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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં૦૨/૨૦૧૮ 

અરજદાર : શ્રી અનિલભાઈ છોટુભાઈ સાપરા 
   સ્વાનિિારાયણ િદંિરિી બાજુિા ં
   ગાિ: અણીયારા-૩૬૦૦૨૦. તા.-જી. રાજકોટ.  
     

રજૂઆત કરિાર: શ્રી અનિલભાઈ છોટુભાઈ સાપરા 
વિરૂધ્ધ 

સામાિાળા : િાયબ ઈજિેર, 
પનિિ ગજુરાત વીજ કંપિી લલનિટેડ, 
પેટા-નવભાગીય કચેરી, ત્રબંા-૩૬૦૦૨૦. તા-જી.રાજકોટ. 

 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી એ.એિ. સોરઠીયા, િાયબ ઈજિેર, પીજીવીસીએલ, ત્રબંા  
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજિારે, પનિિ  ગજુરાત વીજ કંપિી લલનિટેડ,રાજકોટિા ગ્રાહક ફદરયાિ નિવારણ ફોરિિી 

ફદરયાિ િ.ં૭૨/ક્વા.૦૧/૨૦૧૭-૧૮ અન્વયે અપાયેલ હકુિ ક્રિાકં ૫૯૭૪ તા.૧૨.૦૭.૨૦૧૭ 

તથા રીવ્ય ુહકુિ ક્રિાકં ૯૨૦૮ તા.૨૭.૧૦.૨૦૧૭ થી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે 

રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે િાખલ કરી કેસ િ.ં૦૨/૨૦૧૮ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી 

સિુવણી તા.૦૮.૦૨.૨૦૧૮િા રોજ રાખવાિા ંઆવેલ. 
૨.૦. સિુવણી િરમ્યાિ અરજિારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 

૨.૧. અરજિાર ગાિ અણીયારા ખાતે વીજ જોડાણ િ.ં ૬૦૪૪૦/૦૦૨૪૪/૩થી ઘર વપરાશનુ ં
વીજ જોડાણ ધરાવે છે. અરજિારિા સિર વીજ જોડાણિો વીજ ભાર ૧KW છે.  

૨.૨. અરજિારિા સિર વીજજોડાણ પરિા છેલ્લા ૧૦ વર્ષથી ૧૨૦ યિુીટિા વીજવપરાશથી 
વીજબીલ અપાયેલા છે પરંત ુ અરજિારિા સિર વીજ જોડાણિા િીટરિે લેબોરેટરીિા ં
ચકાસણી કરાવતા ં૭૯૧૮ યનુિટ પડતર િાલિુ પડલે. 
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૨.૩. અરજિારિે ૭૯૧૮ યનુિટ પેટે રૂ.૫૬,૦૬૫.૯૧ નુ ંપરુવણી બીલ તા.૨૩.૦૫.૨૦૧૭િા રોજ 
સાિાવાળા દ્વારા આપવાિા ંઆવેલ. સિર બાબત અંગ ેફોરિિા ંફદરયાિ િાખલ કરેલ, જેિો 
તા.૨૭.૧૦.૨૦૧૭ િો ચકુાિો તા.૦૬.૧૧.૨૦૧૭ િા રોજ િળેલ તથા પત્રિા ંજણાવ્યા મજુબ 
નવદ્યતુ લોક્પાલિા ંઅરજી કરવા વીજબીલિી ૩૩% રકિ તા.૨૮.૧૧.૨૦૧૭ િા રોજ રસીિ 
િ.ંWS૨૪૨૮૭૬થી ભરપાઇ કરેલ તથા નવદ્યતુ લોક્પાલિા ં અરજી કરવા અંગ ે જ્ઞાિ િ 
હોવાથી રજુઆત િોડી કરેલ હોવાન ુજણાવેલ. 

૨.૪. અરજિારે સિુવણીિા અંતે વીજ જોડાણિા ંલોડ પ્રિાણ ેવીજબીલ સધુારી આપવા નવિતંી 
કરેલ. 

૩.૦. સિુવણી િરમ્યાિ સાિાવાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજિાર ગાિ અણીયારા ખાતે શ્રી છોટુભાઈ બચભુાઈ સાપરાિા િાિે ગ્રાહક િ.ં૬૦૪૪૦/ 

૦૦૨૪૪/ ૩ થી ઘર વપરાશનુ ંવીજ જોડાણ ધરાવે છે. 
૩.૨. અણીયારા ગાિથી તા. ૨૧.૦૩.૨૦૧૭િા રોજ િાયબ ઈજિેર, ત્રબંાિે ટેલીફોિ દ્વારા ફદરયાિ 

િળેલી કે અરજિારિા સિર વીજ િીટરનુ ંલબલીંગ િીટરન ુવાચંિ જોઈિે કરવાિા ંઆવતુ ં
િથી, જેથી સિર જગ્યાિા ંિીટરનુ ંચેકીંગ કરવાિા ંઆવેલ.  

૩.૩. તા.૨૧.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ અરજિારિા વીજ સ્થાપિ પરનુ ંિીટર બિલવાિા ંઆવેલ, જેિી 
નવગત િીચે મજુબ છે.  

Particulars Old meter New meter 

Name of Company L&G HPL 

Meter number 0030117 03183101 

Lab. number RRXQ-06.071403 DDXE-17/01/533 

Ampere 5-20A 5-30A 

Revolution 750 6400 

Reading 13188.2 02 

 

 સિર િીટરિે પેપર પેક કરી લેબોરેટરીિા ંતપાસણી અથે િોકલવાિા ંઆવેલ. 
૩.૪.  તા.૩૦.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ અરજિારિે પત્ર દ્વારા િીટરિી ચકાસણી વખતે હાજર રહવેા ત્રણ 

મિુત (૧) તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૭ (૨) તા.૦૭.૦૪.૨૦૧૭ તથા (૩) તા.૨૧.૦૪.૨૦૧૭ આપવાિા ં
આવેલ, પરંત ુઅરજિાર જે તે મિુત વખતે લેબોરેટરીિા ંહાજર રહલે િહીં. 

 તા. ૧૨.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજ સિર િીટરિી લેબોરેટરીિા ં એક-તરફી ચકાસણી કરવાિા ં
આવેલ, જેિા ં િીટરિે લેબોરેટરીિા ં Test Bench પર ચઢાવી ચકાસણી કરતા ં િીટર 
બરાબર િાલિુ પડલે. િીટરિી આંતરીક રચિા પણ બરાબર જણાયેલ. 

૩.૫. તા.૨૩.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજ અરજિારિે િીટરિા ં િોંધાયેલ છેલ્લા રીદડિંગ ૧૩૧૮૮ તેિજ 
અગાઉિા રીદડિંગ ૫૨૭૦ મજુબ તફાવત પેટે ૭૯૧૮ યનુિટનુ ંરૂ. ૫૬૦૬૫.૯૧ નુ ંપરુવણી 
લબલ ત્રબંા પેટા-નવભાગીય કચેરી દ્વારા િોકલવાિા ંઆવેલ. 
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૩.૬. સિર પરુવણી લબલિી સાિે અરજિારે તા. ૦૯.૦૬.૨૦૧૭ િા રોજ વાધંા અરજી રજૂ કરેલ, 
જેિો પ્રત્યતુ્તર સાિાવાળા દ્વારા તા.૨૭.૦૬.૨૦૧૭ િા રોજ આપવાિા ં આવેલ અિે 
જણાવવાિા ંઆવેલ કે પરુવણી લબલ અરજિારિા વીજ સ્થાપિ પરિા િીટરિા ંિોંધાયેલ 
વીજ વપરાશ મજુબનુ ંહોઈ, તેિજ લેબોરેટરીિા ંચકાસણી િરમ્યાિ સિર િીટર બરાબર 
િાલિુ પડલે હોઈ, સિર પરુવણી લબલ અરજિારે ભરવાપાત્ર છે. 

૩.૭. અરજિાર દ્વારા ફોરિ સિક્ષ કરેલ ફદરયાિ અન્વયે ફોરિ દ્વારા સિર પરુવણી લબલિે કુલ 
૪૦ દ્વદ્વિાસીક લબલીંગ સિયગાળાિા ં નવભાજીત કરવા જણાવવાિા ં આવેલ, જે મજુબ 
રૂ.૩૮૧૮૪.૦૭ નુ ં સધુારેલ ુ વીજલબલ તા.૦૭.૦૯.૨૦૧૭ િા રોજ પત્ર દ્વારા અરજિારિે 
પાઠવવાિા ંઆવેલ.          

૩.૮. સિુવણી િરમ્યાિ નવદ્યતુ લોકપાલ દ્વારા કરવાિા ંઆવેલ આિેશ અનસુાર અરજિારિા 
કેસિે લગતી નવગતો અંગ ે નવગતવાર અહવેાલ િગંાવવાિા ં આવેલ. સાિાવાળા દ્વારા 
તા.૧૭.૦૨.૨૦૧૮ િા રોજ સિર નવગત િોકલવાિા ંઆવેલ, જે  િીચે મજુબ છે.  
(૧) તા. ૨૮.૦૧.૨૦૧૫ િા રોજ અરજિારિા સિર વીજ જોડાણિે તપાસણી કરવાિા ં

આવેલ, જે િરમ્યાિ વીજ સ્થાપિ પર ચેડા ં કરેલ હોય તે ઉલ્લખે ચેદકિંગશીટ 
િ.ં૪૦૨૧૮૭ િા ંિોંધવાિા ંઆવેલ, તેિજ અરજિારિે તા.૧૮.૦૨.૨૦૧૫ િા રોજ 
વીજચોરીનુ ંલબલ આપવાિા ંઆવેલ, જે અરજિાર દ્વારા ભરપાઈ કરવાિા ંઆવેલ.   

(૨) સિર ગ્રાહક વીજ વપરાશિા ંગેરરીતી કરવા ટેવાયેલ છે. વધિુા ંઅરજિાર પોતે 
સાિાવાળા વીજ કંપિી, શહરે વતુષળ કચેરી, રાજકોટ હઠેળ િીલપરા પેટા-નવભાગીય 
કચેરી ખાતે ફરજ બજાવે છે, જેઓ દ્વારા સાિાવાળા વીજ કંપિીિા સ્ટાફ સાથે 
સાઠંગાઠં કરી ઈચ્છા મજુબ િીટર રીડર િારફત વીજલબલ બિાવવા ફરજ પાડતા 
હોય તેિ જણાયેલ. આ અંગ ેસાિાવાળાએ વીજ વપરાશ અંગે PRT-145 િી િકલ 
રજૂ કરી. 

૩.૯. અરજિારિે ફોરિિા હકુિ અન્વયે સધુારેલ વીજલબલ રૂ.૩૮૧૮૪.૦૭ નુ ંઆપવાિા ંઆવેલ 
છે, જે નિયિ મજુબનુ ંહોઈ, સિર રકિ અરજિારે ભરવાપાત્ર છે.   

            :::ચકુાદો::: 
૪.૦. સિુવણી િરમ્યાિ અરજિારે કરેલ રજૂઆત તથા સાિાવાળાિી રજૂઆત અિે રજૂ કરાયેલા 

િસ્તાવેજી પરુાવાઓિે આધારે િીચે મજુબિા નિણષય ઉપર આવુ ંછ.ં 
૪.૧. અરજિારિા વીજ સ્થાપિ પરિા સ્થાનપત િીટરિા ંિીટર રીડર દ્વારા વીજ લબલીંગ િીટરિે 

વાચંીિે કરવાિા ંઆવતુ ંિથી, તે મજુબિી ટેલીફોિ પરિી ફદરયાિિા સિંભષિા ંસાિાવાળા 
દ્વારા અરજિારિા સિર િીટરિા વાચંિિી ખરાઈ કરાવવાિા ંઆવેલ, જે અન્વયે િીટરિા 
રીદડિંગિા ંતફાવત જણાયેલ. જેથી સાિાવાળા દ્વારા સિર િીટરિી વધ ુખરાઈ કરવા અથે 
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પેરા િ.ં ૩.૩ િા ંિશાષવ્યા મજુબ અરજિારિા વીજ સ્થાપિ પરનુ ંસિર િીટર બિલવાિા ં
આવેલ, જે પ્રોફોિાષિા ંિીટરનુ ંરીદડિંગ ૧૩૧૮૮ િોંધાયેલ ુજણાયેલ.  

૪.૨. પેરા િ.ં ૩.૪ િા ંિશાષવ્યા મજુબ સિર િીટર સાિાવાળાિી લેબોરેટરીિા ંચકાસવાિા ંઆવેલ 
જેિા ંઅરજિાર હાજર રહલે િથી. િીટર ચકાસણી િરમ્યાિ િીટરિી એક્યરેુસી બરાબર 
િાલિુ પડલે છે. 

૪.૩. અરજિારે તા. ૨૮.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ સાિાવાળાિા અનધક્ષક ઈજિેરિે ફોરિિા હકુિ 
અન્વયે revised bill બાબતે પત્ર લખેલ છે, જેિા ંજણાવેલ છે કે તા.૨૧.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ 
લગાવવાિા ંઆવેલ િીટરિા ંતા. ૦૭.૦૬.૨૦૧૭ િા રોજ સ્થળ પર ખરાઈ િરમ્યાિ  કુલ 
૧૦૯ દિવસિા ં૨૯૩ યનુિટ વીજ વપરાશ િોંધાયેલ છે, જેિે અનરુ્લંગક રહી દિઘષકાલીિ, 
એટલે કે ૭.૫ વર્ષનુ ંલબલ આકારણી કરીિે આપવા સિંનત િશાષવેલ છે.  

૪.૪. સાિાવાળા દ્વારા અરજિારિા વીજ સ્થાપિ પરિા િીટરિા ંિોંધાયેલ છેલ્લ ુવાચંિ ૧૩૧૮૮ 
મજુબ તફાવત પેટે ૭૯૧૮ યનુિટનુ ં વીજલબલ આપવાિા ં આવેલ છે જે વીજ િીટરિા ં
િોંધાયેલ વીજ વપરાશ અંતગષત છે. ફોરિ દ્વારા િીટરનુ ંિવેમ્બર-દડસેમ્બર,૨૦૧૦નુ ંછેલ્લ ુ
વાચંિ ૧૫૭૯ િે ધ્યાિિા ંલઈ ૧૩૧૮૮ – ૧૫૭૯ = ૧૨૬૦૯ યનુિટિે કુલ ૪૦ દ્વદ્વિાસીક 
વીજલબલોિા ંનવભાજીત કરી revised bill અંગે હકુિ કરવાિા ંઆવેલ, જે મજુબ સાિાવાળા 
દ્વારા તા. ૦૪.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ અરજિારિે revised bill તથા તેિી ગણતરી િશાષવત ુ
પત્રક પાઠવવાિા ંઆવેલ છે.  

૪.૫. અરજિાર સાિાવાળાિા વીજ કંપિીિા કિષચારી છે તથા તેઓિા નપતાશ્રીિા િાિે સિર 
વીજ જોડાણ ધરાવે છે. પેરા િ.ં ૩.૮ િા ંિશાષવ્યા મજુબ સાિાવાળાએ સિર વીજ જોડાણિા ં
અગાઉ િોંધાયેલ ગેરરીતી અંગેિી િાદહતી રજૂ કરેલ છે તથા અરજિાર દ્વારા સાિાવાળા 
કંપિીિા િીટર રીડર સાથે િીટર વાચંિ અંગેિી કાયષવાહી અંગે શકંા િશાષવી િીટરનુ ંવાચંિ 
િીટરિા ંિોંધાયેલ સાચા વીજ વપરાશ મજુબ કરવાિા ંઆવેલ િથી તેવી રજૂઆત કરેલ 
છે.  

૪.૬. અરજિારે પણ ઉપરોક્ત પેરા િ.ં૪.૩ િા ંસિર વીજલબલિે સધુારવા અથે િીટર બિલ્યા 
પછીિા સિયગાળાિે ધ્યાિિા ં લઈ તે મજુબ વીજલબલિે ૭.૫ વર્ષિા સિય િાટેિી 
ગણતરી કરી વીજલબલ સધુારવા અરજ કરેલ છે. સિર મદુ્દાિે ધ્યાિે લેતા ંઅરજિારિી 
હાલિી ફદરયાિ વીજ િીટરિા ંિોંધાયેલ વીજ યનુિટ, જે વીજ લબલીંગ િાટે પડતર રહલે 
હોય તેવુ ંફલલત થાય છે.  

૪.૭. ઉપયુષક્ત કેસિા ંિીટર રીડર દ્વારા સ્થળ પર િીટર રીદડિંગ નિયત લબલીંગ પીદરયડિા ંઘણા 
લાબંા સિય સધુી કરાયેલ હોય તેિ જણાત ુ ંિથી, જેિા કારણે સિર પ્રશ્ન ઉપસ્સ્થત થયેલ 
હોય તેિ જણાય છે. સાિાવાળાિે આથી આિેશ કરવાિા ંઆવે છે કે જે તે જવાબિાર 
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અનધકારીિી સાિે નશક્ષાત્િક કાયષવાહી કરે, જેથી િીટર વાચંિ અંગેિી પ્રદક્રયાિા ંકોઈપણ 
જાતિી બેિરકારી ભનવષ્યિા ંઉભી િ થાય. 

૪.૮. ઉપયુષક્ત સજંોગોિા ંફોરિ દ્વારા િીટરિા ંિોંધાયેલ વીજ વપરાશિે દ્વદ્વિાસીક વીજલબલિા ં
નવભાજીત કરી સધુારેલ ુવીજલબલ પાઠવવા આિેશ કરવાિા ંઆવેલ છે, જે અરજિાર દ્વારા 
ખરેખર કરવાિા ંઆવેલ વીજ વપરાશ મજુબિો હોઈ, સિર વીજલબલિી રકિ વસલુવાપાત્ર 
છે.      

 ૪.૯. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૮ મજુબ હકુિ કરવાિા ંઆવે છે. 
૪.૧0. ખચષ અંગ ેકોઇ ચકુાિો િથી. 
૪.૧૧. અરજિારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરવાિા ંઆવે છે. 
    
 
 
         (દિલીપ રાવલ) 
         નવદ્યતુ લોકપાલ 
            ગજુરાત રાજ્ય, અિિાવાિ. 
અિિાવાિ 
તા. ૦૧.૦૩.૨૦૧૮. 
 


