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સમE 
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અરજદાર : !ી ભરતભાઈ મણીલાલ દોશી 
                          ૬૯, 0ૃ2ણ સોસાયટ6, રામવાડ6 રોડ, 

મ9વુા-૩૬૪૨૯૦, ?.ભાવનગર.  
 

રFૂઆત કરનાર: !ી કાિતDક ભરતભાઈ દોશી, અિધ0ૃત Gિતિનિધ  
!ી ભરતભાઈ મણીલાલ દોશી 

    
િવHIધ 

 

સામાવાળા :  કાયHપાલક ઈજનેર  
      પિLમ Mજુરાત વીજ કંપની OલિમટPડ, 
      િવભાગીય કચેર6, મ9વુા-૩૬૪૨૯૦. 
 
રFૂઆત કરનાર:  !ી વી.R.બારડ, કા.ઈ., પી?વીસીએલ, િવભાગીય કચેર6, મ9વુા 
      :: રFૂઆત :: 

1.0. અરજદારP, પિLમ Mજુરાત વીજ કંપની OલિમટPડ, ભાવનગરના Uાહક ફXરયાદ િનવારણ ફોરમની 
ફXરયાદ ન.ં ૯૪/૨૦૧૮-૧૯ અ[વયે અપાયેલ 9કુમ \માકં ૫૨૪૫ તા.૧૯.૧૧.૨૦૧૮થી નારાજ    

થઈ અ_ે ર`ૂઆત કરPલ છે. R ર`ૂઆતને આ કચેર6ના કPસ ર?dટરP દાખલ કર6 કPસ  

ન.ં૬૨/૨૦૧૯ થી નfધેલ છે. સદર કPસની Gથમ gનુવણી તા.૦૮.૦૮.૨૦૧૯ તથા બી?       

gનુવણી તા.૨૨.૦૮.૨૦૧૯ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 
2.0. gનુવણી દરhયાન અરજદારP નીચે iજુબ ર`ૂઆત કર6. 
૨.૧. અરજદારP મ9વુા ખાતે ગોડાઉન ભાડP રાખેલ હk ુ,ં અને તેમા ંGથમ સlગલ ફPઈઝ 0.૫ Xક.વોટ 

વીજ જોડાણ મેળવેલ હk ુ.ં અરજદારનો ધધંો માડંવા મડંપ ભાડP આપવાનો છે. સદર ભાડP રાખેલ 
જoયાનો ઉપયોગ ફpત ગોડાઉન તર6કP થતો હતો. માડંવા મડંપનો ધધંો બારP માસ હોય નહl. 
ગોડાઉનમાથંી Xદવસના માલ સામાન કાઢવાનો હોય rયારP વીજ વપરાશ થાય નહ6. રા_ીના 
સમયમા ંગોડાઉનમાથંી માલ સામાન કાઢવાનો હોય rયારP અડધો કલાક વીજ વપરાશ થતો.  
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૨.૨. સદર ગોડાઉનમા ંભાગીદાર6થી ઠંડા પાણી વોટર જગનો tલા[ટ ચાu ુકરવાનો હોઈ, સદર વીજ 
જોડાણમા ંવીજભાર વધારવા માગંણી કરPલ અને િનયમ iજુબ ચાv ભર6 વીજ જોડાણ મેળવેલ. 
ફpત ૧૨ થી ૧૫ મXહના આસપાસ ધધંો કરPલ, અને સફળતા ન મળવાથી ધધંો બધં કરPલ અને 
મશીનર6 વેચાણથી અ[યને આપી Xદધેલ. ભાગીદાર6 wટ6 થયેલ હોઈ અરજદારનો ધધંો ફpત 
માડંવા મડંપનો હતો.  

૨.૩. ઠંડા પાણીના જગનો ધધંો બધં કરPલ હોવાથી, xી ફPઈઝ વીજ જોડાણની જyXરયાત ન હોવાથી  
લોડ ઘટાડા માટP સામાવાળાની કચેર6નો સપંકH કરPલો, rયારP અરજદારને એમ જણાવેલ કP 
કંપનીના િનયમ iજુબ બે વષH વીજ જોડાણ રાખવા|ુ ંહોય છે, rયારબાદ ર} થઈ શકP, અને 
અરજદારP મીનીમમ બીલ ભરવા|ુ ંરહPશે. 

૨.૪. ધધંો બધં કરPલ હોઈ, સામાવાળાના િનયમ iજુબ R મીનીમમ ચાv આવેલ તે અરજદારP ભરPલ 
છે. દરPક ધધંામા ંતે? હોતી નથી. મ9વુા શહPર અને Uાhય િવdતારમા ંઅનેક નાના મોટા ઉ~ોગો 
બધં થયેલ છે તેઓએ ફpત મીનીમમ ચાv ભર6 વીજ જોડાણ ચાu ુરાખેલ છે.  

૨.૫. સામાવાળા કંપનીનો િનયમ છે કP ૧૦૦ Xક.વોટ કરતા ંઓછા વીજભારવાળા વીજ જોડાણો નાયબ 
ઈજનેરP અને ૧૦૦ Xક.વોટ કરતા ંવ� ુવીજભારવાળા વીજ જોડાણો કાયHપાલક ઈજનેરP તપાસ 
કરવાના હોય છે. તેઓ તપાસ કરવા જતા નથી અને મીટર ધીમાપણા|ં ુલખીને ખોટા બીલ 
આપે છે, R �યાજબી નથી. આશરP બે વષH પહPલા ંભાવનગર ફોરમમા ંઆવા જ Oબલ માટP 
ફXરયાદ થયેલ, rયારP હfિશયાર અિધકાર6એ આવા Oબલ ર} કરPલ હતા.  

૨.૬. સામાવાળા કંપનીનો િનયમ છે કP R Xદવસે મીટર તપાસ કરPલ હોય તેની પાછળના બાર 
મXહનાની વપરાશની ગણતર6 કરવાની હોય છે. અરજદારના કPસમા ંપાચં વષH પહPલાનંી ગણતર6 
કરPલ છે, તે ખોટ6 છે. સામાવાળા વીજ કંપનીની લેબોરPટર6મા ંમીટરનો ટPdટ કરવામા ંઆવેલ તે 
વખતે મીટર|ુ ંવાચંન ૪૦૦૮ હk ુ,ં તેમજ મીટર|ુ ં`ૂ| ુર6Xડ�ગ ૩૬૬૩ iજુબ, તફાવતના ૩૪૫ 
�િુનટ|ુ ંવીજOબલ આપવા|ુ ંથાય છે. ફોરમનો 9કુમ રદ કરવા અરજદારP િવનતંી કર6. 

૨.૭. અરજદારP નીચે iજુબ િવનતંી કર6. 
(૧) ફોરમનો 9કુમ ર} કરવો. 
(૨) વીજ જોડાણ મેળવેલ તે વખતે ભરપાઈ કરPલ Xડપોઝીટની રકમ y.૭૮૪૫/- ની સામે 

વીજ વપરાશના ૩૪૫ �િુનટના વીજOબલની રકમને બાદ કરતા,ં Xડપોઝીટની બાક6ની 
રકમ જમા અપાવવા સામાવાળાને 9કુમ કરવો.   

 
3.0. gનુવણી દરhયાન સામાવાળાએ નીચે iજુબ ર`ૂઆત કર6. 
૩.૧. અરજદારP Gથમ સlગલ ફPઈઝ લાઈટlગ|ુ ં૦.૫ Xક.વોટ|ુ ંવીજ જોડાણ ગોડાઉન માટP dટPશન 

રોડ, કP.કP.મીલની સામે, નવરંગ ટાઈ�સની બા`ુમા ંમેળવેલ હk ુ.ં સદર જoયાએ અરજદાર �ારા 
ઠંડા પાણી માટP વોટરજગ|ુ ંમશીન iકુવા માટP xી ફPઈઝ મોટર માટP સlગલ ફPઈઝ વીજ 
જોડાણમા ંલોડ વધારા સાથે, ૦.૫ Xક.વોટ તથા ૬.૫ Xક.વોટ, આમ 0ુલ ૭.૦ Xક.વોટના વીજ 
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જોડાણ માટP, તા.૧૪.૦૯.૨૦૧૧ ના રોજ પહfચ ન.ં૮૨૩૬૪૪ થી ર?d�Pશન ચાvના y.૧૦૦/- 
ભરપાઈ કરPલ. 

૩.૨. સામાવાળા �ારા y.૧૧૦૩૪/- |ુ ં�દાજપ_ આપવામા ંઆવેલ. અરજદારP તા.૧૪.૧૦.૨૦૧૧ના 
રોજ પહfચ ન.ં૧૫૪૭૫૨ થી કનેpશન ચાvના y.૫૦૦૦/- તથા પહfચ ન.ં૧૫૪૭૫૨ થી 
XડપોOઝટના y.૬૦૩૪/- ભરપાઈ કરPલ. તા.૧૯.૧૦.૨૦૧૧ ના રોજ y.૨૦/- પહfચ ન.ં૬૫૭૭૫   
થી ટPdટ ર6પોટH ફ6 ભરPલ. તા.૨૪.૧૦.૨૦૧૧ના રોજ GોફોમાH ૧૫ ન.ં૫૧૬૮ ભર6 સlગલ ફPઈઝ 
મીટર ઉતાર6 xી ફPઈઝ મીટર લગાવી વીજભાર વધારો મં̀ ૂર કરPલ હતો.  

૩.૩. અરજદારP સદર વીજ જોડાણ કાયમી ધોરણે બધં કરવા અર? કરPલ Rના અ|સુધંાને 
તા.૦૫.૦૭.૨૦૧૮ના રોજ મીટર, મીટર બો�, સિવDસ વાયર વગેરP GોફોમાH ન.ં૯૮૨૭૪થી 
ઉતારવામા ંઆવેલ rયારP મીટર ચેઈ[જના તા.૦૫.૦૭.૨૦૧૮ના GોફોમાH ન.ં૯૮૨૭૪ મા ંમીટરના 
તે સમયના ર6Xડ�ગમા ંઅવા�ય નfધ કરવામા ંઆવેલ. 

૩.૪. અરજદારP આપેલ GોફોમાH ન.ં૯૮૨૭૪મા ં દશાHવેલ તાર6ખો iજુબ તા.૧૦.૦૭.૨૦૧૮ના રોજ 
લેબોરPટર6 ખાતે અરજદારની હાજર6મા ંમીટર ચકાસણી કરPલ, અને મીટરનો ચકાસણી અહPવાલ 
ન.ં૦૪૫૨ તા.૧૦.૦૭.૨૦૧૮ ના રોજ બનાવવામા ંઆવેલ. મીટરને ટPdટlગ બ�ચ પર ટPdટ કરતા ં
મીટર ૬૫.૯૦% ધીiુ ંફરk ુ ંમાuમુ પડPલ, તેમજ લેબોરPટર6 પર6�ણમા ંમીટરના `ુદા `ુદા 
પેરામીટસHની નfધ કરવામા ં આવેલ. તા.૧૦.૦૭.૨૦૧૮ ના લેબોરPટર6 ર6પોટH ન.ં૦૪૫૨ પર 
અરજદારની સહ6 છે. મીટરનો MRI Data પણ લીધેલ હતો. 

૩.૫. અરજદારની ફXરયાદ iજુબ બે વષHની આસપાસ અિધકાર6એ dથળ પર તપાસ કરવા કP ચેકlગ 
કરવા આવ�ુ ંજોઈએ, પરંk ુસદર િનયમ LTMD કનેpશન માટP લાM ુપડP છે. અરજદાર|ુ ં
ગોડાઉન બધં રહPk ુ ંહોવાથી મીટર ર6ડર �ારા ÔલોકÕ ના Oબલ આપેલ છે, R અરજદાર �ારા 
ભરપાઈ કરાયેલ છે. Rથી અરજદારની ફXરયાદ ખોટ6 છે. 

૩.૬. અરજદારP ફXરયાદ કરPલ છે કP xી ફPઈઝ મીટર તા.૨૪.૧૦.૨૦૧૧ ના રોજ લગાડPલ છે અને     
મીટર ચેઈ[જની એ[�6 ચાર મXહના બાદની લખેલ છે. R �ગે મીટર ર6ડર તા.૩૦.૧૧.૨૦૧૧   
ના રોજ Oબલ બનાવવા ગયેલ rયારP અરજદાર|ુ ં ગોડાઉન બધં હk ુ.ં rયાર બાદ    
તા.૨૫.૦૧.૨૦૧૨ ના રોજ મીટર ર6ડર Oબલ બનાવવા માટP ગયેલ rયારP ન�ુ ંમીટર લાગી     
ગયેલ હોવાથી, તે મXહનામા ંમીટર ચેઈ[જની એ[�6 આપેલ છે.  

૩.૭. MRI Data નો અ�યાસ કરતા ંતા.૧૫.૦૯.૨૦૧૨ થી મીટરના ‘Y’ phase PT and ‘R’ phase 

PT missing બતાવે છે. તેમજ મીટરના પેરામીટસH તા.૧૦.૦૭.૨૦૧૮ ના રોજ લેતા ં‘R’ and 

‘Y’  phase ના વો�ટPજ ‘૦’ બતાવે છે અને ‘B’ phase વો�ટPજ ૨૪૫.૩ બતાવે છે. સદર MRI 

Data iજુબ તા.૧૫.૦૯.૨૦૧૨ ના સમય ૦૭:૫૧:૪૦ થી તા.૦૭.૦૬.૨૦૧૮ ના સમય   
૧૬:૦૭:૧૬, તથા મીટરની ચકાસણી થઈ rયારP પણ મીટરના R-phase and Y-phase ના 
વો�ટPજ ‘૦’ બતાવે છે. આમ, મીટર ૬૫.૯૦% dલો આવેલ છે.  

૩.૮. અરજદારના વીજ dથાપન|ુ ંમીટર ૬૫.૯૦% ધીi ુફરk ુ ંમાuમુ પડPલ અને MRI Report મા ં
‘R’ and ‘Y’ phase voltage ‘O’ બતાવતા હોઈ, અરજદારને વષH ૨૦૧૨ થી મીટર ઉતા�ુ� rયા ં
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gધુીના મીટરમા ંથયેલ વપરાશના રPકોડHના (૪૦૦૮ – ૧૫૯૫ = ૨૪૧૩) આધારP ૬૫.૯૦% 
ધીમાપણા|ુ ં૪૬૬૩ �િુનટના વપરાશ|ુ ંy.૩૪૮૫૮/- |ુ ં�રુવણી વીજOબલ આપવામા ંઆવેલ 
છે, R િનયમો|સુાર છે, અને સદર વીજOબલ અરજદારP ભરવાપા_ છે.  

૩.૯. અરજદારP સામાવાળાના અિધકાર6/કમHચાર6 િવશે �બૂજ અભ� ભાષા વાપર6 ફXરયાદ કરPલ છે 
R ત}ન ગેર�યાજબી છે. �રુતી �ણકાર6 િસવાય આ Gમાણેની અરજદારની ર`ૂઆત �ગે 
અરજદારને યોoય ઠપકો આપવા સામાવાળાએ િવનતંી કર6. 

:::Lકુાદો::: 

4.0. gનુવણી દરhયાન અરજદારP કરPલ ર`ૂઆત તથા સામાવાળાની ર`ૂઆત અને ર`ૂ કરાયેલા 
દdતાવે? �રુાવાઓને આધારP નીચે iજુબના િનણHય ઉપર આ�ુ ંw.ં 

૪.૧. અરજદાર Uાહક ન.ં૩૭૧૦૧/૫૭૪૧૨/૨ થી વાOણ�ય િવષયક સlગલ ફPઈઝ વીજ જોડાણ 
ધરાવતા હતા. અરજદારP સદર વીજ જોડાણમા ં૦.૫ Xક.વોટથી ૭.૦ Xક.વોટની માગંણી હPઠળ 
�દાજપ_ના નાણા ં તા.૧૪.૧૦.૨૦૧૧ ના રોજ ભરપાઈ કરPલ. તા. ૨૪.૧૦.૨૦૧૧ ના રોજ 
સામાવાળા વીજ કંપની �ારા સદર વીજ જોડાણમા ંxી ફPઈઝ મીટર dથાિપત કર6ને અરજદારનો 
વીજભાર ૭.૦ Xક.વોટ મં̀ ૂર કરવામા ંઆવેલ હતો. 

 અરજદારના વીજ dથાપન પર dથાિપત કરવામા ંઆવેલ xી ફPઈઝ મીટરની િવગત GોફોમાH-
૧૫, સી.ન.ં૫૧૬૮ મા ંનીચે iજુબ જણાવેલ છે. 

 Meter No. PG209701.            Make:  Genus 

 Type:  3-phase 4-W.   Reading: 2.0 

 Capacity: 10-60 Amp.    

૪.૨. અરજદારP સદર વીજ જોડાણને કાયમી ધોરણે બધં કરવા સામાવાળાને તા.૨૯.૦૬.૨૦૧૮ ના  
રોજ અર? કરPલ, Rમા ંતા.૦૮.૦૬.૨૦૧૮ ના રોજ વીજOબલમા ંનાણા ંy.૯૧૫/- ભરપાઈ કયાH 
�ગેનો ઉ�લેખ કર6, મીટર|ુ ંછે�u ુવાચંન ૩૬૬૩ દશાHવેલ છે.  

 અરજદારP સદર વીજ જોડાણ પેટP ભરપાઈ કરPલ Xડપોઝીટની રકમ પરત મેળવવા માટP 
સામાવાળાને તા.૨૦.૦૭.૨૦૧૮ ના રોજ અર? નfધાવેલ. 

૪.૩. તા.૦૫.૦૭.૨૦૧૮ ના રોજ સામાવાળા �ારા શીટ ન.ં૯૮૨૭૪ થી અરજદારના વીજdથાપન પર|ુ ં
વીજ મીટર જમા લેવામા ંઆવેલ, Rમા ંદશાHવેલ મીટરની િવગત નીચે iજુબ છે. 

 Meter No.  PG209701.  Type:  3-phase, 4-Wire 

 Capacity:  10-60 Amp.  Reading: No display 

 સામાવાળા �ારા મીટર, મીટર બો� તથા સિવDસ વાયર જમા લેવામા ંઆવલે છે. 
 સદર જમા લીધેલ મીટરને લેબોરPટર6મા ંચકાસણી અથ� હાજર રહPવા અરજદારને �ણ 

કરવામા ંઆવલે. 
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૪.૪. તા.૧૦.૦૭.૨૦૧૮ ના રોજ શીટ ન.ં ૦૪૫૨ મા ંનfધ કયાH iજુબ સદર મીટરને ટPdટ બ�ચ 
પર ચઢાવી ચકાસણી કરતા ંલેબ-ટPdટ પXરણામ શીટ ન.ં૨૩૮૭ iજુબ મીટર ૬૫.૯૦% 
ધીiુ ંફરk ુ ંમાuમુ પડPલ છે. 
 મીટર|ુ ંલેબ-ટPdટ|ુ ંપXરણામ શીટ ન.ં૨૩૮૭/૧૦.૦૬.૨૦૧૮ iજુબ નીચે Gમાણે છે. 

મીટરની િવગત 
૧.  મેઈક ?નસ 
૨.  સીર6યલ ન.ં  ૨૦૯૭૦૧ 
૩.  3-ફPઈઝ / સlગલ ફPઈઝ 3-ફPઈઝ 
૪.  લેબ ન.ં - 
૫.  કPપેસીટ6 ૧૦-૬૦ એhપી. 
૬.  Rev/Kwh 1200 

૭.  ર6Xડ�ગ    ૪૦૦૮.૪ 

મીટરના પ�સ/ર6વો��.ુ      લીધેલ પ�સ/ર6વો��.ુ        ર6ઝ�ટ          
 ૧૨૦૦                            ૧૨૦                    -૬૫.૯૦ ધીi ુ

               મીટર                                મીટર 
      (As per Accucheck)                    (As per Meter) 
      V1   241         0.0                I1     10.1          10.1 
      V2   241         0.0                I2      9.9             9.0 
      V3   240         241               I3      9.9           10.0  

 

મીટરને dથળ પર Accucheck થી ટPdટ કર6 એ�રુPસી તપાસવામા ંઆવલે નથી. 
૪.૫. મીટર ન.ં PG209701 નો એમ.આર.આઈ. ડPટા તા.૧૦.૦૭.૨૦૧૮ ના રોજ મેળવવામા ં

આવલે છે. એમ.આર.આઈ. ડPટા iજુબ Oબલlગ ર6પોટH નીચે iજુબ જોવા મળેલ છે.  
Billing 
event 

Date Active energy 
cumulative 

Maximum 
Demand 

1 01.07.2018 4008 0.720 
2 01.06.2018 3998 0.020 
3 01.05.2018 3998 0.040 
4 01.04.2018 3997 0.040 
5 01.03.2018 3997 0.020 
6 01.02.2018 3996 0.000 
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 Tamper Data report :  
  Active 

energy 
Rv Yv Bv 

Y-phase-
Potential 
missing. 

Occurred on 15.09.12. 
Not restored 

1866.48 0               0 249.20 

R-phase 
Potential 
missing 

Occurred on 15.09.12 
Not restored 

1865.79 0 0 253.00 

MRI data નો અ�યાસ કરતા ં મીટરના Y-phase and R-phase potential 

તા.૧૫.૦૯.૨૦૧૨ થી �[ૂય નfધાયેલ છે તેમજ મીટર dથળ પરથી �ુરdત કર6 
લેબોરPટર6મા ંચકાસણીમા ંRV and YV �[ૂય નfધાયેલ માuમુ પડP છે, Rના કારણે સદર 
મીટરમા ંખરPખર વીજ વપરાશ નfધાયેલ માuમુ પડતો નથી. 

૪.૬. સદર મીટર સામાવાળા �ારા અરજદારની િવનતંીથી કાયમી ધોરણે કપાવવાના હPkથુી 
dથળ પરથી �ુરdત કરવામા ંઆવલે છે, Rની ચકાસણી સામાવાળા �ારા લેબોરPટર6મા ં
કરવામા ંઆવતા ંમીટર તેની ગિત મયાHદા કરતા ંધીiુ ંફરk ુ ંહોવા|ુ ંમાuમુ પડPલ છે. R 
સજંોગોમા ં Mજુરાત િવ�તુ િનય_ંક આયોગના �હPરનામા ન.ં૪/૨૦૧૫ ની કલમ  
ન.ં૬.૩૩ મા ંિનXદ�2ટ જોગવાઈ �યાને લઈ શકાય. 

 કલમ ન.ં ૬.૩૩ : 
The licensee shall dispatch the test report to the consumer, to be received 
under acknowledgment, within 2 working days of the date of testing. In 
case of faulty meter, rectification for a maximum period of six months or 
from the date of last testing, whichever is shorter, on the basis of the 
test report, shall be adjusted in the subsequent bill. 
  

સદર જોગવાઈને �યાને લેતા ંઅરજદારના વીજ જોડાણમા ંમીટર ધીiુ ં ફરk ુ ં હોવા �ગે|ુ ં
એસેસમે[ટ છે�લા છ માસ માટP અથવા સદર મીટરની છે�લી ચકાસણીની િવગતો �યાને લેવા  
દશાHવેલ છે. સદર મીટરની અગાઉના સમયની ચકાસણીનો અહPવાલ સામાવાળા �ારા ર`ૂ 
કરાયેલ નથી. 
સદર મીટરના એમ.આર.આઈ. ર6પોટH ને આધારP મીટરની Y-phase and R-phase PT 

missing  તા.૧૫.૦૯.૨૦૧૨ થી નfધાયેલ છે. સામાવાળા �ારા તા.૧૫.૦૯.૨૦૧૨ થી મીટર   
વીજ dથાપન પરથી �ુરdત કરPલ સમય દરhયાનનો મીટરનો ચકાસણી અહPવાલ ર`ૂ કરાયેલ 
નથી. 
આમ, ઉપ�ુHpત સજંોગોમા ંમીટર કP R �િતના કારણે તેની ગિત મયાHદા કરતા ં૬૫.૯૦% ધીi ુ
ફયાHની નfધણી કરPલ હોઈ, સદર મીટરમા ંછે�લા છ માસના વીજ વપરાશની નfધને આધારP 
વીજOબલની આકારણી કરવી પડP. સદર ચકાસણી છે�લા છ માસમા ંનfધાયેલ વીજ વપરાશને 
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આધારP કર6ને �રુવણી વીજOબલ અરજદારને પાઠવી શકાય. ઉપ�ુHpત િવગતને �યાને લેતા ં
નીચે iજુબના અવલોકન હPઠળ 9કુમ કરવામા ંઆવે છે. 

૪.૭. અરજદાર|ુ ં વીજ dથાપનવા�ં મકાન/ગોડાઉન બધં હાલતમા ં છે તે�ુ ં બ�ે પ�કારો �ારા 
જણાવેલ છે. સામાવાળા �ારા વીજ dથાપન પર મીટરના સાચા વાચંનની નfધ લઈને ખરPખર 
થતા વીજ વપરાશ|ુ ંOબલlગ કરવામા ંઆવેલ નથી. મહ} �શે સદર વીજ dથાપન પર lock 

status iજુબ|ુ ંવીજ Oબલlગ xી ફPઈઝ વીજ જોડાણ કાયાH�[વત કયાH બાદ કરવામા ંઆવેલ છે. 
સદર બાબતે સામાવાળા �ારા �ુલH� દાખવેલ હોઈ, હાલની અરજદારની ફXરયાદ ઉ}ભવેલ હોય 
તેમ માની શકાય છે.   

૪.૮. પેરા ન.ં ૪.૫ મા ંએમ.આર.આઈ. ડPટાની િવગતો/Oબલlગ ડPટા દશાHવેલ છે. મીટર ધીiુ ંફરવાના 
G� �ગે મીટરની ચકાસણી અગાઉના છે�લા છ માસમા ંનfધાયેલ વીજ વપરાશને �યાને લઈ, 
મીટરના ધીમાપણા હPઠળ ઓછા નfધાયેલ વીજ વપરાશ �ગે આકારણી કરવાની જોગવાઈ 
હPઠળ, એમ.આર.આઈ. ડPટા iજુબ નfધાયેલ વીજ વપરાશને �યાને લઈ, આકારણી કરવા 
સામાવાળા વીજ કંપનીને આદPશ કરવામા ંઆવે છે. પેરા ન.ં૩.૮ મા ંદશાHવેલ �રુવણી વીજOબલ 
આ સાથે ર} કરવામા ંઆવે છે.  

 ઉપ�ુHpત આદPશ iજુબ gધુારPલ �રુવણી વીજOબલ સામાવાળાએ અરજદારને Xદન ૩૦ મા ં
આપવા|ુ ંરહPશે.   

 સદર 9કુમના પાલન �ગેનો અહPવાલ સામાવાળાએ 9કુમ મ યા તાર6ખથી ૪૫ Xદવસમા ંર`ૂ 
કરવાનો રહPશે.         

૪.૯. આ ર6તે ઉપ�ુHpત પેરા ન.ં ૪.૮ iજુબ 9કુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૧૦. ખચH �ગે કોઇ ¢કુાદો નથી. 
૪.૧૧. અરજદારની અર?/ર`ૂઆત આ સાથે ફ£સલ કરવામા ંઆવે છે. 
   
 
 
         (Xદલીપ રાવલ) 
         િવ�તુ લોકપાલ 
          Mજુરાત રા�ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૦૫.૦૯.૨૦૧૯. 


