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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં ૧૧/૨૦૧૮ 

 

અરજદાર : શ્રી ધનજીભાઈ વી. હરખાણી 
   ૪૮, ગોવવિંદનગર, લ િંબાયત. ઉધના. સરુત-૩૯૪૨૧૦ 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી ઘનશ્યામભાઈ એચ.કથીરીયા, અવધકૃત પ્રવતવનવધ  

 
વિરૂધ્ધ 

 
સામાિાળા : નાયબ ઈજનેર 
   દલિણ ગજુરાત વીજ કંપની લ વમટેડ 
   લ િંબાયત પેટા-વવભાગીય કચેરી, પ્રથમ માળ, ઉધના રોડ ન.ં3,  

ઉધના રે વે સ્ટેશન પાસે ,સરુત- ૩૯૫૦૦૬ 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી આર.આર.ચૌધરી, નાયબ ઈજનેર, ડીજીવીસીએ , લ િંબાયત, સરુત 
 શ્રી એસ.પી.બાબરીયા, ડ.ેસપુ્રી., ડીજીવીસીએ , લ િંબાયત, સરુત   

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, દલિણ ગજુરાત વીજ કંપની લ વમટેડ,સરુતના ગ્રાહક ફરરયાદ વનવારણ ફોરમની ફરરયાદ 

ન.ં૧૫૦/૨૦૧૭-૧૮ અન્વયે અપાયે  હકુમ ક્રમાકં ૨૦૦૫૨ તા.૧૩.૧૨.૨૦૧૭ થી નારાજ થઈ અતે્ર 
રજૂઆત કરે  છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે દાખ  કરી કેસ ન.ં૧૧/૨૦૧૮ થી નોંધે  
છે. આ કેસની સનુવણી તા.૨૨.૦૨.૨૦૧૮ના રોજ રાખવામા ંઆવે . 

૨.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર, લ િંબાયત - ઉધના ખાતે ઔદ્યોલગક હતેનુ ુ ંવીજ જોડાણ, ગ્રાહક ન.ં૧૬૦૨૩/૧૧૮૮૫/૨ થી 

ધરાવે છે. અરજદાર સદર વીજ જોડાણના વીજલબ  વનયવમત રીત ભરપાઈ કરતા આવે  છે. 
અરજદારે સદર જગ્યા ભાડથેી વપરાશ કરવા આપે  છે.  

૨.૨. જુ ાઈ,૨૦૧૫ મા ંવીજ મીટરમા ંખામી સર્જાતા ંસામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા વીજ મીટર બદ વામા ં
આવે , જે અંગેનુ ંપરુવણી લબ  સામાવાળા દ્વારા જુ ાઈ,૨૦૧૭ મા ંઆપવામા ંઆવે  છે. 

૨.૩. અરજદારના વીજ સ્થાપન પર જે તે સમયે ભાડુઆત દ્વારા વીજ વપરાશ કરવામા ંઆવતો હતો. તે 
સમયના ભાડુઆત પણ બદ ાઈ ગયે  છે. સામાવાળા દ્વારા આપવામા ંઆવે  પરુવણી લબ ની 
સામે અરજદારે તા.૧૪.૦૭.૨૦૧૭ તથા તા.૧૨.૧૦.૨૦૧૭ ના રોજ વાધંા અરજી રજૂ કરે , તેમ છતા ં
સદર પરુવણી લબ ને સામાવાળા દ્વારા ચાલ ુવીજ લબ મા ંદશાાવવામા ંઆવે , જે બરાબર નથી.  
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૨.૪. ફોરમ દ્વારા અરજદારની ફરરયાદના સદંભામા ંસામાવાળા દ્વારા બીજુ વધારાનુ ંપરુવણી લબ  ૧૧૫૧ 
યવુનટનુ ંમોક ી આપવામા ંઆવે  છે, જે વીજલબ  અયોગ્ય છે.    

૨.૫. સદર વીજ જોડાણના વીજલબ મા ંસામાવાળા દ્વારા એવરેજ વીજ અપરાશ મજુબ વીજલબ  અપાયે  
હોઈ, અરજદારે તે અંગે યોગ્ય ન્યાય આપવા વવતતંી કરી.   

૩.૦. સનુવણી દરમ્યાન સામાવાળાએ નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર શ્રી ધનજીભાઈ વી. હરખાણી, ૪૮, ગોવવિંદનગર, લ િંબાયત, ઉધના, સરુત ખાતે ૨૧ રક.વોટ 

કરારીત વીજભારન ુઔદ્યોલગક હતેનુ ુ ંવીજ જોડાણ તા.૧૩.૧૨.૨૦૦૨ થી ગ્રાહક ન.ં૧૬૦૨૩/૧૧૮૮૫/૨ 
થી ધરાવે છે.  

૩.૨. અરજદારે તા.૨૨.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ મીટર રડસપ્  ે બધં હોવાની ફરરયાદ નોંધવે , જેથી 
તા.૨૫.૦૭.૧૫ ના રોજ સદર વીજ મીટર બદ વામા ંઆવે . વીજ મીટર બદ તી વખતે વીજ 
સ્થાપન પર ૧૭.૫૮૫ રક.વોટ વીજભાર જોડ ે માલમુ પડ ે. સદર વીજ મીટરનુ ંરીરડિંગ  ઈ શકાયે  
નહોત ુ.ં  

૩.૩. અરજદારન ુસદર મીટર તા.૨૯.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ શીટ ન.ં૪૬૩૦ મજુબ  બેોરેટરીમા ંચકાસવામા ં
આવે . મીટરની વવગત નીચે મજુબ છે. 

 Make:   L&G  Sr.No.  DGLG103218 
 Capacity: 10-60 Amp. Revolution: 2000 Imp./Unit 
 Meter Reading: No display.    
      
 સદર મીટરને ટેસ્ટ બેંચ પર ચડાવી ચેક કરતા ંDisplay Parameter stable ન રહતેા ંમીટરનો  

Accuracy Test  ઈ શકાયે  નહોતો, જેથી સદર મીટરને  ેબોરેટરી ચકાસણીમા ંખામીયકુ્ત ર્જહરે 
કરી જુ ાઈ,૨૦૧૫ નુ ં૫૨૬૦ યવુનટનુ ંવીજલબ  સધુારી એવરેજ વીજલબ  આપવાની નોંધ કરે  
હતી, પરંત ુસામાવાળા દ્વારા જુ ાઈ,૨૦૧૫ નુ ંવીજલબ  સધુારવામા ંઆવે  નહોત ુ.ં  

૩.૪. તા.૦૨.૦૫.૨૦૧૭ ના રોજ ઓરડટ ટીમ દ્વારા અરજદારના સદર વીજ જોડાણ અંગે ઉપયુાક્ત પેરા 
ન.ં૩.૩ મા ંદશાાવે  બાબતોને ધ્યાનમા ં ઈ એપ્રી ,૨૦૧૫ થી જુન,૨૦૧૫ દરમ્યાન નોંધાયે  યવુનટ, 
અનકુ્રમે ૧૪૯૨૨, ૮૮૬૫ તથા ૧૧૪૨૦, કુ  ૩૫૨૦૭ યવુનટ ના એવરેજ ૧૧૪૭૦ યવુનટ પ્રવતમાસ 
મજુબ ગણતરી કરી, સદર વીજ જોડાણ પેટે ૧૧૪૭૦ – ૫૨૬૦ = ૬૪૭૫ યવુનટના વીજલબ  પેટે 
રૂ.૪૩૨૩૩.૫૮ ની વસ ુાતની દરખાસ્ત કરે .  સામાવાળા દ્વારા તા.૨૭.૦૬.૨૦૧૭ ના રોજ અરજદારને 
પરુવણી લબ  પાઠવવામા ંઆવે . અરજદાર દ્વારા સદર વીજલબ ની રકમ ભરપાઈ કરાયે  ન હોઈ, 

સામાવાળા દ્વારા સદર પરુવણી લબ ની રકમને અરજદારના વનયવમત લબ મા ંચઢાવવામા ંઆવે  
જેની ર્જણ અરજદારને તા.૧૮.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ પત્ર દ્વારા કરવામા ંઆવે .  

૩.૫. ફોરમ દ્વારા કરવામા ં આવે  હકુમ અન્વયે હકુમના પેરા ન.ં૭ મજુબ તા.૧૯.૦૩.૨૦૧૫ થી 
તા.૨૦.૦૬.૨૦૧૫, એટ ે કે કુ  ૯૩ રદવસના સમયગાળા દરમ્યાન ૩૫૨૦૭ વીજ યવુનટ પ્રમાણે, 
૩૭૯ યવુનટ પ્રવત રદન મજુબ, ૩૪ રદવસનો વીજ વપરાશ ૧૨૮૮૬ યવુનટ, જુ ાઈ,૨૦૧૫ માસમા ં
દશાાવી ૫૨૬૦ યવુનટ બાદ કરતા,ં ૭૬૨૬ યવુનટનુ ંવીજલબ  આપવા તા.૧૩.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ હકુમ 
કરે , તથા સદર રકમ પણ ત્રણ હપ્તામા ંચાલ ુલબ  સાથે ભરપાઈ કરવા જણાવે .  
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૩.૬. સામાવાળા દ્વારા તા.૦૬.૦૧.૨૦૧૮ ના રોજ અરજદારને પરુવણી લબ  પાઠવવામા ં આવે  છે. 
તા.૨૫.૦૨.૨૦૧૮ ના રોજ અરજદારે સદર પરુવણી લબ ની સામે ૩૩% રકમ ભરપાઈ કરે  છે.  

૩.૭. સામાવાળા દ્વારા અરજદારનો વીજ વપરાશ રજૂ કરવામા ંઆવે , જે નીચે મજુબ છે.  

Sr. 
No. 

Month Reading date. Reading Consu- 
mption 

No. of 
days 

Average 
per day 

Meter 
status 

1 Jan billed in Feb -15 29.01.15 297319 10880 27 403.0  

2 Feb billed in March-15 21.02.15 308709 11390 23 495.2  

3 March billed in Apr-15 19.03.15 320179 11470 26 441.2  

4 April billed in May-15 24.04.15 335101 14922 36 414.5  

5 May billed in June-15 25.05.15 343966 8865 31 286.0  

6 June billed in July-15 20.06.15 355386 11420 26 439.2  

7 July billed in Aug.15 24.07.15 360646 5260 34 154.7  

8 Aug. billed in Sept-15 21.08.15 8251 8244 28 294.4 C 

9 Sept. billed in Oct.15 19.09.15 18841 10590 29 365.2  

10 Oct. billed in Nov.-15 19.10.15 28946 10105 30 336.8  

11 Nov. billed in Dec.-15 21.11.15 37196 8250 32 257.8  

12 Dec. billed in Jan.-16 23.12.15 49609 12413 32 387.9  

13 Jan. billed in Feb.-16 25.01.16 63112 13503 33 409.2  

14 Feb. billed in March-16 22.02.16 74262 11150 28 398.2  

15 March billed in Apr.-16 18.03.16 83868 9606 25 384.2  

        

      
 અરજદારને આપવામા ંઆવે  પરુવણી વીજલબ  ફોરમના હકુમ મજુબ અપાયે  હોઈ, વનયમોનસુાર 

છે.   
:::ચકુાદો::: 

૪.૦. સનૂાવણી દરમ્યાન અરજદારે કરે  રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયે ા 
દસ્તાવેજી પરુાવાઓને આધારે નીચે મજુબના વનણાય ઉપર આવુ ંછ.ં 

૪.૧. પેરા ન.ં૩.૧ મજુબ અરજદાર NRGP tariff નુ ં૨૧ રક.વોટ કરારીત વીજભારનુ ંવીજ જોડાણ ધરાવે 
છે.  

૪.૨. તા.૨૨.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ વીજ મીટરની રડસપ્  ે બધં થવાની અરજદારની ફરરયાદ અન્વયે  
સામાવાળા દ્વારા તા.૨૫.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ મીટર બદ વામા ંઆવે  તથા તા.૨૯.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ 
સદર વવવારદત  મીટરને  ેબોરેટરીમા ંચકાસણી કરવામા ંઆવે .  ેબોરેટરી ચકાસણીમા ં સદર 
મીટરને ટેસ્ટ બેંચ પર ચડાવતા ંમીટરના રડસપ્ ે પેરામીટર સ્ટેબ  રહતેા ન હોવાથી, મીટરનુ ંટેસ્ટીંગ 
કરી શકાયે  નથી. સદર મીટરનો MRI data સામાવાળા દ્વારા મેળવવામા ંઆવે  છે.  

૪.૩.  ેબોરેટરીના તા.૨૯.૦૭.૨૦૧૫ ના ચકાસણી અહવેા  મજુબ સદર મીટરને ખામીયકુ્ત ર્જહરે કરવામા ં
આવે  છે, તેમજ જુ ાઈ,૨૦૧૫ ના વીજલબ ને એવરેજ લબ ની ગણતરી મજુબ સધુારવા અંગેની 
નોંધ કરવામા ંઆવે  છે. સામાવાળા દ્વારા ઉપયુાક્ત  ેબોરેટરી ચકાસણી અહવેા ની નોંધ મજુબ 
જુ ાઈ,૨૦૧૫ નુ ંવીજલબ  સમયસર સધુારવામા ંઆવે  નથી. પરંત ુસામાવાળા વીજ કંપનીના 
ઓરડટ રીપોટાના આધારે ઉપયુાક્ત  બેોરેટરી ચકાસણી અહવેા ની નોંધને ધ્યાનમા ં  ઈ 
જુ ાઈ,૨૦૧૫ ના વીજલબ ને સધુારવા અંગે સામાવાળા વીજ કંપનીને ર્જણ કરવામા ંઆવે  છે, જે 
મજુબ સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા તા.૨૭.૦૬.૨૦૧૭ ના રોજ રૂ. ૪૩,૨૩૩.૫૮ ની રકમનુ ંપરુવણી 
વીજલબ , મીટર ખામીયકુ્ત ર્જહરે કરે  હોઈ,  અગાઉના ત્રણ માસના એવરેજ વીજલબ ની ગણતરી 
મજુબ આપવામા ંઆવે  છે. અરજદારનુ ંવીજ મીટર જુ ાઈ,૨૦૧૫ મા ંખામીયકુ્ત માલમુ પડ ે, 
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જ્યારે અરજદારને સામાવાળા દ્વારા તા.૨૭.૦૬.૨૦૧૭ ના રોજ જુ ાઈ,૨૦૧૫ નુ ંખામીયકુ્ત મીટરના 
સદંભે એવરેજ વીજલબ  પાઠવવામા ંઆવે  છે,  

 

૪.૪. ફોરમના ચકુાદા મજુબ અરજદારના વીજ સ્થાપન પર મીટરને ખામીયકુ્ત ર્જહરે કરાતા,ં અગાઉના 
ત્રણ માસના વીજ લબ ીંગ period ને ધ્યાનમા  ેવામા ંઆવે  છે, એટ  ેકે તા.૧૯.૦૩.૨૦૧૫ થી 
તા. ૨૦.૦૬.૨૦૧૫ સધુીના ત્રણ લબ ીંગના સમયગાળાના કુ  ૯૩ રદવસ ધ્યાનમા ં ઈ, જુ ાઈ,૨૦૧૫ 
ની વીજલબ ીંગ સાઈક ના ૩૪ રદવસ મજુબ ૧૨૮૮૬ યવુનટનુ ંએવરેજ વીજલબ  જુ ાઈ,૨૦૧૫ મા ં
વસ ુ કરવાપાત્ર દશાાવી, અગાઉના ૫૨૬૦ યવુનટ બાદ આપી, ૭૬૨૬ યવુનટનુ ંવીજલબ   આપવા 
હકુમ કરે  છે, જે ગજુરાત વવદ્યતુ વનયતં્રક આયોગના ર્જહરેનામા ન.ં૪/૨૦૧૫ ની ક મ ૬.૫૮ મા ં
દશાાવે  જોગવાઈ અંતગાત છે.   

 કલમ ૬.૫૮: 
“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”.  

  

 સદર હકુમ અન્વયે સામાવાળા દ્વારા તા.૦૬.૦૧.૨૦૧૮ ના રોજ ૭૬૨૬ -  ૬૪૭૫ = ૧૧૫૧ યવુનટનુ ં
વીજલબ  પાઠવવામા ંઆવે  છે, જે વીજલબ  વસ ુવાપાત્ર છે. ફોરમ દ્વારા કરવામા ંઆવે  હકુમ 
સ્વીકરવાપાત્ર છે.  

૪.૫. જુ ાઈ,૨૦૧૫ મા ંખામીયકુ્ત થયે  વીજ મીટરને  બેોરેટરીના તા. ૨૯.૦૭.૨૦૧૫ ના ચકાસણી 
અહવેા  મજુબ જુ ાઈ, ૨૦૧૫ ના વીજલબ ને એવરેજ વીજલબ  મજુબ જે તે સમય દરમ્યાન 
સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા સધુારવામા ંઆવે  ન હોઈ, સદર ફરરયાદ ઉપસ્સ્થત થયે  છે, જેમા ં
સામાવાળાના લબ ીંગ વવભાગની સદંતર બેદરકારી સાલબત થાય છે. આથી સામાવાળાને સલૂચત 
કરવામા ંઆવે છે કે જે તે જવાબદાર અવધકારી સામે સદર બાબતે વશિાત્મક કાયાવાહી હાથ ધરવી. 
સદર હકુમની અમ વારી અંગેનો અહવેા  સામાવાળાએ રદન ૬૦ મા ંરજૂ કરવો.         

૪.૬. આ રીતે ઉપયુાક્ત પેરા ન.ં ૪.૪ અને ૪.૫ મજુબ હકુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૭. ખચા અંગ ેકોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૮. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસ  કરવામા ંઆવે છે. 
    
         (રદ ીપ રાવ ) 
         વવદ્યતુ  ોકપા  
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૧૫.૦૩.૨૦૧૮. 


