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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૫૮/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી સલીમઅલી અકબરઅલી હીરાણી 
   C/o. શ્રી તાજદીિ સદરૂદીિ હીરાણી 
   ખોજાિાડ. આંબાચોક. ગલી િ.ં૪, ભાિિગર.  
      
રજૂઆત કરિાર: શ્રી તાજદીિ સદરૂદીિ હીરાણી 
  

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : કાયયપાલક ઈજિેર, 

પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
શહરે વિભાગીય કચેરી િ.ં૧, ભાિિગર.    

 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી એસ.બી. િાઘમશી, િાયબ ઈજિેર, 

પીજીિીસીએલ, ખારગેટ પેટા-વિભાગીય કચેરી.     
 

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

ફોરમિી ફરરયાદ િ.ં ૩૩૫/૨૦૧૬-૧૭ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૨૩૯૮ તા.૧૫.૦૫.૨૦૧૭ 
િા હકુ્મથી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ 
કરી કેસ િ.ં૫૮/૨૦૧૭ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા. ૨૪.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ં
આિી. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર ઘરિપરાશનુ ંસીંગલ ફેઈઝ િીજ જોડાણ શ્રી સલીમઅલી અકબરઅલી હીરાણીિા 

િામે ધરાિે છે. 
૨.૨. સામાિાળા દ્વારા અરજદારિે દર બે માસે સરેરાશ ૯૦ યવુિટ આસપાસનુ ંએિરેજ િીજબીલ 

વિયવમત રીત આપિામા ંઆિતુ ંહત ુ.ં 
૨.૩. જાન્યઆુરી-ફેબ્રઆુરી,૨૦૧૭ મા ં સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા અરજદારિે ૧૩૦૭ યવુિટનુ ં

રૂ.૯૭૯૬/- નુ ં િીજબીલ આપિામા ંઆિેલ, જે અંગે અરજદારે તા.૨૦.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ 
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સામાિાળાિે લેલખતમા ંરજૂઆત કરેલ, જેથી સામાિાળા દ્વારા મીટર બદલિામા ંઆિેલ અિે 
જુિા મીટરનુ ંલેબ પરરક્ષણ કરિામા ંઆિેલ હતુ.ં 

૨.૪. ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમમા ંદાખલ કરેલ ફરરયાદ અન્િયે ફોરમે  તેિા ચકુાદામા ંજણાિેલ 
કે િીજ કંપિી દ્વારા જાન્યઆુરી-ફેબ્રઆુરી,૨૦૧૭નુ ંઆપિામા ંઆિેલ િીજબીલ ભરિાપાત્ર છે. 
ફોરમિા ચકુાદાથી િારાજ થઈ અરજદારે હાલિી રજૂઆત કરેલ છે. 

૨.૫. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા અરજદારિા મીટરિે બદલતી િખતે ઘર િપરાશિા િીજ 
જોડાણિા િીજ ઉપકરણો તપાસિામા ં આિેલ હતા ં તથા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમ 
સમક્ષિી રજૂઆત િખતે અરજદારિા મીટરિા છેલ્લા રીરડિંગ તથા િીજ િપરાશિા િીજ 
ઉપકરણો તપાસિામા ંઆિેલ હતા.ં 

૨.૬. અરજદારે જણાિેલ કે સદર ખામીિાળુ મીટર બદલતા ંપહલેા ંતેમજ ખામીિાળંુ મીટર બદલ્યા 
બાદ િિા મીટરમા ંિોંધાયેલ િીજ િપરાશ મજુબ અરજદારિા સરેરાશ િીજ િપરાશમા ંકોઈ 
ફરક પડલે િથી. ટેકિીકલ કારણોિા લીધે સદર ખામીયકુ્ત મીટરમા ંફોલ્ટ હોિાથી અરજદારિે 
જાન્યઆુરી-ફેબ્રઆુરી,૨૦૧૭ નુ ં૧૩૦૭ યવુિટનુ ંિીજબીલ આપિામા ંઆિેલ છે.  

૨.૭. સદર ખામીયકુ્ત મીટરિા લેબોરેટરીમા ં પરરક્ષણ દર્યાિ અરજદાર હાજર હતા પરંત ુ
ટેકિીકલ બાબતમા ંઅરજદાર અજાણ હોઈ તેમજ મીટરિા MRI રીપોટય  જે બતાિિામા ંઆિેલ 
તે અંગે પણ અરજદાર અજાણ હોઈ, સામાિાળા દ્વારા જણાિિામા ંઆિેલ કે મીટર OK છે 
તથા આપિામા ંઆિેલ િીજબીલ ભરિાપાત્ર છે. 

૨.૮. અરજદારે સિુિણી દર્યાિ જણાિેલ કે સદર િીજ જોડાણિા મીટરમા ંતાવંત્રક ખામીિા કારણે  
િીજ િપરાશ િધ ુિોંધાયેલ છે. સદર મીટરિી કંપિીિા અન્ય મીટરમા ંપણ આિા પ્રકારિી 
ફરરયાદો ધ્યાિમા ંઆિેલ હોઈ, સદર મીટર અંગે િધ ુમારહતી મેળિિાિી હોઈ,  ૧૦ રદિસિી 
મદુતમા ં તે વિગતો રજૂ કરશે તેમ જણાિેલ. 

૨.૯. તા.૨૮.૦૮.૨૦૧૭િા પત્ર દ્વારા અરજદારે લેલખતમા ંજણાિેલ કે પેરા િ.ં૨.૮મા ંદશાયિેલ વિગત 
અન્િયે RTI િા માધ્યમથી મારહતી મેળિાિી હોઈ, િધ ુ૩૦ થી ૪૫ રદિસિી મદુત િધારી 
આપિા વિિતંી કરેલ.  

૨.૧૦. જાન્યઆુરી-ફેબ્રઆુરી,૨૦૧૭નુ ં૧૩૦૭યવુિટનુ ંિીજબીલ રદ્દ કરી સરેરાશ િીજ િપરાશ મજુબનુ ં
િીજબીલ આપિા અરજદારે વિિતંી કરી.  

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર શ્રી સલલમઅલી બરકતઅલી રહરાણી, C/o. શ્રી તાજદીિ સદરૂદીિ રહરાણી, 

ખોજાિાળો ડલેો, ગલી િ.ં ૪, આંબાચોક, ભાિિગર ખાતે ખારગેટ પેટા-વિભાગીય કચેરી હઠેળ 
ઘર િપરાશન ુ િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં ૩૦૨૦૫/૦૦૪૫૨/૦ થી ધરાિે છે, જેિો કરારીત 
િીજભાર ૦.૫ રક.િોટ છે. મીટર બદલતી િખતે જોડાયેલ િીજભાર ૦.૮૩૫ રક.િો છે.  

૩.૨. જાન્યઆુરી-ફેબઆુરી,૨૦૧૭ મા ં ૧૩૦૭ યવુિટનુ ં રૂ.૯૭૯૬/- નુ ં િીજબીલ સામાિાળા દ્વારા 
આપિામા ંઆિેલ, જે અરજદારે રસીદ િ.ં૯૦૦૨૭૯ તા.૦૭.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ ભરપાઈ કરેલ. 
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૩.૩. જાન્યઆુરી-ફેબઆુરી,૨૦૧૭ નુ ં િીજબીલ મળ્યા બાદ તે અંગેિી ફરરયાદ અરજદારે  
તા.૧૭.૦૨.૨૦૧૭ િા રોજ સામાિાળા િીજ કંપિીિે કરેલ. મીટર ફાસ્ટ ફરિાિી ફરરયાદ 
અન્િયે મીટર ટેસ્ટીંગ ફી રૂ. ૧૦૦/- તા.૨૭.૦૨.૨૦૧૭િા રોજ અરજદાર દ્વારા ભરિામા ંઆિેલ.  

૩.૪. સામાિાળા દ્વારા તા.૦૨.૦૩.૨૦૧૭િા રોજ અરજદારિા િીજ સ્થાપિ પરનુ ંમીટર બદલિામા ં
આિેલ જેિી વિગત િીચે મજુબ છે.     

Sr.No. Particulars Old meter New meter 

1. Make/Company HPL Genus 

2. Capacity 5-30Amp. 5-30Amp. 

3. Sr.No. 01165885 03538415 

4. Reading 006087 00001 

 

૩.૫. તા.૦૮.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ સદર મીટરનુ ંલેબોરેટરીમા ંપરરક્ષણ કરિામા ંઆિેલ તથા મીટરિો 
MRI data પણ મેળિિામા ંઆિેલ. લેબોરેટરી પરરક્ષણ દર્યાિ મીટરિે Meter Testing 

Bench પર ચઢાિી ટેસ્ટ લેતા ંમીટરિી એક્યરેુસી તેિી મયાયદામા ંદશાયિેલ. મીટર પરરક્ષણ 
રીપોટય  િ.ં૨૬૧૨ તા.૦૮.૦૩.૨૦૧૭ િી િકલ રજૂ કરી જેમા ંમીટરમા ંિોંધાયેલ છેલ્્ુ ંરીરડિંગ 
૬૦૮૭ દશાયિેલ છે.  

૩.૬. PRT 145 મજુબ અરજ્દારિો િીજ િપરાશ િીચે મજુબ િોંધાયેલ છે.   
Sr. 
No. 

Month Dt. of 
reading 

Reading Consumption 

1 Jan.-Feb. billed in March,13 27.02.13 187 165 

2 Mar.-Apr.billed in May,13 26.04.13 369 182 

3 May-June billed in July,13 27.06.13 644 275 

4 July-Aug.billed in Sept.13 24.08.13 934 290 

5 Sept.-Oct. billed in Nov.13 23.10.13 1229 295 

6 Nov.-Dec. billed in Jan.14 25.12.13 1459 230 

7 Jan.-Feb. billed in March,14 25.02.14 1694 235 

8 Mar.-Apr.billed in May,14 23.04.14 1944 250 

9 May-June billed in July,14 27.06.14 2256 312 

10 July-Aug.billed in Sept.14 25.08.14 2576 320 

11 Sept.-Oct. billed in Nov.14 27.10.14 2866 290 

12 Nov.-Dec. billed in Jan.15 23.12.14 3096 230 

13 Jan.-Feb. billed in March,15 24.02.15 3326 230 

14 Mar.-Apr.billed in May,15 23.04.15 3556 230 

15 May-June billed in July,15 26.06.15 3806 250 

16 July-Aug.billed in Sept.15 27.08.15 4131 325 

17 Sept.-Oct. billed in Nov.15 23.10.15 4231 100 

18 Nov.-Dec. billed in Jan.16 18.12.15 4336 105 

19 Jan.-Feb. billed in March,16 22.02.16 4336 0 

20 Mar.-Apr.billed in May,16 22.04.16 4336 0 

21 May-June billed in July,16 25.06.16 4456 120 

22 July-Aug.billed in Sept.16 27.08.16 4596 140 

23 Sept.-Oct. billed in Nov.16 20.10.16 4686 90 

24 Nov.-Dec. billed in Jan.17 21.12.16 4776 90 

25 Jan.-Feb.billed in March,17 27.02.17 6083 1307 
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૩.૭. અરજદારિી ફોરમ સમક્ષિી રજૂઆત અન્િયે ફોરમ દ્વારા સદર જાન્યઆુરી-ફેબ્રઆુરી,૨૦૧૭ 
માસ દર્યાિ આપિામા ં આિેલ ૧૩૦૭ યવુિટનુ ં િીજબીલ અરજદારે ભરિાપાત્ર છે તે 
મજુબિો હકુમ કરેલ છે જે વિયમોનસુાર હોઈ, સદર િીજબીલિી રકમ અરજદારે ભરિાપાત્ર 
છે.     

:::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. પેરા િ.ં૩.૧ મા ંદશાયવ્યા મજુબ અરજદાર ઘર િપરાશનુ ંિીજ જોડાણ ધરાિે છે. અરજદારનુ ં
સદર ખામીયકુ્ત મીટર સામાિાળા દ્વારા બદલિામા ંઆિેલ તે સમયે જોડાયેલ િીજભાર 
૦.૮૩૫ રક.િોટ છે, જ્યારે સામાિાળાિા રેકોડય મજુબ અરજદારિો કરારીત િીજભાર ૦.૫ 
રક.િોટ છે. 

૪.૨. સામાિાળા િીજ કંપિીિા તા.૦૮.૦૩.૨૦૧૭િા મીટર ટેસ્ટીંગ રીપોટય  િ.ં૨૬૧૨ અન્િયે મીટરનુ ં
ટેસ્ટીંગ કરી તેનુ ંજે પરરણામ અરજદારિી હાજરીમા ંિોંધિામા ંઆિેલ છે તે મજુબ મીટરિી 
Accuracy 0.94% i.e. within limit િોંધાયેલ છે. મીટરનુ ંછેલ્્ ુરીરડિંગ ૬૦૮૭ િોંધિામા ં
આિેલ છે. 

૪.૩. તા.૦૮.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ સામાિાળાિી Meter Testing Laboratory મા ંમીટરિો MRI 

data મેળિિામા ંઆિેલ છે જે મજુબ meter No. PGST01165885 િી History (current 

+ last 12 bills). 
  

Bill KWH MD(KW) MD date MD time 

Current 006088.0 00.16 01.03.17 23.00 

H1(February) 006086.1 02.11 13.02.17 15.00 

H2(January) 005385.4 02.01 24.01.17 15.30 

H3(December) 004788.5 01.93 05.12.16 22.30 

H4(November) 004748.0 01.44 07.11.16 14.00 

H5(October) 004703.9 01.05 11.10.16 14.30 

H6(September) 004653.4 01.05 21.09.16 15.30 

H7(August) 004601.5 01.06 17.08.16 14.30 

H8(July) 004538.9 01.01 29.07.16 14.30 

H9(June) 004473.4 01.13 18.06.16 15.00 

H10(May) 004371.6 01.66 23.05.16 07.00 

H11(April) 004284.4 01.08 09.04.16 08.00 

H12(March) 004250.2 01.47 28.03.16 08.00 

 

 છેલ્લા ૧૨ માસ દર્યાિ સદર મીટરમા ંફેબ્રઆુરી,2017, જાન્યઆુરી,2017 તથા રડસે્બર,2016 
દર્યાિ મહત્તમ રડમાન્ડ અનકુ્રમે 2.11 KW, 2.01 KW and 1.93 KW િોંધાયેલ છે. 
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૪.૪. ઉપયુયક્ત િોંધિે ધ્યાિમા ંલેતા ંઅરજદારિા સદર મીટરમા ંિોંધાયેલ િીજ િપરાશ, મીટર 
રીડર દ્વારા િોંધિામા ંઆિેલ મીટર રીરડિંગ તથા મીટરિા MRI data મા ંિોંધાયેલ રીરડિંગ 
મજુબ અનરુૂપ જણાય છે. આમ, સદર િીજ િપરાશ અરજદાર દ્વારા કરિામા ંઆિેલ છે. 
અરજદાર સિુિણી દર્યાિ જણાવ્યા મજુબ ૧૦ રદિસિી સમય મયાયદામા ંમીટર અંગેિી 
મારહતી રજૂ કરી શકેલ િથી,  તથા તે અંગે િધ ુસમય મયાયદા ફાળિિા માટે કરેલ અરજ 
માન્ય રાખિામા ંઆિતી િથી.  

૪.૫. સામાિાળા દ્વારા આપિામા ંઆિેલ જાન્યઆુરી-ફેબ્રઆુરી,૨૦૧૭ નુ ં િીજબીલ વિયમોનસુાર 
હોઈ, અરજદારે ભરિાપાત્ર છે.   

૪.૬. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૪ તથા ૪.૫ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૭. ખચય અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૮. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
         
 
 
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા. ૦૪.૦૯.૨૦૧૭. 


