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!જુરાત િવ)તુ િનય-ંક આયોગ 

િવ)તુ લો3પાલ, !જુરાત રા5ય, 

પોલીટ83નીક 39પાઉ;ડ, બેર8ક ન.ં3, ?બાવાડ@, 

અમદાવાદ-380015 

સમE 

ક8સ ન.ં 109/2018 

અરજદાર : !ી મિનષભાઈ ભગવાનભાઈ પટ.લ 
   0લોટ ન.ં 42-C, સાઈં એ56ો ઈ7ડ9:;ઝ, કોસાડ-૩૯૪૧૦૭. 
   તા. ઓલપાડ.  F. Gરુત. 
    

રFૂઆત કરનાર: !ી જયેશભાઈ એન. શાહ, અિધQૃત Sિતિનિધ 
   !ી મિનષભાઈ બી. પટ.લ, 
 

િવHIધ 
 

સામાવાળા : નાયબ ઈજનેર 
   દVWણ Yજુરાત વીજ કંપની Vલિમટ.ડ 
   પેટા-િવભાગીય કચેર;, કોસાડ-૩૯૪૧૦૭. તા. ઓલપાડ. F.Gરુત 

 

રFૂઆત કરનાર: !ી F.આર.વસાવે, નાયબ ઈજનેર, ડ;Fવીસીએલ,કોસાડ પે.િવ.કચેર;. 
::: રFૂઆત::: 

1.0. અરજદાર., દVWણ Yજુરાત વીજ કંપની Vલિમટ.ડ, Gરુતના \ાહક ફ^રયાદ િનવારણ ફોરમની 
ફ^રયાદ ન.ં ૧૦૪/૨૦૧૮-૧૯ અ7વયે અપાયેલ aકુમ bમાકં ૧૬૯૧૩ તા.૧૨.૧૦.૨૦૧૮ ના 
adુમથી નારાજ થઈ અfે રgૂઆત કર.લ છે. j રgૂઆતને આ કચેર;ના ક.સ રF9ટર. દાખલ 
કર; ક.સ ન.ં૧૦૯/૨૦૧૮ થી નlધેલ છે. સદર ક.સની Gનુવણી તા.૦૩.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ 
રાખવામા ંઆવેલ. 

2.0. Gનુવણી દર5યાન અરજદાર. નીચે mજુબ રgૂઆત કર;. 
૨.૧. ફોરમ સમW કર.લ તમામ mnુાઓને oયાને લીધા િસવાય ફોરમે કર.લ aકુમથી નારાજ થઈ 

અરજદાર. સદર રgૂઆત કર.લ છે.  
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૨.૨. તા.૧૮.૦૪.૧૮ ના રોજ અરજદારના વીજ 9થાપન પર લાગેલ મીટર બળ; ગયેલ હોય    

તેમ લાગવાથી અરજદાર. સામાવાળાને અરF કર.લ હતી. તા.૨૩.૦૪.૧૮ ના રોજ 
સામાવાળા qારા r.૫૦૧૬૭/- tુ ંએવર.જ વીજVબલ આપવામા ંઆવેલ હu ુ,ં j સદર 
િવવાદtુ ંકારણ છે. સદર વીજVબલ સાથે વીજVબલની ગણતર; ક. કાયદાની કોઈ કલમ 
vગે સામાવાળા qારા અરજદારને કોઈ wણ કરવામા ંઆવેલ નથી. 

૨.૩. તા.૨૭.૦૭.૧૮ ના રોજ સામાવાળા qારા વીજ અિધિનયમ,૨૦૦૩ ની કલમ ૧૨૬ mજુબ 
r.૨૩૪૦૦/- tુ ંવીજVબલ આપવામા ંઆવેલ, j vગે કોઈ રgૂઆત કરવાની નથી. 

૨.૪. તા.૧૩.૦૮.૧૮ ના રોજ મીટર ધીmુ ં ફરu ુ ં હu ુ ં તે vગેtુ ં r.૧૧૫૦૦૦.૯૩ tુ ં વીજVબલ 
સામાવાળા qારા આપવામા ં આxyુ.ં આ વીજVબલ તા.૨૭.૦૭.૧૮ ના રોજ આપવામા ં 
આવેલ વીજVબલ ઉપરાતંtુ ં આ વીજVબલ હu ુ,ં j િવવાદtુ ં કારણ છે. વ{મુા ં  
તા.૩૦.૦૮.૧૮ ના રોજ r.૫૭૧૦૫/- tુ ંવ{ ુએક વીજVબલ આપવામા ંઆવેલ છે. આમ, 
મીટરમા ંWિત ઉnભવી તે vગે સામાવાળા qારા Qુલ fણ વીજVબલ r. ૨,૨૨,૨૭૨.૯૩ ના 
આપવામા ંઆવેલ છે, jની સામે િવવાદ થયેલ છે. 

 એક જ િવષય વ9u ુમાટ. સામાવાળા qારા કોઈ પણ wતની ગણતર; વગર અલગ અલગ 
વીજVબલ આપવામા ં આવેલ છે. અરજદારને વીજVબલ vગેની સ|ંણૂ} િવગતો |રૂ; 
પાડવામા ંઆવેલ નથી. સદર િવવા^દત Vબલો કયા કાયદા હ.ઠળ આપવામા ંઆવેલ છે, 
તેની નlધ સામાવાળા qારા લેવામા ંઆવેલ નથી, તેમજ ફોરમ qારા પણ આ vગે કોઈ 
કાળF લેવામા ંઆવેલ નથી. jથી સદર વીજVબલો કાયદ.સરના ન હોઈ, રn થવા પાf 
છે, તેમજ ફોરમનો aકુમ પણ કાયદા mજુબનો ન હોઈ રn થવા પાf છે.  

૨.૫. સામાવાળાએ જણાવેલ છે ક. મીટર કંપની સાથે મળ;ને મીટરના MRI data ની િવગત 
અરજદારને આપવામા ંઆવેલ નથી, jથી મીટરમા ં�ાર. Wિત સw}ઈ તેમજ તે કારણે 
મીટર ક.ટ�ુ ંધીmુ ંફર. છે, તે wણી શકાય તેમ નથી. 

૨.૬. અરજદાર. િવ�તુ |રુવઠા સં̂ હતા wહ.રનામા ન.ં ૪/૨૦૧૫, કલમ ૬.૫૮ નો ઉ�લેખ કર; 
જણાવેલ ક.  Wિતydુત/બધં મીટરના ક.સમા ંમીટર Wિતydુત થyુ ંતે પહ.લાનંા સમયગાળા 
mજુબ સર.રાશ વીજVબલ બનાવ�ુ ંજોઈએ. 90લાય કોડમા ંએક જ Wિત માટ. fણ વીજVબલ 
આપવાની કોઈ જોગવાઈ નથી, jથી સામાવાળા qારા આપવામા ંઆવેલ તમામ િવજVબલો 
રn થવા જોઈએ. સર.રાશ વીજVબલની ગણતર;મા ંમં̂ દના કારણે અરજદારની ફ.dટર;મા ં
થયેલ ઓછા ઉ�પાદનને પણ oયાને લેવામા ંઆવે. 

૨.૭. તા. ૦૬.૦૧.૦૯ ના રોજ અરજદાર. મીટરના MRI data અ7વયે નીચે mજુબ જણાવેલ. 
(૧) Y-phase CT Open  થવાનો સમયગાળો તા.૦૧.૦૧.૧૮ થી તા.૨૪.૦૪.૧૮ 

Gધુીમા ં તમામ events મા ં ૧૦.૪૭ ^દવસની જ છે.  Qુલ ૧૧૩ ^દવસના 
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સમયગાળામા ં ૧૦.૪૭ ^દવસ માટ. જ Y-phase open રહ.લ. આમ, ૯.૨૬%   
સમય માટ. Y-phase CT open રહ.લ છે. Y-phase CT tુ ંજોડાણ ઢ;�ુ ંહશે 
jના કારણે આવા events નlધાયેલ છે. 

 (૨) મીટરનો MRI report  જોતા ંમીટર Wિત\9ત જણાય છે.  
         (૩) સદર મીટર qારા ૧૧૩ ^દવસના સમયગાળામા ંફdત ૧૦.૪૭ ^દવસ માટ. Wિત 

મા�મુ પડ.લ હોઈ, સ0લાય કોડના િનયમના આધાર. 7યાિયક ર;તે વીજVબલ 
બનાવવા સામાવાળાને આદ.શ કરવા િવનતંી કર;. 

૨.૮. અરજદાર. નીચે  mજુબની દાદ માગંી. 
 મીટર ધીમાપણા vગે આપવામા ંઆવેલ અલગ અલગ fણ વીજVબલો રn wહ.ર કરવા ં

અને સ0લાય કોડની ઉપyુ}dત કલમ ૬.૫૮ અtસુાર પહ.લાનંા Wિતmdુત સમયગાળામા ં
આપવામા ંઆવuુ ંહu ુ ંતે આધારtુ ંસરાસર; વીજVબલ Wિત\9ત સમયગાળા માટ. આપ�ુ.ં 
સાથે સાથે મં̂ દમા ંબધં રહ.તા મશીનો vગેનો વપરાશ પણ ઓછો કરાવવો. િવવા^દત 
બાક; પડતી રકમ vગે અને તેના xયાજ vગે, �ાર. અને ક.વી ર;તે �કુવણી કરવાની છે 
તે vગેની aકુમમા ં9પ�ટતા કરવી. �યાર. દ.શમા ંબ�કો મહ�મ ૭% xયાજ �કુવતી હોય 
તો પરવાનેદારને ૧૫% xયાજ વGલૂવાનો અિધકાર નથી. j રકમ �કુવવાની હોય તેના 
છ હ0તા મgૂંર કરવા.    

3.0. Gનુવણી દર5યાન સામાવાળાએ નીચે mજુબ રgૂઆત કર;. 
૩.૧.  અરજદાર, !ી મિનષભાઈ ભગવાનભાઈ પટ.લના નામે, 0લોટ ન.ં ૪૨/C, સાઈં એ56ો 

ઈ7ડ9:;ઝ, કોસાડ, Gરુત ખાતે, \ાહક ન.ં ૧૪૮૦૧/૧૪૦૬૮/૮ થી ૨૬.૫ KW કરાર;ત 

વીજભારtુ,ં NRGP tariff tુ ંઔ�ોVગક હ.utુ ુ ંવીજ જોડાણ ધરાવે છે.   

૩.૨. અરજદારના વીજ9થાપન પર 9થાિપત વીજ મીટરનો ^ડ90લે બધં થઈ જવાથી 

April,2018 billed in May,2018 ના સમયગાળાtુ ંવીજVબલ ૭૬૬૦ yિુનટ વીજ 

વપરાશtુ ંr. ૫૦૧૬૭/- tુ ંએવર.જ વીજVબલ આપવામા ંઆવેલ. 

૩.૩. અરજદારના વીજ9થાપન પર વીજ મીટર ન.ં DGHP252165 ની ચકાસણી 

તા.૨૩.૦૪.૨૦૧૮ના રોજ I.C. Checking Squad qારા ચેક�ગ શીટ ન.ં૧૮૯ થી કરવામા ં

આવેલ. વીજ મીટરના ^ડ90લે નીચે mજુબ છે.   
Voltage Ampere 

V1 249.23V A1 30.08Amp. 
V2 251.42V A2 0.81 Amp. 
V3 237.04V A3 39.96Amp 
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 એક ફ.ઈઝમા ંએ5પીયર બીલQુલ ન^હવત જોવા મળેલ. 

 મીટરની િવગત નીચે mજુબ છે.  

 Make: HPL static.  Sr.No. 252165.    Capacity: 10-60 Amp. 
 
 મીટરના ર;ડ�ગ નીચે mજુબ છે. 
 247685 KWh.    1051344 KVARh.    28.296 MD 
 
 મીટરનો એ�ચેુક ટ.9ટ લેતા ંમીટરની એ�રુ.સી -૩૩.૮૬%  મા�મુ પડ.લ. વીજ ચકાસણી 

દર5યાન કરાર;ત વીજભાર ૨૬.૫ ^ક.વોટ ના બદલે ૩૭.૯૭૫ ^ક.વોટ, એટલે ક. ૧૧.૪૭૫ 

^ક.વોટ, વ{ ુજોડ.લ મા�મુ પડ.લ. તા. ૨૪.૦૪.૧૮ ના રોજ ચેક�ગ શીટ ન.ં૫૫૨૯ થી સદર 

વીજ મીટરને બદલવામા ંઆવેલ અને પેપરમા ંપેક કર;  સીલ માર;ને વ{ ુચકાસણી અથ� 

લેબોર.ટર;મા ંમોકલવામા ંઆવેલ. 

૩.૪. સદર \ાહકના વીજ મીટર ન.ં DGHP252165 tુ ં લેબોર.ટર;મા ં પર;Wણ 

તા.૦૩.૦૭.૨૦૧૮ના રોજ શીટ ન.ં૩૩૨૩થી કરવામા ં આવેલ. મીટરtુ ં લેબોર.ટર;મા ં    

પર;Wણ દર5યાન મીટરtુ ંર;^ડ�ગ 247949.3 KWh and 30.942 KWh MD મા�મુ 

પડ.લ. વીજ મીટરનો MRI data લેબોર.ટર;મા ંન મળવાને કારણે મીટર મે7yફુ.dચર�ગ 

કંપનીમા ં મોકલવાનો િનણ}ય લેવામા ં આવેલ. વીજ મીટરમા ં Y-phase CT મા ં લોડ 

સાઈડનો કો7ટ.dટ ઓવર હ;ટ થઈને પીગળેલ હોવાtુ ંજોવા મળેલ, અને વીજ મીટરનો 

manufacturing company નો ર;પોટ} મેળxયા બાદ, 9થળ પર જોવા મળેલ slowness  

mજુબ આગળની કાય}વાહ; કરવા નlધ કરવામા ંઆવેલ. 

૩.૫ તા.૦૬.૦૭.૧૮ ના રોજ સદર મીટરનો MRI report મેળવવામા ંઆવેલ, j mજુબ સદર 

મીટરમા ંY-phase ની CT તા.૦૧.૦૧.૧૮ ના રોજથી ઓપન થઈ ગયેલ  મા�મુ પડ.લ, 

j વખતે મીટરtુ ં વાચંન ૨૧૦૮૭૬.૧ KWh હu ુ,ં jથી મીટરની slowness       

તા.૦૧.૦૧.૧૮ થી મીટર બદ�યા તા.૨૪.૦૪.૧૮ દર5યાન જોવા મળેલ છે.  

૩.૬. મીટરની 33.86% slowness vગે ૧૮૩૦૬ yિુનટtુ ં|રુવણી વીજVબલ r.૧,૧૫,૦૦૦/-, 

તા.૦૧.૦૧.૧૮ થી ૨૪.૦૪.૧૮ ના સમયગાળાને oયાને લઈ, ઓછા નlધાયેલ વીજ વપરાશ 

mજુબ, તા. ૧૩.૦૮.૧૮ ના પfથી અરજદારને આપવામા ંઆવેલ. 
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૩.૭. April,2018 billed in May,2018, તા.૧૭.૦૪.૧૮ ના રોજ મીટરમા ં^ડ90લે ન દ.ખાતા 

હોવાથી મીટર ર;ડર qારા faulty status mજુબ મીટર વાચંન ૨૩૧૧૮૯ થી ૭૬૬૦   

yિુનટtુ ંસર.રાશ વીજVબલ આપવામા ંઆવેલ. લેબોર.ટર; પર;Wણ દર5યાન તા.૨૪.૦૪.૧૮ 

tુ ંમીટર વાચંન MRI report mજુબ ૨૪૭૯૪૯ yિુનટ જોવા મળેલ, jથી ૨૪૭૯૪૯-

૨૩૧૧૮૯= ૧૬૭૬૦- ૭૬૬૦ =૯૧૦૦ yિુનટtુ ં r.૫૭૧૪૮/-, August,2018 billed in 

September,2018 tુ ં (average units)  વીજVબલ તા.૨૧.૦૮.૧૮ ના રોજ આપવામા ં

આવેલ. 

૩.૮. સદરa ુ \ાહકના વીજ મીટર ચેક�ગ શીટ તેમજ લેબોર.ટર; પર;Wણ ર;પોટ} mજુબ 

અરજદારને તા.૦૧.૦૧.૧૮ થી તા.૨૪.૦૪.૧૮ (૧૧૪ ^દવસ) Gધુીtુ ં ૩૩.૮૬% મીટર 

ધીમાપણાtુ ં r. ૧,૧૫,૦૦૦.૯૩ tુ ં વીજVબલ આપવામા ં આવેલ છે, તે િનયમ mજુબ  

બરાબર છે. 

૩.૯. સામાવાળા qારા અરજદારનો વીજ વપરાશ નીચે mજુબ દશા}વવામા ંઆવેલ.  

Sr. 
No. 

Billing month Date of 
reading 

Readings Consumption Days 

1 Feb. billed in March,2017 15.02.17 68676 9962 30 
2 Mar. billed in Apr.2017 13.03.17 79995 11319 26 
3 Apr. billed in May,2017 17.04.17 100272 20277 53 
4 May, billed in June,2017 17.05.17 114728 14456 30 
5 June billed in July,2017 16.06.17 131970 17242 30 
6 July billed in Aug.2017 17.0717 145317 13347 31 
7 Aug. billed in Sept.2017 17.08.17 156369 11052 31 
8 Sept. billed in Oct.2017 18.09.17 175389 19020 32 
9 Oct. billed in Nov.2017 14.10.17 192333 16944 26 
10 Nov. billed in Dec.2017 19.11.17 199677 7344 36 
11 Dec.17 billed in Jan.18 20.12.17 208208 8531 31 
12 Jan. billed in Feb.2018 16.01.18 214104 5896 27 
13 Feb. billed in March,2018 18.02.18 224985 10881 33 
14 Mar. billed in Apr.2018 13.03.18 231189 6204 23 
15 Apr .billed in May,2018 17.04.18 231189 7660 35 F 
16 May ,billed in June,2018 19.05.18 11345 11344 32 C 
17 June billed in July,2018 19.06.18 15929 4584 31 
18 July billed in Aug.2018 20.07.18 19491 3562 31 
19 Aug. billed in Sept.2018 21.08.18 1924 1923 31 

 
૩.૧૦. લેબોર.ટર; પ^રWણના આધાર. અરજદારને તા.૦૧.૦૧.૧૮ થી ૨૪.૦૪.૧૮ (૧૧૪ ^દવસtુ)ં 

૩૩.૮૬% મીટર ધીમાપણાtુ ં|રુવણી વીજVબલ r. ૧,૧૫,૦૦૦.૯૩ tુ ંતા. ૧૩.૦૮.૧૮ ના 

રોજ આપવામા ંઆવેલ, jનાથી નારાજ થઈ અરજદાર. ફોરમ સમW અપીલ દાખલ કર.લ. 
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સદર અપીલમા ં ફોરમ qારા ૩૩.૮૬% મીટર ધીમાપણાtુ ં |રુવણી વીજVબલ 

r.૧,૧૫,૦૦૦.૯૩ ને યો�ય ઠ.રવવામા ંઆવેલ, તેમજ મીટરમા ં ^ડ90લે ન દ.ખાતા,ં મીટર 

ર;ડર qારા meter faulty ગણીને ૭૬૬૦ yિુનટtુ ંસર.રાશ વીજVબલ j આપવામા ંઆવેલ 

હu ુ ંતેને મીટરના MRI report મા ંનlધાયેલ yિુનટના આધાર. સામાવાળા qારા આપવામા ં

આવેલ તફાવતના ૯૧૦૦ yિુનટtુ ંવીજVબલ r. ૫૭૧૪૮/-ભરવાપાf છે તે mજુબનો aકુમ 

કર.લ છે, j િનયમોtસુાર છે.  

૩.૧૧. અરજદારને આપવામા ંઆવેલ |રુવણી વીજVબલો િનયમોtસુારના હોઈ, વીજVબલની રકમ  

ભરવાપાf છે. અરજદારની સદર અપીલ \ા� ન રાખવા સામાવાળાએ અરજ કર;.    

 ::: Lકુાદો  ::: 

4.0. Gનૂાવણી દર5યાન અરજદાર. કર.લ રgૂઆત તથા સામાવાળાની રgૂઆત અને રgૂ 
કરાયેલા દ9તાવેF |રુાવાઓને આધાર. નીચે mજુબના િનણ}ય ઉપર આ�ુ ં�.ં 

4.1.      પેરા ન.ં ૩.૧ mજુબ અરજદાર NRGP ટ.ર;ફtુ ંઔ�ોVગક વીજ જોડાણ \ાહક ન.ં ૧૪૮૦૧/     

૧૪૦૬૮/૮ થી ૨૬.૫ KW tુ ંધરાવે છે. 

૪.૨. પેરા ન.ં ૨.૨ mજુબની અરજદારની ફ^રયાદ અ7વયે સામાવાળા qારા વીજ 9થાપન પરના 

મીટરની ચકાસણી તા.૨૩.૦૪.૧૮ ના રોજ ચેક�ગ શીટ  ન.ં૧૮૯ થી કરવામા ંઆવેલ, j 

દર5યાન મીટર ન.ં DGHP252165 મા ંerror -33.86% નlધાયેલ છે. મીટરના display 

parameters પેરા ન.ં૩.૩ મા ંદશા}xયા mજુબ છે.  

 વીજ 9થાપન પર જોડાયેલ વીજભાર ૩૭.૯૭૫ ^ક.વોટ છે, �યાર. અરજદારનો કરાર;ત 

વીજભાર ૨૬.૫ ^ક.વોટ છે.  

૪.૩. પેરા ન.ં ૩.૪ mજુબ સદર મીટરની સામાવાળાની લેબોર.ટર;મા ંચકાસવામા ંઆવેલ, j 

દર5યાન ચકાસણી અહ.વાલમા ંનlધ કયા} mજુબ વીજ મીટરનો Y-phase CT મા ંલોડ 

સાઈડનો કlટ.dટ ઓવરહ;ટ થઈને પીગળેલ જોવા મળેલ. સદર મીટરનો ડ.ટા મેળવવા 

અથ� મીટરને મીટર કંપનીમા ંમોકલવામા ંઆવેલ.તા.૦૬.૦૭.૧૮ ના રોજ સદર મીટરનો 

MRI report મેળવવામા ંઆવેલ છે.  

૪.૪. Meter No. DGHP252165, HPL મીટરનો MRI data download કરવામા ંઆવેલ 

છે j સામાવાળા qારા રgૂ કરવામા ંઆવેલ. 
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Cumulative tampered report નીચે Nજુબ જોવા મળેલ.   

Event Count Time period 
Low voltage 6 21.06.16 to 23.02.18   Non-continuous 
Over voltage 19 19.08.16 to 03.03.18   Non-continuous 
B-ph. CT open 26 19.06.16 to 14.03.17   Non-continuous 
R-ph. CT open  02 15.01.17 to 15.01.17   Non-continuous 
Y-ph. CT open 36 19.06.17 to 24.04.18   Non-continuous 

 
 Billing profile is seen as under: 
  

Date Cumulative energy 
(Kwh) 

Maximum Demand(KW) 

01.06.17 122849.2 37.602 
01.07.17 140636.1 37.164 
01.08.17 149862.2 22.250 
01.09.17 164359.6 32.870 
01.10.17 184033.6 36.700 
01.11.17 195337.8 36.412 
01.12.17 202914.7 27.910 
01.01.18 210739.4 23.832 
01.02.18 219815.8 24.772 
01.03.18 228212.3 25.960 
01.04.18 238693.9 28.296 
01.07.18 247949.3 30.942 
05.07.18 247949.3 0.000 

 

૪.૫. MRI report નો અ�યાસ કરતા ંY-phase CT open ના  count mજુબ સતત Y-phase 

CT open રહ.તી નથી. Y-phase CT open, Events make/break event જણાય છે. 

તા.૦૧.૦૧.૧૮ થી મીટર બદ�યા તા.૨૪.૦૪.૧૮ Gધુીના સમયગાળામા ં Qુલ ૨૩ count 

દર5યાન ૧૦ ^દવસ ૧૨ કલાક ૧૯ િમિનટ માટ. Y-phase CT open રહ.લ જોવા મળે છે. 

Current related events mજુબ સદર સમયગાળા દર5યાન વીજ મીટર qારા ૩૪૯૯.૭ 

yિુનટનો વીજ વપરાશ નlધેલ છે.  

૪.૬. પેરા ન.ં ૩.૩  મા ંદશા}xયા mજુબ મીટરની એ�રુ.સી -૩૩.૮૬% ચકાસણી સમયે નlધાયેલ 

છે. સામાવાળા qારા મીટરના Y-phase CT open હોવાના ં કારણે અરજદારને 
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તા.૦૧.૦૧.૧૮ થી તા. ૨૪.૦૪.૧૮ Gધુીના સમયગાળા માટ. મીટર ધીm ુ ફયા} mજુબtુ ં

|રુવણી વીજVબલ પેરા ન.ં ૩.૮ મા ંજણાxયા mજુબ આપેલ છે . 

 મીટરની તા. ૨૪.૦૪.૧૮ ની ચકાસણી mજુબ તેમજ મીટરના MRI data નો અ�યાસ  

કરતા ં૩૩.૮૬% લેખે મીટર qારા સતત ઓછો  વીજ વપરાશ નlધાયેલ હોય તેમ સાVબત 

થuુ ંનથી. 

૪.૭. Yજુરાત િવ�તુ િનયમન આયોગ, wહ.રનામા ન.ં૪ વષ} ૨૦૧૫ની કલમ ૬.૩૩ ને સદર 

િવવા^દત S� vગે oયાને લઈ શકાય. 
 Clause 6.33: 

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.  

 
૪.૮. સામાવાળા qારા સદર ક.સમા ંઅરજદારને અલગ અલગ fણ વીજVબલ પાઠવવામા ંઆવેલ 

છે, પરંu ુ તે vગે અરજદારને વીજVબલની ગણતર; પfક તથા કયા િનયમો vતગ}ત 

વીજVબલ પાઠવેલ છે તે vગેની મા^હતી |રૂ; પાડ.લ નથી. મીટરને બદલાવીને મીટરની 

ધીમાપણા/ચકાસણી અ7વયે, MRI data ની િવગતો પણ અરજદારને પાઠવેલ નથી, j 

કારણોસર અરજદાર ફોરમ સમW િવગતે રgૂઆત કર; શક.લ નથી. MRI data ની િવગતો 

Sા0ત થયા બાદ અરજદાર. તા.૦૬.૦૧.૧૯ ના રોજ પેરા ન.ં ૨.૭ મા ં દશા}xયા mજુબ  

રgૂઆત કર.લ છે. સામાવાળાને આથી આદ.શ કરવામા ંઆવે છે ક. અરજદારની ફ^રયાદ 

vગે પારદશ}કતા હ.ઠળ ફ^રયાદનો 7યાિયક ર;ત  િનકાલ થાય તેવી ગોઠવણ કરવી.   

૪.૯. પેરા ન.ં ૩.૯ મા ંઅરજદારનો વીજ વપરાશ નlધવામા ંઆવેલ છે.  તા. ૧૭.૦૪.૧૮ ના  

રોજ સામાવાળા qારા April,2018 billed in May,2018 મા ંસર.રાશ વીજ વપરાશ 

૭૬૬૦ yિુનટtુ ંવીજVબલ મીટર ફો�ટ; ગણીને આપેલ છે. અરજદારની તા.૧૮.૦૪.૧૮ ની 

ફ^રયાદ અ7વયે સામાવાળા qારા તા.૨૪.૦૪.૧૮ ના રોજ મીટર બદલાવીને મીટરtુ ંછે�� ુ

ર;^ડ�ગ ૨૪૭૯૪૯ મેળવેલ છે. સામાવાળા qારા અરજદારને મીટરના છે�લા વાચંન mજુબ 

૨૪૭૯૪૯-૨૩૧૧૮૯(અગાઉtુ ં વાચંન) -૭૬૬૦(સર.રાશ વપરાશ) =  ૯૧૦૦ yિુનટtુ ં

વીજVબલ પેરા ન.ં ૩.૭ મા ંદશા}xયા mજુબ પાઠવેલ છે, j અરજદાર qારા કરવામા ંઆવેલ 
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વીજ વપરાશ mજુબ સાચો વીજ વપરાશ મીટરમા ં નlધાયેલ હોઈ, સદર વીજVબલ 

ભરવાપાf છે.  

૪.૧૦. ઉપyુ}dત અવલોકનના આધાર. નીચે mજુબના તારણ પર આવી શકાય છે.  

 સદર િવવા^દત મીટરને 9થળ પર એ�ચેુકથી ચેક કરવામા ંઆવેલ છે, તેમજ લેબોર.ટર;મા ં

મીટરની ચકાસણી કરવામા ંઆવેલ છે.  મીટરનો ડ.ટા પણ મેળવવામા ંઆવેલ છે, jનો 

અ�યાસ કરતા ંમીટર સતત તેની ગિત મયા}દામા ંધીmુ ંફરu ુ ંહોય તેમ સાVબત થuુ ંનથી. 

Y-phase CT open ના સમયગાળામા ંનlધાયેલ વીજ વપરાશને આધાર રાખીને મીટર 

qારા ઓછા નlધાયેલ વીજ વપરાશની ગણતર; કર; શકાય. તા.૦૧.૦૧.૧૮ થી મીટર 

બદ�યા તા.૨૪.૦૪.૧૮ Gધુીમા ં Y-phase CT open events દર5યાન મીટરમા ં પેરા 

ન.ં૪.૫ મા ંનloયા mજુબ ૩૫૦૦ yિુનટ નlધાયેલ છે. ખર.ખર મીટર qારા તે સમય દર5યાન 

૫૨૯૧ yિુનટ નlધાવા જોઈએ. આમ મીટર qારા સદર સમયગાળા દર5યાન ૧૭૯૧ yિુનટ 

ઓછા નlધાયેલ મા�મુ પડ. છે.  

 સદર સજંોગોમા ંપેરા ન.ં૩.૬ મા ંદશા}xયા mજુબtુ ં|રુવણી વીજVબલને રદ કર;ને ૧૭૯૧ 

yિુનટtુ ં |રુવણી વીજVબલ મીટરની તા.૨૪.૦૪.૧૮ ની ચકાસણી અ7વયે અરજદારને 

પાઠવવા સામાવાળાને આદ.શ કરવામા ંઆવે છે.          

૪.૧૧. આથી આ ર;તે પેરા ન.ં૪.૯ તથા ૪.૧૦ mજુબ aકુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૧૨. ખચ} vગે કોઇ �કુાદો નથી. 
૪.૧૩. અરજદારની અરF/રgૂઆત આ સાથે ફ�સલ કરવામા ંઆવે છે. 
    
 
 
         (^દલીપ રાવલ) 
         િવ�તુ લોકપાલ 
          Yજુરાત રા�ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૨૩.૦૧.૨૦૧૯. 


