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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં૭૫/૨૦૧૮ 

 

અરજદાર : શ્રી હિરેિકુમાર અરજિભાઈ િરૂ 
   “ શ્રી રામકષૃ્ણ ” ૪૯/૧, રામધામ સોસાયટી, શેરી િ.ં૬, 
   પહરમલ સ્કલૂિી પાછળ, કાલાિાડ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫ 
 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી હિરેિકુમાર અરજિભાઈ િરૂ 
   શ્રી મૌસમ આર. યાજ્ઞિક, અવધકતૃ પ્રવતવિવધ 
  

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા :  િાયબ ઈજિેર 
   પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી જ્ઞલવમટેડ 
   લક્ષ્મીિગર પેટા-વિભાગીય કચેરી, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૪ 
રજૂઆત કરિાર:  શ્રી એિ.ડી. રુઘાણી, કાયયપાલક ઈજિેર, 

પીજીિીસીએલ, શિરે વિભાગીય કચેરી  િ.ં૨, રાજકોટ 
 

   ::: રજૂઆત ::: 
૧.૦. અરજદારે,પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી જ્ઞલવમટેડ, રાજકોટિા ગ્રાિક ફહરયાદ વિિારણ ફોરમિી 

ફહરયાદ િ.ં ૪૦/ક્િા.૦૧/૨૦૧૮-૧૯ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૫૫૫૨(૨) તા.૨૮.૦૬.૨૦૧૮ 
તથા રીવ્ય ુ અરજી િ.ં ૧૦/ક્િા.૦૨/૧૮-૧૯ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૬૯૩૬  

તા.૧૮.૦૭.૨૦૧૮ િા હકુ્મ થી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા 
કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૭૫/૨૦૧૮ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા. ૦૬.૦૯.૨૦૧૮ 
િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 

(૧) અરજદાર રાજકોટ ખાતે, ૪૯/૧, રામધામ સોસાયટીમા ંઘર િપરાશનુ ંિીજ જોડાણ ગ્રાિક 
િ.ં૮૭૬૦૨/૦૭૪૮૭/૪ થી ધરાિે છે. 

(૨) અરજદારે સદર મકાિ તા.૨૯.૦૯.૨૦૧૭ િા રોજ િેચાણ દસ્તાિેજથી િેચાણ રાખેલ છે. આ 
અગાઉ િીજજ્ઞબલ શ્રી રાજેન્રકુમાર સી. યાજ્ઞિકિા િામથી આિતુ ં િત ુ.ં અરજદારે 
તા.૧૧.૧૨.૨૦૧૭ થી સદર િીજ જોડાણમા ંિામ ફેરફાર કરાિેલ છે.  
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(૩) અરજદારિે તા.૦૨.૦૫.૨૦૧૮ િા રોજ સામાિાળાિી ઓહફસે બોલાિી રૂ.૪,૬૦,૮૦૨.૯૩ નુ ં
િીજજ્ઞબલ આપિામા ંઆિેલ, જે ત્યારબાદ સધુારીિે રૂ.૨,૭૨,૯૩૯.૩૮ નુ ં કરી આપિામા ં
આિેલ છે. 

(૪) સામાિાળાિી ઓહફસમાથંી આપિામા ં આિેલ Consumer Ledger કોપી જોતા ં સદર 
િીજજ્ઞબલ March-April,2002 billed in May,2002 to April-May,2009 billed in 

June,2009, એટલે કે િર્ય ૨૦૦૨ થી ૨૦૦૯ (૮૪ મહિિા સધુી), ફોલ્ટી(F) લખી આપિામા ં
આિેલ છે. સદર િીજજ્ઞબલોિા િાણા ંજુિા ગ્રાિક દ્વારા વિયવમત રીતે ભરપાઈ કરિામા ંઆિેલ 
છે. 

(૫) આ સમયગાળા દર્યાિ May-June,2006 billed in July,2006 to April-May,2009 

billed in June,2009 દર્યાિ મીટરનુ ં િાચંિ કયાય િગર ફોલ્ટી(F) તરીકે િીજજ્ઞબલ 
આપેલ છે, જે સામાિાળા કંપિીિી બેદરકારી છે.  

(૬) July-August,2004 billed in September,2004 મા ંમીટરમા ં૨૮૯૩-૨૮૪૩ રીહડિંગ 
આિિા છતા ંફોલ્ટી દશાયિીિે સામાિાળા દ્વારા િીજજ્ઞબલ આપિામા ંઆિેલ છે.  

(૭) June-July-2009 billed in August,2009 to October-November,2017 billed in 

December,2017 સધુી કોઈ પણ જાતનુ ંમીટરનુ ંરીહડિંગ લીધા વિિા જ િીજજ્ઞબલો આપેલ 
છે. આમ, આ વમલકતમા ંઆઠ િર્યથી કોઈ જ જાતિો િપરાશ િથી તે સાજ્ઞબત થાય છે.  

(૮) સામાિાળાિી પેટા વિભાગીય કચેરી,લક્ષ્મીિગરમા ંજાિરે માહિતી અંતગયત કરેલ અરજીિા 
અનસુધંાિે જિાબ આપેલ છે કે સદર મકાિ તા.૦૧.૦૭.૨૦૦૮ થી લઈ અત્યાર સધુી બધં 
િાલતમા ંિત ુ ંઅિે ‘શનૂ્ય’ યવુિટનુ ંિીજજ્ઞબલ બિતુ ંિત ુ.ં  
ઉપયુયક્ત મદુ્દા મજુબ સાજ્ઞબત થાય છે કે સદર મકાિ ૨૦૦૮ થી અરજદાર રિિેા આવ્યા ત્યા ં
સઘુી સદંતર બધં િાલતમા ંિત ુ,ં અિે િીજ િપરાશ પણ થયેલ િિી.  

(૯) Consumer Ledger શીટમા ંિર્ય ૨૦૦૨ પિલેાિંો કોઈ રેકોડય અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ 
િથી જેિી ફોરમે કોઈ તપાસ કરાિેલ િથી.  

(૧૦) અરજદારે સદર મકાિ સપ્ટે્બર,૨૦૧૭ મા ંખરીદ કયુું અિે તા.૦૩.૧૨.૨૦૧૭ િા રોજ રિિેા 
ગયેલ. તા. ૧૧.૧૨.૨૦૧૭ િા રોજ વિયત ફી ભરીિે િીજ જોડાણમા ંિામ બદલિાિી અિે 
મીટર બદલિાિી અરજી કરેલ. સામાિાળા કંપિીએ તા.૧૬.૧૨.૨૦૧૭ િા રોજ િામફેર  
કરેલ છે. જાિરે માહિતી અવધકાર અંતગયત અરજીિા અનસુધંાિે સામાિાળા કંપિીએ જિાબ 
આપેલ છે કે જૂનુ ંકંઈપણ લેણુ ંબાકી િોય તો મીટરમા ંિામ બદલી િા શકાય. તેિા પરથી 
ફજ્ઞલત થાય છે કે તા.૧૬.૧૨.૨૦૧૭ સધુી સદર િીજ જોડાણ સામે કોઈ લેણુ ં િ િત ુ.ં 
સામાિાળા કંપિીિે જો જૂિા જ્ઞબલિી િસલુાત કરિી િોય તો તે જૂિા ગ્રાિક પાસેથી િસલુ 
કરી શકે છે.  

(૧૧)  અરજદારિી તા.૧૧.૧૨.૨૦૧૭ િી અરજીિા અનસુધંાિે તા.૧૫.૦૧.૨૦૧૮ િા રોજ, એટલ ે 
કે ૩૭ હદિસ પછી સામાિાળાએ મીટર બદલલે, પરંત ુતા.૧૫.૦૧.૨૦૧૮ િા પદંર િીસ 
હદિસ પિલેા ંસામાિાળા કંપિીિા માણસો જૂનુ ંમીટર બદલિા આિેલ ત્યારે જૂિા મીટરિે 
ઉતારીિે પડીકંુ િાળેલ અિે ૨૦ થી ૩૦ વમવિટ સધુી િિા મીટર પ્રમાણે અરજદારિા ઘરમા ં
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િીજ પરુિઠો પરૂો પાડેલ, અિે અંદાજે ૩૦ વમવિટ પછી િવુ ંમીટર ઉતારી જૂનુ ંમીટર પાછં 
લગાડી હદઘેલ. આ સમયે અરજદારિા ઘરમા ંતેમિા વધૃ્ધ માતા-વપતા અિે િાિા બાળકો 
િાજર િતા. GERC િો ક્યો વિયમ સામિાળા કંપિીિે આમ કરિાિી પરિાિગી આપ ેછે?  

અરજદારનુ ંમીટર િર્ય ૧૯૯૫, એટલ ેકે, ૨૩ િર્ય જૂનુ ંિત ુ ંતો તેમા ંચકરડીિા ગીયર બોક્ષમા ં
િાધંો િોય અિે યવુિટમા ંફેરફાર આવ્યા િોય તો સામાિાળા કંપિીએ મીટરિે પાછં લગાિી 
દીધુ ંિોય એમ બિી શકે.  

(૧૨) અરજદારિા િીજ સ્થાપિ પરિા મીટરિે તા.૧૫.૦૧.૨૦૧૮િા રોજ રોજકામ શીટ No.  

RCC-636556 મજુબ બદલીિે સામાિાળાિી લેબોરેટરીમા ં ફોલ્ટી મીટરનુ ં પરીક્ષણ 
તા.૦૯.૦૨.૨૦૧૮ િા રોજ કરિામા ંઆિેલ છે. મીટર ચેકીંગ કરતી િખતે Consumer 

Ledger પ્રમાણે ૨૮૯૩ યવુિટ િતા, અિે રોજકામ પ્રમાણે ૫૮૫૩૨.૫ યવુિટ િતા, એટલે કે 
૫૫૬૩૯.૫ યવુિટિો તફાિત એક ઘર િપરાશિા મીટરમા ંઆિતો. મીટર િર્ય ૧૯૯૫ મા,ં 
એટલે કે ૨૩ િર્ય પિલેા ંલગાિેલ િત ુ,ં અિે ચકરડી િાળુ મીટર િોિા છતા ંપણ મીટરનુ ં
ટેસ્ટીંગ સામાિાળાિી લબેોરેટરીમા ંબરાબર કરેલ િથી, અિે અન્યાય કરેલ છે. મીટરિે લેબ 
પરીક્ષણમા ંબેંચ પર ચડાિેલ િથી. લેબ પરીક્ષણમા ંમીટર ચકાસ્યાિી કોઈ વિગત લખેલ 
િથી, અિે મીટરિી એક્યરેુસી કેટલી િતી તે પણ જણાિેલ િથી. મીટર ટેસ્ટીંગ કરિાિી 
આખરી િોટીસ પણ અરજદારિે બજાિિામા ંઆિેલ િથી.   

 મીટર ટેસ્ટીંગિો હરપોટય સામાિાળા કંપિીએ બે હદિસમા ંગ્રાિકિે મોકલિાિો િોય છે, પરંત ુ
સામાિાળા કંપિીએ આજ હદિ સઘુી અરજદારિે હરપોટય મોકલ્યો િથી. સામાિાળા કંપિીએ 
એક તરફી કાયયિાિી કરીિે અરજદારિે અન્યાય કરેલ છે.  

૨.૨. ફોરમિા ચકુાદાિા મદુ્દા િ.ં૩.૧(૭) મા ંજણાિેલ છે કે િીજ મીટરિી ફરીથી ચકાસણી કરિા માટે 
કોઈ રજૂઆત કરેલ િથી. પરંત ુજો સામાિાળા કંપિી જ અરજદારિે મીટરિા રીપોટયિી જાણ િ 
કરે તો મીટરિી ફરીથી ચકાસણી કરિા માટે કઈ રીતે રજૂઆત કરી શકાય? 

૨.૩. અરજદાર સદર મકાિમા ંતા.૦૩.૧૨.૨૦૧૭ િા રોજ રિિેા આિેલ િતા, ત્યારથી મીટર બદલ્યા 
તા.૧૫.૦૧.૨૦૧૮, એટલે કે ૪૬ હદિસમા,ં અરજદારિા મીટરિા જૂિા રીહડિંગ ૨૮૯૩ અિે 
તા.૧૫.૦૧.૨૦૧૮ િી રોજકામ શીટ પ્રમાણ ેરીહડિંગ ૫૮૫૩૨.૫ િત,ુ તેિો તફાિત ૫૮૫૩૨.૫ – 
૨૮૯૩ = ૫૫૬૩૯.૫ થાય છે, એટલે કે એક હદિસિો િીજ િપરાશ ૧૨૦૯.૫૫ યવુિટ થાય છે.  

 ફોરમિા ચકુાદાિા મદુ્દા િ.ં૩.૫ અન્િયે અરજદારનુ ંિવુ ંમીટર તા.૧૬.૦૧.૨૦૧૮ િા રોજ સ્થાવપત 
કરેલ ત્યારે મીટર રીહડિંગ ૦૨ અિે તા.૨૯.૦૫.૨૦૧૮ િા રોજ મીટર રીહડિંગ ૫૯૩ િોંધાયેલ છે,  

તે મજુબ કુલ ૧૩૩ હદિસમા ં૫૯૧ યવુિટ અિે સરેરાશ પ્રવત હદિસ ૪.૪૪ યવુિટિો િપરાશ થયેલ 
છે.  આમ, બને્ન મીટરમા ંિોંધાયેલ િીજ િપરાશ મજુબિો તફાિત ૨૭૦ ગણો થાય છે, માટે આ 
જ્ઞબલ માિિા યોગ્ય િથી અિે રદ્દ થિા પાત્ર છે. િીજભાર પ્રમાણે પણ આટલો િીજ િપરાશ થઈ 
શકે િિી. આમ, આ િીજજ્ઞબલ ભલૂભરેલ છે અિે રદ્દ થિા પાત્ર છે. 

૨.૪. િર્ય ૧૯૯૫ થી ૨૦૧૭ સધુીિા, એટલે કે ૨૩ િર્યિા સમયગાળા માટેિા િધારાિા યવુિટનુ ં 
િીજજ્ઞબલ આપિાનુ ંસામાિાળાનુ ંકતૃ્ય માન્ય રાખિામા ંફોરમે ભલૂ કરેલ છે. િીજ કાયદા અન્િયે 
અગાઉિા છ માસ કરતા ંિધ ુસમયિા િીજજ્ઞબલ આપિા તે યોગ્ય અિે વ્યાજબી િથી. છેલ્લા બ ે
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િર્યથી િધ ુસમયિી લેણી રકમ સામાિાળા કંપિી િસલૂિા િક્કદાર િથી જે િકીકત ફોરમે ધ્યાિે 
લીધેલ િથી.  

૨.૫. ફોરમિા ચકુાદાિા મદુ્દા િ.ં૨.૧(૫) મા ંસામાિાળા કંપિી સ્િીકારે છે કે ફોલ્ટી મીટર બદલિાિી 
જિાબદારી સામાિાળા કંપિીિી છે. સામાિાળા કંપિીિા ભલૂિે લીધે અરજદારિે સિિ કરવુ ં
પડે તે ગેરવ્યાજબી અિે અન્યાયકતાય છે.  

૨.૬. ફોરમિા ચકુાદાિા મદુ્દા િ.ં ૩.૨(૨) મા ંફોરમે જણાિેલ છે કે િીજજ્ઞબલ હડસે્બર-જાન્યઆુરી,૨૦૧૩ 
થી હડસે્બર-જાન્યઆુરી,૨૦૧૭ િીજજ્ઞબલ દ્વારા િીજજ્ઞબલ ભરપાઈ કરાયેલ િથી, જે અનસુધંાિે 
િોહટહફકેશિ િ.ં૧૧/૨૦૦૫ િા મદુ્દા િ.ં૬.૪.૭ મા ંકરાયેલ જોગિાઈ મજુબ કોઈ કાયયિાિી કરેલ 
િથી અિે તેિી તપાસ ફોરમે કરાિેલ િથી. 

૨.૭. ફોરમિા ચકુાદાિા મદુ્દા િ.ં ૩.૩(૧) અિે (૨) થી ફોરમ સ્િીકારે છે કે સામાિાળા કંપિીએ GERC 

Notification No.11/2005, Clause No.6.1.14, 6.1.17, Notification No.4/2005, 
Clause No. 6.21, 6.22 and 6.23, Notification No.10/2005, Chapter No.8, Para 

No.8.1 અન્િયે કામ કરેલ િથી.  
૨.૮. મીટર બદલાવ્યા પછી અરજદારિે બ ેિીજજ્ઞબલ મળેલા અિે તેમા ંપણ કોઈ િીજજ્ઞબલિી બાકી 

રિતેી રકમ અંગેિી  વિગત દશાયિેલ િથી. સદર િીજજ્ઞબલિી રકમ પણ અરજદારે ભરપાઈ કરેલ 
છે. સદર િીજજોડાણમા ંિામ ફેરફાર થઈ ગયા પછી સામાિાળા કંપિી અરજદાર પાસેથી જૂનુ ં
િીજજ્ઞબલ િસલૂી િા શકે.  

૨.૯. મીટર ફોલ્ટી િત ુ ંછતા ંપણ સામાિાળા કંપિીએ કોઈ દરકાર કયાય િગર મીટરિે લોક સ્ટેટસમા ં
તબદીલ કરી આપ્યુ ંછે, જે કંપિીિી બેદરકારીિો િમિૂો છે. 

૨.૧૦. જો કોઈ ગ્રાિકનુ ંમીટર ફોલ્ટી િોય તો મીટર રીડર દ્વારા તેિી લેજ્ઞખત જાણકારી જે તે અવધકારીિે 
કરિાિી િોય છે જેિા આધારે સામાિાળા કંપિીએ મીટર બદલિાનુ ંિોય છે, પરંત ુઆમા ંમીટર 
રીડરિી ભવૂમકા પણ શકંાસ્પદ જણાય છે. આમ, કંપિીિી બેદરકારીિા કારણે અરજદારિે ભોગ 
બિવુ ંપડેલ છે. 

૨.૧૧.  સામાિાળા કંપિીએ િયાત વિયમો મજુબ કામ િથી કયુું, અિે આમ કરીિે િીજજ્ઞબલ આપી 
માિવસક ત્રાસ ગજુારી રિી છે. સામાિાળા કંપિી તરફથી અપાયેલ ગેરવ્યાજબી િીજજ્ઞબલથી 
અરજદારનુ ંટેન્શિ િધી ગયેલ છે.  

 અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ ૫૮૭૬૩ યવુિટનુ ંિીજજ્ઞબલ એક મોટા ઔદ્યોજ્ઞગક િીજ જોડાણથી 
પણ િધ ુછે, જે કોઈ રીતે માન્ય રાખી શકાય તેમ િથી.  

૨.૧૨. મીટર સામાિાળા કંપિીનુ ં િોય કે ગ્રાિકનુ ં િોય પણ તેિી સાર સભંાળ રાખિાિી જિાબદારી 
સામાિાળા કંપિીિી િોય છે. સેન્રલ ઈલેક્રીસીટી રેગ્યલુટેરી કવમશિિા કાયદા પ્રમાણે સામાિાળા 
કંપિીએ ઓછામા ંઓછા દર પાચં િરે્ મીટરનુ ંઈન્સ્પેક્શિ કરિાનુ ંિોય છે અિે તેમા ંકંઈ ખામી 
દેખાય તો તે સમય મયાયદામા ં રિીિે દૂર કરિાિી િોય છે. આ બાબતમા ંસામાિાળા સદંતર 
વિષ્ફળ ગયેલ છે. જો સામાિાળા વિયમોિે અનસુયાય િોત તો આ પહરસ્સ્થવત ઉદ્દભિત િિી.  

૨.૧૩.  અરજદારે મકાિ ખરીદ કયાય પછી પણ સામાિાળાએ સાચા રીહડિંગ લિેાિી તસ્દી લીધી િથી અિે 
અરજદારિે બે જ્ઞબલીંગ શનૂ્ય યવુિટિા આપેલ છે, જે અરજદારે ભરપાઈ કરેલ છે.  
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૨.૧૪. સિુિણીિા અંતે અરજદારે તેમિે આપિામા ંઆિેલ રૂ.૨,૭૨,૯૩૯.૩૮ નુ ંિીજજ્ઞબલ રદ્દ કરિા 
સામાિાળાિે હકુમ કરિા વિિતંી કરી અિે અરજદાર જ્યારથી સદર મકાિમા ં રિિેા આવ્યા 
ત્યારથી િીજ િપરાશ મજુબનુ ંિીજજ્ઞબલ આપીિે ન્યાય કરિા વિિતંી કરી. 

૨.૧૫ સામાિાળાિા પત્ર િ.ં૨૮૦૮ તા.૨૩.૦૮.૨૦૧૮ િા વિરુધ્ધમા ંઅરજદારે તા.૦૬.૦૯.૨૦૧૮િા રોજ 
િીચે મજુબિો લજે્ઞખત જિાબ રજુ કયો. 
(૧) જિાબિા મદુ્દા િ.ં૧૧ મજુબ સામાિાળા દ્વારા િર્ય ૧૯૯૫થી િીજિપરાશ િોંધાયાિી 

સભંાિિા દશાયિેલ. ૧૯૯૫ થી ૨૦૧૭ એટલે ૨૩ િર્ય જુનુ ંિીજબીલ િસલુિાિો અવધકાર 
સામાિાળા પાસે િથી, સામાિાળા બે િર્યથી િધ ુજુનુ ંિીજબીલ િસલુી શકે િિી. 
સામાિાળા દ્વારા જણાિેલ કે અરજદારિા મકાિિા જુિા માજ્ઞલક િીજિપરાશિા હરડીંગિી 
કામગીરી યોગ્ય રીતે કરિા દેતા ંિ િોય તેવુ ંબિી શકે પરંત ુઅરજદારિા જણાવ્યા 
પ્રમાણે જુિા માજ્ઞલક િર્ય ૨૦૦૬થી રાજકોટ શિરેિી બિાર જ છે, જેમનુ ં૨૦૧૪મા ંમતૃ્ય ુ
થયેલ છે, જે અંગેિા અરજદારે પરુાિા રજુ કયાય અિે જણાિેલ કે સામાિાળા િર્ય  
૨૦૧૪થી પણ સામાિાળા કંપિીિા વિયમ પ્રમાણે કામ કરેલ િથી અિે િધમુા ંજણાિેલ 
કે સામાિાળા કંપિીિે િીજિપરાશિા હરડીંગિી કામગીરી યોગ્ય રીતે કરિા દેતા ંિ િોય 
તો તેિી સામે કાયયિાિી કરિાિા વિયમો સપ્લાય કોડમા ંછે, જે મજુબ સામાિાળાએ કામ 
કરેલ િથી. 

(૨) મદુ્દા િ.ં૧૦ મજુબ સામાિાળાિે િીજિપરાશિા હરડીંગમા ંમોટો તફાિત જોિા મળેલ છે 
અિે જે બાબતિી જાણ અરજદારિે રૂબરૂમા ંકરિામા ંઆિેલ, સદર બાબત અરજદારિા 
જણાવ્યા મજુબ ખોટી છે, જે અંગે સામાિાળા દ્વારા કોઇ પરુાિા રજુ કરિામા ંઆિેલ િથી. 
સદર ખોટી રજૂઆત કરી સામાિાળાએ લોકપાલિે ગેરમાગે દોરેલ છે. 

 અરજદારે જણાિેલ કે જો ગ્રાિક મીટર ટેસ્ટીંગ િખતે િાજર રિલે િ િોય તો િોહટહફકેશિ 
િ.ં૪/૨૦૧૫ િા Clause No.6.32 and 6.33 મજુબ સામાિાળા કંપિીએ બે હદિસિી 
અંદર હરપોટય મોકલિાિો િોય છે, તેમ કરિામા ંિીજકંપિી વિષ્ફળ રિલે. 

(૩) મદુ્દા િ.ં૧૮ મજુબ સામાિાળા જણાિે છે કે ફોલ્ટી વમટરિે લોક સ્ટેટસમા ંતબદીલ કરિામા ં
આિેલ પરંત ુઅરજદારિા જણાવ્યા મજુબ જે િકીકત સાચી િથી પરંત ુલેજર કોપી 
તપાસતા ંજણાય છે કે એવપ્રલ-મે ૨૦૦૯ જ્ઞબલ્ડ ઇિ જુિ-૨૦૦૯ સધુી Status ‘F’ િત ુ ંઅિે 
૧૦૦ યવુિટનુ ંજ્ઞબલ બન્યુ ંિત ુત્યારબાદ તરુત જ જુિ-જુલાઇ ૨૦૦૯ જ્ઞબલ્ડ ઇિ ઓગસ્ટ-
૨૦૦૯મા ં0 યવુિટનુ ંજ્ઞબલ બન્યુ ંિત.ુ આમ, મીટરિે શિેા આધારે Status ‘F’ માથંી દૂર 
કરિામા ંઆિેલ? સદર બાબત પરથી જણાય છે કે Lock Status મા ંમીટર તબદીલ કરેલ 
ત્યા ંસધુી જુિા ગ્રાિકનુ ંકોઇ જ્ઞબલ ભરપાઇ કરિાનુ ંબાકી િ િત ુ.ં 

(૪) મદુ્દા િ.ં૯ મજુબ સામાિાળા દ્વારા જણાિેલ બાબત સાચી િથી, અરજદારે જણાિેલ કે 
સામાિાળા દ્વારા સ્થળ પરથી જુનુ ંમીટર ઉતારીિે િવુ ંમીટર લગાડિામા ંઆિેલ અિે 
ફરીથી િવુ ંમીટર ઉતારીિે જૂનુ ંમીટર લગાડિામા ંઆિેલ. 

 મીટર બદલિાિો વિયમ સાત હદિસિો છે પરંત ુસામાિાળા દ્વારા સાડત્રીસમા હદિસે 
સદર કાયયિાિી િાથ ધરિામા ંઆિેલ. 
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(૫) Supply Code Notification No. 11/2005 િા Clause No.4.8.4 મજુબ મીટરમા ં
િામ ફેરફાર િા થયેલ િોય ત્યા ંસધુી બાકી રકમ ભરપાઇ કરિા જિાબદાર ગણાય પરંત ુ
સદર બાબતમા ંસામાિાળા દ્વારા અરજદારિે િામફેર કરી આપિામા ંઆિેલ છે, જેથી 
સામાિાળા અરજદાર પાસેથી પાછલી બાકી િસલુી શકે િિી. 

(૬) સામાિાળા દ્વારા ફોરમિા ચકુાદા બાદ પણ ચકુાદા મજુબનુ ં જ્ઞબલ આપેલ િથી અિે 
આપેલ ુજ્ઞબલ પણ ટેરીફ પ્રમાણેનુ ંિથી. 

(૭) સામાિાળા દ્વારા ફોરમ સમક્ષ રજુ કરાયેલા ડોક્યમેુન્ટિી િકલ અરજદારિે આપિામા ં
આિેલ િથી.  

(૮) અરજદારે મકાિ િેચાણ ખરીદ કરેલ, જેિા જુિા માજ્ઞલક દ્વારા લાઇટજ્ઞબલ ભરપાઇ કરેલ 
િતા,ં જેથી કોઇ બાકી રકમ રિતેી િ િોઇ અિે િીજજોડાણ ચાલ ુિાલતમા ંિોઇ “No Due 

Certificate” લિેા ંઅંગેિો કોઇ પ્રશ્ન ઉપસ્સ્થત થયેલ િિી. 
૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૩.૧. અરજદારે સદર મકાિ ૪૯/૧, રામધામ સોસાયટી, તા.૨૯.૦૯.૨૦૧૭ િા રોજ િેચાણ   

દસ્તાિેજથી િેચાણ રાખલે છે. સદર મકાિમા ંઅગાઉ િીજજ્ઞબલ શ્રી રાજેન્રકુમાર સી. યાજ્ઞિકિા 
િામથી આિતુ ં િત ુ,ં જે તા.૧૧.૧૨.૨૦૧૭ થી અરજદારિા િામે િામફેર કરિામા ં આિેલ, 
સામાિાળાએ સદર સિે બાબત ખરી િોિાનુ ંજણાિેલ. 

૩.૨. સામાિાળાએ જણાિેલ કે સામાિાળાિી કચેરીમા ંપ્રાપ્ય રેકોડય મજુબિા િર્ય ૨૦૦૨ થી ૨૦૦૯ 
સધુીિી Ledger copy અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ છે. જેમા ંદશાયિેલ વિગતો ખરી છે. 

૩.૩. સામાિાળાએ જણાિેલ કે અરજદારિા જણાવ્યા મજુબ May-June,2006 billed in 

July,2006 to April-May,2009 billed in June,2009 રીહડિંગ meter “F”  (faulty) કરી 
િીજજ્ઞબલો આપેલ છે, જે િકીકત ખરી છે પરંત ુસામાિાળા કંપિી દ્વારા કોઇ બેદરકારી દાખિિામા ં
આિેલ િથી અિે તત્કાલીિ પહરસ્સ્થવત અિે સજંોગો પ્રમાણે જ્ઞબલીંગ કરિામા ંઆિેલ. 

૩.૪. સામાિાળા દ્વારા July-August,2004 billed in September,2004 મા ં અગાઉનુ ં િાચંિ  
૨૮૯૩ અિે િાલનુ ંિાચંિ ૨૮૪૩ આિિા છતા ંફોલ્ટી દશાયિીિે િીજજ્ઞબલ આપિામા ંઆિેલ, 
તદ્દપરાતં જણાિેલ કે િીજ જોડાણમા ંથયેલ િીજ િપરાશ, સરેરાસ િીજ િપરાશ કરતા ંઓછો 
િોય ત્યારે િીજજ્ઞબલ સરેરાસ િીજ િપરાશ મજુબ ફોલ્ટી ગણીિે જ આપિાનુ ંરિ ેછે, પરંત ુસદર 
બાબતમા ં િાલનુ ં િાચંિ એ મીટર િાચંિ કરિાર વ્યસ્ક્તિી ભલૂ િોિાિી સભંાિિાિે િકારી 
શકાય િિી. 

૩.૫. સામાિાળા દ્વારા અરજદારિા સ્થળ પર કોઈ પણ જાતનુ ં મીટરનુ ંરીહડિંગ લીધા વિિા જ િીજજ્ઞબલ 
આપેલ, જે વિગત સાચી િોિાનુ ંમાલમુ પડેલ છે. િધમુા ંસામાિાળાએ જણાિેલ કે મીટર િાચંિિી 
કામગીરી દર્યાિ મકાિ બધં િોય અિે બે જ્ઞબલીંગ સમયગાળાિી િચ્ચે િીજપરુિઠો ચાલ ુિોય 
તેિા સજંોગોમા ંઅરજદાર દ્વારા િચ્ચિેા સમયગાળામા ં િીજિપરાશ થયા િોિાિી સભંાિિા 
િકારી શકાય તેમ િથી કારણ કે મીટર િાચંિિી કાયયિાિી દર બે મહિિામા ંએક જ  િખત 
કરિામા ંઆિે છે. 
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૩.૬. અરજદારનુ ંમકાિ િર્ય ૨૦૦૮ થી લઈ અત્યાર સધુી બધં િાલતમા ંિત ુ,ં અિે ‘શનૂ્ય’ યવુિટનુ ં
િીજજ્ઞબલ બિતુ ંિત ુ,ં જે િકીકત ખરી િોિાનુ ંઅિે સદર સ્થળે િીજપરુિઠો સાતત્ય પણૂય રીતે ચાલ ુ
રિતેો િોિાિા કારણે િીજિપરાશ થઇ શકિાિી બાબતિે િકારી શકાય િિી તેમ સામાિાળાએ 
જણાિેલ. 

૩.૭. સામાિાળાએ જણાિેલ કે સામાિાળાિી કચેરીમા ંિર્ય ૨૦૦૨ પિલેાિો કોઇ રેકોડય પ્રાપ્ય િ િોઇ, 
અરજદારિે તે પરુો પાડિામા ંઆિેલ િથી. 

૩.૮. સામાિાળાએ જણાિેલ કે સપ્ટે્બર-૨૦૧૭મા ંઅરજદારે મકાિ ખરીદેલ, િામફેર કરાિેલ તથા 
અરજદારિી મીટર બદલિાિી અરજીિા સદંભયમા ંસામાિાળાિી કચેરી દ્વારા મીટર પણ બદલાિેલ 
અિે િામફેરિી બાબતમા ંઆકારણી દર્યાિ કોઇપણ પ્રકારનુ ંલેણુ ંબાકી િોય તેિા સજંોગોમા ં
િામફેર થઇ શકે િહિ. આમ, સદર તમામ બાબત અંગેિી િકીકતો ખરી છે, પરંત ુઅરજદારિા 
હકસ્સામા ંઆકારણી થયેલ અિે Ledger copy પર કોઇપણ પ્રકારનુ ંલણેુ ંબાકી જણાયેલ િ િોઇ 
િામફેરિી કાયયિાિી કરિામા ંઆિેલ. સદર બાબતમા ંઅરજદારે ખરીદ કરેલ મકાિમા ંલગાિેલ 
િીજ મીટરમા ંિપરાશ થયેલા હરડીંગ બાબતે Supply Code 2015, Clause No. 6.61, 6.62 

and 6.63 મજુબ અરજદાર દ્વારા કોઇપણ કાયયિાિી કરિામા ંઆિેલ િથી તેમજ “િા બાકી 
રકમનુ ંપ્રમાણપત્ર” પણ મેળિિાિી દરકાર કરેલ િથી, જેિે કારણે સદર પહરસ્સ્થવત ઉદ્દભિેલ છે. 
સદર જિાબદારીમાથંી છટકિા ંમાટે પ્રયત્િ કરતા ંરિલે છે અિે સદર પડતર યવુિટનુ ંિીજબીલ 
અરજદાર દ્વારા કે મકાિિા પિુય માજ્ઞલક દ્વારા ભરપાઇ થાય તે જોિાિી જિાબદારી અરજદારિી 
િોઇ, સદર બાબત અંગે સામાિાળાિી કોઇ જિાબદારી રિતેી િથી. 

૩.૯. સામાિાળાએ જણાિેલ કે અરજદારિી તા.૧૧.૧૨.૨૦૧૭િી અરજીિા ૩૭ હદિસ બાદ અરજદારનુ ં
િીજમીટર તા.૧૬.૦૧.૨૦૧૮િા રોજ બદલિામા ંઆિેલ તે િકીકત ખરી છે પરંત ુઅરજદારિા 
િીજપ્રસ્થાપિ પરથી મીટર ઉતારી અિે ફરી પાછં લગાડિામા ંઆિેલ તે િકીકત ખરી િથી.  
તા.૧૫.૦૧.૨૦૧૮િા રોજ અરજદારિા િીજવમટરમા ંજોિા મળેલા યવુિટ ૫૮૫૩૨, જે િીજજ્ઞબલમા ં
યવુિટ “૦” જોિા મળેલ, જેિી Consumer Ledger ખરાઇ કરિાિી કાયયિાિી કરિામા ંઆિેલ, 
સદર બાબતે િીજમીટર બદલિા આિેલ કમયચારીનુ ંવિિેદિ પણ લેિામા ંઆિેલ તથા િધમુા ં
જે ૧૯૯૫િા િીજ મીટરિી ટેકિીકલ બાબતો દશાયિેલ છે તેવ ુ ંકશ ુજ અસામાન્ય િીજ મીટરમા ં
જોિા મળેલ િથી તેવ ુ ંલેબ પહરક્ષણમા ંસાજ્ઞબત થયેલ છે. 

૩.૧૦. સામાિાળાએ જણાિેલ કે અરજદારિા િીજ પ્રસ્થાપિ પરથી મીટર ઉતારિામા ંઆિેલ અિે 
તા.૦૯.૦૨.૨૦૧૮િા રોજ મીટરનુ ંએકતરફી પરીક્ષણ કરિામા ંઆિેલ તે િકીકત સાચી છે, પરંત ુ
અરજદારિે મીટર બદલતી િખતે લેબોરેટરીમા ં િાજર રિિેા માટેિી ત્રણ તારીખ આપિામા ં
આિેલ, પરંત ુઅરજદાર િાજર િ રિતેા ંછેલ્લી તારીખ ેઅરજદારિી ગેરિાજરીમા ંલબેોરેટરીિા 
સક્ષમ અવધકારી દ્વારા તમામ જરૂરી પરીક્ષણો કરી યથાયોગ્ય રીતે લેબ પરીક્ષણ હરપોટય તૈયાર 
કરિામા ંઆિેલ, જેમા ં મીટરમા ં કોઇ ક્ષવત માલમુ પડેલ િિી, અિે માત્ર મીટરમા ં િોંધાયેલ 
િીજિપરાશિા હરહડિંગમા ં મોટો તફાિત જોિા મળેલ, તે બાબતિી જાણ અરજદારિે રૂબરૂ 
બોલાિીિે કરિામા ંઆિેલ. મીટર પહરક્ષણ હરપોટયમા ંકોઇપણ પ્રકારિી ક્ષવત િ િોઇ તે અરજદારિે 
વિયમોનસુાર મોકલાિેલ િથી, જે િકીકત ખરી છે. આમ, છતા ંપણ ફોરમિા જણાવ્યા પ્રમાણ ે
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અરજદાર િીજ મીટરિી ચકાસણી તેઓિી િાજરીમા ંકરાિિા માટે પણૂય સ્િતતં્રતા ધરાિે છે, જે 
અરજદારિી યથાયોગ્ય સમજણ પર અિલજં્ઞબત બાબત છે. 

૩.૧૧. સામાિાળાએ જણાિેલ કે અરજદાર દ્વારા દશાયિિામા ંઆિેલ ત્રીરાશી કોઇપણ રીતે યોગ્ય ગણી 
શકાય તેમ િથી કારણ કે સદર િીજસ્થાપિ પર જોડેલા િીજ મીટરમા ંિર્ય ૧૯૯૫થી િીજિપરાશ 
પરેુપરુો િોંધાયેલ િોિાિી શક્યતા રિલેી છે, તેિા કારણમા ંસદર સ્થળ પર ગજુરાત સરકારિા 
સક્ષમ પોજ્ઞલસ અવધકારી દ્વારા િીજિપરાશ કરિામા ંઆિતો િોય અિે મીટર િાચંિિી કામગીરી 
યોગ્ય રીતે કરિા દેિામા ંિ આિતી િોય તેવુ ંબિવુ ંસભંિ છે. િીજ મીટરમા ંિોંધાયેલા અિે 
આકારણી િ થયેલા રીહડિંગિી એટલે કે પડતર રિી ગયેલ યવુિટિી જિાબદારી મકાિ 
ખરીદિારિા શીરે આિે તે િકીકતથી અરજદાર ભાગી શકે િિી. 

૩.૧૨. પેરા િ.ં૨.૪ િા અનસુધંાિે સામાિાળાએ જણાિેલ કે ફોરમે યોગ્ય લાગે તે મજુબિો હકુમ કરેલ 
છે. સામાિાળાએ જણાિેલ કે ફોરમે જરૂરી તમામ મદુ્દાઓિે ધ્યાિમા ંલઇિે જ હકુમ કરેલ છે, જે  
યથાયોગ્ય જણાય છે. ફોરમિે જરૂર જણાયે યથાયોગ્ય સમયે જરૂરી તપાસ કરિા બાબતે સ્િાયત 
કાયયિાિી કરી શકે છે. 

૩.૧૩ સામાિાળા દ્વારા જણાવ્યા મજુબ ફોરમિા ચકુાદા અિે અરજદારિા જણાવ્યા મજુબ ફોલ્ટી મીટર 
બદલિાિી જિાબદારી સામાિાળાિા સક્ષમ અવધકારીિી છે, તે િકીકત ખરી છે અિે સામાિાળાિા 
અવધકારીઓ વિયમ મજુબ કાયય કરતા ંિોય છે પરંત ુખાસ સજંોગોમા ંઅિે અપિાદરૂપ હકસ્સામા ં
આમ બિી શકવુ ંશક્ય િ િોય તેિા સજંોગોમા ં કોઇપણ ગ્રાિકે મકાિિો કબજો લતેા ંપિલેા ં
િીજવમટરમા ંિોંધાયેલ િીજિપરાશિા હરડીંગિી ખરાઇ કરી લાગ ુપડતી કચેરીિો સપંકય કરી 
Consumer Ledger અિે મીટરમા ંિોંધાયેલા હરડીંગિો તફાિત જોઇ લેિાિી જાગતૃતા દાખિી 
િ િોઇ સદર બાબત બિિા પામેલ છે.   

૩.૧૪ સામાિાળાએ જણાિેલ કે જી.ઇ.આર.સી.િા તમામ િોટીહફકેશિ મજુબ જ કામ કરિાન ુિોય છે, 
જે અગાઉ જણાવ્યા મજુબ અપિાદરૂપ હકસ્સામા ંજ િ બિેલ િોય તેિા સજંોગોમા ંઅરજદાર 
તેઓિી જિાબદારીિી િકીકતિે િજરઅંદાજ કરતા રિલે છે. 

૩.૧૫ અરજદારિે મીટર બદલ્યા બાદ બે િીજજ્ઞબલ મળ્યા છે, જેમા ંકોઇ બાકી વિગત દશાયિેલ િથી 
અિે અરજદારે સમયસર રકમ ભરપાઇ કરેલ છે. િામ બદલી થયા પછી અરજદાર જુનુ ંબીલ 
િસલુી શકે િિી. સદર િકીકત ખરી છે પરંત ુિામફેરિી કાયયિાિી વસસ્ટમમા ંકરિાિી થતી િોિાથી 
આકારણી થયેલ બાકી રકમિે જ ધ્યાિમા ંલિેામા ંઆિે છે. અરજદારિા હકસ્સામા ંિર્ો સધુી 
થયેલ િીજિપરાશ િા પડતર હરડીંગિો છે. જેિી આકારણી થયેલ િથી અિે િીજવમટરિા લેબ 
પહરક્ષણ પછી જ તેિી આકારણી શક્ય થયેલ છે. 

૩.૧૬ સદર ફોલ્ટી મીટર િે લોક સ્ટેટસમા ં તબદીલ કરિામા ં આિેલ છે, જે િકીકત Consumer 

Ledgerિી ખરાઇ કરતા ંસાચી જણાતી િથી. 
૩.૧૭ મીટર હરડર દ્વારા મીટર ફોલ્ટી િોિાિી જાણ જે તે સક્ષમ અવધકારીિે કરાયેલ િોય પરંત ુસદર 

હકસ્સામા ંમીટર બદલવુ ંશક્ય િ પણ બિી શકેલ િોય, તેવ ુબિિાિી પરૂી સભંાિિા રિલેી છે. 
જેિે ધ્યાિે લઇિે જ સામાિાળાિી કચેરી દ્વારા અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ રૂ. ૪,૫૮,૯૫૮.૪૫ 
નુ ંિીજજ્ઞબલ યથાયોગ્ય રેકોડયિી ખરાઇ કરી ટોટલ યવુિટિે વિભાજીત કરી Consumer Ledger  
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પર િોંધાયેલ િીજ િપરાશિા હરડીંગ બાદ કરી અરજદારિે પરૂો ન્યાય મળે તે રીતે િીજજ્ઞબલમા ં
સધુારો કરી આપિામા ંઆિેલ છે, જેિી રકમ રૂ. ૨,૭૨,૯૩૯.૩૮ છે, જે ભરિાપાત્ર થતી િોઇ  
ફોરમ દ્વારા પણ હકુમમા ંઅરજદારિે ભરપાઇ કરિા જણાિેલ છે. 

૩.૧૮. અરજદારિે વિજપરુિઠો પરૂો પાડતી િીજ કંપિીિો િતે ુઅરજદારિે કોઇપણ પ્રકારિી િરેાિગતી 
કે કિડગત િ થાય તે રીતે સાતત્ય પણૂય િીજપરૂિઠો પરૂો પાડિાિા અજ્ઞભગમિે િળગી રિીિે 
સામાિાળાએ અરજદારિે તમામ જરૂરી વિયમોનસુારિી સિલતો પરૂી પાડેલ છે, તેમજ િીજજ્ઞબલ 
હરિાઇઝ કરી આપેલ છે.  

૩.૧૯. અરજદારિા હકસ્સામા ંરિણેાકં મકાિમા ંલાગેલ મીટરમા ં૫૮૫૩૩ યવુિટ જોિા મળેલ જે અગાઉ 
થયેલ િપરાશિે આવધિ પડતર િોિાનુ ંજોિા મળેલ છે, અિે તે યોગ્ય િોય સામાિાળાિી કચેરી 
દ્વારા અરજદારિે આપિામા ં આિેલ ફેબ્રઆુરી-માચય ૨૦૧૮િા િીજજ્ઞબલમા ં તેિી આકારણી  
કરિામા ંઆિેલ છે અિે તે તમામ રીતે યથાયોગ્ય જણાયેલ છે. 

૩.૨૦. િીજવિતરણ કંપિી દ્વારા આપિામા ંઆિતુ ંિીજમીટર ભાડે આપિામા ંઆિે છે, એટલે મીટરિી 
યોગ્ય સાર સભંાળ જે તે ગ્રાિકે કરિાિી િોય છે. મીટરમા ંકોઇપણ પ્રકારિી ક્ષવત જણાય તો ગ્રાિકે 
સદર બાબત અંગે કચેરીિા સક્ષમ અવધકારીિે જાણ કરિાિી રિતેી િોય છે, અિે અરજદારિા 
જણાવ્યા પ્રમાણે િીજવિતરણ કરતી કંપિી દ્વારા િીજમીટરનુ ંઅિાર-િિાર પહરક્ષણ કરિાનુ ંથત ુ ં
િોય છે, જે િકીકત ખરી છે પરંત ુ, લક્ષ્મીિગર પેટા-વિભાગીય કચેરી અસ્સ્તત્િમા ંઆિેલ ત્યારથી 
મોટે ભાગે સદર સ્થળ બધં િાલતમા ંરિતે ુ ં િોઇ આમ થઇ શકેલ િિી. અરજદાર દ્વારા મકાિ 
ખરીદતી િખતે થોડી જાગવૃત બતાિેલ િોત તો િાલિી પહરસ્સ્થવતનુ ંવિિારણ થઇ શકેલ િોત. 

૩.૨૧. મકાિિી ખરીદી કયાય પછી અરજદારિે “૦” યવુિટિા બ ેિીજજ્ઞબલ મળેલ છે. િકીકત પિેુ મકાિ 
કાયમી ધોરણે બધં િોઈ અિે િપરાશ િ િોઈ “૦” યવુિટિા િીજજ્ઞબલ બિતા ંિતા.ં અરજદારે 
મકાિ ખરીદી કયાય બાદ પણ મીટર િાચંિ કરતો માણસ સદર સ્થળ પર મીટર િાચંિ માટે 
જ્યારે આિે ત્યારે જો મકાિ બધં િોય તો પિલેા ંઆપલે િીજજ્ઞબલ પ્રમાણે જ બીલ બિાિે તે 
સ્િાભાવિક છે, કારણ કે ત્યા ંઅરજદાર દ્વારા િીજિપરાશ શરૂ કરેલ િોય તેવુ ંધ્યાિ પર આિેલ 
િ િોય, પરંત ુઅરજદારિે “૦” યવુિટિા િીજજ્ઞબલ મળેલ છે. તે બાબતે કચેરીનુ ં ધ્યાિ દોરેલ  
િોત તો િીજ િપરાશ મજુબનુ ંિીજબીલ બિી શક્યુ ંિોત. આમ િ થિાિા કારણે સદર બાબત 
ઉપસ્સ્થત થિા પામેલ છે. 

૩.૨૨. પત્ર િ.ં૨૮૬૨ તા.૨૯.૦૮.૨૦૧૮ થી અરજદારિે જાણ કરેલ કે અરજદારિે પિલેા ંઆપિામા ં 
આિેલ કેલ્ક્યલુેશિ શીટ શરત ચકૂથી અલગથી થયેલી ગણતરીિાળી અપાઇ ગયેલ છે, જે રદ્દ 
ગણી િિી આપિામા ંઆિેલ કેલ્ક્યલુેશિ શીટિે માન્ય ગણિા જણાિેલ. જેમા ંfuel surcharge  

તથા વિદ્યતુ શલુ્કિો યથાયોગ્ય ઉલ્લેખ કરિામા ં આિેલ છે. તેમજ પિેૂિી ગણતરી પ્રમાણ ે
રૂ.૨,૭૨,૯૩૯.૩૮િી જગ્યાએ રૂ.૨,૬૨,૩૪૬.૦૯ ધ્યાિે લિેા. આમ છતા ંઆ બાબતે કોઇપણ પ્રશ્ન  
િોય તો ક્ચેરીિા ચાલ ુહદિસે કામકાજિા સમયે સપંકય કરિા અરજદારિે જણાિિામા ંઆિેલ. 
જુિા હિસાબ મજુબ ભરપાઇ કરેલ રકમ રૂ.૯૦,૮૯૦િે બદલે િિા હિસાબ પ્રમાણે રૂ.૮૭,૪૫૦ 
ભરિાિા થાય છે, જે સરભર કરિા જણાિિામા ંઆિેલ. 
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૩.૨૩. તા.૦૭.૦૯.૨૦૧૮ િા પત્ર દ્વારા સામાિાળાએ જણાિેલ કે સિુિણી દર્યાિ આપલે સચૂિા  
મજુબ મીટરિા લેબ પહરક્ષણિી િકલ અરજદારિે મોકલી આપિામા ંઆિેલ છે.  

 સામાિાળાએ િધમુા ંજણાિેલ કે લક્ષ્મીિગર પેટા-વિભાગીય કચેરી િર્ય ૨૦૦૮ મા ંઅસ્સ્તત્િમા ં
આવ્યા બાદ, તેમજ અરજદારનુ ંમકાિ કાયમી ધોરણે બધં રિતે ુ ંિોિાિા કારણોસર છેલ્લા પાચં 
િર્ય દર્યાિ અરજદારિા સદર િીજ જોડાણમા ંસ્થાવપત મીટરનુ ંપરીક્ષણ થઈ શકેલ િથી.   

૩.૨૪. અરજદારિો િીજ િપરાશ consumer Ledger PRT-145 મજુબ િીચે પ્રમાણે છે. 
Sr. 
No. 

Billing period  Present 
reading 

Past 
reading 

Consumption Status 

1 March-Apr. billed in May,02 RL 2843 2843 100 F 

2 May-June billed in July,02 RL 2843 2843 100 F 

3 July-Aug. billed in Sept.02 RL 2843 2843 100 F 

4 Sept.-Oct. billed in Nov.02 RL 2843 2843 100 F 

5 Nov.-Dec.11 billed in Jan.03 RL 2843 2843 100 F 

6 Jan,-Feb. billed in March,03 RL 2843 2843 100 F 

7 March-Apr. billed in May,03 RL 2843 2843 100 F 

8 May-June billed in July,03 RL 2843 2843 100 F 

9 July-Aug. billed in Sept.03 RL 2843 2843 100 F 

10 Sept.-Oct. billed in Nov.03 RL 2843 2843 100 F 

11 Nov.-Dec.12 billed in Jan.04 RL 2843 2843 100 F 

12 Jan-Feb. billed in March,04 RL 2843 2843 100 F 

13 March-Apr. billed in May,04 RL 2843 2843 100 F 

14 May-June billed in July,04 RL 2843 2843 100 F 

15 July-Aug. billed in Sept.04 RL 2893 2843 100 F 

16 Sept.-Oct. billed in Nov.04 RL 2893 2893 100 F 

17 Nov.-Dec.13 billed in Jan.05 RL 2893 2893 100 F 

18 Jan,-Feb. billed in March,05 RL 2893 2893 100 F 

19 March-Apr. billed in May,05 RL 2893 2893 100 F 

20 May-June billed in July,05 RL 2893 2893 100 F 

21 July-Aug. billed in Sept.05 RL 2893 2893 100 F 

22 Sept.-Oct. billed in Nov.05 RL 2893 2893 100 F 

23 Nov.-Dec. 14 billed in Jan.06 RL 2893 2893 100 F 

24 Jan-Feb. billed in March,06 RL 2893 2893 100 F 

25 March-Apr. billed in May,06 RL 2893 2893 100 F 

26 May-June billed in July,06 TO 
Apr.-May,10 billed in June,10 

RL - - 100 F 

27 July-Aug. billed in Sept.06 To 
June-July, billed in Aug.11 

LFD1 - - 100 F 

28 Aug.-Sept. billed in Oct.11 To 
Dec.-Jan.18 billed in Feb.18 

RGPU - - 100 F 

 

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

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણયય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. અરજદાર, ગ્રાિક િ.ં૮૭૬૦૨/૦૭૪૮૭/૪ થી ૪૯/૧, રામધામ સોસાયટી ખાતે ઘર િપરાશનુ ં   

િીજ જોડાણ ધરાિે છે. 
 સદર િીજ જોડાણ સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા અગાઉ શ્રી રાજેન્રકુમાર સી. યાજ્ઞિકિા િામે 

આપિામા ંઆિેલ. 
 પેરા િ.ં૩.૧ મા ંદશાયવ્યા મજુબ અરજદારિી તા.૧૧.૧૨.૨૦૧૭ િી અરજી અન્િયે સદર િીજ  

જોડાણ અરજદારિા િામે તબદીલ કરિામા ંઆિેલ છે. સદર બાબતે બને્ન પક્ષકારો સમંત છે.  
 અરજદારિી િાલિી ફહરયાદ સામાિાળા દ્વારા તા.૦૨.૦૫.૨૦૧૮ િા રોજ આપિામા ં આિેલ 

રૂ.૪,૬૦,૮૦૨.૯૩ નુ ંિીજજ્ઞબલ ભરપાઈ કરિાિા સદંભયમા ંછે. 
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૪.૨. પેરા િ.ં૨.૧(૧૧) મા ંદશાયવ્યા મજુબ તા.૧૧.૧૨.૨૦૧૭ િી અરજદારિી અરજી અન્િયે સામાિાળા 
દ્વારા તા.૧૫.૦૧.૨૦૧૮િા રોજ િીજ અરજદારિા સ્થાપિ પરનુ ંમીટર બદલિામા ંઆિેલ છે.  

 Meter change sheet No. 636556 મજુબ મીટરિી વિગત િીચે મજુબ િોંધિામા ંઆિેલ છે.  
Particulars Old meter New meter 

Manufacturer UE HPL 

Sr.No. 10595435 04123483 

Lab. No. GEB 908 2RxD-18.01.683 

Amp. 10.20 Amp. 5.30 Amp. 

Reading 58532.5 2 KWh 

Rev./KWh 600 6400 

    
 Connected load: 1630 Watt. 
 

 Meter change Sheet મા ંદશાયવ્યા મજુબ સદર જૂિા મીટરિા પરીક્ષણ અથે સામાિાળાિી 
લેબોરેટરી ખાતે તા.૧૯.૦૧.૧૮, તા.૦૨.૦૨.૧૮ અથિા તા. ૦૩.૦૨.૧૮ િા રોજ અરજદારિે  
િાજર રિિેા સચૂિ કરેલ છે. લબે પરીક્ષણ દર્યાિ અરજદાર િાજર રિલે િ િોઈ, તા.૦૯.૦૨.૧૮ 
િા રોજ સદર મીટરનુ ંસામાિાળાિી લેબોરેટરીમા ંપરીક્ષણ કરિામા ંઆિેલ, જે અંગેિી િોંધ 
િીચે મજુબ કરિામા ંઆિેલ. 

 Meter No. : 10595435.  Meter Reading: 58532.5 
  
 Meter body seal, Terminal cover and glass position found OK.  
  

 મીટરિે ટેસ્ટબેંચ પર ચઢાિીિે મીટરિી એક્યરેુસીનુ ંપહરણામ િોંધેલ જણાત ુિથી. મીટર ટેસ્ટ 
પહરણામ OK દશાયિેલ છે.  

 સદર મીટર Electro Mechanical Meter છે, જેમા ંલેબોરેટરીમા ંમીટર ચકાસણી િખતે મીટરિા 
આંતહરક ભાગોનુ ંઅિલોકિ કરિામા ંઆિેલ િોય તેમ જણાત ુ ંિથી. સદર મીટર દ્વારા અરજદારિા 
િીજ સ્થાપિ પર faulty status મજુબ સામાિાળા દ્વારા ઘણા લાબંા સમય સધુી િીજ જ્ઞબલીંગ 
કરિામા ંઆિેલ છે. 

 અરજદારે તા.૧૧.૧૨.૧૭ િા રોજ મીટર ટેસ્ટીંગ અંગેિી ફી રૂ.૧૦૦/- ભરપાઈ કરેલ છે, જે મજુબ 
સામાિાળા દ્વારા મીટરિે તા.૧૫.૦૧.૨૦૧૮ િા રોજ બદલિામા ંઆિેલ છે તથા લેબોરેટરીમા ં
તા.૦૯.૦૨.૧૮ િા રોજ અરજદારિી ગેરિાજરીમા ંમીટરનુ ંપરીક્ષણ કરિામા ંઆિેલ છે.  

૪.૩. સામાિાળાએ સદર િીજ જોડાણિા િીજ િપરાશિી માહિતી પેરા િ.ં૩.૨૪ મા ંરજૂ કરી. સામાિાળા 
િીજ કંપિીિા જણાવ્યા મજુબ અરજદારિા િીજસ્થાપિ પર લગાિેલ મીટરિે ફોલ્ટી ગણીિે 
૧૦૦ યવુિટિા િીજજ્ઞબલો િર્ય ૨૦૦૨ થી ૨૦૦૯ સધુી આપિામા ંઆિતા ંિતા,ં જે Consumer 

Ledger િો અભ્યાસ કરતા ંમાલમુ પડેલ છે, જેિે સામાિાળા દ્વારા પણ સ્િીકારિામા ંઆિેલ છે.  
૪.૪. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા િામફેર કરાયા બાદ અરજદારિે િીચે મજુબ િીજજ્ઞબલ આપિામા ં

આિેલ છે. 
         Bill date  
 (a) Dec.-Jan.2018         92 units 10.02.2018 
 (b) Feb.-March,2018      58763 units  24.04.2018 
      (323.92 + 58532.50 -2893 = 58763) 
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 અરજદારિા Consumer Ledger મા ંદશાયિેલ િીજભાર ૧.૦ હક.િોટ છે, જ્યારે મીટર બદલતી 
િખતે અરજદારિા િીજસ્થાપિ પરિો િીજભાર ૧.૬૩ હક.િોટ છે.  

૪.૫. પેરા િ.ં ૨.૭ મા ંઅરજદારે કરેલ રજૂઆત મજુબ જે તે વિવિયમોિી વિગત િીચે મજુબ છે.  
 GERC Notification No.4/2015, Clause No. 6.21, 6.22 and 6.23 speaks as 

under: 
No. 6.21: In case, for any reason, the meter is not read during a billing cycle the licensee 

shall prepare a provisional bill based on the average consumption of last three 

billing cycles when readings were taken. Such provisional billing shall not continue 
for more than two billing cycles at a stretch. In the case where meter is inaccessible 

even after two billing cycle, the licensee shall issue bill for minimum charge and/or 

fixed charge applicable to that consumer. 
No. 6.22:   If the meter is rendered inaccessible on two consecutive meter reading dates, a 

notice shall be issued to consumer to keep the meter accessible for reading on the 

date (at least 7 days after the date of notice) and time specified in the notice. 
No. 6.23:   If meter is not made accessible even on the specified date, a notice shall be served 

on the consumer, if available, or affixed near the main entrance of the premises, to 

get the meter read by the licensee within the next 7 days. Failing this, supply shall 

be disconnected. 
 
GERC Notification No.11/2005, Clause No. 6.1.14, 6.1.17 and 6.4.7 speaks 
as under: 
 

6.1.14:   In case of any doubt about the accuracy of meter, the Distribution 

Licensee may provide a check meter for a temporary period and if 
the consumer does not allow to provide a check meter, his power 
supply shall be liable for disconnection, subject to the provisions 
of the Acts, Rules and Regulations for the time being in force. 

 

6.1.17: READING OF METER:- 
(i) Readings of meters will be taken by the employees of the 
Distribution Licensee once in each billing period or at such other 
intervals or times as the licensee deems expedient. Such meter 
readers shall have access to the Consumers' Premises at all 

reasonable times for the purpose of such reading. The readings of 
each meter shall be entered by reader in the meter card and the 
consumer, if present and so desires shall be shown the reading.  
(ii) When a Consumer leaves his Installation connected to the mains 

of the Distribution Licensee but locks up the meter or otherwise 
makes it inaccessible for reading by the Distribution Licensee's 
employee, then, for the first billing period of such inaccessibility, the 
Consumer shall be charged on the basis of the consumption 

recorded in respect of the immediately preceding billing period 
subject to the minimum bill therefor under the provisions of the 
appropriate tariff and the consumption so billed shall be subject to 
adjustment as explained under sub-clause (iii) below. 

(iii) When the meter is made accessible by the Consumer for the 
purpose of reading by the Distribution Licensee's employee and 
settling the account therefor the Consumer shall be charged an 
amount on the basis of the meter reading less the consumption 

recorded in the bills issued in respect of the preceding billing period 
when the meter remained inaccessible subject to minimum bill for 
the billing period in question. 
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(iv) If the meter remains inaccessible during the subsequent billing 
period (s) as well, the Consumer shall be charged on the basis of the 

consumption actually recorded in the latest preceding billing Period 
Subject to minimum bill and the consumption so billed shall be 
subject to adjustment as explained under sub-clause (iii) above. A 
consumer, who wilfully denies or creates condition of inaccessibility 

to the meter, shall be served a notice of not less than 7 days to give 
facilities for reading the meter by the Distribution Licensee's 
employee at a fixed time and date. If the Consumer fails to comply 
with the notice as aforesaid, the supply to the consumer's Premises 

shall be disconnected. 
 

6.4.7:  Where any person neglects to pay any charge for electricity or any 
sum other than a charge for electricity due from him to a Distribution 

Licensee in respect of supply, transmission or distribution or 
wheeling of electricity to him, the licensee or the generating company 
may, after giving not less than fifteen clear days notice in writing, to 
such person and without prejudice to his rights to recover such 

charge or other sum by suit, cut off the supply of electricity and for 
that purpose cut or disconnect any electric supply line or other works 
being the property of such licensee or the generating company 
through which electricity may have been supplied, transmitted, 

distributed or wheeled and may discontinue the supply until such 
charge or other sum, together with any expenses incurred by him in 
cutting off and reconnecting the supply, are paid, but no longer: 
Provided that the supply of electricity shall not be cut off if such 

person deposits, under protest, - 
(a) an amount equal to the sum claimed from him, or 
(b) the electricity charges due from him for each month calculated on 
the basis of average charge for electricity paid by him during the 

preceding six months, 
whichever is less, pending disposal of any dispute between him and 
the licensee.  
 

 GERC Notification No.10/2005, Clause No. 8.1 speaks as under:  
 

8.1 : The licensee shall regularly inspect, check and test the meters. 
However the periodicity of such inspection shall not be less than that 

as may be provided by the Central Electricity Authority in their 
Regulations on installation and operation of the meters..  
(a) Licensee shall inspect, check or test the meter within 7 working 
days of receiving a complaint in urban area and within 15 working 

days of receiving a complaint in rural area  
(b) If during inspection, checking and testing, any meter or metering 
system, is found to be defective (e.g. stuck up, running slow, fast, 
creeping or improperly recording or not functioning according to the 

specifications), the licensee shall inform the consumer and replace 
the meter within 15 days of inspection, checking/ testing.  
(c) If a complaint is made by the consumer about the working of the 
meter and he requests for replacement, it shall be replaced within 7 

days provided it is established through suitable in-situ or Laboratory 
checks that the meter is not performing to required standards. In 
case of a lab test, the test report shall be supplied to the consumer 
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૪.૬. PRT-145 Consumer Ledger copy of connection No.31806/02322/9 and 

connection No. 87602/07487/4 રજૂ કરિામા ંઆિેલ છે, જેિો અભ્યાસ કરતા ંસદર િીજ 
જોડાણ Single phase ‘RL’ category નુ ંમાલમુ પડેલ છે.  

 સામાિાળાએ March-April,2002 billed May,2002 થી સતત April-May,2009 billed 

in June,2009  સધુી 42 bimonthly billing period દર્યાિ faulty status િઠેળ ૧૦૦ 
યવુિટનુ ંિીજજ્ઞબલ અરજદારિે આપેલ છે.  

 ત્યાર બાદ June-July,2009 billed in August,2009 to June-July,2011 billed in 

August,2011 સધુીિા સમયગાળા દર્યાિ “શનૂ્ય” િીજ િપરાશન ુ િીજજ્ઞબલ અરજદારિે 
આપિામા ંઆિેલ છે.      

 ત્યાર બાદ August-September,2011 billed in October,20011 to October-

November,2017 billed in December,2017 સધુીિા સમયગાળા દર્યાિ “શનૂ્ય” િીજ 
િપરાશન ુિીજજ્ઞબલ અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ છે.      

 િર્ય  ૨૦૦૨ િા પિલેાિંો કોઈ Consumption record સામાિાળાએ રજૂ કરેલ િથી. 
૪.૭. અરજદારિી તા.૧૧.૧૨.૨૦૧૭ િી મીટર ટેસ્ટ કરિા બાબતિી અરજી અન્િયે રૂ.૧૦૦/- મીટર 

ટેસ્ટીંગ ફી અરજદાર દ્વારા ભરપાઈ કરિામા ંઆિેલ છે, જેમા ંઅરજદારે જણાિેલ છે કે  ૧૦ િર્યથી 
મકાિ બધં િાલતમા ંિત ુ ંતેમજ અરજદાર સાત હદિસ પિલેા ંસદર મકાિમા ંરિિેા આિેલ છે. 

 તા.૧૦.૦૨.૧૮ નુ ંહડસે્બર-જાન્યઆુરી,૨૦૧૮ િા િીજજ્ઞબલમા ંમીટર િ.ં ૯૪૦૬૪૦૨ દશાયિેલ છે, 

તથા તા.૨૪.૦૪.૧૮ – ફેબ્રઆુરી-માચય, ૨૦૧૮ િા િીજજ્ઞબલમા ંમીટર િ.ં ૦૪૧૨૩૪૮૩ દશાયિેલ 
છે, અિે િીજ િપરાશ ૫૮૭૬૩ યવુિટ દશાયિેલ છે.  

૪.૮. Meter change Proforma Sheet No.636556 મા ં જૂિા મીટરિી વિગતમા ંમીટર make 

UE તથા મીટર િ.ં ૧૦૫૯૫૪૩૫ દશાયિેલ છે. તા.૧૮.૦૫.૧૮ િા રોજ જુવિયર ઈજિેર, મીટર 
ટેસ્ટીંગ લેબ-૨, રાજકોટ દ્વારા મીટર િ.ં૧૦૫૯૫૪૩૫ નુ ંટેસ્ટીંગ સહટિહફકેટ આપિામા ંઆિેલ છે, 

જેમા ંમીટરિી વિગત દશાયિેલ છે. મીટરિી એક્યરેુસી તથા અન્ય પરીક્ષણિી વિગત દશાયિેલ 
િથી.  

૪.૯. જાિરેિામા િ.ં૪ િર્ય ૨૦૧૫ મા ંવિહદિષ્ટ ઉપયુયક્ત દશાયિેલ જોગિાઈિે સયંકુ્ત રીતે િાચંતા ંમીટર 
િાચંિ શક્ય િા િોય તેિા સજંોગોમા ંબે અિવધિા સમય પરૂત ુ ંછેલ્લા ત્રણ મહિિાિા સરેરાશ 
િીજ િપરાશ મજુબ કામ ચલાઉ િીજજ્ઞબલ આપશે.  

 મીટર િાચંિ કરાિિા અથે અરજદાર ગ્રાિકિે સામાિાળા િોટીસ મોકલાિશે, અિે તેમ કરિામા ં
વિષ્ફળ ગયે, અરજદાર ગ્રાિકિો િીજ પરૂિઠો કાપી િાખશે. 

 િાલિા કેસમા ંસામાિાળા દ્વારા સળંગ 42 bi-monthly જ્ઞબલીંગ દર્યાિ મીટર ફોલ્ટી દશાયિીિે 
58763 યવુિટન ુપરુિણી િીજજ્ઞબલ અરજદારિે પાઠિેલ છે, પરંત ુઉપયુયક્ત જોગિાઈ મજુબ 
મીટરિા િાચંિ મેળિીિે તે મજુબ િીજજ્ઞબલો આપિાિી કાયયિાિી સામાિાળાએ કરેલ િોય તે 
જણાત ુ ંિથી.  
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૪.૧૦. સદર કેસમા ંિીચે મજુબિા મદુ્દા ઉપસ્સ્થત થાય છે. 
(૧) સામાિાળા દ્વારા સદર િીજ જોડાણ િાળા મીટરિે ફોલ્ટી ગણી િીજજ્ઞબલો ઘણા લાબંા 

સમય સધુી આપેલ છે. સદર મીટરિે જે તે સમયે ફોલ્ટી દશાયિેલ છે અિે ત્યાર બાદ 
વિયત સમય મયાયદામા ંમીટર બદલિામા ંઆિેલ િથી. જે સદંભયમા ંSOP Regulation 

No.10/2005, Clause No.8.1 મા ંદશાયિેલ જોગિાઈનુ ંપાલિ કરિામા ંઆિેલ િથી.  
(૨) સ્પ્લાય કોડ,૨૦૦૫ િે ધ્યાિે લેતા ંજે તે સમય દર્યાિ કલમ ૬.૧.૧૭ મજુબ સામાિાળા 

દ્વારા િીજ મીટરનુ ં િાચંિ વિયત સમય દર્યાિ િોંધીિે ખરેખર િીજ િપરાશનુ ં
િીજજ્ઞબલ આપિામા ંઆિેલ િોય તેમ જણાત ુ ંિથી. મીટર રીડર દ્વારા મીટરિે ફોલ્ટી 
દશાયિેલ િોઈ, તે અંગે જે તે જિાબદાર અવધકારીિે મીટર ફોલ્ટી અંગેિી જાણ કરીિે સદર 
મીટરિે બદલિા માટે કોઈ કાયયિાિી કરેલ િોય તેમ જણાત ુ ંિથી. સામાિાળાિા જ્ઞબલીંગ 
વિભાગ દ્વારા પણ સદર િીજ જોડાણિાળા મીટરમા ંઘણા લાબંા સમય સધુી મીટર faulty 

status મજુબ જ્ઞબલીંગ કરિામા ંઆિેલ િોિા છતા ંસદર િીજ જોડાણિા િીજ િપરાશ 
અંગે સ્થળ પર તપાસ કરિામા ંઆિેલ િોય તેિા કોઈ પરુાિા રજૂ કરેલ િથી. સામાિાળા 
દ્વારા ઘણા લાબંા સમય સધુી મીટરિે સ્થળ પર ટેસ્ટીંગ પણ કરિામા ંઆિેલ િથી.  

(૩) સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાિે સદર િીજ મીટરનુ ંપરીક્ષણ કરેલ િોય તેિા પરુાિા રજૂ 
કરિા જણાિેલ, જેમા ંસામાિાળાએ જણાિેલ કે સદર મીટરિા પરીક્ષણ અંગે કોઈ પરુાિા 
મળેલ િથી.  

 SOP Regulation No.10/2005 િી કલમ ૮.૧ મજુબ CEA િી જોગિાઈ મજુબ 
મીટરનુ ંપરીક્ષણ કરિાિી જોગિાઈ કરેલ છે. સામાિાળા દ્વારા સદર મીટરનુ ંપહરક્ષણ 
ઘણા લાબંા સમય સધુી કરિામા ંઆિેલ િથી. 

(૪) સદર મીટરિે ટેસ્ટીંગ કરિા અથે અરજદારે અરજી કરીિે મીટર ટેસ્ટીંગ ફી ભરપાઈ કરેલ 
છે. મીટર બદલાવ્યા બાદ સદર મીટરિા ટેસ્ટીંગમા ં અલગ અલગ ત્રણ તારીખમા ં
અરજદાર િાજર રિલે િથી, જેથી સામાિાળાએ મીટરિી ચકાસણી એકતરફી કરેલ છે. 
મીટરિે મીટર ટેસ્ટીંગ  બેંચ પર ચઢાિીિે મીટરિી એક્યરેુસી મેળિેલ િોય તેિા પરુાિા 
રજૂ કરાયેલ િથી. મીટરિા આંતરીક ભાગનુ ં અિલોકિ, મીટરિા train gear નુ ં
અિલોકિ કરેલ િોય તેમ જણાત ુ ં િથી. સદર મીટર electro mechanical meter 

િોિાથી તેનુ ંઅિલોકિ કરવુ ંજરૂરી છે. સદર કાયયિાિી સામાિાળા દ્વારા િાલિા કેસમા ં
િ કરીિે અરજદારિી ફહરયાદિે ન્યાય આપિાિી કોવશશ કરેલ િોય તેમ જણાત ુ ંિથી. 
સદર મીટરિા ફોલ્ટી સ્ટેટસિે ધ્યાિે લતેા ંપણ સામાિાળાએ મીટરિી ખરાઈ કરિાિી 
તકલીફ લીધેલ િથી, અિે મીટર ફોલ્ટી મજુબનુ ંિીજ જ્ઞબલીંગ કરિામા ંઆિેલ છે.   

(૫) સપ્લાય કોડ,૨૦૧૫, કલમ િ.ં૬.૬૧ થી ૬.૬૪ મા ં દશાયિેલ જોગિાઈિે ધ્યાિે લેતા ં
residential consumer િા કેસમા ંકબ્જો ફેરફાર કે મકાિ ખાલી થિાિા કેસમા ંગ્રાિક્િી 
વિિવંત મજુબ મીટરોનુ ંખાસ િાચંિ કરાિી િીજજ્ઞબલ બિાિિાિી વ્યિસ્થા સ્થાવપત 
થયેલ છે. સદર કેસમા ં મળૂ ગ્રાિક દ્વારા અરજી િઠેળ મીટર િાચંિ કરિા માટે 
સામાિાળાિે અરજ કરિામા ંઆિેલ િથી. બને્ન પક્ષકારોિા જણાવ્યા મજુબ સદર મકાિ 
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ઘણા િર્ોથી બધં રિલે છે. સદર મકાિિા મળૂ ગ્રાિક અન્ય જગ્યા, એટલે કે, અમદાિાદ 
રિ ેછે, અિે તે અંગેિા પરુાિા રજૂ કરેલ છે. સદર વિિાહદત િીજ જોડાણિા િીજજ્ઞબલિા ં
િાણા ંજે તે સમયાતંરે ભરપાઈ પણ કરિામા ંઆિેલ છે.  

 મળૂ ગ્રાિક દ્વારા સદર િીજ જોડાણિો ઉપયોગ કરિામા ંઆિતો િથી તે અંગેિી જાણ 
સામાિાળાિે કરી િોય તેિા પરુાિા પણ બનેં્ન પક્ષો દ્વારા રજૂ કરિામા ંઆિેલ િથી. 
સામાિાળા પણ સદર િીજ સ્થાપિ પર સ્થાવપત કરેલ િીજ મીટરનુ ંિાચંિ કરીિે ખરેખર 
િીજ િપરાશ થયેલ િોય તે મજુબનુ ંિીજ જ્ઞબલીંગ ઘણા લાબંા સમયથી કરતા આિેલ 
િથી, જેમા ંસામાિાળાિી સદંતર વિષ્કાળજી સાજ્ઞબત થાય છે. 

(૬) અરજદારિા િીજસ્થાપિ પર સ્થાવપત મીટરિે faulty status  િઠેળ ઘણા લાબંા સમય 
સધુી િીજજ્ઞબલો સામાિાળા દ્વારા આપિામા ંઆિેલ છે. વિયત જોગિાઈ િોિા છતા ંસદર 
મીટરિે સ્થળ પર ટેસ્ટીંગ કરિામા ંઆિેલ િથી. અરજદારિા િીજસ્થાપિ પરિા િીજ 
િપરાશિા ડેટાિા અભ્યાસ અથે પણ િીજસ્થાપિિી ચકાસણી સામાિાળા દ્વારા કરિામા ં
આિેલ િોય તેમ જણાત ુ ંિથી. ઉપયુયક્ત બાબતે સામાિાળા સદંતર વિષ્ષ્કય રિલે છે. 
મીટર રીહડિંગ – જ્ઞબલીંગ અંગે પેરા િ.ં૩.૧૧ મા ંરજૂ કરેલ બાબત સભંાિિા સ્િરૂપ ેિોઈ, 

સ્િીકારિા પાત્ર િથી. 
 મીટર રીહડિંગ, જ્ઞબલીંગ તથા મીટર ટેસ્ટીંગ બાબત અંગે સામાિાળાએ વિયત જોગિાઈનુ ં

પાલિ કરેલ જણાત ુિથી જેિા કારણે િાલિી ફહરયાદ ઉદ્દભિેલ છે.  
 સામાિાળા દ્વારા ઉપયુયક્ત બાબતો અંગે તેઓિી વિષ્ષ્ક્રયતા ઢાકંિા અથે રજૂ કરેલ 

સભંાિિા માન્ય રાખી શકાય િિીં.  
(૭) મીટરમા ંદશાયિેલ િાચંિ મીટર બદલતી િખતે તેમજ લેબોરેટરીમા ંિોંધિામા ંઆિેલ 

છે. મીટરિી એક્યરેુસી લિેામા ંઆિેલ િથી તથા મીટરિે ટેસ્ટ બેંચ પર ચઢાિી મીટરિી 
એક્યરેુસી મેળિિામા ં આિેલ િથી તેમજ મીટરિી ખરાઈ કરીિે મીટરમા ં િોંધાયેલ 
િાચંિ ખરેખર િીજ િપરાશ મજુબનુ ંછે તેમ સાજ્ઞબત કરિામા ંસામાિાળા વિષ્ફળ ગયા 
છે.  

 િીજ જોડાણિાળુ મકાિ ઘણા િખતથી બધં રિ ેછે તેમ બનેં્ન પક્ષકારોએ કબલૂલે છે. 
તેમજ consumer ledger િો અભ્યાસ કરતા ંખરેખર િીજ િપરાશનુ ંિીજજ્ઞબલીંગ કરેલ 
માલમુ પડત ુ ંિથી. આ સજંોગોમા ંમીટરિા છેલ્લા િાચંિિે માન્ય રાખી સામાિાળા દ્વારા 
અપાયેલ િીજજ્ઞબલ સ્િીકારિા પાત્ર િથી.      

4.11. It is observed that there is a serious lapse on part of Respondent. It 

appears that proper system with regard to metering, reading and billing 

is either not placed or not being adhered to by the staff and officers of 

the Respondent department. Even monitoring mechanism to observe 

functioning of the officers and the staff appears to be non-existent.  

4.12. From the above, it is concluded that the Respondent has miserably 

failed and defaulted awfully in discharging his responsibility. It is failed 
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to understand as to why it took the Respondent a long period of about 

15 years (from the year 2002 to 2017) where incoming party of said 

connection had approached for meter testing on ground of higher energy 

bills to realize defect and non-recording of meter by Meter Reader. 

 Further, it took a time of 37 days for replacement of meter by 

Respondent ignoring the time framed of seven days as per SOP 

Regulations. This reflects very poor functioning of Respondent and its 

callous attitude towards its revenue generating function of metering, 

reading and billing. The Respondent though admitted it lapse but does 

not absolve them of the responsibility under the law.  

 The explanation given by Respondent during pleading of this case is not 

at all convincing and satisfactorily. The careless manner in which the 

Respondent has handled its affairs like correct meter reading, billing 

and meter testing and neglecting cross checking of installation even 

toconsumption for again further long period till receipt of application of 

Appellant for meter testing. 

 It is surprising to state that as per PRT-145, actual consumption 

records for the period March-April,2002 billed in May,2002 to Oct.-

Nov.,2017 billed in December,2017 are not available. 

 I have, therefore, no hesitation in holding that Respondent has no right 

to raise the bills as per lapse of themselves for previous years based on 

the average monthly consumption after replacement of meter by new 

meter.  

 I am, therefore, of the considered view that the impugned action of 

Respondent to issue supplementary bill is arbitrary, unwarranted and 

unjust and therefore treated as cancelled.    

4.13. (1) Based on the above observations, Respondent is directed to issue 

revised supplementary bill for the period of last two years on the 

basis of average consumption of new installed meter at the place of 

Appellant. Amount paid by Appellant may be adjusted against the 

said supplementary bill. 
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(2) The staff and officers of the Respondent responsible for 

contraventing the relevant provisions of the Electricity Act,2003 and 

Regulations of GERC thereon shall be identified and responsibility 

may be fixed. Departmental action shall be taken against them for 

the losses if any cause to the Respondent on account of their serious 

lapses and inaction.  

(3) Appropriate system with regard to metering, reading and billing shall 

be put in place of time bound basis. Adequate monitoring 

mechanism shall also be established to oversee their implementation 

by the departmental head of Respondent.    

4.14. I order accordingly. 

4.15. No order as to costs. 

4.16. With this order, representation/Application stands disposed of.  

 
 

 

 

               (Dilip Raval) 
                      Electricity Ombudsman 

                      Gujarat State 

 
Ahmedabad. 

Date: 08.10.2018. 
 


