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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૮૪/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી પ્રણયકુમાર િવિિચદં્ર દલાલ 
   રહ.ે ‘ઉવમિલ’ શ્રોફ સ્ટ્રીટ, સ્ટ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ન્ડયાિી બાજુમા,ં 
   કકલ્લા પારડી. તા. પારડી. જી. િલસાડ.  
રજૂઆત કરિાર: શ્રી પ્રણયકુમાર િવિિચદં્ર દલાલ 

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : િાયબ ઈજિેર, 

દક્ષક્ષણ ગજુરાત િીજ કંપિી ક્ષલવમટેડ, 
પેટા-વિભાગીય કચેરી, પારડી. જી.િલસાડ. 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી વિજયભાઈ આર. પટેલ, િાયબ ઈજિેર, ડીજીિીસીએલ, પારડી. 
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, દક્ષક્ષણ ગજુરાત િીજ કંપિી ક્ષલવમટેડ,સરુતિા ગ્રાહક ફકરયાદ વિિારણ ફોરમિી 
ફકરયાદ િ.ં૩૭/૨૦૧૭-૧૮ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૮૯૧૪ તા.૦૩.૦૬.૨૦૧૭ િા હકુ્મથી 
િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
િ.ં૮૪/૨૦૧૭ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા.૧૯.૦૯.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિી. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારિા ઘર િપરાશનુ ંદ્વી માવસક િીજબીલ ગરમી વસિાયિા કદિસોમા ંઆશરે રૂ.૧૮૦૦ 

થી રૂ.૨૦૦૦ આિતુ ંહત ુ.ં સખત ગરમીિા કદિસોમા ંિીજબીલ રૂ.૮૦૦૦ થી રૂ.૯૦૦૦ સધુીનુ ં
આિતુ ંહત ુ.ં અરજદારે જુલાઈ-ઓગસ્ટ્ટ,૨૦૧૨ થી મે-જુિ,૨૦૧૩િા િીજબીલિી િકલ રજૂ કરી.  

૨.૨.  જુલાઈ-ઓગસ્ટ્ટ,૨૦૧૩નુ ંિીજબીલ રૂ.૫૬૪૨૯.૭૮ આિેલ જે અરજદારિા િીજ િપરશ કરતા ં
િધ ુપ્રમાણમા ંહોિાથી તા.૦૭.૦૯.૨૦૧૩િા રોજ મીટરમા ંખામી હોિાિી ફકરયાદ દાખલ કરેલ. 

૨.૩. તા.૦૧.૧૦.૨૦૧૩ િા રોજ સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા મીટર બદલિામા ંઆિેલ. અરજદારે 
િીજબીલિી રકમિી સામે િાધંા સાથે રૂ.૮૦૦૦/- ભરપાઈ કરેલ.  
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૨.૪. અરજદારિી ફકરયાદ અંગે સામાિાળા દ્વારા કોઈ િક્કર કાયયિાહી િ કરાતા ંતથા િીજબીલિી 
રકમ ભરી દેિા  િારંિાર  તાકીદ  કરિામા ં  આિતા,ં   અરજદારે  તા.૩૦.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજ   
ફોરમ  સમક્ષ   કેસ િ.ં૩૭/૨૦૧૭-૧૮ મજુબ ફકરયાદ દાખલ કરેલ. ફોરમિા હકુમથી િારાજ 
થઈ અરજદારે િીચે મજુબિા કારણો રજૂ કયાય.  
(૧) ફોરમે કોઈ કારણો દશાયવ્યા િગર હકુમ કરેલ હોઈ, તે હકુ્મ  ભલૂ ભરેલો છે. 
(૨) અરજદારિી માકહતી મજુબ મીટરિા MRI data િી ચકાસણી કરિી તે િીજ કંપિીિી 

ફરજમા ંઆિે છે, જે દ્વારા જુલાઈ-ઓગસ્ટ્ટ,૨૦૧૩ દર્યાિ મોટી રકમિા િીજબીલ 
અન્િયે સામાિાળા િીજ કંપિી માકહતી મેળિી શકેલ હોત. 

(૩) િાયબ ઈજિેર, પારડીિા પત્ર િ.ં૮૪૬ તા.૦૩.૦૩.૨૦૧૭મજુબ લેબોરેટરીિા રીપોટયિા 
આધારે મીટર ફાસ્ટ્ટ ફરત ુ ંહોિાનુ ંફક્ષલત થયેલ છે, એટલે મીટરિા MRI data મેળિી 
લેિાિી કાયયિાહી િીજ કંપિીિી ફરજમા ંહતી, તેમ છતા ંમીટરિા MRI data મેળવ્યા 
િગર સદર મીટરિે scrap કરિામા ંઆવ્ય ુહોય તો તે અંગેિી જિાબદારી માત્ર િીજ 
કંપિીિી છે. જે તે સમયે મીટરિા MRI data િી વિગતો માગંિામા ંઆિેલ િ હતી. 
િાયબ ઈજિેરિી આિી રજૂઆત તદ્દિ  ખોટી છે. 

(૪) જે તે સમયે ગ્રહકોિા િીજ જોડાણમા ંElster કંપિીિા િીજ મીટરો મકૂિામા ંઆિેલ 
હતા ંતે મીટરો ખામી યકુ્ત હોિાથી તાકકદે બદલિા િીજ કંપિીિે સચૂિા આપિામા ં
આિેલ તેમ છતા ં અરજદારિા િીજ જોડાણ પરનુ ં સદર કંપિીનુ ં િીજમીટર 
બદલિામા ંઆિેલ િહીં, જે સામાિાળા કંપિીિી ભલૂ છે. 

(૫) સામાિાળા દ્વારા જે િીજબીલ આપિામા ં આિેલ છે તે ખોટી ગણતરીિે આધારે 
આપિામા ંઆિેલ છે. સામાિાળા િીજ કંપિીએ આપેલ લેબોરેટરી રીપોટય  અરજદારે 
માન્ય રાખેલ જ િથી જેથી ફોરમ દ્વારા કરેલ હકુમ ગેરકાયદેસરિો છે.  

(૬) અરજદારિા િીજ જોડાણ પરનુ ંક્ષવતયકુ્ત મીટર બદલાવ્યા બાદ િીજ િપરાશનુ ં
બીલ પ્રમાણસર આિે છે, એટલે ક્ષવતયકુ્ત મીટર દ્વારા દશાયિેલ િીજ િપરાશિી 
ગણતરી ખોટી હોય તેમ જણાય છે જેથી સદર િીજ િપરાશિી રકમ ભરપાઈ કરિાિી 
અરજદારિી કોઈ જિાબદારી બિતી િથી.  

(૭) જુલાઈ-ઓગસ્ટ્ટ,૨૦૧૩ પહલેાિંા છ માસિા બીલનુ ંએિરેજ જોિામા ંઆિે, તેમજ 
િિે્બર-કડસે્બર,૨૦૧૩ િા િીજબીલોિી એિરેજ જોિામા ંઆિે તો સ્ટ્પષ્ટ રીતે જોઈ 
શકાય છે કે જુલાઈ-ઓગસ્ટ્ટ,૨૦૧૩ નુ ંિીજબીલ કોઈપણ સજંોગોમા ંરૂ.૫૬૪૩૦/- આિી 
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શકે િહી. જેથી કુદરતી ન્યાયિા વસધ્ધાતંિા આધારે ફોરમિો હકુમ રદ્દ થિાિે પાત્ર 
છે.  

(૮) ફોરમિા હકુમ મજુબ બીલિી રકમ ભરપાઈ કરિી પડ ેતો અરજદારિે ઘણી મોટી 
રકમનુ ંનકુસાિ થાય તેમ છે જે માત્ર િે માત્ર િીજ કંપિીિી દેખીતી ભલૂિે કારણે 
અરજદારે ભોગિિી પડ ેતેમ છે.  

૨.૫. ફોરમે કરેલ હકુમિા અથયઘટિ માટે અન્ય જાણકારિી સલાહ મેળિિાિે કારણે સદર રજૂઆત 
કરિામા ંવિલબં થયેલ છે, જે માન્ય રાખી ફોરમિો હકુમ રદ્દ કરિા અરજદારે વિિતંી કરી.     

૨.૬. અરજદારે તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િા રોજ ઉપયુયક્ત વિગતો ફરી િખત રજૂ કરી ફોરમિો હકુમ રદ્દ 
કરિા વિિતંી કરી.      

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર, શ્રી પ્રણયકુમાર િિીિચદં્ર દલાલ, ગામ પારડી ખાતે સામાિાળા કંપિીનુ ંરહણેાકં 

વિષયક િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં ૦૫૮૫૮/ ૦૧૨૧૮/૩ થી ધરાિે છે. િષય ૨૦૧૨-૧૩ મા ંElster 

કંપિીનુ ંમીટર િ.ં૨૩૨૨૫૯૦ અરજદારિા િીજ જોડાણ પર લગાિેલ હત ુ.ં અરજદાર દ્વારા 
સપ્ટે્બર,૨૦૧૩ િા િીજબીલ અંગે ફકરયાદ કરિામા ંઆિેલ જેથી તા.૦૧.૧૦.૨૦૧૩ િા રોજ 
સદર મીટર બદલિામા ંઆિેલ. સદર મીટરિે તા. ૨૧.૦૨.૨૦૧૪ િા રોજ લેબોરેટરીમા ં
અરજદારિી હાજરીમા ં ચકાસિામા ં આિેલ તેમજ મીટરિો Accuracy test પણ લેિામા ં
આિેલ, જેમા ંમીટર તેિી ગતી મયાયદા કરતા ં૮.૬૫૨૨% ફાસ્ટ્ટ હોિાનુ ંમાલમુ પડલે. લેબોરેટરી 
ચકાસણી રીપોટયમા ંMRI report  વિશે કોઈ ઉલ્લેખ કરેલ િથી.  

૩.૨. લેબોરેટરી ચકાસણી મજુબ એપ્રીલ,૨૦૧૩ થી તા.૦૧.૧૦.૨૦૧૩, કુલ છ માસ, દર્યાિ થયેલ 
િીજ િપરાશિે ગણતરીમા ંલઈ મીટરિી  ૮.૬૫૨૨% ફાસ્ટ્ટ ફરિાિી ગતી લેખે ૮૬૭ યવુિટિી 
રકમ રૂ. ૬૯૦૩.૦૨ અરજદારિા ખાતામા ંફેબ્રઆુરી,૨૦૧૬ મા ંમજરે આપિામા ંઆિેલ, જેિી 
જાણ િાયબ ઈજિેર, પારડી દ્વારા પત્ર િ.ં૫૪૧૭ તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૬ થી અરજદારિે કરિામા ં
આિેલ.  

૩.૩. અરજદારે તા.૨૨.૦૩.૨૦૧૬ િા રોજ અરજી કરી સદર Elster make મીટરિા MRI report 

િી માગંણી કરેલ. િાયબ ઈજિેર, પારડી દ્વારા પત્ર િ.ં૮૪૬ તા.૦૩.૦૩.૨૦૧૭ થી અરજદારિે 
જણાિિામા ંઆિેલ કે લેબોરેટરી દ્વારા સદર મીટરિે scrap  કરી દેિામા ંઆિેલ હોઈ સદર 
મીટરિો MRI data મળી શકે તેમ િ હોિાથી અરજદારિે આપી શકાય તેમ િથી.  

 
 

૩.૪. અરજદારિો િીજ િપરાશ િીચે મજુબ છે.  
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Sr. 
No. 

Month Reading 
date. 

Reading Consum- 
Ption. 

1 June billed in July-10 28.06.10 23022 1360 

2 July-Aug. billed in Sept.-10 30.08.10 23862 840 

3 Sept.-Oct. billed in Nov.-10 29.10.10 24752 890 

4 Nov.-Dec. billed in Jan.-11 27.12.10 24752 0 

   Average 773.00 

5 Jan.-Feb. billed in March-11 25.02.11 24892 140 

6 March-Apr. billed in May-11 29.04.11 25062 170 

7 May-June billed in July-11 28.06.11 25247 185 

8 July-Aug. billed in Sept.-11 31.08.11 25337 90 

9 Sept.-Oct. billed in Nov.-11 29.10.11 25437 100 

10 Nov.-Dec. billed in Jan.-12 29.12.11 25567 130 

   Average 672.95 

11 Jan.-Feb. billed in March-12 28.02.12 25677 110 

12 March-Apr. billed in May-12 29.04.12 25752 75 

13 May-June billed in July-12 01.07.12 27302 1550 

14 July-Aug. billed in Sept.-12 29.08.12 28282 980 

15 Sept.-Oct. billed in Nov.-12 20.11.12 29582 1300 

16 Nov.-Dec. billed in Jan.-13 27.12.12 29912 330 

   Average 724.00 

17 Jan.-Feb. billed in March-13 05.03.13 30482 570 

18 March-Apr. billed in May-13 02.05.13 31582 1100 

19 May-June billed in July-13 06.07.13 32492 910 

20 July-Aug. billed in Sept.-13 02.09.13 40498 8006 

21 Sept.-Oct. billed in Nov.-13 01.11.13     654 1179 

   Average 2353.00 

22 Nov.-Dec. billed in Jan.-14 02.01.14 1304 650 

23 Jan.-Feb. billed in March-14 12.03.14 1844 540 

24 March-Apr.billed in May-14 05.05.14 3654 1810 

25 July-Aug. billed in Sept.-14 01.10.14 8884 5230 

26 Sept.-Oct. billed in Nov.-14 13.11.14 10554 1670 

27 Nov.-Dec. billed in Jan.-15 29.12.14 11194 640 

   Average 1757.00 

28 Jan.-Feb. billed in March-15 05.03.15 11684 490 

29 March-Apr.billed in May-15 01.05.15 13460 1776 

30 May-June billed in July-15 22.06.15 16100 2640 

31 July-Aug. billed in Sept.-15 02.09.15 18370 2270 

32 Sept.-Oct. billed in Nov.-15 29.10.15 20610 2240 

   Average 1883.00 

33 Nov.-Dec. billed in Jan.-16 06.01.16 21800 1190 

34 Jan.-Feb. billed in March-16 10.03.16 22133 333 

35 March-Apr.billed in May-16 26.04.16 24253 2120 

36 May-June billed in July-16 30.06.16 24253 1210 
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37 July-Aug. billed in Sept.-16 01.09.16 28940 4687 

38 Sept.-Oct. billed in Nov.-16 26.10.16 30095 1155 

39 Nov.-Dec. billed in Jan.-17 21.12.16 30880 785 

   Average 1640.00 

40 Jan.-Feb. billed in March-17 21.02.17 31405 525 

   Average 525 

 
 

૩.૫. (૧)  અરજદારે પેરા િ.ં૨.૪(૨) તથા ૨.૪(૩) મા ંકરેલ રજૂઆત મીટરિા MRI િા report 

અંગેિી છે જે અંગે જણાિિાનુ ં કે સદર મીટર લેબોરેટરી ચકાસણી દર્યાિ તેિી ગતી 
મયાયદા કરતા ં૮.૬૫૨૨% ફાસ્ટ્ટ ફરત ુ ંમાલમુ પડલે છે.  લેબોરેટરી રીપોટય  મજુબ મીટરિે CT 

કે PT મળતી િ હોિાનુ ંજણાયેલ િથી. મીટરિો લોડ સરિે ડટેા મહત્તમ ૧૮૦કદિસ સધુીિો 
રહતેો હોય છે, જ્યારે અરજદાર દ્વારા MRI report િી માગંણી આશરે બે િષય બાદ કરિામા ં
આિેલ છે. 

 (૨) અરજદાર દ્વારા Elster make meter ખામી યકુ્ત હોિાથી આ મીટરો બદલિા અંગેિી 
સચૂિા આપિામા ંઆિેલ છે તેિી રજૂઆત કરિામા ંઆિેલ છે, પરંત ુસામાિાળા િીજ કંપિી 
દ્વારા આિી કોઈ સચૂિા આપિામા ંઆિેલ િથી. 
(૩) અરજદારિી પેરા િ.ં ૨.૪(૩) મા ં કરેલ રજૂઆત મજુબ MRI data મેળિી તેિી 
ચકાસણી કરિા અંગે કરેલ છે, જેથી મીટરિા આંકડા ક્યારે જ્પ થયા તે જાણી શકાય. સદર 
બાબતે સામાિાળાએ જણાિેલ કે સદર મીટર ઈલેક્રોિીક મીટર છે જેમા ંમીટરિા reading 

jump થિાિી કોઈ શક્યતા હોતી િથી. 
(૪) અરજદારિા સદર મીટરનુરંીકડિંગ તા.૦૨.૦૯.૨૦૧૩િા રોજ ૪૦૪૯૮ હત ુ,ં જ્યારે મીટર 
બદલ્યા તા.૦૧.૧૦.૨૦૧૩િા રોજ રીકડિંગ ૪૧૦૨૪ હત ુ.ં આમ ૨૯કદિસમા ં૫૨૩ યવુિટિો િીજ 
િપરાશ િોંધાયેલ છે. જો મીટર રીકડિંગ જ્પ થતા હોય તો તા.૦૨.૦૯.૨૦૧૩િા રીકડિંગ પછી 
મીટર બદલ્યા તા.૦૧.૧૦.૨૦૧૩ સધુીમા ંપણ મીટર રીકડિંગ જ્પ થિા જોઈએ. પરંત ુસદર 
મીટર ઈલેક્રોિીક હોઈ મીટર રીકડિંગ જ્પ થયેલ િથી. જેથી અરજદારિી મીટર રીકડિંગ જ્પ 
થિાિી રજૂઆત સાચી િથી.  

૩.૬. અરજદારિા સદર િીજ જોડાણિી તા.૦૨.૦૬.૨૦૧૭િારોજ ચકાસણી કરતા ંઅરજદારિા િીજ 
સ્ટ્થાપિ પર ૧૦.૯૧૨ કક.િોટ િીજભાર જોડાયેલ માલમુ પડલે, જ્યારે અરજદારિો કરારીત 
િીજભાર ૦.૫ કક.િોટ છે. જોડાયેલ િીજભાર મખુ્યત્િે ચાર એરકન્ન્ડશિર િો છે. જેથી 
અરજદારિા િીજ સ્ટ્થાપિિા મીટરમા ંિોંધાયેલ િીજ િપરાશ બરાબર છે.  
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૩.૭. અરજદારિા િીજ મીટરિી લેબોરેટરીમા ંચકાસણી મજુબ, મીટર તેિી ગતી મયાયદા કરતા ં
ફાસ્ટ્ટ ફરત ુ ંમાલમુ પડલે હોઈ, વિયમોનસુાર િીજબીલિી રકમ અરજદારિા ખાતામા ંજમા 
આપિામા ંઆિેલ છે. જેથી સામાિાળા િીજબીલિી બાકી રકમ અરજદાર પાસેથી િસલુિા 
હક્કદાર છે.   

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાિાળાિી રજૂઆત અિે રજૂ કરાયેલા દસ્ટ્તાિેજી પરુાિાઓિે 

આધારે િીચે મજુબિા વિણયય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. અરજદારિી હાલિી રજૂઆત ઘર િપરાશ હતેિુા િીજ જોડાણમા ંિધ ુપ્રમાણમા ંિોંધાયેલ 

િીજ િપરાશિા િીજબીલિે લગતી છે. િષય ૨૦૧૩ મા ં July-August billed in 

September,2013 મા ં૮૦૦૬ યવુિટિો િીજ િપરાશ િોંધાયેલ છે, તેિી સામે સદર રજૂઆત 
છે. 

૪.૨. પેરા િ.ં ૨.૨ મા ંજણાવ્યા મજુબ અરજદારિી મીટરમા ંખામી અંગેિી ફકરયાદ મજુબ સામાિાળા 
દ્વારા તા.૦૧.૧૦.૨૦૧૩ િા રોજ મીટર બદલિામા ંઆિેલ છે તથા સદર મીટરિી સામાિાળાિી 
લેબોરેટરીમા ંચકાસણી પેરા િ.ં૩.૧ મા ંદશાયવ્યા મજુબ કરિામા ંઆિેલ છે, જેમા ંસદર મીટરિી 
એક્યરેુસી ક્ષલમીટ (+)૮.૬૫૨૨ % દશાયિિામા ંઆિેલ છે. અરજદારિી મીટર અંગેિી ફકરયાદ 
અન્િયે સામાિાળા દ્વારા સદર વિિાકદત મીટરિે ચકાસીિે તેિી ગવત મયાયદાિી િોંધ કરિામા ં
આિેલ છે. 

૪.૩. સામાિાળા દ્વારા લેબોરેટરી ચકાસણી અહિેાલ મજુબ મીટરિી ગવત મયાયદા જે ૮.૬૫૨૨% 
ફાસ્ટ્ટિી િોંધ અન્િયે એપ્રીલ,૨૦૧૩ થી તા. ૦૧.૧૦.૨૦૧૩ િા સમયિા કુલ છ માસિા િીજ 
િપરાશિે ધ્યાિમા ંલઈિે ૮૬૭યવુિટિી રકમ રૂ.૬૯૦૩.૦૨ અરજદારિા ખાતે ફેબ્રઆુરી,૨૦૧૬ 
મા ંજમા (મજરે) આપેલ છે. મીટર ચકાસણી બાદ સામાિાળા દ્વારા સદર કાયયિાહી આશરે બે 
િષયિા સમય બાદ કરિામા ંઆિેલ છે, જે અંગેિા ંકારણો રજૂ કરેલ િથી. અરજદારે પણ સદર 
મીટરિે લેબોરેટરીમા ંચકાસ્ટ્યા બાદ મીટરિી ગવત મયાયદા ૮.૬૫૨૨% ફાસ્ટ્ટ ફરતી માલમુ હોિા 
છતા ંજે તે મજરે મળિાપાત્ર યવુિટિે િીજબીલમા ંજમા આપિા અંગે સામાિાળાિે અરજ 
કરેલ હોય તેિા કોઈ પરુાિા રજૂ કરેલ િથી. આમ સદર બાબત અંગે બનેં્ન પક્ષકાર મકૂ છે. 
ખરી રીતે સામાિાળાએ જે તે સમયે સદર િીજ યવુિટિે ગણીિે અરજદારિા ખાતે જમા 
આપિા જોઈતા હતા, પરંત ુસામાિાળા દ્વારા તેમ કરિામા ંઆિેલ િથી. સામાિાળાિી સદર 
કાયયિાહી અંગે અરજદારે પણ અરજ કરેલ િથી. 
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૪.૪. હાલિો િધ ુિીજ િપરાશિો પ્રશ્ન સામાિાળા દ્વારા ફેબ્રઆુરી,૨૦૧૬મા ં૮૬૭ યવુિટ અરજદારિા 
ખાતે સામાિાળાએ જમા આપ્યા બાદ ઉદ્દભિેલ છે. અરજદારે જે તે િખતિી મળૂ ફકરયાદ 
સપ્ટે્બર,૨૦૧૩ િા િીજબીલ માટે કરી હતી જેમા ં સામાિાળા દ્વારા અરજદારનુ ં મીટર 
બદલાિીિે ઉપર જણાવ્યા મજુબ મીટરિી ચકાસણી પણ કરિામા ં આિેલ છે. ત્યારબાદ 
તા.૨૨.૦૬.૨૦૧૬ િા રોજ અરજદાર દ્વારા સદર મીટરિા ચકાસણી રીપોટયિી માગંણી કરિામા ં
આિેલ છે તેમજ સદર મીટરિા MRI report િી માગંણી કરિામા ંઆિેલ છે તથા સદર 
મીટરમા ં એક્યરેુસી રીઝલ્ટ પ્રમાણે િધ ુ િોંધાયેલ િીજ યવુિટ અરજદારિા સ્ટ્થળે મીટર 
લગાવ્યા તારીખથી મજરે આપિા માટે અરજ કરિામા ંઆિેલ છે. તથા વિલબંીત ચાર્જ જે 
િીજબીલમા ંલગાડિામા ંઆિે છે, તે ખોટી રીતે લગાડિામા ંઆિતો હોઈ, સદર રકમ મજરે 
આપિા અરજ કરિામા ંઆિેલ છે. 

૪.૫. તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૬ િા િાયબ ઈજિેર, પારડી પેટા-વિભાગીય કચેરીિા પત્ર મજુબ ગ્રાહક િ.ં 
૦૫૮૫૮/૦૧૨૧૮/૩ મા ંલેબોરેટરી રીપોટય  િ.ં૧૪૧૧/૨૧.૦૨.૨૦૧૪ અન્િયે મીટરિા એક્યરેુસી 
રીઝલ્ટ મજુબ મીટર તેિી ગવત મયાયદા કરતા ં૮.૬૫૨૨% ફાસ્ટ્ટ ફરિા અંગે ૮૬૭ યવુિટ પેટે 
રૂ.૬૯૦૩.૦૨ અરજદારિે જમા આપિામા ંઆિેલ છે. લેબોરેટરી રીપોટય  તથા િીજબીલિી 
ગણતરી પત્રક અરજદારિે રજૂ કરિામા ંઆિેલ છે. 

૪.૬. GERC Supply Code,2005, Clause No. 6.1.8 મજુબ સામાિાળા દ્વારા મીટરિી ગવત 
મયાયદામા ં મળેલ અિલોકિ મજુબ મહત્તમ છ માસિા સમય માટે મીટરિી ચકાસણીથી 
અગાઉિા છ  માસ માટેિો િીજ યવુિટ અરજદારિે તેઓિા િીજ જોડાણિા ખાતામા ંજમા 
આપિામા ં આિેલ છે, જે વિયમ અંતગયત હોઈ સદર યવુિટ અરજદારિે મજરે મળિા પાત્ર 
યોગ્ય છે.           

૪.૭. અરજદારે તા.૨૨.૦૩.૨૦૧૬િા પત્ર દ્વારા સદર વિિાકદત મીટર,કે જે િષય૨૦૧૩ મા ંસામાિાળા 
દ્વારા બદલિામા ંઆિેલ છે જેિી ચકાસણી લેબોરેટરીમા ંતા. ૨૧.૦૨.૨૦૧૪ િા રોજ કરિામા ં
આિેલ છે, જેમા ંહાજર રહલે હોિા છતા ંજે તે સમયે સદર મીટરિા MRI report િી માગંણી 
કરેલ હોય તેવુ ંજણાત ુ ંિથી. સામાિાળા દ્વારા સદર મીટરિો MRI report મેળિામા ંઆિેલ 
િથી, તથા સદર મીટરિે સ્ટ્કે્રપ કરિામા ંઆિેલ છે તેમ જણાિિામા ંઆિેલ હોઈ સદર મીટરિો 
MRI report મળી શકે તેમ િથી. અરજદારિી સદર માગંણી મીટરિી ચકાસણી િખતે કરેલ 
િ હોઈ, હાલમા ંસમય વ્યવતત થયેલ હોઈ, સ્સ્ટ્િકારિાપાત્ર િથી. 
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૪.૮. અરજદારિા સદર મીટરિે બદલાવ્યા બાદ તથા તે મીટરિી લેબોરેટરીમા ંચકાસણી થયા બાદ 
જે તે િીજ યવુિટ, મીટરિી ગવત મયાયદાિા રીપોટય  મજુબ સામાિાળાએ અરજદારિે મજરે જમા 
આપેલ િથી. 

 જુલાઈ-ઓગસ્ટ્ટ, ૨૦૧૩ િા િીજબીલિી રકમ રૂ.૫૬,૪૨૯.૭૮ િી સામે અરજદારે રૂ.૮૦૦૦/- 
િાધંા સાથે ભરપાઈ કરીિે સદર મીટરિી ખામીયકુ્ત અંગેિી ફકરયાદ સપ્ટે્બર, ૨૦૧૩ થી 
ચાલ ુહોિાનુ ંગણાિીિે સદર િીજબીલિા ંિાણા ંભરિા અસમથયતા દશાયિેલ છે તથા વિલબંીત 
ચાર્જ મજરે આપિા અરજ કરેલ છે.  

 ખરી રીતે વિલબંીત ચાર્જિી રકમ સામાિાળા દ્વારા જે તે વિિાદીત મીટરિા લેબોરેટરીમા ં
ચકાસણી થયા બાદિા ક્ષબલીંગ સાઈકલમા ં જે તે મળિાપાત્ર િીજ યવુિટ મજરે આપીિે 
િીજબીલિે સધુારવ ુ જોઈએ, તેમ િહી કરીિે સામાિાળાએ સદર હાલિી ફકરયાદિો પ્રશ્ન 
ઉપસ્સ્ટ્થત કરેલ છે. 

 આથી સામાિાળાિે આદેશ કરિામા ં આિે છે કે વિલબંીત ચાર્જિી ગણતરી જે તે યવુિટ 
અરજદારિે જે તે સમયે મળિાપાત્ર થતા હતા તે મજુબ ગણતરી કરીિે વિલબંીત ચાર્જ િસલુ 
કરિો. 

૪.૯. અરજદારિા િીજ જોડાણિો કરારીત િીજભાર ૦.૫ કક.િો. છે, જ્યારે સ્ટ્થાવપત િીજભાર પેરા 
િ.ં ૩.૬ મા ંદશાયવ્યા મજુબ ૧૦.૯૧૨ કક.િો. છે. અરજદારિે સકૂ્ષચત કરિામા ંઆિે છે કે િીજ 
સ્ટ્થાપિ પર જોડલે િીજભાર મજુબ સામાિાળાિે અરજી દાખલ કરીિે કરારીત િીજભાર 
સ્ટ્થાવપત િીજભારિી ક્ષમતા મજુબ મજૂંર કરાિિો.  

૪.૧૦. અરજદારિી સદર વિિાદીત મીટર કંપિી Elster અંગેિી રજૂઆતિો સામાિાળા િીજ કંપિી 
દ્વારા પેરા િ.ં ૩.૫(૧) મા ંજિાબ પાઠિામા ંઆિેલ છે. અરજદારે સદર રજૂઆત અંગે ઠોસ 
પરુાિા રજૂ કરેલ િથી.  

૪.૧૧. અરજદારિી િધ ુિીજ િપરાશ અંગેિી રજૂઆત અન્િયે અરજદારિો િીજ િપરાશ પેરા િ.ં 
૩.૪ મા ંદશાયવ્યા મજુબ ચકાસતા ંએિરેજ િીજ િપરાશ િષય ૨૦૧૦, ૨૦૧૧, ૨૦૧૨ મા ંક્રમશ: 
૭૭૩, ૬૭૩ તથા ૭૨૪ યવુિટ જણાય છે. ત્યારબાદ િષય ૨૦૧૩મા ં૨૩૫૩ યવુિટ છે તથા મીટર 
બદલાવ્યા બાદ પણ િષય ૨૦૧૪ મા ં૧૭૫૭ યવુિટ, િષય ૨૦૧૫ મા ં૧૮૮૩ યવુિટ, િષય ૨૦૧૬ 
મા ં૧૬૪૦ યવુિટ િોંધાયેલ છે. ૦.૫ કક.િો. કરારીત િીજભાર મજુબ ઘર િપરાશિા િીજ 
જોડાણમા ંસદર િોંધાયેલ િીજ િપરાશ દ્વદ્વમાવસક િીજ િપરાશ મજુબ શક્ય િથી. અરજદાર 
શરૂઆતથી જ ૦.૫ કક.િો. કરારીત િીજભાર કરતા ંિધ ુિીજભાર સ્ટ્થાવપત કરીિે િીજ િપરાશ 
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કરતા માલમુ પડલે છે. સદર સજંોગોમા ંઅરજદારિે પાઠિિામા ંઆિેલ િીજબીલ મીટરમા ં
િોંધાયેલ િીજ િપરાશિે અનરુૂપ હોઈ, સદર િીજબીલિી રકમ અરજદારે ભરિાપાત્ર છે. 

૪.૧૨. ફોરમ દ્વારા સદર કેસમા ં વિલબંીત કાયયિાહી હઠેળ સામાિાળાિા જિાબદાર અવધકારી સામે 
વશસ્ટ્ત ભગંિા પગલા ંલેિા સચૂિ કરેલ છે, જેિો અમલ કરિા તથા તે અંગે જરૂરી કાયયિાહી 
કરી વિગતિાર અહિેાલ કદિ ૯૦ મા ંઆ કચેરીિે કરિા સકૂ્ષચત કરિામા ંઆિે છે. 

૪.૧૩. આ હકુમિી િકલ સામાિાળાિા મખુ્ય ઈજિેર, કોપોરેટ ઓકફસ, સરુતિે પણ મોકલી આપિી. 
ફોરમિા હકુમમા ંપેરા િ.ં ૮ મા ંકરેલ િોંધ અન્િયે ક્ષબલીંગ વિષયક બાબત અંગે ગભંીરતા 
હઠેળ જરૂરી સધુારાત્મક પગલા ંલેિા કાયયિાહી કરિા સામાિાળાિા મખુ્ય ઈજિેરિે સકૂ્ષચત 
કરિામા ંઆિે છે.     

૪.૧૪. આથી આ રીતે પેરા િ.ં ૪.૧૧, ૪.૧૨ તેમજ ૪.૧૩ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૧૫. ખચય અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૧૬. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
         
 
         (કદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા. ૩૦.૧૦.૨૦૧૭. 


