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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં ૩૮/૨૦૧૮ 

અરજદાર : શ્રીમતિ કલ્પનાબેન મેહલુભાઈ પચંાલ 
   ફ્લેટ ન.ં૫, ભોંયિળિયે, કલ્પકૃતિ, “સી” ળબલ્ડીંગ, સોનાનગર, 

   ધરમપરુ રોડ, અબ્રામા, વલસાડ-૩૯૬૦૦૨. જી.વલસાડ. 
રજૂઆત કરિાર: શ્રીમતિ કલ્પનાબેન મેહલુભાઈ પચંાલ  

શ્રી મેહલુભાઈ પચંાલ  

 

વિરૂધ્ધ 

સામાિાળા : નાયબ ઈજનેર 
   દળિણ ગજુરાિ વીજ કંપની ળલતમટેડ 
   પેટા-તવભાગીય કચેરી (ઈસ્ટ),વલસાડ-૩૯૬૦૦૨.  
રજૂઆત કરિાર: શ્રી કે.આર.પટેલ, નાયબ ઈજનેર,ડીજીવીસીએલ, વલસાડ પે.તવ.કચેરી.     

 
::: રજૂઆિ::: 

૧.૦. અરજદારે, દળિણ ગજુરાિ વીજ કંપની ળલતમટેડ, સરુિના ગ્રાહક ફરરયાદ તનવારણ ફોરમની 
ફરરયાદ ન.ં૨૦૭/૨૦૧૭-૧૮ અન્વયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૫૧૨૬ િા.૧૭.૦૩.૨૦૧૮ ના હકુ્મથી 
નારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆિ કરેલ છે. જે રજૂઆિને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
ન.ં૩૮/૨૦૧૮ થી નોંધેલ છે. આ કેસની સનુવણી િા.૧૪.૦૬.૧૮ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ, 
પરંત ુ સામાવાિા હાજર રહલે નહીં. સદર કેસની બીજી સનુવણી િા.૨૧.૦૬.૧૮ ના રોજ 
રાખવામા ંઆવેલ. 

૨.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મજુબ રજૂઆિ કરી. 
૨.૧. અરજદાર ગ્રાહક ન.ં ૦૦૭૦૮/૧૩૨૦૦/૬ થી સામાવાિા વીજ કંપનીનુ ંવીજ જોડાણ અબ્રામ 

તવસ્િારમા ંધરાવે છે. સામાવાિા વીજ કંપની દ્વારા જે િે સમયે વીજ જોડાણ આપિી વખિે 
સીમકો કંપનીનુ ંમીટર ન.ં૩૩૦૨૨૧૭૬૪૬ વર્ષ ૨૦૧૦ થી ફાિવવામા ંઆવેલ છે. સામાવાિા 
વીજ કંપનીના મીટર રીડર દ્વારા સ્થિ પર આવી મીટર રીરડિંગ કરી ળબલો આપવામા ંઆવિા ં
હિા,ં જે વીજળબલો અરજદારે તનયતમિ ભરપાઈ કરેલ છે. સામાવાિા કંપની દ્વારા રજૂ 
કરવામા ં આવેલ Consumer Ledger copy મજુબ વીજ વપરાશના યતુનટની નોંધણી 
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કરવામા ં આવેલ છે, જે મજુબ િા.૧૦.૦૭.૧૭ મજુબ મીટરના યતુનટ ૨૦૬૫૩ નોંધાયેલ 
દશાષવેલ છે. 

૨.૨. સામાવાિા દ્વારા િા.૦૩.૦૮.૧૭ ના રોજ મીટરને ચકાસણી માટે લઈ જવામા ંઆવેલ, િે 
વખિે મીટરમા ં ૨૦૬૫૩ યતુનટ નોંધાયેલ હિા. ત્યારબાદ જૂના મીટરની તવગિ િરીકે જે 
રીપોટષ િૈયાર કરવામા ંઆવેલ િેમા ંમીટર રીરડિંગના ખાનામા ં૦૮૬૮૭૮ દશાષવવામા ંઆવેલ 
છે, અને આ રીિે વીજ વપરાશ સબંધંી ભલૂ થયેલ છે. 

૨.૩. અરજદારના જૂના મીટરની ચકાસણી િા.૨૨.૧૨.૧૭ ના રોજ કરવામા ંઆવેલ, જેમા ંનોંધવામા ં
આવેલ તવગિ નીચે મજુબ છે. 

 (૧) મીટરની સ્સ્થતિ બરાબર છે. 
 (૨) તસલોની તસલીંગ પધ્ધતિ બરાબર છે. 
 (૩) ગ્રાહકે વીજચોરી કયાષ હોવાના કોઈ પરુાવા મિિા નથી. 
 (૪) વીજ મીટરનો accuracy test લેિા ંિેનુ ંપરરણામ permissible limit મા ંછે.  
 (૫) જૂના મીટરની તવગિ નીચે મજુબ છે. 
  Make:       Simco.  Sr.No.: 3302217646 
  Reading:   8687.8 Kwh. 
 

 ઉપયુષક્િ હકીકિ જોવામા ંઆવે િો િપાસણી અહવેાલ બનાવવામા ંઆવેલ જેમા ંમીટરનુ ં
રીરડિંગ ૮૬૮૭૮ ખોટી રીિે લખવામા ંઆવેલ છે. લેબોરેટરી ટેસ્ટીંગ મજુબ પણ સદર મીટરનુ ં
રીરડિંગ ૮૬૮૭.૮ છે. આ સજંોગોમા ંસદર મીટરનુ ંરીરડિંગ ૮૬૮૭૮-૨૦૬૫૩=૬૪૨૨૫ યતુનટનુ ં
વીજળબલ અરજદારને આપવામા ંઆવેલ છે, જે ખોટી રીિે અને ગેરકાયદેસર રીિે આપેલ 
છે.  

૨.૪. અરજદારે ફોરમના ચકુાદાની સામે નીચ ેમજુબના મદુ્દા ઉપસ્સ્થિ કયાષ: 
 (૧) અરજદારની રજૂઆિને યોગ્યરીિે લિમા ંલેવામા ંઆવેલ નથી.  

  (૨)     વીજમીટરના રીરડિંગમા ંજે ભલૂ ચાલી આવે છે િે અંગ ેફોરમે કોઈ ટેકનીકલ િપાસ 
યોગ્ય રીિે કરેલ નથી.  

(3) સામાવાિા વીજ કંપનીમા ંવીજ મીટરનુ ંરીરડિંગ ખાનગી એજન્સી દ્વારા કરવામા ંઆવે 
છે. વીજ રીરડિંગ લેવામા ંિતિ કરેલ છે, િેવી હકીકિ ફોરમે માની લીધેલ છે.  

(૪) લેબોરેટરી ટેસ્ટીંગમા ંસદર મીટરના રીરડિંગ લખવામા ંઆવેલ છે, જે નહી માનવા 
માટે ફોરમે કોઈ ચોક્કસ કારણ આપેલ નથી.  

(૫) વર્ષ ૨૦૧૦ થી ૨૦૧૭ ના સમયગાિા માટેના વધારાના યતુનટનુ ંવીજળબલ આપવાનુ ં
સામાવાિાનુ ં કૃત્ય માન્ય રાખવામા ં ફોરમે ભલૂ કરેલ છે. વીજ કાયદા અન્વયે 
અગાઉના છ માસ કરિા ંવધ ુસમયના વીજળબલ આપવા િે યોગ્ય અને વ્યાજબી 
નથી. છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી વધ ુસમયની લણેી રકમ વસલૂવા સામાવાિા હક્ક્દાર 
નથી. સદર હકીકિને ફોરમે ધ્યાનમા ંલીધેલ નથી.  
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(૬) અરજદારના મીટરમા ંકોઈ ખામી ન હિી, જે હકીકિ લિમા ંલવેામા ંઆવેલ છે. આ 
સજંોગોમા ંમીટર રીડરની ભલૂ હોવાની હકીકિ કાયદેસર રીિે પરૂવાર કરવાની રહ ે
છે, કારણકે િા.૦૩.૦૮.૧૭ ના રોજ અરજદારને આપવામા ંઆવેલ કબલૂાિનામામા ં
મીટર રીરડિંગના ખાનામા ંમીટર રીરડિંગ ૦૮૬૮૭.૮ દશાષવેલ છે, જ્યારે વીજળબલ સાથે 
મોકલેલ કબલૂાિનામામા ં ચેકચાક કરી મીટર રીરડિંગ ૦૮૬૮૭૮ દશાષવેલ છે. 
સામાવાિાએ ચેકચાક કરેલ હોય િે બાબિને ફોરમે લિમા ંલીધેલ નથી.  

(૭) અરજદારનુ ંમીટર ઉિારવામા ંઆવ્યુ ં ત્યારે ચકાસણી અહવેાલ ન.ં૧૨૫૧ અનસુાર 
મીટરનુ ંરીરડિંગ મિી રહ ેછે િેવુ ંદશાષવવામા ંઆવેલ છે, જે સજંોગોમા ંફોરમે મીટર 
રીરડિંગ ૮૬૮૭૮ યતુનટ ઠરાવવામા ંિતિ કરેલ છે. મીટરની error 0.39% દશાષવેલ 
છે, િે સજંોગોમા ંપણ મીટર રીરડિંગમા ંભલૂ થવાનો કોઈ પ્રશ્ન રહિેો નથી.  

(૮) અરજદારના  વીજ જોડાણમા ંપખંા, ટયબુ લાઈટ અને કોલ્ડ સ્ટોરેજ છે અને અરજદાર 
આઈસ્ક્રીમ વેચવાનો ધધંો કરે છે, જે મહદ્દઅંશે seasonal હોય છે. અરજદારના વીજ 
વપરાશના યતુનટ જે લેજરમા ંદશાષવેલ છે િે ધધંાકીય રીિે સહજ અને સ્વાભાતવક 
છે, જેને કાયમી ગણી શકાય નહીં. ફોરમ દ્વારા કરેલ સદર તનણષય યોગ્ય નથી.  

(૯) ખાનગી એજન્સીના મીટર રીડરે મીટર વાચંનમા ં ભલૂ કરી હોય િો િે માટેની 
જવાબદારી ખાનગી એજન્સીની રહ ેછે, અને અરજદારને આઠ વર્ષ પછી એક સામટંુ 
વીજળબલ આપવાથી અરજદારની નાણાકંીય વ્યવસ્થામા ં તવિપે થાય છે. આ 
સજંોગોમા ં સામાવાિાના આિેપોને કબલૂ રાખ્યા વગર અને તવલળંબિ ચાર્જ 
ચકુવવાની જવાબદારી અરજદારની નથી િેવુ ં ઠરાવી ભતવષ્યના આઠ વર્ષમા ં
કહવેાિા વધારાના યતુનટની રકમ વસલુવાનો આદેશ કરવાને બદલે આઠ વર્ષની 
રકમ આઠ માસમા ંચકુવી આપવા ફોરમે કરેલ આદેશ અયોગ્ય છે, અને રદ્દ થવા 
પાત્ર છે.  

૨.૫. િા.૨૭.૦૬.૧૮ ના રોજ અરજદારે નીચે મજુબ જણાવેલ. 
(૧) સામાવાિા વીજકંપનીના િા.૨૦.૦૬.૧૮ ના જવાબ પરત્વે પેરા ન.ં૪ ની તવગિે 

અરજદારે જણાવેલ કે લેબોરેટરી પરીિણ િા.૨૨.૧૨.૧૭ ના રોજ કરવામા ંઆવેલ 
છે, જે મજુબ વીજ મીટરનુ ં રીરડિંગ ૮૬૮૭.૮ દશાષવેલ છે જ્યારે સામાવાિા દ્વારા 
મીટરનુ ંવાચંન ૮૬૮૭૮ દશાષવેલ છે, જે ખોટુ છે.  

(૨) સામાવાિા વીજકંપનીના જવાબમા ંપેરા ન.ં૫ મા ંદશાષવેલ તવગિે ૬૪૨૨૫ યતુનટનુ ં
વીજળબલ આકારવામા ંઆવેલ છે, જે િદ્દન ખોટુ છે. િેની જગ્યાએ ૨૦૬૮૩ – ૮૬૮૭.૮ 
= ૧૧૯૯૫.૨ યતુનટનો િફાવિ આવે છે, જે અંગેની રકમ અગાઉ ભરાઈ ગયેલ 
હોવાથી, સદર રકમ અરજદારને સામાવાિા પાસેથી લવેાની થાય છે.  
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(૩) સામાવાિા વીજકંપનીના જવાબમા ંપેરા ન.ં૯ મા ંકરેલ રજૂઆિ પરત્વે સામાવાિા 
દ્વારા નવા મીટરની એવરેજ ૧૫૮૦ યતુનટ જણાવેલ છે જે ખોટુ છે. જ્યારે નવા 
મીટરનો સરેરાશ વીજ વપરાશ ૧૪૯૦ યતુનટ છે.            

૩.૦. સનુવણી દરમ્યાન સામાવાિાએ નીચે મજુબ રજૂઆિ કરી.  
૩.૧. અરજદાર, ફ્લેટ ન.ં૫, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, શોપ ન.ં૫, કલ્પકૃતિ, C-Building, અબ્રામા, વલસાડ 

ખાિે ૭.૫ રક.વોટનુ ંધધંાકીય હતે ુમાટેનુ ંNRGP tariff નુ ંથ્રી ફેઈઝ વીજ જોડાણ ગ્રાહક 
ન.ં૦૦૭૦૮/૧૩૨૦૦/૬, િા.૦૧.૦૯.૨૦૦૮ થી ધરાવે છે, િથા સદર વીજ જોડાણનો ઉપયોગ 
વર્ષ ૨૦૧૦ થી કરિા આવેલ છે.  

૩.૨. May-June billed in July,2017 દરમ્યાન ૩૫૦૦ યતુનટનો વીજ વપરાશ નોંધાિા,ં 
અરજદારે વીજ મીટર ફાસ્ટ ફરત ુ ં હોવાની ફરરયાદ કરેલ, જેના અનુસંધંાને અરજદારનુ ં
વીજમીટર િા.૦૩.૦૮.૧૭ ના રોજ કબલૂાિનામા ન.ં૧૩૩૭ થી બદલવામા ં આવેલ, અને 
બદલાયેલ મીટરને લેબોરેટરીમા ંચકાસણી અથે પેપર-પેક કરવામા ંઆવેલ. 

 મીટરની તવગિ નીચ ેમજુબ છે.  

 Make:  Simco.  Capacity: 3 x 10-20A  
 Sr.No.  3302217646  Reading: 86878  

મીટર બદલવાનુ ંકારણ:  ફાસ્ટ  મીટર 

 સ્થિ પર જોડાયેલ વીજભાર: પખંો- ૧ + ટયબુ લાઈટ-૨ િથા કોલ્ડ સ્ટોરેજ-૧  
૩.૩. િા.૨૨.૧૨.૧૭ ના રોજ સદર મીટરનુ ં લેબોરેટરી પરીિણ શીટ ન.ં૧૨૫૧ મજુબ કરવામા ં

આવેલ. સદર મીટરની accuracy 0.39% નોંધવામા ંઆવેલ છે. 
૩.૪. લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન વીજ મીટરની સ્સ્થતિ િથા સીલોની સ્સ્થતિ બરાબર માલમુ 

પડલે, િેમજ મીટરની accuracy permissible limit મા ંજણાયેલ િથા કોઈ ગરેરીતિના 
પરુાવા મિેલ ના હોઈ, મીટરનુ ંછેલ્લ ુવાચંન ૮૬૮૭૮ – અગાઉનુ ંવાચંન ૨૨૬૫૩ = ૬૪૨૨૫ 
KWh િફાવિ પેટેનુ ંવીજળબલ આકારવામા ંઆવેલ. 

૩.૫. સામાવાિા દ્વારા સ્થિ પર વીજ મીટર બદલિી વખિે િૈયાર કરવામા ંઆવેલ રીપોટષમા ં
વીજ મીટરનુ ંરીરડિંગ ૮૬૮૭૮ દશાષવવામા ંઆવેલ છે, પરંત ુસ્લીપ ઓફ પેનના લીધે ૮૬૮૭.૮ 
વચંાય છે. ત્યાર બાદ લબેોરેટરી ચકાસણીમા ં વીજ મીટરનુ ં રીરડિંગ ૮૬૮૭૮ દશાષવવામા ં
આવેલ છે. આમ વીજ મીટરમા ં નોંધાયેલ છેલ્લા મીટર રીરડિંગ મજુબ ૬૪૨૨૫ યતુનટનુ ં
વીજળબલ રૂ.૪,૫૨,૪૪૬.૫૫ આકારવામા ંઆવેલ છે. 

૩.૬. અરજદારના વીજ સ્થાપન પર ઘણા લાબંા સમયથી મીટર રીરડિંગ થયેલ નથી અને ખરેખર 
વીજ વપરાશ કરિા ંઘણો ઓછો વીજ વપરાશ દશાષવીને વીજળબલ આકારવામા ંઆવેલ છે.  
વીજ મીટર રીરડિંગ ખાનગી એજન્સી કરિી હોઈ, િેઓના મીટર રીડર દ્વારા મીટર રીરડિંગ 
લેવામા ંિતિ કરેલ છે. જેથી ઘણા લાબંા સમયનો વીજ વપરાશ વીજ મીટરમા ંaccumulate 

થયેલ છે. અરજદારની વીજ મીટર ફાસ્ટ ફરવાની અરજી બાદ વીજ મીટર બદલિા ંવીજ 
મીટરમા ંખરેખર નોંધાયેલ મીટર રીરડિંગ ધ્યાન પર આવેલ છે, જે બાબિે ખાનગી મીટર 



  Case No.38/2018 

  Page 5 of 9 
 

રીરડિંગ એજન્સીના ળબલની રકમમાથંી પેનલ્ટી પેટે રૂ. ૧,૧૮,૦૦૦/- કાપી નાખવામા ંઆવેલ 
છે.  

૩.૭. અરજદારને આપવામા ંઆવેલ વીજળબલની સામે અરજદારે િા. ૧૪.૦૨.૧૮ ના રોજ બેન્ક 
ઓફ બરોડાના ચેકથી રૂ. ૧,૫૧,૦૦૦/- રસીદ ન.ં૧૩૫૩ થી ભરાપાઈ કરેલ છે.  

૩.૮. અરજદારના વીજ સ્થાપન પરનો વીજ વપરાશ નીચે મજુબ છે. 
Sr. 

No. 

Billing period Present 

reading 

Past 

reading 

Consumption Status 

1 June billed in July,10 0 0 0  

2 May-June billed in July,10 0 0 0  

3 July-Aug. billed in Sept.10 1720 0 1720  

4 Sept.-Oct. billed in Nov.10  2840 1720 1120  

5 Nov.-Dec.10 billed in Jan.11 72 1 
5228 

8685 
2888 

C 

6 Jan,-Feb. billed in March,11 362 72 290 C 

7 March-Apr. billed in May,11 878 362 516  

8 May-June billed in July,11 1354 878 476  

9 July-Aug. billed in Sept..11 1789 1354 435  

10 Sept.-Oct. billed in Nov.11 1824 1789 35  

11 Nov.-Dec.11 billed in Jan.12 1824 1824 0  

12 Jan,-Feb. billed in March,12 1824 1824 0  

13 March-Apr. billed in May,12 1824 1824 0  

14 May-June billed in July,12 1824 1824 0  

15 July-Aug. billed in Sept.12 2064 1824 240  

16 Sept.-Oct. billed in Nov.12 2310 2064 246  

17 Nov.-Dec.12 billed in Jan.13 2581 2310 271  

18 Jan-Feb. billed in March,13 2855 2581 274  

19 March-Apr. billed in May,13 3109 2855 254  

20 May-June billed in July,13 3388 3109 279  

21 July-Aug. billed in Sept..13 3640 3388 252  

22 Sept.-Oct. billed in Nov.13 3828 3640 188  

23 Nov.-Dec.13 billed in Jan.14 3946 3828 118  

24 Jan,-Feb. billed in March,14 4059 3946 113  

25 March-Apr. billed in May,14 4210 4059 151  

26 May-June billed in July,14 4351 4210 141  

27 July-Aug. billed in Sept.14 4501 4351 150  

28 Sept.-Oct. billed in Nov.14 4686 4501 185  

29 Nov.-Dec. 14 billed in Jan.15 4829 4686 143  

30 Jan-Feb. billed in March,15 4976 4829 147  

31 March-Apr. billed in May,15 5211 4976 235  

32 May-June billed in July,15 5411 5211 200  

33 July-Aug. billed in Sept.15 5993 5411 582  

34 Sept.-Oct. billed in Nov.15 6486 5993 493  

35 Nov.-Dec. 15 billed in Jan.16 6931 6486 445  

36 Jan-Feb. billed in March,16 7429 6931 498  

37 March-Apr. billed in May,16 7939 7429 510  

38 May-June billed in July,16 9839 7939 1900  

39 July-Aug. billed in Sept.16 12259 9839 2420  

40 Sept.-Oct. billed in Nov.16 15774 12259 3515  

41 Nov.-Dec. 16 billed in Jan.17 16754 15774 980  

42 Jan-Feb. billed in March,17 17853 16754 1099  

43 March-Apr. billed in May,17 19153 17853 1300  

44 May-June billed in July,17 22653 19153 3500  

45 July-Aug. billed in Sept.17 1094 1 
22653 

1093 
0 

C 

46 Sept.-Oct. billed in Nov.17 2904 1094 1810  

47 Nov.-Dec. 17 billed in Jan.18 4253 2904 1349  
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48 Jan-Feb. billed in March,18 5697 4253 1444  

49 March-Apr. billed in May,18 7450 5697 1753  

અરજદારના વીજ સ્થાપન પર નવુ ંમીટર મકૂ્યા બાદ અરજદારનો સરેરાશ વીજ વપરાશ 
૧૫૮૦ યતુનટ નોંધાયેલ છે. 

૩.૯. અરજદારના વીજ મીટરમા ંનોંધાયેલ વીજ વપરાશ મજુબનુ ંવીજળબલ આકારવામા ંઆવેલ 
છે. લબેોરેટરી પરરિણ દરમ્યાન સદર મીટરમા ંકોઈ ખામી જોવા મિેલ નથી િથા વીજ 
મીટરની accuracy તનયિ મયાષદામા ં હોઈ, અરજદારને આપવામા ં આવેલ વીજળબલ 
ભરવાપાત્ર છે.  

                                 :::ચકુાદો::: 
૪.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે કરેલ રજૂઆિ િથા સામાવાિાની રજૂઆિ અને રજૂ કરાયેલા 

દસ્િાવેજી પરુાવાઓને આધારે નીચે મજુબના તનણષય ઉપર આવુ ંછ.ં 
૪.૧. અરજદાર, ગ્રાહક ન.ં૦૦૭૦૮/૧૩૨૦૦/૬ થી ૭.૫ રક.વોટ વીજભારનુ ંવીજ જોડાણ ધરાવે છે. 

સદર વીજ જોડાણ સામવાિા વીજ કંપની દ્વારા અગાઉ Shri Udayan Y. Shah ના નામ 
પર આપવામા ંઆવેલ, જેમા ં૩.૫ રક.વોટ થી ૭.૫ રક.વોટ વીજભાર િા.૨૬.૧૧.૧૦ ની અરજી 
પરત્વે મજુંર કરવામા ંઆવેલ. િા.૨૭.૧૨.૧૬ ના રોજ સદર વીજ જોડાણ હાલના અરજદારના 
નામ પર નામફેર કરવામા ં આવેલ છે. અરજદારની હાલની ફરરયાદ સામાવાિા દ્વારા 
િા.૩૦.૦૧.૧૮ ના રોજ નોટીસ મજુબ આપવામા ં આવેલ રૂ.૪,૫૨,૪૪૬.૫૫નુ ં વીજળબલ 
ભરપાઈ કરવાના સદંભષમા ંછે.   

૪.૨. અરજદારની મીટર ફાસ્ટ ફરત ુ ંહોવાની ફરરયાદના સદંભષમા ંપેરા ન.ં ૩.૨ મા ંદશાષવ્યા મજુબ 
શીટ ન.ં૧૩૩૭ મજુબ સામાવાિા દ્વારા મીટર બદલવામા ં આવેલ છે. સામાવાિાએ શીટ 
ન.ં૧૩૩૭ ની નકલ રજૂ કરેલ છે, જેમા ંમીટરનુ ંવાચંન ૦૮૬૮૭૮ Kwh નોંધેલ છે, જ્યારે 
અરજદાર િરફે રજૂ કરવામા ંઆવેલ શીટ ન.ં૧૩૩૭ની નકલમા ંઅન્ય તવગિો બરાબર છે, 

જ્યારે મીટરનુ ંવાચંન ૦૮૬૮૭.૮ KWh દશાષવેલ છે, જેમા ંનોંધવામા ંઆવેલ મીટર રીરડિંગ 
૮૬૮૭.૮ કે ૮૬૮૭૮ અંગે તવવાદ ઉપસ્સ્થિ થયેલ છે. લબેોરેટરીના ચકાસણી અહવેાલ શીટ 
ન.ં૧૨૫૧ મા ંકરવામા ંઆવેલ નોંધ મજુબ મીટરનુ ંરીરડિંગ ૮૬૮૭.૮ સ્પષ્ટ દશાષવેલ હોય િેમ 
જણાય છે. મીટરના સીલોની સીલીંગ પધ્ધતિ િથા મીટરની સ્સ્થતિ બરાબર હોવાનુ ંLab-

sheet મા ંનોંધ કરેલ છે. સદર મીટરને બેંચ પર ચડાવી accuracy test લેિા ંમીટરની 
Error -0.39% નોંધેલ છે, જે permissible limit મા ંછે. મીટરમા ંગેરરીતિ અંગેના કોઈ 
પરુાવા મિેલ નથી, િેમ અવલોકન કરવામા ંઆવેલ છે.  

૪.૩. સામાવાિા દ્વારા મીટર Sr.No. 3302217648નો photocopy રજૂ કરેલ છે જે મજુબ 
મીટરનુ ંવાચંન નીચ ેમજુબ છે.  

 
 

 સદર મીટરમા ંમીટરનુ ંવાચંન 6 digit મજુબ છે.  
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૪.૪. ફોરમના હકુમના પેરા ન.ં૫ મા ં દશાષવ્યા મજુબ લબેોરેટરી ચકાસણી અહવેાલમા ં મીટર 
વાચંનની નોંધ ૮૬૮૭.૮ લખાયેલ છે, જેને human error િરીકે ગણવામા ંઆવેલ છે, અને 
ખરેખર મીટરનુ ંવાચંન ૮૬૮૭૮ ને યોગ્ય ઠેરવવામા ંઆવે છે.  

૪.૫. અરજદારની વીજ મીટર ફાસ્ટ ફરવાની અરજી અન્વયે સામાવાિા દ્વારા મીટર બદલ્યા બાદ 
ખરેખર મીટરનુ ંવાચંન સાચી રીિે નોંધેલ હોય િેમ જણાત ુનથી િથા લબેોરેટરી ચકાસણી 
મજુબ પણ મીટર વાચંનની સાચી હકીકિ નોંધવામા ંઆવેલ હોય િેમ જણાત ુ ંનથી. 

 ઉપયુષક્િ પેરા ન.ં૪.૩ મા ંકરેલ અવલોકન મજુબ મીટરનુ ંખરેખર વાચંન ૮૬૮૭૮ જણાઈ 
આવે છે. લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન સદર તવવારદિ મીટરનુ ંબાહ્ય અવલોકન, મીટરની 
accuracy િથા મીટરના સીલની પરરસ્સ્થતિ વગેરેની નોંધ કરવામા ંઆવેલ છે. સદર મીટર 
Simco company  નુ ંElectro Mechanical meter છે જેમા ંમીટરના આંિરીક ભાગોનુ ં
અવલોકન લેબોરેટરીમા ં કરવામા ં આવેલ નથી. સામાવાિા દ્વારા નોંધવામા ં આવેલ 
િા.૧૦.૦૭.૧૭ મજુબ મીટરનુ ંવાચંન ૨૨૬૫૩ યતુનટ છે. ત્યાર બાદ િા.૦૩.૦૮.૧૭ ના રોજ 
મીટરને બદલિી વખિે સામાવાિાના અવલોકન મજુબ ૮૬૮૭૮ છે. આ સજંોગોમા ંમીટરમા ં
નોંધાયેલ વીજ વપરાશ ૬૪૨૨૫ યતુનટને ધ્યાને લેિા ંમીટરના આંિરરક ભાગોનુ ંઅવલોકન 
કરવુ ંજરૂરી બને છે. મીટરના train gear ની પરરસ્સ્થતિના અવલોકન દ્વારા મીટરના રીરડિંગ 
ખરેખર વીજ વપરાશ મજુબ છે કે કેમ, કે પછી train gear ની ખરાબીના કારણે મીટરના 
વાચંનમા ંફેરફાર થયેલ છે, િે નક્કી કરવુ ંઅગત્યનુ ંછે. લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન સદર 
બાબિને નજરમા ંરાખી મીટરની ચકાસણી કરવામા ંઆવેલ નથી. આમ, મીટર ફાસ્ટ ફરવાની 
અરજી અન્વયે, સદર તવવારદિ મીટરનુ ંસપંણૂષ અવલોકન કરવામા ંઆવેલ હોય િેમ સાળબિ 
થત ુનથી.  

૪.૬. સદર તવવારદિ મીટર Sr.No. 3302217646 અરજદારના વીજ સ્થાપન પર વર્ષ ૨૦૧૧ 
થી સ્થાતપિ કરેલ હોય િેમ PRT-145 Consumer Ledger પરથી ફળલિ થાય છે. પેરા 
ન.ં ૩.૮ મા ંદશાષવ્યા મજુબ સદર વીજ જોડાણમા ંવીજ વપરાશ પણ નોંધવામા ંઆવેલ છે, 

જે મજુબ વર્ષ ૨૦૧૧ થી જુલાઈ,૨૦૧૬ સધુી અરજદારના સદર વીજ મીટરનુ ંવાચંન 4 digit 

મજુબ નોંધવામા ંઆવેલ છે. ત્યારબાદ મીટરનુ ંવાચંન સપ્ટેમ્બર,૨૦૧૬ થી જુલાઈ,૨૦૧૭ 
દરમ્યાન 5 digit મજુબ નોંધવામા ંઆવેલ છે. અરજદારનો વીજ વપરાશ May-June 

billed in July,2016 મા ં ૧૯૦૦ યતુનટ િથા ત્યાર બાદ  May-June billed in 

July,2017 મા ં૩૫૦૦ યતુનટની આસપાસ નોંધાયેલ છે. અરજદારનો વાતર્િક સરેરાશ વીજ 
વપરાશ નીચે મજુબ નોંધાયેલ છે. 

 વર્ષ ૨૦૧૩: ૨૫૩ યતુનટ.  વર્ષ ૨૦૧૬: ૧૫૪૮ યતુનટ 

 વર્ષ ૨૦૧૪: ૧૪૩ યતુનટ  વર્ષ ૨૦૧૭: ૧૬૩૦ યતુનટ 

 વર્ષ ૨૦૧૫: ૩૦૦ યતુનટ    
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૪.૭. અરજદારે િા.૧૩.૧૦.૧૬ નુ ંinvoice રજૂ કરેલ છે, જેમા ંઅરજદારે refrigeration system 

install  કરવા અંગેના purchase bill ની કોપી રજૂ કરેલ છે.   Refrigeration System 

(cold room) નુ ંinvoice અરજદારના નામે છે, પરંત ુિેમા ંઅંદર વીજભાર અંગેની તવગિ 
દશાષવેલ નથી. સદર તવગિને ધ્યાને લેિા,ં િેમજ વીજ મીટર બદલિી વખિે દશાષવેલ 
વીજભારની તવગિોને ધ્યાને લિેા,ં Refrigeration System October,2016 પછીથી 
સ્થાતપિ કરેલ હોય િેમ કહી શકાય. અરજદારના વીજ વપરાશની તવગિને ધ્યાને લેિા ં
માસ નવેમ્બર,૨૦૧૬ અને ત્યારબાદ વીજ વપરાશ અગાઉના વર્ોના વીજ વપરાશની 
સાપેિમા ંવધ ુનોંધાયેલ હોય િેમ જણાય છે. 

 ૪.૮. સામાવાિા વીજ કંપની દ્વારા િથા ફોરમના હકુમમા ંનોંધ કયાષ મજુબ મીટર વાચંન એજન્સી 
દ્વારા મીટર વાચંનમા ંકરવામા ંઆવેલ ભલૂના કારણે સદર વીજ યતુનટ, જે મીટરમા ંમીટર 
બદલિી વખિે નોંધાયેલ છે પરંત ુજેન ુવીજ ળબલીંગ કરવામા ંઆવેલ નથી અને જે કારણોસર 
સામાવાિા દ્વારા સદર પડિર ૬૪૨૨૫ યતુનટનુ ંવીજળબલ અરજદારને આપવામા ંઆવેલ છે. 
સદર યતુનટનો વીજ વપરાશ અરજદાર દ્વારા ખરેખર કરવામા ંઆવેલ છે કે કેમ િે નક્કી 
કરવા અથે અરજદારના વીજ સ્થાપન પર જોડાયેલ વીજભારને ધ્યાને લઈ નીચે મજુબનુ ં
અવલોકન કરી શકાય. 
(૧) અરજદારના સ્થાપન પરના વીજ મીટરની િમિા ૧૦-૨૦ એમ્પીયર છે. અરજદારે 

રજૂ કરેલ Refrigeration system ની invoice ને ધ્યાને લિેા ંસદર મીટર સિિ 
૨૦ એમ્પીયર નો લોડ નોંધે િેવા સજંોગોમા ંઓક્ટોબર,૨૦૧૬ થી જુલાઈ,૨૦૧૭, 

એટલે કે મીટર બદલવા સધુીના ગાિામા,ં કુલ ૧૦ માસમા ંનીચે મજુબ વીજ વપરાશ 
નોંધાઈ શકે.       

 √3 VI CosØ (Considering P.F. 0.9) 
 = 1.73 x 230V x 20Amp. x 0.9 x 24 hr. x 30 days x 10 months 
 = 51558 KWh  

 જ્યારે અરજદારના વીજ સ્થાપન પરના મીટરમા ં ૬૪૨૨૫ યતુનટ વીજ વપરાશ 
િા.૧૦.૦૭.૧૭ થી િા. ૦૩.૦૮.૧૭ ના મીટર વાચંન મજુબ નોંધાયેલ છે. આમ 
નોંધાયેલ વીજ વપરાશ મીટરની તનરદિષ્ટ કરેલ િમિા કરિા ં વધ ુ પ્રમાણમા ં
નોંધાયેલ છે. ઈલેક્રો મીકેનીકલ મીટરની સપંણૂષ ખરાઈ સામાવાિાની લેબોરેટરી 
દ્વારા કરવામા ંઆવેલ નથી.    

 અરજદારનો ધધંો seasonal આધારીિ હોઈ, વીજ વપરાશમા ંબદલાવ આવી શકે 
િેમ માની શકાય. અરજદારે રજૂ કરેલ purchase invoice મજુબ ઓક્ટોબર,૨૦૧૬ 
બાદ Refrigeration System સ્થાતપિ કયાષ બાદ વીજ વપરાશમા ં વધારો 
અગાઉના વીજ વપરાશ કરિા ંવધ ુનોંધાયેલ જણાય છે.  

(૨) સામાવાિા વીજ કંપની દ્વારા કરવામા ંઆવેલ વીજ ળબલીંગ મજુબ િા.૧૦.૦૭.૧૭ 
નુ ંમીટર વાચંન ૨૨૬૫૩ અને િા.૦૩.૦૮.૧૭ નુ ંમીટર વાચંન ૮૬૮૭૮ ને ધ્યાને 
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લેવામા ંઆવે િો ૬૪૨૨૫ યતુનટ વીજ વપરાશ િા.૧૦.૦૭.૧૭ થી િા.૦૩.૦૮.૧૭ ના 
સમયગાિા દરમ્યાન, એટલ ેકે ૨૪ રદવસના સમયગાિા દરમ્યાન થયેલ છે, એટલ ે
કે પ્રતિરદન ૨૭૬૦ યતુનટ વીજ વપરાશ કરવામા ંઆવેલ છે, જે અરજદારના વીજ 
સ્થાપન પર સ્થાતપિ ૭.૫ રક.વોટ વીજભાર મજુબ શક્ય જણાિો નથી. આ સજંોગોમા ં
સામાવાિા દ્વારા અરજદારને આપવામા ં આવેલ ૬૪૨૨૫ યતુનટનુ ં વીજળબલ 
અરજદાર દ્વારા ખરેખર કરવામા ંઆવેલ વીજ વપરાશ મજુબ ન હોઈ, માન્ય રાખી 
શકાય નહીં.  

૪.૯. સામાવાિા વીજ કંપની દ્વારા અરજદારની સદર વીજળબલ અંગેની ફરરયાદ અન્વયે મીટરનુ ં
વાચંન કરિી ખાનગી એજન્સીના ભલૂના કારણે સદર કેસમા ંખરેખર વીજ વપરાશ મજુબ 
વીજળબલ અરજદારને આપવામા ંઆવેલ નથી, જે અંગનેા ંકારણો દશાષવિા પરુાવા રજૂ કરેલ 
નથી. અરજદારના વીજ જોડાણ પરનો વીજ વપરાશનો અભ્યાસ કરિા ંમીટર વાચંનની 
સ્સ્થતિ િથા મીટર સ્થાતપિ કયુું ત્યારથી નોંધાયેલ વીજ વપરાશ, એટલે કે વર્ષ ૨૦૧૧ થી 
ખામીભયાષ વીજળબલ આપવામા ંઆવે છે, િેવુ ંસાળબિ કરિા કોઈ પરુાવા રજૂ કરેલ નથી. 
સામાવાિાએ સદર તવવારદિ મીટર સ્થાતપિ કરેલ િે વખિનો રીપોટષ િથા ત્યાર બાદ 
અરજદારના વીજ સ્થાપન પર સમયાિંરે મીટર ચકાસણી કરેલ હોય િેવા પરુાવા પણ રજૂ 
કરેલ નથી. સામાવાિાએ રજૂ કરેલ અરજદારના વીજ વપરાશની તવગિોને ધ્યાને લેિા ં
૬૪૨૨૫ યતુનટ વીજ વપરાશનુ ંવીજળબલ, અરજદારના કરારીિ વીજભાર ૭.૫ રક.વોટ મજુબ, 
મીટરમા ં ૨૪ રદવસના સમયમા ં નોંધાયેલ હોય િેવુ ં માની શકાય િેમ નથી. ઉપયુષક્િ 
અવલોકનના આધારે અરજદારને આપવામા ંઆવેલ સદર વીજળબલ રદ્દ થવા પાત્ર છે.  

૪.૧૦. સામાવાિાને આથી આદેશ આપવામા ંઆવે છે કે અરજદારને મીટર બદલ્યા બાદ નવા 
મીટરમા ંનોંધાયેલ વીજ વપરાશને આધારે િા.૧૦.૦૭.૧૭ થી મીટર બદલ્યા િા.૦૩.૦૮.૧૭ 
ના સમયનુ ંસરેરાશ વીજળબલ આપવુ.ં  

૪.૧૧. આથી આ રીિે પેરા ન.ં ૪.૧૦ મજુબ હકુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૧૨. ખચષ અંગ ેકોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૧૩. અરજદારની અરજી/રજૂઆિ આ સાથે ફેંસલ કરવામા ંઆવે છે. 
    
 
         (રદલીપ રાવલ) 
         તવદ્યિુ લોકપાલ 
          ગજુરાિ રાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
િા.૦૩.૦૭.૨૦૧૮. 


