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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં ૨૬/૨૦૧૮ 

અરજદાર : મે. એ.એચ.વી. એન્જીનીયરીંગ વર્ક સ્  
   પ્લોટ ન.ંએલ-૧૭૭/૨, ી.આઈ.ડી.્ી., આંતલીયા-૩૯૬૩૨૫ 
   પોષ્ટ : બીલીમોરા. તા.ગણદેવી. ી. નવ્ારી. 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી અશોકભાઈ મમસ્ત્રી,  
   શ્રી હિરેનભાઈ મમસ્ત્રી, અમિકૃત પ્રમતમનમિ   

વિરૂધ્ધ 

સામાિાળા : નાયબ ઈજનેર 
   દક્ષિણ ગજુરાત વીજ કંપની ક્ષલમમટેડ 
   પેટા-મવભાગીય કચેરી, આંતલીયા-૩૯૬૩૨૫ 
   તા.ગણદેવી. ી. નવ્ારી.  

રજૂઆત કરિાર: શ્રી ચેતન એ્.માળી,નાયબ ઈજનેર,ડીીવી્ીએલ,બીલીમોરા(રૂરલ) S/d.     
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, દક્ષિણ ગજુરાત વીજ કંપની ક્ષલમમટેડ, સરુતના ગ્રાિક ફહરયાદ મનવારણ ફોરમની 
ફહરયાદ ન.ં૨૦૨ / ૨૦૧૭-૧૮ અન્જવયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૪૮૩૮  તા.૧૪.૦૩.૨૦૧૮    ના 
હરુ્કમથી નારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કે્ રીસ્ટરે દાખલ 
કરી કે્ ન.ં૨૬ / ૨૦૧૮ થી નોંિેલ છે. આ કે્ની સનુવણી તા.૨૪.૦૪.૨૦૧૮   ના   રોજ 
રાખવામા ંઆવેલ. 

૨.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર મે. એ.એચ.વી. એન્જીનીયરીંગ વર્ક સ્ ના નામે  ી.આઈ.ડી.્ી., આંતલીયા, 

તા.ગણદેવી ખાતે ઔદ્યોગીક િતેનુ ુ ંવીજ જોડાણ તા. ૦૧.૦૯.૧૯૮૯ થી િરાવે છે. 
૨.૨. ્ામાવાળા    દ્વારા   અરજદારને તા.૨૩.૦૧.૨૦૧૮ ના   રોજ    પરુવણી    વીજક્ષબલ   રૂ. 

૧,૦૨,૯૪૩.૦૪ નુ ં આપવામા ં આવેલ, જેની ્ામે અરજદારને વાિંો િોઈ ફોરમ ્મિ                                                               
ફહરયાદ દાખલ કરેલ. 

૨.૩. ફોરમના હકુમના પેરા ન.ં ૧૨ મા ંદશાસવ્યા પ્રમાણ ેમીટર બિં િોવા બાબતે અગાઉના વીજ 
વપરાશની ૧૮૧ હદવ્ની એવરેજ ગણવામા ં આવેલ છે, જેની ્ામે અરજદારે મવરોિ 
દશાસવીને જણાવેલ કે ્દર વીજ જોડાણનો વીજ વપરાશ તેઓના ભાડુઆત કરતા િતા. 
ઓર્કટોબર,૨૦૧૩ થી ્પ્ટેમ્બર,૨૦૧૪ દરમ્યાન તેઓના ભાડુઆત દ્વારા વીજ વપરાશ                      
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કરવામા ંઆવેલ છે. ઓર્કટોબર,૨૦૧૪ થી અરજદારનો વીજ વપરાશ બિં કરવામા ંઆવેલ 
છે.  

૨.૪. અરજદારના વીજમીટરની સ્સ્થમત ‘F’ દશાસવેલ િોઈ, આ અંગે ્ામાવાળાની આંતક્ષલયા 
ખાતેની વીજ કચેરીમા ંવારંવાર મૌક્ષખક  રજૂઆત કરવામા ંઆવેલ, તથા તા.૧૨.૦૫.૧૫, 

તા.૨૬.૦૫.૧૫, તા.૨૭.૦૭.૧૫ તથા તા.૦૪.૦૯.૧૭ ના રોજ અરી કરવામા ં આવેલ. 
જુલાઈ,૨૦૧૪ થી અરજદારના મીટરની  સ્સ્થમત ‘F’ દશાસવેલ છે, તેમજ ્ામાવાળા વીજ 
કંપનીની બેદરકારીના કારણે મીટર બદલવામા ંઆવેલ નથી, જેનો ભોગ અરજદારે બનવુ ં
પડલે છે.  

૨.૫. અરજદારે જુલાઈ,૨૦૧૪ થી હડ્ેમ્બર,૨૦૧૪ ના ્મયગાળા દરમ્યાનના થ્રી ફેઈઝ તથા 
્ીંગલ ફેઈઝ મીટરના વીજક્ષબલની નકલ રજૂ કરી જણાવેલ કે થ્રી ફેઈઝ વીજમીટર બિં 
‘Faulty’ દશાસવેલ છે, જ્યારે ્ીંગલ ફેઈઝ વીજમીટર ચાલ ુસ્સ્થમતમા ંદશાસવેલ છે.  

૨.૬. ્ામાવાળા આંતક્ષલયા વીજ કચેરી દ્વારા અરજદારને જાણ કયાસ વગર તા.૦૭.૦૨.૨૦૧૮ ના 
રોજ વીજ પરુવઠો બિં કરવામા ંઆવેલ, જેથી અરજદારે તા.૦૯.૦૨.૨૦૧૮ ના રોજ વીજ 
પરુવઠો ચાલ ુકરવા ્ામાવાળા વીજ કચેરીને અરી કરેલ.      

૨.૭. ફોરમના ચકુાદાથી અ્તંોષ થયેલ િોઈ, અરજદારે ્દર વીજક્ષબલની ભરવાપાત્ર રકમની 
૩૩ % રકમ રૂ. ૧૮,૧૧૦/- ભરપાઈ કરી, રજૂઆત દાખલ કરેલ છે. વધમુા ંઅરજદારે જણાવેલ 
કે ભાડાની આવક બિં થયેલ િોઈ, ્દર વીજક્ષબલની રકમ ભરવા અરજદાર ્િમ નથી. 

૨.૮. (૧) તા.૩૦.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ અરજદારે રજૂઆત કરી કે ્ામાવાળા વીજકંપનીની 
આંતક્ષલયા પેટા-મવભાગીય કચેરી દ્વારા મીટરની કોઈપણ જાતની લબેોરેટરી ચકા્ણી કયાસ 
વગર તા.૧૭.૧૨.૧૭ ના રોજ રૂ.૨,૧૮,૮૧૦/- નુ ં વીજક્ષબલ આપવામા ંઆવેલ અને ત્યાર                   
બાદ તા.૨૩.૦૧.૧૮ ના રોજ રૂ.૧,૦૨,૯૪૩.૦૪ નુ ંપરુવણી વીજક્ષબલ આપવામા ંઆવેલ. 

 (૨) અરજદારે અગાઉ ્દર મીટર અંગેની લેક્ષખત અરી તા.૧૨.૦૫.૧૫ અને ત્યારબાદ 
પણ અરી કરેલ િોવા છતા ં્ામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા તે અંગે કોઈ જવાબ પાઠવવામા ં
આવેલ નથી પરંત ુત્યાર બાદ ્દર મીટર હડ્ેમ્બર, ૨૦૧૭ મા ંબદલવામા ંઆવેલ છે. 

 (૩) ્દર ફોલ્ટી મીટર બદલ્યા પિલેાનંા છ મા્નુ ંવીજક્ષબલ ગ્રાિકને આપવામા ંઆવતુ ં
િોય છે. અરજદારનો વીજ વપરાશ ્પ્ટેમ્બર,૨૦૧૭ થી ચાલ ુથયેલ છે. તે પિલેા ંવીજ 
વપરાશ બિં િતો. મીટર બદલ્યા બાદનુ ંજાન્જયઆુરી મા્નુ ં વીજક્ષબલ ્ામાવાળા વીજ 
કંપની દ્વારા સ્વીકારવામા ંઆવેલ નથી.  

૨.૯. ફોરમના ચકુાદામા ં મદુ્દા ન.ં૧૧ મા ં કરવામા ં આવેલ નોંિ મજુબ Supply Code 

Notification NO.4/2015, Clause No. 6.58 મજુબ વીજક્ષબલ બનાવવાનુ ંસચૂવેલ છે, 

જેનો અમલ ્ામાવાળા દ્વારા કરવામા ંઆવેલ નથી.  
૨.૧૦. ્ામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા અરજદારને કોઈપણ જાતની નોટી્ કે જાણ કયાસ વગર 

તા.૦૭.૦૨.૧૮ ના રોજ વીજ પરુવઠો બિં કરવામા ંઆવેલ છે, જે કારણો્ર અરજદારને 
આમથિક નકુ્ાન થયેલ છે. ્દર મીટર અંગેની ફહરયાદ ્ામાવાળા વીજ કંપનીની 
બેદરકારીના કારણે ઉત્પન્ન થયેલ િોઈ જે તે જવાબદારની ્ામે મશિાત્મક કાયસવાિી કરવા 
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મવનમંત કરી તથા અરજદારે ્દર વીજક્ષબલની ફહરયાદ અંગે ન્જયામયક હકુમ કરવા મવનતંી 
કરી. 

૩.૦. સનુવણી દરમ્યાન ્ામાવાળાએ નીચે મજુબ રજૂઆત કરી.  
૩.૧. અરજદાર ૬.૦ હક.વોટ કરારીત વીજભારનુ ં NRGP tariff નુ ં વીજ જોડાણ ગ્રાિક 

ન.ં૦૫૪૨૮/૦૦૩૪૧/૩ થી િરાવે છે. 
૩.૨. અરજદારના વીજસ્થાપન પર વષસ ૨૦૧૦ થી ્પ્ટેમ્બર,૨૦૧૩ ના ્મયગાળા દરમ્યાન 

ન્જયનુતમ વીજ વપરાશ નોંિાયેલ છે તથા ત્યારબાદ ઓર્કટોબર,૨૦૧૩ થી જુલાઈ,૨૦૧૪ 
દરમ્યાન ૩૦૦૦ યમુનટ થી ૭૦૦૦ યમુનટ પ્રમતમા્ વીજ વપરાશ નોંિાયેલ છે, જે અંગે PRT 

145ની નકલ રજૂ કરી.  
૩.૩. અરજદારનુ ં જુલાઈ,૨૦૧૪ થી ્પ્ટેમ્બર,૨૦૧૪ દરમ્યાન ૫૭૩૦ યમુનટ પ્રમતમા્ મજુબ 

્રેરાશ વીજક્ષબલો આકારવામા ંઆવે છે. 
૩.૪. તા.૦૭.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ અરજદારના વીજસ્થાપન પરના મીટરની ચકા્ણી કરવામા ં

આવેલ જેની નોંિ શીટ ન.ં ૫૧૫ મા ંકરવામા ંઆવેલ. વીજસ્થાપન પર ૫.૪૭૭ વીજભાર 
જોડલે માલમુ પડલે. વીજસ્થાપન પરના વીજ મીટરમા ં મીટરનુ ં વાચંન ૭૯૪૩૭ જોવા 
મળેલ. વીજ મીટરના Alter બટનને દબાવતા ં reading display ચાલ ુ થાય છે તથા 
reading cycle પરુુ થતા ંerror reading દશાસવે છે.    

૩.૫. મીટરની ચકા્ણી તથા ચેકીંગ શીટમા ંકરવામા ંઆવેલ નોંિ મજુબ વીજ મીટરમા ંનોંિાયેલ 
યમુનટ ૭૯૪૩૭ – ૪૬૮૦૪ = ૩૨૬૩૩ યમુનટ મજુબ વીજક્ષબલ આકારવાની નોંિ કરવામા ં
આવેલ. ્દર મીટરને બદલીને ચકા્ણી માટે લેબોરેટરીમા ંમોકલવામા ંઆવેલ.  

૩.૬. તા.૧૯.૦૧.૨૦૧૮ ના રોજ ્દર મીટરને અરજદારની િાજરીમા ં લેબોરેટરીમા ં ચકા્ણી 
કરવામા ંઆવેલ જેની નોંિ શીટ ન.ં ૩૩૮ મા ંકરવામા ંઆવેલ, જેની મવગત નીચે મજુબ છે.  

 Make:  Elster.   Sr.No.: 04757828 
 Lab No.: VL-07-05-2425. Capacity: 10-60 Amp. 
 Revolution/Pulse: 21.6  Type:  Alpha DT 
 Reading: 79437 Kwh 
 

 મીટરનો accuracy test લેતા ંમીટરની accuracy -0.040% જણાયેલ. 
૩.૭. November billed in December,2017 ના billing period દરમ્યાન તા.૧૭.૧૧.૧૭                       

ના રોજ મીટરનુ ંવાચંન ૪૬૮૦૪ િત ુ ંતથા લેબોરેટરી ચકા્ણી દરમ્યાન મીટરનુ ંવાચંન 
૭૯૪૩૭ માલમુ પડલે, જેથી ૩૨૬૩૩ યમુનટના તફાવતનુ ં રૂ.૧,૦૨,૯૪૩.૦૪ નુ ં વીજક્ષબલ 
તા.૨૩.૦૧.૨૦૧૮ ના રોજ આકારવામા ંઆવેલ. અરજદારે ્દર વીજક્ષબલ ભરપાઈ કરેલ ન 
િોઈ તા. ૦૭.૦૨.૨૦૧૮ ના રોજ વીજ જોડાણ કાપી નાખવામા ંઆવેલ.  

૩.૮. અરજદારના વીજસ્થાપન પરનો વીજ વપરાશ નીચે મજુબ છે.   

Sr. 
No. 

Month Dt. of 
reading 

Reading Consumption Meter 
status 

1 June billed in July,2010 19.06.10 2264 20  

2 July billed in Aug.2010 20.07.10 2294 30  

3 Aug. billed in Sept.2010 19.08.10 2344 50  

4 Sept. billed in Oct.2010 19.09.10 2484 140  

5 Oct. billed in Nov.2010 20.10.10 2604 120  

6 Nov. billed in Dec.2010 22.11.10 2634 30  
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7 Dec. billed in Jan.2011 18.12.10 2644 10  

8 Jan. billed in Feb.2011 18.01.11 2664 20  

9 Feb. billed in March,2011 16.02.11 2674 10  

10 March billed in Apr.2011 18.03.11 2684 10  

11 Apr. billed in May,2011 18.04.11 2704 20  

12 May billed in June,2011 19.05.11 2714 10  

13 June billed in July,2011 17.06.11 2714 0  

14 July billed in Aug.2011 19.07.11 2714 0  

15 Aug. billed in Sept.2011 17.08.11 2714 0  

16 Sept. billed in Oct.2011 16.09.11 2714 0  

17 Oct. billed in Nov.2011 21.10.11 2714 0  

18 Nov. billed in Dec.2011 19.11.11 2714 0  

19 Dec. billed in Jan.2012 17.12.11 2714 0  

20 Jan. billed in Feb.2012 18.01.12 2714 0  

21 Feb. billed in March,2012 16.02.12 2714 0  

22 March billed in Apr.2012 16.03.12 2714 0  

23 Apr. billed in May,2012 17.04.12 2714 0  

24 May billed in June,2012 16.05.12 2714 0  

25 June billed in July,2012 17.06.12 2864 150  

26 July billed in Aug.2012 17.07.12 2864 0  

27 Aug. billed in Sept.2012 17.08.12 2864 0  

28 Sept. billed in Oct.2012 16.09.12 2864 0  

29 Oct. billed in Nov.2012 16.10.12 2899 35  

30 Nov. billed in Dec.2012 20.11.12 2939 40  

31 Dec. billed in Jan.2013 16.12.12 2989 50  

32 Jan. billed in Feb.2013 16.01.13 3259 270  

33 Feb. billed in March,2013 16.02.13 3349 90  

34 March billed in Apr.2013 16.03.13 3459 110  

35 Apr. billed in May,2013 17.04.13 3649 190  

36 May billed in June,2013 17.05.13 4159 510  

37 June billed in July,2013 16.06.13 4469 310  

38 July billed in Aug.2013 17.07.13 4469 0  

39 Aug. billed in Sept.2013 17.08.13 5064 595  

40 Sept. billed in Oct.2013 17.09.13 5614 550  

41 Oct. billed in Nov.2013 12.10.13 9864 4250  

42 Nov. billed in Dec.2013 13.11.13 13619 3755  

43 Dec. billed in Jan.2014 18.12.13 18409 4790  

44 Jan. billed in Feb.2014 17.01.14 21449 3040  

45 Feb. billed in March,2014 18.02.14 25124 3675  

46 March billed in Apr.2014 18.03.14 29604 4480  

47 Apr. billed in May,2014 15.04.14 34504 4900  

48 May billed in June,2014 17.05.14 39634 5130  

49 June billed in July,2014 19.06.14 46804 7170  

50 July billed in Aug.2014 17.07.14 46804 5730 F 

51 Aug. billed in Sept.2014 19.08.14 46804 5730 F 

52 Sept. billed in Oct.2014 18.09.14 46804 5730 F 

53 Oct. billed in Nov.2014 16.10.14 46804 0  

54 Nov. billed in Dec.2014 17.11.14 46804 0  

55 Dec. billed in Jan.2015 17.12.14 46804 0  

56 Jan. billed in Feb.2015 17.01.15 46804 0  

57 Feb. billed in March,2015 15.02.15 46804 0  

58 March billed in Apr.2015 16.03.15 46804 0  

59 Apr. billed in May,2015 16.04.15 46804 0  

60 May billed in June,2015 17.05.15 46804 0  

61 June billed in July,2015 16.06.15 46804 0  

62 July billed in Aug.2015 16.07.15 46804 0  

63 Aug. billed in Sept.2015 18.08.15 46804 0  

64 Sept. billed in Oct.2015 15.09.15 46804 0  

65 Oct. billed in Nov.2015 16.10.15 46804 0  

66 Nov. billed in Dec.2015 18.11.15 46804 0  

67 Dec. billed in Jan.2016 16.12.15 46804 0  

68 Jan. billed in Feb.2016 16.01.16 46804 0  

69 Feb. billed in March,2016 17.02.16 46804 0  

70 March billed in Apr.2016 15.03.16 46804 0  

71 Apr. billed in May,2016 16.04.16 46804 0  
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72 May billed in June,2016 19.05.16 46804 0  

73 June billed in July,2016 17.06.16 46804 0  

74 July billed in Aug.2016 15.07.16 46804 0  

75 Aug. billed in Sept.2016 18.08.16 46804 0  

76 Sept. billed in Oct.2016 17.09.16 46804 0  

77 Oct. billed in Nov.2016 16.10.16 46804 0  

78 Nov. billed in Dec.2016 16.11.16 46804 0  

79 Dec. billed in Jan.2017 16.12.16 46804 0  

80 Jan. billed in Feb.2017 17.01.17 46804 0  

81 Feb. billed in March,2017 15.02.17 46804 0  

82 March billed in Apr.2017 15.03.17 46804 0  

83 Apr. billed in May,2017 17.04.17 46804 0  

84 May billed in June,2017 16.05.17 46804 0  

85 June billed in July,2017 15.06.17 46804 0  

86 July billed in Aug.2017 20.07.17 46804 0  

87 Aug. billed in Sept.2017 17.08.17 46804 0  

88 Sept. billed in Oct.2017 15.09.17 46804 0  

89 Oct. billed in Nov.2017 15.10.17 46804 0  

90 Nov. billed in Dec.2017 17.11.17 46804 0  

91 Dec. billed in Jan.2018 17.12.17 144 32773 C 

    

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા ્ામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલા 

દસ્તાવેી પરુાવાઓને આિારે નીચે મજુબના મનણસય ઉપર આવુ ંછ.ં 
૪.૧. પેરા ન.ં ૨.૧ મા ંદશાસવ્યા મજુબ અરજદાર ઔદ્યોક્ષગક િતે ુનં ુ ંવીજ જોડાણ તા.૦૧.૦૯.૮૯ થી 

િરાવે છે. પેરા ન.ં ૩.૮ મા ંદશાસવ્યા મજુબ અરજદારનો વીજ વપરાશ June billed in 

July,2010 to September billed in October,2013 દરમ્યાનના ્મયગાળામા ં
ન્જયનુતમ તથા અમનયમમત માલમુ પડ ેછે. 

૪.૨. ્ામાવાળા દ્વારા પેરા ન.ં ૩.૮ મા ંદશાસવ્યા મજુબ અરજદારના વીજ વપરાશની નોંિ દશાસવેલ 
છે, જ્યારે અરજદારે જુલાઈ,૨૦૧૪ થી હડ્ેમ્બર,૨૦૧૪ ના વીજક્ષબલની નકલો રજૂ કરેલ,                  
જેની મવગત નીચે મજુબ છે.  
Month Meter status consumption Present reading of meter 

July,2014 F 5730 46804 

Aug.2014 F 5730 46804 

Sept.2014 F 5730 46804 

Oct.2014 F 5730 46804 

Nov.2014 - 0 46804 

Dec.2014 - 0 46804 

 

 ્દર વીજક્ષબલોને ચકા્તા ં ્ામાવાળાએ જુલાઈ,૨૦૧૪ થી ઓર્કટોબર,૨૦૧૪ દરમ્યાન                              
મીટર ફોલ્ટી ‘F’ status ૫૭૩૦ યમુનટના ્ રેરાશ વીજ વપરાશ મજુબ વીજક્ષબલની આકારણી 
કરેલ છે, જ્યારે consumer general ledger મા ંદશાસવ્યા પ્રમાણ ેઓર્કટોબર, ૨૦૧૪ ના                      
વીજક્ષબલમા ંzero યમુનટનો વીજ વપરાશ દશાસવેલ છે.  

 

૪.૩. પેરા ન.ં ૨.૪ મા ંદશાસવ્યા મજુબ અરજદારની તા. ૧૨.૦૫.૨૦૧૫ ની  અરી ્ીંગલ ફેઈઝ 
તથા થ્રી ફેઈઝ વીજ જોડાણનો વીજ પરુવઠો ચાલ ુકરેલ છે તે અંગેની જાણ ્ામાવાળાને 
કરેલ છે તે બાબતની છે. ્દર અરી ્ામાવાળાએ તા.૧૩.૦૫.૨૦૧૫ ના રોજ સ્વીકારેલ                      
છે. તા.૨૭.૦૭.૨૦૧૫ ની અરજદારની અરી થ્રી ફેઈઝ મીટરમા ં હડસ્પ્લે ચાલ ુ ન િોવા                      
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બાબતની છે. ્દર અરીને ્ામાવાળા દ્વારા તા. ૨૮.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ સ્વીકારેલ છે. ્દર 
અરીમા ંપણ અરજદારે કારખાન ુચાલ ુકયાસ િોવાનુ ં્ામાવાળાને જણાવેલ છે. ્દર અરી 
પિલેા ંઅરજદારે ક્યા ્મયે કારખાનુ ંબિં કરેલ છે તે અંગે ્ામાવાળા ્ાથે પત્ર વ્યવિાર 
કયો િોય તેવા દસ્તાવેજોની પતૂસતા કરેલ નથી. અરજદારની તા.૨૬.૦૫.૨૦૧૫ ની અરી 
તથા તા.૦૪.૦૯.૨૦૧૭ ની અરી ્ામાવાળાને રજૂ કયાસ અંગેની સ્સ્વકૃમતની પષુ્ષ્ટ થતી                       
નથી.  

૪.૪. પેરા ન.ં ૩.૬ મા ંદશાસવ્યા  મજુબ  અરજદારના  વીજસ્થાપન  પરના  મીટરની   accuracy 

          -૦.૦૪૦%  માલમુ પડલે છે તથા મીટરનુ ંછેલ્લ ુરીહડિંગ ૭૯૪૩૭ નોંિાયેલ માલમુ પડલે છે. 
૪.૫. પેરા ન.ં ૨.૮(૧) મા ંનોંિ કયાસ મજુબ ્ામાવાળા દ્વારા તા.૧૭.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ ૩૨૭૭૧ 

યમુનટનુ ં વીજક્ષબલ રૂ. ૨,૧૮,૮૧૦/- નુ ંઆપવામા ંઆવેલ. ત્યારબાદ તા.૨૩.૦૧.૨૦૧૮ ના                      
રોજ (્દર મીટરને લેબોરેટરીમા ંચકા્ણી અન્જવયે) મીટરના છેલ્લા રીહડિંગ ૭૯૪૩૭ મેળવીને 
તેમાથંી ફોલ્ટી મીટરના ્ મયગાળાના, એટલે કે જુલાઈ, ઓગષ્ટ, ્ પ્ટેમ્બરના ્ મયગાળાના, 
૧૭૧૯૦ યમુનટ બાદ કરીને ૧૫૪૪૩ યમુનટનુ ં રૂ. ૧,૦૨,૯૪૩.૦૪ નુ ં વીજક્ષબલ અરજદારને 
આપવામા ંઆવેલ. 

૪.૬. ્ામાવાળા દ્વારા ્ દર મીટરના MRI data માટે Elster કંપનીમા ંમોકલી આપવામા ંઆવેલ 
જેમા ં મીટર કંપની દ્વારા તા. ૧૩.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ નીચે મજુબનો અક્ષભપ્રાય આપવામા ં                     
આવેલ છે.  

 After analysis of the meter, following are the observations: 

(1) The Alpha energy meter paper seal and company polycarbonate 
seal OK. 

(2) This meter is getting energized through PT supply as well as 
auxiliary power supply. 

(3) After power on the meters, data is retrieved and it is found that 
meters having error 000001. The error 000001 may be occurred 
due to battery problem. 

(4) Due to error the data is not authentic for billing. 
 

૪.૭. ફોરમ દ્વારા દશાસવેલ તારણના પેરા ન.ં ૪ મા ં્ામાવાળા દ્વારા વીજસ્થાપન પર મીટરની 

ચકા્ણી તથા મીટર બદલવાની કાયસવાિી ઘણા લાબંા ્મય સિુી કરેલ નથી, જે ગભંીર 

બાબત છે, તે મજુબની નોંિ લીિેલ છે. ્ામાવાળા દ્વારા અરજદારની તા. ૨૭.૦૭.૨૦૧૫                      

ની અરી અન્જવયે પણ મીટરના હડસ્પ્લે અંગેની ફહરયાદને ધ્યાને લઈ વીજ જોડાણની                      

ચકા્ણી ઘણા લાબંા ્મય સિુી કરવામા ંઆવેલ નથી, જેમા ં ્ામાવાળાની બેદરકારી                  

પરુવાર થાય છે. ્ ામાવાળા વીજ કચેરીના ક્ષબલીંગ મવભાગ દ્વારા પણ શનૂ્જય  વીજ વપરાશના                               

મમમનમમ વીજક્ષબલો ઘણા લાબંા ્મય સિુી આકારવામા ંઆવેલ છે, પરંત ુતે અંગ ેમીટરની                  

ચકા્ણી કરવામા ંઆવેલ નથી. અરજદારે પણ મીટર હડસ્પ્લે ન દેખાત ુ ં િોવાની અરી                  

તા.૨૭.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ ્ ામાવાળાને નોંિાવેલ છે, પરંત ુશનૂ્જય વીજ વપરાશના વીજક્ષબલો                  

મળ્યા અંગે તેમજ તા.૨૭.૦૭.૨૦૧૫ ની અરી મજુબ કારખાન ુચાલ ુકરેલ છે તેવી જાણકારી                  
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્ામેવાળાને આપ્યા બાદ, ્દર વીજક્ષબલો ખરેખર વીજ વપરાશ મજુબ મળતા ન િોવા 

બાબતની કોઈ ફહરયાદ અરજદારે ્ામવાળાને કરેલ િોય તેમ જણાત ુનથી. અરજદારની 

િાલની ્દર ફહરયાદ ્ામાવાળા દ્વારા તા. ૦૭.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ વીજસ્થાપન પરના 

મીટરની ચકા્ણી તથા તા. ૧૭.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ આપવામા ં આવેલ વીજક્ષબલ બાદ 

ઉપસ્સ્થત થયેલ છે.  

૪.૮. ્ામાવાળા દ્વારા તા.૦૭.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ મીટરની ચકા્ણી મજુબ તેમજ                  

તા.૧૯.૦૧.૨૦૧૮ ના રોજ લેબોરેટરી ટેસ્ટમા ં મીટરની એક્યરેુ્ી મેળવ્યા બાદ મીટરમા ં                 

નોંિાયેલ છેલ્લા વાચંન ૭૯૪૩૭ મજુબ અગાઉના મીટરના છેલ્લા વાચંન ૪૬૮૦૪ વચ્ચેના                  

તફાવતને ધ્યાને લઈ, ૩૨૬૩૩ યમુનટ મજુબ વીજક્ષબલ આકારવામા ં આવેલ છે, જેમાથંી                  

જુલાઈ,૨૦૧૪ થી ઓર્કટોબર,૨૦૧૪ ના ક્ષબલીંગ મપહરયડના ્રેરાશ યમુનટ ૫૭૩૦ x ૪ =                              

૨૨૯૨૦ યમુનટ બાદ આપવા પાત્ર થાય છે,  જેમા ં ્ામાવાળાએ જુલાઈ,૨૦૧૪ થી                              

્પ્ટેમ્બર,૨૦૧૪ સિુીના ત્રણ મા્ના ્રેરાશ ૧૭૧૯૦ વીજ યમુનટ બાદ આપેલ છે.                              

અરજદાર દ્વારા રજૂ કરાયેલ વીજક્ષબલોની નકલોને ધ્યાને લેતા ંઅરજદારનો ્દર મીટરમા ં                             

નોંિાયેલ વીજ વપરાશ નીચે મજુબ ગણી શકાય.  

 તા.૧૯.૦૧.૧૮ નુ ંમીટરનુ ંવાચંન =   ૭૯૪૩૭ 

 તા.૧૯.૦૬.૧૪ નુ ંમીટરનુ ંવાચંન =   ૪૬૮૦૪ 
                          તફાવત  =   ૩૨૬૩૩ યમુનટ 
 જુલાઈ,૨૦૧૪ થી ઓર્કટોબર,૨૦૧૪ ્મય દરમ્યાન 
         આપવામા ંઆવેલ મીટર faulty status મજુબના 
         ્રેરાશ વીજક્ષબલ યમુનટ ૫૭૩૦ x ૪ =   ૨૨૯૨૦ યમુનટ  
                  તફાવત =     ૯૭૧૩ યમુનટ 

 આથી ્ામાવાળાને આદેશ કરવામા ંઆવે છે કે તા.૨૩.૦૧.૨૦૧૮ નુ ંપરુવણી વીજક્ષબલ રદ્દ 
કરી અરજદારને ૯૭૧૩ યમુનટનુ ં વીજક્ષબલ આપવુ.ં અરજદારે ભરેલ ૩૩ % રકમને ્દર 
વીજક્ષબલની ્ામે adjust કરી તફાવત પેટેની રકમનુ ંવીજક્ષબલ અરજદારને હદન ૩૦ મા ં 
્ામાવાળાએ આપવાનુ ંરિશેે.   

૪.૯. ફોરમ દ્વારા નોંિવામા ંઆવેલ તારણના પેરા ન.ં ૧૧ તથા ૧૨ મજુબ ખામીયરુ્કત મીટરને                      
ધ્યાને લઈ તા.૧૯.૦૬.૨૦૧૪ થી તા. ૧૭.૧૨.૨૦૧૪ ના ્મયગાળા માટે ્રેરાશ વીજ                      
વપરાશને ધ્યાને લઈ આકારણી કરવામા ંઆવેલ છે. ્દર વીજ ક્ષબલીંગની ફહરયાદ મીટરના                      
હડસ્પ્લે બિં િોવાના કારણો્ર ઘણા લાબંા ્મય સિુી ્ામાવાળા દ્વારા જે તે વીજ ક્ષબલીંગ                      
્મયમા ંખરેખર મીટરે નોંિેલ વીજ વપરાશ મજુબ થયેલ ન િોઈ જે તે ્મયના વીજ                      
વપરાશનુ ંખરેખર ક્ષબલીંગ થયેલ નથી, આથી વીજ વપરાશનો ્ચંય થયેલ, જે મીટરમા ં                     
નોંિાયેલ ખરેખર વીજ વપરાશ છે. પરંત ુઅરજદારના ્દર કે્મા ંમીટરને લેબોરેટરીમા ં                     
ચકા્ણી દરમ્યાન મીટરનુ ં છેલ્લ ુવાચંન પ્રાપ્ત થયેલ િોઈ, તેમજ મીટરની accuracy                      
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permissible limit મા ંિોઈ, મીટરમા ંઅગાઉ નોંિાયેલ મીટર વાચંન તથા તેના તફાવત 
પેટે વીજક્ષબલના ઘણા લાબંા ્મયના યમુનટની આકારણી કરવામા ંઆવેલ િોઈ, ફોમસ દ્વારા 
કરવામા ંઆવેલ વીજક્ષબલની ્રેરાશ ગણતરીને માન્જય રાખી ન શકાય. આમ, ફોરમના 
હકુમના તારણ ન.ં૧૨ મજુબનુ ંપરુવણી વીજક્ષબલ રદ્દ કરવા પાત્ર છે.  

૪.૧૦. અરજદારની િાલની રજૂઆત મીટરના હડસ્પ્લેને લગતી તથા વીજ ક્ષબલીંગને લગતી છે. 
મીટર હડસ્પ્લે બિં િોવાના કારણે ્ામાવાળા દ્વારા ઘણા લાબંા ્મય સિુી મીટર રીહડિંગ 
કરેલ િોઈ, તેમજ શનૂ્જય વીજ વપરાશના વીજક્ષબલો રજૂ કરેલ િોઈ, મનયત ્મય મયાસદામા ં
SOP Regulation મા ંમનહદિષ્ટ જોગવાઈ મજુબ મીટર અંગેની ફહરયાદની બાબતે કાયસવાિી 
કરેલ નથી. ્ામાવાળા દ્વારા તે અંગે ઘણા લાબંા ્મય સિુી મનયત કાયસવાિી ન કરી 
મનષ્ષ્ક્રયતા દાખવવામા ંઆવેલ છે. જે અંગે ્બંમંિત અમિકારી ્ામે મશિાત્મક કાયસવાિી 
કરવા સકૂ્ષચત કરવામા ંઆવેલ છે.  

૪.૧૧. આથી આ રીતે પેરા ન.ં૪.૮, ૪.૯ તથા ૪.૧૦ મજુબ હકુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૧૨. ખચસ અંગ ેકોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૧૩. અરજદારની અરી/રજૂઆત આ ્ાથે ફેં્લ કરવામા ંઆવે છે. 
    
 
         (હદલીપ રાવલ) 
         મવદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૧૭.૦૫.૨૦૧૮. 


