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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 

વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

 

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૩૧/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી ઘિશ્યામભાઈ લક્ષમણભાઈ  

   પ્લોટ િ.ં૪, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, અક્ષર શોપીંગ સેન્ટર, કાપોદ્રા, સરુત.   

 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી યજે્ઞશભાઈ જી. સાકરીયા. અવિકૃત પ્રવતવિવિ  
 

વિરૂધ્િ 

સામાિાળા : િાયબ ઈજિેર, 

દક્ષક્ષણ ગજુરાત િીજ કંપિી ક્ષલવમટેડ, 

પેટા-વિભાગીય કચેરી, કાપોદ્રા,  સરુત.  

 

રજૂઆત કરિાર: ૧. શ્રી  આર.આર.પટેલ, I/C. િાયબ ઈજિેર, 
                            ડીજીિીસીએલ, કાપોદ્રા પેટા-વિભાગીય કચેરી. 
                         ૨. શ્રી સી.એસ. મહતેા, Dy. SA, ડીજીિીસીએલ, કાપોદ્રા પેટા-વિભાગીય કચેરી. 
  

::: રજૂઆત::: 
 

૧.૦. અરજદારે, દક્ષક્ષણ ગજુરાત િીજ કંપિી ક્ષલવમટેડ, સરુતિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી ફરરયાદ 
િ.ં૨૦૧/ ૨૦૧૬-૧૭ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૪૨૯૭ તા. ૧૮.૦૩.૨૦૧૭ થી િારાજ થઇ અતે્ર 
રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૩૧/ ૨૦૧૭ થી િોંિેલ 
છે. આ કેસિી સિુાિણી તા. ૧૧.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિી. 

૨.૦. સિુાિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર 75 KW િીજભારનુ ં ઔદ્યોક્ષગક હતેનુ ુ ં િીજ જોડાણ િરાિે છે,  જેિો ગ્રાહક િ.ં06217/    

03338/ 0 છે. અરજદારે સામાિાળા િીજ કંપિી તરફથી મોકલિામા ંઆિતા ંિીજ બીલો ભરપાઈ 
કરેલ છે. 

૨.૨. અરજદારિા સદર ઔદ્યોક્ષગક એકમમા ં મદંી હોિાિા કારણોસર સદર કારખાન ુ બિં કરેલ હોઈ, 
અરજદારે તે અંગેિી લેક્ષખત જાણ સામાિાળા િીજ કંપિીિે તા.૧૬.૧૦.૨૦૧૬ િા રોજ કરેલ.  

૨.૩. સામાિાળા દ્વારા અરજદારિે  
 (૧) તા.૧૫.૧૧.૨૦૧૬ િા રોજ ૮૦૭૦ યવુિટનુ ંિીજબીલ આપિામા ંઆિેલ. 
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 (૨) તા.૧૩.૧૨.૨૦૧૬ િા રોજ ૮૦૭૦ યવુિટનુ ંિીજબીલ આપિામા ંઆિેલ. 
(૩) તા.૨૭.૧૨.૨૦૧૬ િા રોજ સામાિાળા દ્વારા વમટર “No Display” િા કારણોસર બદલિામા ં

આિેલ. 
(૪) તા.૧૯.૧૧.૨૦૧૬ િા રોજ િીજ વમટરનુ ંરરરડિંગ લેિામા ંઆિેલ જેમા ં૩૦૦ યવુિટિો િીજ 

િપરાશ આિેલ છે.  
૨.૪. અરજદારે તા.૧૦.૦૨.૨૦૧૭ િા રોજ સદર ઔદ્યોક્ષગક એકમમા ંિીજ િપરાશ ચાલ ુકરેલ જેિી જાણ 

સામાિાળાિે લક્ષખતમા ંકરિામા ંઆિેલ. 
 આમ, સામાિાળા દ્વારા અરજદારનુ ંસદર કારખાનુ ંબિં હોિાિા સમયગાળાિા ત્રણ મરહિા િા ંબીલમા ં

૮૦૭૦ યવુિટ એિરેજ ગણતરી કરી આપિામા ંઆિેલ છે. 
૨.૫. સામાિાળા દ્વારા આપિામા ંઆિેલ ઉપયુકુ્ત િીજબીલો, જે એિરેજ યવુિટિા આપિામા ંઆિેલ છે 

તેિી સામે અિાર િિાર લેક્ષખત  તથા મૌક્ષખક ફરરયાદ કરિામા ંઆિેલ, પરંત ુ અરજદારિે કોઈ 
પણ પ્રકારિો સતંોષ કારક જિાબ મળેલ િથી. 

૨.૬. ફોરમ દ્વારા આપિામા ંઆિેલ ચકુાદામા ંપણ અરજદારિી િીજ િપરાશ બિં કયાુિી અરજી તથા 
િીજ િપરાશિી ચાલ ુ કયાુિી અરજી વિષે કોઈ પણ પ્રકારનુ ં ધ્યાિ આપિામા ં આિેલ િથી. 
સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા અરજદારિે િીજબીલ ભરપાઈ કરિા અંગે િીજ જોડાણ કાપી િાખિાિી 
િમકી આપિામા ંઆિતા ંઅિે િિા reconnection charges િસલૂ કરિાનુ ંદબાણ સામાિાળા દ્વારા 
કરિામા ંઆિતા,ં અરજદારે સદર િીજબીલિી રક્મ ભરપાઈ કરેલ છે.  

૨.૭. સિુાિણીિા અંતે અરજદારે સદર િીજ જોડાણમા ંિીજ િપરાશ બિં રહલે તેિો સમયગાળો ધ્યાિે 
લઈ સામાિાળા દ્વારા િસલુિામા ંઆિેલ રક્મ પરત અપાિિા વિિતંી કરી.  

૩.૦. સિુાિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદારે પ્લોટ િ.ં ૪, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, અક્ષર શોવપિંગ સેન્ટર, કાપોદ્રા, સરુત ખાતે ઔદ્યોક્ષગક હતેનુ ુ ં

LTMD ટેરીફનુ ં75 KW કરારરત િીજભારનુ ંિીજ જોડાણ તા.૨૦.૦૯.૨૦૧૩ થી િરાિે છે, જેિો ગ્રાહક 
િ.ં 06217/ 03338/ 0 છે.  

૩.૨. અરજદારિા િીજ સ્થાપિ પરિા વમટરિો રડસ્પ્લે બિં થઈ જિાિા કારણે November,2016 billed in 

December,2016; December,2016 billed in January,2017 and January,2017 billed in February,2017 

દર્યાિ ૮૦૭૦ યવુિટનુ ંપ્રવતમાસ મજુબ એિરેજ બીલ આપિામા ંઆિેલ. 
૩.૩. અરજદારિી તા.૨૭.૧૨.૨૦૧૬ વમટર બિંિી અરજીિા આિારે િીજ જોડાણિી ચકાસણી દર્યાિ 

અરજદારિા િીજ સ્થાપિ પર 39.08 KW  િીજભાર જોડાયેલ માલમુ પડલે. સદર વમટર “No 

Display” િા કારણે Proforma 15NC 12696 મજુબ વમટર બદલિામા ંઆિેલ, જેિી વિગત િીચે મજુબ 
છે.   

Particulars Old meter New meter   

Make L&T Avon 

Meter No. 06583062 DGC 37789 

Capacity 200/5A 200/5A 

Revolution - 6400 
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૩.૪. તા. ૦૩.૦૧.૨૦૧૭ િી શીટ િ.ં ૪૧૪૭ મા ં િોંિ કયાુ મજુબ સરુત વિભાગીય કચેરી ખાતેિી 
લેબોરેટરીમા ં વમટરિી ચકાસણી કરિામા ંઆિેલ, જેમા ં વમટરનુ ંિાચંિ થઈ શકેલ િહીં.  વમટરિે 
ખોલીિે તપાસતા ં વમટરિી current coil બરાબર જણાયેલ તથા વમટરમા ં કોઈ ગેરરીતીિા પરુાિા 
મળેલ િહીં. સદર વમટરિો MRI report પણ મેળિી શકાયેલ િહીં. લેબોરેટરી ચકાસણી અહિેાલમા ં
દશાુિેલ કે અરજદારિે જે તે સમયગાળાન ુએિરેજ બીલ આપવુ.ં      

૩.૫. અરજદારિા િીજ સ્થાપિ પરિો િીજ િપરાશ િીચે મજુબ િોંિિામા ંઆિેલ છે. 
  

Sr. 

No. 

Month Date of 

Reading  

Present 

Reading 

Past 

Reading 

Consumption MTR 

Status 

1. Nov. billed in Dec.15 19.11.15 111666 92860 18806  

2. Dec. billed in Jan.16 17.12.15 113746 111666 2080  

3. Jan. billed in Feb.16 19.01.16 117063 113746 3317  

4. Feb. billed in Mar.,16 16.02.16 122018 117063 4955  

5. March billed in Apr.16 16.03.16 130504 122018 8486  

6. Apr.billed in May,16 20.04.16 138857 130504 8353  

7. May billed in June,16 19.05.16 150700 138857 11843  

8. June billed in July,16 17.06.16 163344 150700 12644  

9. July billed in Aug.16 20.07.16 164199 163344 855  

10. Aug. billed in Sept.16 19.08.16 165052 164199 853  

11. Sept.billed in Oct.16 19.09.16 171401 165052 6349  

12. Oct. billed in Nov.16 18.10.16 188396 171401 16995  

13. Nov. billed in Dec.16 20.11.16 188396 188396 8070 F 

14. Dec. billed in Jan.17 20.12.16 188396 188396 8070 F 

15. Jan. billed in Feb.17 19.01.17 300 188396 8070 C 

16. Feb. billed in Mar.,17 17.02.17 6525 300 6225  

17. March billed in Apr.17 17.03.17 7132 6525 607  

 

૩.૬. અરજદારે સદર એિરેજ બીલિી આકારણી સામે િાિંો રજૂ કરી, ફોરમ સમક્ષ ફરરયાદ દાખલ કરેલ. 
ફોરમ દ્વારા સદર ફરરયાદ અન્િયે ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ Supply Code Notification 

No. 04/2015, Clause No .6.58 અન્િયે એિરેજ બીલિે સિુારીિે ૬૭૨૫ યવુિટ અરજદારિા 
ખાતે આપિાિો હકુમ કરેલ. જેથી સામાિાળા દ્વારા અરજદારિે ૬૭૨૫ યવુિટ પેટે રૂ. ૪૬૮૨૬.૧૮ 
તા.૨૮.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ જમા આપિામા ંઆિેલ છે. 

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

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આિારે િીચે મજુબિા વિણુય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. અરજદારિી હાલિી રજૂઆત સામાિાળા દ્વારા િિે્બર,૨૦૧૬ થી જાન્યઆુરી,૨૦૧૭ મા ંત્રણ માવસક 

િીજબીલમા ંસરેરાશ િીજ િપરાશ મજુબ આપિામા ંઆિેલ િીજબીલિા સદંભુમા ંછે. અરજદારિે 
સદર િીજ સ્થાપિ પરિા વમટરિા ખામીયકુ્ત સમય દર્યાિ સરેરાશ િીજબીલ આપિામા ંઆિેલ 
છે, જેમા ંઅરજદાર દ્વારા સામાિાળાિે રજૂ કરિામા ંઆિેલ છે કે  તા.૧૬.૧૦.૨૦૧૬ િી અરજી તથા 
ત્યારબાદ તા.૧૦.૦૨.૨૦૧૭ િી અરજીિે સામાિાળા દ્વારા ધ્યાિે લેિામા ંઆિેલ િથી.  

૪.૨. પેરા િ.ં ૨.૨ મા ંદશાુવ્યા મજુબ તા.૧૬.૧૦.૨૦૧૬િા રોજિી અરજદારિી અરજી િીજ િપરાશ બિં 
હોિાિી જાણ અંગેિી છે, તથા ત્યારબાદ પેરા િ.ં૨.૪ મા ંદશાુવ્યા મજુબ તા.૧૦.૦૨.૨૦૧૭ િી અરજી 
અરજદારિા ઔદ્યોક્ષગક એકમમા ંિીજ િપરાશ ચાલ ુકરિા બાબતિી છે. સદર બનેં્ન અરજી દ્વારા 
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અરજદારે તેમિા િીજ જોડાણમા ંિીજ િપરાશ બિં કરેલ હોઈ સદર સમય માટે મીિીમમ િીજબીલ 
આપિા અંગે સામાિાળાિે સકૂ્ષચત કરેલ િથી. સામાિાળા દ્વારા અરજદારિી ઉપયુકુ્ત અરજી અન્િયે 
અરજદારિા િીજસ્થાપિિી ચકાસણી/ અરજદારિા િીજ્સસ્થાપિિા વમટરનુ ંિાચંિ કરિામા ંઆિેલ 
હોત તો સદર હાલિો પ્રશ્ન વિિારી શકાત.  

૪.૩. પેરા િ.ં ૩.૫ મા ંદશાુિેલ િીજ િપરાશિી િોંિિે ધ્યાિે લેતા ંતા. ૧૮.૧૦.૨૦૧૬ િા રોજ વમટરનુ ં
િાચંિ ૧૮૮૩૯૬ િોંિિામા ંઆિેલ છે. ત્યારબાદથી સદર વમટર િીજ િપરાશ િોંિતુ ંબિં થયેલ 
જણાય છે. જેથી સામાિાળા દ્વારા તા.૨૦.૧૧.૨૦૧૬, તા.૨૦.૧૨.૨૦૧૬ તથા તા.૧૯.૦૧.૨૦૧૭ િા 
િીજબીલમા ંસરેરાશ િીજ િપરાશિા આિારે િીજબીલ અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ છે. સદર 
સરેરાશ િીજબીલ સામાિાળા દ્વારા સતત ત્રણ Billing cycle અંતગુત આપિામા ંઆિેલ છે. જ્યારે 
અરજદારે પેરા િ.ં ૩.૩ મા ં દશાુવ્યા મજુબ તા.૨૬.૧૨.૨૦૧૬ િા રોજ વમટર બિં હોિા અંગેિી 
અરજદારિી અરજીિા અનુસંિંાિે સામાિાળા દ્વારા વમટર બદલિામા ંઆિેલ છે.  

૪.૪. ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ દ્વારા પ્રકાવશત વિદ્યતુ પરુિઠા સરંહતા અિે આનષુાકં્ષગક બાબતો, 
વિવિયમો વિદ્યતુ જાહરેિામા ક્રમાકં ૪/૨૦૧૫, કલમ ૬.૫૮ કે જે ખામીયકુ્ત વમટરિા કેસમા ંબીલ 
તૈયાર કરિા બાબતિી જોગિાઈ દશાુિે છે, જેિે ધ્યાિે લઈ શકાય. સદર કલમ ૬.૫૮ િીચે મજુબ 
છે. 
“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.”     
સામાિાળા દ્વારા અરજદારિા સદર િીજસ્થાપિ પરિા વમટરિે ખામીયકુ્ત જાહરે કરીિે સરેરાશ િીજ 
િપરાશિા આિારે િીજબીલ અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ છે.  
સદર વમટરિે લેબોરેટરીમા ંચકાસિામા ંઆિેલ છે તથા સદર વમટર No Display દશાુિતુ ં હોઈ 
વમટરિો MRI data મેળિી શકાયેલ િથી તે પ્રકારિી િોંિ સામાિાળાિી લેબોરેટરી દ્વારા કરિામા ં
આિેલ છે.  

૪.૫. સામાિાળા દ્વારા સદર વમટર ખામીયકુ્ત ગણીિે આપિામા ં આિેલ િિે્બર,૨૦૧૬ થી 
જાન્યઆુરી,૨૦૧૭િા ંિીજબીલિા સમયગાળાિા સરેરાશ િીજ િપરાશિી આકારણી સામે સદર િીજ 
િપરાશિે િધ/ુ ઓછો આકારિામા ંઆિેલ છે કે જેિે અસરકતાુ સબંવંિત દસ્તાિેજી પરુાિા અરજદાર 
દ્વારા રજૂ કરિામા ંઆિેલ િથી.  
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૪.૬. અરજદારિા સદર વિિારદત િીજબીલિા સમયગાળા અગાઉિા સમયિો િીજ િપરાશ િીચે મજુબ 
છે.   

સમયગાળો રદિસ િીજ િપરાશ  સરેરાશ  
તા.૧૭.૦૬.૨૦૧૬ થી તા.૧૮.૧૦.૨૦૧૬. ૧૨૩ ૨૫૦૫૨ ૨૦૪ યવુિટ  

   
 જ્યારે આ જ સમયગાળા માટે અગાઉિા િષુિો િીજ િપરાશ િીચે મજુબ છે. 

સમયગાળો રદિસ િીજ િપરાશ  સરેરાશ  
તા.૧૮.૦૬.૨૦૧૫ થી તા.૧૮.૧૦.૨૦૧પ. ૧૨૨ ૫૭૯૯૪ ૪૬૯ યવુિટ  

 

 તેમજ વિિારદત સમયગાળાિો, એટલે કે તા.૧૮.૧૦.૨૦૧૬ થી ૧૯.૦૧.૨૦૧૭િો, િીજિપરાશ 
અગાઉિા િષુિા તા. ૧૮.૧૦.૨૦૧૫ થી તા.૧૯.૦૧.૨૦૧૬ િો િીચે મજુબ છે.  

 તા.૧૮.૧૦.૨૦૧૬ થી ૧૯.૦૧.૨૦૧૭ : આકારિામા ંઆિેલ : ૧૭૭૪૮ યવુિટ 

 તા.૧૮.૧૦.૨૦૧૫ થી ૧૯.૦૧.૨૦૧૬ : વમટરમા ંિોંિાયેલ : ૨૪૨૦૩ યવુિટ 

 આમ ફોરમ દ્વારા િોંિિામા ંઆિેલ તારણ (૭) મા ંદશાુવ્યા મજુબ સરેરાશ િીજ િપરાશિી ગણતરી 
કરીિે અરજદારિે ૬૭૨૫ યવુિટ િીજ િપરાશ જમા આપિા અંગે હકુમ કરિામા ંઆિેલ છે જે 
વિયમોનસુાર છે.  

 સામાિાળા દ્વારા પેરા િ.ં ૩.૬ મા ંદશાુવ્યા મજુબ ફોરમિા હકુમ અન્િયે અરજદારિે રૂ. ૪૬૮૨૬.૧૮ 
જમા આપિામા ંઆિેલ છે.  

૪.૭. ઉપયુકુ્ત િોંિિે ધ્યાિે લેિામા ંઆિતા ંસામાિાળા દ્વારા ફોરમિા હકુમ અન્િયે કરિામા ંઆિેલ 
કાયુિાહી ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગિા સપ્લાય કોડિા જાહરેિામા િ.ં ૪/ ૨૦૧૫ િે અનરુૂપ 
હોઈ, ફોરમિો સદર હકુમ સ્િીકારિા પાત્ર છે. અરજદારિી રજૂઆત માન્ય રાખિામા ંઆિતી િથી.  

૪.૮. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૭ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૯. ખચુ અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૧૦. અરજદારિી અરજી/ રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
         
 
 
 
 

         ( રદલીપ રાિલ ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 

            ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 

તા. ૨૪.૦૫.૨૦૧૭ 


