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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૧૧પ/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રીમતી આબેદાબેિ ઐયબુભાઈ ભડકી 
   37, સજંર સોસાયટી, ઘાચંી સ્કુલ પાછળ,  
   મ.ુપો.મોડાસા-૩૮૩૩૧૫. જી. અરિલ્લી.        
રજૂઆત કરિાર: શ્રી ભડકી મોહંમદ ઈશાક સલેુમાિભાઈ, અવિકૃત પ્રવતવિવિ   
 

વિરૂધ્િ 
 

સામાિાળા : િાયબ  ઈજિેર, 
ઉત્તર ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
શહરે પેટા-વિભાગીય કચેરી, મોડાસા-૩૮૩૩૧૫.. જી. અરિલ્લી.  

રજૂઆત કરિાર: શ્રી જી.િી.પરમાર, િાયબ ઈજિેર, યજુીિીસીએલ,મોડાસા 
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, ઉત્તર ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, સાબરમતીિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી 
ફરરયાદ િ.ંUG-01-017-2017-18 અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૯૮૦૯ તા.૨૯.૦૯.૨૦૧૭િા 
હકુ્મથી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે 
(Admission stage) દાખલ કરી કેસ િ.ં૧૧૫/૨૦૧૭ થી િોંિેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા. 
૩૦.૧૧.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા તા.૧૦.૦૪.૨૦૧૭ િા રોજ પાઠિેલ રૂ.૧૨૦૫૮/- નુ ં િીજબીલ 

સામાન્ય િીજ િપરાશ કરતા ંિધ ુહોિાથી,અરજદારે સામાિાળા િીજકંપિીિે તા.૧૮.૦૪.૨૦૧૭ 
િા રોજ લેલખત ફરરયાદ કરેલ, જેિો સામાિાળા દ્વારા સતંોષકારક ઉકેલ િ આિતા,ં અરજદારે 
તા.૨૫.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજ ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમ સમક્ષ ફરરયાદ દાખલ કરેલ.  

૨.૨. તા.૦૯.૦૬.૨૦૧૭ િા રોજ ફોરમ દ્વારા સિુિણી દર્યાિ સામાિાળા િીજ કંપિીિે મીટર 
બદલિા અંગે મૌલખક હકુમ કરિામા ંઆિેલ.  

૨.૩. ફોરમિા તા.૨૯.૦૯.૨૦૧૭ િા પત્રમા ંકરેલ િોંિ મજુબ તા.૦૬.૦૬.૨૦૧૭ િા રોજ સામાિાળા 
િીજ કંપિી દ્વારા અરજદારિા િીજ સ્થાપિ પર Accucheck meter થી ચકાસણી કરિામા ં
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આિેલ (ચેકીંગ શીટ િ.ં૯૨૩ તા.૦૬.૦૬.૨૦૧૭) સદર ચેકીંગ શીટિી િકલ અરજદારિે 
આપિામા ંઆિેલ િથી.  

૨.૪. ફોરમિા મૌલખક હકુમ બાદ સામાિાળા દ્વારા તા.૧૨.૦૬.૨૦૧૭ િા રોજ સદર વિિારદત મીટર 
સામાિાળા દ્વારા બદલિામા ંઆિેલ જેિી ચેકીંગ શીટિી વિગત પણ અરજદારિે આપિામા ં
આિેલ િહીં. 

 સદર વિિારદત મીટર બદલ્યા બાદ તા.૦૪.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ મીટરિે સામાિાળાિી 
લેબોરેટરીમા ં ચકાસણી કરિામા ં આિેલ તેમજ મીટરિો MRI report મેળિિામા ં આિેલ. 
સામાિાળા િીજ કંપિીિા જણાવ્યા મજુબ સદર મીટર બરાબર ફરતુ ંમાલમુ પડલે.  

૨.૫. તા.૧૮.૦૯.૨૦૧૭ િા રોજ સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા અરજદારિા િીજ સ્થાપિ પર મીટરિી 
ચકાસણી કરિામા ંઆિેલ, પરંત ુતે અંગે કોઈ ચેકીંગ રીપોટટ  અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ 
િહીં. 

૨.૬. તા. ૧૯.૦૯.૨૦૧૭ િા રોજ સામાિાળા િીજ કંપિીિા ફોરમિી સિુિણી માટે બપોરિા સમયે 
ફોિ દ્વારા સિુિણીમા ંહાજર રહિેા જાણ કરિામા ંઆિેલ. ફોરમ દ્વારા સિુિણી અંગે અગોતરા 
જાણ કરિામા ંઆિેલ િથી. 

૨.૭. ફોરમિો તા.૨૯.૦૯.૨૦૧૭ િો હકુમ અરજદારિે તા.૦૮.૧૦.૨૦૧૭ િા રોજ મળેલ છે. સદર 
હકુમથી િારાજ થઈ, અરજદારે િીચે મજુબિા ંકારણો રજૂ કયાાં.  
(૧) ફોરમિો હકુમ કાયદાિા પ્રસ્થાવપત વસધ્િાતંોિી વિરૂધ્િ, અરજદારિે રજૂઆત કરિાિી 

તક આપ્યા િગરિો ગેરકાયદેસર હોઈ, રદ્દ થિા પાત્ર છે.  
(૨) અરજદારિે ફોરમ સમક્ષ સામાિાળાિા જિાબિી સામે રજૂઆત કરિાિી તક આપ્યા 

વસિાય હકુમ કરેલ હોઈ, અરજદારિે વ્યાજબી બચાિ કરિાિી તક મળેલ િથી, જેથી 
મળૂભતૂ રીતે ફોરમિો હકુમ રદ્દ થિા પાત્ર છે.  

(૩) સામાિાળા િીજ કંપિીિા પત્રમા ંદશાટિેલ તારણોિે િીજચોરીિા ગિુા માટે જિાબદાર 
ઠેરિિા માટે કારણભતૂ ગણી ફોરમે અસામાન્ય ભલૂ કરેલ છે. મીટરમા ંMagnetic 

influence માટે િીજચોરી જ જિાબદાર હોિાનુ ંઅનમુાિ કરવુ ંભલૂ ભરેલુ ંછે. જો આ 
રીતે િીજચોરી શક્ય હોય તો િીજ કંપિી દ્વારા આિી બિાિટિા મીટરો ખરીદતી િખતે 
કાળજી રાખિાિી જિાબદારી સામાિાળા િીજ કંપિીિી છે. 

(૪) અરજદાર સામાન્ય ટ્રક ડ્રાઈિર હોઈ ફોરમિા ચકુાદામા ંદશાટિેલ ટેકિીકલ કારણોથી 
તદ્દિ અજ્ઞાિ છે. પરરલચત વ્યક્ક્ત પાસે તપાસ કરતા ંજાણિા મળેલ છે કે િીજ કંપિીિા 
મીટરો Quality meter અંગેિા દાિા મજુબ ચોરીપ્રફૂ હોય છે. સદર મીટર પણ તે 
મજુબનુ ં છે. Magnet influence માટે અન્ય અિેક કારણો હોઈ શકે, જેથી મીટરમા ં
યાવંત્રક ખામી સજાટઈ શકે, જે માટે અરજદાર જિાબદાર િથી.  

(૫) મીટર કંપિીિા અહિેાલમા ં જણાિેલ Magnetic influence થી િધ ુ િીજ યવુિટ 
િોંિાતા હોિાિા વિિાિથી અરજદાર જ તેિા માટે જિાબદાર છે તે માિી શકાય તેમ 
િથી. મીટરિી યાવંત્રક ખામીિે કારણે અથિા િીજ પરૂિઠામા ંચઢાિ ઉતારિા કારણોસર 
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પણ િીજ સ્થાપિમા ંનકુસાિ થિાિા બિાિ બિે છે. આમ, સદર વિિારદત મીટરમા ં
યાવંત્રક ખામી માટે અરજદારિે દંડ ફટકારી િ શકાય.  

(૬) તા.૦૪.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ લેબોરેટરી ચકાસણી િખતે MRI report મા ંજોડલે લોડ 
૧.૮૨ રક.િોટ (લગભગ ૧૫ હો.પા.) બતાિેલ છે. જ્યારે િીજ સ્થાપિિી ચકાસણી કરી 
આકારેલ બીલમા ં૦.૬૪૭ રક.િોટ િીજભાર દશાટિેલ છે. આિા વિરોિાભાસી અિલોકિ 
સ્પષ્ટરીતે મીટરિી આંતરીક ખામી દશાટિે છે.  

(૭) અરજદારિે િિારે રકમનુ ંિીજબીલ પાઠિેલ હોઈ, તે અંગેિી ફરરયાદ દૂર કરિાિી 
જગ્યાએ સામાિાળા દ્વારા અન્યાયી રીતે મીટરમા ંખામી હોિા છતા,ં ગેરરીતી આચરી 
ચેડા ંકરિાનુ ંખોટુ અથટઘટિ કરી, િીજચોરીનુ ં દંડિાત્મક બીલ પાઠિેલ છે જે િરાર 
અન્યાયી છે.  

(૮) અરજદાર છેલ્લા ૧૨િષટથી િીજ જોડાણ િરાિે છે તેમજ િીજબીલો પણ વિયવમત રીતે 
ભરપાઈ કરે છે. અરજદાર સામે ક્યારેય િીજચોરીિો ગિુો િોંિાયેલ િથી. સદર 
સજંોગોમા ં મીટરમા ં ચુબંકીય અસરોનુ ં ખોટંુ આડ મકૂીિે ગિેુગાર ઠેરિિાિી 
સામાિાળાિી રજૂઆત ગેરવ્યાજબી છે.  

૨.૮. સામાિાળા દ્વારાતા.૩૦.૧૧.૨૦૧૭િી સિુિણી દર્યાિ તા.૧૫.૧૧.૨૦૧૭િા પત્રદ્વારા જિાબિી 
િકલ રજૂ કરિામા ંઆિેલ, જેિી સામે તા.૧૯.૧૨.૨૦૧૭િા રોજ અરજદારે િીચે મજુબ વિગતો 
રજૂ કરી. 
(૧) તા.૧૮.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ અરજદારિી લેલખત અરજી પરત્િે સામાિાળાએ  SOP 

Regulation, Clause 8.1(a) િો ભગં કરી મીટર બદલેલ િથી.         
(૨) રડસે્બર-જાન્યઆુરી,૨૦૧૭ િા િીજ િપરાશિા િોંિાયેલ યવુિટ અંગે સદર મીટરિે 

તપાસિા જણાિેલ પરંત ુતે પરત્િે સામાિાળાએ દુલટક્ષ દાખિેલ છે. 
(૩) તા. ૦૬.૦૬.૨૦૧૭ િા મીટર ચકાસણી અહિેાલ અંગેિી વિગતો પરત્િે અરજદારે ધ્યાિ 

દોરેલ તથા જણાિેલ કે અરજદારે કોઈ ગેરરીતી કરેલ િથી. તા.૦૪.૦૭.૨૦૧૭િા 
સયંકુ્ત ચકાસણી અહિેાલમા ંિોંિેલ વિગતો અંગે અરજદારે ધ્યાિ દોરેલ તથા જણાિેલ 
કે અરજદારિે ગિેુગાર ઠેરિિાિી સામાિાળાિી કાયટિાહી ગેરકાયદેસર છે.   

(૪) અરજદારિો દ્વદ્વમાવસક િીજ િપરાશ િષટ ૨૦૧૦ થી ૨૦૧૭ િા સમયગાળામા ં૧૦૦ થી 
૧૫૦ યવુિટિી િચ્ચે િોંિાયેલ છે.  

૨.૯. સિુિણીિા અંતે અરજદારે િીચે મજુબ દાદ માગંી. 
 (૧) ફોરમિો હકુમ રદ કરિો. 
 (૨) અરજદારે ભરપાઈ કરેલ િાણા ંપરત કરિા સામાિાળાિે હકુમ કરિો.    
૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર, શ્રીમતી આબેદાબેિ ઐયબુભાઈ ભડકી, ૩૭, સજંર સોસાયટી, ઘાચંી સ્કુલ પાછળ 

મોડાસા ખાતે રહણેાકં વિષયક િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં ૨૪૫૦૧/૦૯૪૪૭/૮ થી િરાિે છે. 
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૩.૨. સદર ગ્રાહકિા િીજ સ્થાપિ પર તા.૦૬.૦૬.૨૦૧૭ િા રોજ Accucheck meter થી મીટરિી 
તપાસણી કરિામા ંઆિેલ. ચેકીંગ શીટ િ.ં૯૨૩ તા.૦૬.૦૬.૨૦૧૭ રજૂ કરી. ચકાસણી દર્યાિ 
મીટર બરાબર માલમુ પડલે. મીટરિી વિગત િીચે મજુબ છે. 

 Make: Visiontek. Single phase. 2W. Capacity:  5/30Amp. 
 Meter No. USP-2410248   Reading: 2718.0 Kwh 

 િીજ સ્થાપિ પર જોડાયેલ િીજભાર: ૦.૬૪૭ KW 

 મીટરિી ચકાસણી િખતે મીટર તેિી ગવત મયાટદામા ંિીજ િપરાશિી િોંિ કરતુ ંમાલમુ પડલે. 
૩.૩. અરજદારિા મીટરમા ં િધ ુ િીજ િપરાશ િોંિાયેલ હોિાિી અરજી પરત્િે સદર મીટરિી 

ચકાસણી દર્યાિ પણ મીટર બરાબર માલમુ પડલે.ચેકીંગ શીટ િ.ં૯૨૪ તા.૧૨.૦૬.૨૦૧૭ િા 
રોજ મીટરનુ ંિાચંિ ૨૭૨૯ Kwh જણાયેલ. અરજદારનુ ંસદર મીટર તા.૧૨.૦૬.૨૦૧૭ િા રોજ 
બદલિામા ંઆિેલ. મીટરિી વિગત િીચે મજુબ છે.   

Particulars Old meter New meter 

Make Visiontek Genus 

Sr. Number USP-2410248. Single ph. 2W USP-2848663. Single ph. 2W 

Pulse/Rate 3200 impulse/unit 3200 impulse/unit 

Reading 2729 Kwh 0000 Kwh 

 

૩.૪. તા. ૦૪.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ જૂિા મીટરિે અરજદારિા પ્રવતવિવિિી હાજરીમા ંસામાિાળાિી 
લેબોરેટરીમા ંચકાસિામા ંઆિેલ. ચેકીંગ શીટ િ.ં૧૭૯૯ રજૂ કરી.  લેબોરેટરીિી ચકાસણીમા ં
સદર મીટર બરાબર ફરતુ ંમાલમુ પડલે. સદર મીટરિો MRI report મેળિિામા ંઆિેલ, જેમા ં
માચટ,૨૦૧૭ થી મે,૨૦૧૭ સિુીિા સમયગાળાિો  િીજભાર તથા િીજ િપરાશ િધ ુિોંિાયેલ 
માલમુ પડલે.  

૩.૫. તા.૧૭.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ મીટર કંપિી Visiontek માથંી મળેલ MRI report મજુબ 
માચટ,૨૦૧૭ થી મે,૨૦૧૭ દર્યાિ જુદાજુદા સમય દર્યાિ સદર મીટરમા ં magnet 

influence િોંિાયેલ માલમુ પડલે, જેથી િધ ુિીજ િપરાશ િોંિાયેલ છે.  
૩.૬. Magnet influence િા ંચોક્કસ કારણો મેળિિા અથે સદર મીટરિે Meter manufacturing 

company, Hyderabad ખાતે મોકલિામા ંઆિેલ. તા.૧૪.૦૯.૨૦૧૭ િા રોજ મીટર કંપિી 
તરફથી રીપોટટ  આિેલ,જેમા ંદશાટિેલ કારણો મજુબ  માચટ,૨૦૧૭ થી મે,૨૦૧૭િા સમયગાળામા ં
જુદીજુદી તારીખોમા ંMagnetic influence (tamper count) િોંિાયેલ છે જેથી મીટર દ્વારા 
િીજ િપરાશ િધ ુિોંિયેલ છે.  

૩.૭. સદર મીટરમા ં અરજદાર દ્વારા મીટર સાથે ચેડા ં કરેલ હોિાનુ ં માલમુ પડલે છે જેથી િીજ 
અવિવિયમ ૨૦૦૩, કલમ ૧૩૫ હઠેળ ગિુો બિતો હોઈ અરજદાર ગ્રાહકિી સામે િીજચોરીિા 
ગિુા અંગેનુ ંપરૂિણી બીલ પત્ર િ.ં૨૪૭૬ તા.૨૦.૦૯.૨૦૧૭ થી આપિામા ંઆિેલ.  

૩.૮. તા. ૦૫.૧૨.૨૦૧૭ િા રોજ સામાિાળાએ િીચે મજુબ જણાિેલ. 
 (૧) તા.૧૮.૦૪.૨૦૧૭િા રોજિી અરજદારિી િધ ુિીજ િપરાશિી અંગેિી ફરરયાદ અન્િયે 

ગ્રાહક િ.ં૨૪૫૦૧/૦૯૪૪૭/૮ િાળુ િીજ જોડાણનુ ં મીટર જુિીયર એંજીિીયર દ્વારા 
તા.૨૭.૦૪.૨૦૧૭ િા રોજ Accucheck દ્વારા ગ્રાહકિા પ્રવતવિવિિી હાજરીમા ં ચકાસિામા ં
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આિેલ જેમા ંસદર મીટર તેિી ગવત મયાટદામા ંફરત ુમાલમુ પડલે. આ સમયે સામાિાળા દ્વારા 
િીજ મીટરિી ચકાસણીિી કોઈ િોંિ કરેલ િથી. 
(૨) ફોરમ સમક્ષિી સિુિણી બાદ અરજદારનુ ં સદર મીટર લેબોરેટરીમા ં ચકાસિામા ં

આિેલ. MRI report મેળિિામા ં આિેલ જે મજુબ સદર મીટર પર Magnetic 

influence – tamper count record થયેલ માલમુ પડલે છે. Meter 

manufacturing company – Visiontech દ્વારા મળેલ કારણો મજુબ Electronic 

meter પર Magnetic sensitivity મજુબ મીટર પર બહારથી કોઈપણ પ્રકારિા 
મેગ્િેટથી ચેડા ં કરિાથી મીટર તેિા specification મજુબ  I(max) પર energy 

record કરે છે. સદર મીટર પર magnetic count, MRI report મા ંિોંિાયેલ માલમુ 
પડલે છે, જેથી મીટરમા ંિીજ િપરાશિી િોંિ મીટરિા specification મજુબ થયેલ 
છે.     

૩.૯. અરજદારે િીજબીલિી રકમ રૂ.૧૮૨૩૦/- તા,૨૭.૦૯.૨૦૧૭ િા રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. 
અરજદારિે પરૂિણી િીજબીલ આપિામા ંઆિેલ િથી, પરંત ુિીજ અવિવિયમ ૨૦૦૩, કલમ 
૧૩૫ હઠેળ અરજદાર સામે પ્રથમ ગિુો બિતો હોઈ કં્પાઉન્ડીંગ ચાર્જ પેટે રૂ.૧૦૦૦/- અરજદારે 
તા.૨૭.૦૯.૨૦૧૭ િા રોજ ભરપાઈ કરેલ છે.   

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

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આિારે િીચે મજુબિા વિણટય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. પેરા િ.ં૩.૧ મા ંદશાટવ્યા મજુબ અરજદાર ઘર િપરાશ વિષયક િીજ જોડાણ, ગ્રાહક િ.ં૨૪૫૦૧/ 

૦૯૪૪૭/૮ RGPU tariff થી િરાિે છે જેિો કરારીત િીજભાર 0.5 KW  છે.  
૪.૨. પેરા િ.ં૨.૮(૧) મા ંકરેલ અરજદારિી રજૂઆત અન્િયે સામાિાળા દ્વારા પેરા િ.ં૩.૮(૧) મા ં

દશાટવ્યા મજુબ,અરજદારિા િીજ સ્થાપિ પરિા િીજ મીટરિી ચકાસણી તા.૨૭.૦૪.૨૦૧૭ િા 
રોજ કરિામા ંઆિેલ છે. 

૪.૩. પેરા િ.ં૩.૨ મા ંદશાટવ્યા મજુબ તા.૦૬.૦૬.૨૦૧૭ િા રોજ સામાિાળા દ્વારા ચેકીંગ શીટ િ.ં૯૨૩ 
મજુબ િીજ મીટરિી ચકાસણી કરિામા ંઆિેલ તે િખતે મીટર બરાબર માલમુ પડલે છે તથા 
અરજદારિો િીજ િપરાશિો જોડાયેલ િીજભાર ૦.૬૪૭ રક.િોટ િોંિેલ છે.  

૪.૪. પેરા િ.ં ૩.૩ મા ંદશાટવ્યા મજુબ સામાિાળા દ્વારા અરજદારિા સદર િીજ સ્થાપિ પરિા િીજ 
મીટરિી ચકાસણી ફરી િખત કરિામા ંઆિેલ છે, તથા સદર વિિારદત મીટરિે બદલિામા ં
આિેલ છે. આ િખતે પણ મીટરિી ચકાસણી દર્યાિ મીટર િીજ િપરાશિી િોંિ બરાબર 
કરતુ ંમાલમુ પડલે હત ુ.ં  

૪.૫. તા. ૦૪.૦૭.૨૦૧૭િા રોજ સદર વિિારદત મીટરિે લેબોરેટરી ખાતે ચકાસિામા ંઆિેલ છે તથા 
મીટરિો MRI data મેળિિામા ં આિેલ છે. સદર મીટરમા ં િધ ુ િીજ િપરાશિી િોંિિી  
ફરરયાદ અંતગટત મીટરિો MRI data િધ ુચકાસણી અથે Meter Manufacturing company 

િે મોકલિામા ંઆિેલ.  
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 તા.૧૭.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ Meter company Visiontek દ્વારા સદર મીટરિો રીપોટટ  
સામાિાળાિે રજૂ કરેલ છે, જે મજુબ સદર મીટરમા ંMagnetic influence માચટ,૨૦૧૭ થી 
મે,૨૦૧૭ િા સમયગાળા દર્યાિ િોંિાયેલ માલમુ પડલે છે, જેથી મીટરમા ં િધ ુ િીજ 
િપરાશિી િોંિ થયેલ છે. Magnet tamper occurrence and restoration reports 

સામાિાળા િીજ કંપિીિે મોકલિામા ંઆિેલ છે, જે િીચે મજુબ છે. 
 

Meter Number 02410248 Make VISIONTEK 

Meter rating 05-30A Meter RTC date and time 06.07.2017 11:24:45 

Meter constant(Imp/kwh) 3200 PC/MRI Read Date & time 06.07.2017 11:21:14 

Manufacturer month & 
Year 

02-16 Report date and time 17.07.2017 15:01:26 

  
 Tamper Occurrence and Restoration – Magnetic Influence 
  

Sr. 
No. 

Status Date Time 
(dd-mm-yyyy/ 
hh:mm:ss 

Kwh Voltage(V) Current(A) Power 
Factor 

1 Occurrence 03.05.2017 
16:17:56 

2452.71 216.7 00.02 1.000 

2 Restoration 04.05.2017 

12:28:46 

2669.32 240.0 45.00 1.000 

3 Occurrence 19.04.2017 
18:20:03 

1862.33 202.9 00.02 1.000 

4 Restoration 21.04.2017 

22:54:35 

2430.89 240.0 45.00 1.000 

5 Occurrence 15.03.2017 
14:43:21 

872.74 242.1 00.02 1.000 

6 Restoration 19.03.2017 

04:36:47 

1801.56 240.0 45.00 1.000 

7 Occurrence 03.03.2017 
10:56:04 

231.99 222.4 00.02 1.000 

8 Restoration 05.03.2017 
20:57:06 

859.39 240.0 45.00 1.000 

 

૪.૬. સદર વિિારદત મીટરિા MRI data મજુબ magnetic tamper count િો સમયગાળો  
તા.૦૫.૦૩.૨૦૧૭ થી તા. ૦3.૦૫.૨૦૧૭ િી િચ્ચે િોંિાયેલ છે, જે સમય દર્યાિ સદર મીટર  
દ્વારા તેિી બિાિટ તથા specification મજુબ I(max) િીજ યવુિટિે િોંિિામા ંઆિેલ છે.  

૪.૭. અરજદારિી સદર િીજ જોડાણમા ં િધ ુ િીજ િપરાશિી ફરરયાદ અંતગટત ફોરમ સમક્ષિી 
ફરરયાદિી િોંિણી બાદ તેમજ ફોરમ દ્વારા અપાયેલ મૌલખક હકુમ બાદ સામાિાળા દ્વારા સદર 
વિિારદત મીટરિે બદલિામા ંઆિેલ છે. અરજદારિી પ્રથમ ફરરયાદ તા.૧૮.૦૪.૨૦૧૭ બાદ 
િીજ જોડાણિી ચકાસણી દર્યાિ તા. ૨૭.૦૪.૨૦૧૭ િા રોજ સામાિાળા સદર મીટરિો MRI 

data મેળિી શકેલ હોત, પરંત ુપેરા િ.ં ૩.૪ મા ંદશાટવ્યા મજુબ સામાિાળા દ્વારા િીજ મીટરિી 
ચકાસણી બાદ MRI report મેળિિામા ંઆિેલ છે.      

૪.૮. પેરા િ.ં ૩.૭ મા ંજણાવ્યા મજુબ સામાિાળા દ્વારા સદર મીટરિો MRI report  મેળવ્યા બાદ 
Magnetic influence મજુબ મીટર સાથે ચેડા ંકરેલ બાબત ધ્યાિે આિતા,ં સામાિાળા દ્વારા 
ઈલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ, ૨૦૦૩ િી કલમ ૧૩૫ મજુબ કાયટિાહી કરિામા ંઆિેલ છે.  
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૪.૯. સદર વિિારદત મીટરિા MRI મા ં િોંિાયેલ magnetic tamper count િા કારણોસર 
સામાિાળા દ્વારા ઈલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ, ૨૦૦૩ િી કલમ ૧૩૫ હઠેળ અરજદાર સામે કેસ દાખલ 
કરેલ હોઈ, અરજદારિી હાલિી રજૂઆત ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગિા જાહરેિામા િ.ં૨, 

િષટ ૨૦૧૧ િી કલમ િ.ં૩.૧૭ મા ંદશાટિેલ જોગિાઈિી પતૂટતા કરતી િ હોિાથી, સદર રજૂઆત 
અંગે અતે્રથી કોઈ હકુમ થઈ શકે િહીં. .   

૪.૧૦. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૯ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૧૧. ખચટ અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૧૨. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
    
 
 
 
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૨૮.૧૨.૨૦૧૭. 


