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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.ં69/2019 
 

અરજદાર : !ી ઉપે&'ભાઈ ચ-ુંભાઈ પટ0લ, 
   બી/૧૭, શારદા8ૃપા સોસાયટ=, જનતાનગરની પાછળ,  
   ચાદંખેડા. અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪.  
રFૂઆત કરનાર: !ી ઉપે&'ભાઈ ચ-ુંભાઈ પટ0લ 
   !ી ભરતભાઈ અરિવNદભાઇ પચંાલ, અિધ8ૃત Qિતિનિધ  
      

િવHIધ 

સામાવાળા :  કાયSપાલક ઈજનેર  
      ઉTર Uજુરાત વીજ કંપની Vલિમટ0ડ, 
      િવભાગીય કચેર=, ગાધંીનગર. 
રFૂઆત કરનાર:  !ી ડ=.એસ. મકવાણા, ના.ઇ., YZુવીસીએલ, પે.િવ.ક., ચાદંખેડા 
      :: રFૂઆત :: 

1.0. અરજદાર0, ઉTર Uજુરાત વીજ કંપની Vલિમટ0ડ, મહ0સાણાના \ાહક ફ^રયાદ િનવારણ ફોરમની 
ફ^રયાદ ન.ં UG-01-006-2019-20 અ&વયે અપાયેલ _કુમ `માકં ૨૦૬૯ તા.૨૯.૦૬.૨૦૧૯થી     

નારાજ થઈ અeે રfૂઆત કર0લ છે. i રfૂઆતને આ કચેર=ના ક0સ રZjટર0 દાખલ કર= ક0સ 
ન.ં૬૯/૨૦૧૯ થી નkધેલ છે. સદર ક0સની lનુવણી તા.૨૨.૦૮.૨૦૧૯ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

2.0. lનુવણી દરmયાન અરજદાર0 નીચે nજુબ રfૂઆત કર=. 
૨.૧. અરજદાર ચાદંખેડા ખાતે આવેલ નoe કોmpલેoમા ંચોથા માળે આવેલ -ુકાન ન.ં૯ તથા ન.ં૯એ 

ના વષS ૨૦૧૨ થી માVલક છે, iના વીજ જોડાણનો \ાહક ન.ં૭૪૫૧૨/૧૫૫૧૮/૦ છે. સદર વીજ 
જોડાણ સામાવાળા sારા તા.૧૪.૧૦.૨૦૧૩ ના રોજ કાયમી ધોરણે રt કરવામા ં આવેલ હu ુ.ં 
અરજદાર0 સદર વીજ જોડાણ બાબતના િQ.લીટ=ગેશન ક0સ ન.ં૬૪૮/૨૦૧૬, i ગાધંીનગરના મે. 
જજ (સી.ડ=.) અને vYડુ=. મે.ફ.ક.સાહ0બની કોટSમા ંકોટSના આદ0શ nજુબ તા.૦૯.૦૭.૨૦૧૬ના રોજ 
w.૨૦૦૩/- ભર= lખુદ સમાધાન કર0લ છે.  

૨.૨. તા.૧૫.૦૩.૨૦૧૯ના રોજ સામાવાળા sારા અરજદારને w.૫૬,૧૦૧.૫૬ xુ ં પડતર Yિુનટxુ ં  
વીજVબલ આપવામા ંઆવેલ અને તેની સાથે આપવામા ંઆવેલ નોટ=સમા ંજણાવેલ ક0 સદર 
વીજVબલની રકમ જો ^દન ૧૦ મા ંનહy ભરવામા ંઆવે તો ભારતીય વીજધારા ૨૦૦૩ ની કલમ 
૫૬(૧) nજુબ સદર વીજVબલની રકમ અરજદારના હાલના \ાહક ન.ં ૭૪૫૧૨/૧૫૫૪૭/૩ મા ં
ઉધારવામા ંઆવશે.  
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૨.૩. અરજદાર0 સદર વીજVબલની રકમ w.૫૬,૧૦૧.૫૬ તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૯ ના રોજ રસીદ  
ન.ંYB૪૦૪૩૨૪ થી ભરપાઈ કર0લ. zયાર બાદ સદર રકમ પરત મેળવવા માટ0 અરજદાર0 ફોરમ 
સમo રfૂઆત કર0લ. ફોરમે તેના {કુાદામા ંw. ૪૮૯૩.૫૬ અરજદારના નવા વીજ જોડાણ, ક0  i 
!ી ઉપે&'ભાઈ ચ-ુંભાઈ પટ0લના નામે છે, તેના ખાતામા ંમજર0 આપવા _કુમ કર0લ. 

૨.૪. વીજળ= અિધિનયમ, ૨૦૦૩ ની કલમ ૫૬(૨) nજુબ આ પડતર Yિુનટx ુ વીજVબલ  
તા.૧૪.૧૦.૨૦૧૩ થી બાક= તર=ક0 વlલુ કરવાપાe તર=ક0 સતત દશાSવવામા ંઆવેલ નથી, iથી 
સામાવાળા w.૫૬,૧૦૧.૫૬ xુ ંપડતર Yિુનટxુ ંવીજVબલ વlલુ કરવા હ|દાર નથી, અને સદર 
વીજVબલ રt થવા પાe છે.  

૨.૫. સદર વીજ જોડાણ તા.૧૪.૧૦.૨૦૧૩ ના રોજ કાયમી ધોરણે રt કરવામા ંઆવેલ છતા ંવીજળ= 
અિધિનયમ,૨૦૦૩ ની કલમ ન.ં ૫૭(૧), ૫૭(૨)(૧), ૧૪૯(૧) તથા ૧૪૯(૨) nજુબ સામાવાળા 
તેમની ફરજ }રૂ= કરવામા ંિન~ફળ }રુવાર થયેલ છે. 

૨.૬.  સદર વીજ જોડાણxુ ંમીટર તા.૦૯.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ jથળ પરથી -ૂર કરવામા ંઆવેલ છે, છતા ં
iતે સમયના અિધકાર= સામે ફોજદાર= Uનુો નkધવામા ંઆવેલ નથી ક0 ખાતાક=ય તપાસ કર0લ 
નથી અને સામા&ય કાયSવાહ= કર= અિધકાર=ને મદદ કરવામા ંઆવેલ છે.  

૨.૭. સામાવાળાના તા.૧૪.૦૮.૨૦૧૯ ના જવાબમા ં અરજદાર0 તા.૩૦.૦૮.૨૦૧૯ ના રોજ ઉપYુS�ત 
રfૂઆત ઉપરાતં નીચે nજુબ રfૂઆત કર=. 
(૧) સામાવાળાના જવાબના પેરા ન.ં ૩.૧ થી ૩.૩ મા ં જણાવેલ બાબતે પડતર Yિુનટxુ ં

વીજVબલ ભરપાઈ ન કરાતા ં ભારતીય વીજ ધારા,૨૦૦૩ ની કલમ ૫૬(૧) nજુબ 
વીજVબલની રકમ અરજદારની બીZ િમલકત -ુકાન ન.ં૯, \ાહક ન.ં૭૪૫૧૨/૧૫૫૪૭/૩ 
ખાતે ઉધારવા નોટ=સ પાઠવેલ. સામાવાળા તરફથી ફ�ત ને ફ�ત નાણા ંવlલુ કરવા 
માટ0 જ વીજળ= અિધિનયમ,૨૦૦૩ ની કલમો અને જોગવાઈઓનો ઉપયોગ કરવામા ં
આ�યો છે, પરંu ુi અિધકાર=ઓ sારા મીટર jથળ પરથી -ૂર કોના કહ0વાથી ના કYુ�, શા 
માટ0 ના કYુ� તેમજ કયા હ0u ુમાટ0 ના કYુ� તે જણાવેલ નથી. આ સઘળ= હક=કતો જો 
વીજળ= અિધિનયમની કલમ ૧૪૯(૧)(૨) તેમજ ૧૫૦ nજુબ કાયSવાહ= કરવામા ંઆવે    
તો સદર િવવાદ �ગે વ� ુjપ~ટતા થઈ શક0 તેમ હોઈ જો આવી કાયSવાહ= કરવા માટ0ના 
_કુમ કર= સમાજમા ંઉમદા દાખલો બેસાડ= શકાય તેવી કાયSવાહ= કરવા જણાવેલ.  

(૨) સામાવાળાના જવાબના પેરા ન.ં ૩.૪ મા ં જણાવેલ ક0 પડતર Yિુનટના Vબલ પેટ0 
w.૫૬,૧૦૧.૫૬ ફોરમના _કુમ nજુબ Vબલ એક સરખા ભાગમા ં િવભાZત કર= i તે 
સમયના ટ0ર=ફ ઓડSર nજુબ Vબલ ર=વાઈઝ કર= તેમજ લોક અદાલતમા ંઅરજદાર0 
ભરપાઈ કર0લ રકમ, એમ 8ુલ w.૪,૮૯૬.૫૬ અરજદારના નવા વીજ જોડાણ 
ન.ં૭૪૫૧૨૩૪૩૧૦૫ મા ં મજર0 આપવા માટ0નો _કુમ અરજદારને મfૂંર ના હોઈ,   
અરજદાર0 િવ�તુ લોકપાલ સમo સદર રfૂઆત કર0લ છે, iથી અરજદારને પડતર 
Yિુનટના વીજVબલ w.૫૬,૧૦૧.૫૬ વાળ= ભરપાઈ કર0લી રકમ �યાજ સાથે પરત કરવા 
તેમજ સદર કાયSવાહ=ના ખચS સાથે પરત કરવાનો _કુમ કરવા િવનતંી કર=.  
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(૩) સામાવાળાના જવાબના પેરા ન.ં ૩.૫ મા ંજણાવેલ ક0 અરજદાર પોતે �ણતા હતા ક0 
તેઓxુ ંવીજ જોડાણ કાયમી ધોરણે રt થયેલ છે, પરંu ુમીટર ઉપાડ0લ ન હોવાથી વીજ 
વપરાશ ચા� ુ છે, iથી આપવામા ંઆવેલ પડતર Yનુીટxુ ંવીજVબલ અરજદાર sારા 
કરાયેલ વીજ વપરાશxુ ં છે. સદર બાબતે મીટરનો એમ.આઇ.આર. ડ0ટા લેતા ં તેમાથંી 
Qાpત થયેલ ડ0ટામા ંપણ વપરાશ થયેલ જણાય છે. સદર બાબતે અરજદાર0 િવરોધ કર= 
જણાવેલ ક0 એમ.આર.આઈ. ર=પોટS પરથી એ�ુ ંસાVબત થuુ ંનથી ક0 વપરાશ અરજદાર0 
જ કર0લ છે તેમજ સઘળ= હક=કતો તો વીજળ= અિધિનયમની કલમ ૧૪૯(૧)(૨) તેમજ 
૧૫૦ nજુબ કાયSવાહ= કરવામા ંઆવે તો સદર િવવાદ �ગે વ� ુjપ~ટતા થઈ શક0 તેમ 
છે. અરજદાર0 જણાવેલ ક0 અરજદારની િમલકત ચોથા માળે આવેલ છે અને સામાવાળાની 
પેટા િવભાગીય કચેર= પણ તે જ કોmpલેoમા ંeી� માળે આવેલ છે, iથી સામાવાળાએ 
ઉભા કર0લ િવરોધોને કોઈ અવકાશ નથી. iથી  પડતર Yિુનટના વીજVબલની રકમ 
અરજદાર0 ભરવાની થતી નથી, iથી ભરપાઈ કર0લ રકમ �યાજ સાથે પરત કરવા _કુમ 
કરવા અરજદાર0 િવનતંી કર=. 

(૪) સદર ક0સમા ંnદુત અિધિનયમ (૧૯૬૩ નો ૩૬ મો) ની જોગવાઈ (૧) D nજુબ સદર 
ઓથોર=ટ=ને િવલબં માફ કરવાની સTા આપવામા ંઆવેલ નથી, iથી સામાવાળા એક 
લાU ુઓથોર=ટ= હોઈ, તા.૧૪.૧૦.૨૦૧૩ ના રોજ કાયમી ધોરણે રt કરવામા ંઆવેલ વીજ 
જોડાણ બાબતે તા.૧૫.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ i કાયSવાહ= કર0લ છે તેવી કાયSવાહ=ને સમય 
મયાSદાનો બાધ નડતો હોવાથી આવી કાયSવાહ= કરવાની સામાવાળાને કોઈ સTા ક0 
અિધકારો ન હોવાથી, તે રt થવાને પાe છે.    

૨.૮. lનુવણીના �તે અરજદાર0 તેમના sારા ભરપાઈ કર0લ તમામ રકમ પરત અપાવવા સામાવાળાને 
_કુમ કરવા અરજ કર=. 

3.0. lનુવણી દરmયાન સામાવાળાએ નીચે nજુબ રfૂઆત કર=. 
૩.૧. અરજદાર !ી ઉપે&'ભાઈ ચ-ુંભાઈ પટ0લ, િનલકંઠ કોપ�ર0શનના નામે -ુકાન ન.ં૯એ, ચોથે માળ 

ખાતે \ાહક ન.ં૭૪૫૧૨૧૫૫૧૮૦થી વાVણvય હ0uxુ ુ ં વીજ જોડાણ ધરાવતા ં હતા.ં સદર વીજ   
જોડાણ કાયમી ધોરણે તા.૧૪.૧૦.૨૦૧૩ના રોજ રt કરવામા ંઆવેલ પરંu ુi તે સમયે વીજ  
જોડાણ jથળ ઉપરથી મીટર -ૂર કરવામા ંઆવેલ નહy, સદર મીટરમા ંવીજ વપરાશ ચા� ુરહ0લ, 
સદર બાબત �યાનમા ંઆવતા ંસદર મીટર તા.૦૯.૦૧.૨૦૧૯ના રોજ jથળ ઉપરથી -ૂર કરવામા ં
આવેલ અને નkધાયેલ ર=ડyગ તથા તા.૧૪.૧૦.૨૦૧૩ના રોજ કાયમી ધોરણે રt થયેલ વીજ 
જોડાણના મીટર ર=ડyગના તફાવત ૬૯૨૫ KW Yિુનટxુ ં w.૫૬૧૦૧.૫૬xુ ં Vબલ પાઠવવામા ં 
આવેલ. 

૩.૨. અરજદારના વાVણvય હ0uxુ ુ ં વીજ જોડાણ \ાહક ન.ં૭૪૫૧૨૧૫૫૧૮૦ના લેજરમા ં w.૨૦૦૩/-   
બાક= હતા,ં સદર રકમ અરજદાર sારા તા.૦૯.૦૭.૨૦૧૬ના રોજ ગાધંીનગર ખાતે યોજવામા ં
આવેલ લોકઅદાલતમા ંભરપાઇ કરવામા ંઆવેલ. 

૩.૩. અરજદારના વીજ જોડાણ \ાહક ન.ં૭૪૫૧૨૧૫૫૧૮૦મા ંi તે સમયે w.૨૦૦૩/- બાક= હોવાથી 
તા.૧૪.૧૦.૨૦૧૩ના રોજ કાયમી ધોરણે રt કરવામા ંઆવેલ પરંu ુi તે મીટરને jથળ ઉપરથી 
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-ૂર કરાયેલ ન હોવાથી વીજ વપરાશ ચા� ુરહ0લ. સદર બાબત �ગેની મીટર ર=ડરની નkધ nજુબ 
�ણ થતા,ં સદર મીટર તા.૦૯.૦૧.૨૦૧૯ના રોજ jથળ ઉપરથી -ૂર કરવામા ંઆવેલ. i સમયે 
મીટરમા ંર=ડyગ ૭૮૩૬ KW Yિુનટ મા�મુ પડ0લ. તા.૧૪.૧૦.૨૦૧૩ના ંરોજ કાયમી ધોરણે રt  
કર0લ મીટરxુ ંર=ડyગ ૯૧૭ KW Yિુનટ આવેલ તથા તા.૦૯.૦૧.૨૦૧૯ના ંરોજ jથળ ઉપરથી -ૂર 
કર0લ મીટરxુ ંર=ડyગ ૭૮૩૬ KW Yિુનટ આવેલ, iનો તફાવત ૬૯૨૫ KW Yિુનટ આવેલ, ixુ ં
w.૫૬૧૦૧.૫૬xુ ં Vબલ અરજદારને પાઠવવામા ં આવેલ. સદર Vબલ અરજદાર sારા ભરપાઇ 
કરવામા ંઆવેલ નહy, iથી Indian Electricity Act-2003, Clause No.56/1 nજુબ સદર 
Vબલની રકમ અરજદાર !ી ઉપે&'ભાઈ ચ-ુંભાઈ પટ0લ, િનલકંઠ કોપ�ર0શનના નામે -ુકાન ન.ં૯, 
\ાહક ન.ં૭૪૫૧૨/૧૫૫૪૭/૩ ખાતે ઉધારવા બાબતની નોટ=સ અરજદારને પાઠવવામા ંઆવેલ. 

૩.૪. અરજદાર sારા તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૯ના રોજ પડતર Vબલ પેટ0ની રકમ w.૫૬૧૦૧.૫૬ ભરપાઇ  
કરવામા ંઆવેલ. સદર બાબત સદંભSમા ંઅરજદાર sારા ફોરમ સમo રfુઆત કરવામા ંઆવેલ, 
iમા ંફોરમ sારા કરવામા ંઆવેલ _કુમ nજુબ અરજદારને આપવામા ંઆવેલ Vબલ એક સરખા ં
ભાગમા ં િવભાZત કર= i તે સમયના ટ0ર=ફ ઓડSર nજુબ Vબલ ^રવાઇઝ કર= તેમજ 
તા.૦૯.૦૭.૨૦૧૬ના ંરોજ યો�યેલ લોક અદાલતમા ંઅરજદાર sારા ભરપાઇ કર0લ રકમ એમ  
8ુલ રકમ w.૪૮૯૬.૫૬ અરજદાર !ી ઉપે&'ભાઈ ચ-ુંભાઈ પટ0લના ંનિવન વીજ જોડાણ \ાહક 
ન.ં૭૪૫૧૨/૩૪૩૧૦/૫ ખાતે જમા આપવામા ંઆવેલ. 

૩.૫. અરજદારxુ ંવીજ જોડાણ કાયમી ધોરણે રt કરવામા ંઆવેલ છે પરંu ુમીટરને jથળ ઉપરથી -ૂર 
કરાયેલ ન હોવાથી વીજ વપરાશ ચા� ુછે તે અરજદાર �ણતા હતા,ં iથી આપવામા ંઆવેલ 
પડતર ૬૯૨૫ KW Yિુનટxુ ંw.૫૬૧૦૧.૫૬xુ ં Vબલ અરજદાર0 કર0લ વીજ વપરાશ nજુબxુ ં છે.  
સદર બાબતે લેવાયેલ મીટરના MRI Data ની િવગતમા ંપણ વપરાશ થયેલ હોવાxુ ંજણાય છે, 
i અરજદારને ભરવાપાe છે.  

::: Lકુાદો ::: 

4.0. lનુવણી દરmયાન અરજદાર0 કર0લ રfૂઆત તથા સામાવાળાની રfૂઆત અને રfૂ કરાયેલા 
દjતાવેZ }રુાવાઓને આધાર0 નીચે nજુબના િનણSય ઉપર આ�ુ ં�.ં 

૪.૧. અરજદાર પેરા ન.ં૨.૧ મા ંદશાS�યા nજુબ નoe કોmપલેoમા ંચોથા માળે -ુકાન ન.ં૯ અને ૯-અ 
વષS ૨૦૧૨ થી ધરાવે છે. અરજદાર સદર કોmpલેoમા ં -ુકાન ન.ં૯-અ મા ં \ાહક 
ન.ં૭૪૫૧૨/૧૫૫૧૮/૦ થી વીજ જોડાણ ધરાવતા હતા. સદર વીજ જોડાણ સામાવાળા વીજ  
કંપની sારા તા.૧૪.૧૦.૨૦૧૩ ના રોજ કાયમી ધોરણે રt કરવામા ંઆવેલ હu ુ ંતેમ સામાવાળાએ 
જણાવેલ છે. સદર વીજ જોડાણ બાબતે pre-litigation No.648/2016  ની નોટ=સની નકલ 
રfૂ કર0લ છે, તે nજુબ \ાહક ન.ં૭૪૫૧૨/૧૫૫૧૮/૦ િનલકંઠ કોપ�ર0શન તથા સામાવાળા વીજ 
કંપની વ�ચે વીજ વપરાશની બાક= નીકળતી રકમ w.૩૧૫૯.૮૫ ના િવવાદ બાબતે લોક અદાલત 
હ0ઠળ સમાધાન અ&વયે w.૨૦૦૩/- અરજદાર sારા તા.૦૯.૦૭.૨૦૧૬ ના રોજ ભરપાઈ કરવામા ં
આવેલ છે. 

૪.૨. સામાવાળા વીજ કંપની sારા અરજદારxુ ં \ાહક ન.ં૭૪૫૧૨/૧૫૫૧૮/૦ વા� વીજ જોડાણ   
કાયમી ધોરણે તા.૧૪.૧૦.૨૦૧૩ ના રોજ રt કરવામા ંઆવેલ છે. સદર વીજ જોડાણ કયા કારણથી 
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રt કર0લ છે તે જણાવેલ નથી તથા સદર વીજ જોડાણ કાયમી ધોરણે રt કરવા અથ� અરજદારને 
પાઠવવામા ંઆવેલ નોટ=સ તથા અ&ય દjતાવેZ }રુાવા રfૂ કરવામા ંઆવેલ નથી. 

૪.૩. સામાવાળા વીજ કંપનીના તા. ૧૫.૦૩.૨૦૧૯ ના પe nજુબ સદર \ાહક ન.ં૭૪૫૧૨/૧૫૫૧૮/૦ 
વા� મીટર સદર વીજ જોડાણ તા.૧૪.૧૦.૨૦૧૩ ના રોજ કાયમી ધોરણે કપાયા બાદ 
તા.૦૯.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ સદર વીજ jથાપન પરથી જમા લેવામા ંઆવેલ છે. સદર વીજ મીટરને 
વીજ jથાપન પરથી જમા લેતી વખતે વીજ jથાપન પરxુ ંરોજકામ/પચંનાn ુતથા મીટરની 
િવગતો દશાSવu ુ ંિનવેદન વગેર0 iવા દjતાવેજો સદર ફ^રયાદ અથ�ની કાયSવાહ= હ0ઠળ સામાવાળા 
sારા રfૂ કરવામા ંઆવેલ નથી. તા.૧૫.૦૩.૨૦૧૯ ના પeમા ંજણા�યા nજુબ સદર વીજ મીટરમા ં
નkધાયેલ પડતર ૬૯૨૫ Yિુનટxુ ંw.૫૬૧૦૧.૫૬ x ુવીજVબલ અરજદારને ^દન ૧૦ મા ંભરપાઈ 
કરવા જણાવેલ, અને તેમ કરવામા ંકlરુ થશે તો સદર વીજVબલ અરજદારના અ&ય વીજ જોડાણ 
\ાહક ન.ં૭૪૫૧૨/૧૫૫૪૭/૩ મા ંઉધારવામા ંઆવશે તેમ જણાવેલ. સદર વીજVબલ અરજદાર0 
કોઈ �તના વાધંા વગર તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૯ ના રોજ ભરપાઈ કર= અને ભર0લ રકમ પરત મેળવવા 
સૌ Qથમ ફોરમ સમo રfૂઆત કર0લ. ફોરમના _કુમ અ&વયે સદર વીજVબલને તા.૧૪.૧૦.૨૦૧૩ 
થી તા.૦૯.૦૧.૨૦૧૯ lધુી એક સરખા ભાગમા ં િવભાZત કર= i તે સમયના ટ0ર=ફ અ&વયે 
વીજVબલમા ંlધુારો કરવા આપેલ આદ0શ nજુબ સામાવાળા sારા w.૪૮૯૬.૫૬ અરજદારના નવા 
વીજ જોડાણ \ાહક ન.ં૭૪૫૧૨/૩૪૩૧૦/૫ મા ંમજર0 આપેલ છે, iનાથી નારાજ થઈ અરજદાર0 
હાલની ફ^રયાદ દાખલ કર0લ છે.  

૪.૪. અરજદારની હાલની રfૂઆત સદંભ� નીચે nજુબના ntુા ઉપ�jથત થાય છે. 
(૧) સદર વીજ જોડાણને કાયમી ધોરણે રt કયાS બાદ વીજ જોડાણના jથળ પરથી સામાવાળા 

વીજ કંપની sારા વીજમીટર i તે સમયે જમા લેવામા ંઆવેલ નથી. વીજ જોડાણ કાયમી 
ધોરણે રt કરતી વખતે િવ�તુ }રુવઠા સં̂ હતા,૨૦૧૫, કલમ ૮.૬ nજુબ સામાવાળા sારા 
િન^દ�~ટ જોગવાઈ nજુબ કાયSવાહ= કર= વીજમીટર જમા લેવા અથ� કોઈ પગલા ંલીધેલા ં
હોય તેમજ તે �ગે કોઈ િનવેદન લી�ુ ંહોય તે nજુબના }રુાવા રfૂ કરાયેલ નથી.  

(૨) સામાવાળા વીજ કંપનીના જણા�યા nજુબ સદર વીજ જોડાણના વીજVબલની બાક= રકમ 
અ&વયે pre-litigation No.648/2016 સમાધાન nજુબ તા.૦૯.૦૭.૨૦૧૬ ના રોજ 
અરજદાર0 સમાધાન પેટ0ની રકમ પણ ભરપાઈ કર0લ છે. સામાવાળા sારા સદર વીજ 
જોડાણવાળા મીટરની િવગતો લોક અદાલતના નોટ=સના સદંભSમા ંપણ જwર= મા^હતી 
એકિeત કરવા સાw i તે સમયે �યાને લીધેલ હોય તેમ જણાu ુ ંનથી.  

(૩) સદર વીજ જોડાણવા� jથળ તેમજ સામાવાળા વીજ કંપનીની કચેર= એક જ કોmpલેoમા ં
eી� માળે હયાત છે, તેમ છતા ંસદર વીજ જોડાણ કાયમી ધોરણે રt કયાSની પ^ર�jથિતમા ં
વીજ jથાપન પરxુ ંમીટર જમા લેવામા ંઆવેલ નથી. સદર બ�ેં -ુકાન, -ુકાન ન.ં૯ તથા 
-ુકાન ન.ં૯-એ, નoe કોmpલેoમા ંચોથા માળે હયાત છે, iમા ંવીજ વપરાશ થઈ ર�ો 
છે, iમાxં ુ ં -ુકાન ન.ં૯-એ વા� વીજ જોડાણ કાયમી ધોરણે રt કર=, સદર -ુકાનમા ં
કરવામા ંઆવતા વીજ વપરાશ �ગે સામાવાળા વીજ કંપની sારા jથળ પર ખરાઈ 
કરવામા ંઆવેલ નથી તે માની શકાય તેમ નથી. lનુવણી દરmયાન અરજદાર0 કર0લ 



  Case No.69/2019 

  Page 6 of 8 
 

રfૂઆત nજુબ વીજ જોડાણના મીટરો \ાઉ&ડ �લોર પર jથાિપત કરવામા ંઆવેલ છે. 
સદર સજંોગોમા ંમીટર ર=ડર sારા પણ વીજ મીટરxુ ંિનયિમત વાચંન કર= i તે \ાહકને 
વીજVબલ પહkચાડવામા ંઆવuુ ં હશે. િનયિમત વીજ Vબલyગની Q^`યા હ0ઠળ એક જ 
કોmpલેoમા ંઆવેલા વીજ જોડાણો પૈક= હાલની ફ^રયાદ હ0ઠળxુ ંવીજ મીટરxુ ંવાચંન 
મીટર ર=ડર sારા કરવામા ંઆવેલ હોઈ શક0. પરંu ુસદર વીજ જોડાણ સબંિંધત \ાહકને 
વષS ૨૦૧૩ થી ૨૦૧૯ ના સમય દરmયાન વીજVબલ પાઠવવામા ંઆવેલ નથી, i �બૂ 
ગભંીર બાબત જણાય છે. સામાવાળા વીજ કંપનીની ટ0કનીકલ ટ=મ ક0 Vબલyગ ટ=મ sારા 
i તે સમયે જwર= કાયSવાહ= હ0ઠળ િનયત જોગવાઈને અxસુર= વીજ જોડાણના jથળ 
પરની ખરાઈ/વીજ જોડાણ jથળ પરથી મીટરને જમા લેવા �ગેની કાયSવાહ=/િનયિમત 
વીજ Vબલyગ સદંભ� મીટરxુ ંલેવામા ંઆવેલ વાચંન વગેર0 iવી કાયSવાહ= �તગSત સદર 
વીજ જોડાણ �ગે કોઈ કાયSવાહ= કરવામા ંઆવેલ નથી, iમા ંસામાવાળા વીજ કંપનીના 
i તે જવાબદાર તમામ અિધકાર=ની ગભંીર oિત મા�મુ પડ0લ છે.  

(૪) ફોરમના _કુમ અ&વયે નkધેલ િવગતે વીજ જોડાણને કાયમી ધોરણે રt કરવાની Q^`યાને 
િનયત જોગવાઈ હ0ઠળ સામાવાળા વીજ કંપની sારા }ણૂS કરવામા ંઆવેલ ન હોઈ, સદર 
વીજ જોડાણને કાયમી ધોરણે રt કર0લ ગણવામા ંઆવેલ નથી, અને તે સજંોગોમા ંસદર 
વીજ jથાપન પર jથાિપત વીજ મીટરમા ંનkધાયેલ વીજ વપરાશના આધાર0 તફાવત 
પેટ0ના Yિુનટxુ ંવીજVબલ એક સમાન ભાગમા ં િવભાZત કરવાનો આદ0શ આપવામા ં
આવેલ છે. સામાવાળા sારા સદર મીટરના MRI Data ની િવગતોને �યાને લઈ છે�લા 
૬ માસનો વીજ વપરાશ ફોરમ સમo રfૂ કરવામા ંઆવેલ છે. સદર વીજ વપરાશ �ગે 
i તે \ાહક0 કોઈ વાધંો ઉઠાવેલ નથી તથા વીજ વપરાશના ntેુ કોઈ રfૂઆત કર0લ નથી. 
વ�મુા ંi તે \ાહક0 સદર }રૂવણી વીજVબલ �ગેની નોટ=સ મ�યા બાદ વીજVબલની 
રકમ કોઈ પણ �તના વાધંા વગર ભરપાઈ કર0લ છે અને zયાર બાદ સદર ભરપાઈ 
કર0લ રકમ પરત મેળવવા હાલની ફ^રયાદ દાખલ કર0લ છે. 

(૫) સદર વીજ જોડાણમા ંjથાિપત વીજ મીટર પરથી વીજ વપરાશ કર0લ નથી તે nજુબxુ ં
િનવેદન i તે \ાહક કરતા નથી તથા સામાવાળા વીજ કંપની પણ સદર વીજ જોડાણ 
સબંિંધત વીજ વપરાશની િવગત દશાSવu ુ ં Consumer Ledger દશાSવતી નથી. 
અરજદાર સદર કોmpલેoમા ંએક નામથી, એટલે ક0 િનલકંઠ કોપ�ર0શનના નામથી -ુકાન 
ન.ં ૯ અને ૯-એ મા ંfુદા fુદા વીજ જોડાણ ધરાવતા આવેલ છે.  

(૬) Uજુરાત વીજ િનયeંક આયોગ િવ�તુ }રુવઠા સં̂ હતા,૨૦૧૫ ની કલમ ૮.૫ ને સદર 
ફ^રયાદના સદંભSમા ં�યાને લઈ શકાય. 
8.5: The licensee may take steps to prevent unauthorized 

reconnection of consumers disconnected in the manner as 
described above. Wherever the licensee discovers that 
connection has been re-connected in unauthorized 
manner, licensee may initiate action as per provisions of 
Section 138 of the Act. 
Further, in case the licensee discovers that supply to such 
premises has been restored through another live 
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connection, all pending dues of the said disconnected 
connection shall be transferred to such live connection’s 
account and non-payment of such transferred dues may be 
treated as per clause 8.3(1).   

 
સદર જોગવાઈ nજુબ પણ જો વીજ જોડાણ હગંામી ધોરણે ક0 કાયમી ધોરણે કપાયેલ હોય 
તેવા સજંોગોમા ં\ાહક વીજ જોડાણમાથંી વીજ વપરાશ કરતા મા�મુ પડ0 તો દશાSવેલ 
જોગવાઈ nજુબ સામાવાળા વીજ કંપની કાયદાક=ય કાયSવાહ= કર= શક0 છે. સદર ક0સમા ં
આવી કોઈ કાયSવાહ= કર0લ હોય તેવા }રુાવા રfૂ કરાયેલ નથી, 

(૭) \ાહક ન.ં૭૪૫૧૨/૧૫૫૧૮/૦ ના \ાહક મે. નીલકંઠ કોપ�ર0શન સામાવાળા વીજ   
કંપનીના ખાતે નkધાયેલ છે. હાલના અરજદાર સામાવાળા વીજ કંપનીના \ાહક તર=ક0 
નkધાયેલ નથી, પરંu ુ સદર ફ^રયાદ હાલના અરજદાર0 કર0લ છે. તેવા સજંોગોમા ં
�હ0રનામા ન.ં૨/૨૦૧૧, �લોઝ 1.5(c) મા ંદશાSવેલ �યા�યાને પણ વચંાણે લઈ શકાય.
   
1.5 Definitions :  
(c)  “Complainant” means (a) any Consumer or Consumers 

including their legal heirs or successors, having a Complaint 
against a Licensee and lodging the same either directly or 
through their representatives; or (b) any voluntary consumer 
association or associations, registered under the law for the 
time being in force and making the Complaints in the larger 
interest of the Consumers; or (c) any Consumer(s)/voluntary 
consumer association(s) where the Licensee does not register 
or fails to register the Complaint of such 
Consumer(s)/voluntary consumer association(s); or (d) any 
person whose electricity connection is disconnected; or (e) an 
applicant for a new connection for the supply of electricity.” 

 
સામાવાળાના જણા�યા nજુબ \ાહક ન.ં૭૪૫૧૨/૩૪૩૧૦/૫, -ુકાન ન.ં૯-અ મા ં
અરજદારના નામે તા.૨૪.૦૫.૨૦૧૯ ના રોજ વીજ જોડાણ ચા� ુકયાS બાદ અરજદાર 
સામાવાળાના \ાહક બનેલ છે, vયાર0 અરજદાર0 \ાહક ન.ં૭૪૫૧૨/૧૫૫૧૮/૦, ક0 i મે. 
નીલકંઠ કોપ�ર0શનના નામના વીજ જોડાણ માટ0 હાલની ફ^રયાદ દાખલ કર0લ છે. હાલની 
ફ^રયાદ �તગSત વીજ જોડાણની બાક= રકમના ંનાણા ંસદર \ાહકના નામે, એટલે ક0 મે. 
નીલકંઠ કોપ�ર0શનના નામે, i તે વખતે કોઈ પણ �તના વાધંા િસવાય ભરપાઈ કર0લ 
છે, i નાણા ંહાલના અરજદાર0 પરત મેળવવા માટ0 ફ^રયાદ દાખલ કર0લ છે.  
વ�મુા ંહાલના અરજદાર sારા સદર -ુકાન ન.ં૯-અ મા ં\ાહક ન.ં૭૪૫૧૨/૧૫૫૧૮/૦   
થી વીજ વપરાશ કરવામા ંઆવેલ છે તે �ગે, તેમજ સદર વીજ જોડાણના નામફ0ર �ગે 
સામાવાળાને રfૂઆત કર0લ હોય ક0 તે nજુબની અરZ કર0લ હોય, તેમજ તે �ગેના 
}રુાવા રfૂ કયાS હોય, તેવી કોઈ મા^હતી/દjતાવેજો સામાવાળાએ ક0 હાલના અરજદાર0 
રfૂ કર0લ નથી. સામાવાળા sારા -ુકાન ન.ં૯-અ મા ં jથાિપત \ાહક ન.ં૭૪૫૧૨/ 
૧૫૫૧૮/૦  વા� વીજ જોડાણ કાપી મીટર જમા લેવામા ંઆવેલ હોઈ, સદર -ુકાનમા ં
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ન�ુ ંવીજ જોડાણ મેળવવા વીજVબલની બાક= રકમ ભરપાઈ કર=ને નવા વીજ જોડાણની 
અરZ અરજદારના નામે નkધાવીને \ાહક ન.ં૭૪૫૧૨/૩૪૩૧૦/૫ થી વીજ જોડાણ 
મેળવેલ છે. આમ હાલના અરજદાર “ફ^રયાદ=” ની �યા�યામા ંસમાિવ~ટ નથી.  

૪.૫. સામાવાળા વીજ કંપનીની બેદરકાર=ના કારણે \ાહક ન.ં૭૪૫૧૨/૧૫૫૧૮/૦ xુ ંવીજ Vબલyગ i 
તે સમયે િનિ�ત જોગવાઈ હ0ઠળ કરવામા ંઆવેલ નથી અને \ાહક0 પણ i તે બાબતે વીજVબલ 
મળuુ ંનથી તે nજુબની ફ^રયાદ વીજ કંપનીને કર0લ નથી, અને વીજ વપરાશ કરતા આવેલ હોય 
તેમ જણાય છે.  

 ઉપYુS�ત અવલોકનને �યાને લેતા ંસામાવાળા વીજ કંપનીની બેદરકાર= jપ~ટ દ0ખાઈ આવે છે. 
આથી વીજ jથાપન પરના મીટર વાચંન તેમજ Vબલyગ બાબતે i તે જવાબદાર અિધકાર= સામે 
ખાતા^કય પગલા ંભરવા આદ0શ આપવામા ંઆવે છે. 

૪.૬. અરજદારની હાલની રfૂઆત પેરા ન.ં૪.૪(૭) nજુબ િનયત જોગવાઈ હ0ઠળ પાeતા ધરાવતી ન 
હોઈ, રt કરવામા ંઆવે છે.  

 _કુમના અમલીકરણ �ગેનો અહ0વાલ સામાવાળાએ ^દન ૩૦ મા ંઅeેની કચેર=ને રfૂ કરવાનો 
રહ0શે.   

૪.૭. આ ર=તે ઉપYુS�ત પેરા ન.ં ૪.૫ તથા ૪.૬ nજુબ _કુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૮. ખચS �ગે કોઇ {કુાદો નથી. 
૪.૯. અરજદારની અરZ/રfૂઆત આ સાથે ફ�સલ કરવામા ંઆવે છે. 
 
 
 
         (^દલીપ રાવલ) 
         િવ�તુ લોકપાલ 
          Uજુરાત રાvય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૨૪.૦૯.૨૦૧૯.  


