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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 

વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૧૪/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી વિલેશભાઈ કનભુાઈ ગાધંી 
   ૯૭- બ્લોક િ.ં ૫૨૪-૫૨૫, હિી ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટ્ટેટ,  

                       પો. માસમા. તા. ઓલપાડ. જી. સરુત.   
 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી વિલેશભાઈ કનભુાઈ ગાધંી 
   શ્રી અતલુ લોખડંિાલા, અવધકૃત પ્રવતવિવધ  
 

વિરૂધ્ધ 

સામાિાળા : િાયબ ઇજિેર, 

દક્ષક્ષણ ગજુરાત િીજ કંપિી ક્ષલવમટેડ, 

ગ્રા્ય પેટા-વિભાગીય કચેરી, રાદેંર, જી. સરુત. 
 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી ડી.એિ.ચૌહાણ, િાયબ ઈજિેર, ડીજીિીસીએલ, રાદેંર. 
   શ્રી એિ.જે.રાિલ, ડે.સપુ્રી., ડીજીિીસીએલ, રાદેંર. 
    

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, દક્ષક્ષણ ગજુરાત િીજ કંપિી ક્ષલવમટેડ, સરુતિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ 

ફોરમિી ફરરયાદ િ.ં ૧૬૭/૨૦૧૬-૧૭ અન્િયે અપાયેલ હુકમ ક્રમાકં ૧૦૪૦ તા. 
૧૩.૦૧.૨૦૧૭ થી િારાજ થઇ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ 
રજીસ્ટ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૧૪/૨૦૧૭ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુાિણી તા. 
૦૨.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ.  

૨.૦. સિુાિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 



  Case No.14/2017 

  Page 2 of 7 
 

૨.૧. અરજદાર માસમા, તા. ઓલપાડ ખાતે, ગ્રાહક િ.ં ૦૬૩૩૧/૦૦૮૦૩/૯ થી શ્રી 
વિલેશભાઈ કનભુાઈ ગાધંીિા િામે ઔદ્યોક્ષગક હતેનુ ુ ંિીજ જોડાણ ધરાિે છે. 

૨.૨. અરજદારે તા. ૨૯.૦૮.૨૦૧૬ િા રોજ સામાિાળાિે વમટર ફોલ્ટી હોિા બાબતિી અરજી 
િોંધાિેલ, જે મજુબ તા.૦૧.૦૯.૨૦૧૬ િા રોજ સામાિાળા રાદેંર પેટા-વિભાગીય કચેરી 
ધ્િારા, અરજદારિા િીજ સ્ટ્થાપિ પરનુ ંવમટર બદલિામા ંઆિેલ. સદર વમટરનુ ંલેબ 
પરીક્ષણ તા. ૨૬.૧૦.૨૦૧૬ િા રોજ કરિામા ંઆિેલ.  

૨.૩. સામાિાળાએ અરજદારિે તા.૨૭.૧૦.૨૦૧૬ િા રોજ રૂ.૧,૨૪,૦૨૬.23નુ ંપરુિણી બીલ 
પાઠિેલ. 

૨.૪.  પેરા િ.ં ૨.૩ મા ંદશાાિેલ િીજબીલ બાબતમા ંસામાિાળાિી કચેરીમા ંઅરજદાર ધ્િારા 
તપાસ કરતા ંજાણિા મળેલ કે અરજદારિા સદર િીજ સ્ટ્થાપિ પરિા વમટર બદલ્યા 
પહલેાિંા ચાર માસિી સરેરાશ મજુબ સદર િીજબીલ આપિામા ંઆિેલ છે.સામાિાળા 
ધ્િારા અરજદારિા ત.૧૬.૧૨.૨૦૧૬િાપત્રિો જિાબપણ આપિામા ંઆિેલ િથી તથા 
સદર પરુિણી બીલિી ગણતરી પણ અરજદારિે આપિામા ં આિેલ િથી. આથી 
અરજદારે િારાજ થઈ તા.૩૦.૧૨.૨૦૧૬િા રોજ ફોરમ સમક્ષ ફરરયાદ દાખલ કરેલ. 

૨.૫. ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમ ધ્િારા અરજદારિે રૂબરૂમા ંસાભળિામા ંઆિેલ િથી. 
અરજદારિે તા.૦૬.૦૧.૨૦૧૭ તથા ૧૩.૦૧.૨૦૧૭ િા રોજ મોબાઈલ ફોિથી 
સિુાિણીિા રદિસે હાજર રહિેા જણાિિામા ંઆિેલ, જેમા ંસજંોગોિસાત અરજદાર 
હાજર રહી શકેલ િહોતા. ફોરમ ધ્િારા અરજદારિે સિુાિણીિી બીજી તક આપ્યા 
િગર એક પક્ષીય વિણાય કરિામા ંઆિેલ છે, જે બાબતે અરજદારિે જાણ કરિામા ં
આિેલ િથી. સામાિાળા, રાદેંર ગ્રા્ય પેટા-વિભાગીય કચેરી ધ્િારા તા.૦૯.૦૨.૨૦૧૭ 
િા રોજ અરજદારિે કચેરીમા ંબોલાિી ફોરમિા હુકમિી િકલ આપિામા ંઆિેલ.  

૨.૬. અરજદારે પેરા િ.ં૨.૩ મા ં દશાાિેલ પરુિણી બીલ સામે િાધંો રજૂ કયો. ફોરમિા 
હુકમિા તારણ િ.ં૬ મા ંદશાાિેલ વિગત સામે િાધંો રજુ કરી અરજદારે જણાિેલ કે 
તા.૨૨.૦૪.૨૦૧૬ થી તા. ૨૨.૦૭.૨૦૧૬  દર્યાિ વમટર રીડર ધ્િારા મીટરિા રીરડિંગ 
લઈિે િીજબીલ બિાિિામા ંઆિેલ છે.  

૨.૭. અરજદારે જણાિેલ કે સદર ફોલ્ટી વમટર તા.૦૧.૦૯.૨૦૧૬િા રોજ સામાિાળા ધ્િારા 
બદલિામા ંઆિેલ.સદર વમટરિા તે અગાઉિા િીજિપરાશિી િોંધ તા.૨૨.૦૭.૨૦૧૬ 
િા રોજ વમટર રીડર ધ્િારા િોંધિામા ંઆિેલ, અિે વમટરમા ંિોંધાયેલ િાચંિ મજુબ 
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બીલ આપિામા ંઆિેલ છે. તા.૨૨.૦૪.૨૦૧૬ થી તા.૨૨.૦૭.૨૦૧૬ સધુીિા તમામ 
િીજબીલો વમટર રીડર ધ્િારા લેિામા ંઆિેલ વમટરિા િાચંિ મજુબ આપિામા ંઆિેલ 
છે, જેથી તે સમયિા સરેરાશ બીલો અરજદારે ભરિાપાત્ર િથી. 

૨.૮. અરજદારિા સદર િીજ એકમમા ંહાલિી મદંીિા સમયે િ ચાલેલ ફેક્ટરી દર્યાિનુ ં
ખોટંુ િીજબીલ સામાિાળા ધ્િારા આપિામા ંઆિેલ છે.અરજદારે સપ્ટે્બર,૨૦૧૬ થી 
ફેક્ટરી બધં કરેલ છે, તેમજ મશીિરી પણ િેચી િાખેંલ છે. જે અગાઉ મે,૨૦૧૬ અિે 
જૂિ,૨૦૧૬ દર્યાિ મરંદિા કારણોસર ટેક્ષટાઈલ્સ લ ૂ્ સનુ ં કામકાજ સદંતર બધં 
રાખિામા ંઆિેલ હત ુ.ં  

૨.૯. સદર ફરરયાદ અંગે ફોરમ ધ્િારા આપિામા ંઆિેલ ચકુાદો રદ્દ કરી ન્યાયિા રહતમા ં
વિણાય કરી ચકુાદો આપિા અરજદારે સિુાિણી દર્યાિ લેક્ષખતમા ંજણાિેલ.    

૩.૦. સિુાિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર પેરા િ.ં૨.૧ મા ંદશાાવ્યા મજુબ પ્લોટ િ.ં૯૭, બ્લોક િ.ં૫૨૪,૫૨૫ મા ંહિી 

ઈન્ટસ્ટ્રીયલ એસ્ટ્ટેટ, માસમા, તા.ઓલપાડ ખાતે  24 KW કરારીત િીજભારનુ ં
ટેક્ષટાઈલ્સ હતે ુનં ુ ંNRGP tariff નુ ંિીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં ૦૬૩૩૧/૦૦૮૦૩/૯ થી ધરાિે 
છે.  

૩.૨. અરજદારિે ઓગસ્ટ્ટ,૨૦૧૬ નુ ં િીજબીલ વમટર ‘ફોલ્ટી’ (ખામીયકુ્ત) તરીકે સરેરાશ 
િીજ િપરાશનુ ં ૧૦૯૦ યવુિટનુ ંિીજબીલ વમટર બળી ગયેલ હોિાિા કારણે આપિામા ં
આિેલ.  

૩.૩. અરજદારિી વમટર રડસ્ટ્પ્લે બધં હોિાિી અરજીિા આધારે તા.૦૧.૦૯.૦૨૦૧૬ િા રોજ 
ચેરકિંગશીટ િ.ં૪૨૭૬ િી િોંધ મજુબ વમટર બદલિામા ંઆિેલ. વમટરિી વિગત િીચે 
મજુબ છે.    
Particulars Old meter New meter 

Make L&G Genus 

Meter No. DGLG151798 DGG32908 

Meter capacity 10-60 Amp. 10-60 Amp. 

Revolution 2000 Imp./Kwh 1200 Imp./Kwh 

Meter reading No display 2.8 Kwh. 

   

 િીજસ્ટ્થાપિ પર જોડેલ િીજભાર 18.399 KW છે.  
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 સ્ટ્થળપરિી તપાસ દર્યાિ વમટરિી રડસ્ટ્પ્લે પેરામીટર બધં માલમુ પડેલ છે તેમજ 
વમટર અંદરિા ભાગે બળેલ હોય તેમ જણાયેલ છે.  

૩.૪. સદર વમટરનુ ંલેબ પરીક્ષણ શીટ િ.ં૩૭૭૫ ત.૨૬.૧૦.૨૦૧૬ મા ંિાધં્યા મજુબ કરિામા ં
આિેલ છે. સદર વમટરિે ટેસ્ટ્ટીંગ બેચ પર ચઢાિતા ંવમટરિા રડસ્ટ્પ્લે બધં આિેલ  છે. 
વમટરિો Accuracy ટેસ્ટ્ટ થઈ શકેલ િથી. સદર વમટર બળેલ માલમુ પડેલ છે, તથા 
વમટરિો MRI data મેળિી શકાયેલ િથી.  

૩.૫. અરજદારિે તા.૨૭.૧૦.૨૦૧૬ િા રોજ રૂ.૧,૨૪,૦૨૬.૨૩ નુ ંપરુિણી બીલ આપિામા ં
આિેલ છે. અરજદારે રૂ.૪૧,૩૪૨/- રસીદ િ.ં૧૬૯૧ તા.૧૪.૦૨.૨૦૧૭િા રોજ ભરપાઈ 
કરેલ છે.  

૩.૬. (૧) અરજદારનુ ંવમટર તા.૦૧.૦૯.૨૦૧૬ િા રોજ બદલ્યા બાદ સદર વમટરનુ ંિાચંિ 
તા.૨૧.૦૯.૨૦૧૬ િા રોજ કરિામા ંઆિેલ, જે મજુબ અરજદારિો િીજ િપરાશ ૨૦ 
રદિસમા ં ૩૩૦૩ યવુિટ િોંધાયેલ માલમુ પડેલ. આમ, અરજદારિો પ્રવતરદિ િીજ 
િપરાશ ૧૬૫ યવુિટ િોંધાયેલ.  

 (૨) અરજદારિો જુિા વમટરિો િીજ િપરાશ તા.૧૭.૦૧.૨૦૧૬ થી ૨૨.૦૪.૨૦૧૬ િા 
સમયગાળા દર્યાિ ૯૬ રદિસમા ં૧૬૧૮૩ યવુિટ, એટલે કે  પ્રવતરદિ ૧૬૯ યવુિટ 
િોંધાયેલ છે, જે મજુબ અરજદારિે તા.૨૨.૦૪.૨૦૧૬ થી તા.૦૧.૦૯.૨૦૧૬ (વમટર 
બદલ્યા તારીખ) િા સમયગાળા માટે, એટલે કે ૧૩૨યવુિટ મજુબ ગણતરી કરી ૧૭૯૫૪ 

યવુિટ મજુબ રૂ.૧,૨૪,૦૨૬.૨૩નુ ંિીજબીલ તા.૨૭.૧૦.૨૦૧૬િારોજ આપિામા ંઆિેલ. 
૩.૭. અરજદારિો વમટર બદલ્યા પહલેાિંો સરેરાશ િીજ િપરાશ તથા વમટર બદલ્યા બાદિો 

સરેરાશ િીજ િપરાશ લગભગ સરખો માલમુ પડેલ છે.  

૩.૮. અરજદારિો િીજ િપરાશ િીચે મજુબ છે.  

  
Sr.No. Billing period Year 

2014 2015 2016 

1 January billed in February 1968 5350 2851 

2 February billed in March 680 6933 5406 

3 March billed in April 2305 6575 5604 

4 April billed in May 1711 7019 5173 

5 May billed in June 2240 5660 869 

6 June billed in July 1224 5490 46 

7 July billed in August 1640 5987 2349 

8 August billed in September 1530 6708 1090-F 
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9 September billed in October 2416 5590 3303-C 

10 October billed in November 5203 4344 79 

11 November billed in December 6546 3855 122 

12 December billed in January 6207 3393 - 

 

૩.૯. ફોરમિા હુકમ અન્િયે અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ પરુિણી િીજબીલ વિયમોનસુાર 
હોઈ,  અરજદાર ધ્િારા ભરિાપાત્ર છે.     

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

કરયેલા દસ્ટ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણાય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. પેરા િ.ં ૨.૧ મા ંદશાાવ્યા મજુબ અરજદાર ઔદ્યોક્ષગક હતેનુ ુ ં(Textiles unitનુ)ં 24 KW  

િા કરારીત િીજભારનુ ંિીજ જોડાણ ધરાિે છે.  

૪.૨. અરજદારિી સદર ફરરયાદ અન્િયે સામાિાળાિા િીજ કંપિીિા વમટર રીડર ધ્િારા 
અરજદારિા િીજ સ્ટ્થાપિ પરિા વમટરનુ ં િાચંિ તા.૨૨.૦૭.૨૦૧૬ સધુી વમટરમા ં
િોંધાયેલ યવુિટ અન્િયે િીજબીલ બિાિિામા ંઆિેલ છે, તેમ છતા ંસામાિાળા ધ્િારા 
વમટર ફોલ્ટી/ખામીયકુ્ત હોિાનુ ં દશાાિી, પેરા િ.ં ૩.૬(૨) મા ં દશાાવ્યા મજુબ બીલ 
આપિામા ંઆિેલ છે, જે સદંભે અરજદારે રજૂઆત કરેલ છે.  

૪.૩. ફોરમિા હુકમિા પેરા િ.ં ૮ મા ંઅરજદારિા િીજ સ્ટ્થાપિ પરિા વમટરમા ંિોંધાયેલ 
િીજ િપરાશિી િોંધ દશાાિિામા ંઆિેલ છે. અરજદારિો િીજ િપરાશ િીચે મજુબ 
છે.   

Sr.No. Period Date of reading Reading Consumption 

1 May billed in June,2016 22.05.2016 121440 869 units 

2 June billed in July,2016 20.06.2016 121486   46 units 

3 July billed in August,2016 22.07.2016 123835 2349 units 

4 Aug.billed in Sept.2016 17.08.2016 123835 1090 units(F) 

5 Sept. billed in Oct.2016 21.09.2016 3305 3303 units(C) 

        

૪.૪. સદર વમટરનુ ંલેબોરેટરીમા ંતા.૨૬.૧૦.૨૦૧૬ િા પરીક્ષણ કરતા ંવમટરનુ ંરીરડિંગ લઈ 
શકાયેલ િથી તથા વમટરિો MRI પણ મેળિી શકાયેલ િથી. ચેરકિંગ શીટમા ંકરિામા ં
આિેલ િોંધ અનસુાર વમટરિા અંદરિા ભાગિી ત્રણેય ફેઈઝિી PT coil ગરમ થઈ 
ગયેલ હોઈ વમટર ટમીિલિા છેડા PCB થી છૂટાપડેલ છે. વમટર ટમીિલ બ્લોકિા ભાગે 
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બળેલ ુજોિા મળે છે. બળેલ િીજ વમટરિો ચાર્જ કંપિીિા વિયમ મજુબ િસલૂ કરિાિી 
િોંધ કરેલ છે.  

૪.૫. સામાિાળા ધ્િારા તા.૧૭.૦૮.૨૦૧૬િા રોજ વમટર રડસ્ટ્પ્લે બધં હોિાિી િોંધ કરી વમટર 
‘F’ status મજુબ ૧૦૯૦ યવુિટનુ ંએિરેજ બીલ અરજદારિે આપેલ છે. અરજદારે ત્યાર 
બાદ તા.૨૭.૦૮.૨૦૧૬િા રોજ આ અંગે સામાિાળા િીજકંપિીિે સદર વમટરિી અરજી 
િોંધાિેલ છે. ત્યાર બાદ તા.૦૧.૦૯.૨૦૧૬િા રોજ સદર વમટર બદલિામા ંઆિેલ છે.  

૪.૬. અરજદારિા િીજ જોડાણિા િોંધાયેલ િીજ િપરાશ મજુબ તા.૨૨.૦૭.૨૦૧૬ િા રોજ 
વમટરનુ ંિાચંિ ૧૨૩૮૩૫ િોંધાયેલ છે,  ત્યાર બાદ તા.૧૭.૦૮.૨૦૧૬િા રોજ સદર 
વમટરનુ ંિાચંિ ૧૨૩૮૩૫ િોંધ કરી વમટર ફોલ્ટી સ્ટ્ટેટસ અનસુાર િીજબીલ ૧૦૯૦ 
યવુિટનુ ં કરિામા ંઆિેલ છે. સદર સજંોગોમા ં સદર વમટર તા.૨૨.૦૭.૨૦૧૬ બાદ 
ખામીયકુ્ત થયેલ હોય તેમ માિી શકાય.  

૪.૭. ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગિા વિવિયમો િ.ં ૪/૨૦૧૫, કલમ િ.ં૬.૫૮ મા ંિીચે 
મજુબિી જોગિાઈ છે. 
“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.”   
 

૪.૮. ઉપયુાક્ત દશાાિેલ જોગિાઈ અનસુાર અવધકતમ ત્રણ બીક્ષલિંગિી અિવધિી મદુત માટે 
સરેરાશ િપરાશ મજુબનુ ંબીલ આપિાિી જોગિાઈ દશાાિેલ છે, જ્યારે સદર રકસ્ટ્સામા ં
અરજદારિા િીજ િપરાશિી િોંધિે ધ્યાિે લેતા ંતેમજ વમટરિા ચેરકિંગિે ધ્યાિે લેતા ં
સદર વમટર તા.૨૨.૦૭.૨૦૧૬ થી ખામીયકુ્ત થયેલ હોઈ શકે, જે સજંોગોમા ંસરેરાશ 
િીજ િપરાશ અન્િયેનુ ં િીજબીલ િીચે મજુબ આપી શકાય.  

 તા.૦૧.૦૯.૨૦૧૬ થી ૨૧.૦૯.૨૦૧૬ સધુીિો િીજ િપરાશ ૩૩૦૩ યવુિટ = પ્રવતરદિ 
િપરાશ ૧૬૫ યવુિટ. 
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 વમટરિો ખામીયકુ્ત સમયગાળો તા.૨૨.૦૭.૨૦૧૬ થી ૦૧.૦૯.૨૦૧૬ = ૪૨ રદિસ. 
િસલૂિાપાત્ર િીજ યવુિટ ૧૬૫ યવુિટ X ૪૨ = ૬૯૩૦ – ૧૦૯૦ (August billed in 

September, 2016 Units) = ૫૮૪૦ યવુિટ થાય. 
 અરજદારિે સધુારેલ ુિીજબીલ રદિ ૩૦ મા ંમોકલી આપવુ.ં  

 પેરા િ.ં ૩.૬(૨) મા ંદશાાવ્યા મજુબ તા.૨૭.૧૦.૨૦૧૬ નુ ંપરુિણી િીજબીલ આથી રદ્દ 
કરિામા ંઆિે છે.  

૪.૯. ફોરમ ધ્િારા અરજદારિે સિુાિણીિી તક આપ્યા િગર એક તરફી હુકમ કરિામા ં
આિેલ છે. અરજદારિા જણાવ્યા મજુબ ફોરમ સમક્ષિી સિુાિણી માટે ફોિ ધ્િારા 
ટૂંકા સમયમા ંસિુાિણીિી તારીખિી જાણકારી આપિામા ંઆિેલ છે. ગજુરાત વિદ્યતુ 
વિયતં્રક આયોગિા જાહરેિામા િ.ં ૨/૨૦૧૧, પેરા િ.ં ૨.૩૨ તથા ૨.૩૯ મા ંદશાાિેલ 
જોગિાઈ પરત્િે ફોરમનુ ં ધ્યાિ દોરિામા ંઆિે છે, અિે તેમા ં વિરદિષ્ટ કયાા મજુબ 
કાયાિાહી હાથ ધરિી.  

૪.૧૦. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૮ તથા ૪.૯ મજુબ હુકમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૧૧. ખચા અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૧૨. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
      
 

    
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 

          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 

તા. ૨૨.૦૩.૨૦૧૭ 


