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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં૯૫/૨૦૧૮ 

 

અરજદાર : શ્રી ભગવાનજી રામજી કનેરીયા, 
   ગામ:સલુતાનાબાદ-૩૬૨૬૩૦   
   જીલ્લો– જુનાગઢ. 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી લક્ષ્મમદાસ પી. વીરોજા, અધિકૃત પ્રધતધનધિ 

 

વિરૂધ્ધ 
 

સામાિાળા :  કાયયપાલક ઈજનેર 
   પધિમ ગજુરાત વીજ કંપની લલધમટેડ 
   ગ્રામ્ય ધવભાગીય કચેરી,પોરબદંર-૩૬૦૫૭૫. 
રજૂઆત કરિાર:  શ્રી ડી.એમ.કામાણી, કાયયપાલક ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, પોરબદંર(રૂરલ)   
            ::: રજૂઆત ::: 
૧.૦. અરજદારે,પધિમ ગજુરાત વીજ કંપની લલધમટેડ, રાજકોટના ગ્રાહક ફરરયાદ ધનવારણ ફોરમની 

ફરરયાદ ન.ં ૩/ક્વા.૦૨/૨૦૧૮-૧૯ અન્વયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૮૮૮૮-૧ તા.૨૦.૦૯.૨૦૧૮ ના 
હકુ્મ થી નારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી 
કેસ ન.ં૯પ/૨૦૧૮ થી નોંિેલ છે. આ કેસની સનુવણી તા.૨૯.૧૧.૨૦૧૮ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

૨.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારિે સામાિાળા િીજ કચેરી, બાટંિા દ્વારા રૂ. ૩૮,૩૧૫/- નુ ં ખતેીિાડી િીજ જોડાણનુ ં

િીજબબલ ખોટી રીતે આપિામા ંઆિેલ હત ુ,ં જેિી સામે સામાિાળા િીજ કંપિીિા ફોરમ સમક્ષ 
િીજબબલ િ ભરિા માટે િાધંા અરજી દાખલ કરીિે રજૂઆત કરેલ હતી. ફોરમ દ્વારા આ અંગે 
હકુમ કરિામા ંઆિેલ છે. અરજદારે સદર િીજબબલિી રકમિા ૩૩% રકમ રૂ.૧૩,૦૦૦/- ભરપાઈ 
કરેલ છે.  

૨.૨. અરજદારે િીજ જોડાણ સબંવંધત િીચ ેમજુબ જણાિેલ. 
(૧) તા.૧૦.૧૧.૨૦૧૬િા રોજ સામાિાળા િીજ કંપિીિા મીટર રીડર દ્વારા Meter No 

Display  હઠેળ ૫૦૦ યધુનટનુ ંએવરેજ લબલ આપવામા ંઆવેલ. મીટરમા ંDisplay 

દર્ાયવત ુ ંન હોવાથી સદર મીટર તા.૧૭.૧૧.૨૦૧૬ના રોજ સામાવાળા દ્વારા બદલવામા ં
આવેલ, જેની તા.૧૫.૧૨.૨૦૧૬ ના રોજ પોરબદંર લબેોરેટરીમા ં એક તરફી ચકાસણી 
કરવામા ંઆવેલ હતી.     સદર મીટરનો MRI લવેામા ંઆવેલ ન હતો.   મીટરના    સીલો     
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બરાબર છે તથા મીટરમા ંકોઈ ગેરરીતી જોવા મળેલ નથી તથા મીટરનો MRI આવેલ 
ન હોઈ, મીટરને મીટર કંપનીમા ં મોકલવુ ં તથા મીટર કંપનીનો રીપોટય બનેં્ન પક્ષોને 
બિંનકતાય રહરેે્ તે મજુબની નોંિ કરવામા ંઆવેલ. મીટર કંપનીનો રીપોટય તા.૨૩.૦૮.૧૮ 
ના રોજ આપવામા ંઆવેલ જેમા ંસ્પષ્ટ લખલે છે કે meter corrupt  થયેલ છે. મીટરનો 
ડેટા down load થાય તેમ નથી. મીટરનો MRI મળી ર્કેલ નથી, જેથી મીટર defective 

છે. મીટર રીપેર પણ થાય તેમ નથી, જેથી મીટરને સ્કે્રપ કરવુ.ં મીટરનુ ંરીરડિંગ મીટર 
કંપનીના રીપોટયમા ંદર્ાયવેલ નથી, જેથી સામાવાળા બાટંવા કચેરી દ્વારા આપવામા ંઆવેલ 
રૂ. ૩૮,૩૧૫/- નુ ંવીજલબલ અરજદારને બિંનકતાય નથી. 

(૨) લેબોરેટરીમા ંમીટરિો MRI લવેામા ંઆવેલ નથી તથા મીટરને બેટરી મોડ પર જે રીરડિંગ 
આવેલ છે તેનુ ંવીજલબલ આપવામા ંઆવેલ છે, જે અરજદારને માન્ય નથી. 

(૩) અરજદારિા ખેતી વિષયક િીજ જોડાણમા ંલગાિેલ મીટરનુ ંિાચંિ મીટર રીડર દ્વારા  
ઓક્ટોબર,૨૦૧૩ થી જાન્યઆુરી,૨૦૧૬ સધુી બરાબર રીતે કરીિે િીજબબલો આપિામા ં
આિેલ છે, પરંત ુફેબ્રઆુરી,૨૦૧૬ થી તા.૧૭.૧૧.૨૦૧૬ સધુી મીટર defective જણાય 
છે, જે PRT-145 મજુબ જોઈ શકાય છે. સદર દસ માસિા સમયગાળામા ં ૪૭૮૯૪ 
યવુિટનુ ંિીજબબલ અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ છે, જેિી સામે અરજદારિે િાધંો છે. 
અરજદારિો િીજભાર ૭.૫ હોસસપાિરિી મોટરિો છે. ખેતીિાડી ફીડર પર આઠ કલાક 
િીજ પરુિઠો પરૂો પાડિામા ંઆિે છે, જે મજુબ િીજબબલિા યવુિટિી ગણતરી કરતા ંએક 
માસમા ં૧૩૪૨ યવુિટ થાય છે, તથા દસ માસમા ં૧૩૪૨૦ યવુિટ થાય, પરંત ુઅરજદારિે 
૪૭૮૯૪ યવુિટનુ ંિીજબબલ આપિામા ંઆિેલ છે. 

(૪) સદર મીટર તા.૧૭.૧૧.૨૦૧૬ િા રોજ સામાિાળા દ્વારા બદલિામા ંઆિેલ છે, ત્યારથી 
સપ્ટે્બર,૨૦૧૮ સધુીિા સમયગાળામા ં િીજ િપરાશ ૨૨ માસમા ં ૧૨૦૪ યવુિટ 
િોંધાયેલ છે. અરજદાર ૨.૩૨ હકે્ટર જમીિ ધરાિે છે, જે જમીિ િાિી તેમજ પાણી પણ 
ખબૂજ ઓછં છે, જેમા ં૪૭૮૯૪ યવુિટિો િીજ િપરાશ થઈ શકે િહીં. 

(૫) સામાિાળા િીજ કંપિી એમ વિચારે કે અરજદાર બ ેમોટરિો ઉપયોગ કરતા હશે, પરંત ુ
અરજદારિા િીજ જોડાણિો સવિિસ િાયર 6 sq.mm. છે, જેમા ંબે મોટરિો િીજ િપરાશ 
થઈ શકે િહીં, કેબલ િાયર બળી જાય.     

(૬) અરજદારિે ખેતીિાડી ફીડર પરથી િીજ જોડાણ આપિામા ંઆિેલ છે, જેમા ંિોલ્ટેજમા ં
િધઘટ થાય, ફીડરમા ંટ્રીપીંગ થાય વિગેરે કારણોસર મીટરમા ં૫૩૭૭૪.૭ યવુિટિા િીજ 
િપરાશ અંગે િોંધ લેિા જણાિેલ. 

(૭) સામાિાળા બાટંિા પેટા-વિભાગીય કચેરી દ્વારા મીટરિે ચકાસ્યા બાદ િીજ િપરાશ 
૪૭૮૯૪ યવુિટ િોંધાયા બાદ િીજબબલ આપિામા ંઆિેલ િથી, પરંત ુસામાિાળા િીજ 
કંપિીિા Audit report િા આધારે સદર િીજબબલ આપિામા ંઆિેલ છે.  

(૮) મીટર કંપિીિા રીપોટસમા ંસ્પષ્ટ જણાિેલ છે કે મીટર defective છે, મીટરનો MRI લઈ 
ર્કાય તેમ નથી, મીટરને સ્કે્રપ કરવુ.ં ગજુરાત સરકારના તા. ૧૯.૦૫.૨૦૧૬ના ગઝેેટમા ં
સ્પષ્ટ દર્ાયવેલ છે કે મીટર defective  હોય તો એવરેજ વીજલબલ આપવુ.ં 
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(૯) અરજદારિા િીજ જોડાણિાળો તાલકુો િષસ ૨૦૧૬-૧૭ મા ંઅછતગ્રસ્ત જાહરે કરેલ છે 
જેિા ંપાક અંગેિો વિમો આિેલ છે. સદર બાબતિે ધ્યાિે લઈ યોગ્ય કરિા અરજદારે 
અરજ કરી.  

(૧૦) ફોરમનો હકુમ ચેરમેન સાહબેની ગેરહાજરીમા ંલેવાયેલ છે, જે બાબતની નોંિ લઈ યોગ્ય 
હકુમ કરવા અરજદારે અરજ કરી. 

૨.૩. અરજદાર નાનો ખેડૂત છે. વીજ જોડાણવાળી જમીન ઓછી છે તેમજ પાણી પણ ઓછુ છે. સદર 
વીજ જોડાણમા ંમીટર defective  હોઈ, એવરેજ યધુનટની ગણતરી કરી વીજલબલ આપવા 
સામાવાળાને હકુમ કરવા અરજદારે ધવનતંી કરી. 

૩.૦. સનુવણી દરમ્યાન સામાવાળાએ નીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર શ્રી ભગવાનજી રામજી કનેરીયા, ગામ સલુતાનાબાદ ખાતે ગ્રાહક ન.ં ૩૫૨૩૪/ 

૦૦૪૯૨/૯ થી ખતેી ધવષયક વીજ જોડાણ િરાવે છે.  
૩.૨. તા.૧૦.૧૧.૧૬ ના રોજ અરજદારને મીટરનુ ંવાચંન ૫૮૮૦(૫૬૦ યધુનટ વપરાર્) મજુબ વીજલબલ 

આપવામા ંઆવેલ. તા.૧૭.૧૧.૧૬ ના રોજ પ્રફોમાય ન.ં ૭૫૩ મજુબ સદર મીટરને મીટર રીડરના 
રીપોટયના આિારે, મીટરનો ડીસ્્લ ેદર્ાયવત ુ ંન હોઈ, બદલવામા ંઆવેલ. મીટરની ધવગત નીચ ે
મજુબ છે.   

Particulars Old meter New meter 

Company Landis+Gyr LT 

Sr.No. PG448300 PG723199 

Ampere 10-60 Amp. 10-60 Amp. 

Revolution/unit 2000 Imp. 450 Imp. 

Reading Display off 0000003.9 

   
૩.૩. તા.૧૫.૧૨.૧૬ના રોજ લબે.ન.ં૬૮૧૪ મજુબ સદર મીટરની એક તરફી તપાસણી કરવામા ંઆવેલ, 

જે દરમ્યાન મીટરમા ંનીચે મજુબના રીરડિંગ મેળવવામા ંઆવેલ. 
 KWh:   053774.7  KVArh(Leg): 005753.8 
 KVArh(Lead): 000216.3  KVAh        :   055715.7 
 

 સદર મીટરની તપાસણી દરમ્યાન મીટરને ટેસ્ટ બેંચ પર ચડાવી ચેક કરતા ંમીટરનો રડસ્્લે 
દર્ાયવત ુ ંન હત ુ.ં સદર મીટરને બેટરી મોડમા ંચેક કરતા ંઉપર દર્ાયવ્યા મજુબના રીરડિંગ મેળવવામા ં
આવેલ,જેનો ફોટો પણ પાડેલ છે. સદર મીટર મેન્યફેુક્ચરીંગ કંપનીમા ંમોકલવુ ંતથા તે અંગનેો 
ધનણયય બનેં્ન પક્ષોને બિંનકતાય રહરેે્. 

૩.૪. સદર મીટરને તા.૧૫.૧૨.૧૬ ના રોજ લેબોરેટરીમા ંચકાસણી કરતા ંપહલેા ંઅરજદારને મીટરની 
ચકાસણી દરમ્યાન લેબોરેટરીમા ંહાજર રહવેા તા.૦૫.૧૨.૧૬, તા.૦૬.૧૨.૧૬ તથા તા.૦૮.૧૨.૧૬   
ના રોજ હાજર રહવેા નોટીસ આપવામા ંઆવેલ, પરંત ુઅરજદાર હાજર ન રહતેા,ં તા.૧૫.૧૨.૧૬ 
ના રોજ મીટરની એક તરફી ચકાસણી કરવામા ંઆવેલ. 

૩.૫. લેબોરેટરીના તપાસણી અહવેાલના આિારે તા.૧૦.૧૧.૧૬ ના રોજ મીટરનુ ંવાચંન ૫૮૮૦ અને 
તા.૧૭.૧૧.૧૬ ના રોજ મીટર બદલાવેલ ત્યારે મીટરનુ ં વાચંન ૫૩૭૭૪.૭, સાત રદવસના   
સમયનો વીજ વપરાર્ ૪૭૮૯૪ યધુનટને, debit entry ની કાયયવાહી સામાવાળા પેટા-ધવભાગીય 
કચેરી દ્વારા કરવામા ંઆવેલ ન હતી. તા.૨૭.૦૩.૧૮ ના ઓરડટ રીપોટયના આિારે ૪૭૮૯૪ યધુનટનુ ં
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વીજલબલ પત્ર ન.ં ૧૭૧૦ તા.૨૧.૦૫.૧૮ ના રોજ રૂ.૩૮૩૧૫.૨૦ નુ ંવીજલબલ અરજદારને પાઠવી 
સાત રદવસમા ંભરપાઈ કરવા જણાવેલ. 

૩.૬. અરજદારના સદર મીટરનો MRI report મેળવી ર્કાયેલ ન હોઈ, સદર મીટરને મીટર કંપનીમા ં
મોકલી આપવામા ં આવેલ, જેનો રીપોટય તા.૨૩.૦૮.૧૮ ના રોજ મળેલ હતો. મીટર કંપનીએ 
તા.૦૪.૦૯.૧૮ ના e-mail દ્વારા જણાવેલ કે સદર મીટરમા ંનોંિાયેલ વાચંન ૫૩૭૭૪.૭ જે બેટરી 
મોડ પર નોંિાયેલ છે, તે મીટરનુ ંછેલ્્ુ ંરીરડિંગ છે.  

૩.૭. અરજદારનો વીજ વપરાર્ નીચે મજુબ છે.  
 Consumer No. 35234/00492/9. 
 Name: Shri Bhagvanji Ramaji  
 Meter No. PG723199 
 Date of release of connection: 10.04.1992. 
  

Month/ 
year 

2015 2016 2017 2018 

C.R. Status Units C.R. Status Units C.R. Status Units C.R. Status Units 

Jan-Feb. 5005  295 5380  0 372  112 510  110 

Mar.-Apr. 5012  7 5380  0 400  28 510  0 

May-June 5012  0 5380  0 400  0 580  70 

July-Aug 5012  0 5380  0 400  0    

Sept.-Oct. 5362  350 5880  500 400 L 130    

Nov.-Dec. 5380  18 260 C 256 400  0    

Bi-monthly 

average 
consumption 

 

111 

 

126 

 

45 

 

60 

  

૩.૮. ફોરમના હકુમ મજુબ અરજદાર પાસેથી વીજલબલની રકમ વસલુ કરવાપાત્ર છે. 
:::ચકુાદો::: 

૪.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલા 
દસ્તાવેજી પરુાવાઓને આિારે નીચે મજુબના ધનણયય ઉપર આવુ ંછુ.ં 

૪.૧. અરજદાર ૭.૫ હોસયપાવરનુ ંAg. Tariff નુ ંખતેી ધવષયક વીજ જોડાણ િરાવે છે.  
૪.૨. તા.૧૦.૧૧.૧૬ ના રોજ સામાવાળા વીજ કંપનીના મીટર રીડર દ્વારા મીટરનુ ંવાચંન ૫૮૮૦ યધુનટ 

નોંિવામા ં આવેલ છે. તા. ૧૪.૧૧.૧૬ ના રોજ અરજદારને ૫૮૮૦ – ૫૩૮૦= ૫૦૦ યધુનટનુ ં  
વીજલબલ આપવામા ંઆવેલ છે.   

૪.૩. તા.૧૭.૧૧.૧૬ ના મીટર બદલવાના ફોમય મજુબ No Display ના કારણોસર તેમજ મીટર રીડરના 
રીપોટયના આિારે મીટર બદલવામા ં આવેલ છે, જેમા ં મીટરના રીરડિંગ No Display હઠેળ 
મેળવવામા ંઆવેલ નથી. 

૪.૪. પેરા ન.ં ૩.૩ મજુબ સામાવાળાની લેબોરેટરીમા ંમીટરને બેટરી મોડ પર વાચંન કરવામા ંઆવેલ 
છે, જેમા ં૦૫૩૭૭૪.૭ Kwh  દર્ાયવેલ છે. સામાવાળાએ મીટરના રીરડિંગમા ંબેટરી મોડ પરના 
વાચંનના ફોટોગ્રાફ પણ રજૂ કરેલ છે.  

૪.૫. મીટર કંપની L&G દ્વારા સદર મીટરની વધ ુચકાસણી બાદ મીટરની ધવગતો સામાવાળાને તા. 
૨૩.૦૮.૧૮ ના પત્ર દ્વારા મોકલી આપેલ છે.  

 L&G make meter, Sr.No.PG448300 (10-60 Amp.) firmware of the meter has 
been corrupted and further downloading of meter is not possible. Meter 
declared defective and beyond economical repair and can be scraped. 

 



  Case No.95/2018 

  Page 5 of 5 
 

 મીટર કંપનીએ તા.૦૬.૦૯.૧૮ ના e-mail દ્વારા સદર મીટરમા ં તા.૧૫.૧૨.૧૮ ના રોજ બેટરી      
મોડ પર મેળવાયેલ મીટર રીરડિંગ ૫૩૭૭૪.૭ Kwh ને મીટરના છેલ્લા વાચંન તરીકે માન્યતા      
આપેલ છે. 

૪.૬. તા.૧૦.૧૧.૧૬ ના રોજ મીટર રીડર દ્વારા નોંિવામા ંઆવેલ મીટરનુ ંવાચંન ૫૮૮૦Kwh છે, જ્યારે 
સદર મીટરને તા.૧૭.૧૧.૧૬ ના રોજ બદલવામા ંઆવેલ છે, જે દરમ્યાન બેટરી મોડમા ંમેળવાયેલ 
મીટર વાચંન ૫૩૭૭૪.૭ Kwh છે. આમ સાત રદવસમા ંમીટરનો વીજ વપરાર્ ૪૭૮૯૪ Kwh 

નોંિાયેલ છે. અરજદારનો વીજભાર ૭.૫ હોસય પાવર છે. અરજદારના કરારીત વીજભાર ૭.૫ હોસય 
પાવર મજુબ સાત રદવસના સમયગાળા દરમ્યાન ૪૭૮૯૪ યધુનટનો વીજ વપરાર્, અરજદાર જો 
સતત વીજ વપરાર્ કરે તો પણ, ર્ક્ય નથી. 

 આમ, મીટર દ્વારા નોંિાયેલ વીજ વપરાર્મા ંઅથવા મીટર રીડર દ્વારા નોંિવામા ંઆવેલ મીટર 
રીરડિંગમા ંભલૂ હોઈ ર્કે તેમ જણાય છે.  

૪.૭. પેરા ન.ં ૪.૫ મા ંમીટર કંપની L&G દ્વારા મીટરને defective જાહરે કરાયેલ છે.  
૪.૮. પેરા ન.ં ૩.૭ મા ંઅરજદારનો વીજ વપરાર્ તથા સરેરાર્ વીજ વપરાર્ નોંિવામા ંઆવેલ છે, 

જેને ધ્યાને લતેા ં તેમજ મીટર કંપનીના રીપોટય મજુબ મીટર defective  જાહરે થયે્ુ ં હોઈ, 
અરજદારને આવા સજંોગોમા ંગજુરાત ધવદ્યતુ ધનયતં્રક આયોગના જાહરેનામા ન.ં૪/૨૦૧૫ ની 
કલમ ૬.૫૮ મજુબ વીજલબલની ગણતરી કરવી પડે. 

૪.૯. પેરા ન.ં ૩.૭ મા ંઅરજદારનો વીજ વપરાર્ નોંિવામા ંઆવેલ છે. અરજદારનો વીજ વપરાર્ 
અધનયધમત છે, જેનો આિાર લઈને વીજ વપરાર્નુ ંમલુ્યાકંન કરી કોઈપણ ધનણયય પર આવી 
ર્કાય તેમ નથી. વધમુા ંસામાવાળા દ્વારા સદર વીજ જોડાણના વીજ સ્થાપનના મીટરની ચકાસણી 
અગાઉ કરી હોય તેવા કોઈ પરુાવા પણ રજૂ કરેલ નથી. 

 મીટરનો MRI data પણ મેળવી ર્કાયેલ નથી. પેરા ન.ં ૪.૫ મજુબ મીટરને defective જાહરે 
કરેલ હોઈ, આવા સજંોગોમા ંસામાવાળા દ્વારા આપવામા ંઆવેલ પરુવણી વીજલબલ વસલુવાપાત્ર 
બનતુ ંનથી, જેથી સદર પરુવણી વીજલબલ રદ્દ કરવાપાત્ર છે. પેરા ન.ં૪.૮ મા ંનોંધ્યા મજુબ,   
મીટર ખામીયકુ્ત હોઈ, કલમ ૬.૫૮ મજુબ, અરજદારને વીજલબલ આપવાનુ ંરહરેે્. કરેલ કાયયવાહી 
અંગેનો રીપોટય આ કચેરીને રદન ૩૦ મા ંમોકલવાનો રહરેે્. 

૪.૧૦. આથી પેરા ન.ં૪.૯ મજુબ હકુમ કરવામા ંઆવે છે.  
૪.૧૧. ખચય અંગે કોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૧૨. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરવામા ંઆવે છે. 
   
 
         (રદલીપ રાવલ) 
         ધવદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા. ૧૩.૧૨.૨૦૧૮. 


