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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.ં 111/2018 

અરજદાર : !ી સરપચં!ી 
   માધાપર(નવાવાસ) -ામ પચંાયત કચેર2  
   “િવરાગંના ભવન”,  માધાપર-નવાવાસ-૩૭૦૦૨૦. તા.-:.;જુ (ક>છ) 
    

રFૂઆત કરનાર: !ી @ખુદCવ એ. EFુર, તલાટ2-મIંી. 
 

િવHIધ 
 

સામાવાળા : કાયJપાલક ઈજનેર 
   પિLમ Eજુરાત વીજ કંપની MલિમટCડ 
   િવભાગીય કચેર2, ;જુ-૩૭૦૦૦૧. 
 

રFૂઆત કરનાર: !ી કC.આર.વરસાણી, કાયJપાલક ઈજનેર, પી:વીસીએલ, ;જુ D.O. 
::: રFૂઆત::: 

1.0. અરજદારC, પિLમ Eજુરાત વીજ કંપની MલિમટCડ, ;જુના -ાહક ફUરયાદ િનવારણ ફોરમની 
ફUરયાદ ન.ંપી:-૦૦૨/૦૦૧/૨૦૧૮-૧૯ અYવયે અપાયેલ Zકુમ [માકં ૧૩૩ 
તા.૨૫.૦૯.૨૦૧૮ ના Z]ુમથી નારાજ થઈ અIે ર_ૂઆત કરCલ છે. a ર_ૂઆતને આ  
કચેર2ના કCસ ર:bટરC દાખલ કર2 કCસ ન.ં૧૧૧/૨૦૧૮ થી નcધેલ છે. સદર કCસની dથમ 
@નુવણી તા. ૦૩.૦૧.૨૦૧૯ અને બી: @નુવણી તા. ૧૭.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ રાખવામા ં
આવેલ. 

2.0. @નુવણી દરfયાન અરજદારC નીચે gજુબ ર_ૂઆત કર2. 
૨.૧.  અરજદાર, માધાપર -ામ પચંાયત hારા રોડ લાઈટના -ાહક ન.ં૩૯૨૦૧/૦૩૩૪૫/૧ મા ં

તા.૩૦.૧૨.૨૦૧૬ના રોજ k.૧૪૦૩૦/- વીજMબલ પેટC ભરપાઈ કરાયેલ છે. lયારબાદ 
સામાવાળા વીજ કંપની hારા k.૨,૨૧,૪૯૩.૮૩ nુ ંમાI Iણ માસnુ ંoબૂ જ મોpુ વીજMબલ 
આકારવામા ંઆવેલ છે, a વીજMબલ ખોpુ હોઈ, સામાવાળા વીજ કંપનીમા ંતા.૨૦.૦૧.૧૭ 
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ના રોજ માધાપર વીજ કચેર2 ખાતે ર_ૂઆત કરવામા ંઆવેલ હતી, પરંq ુવીજ કચેર2 hારા 
સદર બાબતને rયાને લેવામા ંઆવેલ ન હતી. 

૨.૨. lયાર બાદ સામાવાળા વીજ કંપની hારા ઉtરોtર વીજMબલો આપવામા ં આવેલ. 
તા.૧૮.૧૦.૧૭ ના રોજ k.૬,૭૬,૯૮૩.૭૦ વીજMબલ ૪૮ કલાકમા ંભરપાઈ કરવા નોટ2સ 
આપવામા ં આવેલ, aથી સદર વીજMબલ @ધુારવા uગે તા.૦૩.૧૧.૨૦૧૭ના રોજ 
સામાવાળાની માધાપર પેટા-િવભાગીય કચેર2 ખાતે ર_ૂઆત કરવામા ંઆવેલ, a uગે 
સામાવાળા hારા કોઈ rયાન આપવામા ંઆવેલ ન હq ુ.ં 

૨.૩. સામાવાળા વીજ કંપની hારા ફર2 વખત તા.૧૩.૧૧.૧૭ ના રોજ ૪૮ કલાકની gદુતની 
નોટ2સ આપવામા ંઆવેલ. lયાર બાદ સામાવાળા વીજ કંપની hારા મનbવી ર2તે -ામ 
પચંાયતને vણ કયાJ વગર, bથળ પર પચંનાg ુકયાJ વગર મીટર ઉતાર2 લેવામા ંઆવેલ. 
સદર મીટરને લેબોરCટર2મા ંચકાસણી અથw મોકલવામા ંઆવેલ. અરજદારને vણ કયાJ 
િસવાય સદર મીટરને લેબોરCટર2મા ંચકાસણી કરવામા ંઆવેલ. અરજદારને સદર મીટરની 
લેબોરCટર2મા ંચકાસણી uગેના ર2પોટJની નકલ પણ મળેલ નથી. 

 તા.૧૧.૦૬.૧૮ ના રોજ વીજMબલ @ધુારવા uગે સામાવાળાને ર_ૂઆત કરવામા ંઆવેલ 
તથા મીટરનો લેબોરCટર2મા ં ચકાસણી uગેના અહCવાલની નકલ માગંવામા ં આવેલ. 
સામાવાળા hારા અરજદારની કોઈ પણ ર_ૂઆતને rયાને લેવામા ંઆવેલ ન હતી. aનાથી 
નારાજ થઈ અરજદારC -ાહક ફUરયાદ િનવારણ ફોરમ સમx વીજMબલ @ધુારવા અથw 
ફUરયાદ દાખલ કરCલ હતી. 

 તા. ૧૦.૦૮.૧૮ ના રોજ ફોરમ સમx dથમ @નુવણી રાખવામા ંઆવેલ હતી, પરંq ુસજંોગો 
વસાત જવાબદાર અિધકાર2 હાજર રહCલ નહ2. સદર કCસમા ંફોરમ hારા તા.૩૧.૦૮.૧૮ ના 
રોજ બી: @નુવણી રાખેલ, aમા ંસરપચં!ી હાજર ન રહCતા ંઉપ-સરપચં!ી/તલાટ2!ી 
હાજર રહCલ. @નુવણી દરfયાન છેyલા Iણ વષJના વીજMબલોnુ ં bટCટમેYટ તથા લેબ 
ર2પોટJની માગંણી કરવામા ંઆવેલ, aથી તે મ{યા બાદ તેનો જવાબ પછ2ની gદુતમા ં
આપી શકાય, પરંq ુફોરમ hારા તા. ૨૫.૦૯.૨૦૧૮ ના રોજ એક તરફ2 Zકુમ કરવામા ં
આવેલ છે, a Yયાિયક ર2તે યો}ય નથી. 

૨.૪. અરજદારC તા.૩૦.૧૨.૨૦૧૬ના Mબલની પહcચ, તા. ૨૧.૦૭.૧૭, ૦૩.૧૧.૧૭ તથા      
૧૬.૦૬.૧૮ ના -ામ પચંાયતના પIો તથા તા.૧૮.૧૦.૧૭ અને તા.૧૩.૧૧.૧૭ ના     
વીજMબલ ભરવાની નોટ2સ તથા ફોરમને કરCલ તા. ૨૪.૦૭.૨૦૧૮ ની અર:ની નકલ   
તથા ફોરમના તા.૨૫.૦૯.૧૮ ના ~કુાદાની નકલ  ર_ૂ કર2. 

 અરજદારC તા.૨૮.૧૧.૧૮ ના પIથી વીજMબલના ૩૩% રકમ k.૨,૩૦,૦૦૦/- ભરપાઈ  
કયાJની તા.૨૬.૧૧.૧૮ ના રોજની રસીદની નકલ ર_ૂ કર2. 
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૨.૫. @નુવણી દરfયાન અરજદારC જણાવેલ કC સામાવાળા hારા આપવામા ંઆવતા ંવીજMબલો 
gજુબ વીજ વપરાશ નીચે gજુબ નcધાયેલ છે.  

Duration of Bill Consumption (Units) 
Dec.2015 to Dec.2016 2300-2800  
Jan.2017 billed in Feb.2017 29264  
Feb. billed in March,2017 3112 
March billed in April,2017 5713 
April billed in May,2017 12720- faulty 
May billed in June,2017 12720-faulty 
June billed in July,2017 0 
July billed in Aug.2017 Faulty 
Aug. billed in Sept.2017 17505 
Sept. to Nov.2017 16000 
Nov. to April,2018 0 
May,2018 to Dec.2018 3000-4000  

 
 અરજદારને વીજMબલો મળતા ંનથી તે gજુબની ર_ૂઆત સામાવાળાને કરCલ હોવા છતા ં

સામાવાળાએ કોઈ કાયJવાહ2 કરCલ નહ2. 
૨.૬. સામાવાળા hારા vY�આુર2,૨૦૧૭ nુ ંવીજMબલ આપવામા ંઆવેલ છે a ખોpુ છે, aમા ં

@ધુારો કર2 એવરCજ વીજMબલ અપાવવા Zકુમ કરવા અરજ કર2. 
3.0. @નુવણી દરfયાન સામાવાળાએ નીચે gજુબ ર_ૂઆત કર2. 
૩.૧.  અરજદાર, માધાપર -ામ પચંાયત, -ાહક ન.ં ૩૯૨૦૧/૦૩૩૪૫/૧ થી ૯.૦ Uક.વોટ 

વીજભારnુ ંરોડ લાઈટnુ ંવીજ જોડાણ ધરાવે છે.  

૩.૨. અરજદારને માચJ,૨૦૧૭ @ધુી વીજ bથાપન પર bથાિપત મીટરમા ંનcધાયેલ વીજ વપરાશ 

gજુબ વીજMબલો અપવામા ંઆવેલ છે. એdીલ,૨૦૧૭ તથા મે,૨૦૧૭ના ૧૨૭૨૦ �િુનટના 

મીટર ફોyટ2 bટCટસ હCઠળના ંવીજMબલો આપવામા ંઆવેલ છે. lયાર બાદ ઓગbટ,૨૦૧૭ 

મા ંસદર વીજ મીટર સામાવાળા hારા બદલવામા ંઆવેલ હq ુ.ં  
 As per Proforma-15, details of meters are as under: 
  

Particulars Old meter New meter 
Meter No. GSO30574 PG798278 
Amp. 10-60 Amp. 10-60 Amp. 
Make Secure/SEMS AVON 
Type E3D108 BJL1703226 
Reading  000000 

 
 Proforma-15 મા ંબ�ેં પxકારોની સહ2 કરવામા ંઆવેલ નથી. 
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૩.૩. સદર વીજ મીટરને ;જુ લેબોરCટર2મા ં ચકાસવામા ં આવેલ હq ુ.ં સદર મીટરના લેબ  

ચકાસણી અહCવાલ  gજુબ  મીટરમા ં નcધાયેલ છેyલા વાચંન ૪૨૭૭૮૦ gજુબ ૪૨૭૭૮૦ 

– ૪૨૬૭૭૧ =  ૧૦૦૯ �િુનટnુ ંk. ૫૭૩૧.૧૨ અરજદારના ખાતામા ંઉધારવામા ંઆવેલ. 

૩.૪. સદર મીટરનો MRI ડCટા dા�ત કરવામા ંઆવેલ હતો. સદર વીજ જોડાણમા ંઅરજદારને 

આપવામા ંઆવેલ સરCરાશ વીજ વપરાશના ં બે વીજMબલો એિdલ,૨૦૧૭ અને મે,૨૦૧૭   

ના સમયગાળાના �િુનટ અરજદારના ખાતે જમા આપી k.૧,૪૮,૬૩૯/- અરજદારના ખાતે 

જમા આપવામા ંઆવેલ હતા.  

૩.૫. સદર વીજ મીટર બદyયા બાદ વીજ જોડાણના મીટર ર2ડ�ગ, મીટર ર2ડ�ગ એજYસી hારા 

લેવામા ંઆવતા ંહતા.ં સદર મીટરના વાચંન uગેની ફUરયાદ બાબતે bથળ પર વીજ 

મીટરના ર2ડ�ગ ચેક કરાવવામા ંઆવેલ હતા.ં માચJ,૨૦૧૮ @ધુીના સમયગાળા દરfયાન 

વધારાના ૩૨૧૭૪ �િુનટ gજુબ વીજ Mબલ�ગ કરવામા ંઆવેલ હોઈ, k.૧,૯૦,૯૯૫.૭૪ 

અરજદારના ખાતામા ંજમા આપવામા ંઆવેલ હતા.  

૩.૬. અરજદાર hારા ઘણા લાબંા સમયથી વીજMબલો ભરપાઈ કરવામા ં આવતા ં ન હોઈ, 

િવલMંબત ચાF પેટCની રકમ k. ૫,૨૯૮.૧૩ સામાવાળા વીજ કંપનીના િનયમોnસુાર 

અરજદારના ખાતે જમા આપવામા ંઆવેલ. અરજદારના ખાતે �ુલ k.૩,૪૪,૯૩૨.૯૭ જમા 

આપવામા ંઆવેલ હતા. 

૩.૭. સદર વીજ મીટરના MRI data gજુબ dા�ત મીટરના વાચંનને rયાને લેતા ંમાચJ,૨૦૧૭ 

થી ૪૨૭૭૮૦ – ૪૧૧૬૬૭ = ૧૬૧૧૩ તેમજ નવા મીટરમા ં નcધાયેલ વીજ વપરાશ 

(તા.૩૦.૧૧.૧૮ @ધુીના વીજ વપરાશ=૬૧૬૨૯ �િુનટ), �ુલ  ૧૬૧૧૩ + ૬૧૬૨૯ =       

૭૭૭૪૨ �િુનટnુ ં વીજMબલ k. ૫,૦૧,૩૨૨.૪૩, નવેfબર,૨૦૧૮ @ધુીની બાક2 રકમ 

k.૭,૨૨,૮૧૬.૨૬ થાય છે, a રકમ અરજદારC ભરવાપાI છે.  

૩.૮. અરજદારનો કરાર2ત વીજભાર ૯.૦ Uક.વોટ છે. તા.૦૨.૦૧.૧૯ ના રોજ મીટરમા ંનcધાયેલ 

મહtમ UડમાYડ ૧૨.૦૬ Uક.વોટ છે. મીટરના MRI report gજુબ નીચે gજુબ મહtમ 

UડમાYડ નcધાયેલ છે.   

તાર2ખ નcધાયેલ M. D. તાર2ખ નcધાયેલ M. D. 

૦૯.૦૪.૧૭ ૧૪.૬૨ ૦૬.૦૭.૧૭ ૧૮.૫૦ 

૦૮.૦૫.૧૭ ૧૫.૭૬ ૦૧.૦૮.૧૭ ૧૧.૯૪ 

૩૦.૦૬.૧૭ ૧૫.૪૮   
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 અરજદારના સદર વીજ જોડાણના િવવાUદત મUહનાઓમા ંસતત વીજ માગં વ� ુનcધાયેલ  

છે.  

૩.૯. અરજદારC તા.૩૦.૧૨.૧૬ ના રોજ k.૧૪,૦૩૦/- વીજMબલ પેટC ભરપાઈ કરCલ છે. છેyલા     

૨૩ માસથી સદર વીજ જોડાણના વીજMબલોની રકમ અરજદારC ભરપાઈ કરCલ નથી. િવ�તુ 

લોકપાલ સમx ર_ૂઆત દાખલ કયાJ બાદ િવવાUદત વીજMબલની ૩૩% રકમ 

k.૨,૩૦,૦૦૦/- તા.૨૯.૧૧.૨૦૧૮ ના રોજ અરજદારC ભરપાઈ કરCલ છે.  

૩.૧૦. સામાવાળાએ અરજદારના વીજ જોડાણની િવગતો, aવી કC  PRT 145, consumer 

ledger, Proforma-15, MRI report ની નકલ િવગેરC ર_ૂ કયાJ.  સામાવાળાએ 

જણાવેલ કC અરજદારના વીજ જોડાણની બાક2 પડતી વીજMબલની રકમ િનયમોnસુારની 

હોઈ, સદર રકમ અરજદારC ભરવાપાI છે.  

૩.૧૧. PRT-145 gજુબ અરજદારનો વીજ વપરાશ નીચે gજુબ છે.  

Billing period Current reading Past reading Consumption 
Dec.14 billed in Jan.15 302354 297617 4737 
Jan. billed in Feb.15 307066 302354 4712 
Feb. billed in March,15 310957 307066 3891 
March billed in Apr.15 314996 310957 4039 
Apr. billed in May,15 319727 314996 4731 
May billed in June,15 327128 319727 7401 
June billed in July,15 329996 327128 2868 
July billed in Aug.15 332349 329996 2353 
Aug. billed in Sept.15 334920 332349 2571 
Sept. billed in Oct.15 337010 334920 2090 
Oct. billed in Nov.15 339290 337010 2280 
Nov. billed in Dec.15 341896 339290 2606 
Dec.15 billed in Jan.16 344369 341896 2473 
Jan. billed in Feb.16 346982 344369 2613 
Feb. billed in March,16 349570 346982 2588 
March billed in Apr.16 352012 349570 2442 
Apr. billed in May,16 354512 352012 2500 
May billed in June,16 357130 354512 2618 
June billed in July,16 359990 357130 2860 
July billed in Aug.16 362778 359990 2788 
Aug. billed in Sept.16 365490 362778 2712 
Sept. billed in Oct.16 367320 365490 1830 
Oct. billed in Nov.16 369300 367320 1980 
Nov. billed in Dec.16 371102 369300 1802 
Dec.16 billed in Jan.17 373508 371102 2406 
Jan. billed in Feb.17 402772 373508 29264 
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Feb. billed in March,17 405884 402772 3112 
March billed in Apr.17 411667 405884 5783 
Apr. billed in May,17 411667 411667 12720 
May billed in June,17 411667 411667 12720 
June billed in July,17 411667 411667 0 
July billed in Aug.17 426771 411667 15104 
Aug. billed in Sept.17 17505 426771 17505(c) 

meter changed 
Sept. billed in Oct.17 33753 17505 16248 
Oct. billed in Nov.17 49679 33753 15926 
Nov. billed in Dec.17 49679 49679 0 
Dec.17 billed in Jan.18 49679 49679 0 
Jan. billed in Feb.18 49679 49679 0 
Feb. billed in March,18 49679 49679 0 
March billed in Apr.18 49679 49679 0 
Apr. billed in May,18 36178 16520 19658 
May billed in June,18 39669 36178 3491 
June billed in July,18 42634 39669 2965 
July billed in Aug.18 45424 42634 2790 
Aug. billed in Sept.18 48997 45424 3573 
Sept. billed in Oct.18 52767 48997 3770 
Oct. billed in Nov.18 57507 52767 4740 
Nov. billed in Dec.18 61629 57507 4122 

 
  ::: Lકુાદો  ::: 

4.0. @નુવણી દરfયાન અરજદારC કરCલ ર_ૂઆત તથા સામાવાળાની ર_ૂઆત અને ર_ૂ કરાયેલા 
દbતાવે: �રુાવાઓને આધારC નીચે gજુબના િનણJય ઉપર આ�ુ ં�.ં 

4.1. અરજદાર MN@ટલાઈટ હ8QRુ ુ ંવીજ જોડાણ Tામ પચંાયતના નામે માધાપર ખાતે ધરાવે છે. 

અરજદારની Xળૂ ફZરયાદ સામાવાળા વીજ કંપની [ારા વીજ જોડાણના ંવીજ\બલો િનયિમત 

આપવામા ંઆવતા ંનથી તેમજ મીટર ર@ડર [ારા મીટરને વાચંન કયા̂ વગર વીજ\બલો 

બનાવવામા ંઆવે છે, તે બાબતની છે.  

 4.2. તા.11.06.2018 ના રોજ અરજદારના પ-મા ં દશા̂`યા Xજુબ Tાહક ન.ં 

39201/03345/1 ના વીજ જોડાણમા ંમીટર ર@ડર [ારા મીટર ફોaટ@ બતાવીને ખોટા 

વીજ\બલ આપવામા ંઆવેલ છે.   

સદર પ-ની સામે સામાવાળા [ારા તા.20.07.2018 ના રોજ અરજદારને મીટર ફોaટ@ 

ગણીને 12720 bિુનટ (સર8રાશ) Xજુબ વીજ\બલ આપવામા ં આવેલ cની રકમ 
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H.1,48,739/- તથા િવલ\ંબત ચાd H. 5,193.13 અરજદારના ખાતે જમા આપવામા ં

આવેલ છે.  

નવા મીટરમા ંમીટરRુ ંવાચંન એિfલ,2018 મા ંચેક કરાવતા ંમીટર ર@ડર [ારા મીટર 

વાચંનની gલૂના કારણે વh ુઆકાર8લ વીજ bિુનટની રકમ H.1,90,995.84 અરજદારના 

ખાતામા ંજમા આપેલ છે. એfીલ,2018 પછ@ના સમયના વીજ\બલો મીટરના વાચંન 

Xજુબ િનયિમત ધોરણે અરજદારને આપવામા ંઆવેલ છે.  

4.3. અરજદાર8 રFૂઆત કર8લ છે ક8 તેઓને વીજ\બલો િનયિમત મળતા નથી, પરંQ ુઅરજદાર8 

તેઓને મળેલ વીજ\બલોની નકલ અ-ે રFૂ કર8લ નથી. મીટર ર@ડર [ારા Mથળ પર  

મીટરRુ ંવાચંન કયા̂ વગર  વીજ\બલો આપવાની ફZરયાદ jગે સામાવાળા [ારા કોઈ 

જવાબ રFૂ કર8લ નથી. સામાવાળાએ જણાવેલ ક8 મીટર વાચંનRુ ંકામ outside agency 

[ારા કરાવવામા ંઆવે છે cના ંકારણોસર મીટર વાચંનમા ંથયેલ gલૂ તથા ફોaટ@ મીટર 

વાચંન વખતના ંસર8રાશ વીજ\બલોની રકમને સામાવાળા [ારા અરજદારના ખાતામા ંજમા 

કરાવવામા ંઆવેલ છે.  

4.4. પેરા ન.ં3.11 મા ંઅરજદારના વીજ જોડાણનો વીજ વપરાશ દશા̂વેલ છે. પેરા ન.ં3.8 મા ં

MRI report ના આધાZરત નkધાયેલ વીજ માગં દશા̂વેલ છે. અરજદારનો સર8રાશ વીજ 

વપરાશ મીટર બદaયા અગાઉના સમયગાળામા ંવષ̂ 2015 મા ં3501 bિુનટ અને વષ̂ 

2016 મા ં2428 bિુનટ છે, અને  મીટર બદaયા પછ@નો  September,2017 billed in 

October,2017 to November,2018 billed in December,2018 નો વીજ વપરાશ 

5152  bિુનટ છે.  

4.5. પેરા ન.ં3.9 મા ંદશા̂`યા Xજુબ અરજદાર8 સદર વીજ જોડાણ પેટ8 તા.30.12.2016 ના 

રોજ  વીજ\બલની રકમ H. 14,030/- ભરપાઈ કર8લ છે. nયાર બાદ કોઈ પણ વીજ\બલની 

રકમ PRT-145 ના નkIયા Xજુબ ભરપાઈ કર8લ હોય તેમ જણાQ ુ ંનથી. આમ અરજદાર 

ઘણા લાબંા સમયથી વીજ\બલો ભરતા આવેલ નથી. સદર ફZરયાદ દાખલ કરવા અથp 

ફોરમના qકુમ Xજુબ અરજદાર8 H. 2,30,000/- તા. 26.11.2018 ના રોજ ભરપાઈ કર8લ 

છે.  

4.6. સામવાળા વીજ કંપની [ારા તા. 03.08.2017 ના રોજ મીટર બદલવામા ંઆવેલ છે. 

મીટર બદલવા jગેના fોફોમા̂મા ંબrે પEકારો ક8 તેમના fિતિનિધ [ારા સહ@ કરવામા ં

આવેલ નથી. 
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 િવવાZદત મીટરને લેબોર8ટર@મા ં ચકાસવા અથp સામાવાળા [ારા અરજદારને મીટર 

ચકાસણી વખતે લેબોર8ટર@મા ંહાજર રહ8વા jગે sણ કર8લ હોય તેવા tરુાવા સામાવાળાએ 

રFૂ કર8લ નથી. સદર િવવાZદત મીટરRુ ંલેબોર8ટર@મા ંએક તરફ@ ચકાસણી કરવામા ંઆવેલ 

છે. મીટરનો MRI data તા.૨૯.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ સામાવાળા hારા મેળવવામા ંઆવેલ   

છે.  

 મીટર બદલવાની કાય̂વાહ@ તથા મીટરને લેબોર8ટર@મા ં ચકાસણી કરવા jગેની 

કાય̂વાહ@મા ંસામાવાળા [ારા િનયત િવિનયમોRુ ંપાલન કરવામા ંઆવેલ હોય તેમ જણાQ ુ ં

નથી, c સામાવાળા વીજ કંપનીની બેદરકાર@ સા\બત કર8 છે.  

4.7. મીટર ન.ં GS030574  ના MRI data અYવયે billing parameters નીચે gજુબ જોવા 

મળેલ છે.   

History Billing 
Date 

Kwh Abs.   Meter reading by 
Meter Reader 

Billing cycle 

 - 427780.0   
History-1 29.11.17 427780.0   
History-2 01.08.17 427494.0 426771 July billed in Aug.17 
History-3 01.07.17 424149.1   
History-4 01.06.17 420732.5   
History-5 01.05.17 416957.2   
History-6 01.04.17 413117.1   
History-7 01.03.17 408729.2   
History-8 01.02.17 404352.4   
History-9 01.01.17 399396.2 402772 Jan.17 billed in Feb.17 

  
સામાવાળા વીજ કંપનીના મીટર ર2ડર hારા from January,2017 billed in 

February, 2017 to the date of meter change i.e. 03.08.2017, billing 
month August,2017 billed in September,2017 દરfયાન ૭૮૭૦૩ �િુનટnુ ં

વીજMબલ અરજદારને પાઠવવામા ંઆવેલ છે, �યારC PRT-145 gજુબ સદર સમયગાળામા ં

મીટરના ંવાચંન gજુબ વીજ વપરાશ ૪૨૬૭૭૧ – ૩૭૧૧૦૨ = ૫૫૬૦૯ �િુનટ છે. મીટરના 

MRI data gજુબ તા.૨૯.૧૧.૨૦૧૭ nુ ંછેy� ુવાચંન ૪૨૭૭૮૦ દશાJવેલ છે. આમ, મીટર 

વાચંનનો તફાવત ૪૨૭૭૮૦ – ૪૨૬૭૭૧ = ૧૦૦૯ �િુનટ છે.  

મીટરમા ંફોyટ2 bટCટસ gજુબ સામાવાળા hારા અરજદાર પાસેથી સરCરાશ વીજ વપરાશ 

પેટC એdીલ-મે,૨૦૧૭ મા ંબે વીજMબલના ૧૨૭૨૦ �િુનટ લેખે વીજ વપરાશના વીજMબલ 

આપેલ છે, a વીજMબલની રકમને સામાવાળા hારા અરજદારના ખાતે પાછળથી  જમા 

દશાJવેલ છે.  
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૪.૮. સામાવાળા hારા -ાહક ન.ં૩૯૨૦૧૦૩૩૪૫૧  ની adjustment history ર_ૂ કરવામા ં

આવેલ છે, aમા ંનીચે gજુબની entry દશાJવેલ છે.   
Sr. 
No. 

Trx ID Adjustment 
Code 

Adjustment Name Adjustment 
date 

Adjustment 
amount 

Type 

1 15557215 30 Delay Payment charge 27.04.18 -5298.13 C 
2 15557211 24 Fuel charge 27.04.18 -102308.89 C 
3 15557226 22 Energy charge 27.04.18 4086.45 D 
4 15557230 24 Fuel charge 27.04.18 1725.39 D 
5 15557205 22 Energy charge 27.04.18 -237325.95 C 
6  26 SD interest 08.05.18 -135.00 C 
7  35 Cheque reurned 29.11.18 230000.00 D 

 
૪.૯. નીચે જણાવેલ િવગત પરથી જણાય છે કC સામાવાળા વીજ કંપની hારા અરજદારના 

વીજbથાપન પર મીટર બદyયા તા.૦૩.૦૮.૧૭ બાદ પણ મીટર ર2ડ�ગ એજYસી hારા વીજ 

મીટરના મીટર વાચંનમા ં;લૂો કરવામા ંઆવેલ છે, a ;લૂોને પાછળથી bથળ પર મીટરnુ ં

ખરCખર વાચંન કરાવીને ખરCખર નcધાયેલ વીજ વપરાશ gજુબnુ ંવીજMબલ @ધુારવામા ં

આવેલ છે.  
Period Initial reading Final reading Consumption 

Aug. billed in Sept.17 17505 426771 17505 (C) 

Sept. billed in Oct.17 33753 17505 16248 
Oct. billed in Nov.17 49679 33753 15926 
Nov. billed in Dec.17 49679 49679 0 
Dec.17 billed in Jan.18 49679 49679 0 
Jan. billed in Feb.18 49679 49679 0 
Feb. billed in March,18 49679 49679 0 
March billed in Apr.18 49679 49679 0 
Apr. billed in May,18 36178 16520 19658 

 
 April,2018 billed in May,2018 મા ં૧૯૬૫૮ gજુબ વીજMબલો અરજદારને આપવામા ં

આવેલ છે. lયારબાદ મીટરમા ંખરCખર નcધાયેલ વીજ વપરાશ gજુબ ૩૨૧૭૪ �િુનટની 

રકમ અરજદારના ખાતામા ંજમા આપેલ છે. May,2108 billed in June,2018 થી 

અરજદારને મીટરમા ંનcધાયેલ વીજ વપરાશ gજુબ વીજMબલો અપાયેલ હોય તેમ જણાય 

છે.  

૪.૧૦. સામાવાળા વીજ કંપની hારા મીટર વાચંનની કાયJવાહ2મા ંમીટર ર2ડર hારા િન�કાળ: 

રાખવામા ંઆવેલ હોઈ, તેમજ તે uગે a તે Mબલ�ગ અિધકાર2 hારા પણ યો}ય પગલા ં

ભરાયેલ ન હોઈ, સદર મીટર વાચંન તેમજ Mબલ�ગની ફUરયાદ ઉભી થયેલ છે. અરજદાર 

પણ વીજMબલો િનયિમત ર2તે ભરપાઈ કરતા ન હોઈ, સદર d� ઉપ�bથત થયેલ છે. સદર 

મીટર વાચંન તથા Mબલ�ગ કાયJવાહ2મા ંa તે  જવાબદાર સામે િશxાlમક કાયJવાહ2 હાથ 
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ધરવા અને તે uગેનો િવગતવાર અહCવાલ Uદન ૬૦ મા ં આ કચેર2ને ર_ૂ કરવા 

સામાવાળાને આદCશ આપવામા ંઆવે છે. 

૪.૧૧. અરજદાર, -ામ પચંાયત, માધાપર hારા b�2ટ લાઈટ વીજ જોડાણના ંવીજMબલો િનયિમત 

ર2તે ભરપાઈ કરવામા ંઆવેલ નથી a હક2કત છે. સામાવાળાએ પણ વીજ મીટર વાચંનમા ં

;લૂો કરCલ છે. મીટરમા ં ખરCખર નcધાયેલ વીજ વપરાશ gજુબ અરજદારના ખાતે 

સામાવાળા hારા વ� ુઆકારCલ વીજ વપરાશની રકમ જમા પણ આપવામા ંઆવેલ છે. 

સદર સજંોગોમા ં સામાવાળા hારા ર_ૂ કરવામા ં આવેલ વીજMબલ અરજદારના વીજ 

જોડાણમા ંથયેલ વીજ વપરાશ gજુબ છે, તથા સદર રકમ અરજદારC ભરવાપાI છે.  

 અરજદાર, સામાવાળા પાસે સદર વીજMબલની રકમ િનિLત હ�તામા ંભરપાઈ કરવા અર: 

કરC તો સામાવાળાએ વીજMબલની રકમને dવતJમાન િનયમોnસુાર હ�તેથી bવીકારવી. 

અરજદારC સદર વીજMબલની રકમને હ�તાથી ભરવા માટC સામાવાળાને Uદન ૧૫ મા ંઅર: 

કરવાની રહCશે, અYયથા સદર રકમ સામાવાળાએ અરજદારના વીજMબલમા ં દશાJવીને 

dવતJમાન િનયમોnસુાર વ@લૂવાની રહCશે.            

૪.૧૨. આથી આ ર2તે પેરા ન.ં૪.૯ તથા ૪.૧૦ gજુબ Zકુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૧૩. ખચJ uગે કોઇ ~કુાદો નથી. 
૪.૧૪. અરજદારની અર:/ર_ૂઆત આ સાથે ફ�સલ કરવામા ંઆવે છે. 
    
 
 
         (Uદલીપ રાવલ) 
         િવ�તુ લોકપાલ 
          Eજુરાત રા�ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ. 
તા.૩૦.૦૧.૨૦૧૯. 
 


