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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 

વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેશ િ.ં૦૪/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી મેરૂભાઇ ગીગાભાઇ ગોહીલ 

   મુ.ં પીપળી. તા. કોડીિાર જી. ગીર સોમિાથ. 
 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી અમીતકુમાર મેરૂભાઇ ગોહીલ, અવિકૃત પ્રવતવિવિ 

 

વિરૂધ્િ 

સામાિાળા : િાયબ ઇજિેર, 

પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 

પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં-૧, કોડીિાર. જી. ગીર સોમિાથ. 
 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી એમ. જી. દુલેરા, િાયબ ઈજિેર, પીજીિીસીએલ, કોડીિાર.    

 

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

ફોરમિી ફરરયાદ િ.ં૧૮૦/ ૨૦૧૬-૧૭ અન્િયે અપાયેલ હકુ્મ ક્રમાકં ૫૮૭૫ તા. 
૩૦.૧૧.૨૦૧૬થી િારાજ થઇ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે 
દાખલ કરી કેસ િ.ં૦૪/ ૨૦૧૭થી િોંિેલ છે. આ કેસિી સિુાિણી તા.૧૪.૦૨.૨૦૧૭ િા રોજ 
રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. સિુાિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે ભાિિગર ફોરમિા હકુમથી િારાજ થઈ રજૂઆત કરેલ છે. અરજદારે ફોરમિા 

હકુમ અન્િયે વિિારદત બીલિા ૩૩% રકમ રૂ.૧૪૩૫૦/ - તા.૧૩.૦૧.૨૦૧૭ િા રોજ ભરપાઈ 
કરેલ છે. 

૨.૨. ફોરમિા ચકુાદા અન્િયે માચચ-એપ્રીલ,૧૯૯૯ થી ઓક્ટોબર-િિે્બર,૨૦૧૪ સિુી ‘F’ ગણીિે 
આપિામા ં આિેલ ૪૧૧૬ યવુિટ મજુબ, સામાિાળા ધ્િારા આપિામા ં આિેલ િીજબીલ 
મજુબ રૂ. ૪૩૪૬૦/ ૬૩૨૮ = રૂ.૬૮૬૭ પ્રવત યવુિટ થાય છે. આમ, ૪૧૧૬ યવુિટ x ૬૮૬૭ = 

         રૂ. ૨૮૨૬૮/ - થાય.  
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 જ્યારે સામાિાળા ધ્િારા પત્ર િ.ં૭૨૨૨ તા.૦૭.૧૨.૨૦૧૬ મજુબ રૂ.૧૪૫૦૩.૩૭  અરજદારિે 
મજરે આપીિે રૂ. ૩૦૦૧૬/ - ભરિાિી જાણ કરિામા ં આિેલ છે. સદર પત્રિી િકલ 
અરજદારિે તા.૧૨.૧૨.૨૦૧૬ િા રોજ મળેલ છે.  

૨.૩. અરજદારિા િીજબીલમા ં ફોલ્ટી મીટરિા આિારે ૪૧૧૬ યવુિટ માચચ-એપ્રીલ,૧૯૯૯ થી 
ઓક્ટોબર-િિે્બર,૨૦૧૪ િા સમય દર્યાિ િોંિાયેલ હોઈ મજરે આપિા પાત્ર છે, પરંત ુ
જે રકમ સામાિાળા ધ્િારા ગણિામા ં આિેલ છે તેિી સામે અરજદારે િાિંો ઉઠાિેલ છે. 
અરજદારે ૬૩૨૮ – ૪૧૧૬ = ૨૨૧૬ યવુિટ મજુબિા િીજબીલિી રકમ ભરિા માટે સમંવત 
આપેલ છે.  

૨.૪. અરજદારિે ફોરમિા હકુમિી િકલ મળેલ િ હોઈ તેિી માગંણી સામાિાળા પાસે કરેલ. 
ત્યારબાદ તા. ૧૮.૦૧.૨૦૧૭ િા રોજ ફોરમિા હકુમિી િકલ સાથે રજૂઆત કરેલ.  

 અરજદારે રજૂઆતિા સમથચિમા ંસામાિાળાિા પત્ર િ.ં ૬૯૩૮ તા. ૨૧.૧૧.૨૦૧૬ તથા  પત્ર 
િ.ં ૭૨૨૨ તા. ૦૬.૧૨.૨૦૧૬ િી િકલ રજૂ કરી.  

૨.૫.  તા. ૨૩.૧૨.૨૦૧૬ િા રોજ અરજદારે ફોરમિે પત્ર ધ્િારા જાણ કરીિે જણાિેલ કે સામાિાળા 
ધ્િારા ફોરમ સમક્ષિી સિુાિણી દર્યાિ કરિામા ં આિેલ હકુમ અન્િયે ખોટંુ અથચઘટિ 
કરિામા ં આિેલ છે. ફોરમિા હકુમિી િકલ અરજદારિે મળેલ િ હોઈ વિધતુ લોકપાલ 
સમક્ષ સદર બાબતે ફરરયાદ દાખલ કરિાિી હોઈ ફોરમિા હકુમિી િકલિી માગંણી કરેલ., 
જે મળ્યા બાદ હાલિી રજૂઆત કરેલ હોઈ જેમા ંઅરજદારે ન્યાય આપિા વિિતંી કરી.  

૨.૬. સિુાિણીિા અંતે અરજદારે જણાિેલ કે અરજદારિા ઘર િપરાશિા િીજ જોડાણમા ંઘણા 
લાબંા સમયથી ફોલ્ટી મીટરિા લેખે કરિામા ં આિેલ િીજ િપરાશિે બાદ કરીિે, તેમજ 
મીટરમા ં િોંિાયેલ િીજ િપરાશિે ધ્યાિમા ં લઈિે ૨૨૧૨ યવુિટનુ ં િીજબીલ અરજદારિે 
આપવુ.ં     

૩.૦. સિુાિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર શ્રી મેરૂભાઈ ગીગાભાઈ ગોરહલ, ગ્રાહક િ.ં ૮૪૭૭૦/૦૦૦૬૩/૪ થી 0.5KW નુ ંઘર 

િપરાશનુ ંિીજ જોડાણ, ગામ પીપળી ખાતે િરાિે છે.  
૩.૨. અરજદારિા સદર િીજ સ્થાપિ પરનુ ં સીંગલ ફેઈજ મીટર ફોલ્ટી હોિાિા કારણોસર તા. 

૦૬.૦૧.૨૦૧૫ િા રોજ શીટ િ.ં૬૯૭૭૬ થી બદલિામા ંઆિેલ. મીટરાિી વિગત િીચે મજુબ 
છે.   

 Old meter New meter 

Make  HPL 

Sr.No. 0983116 02500708 

Amp. 2.5-5 Amp. 5-30 Amp. 

Type R-1  

Rev./Kwh 3000 6400 

Reading 7920 0000 

 



  Case No.04/2017 

૩.૩. અરજદારિે  માસ રડસે્બર-જાન્યઆુરી,૨૦૧૫ નુ ંિીજબીલ િીચે મજુબનુ ંઆપિામા ંઆિેલ. 
 જુિા મીટરમા ંથયેલ િપરાશ : મીટરનુ ંહયાત િાચંિ:   ૭૯૨૦   
             અગાઉનુ ંિાચંિ:  ૧૬૯૧ 
      િપરાયેલ યવુિટ:  ૬૨૨૮ 
    િિા મીટરમા ંથયેલ િીજ િપરશ:   ૧૦૦ યવુિટ  
      કુલ િપરાશ:       ૭૩૨૮  યિુીટ 
 આમ, કુલ ૭૩૨૮ યવુિટનુ ંરૂ. ૪૩૪૫૯.૪૬ નુ ંિીજબીલ અરજદારિે પાઠિિામા ંઆિેલ.  

તા. ૦૬.૦૪.૨૦૧૫ િા રોજ અરજદારે તેઓિા િીજસ્થાપિમા ંમીટરિા ‘F’ ફોલ્ટી સમયમા ં
અપાયેલ િીજ િપરાશ સદર િીજબીલમા ંબાદ આપિા અંગે રજૂઆત કરેલ.  

૩.૪ તા. ૦૬.૧૦.૨૦૧૬ િા રોજ અરજદારે ફોરમ સમક્ષ સદર બાબત અંગે ફરરયાદ દાખલ કરેલ, 
જેિે ફોરમ ધ્િારા કેસ િ.ં ૧૮૦/ ૨૦૧૬-૧૭ થી િોંિિામા ં આિેલ, જેિી સિુાિણી 
તા.૨૩.૧૧.૨૦૧૬ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ.  

૩.૫. તા. ૨૧.૧૧.૨૦૧૬ િા રોજ િાયબ  ઈજિેર, પેટા-વિભાગીય કચરી િ.ં૧, કોડીિાર ધ્િારા 
કાયચપાલક ઈજિેર, ઉિા સમક્ષ સદર િીજ જોડાણિા ledger copy મજુબ ૪૧૧૬ યવુિટ, જે 
મીટરિા ‘F’ status મા ંલબલીંગ કરેલ હોઈ, અરજદારિે મજરે આપિા અંગે રૂ. ૧૪૫૦૩.૩૭ િી 
રકમ મજુંર કરિા દરખાસ્ત મોકલિામા ંઆિેલ.  

૩.૬. ફોરમિા હકુમ અન્િયે અરજદારિા િીજ જોડાણિા સદર મીટરિા ફોલ્ટી દર્યાિિા િીજ 
િપરાશ ૪૧૧૬ યવુિટિી કુલ રક્મ રૂ. ૧૪૫૦૩.૩૭ અરજદારિે તા. ૦૭.૧૨.૨૦૧૬ િા પત્ર 
મજુબ જમા આપેલ છે.  

 સામાિાળા ધ્િારા અરજદારિા િીજ જોડાણિા consumer ledger copy-PRT-145 િી િકલ 
રજૂ કરિામા ંઆિી.  

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

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આિારે િીચે મજુબિા વિણચય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. અરજદારે ફોરમ સમક્ષ તા. ૦૬.૧૦.૨૦૧૬ િા રોજ ઘર િપરાશિા િીજ જોડાણિા બીલમા ં

સામાિાળા ધ્િારા િીજસ્થાપિ પરિા ફોલ્ટી મીટરિા સમયગાળા માચચ-એપ્રીલ,૧૯૯૯ થી 
ઓક્ટોબર-િિે્બર,૨૦૧૪ દર્યાિ આપિામા ંઆિેલ િીજ િપરાશિે મીટર બદલ્યા બાદ 
આપિામા ંઆિેલ ૬૩૨૮ યવુિટમાથંી બાદ કરિા અંગે રજૂઆત કરેલ છે. સદર રજૂઆત 
સામાિાળાિા િાયબ ઈજિેર સમક્ષ સૌ પ્રથમ તા. ૦૬.૦૪.૨૦૧૫ િા રોજ કરેલ છે.  

૪.૨ ફોરમ સમક્ષ અરજદારિી સદર ફરરયાદિી િોંિ થયા બાદ સામાિાળાિા િાયબ ઈજિેર 
ધ્િારા કાયચપાલક ઈજિેર, ઉિાિે સદર િીજ જોડાણિા િીજસ્થાપિ પરિા મીટર ફોલ્ટી 
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સમયિા િીજબીલોિી રકમ રૂ.૧૪૫૦૩/ - બાદ કરી આપિા તા. ૨૧.૧૧.૨૦૧૬ િા રોજ 
દરખાસ્ત મોકલાિેલ છે.  

૪.૩. ફોરમિા તા. ૩૦.૧૧.૨૦૧૬ િા હકુમ અન્િયે સામાિાળા ધ્િારા પત્ર િ.ં ૭૨૨૨ 
તા.૦૬.૧૨.૨૦૧૬ થી રૂ. ૧૪૫૦૩.૩૭ િી રકમ અરજદારિા ખાતે જમા આપેલ છે.  

૪.૪. ફોરમ ધ્િારા હકુમ અન્િયે િીચે મજુબ િોંિ કરિામા ંઆિેલ છે.  
 “પ્રવતિાદીએ િાદીિે આપિામા ંઆિેલ ફોલ્ટી મીટર તરીકેિા ંબીલોિી રકમ, િાદીએ 

ભરિાપાત્ર થતી બીલિી રકમમાથંી મજરે આપિી.”   
 ફોરમ ધ્િારા તારણોમા ંિીચે મજુબ િોંિ કરિામા ંઆિેલ છે.  
 અરજદારિા સદર િીજ જોડાણમા ંconsumer ledger પ્રમાણે માચચ-એપ્રીલ,૧૯૯૯ થી 

ઓક્ટોબર-િિે્બર,૨૦૧૪ સિુી કુલ૫૬ િીજબીલો મીટર ફોલ્ટી status  પ્રમાણે એિરેજ બીલો 
સામાિાળા દ્વારા આપિામા ંઆિેલ છે.  

૪.૫. અરજદારિા િીજ જોડાણિી consumer ledger copy-PRT-145 િી િકલિો અભ્યાસ કરતા ં 
માચચ-એપ્રીલ,૧૯૯૯ થી ઓક્ટોબર-િિે્બર,૨૦૧૪ સિુીિા સમયગાળા દર્યાિ કુલ ૯૪ 
િીજ લબલીંગ સામાિાળા ધ્િારા કરિામા ંઆિેલ છે, જેમા ંમીટર ફોલ્ટી તરીકે-૫૬, મીટર લોક 
તરીકે-૦૩, મીટરિા િાચંિ મજુબ-૨૧ તથા મીટર ‘D’ status મજુબ-૧૪ િીજ લબલીંગ 
કરિામા ંઆિેલ છે. આમ, સામાિાળા ધ્િારા સતત ઘણા ંિર્ષો સિુી િીજ મીટર ફોલ્ટી તરીકે 
િીજ લબલીંગ કરિામા ંઆિેલ હોઇ, િીજળી પરુિઠા સરંહતા વિવિમયોનુ ંપાલિ કરિામા ં
આિેલ િથી. 

૪.૬. પેરા િ.ં૩.૩ મા ંદશાચવ્યા મજુબ સામાિાળા ધ્િારા િીજ મીટરનુ ંઅગાઉનુ ંિાચંિ ૧૬૯૧ તથા 
મીટરનુ ંછેલ્લ ુિાચંિ (મીટર બદલતી િખતે) ૭૯૨૦ િોંિિામા ંઆિેલ છે.  

 િીજ મીટર ફોલ્ટી સ્ટેટસ અન્િયેિો િીજ િપરાશ ૪૧૨૬ યવુિટ તથા િીજ મીટર લોક સ્ટેટસ 
અન્િયેિો િીજ િપરાશ ૧૪૦ યવુિટ અરજદારિે પેરા િ.ં૩.૩ મા ંઆકારેલ િીજબીલમા ંબાદ 
આપિામા ંઆિેલ િથી કે જેનુ ંિીજ લબલીંગ જે તે માસમા ંસામાિાળા ધ્િારા કરિામા ં
આિેલ છે,તથા તે અંગેનુ ંિીજબીલ અરજદારે ભરપાઈ કરેલ છે. આમ કુલ ૪૧૨૬ + ૧૪૦ = 
૪૨૬૬ યવુિટ સામાિાળા ધ્િારા િીજ લબલીંગિી કાયચિાહી હઠેળ અરજદારિે મીટરમા ંછેલ્લા 
િોંિાયેલ િીજ યવુિટમાથંી બાદ આપિા પાત્ર થતા ંહતા,ં જે સામાિાળા ધ્િારા બાદ 
આપિામા ંઆિેલ િ હોઈ, જે સામાિાળાિી લબલીંગ પધ્િવતિી ક્ષવત પરુિાર કરે છે. 
અરજદાર ધ્િારા સદર બાબત સામાિાળાિે ધ્યાિ પર લાિિા છતા ંસામાિાળા ધ્િારા તે 
અંગે કોઈ સમયસરિી કાયચિાહી કરિામા ંઆિેલ િહીં, જે સામાિાળાિા લબલીંગ વિભાગિા 
કમચચારી / અવિકારીિી સ્પષ્ટ ભલૂ દશાચિે છે. 
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૪.૭. અરજદારિા િીજસ્થાપિ પર સદર ફોલ્ટી મીટર ઘણા લાબંા સમય સિુી સ્થાવપત રહ્ુ ંઅિે 
સામાિાળા ધ્િારા ઘણા લાબંા સમય સિુી ફોલ્ટી મીટર મજુબ િીજ લબલીંગ કરિામા ંઆવ્યુ,ં 
જે સામાિાળાિી  સ્પષ્ટ બેદરકારી દશાચિે છે. 

 ઉપયુચક્ત બાબતે સામાિાળાિા લબલીંગ વિભાગ ધ્િારા જે તે સ્થાવપત વિયમોનસુાર િીજ 
લબલીંગ કરિામા ંઆિેલ હોય તેમ જણાત ુ ંિથી તથા િીજ જોડાણિા સ્થળિી ખરાઈ પણ 
કરેલ હોય તેમ જણાત ુ ંિથી. આથી, સામાિાળાિે આદેશ કરિામા ંઆિે છે કે િીજ લબલીંગિા  
માળખાિી કાયચપ્રણાલીિે વ્યિસ્સ્થત કરિી તથા જે તે સ્થાવપત વિવિમયોનુ ંચસુ્ત રીતે પાલિ 
થાય તે રીતે િીજ લબલીંગિી કાયચિાહી સદુ્રઢ કરિી.  

૪.૮. અરજદારિા િીજસ્થાપિ પર જોડલે િીજભાર 0.5KW િી મયાચદામા ંછે. સામાિાળા ધ્િારા 
મળતા ંિીજબીલો અરજદાર વિયવમત ભરપાઈ કરતા આિેલ છે. સામાિાળાિે આથી આદેશ 
કરિામા ંઆિે છે કે પેરા િ.ં૩.૩ મા ંદશાચવ્યા મજુબ કરિામા ંઆિેલ િીજબીલિે િીચે મજુબ 
ગણતરી કરી સિુારી આપવુ.ં 

 મીટરનુ ંછેલ્લ ુિાચંિ:             ૭૯૨૦  યવુિટ 
 મીટરનુ ંઅગાઉનુ ંિાચંિ:            ૧૬૯૧  યવુિટ  
 મીટર ‘ફોલ્ટી’ સમયગાળાિો િીજ િપરાશ:  ૪૧૨૬ યવુિટ 
 મીટર ‘લોક’ સમયગાળાિો િીજ િપરાશ:     ૧૪૦ યવુિટ  
          ૧૯૬૩ યવુિટ 
 +િિા મીટરમા ંથયેલ િીજ િપરાશ:          ૧૦૦ યવુિટ  
                 ૨૦૬૩ યિુીટ 

સિુારેલ િીજબીલ અરજદારિે રદિ ૩૦ મા ં પહોંચાડવુ ં તથા તે અંગેિો અહિેાલ અતે્રિી 
કચેરીિે રદિ ૬૦ મા ંમોકલી આપિો.  

૪.૯. પેરા િ.ં ૪.૮ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૧૦. ખચચ અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૧૧. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
         

         
 
 

         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 

          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 

તા. ૨૭.૦૨.૨૦૧૭ 


