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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં૭૩/૨૦૧૯ 

 

અરજદાર :    શ્રી અમતૃભાઈ હીરાભાઈ પટેલ  
       ૧૦૧/૨, ખશુનમુા રેસીડન્સી, જમનુાનગરની પાસે, ઘોડદોડ રોડ,  
       સરુત-૩૯૫૦૦૧.    
રજૂઆત કરિાર:     શ્રી સનુનલ એમ. સૈની, અનિકૃત પ્રનતનનનિ       

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા :      કાર્યપાલક ઈજનેર  
            દક્ષિણ ગજુરાત વીજ કંપની ક્ષલનમટેડ, 
            નવભાગીર્ કચેરી, કડોદરા-૩૯૪૩૨૭. તા.પલસાણા. જી.સરુત.   
રજૂઆત કરિાર:       શ્રી એન.ટી.દાફડા,નાર્બ ઈજનેર, ડીજીવીસીએલ, કડોદરા પે.નવ. કચેરી-૧. 
         શ્રી એચ.વી.ખસીર્ા,નાર્બ ઈજનેર, ડીજીવીસીએલ,કડોદરા નવભાગીર્ કચરેી. 
 
      :::  રજૂઆત  ::: 
૧.૦. અરજદારે, દક્ષિણ ગજુરાત વીજ કંપની ક્ષલનમટેડ, સરુતના ગ્રાહક ફરરર્ાદ નનવારણ ફોરમની ફરરર્ાદ 

ન.ં ૧૯/૨૦૧૯-૨૦ અન્વરે્ અપારે્લ હકુમ ક્રમાકં ૯૯૯૨ તા.૦૧.૦૭.૨૦૧૯ થી નારાજ થઈ અત્રે 
રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ ન.ં૭૩/૨૦૧૯ થી નોંિેલ 
છે. આ કેસની સનુવણી તા. ૦૫.૦૯.૨૦૧૯ ના રોજ રાખવામા ંઆવલે. 

૨.૦. સનુવણી દરમ્ર્ાન અરજદારે નીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર સરુત જીલ્લાના પલસાણા તાલકુાના કડોદરા ખાતે પ્લોટ ન.ં૩૫, બ્લોક ન.ં૩૭, જલારામ 

ઈન્ડસ્રીર્લ સોસાર્ટી ખાત ેગ્રાહક ન.ં૦૬૫૦૧/૧૫૧૨૯/૫ થી તા.૦૬.૦૬.૨૦૧૭ થી વીજ જોડાણ 
િરાવે છે.  

૨.૨. સદર વીજ જોડાણ અન્વર્ ેઅરજદારને સામાવાળા દ્વારા પત્ર ન.ં૨૭૨ તા.૧૫.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ 
રૂ.૮,૬૩,૦૫૨/- નુ ંપરુવણી વીજક્ષબલ આપવામા ંઆવલે.  
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૨.૩. સદર વીજ જોડાણમા ંતા.૦૬.૦૬.૨૦૧૭ થી તા.૨૩.૧૧.૨૦૧૭ સિુીના સમર્ગાળામા ંનીચ ેમજુબ 
ત્રણ વખત મીટરની ફેરબદલી કરેલ છે. 

  
અન.ુ 
િ.ં 

જૂિો 
મીટર િ.ં 

િિો 
મીટર િ.ં 

કબલુાતિામા 
િ.ં/મીટર બદલ્યા 
તારીખ 

મીટર બદલી 
કરિાનુ ંકારણ 

જોડેલ લોડ લેબોરેટરી 
શીટ િ/ંતારીખ 

લેબોરેટરી 
પરીક્ષણ 
ટીમન ુતારણ  

૧ ૩૨૧૮૪૧ ૨૯૯૭૫૭ ૨૭૦૫/ 
૦૮.૦૯.૨૦૧૭ 

મીટરિી ડડસ્પ્લે 
બધં થિાથી.  

૧૫ 
એચ.પી. 

૩૭૫૯/ 
૦૩.૦૧.૨૦૧૮ 

રીડડિંગ તેમજ 
MRI data 

આિેલ િથી.  
૨ ૨૯૯૭૫૭ ૨૯૯૭૫૮ ૨૩૪૬/ 

૧૬.૦૯.૨૦૧૭ 
મીટરિી ડડસ્પ્લે 
બધં થિાથી. 

૧૫ 
એચ.પી. 

૩૭૫૭/ 
૦૩.૦૧.૨૦૧૮ 

રીડડિંગ તેમજ 
MRI data 

આિેલ િથી. 
૩ ૨૯૯૭૫૮ ૨૯૯૮૩૬ ૨૩૭૭/ 

૨૩.૧૧.૨૦૧૭ 
મીટરિી ડડસ્પ્લે 
બધં થિાથી. 

૧૫ 
એચ.પી. 

૩૭૫૮/ 
૦૩.૦૧.૨૦૧૮ 

રીડડિંગ તેમજ 
MRI data 

આિેલ િથી. 

 
૨.૪. અરજદારના વીજ જોડાણમા ંAVON કંપનીનુ ંમીટર લગાડલે છે. સદર કંપનીના વીજ મીટરની રડસ્પ્લ ે

વારંવાર બિં થઈ જવા છતા ંતેમજ  એમ.આર.આઈ. ડટેા આવતા ન હોવા છતા ંઅરજદારના વીજ 
જોડાણમા ંસદર કંપનીના વીજ મીટરનો ઉપર્ોગ કરવામા ંઆવલે છે.  

૨.૫.  અરજદારે સદર વીજ જોડાણમા ં ૧૫ રક.વોટથી વિારી ૩૦ રક.વોટ વીજભાર કરવા માટે 
તા.૧૬.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ સામાવાળાન ે અરજી નોંિાવેલ છે, તમેજ અંદાજપત્રના ં નાણા ં
તા.૦૯.૧૦.૨૦૧૭ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે, પરંત ુપરુવણી વીજક્ષબલ અપાતા ંવીજભારમા ંથરે્લ 
વિારાની નવગત ધ્ર્ાનમા ંલેવામા ંઆવેલ નથી. 

૨.૬. સામાવાળાના અનિકૃત અનિકારી દ્વારા ૧૫ એચ.પી. દશાયવેલ તેમજ વીજભારમા ંવિારો કરવા અરજી 
કરેલ હોવા છતા ંતા.૨૩.૧૧.૨૦૧૭ થી તા.૧૮.૦૪.૨૦૧૮ સિુીના સમર્ગાળા દરમ્ર્ાન ૧૪૮ રદવસ 
દરમ્ર્ાન વીજ મીટરમા ંનોંિાર્ેલ ૧૨૭.૦૭૮  યનુનટ મજુબ પ્રનત રદવસ ૮૫૮.૬૩ યનુનટના વીજ 
વપરાશ મજુબ પ્રનત માસ ૨૫૭૬૦ યનુનટની ગણતરી કરી તા.૦૬.૦૬.૨૦૧૭ થી ૫.૫ માસ માટે 
એવરેજ ૧૪૧૬૮૦ યનુનટ માથંી ૩૩૧૨૦ યનુનટ બાદ કરી, કુલ ૧૦૮૫૬૦ યનુનટનુ ંઓરડટ પરુવણી 
વીજક્ષબલ રૂ. ૮,૬૩,૦૫૨/- નુ ંઆપવામા ંઆવેલ, જે બરાબર નથી.  

૨.૭. તા.૦૬.૦૬.૨૦૧૭ થી તા.૨૩.૧૧.૨૦૧૭ દરમ્ર્ાન રદવાળીનો સમર્ગાળો આવતો હોવાથી ૧૫ રદવસ 
વીજ વપરાશ બિં રહલે છે, તેમજ અઠવારડક રજાના કારણે ૫ મરહનામા ં૨૦ રદવસ વીજ વપરાશ 
બિં રહલે છે. આમ, આ સમર્ગાળામા ંકુલ ૩૫ રદવસ વીજ વપરાશ બિં રહલે છે. સદર બાબતની 
રજૂઆત કરવા છતા ંધ્ર્ાને લીિેલ નથી.  

૨.૮. ફોરમના હકુમથી અરજદાર નારાજ હોવાથી, પરુવણી વીજક્ષબલના ૩૩% રકમ રૂ.૪,૦૬,૬૦૯/- 
તા.૨૩.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ રસીદ ન.ં૫૩૧૪ થી ભરપાઈ કરી, અરજદારે ર્ોગ્ર્ ન્ર્ાર્ મેળવવા સદર 
રજૂઆત અતે્ર કરેલ છે.  
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૨.૯. અરજદારે તા.૧૧.૦૯.૨૦૧૯ ના રોજ પત્ર દ્વારા નીચ ેમજુબ રજૂઆત કરેલ છે. 
(૧) પ્રથમ વખત મીટરની ફેરબદલી તા.૦૮.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ કરવામા ં આવી. મીટર 

ન.ં૩૨૧૮૪૧ નુ ંલેબોરેટરી પરીિણ શીટ ન.ં૩૭૫૯ થી તા.૦૩.૦૧.૨૦૧૮ ના રોજ કરવામા ં
આવેલ તેમા ંરીરડિંગ તેમજ એમ.આર.આઈ. ડટેા આવેલ નથી. 

(૨) પરંત ુતા.૦૫.૦૯.૨૦૧૯ ની સનુવણી બાદ સામાવાળાના જણાવ્ર્ા મજુબ તા.૦૬.૦૯.૨૦૧૯ 
ના રોજ કડોદરા-૧ પેટા-નવભાગીર્ કચેરી દ્વારા અરજદારને જે ડોક્યમેુન્ટ પરુા પાડવામા ં
આવેલ છે તેમા ં એમ.આર.આઈ. ડટેા અરજદારને આપવામા ં આવેલ છે, તેમા ં મીટરની 
આર.ટી.સી. (રીર્લ ટાઈમ ક્લોક) ફેઈલ દશાયવેલ છે. જો મીટરની આર.ટી.સી. ફેઈલ હોર્ તો 
મીટર ડીફેક્ટીવ ગણાર્ તેમજ તે મીટરનુ ંરીરડિંગ માન્ર્ રાખી શકાર્ નહીં. 

(૩) તા.૦૬.૦૬.૨૦૧૭ થી તા.૨૩.૧૧.૨૦૧૭ સિુી ત્રણ વખત મીટરની ફેરબદલી કરેલ તેમા ં
સામાવાળાના અનિકૃત અનિકારી દ્વારા ક્લીપ-ઓન મીટરથી અરજદારનો વીજ વપરાશ ચાલ ુ
કરાવી વીજભારની તપાસણી કરી ૧૫ હોસય પાવર જોડલે વીજભાર દશાયવેલ છે, તનેી નકલ 
સામેલ કરી.  

(૪) સદર વીજ જોડાણમા ં અરજદારે તેમના વીજભારમા ં ૧૫ રક.વોટ થી ૩૦ રક.વોટ 
તા.૨૩.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ રકમ રૂ.૨૦/- રસીદ ન.ંજેબી૬૬૫૨૭૮ થી ભરપાઈ કરેલ છે, પરંત ુ
સામાવાળા દ્વારા વીજભાર વિારો કર્ાય બાદ નવા મીટરની એવરેજ ગણી ક્ષબલ આપવામા ં
આવેલ છે, તેમા ંઅરજદારન ેવાિંો છે. 

(૫) સદર વીજ જોડાણમા ંઅરજદારને સામાવાળા દ્વારા વીજવિારો થર્ા બાદની એવરેજ ગણી 
પત્ર ન.ં૨૭૨ તા.૧૫.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ રૂ.૮,૬૩,૦૫૨/- નુ ંપરુવણી વીજક્ષબલ આપેલ જે 
ખોટંુ છે, તેના બદલ ેજોડલેા વીજભાર મજુબ વીજક્ષબલ આપવુ.ં 

(૬) અરજદારના વીજક્ષબલમા ંખોટી રીતે ઓરડટ ક્ષબલની રકમ ચડાવેલ હોઈ તેમા ંરૂ.૧૮,૮૭૩.૦૩ 
વ્ર્ાજ લાગલે છે. 

(૭) અરજદારની તા.૦૧.૦૮.૨૦૧૯ ની ન્ર્ાર્ મેળવવાની અરજી તેમજ એમ.આર.આઈ. ડટેા 
તેમજ વધ ુઅન્ર્ પરુાવાઓને ધ્ર્ાને લઈ, અરજદારન ેખોટી રીતે આપેલ ઓડીટ ક્ષબલની 
રકમ રૂ. ૫,૨૮,૫૦૦.૧૦ તેમજ ખોટી રીતે અરજદારના ખાતામા ંઉિારેલ રૂ.૨,૩૩,૬૭૭.૦૩ 
તેમજ ખોટી રીતે ઉિારેલ વ્ર્ાજની રકમ રૂ.૧૮,૮૭૩.૦૩, આમ કુલ રૂ.૭,૮૧,૦૬૦/- જમા 
અપાવવા અરજદારે નવનતંી કરી.  

(૮) ખરેખર આપવાપાત્ર ક્ષબલની રકમ તા.૦૬.૦૬.૨૦૧૭ થી તા.૨૩.૧૧.૨૦૧૭ સિુી ૧૭૧ રદવસ 
થાર્, તેમાથંી ૧૫ રદવસ રદવાળીમા ંવીજ વપરાશ બિં રહલે, તેમજ ૫ મરહનામા ંઅઠવારડક 
રજાના કારણે વીજ વપરાશ ૨૦ રદવસ બિં રહલે, એટલે કે ૧૭૧ માથંી ૩૫ રદવસ બાદ કરી 
૧૩૬ રદવસનુ ં૧૫ હોસય પાવર વીજભાર મજુબનુ ં દૈનનક ૨૬૮.૫૬ Kwh યનુનટના એવરેજ 
મજુબ ક્ષબલ થાર્ છે.  

 ૨૬૮.૫૬ દૈનનક વીજ વપરાશ  x ૧૩૬ રદવસ  = ૩૬૫૨૪ યનુનટ   
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(૯)  સામાવાળા દ્વારા ખોટી રીતે અપાર્ેલ વીજક્ષબલની ગણતરી. 
 ઓરડટ દ્વારા આપવામા ંઆવેલ યનુનટ :  ૧૦૩૦૦૨ 
 - ખરેખર આપવાપાત્ર યનુનટ:     ૩૬૫૨૪  
  ખોટી ગણતરી મજુબ      ૬૬૪૭૮ યનુનટ 
 એનજી ચાર્જ ૬૬૪૭૮ x ૪.૬૫ = ૩૦૯૧૨૨.૭૦ 
 ફયઅુલ ચાર્જ ૬૬૪૭૮ x ૧.૭૧ =        ૧૧૩૬૭૭.૩૮ 
 વીજકર ૨૫%        =         ૧૦૫૭૦૦.૦૨ 
 ખોટા ઓરડટ ક્ષબલની રકમ    =          ૫૨૮૫૦૦.૧૦ 
(૧૦) અરજદારે લોડ વિારો કરેલ પરંત ુતેની નવગત સામાવાળાએ ધ્ર્ાનમા ંલીિેલ નથી. લોડ 

વિારાની નવગત નીચે મજુબ છે.  
Sr. 

No. 

E-urja SR Load 

applied in 

KW 

Date wise 

Reg. FQ 

issued 

FQ paid TR 

1 4386651 15+15=30 16.09.17 29.09.17 09.10.17 23.11.17 

2 4866606 30+20=50 24.09.18 29.09.18 01.10.18 26.10.18 

 
 અરજદારનો લોડ વિારો તા.૨૩.૧૧.૧૭, એટલે કે છેલ્લ ુમીટર બદલી કર્ાય તારીખના રોજ 

થર્ેલ હોવાથી નવા મીટરમા ંવીજ વપરાશ વધ ુનોંિારે્લ છે, પરંત ુલોડ વિારો ધ્ર્ાને લીિા 
નસવાર્ સામાવાળા દ્વારા નવા મીટરની એવરેજ ગણી ક્ષબલ આપેલ છે જે નનર્મની નવરૂધ્િ 
છે, જે રકમ અરજદાર ભરી શકે તેમ નથી. 

(૧૧) રદવાળીના સમર્ગાળા દરમ્ર્ાન વીજ વપરાશ ઓછો થરે્લ તેના પરુાવા માટે આર.ટી.આઈ. 
અરજી કરી અરજદારે મારહતી મેળવેલ તેમા ં નવેમ્બર,૨૦૧૭ મા ં એમ્મ્પર્ર લોડ ઓછો 
નોંિારે્લ છે તેની નકલ અરજદારે સામેલ કરેલ. 

(૧૨) ખોટી રીતે આપવામા ંઆવલે વીજક્ષબલ: 
 ઓરડટ દ્વારા ખોટુ આપેલ ક્ષબલની રકમ =    રૂ. ૫૨૮૫૦૦.૧૦ 
 ખોટી રીતે ઉિારેલ રકમ (Apr.18 to June,18): રૂ.  ૨૩૩૬૭૭.૦૩ 
 વ્ર્ાજની રકમ       રૂ.   ૧૮૮૭૩.૦૩  
 કુલ ખોટી રીતે આપેલ ક્ષબલની રકમ:  રૂ.  ૭૮૧૦૫૦.૧૬    

૨.૧0. તા.૦૬.૦૬.૨૦૧૭ થી ૨૩.૧૧.૨૦૧૭ દરમ્ર્ાન અરજદારના વીજ જોડાણનો વીજભાર ૧૫ હોસય પાવર 
છે, તે મજુબ ગણતરી કરી વીજક્ષબલ આપવા અરજદારે નવનતંી કરી.     

૩.૦. સનુવણી દરમ્ર્ાન સામાવાળાએ નીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર, પલસાણા તાલકુાના કડોદરા ગામ,ે  જલારામ ઈન્ડસ્રીર્લ સોસાર્ટી, પ્લોટ ન.ં૩૫, બ્લોક 

ન.ં૩૭ મા ંગ્રાહક ન.ં૦૬૫૦૧/૧૫૧૨૯/૫ થી વીજ જોડાણ તા.૦૬.૦૬.૨૦૧૭ થી િરાવે છે.  
૩.૨. અરજદારને સામાવાળાના ઓરડટ રીપોટય એનપ્રલ,૨૦૧૭ થી માચય,૨૦૧૮ ના અનસુિંાને 

રૂ.૮,૬૩,૦૫૨/- નુ ંવીજક્ષબલ પત્ર ન.ં૨૭૨ તા.૧૫.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ આપવામા ંઆવેલ. 
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૩.૩. સદર વીજ જોડાણમા ંતા.૦૬.૦૬.૨૦૧૭ થી તા.૨૩.૧૧.૨૦૧૭ ના સમર્ગાળા દરમ્ર્ાન ત્રણ વખત 

મીટર બદલવામા ંઆવેલ, જેની નવગત નીચે મજુબ છે. 
અન.ુ 
િ.ં 

જૂિો 
મીટર િ.ં 

િિો 
મીટર િ.ં 

કબલુાતિામા 
િ.ં/મીટર 
બદલ્યા 
તારીખ 

મીટર 
બદલી 
કરિાનુ ં
કારણ 

જોડેલ 
લોડ 

લેબોરેટરી 
શીટ િ/ં 
તારીખ 

લેબોરેટરી 
પરીક્ષણ 
ટીમન ુતારણ  

મીટર કંપિીએ 
આપેલ અભિપ્રાય 

૧ ૩૨૧૮૪૧ ૨૯૯૭૫૭ ૨૭૦૫/ 
૦૮.૦૯.૨૦૧૭ 

મીટરિી 
ડડસ્પ્લે બધં 
થિાથી.  

૧૫ 
એચ.પી. 

૩૭૫૯/ 
૦૩.૦૧.૧૮ 

મીટરિી 
ડડસ્પ્લે બધં 
હોિાથી 
રીડડિંગ 
આિેલ િથી. 

અંદરિી સકીટ બળી 
ગયેલ છે અિે 
મીટરિી RTC ખોટી 
બતાવે છે. આથી 
એમ.આર.આઈ. 
મજુબ છેલ્લ ુ રીરડિંગ 
માન્ર્ રાખવુ.ં 

૨ ૨૯૯૭૫૭ ૨૯૯૭૫૮ ૨૩૪૬/ 
૧૬.૦૯.૨૦૧૭ 

મીટરિી 
ડડસ્પ્લે બધં 
થિાથી. 

૧૫ 
એચ.પી. 

૩૭૫૭/ 
૦૩.૦૧.૧૮ 

મીટરિી 
ડડસ્પ્લે બધં 
હોિાથી 
રીડડિંગ 
આિેલ િથી. 

મીટરિી અંદરિા 
પાટટ  ડેમેજ થિાથી 
મીટરિી ડડસ્પ્લે 
ખરાબ થઈ ગયેલ છે 
અિે MRI data 
આિી શકેલ િથી. 

૩ ૨૯૯૭૫૮ ૨૯૯૮૩૬ ૨૩૭૭/ 
૨૩.૧૧.૨૦૧૭ 

મીટરિી 
ડડસ્પ્લે બધં 
થિાથી. 

૧૫ 
એચ.પી. 

૩૭૫૮/ 
૦૩.૦૧.૧૮ 

 મીટર બદલતી વખતે ભરવામા ંઆવેલ કબલુાત નામની નકલ તથા મીટરની લેબ ચકાસણીની શીટ 
અને મીટરની કંપની દ્વારા મોકલાવેલ એમ.આર.આઈ. ડટેા સલંગ્નપત્રની નકલ સામાવાળાએ રજૂ 
કરી.   

૩.૪. સામાવાળા દ્વારા જે તે સમરે્ અરજદારનુ ં મીટર No display થરે્લ હોઈ ત્ર્ારે ઉપલબ્િ મીટર 
AVON કંપનીના હોવાથી તેનો વપરાશ કરેલ છે તથા સદર અરજદારને નવુ ંવીજ જોડાણ આપવામા ં
આવેલ ત્ર્ારે L&T કંપનીના મીટરનો વપરાશ થર્ેલ હતો. આમ અરજદાર દ્વારા AVON કંપનીના 
મીટરનો વારંવાર ઉપર્ોગનુ ંદશાયવેલ છે તે સત્ર્ નથી. 

૩.૫. અરજદાર દ્વારા તા.૧૬.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ વીજભાર વિારો ૧૫ + ૧૫ KW = 30 KW કરવા માટે 
અરજી કરવામા ંઆવેલ હતી, જેના અનસુિંાને સામાવાળા દ્વારા તા.૨૯.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ અરજદારન ે
અંદાજપત્ર આપવામા ં આવેલ, જેના ં નાણા ં અરજદાર દ્વારા તા.૦૯.૧૦.૨૦૧૭ ના રોજ ભરપાઈ 
કરવામા ંઆવેલ. તા.૨૨.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ અરજદાર દ્વારા ટેસ્ટ રીપોટય રજૂ કરવામા ંઆવેલ અને 
તા.૦૬.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ વીજભાર વિારવામા ંઆવલે.  

૩.૬. સામાવાળા દ્વારા જ્ર્ારે મીટર બદલવામા ંઆવેલ ત્ર્ારે ૧૫ હોસયપાવર વીજભાર કબલુાતનામામા ં
દશાયવેલ. સદર બાબતમા ંઅરજદારે જણાવેલ કે અરજદારના વીજ સ્થાપન પર વીજભાર તરીકે 
સબમનસિબલ મોટર વાપરતા હોઈ, તે જમીનની અંદર બોર બનાવી તેમા ં નાખલે હોઈ, મોટરની 
કેપેસીટી બહારથી જોઈ શકાર્ તેમ ન હોવાથી, હાજર ગ્રાહકના પ્રનતનનનિના જણાવ્ર્ા મજુબ  વીજભાર 
લખવામા ંઆવેલ.  
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 તા.૨૩.૧૧.૨૦૧૭ થી તા.૧૮.૦૪.૨૦૧૮ સિુીના સમર્ગાળા દરમ્ર્ાન કુલ ૧૪૮ રદવસ મજુબ 
મીટરમા ંનોંિાર્ેલ વીજ વપરાશ ૧૨૭૦૭૮ યનુનટ પ્રમાણે પ્રનતરદવસ ૮૫૮.૬૩ યનુનટ અનસુાર ૫.૫ 
માસ માટે એવરેજ ૧૪૧૬૮૦ યનુનટમાથંી ૩૩૧૨૦ યનુનટ બાદ કરી ૧૦૮૫૬૦ યનુનટનુ ં
રૂ.૮,૬૩,૦૫૨/- નુ ંપરુવણી વીજક્ષબલ અરજદારને આપવામા ંઆવલે, જે બરાબર છે. અરજદાર દ્વારા 
કરેલ વીજભાર વિારા અનસુાર ૩૦ રક.વોટના વીજભાર મજુબ પ્રનત રદવસ ૨૪ કલાકના વીજ 
વપરાશની ગણતરી કરતા ં30 KW x 24 hours = 720 યનુનટ થાર્. પરંત ુમીટરમા ંનોંિારે્લ 
વપરાશ મજુબ પ્રનત રદવસ ૮૫૮.૬૩ યનુનટ આવે છે, જે વિારે જણાર્ છે, જેથી અરજદારના કરારીત 
વીજભારને ધ્ર્ાન ેલીિેલ નથી.  

૩.૭. તા.૦૬.૦૬.૨૦૧૭ થી તા.૨૩.૧૧.૨૦૧૭ સિુી તેઓની રજૂઆત મજુબ ૩૫ રદવસ તેમનો વીજ 
વપરાશ બિં રાખવાની અરજી અરજદારે સામાવાળાની કડોદરા-૧ પેટા-નવભાગીર્ કચેરી ખાતે આપેલ 
ન હોવાથી તથા તેને સલંગ્ન બીજા કોઈ પણ દસ્તાવેજી પરુાવા રજૂ કરેલ ન હોવાથી ધ્ર્ાને લઈ 
શકાર્ નહીં. 

૩.૮. અરજદાર દ્વારા તા.૦૬.૦૬.૨૦૧૭ થી તા.૨૩.૧૧.૨૦૧૭ સિુીના સમર્ગાળા દરમ્ર્ાન ઓછા વીજ 
વપરાશને લગતા કોઈપણ દસ્તાવેજી પરુાવા અરજદારે સામાવાળાને આપેલ નથી તથા અરજદાર 
દ્વારા RTI-2005 હઠેળ જે મારહતી માગંવામા ંઆવેલ હતી તે સામાવાળા દ્વારા આપવામા ંઆવેલ છે.  

૩.૯. અરજદારની તા.૩૦.૦૩.૨૦૧૯ તથા તા.૧૨.૦૪.૨૦૧૯ ની અરજીનો જવાબ સામાવાળા દ્વારા પત્ર 
ન.ં૪૦૬૬ તા.૧૮.૦૪.૨૦૧૯ ના રોજ આપવામા ંઆવેલ છે. અરજદારને આપવામા ંઆવેલ પરુવણી 
વીજક્ષબલ નનર્મોનસુારનુ ંહોવાથી તેમા ંસિુારો કરવાની જરૂર જણાતી નથી.  

:::  ચકુાદો  ::: 
૪.૦. સનુવણી દરમ્ર્ાન અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરારે્લા દસ્તાવેજી 

પરુાવાઓને આિારે નીચ ેમજુબના નનણયર્ ઉપર આવુ ંછ.ં 
૪.૧. અરજદાર પેરા ન.ં૨.૧ મા ંદશાયવ્ર્ા મજુબ ઔદ્યોક્ષગક વીજ જોડાણ તા.૦૬.૦૬.૨૦૧૭ થી િરાવે છે. 

અરજદારની હાલની રજૂઆત સામાવાળા વીજ કંપની તરફથી meter non-display હઠેળ 
આકારવામા ં આવેલ વીજ વપરાશ અંગેની છે. બનેં્ન પિકારો દ્વારા રજૂ કરવામા ં આવેલ નવગતે 
અરજદારના વીજ જોડાણની વાસ્તનવક/factual મારહતી નીચે મજુબ જણાઈ આવે છે. 

૪.૨.    (A) અરજદારના વીજ જોડાણનુ ંથ્રી ફેઈઝ મીટર અરજદારની અરજી મજુબ તા.૦૮.૦૯.૨૦૧૭ ના 
રોજ સામાવાળા દ્વારા શીટ ન.ં૨૭૦૫ મજુબ તપાસવામા ંઆવેલ છે. 

 મીટરની નવગતો નીચે મજુબ છે. 
 Make:  L&T.  Reading: No display. 
 Sr.No.: 321841. Connected load: 15 HP motor + Ltg. load.  
 Capacity: 3x10-60 Amp. 
  

સદર મીટરને સામાવાળાની લેબોરેટરી ખાતે શીટ ન.ં૩૭૫૯ તા.૦૩.૦૧.૨૦૧૮ ના રોજ 
અરજદારની હાજરીમા ંચકાસવામા ંઆવલે, જેમા ંનીચે મજુબ નોંિ કરેલ છે. 
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“મીટરને બાહ્ય પાવર સપ્લાર્ આપી ચકાસતા ંમીટરમા ંdisplay આવતુ ંનથી. સદર મીટર 
એની આંતરીક ખામીને કારણે િનતયકુ્ત થરે્લ છે. જે તે માસનુ ંએવરેજ વીજક્ષબલ આપવ.ુ” 

(B) અરજદારનુ ંસદર વીજ જોડાણવાળુ થ્રી ફેઈઝ મીટર તા.૧૬.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ શીટ ન.ં૨૩૪૬ 
મજુબ ચકાસવામા ંઆવેલ, જે મીટરની નવગતો નીચે મજુબ છે. 

 Make:    AVON.  Reading: 5.8KWh (Battery mode)  
 Sr.No.:    299757           Connected load: 15 HP motor + Ltg. Load. 
 Capacity: 3 x 10-60 Amp. 

 

સદર મીટરને સામાવાળાની લેબોરેટરી ખાતે શીટ ન.ં૩૭૫૭ તા.૦૩.૦૧.૨૦૧૮ ના રોજ 
અરજદારની હાજરીમા ંચકાસવામા ંઆવલે, જેમા ંનીચે મજુબ નોંિ કરેલ છે. 
“મીટરને બાહ્ય પાવર સપ્લાર્ આપી ચકાસતા ંમીટરમા ંdisplay દશાયવત ુ ંનથી. સદર મીટર 
એની આંતરીક ખામીને કારણે િનતયકુ્ત થરે્લ છે. જે તે માસનુ ંએવરેજ વીજક્ષબલ આપવુ.ં” 

(C) અરજદારનુ ંસદર વીજ જોડાણવાળુ થ્રી ફેઈઝ મીટર તા.૨૩.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ શીટ ન.ં૨૩૭૭ 
થી અરજદારની અરજી અન્વર્ે ચકાસવામા ં આવેલ. મીટર ન.ં૨૯૯૭૫૮ No display 

જણારે્લ હોઈ, તા.૨૩.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ શીટ ન.ં૨૦૭૫૯ મજુબ બદલવામા ંઆવેલ.  

 New meter Old meter  

Make:     AVON AVON Connected load: 
15 HP motor Sr.No.    299836 299758 

Capacity:  3 x 10-60 A. 3 x 10-60 Amp. 

Rev.:       1600 Imp. 1600 Imp. 

Reading:  5.1 Kwh. No display 

 

મીટર ન.ં૨૯૯૭૫૮ ને અરજદારની હાજરીમા ં તા.૦૩.૦૧.૨૦૧૮ ના રોજ સામાવાળાની 
લેબોરેટરીમા ંશીટ ન.ં૩૭૫૮ મજુબ ચકાસવામા ંઆવેલ, જેમા ંનીચે મજુબ નોંિ કરેલ છે. 
“મીટરને બાહ્ય પાવર સપ્લાર્ આપી ચકાસતા ંમીટરમા ંdisplay દશાયવત ુ ંનથી. સદર મીટર 
એની આંતરીક ખામીને કારણે િનતયકુ્ત થરે્લ છે. જે તે માસનુ ંએવરેજ વીજક્ષબલ આપવુ.ં” 

(D) અરજદારના સદર વીજ જોડાણવાળુ થ્રી ફેઈઝ મીટર તા.૩૧.૦૭.૨૦૧૮ ના રોજ અરજદારની 
અરજી અન્વર્ે શીટ ન.ં૨૨૮ મજુબ ચકાસવામા ંઆવેલ, જેમા ંનીચે મજુબની નોંિ કરેલ છે. 

 “વીજ જોડાણ સ્થળ પર લોડ ટેસ્ટ લીિેલ નથી. અરજદારના વીજ જોડાણના વીજ સ્થાપન 
પર જોડારે્લ વીજભાર ૨૨.૩૯૮ KW છે. મીટર display બતાવતુ ંનથી. કરારીત વીજભાર 
૩૦ KW છે.” 

 શીટ ન.ં ૮૯૮૯ તા.૩૧.૦૭.૨૦૧૮ મજુબ, સામાવાળા દ્વારા મીટરની નવગતો નીચે મજુબ 
નોંિેલ છે.  

 New meter Old meter 

Make:     Genus AVON 

Sr.No.    342945 299836 

Capacity:  3 x 10-60 A. 3 x 10-60 Amp. 

Rev.:       1200 Imp. 1600 Imp. 

Reading:  5.3 Kwh. No display 
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મીટર ન.ં૨૯૯૮૩૬ ને અરજદારની હાજરીમા ં તા.૧૧.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ સામાવાળાની 
લેબોરેટરીમા ંશીટ ન.ં૨૭૦૦ મજુબ ચકાસવામા ંઆવેલ, જેમા ંનીચે મજુબ નોંિ કરેલ છે. 
“મીટરને બાહ્ય પાવર સપ્લાર્ આપી ચકાસતા ંમીટરમા ંdisplay બિં બતાવ ે છે. આથી 
મીટરના ંરીરડિંગ જાણી શકારે્લ નથી. સદર મીટરને ખોલીને જોતા ંસરકિટ બળી ગર્લે છે તથા 
કોઈ બાહ્ય પદાથય મળેલ નથી. મીટર બળી જવાથી No display થર્લે છે. એવરેજ વીજક્ષબલ 
આપવાની કાર્યવાહી કરવી.” 

(E)  અરજદારના સદર વીજ જોડાણવાળુ મીટર તા.૦૧.૧૧.૨૦૧૮ ના રોજ શીટ 
ન.ં૧૧૩૪૨ મજુબ વીજભાર વિારો ૩૦ +૨૦ = ૫૦ KW ની માગંણી અન્વર્ે બદલવામા ં
આવેલ.   

 New meter Old meter 

Make:     Visiontek Genus 

Sr.No.    57082 342945 

Capacity:  100/5 A. 3 x 10-60 Amp. 

Rev.:       200 Imp. 1200 Imp. 

Reading:  110.7 Kwh. 78687 Kwh 

 20.7 KVArh 9371 KVArh 

 44.600 KW MD 47.610 KW MD 

 સદર જૂના મીટર ન.ં૩૪૨૯૪૫ ને સામાવાળાની લેબોરેટરી ખાતે શીટ ન.ં૨૬૯૮ 
તા.૧૧.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ ચકાસવામા ંઆવેલ. મીટરમા ંનોંિારે્લ રીડીંગ મજુબ ક્ષબલીંગ 
કરવા અથેની નોંિ કરવામા ંઆવેલ છે.  

૪.૩. અરજદારના વીજ જોડાણ પર નોંિારે્લ વીજ વપરાશ નીચે મજુબ છે.  
Sr. 
No. 

Month Date of 
reading 

Reading Consu-
mption 

Meter 
status 

1 June billed in July-17 02.08.17 6 0  

2 July-Aug. billed in Sept.-17 29.08.17 6 2100 F 

3 Sept.-Oct. billed in Nov.-17 28.10.17 6 1500 C 

4 Nov.-Dec. billed in Jan.-18 26.12.17 29526 29520  

5 Jan.-Feb. billed in Mar.-18 17.03.18 29526 0  

6 Apr. billed in May-18 19.04.18 127084 24809  

7 May billed in June-18 16.05.18 149753 22669  

8 June billed in July-18 16.06.18 167713 17960  

9 July billed in Aug.-18 18.07.18 167713 21310 F 

10 Aug. Billed in Sept.-18  18.08.18 5482 21310 C 

11 Sept. billed in Oct.-18 21.09.18 42589 37107  

12 Oct. billed in Nov.-18 12.10.18 59705 17116  

13 Nov. billed in Dec.-18 16.11.18 4143 23015 C 

14 Dec. billed in Jan.-19 04.01.19 46218 42075  

15 Jan. billed in Feb.-19 19.01.19 54362 8144  

16 Feb. billed in March-19 14.02.19 67808 13446  

17 March billed in Apr.-19 14.03.19 81074 13266  

18 Apr. billed in May-19 20.04.19 97051 15977  

19 May billed in June-19 15.05.19 108400 11349  
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૪.૪. અરજદારના વીજ જોડાણમા ંસામાવાળા વીજ કંપનીના ઓરડટ ટીમ દ્વારા અરજદારના વીજ સ્થાપન 
પર વીજ જોડાણ ચાલ ુકર્ાય તા.૦૬.૦૬.૨૦૧૭ થી તા.૨૩.૧૧.૨૦૧૭ સિુીના સમર્ગાળામા ંમીટર 
િનતયકુ્ત ગણીને ૧૦૮૫૬૦ યનુનટનુ ંપરુવણી વીજક્ષબલ રૂ.૮,૬૩,૦૫૨/- તા.૧૫.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ 
આપવામા ંઆવેલ, જે અરજદારના ખાતે ફેબ્રઆુરી,૨૦૧૯ ના વીજક્ષબલમા ંઉિારવામા ંઆવલે છે.  

૪.૫. ફોરમ દ્વારા હકુમના પેરા ન.ં૧૨ મા ંL&T make meter, Sr.No. 321841 ના MRI data નો 
ઉલ્લખે કરીને નોિાર્લે વીજ વપરાશન ેધ્ર્ાને લઈન ેપેરા ન.ં૧૬ મા ંગણતરી કરીને સમર્ગાળો 
તા.૦૬.૦૬.૨૦૧૭ થી તા.૨૩.૧૧.૨૦૧૭ દરમ્ર્ાન વીજ વપરાશની આકારણી અન્વરે્ વસલૂવાપાત્ર 
વીજ યનુનટ ૧૦૮૫૬૦ દશાયવેલ છે તથા ૫૫૫૮ યનુનટના વીજક્ષબલની રકમ અરજદારને જમા આપવા 
હકુમ કરેલ છે. સામાવાળા દ્વારા તા.૧૯.૦૭.૨૦૧૯ ના રોજ સદર હકુમનુ ંપાલન કરી રૂ.૪૪૧૮૬.૧૦ 
અરજદારને જમા આપેલ છે.  

૪.૬. અરજદારે તેઓની રજૂઆતમા ં પેરા ન.ં૨.૭/૨.૯(૮) મા ં રજૂ કર્ાય મજુબ તા.૦૬.૦૬.૨૦૧૭ થી 
તા.૨૩.૧૧.૨૦૧૭ ના સમર્ગાળામા ં રદવાળીના રજાના રદવસો તેમજ અઠવારડક રજાના રદવસોના 
વીજ વપરાશન ેબાદ આપવા તેમજ વીજ સ્થાપન પર ૧૫ હોસય પાવર વીજભાર મજુબ વીજક્ષબલની 
ચકાસણી કરવા નવનતંી કરેલ છે.  

 અરજદારની સદર રજૂઆત પરત્વે વીજ જોડાણ પર સ્થાનપત મીટરના વીજ જોડાણ ચાલ ુ કર્ાય 
તા.૦૬.૦૬.૨૦૧૭ થી તા.૨૩.૧૧.૨૦૧૭ તેમજ ત્ર્ાર બાદ પણ મીટરના display ન દશાયવવાના 
કારણો અંગે સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા વીજ જોડાણ સ્થળ પર ખરેખર જોડારે્લ વીજભાર તેમજ 
વીજ સ્થાપન પર સ્થાનપત મીટરની એક્યરેુસી બાબતે લોડ ટેસ્ટ લઈને ખરાઈ કરવામા ંઆવલે નથી. 
સદર બાબતને સામાવાળા દ્વારા ધ્ર્ાને લેવાર્લે નથી.  

૪.૭.   (૧)  L&T make meter, Sr.No. DGLT 321841 નો MRI data તા. ૧૮.૦૬.૨૦૧૯ ના 
રોજ મેળવવામા ંઆવેલ છે. ક્ષબલીંગ રીપોટય મજુબ તા.૦૧.૦૬.૨૦૧૭ થી તા.૩૦.૦૬.૨૦૧૭ 
સિુીમા ંવીજ વપરાશ ૧૦૭૫૬.૨૦ Kwh નોંિાર્ેલ દશાયવેલ છે. 

  અરજદારના વીજ સ્થાપન પર મહત્તમ વીજ માગં નીચે મજુબ નોંિારે્લ છે. 
  On 08.06.2017 33.4090 KW MD 43.1499 KVA MD 

        12.06.2017 33.6061 KW MD     44.1876 KVA MD 

               14.06.2017 33.0419 KW MD 41.7869 KVA MD 

 

સદર ક્ષબલીંગ રીપોટય મજુબ અરજદારના વીજ સ્થાપન પર કરારીત વીજભાર ૧૫.0 KW ની 
સામે ૩૩.૬૦૬૧ KW વીજમાગં નોંિાર્લે જોવા મળેલ છે. જેથી અરજદાર શરૂઆતથી જ ૩૦ 
KW વીજભારનો વીજ વપરાશ કરતા હોવાનુ ં જણાઈ આવેલ છે. L&T company, 

metering + protection system દ્વારા સદર મીટર ન.ં DGLT321841 નો MRI data 

તા.૧૮.૦૬.૨૦૧૯ ના રોજ સામાવાળા વીજ કંપનીને પાઠવવામા ંઆવેલ છે, જેનો અભ્ર્ાસ 
કરતા ંઉપયુયક્ત કારણો પ્રાપ્ત થરે્લ છે. વધમુા ંસદર મીટરની સરકિટ તથા કોમ્પોનન્ટ બળેલ 
છે તે મજુબનો રીપોટય L&T કંપની દ્વારા કરવામા ંઆવલે છે. 
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ઉપયુયક્ત નવગતે અરજદારના વીજ સ્થાપન પરનુ ં સદર મીટર અરજદાર દ્વારા કરારીત 
વીજભાર કરતા ં વધ ુ વીજમાગં  કે  જે MRI રીપોટયમા ંનોંિાર્ેલ છે જેના કારણોસર સદર 
૧૦-૬૦  એમ્પીર્રની િમતાવાળુ મીટર બળી ગર્લે હોર્ તેમ માની શકાર્.  

(૨) પેરા ન.ં4.2(B) & (C) મા ંનોંિ કર્ાય મજુબ L&T make meter બાદ AVON make 

meter પણ 10-60 Amp ની િમતાના ંહોઈ, વધ ુજોડારે્લ વીજભારના ંકારણોસર સદર 
મીટર િનતયકુ્ત બનવા પામેલ હોઈ શકે. સદર AVON કંપની તરફથી મીટરના MRI data 

પ્રાપ્ત થર્ેલ ન હોઈ મીટર non-display અંગેના તાનંત્રક કારણો મળી શકેલ નથી. M/s. 

Avon Meter Pvt. Limited દ્વારા તા.૧૪.૦૬.૨૦૧૯ ના પત્ર દ્વારા સદર બનં્ને મીટર 
DGAV299757 and DGAV299758 અંગ ેનીચે મજુબ observations નોંિલે છે.  
(1) Both meters were found No display. 

(2) Some of the components, like battery, were found broken. 

(3) In this condition data down loading of meters is not possible. 
 

(૩) Para No.4.2(D) મા ંનોંિ કર્ાય મજુબ મીટર ન.ં ૨૯૯૮૩૬ AVON meter પણ બળેલ 
માલમુ પડલે છે. 
આમ, ઉપયુયક્ત નોંિ ધ્ર્ાને લેતા ંઅરજદાર પ્રથમથી જ કરારીત વીજભાર ૧૫ રક.વોટ કરતા ં
વધ ુવીજભાર મજુબ વીજ વપરાશ કરતા આવેલ હોર્ તેમ માની શકાર્ છે.  

૪.૮. અરજદારે રજૂ કર્ાય મજુબ નીચે મજુબ વીજભાર વિારો માગંવામા ંઆવેલ છે તેમજ તેનો ટેસ્ટ રીપોટય 
રજૂ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 (1) SR 4386651 15+15 = 30 KW TR Date : 23.11.2017 

 (2) SR 4866606    30+20 = 50 KW TR Date : 26.10.2018   

 સદર મારહતી (૧) અન્વર્ે ૩૦ રક.વોટ વીજભારનો ટેસ્ટ રીપોટય તા.૨૩.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ રજૂ કરેલ 
છે તેમ અરજદાર જણાવે છે, પરંત ુખરી હકીકતે L&T make meter, Sr.No.321841 ના  MRI 

report મજુબ June,2017 મા ંજ મહત્તમ વીજમાગં ૩૩.૦ રક.વોટ નોંિાર્ેલ છે, જેન ેનજર અંદાજ 
ન કરી શકાર્.  
In the billing report of meter No.DGGP342945, GENUS make, MRI data 

downloaded on 15.06.2019 the maximum demand recorded is as under: 

Billing reset Active energy Maximum Demand 

01.02.19 78687.92 0.000 

01.11.18 78687.92 47.380 

01.11.18 78027.38 47.610 

01.10.18 49621.98 47.900 

01.09.18 27466.39 42.730 

01.08.18 480.49 41.430 

01.07.18 5.36 6.63 
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સદર નવગતોન ેધ્ર્ાને લેતા ંઅરજદારનો કરારીત વીજભાર ૩૦ રક.વોટ ની સામે મહત્તમ વીજ માગં 
તા.૦૧.૦૮.૨૦૧૮ થી તા.૦૧.૧૧.૨૦૧૮ દરમ્ર્ાન પણ ઉપર જણાવ્ર્ા મજુબ વધ ુ નોંિારે્લ માલમુ 
પડલે છે. આમ, અરજદાર બનં્ને વીજભાર વિારાની અરજી અન્વર્ ેરજૂ કરેલ ટેસ્ટ રીપોટયના અગાઉના 
સમર્ગાળાથી વિારાના વીજભારનો વીજ વપરાશ કરતા આવેલ હોર્ તેમ માલમુ પડલે છે. 
ઉપયુયક્ત અવલોકનથી સાક્ષબત થાર્ છે કે અરજદાર વીજભાર વિારાની માગંણી બાબતે ચોખ્ખા હાથે 
આવેલ હોર્ તેમ જણાત ુ ંનથી.  

૪.૯. ફોરમ દ્વારા હકુમના તારણના પેરા ન.ં૧૭ મા ંવીજ સ્થાપન પરના મીટરની ચકાસણીમા ંસામાવાળા 
વીજ કંપનીની બેદરકારી દાખવેલ હોવાનુ ંનોંિારે્લ છે. અરજદારના વીજ સ્થાપન પરના સ્થાનપત 
કરવામા ંઆવેલ દરેક થ્રી ફેઈઝ મીટરમા ંતા.૦૬.૦૬.૨૦૧૭ થી તા.૨૩.૧૧.૨૦૧૭ ના સમર્ગાળામા ં
meter display બિં માલમુ પડલે છે, તેમ છતા ંસામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા મીટર બદલવાની 
કાર્યવાહીમા ંવીજ જોડાણ પર સ્થાનપત મીટરની ચકાસણી કરવામા ંઆવેલ નથી, જેથી અરજદારના 
ખરેખર જોડલે વીજભારની માપણી કરી શકારે્લ નથી. જો સદર વીજભારની માપણી મીટર બદલતી 
વખતે કરી હોત તો વીજ મીટરના display તેમજ મીટરની સરકિટ બળવા અંગનેા પ્રશ્નો ઉપમ્સ્થત 
થતા અટકાવી શકાત તેમજ અરજદારનો વીજભાર પણ શરૂઆતના સમર્થી regularise કરાવી 
શકાત. સદર બાબતને ધ્ર્ાને લેતા ં જે ત ે જવાબદાર અનિકારી સામે નશિાત્મક કાર્યવાહી કરવા 
સામાવાળાને સકૂ્ષચત કરવામા ંઆવે છે. 

૪.૧૦. ફોરમના હકુમના તારણો અન્વરે્ પેરા ન.ં૧૬ મજુબ વીજક્ષબલ આકારવા અંગે આદેશ કરવામા ંઆવેલ 
છે, જેમા ંસામાવાળા દ્વારા ફોરમના હકુમની અમલવારી પેરા ન.ં ૪.૫ મા ંજણાવ્ર્ા મજુબ કરવામા ં
આવેલ છે. સદર આકારવામા ંઆવેલ વીજક્ષબલ નનર્ત જોગવાઈ અંતગયત હોઈ, ફોરમનો સદર આદેશ 
સ્વીકારવાપાત્ર છે.         

૪.૧૧. આ રીતે ઉપયુયક્ત પેરા ન.ં ૪.૯ અને ૪.૧૦ મજુબ હકુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૧૨. ખચય અંગ ેકોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૧૩. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરવામા ંઆવે છે. 
   
 
 
         (રદલીપ રાવલ) 
         નવદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ર્, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૯.  


