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સમE 

ક8સ ન.ં70/2019 
 

અરજદાર : !ી િવ%લભાઈ રવ+ભાઈ ભ,ગરા.ડયા  
   1.ુ ધોળાગામ-૩૬૪૩૨૦. ઠ=. રાજ!ી ર=લવે ફાટક સામે 
   તા.ઉમરાળા. +. ભાવનગર. 
રFૂઆત કરનાર: !ી િવ%લભાઈ રવ+ભાઈ ભ,ગરા.ડયા 
      

િવHIધ 

 

સામાવાળા :  કાયGપાલક ઈજનેર  
      પિIમ Jજુરાત વીજ કંપની Lલિમટ=ડ, 
      િવભાગીય કચેરN, ગઢડા-૩૬૪૭૫૦. +.ભાવનગર.  
રFૂઆત કરનાર:  !ી એસ.એન.Sમેુસરા, E.E., પી+વીસીએલ, િવભાગીય કચેરN, ગઢડા. 
 !ી આર.એલ.પટ=લ, Dy.SA.(Rev.), પી+વીસીએલ, િવભાગીય કચેરN, ગઢડા. 
      :: રFૂઆત :: 

1.0. અરજદાર=, પિIમ Jજુરાત વીજ કંપની Lલિમટ=ડ, ભાવનગરના Wાહક ફ.રયાદ િનવારણ ફોરમની 
ફ.રયાદ ન.ં  ૧૫/૨૦૧૯-૨૦ અ\વયે અપાયેલ ]કુમ ^માકં ૨૫૬૦ તા.૦૫.૦૭.૨૦૧૯ થી નારાજ 
થઈ અ`ે રaૂઆત કર=લ છે. d રaૂઆતને આ કચેરNના ક=સ ર+eટર= દાખલ કરN ક=સ ન.ં૭૦/૨૦૧૯ 
થી નgધેલ છે. સદર ક=સની Sનુવણી તા. ૨૨.૦૮.૨૦૧૯ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

2.0. Sનુવણી દરiયાન અરજદાર= નીચે 1જુબ રaૂઆત કરN. 
૨.૧. અરજદાર Wાહક ન.ં૩૯૩૧૭/૦૦૬૪૮/૫ થી kી ફ=ઈઝ ફોર વાયરmુ ંરહ=ણાકં હ=nmુ ુ ંવીજ જોડાણ 

ધરાવે છે.  
૨.૨. તા.૩૧.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ અરજદારને સામાવાળા oારા p.૩૯૮૪૦/- mુ ં વીજLબલ આપવામા ં

આવેલ, d કાયમ આવતા વીજLબલ કરતા ંદસ ગqુ ંવr ુહોવાથી સામાવાળાને વારંવાર મળતા ં
સામાવાળાએ તા.૨૭.૦૨.૨૦૧૯ ના રોજ મીટર બદલવાની અર+ આપવા જણાવેલ. 
તા.૦૧.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ અરજદારmુ ંમીટર બદલવામા ંઆવેલ, sયાર= મીટર રN.ડtગ ૪૫૯૨૯.૩૫ 
હn ુ.ં તા.૧૫.૦૩.૨૦૧૯ ની લેબોર=ટરNની સીટમા ંમીટર રN.ડtગ ૪૫૮૬૮.૦૩ દશાGવેલ છે. d બvે 
wકડા શકંા ઉપxવે છે. ગઢડા લેબોર=ટરNમા ંમીટરનો MRI report કરતા,ં યોyય િનણGય ન.હ 
આવતા,ં સામાવાળા oારા સદર મીટર d તે કંપનીમા ંમોકલવાmુ ંઅરજદારને જણાવવામા ંઆવેલ. 
કંપનીમાથંી મીટર zગેનો રNપોટG આ{યો ક= નહ, તેની xણ અરજદારને કરવામા ંઆવેલ નહN.  
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૨.૩. તા.૨૭.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ સામાવાળાના aુનીયર ઈજનેર !ી થોમસ અરજદાર પાસે વીજLબલના ં
નાણા ંલેવા માટ= આવેલ અને જો વીજLબલના ંનાણા ંભરપાઈ કરવામા ંનહ, આવે તો મીટર લઈ 
જવામા ંઆવશે તેમ જણાવેલ. અરજદાર= તપાસમા ંગયેલ મીટર બાબતે |ુ ંરNપોટG આ{યો છે તે 
લેLખતમા ંતથા િમટર રNપ}ટની કોપી આપવા જણાવેલ, dથી નાણા ંભરપાઇ કરવાનો િનણGય લઇ 
શકાય. અરજદારના જણા{યા 1જુબ સામાવાળા મીટર રNડર oારા મીટર રNડ�ગ કરાવવાને બદલે 
બહારથી માણસો રાખી કામ કરાવવામા ંઆવે છે, dમા ંઘર બધં હોઈ, મીટર વાચંી શકાn ુ ંનથી 
dવા બહાના હ=ઠળ એવર=જ �િુનટmુ ંવીજLબલ બનાવવામા ંઆવે છે, તે પછN �િુનટ કોઇ Lબલમા ં
બાદ આપવામા ંઆવતા નથી અને Wાહકને વધાર= �િુનટના વીજLબલ ભરપાઇ કરવા મજ�રુ કર= 
છે. 

૨.૪. તા.૨૯.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ આશર= સવાર= ૧૦.૦૦ કલાક= સામાવાળાનો eટાફ તથા પોલીસ તથા  
અ\ય માણસો, dને અરજદાર ઓળખતા નહોતા, તેઓ oારા મીટર ઉતારવાની કોિશશ કરાતા,ં 
અરજદાર= તેમના અગાઉ ઉતારN અને ટ=eટ,ગમા ંલઇ ગયેલ મીટરનો ટ=eટ રNપોટG લેLખતમા ંઆપવા 
સામાવાળાને જણાવેલ.  

૨.૫. તા.૨૯.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ ટપાલથી સામાવાળા oારા ફ�ત MRI report ની નકલ અરજદારને 
આપવામા ંઆવી. અ\ય કોઈ કાગળો, dવા ક= મીટર ઉતારતી વખતે ભર=લ ફોમG ક= dમા ંછે�લા 
રN.ડtગ નgધવામા ંઆવેલ, તે આપવામા ંઆવેલ નથી.  

૨.૬. અરજદાર= છે�લા બે વષGના વીજLબલની �નુ: ગણતરN કરN, મીટરનો છે�લા બે વષGનો MRI 

report બનાવી વીજLબલ અને રNપોટG સરખાવવા િવનતંી કરN.  
૨.૭. અરજદારના aુલાઈ મ.હનાના વીજLબલમા ંp.૫૮૧૧/- જમા દશાGવે છે. નવેiબરમા ંp.૧૧૦૦૦/- 

mુ ંવીજLબલ આવેલ અને .ડસેiબરમા ંp.૪૨૦૦/- mુ ંવીજLબલ આવેલ d અરજદાર= ભરપાઈ કર=લ 
છે. x\�આુરNમા ંp.૩૯૮૪૦/- mુ ંવીજLબલ આવેલ d મા\ય ના હોઈ અરજદાર= સદર વીજLબલની 
ફરN ગણતરN કરવા જણાવેલ.  

૨.૮. અરજદારmુ ંમીટર ક= d ઉતારN લીધેલ છે તે zડર �ોસેસ હોવા છતા ંકોઈપણ �કારની xણ કયાG 
વગર અરજદારના ઘર= બળ જબરNથી વીજLબલના ંનાણાનંી વSલૂાત કરવા બાબતે જવાબદાર 
અિધકારN સામે પગલા ંલેવા િવનતંી કરN.  

૨.૯. મીટર બદલવાની ફN p.૨૨૦/- + SGST 9% લેખે p.૨૦/- + તેનો CGST 9% લેખે p.૪૦/- 
આમ �ુલ p.૨૮૦/- વSલેૂલ છે, d ગેર{યાજબી છે. SGST and CGST બvે સરખા હોઈ શક= 
એમ અરજદારmુ ંમાન�ુ ંછે. 

૨.૧૦. અરજદારને ફોરમના ]કુમના પેરા ન.ં૩.૮ 1જુબ આજ.દન Sધુી Lબલ આપવામા ંઆવેલ નથી. 
Sનુાવણીના zતે અરજદારના સદર વીજLબલની ફ.રયાદ બાબતે યોyય \યાિયક િનણGય કરવા 
અરજદાર= િવનતંી કરN.  

3.0. Sનુવણી દરiયાન સામાવાળાએ નીચે 1જુબ રaૂઆત કરN. 
૩.૧. સામાવાળાએ જણાવેલ ક= માચG-૨૦૧૯ની ડ=Lબટ એરNયસGની .રકવરN માટ= તા.૨૭.૦૩.૨૦૧૯ના    

રોજ ધોળા પે.િવ.ક.ના aુિનયર ઇજનેર !ી બોની થોમસને સgપેલ ડNફો�ટર Wાહકની યાદN 1જુબ 
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િવજબીલના નાણાનંી વSલુાત માટ= !ી િવ%લભાઈ રવ+ભાઈ ભ,ગરા.ડયાના Wાહક 
ન.ં૩૯૩૧૭/૦૦૬૪૮/૫ના રહ=ણાકં હ=nનુા eથળ પર ગયેલ પરંn ુ અરજદાર oારા સદર વીજ 
જોડાણmુ ં િમટર અગાઉ તા.૦૧.૦૩.૨૦૧૯ના રોજ બદલાવેલ d િમટરmુ ં ટ=eટ,ગ   
તા.૧૫.૦૩.૨૦૧૯ના રોજ લેબોર=ટરNમા ંકરવામા ંઆવેલ. સદર િમટરના MRI report ની નકલ 
મ�યા બાદ અરજદાર= નાણા ંભરપાઇ કરવાmુ ંજણાવેલ હોઇ, િવજ જોડાણ eથળ પરથી કાપવામા ં
આવેલ નહ,. સદર િમટરના MRI report ની નકલ પ` oારા તા.૨૯.૦૩.૨૦૧૯ના રોજ  
અરજદારને મોકલવામા ંઆવેલ, d અરજદારને મળેલ છે. અરજદાર oારા આજ.દન Sધુી િમટર 
ઉતારવા .દધેલ નથી. 

૩.૨. સામાવાળાની ધોળા પે.િવ.ક.મા ંિમટર રN.ડtગ �ોWામ મોડો ચાલતો હોવાથી અ\ય આઉટસોિસ�ગ 
eટાફ oારા િમટર રNડ,ગ �ોWામ �ણૂG કરવો પડતો હોઈ, સદર િમટરના રNડ,ગ આઉટસોિસ�ગ eટાફ 
oારા લેવામા ંઆવેલ હોઇ જવાબદાર આઉટસોિસ�ગ eટાફને ખોટા મીટર રN.ડtગ લેવા બાબતે ધોળા 
પેટા-િવભાગીય કચેરN oારા તાsકાLલક અસરથી કામગીરN બધં કરાવેલ છે.  

૩.૩. તા.૩૧.૦૮.૨૦૧૯ ના રોજ સામાવાળાએ પ` oારા નીચે 1જુબ જવાબ દાખલ કર=લ.  
 તા.૧૭.૦૫.૨૦૧૯ ના રોજ ફોરમ oારા આપવામા ંઆવેલ Sચૂના 1જુબ એમ.આર.આઈ. રNપોટG 

પરથી મથં-વાઈઝ મીટર રN.ડtગનો ડ=ટા તેમજ એમ.આર.આઈ. ડ=ટામા ંઆવેલ રN.ડtગ ૪૫૮૬૮.૭૩ 
ને મીટરmુ ંછે�� ુરN.ડtગ ગણી, સામાવાળાએ પ` ન.ં૨૦૭૫ તા.૨૯.૦૭.૨૦૧૯ ના રોજ Sધુાર=લ 
વીજLબલ અરજદારને મોકલાવેલ, d 1જુબ અરજદારને જમા આપવાપા` રકમ p.૫૩૩.૮૦ 
તા.૨૦.૦૮.૨૦૧૯ ના રોજ જમા આપવામા ં આવેલ છે. અરજદારની એિ�લ-મે,૨૦૧૯ Sધુીની    
બાકN ભરવાપા` રકમ p.૩૦૪૪૨.૦૪ થાય છે, dની xણ અરજદારને ધોળા પેટા-િવભાગીય કચેરN 
oારા પ` ન.ં૨૦૭૫થી તા.૨૯.૦૭.૨૦૧૯ ના રોજ કરવામા ં આવેલ, d રકમ અરજદાર oારા 
આજ.દન Sધુી ભરપાઇ કરવામા ંઆવેલ નથી. 

૩.૪. મીટર બદલવાની ફN  p. ૨૨૦/- તેનો SGST 9%  લેખે p. ૨૦/-,  તેનો  CGST  9% લેખે  

         p. ૨૦/-, એમ �ુલ p. ૨૬૦/- થાય, પરંn ુશરત�કૂથી અરજદાર પાસેથી ક=શીયર= CGST 18% 
લેખે p.૪૦/- લીધેલ છે. અરજદાર પાસેથી p.૨૮૦/- eવીકાર=લ. આમ, p.૨૦/- વr ુ લેવાયેલ 
હોઈ, તે રકમ તા.૨૮.૦૮.૨૦૧૯ ના રોજ અરજદારને જમા આપવામા ંઆવેલ છે.  

૩.૫. ફ=�આુરN-માચG,૨૦૧૮ તેમજ એિ�લ-મે,૨૦૧૮ મા ંઆઉટ સોિસ�ગ eટાફ મીટર રNડર oારા લોકના 
(મકાન બધંના) Lબલ બનાવેલ છે, d બvેં Lબલની રકમ aુન-aુલાઈ,૨૦૧૮ ના વીજLબલમા ં
અરજદારને જમા આપવામા ંઆવેલ છે, dની PRT 145 ની નકલ સામાવાળાએ રaૂ કરN.  સદર 
બvેં લોક Lબલ બનાવનાર આઉટ સોિસ�ગ મીટર રNડરની કામગીરN સામાવાળા oારા બધં કરવામા ં
આવેલ છે. ઓ�ટોબર-નવેiબર, ૨૦૧૮ મા ંઅરજદારને ‘N’ eટ=ટસમા ંએવર=જ વીજLબલ આપવામા ં
આવેલ. સદર બાબતે સામાવાળાએ જણાવેલ ક= અરજદાર= Lબલ બનાવનાર મીટર રNડરને તેમના 
ઘરની zદર મીટરના રN.ડtગ લેવા .દધેલ નહ,, dથી મીટર રNડર oારા N’ eટ=ટસમા ંએવર=જ 
વીજLબલ આપવામા ંઆવેલ. વr ુએક �રુાવા તરNક= તા.૨૪.૦૬.૨૦૧૯ ના રોજ સામાવાળાની 
કચેરN ખાતે સીની.આસીeટંટ તરNક= ફરજ બxવતા કમGચારN oારા અરજદારના રN.ડtગ લેવા જતા ં
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અરજદાર oારા મીટરના રN.ડtગ લેવાની ના પાડવામા ંઆવેલ, dની સદર કમGચારN oારા લેLખતમા ં
રaૂઆત પણ સામાવાળાની કચેરNને કરવામા ંઆવેલ., dની નકલ સામાવાળાએ રaૂ કર=લ. dથી 
અરજદાર oારા કરવામા ંઆવેલ અિનયિમત વીજ Lબલ,ગ તેમજ eટાફની ગેરરNતી બાબતની 
ફ.રયાદ ગેર{યાજબી છે.  

૩.૬. અરજદારmુ ંમાpિત ગેસ એજ\સીના નામmુ ંટ,બી ગામે આવેલ કોમિશ�યલ વીજ જોડાણ માનિનય 
કલે�ટર સાહ=બના ]કુમ અmસુાર તા.૧૪.૦૭.૨૦૧૪ ના રોજ કાપી નાખી વીજ �રુવઠો બધં કર=લ, 

પરંn ુતે સમયે eથળ પરથી અરજદાર= મીટર લેવા .દધેલ નહN, dથી સામાવાળા oારા પોલીસ 
�ોટ=�શન હ=ઠળ તા.૦૧.૦૮.૨૦૧૯ ના રોજ અરજદારmુ ંઅગાઉ કપાયેલ વીજ જોડાણmુ ંમીટર       

ક�d કર=લ, dથી અરજદાર oારા તા.૨૦.૦૮.૨૦૧૯ ના રોજ નાયબ ઈજનેરને ધમકNઓ આપવામા ં
આવેલ. અગાઉ પણ અરજદાર oારા તા.૦૩.૦૮.૨૦૧૯ તથા તા.૦૫.૦૮.૨૦૧૯ ના રોજ       

સામાવાળા નાયબ ઈજનેર સાથે ખરાબ વતGન કરવામા ંઆવેલ, dને કારણે તા.૨૩.૦૮.૨૦૧૯ ના 
રોજ સામાવાળા oારા અરજદાર સામે પોલીસ ફ.રયાદ કરવામા ં આવેલ, dની FRI No. 
II/0071/ 2019 dated 23.08.2019 છે, dની નકલ સામાવાળાએ રaૂ કર=લ છે.  

૩.૭. ઉપ�ુG�ત હકNકતોને �યાને લઈ, અરજદાર પાસેથી લેણા ંનીકળતી એિ�લ-મે,૨૦૧૯ Sધુીની રકમ  
p.૩૦,૪૪૨/-  તાsકાLલક ભરપાઈ કરવા જpરN ]કુમ કરવા સામાવાળાએ િવનતંી કરN. 

:::Lકુાદો::: 

4.0. Sનુવણી દરiયાન અરજદાર= કર=લ રaૂઆત તથા સામાવાળાની રaૂઆત અને રaૂ કરાયેલા 
દeતાવે+ �રુાવાઓને આધાર= નીચે 1જુબના િનણGય ઉપર આ�ુ ં�.ં 

૪.૧. અરજદાર, ગામ ધોળા ખાતે ઘર વપરાશmુ ંkી ફ=ઈઝ વીજ જોડાણ Wાહક ન.ં ૩૯૩૧૭/૦૦૬૪૮/૫ 
થી ધરાવે છે. સામાવાળા oારા તા.૩૧.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ p.૩૯૮૪૦/- mુ ં �oમાિસક વીજLબલ 
અરજદારને પાઠવેલ હોઈ, તે વીજLબલ વr ુરકમmુ ંહોઈ, સદર ફ.રયાદ ઉ�ભવેલ છે.  

૪.૨. પ�કારો oારા રaૂ કરાયેલ િવગતે, તા.૨૭.૦૨.૨૦૧૯ ના રોજ અરજદાર= મીટર ટ=eટ,ગ ફN ભરપાઈ 
કર=લ, dથી સામાવાળા oારા તા.૦૧.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ મીટર બદલવામા ંઆવેલ.  
મીટર બદલતી વખતે નgધવામા ંઆવેલ િવગતો નીચે 1જુબ જણાય છે.  

Old meter New meter 
Meter No.: 10448499, Three phase PT220403, Three phase 
Capacity:   10-60 Amp. 10-60 Amp. 
Reading:    45929.35 1.00 

  
 સદર મીટરને સામાવાળાની લેબોર=ટરN ખાતે શીટ ન.ં૧૫૧૬ તા.૧૫.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ ચકાસવામા ં

આવેલ, dમા ંનીચે 1જુબની નgધ કર=લ છે. 
“મીટરને સ�લાય આપીને ટ=eટ કરતા ંમીટરનો .ડe�લે ચા� ુછે. મીટરમા ંપેરામીટર નgધાય છે. 
મીટર MRI સાથે કોi�િુનક=શન કરn ુ ંન હોવાથી મીટરને મીટર કંપનીમા ંMRI મેળવવા અથ� 
મોકલ�ુ.ં” 
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૪.૩. સામાવાળા વીજ કંપની oારા સદર મીટરના MRI મીટર લેબોર=ટરNમા ંતા.૧૬.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ 
મેળવવામા ંઆવેલ. મીટરmુ ંછે�� ુવાચંન ૪૫૮૬૮.૭૩ જણાવેલ છે. મીટરના Lબલ,ગ ડ=ટા પણ 
મેળવેલ છે. 

૪.૪. સામાવાળા oારા મીટરના MRI ડ=ટા 1જુબના મીટર વાચંન તેમજ મીટર રNડર oારા કરવામા ં
આવેલ મીટર વાચંન 1જુબ Lબલ,ગ મથં �માણે વીજ વપરાશની nલુના નીચે 1જુબ રaૂ કરN. 

 
૪.૫. સામાવાળા oારા PRT 145 Consumer Personal Ledger ની નકલ રaૂ કરવામા ંઆવી. 
 
  

  
dનો અ�યાસ કરતા ં February-March,2018 billed in March,2018  તેમજ April-

May,2018 billed in June,2018 ના Lબલ,ગ સાઈકલમા ં Lock status 1જુબ ૧૧૪૦  
�િુનટના વીજLબલ સામાવાળા oારા આકરવામા ંઆવેલ, dની રકમને June-July,2018 billed 

in August,2018 ના Lબલ,ગ સાઈકલમા ંજમા આપવામા ંઆવેલ છે. 
 
 
 
 
 
 
 

Billing 
month 

Meter reading as per MRI report Meter reading as per PRT-45 

Final 
reading 

Start 
reading 

Diff. Bi- 
month-
ly diff. 

Bill Date Final 
read-
ing 

Start 
read-
ing 

Diff. Avg. 
cons- 
umpti
on 

Apr-18 38362.92 37502.47 860.45 2431.50 5/27/18 37462 37462 0 1140 
May-18 39933.97 38362.92 1571.05 
Jun-18 41471.31 39933.97 1537.34 2448.09 8/19/18 38852 37462 1390  
Jul-18 42382.06 41471.31 910.75 
Aug-18 43144.33 42382.06 762.27 1451.51 10/09/1

8 
39350 38852 498  

Sep-18 43833.57 43144.33 689.24 
Oct-18 44712.88 43833.57 879.31 1327.62 12/10/1

8 
39350 39350 0 700 

Nov-18 45161.19 44712.88 448.31 
Dec-18 45418.90 45161.19 257.71 473.66 1/31/19 45630 39350 6280  
Jan-19 45634.85 45418.90 215.95 
Feb-19 45865.22 45634.85 230.37       
Total consumption 8132.38 Total consumption  8168  

Billing period Current 
reading 

Past 
reading 

Consu- 
mption 

Sta-
tus 

Credit 
Adjust- 
ment 

Bill Amt. 

Oct.-Nov. billed in Dec.17 36272 35122 1150   7532.86 
Dec.-Jan. billed in Feb.18 37462 36272 1190   8939.73 
Feb.-Mar. billed in Apr.18 37462 37462 1140 L  7260.45 
Apr.-May billed in June,18 37462 37462 1140 L  6903.31 
June-July billed in Aug.18 38852 37462 1390  -13588.4 -5811.16 
Aug.-Sept. billed in Oct.18 39350 38852 498   2797.03 
Oct.-Nov. billed in Dec.18 39350 39350 700 N  4275.28 
Dec.-Jan. billed in Feb.19 45630 39350 6280  -4275.28 40164.48 
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૪.૬. ફોરમના ]કુમ 1જુબ સામાવાળા oારા February-March,2018 થી April-May,2019 ના 

સમયગાળાના વીજ વપરાશને �યાને લઈને વીજ વપરાશ તથા તેની રકમmુ ં adjustment 

credit અરજદારના account મા ંકરવામા ંઆવેલ છે dમા ંp.૫૩૩.૮૦ જમા આપવામા ંઆવેલ 
છે. 

 
 
 

  
Description Unit Total 
Adjustment Amount 60 -533.80 

 
સામાવાળા oારા મીટરના MRI data, billing data  ને PRT-145 Consumer Ledger 

સાથે સરખાવીને અરજદારના મીટરમા ંનgધાયેલ વીજ વપરાશને �યાને લઈ ૬૦ �િુનટ વીજ 
વપરાશની credit adjustment આપેલ છે. મીટર વાચંનમા ંસામાવાળા વીજ કંપનીના મીટર 
રNડર oારા Lock Status 1જુબ કરવામા ંઆવેલ. સર=રાશ વીજ વપરાશને પણ સામાવાળા oારા 
વીજLબલમા ંમજર= આપવામા ંઆવેલ છે. વીજLબલને લગતી સદર બાબતે સામાવાળા વીજ કંપની 
oારા ખરાઈ કરNને ખર=ખર વીજ વપરાશ 1જુબ વીજLબલને Sધુારવામા ંઆવેલ છે, d યોyય 
જણાય છે. 

BILLED 
Billing period Present 

reading 
Past 
reading 

Unit Total 

Feb.-March-18 37462 37462 0 556.25 
Apr.-May-18 37462 37462 0 199.11 
June-July -18 38852 37462 1390 7597.24 
Aug.-Sept.-18 39350 38852 498 2797.03 
Oct.-Nov. -18 39350 39350 0 90.00 
Dec.-Jan. -19 45630 39350 6280 44349.76 
Feb.-March-19 45929 45630 299 0.00 
 725 1 724 6622.07 
Apr.-May-19 1475 725 750 4773.00 
Total   9941 66984.46 
     
TO BE BILLED 
Feb.-March-18 37502 37462 40 747.04 
Apr.-May-18 39934 37502 2432 16482.39 
June-July -18 42382 39934 2448 16485.60 
Aug.-Sept.-18 43834 42382 1452 9493.93 
Oct.-Nov. -18 45161 43834 1327 8730.58 
Dec.-Jan. -19 45635 45161 474 3591.20 
Feb.-March-19 45869 45635 234 0.00 
 725 1 724 6304.23 
Apr.-May-19 1475 725 750 4615.69 
Total   9881 66450.66 



  Case No.70/2019 

  Page 7 of 7 
 

૪.૭. મીટર ટ=eટ,ગ ફN બાબતે વSલેુલ GST બાબતે સામાવાળા oારા પેરા ન.ં ૩.૪ મા ં�લુાસો રaૂ 
કર=લ છે, તેમજ વr ુવSલેુલ GST ની રકમ અરજદારના ખાતામા ંજમા આપેલ છે. સામાવાળાએ 
સદર બાબતે શરત�કૂ થયેલ હોઈ, તે બાબતને eવીકાર=લ છે.  

૪.૮. ઉપ�ુG�ત અવલોકનોને મ�યે નજર લેતા,ં સામાવાળા oારા પેરા ન.ં ૩.૭ મા ંદશાGવેલ વીજLબલની 
રકમ વSલૂવાપા` જણાય છે. અરજદાર=, િવ�તુ લોકપાલ સમ� રaૂઆત દાખલ કરવાની બાબતે 
ભરપાઈ કર=લ ૩૩% રકમને મજર= લેતા,ં તફાવત પેટ=ની વીજLબલની રકમ વSલૂવાપા` થાય   
છે, d zગે સામાવાળાએ િનયત કાયGવાહN કરવા આદ=શ કરવામા ંઆવે છે.           

૪.૯. આ રNતે ઉપ�ુG�ત પેરા ન.ં ૪.૮ 1જુબ ]કુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૧૦. ખચG zગે કોઇ �કુાદો નથી. 
૪.૧૧. અરજદારની અર+/રaૂઆત આ સાથે ફ�સલ કરવામા ંઆવે છે. 
   
 
         (.દલીપ રાવલ) 
         િવ�તુ લોકપાલ 
          Jજુરાત રા�ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૨૩.૦૯.૨૦૧૯. 


