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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.ં 118/2018 

અરજદાર : !ી િનિતન&ુમાર +રુષો.મદાસ ચૌહાણ 
   ડ6-૫૬, &ુમ&ુમ ર9સીડ:સી, સ;યમેવ હો?@પટલ પાછળ, 
   FયુાGન હોપટાઉન સામે, ચાદંખેડા,Kડંાલ-૩૮૨૪૨૧. તા.-Q. ગાધંીનગર. 

 

રFૂઆત કરનાર: !ી િનિતન&ુમાર +રુષો.મદાસ ચૌહાણ 
  

િવHIધ 
 

સામાવાળા : કાયGપાલક ઈજનેર 
   ઉ.ર Wજુરાત વીજ કંપની Xલિમટ9ડ 
   િવભાગીય કચેર6, થમGલ ર9લવે [ોસ\ગ પાસે, ગાધંીનગર. 
 

રFૂઆત કરનાર: !ી ડ6. એસ. મકવાણા, નાયબ ઈજનેર, _Qુવીસીએલ, ચાદંખેડા 
    

::: રFૂઆત::: 

1.0. અરજદાર9, ઉ.ર Wજુરાત વીજ કંપની Xલિમટ9ડ, મહ9સાણાના aાહક ફcરયાદ િનવારણ 
ફોરમની ફcરયાદ ન.ંUG-03-008-2018-19 અ:વયે અપાયેલ dકુમ [માકં ૩૭૧૯ 
તા.૦૧.૧૨.૨૦૧૮ ના dhુમથી નારાજ થઈ અiે રjૂઆત કર9લ છે. m રjૂઆતને આ કચેર6ના 
ક9સ રQ@ટર9 દાખલ કર6 ક9સ ન.ં૧૧૮/૨૦૧૮ થી નnધેલ છે. સદર ક9સની Fનુવણી 
તા.૧૭.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

2.0. Fનુવણી દરoયાન અરજદાર9 નીચે pજુબ રjૂઆત કર6. 
૨.૧. અરજદાર9 તા.૧૬.૦૮.૨૦૧૮ના રોજ સામાવાળા, નાયબ ઈજનેર, ચાદંખેડાને અરQ કર9લ   

હતી mમા ંસામાવાળા qારા કોઈ જવાબ રjૂ ન કરાતા ંઅરજદાર9 તા. ૧૨.૧૦.૨૦૧૮ના રોજ 
ફોરમ સમr ફcરયાદ દાખલ કર9લ હતી. ફોરમના dકુમથી નારાજ થઈ અરજદાર9 હાલની 
રjૂઆત દાખલ કર9લ છે. 

૨.૨. અરજદાર9 નીચે pજુબની િવગતો જણાવેલ. 
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(૧) તા. ૨૬.૧૧.૨૦૧૮ના રોજ સામાવાળા વીજ કંપનીના અિધકાર6 qારા તપાસણી કયાG 
pજુબ મીટર ર6ડ\ગ બરાબર છે. ફોરમના dકુમના પેરા ન.ં૪.૬ pજુબ મીટર  
sમાXણત rિત મયાGદામા ંફર9 છે, પરંt ુહક6કતમા ંિવસગંતતા છે. અરજદાર મીટર 
ભાuુ vકુવે છે અને  મીટરની માXલક6ના હwો સામાવાળા વીજ કંપનીના છે. મીટરની 
યોxય Fિુવધા આપવી તથા મીટર યોxય ના હોય તો બદલyુ ંજોઈએ તે વીજ 
કંપનીની ફરજમા ંઆવે છે.  

(૨) ફોરમના dકુમના પેરા ન.ં૪.૪ pજુબ એsીલ,૨૦૧૮ મા ંમીટરzુ ંર6ડ\ગ @પ{ટ વચંાt ુ
નથી તેની |ણ સામાવાળાને હોઈ, મીટર યોxય ર6તે સચંાલન કર6 શક9  તે જોવાની 
જવાબદાર6 સામાવાળાની હોય છે.  

(૩) અરજદાર9 વીજXબલ પેટ9 ~. ૯૩૩૦/- તથા +નુ:જોડાણ ચા� ~.૧૦૦/- ભરપાઈ કર9લ 
છે. સામાવાળા qારા ખો�ુ વીજXબલ આકારવામા ંઆવેલ છે તે pજુબની ફcરયાદ 
કરવામા ંઆવેલ હતી, mની સામે સામાવાળા qારા વીજXબલની નવેસરથી ગણતર6 
કર6ને ~.૧૩,૫૨૦/- ની ભરપાઈ કર9લ રકમ સામે ~.૫૨૦૧.૭૪ અરજદારના ખાતામા ં
મજર9 આપેલ છે, m ત�ન અયોxય છે અને તેઓની થતી જવાબદાર6 માથંી 
છટકબાર6 શોધીને નીિત િનયમો pજુબનો dકુમ કર9લ છે.  

(૪) તા.૧૬.૦૮.૨૦૧૮ ના રોજ અરજદાર9 સામાવાળા નાયબ ઈજનેર, ચાદંખેડાને પi 
qારા રjૂઆત કર9લ, પરંt ુ તેઓ qારા કોઈ જવાબ આપવામા ંઆવેલ ન હતો અને 
મન@વી ર6તે અરજદારzુ ંવીજ જોડાણ કાપી નાખીને નાણા ંભરપાઈ કરવાની ફરજ 
પાડવામા ંઆવેલ હતી. 
ફોરમના dકુમના પેરા ન.ં૫.૩ મા ંજણા�યા pજુબ એsીલ-મે,૨૦૧૮ના વીજXબલના ં
ર6ડ\ગ વખતે મીટર ર6ડ\ગ વાચંી શકાt ુ ંન હોવાથી (એફ) @ટ9ટસzુ ંવીજXબલ 
બનાવવામા ંઆવેલ. સદર બાબતની |ણ સામાવાળાને હોવા છતા ંસદર બાબતે 
ફcરયાદનો િનકાલ કરવામા ંઆવેલ નથી. અરજદારને ખો�ુ વીજXબલ આપીને તથા 
યોxય કારણ ન હોવા છતા ંવીજ જોડાણ કાપી નાખીને વીજXબલના ~.૯૩૩૦/- તથા 
+નુ: વીજ જોડાણના ~.૧૦૦/- ભરવાની અરજદારને ફરજ પાડ9લ છે. 

(૫)  તા.૧૧.૧૨.૨૦૧૮ નો સામાવાળાનો પi ક9 mમા ં ~.૧૮૯૯.૪૦ મજર9 બતાવેલ છે,       
m પi અરજદારને મળેલ નથી. ફ9�આુર6-માચG,૨૦૧૮, એsીલ-મે,૨૦૧૮, jુન-
jુલાઈ,૨૦૧૮ ના વીજ વપરાશ �ગે ર6વાઈઝ Xબલની રકમ તથા ભરપાઈ કર9લ 
રકમને સાથે જોડ6 દઈ, મીટર વચંાણની rિતની |ણ સામાવાળાને હોવા છતા ં
કોઈપણ કાયGવાહ6 ન કર6ને અરજદારને ફોરમ સમr ફcરયાદ દાખલ કરવાની ફરજ 
પાડ9લ છે. 
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અરજદારની રjૂઆતની સામે માi ~. ૧૦૧૧/- મજર9 આપવામા ંઆવેલ છે. છે�લા 
ચાર વષ�થી અરજદારzુ ંસર9રાશ વીજXબલ ~.૨૨૦૦ થી ૨૫૦૦ ની આસપાસ રહ9લ 
છે, m pળૂ રjૂઆતને �યાને લેવામા ંઆવેલ નથી. 

(૬) અરજદાર9 તા.૧૬.૦૮.૧૮ ની અરQની નકલ, ફોરમને કર9લ તા. ૧૨.૧૦.૧૮ ની 
અરQની નકલ, ફોરમના તા.૦૧.૧૨.૧૮ ના dકુમની નકલ, તા.૧૧.૧૨.૧૮ તથા 
તા.૨૬.૧૦.૧૮ ની સામાવાળા વીજ કંપનીના પiની નકલ, ~.૯૩૩૦/- વીજXબલ 
તથા ~.૧૦૦/- +નુ: જોડાણની પહnચની નકલ વગેર9 દ@તાવેજ રjૂ કયાG. 

૨.૩. અરજદાર9 નીચે pજુબ દાદ માગંી. 
અરજદારના મીટરની ચકાસણી સામાવાળા qારા કરવામા ંઆવેલ mમા ંમીટર ર6ડ\ગ બરાબર 
જણાવેલ. સદર મીટરzુ ંર6ડ\ગ બરાબર હોવા છતા ંખોટ6 ર6તે અરજદાર પાસે કોઈ પણ 
�યાજબી કારણ વગર વ� ુનાણાzં ુ ંવીજXબલ આપવામા ંઆવેલ છે, m સામાવાળાzુ ં&ૃ;ય 
ગેરકાદ9સર છે. મીટરની માXલક6 સામાવાળા વીજ કંપનીની હોવા છતા ંસામાવાળા વીજ 
કંપનીએ બેદરકાર6 દાખવીને ખોટ6 ર6તે વ� ુરકમzુ ંવીજXબલ અરજદારને આપેલ છે, m 
�ગે યોxય િનણGય કરવા િવનિંત કર6.  

૩.૦. Fનુવણી દરoયાન સામાવાળાએ નીચે pજુબ રjૂઆત કર6. 
૩.૧. અરજદાર !ી નીિતનભાઈ +રુસો.મભાઈ ચૌહણ, aાહક ન.ં૭૪૫૦૨/૨૦૧૦૩/૦ zુ ંવીજ 

જોડાણ તા.૨૬.૧૦.૨૦૧૮ના રોજ એ�ચેુક મીટરથી ચકાસતા ં મીટર sમાXણત rિત   
મયાGદામા ંફરt ુ ંમા�મુ પડ9લ, mથી મીટર બદલવાની કોઈ જ~cરયાત જણાતી ન હતી. 

૩.૨. એsીલ-મે,૨૦૧૮ ના મીટર ર6ડ\ગ દરoયાન મીટર ર6ડ\ગ વાચંી શકાય તેમ ન હોવાથી 
અરજદારને ‘F’ @ટ9ટસ sમાણે વીજXબલ આપવામા ંઆવેલ. 

૩.૩. અરજદારને jુન-jુલાઈ,૨૦૧૮ દરoયાન આપવામા ંઆવેલ ~.૯૩૩૦/- તેમજ તેના અગાઉ 
આપવામા ંઆવેલ ફ9�આુર6-માચG,૨૦૧૮ અને એsીલ-મે,૨૦૧૮ના ંવીજXબલો રદ કર6 aાહક 
ફcરયાદ િનવારણ ફોરમના dકુમ pજુબ jુન-jુલાઈ,૨૦૧૮ દરoયાન મીટરમા ંનnધાયેલ &ુલ 
૧૩૨૨ _િુનટને iણ સરખા Xબલમા ંવહ�ચી છે�લા iણ વીજXબલ Fધુારો કરતા ં~.૮૩૧૮/-   
zુ ં વીજXબલ બનવાપાi થt ુ હt ુ.ં mની સામે અરજદાર9 છે�લા iણ વીજXબલ પેટ9 
~.૧૩૫૨૦/- ભરપાઈ કર9લ હોવાથી, Fધુાર9લ વીજXબલની સામે અરજદાર9 ~. ૫૨૦૧.૭૪ વ� ુ
ભરપાઈ કર9લ હોવાથી અરજદારને [9cડટ ન.ં૧૫૫૭૩૬૨૪/૨૧.૧૨.૨૦૧૮ થી સદર રકમ    
જમા આપેલ છે, m બરાબર છે.   

૩.૪. અરજદાર9 June-July,2018 billed in August,2018 zુ ં વીજXબલ િનયત સમય 
મયાGદામા ંભરપાઈ કર9લ ન હોવાથી તેઓને તા. ૨૬.૦૯.૨૦૧૮ના રોજ તેઓના રQ@ટડG 
મોબાઈલ ન.ં૯૪૨૭૪૯૨૮૮૪ પર જ~ર6 SMS થી |ણ કયાG બાદ વીજ જોડાણ કાપવામા ં
આવેલ હt ુ.ં 
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૩.૫. અરજદાર qારા વીજXબલની બાક6 પડતી રકમ ~. ૯૩૩૦/- તથા ર6કનેhશન ચા� ~.૧૦૦/- 
ભરપાઈ કરાયા બાદ તેઓzુ ંવીજ જોડાણ ચા� ુકર6 આપવામા ંઆવેલ. 

૩.૬. અરજદારને April-May billed in June,2018 zુ ં તા.૧૩.૦૬.૧૮ ના રોજ પાઠવેલ 
વીજXબલમા ં~.૧૮૯૯.૪૦  જમા આપવામા ંઆવેલ છે, mની નકલ સામાવાળાએ રjૂ કર6. 
અરજદારને June-July,2018 billed in August,2018 મા ંકરવામા ંઆવેલ Xબલ\ગ 
દરoયાન મીટરમા ંવીજ વપરાશ આવેલ હોઈ મીટર બદલવાની જ~ર જણાયેલ નહ6. 

૩.૭. આમ, અરજદારની રjૂઆત સામે તેમજ ફોરમના dકુમ pજુબ અરજદારને આપવામા ંઆવેલ 
છે�લા iણ વીજXબલમા ંFધુારો કર6 આપવામા ંઆવેલ અને તેની સામે અરજદાર9 ભર9લ 
રકમ  જમા આપી cદધેલ છે mની |ણ પણ અરજદારને સામાવાળા qારા પi ન.ં૩૦૮૭ 
તા.૧૧.૧૨.૧૮ થી કરવામા ં આવેલ. સામાવાળા qારા કરવામા ં આવેલ સદર કાયGવાહ6 
sવતGમાન િનયમોzસુાર છે.  

:::Lકુાદો::: 

4.0. Fનુવણી દરoયાન અરજદાર9 કર9લ રjૂઆત તથા સામાવાળાની રjૂઆત અને રjૂ કરાયેલા 
દ@તાવેQ +રુાવાઓને આધાર9 નીચે pજુબના િનણGય ઉપર આyુ ં�.ં 

૪.૧. અરજદાર9 વ� ુરકમના વીજXબલ �ગે પેરા ન.ં૨.૧ મા ંદશાG�યા pજુબ સામાવાળાને ફcરયાદ 
કર9લ mનો સામાવાળા વીજ કંપની qારા કોઈ જવાબ આપવામા ંઆવેલ ન હોવાથી અરજદાર9 
નારાજ થઈ તા.૧૨.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ ફોરમ સમr ફcરયાદ દાખલ કર9લ. 

૪.૨. સામવાળા qારા અરજદારને તા.૧૦.૦૮.૨૦૧૮ ના રોજ June-July,2018 zુ ં૧૦૦૦૫ – 
૮૬૮૩ = ૧૩૨૨ _િુનટzુ ંવીજXબલ ~.૯૩૩૨/- zુ ંઆપવામા ંઆવેલ, mના ંનાણા ંભરવાની 
છે�લી તા.૨૦.૦૮.૨૦૧૮ હતી. સદર વીજXબલ મ�યા બાદ અરજદાર9 તા.૧૬.૦૮.૨૦૧૮ના  
રોજ સામાવાળા વીજ કંપનીને વ� ુરકમના વીજXબલ �ગે ફcરયાદ કર9લ, પરંt ુતે �ગે 
કોઈ જવાબ અરજદારને પાઠવેલ હોય તેવા કોઈ +રુાવા સામાવાળા વીજ કંપની qારા રjૂ 
કરવામા ંઆ�યા નથી. 

 તા.૧૬.૦૮.૨૦૧૮ ની અરQમા ં દશાG�યા pજુબ jુન-jુલાઈ-,૨૦૧૮ zુ ં વીજXબલ સર9રાશ   
વીજ વપરાશ કરતા ંવ� ુઆપેલ હોઈ, તેમજ વીજXબલમા ંઅગાઉના iણ માસમા ંથયેલ 
વીજ વપરાશ નnધાયેલ ન હોઈ, સર9રાશ વીજ વપરાશ pજુબzુ ંવીજXબલ આપવા અરજદાર9 
અરજ કર9લ, mથી સદર વીજXબલના ંનાણા ંઅરજદાર સમયસર ભરપાઈ કર6 શક9. સદર 
બાબતે સામાવાળા qારા કોઈ કાયGવાહ6 કર9લ હોય તેમ જણાt ુ ંનથી. 

૪.૩. અરજદાર aાહક ન.ં૭૪૫૦૨/૨૦૧૦૩/૦ નો વીજ વપરાશ ફોરમના dકુમના પેરા ન.ં૪.૧ મા ં
દશાGવેલ છે, m �યાને લીધેલ છે. સામાવાળાએ જણાવેલ ક9 ફ9�આુર6-માચG,૨૦૧૮ zુ ં
વીજXબલ (મીટર વાચંન વાચંી શકાt ુ ંન હોવાથી) ૩૮૦ _િુનટzુ ં‘N’ @ટ9ટસ બનાવેલ. સદર 
વીજXબલ પૈક6 sોિવઝનલ બીલની રકમ ~.૧૮૯૯/- અરજદારને અsીલ-મે,૨૦૧૮ ના 
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વીજXબલમા ંજમા આપેલ છે. એsીલ-મે,૨૦૧૮ મા ંપણ મીટરzુ ંર6ડ\ગ વચંાt ુ ંન હોવાથી 
૭૬૦ _િુનટzુ ં ‘F’ @ટ9ટસzુ ંવીજXબલ ~.૨૫૨૯.૪૪ zુ ં આપવામા ંઆવેલ હt ુ.ં 

 June-July,2018 billed in August,2018 ના Xબલ\ગમા ંમીટરzુ ં ર6ડ\ગ મેળવીને 
૧૩૨૨ _િુનટzુ ં િવજબીલ પાઠવેલ છે. છે�લા iણ Xબલ\ગમા ંબે Xબલ\ગ દરoયાન મીટરzુ ં
વાચંન આવેલ ન હોવાના ંકારણોસર iણ માસના વીજ વપરાશ June-July billed in 

August,2018 મા ંદશાGવેલ છે તે pજુબzુ ંકથન કર9લ છે. 
૪.૪. ઉપ_ુGhત પેરા ૪.૩ pજુબ અiે નnધyુ ંજ~ર6 છે ક9 ફ9�આુર6-માચG,૨૦૧૮ ના Xબલ\ગ દરoયાન  

‘N’ @ટ9ટસના મીટર ર6ડ\ગમા ંસામાવાળા qારા sોિવઝનલ Xબલની રકમ ~.૧૮૯૯/- જમા 
આપવાની રjૂઆત કર9લ છે, �યાર9 એsીલ-મે,૨૦૧૮ ના Xબલ\ગ દરoયાન મીટર ‘F’ 

@ટ9ટસમા ંદશાGવીને ૭૬૦ _િુનટzુ ંવીજXબલ બનાવેલ છે.  jુન-jુલાઈ,૨૦૧૮ ના Xબલ\ગ 
વખતે સામાવાળા મીટર ર6ડર9 મીટરમા ંર6ડ\ગ મેળવીને ૧૩૨૨ _િુનટ વીજ વપરાશ pજુબzુ ં
વીજXબલ બનાવેલ છે, પરંt ુતે વીજXબલમા ંઅગાઉના Xબલ\ગ વખતના ‘F’ @ટ9ટસના ૭૬૦ 
_િુનટને બાદ આપેલ ન હોઈ, હાલની ફcરયાદ ઉ�ભવેલ છે.  

 સદર sકારના વીજXબલ બનાવવા બાબતે સામાવાળા મીટર ર6ડરની બેદરકાર6 સાXબત 
થાય છે. સદર િવવાcદત વીજXબલમા ંરjૂ કરવામા ંઆવેલ jુન-jુલાઈ,૨૦૧૮ના Xબલ\ગમા ં
અગાઉના iણ Xબલ\ગ વખતના નnધાયેલ વીજ વપરાશની નnધ પણ  જોવા મળતી નથી, 
mમા ંXબલ\ગ િવભાગની વીજXબલ aાહક-અરજદારને રjૂ કરવાની બાબતમા ંખામી દ9ખાય 
છે. 

૪.૫. તા.૧૨.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ ફોરમ સમrની ફcરયાદમા ં જણા�યા pજુબ સામાવાળા qારા 
તા.૨૫.૦૯.૨૦૧૮ ના રોજ વીજ જોડાણ કોઈપણ |તની |ણ કયાG વગર કાપી નાખવામા ં
આવેલ છે. સદર વીજ જોડાણ પેટ9ની રકમ તથા +નુ: વીજ જોડાણ ચા� � ~.૧૦૦/- ભરપાઈ 
કયાG બાદ વીજ જોડાણ ચા� ુ કરવામા ંઆવેલ છે, પરંt ુસામાવાળા qારા અરજદારની 
તા.૧૬.૦૮.૨૦૧૮ ની અરQ અ:વયે કોઈ s;_.ુર પાઠવીને વીજXબલની ફcરયાદ બાબતે 
િનકાલ કરવામા ંઆવેલ નથી, m સામાવાળા વીજ કંપનીની બેદરકાર6 સાXબત કર9 છે.  

૪.૬. અરજદારની હાલની ફcરયાદ સબંિંધત િવિનયમ ૬.૫૭, િવ�તુ +રુવઠા સcંહતા અને  
આzષુXંગક બાબતો, િવિનયમો |હ9રનામા ન.ં ૪/૨૦૧૫ ને �યાને લઈ શકાય. 
િવિનયમ ૬.૫૭: 
@થળ પરની Xબલ િસ@ટમમા ંન આવર6 લેવાયેલ બધા ક9સોમા ંજો પરવાનેદાર મીટર વાચંી 
શક9 તેમ ન હોય તો, આગલા iણ Xબલોની સર9રાશ વપરાશના આધાર9 કામચલાઉ Xબલ 
આપી શકશે. આમ છતા ંપરવાનેદાર9 Fિુનિ�ત કરyુ ંક9 આyુ ંકામચલાઉ Xબલ\ગ, સળંગ બે 
Xબલ\ગ અવિધથી વ� ુલબંાવyુ ંજોઈએ નcહ અને એક નાણાકં6ય વષG દરoયાન બે કરતા ં
વ� ુ કામચલાઉ Xબલ એક aાહકને માટ9 બનેલા હોવા જોઈએ નcહ. આવા કામચલાઉ Xબલો 
પછ6ના ખર9ખર મીટર વાચંનને આધાર9 સરભર કરવા.  
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૪.૭. ફોરમના dકુમ અ:વયે પેરા ન.ં૫.૪ તથા ૫.૫ મા ંનn�યા pજુબ મીટર sમાXણત rિત 
મયાGદામા ંફરt ુ ંહોઈ, તેમજ મીટરમા ંનnધાયેલ વીજ વપરાશ બરાબર હોઈ, ૧૩૨૨ _િુનટને 
iણ સરખા ભાગમા ંિવભાQત કર6ને m તે સમયના ટ9ર6ફ pજુબ વીજXબલ બનાવવા આદ9શ 
કર9લ છે.  

 સામાવાળા qારા તા.૧૧.૧૨.૨૦૧૮ ના પi pજુબ અરજદારને ફોરમના dકુમના પાલન અથ� 
~.૫૨૦૧.૭૪ વીજ Xબલમા ંજમા આપવા અથ� |ણ કરાયેલ છે.  

૪.૮. અરજદારના jુન-jુલાઈ,૨૦૧૮ ના Xબલ\ગમા ં વ� ુ વીજXબલ પાઠવેલ છે તે pજુબની  
ફcરયાદ �ગે સામાવાળા qારા m તે િનયત સમયે કોઈ કાયGવાહ6 કરવામા ંઆવેલ નથી. 
મીટર ર6ડર qારા પણ m તે મીટરના વાચંનને અzલુrીને m તે અગાઉના ફો�ટ6 @ટ9ટસના 
વીજ વપરાશને વીજXબલમા ં સમાવેશ કર6ને ખર9ખર વીજ વપરાશzુ ં વીજXબલ jુન-
jુલાઈ,૨૦૧૮ ના Xબલ\ગ દરoયાન અરજદારને આપેવામા ંઆવેલ નથી, mથી સદર s� 
ઉપ?@થત થયેલ છે, mને વીજXબલ\ગની FXૂચત કાયGવાહ6 હ9ઠળ િનવાર6 શકાયો હોત.  

૪.૯. ફોરમના dકુમ અ:વયે વીજXબલમા ંFધુારો કર6ને પેરા ન.ં ૪.૭ મા ંદશાG�યા pજુબ રકમ 
અરજદારના ખાતામા ંજમા આપેલ છે, પરંt ુ ફોરમ qારા સામાવાળાની સદર વીજXબલ 
બનાવીને રjૂ કરવાની ખામી પર;વે કોઈ Fચૂન કર9લ નથી. સદર વીજ જોડાણના Xબલ\ગ 
તથા મીટર ર6ડ\ગ બાબતે બેદરકાર6 દાખવવા બાબતે સબંિંધત બીલ\ગ અિધકાર6ની 
જવાબદાર6 નw6 કરવા આથી સામાવાળાને આદ9શ કરવામા ંઆવે છે. મીટર વાચંન pજુબ 
Fધુારવામા ંઆવેલ વીજXબલ, વીજ વપરાશ pજુબ હોઈ, સદર વીજXબલ િનયમોzસુાર છે.       

૪.૧૦. આથી આ ર6તે પેરા ન.ં૪.૯ pજુબ dકુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૧૧. ખચG �ગે કોઇ vકુાદો નથી. 
૪.૧૨. અરજદારની અરQ/રjૂઆત આ સાથે ફ�સલ કરવામા ંઆવે છે. 
    
 
         (cદલીપ રાવલ) 
         િવ�તુ લોકપાલ 
          Wજુરાત રા�ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૦૧.૦૨.૨૦૧૯. 


