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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.ં67/2019 
 

અરજદાર : !ી પર%શભાઈ ભીખાલાલ પટ%લ, 
   -ુમારશાળાની બા3ુમા,ં 

ગામ: મીરઝાપર-૩૭૦૦૦૧. તા.<જુ(ક?છ)  
રFૂઆત કરનાર: કોઇ હાજર રDુ ંનહE.   
      

િવHIધ 
 

સામાવાળા :  કાયGપાલક ઈજનેર  
      પિJમ Kજુરાત વીજ કંપની Mલિમટ%ડ, 
      િવભાગીય કચેરP, પાવર હાઉસ કSપાઉTડ, <જુ-૩૭૦૦૦૧(ક?છ).  
રFૂઆત કરનાર:  કોઇ હાજર રDુ ંનહE. 
      :: રFૂઆત :: 

1.0. અરજદાર%, પિJમ Kજુરાત વીજ કંપની Mલિમટ%ડ, <જુના કTવીનર, Wાહક ફYરયાદ િનવારણ 
ફોરમના તા.૧૪.૦૫.૨૦૧૯ના પ_ ન.ં૯૬ની સામે અ_ે ર3ૂઆત કર%લ છે. c ર3ૂઆતને આ 
કચેરPના ક%સ રdeટર% દાખલ કરP ક%સ ન.ં૬૭/૨૦૧૯ (Admission Stage) થી નgધેલ છે. આ 
ક%સની iનુવણી તા.૨૨.૦૮.૨૦૧૯ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

2.0. અરજદાર% લેMખતમા ંનીચે kજુબ ર3ૂઆત કરP. 
૨.૧. અરજદાર સામાવાળા વીજ કંપનીના Wાહક ન.ં૩૮૮૬૫/૦૦૩૯૦/૧ થી વીજ જોડાણ ધરાવે છે 

અને તે સદંભGમા ંસામાવાળા lારા mથમ િમટર ન.ં૧૨૧૨૫૯૩૬૯૪ તથા વષG ૨૦૧૬મા ં િમટર 

ન.ંપીd૬૭૭૪૭૮ લગાડવામા ંઆવેલ. cના Mબલો અરજદાર lારા સમયસર ભરપાઇ કરવામા ં

આવે છે. 

૨.૨. અરજદારના eથળ પરના િમટરoુ ંવાચંન કરવા આવેલ િમટર રPડર lારા િમટર ફાeટ ફરp ુ ં

હોવાoુ ંઅરજદારને જણાવેલ, તે સદંભGમા ંઅરજદાર% q. ૩૦૦/- તા.૬.૯.૨૦૧૭ના રોજ રસીદ 

ન.ં૧૯૨૪૭૮થી િમટર ચકાસણી rગે સામાવાળાની કચેરPમા ંભરપાઇ કર%લ અને સામાવાળા  

lારા તા.૦૭.૦૯.૨૦૧૭ના રોજ નsુ ં િમટર ન.ંપીd૯૩૦૩૨૦ લગાડવામા ં આવેલ અને    

ખામીtuુત 3ૂoુ ંિમટર ન.ંપીd૬૭૭૪૭૮ eથળ પરથી ઉતારવામા ંઆવેલ. 
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૨.૩. સામાવાળા lારા તા.૨૨.૦૬.૨૦૧૮ના રોજ અરજદારના િમટરની ચકાસણી હાથ ધરવામા ંઆવેલ 

cના રોજકામ kજુબ અરજદારના િમટરમા ંલાગેલ તમામ બોડPસીલ બરાબર છે, cથી િમટરમા ં

કોઇ છેડછાડ થયેલ નથી તે સાMબત થાય છે. 

૨.૪. સામાવાળા lારા અરજદારના િમટરoુ ંપાછvુ ંવાચંન ૩૩૭૫ tિુનટ નgધવામા ંઆવેલ, હાલoુ ં

વાચંન ૩૮૧૯ tિુનટ નgધવામા ંઆવેલ, અને વપરાશ ૪૪૪ tિુનટoુ ં q.૨૭૯૪.૨૭ િવજMબલ 

દશાGવી, તથા બાકP રકમ q. ૮૬૧૬૫.૬૮ બતાવી -ુલ q. ૮૮૯૫૯.૯૫oુ ં િવજMબલ અરજદારને 

પાઠવવામા ંઆવેલ, c વીજMબલ ખોટP ગણતરP kજુબoુ ંઅરજદારને પાઠવવામા ંઆવેલ છે, 

તેમ અરજદાર% જણાવેલ. અરજદાર% સામાવાળા lારા આપવામા ંઆવેલ ૪૪૪ tિુનટની રકમ 

q.૨૮૦૦/- તા.૨૭.૦૮.૨૦૧૯ના રોજ ભરપાઇ કર%લ, વxમુા ંઅરજદાર% જણાવેલ ક% સામાવાળા 

lારા આપવામા ંઆવતા ંતમામ િવજMબલો સમયસર ભરપાઇ કર%લ છે. અરજદાર% જણાવેલ ક% 

સામાવાળા lારા લગાવવામા ંઆવેલ િમટર ફાeટ હોય તો સામાવાળા lારા આપવામા ંઆવેલ 

િવજMબલોમા ંરકમ જમા હોવી જોઇએ પરંp ુસામાવાળા lારા ખોટP ગણતરP કરP એવર%જ Mબલ 

આપેલ, c કઇ રPતે આપવામા ંઆવેલ છે તે સામાવાળા lારા અરજદારને જણાવવામા ંઆવેલ 

નથી. 

૨.૫. સદર બાબતે અરજદાર% dzલા Wાહક તકરાર િનવારણ ફોરમ, <જુ-ક?છ ખાતે ર3ૂઆત કર%લ, 

c અરd ન.ં૧૮૨/૨૦૧૮થી દાખલ કર%લ, cનો {કુમ તા. ૨૯.૦૩.૨૦૧૯ના રોજ કરવામા ં     

આવેલ અને |યારબાદ અરજદાર lારા સદર બાબત rગે Wાહક ફYરયાદ િનવારણ ફોરમ, <જુ 

ખાતે ર3ૂઆત કરવામા ંઆવેલ, cમા ંફોરમ lારા Wાહક ફYરયાદ િનવારણ ફોરમ અને લોકપાલ 

િવિનયમો ૨૦૧૧, }હ%રનામા ન.ં૨/૨૦૧૧ની કલમ ૨.૩૦(૧) kજુબ અરજદારની ફYરયાદ     

દફતર% કર%લ અને સ~મ અિધકારP સમ~ ર3ુઆત કરવા જણાવેલ અને ફYરયાદ સબંિંધત કોઇ 

{કુમ કરવામા ંઆવેલ નહE. 

૨.૬. અરજદાર% િવ�તુ લોકપાલ સમ~ સદર હાલની અરd માTય રાખી યો�ય {કુમ કરવા િવનતંી 

કરP. 

3.0. સામાવાળાએ લેMખતમા ંનીચે kજુબ ર3ૂઆત કરP. 
૩.૧. તા. ૨૧.૦૮.૨૦૧૯ ના e-mail lારા સામાવાળા કાયGપાલક ઈજનેર, <જુ lારા સદર ફYરયાદ 

rગે અરજદાર સાથે સમાધાન rગેની વાતMચત ચાલી રહ%લ હોઈ, સદર બાબતે iનુવણી 
અથ�ની વx ુkદુત આપવા અરજ કરવામા ંઆવી.   
કાયGપાલક ઈજનેર, <જુ lારા િવ�તુ લોકપાલને ઉ�ેશીને લખાયેલ અરજદારના   
તા.૨૧.૦૮.૨૦૧૯ ના પ_ની નકલ ર3ૂ કરવામા ં આવી, cમા ં દશાG�યા kજુબ હાલની   
અરજદારની ફYરયાદ પર|વે પ~કારો વ?ચે સમાધાનની mY�યા ચાલી રહ%લ હોઈ, સદર ફYરયાદ 
પર|વે વx ુએક kદુત આપવા િવનતંી કરવામા ંઆવેલ.  
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૩.૨. તા.૧૭.૦૯.૨૦૧૯ ના રોજ સામાવાળા lારા પ_ lારા નીચે kજુબ ર3ૂઆત કરવામા ંઆવી.  

(૧) અરજદાર, ગામ મીરઝાપર ખાતે ૬.૫ Yક.વોટoુ ંઘર વપરાશoુ ં�ી ફ%ઈઝ વીજ જોડાણ 
Wાહક ન.ં૩૮૮૬૫/૦૦૩૯૦/૧ થી ધરાવે છે. 

(૨) અરજદારનો એવર%જ વીજ વપરાશ વષG ૨૦૧૬ મા ં૩૨૭ tિુનટ અને વષG ૨૦૧૭ મા ં
એિmલ,૨૦૧૭ iધુી ૨૩૦ tિુનટનો રહ%લ. |યાર બાદ મે,૨૦૧૭ મા ં૭૦૦ tિુનટ અને 
3ુન,૨૦૧૭ મા ં૧૧૧૫ tિુનટ વીજ વપરાશ આવતા ંઅરજદાર% તેમoુ ંવીજમીટર ફાeટ 
લાગતા ં(મીટરમા ંખામી જણાતા)ં તા. ૦૬.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ મીટર બદલવાની અરd 
કર%લ cથી અરજદારoુ ંવીજમીટર તા.૦૭.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ બદલવામા ંઆવેલ. મીટર 
બદzયા બાદ સ�ટ%Sબર,૨૦૧૭ થી ડPસેSબર,૨૦૧૭ iધુી ચાર માસમા ં ૩૨૬ tિુનટ  
એવર%જ વીજ વપરાશ અને વષG ૨૦૧૮ મા ંએવર%જ માિસક વીજ વપરાશ ૩૮૮ tિુનટ 
આવેલ. 

(૩) તા.૦૭.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ બદલેલ મીટરને લેબોર%ટરPમા ંતા.૨૨.૦૬.૨૦૧૮ ના રોજ 
ચકાસણી કર%લ, cમા ં મીટરમા ં રPYડ�ગ ૧૯૧૨૨.૫ દશાGવવામા ં આવેલ છે. મીટરની 
એ�રુ%સી ૦.૧૪% (within permissible limit) દશાGવેલ છે. આમ, લેબ રPપોટGના 
આધાર% અરજદારના લેજર kજુબના 3ુલાઈ,૨૦૧૭ ના રPYડ�ગ ૬૮૦૬ ના આધાર% 
તફાવતના પેટ% -ુલ tિુનટ ૧૨૩૧૬ ની રકમ q.૮૬,૧૫૩.૫૨ અરજદારના ખાતે 
તા.૧૦.૦૭.૨૦૧૮ ના રોજ ઉધારવામા ંઆવેલ, cથી સદર ફYરયાદ ઉ�ભવેલ છે.  

(૪) અરજદારના વીજ eથાપન પરથી બદલવામા ંઆવેલ મીટરનો MRI તા.૧૯.૦૮.૨૦૧૯ 
ના રોજ લેવામા ંઆવેલ. સદર MRI રPપોટG kજુબ મીટર નીચે kજુબની તારPખોમા ં
abnormal fast આવતા ંઅરજદારની નોમGલ વીજ વપરાશની માિસક એવર%જ ૭૨૦ 
tિુનટ mમાણે ગણતરP કરP -ુલ ૧૧૬૬૬ tિુનટની -ુલ રકમ q.૮૧,૭૭૯.૦૨ અરજદારને 
જમા આપવામા ંઆવેલ છે. 

  
Sr.No. Date 
1 09.08.2017 to 13.08.2017 
2 16.08.2017 to 16.08.2017 
3 20.08.2017 to 20.08.2017 
4 26.08.2017 to 31.08.2017 
5 02.09.2017 to 04.09.2017 
6 06.09.2017 to 07.09.2017 

 
આમ, -ુલ િવવાYદત રકમ c અરજદારના ખાતે q.૮૬,૧૫૩.૫૨ લેબ રPપોટGના 
આધાર% ઉધારવામા ંઆવલે, તેની સામે અરજદાર% હાલ q.૪,૩૭૪.૫૦ ભરપાઈ 
કરવાના રહ% છે, cની સમજ અરજદારને તા.૧૭.૦૯.૨૦૧૯ ના રોજ qબq 
આપવામા ંઆવલે. 
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(૫) અરજદાર% િવ�તુ લોકપાલ સમ~ની તેમની ફYરયાદ પરત ખ�ચેલ, c rગેની 
અરજદારની અરd સામાવાળાએ ર3ૂ કર%લ.   

   :::  Lકુાદો  ::: 

4.0. અરજદાર% કર%લ લેMખત ર3ૂઆત તથા સામાવાળાની લેMખત ર3ૂઆત અને ર3ૂ કરાયેલા 
દeતાવેd �રુાવાઓને આધાર% નીચે kજુબના િનણGય ઉપર આsુ ં�.ં 

૪.૧. પેરા ન.ં૨.૫ મા ંદશાG�યા kજુબ હાલની ફYરયાદ અથ� અરજદાર% સૌ mથમ dzલા Wાહક તકરાર 
િનવારણ ફોરમ, <જુ-ક?છ સમ~ ફYરયાદ દાખલ કર%લ, cમા ંકરવામા ંઆવેલ {કુમ અTવયે 
ફYરયાદ સબંિંધત કોઈ આદ%શ કરવામા ંઆવેલ નહોતો. સદર ક%સની ફYરયાદના Kણુદોષ rગે 
Wાહક તકરાર િનવારણ ફોરમ, પિ�મ Kજુરાત વીજ કંપની Mલિમટ%ડ, <જુ lારા િનણGય કરવાપા_ 
બનતો હતો, પરંp ુ કTવીનર, Wાહક તકરાર િનવારણ ફોરમ, પિ�મ Kજુરાત વીજ કંપની 
Mલિમટ%ડ, <જુ lારા અરજદારની સદર ફYરયાદને Kજુરાત િવ�તુ િનય_ંક આયોગના }હ%રનામા 
ન.ં૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૨.૩૦(૧) kજુબ પા_તા ધરાવતી ન હોઈ, ફYરયાદની નgધણી કરવામા ં
આવેલ નહોતી, cથી સદર ફYરયાદ rગે અરજદારને િવ�તુ લોકપાલ સમ~ ર3ૂઆત કરવાની 
ફરજ પડ%લ છે.  

 ફોરમને આથી iMૂચત કરવામા ંઆવે છે ક% c તે Wાહકની ફYરયાદ પર|વે Kજુરાત િવ�તુ િનય_ંક 
આયોગના }હ%રનામા ન.ં૨/૨૦૧૧ ની જોગવાઈ �યાને રાખી િનયત કાયGવાહP કરવી.   

૪.૨. અરજદાર% તા.૧૭.૦૯.૨૦૧૯ ના રોજ ખામીtuુત મીટરના વીજ વપરાશના વીજMબલ બાબતની 
હાલની ર3ૂઆત સદંભ� સામાવાળા વીજ કંપની સાથે સમાધાનની mY�યા હ%ઠળ વીજMબલ ફYરયાદ 
બાબતે iખુદ સમાધાન થયેલ છે તેમ જણાવી હાલની િવ�તુ લોકપાલ સમ~ની ફYરયાદ પરત 
ખ�ચવા િવનતંી કર%લ છે. સામાવાળા વીજ કંપની lારા વીજMબલની ફYરયાદ સબંિંધત સમાધાનની 
શરતો kજુબ વીજMબલને iધુારP આપવામા ંઆવેલ છે. બ�ેં પ~કારો વ?ચે સમાધાન થયેલ 
હોઈ, અ_ેથી કોઈ {કુમ કરવાનો રહ%તો નથી.   

૪.૩. આ રPતે ઉપtુGuત પેરા ન.ં ૪.૨ kજુબ {કુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૪. ખચG rગે કોઇ �કુાદો નથી. 
૪.૫. અરજદારની અરd/ર3ૂઆત આ સાથે ફ�સલ કરવામા ંઆવે છે. 
   
 
         (Yદલીપ રાવલ) 
         િવ�તુ લોકપાલ 
          Kજુરાત રા�ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૧૯.૦૯.૨૦૧૯.  


