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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 

વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૧૧/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી પકંજભાઇ દદિેશભાઇ પટેલ 

   ૧૧૪, ઉમા ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટ્ટેટ, બામરોલી, સરુત.   
 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી જગદીશકુમાર પ્રહલાદભાઈ પટેલ, અવિકૃત પ્રવતવિવિ  
 

વિરૂધ્િ 

સામાિાળા : િાયબ ઇજિેર, 

દક્ષક્ષણ ગજુરાત િીજ કંપિી ક્ષલવમટેડ, 

પેટા-વિભાગીય કચેરી, બામરોલી. સરુત. 
 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી એ.િી.ગામીત, િાયબ ઈજિેર, ડીજીિીસીએલ, બામરોલી.  

 

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

ફોરમિી ફદરયાદ િ.ં૧૬૮/૨૦૧૬-૧૭ િા તા. ૦૭.૦૧.૨૦૧૭ િા હુકમથી િારાજ થઇ અતે્ર 
રજૂઆત કરેલ છે.જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૧૧/૨૦૧૭થી 
િોંિેલ છે. આ કેસિી સિુાિણી તા. ૦૨.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ.  

૨.૦. સિુાિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે સામાિાળા ધ્િારા આપિામા ંઆિેલ પરુિણી બીલ રૂ. ૧૧૪૭૭/- િી સામે 

િાિંો ઉઠાિી ફોરમમા ંફદરયાદ િોંિાિેલ. ફોરમ ધ્િારા કરિામા ંઆિેલ હુકમથી અસતંોષ 
વ્યક્ત કરી અરજદારે જણાિેલ કે ફોરમ ધ્િારા અરજદારિા િીજસ્ટ્થાપિિા ટેસ્ટ્ટ રીપોટટ િે 
ધ્યાિે લેિામા ંઆિેલ િ હોઈ, ફોરમિો હુકમ માન્ય ગણી શકાય િહી.  

૨.૨. અરજદારે િીજ જોડાણિા સ્ટ્થળિો ટેસ્ટ્ટ રીપોટટ  સામાિાળાિે રજૂ કરેલો હોઈ સામાિાળા 
ધ્િારા િીજ ઘટાડા મજુબ િિા મીટરિા િીજ િપરાશિે ધ્યાિે િ લેતા ંસદર ફદરયાદ 
ઉભી થયેલ છે, જેથી અરજદારે પરૂિણી બીલિી રકમ ભરિા પાત્ર િથી. 
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૨.૩. અરજદારે જણાિેલ કે હાલિી સદર ફદરયાદ અન્િયે સદર િીજ જોડાણનુ ં વિયવમત 
િીજબીલિી રકમ સામાિાળા સ્ટ્િીકારે તથા તેિી પર વિલબંીત ચાર્જિી ગણતરી કરી 
તેિી િસલુાત િ કરે. વિદ્યતુ લોકપાલિો હુકમ િ આિે તયા ંસિુી તે મજુબિો હુકમ કરિા 
અરજદારે વિિતંી કરી.   

૩.૦. સિુાિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર ઉમા ઈન્ટસ્ટ્રીયલ એસ્ટ્ટેટ, બામરોલી, સરુત ખાતે ઔદ્યોગીક હતે ુમાટેનુ ંNRGP 

ટેરીફ અન્િયેનુ ંિીજ જોડાણ, ગ્રાહક િ.ં 18204/24028/7 તા. ૨૩.૧૦.૨૦૧૦ થી િરાિે 
છે. સદર િીજ જોડાણિો કરારીત િીજભાર 13 KW છે.  

૩.૨. તા. ૨૭.૦૮.૨૦૧૬ િા રોજ ચેદકિંગ શીટ િ.ં ૨૪૫૪ થી અરજદારનુ ંસદર િીજ જોડાણ 
અરજદારિા સદર મીટરનુ ં દડસપ્લે બિં હોિાિી ફદરયાદિા આિારે સદર િીજ મીટર  
ફોલ્ટી હોિાથી બદલિામા ંઆિેલ. સદર િીજસ્ટ્થાપિ પર જોડેલ િીજભાર 10 HP છે.  

 િિા તથા જુિા મીટરિી વિગત િીચે મજુબ છે.  
Particulars New Meter Old meter 

Make L&T L&T 

Sr.No. DGLT120473 10198537 
Capacity 3x10-60 Amp. 10-60 Amp. 
Type ER 300P ER 300P 

Revolution 450 416.66 
Reading 16077.49 No display 

     
3.3. તા. ૦૩.૧૦.૨૦૧૬ િા રોજ સદર મીટરિે સામાિાળાિી પીપલોદ વિભાગીય કચેરી ખાતે 

આિેલ લેબોરેટરીમા ંશીટ િ.ં ૨૮૪૫ થી ચકાસણી કરિામા ંઆિેલ અિે પ્રવતવિવિિી 
હાજરીમા ંસદર મીટરિે ટેસ્ટ્ટીંગ બેચ પર ચડાિી સપ્લાય આપીિે જોતા ંમીટરિી દડસ્ટ્પ્લે 
બિં જણાયેલ. મીટરિો MRI data મેળિી શકાયેલ િથી.  

૩.૪. અરજદારિા સદર મીટરનુ ંરીદડિંગ મળી શકેલ િ હોઈ સદર મીટરિે ખામીયકુ્ત ગણી 
તેિો સમયગાળો તા.૧૬.૦૭.૨૦૧૬ થી મીટર બદલ્યા તા.૨૭.૦૮.૨૦૧૬, કુલ ૪૨  દદિસ 
ગણી શકાય. સદર િીજ વમટરમા િોંિાયેલ િીજ િપરાશ,એટલે કે તા.૧૬.૦૪.૨૦૧૬ થી 
૧૬.૦૭.૨૦૧૬ િા સમયગાળા દર્યાિ ૯૧ દદિસમા ંિોંિાયેલ િીજ િપરાશ ૧૩૨૬૦ 
યવુિટ, એટલે કે ૧૪૫ યવુિટ પ્રવત દદિસ પ્રમાણે સદર મીટરિા ખામીયકુ્ત ૪૨ દદિસિા 
સમય માટે ૬૦૯૦ યવુિટ – ૪૪૨૦ યવુિટ (મીટરમા ંિોંિાયેલ િીજ િપરાશ) = ૧૬૭૦ 
યવુિટનુ ં પરુિણી બીલ રૂ. ૧૧૪૪૬.૫૩ નુ ં તા.૦૪.૦૧.૨૦૧૭િા રોજ અરજદારિે 
પાઠિિામા ંઆિેલ. 

૩.૫. અરજદારિો િીજ િપરાશ િીચે મજુબ છે.   
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Sr. 

No. 
Month Reading date Reading Consumption Status 

1 Jan.billed in Feb.11 19.01.2011 12945 2955  

2 Feb. billed in Mar.11 18.02.2011 14583 1638  

3 Mar.billed in Apr.11 17.03.2011 17491 2908  

4 Apr.billed in May,11 19.04.2011 20837 3346  

5 May billed in June,11 19.05.2011 24158 3321  

6 June billed in July,11 21.06.2011 27702 3544  

7 July billed in Aug.11 22.07.2011 30969 3267  

8 Aug. billed in Sept.11 21.08.2011 36708 5739  

9 Sept. billed in Oct.11 20.09.2011 41764 5056  

10 Oct. billed in Nov.11 23.10.2011 45639 3875  

11 Nov. billed in Dec.11 25.11.2011 48931 3292  

12 Dec. billed in Jan.12 19.12.2011 52723 3792  

13 Jan.billed in Feb.12 20.01.2012 57326 4603  

14 Feb. billed in Mar.12 18.02.2012 62324 4998  

15 Mar.billed in Apr.12 18.03.2012 67215 4891  

16 Apr.billed in May,12 21.04.2012 73160 5945  

17 May billed in June,12 28.05.2012 79720 6560  

18 June billed in July,12 23.06.2012 84427 4707  

19 July billed in Aug.12 21.07.2012 89652 5225  

20 Aug. billed in Sept.12 20.08.2012 95146 5494  

21 Sept. billed in Oct.12 23.09.2012 100802 5656  

22 Oct. billed in Nov.12 20.10.2012 105267 4465  

23 Nov. billed in Dec.12 26.11.2012 110040 4773  

24 Dec. billed in Jan.13 26.12.2012 115625 5585  

25 Jan.billed in Feb.13 23.01.2013 121397 5772  

26 Feb. billed in Mar.13 20.02.2013 126886 5489  

27 Mar.billed in Apr.13 19.03.2013 132306 5420  

28 Apr.billed in May,13 22.04.2013 138440 6134  

29 May billed in June,13 24.05.2013 144102 5662  

30 June billed in July,13 30.06.2013 150062 5960  

31 July billed in Aug.13 01.08.2013 155462 5400  

32 Aug. billed in Sept.13 29.08.2013 159929 4467  

33 Sept. billed in Oct.13 01.10.2013 165595 5666  

34 Oct. billed in Nov.13 24.10.2013 168840 3245  

35 Nov. billed in Dec.13 02.12.2013 174601 5761  

36 Dec. billed in Jan.14 21.12.2013 178763 4162  

37 Jan.billed in Feb.14 21.01.2014 184492 5729  

38 Feb. billed in Mar.14 18.02.2014 190015 5523  

39 Mar.billed in Apr.14 21.03.2014 195821 5806  

40 Apr.billed in May,14 25.04.2014 200757 4936  

41 May billed in June,14 22.05.2014 204536 3779  

42 June billed in July,14 22.06.2014 208985 4449  

43 July billed in Aug.14 21.07.2014 214100 5115  

44 Aug. billed in Sept.14 21.08.2014 220042 5942  
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45 Sept. billed in Oct.14 22.09.2014 226178 6136  

46 Oct. billed in Nov.14 18.10.2014 231162 4984  

47 Nov. billed in Dec.14 20.11.2014 235189 4027  

48 Dec. billed in Jan.15 18.12.2014 239490 4301  

49 Jan.billed in Feb.15 19.01.2015 245971 6481  

50 Feb. billed in Mar.15 18.02.2015 252002 6031  

51 Mar.billed in Apr.15 18.03.2015 257514 5512  

52 Apr.billed in May,15 17.04.2015 262995 5481  

53 May billed in June,15 16.05.2015 268105 5110  

54 June billed in July,15 16.06.2015 272127 4022  

55 July billed in Aug.15 17.07.2015 277498 5371  

56 Aug. billed in Sept.15 19.08.2015 283656 6158  

57 Sept. billed in Oct.15 18.09.2015 288580 4924  

58 Oct. billed in Nov.15 16.10.2015 293759 5179  

59 Nov. billed in Dec.15 18.11.2015 297082 3323  

60 Dec. billed in Jan.16 14.12.2015 299980 2898  

61 Jan.billed in Feb.16 17.01.2016 304630 4650  

62 Feb. billed in Mar.16 13.02.2016 310445 5815  

63 Mar.billed in Apr.16 18.03.2016 314890 4445  

64 Apr.billed in May,16 16.04.2016 320198 5308  

65 May billed in June,16 19.05.2016 325302 5104  

66 June billed in July,16 17.06.2016 328916 3614  

67 July billed in Aug.16 16.07.2016 333458 4542  

68 Aug. billed in Sept.16 20.08.2016 333458 4420 ‘F’ 

69 Sept. billed in Oct.16 15.09.2016 20799 4722 ‘C’ 

70 Oct. billed in Nov.16 15.10.2016 28681 7882  

71 Nov. billed in Dec.16 15.11.2016 34685 6004  

 

૩.૬. ફોરમિા હુકમ અન્િયે પેરા િ.ં૮ મા ં દશાટવ્યા મજુબ ૬૨૦૬ યવુિટનુ ં પરુિણી બીલ 
તા.૩૧.૦૧.૨૦૧૭ િા રોજ રૂ.૪૨૩૩૨.૧૫નુ ંઅરજદારિે આપિામા ંઆિેલ.અરજદારે તા. 
૦૧.૦૨.૨૦૧૭ િા રોજ સદર બીલિી રકમિા 33 % રકમ રૂ.૧૪૧૧૦/- ભરપાઈ કરેલ છે. 
અરજદારિે ફોરમિા હુકમ પરતિે અપાયેલ િીજબીલ િસલુિા પાત્ર છે.      

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

કરાયેલા દસ્ટ્તાિેજી પરુાિાઓિે આિારે િીચે મજુબિા વિણટય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. પેરા િ.ં ૩.૨ મા ંદશાટવ્યા મજુબ અરજદારિા િીજસ્ટ્થાપિ પરિા વમટરનુ ં દડસ્ટ્પ્લે બિં 

હોિાિી ફદરયાદિા આિારે સામાિાળા ધ્િારા તા.૨૭.૦૮.૨૦૧૬િા રોજ વમટર બદલિામા ં
આિેલ તે િખતે સદર વમટરનુ ંિાચંિ િોંિી શકાયેલ િથી. સદર િીજસ્ટ્થાપિ પર જોડેલ 
િીજભાર 10 HP દશાટિેલ છે.  
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૪.૨. પેરા િ.ં૩.૩ મા ંદશાટવ્યા મજુબ તા.૦૩.૧૦.૨૦૧૬િા રોજ વમટરિી લેબોરેટરીમા ંતપાસણી 
દર્યાિ સદર વમટરિી દડસ્ટ્પ્લે બિં હોિાનુ ંમાલમુ પડેલ, તથા વમટરિો MRI data મેળિી 
શકાયેલ િથી. 

૪.૩. પેરા િ.ં૩.૫ મા ંદશાટવ્યા મજુબ સામાિાળા ધ્િારા અરજદારિા િીજ િપરાશિી િોંિ 
દશાટિેલ છે, જેમા ંAugust bill in September,2016 િો િીજ િપરાશ વમટરિી ખામીયકુ્ત 
‘F’ status હઠેળ િીજબીલ બિાિિામા ંઆિેલ છે.  

૪.૪. અરજદારિો િાવષિક િીજ િપરાશ િીચે મજુબ છે.   
Sr.No. Year Consumption Average unit consumption/month 

1 Jan.-Feb.2011 to Dec.-Jan.2012 42733 3561.09 

2 Jan.-Feb.2012 to Dec.-Jan.2013 62902 5241.83 

3 Jan.-Feb.2013 to Dec.-Jan.2014 63138 5261.50 

4 Jan.-Feb.2014 to Dec.-Jan.2015 60727 5060.58 

5 Jan.-Feb.2015 to Dec.-Jan.2016 60490 5040.83 

6 Jan.-Feb.2016 to Dec.-Jan.2017 71093 
66575 

5924.41 
5546.25 

   

 અરજદારિા િીજ િપરાશિો સમયગાળો કે જેમા ંવમટર ખામીયકુ્ત ‘F’ હોિાિા કારણોસર 
સરેરાશ િીજ િપરાશિે ધ્યાિે લેિામા ંઆિે છે. અરજદારિા  July billed in August,2016 

થી September billed in October, 2016 િા સમયગાળાિો િીજ િપરાશ તથા તેિા 
અગાઉિા િષોિો િીજ િપરાશ િીચે મજુબ  િોંિાયેલ માલમુ પડેલ છે.   

Sr. 
No. 

Billing period Consumption Average 
per month 

1 July billed in August 2011 to Sept. billed in Oct.2011 14082 4694 

2 July billed in August 2012 to Sept. billed in Oct.2012 16375 5458.33 

3 July billed in August 2013 to Sept. billed in Oct.2013 15533 5177.7 

4 July billed in August 2014 to Sept. billed in Oct.2014 17193 5731 

5 July billed in August 2015 to Sept. billed in Oct.2015 16453 5484.3  

6 July billed in August 2016 to Sept. billed in Oct.2016 15354 5118 

7 July billed in August 2016 to Sept. billed in Oct.2016 
( As per Forum order) 

19892 6630.7 

 

૪.૫. ફોરમિા હુકમ અન્િયે પેરા િ.ં૫ મા ંદશાટવ્યા મજુબ અરજદાર ધ્િારા રજૂ કરિામા ંઆિેલ 
લોડ ઘટાડાિો ટેસ્ટ્ટ રીપોટટ  તા.૦૩.૦૯.૨૦૧૬ િા રોજ રજૂ કરેલ, જ્યારે સદર વમટર 
સામાિાળા ધ્િારા તા.૨૭.૦૮.૨૦૧૬ િા રોજ બદલિામા ંઆિેલ છે. સામાિાળા ધ્િારા 
રજૂ કરાયેલ અરજદારિો િીજ િપરાશ ક્ન્જ્યમુર લેજર મજુબ August billed in 

September,2016 નુ ંિીજબીલ વમટર ‘F’ સ્ટ્ટેટસ અન્િયે બિાિિામા ંઆિેલ છે. સદર 
િીજ ક્ષબલીંગિી અગાઉિા િીજ ક્ષબલીંગ દર્યાિ અરજદારિા વમટરમા ંિોંિાયેલ િીજ 
િપરાશ  અન્િયે વમટરિા િાચંિ મજુબ િીજબીલ આપવુ ંઉક્ષચત છે. સદર સજંોગોમા ં
ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ, વિજળી પરૂિઠા સદંહતા વિવિયમો, િ.ં ૪/૨૦૧૫ અન્િયે 
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કલમ ૬.૫૮, જે િીચે મજુબ છે, તે મજુબ સરેરાશ િીજબીલ બિાિિાનુ ંપ્રાિિાિ હોઈ, 
સદર વિવિયમિે ધ્યાિે લઈ શકાય,     
“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.”  

અરજદારિી ઉપયુટક્ત િીજ િપરાશિી વિગતો ધ્યાિે લેતા ંસદર વિિાદદત વમટર July 

billed in August,2016,બીલ તા.૧૬.૦૭.૨૦૧૬ બાદ ખામીયકુ્ત થયેલુ ંમાિી શકાય. સદર 
સજંોગોમા ંસામાિાળા ધ્િારા પેરા િ.ં ૩.૪ મા ંદશાટવ્યા મજુબ અરજદારિે પાઠિિામા ં
આિેલ પરુિણી બીલ િસલૂિા પાત્ર છે. ફોરમિા હુકમ અન્િયે વમટર બદલ્યા બાદિા 
સમયગાળાિા િીજ િપરાશિે ધ્યાિે લઈ ફોરમિા હુકમિા પેરા િ.ં ૮ અન્િયે ૬૨૦૬ 
યવુિટનુ ંિીજબીલ રદ કરિાિે પાત્ર છે.  

૪.૬. પેરા િ.ં૩.૬ મા ંદશાટવ્યા મજુબ પરુિણી બીલિી સામે અરજદારે રૂ. ૧૪૧૧૦/- ભરપાઈ 
કરેલ છે. જ્યારે પેરા િ.ં૩.૪ મા ંદશાટવ્યા મજુબ પરુિણી બીલિી રકમ રૂ.૧૧૪૪૬.૫૩ 
અરજદાર પાસે િસલૂિા પાત્ર હોઈ, બાકીિી જમા રકમ અરજદારિે િીજબીલમા ંમજરે 
આપિાપાત્ર છે.   

૪.૭. પેરા િ.ં ૪.૫ અિે ૪.૬ મજુબ હુકમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૮. ખચટ અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૯. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
         
 

 
         (દદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 

          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 

તા. ૨૦.૦૩.૨૦૧૭.  


