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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 

વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેશ િ.ં૦૭/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી શરદકુમાર આર. જાિી. 
   ૦૫/ બી, ‘ગરુૂપ્રસાદ’ સૌરાષ્ટ્ર યવુિિવસિટી કમમચારી કો. ઓ. સોસાયટી, 
   શેરી  િ.ં૨, FSL લેબોરેટરી પાછળ, યવુિિસીટી રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫. 
 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી શરદકુમાર આર. જાિી. 
 

વિરૂધ્ધ 

સામાિાળા : કાયમપાલક ઇજિેર, 

પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 

શહરે પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં-૩, રાજકોટ. 
 

રજૂઆત કરિાર: (૧) શ્રી જે. બી. ઉપાધ્યાય,  િાયબ ઈજિેર, 

     પીજીિીસીએલ, કાલાજીરોડ પેટા-વિભાગીય કચેરી, રાજકોટ.  
(૨) શ્રી સી. પી. ચાિડા, સપુ્રી.એકા., પીજીિીસીએલ,  રાજકોટ 

 

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

ફરરયાદ િ.ં૨૮/ક્િા.૦૩/૨૦૧૬-૧૭ અન્િયે અપાયેલ હુક્મ ક્રમાકં ૧૧૫૯૮તા. ૨૯.૧૨.૨૦૧૬થી 
િારાજ થઇ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
િ.ં૦૭/ ૨૦૧૭થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુાિણી તા.૧૬.૦૨.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. સિુાિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારિા ઘરિપરાશનુ ંજુનુ ંવમટર, સામાિાળા દ્વારા વમટર િ.ંGH-071079, HPL કંપિીનુ ંતા. 

૦૪.૧૨.૨૦૦૨િા રોજથી લગાડિામા ંઆિેલ હતુ.ંસદર વમટરનુ ંFebruary-March,2016 નુ ંબીલ 
તા.૧૨.૦૪.૨૦૧૬ િા રોજ ૨૩૨૮ યવુિટનુ ંઆપિામા ંઆિેલ, જે બીલમા ંઅગાઉિા બીલ કરતા ં
૧૦૦૦ યવુિટ િીજ િપરાશ િધારે િોંધાયેલ જણાતા ં સદર બીલિી સામે ફરરયાદ કરિામા ં
આિેલ. 

૨.૨. સામાિાળા દ્વારા તા.૨૫.૦૪.૨૦૧૬ િા રોજ HEPL કંપિીનુ ં િવુ ં વમટર િ.ંPGST-03096280 
િાખિામા ંઆિેલ. જે સમયે જોડલે િીજભાર ચકાસતા ં૨૨૮૩watts જણાયેલ. 
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  તા.૨૯.૦૪.૨૦૧૬ િા રોજ સદર જુિા વમટરિી લેબોરેટરીમા ંચકાસણી કરિામા ંઆિેલ જેિા 
રીપોટમ  મજુબ સલંગ્િ સીલો બરાબર છે. એક્યચેુક ટેસ્ટ લેતા ંપલ્સ ઝડપથી થિા માડં ે છે જે 
ગણી શકાય તેમ િથી. વમટર abnormal fast  છે, ફોલ્ટી છે.  

૨.૩. અરજદારિા સદર વમટરમા ંઅસાધારણ રીતે ફાસ્ટ હોિાનુ ંધ્યાિે આિતા ંવમટર બદલિા બાબતે 

તા.૨૦.૦૪.૨૦૧૬,તા.૧૬.૦૬.૨૦૧૬,તા.૧૦.૦૮.૨૦૧૬ તથાતા.૧૩.૧૦.૨૦૧૬િા વિવિધ પત્રોથી 
સામાિાળાિે જાણ કરેલ. વમટરિો ટેસ્ટ તથા MRI લેિડાિી ફાસ્ટ વમટરમા ંિોંધાયેલ િધારાિા 
યવુિટિો િપરાશ અરજદારિે  જમા મળે તેિી માગંણી કરેલ.  

૨.૪. અરજદારે સદર રજૂઆત અન્િયે સામાિાળા સાથે થયેલ પત્ર વ્યિહારિી િકલ, ફોરમ સમક્ષ 
કરેલ ફરરયાદિી િકલ તથા ફોરમિા હકુમિી િકલ સામેલ કરેલ.  

૨.૫ સામાિાળાિી લેબોરેટરીમા ં સદર સિાલિાળુ વમટર ‘અસામાન્ય ફાસ્ટ’  જે શક્ય િથી તેટલા 
પલ્સ સાથે વમટર ફાસ્ટ ફરત ુ ં હોિાનુ ં સ્થાવપત થયેલ છે, જેિે સામાિાળા તેમજ ફોરમ ધ્િારા 
સપંણૂમ રીતે સ્િીકારેલ છે.  

(૧)  સદર વમટર કેટલાક  સમયથી અિે કેટલાક  પ્રમાણમા ંફાસ્ટ ગવતથી િીજિપરાશિી 
િોંધણી કરત ુ ં હત ુ,ં જેિા કારણે અરજદારે ખરેખર િીજિપરાશ કરતા ં િધારાિા 
િીજિપરાશ મજુબ બીલો ભરપાઈ કરેલ છે. 

(૨) અરજદારે જણાિેલ કે તેઓિા િીજ્સસ્થાપિ પર આકસ્મીક ધડાકા જેિી કોઈ અસામાન્ય 
ઘટિા બિેલ િથી. સદર વમટરમા ંિોલ્ટેજ સપ્લાયથી વમટર ખરાબીિી શરૂઆત થયેલ 
હોઇ,  અિે આ ખરાબીથી  વમટરિી “ફાસ્ટ ગવત” ધીરે ધીરે સતત િધતી જતી જણાયેલ 
છે. અરજદારિા િીજ સ્થાપિમા ંિીજ િપરાશમા ં કોઇ મોટો ફેરફાર િિા સાધિો કે 
લોડ ફેરફાર થયેલ િથી. અરજદારિા ઘરમા ંસભ્ય સખં્યા સતત ઘટતી આિેલ છે. 

(૩) સામાિાળા દ્વારા મકૂિામા ંઆિેલ િિા વમટરિા િોંધાયેલ િપરાશ આશરે ૫-બીલ, જે 
અરજદારિા િીજ િપરાશનુ ંસત્ય સ્થાવપત કરે છે. 

(૪) ફોરમ દ્વારા અપાયેલ વિણમય પ્રમાણે ૬-માસ (૩-બીલ) સરેરાશ પ્રમાણે ૧૩૨૩ યવુિટ 
ગણિામા ંઆિેલ છે, અિે તે પ્રમણે ૪૪૧ X 3 પ્રમાણે બીલિી ગણતરી કરી બાકીિા 
યવુિટ જમા આપિા વિણમય કરેલ છે. પરંત ુ તેિી તરુત અગાઉિા બે માસનુ ં બીલ 
૧૩૮૩-૧૨૭૦-૧૪૦૧ યવુિટ પ્રમાણે, એટલે કે ૬-માસ (૩-બીલ) િે ફાસ્ટ / એબિોમમલ 
ફાસ્ટ ગણિામા ં આિતુ ં િથી. જે અન્યાયકતામ છે. ફાસ્ટ/ એબિોમમલ ફાસ્ટિો 
સમયગાળો-પ્રમાણ િક્કી કરિામા ંિ આિે તો અરજદારિે નકુસાિકતામ છે. 
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(૫) અરજદારે સદર રજૂઆતિા સમથમિમા ંસિાલિાળા વમટરિો છેલ્લા છ િર્મિો િીજ 
િપરાશ અિે તેમા ંથયેલ િધારો રજૂ કરેલ,  જે િીચે મજુબ છે. 
૨૦૧૦/ ૧૧ િાવર્િક ૪૨૫ યવુિટિો િધારો   

૨૦૧૧/ ૧૨ િાવર્િક ૪૯૦ યવુિટિો િધારો   

૨૦૧૨/ ૧૩ િાવર્િક ૯૫૦ યવુિટિો િધારો   

૨૦૧૩/ ૧૪ િાવર્િક ૧૦૫૦ યવુિટિો િધારો   

૨૦૧૪/ ૧૫ િાવર્િક ૨૩૪૭ યવુિટિો િધારો   

૨૦૧પ/ ૧૬ િાવર્િક ૫૪૯૬ યવુિટિો િધારો    
  

અરજદારે ઓછામા ંઓછા ૪ િર્મ (૨૦૧૨/ ૧૩ થી ૨૦૧૫/ ૧૬) અિે તેમા ંપણ ૨૦૧૪/ 
૧૫ અિે ૨૦૧૫/ ૧૬ વમટર અસામાન્ય ફાસ્ટ ગણી સરેરાશ બીલ િિા મીટર પ્રમાણે 
ગણીિે મળિાપાત્ર યવુિટ જમા આપિા, ન્યાવયક રજૂઆત કરી. 

(૬) અરજદારે માવસક િીજ િપરાશ, િાવર્િક િીજ િપરાશ તથા એિરેજ િીજ િપરાશ 
અંગેિી વિગતો િર્મ ૧૯૯૬ થી ૨૦૧૬ િા સમયગાળાિી રજૂ કરી. અરજદારે િીજ 
સ્થાપિ પર લગાિિામા ં આિેલ િીજભાર તથા તેિા િપરાશ અંગેિો સમયગાળો 
અિે તે મજુબ માવસક િીજ િપરાશિી ગણતરી રજૂ કરી. જે અન્િયે અરજદારિા િીજ 
સ્થાપિ પરિો િીજભાર ૩૦૩૩િોટ તથા માવસક િપરાશ ૨૩૪ યવુિટ ગણતરીમા ંલઈ 
શકાય તેમ દશામિેલ છે.   

૨.૬.    અરજદારે ફોરમિા વિણમય સામે િીચે મજુબ રજૂઆત કરી: 
(૧) ફોરમ દ્વારા સદર સિાલિાળા વમટરિો સમયગાળો મીટરિી ગતીનુ ં પ્રમાણ િક્કી 
કયામિા પ્રયાસ િગર હકુમ કરિામા ંઆિેલ છે. 
(૨) ફોરમ દ્વારા પેરા િ.ં૨.૩ િા સદંભમમા ંિોંધ કરેલ છે. સામાિાળા દ્વારા GERC િા વમટર 
બાબતિા વિયમ ૬ િા પેટા વિયમ ૬.૧૫, ૬.૨૦,૬.૨૬ તથા ૬.૨૭િો સપંણૂમપણે અિાદર કરેલ 
છે. જેિી િોંધ ફોરમિા હકુમમા ંકરેલ હોિા છતા ંધ્યાિે લેિામા ંઆિેલ િથી પરંત ુફોરમ દ્વારા 
અરજદારે વમટર ફાસ્ટ ફરત ુ ં હોિાિી કોઇ અરજી કરેલ િથી, તે બાબતિે ધ્યાિે લીધેલ છે. 
અરજદારિા અજ્ઞાિિે આધાર બિાિી અન્યાય કેિી રીતે કરી શકાય? સામાિાળા દ્વારા વમટર 
જાળિણી (Maintenance) કરાયેલ િથી, જે અંગે સામાિાળાિી જિાબદારી િક્કી કરિા અિે 
કુદરતી ન્યાયિા વસધ્ધાતં મજુબ ન્યાય કરિા વિિતંી કરી. 
(૩) અરજદારે GERC િા વિદ્યતુ પરુિઠા સરંહતાિા Section No.6 વમટર અિે લબલીંગિા 
પેટા વિયમ ૬.૩૩ અિે ૬.૫૮ નુ ંયોગ્ય અથમઘટિ સદંભે રજૂઆત કરી અરજદારિા સદર વમટર 
અંગે ફાસ્ટ વમટર ક્યારથી છે જેિો સમયગાળો તથા કેટલા પ્રમાણમા ંફાસ્ટ છે તે અંગે ફોરમ 
ધ્િારા વિણમય કરેલ િથી તેમ જણાિેલ. 

 (૪) ફોરમિા હકુમ અન્િયે GERC િા વિદ્યતુ પરુિઠા સરંહતાિા Section No.6, કલમ 6.58 

પ્રમાણે ત્રણ બીલમા ંસરેરાશ (િિા વમટર પ્રમાણે) બીલ આપિાિો વિણમય કરેલ છે. જે અંગે 



  Case No.07/2017 

P a g e  4 | 10 

 

અરજદારે જણાિેલ કે સદર કલમિો અભ્યાસ કરતા ંતેમા ંજપંીંગ વમટર/ ફાસ્ટ રિીંગ વમટર કે 
અરજદારિા કેસનુ ં “એબિોમમલ ફાસ્ટ” ફરતા વમટર જેિી કોઈ સ્પષ્ટ્ટતા િથી. ફોરમ ધ્િારા 
defective/ક્ષવતગ્રસ્તિા સકુંલચત અથમિો ઉપયોગ કરિામા ંઆિેલ છે જે ન્યાય સાથે સસુગંત 
િથી.  

 (૫) અરજદારે વિદ્યતુ લોકપલ સમક્ષ િીચેિા મદુા પર ન્યાય આપિા વિિતંી કરી.  
(a) GERC ધ્િારા ફાસ્ટ/ એબિોમમલ ફાસ્ટ બાબતે ક્યાયં કોઈ મયામદા ન્યાયિા 

રહતમા ંબાધંિામા ંઆિેલ િથી.  
(b) Section-6 િી પેટા કલમ 6.33 અિે 6.58 િો પરૂો યોગ્ય અથમ લેિામા ંઆિેલ 

િથી અથિા સકુંલચત અથમ કરાયેલ છે.       

(c) સામિાળા ધ્િારા Section-6 િી પેટા કલમ 6.15, 6.20, 6.26 મજુબ  
જાળિણી અિે ચકાસણી પણ કરિામા ંઆિેલ િથી. જો આમ થયેલ હોત તો 
સદર વિિારદત વમટર િહલેા બદલી શકાત. સદર વમટરિો MRI Data તથા 
અન્ય ટેસ્ટ, અરજદાર ધ્િારા વિિતંી કરિા છતા ં તથા વિયમ હોિા છતા ં
કરિામા ંઆિેલ િથી, જેિો ન્યાવયક લાભ અરજદારિે મળી શકે.  

(d) અરજદારનુ ં સદર વિિારદત વમટર ઘણા લાબંા સમયથી ફાસ્ટ ફરે છે તેવુ ં
સામાિાળા ધ્િારા સ્િીકારેલ છે તેમ છતા ં ફોરમ ધ્િારા લલવમટેડ સમય માટે 
વમટર ફાસ્ટ ફરેલ હોઈ, તે અંગે હકુમ કરેલ છે. સદર સિાલિાળુ વમટર જેટલા 
સમયથી અિે જેટલા પ્રમાણમા ં ફાસ્ટ ફરેલ હોય, જે મજુબ િધારાિો િીજ 
િપરાશ અરજદારિે જમા/ મજરે આપિા અરજદારે વિિતંી કરી.     

૩.૦. સિુાિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર રહણેાકં હતેનુ ુ ંિીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં ૩૯૯૧૫/ ૦૫૪૩૩/ ૫ થી ધરાિે છે. સદર િીજ 

જોડાણ પર સ્થાવપત વમટર અંગેિી ફરરયાદ કે જે   

(૧) જપંીંગ વમટર / અસામાન્ય ફાસ્ટ વમટરિો  ખરાબ થિાિો સમયગાળો પ્રમાણ િક્કી કરિા 
તથા તે પ્રમાણે સદર વમટર ધ્િારા િોંધાયેલ િપરાશિે જમા/ મજરે આપિા અંગેિી છે.  

(૨) અરજદારનુ ંસદર વમટર ફાસ્ટ હોિાિી અરજી તા.૨૧.૦૪.૨૦૧૬ િા રોજ કરિામા ંઆિેલ. 
અરજદારે રૂ.૧૦૦/ - મીટર ટેસ્ટીંગ ફી, રસીદ િ.ં ૫૨૩૩૮ તા.૨૧.૦૪.૨૦૧૬ િા રોજ 
ભરપાઈ કરેલ. સદર ફરરયાદિા અનુસંધંાિે અરજદારિા િીજ સ્થાપિ પરનુ ં વમટર 
તા.૨૫.૦૪.૧૬ િા રોજ શીટ િ.ં ૫૩૯૬૧૦ થી બદલિામા ંઆિેલ.  

જુિા તથા બદલેલ વમટરિી વિગત િીચે પ્રમાણે છે. 
  
     
 
 
 
 
  

Particulars Old Meter New Meter 

Make HPL HEPL 

Sr.No. GH071079 PGST03096280 

Amp. 5-20 Amp. 5-30 Amp. 

Revolution 5120 Imp./Kwh 6400 Imp./Kwh. 

Reading 54891.2 Kwh 00001 Kwh 
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(૩) તા.૨૯.૦૪.૨૦૧૬િા રોજ સદર વમટરિે વમટર ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરી,રાજકોટ ખાતે અરજદારિી 
હાજરીમા ંતપાસિામા ંઆિેલ, જે અન્િયે કરેલ િોંધ મજુબ “વમટરનુ ંિાચંિ ૫૪૮૯૧.૨ 
યવુિટ છે. વમટરિો Accu-test લેતા ંઝડપથી પલ્સ થિા માડં ેછે, જે ગણી શકાય તેમ િથી. 
વમટર abnormal fast છે, ફોલ્ટી છે.”    

(૪) GERC Notification No. 4/2015, Clause 6.58 મજુબ સદર વિિારદત વમટર 
બદલાવ્યા પહલેાિંા ૧૮૦ રદિસ, એટલે કે ત્રણ bi-monthly billing િા સરેરાશ મજુબ 
ગણતરી કરી તે મજુબ (૫૦૪૩/ ૩), એટલે કે ૧૬૮૧ યવુિટિા bi-monthly bill 

અરજદારિે આપિાપાત્ર થતા ંહતા.ં પરંત ુઅરજદાર ધ્િારા સદર ઉપરોક્ત ગણતરી માન્ય 
રખાયેલ િહીં અિે િધ ુ રજૂઆત કરેલ, જેિા અનુસંધંાિે િિા વમટરમા ં િોંધાયેલ િીજ 
િપરાશ ધ્યાિે લેિામા ંઆિેલ જે િીચે મજુબ છે.  

 એવપ્રલ-મે, ૨૦૧૬:  ૩૮૦ યવુિટ િપરાશ : ૪૯ રદિસ  
 જુિ-જુલાઈ, ૨૦૧૬:  ૪૧૮ યવુિટ િપરાશ : ૫૭ રદિસ  
 ઓગસ્ટ-સપ્ટે્બર, ૨૦૧૬: ૪૫૮ યવુિટ િપરાશ : ૬૫ રદિસ  
           કુલ :  ૧૨૫૬ યવુિટ િપરાશ : ૧૭૧ રદિસ 

 આમ,ઉપયુમક્ત િપરાશ મજુબ એક રદિસિો સરેરાશ િપરાશ ૭.૩૫ મજુબ અગાઉિા ૧૮૦ 
રદિસિા ૧૩૨૩ યવુિટનુ ંબીલ સધુારો કરી  બાકીિી રકમ જમા આપિાનુ ંિક્કી કરિામા ં
આિેલ. અરજદારે તે મજુબ મજૂંર પણ રાખેલ. ત્યારબાદ અરજદારે ફોરમ સમક્ષ ફરરયાદ 
દાખલ કરેલ. 

(૫) ફોરમ ધ્િારા હકુમ કયામ મજુબ પ્રિતમમાિ ધારાધોરણ મજુબ, એટલે કે Notification No. 

4/2015, Clause No.6.33 and 6.58 મા ંકરાયેલ જોગિાઈ મજુબ, અરજદારનુ ંલબલીંગ િીચે 
દશામવ્યા મજુબ કરિામા ંઆિેલ છે.  

  
ક્રમ  લબલીંગિો 

સમયગાળો 
અગાઉ થયેલ 

ક્ષવતગ્રસ્ત વમટર 
મજુબિા લબલીંગ યવુિટ 

િિા વમટરમા ંસ્થાવપત થયેલ ખરેખર 
િાસ્તવિક એિા દ્વદ્વ માવસક લબલીંગમા ં

પ્રસ્થાવપત થયેલ સરેરાશ યવુિટ. 

ખરેખર ક્ષવતગ્રસ્ત 
વમટર મજુબિા યવુિટ 

(૩-૪) 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

A ઓક્ટો-નવે.૨૦૧૫ ૧૩૬૭ યનુનટ    ૪૪૧ યનુનટ   ૯૨૬ યનુનટ 

B ડીસે.-જાન્ય.ુ ૨૦૧૬ ૧૩૪૭ યનુનટ   ૪૪૧ યનુનટ   ૯૦૬ યનુનટ 

C ફેબ્ર.ુ-માર્ચ, ૨૦૧૬ ૨૩૨૮ યનુનટ   ૪૪૧ યનુનટ ૧૮૮૭ યનુનટ 

D એનિલ-મે, ૨૦૧૬   ૮૯૫ યનુનટ   ૪૭૫ યનુનટ   ૪૨૦ યનુનટ 

 કુલ  ૫૯૩૭ યનુનટ ૧૭૯૮ યનુનટ ૪૧૩૯ યનુનટ 

 અરજદારિી રજૂઆતિે ધ્યાિે લઇિે ત્રણ િીજ-બીલીંગમા ં સધુારા કરિાિી જોગિાઇ 
પ્રસ્થાવપત હોય, જે અન્િયે મહત્તમ સમયમયામદાિે ધ્યાિે લઇિે િીજ-બીલમા ં િીજ-
યવુિટિે સરભર કરિામા ંઆિેલ છે. જે વિયમોનુસંાર છે.  

(૬) અરજદારિા સદર વિિારદત વમટરિો MRI રીપોટમ  મળી શકેલ િથી., જેથી ખરેખર સદર 
મીટર કેટલા સમયથી ફોલ્ટી હત ુ ં તે કહી શકાય િહીં. સદર મીટર સેમી ઈલેક્રોવિક્સ 
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ટાઈપનુ ં હોિાથી તેમા ં MRI data લેિાિી સગિડ હોતી િથી. અરજદારિા ઘરિા 
સભ્યસખં્યામા ંઘટાડાનુ ંકારણ તારકિક રીતે િીજ િપરાશ સાથે સરખામણી કરી શકાય િહીં.      

(૭) ફોરમ ધ્િારા અરજદારિા િીજસ્થાપિ પર મકૂિામા ંઆિેલ િિા વમટરમા ંિોંધાયેલ િીજ 
િપરાશિા દૈવિક સરેરાશ મજુબ ગણતરી કરી ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગિા 
વિયમોનુસંાર પરૂતો ન્યાય આપિામા ંઆિેલ છે.    

(૮) સામાિાળાિા પેટા-વિભાગીય કચેરી હઠેળ સમાવિષ્ટ્ટ ગ્રાહકોિી સખં્યાિે ધ્યાિે લેતા ંદરેક 
ગ્રાહકિા િીજ વમટરિી ચકાસણી સમય મયામદામા ં કરિી લગભગ અશક્ય કહિેાય, તેમ 
છતા ંઔદ્યોલગક અિે LTMD ગ્રાહકિા વમટરોિી ચકાસણી સપ્લાય કોડ મજુબ સમયાતંરે 
કરિામા ંઆિે છે. અન્ય ગ્રાહકોિી વમટર અંગેિી કોઈપણ ફરરયાદિે પણ સપ્લાય કોડિી  
સમય મયામદામા ંરહીિે ચકાસણી કરિામા ંઆિે છે, જે સદર કેસમા ંકરિામા ંઆિેલ છે.  

(૯)  અરજદારે જણાિેલ કે પોતે ટેકિીકલ વ્યક્ક્ત િથી. અરજદારિા સદર િીજસ્થાપિ પરિા 
વમટરમા ં છેલ્લા છ િર્મથી િીજ િપરાશમા ંઉત્તરોત્તર િધારો થયેલ છે. િીજ િપરાશમા ં
થયેલ સદર િધારો અરજદારિા ધ્યાિ પર આિેલ િથી જે બાબત તારકિક રીતે માિિી 
અસત્ય છે. GERC Supply Code િી કલમ-6 િી પેટા કલમ 6.15, 6.20, 6.26 મજુબ અરજદાર 
સામાિાળા િીજ કંપિીનુ ંધ્યાિ દોરિાિી જિાબદારી પણ ધરાિે છે. 

(૧૦)GERC Supply Code િી કલમ-6 િી પેટા કલમ  6.33 અિે  6.58 મા ં દશામવ્યા મજુબ 
ખામીયકુ્ત વમટરિા કેસમા ં અવધકતમ છ માસિી મદુત અથિા છેલ્લા પરરક્ષણિી 
તારીખિી મદુત, બેમાથંી જે ઓછં હોય તે મજુબિો સધુારો કરી પછીિા બીલમા ં િીજ 
િપરાશિે સરભર કરી શકાય. કલમ 6.58 મા ં દશામવ્યા મજુબ ખામીયકુ્ત/ ચોટી ગયેલ/ 
બધં/ બળેલા કેસમા ં પેટા-વિયમ 6.33 મજુબિી ગણતરી કરી શકાય. અરજદારિા સદર 
કેસમા ંવમટર abnormal fast એટલે કે ખામીયકુ્ત ગણિામા ં આિે છે.  

(૧૧)અરજદારિા સદર વમટર અંગેિા વિિાદમા ં ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ, િીજળી 
પરૂિઠા સરંહતાિા વિયમોિે ધ્યાિમા ંરાખી સપંણૂમ ન્યાવયક રીતે કાયમિાહી કરેલ છે.      
   

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

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણમય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. અરજદાર ગ્રાહક િ.ં ૩૯૯૧૫/ ૦૫૪૩૩/  ૫ થી ઘર િપરાશનુ ં RGPU ટેરીફ મજુબનુ ં િીજ 

જોડાણ તા. ૦૩.૧૨.૧૯૯૪ થી ધરાિે છે. અરજદારિો કરારીત િીજભાર Consumer Personal 

Ledger મજુબ 0.5 KW  છે.  

૪.૨. અરજદારે સૌ પ્રથમ િખત િીજ સ્થાપિમા ંસ્થાવપત વમટરિી ફરરયાદ તા. ૨૧.૦૪.૨૦૧૬ િા 
રોજ કરેલ. અરજદારિે ફેબ્રઆુરી-માચમ,૨૦૧૬ મા ં૨૩૨૮યવુિટ િીજ િપરાશનુ ંબીલ સામાિાળા 
ધ્િારા આપિામા ંઆિેલ, જેિા અનુસંધંાિે પેરા િ.ં ૨.૨ મા ંદશામવ્યા મુજંબ અરજદારનુ ંસદર 
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વમટર તા.૨૫.૦૪.૨૦૧૬ િા રોજ અરજદારિી હાજરીમા ં બદલિામા ંઆિેલ, જે િખતે િીજ 
જોડાણિા સ્થળ પરિો િીજભાર ૨૨૮૩ િોટ િોંધાયેલ છે.  

૪.૩. અરજદારિા સદર સિાલિાળા વમટરિે સામાિાળાિી વમટર ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરીમા ં પેરા િ.ં 
૩.૧(૩) મા ંદશામવ્યા મજુબ ચકાસણી કરતા ંસદર વમટર abnormal fast , faulty જાહરે કરિામા ં
આિેલ. સદર વમટરિો MRI Data મેળિી શકાયેલ િથી.  

૪.૪.  (૧)અરજદારિો એવપ્રલ-મે,૨૦૧૦થી દ્વદ્વ-માવસક િીજ િપરાશ િીચે મજુબ છે. 
Month consumption Month Consumption 

April-May,2010 1033 Oct.-Nov.,2013 580 

June-July,2010 592 Dec.-Jan.,2014 459 

Aug.-Sept.2010 664 Feb.-Mar.2014 640 

Oct.-Nov.2010 649 Apr.-May,2014 1141 

Dec.-Jan.,2011 476 June-July,2014 1100 

Feb.-Mar.,2011 612 Aug.-Sept.2014 1087 

Apr.-May,2011 918 Oct.-Nov.2014 1089 

June-July.,2011 787 Dec.-Jan.,2015 636 

Aug.-Sept.2011 753 Feb.-Mar.,2015 894 

Oct.-Nov.,2011 814 Apr.-May,2015 1401 

Dec.-Jan.,2012 376 June-July,2015 1270 

Feb.-Mar.2012 441 Aug.-Sept.2015 1383 

Apr.-May,2012 1202 Oct.-Nov.,2015 1367 

June-July,2012 831 Dec.-Jan.,2016 1347 

Aug.-Sept.2012 845 Feb.-Mar.2016 2328 

Oct.-Nov.2012 543 Apr.-May,2016 895 (515+380) 

Dec.-Jan.,2013 458 June-July,2016 418 

Feb.-Mar.,2013 671 Aug.-Sept.2016 458 

Apr.-May,2013 1150 Oct.-Nov.2016 362 

June-July,2013 973 Dec.-Jan.,2017 230 

Aug.-Sept.2013 848   

 

અરજદારિો િીજ િપરાશ એવપ્રલ-મે,૨૦૧૫ થી એવપ્રલ-મે,૨૦૧૬ િા સમયગાળા 
દર્યાિ, અગાઉિા િર્ોિી સરખામણીએ િધ ુિોંધાયેલ હોિાનુ ંજણાય છે.  
 

(૨)અરજદારિો િર્મ એવપ્રલ,૨૦૦૩ થી માચમ,૨૦૧૦સધુીિા સમયિો િાવર્િક િીજ િપરાશ િીચે 
મજુબ છે. 

Year Days Consumption Average daily consumption 

Apr.2003-March.2004 377 2110 5.60 

Apr.2004-March,2005 348 2195 6.31 

Arp.2005-March,2006 363 2854 7.86 

Apr.2006-March,2007 344 3225 9.38 

Apr.2007-March,2008 377 3834 10.17 

Apr.2008-March,2009 372 3578 9.62 

Apr.2009-March,2010 367 3610 9.84 

અરજદારિા સરેરાશ િીજ-િપરાશમા ંસામવયક અિે સામાન્ય િધારો થયેલ જોિા મળે 
છે, જે પેરા િ.ં૪.૧૦મા ંદશામિેલ િીજભારિે અનરુૂપ જણાય છે.    
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૪.૫. ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ, િીજળી પરૂિઠા સરંહતા વિવિયમો જાહરેિામા િ.ં ૪/ ૨૦૧૫ 
િા વિભાગ-૬, વમટર અિે બીલ વ્યિસ્થા અંતગમત ખામીપણૂમ વમટરોિા પરરક્ષણ અંગેિી કલમો 
િીચે મજુબ છે.  

 Clause No. 6.29: “A consumer may request the licensee to test the meter on his premises if he 

doubts its accuracy, by applying to the licensee, along with the requisite testing fee. On 

receipt of such request, the licensee shall follow the procedure as detailed in clauses 6.31 – 

6.33 of this Code.” 

 

Clause No. 6.30: “The meter may be tested for accuracy at a third party facility approved by 

the Commission, if so desired by the consumer. The list of third party agencies approved by 

the Commission for testing of meters shall be available on the website of the licensee: 

Provided that in case of testing on the consumer’s request, the consumer shall have to pay the 

requisite testing fee. 

Provided further that if the meter is found to be defective / burnt due to technical reasons 

attributable to the licensee viz. voltage fluctuation, transients etc., the licensee shall refund 

the test fee to the consumer by adjustment in the subsequent bill.” 

 

Clause No. 6.33: “The licensee shall dispatch the test report to the consumer, to be received 

under acknowledgment, within 2 working days of the date of testing. In case of faulty meter, 

rectification for a maximum period of six months or from the date of last testing, whichever is 

shorter, on the basis of the test report, shall be adjusted in the subsequent bill.” 

 

 Clause No. 6.34: “If a consumer disputes the results of testing, he may appeal to the 

Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) which shall adjudicate upon the matter.” 

 

Clause No. 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.” 
 

૪.૬. વમટરિી ગવત મયામદાિા પ્રશ્ન અંગે વમટરમા ંિોંધાતા િધ/ુ ઓછા િીજ િપરાશ અંગે ગજુરાત 
વિદ્યતુ વિયતં્રણ આયોગિા િીજળી પરુિઠા સરંહતાિી પેટા કલમ ૬.૩૩ અન્િયે મહત્તમ ૧૮૦ 
રદિસિા સમયગાળાિે  ધ્યાિે લઈિે િીજિપરાશિે સરભર કરિા અંગે સલૂચત કરેલ છે. જ્યારે     
પેરા િ.ં ૩.૧(૩) મા ંદશામવ્યા મજુબ સામાિાળા ધ્િારા સદર વમટરિે ખામીયકુ્ત જાહરે કરેલ છે, 
જે સજંોગોમા ંકલમ ૬.૫૮ અન્િયે સામાિાળા ધ્િારા કરિામા ંઆિેલ કાયમિાહી વિયમોનસુાર 
છે.  

૪.૭. અરજદારિી રજૂઆત અન્િયે ત્રીજા પક્ષકાર પાસે વમટરનુ ંપરરક્ષણ કરાિિા અંગે જે તે સમયે 
સામાિાળા સમક્ષ રજૂઆત કરી હોય તે અંગેિા કોઈ પરૂાિા રજૂ કરેલ િથી.  અરજદારનુ ંસદર 
વમટર ખામીયકુ્ત જાહરે કરેલ હોઈ, કલમ-૬.૩૦ અન્િયે અરજદાર ધ્િારા ભરપાઈ કરેલ 
વમટરિી પરરક્ષણ ફી અરજદારિે પરત કરિાપાત્ર છે.  
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૪.૮. અરજદારે સદર વમટરમા ં િધ ુ િોંધાતા િીજ િપરાશ અંતગમત સૌ પ્રથમ ફરરયાદ 
ત.૨૧.૦૪.૨૦૧૬ િા રોજ સામાિાળાિે િોંધાિેલ છે. અગાઉ સદર બાબતે ફરરયાદ કરેલ હોય 
તેિા પરુાિા અરજદારે રજૂ કરેલ િથી. સામાિાળા ધ્િારા વિયત સમયમા ં વમટરિી ચકાસણી 
કરીિે વમટરિે ખામીયકુ્ત જાહરે કરાિામા ંઆિેલ છે. સદર વમટરમા ં MRI report પ્રાપ્ત કરી 
શકાયેલ િથી, જે સજંોગોમા ં વમટરિા તાવંત્રક પેરામીટર મેળિી શકાયેલ િ હોઈ, વમટરમા ં
િોંધાયેલ િધ ુિીજ િપરાશિો સમયગાળો િક્કી કરી શકાય તેમ િથી. સદર વમટરિી ગવત 
મયામદા પણ પ્રાપ્ત થયેલ િથી.  

૪.૯. કલમ-૬.૧૫ અન્િયે વમટરિી જાળિણી અિે કામકાજિી ક્સ્થવતમા ં રાખિાિી જિાબદારી 
સામાિાળાિી છે.  

કલમ-૬.૨૦ અન્િયે Electronic meter પરિી LED િી ક્સ્થવત તપાસિાિી ફરજ  વમટર-િાચંકિી 
છે.   

 કલમ ૬.૨૬ અન્િયે વમટર સ્થાવપત કરતા ંપહલેા ંતેિી ચોકસાઈ અંગેિી ખાતરી કરિા અંગેિી 
જિાબદારી સામાિાળાિી છે, તથા વમટરનુ ં સામવયક વિરીક્ષણ અિે પરરક્ષણ કરિાિી 
સામાિાળાિી ફરજ છે.  

 સદર કેસમા ંસામાિાળા ધ્િારા સદર વિિારદત વમટરિા અગાઉિા વિરીક્ષણ/  પરરક્ષણ અંગે 
કોઈ પરૂાિા રજૂ કરેલ િથી. સામાિાળા ધ્િારા પેરા િ.ં ૩.૧(૭) મા ં દશામવ્યા મજુબ 
સામાિાળાએ વમટરિે સમય મયામદામા ં વિરીક્ષણ/  પરરક્ષણ અંગેિી અશક્યતા દશામિેલ છે. 
આથી સામાિાળાિે આદેશ આપિામા ંઆિે છે કે કેંરિય વિદ્યતુ પ્રાવધકરણ (વમટરનુ ં સ્થાપિ  
અિે સચંાલિ વિવિયમો, ૨૦૦૬) અંતગમત વમટરિા વિરીક્ષણ/ પરરક્ષણિી વિયત સામવયક 
કાયમિાહી કરિી. 

૪.૧૦. અરજદાર ધ્િારા રજૂ કરાયેલ િીજ િપરાશિા પરૂાિા તથા સામાિાળા ધ્િારા રજૂ કરાયેલ 
Consumer Personal Ledger મજુબ અરજદારિો િીજ િપરાશ પેરા િ.ં ૪.૩ મા ં િોંધેલ છે. 
અરજદારિો કરારીત િીજભાર 0.5 KW છે. પેરા િ.ં ૨.૨ મા ંદશામવ્યા મજુબ િીજ સ્થાપિ પર 
જોડલે િીજભાર ૨૨૮૩ િોટ છે, જ્યારે અરજદાર ધ્િારા રજૂ કરાયેલ દસ્તાિેજ અન્િયે પેરા િ.ં 
૨.૫(૬) મા ં દશામવ્યા મજુબ ૩૦૩૩ િોટ દશામિેલ છે. આમ, અરજદારિો િીજ્સસ્થાપિ પરિો 
િીજભાર કરારીત િીજભાર કરતા ંિધ ુજોડાયેલ માલમુ પડલે છે.   

૪.૧૧. સામાિાળા ધ્િારા તા.૧૭.૧૨.૨૦૧૬ િા રોજ શીટ િ.ં૨૮૮૪૧૮ મજુબ અરજદારિા સદર 
િીજસ્થાપિ પરિા વમટરિી ચકાસણી Accucheck વમટરથી કરેલ તે િખતે અરજદારિા િીજ 
સ્થાપિ પર જોડલે િીજભાર ૨૪૨૪ િોટ દશામિેલ છે. વમટરિી accuracy વિયત મયામદામા ં
હોિાનુ ંિોંધેલ છે.  
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૪.૧૨. ઉપયુમક્ત સજંોગોમા ંસામાિાળા ધ્િારા કલમ-૬.૫૮ અન્િયે પેરા િ.ં૩.૧(૫) મા ંદશામવ્યા મજુબ 
અરજદારિે ઓક્ટોબર-િિે્બર,૨૦૧૫િા ૫૭ રદિસ, રડસે્બર-જાન્યઆુરી,૨૦૧૬િા ૬૩ રદિસ, 
ફેબ્રઆુરી-માચમ, ૨૦૧૬િા ૬૧ રદિસ તથા એપ્રીલ-મે, ૨૦૧૬િા ૧૩ રદિસ, આમ કુલ ચાર દ્વદ્વ-
માવસક િીજબીલોિા સમયગાળાિે ગણતરીમા ંલઈિે ફોરમે કરેલ હકુમ સ્િીકારિા પાત્ર છે. 

૪.૧૩. પેરા િ.ં ૪.૭ તથા ૪.૧૨ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૧૪. ખચમ અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૧૫. અરજદારિી અરજી/ રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
         
 
 

 
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 

          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 

તા. ૦૬.૦૩.૨૦૧૭. 


