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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૧૪/૨૦૧૮ 

અરજદાર : જનરલ મેનેજર  
   ઉદ્યોગ ભારતી, 
   ઉદ્યોગ ભારતી ચોક, ગોંડલ-૩૬૦૩૧૧. જી.રાજકોટ.    
રજૂઆત કરિાર: શ્રી પ્રકાશભાઈ એમ.પચંમીયા, જનરલ મેનેજર  

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : નાયબ ઈજનેર, 

પશ્ચિમ ગજુરાત વીજ કંપની લલશ્ચમટેડ.  
શહરે પેટા-શ્ચવભાગીય કચેરી, ગોંડલ-૩૬૦૩૧૧. જી.રાજકોટ.   

રજૂઆત કરિાર: શ્રી વી.જી.મારકણા, કાયયપાલક ઈજનેર,  
પીજીવીસીએલ, શ્ચવભાગીય કચેરી, ગોંડલ. 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, પશ્ચિમ ગજુરાત વીજ કંપની લલશ્ચમટેડ, રાજકોટના ગ્રાહક ફરરયાદ શ્ચનવારણ 

ફોરમની ફરરયાદ ન.ં૫૧/ક્વા.૦૩/૧૭-૧૮ અન્વયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૫૭૧ 
તા.૧૭.૦૧.૨૦૧૮ ના હકુ્મથી નારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના 
કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ ન.ં૧૪/૨૦૧૮ થી નોંધેલ છે. આ કેસની સનુવણી 
તા.૦૬.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

૨.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર ઉદ્યોગ ભારતી, જામવાડી, ગોંડલ ખાતે થ્રી ફેઈઝ વીજ જોડાણ ધરાવે છે. સદર 

વીજ જોડાણમા ંસ્થાશ્ચપત મીટરમા ંતા.૧૧.૦૬.૨૦૧૫ ના લબલમા ંઅસાધારણ વીજ વપરાશ 
નોંધાયેલ માલમુ પડલે. જુન,૨૦૧૫ નુ ં વીજલબલ ૭૩૮૦૬ – ૭૦૬૨૦ = ૩૧૮૬ યશુ્ચનટનુ ં
રૂ.૨૦૨૬૧.૯૫ નુ ંબનાવવામા ંઆવેલ. 

૨.૨. સદર મીટર fast ફરતુ ં હોય તેમ જણાતા,ં મીટર ક્ષશ્ચતગ્રસ્ત હોવા બાબતની જાણ 
સામાવાળાને તા.૨૨.૦૬.૨૦૧૫ ના રોજ પત્ર દ્વારા કરવામા ંઆવેલ. 

૨.૩. સામાવાળા દ્વારા સદર મીટરને તા.૨૨.૦૬.૨૦૧૫ ના રોજ બદલવામા ંઆવેલ, જે અંગેનો 
રીપોટય ૬૬૧ મજુબ ભરવામા ંઆવેલ તથા મીટરને રોજકામ પડીકા ન.ં૨૩૬૧ મા ંભરવામા ં
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આવેલ. લેબોરેટરીમા ંમીટરની ચકાસણી દરમ્યાન હાજર રહવેા અરજદારને તા.૦૪.૦૮.૧૫, 

તા.૧૧.૦૮.૧૫ તથા તા.૨૧.૦૮.૧૫ ના રોજ જણાવેલ.  
૨.૪. અરજદાર દ્વારા જુન,૨૦૧૫ ના વીજલબલની સપંણૂય રકમ રૂ.૨૦૨૬૨/- રસીદ ન.ં૨૭૧૭૮૧ થી 

તા. ૨૩.૦૬.૨૦૧૫ ના રોજ વાધંા સાથે ભરવામા ંઆવેલ.  
૨.૫. તા. ૧૧.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ લેબોરેટરીમા ંમીટરની ચકાસણી કરવામા ંઆવેલ. લેબોરેટરીના 

ચકાસણી રીપોટય ન.ં૩૮૧૧ મા ંજણાવ્યા મજુબ મીટર ૫.૯૧ % ફાસ્ટ ફરત ુ ંદશાયવેલ, એટલે કે 
મીટર ક્ષશ્ચતગ્રસ્ત થયેલ છે.  

૨.૬. સદર મીટર લેબોરેટરીની ચકાસણીમા ંક્ષશ્ચતગ્રસ્ત પરુવાર થયેલ હોઈ, તેમજ અરજદારના 
વીજ જોડાણના આગળ-પાછળના છેલ્લા છ માસના વીજ વપરાશના રેકોડયને તપાસી 
એવરેજ લબલ આપવા અંગેની અરજદારની તા. ૦૮.૧૦.૨૦૧૫ ની રજૂઆતને ધ્યાનમા ં
લેવામા ંઆવેલ નથી, અને એક તરફી શ્ચનણયય કરીને અરજદારની સસં્થાને અન્યાય કરવામા ં
આવેલ છે.        

૨.૭. તા.૧૭.૧૨.૨૦૧૫ ના પત્ર દ્વારા સામાવાળા વીજ કંપનીએ અરજદારને જણાવેલ કે લબેોરેટરી 
ચકાસણી રીપોટય મજુબ તા.૧૧.૦૬.૨૦૧૫ થી તા.૨૨.૦૬.૨૦૧૫ ના ૧૨ રદવસનો વીજ વપરાશ 
૭૪૭૯૪ – ૭૩૮૦૬ = ૧૧૬૮ યશુ્ચનટનુ ંવીજલબલ રૂ. ૭૭૯૪.૭૦ આપવામા ંઆવેલ તથા 
૫.૯૧% લખેે ૩૩૩ યશુ્ચનટની કે્રરડટ રકમ રૂ.૨૧૦૬.૦૪ આપવામા ંઆવેલ. અરજદારે સદર 
વીજલબલની રકમ રૂ. ૧૨,૦૯૫/- (માચય માસનુ ંવીજબીલ રૂ.૫૦૦૭.૨૮ તથા રૂ.૭૦૮૬.00 
પાછલા બાકી)  તા.૧૯.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ રસીદ ન.ં YV-712345 થી વાધંા સાથે ભરપાઈ 
કરેલ.  

૨.૮. તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ ના પત્ર ન.ં 530/10/2017-18 થી અરજદારે સદર મીટરની વધ ુતપાસ 
કરવા માટે સરકાર માન્ય લેબોરેટરીમા ંમોકલવા તથા અરજદારનો સાચો વીજ વપરાશ 
જાણવા MRI report ની શ્ચવગતો માગંેલ, જેના અનુસંધંાને સામાવાળા દ્વારા પત્ર ન.ં૧૦૬૦૦ 
તા.૦૧.૧૧.૨૦૧૭ થી જણાવવામા ંઆવેલ કે સદર મીટર સ્કે્રપ થયેલ હોઈ, MRI ની નકલ 
આપી શકાય તેમ નથી.  

૨.૯. અરજદારનુ ંસદર ખામીયકુ્ત મીટર ફાસ્ટ ફરેલ હોઈ, ખરેખર વીજ વપરાશ કરતા ંવધ ુવીજ 
વપરાશનો ઉછાળો નોંધાયેલ છે.  

 જ્યારે ગ્રાહક્ના વીજ વપરાશ કરતા ંવધ ુવીજ વપરાશનુ ંવીજલબલ આવે ત્યારે ગ્રાહકની 
લેલખત ફરરયાદ આવ્યા બાદ તેના વીજસ્થાપન પરનુ ં મીટર ઉતારી વધ ુ તપાસ અથે 
લેબોરેટરીમા ંલઈ જવામા ંઆવે છે, જ્યા ંમીટરનુ ંતમામ પ્રકારનુ ંપરીક્ષણ કરવામા ંઆવે 
છે તથા MRI report પણ ખાસ લેવામા ંઆવે છે, જે અરજદારના કેસમા ંલેવામા ંઆવેલ 
નથી, જેના કારણે અરજદારની સસં્થાને અન્યાય થયેલ છે. 

૨.૧૦. અરજદારના વીજ જોડાણમા ં જુન,૨૦૧૫ ના વીજલબલમા ંદશાયવેલ યશુ્ચનટ ૩૧૮૬ + ૧૧૬૮ 
(લબેોરેટરી રીપોટય મજુબ)  = ૪૩૫૪ યશુ્ચનટનો વીજ વપરાશ ફક્ત એક મહીનામા ંનોંધાયેલ 



  Case No.14/2018 

  Page 3 of 6 
 

છે જે અરજદારના આગળ-પાછળના વીજ વપરાશને ધ્યાનમા ંલઈ એવરેજ લબલ આપવા 
તથા અરજદારે ભરપાઈ કરેલ વીજલબલની રકમ મજરે આપવા શ્ચવનતંી કરી.  

 અરજદારે મીટર ખામીયકુ્ત થયાના આગળ-પાછળના ત્રણ મરહનાના વીજ વપરાશની 
શ્ચવગત નીચે મજુબ રજૂ કરી.  
વર્ય ૨૦૧૫ વીજ વપરાશ યશુ્ચનટ (આગળના ત્રણ મરહના)  વર્ય ૨૦૧૫ વીજ વપરાશ યશુ્ચનટ (પાછળના ત્રણ મરહના) 

માચય એપ્રીલ મ ે જુલાઈ ઓગષ્ટ સપ્ટેમ્બર 

૨૩૬ ૨૭૩ ૩૫૧ ૧૧૩ ૨૨૭ ૨૧૩ 

         અરજદારે ફોરમના હકુમથી યોગ્ય ન્યાય મળેલ ન હોઈ, નારાજ થઈ,  વીજ વપરાશ અંગ ે
સદર રજૂઆત અંગ ેન્યાશ્ચયક હકુમ કરવા શ્ચવનતંી કરી. 

૩.૦. સનુવણી દરમ્યાન સામાવાળાએ નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર તા.૨૯.૦૮.૧૯૯૬ થી ઉદ્યોગભારતી, જામવાડીના નામે ગ્રાહક ન.ં૩૩૧૩૯/ 

૦૦૪૩૧/૧ થી ૮ રક.વોટ કરારીત વીજભારનુ ંવીજ જોડાણ ધરાવે છે. સદર વીજ જોડાણનુ ં
લબલીંગ GLP category મા ંકરવામા ંઆવે છે.  

૩.૨. અરજદારનુ ંમીટર ફાસ્ટ ફરવા અંગેની તા.૨૨.૦૬.૨૦૧૫ ની ફરરયાદ અન્વયે અરજદારનુ ં
સદર મીટર તા.૨૨.૦૬.૨૦૧૫ ના રોજ ચેકીંગ શીટ ન.ં૬૬૧ મા ંદશાયવ્યા મજુબ બદલવામા ં
આવેલ, જેની શ્ચવગત નીચે મજુબ છે.   

Particulars Old meter New meter 

Make Elster Genus 

Meter No. 02320465 PG362061 

Amp. 10-60A 10-60A 

Reading  6075.9 

Type 3ph.4wire 3ph.4wire 

 

 અરજદારનુ ંસદર મીટર અરજદારની હાજરીમા ંપડીકા ન.ં ૨૩૬૧ મા ંપેક કરવામા ંઆવેલ. 
સદર મીટરને અરજદારની હાજરીમા ં તા.૧૧.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ લબેોરેટરીમા ં ચકાસણી 
કરવામા ંઆવેલ. Accucheck થી મીટરની ચકાસણી કરતા ંમીટર ૫.૯૧ % ફાસ્ટ ફરત ુ ં
જણાયેલ.  

૩.૩. તા.૧૫.૧૦.૨૦૧૫ ના પત્ર દ્વારા લેબોરેટરીના ઉપયુયક્ત અહવેાલ મજુબ જુન,૨૦૧૫ મા ં
આપવામા ંઆવેલ વીજલબલ ૩૧૮૬ યશુ્ચનટના ૫.૯૧% ફાસ્ટ મજુબની રકમ જમા આપવામા ં
આવશે તેમ અરજદારને જણાવવામા ંઆવેલ.  

૩.૪. અરજદારનો વીજ વપરાશ નીચે મજુબ છે.   
Month/ 

year 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

January  320 360 144 176 194 327 893 

February 0 370 390 106 258 228 306 831 

March 0 260 287 150 200 236 741 898 

April 0 440 323 130 272 273 1320 65 

May 0 470 490 166 298 351 1145 1598 

June 0 300 240 120 259 3186 1276 631 
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July  140 380 310 279  1041 787 

MC July-15 0     109   

August 0 260 175 338 167 336 935 692 

September 0 220 235 209 188 213 916 654 

October 0 420 250 170 207 232 1013 673 

November 0 260 217 142 190 190 944 1282 

December 0 370 274 329 186 286 999 555 

Total  3830 3621 2314 2680 5834 10963 9550 

 

૩.૫. તા.૧૧.૧૨.૨૦૧૫ ની અરજદારની રજૂઆત અન્વયે તા.૧૭.૧૨.૨૦૧૫ ના રોજ અરજદારને 
પત્ર દ્વારા જણાવવામા ંઆવેલ કે લેબોરેટરી ચકાસણી અહવેાલ મજુબ મીટરમા ંનોંધાયેલ 
છેલ્લુ ંરરરડિંગ ૭૪૯૭૪ તથા મીટરની ફાસ્ટ ફરવાની ટકાવારી ૫.૯૧ મજુબ જાન્યઆુરી,૨૦૧૫ 
થી ૨૨.૦૬.૨૦૧૫ સધુીમા ંજે વીજ વપરાશ નોંધાયેલ છે, એટલે કે ૭૪૯૭૪ – ૬૯૩૩૮ = 
૫૬૩૬ યશુ્ચનટના ૫.૯૧% લખેે ૩૩૩ યશુ્ચનટની જમા આપવા પાત્ર રકમ રૂ.૨૧૦૬.૦૪ થાય છે, 

જ્યારે  મીટરના  લેબોરેટરી  ચકાસણી  અહવેાલ  મજુબ   મીટરનુ ં  છેલ્લ ુવાચંન ૭૪૯૭૪ 
– ૭૩૮૦૬ = ૧૧૬૮ યશુ્ચનટના વીજલબલ પેટે રૂ. ૭૪૮૪/- ભરવાપાત્ર થાય છે.  

૩.૬. અરજદારના તા.૦૭.૦૯.૨૦૧૭ ના પત્ર મજુબ એવરેજ બીલ આપવા અંગેની રજૂઆત અંગ ે
તા.૨૮.૦૯.૨૦૧૭ ના પત્ર દ્વારા વીજલબલીંગ અંગેની જાણ અરજદારને કરવામા ંઆવેલ છે. 
તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ ના રોજની મીટર ફાસ્ટ ફરવા અંગેની ફરરયાદ તથા ક્ષશ્ચતગ્રસ્ત મીટર 
અંગેની રજૂઆત પરત્વે તા.૦૧.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ પત્ર દ્વારા અરજદારને મારહતગાર કરવામા ં
આવેલ છે. તા. ૧૩.૧૧.૨૦૧૭ ની રજૂઆત અંગે ક્ષશ્ચતગ્રસ્ત મીટરના MRI report અંગ ે
સામાવાળાએ તા.૧૬.૧૧.૨૦૧૭ ના પત્ર દ્વારા અરજદારને મારહતગાર કરેલ છે.  

૩.૭. અરજદારનુ ંસદર મીટર તા.૨૨.૦૬.૨૦૧૫ ના રોજ ફાસ્ટ ફરવાની ફરરયાદ અંગે બદલવામા ં
આવેલ સદર મીટરને ગોંડલ મીટર ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરીમા ં તા.૧૧.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ 
ચકાસવામા ંઆવેલ, તે વખતે મીટરનુ ં વાચંન ૭૪૯૭૪ દશાયવેલ. મીટરનો Accuracy 

Test લેતા ંમીટર ૫.૯૧% ફાસ્ટ ફરત ુ ંમાલમુ પડલે. જેથી સદર મીટરમા ંનોંધાયેલ વીજ 
વપરાશ ૭૪૯૭૪ – ૬૯૩૩૮ (સમયગાળો જાન્યઆુરી,૨૦૧૫ થી તા.૨૨.૦૬.૨૦૧૫) = ૫૬૩૬ 
યશુ્ચનટના ૫.૯૧% લેખે ૩૩૩ યશુ્ચનટના વીજ વપરાશની રકમ રૂ. ૨૧૦૬.૦૪ અરજદારના 
વીજલબલમા ંજમા આપવામા ંઆવેલ છે. જે તે સમયે સદર મીટર સ્કે્રપ કરવામા ંઆવેલ, 

જેથી સદર મીટરનો MRI report અરજદારને આપી શકાય તેમ નથી.  
 અરજદારનુ ં સદર મીટર લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન ફાસ્ટ ફરત ુ ં માલમુ પડલે હોઈ, 

અરજદારની એવરેજ લબલ બનાવવાની રજૂઆત શ્ચનયમોનસુાર સ્વીકારી શકાય નહીં, જેથી 
કલમ ૬.૫૮ મજુબની કાયયવાહી સદર કેસમા ંલાગ ુપડતી નથી.     

૩.૮. અરજદારની સદર ફરરયાદ બાબતે ફોરમ દ્વારા કરવામા ંઆવેલ હકુમ સ્વીકારવાપાત્ર છે.  
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:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સનૂાવણી દરમ્યાન અરજદારે કરેલ લેલખત રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ 

કરાયેલા દસ્તાવેજી પરુાવાઓને આધારે નીચ ેમજુબના શ્ચનણયય ઉપર આવુ ંછ.ં 
૪.૧. પેરા ન.ં૩.૧ મા ંદશાયવ્યા મજુબ અરજદાર ૮ રક.વોટ વીજભારનુ ંવીજ જોડાણ ધરાવે છે. 
૪.૨. જુન,૨૦૧૫ ના વીજલબલમા ં૩૧૮૬ યશુ્ચનટનુ ંવીજલબલ તા.૧૧.૦૬.૨૦૧૫ ના રોજ સામાવાળા 

દ્વારા પાઠવવામા ંઆવેલ છે, જેથી અરજદાર દ્વારા તેમના વીજલબલ સામે પેરા ન.ં૩.૨ મા ં
દશાયવ્યા મજુબ મીટર અંગનેી ફરરયાદ દાખલ કરેલ છે, જે અંતગયત સામાવાળા દ્વારા સદર 
મીટર તા.૨૨.૦૬.૨૦૧૫ ના રોજ બદલવામા ંઆવેલ છે. મીટર પ્રોફોમાય શીટ ન.ં ૬૬૧ મા ં
મીટર બદલતી વખતે સ્થળ પરનુ ં વાચંન દશાયવેલ નથી. સદર મીટરને અરજદારની 
હાજરીમા ંતા.૧૧.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ શીટ ન.ં૩૮૧૧ મજુબ લેબોરેટરીમા ંચકાસણી કરવામા ં
આવેલ છે જેમા ંનોંધ્યા મજુબ મીટરનુ ંવાચંન 74974 Kwh, 105107 KVAh માલમુ 
પડલે છે. મીટરની એક્યરેુસી ટેસ્ટ લેતા ંમીટર તેની ગતી મયાયદા કરતા ં૫.૯૧% ઝડપથી 
ફરત ુ ંમાલમુ પડલે છે.  

૪.૩. સદર મીટરની ચકાસણી અરજદારની ફરરયાદના અંતગયત સામાવાળાની લેબોરેટરી ખાતે 
કરવામા ંઆવેલ છે, જેમા ંઅરજદારનુ ંસદર થ્રી ફેઈઝ મીટર ૫.૯૧% ફાસ્ટ ફરત ુ ંહોવાનુ ં
માલમુ પડતા,ં આ સદંભે ગજુરાત શ્ચવદ્યતુ શ્ચનયતં્રક આયોગ શ્ચવદ્યતુ પરુવઠા સરંહતા અને 
આનરુ્લંગક બાબતો, શ્ચવશ્ચનયમો જાહરેનામા ન.ં૪/૨૦૧૫ મા ં શ્ચનરદિષ્ટ ખામીયકુ્ત મીટરોનુ ં
પરીક્ષણ કલમ ૬.૩૩ ને ધ્યાને લઈ શકાય, જે નીચે મજુબ છે.  

 કલમ ૬.૩૩: “પરવાનેદાર, પરીક્ષણની તારીખથી બે કામકાજના રદવસમા ંપહોંચ – પત્ર 
હઠેળ ગ્રાહકને પરીક્ષણ અહવેાલ રવાના કરવાનો રહશેે. ખામીપણૂય મીટરના કેસમા,ં 
અશ્ચધકતમ છ મરહનાની મદુત અથવા છેલ્લા પરરક્ષણની તારીખથી મદુત, બેમાથંી જે ઓછ ં
હોય તે પ્રમાણેનો સધુારો પરીક્ષણ અહવેાલોના આધારે પછીના લબલમા ંસરભર કરાશે.”      

૪.૪. પેરા ન.ં ૩.૪ મા ંદશાયવ્યા મજુબ સામાવાળા દ્વારા લબેોરેટરી ચકાસણી અહવેાલમા ંદશાયવેલ 
મીટરના છેલ્લા વાચંન તથા મીટરની એક્યરેુસીને ધ્યાનમા ં લઈ તા.૨૨.૧૨.૨૦૧૪ થી 
૨૨.૦૬.૨૦૧૫ સધુીમા ંનોંધાયેલ વીજ વપરાશ ૭૪૯૭૪ – ૬૯૩૩૮ = ૫૬૩૬ યશુ્ચનટના ૫.૯૧% 
લેખે ૩૩૩ યશુ્ચનટની રકમ રૂ. ૨૧૦૬.૦૪ જમા આપવામા ંઆવેલ છે, જે ઉપયુયક્ત શ્ચનરદિષ્ટ કરેલ 
કલમ ન.ં ૬.૩૩ અંતગયત શ્ચનયમોને આશ્ચધન બરાબર છે.  

૪.૫. અરજદારના વીજ સ્થાપન પરનો વીજ વપરાશ પેરા ન.ં૩.૪ મા ંદશાયવેલ છે, જે ધ્યાને લેતા ં
સરેરાશ વીજ વપરાશ જાન્યઆુરી થી જુન મરહનાના સમયગાળા માટે નીચ ેમજુબ જોવા 
મળેલ છે.   
 Total consumption Average consumption 

Jan.2015 to June,2015 4468 units 745 units 

Jan.2016 to June,2016 5115 units 853 units 

Jan.2017 to June,2017 4916 units 819 units 
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 અરજદારના વીજ સ્થાપન પરનો વાશ્ચર્િક સરેરાશ વીજ વપરાશ ઉતરોત્તર વધતો માલમુ 
પડલે છે, જે નીચે દશાયવેલ શ્ચવગત પરથી ફલલત થાય છે.   

વર્ય  કુલ વીજ વપરાશ સરેરાશ વીજ વપરાશ 

૨૦૧૪ ૨૬૮૦ યશુ્ચનટ ૨૨૩ યશુ્ચનટ 

૨૦૧૫ ૫૮૩૪ યશુ્ચનટ ૪૮૬ યશુ્ચનટ 

૨૦૧૬ ૧૦૯૬૩ યશુ્ચનટ ૯૧૪ યશુ્ચનટ 

૨૦૧૭ ૯૫૫૯ યશુ્ચનટ ૭૯૭ યશુ્ચનટ 

 

૪.૬. મીટર અંગેની ફરરયાદ બાબત અરજદારની હાજરીમા ં મીટરની સયંકુ્ત ચકાસણી 
સામાવાળાની લબેોરેટરીમા ંકરવામા ંઆવેલ છે તે વખતે મીટરનો MRI data મેળવવા 
અંગે અરજદારે કોઈ રજૂઆત કરેલ હોય તેવા પરુાવા રજૂ કરેલ નથી. સામાવાળા દ્વારા પણ 
સદર વીજ મીટરની ચકાસણી કયાય બાદ મીટરને સ્કે્રપ કરેલ હોઈ, મીટરનો MRI data 

મેળવી શકાય તેમ નથી તેવુ ંજણાવેલ છે. આ સજંોગોમા ંલેબોરેટરીમા ંમીટરની ચકાસણી 
દરમ્યાન પ્રાપ્ત થયેલ એક્યરેુસીના આધારે સામાવાળા દ્વારા અરજદારને વીજલબલમા ં
ઉપયુયક્ત પેરા ન.ં ૪.૪ મા ંજણાવેલ ગણતરી મજુબ વીજલબલની રકમ જમા આપેલ છે જે 
શ્ચનરદિષ્ટ જોગવાઈ મજુબ યોગ્ય છે. પેરા ન.ં ૪.૫ મા ંદશાયવેલ અરજદારનો સરેરાશ વીજ 
વપરાશ જોતા ંએવુ ં માની શકાય તેમ છે કે સામાવાળા દ્વારા મીટરને તેના accuracy 

result  પ્રમાણે મહત્તમ છ માસના સમયના વીજ વપરાશને ધ્યાને લઈ, વીજલબલની રકમ 
જમા આપેલ છે, જે શ્ચનયમ અંતગયત હોઈ, સામાવાળાની સદર કાયયવાહી સ્વીકારવા પાત્ર છે.   

૪.૭. આથી આ રીતે પેરા ન.ં૪.૬ મજુબ હકુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૮. ખચય અંગ ેકોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૯. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરવામા ંઆવે છે. 
    
 
 
         (રદલીપ રાવલ) 
         શ્ચવદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૧૬.૦૩.૨૦૧૮. 


