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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં ૨૩/૨૦૧૮ 

અરજદાર : શ્રી રામજીભાઈ પરસોત્તમભાઈ પટેલ 
   ૨૭-એ, શેરી િ.ં ૪, પચંાયતિગર 

યવુિિસીટી રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫. 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી રામજીભાઈ પરસોત્તમભાઈ પટેલ 
   શ્રી પકંજભાઈ આર. પટેલ, અવિકૃત પ્રવતવિવિ  

 

વિરૂધ્િ 
 

સામાિાળા : િાયબ ઈજિેર 
   ઉત્તર ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ 
   પેટા-વિભાગીય કચેરી, િધંકુા-૩૮૨૪૬૦. જી.અમદાિાદ.     

રજૂઆત કરિાર: શ્રી એિ.બી.શાહ, જુ.ઈજિેર, યજુીિીસીએલ, િધંકુા. 
      ::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, ઉત્તર ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, સાબરમતીિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી 

ફરરયાદ િ.ંUG-04-002-2017-18 અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૨૨૧૪ તા.૨૮.૦૨.૨૦૧૮ િા 
હકુ્મથી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી 
કેસ િ.ં૨૩/૨૦૧૮ થી િોંિેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા.૧૨.૦૪.૨૦૧૮ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે ગામ ખડોળ ખાતે ઘરિપરશિા હતેસુર િોંિાયેલ િીજ જોડાણિા િીજ િપરાશ સદંભે 

રજૂઆત કરેલ છે. અરજદાર રાજકોટ મકુામે રહ ેછે અિે ગામ ખડોળ ખાતે  ઘરિપરશનુ ંિીજ 
જોડાણ િરાિે છે.  

૨.૨. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા સદર િીજ જોડાણ પેટે ખોટંુ િીજલબલ આપિામા ંઆિેલ છે, જે 
રજૂઆતિે િીજ કંપિી દ્વારા સ્િીકારિામા ંઆિેલ િથી. સદર િીજલબલ અરજદાર ભરપાઈ કરે 
તેિી સ્સ્થવતમા ંછે, પરંત ુઅરજદારે િીજ િપરાશ કરેલ િ હોિા છતા ંખોટંુ િીજલબલ આપિામા ં
આિેલ છે. 

૨.૩. અરજદારિે સદર િીજ જોડાણનુ ંપ્રથમા િીજલબલ ૬૨૦ યવુિટનુ ંરૂ.૩૪૮૩.૭૩ નુ ંમળેલ હત ુ,ં તે 
િખતે અરજદાર રાજકોટ ખાતે રહતેા હતા. સદર િીજલબલિી સામે સામાિાળા િીજ કંપિીિી 
િધંકુા ખાતેિી કચેરી સમક્ષ રજૂઆત કરી જણાિેલ કે સદર િીજ જોડાણ મેળવ્યા બાદ ૧૫ રદિસ 
િીજ િપરાશ કયાા બાદ, અરજદાર રાજકોટ ખાતે સ્થળાતંર થયેલ. સામાિાળા દ્વારા િીજલબલમા ં
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મીટર રીડર દ્વારા મીટરમા ં યવુિટ દેખાતા િથી તેવુ ં િોંિિામા ંઆિેલ. સામાિાળાિી િધંકુા 
ખાતેિી કચેરી દ્વારા સદર િીજલબલિે સિુારીિે ‘ઝીરો’ યવુિટનુ ં રૂ.૧૫૫/-  નુ ં કરી આપિામા ં
આિેલ.  

૨.૪. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા અરજદારિા િીજ સ્થાપિ પર મકૂિામા ંઆિેલ મીટર ‘reused 

meter’ હત ુ.ં જેથી સ્પષ્ટ થાય છે કે મકૂિામા ંઆિેલ મીટર ખામીયકુ્ત હત ુ.ં સામાિાળા દ્વારા 
જ્યારે સદર મીટર ઉતારિામા ંઆિેલ ત્યારે સદર મીટરનુ ંપરરક્ષણ લેબોરેટરીમા ંઅરજદારિી 
હાજરીમા ંકરવુ ંજોઈએ તેવુ ંઅરજદારનુ ંમાિવુ ં છે, પરંત ુસામાિાળા દ્વારા તેમ કરેલ િ હોઈ, 

હાલિી તકરાર ઉપસ્સ્થત થયેલ છે.  
૨.૫. સામાિાળા દ્વારા સદર િીજ જોડાણનુ ંબીજુ ંિીજલબલ મે,૨૦૧૪મા ં(૧૧૨૦યવુિટનુ ંરૂ.૬૮૧૮.૧૨નુ)ં 

આપિામા ંઆિેલ. સદર મીટરનુ ંછેલ્લ ુરીરડિંગ ૫૭૫ ગણિામા ંઆિેલ. 
૨.૬. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા ફોરમ સમક્ષ જણાિિામા ંઆિેલ કે અરજદારનુ ંસદર મીટર બદલીિે 

પેપર પેક કરેલ િ હોિાથી, અરજદારિે મીટર ચકાસણીિી િોટીસ આપિામા ંઆિેલ િથી. 
અરજદારિા સદર કેસમા ં મીટરિા રીરડિંગિા મતભેદ અંગે સામાિાળા દ્વારા યોગ્ય કાયાિાહી 
કરિામા ંઆિેલ િથી. તેમજ અરજદારે અિાર િિાર િીજ કચેરીિા િક્કા ખાિા હોિા છતા ંિીજ 
કંપિીએ મીટરિો “ચકાસણી રીપોટા” પણ અરજદારિે આપેલ િથી. 

૨.૭. અરજદારિી હાલિી સદર ફરરયાદ સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા ખામીયકુ્ત reused meter 

મકૂિાથી બિેલ છે. અરજદાર મીટરનુ ંભાડુ ભરે છે તો શા માટે િીજ કંપિીએ અરજદારિા િીજ 
જોડાણ પર િવુ ંમીટર મકૂિાિે બદલે reused meter મકેુલ છે? 

૨.૮. અરજદારિો િીજ િપરાશ ધ્યાિે લેિામા ંઆિે તો સદર િીજ જોડાણમા ંપ્રસગંોપાત િીજ િપરાશ 
થયેલ છે. અરજદારનુ ંસદર મીટર આશરે દોઢ િરસ પહલેા ંિીજલબલિા બાકી લેણા ંિીકળતા ં
હોઈ, સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા િીજ મીટર ઉતારી લેિામા ંઆિેલ છે.  

૨.૯. સિુિણીિા અંતે અરજદારે વિિતંી કરી જણાિેલ કે સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા આપિામા ં
આિેલ િીજલબલ ખોટંુ હોઈ, સદર િીજલબલ રદ્દ કરવુ ંતથા અરજદારનુ ંિીજ જોડાણ ફરીથી ચાલ ુ
કરી આપવુ.ં  

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર શ્રી રામજીભાઈ પરસોત્તમભાઈ પટેલિે ઘરિપરાશનુ ં િીજ જોડાણ, ગ્રાહક 

િ.ં૨૭૩૪૮/૧૦૦૧૦/૪ થી તા.૨૨.૧૦.૨૦૧૩ િા રોજ ગામ ખડોળ ખાતે આપિામા ંઆિેલ. 
૩.૨. અરજદારિે તા.૨૨.૧૦.૨૦૧૩ થી તા.૦૩.૦૩.૨૦૧૪ િા સમયગાળા દર્યાિ િોંિાયેલ િીજ 

િપરાશ મજુબ હાલનુ ંમીટર રીરડિંગ ૫૭૫ તથા આગાઉનુ ંમીટર રીરડિંગ ૫૭૫ મજુબ ‘0’ યવુિટનુ ં
રૂ.૧૫૫/- નુ ંિીજલબલ આપિામા ંઆિેલ.  

૩.૩. અરજદારિા િીજ સ્થાપિ પર મીટર િ.ં ૧૦૪૨૪૧૯ L&T make meter, મીટર િાચંિ ૫૭૫ 
થી મકૂિામા ંઆિેલ. સદર મીટરિા લેબોરેટરી ટેસ્ટીંગ રજીસ્ટરમા ં કરેલ િોંિિી િકલ તથા 
સામાિાળા િીજ કંપિીિા મીટર સ્ટોક રજીસ્ટર પેજ િ.ં૬૯ િી િકલ રજૂ કરી.  
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૩.૪. અરજદારિે તા. ૨૨.૧૦.૨૦૧૩ થી તા. ૦૬.૦૫.૨૦૧૪ િા સમયગાળા સિુીનુ ંિીજલબલ, હાલનુ ં
રીરડિંગ ૧૬૯૫ તથા પાછળનુ ંરીરડિંગ ૫૭૫ (આમ કુલ ૧૧૨૦ યવુિટનુ ંરૂ.૬૫૯૬.૫૧) નુ ંઆપિામા ં
આિેલ. સામાિાળાએ અરજદારિા સદર િીજ જોડાણિી લેજર શીટિી િકલ રજૂ કરી. 

૩.૫. અરજદારિા સદર િીજસ્થાપિ પરિા મીટરિે તા.૦૫.૦૭.૨૦૧૪ િા રોજ બદલિામા ંઆિેલ, 
જેિી વિગત િીચે મજુબ છે.    
Particulars Old meter New meter 

Make L&T L&T 

Meter No. 1042419 1079071 

Meter reading 1695 975 

 સામાિાળાએ meter change register િી િકલ તથા meter No.1042419 િે લેબોરેટરીમા ં
test કયાા અંગેિી રેજીસ્ટરિી િકલ રજૂ કરી.  

૩.૬. અરજદાર દ્વારા સદર િીજ જોડાણિા િીજલબલિા ંબાકી લેણા ંરૂ.૯૨૦૦.૮૯ ભરપાઈ િ કરાતા ં
અરજદારનુ ં િીજ જોડાણ તા.૨૫.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ કાયમી કાપી િાખી કાયમી િોરણે બિં 
કરિામા ંઆિેલ. CR No. 4151 તા. 28.03.2016 મજુબ મીટરનુ ંિાચંિ ૧૦૦૩ માલમુ પડલે. 

૩.૭. સામાિાળાએ જણાિેલ કે 
(૧)  અરજદારિા િીજ જોડાણમા ંસ્થાવપત મીટરિો રીપોટા  િર્ા ૨૦૧૪ િો હોિાથી અતે્રિી 

કચેરીમા ંઉપલબ્િ િથી. મીટરિે લેબોરેટરીમા ંટેસ્ટ કયાા િખતિી લેબોરેટરી રજીસ્ટરિી 
િકલ રજૂ કરી. 

 (૨) સામાિાળાએ અરજદારિા િીજ જોડાણ અંગે દસ્તાિેજો, જેિા કે A-1 form, Estimate, 

Test Report  િગેરેિી િકલ રજૂ કરેલ છે તથા અરજદારિા િીજ જોડાણિા સ્થળ પર 
િીજ જોડાણ તા.૨૨.૧૦.૨૦૧૩ િો પ્રોફોમાા રજૂ કરેલ છે.  

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

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આિારે િીચે મજુબિા વિણાય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. અરજદાર ગ્રાહક િ.ં૨૭૩૪૮/૧૦૦૧૦/૪ થી ઘર િપરાશનુ ં RGPU tariff નુ ં િીજ જોડાણ 

તા.૨૨.૧૦.૨૦૧૩ થી િરાિે છે. 
૪.૨. પીઆરટી-૧૪૫ લેજર મજુબ સામાિાળા દ્વારા અરજદારિા િીજસ્થાપિ પર L&T make meter, 

meter No.1042419 લગાિેલ છે. િીજ જોડાણ ચાલ ુકરતી િખતે મીટરનુ ંશરૂઆતનુ ંિાચંિ 
૦૦૧૫૭૩ હત ુ.ં િીજલબલ મજુબ અરજદારિો કરારીત િીજભાર ૧.૦ રક.િોટ દશાાિેલ છે. 

૪.૩. તા.૦૩.૦૩.૨૦૧૪ િા રોજ સામાિાળા દ્વારા અરજદારિા સદર િીજ જોડાણનુ ંદ્વદ્વવતય િીજલબલ 
જાન્યઆુરી-ફેબ્રઆુરી,૨૦૧૪, જેનુ ંહાલનુ ંિાચંિ ૫૭૫ અિે પાછલનુ ંિાચંિ ૫૭૫ િીજ િપરાશ 
૬૨૦ યવુિટનુ ં(એિરેક િીજ િપરાશનુ)ં િીજલબલ રૂ.૩૪૮૩.૭૩ નુ ંઅરજદારિે પાઠિિામા ંઆિેલ 
છે. સદર મીટરમા ંમીટરિા યવુિટ દેખાતા િથી તેમ િોંિ કરેલ છે.  

 તા.૧૦.૦૩.૨૦૧૪ િા પત્ર દ્વારા અરજદારિે સદર િીજલબલ પાઠિિામા ં આિેલ, જેિી સામે 
અરજદારે સામાિાળા િીજ કચેરી સમક્ષ િધ ુ િપરાશિા િીજલબલ અંગેિી રજૂઆત તેમજ 
િીજલબલમા ંમીટરિા યવુિટ દેખાતા િથી તે મજુબિી િોંિિે ધ્યાિે લાિતા ંસામાિાળા િીજ 
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કચેરી દ્વારા સદર િીજલબલિે સિુારીિે િીજ િપરાશ ઝીરો મજુબ રૂ.૧૫૫/- નુ ં િીજલબલ 
સિુારિામા ંઆિેલ, જે અરજદારે તા.૧૮.૦૩.૨૦૧૪ િા રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. 

૪.૪. તા.૦૬.૦૫.૨૦૧૪ િા રોજ માચા-એવપ્રલ,૨૦૧૭ નુ ંિીજલબલ મીટરનુ ંહાલનુ ંરીરડિંગ ૧૬૯૫ અિે 
પાછલુ ંરીરડિંગ ૫૭૫ મજુબ (૧૧૨૦ યવુિટનુ ંરૂ.૬૮૧૮.૧૨) નુ ંઅરજદારિે પાઠિિામા ંઆિેલ છે. 
તા.૧૨.૦૫.૨૦૧૪િા રોજ અરજદારે મીટર ટેસ્ટીંગ ફી પેટે રૂ.૧૧૩/- રસીદ િ.ં૧૫૪૦૯૩થી ભરપાઈ 
કરેલ છે, જે અંગેિી રસીદિી િકલ રજૂ કરેલ છે. પેરા િ.ં૩.૫ મા ંદશાાવ્યા મજુબ સામાિાળા દ્વારા 
સદર મીટરિે તા.૦૫.૦૭.૨૦૧૪િા રોજ બદલિામા ંઆિેલ છે. બદલાિીિે મકૂિામા ંઆિેલ િવુ ં
મીટર િાચંિ ૯૭૫ થી અરજદારિા િીજ સ્થાપિ પર મકૂિામા ંઆિેલ છે.  

૪.૫. સામાિાળા દ્વારા અરજદારનુ ંસદર વિિારદત મીટર તા.૦૫.૦૭.૨૦૧૪ િા રોજ બદલાવ્યા બાદ, 

અરજદારે મીટરિી ટેસ્ટીંગ ફી ભરપાઈ કરેલ હોિા છતા,ં મીટરિે લેબોરેટરીમા ંચકાસિામા ંઆિેલ 
િથી. અરજદારિી હાલિી ફરરયાદ સબંિેં મળૂ પ્રશ્ન મીટરમા ંિોંિાયેલ િધ ુિીજ િપરાશ અંગે 
લેબોરેટરીમા ંમીટરિી ચકાસણી બાદ મીટરિો તપાસણી અહિેાલ મેળિિા અથેિો છે. પરંત ુ
સામાિાળા દ્વારા સદર મીટર સબંિંી ફરરયાદ અથે પ્રસ્થાવપત વિયત કાયાિાહી અનસુરીિે 
લેબોરેટરીમા ંમીટરિી ખરાઈ કરેલ િથી, જેથી સદર મીટરમા ંિોંિાયેલ િીજ િપરાશ સાચો િીજ 
િપરાશ છે તે અંગેનુ ંઅનમુોદિ પ્રાપ્ત થઈ શકતુ ંિથી.  

૪.૬. સામાિાળા દ્વારા રજૂ કરિામા ંઆિેલ PRT-145 consumer ledger copy િી ચકાસણી કરતા ં
અરજદારનુ ંિીજજોડાણ કાયાાસ્ન્િત તા.૨૨.૧૦.૨૦૧૩થી પ્રથમિીજલબલિિે્બર-રડસે્બર,૨૦૧૩ 
િો િીજ િપરાશ શનૂ્ય િોંિાયેલ છે. ત્યારબાદ જાન્યઆુરી-ફેબ્રઆુરી,૨૦૧૪ નુ ંિીજલબલ પણ 
સામાિાળા દ્વારા સિુારીિે શનુ્ય િીજ િપરાશન ુઅરજદારિે પાઠિિામા ંઆિેલ છે. ત્યારબાદ 
માચા-એવપ્રલ,૨૦૧૪નુ ં૧૧૨૦યવુિટ િીજ િપરાશનુ ંિીજલબલ અરજદારિે પાઠિિામા ંઆિેલ છે. 
આમ, તા.૧૨.૧૦.૨૦૧૩ થી તા.૦૬.૦૫.૨૦૧૪ િા સમયગાળા દર્યાિિો અરજદારિો િીજ 
િપરાશ ૧૧૨૦ યવુિટ િોંિાયેલો જણાય છે. તા.૦૫.૦૭.૨૦૧૪ િા રોજ અરજદારનુ ં વિિારદત 
મીટર બદલાવ્યા બાદ પણ અરજદારિો િીજ િપરાશ મે-જુિ,૨૦૧૪ થી જાન્યઆુરી-
ફેબ્રઆુરી,૨૦૧૭ િા સમયગાળા દર્યાિ િહીિત માલમુ પડ ે છે. અરજદારિા સદર િીજ 
જોડાણિે રદ્દ કરતી િખતે સામાિાળા દ્વારા િોંિિામા ંઆિેલ મીટર િાચંિ મજુબ મે-જુિ,૨૦૧૪ 
થી જાન્યઆુરી-ફેબ્રઆુરી,૨૦૧૭ િા સમયગાળા દર્યાિ ૨૮ યવુિટિો િીજ િપરાશ જણાઈ આિે 
છે. સદર સમયગાળા દર્યાિ અરજદારિે િીજલબલીંગમા ંમીટર સ્ટેટસફોલ્ટી મજુબ ૧૦૦ યવુિટનુ ં
િીજલબલ પાઠિિામા ંઆિેલ છે.  

૪.૭. ઉપયુાક્ત પેરા િ.ં ૪.૬ મા ંિોંિિામા ંઆિેલ વિગત મજુબ અરજદારિો િીજ િપરાશ મહત્તમ 
સમય માટે ઝીરો યવુિટ/લબલીંગ સાઈકલ મજુબ િીજલબલ સામાિાળા દ્વારા પાઠિિામા ંઆિેલ 
હોય તેમ જણાઈ આિે છે. તેમ છતા ંપણ સામાિાળા દ્વારા સદર િીજ િપરાશિી િોંિિે ધ્યાિે 
લેતા ંઅરજદારિા િીજસ્થાપિ પરિી ચકાસણી કરેલ હોય તે મજુબિા પરુાિા તેમજ અરજદારિા 
િીજસ્થાપિ પર જોડાયેલ િીજભારિી વિગતો તેમજ મીટરિો સ્થળપરિી ચકાસણીિો અહિેાલ 
રજૂ કરિામા ંઆિેલ િથી. આમ, સામાિાળાએ મીટર અંગેિી ફરરયાદ બાબતે Section 6, 
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Supply Code Regulation 2005 Applicable at that point of time મજુબ કાયાિાહી 
કરેલ હોય તેમ જણાત ુ ં િથી. સદર બાબતે સામાિાળા દ્વારા વિષ્ક્ષ્ક્રયતા દાખિેલ છે. િધમુા ં
અરજદારિી હાલિી ફરરયાદ સદંભે જે તે દસ્તાિેજોિી જાળિણી પણ કરિામા ંઆિેલ િ હોઈ, 

સદર બાબત અરજદારિી ફરરયાદ સદંભામા ંસામાિાળાએ દુલાક્ષ દાખિેલ હોય તેમ જણાઈ આિે 
છે. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાિે જરૂરી દસ્તાિેજો પરૂા પાડિા જણાવ્યા બાદ સામાિાળા દ્વારા 
પેરા િ.ં ૩.૭(૨) મા ંદશાાિેલ દસ્તાિેજો રજૂ કરિામા ંઆિેલ.  

૪.૮. ઉપયુાક્ત સજંોગોમા ંઅરજદારનુ ં િીજ જોડાણ ચાલ ુથયા બાદ પ્રથમ િીજલબલ શનૂ્ય યવુિટ, 

દ્વદ્વવતય િીજલબલ શનૂ્ય યવુિટ તથા ત્યારબાદનુ ં િીજલબલ ૧૧૨૦ યવુિટનુ ં સામાિાળા દ્વારા 
પાઠિિામા ંઆિેલ છે, અિે મીટર રીડર દ્વારા જે તે સમયે મીટરિા યવુિટ િચંાતા િથી તેમ િોંિ 
કરેલ છે. મીટર બદલ્યા બાદ પણ અરજદારિો િીજ િપરાશ, અરજદાર િીજ જોડાણિા સ્થળે 
રહતેા િ હોિાથી, ન્યિુતમ િોંિાયેલ છે, તથા સામાિાળા દ્વારા અરજદારિા વિિારદત મીટરિી 
ચકાસણી લેબોરેટરીમા ંકરેલ િથી. 

 પેરા િ.ં૩.૭(૨) મા ં જણાવ્યા મજુબ અરજદારનુ ં િીજ જોડાણ ચાલ ુ કરતી િખતે  SR 

No.2412580 મજુબ સામાિાળા દ્વારા મીટર િ.ં૧૦૪૨૪૧૯, make L&T નુ ં મીટર િાચંિ 
૦૦૧૫૭૩  થી સ્થાવપત કરેલ છે, તેમજ પેરા િ.ં 3.5 મા ંદશાાવ્યા મજુબ તા.૦૫.૦૭.૨૦૧૪ િા 
રોજ મીટર બદલતી િખતે મીટરનુ ં િાચંિ ૧૬૯૫ દશાાિેલ છે. સદર મીટરિી લેબોરેટરીમા ં
ચકાસણી કરિામા ંઆિેલ િથી. આમ અરજદારિા મીટરમા ંિીજ િપરાશ ૧૨૨ યવુિટ િોંિાયેલ 
છે, જે મજુબ સામાિાળા દ્વારા િીજલબલ િસલુિાપાત્ર થાય છે.   

૪.૯. અરજદારે સામાિાળા િીજકંપિીિા ફોરમસમક્ષ તા.૧૬.૦૨.૨૦૧૭િા રોજતથા તા.૧૧.૧૨.૨૦૧૭ 
િા રોજ ફરરયાદ દાખલ કરેલ છે, જેિે ફોરમ દ્વારા તા. ૧૪.૦૨.૨૦૧૮ િા રોજ સિુિણી રાખીિે 
તા.૨૮.૦૨.૨૦૧૮િા રોજ હુકમ કરિામા ંઆિેલ છે. અરજદારનુ ંિીજજોડાણ સામાિાળા દ્વારા તા. 
૨૫.૦૩.૧૭ િા રોજ કાપીિે કાયમી િોરણે રદ્દ કરિામા ંઆિેલ છે. મીટરિી ખરાઈ બાબતે વિયત 
જોગિાઈ હોિા છતા,ં અરજદારિા સદર વિિારદત મીટરિી લેબોરેટરીમા ંચકાસણી તે અંતગાત 
કરિામા ંઆિેલ િથી, અિે સામાિાળા દ્વારા મિસ્િીરીતે બાકી લેણાિંી િસલુાતિી કાયાિાહી 
કરિા અથે, સદર િીજ જોડાણ કાપી િાખિામા ંઆિેલ છે, જેમા ંસામાિાળાિી એકતરફી કાયાિાહી 
ફલલત થાય છે. 

૪.૧૦.  અરજદારિા સદર મીટરિા િીજ િપરાશ અંગેિી ફરરયાદ તથા મીટરિી ચકાસણી અંગે અરજદારે 
તા.૧૨.૦૫.૧૪ િા રોજ ટેસ્ટીંગ ફી ભરપાઈ કરેલ હોિા છતા ં લેબોરેટરીમા ંમીટરિી ચકાસણી 
કરિામા ંઆિેલ િથી. સામાિાળાએ લેબોરેટરીિા મીટર રજીસ્ટરિી િકલ રજૂ કરેલ છે, પરંત ુ
અરજદારિે સદર મીટરિી ચકાસણી અંગેિો રીપોટા  અરજદારિી માગંણી મજુબ પરુો પડાયેલ 
િથી. આમ સદર સજંોગોમા ં ગ્રાહકોિી ફરરયાદ સબંવંિત કાયાિાહી સામાિાળા દ્વારા SOP 

Regulation 2005 મજુબ કરિામા ં આિેલ િથી. અરજદારિી સદર ફરરયાદનુ ં વિરાકરણ 
સામાિાળા દ્વારા તા.૧૨.૦૫.૨૦૧૪ થી સિુિણીિી તારીખ સિુી કરિામા ંઆિેલ િથી. SOP 

Regulation 2005,Chapter XIV, compensation in case of underperformance 

Clause No.14.1(6) િીચે મજુબ છે.   
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Responding to consumer’s 
complaints 

Rs.25/- for each day of delay subject to a 
maximum of Rs. 500/- 

     આમ, સદર ફરરયાદ સબંવંિત કાયાિારહિો વિકાલ સામાિાળા દ્વારા કરિામા ંઆિેલ િ હોઈ, 

અરજદારિે રૂ.૫૦૦/- િળતર તરીકે ચકુિિા આદેશ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૧૧. ઉપયુાક્ત મદુ્દાઓિે ધ્યાિે લેતા ંહાલિા સદર કેસમા ંઅરજદારિા સદર િીજ જોડાણિે રદ્દ કરિાિી 

કાયાિાહી વિિારદત મીટરિા લેબોરેટરી ચકાસણી પર અિલલંબત હોઈ, તેમજ મીટરિી ચકાસણી 
સામાિાળા દ્વારા કરિામા ંઆિેલ િ હોઈ, િીજ જોડાણિે રદ્દ કરિાિી કાયાિાહી સદર હકુમથી રદ્દ 
કરિામા ંઆિે છે. પેરા િ.ં ૪.૮ મા ંદશાાવ્યા મજુબ અરજદારિે સિુારેલ િીજલબલ ૧૨૨ યવુિટનુ ં
આપિા આથી હકુમ કરિામા ં આિે છે. તેમજ અરજદારે ભરેલ મીટર ટેસ્ટીંગ ફી રૂ. ૧૧૩/- 
અરજદારિે પરત કરિા હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 

 સદર િીજ જોડાણ ચાલ ુ કરતી િખતે મીટરનુ ં શરૂઆતનુ ં િાચંિ સામાિાળાિી કો્પ્યટુર 
સીસ્ટમમા ંData entry સદંભામા ંભલૂ થયેલ હોઈ, સદર પ્રશ્ન ઉદ્દભિેલ હોય તેમ જણાય છે, જેિા 
કારણે અરજદારનુ ંિીજ જોડાણ કાપી િાખિાિી કાયાિાહી હઠેળ અરજદાર િીજ પરૂિઠાથી િલંચત 
રહલે છે, જે સામાિાળાિી સદંતર બેદરકારી સાલબત કરે છે.  

 અરજદારિી મીટર સબંવંિત ચકાસણી તથા તેિી ચકાસણી ફી ભયાા બાદ પણ સામાિાળા દ્વારા 
સદર મીટરિી ચકાસણી કરિામા ંઆિેલ િથી, જે ગભંીર બાબત છે. િીજલબલીંગિી પધ્િવતમા ં
પણ સામાિાળાિા જિાબદાર અવિકારી દ્વારા અરજદારિા સદર કેસમા ંઘણા લાબંા સમય સિુી 
શનૂ્ય િીજિપરાશિા િીજલબલો પાઠિેલ છે, તથા તે અંગે િીજસ્થાપિિી ખરાઈ કરી, ખરેખર 
િોંિિાપાત્ર િીજ િપરાશિી ખરાઈ થયેલ િથી. આમ, સદર ઉપયુાક્ત ક્ષવત બાબતે જે તે 
જિાબદાર અવિકારી સામે વશક્ષાત્મક કાયાિાહી કરિા આથી સલૂચત કરિામા ંઆિે છે.  

૪.૧૨. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૧૦ તથા ૪.૧૧ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૧૩. ખચા અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૧૪. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
    
 
 
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૨૩.૦૪.૨૦૧૮. 


