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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.ં64/2019 
 

અરજદાર : !ી અરિવ'દભાઈ બ-ભુાઈ આટકોટ3યા  
   5લોટ ન.ં૮૩, મા<િત ઈ>ડ@A3યલ એર3યા, અમીધારા ઈ>ડ@A3યલ પાસે, 
   કોઠાર3યા રHગ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૨૨.  
 

રFૂઆત કરનાર: !ી અNતૃલાલ છગનભાઈ આટકોટ3યા, અિધQૃત Rિતિનિધ  
                         !ી અરિવ'દભાઈ બ-ભુાઈ આટકોટ3યા  
      

િવHIધ 
 

સામાવાળા :  કાયSપાલક ઈજનેર  
      પિTમ Uજુરાત વીજ કંપની VલિમટWડ, 
      શહWર િવભાગીય કચેર3 ન.ં૩, લ[મીનગર, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૪ 
 

રFૂઆત કરનાર:  !ી પી.].મહWતા, કા.ઈ., પી^વીસીએલ, રાજકોટ શહWર િવભાગીય કચેર3-૩. 
 !ી સી.].ગ]રા, ક>વીનર, સી.^.આર.એફ.,પી^વીસીએલ, રાજકોટ 
      :: રFૂઆત :: 

1.0. અરજદારW, પિTમ Uજુરાત વીજ કંપની VલિમટWડ, રાજકોટના `ાહક ફaરયાદ િનવારણ ફોરમની 
ફaરયાદ ન.ં ૯૦/dવા.૦૩/૨૦૧૮-૧૯ અ>વયે અપાયેલ fકુમ gમાકં ૩૯૮૩-૩ તા.૧૨.૦૬.૨૦૧૯           

થી નારાજ થઈ અiે રjૂઆત કરWલ છે. ] રjૂઆતને આ કચેર3ના કWસ ર^@ટરW દાખલ કર3 કWસ 
ન.ં૬૪/૨૦૧૯ થી Admission stage પર નmધેલ છે. આ કWસની nનુવણી તા.૦૮.૦૮.૨૦૧૯  

તથા તા.૨૨.૦૮.૨૦૧૯ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 
2.0. nનુવણી દરoયાન અરજદારW નીચે Nજુબ રjૂઆત કર3. 
૨.૧. અરજદાર, મા<િત ઈ>ડ@A3યલ એર3યા, 5લોટ ન.ં૮૩, કોઠાર3યા રHગ રોડ, રાજકોટ ખાતે `ાહક 

ન.ં૩૪૫૧૩/૩૦૮૨૦/૬ થી ૧૦૦ aક.વોટqુ ંઈ>ડ@A3યલ હWrqુ ુ ંવીજ જોડાણ ધરાવે છે. સદર વીજ 
જોડાણq ુચેકHગ સામાવાળાના ચેકHગ @dવોડ tારા તા.૨૭.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ કરવામા ંઆવેલ. 
ચેકHગશીટમા ંઅરજદારqુ ંમીટર ૯૭.૪૫% ધીN ુફરW છે તેમ જણાવેલ.  

૨.૨.  સદર મીટરને લેબોરWટર3મા ંચકાસતા ંમીટરપેટ3qુ ંસીલ કપાયેલ હોય તેમ જણાવેલ, પરંr ુમીટરમા ં
કોઈ vતની ગેરર3તી કરWલ હોય તેwુ ં કંઈ જણાયેલ નથી. સદર મીટરને સામાવાળા tારા વx ુ
તપાસ અથy L&G કંપનીમા ંમોકલવામા ંઆવેલ. 
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૨.૩. zયાર બાદ લગભગ દસ મaહના બાદ સામાવાળાની વાવડ3 પેટા-િવભાગીય કચેર3 tારા અરજદારને 
તા. ૨૯.૦૯.૨૦૧૮ ના રોજ <. ૩૩,૩૫,૫૯૭/- qુ ંવીજVબલ આપવામા ંઆવેલ. સામાવાળા tારા 
જણાવવામા ંઆવેલ કW અરજદારqુ ંસદર મીટર ૨૩ મaહનાથી aડફWdટ3વ થઈ ગયેલ છે, તેથી ૨૩ 
મaહનાના સમયગાળાqુ ંવીજVબલ પાઠવવામા ંઆવેલ, ] અરજદાર માટW ભરપાઈ કરwુ ંઅશ{ 
છે. એક સાથે આટ| ુમો}ંુ વીજVબલ કયા કારણથી આપેલ છે તેની સામાવાળાએ @પ~ટતા કરWલ 
નથી. 

૨.૪. સદર વીજ જોડાણ ચા| ુકયાS પછ3 સામાવાળા tારા બે કW iણ વખત ચેaક'ગ કરાયેલ છે, ]મા ં
મીટર �ગે કોઈ વાધંો જણાયેલ ન હતો.  

૨.૫. Uજુરાત સરકાર tારા vહWર કરWલ સ5લાય કોડ,૨૦૦૫ Nજુબ મીટરના પર3�ણ કયાS બાદ બે 
aદવસમા ંજ `ાહકને અહWવાલ આપવાનો હોય છે. તથા જો મીટરમા ંકોઈ ખામી મા|મુ પડW તો 
વxમુા ંવx ુછ માસqુ ંજ Vબલ ફાળવી શકW છે, પરંr ુસામાવાળાની વાવડ3 પેટા-િવભાગીય કચેર3 
tારા અરજદારને સીx ુ૨૩ મaહનાqુ ંવીજVબલ આપેલ છે.  

૨.૬. L&G કંપની tારા મીટર કોના લીધે aડફWdટ3વ થ�ુ ંતે @પ~ટ કરવામા ંઆવેલ નથી તેમજ L&G 
કંપની tારા સામાવાળાને મીટર �ગેનો �ુ ંર3પોટS આપવામા ંઆવેલ છે તે અરજદારને મળેલ 
નથી.  

૨.૭. અરજદારW સદર બાબતે તા.૦૭.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ ફોરમમા ંફaરયાદ નmધાવેલ, ]ને ફોરમે ર� 
બાતલ કરWલ હોવાથી, યો�ય >યાય મેળવવા અરજદારW સદર ફaરયાદ કરWલ છે. 

૨.૮. અરજદારની ફaરયાદ ફોરમમા ંહોવા છતા ંસામાવાળાએ અરજદારqુ ંવીજ જોડાણ કાપી નાખેંલ 
છે, આમ અરજદાર હાલ બેરોજગાર થયેલ છે. અરજદારW સદર બાબતે યો�ય >યાય મેળવવા 
િવનિંત કર3.          

3.0. nનુવણી દરoયાન સામાવાળાએ નીચે Nજુબ રjૂઆત કર3. 
૩.૧. અરજદારW સામાવાળા tારા અપાયેલ <.૩૫,૩૩,૫૯૭/- ના �રુવણી વીજVબલ બાબતે 

તા.૦૭.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ ફોરમમા ં રjૂઆત કરWલ હતી. ફોરમે કરWલ તા.૧૨.૦૬.૨૦૧૯ ના      
fકુમથી નારાજ થઈ અરજદારW સદર રjૂઆત કરWલ છે.  

૩.૨. Uજુરાત િવ�તુ િનયiંક આયોગ (`ાહક તકરાર િનવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) િવિનયમો ૨૦૧૧, 
vહWરનામા ન.ં૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૩.૧૭(૮) Nજુબ, અરજદારW િવ�તુ લોકપાલને રjૂઆત કરતા ં
પહWલા ંતેમને આપવામા ંઆવેલ �રુવણી વીજVબલની રકમના ૩૩% રકમ ભરપાઈ કરWલ નથી.  

૩.૩. અરજદારની રjૂઆત Nજુબ તેમના @થળેથી તા.૨૭.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ પેપરપેક કરવામા ંઆવેલ 
મીટર ન.ંપી^-૧૫૬૧૮૦ qુ ં લેબોરWટર3મા ં તા.૧૭.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ આરસીડ3 લેબ-૩ મા ં    
પaર�ણ કરવામા ંઆવેલ હr ુ.ં અરજદારની રjૂઆત Nજુબ તા.૧૧.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ લેબમા ં
પaર�ણ માટW લઈ જવામા ંઆવેલ નથી. લેબ ર3પોટS Nજુબ મીટર ૯૭.૪૪૫% ધીN ુફરr ુ ંહોવાqુ ં
જણાયેલ. મીટરનો એમ.આર.આઈ. ડWટા ડાઉનલોડ કર3 અ�યાસ કરWલ. ઉપરાતં મીટરની નેમ5લેટ 
ઉપર CT ratio 40 દશાSવેલ, �યારW MRI ર3પોટS Nજુબ  installed CT ratio 1 બતાવrુ ંહr ુ,ં 
]થી સદર મીટર તથા MRI ર3પોટS Nજુબ િવશેષ અ�યાસ અથy L&G કંપનીના અVભRાય માટW 
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મે>�ફુWdચરHગ કંપનીમા ંમોકલવા નmધ કરવામા ંઆવેલ. L&G કંપનીએ Rાથિમક લેબ ચકાસણી 
થયા બાદ ફર3વાર મીટર ચકાસણી અVભRાય ર3પોટS આશરW iણ માસ પછ3, એટલે કW 
તા.૨૩.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ આપેલ હતો.  

૩.૪. સામાવાળાની વાવડ3 પેટા-િવભાગીય કચેર3 tારા પi ન.ં૫૩૪૫ તા.૧૨.૦૬.૨૦૧૮ ના રોજ શહWર 
િવભાગીય કચેર3 ન.ં3, રાજકોટને �રુવણી Vબલ િR-ઓડ3ટ કરવા મોકલી આપવામા ંઆવેલ તથા 
સદર �રુવણી વીજVબલ મjૂંર3 અથy સકSલ ઓaફસને મોકલવામા ંઆવેલ, અને સકSલ ઓaફસના 
જણા�યા Nજુબ <.૪,૧૧,૨૪,૧૪૦.૩૪ q ુ વીજVબલ પi ન.ં૫૦૮૯ તા.૦૯.૦૮.૨૦૧૮ ના રોજ 
અરજદારને મોકલવામા ંઆવેલ.  

૩.૫. વrુSળ કચેર3 tારા MRI ડWટા Nજુબ �િુનટ વપરાશના MF ૪૦ ની ગણતર3 કર3 તફાવતના 
�િુનટq ુ વીજVબલ આપવા nચૂના e-mail tારા આપવામા ં આવેલ, ] Nજુબ nધુારો કર3 
સામાવાળાની વાવડ3 પેટા-િવભાગીય કચેર3 tારા પi ન.ં૭૩૭૧ તા.૨૪.૦૮.૨૦૧૮ થી સદર 
વીજVબલ ફર3થી િR-ઓડ3ટ માટW મોકલી આપવામા ંઆવેલ. સામાવાળાની િવભાગીય કચેર3ના 
પi ન.ં૫૯૬૪ તા.૧૮.૦૯.૨૦૧૮ મા ં જણા�યા Nજુબ <.૩૫,૩૩,૫૯૭.૩૬ qુ ં nધુારWલ �રુવણી 
વીજVબલ સામાવાળા tારા તા.૨૬.૦૯.૨૦૧૮ ના રોજ ર^.એડ3. થી અરજદારને મોકલી    
આપવામા ં આવેલ. ઉપલી કચેર3ની મjૂંર3 લેવાની કાયSવાહ3ને કારણે અરજદારને nધુારWલ 
�રુવણી વીજVબલ આપવામા ંિવલબં થયેલ હતો.  

૩.૬. અરજદારW જણાવેલ છે કW તેઓને આપવામા ંઆવેલ વીજVબલ ડ3ફWdટ3વ મીટરqુ ં૨૩ માસqુ ંછે. 
સદર બાબતે સામાવાળાએ જણાવેલ કW અપાયેલ વીજVબલ ડ3ફWdટ3વ મીટરqુ ંનહH પરંr ુMF ૪૦ 
ના બદલે ૧ લેવાયેલ હોઈ, તેના તફાવતના �િુનટqુ ંછે.  આ બાબત અરજદારને <બ< સમvવેલ 
અને MRI ર3પોટSની કોપી પણ અરજદારને આપવામા ંઆવેલ. MRI ર3પોટS Nજુબ મીટરમા ં
નmધાયેલ એમ.ડ3. અને કો>AાdટWડ લોડના આવેલ તફાવત તેમજ અગાઉના નmધાયેલ એમ.ડ3. ની 
vણકાર3 આપેલ. આમ, અરજદારની aડફWdટ3વ મીટર �ગેની રjૂઆત ખોટ3 છે.  

૩.૭. અરજદારને આપવામા ંઆવેલ �રુવણી વીજVબલ િનયમોqસુાર યો�ય છે. સદર વીજVબલ શા માટW 
આપેલ છે તેની vણ સામાવાળા tારા ર^.એડ3.પi ન.ં૮૧૨૩ તા.૨૬.૦૯.૨૦૧૮ ના રોજ  
અરજદારને કરવામા ંઆવેલ. આમ, �રુવણી વીજVબલ બાબતે @પ~ટ કારણ દશાSવેલ નથી તેવી 
અરજદારની રjૂઆત ખોટ3 છે.     

૩.૮. તા.૨૭.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ I.C.Squad ના ચેકHગ શીટ ન.ં૭૧૨૯૫ Nજુબ મીટર ૯૭.૪૪% ધીN ુ
નmધાr ુહોવાqુ ંજણાયેલ, ]ના અqસુધંાને મીટર પેપર પેક કરવામા ંઆવેલ હr ુ.ં Consumer 

Ledger મા ં વીજ VબલHગનો વપરાશ ચકાસતા ં v>�આુર3,૨૦૧૬ થી મીટર NકૂWલ છે અને 
સ5ટWoબર,૨૦૧૬ nધુી નmધાયેલ એમ.ડ3. ૧૦૦ aક.વોટ તથા વપરાશ ૧૦૦૦૦ થી ૧૨૦૦૦ આશરW 
નmધાયેલ. zયારબાદ અચાનક વપરાશ ૩૦૦૦ થી ૪૦૦૦ �િુનટનો નmધાયેલ છે. ઓછા વપરાશની 
કW મીટર ખરાબ �ગેની કોઈ ફaરયાદ અરજદાર tારા કરાયેલ નથી. અગાઉ સદર વીજ @થાપન 
પર મીટર બળ3 ગયેલ મા|મુ પડતા ંમીટર બદલવામા ંઆવેલ હr ુ.ં  
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૩.૯. અરજદારને આપવામા ંઆવેલ વીજVબલ 23 માસના MF ના તફાવતના �િુનટqુ ંછે. @લોનેસ કW 
વીજ ચોર3ની કલમ Nજુબ ન હોવાથી મીટર N{ૂા તાર3ખથી પેપરપેક કયાS સમય nધુીqુ ં
વીજVબલ આપવામા ંઆવેલ છે, ] બરાબર છે. 

૩.૧૦. L&G કંપનીનો ર3પોટS તા.૨૩.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ આવેલ ]ની vણ અરજદારને કરWલ છે, પરંr ુ
અરજદારW આજaદન nધુી તેની માગંણી કરWલ નથી, ]થી તેમને મળેલ નથી એ બાબત યો�ય 
નથી.  

૩.૧૧. સદર �રુવણી વીજVબલની vણ અરજદારને થતા ં તેઓ tારા તેમqુ ં રW��લુર વીજVબલ 
ઓગ@ટ,૨૦૧૮ અને સ5ટWoબર,૨૦૧૮ qુ ં <.૨,૫૯,૭૬૩.૨૬ ભરપાઈ ન થતા ં તેમqુ ંવીજ જોડાણ 
તા.૨૫.૦૯.૨૦૧૮ થી કાપી નાખંવામા ંઆવેલ છે.  

૩.૧૨. સદર વીજ જોડણqુ ં િવવાaદત મીટર અરજદારના @થળ પર તા.૦૧.૦૧.૨૦૧૬ ના રોજ @થાિપત 
કરવામા ંઆવેલ અને તા.૨૭.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ પેપર પેક કરવામા ંઆવેલ, અને તે સમય 
દરoયાનqુ ં�રુવણી વીજVબલ િનયત સમયમા ંતા.૨૯.૦૯.૨૦૧૮ ના રોજ આપવામા ંઆવેલ.   
આમ સદર અપાયેલ વીજVબલ Electricity Act,2003 ની કલમ ૫૬(૨) Nજુબ સમય મયાSદા 
બહારqુ ંનથી પરંr ુબે વષSની �દર હોઈ, િનયમોqસુાર છે.  

૩.૧૩. સદર કWસના વાધંાવાળા મીટરનો ફWdટર3 ઈ>@પેdશન ર3પોટS આજ aદન nધુી ઉપલ�ધ ન થવાને 
કારણે વx ુકાયSવાહ3 કર3 શકાય તેમ ન હોવાથી સદર િવવાaદત મીટરનો ફWdટર3 ઈ>@પેdશન 
ર3પોટS આવે zયા ંnધુી રjૂઆત કરવાની Nદુત વધાર3 આપવા સામાવાળાએ રjૂઆત કર3. સદર 
મીટરના ફWdટર3 ઈ>@પેdશન ર3પોટS માટW સામાવાળાએ લાગતા વળગતા અિધકાર3 સાથે ટWVલફોિનક 
વાતVચત થયા Nજુબ તેઓ tારા જણાવેલ કW L&G management સાથે જ<ર3 ચચાS કર3 
આશરW એક સ5તાહની �દર આગળની કાયSવાહ3 �ગે જણાવશે. ]થી સામાવાળાએ  ફWdટર3 
ઈ>@પેdશન ર3પોટS આવે zયા ંnધુી રjૂઆત કરવાની Nદુત વધાર3 આપવા િવનતંી કર3.  

:::Lકુાદો::: 

4.0. nનુવણી દરoયાન અરજદારW કરWલ રjૂઆત તથા સામાવાળાની રjૂઆત અને રjૂ કરાયેલા 
દ@તાવે^ �રુાવાઓને આધારW નીચે Nજુબના િનણSય ઉપર આwુ ં�.ં 

૪.૧. અરજદારની રjૂઆત વીજ જોડાણ પર @થાિપત મીટરમા ં�િતના કારણે પાઠવવામા ંઆવેલ 
�રુવણી વીજVબલ �ગેની ફaરયાદ તથા સામાવાળા વીજ કંપની tારા વીજ જોડાણ કાપી 
નાખંવામા ંઆવેલ છે એ �ગે >યાિયક િનણSય મેળવવા �ગેની છે.  

૪.૨. અરજદારની હાલની ફaરયાદ �ગે રjૂ કરાયેલ દ@તાવે^ �રુાવા તથા પ�કારો tારા રjૂ કરાયેલ 
જવાબ �તગSત અરજદારના વીજ જોડાણની િવગતવાર હક3કત નીચે Nજુબ છે.  
(૧) અરજદાર `ાહક ન.ં૩૪૫૧૩/૩૦૮૨૦/૬ થી ૧૦૦ aક.વોટ વીજભારqુ ંવીજ જોડાણ ધરાવે 

છે. 
(૨) તા.૦૧.૦૧.૨૦૧૬ ના રોજ અરજદારના વીજ જોડાણqુ ંમીટર બળ3 ગયેલ હોવાથી નwુ ં

મીટર No.PG156180  @થાિપત કરવામા ંઆવેલ. 
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(૩) અરજદારqુ ં સદર વીજ જોડાણવા� મીટર તા.૨૭.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ Checking    

Squad tારા ચકાસણી કરાતા ંમીટર ૯૭.૪૫% ધીNુ ંફરr ુ ંમા|મુ પડWલ, ]થી સદર 
મીટરqુ ંલેબ પર3�ણ કરવાના હWrસુર બદલવામા ંઆવેલ. સદર મીટરqુ ંલેબ પર3�ણ 
તા.૧૧.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ કરવામા ંઆવેલ. લેબ પર3�ણ ર3પોટS Nજુબ સદર મીટર 
૯૭.૪૫% ધીN ુફરr ુ ંમા|મુ પડWલ તેમજ મીટરનો MRI data disturb થયેલ હોઈ, 
મીટરની વx ુખરાઈ અથy L&G કંપનીમા ંમોકલી આપવા નmધ કરવામા ંઆવેલ છે. 

(૪) L&G કંપનીના meter No. PG156180 - તા.૨૩.૦૩.૨૦૧૮ ના પi Nજુબ : 
 �Meter has been installed in the field in the year 2016. 
        Meter is having CT ratio 1 while on meter nameplate the CT ratio 

is 40.  
        It seems that meter is recording energy with respect to CT ratio 1 

instead of 40 since starting. Since the meter is installed in the 
year of early 2016 and reported in the year of early 2018, it is very 
difficult and uncertain to find out the exact reason as meter keeps 
the billing history for last 12 months only and from the data 
stored in meter it shows the consistent energy consumption 
across last 12 months with CT ratio 1 and also the tamper data 
in early 2016 shows the CT ratio 1 which was the installation time 
of the meter. In addition, no transaction record was found in 
meter memory for CT ratio change.” 

 

(૫) તા. ૨૮.૦૩.૨૦૧૮ ના પi ન.ં૧૯૭૯ Nજુબ િવભાગીય કચેર3એ મીટરના MRI data ના 
આધારW �રુવણી વીજVબલ આપવા nVુચત કરWલ, ] Vબલની મjૂંર3 પi ન.ં૫૯૬૪ 
તા.૧૮.૦૯.૨૦૧૮ થી મ�યા બાદ સામાવાળાએ અરજદારને <.૩૫,૩૩,૫૯૭.૩૬ qુ ં   
�રુવણી વીજVબલ તા. ૨૬.૦૯.૨૦૧૮ ના રોજ પi ન.ં૮૧૨૩ થી પાઠવેલ. અરજદારને 
મીટરના MRI data ની નકલ �રૂ3 પાડવામા ંઆવેલ. 

(૬) અરજદાર tારા ઓગ@ટ,૨૦૧૮ તથા સ5ટWoબર,૨૦૧૮ ના વીજVબલની રકમ ભરપાઈ 
કરવામા ંન આવેલ હોવાથી સદર વીજ જોડાણ તા.૨૫.૦૯.૨૦૧૮ ના રોજ @થળ પરથી 
કાપી નાખંવામા ંઆવેલ.  

(૭) મીટરના MRI data Nજુબ મીટર @થાિપત કયાS વખતqુ ંશ<આતqુ ંર3aડ'ગ ૨૪ થી મીટર 
ઉતાયાS nધુીqુ ંર3aડ'ગનો Qુલ વપરાશ ૬૪૧૧૨૦ �િુનટ, MF 40  Nજુબ થવો જોઈએ   
તેની સામે VબલHગ ડWટા PRT 145 Nજુબ ૧૫૫૫૮૧ �િુનટ નmધાયેલ હોઈ, તફાવતના 
૪૮૫૫૩૯ �િુનટqુ ં�રુવણી વીજVબલ અરજદારને પાઠવેલ છે. 

૪.૩. અરજદારની સદર ફaરયાદ �ગે ફોરમે તેના fકુમના પેરા ન.ં૪.૧, ૪.૨ તથા ૪.૩ મા ંનીચે Nજુબ 
અવલોકન કરWલ છે. 
�૪.૧. સદર કWસનો િવગતવાર અ�યાસ કરતા ં– મીટર ર3ડર tારા લેવાયેલ મીટર ર3aડ'ગ દશાSવતા 

પી.આર.ટ3.૧૪૫ ર3પોટS તથા એમ.આર.આઈ. અહWવાલ Nજુબના વા@તિવક ર3aડ'ગ વ�ચે �બુ જ 
મોટો તફાવત નmધાયેલ છે. ત�પરાતં, પી^વીસીએલના તા.૧૮.૧૨.૨૦૧૭ ના લેબોરWટર3 ર3પોટS 
Nજુબ એસ.એમ.સી.બો� ઉપર લગાવાયેલ ૦૨ સીલો માથંી ૦૧ સીલ હયાત નથી તેમજ અ>ય 
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સીલ ટWoપડS જોવા મળેલ છે. િવશેષમા ં૦૧ સીલ લાગેલ હોવા છતા ંએસ.એમ.સી.ના ઢાકંણાની 
નીચેના ભાગેથી �દા^ત ૦૨ �ચ ]ટ|ુ ં�- ુથઈ શકW છે. ત�પરાતં એલ એ>ડ ^ કંપનીના 
આસી@ટંટ મેનેજર (ટWકનીકલ) tારા તા.૨૩.૦૩.૨૦૧૮ ના ર3પોટSમા ં િવશેષ તપાસણી માટW સદર 
મીટર ફWdટર3મા ંમોકલવાની પણ નmધ કરવામા ંઆવેલ છે.  

૪.૨. સદર મીટરમા ંતથા મીટરના Rો`ામHગમા ંકોઈ પણ Rકારની ગેરર3તી થયેલ છે કW નહH તે ન�3 
કરવા માટW સદર મીટરનો ફWdટર3 ઈ>@પેdશન ર3પોટS આવ�યક હોવાથી `ાહક ફaરયાદ િનવારણ 
ફોરમ tારા પી^વીસીએલને અવાર નવાર મૌVખક તથા ઈ-મેઈલથી vણ કરવા છતા ંજ<ર3 સમય 
મયાSદામા ંમીટરનો ફWdટર3 ઈ>@પેdશન ર3પોટS રjૂ કરાયેલ નથી.   

૪.૩. ઉપરોdત સજંોગોમા ંપી^વીસીએલ શહWર િવભાગીય કચેર3 ન.ં૩ હWઠળ આવતા વાવડ3 પેટા-
િવભાગીય કચેર3ના મા<િત ઈ>ડ@A3યલ એર3યામા ં આવેલ `ાહક !ી અરિવ'દભાઈ બ-ભુાઈ 
આટકોટ3યાના `ાહક ન.ં૩૪૫૧૩/૩૦૮૨૦/૬ (એલ.ટ3.એમ.ડ3.કWટWગર3) ૧૦૦ aક.વોટના વીજ 
જોડાણમા ંપી^વીસીએલ tારા સદર મીટરનો એમ.એફ. ૦૧ ને બદલે એમ.એફ. ૪૦ Nજુબની 
ગણતર3 કર3ને વાવડ3 પેટા-િવભાગીય કચેર3ના પi ન.ં૮૧૨૩ તા.૨૬.૦૯.૨૦૧૮ થી 
<.૩૫,૩૩,૫૯૭/- qુ ં] �રુવણી વીજVબલ અપાયેલ છે તે �ગે અ�રુતી માaહતીના અભાવે ફોરમ 
કિમટ3 tારા કોઈપણ િનણSય આપી શકાય તેમ નથી.�      

આમ, ફોરમે અરજદારની ફaરયાદ પરzવે કોઈ િન~કષS કરWલ નથી. સામાવાળા વીજ કંપની tારા 
સદર મીટર તથા મીટરની ચકાસણી સદંભy મીટર ફWdટર3નો ઈ>@પેdશન ર3પોટS રjૂ કરાયેલ નથી 
તેમ નmધી અ�રૂતી માaહતી રjૂ કરWલ હોઈ, કોઈ પણ િનણSય કરWલ નથી.  

૪.૪. ઉપ�ુSdત અવલોકન પરzવે Uજુરાત િવ�તુ િનયiંક આયોગના vહWરનામા ન.ં૨/૨૦૧૧ મા ં  
િનaદ�~ટ નીચે Nજુબની જોગવાઈ વચંાણે લઈ શકાય.  
2.35:  The respondent party shall furnish parawise comments to the 

Forum on the Complaint within 15 days of its receipt, failing 
which the Forum shall proceed on the basis of the material 
available on record.  

2.36:  The Forum may call for any record from the respondent party or 
from the Complainant, as is relevant for examination and disposal 
of the Complaint/Grievance and both the parties shall be under 
obligation to provide such information, document or record as the 
Forum may call for. Where a party fails to furnish such 
information, document or record and the Forum is satisfied that 
the party in possession of the record is withholding it deliberately, 
it may draw an appropriate inference. 

2.45: As far as is possible and practical, the Complaints/Grievances 
shall be prioritized for redressal based on the following priority 
order:  
i. Disconnection of supply  
ii. Meter related issues  
iii. Billing related issues  
iv. Other issues  
In case of Complaints/Grievances related to disconnection of 
supply, the Forum shall pass the order within 15 days of filing of 
the Complaint/Grievance and in case of other Complaints/ 
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Grievances, the order shall be passed within 45 days of filing of 
the Complaint/Grievance:  
Provided also that in the event of Complaint/Grievance being 
disposed of after the maximum period specified above, the Forum 
should record in writing, the reasons for the same at the time of 
disposing of the said Complaint/Grievance and inform the 
Ombudsman.  

2.46: After the completion of the proceedings, the Forum shall issue an 
order to the Distribution Licensee directing it to do one or more of 
the following things in a time bound manner, namely:  
i.  to remove the cause of Complaint/Grievance in question;  
ii. to return to the Consumer(s) the undue charges paid by the 

Consumer(s);  
iii. to pay such compensation, to the person affected, as determined 

by the Commission under the Gujarat Electricity Regulatory 
Commission (Standard of Performance of Distribution Licensee) 
Regulations, 2005, in case the Licensee fails to meet the 
standards of performance as specified by the Commission;  

iv.  to remove the defects/deficiencies in the services in question;  
v.   to discontinue the unfair trade practice or the restrictive trade   

practice or not to repeat them;  
vi.   not to offer and/or to withdraw hazardous electricity services;  
vii.  any other order, deemed appropriate in the facts and 

circumstances of the case.  
 

 અરજદારની હાલની ફaરયાદ ફોરમે અ�રુતા દ@તાવેજો/માaહતી રjૂ કરાયેલ હોવાના કારણોસર 
ર�  કરWલ છે. સદર ફaરયાદ �ગે કોઈ િનણSય ફોરમે કરWલ નથી. સામાવાળા વીજ કંપનીએ સદર 
મીટરની િવગત તથા મીટર મે>�ફુWdચરર કંપનીનો અVભRાય zવaરત Rા5ત કર3ને ફોરમ સમ� 
રjૂ કરવા આ સાથે આદWશ આપવામા ંઆવે છે. 

૪.૫. અરજદારની હાલની ફaરયાદ આ સાથે ફોરમ સમ� િનણSય લેવા �ગે પરત કરવામા ંઆવે છે. 
ફોરમે સદર ફaરયાદ અ>વયે જ<ર3 િવગતો/માaહતી પ�કારો પાસેથી મેળવી તથા િનaદ�~ટ 
જોગવાઈqુ ંપાલન કર3 nનુવણી �ગેની Ragયા �ણૂS કર3 સદર fકુમ મ�યા તાર3ખથી aદન ૩૦ 
મા ંયો�ય >યાિયક િનણSય કરવા nVૂચત કરવામા ંઆવે છે. 

૪.૬. આ ર3તે ઉપ�ુSdત પેરા ન.ં ૪.૫ Nજુબ fકુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૭. ખચS �ગે કોઇ -કુાદો નથી. 
૪.૮. અરજદારની અર^/રjૂઆત આ સાથે ફ�સલ કરવામા ંઆવે છે. 
   
         (aદલીપ રાવલ) 
         િવ�તુ લોકપાલ 
          Uજુરાત રા�ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૦૬.૦૯.૨૦૧૯.  


