથી મીટરિે બેટરી મોડ પર મીટર રીહડિંગ ૧૧૫૩ મેળિામા ં
આિેલ છે. લેબોરેટરી ચકાસણી રીપોટય  મજુબ સદર મીટરિા બોડી સીલિી સ્સ્થવત બરાબર 
છે તેમજ સદર મીટર િોલટી છે. સદર મીટરિે િધ ુખરાઈ અથે મીટર ઉત્પાહદત કંપિી ખાતે 
મોકલિામા ંઅિેલ. તા.૧૬.૦૮.૨૦૧૬િા લેબોરેટરી ચકાસણી અહિેાલ અરજદારિી રૂબરૂમા ં
કરિામા ંઆિેલ જેમા ંતેઓ દ્વારા સહી કરિામા ંઆિેલ છે. 

૪.૫. તા.૨૭.૦૪.૨૦૧૭ િા રોજ L&T company દ્વારા સદર મીટર Sr.No.PGST01011587 

િો અહિેાલ મોકલી આપિામા ંઆિેલ, જે મજુબ સદર મીટરિો ડટેા બેટરી મોડ પર 
મેળિામા ંઆિેલ છે. મીટરિી Back-up history, battery mode પર રજૂ કરિામા ં
આિેલ છે.  

Meter Sr.No.PGST01011587 

CKWH1153 

History Reset Kwh 

B1 1153 

B2 1118 

B3 1118 

B4 1092 

B5 1086 

B6 1086 

   
૪.૬. તા.૨૬.૦૯.૨૦૧૬િી અરજી મજુબ અરજદારે સદર મીટરિો હડસ્પ્લે બધં હોઈ તેમજ મીટરનુ ં

રીહડિંગ પણ થયેલ હોઈ તે મજુબ મીટર રીહડિંગ ૧૧૫૩ બતાિતુ ંહોઈ, તથા અરજદારે િીજ 
િપરાશ િ કરેલ હોઈ, િીજબીલ સધુારી આપિા સામાિાળાિે અરજી કરેલ. અરજદારે 
તા.૨૭.૧૨.૨૦૧૬ િા રોજ સામાિાળા િાયબ ઈજિેરિે અરજી કરી મીટરનુ ંછેલલ ુરીહડિંગ 
૧૧૫૩ દશાયિેલ હોઈ તે મજુબ િીજબીલ સધુારી આપિા િરી અરજી કરી. સામાિાળા દ્વારા 
અરજદારિી સદર અરજી અન્િયે તા.૦૨.૦૧.૨૦૧૭ િા રોજ પત્ર દ્વારા જણાિેલ કે 
ઓક્ટોબર-િિે્બર,૨૦૧૬ નુ ંિીજબીલ ‘૦’ ર્વુિટ મજુબ આપેલ છે, િીજ િપરાશ મજુબ 
આપેલ િથી. તથા ઓગસ્ટ- સપ્ટે્બર,૨૦૧૬ નુ ંિીજબીલ જે ‘F’ faulty status મજુબ 
આપેલ હતુ ં જેિે ‘૦’ ર્વુિટ મજુબ બિાિીિે બાકી રકમ જમા આપેલ છે, જ્યારે જુિ-
જુલાઈ,૨૦૧૬ નુ ંિીજબીલ તા. ૦૧.૦૮.૨૦૧૬ નુ ંઆપિામા ંઆિેલ છે. ત્યારબાદ મીટર 
હડસ્પ્લે બધં હોિાિા કારણે તા.૧૦.૦૮.૨૦૧૬િા રોજ મીટર બદલાિી,મીટરિી લેબોરેટરીમા ં
ચકાસણી કરિામા ંઆિેલ છે, જે મજુબ મીટર હડસ્પ્લે બધં છે. 
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૪.૭. અરજદારિા સદર વિિાહદત બીલ માસ જુિ-જુલાઈ,૨૦૧૬ િા િીજ બીલલિંગ દર્યાિ 
અરજદારિા િીજસ્થાપિ પરનુ ંમીટર હડસ્પ્લે બધં માલમુ પડલે જે સજંોગોમા ંગજુરાત 
વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગિા જાહરેિામા િ.ં૪/૨૦૧૫ િી કલમ ૬.૫૮ િે ધ્યાિે લઈ 
િીજબીલિી સરેરાશ િપરાશ ગણી 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. 

 

    પેરા િ ં૩.૧૪ મા ં દશાયિેલ િીજ િપરાશ મજુબ અરજદારિા િીજસ્થાપિ પરિા િીજ 
મીટરમા ંજુિ-જુલાઈ,૨૦૧૬ િા િીજબીલિી અગાઉિા તરુતિા ત્રણ િીજ લબલલિંગમા ંિીચે 
મજુબિો િીજ િપરાશ િોંધાયેલ છે.  
અરજદારિા િીજ િપરાશિે ધ્યાિે લેતા ંિર્ય ૨૦૧૪ થી દ્વી માવસક િીજ િપરાશ ૭૮ 
ર્વુિટથી ૪૨  ર્વુિટિી લીવમટમા ંિોંધાયેલ માલમુ પડલે છે.  

 December-Jan.2016 billed in February,2016:  18 Units 
 February-March billed in April,2016 :  32 units 
 April-May,2016 billed in June,2016:   35 units 

 (Round of સરેરાશ િીજ િપરાશ: ૨૮ ર્વુિટ.) 
  

 આ મજુબ  અરજદાર જુિ-જુલાઈ,૨૦૧૬ િા મીટર લબલલિંગ દર્યાિ મીટર status faulty 

હોિાિા કારણોસર સરેરાશ ૨૮ ર્વુિટનુ ંિીજબીલ ભરપાઈ કરિાિે પાત્રતા ધરાિે છે. 
૪.૮. અરજદારિી પેરા િ.ં૨.૫(૭) િી રજૂઆત િોરમ સમક્ષિી છે. સિુિણી દર્યાિ  િોરમિી 

કાયયિાહી અંગેિા CCTV  કેમેરાિી  footage િી માગંણી અરજદારે કરેલ જે અંગે પણ 
અરજદારિે જણાિેલ કે જે તે વિગતો સામાિાળા િીજ કંપિીિા િોરમ અંગેિી હોઈ જે તે 
સક્ષમ સત્તાવધકારીિે રજૂઆત કરિાિી રહ ેછે.  

૪.૯. પેરા િ.ં ૨.૫(૯) મા ંદશાયિેલ અરજદારિી રજૂઆત પરત્િે પેરા િ.ં ૩.૬ મા ંદશાયવ્યા મજુબ 
સામાિાળાએ ઘહટત પ્રત્ર્તુ્તર રજૂ કરેલ છે.  

૪.૧૦. અરજદારિી મીટર સ્થાવપત કરિા અંગે તથા મીટર ભાડુ િસલુિા અંગેિી રજૂઆત ગજુરાત 
વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગિા જાહરેિામા િ.ં૪/૨૦૧૫િી િીચે મજુબિી જોગિાઈ અંગે 
અરજદારિે માહહતગાર કરિામા ંઆિે છે.   

 Clause No. 6.9: 
 If the meter is supplied by the licensee, the rent of meter shall be recovered as per GERC 

(Licensee’s Power to recover Expenditure incurred in providing supply and Other 

Miscellaneous Charges) Regulations, 2005, as amended from time to time. In case of 

connections where cost of the meter has been borne by the consumer, no meter rental shall 

be charged from the consumer. 



  Case No.95/2017 

  Page 9 of 9 
 

Clause No. 6.10: The consumer shall provide suitable and adequate space for 

installation of the meter supply in such a manner that it is always accessible to the licensee 

or its representatives. In case of multi-storeyed buildings, it shall be fixed on the ground 

floor/ rising mains having proper air ventilation & adequate illumination. 

 

૪.૧૧. પેરા િ.ં ૪.૭ મા ંદશાયવ્યા મજુબ  અરજદાર જુિ-જુલાઈ,૨૦૧૬ િા બીલીંગ સમય દર્યાિ 
મીટર િોલટી હોિાિા કારણોસર સરેરાશ ૨૮ ર્વુિટનુ ંિીજબીલ ભરપાઈ કરિા પાત્રતા 
ધરાિતા હોઈ, સામાિાળાિે આદેશ કરિામા ંઆિે છે કે સદર િીજબીલ ૨૮ ર્વુિટ મજુબ 
સધુારી, બાકીિી રકમ અરજદારિા ખાતે જમા આપિી. સામાિાળા િીજ કંપિીિી િીજ 
બીલીંગ અંગેિી કાયયિાહી વિયમોનસુાર હોઈ, અરજદારે પેરા િ.ં૨.૭ મા ંરજૂ કરેલ દાદ 
સ્સ્િકારિાપાત્ર િથી.   

૪.૧૨. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૧૧ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૧૩. ખચય અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૧૪. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે િેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
    
 
         (હદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૧૩.૧૧.૨૦૧૭.  


