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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.ં75/2019  
 

અરજદાર : મે. િશવ ફિન(ચર  
C/o. +ી રા./0ભાઈ માલદ5વભાઈ 6િુતયા 
ઠ5. ૭૧/પી, ફ>ટ@ Aલોર, C.આઈ.ડF.સી., ઓઢવ. અમદાવાદ-૩૮૨૪૧૫.  
 

રFૂઆત કરનાર: +ી રા./0ભાઈ માલદ5વભાઈ 6િુતયા 
 
                    િવHIધ 

સામાવાળા :  મેનેજર, 
   ટોર5/ટ પાવર Qલિમટ5ડ 
   બીજોમાળ, TUQુબQલ હાઉસ, શાહXરુ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧. 
 

રFૂઆત કરનાર:  +ી િવXલુ પટ5લ, આસી.જનરલ મેનેજર, ટોર5/ટ પાવર Qલિમટ5ડ, અમદાવાદ 
   +ી Zહર5/0 પડં\ા, આસી.મેનેજર, ટોર5/ટ પાવર Qલિમટ5ડ, અમદાવાદ 
         

     ::: રFૂઆત ::: 

1.0. અરજદાર5, ટોર5/ટ પાવર Qલિમટ5ડ, અમદાવાદના ]ાહક ફZરયાદ િનવારણ ફોરમની ફZરયાદ 
ન.ં૧૨૦/૨૦૧૯ અ/વયે અપાયેલ aકુમ bમાકં ૧૯૮૭ તા.૧૩.૦૭.૨૦૧૯ થી નારાજ થઈ            

અdે રeૂઆત કર5લ છે. . રeૂઆતને આ કચેરFના ક5સ રC>ટર5 દાખલ કરF ક5સ ન.ં૭૫/૨૦૧૯ 
થી નiધેલ છે. આ ક5સની kનુવણી તા. ૦૫.૦૯.૨૦૧૯ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

2.0. અરજદાર5 kનુવણી દરlયાન નીચે mજુબ રeૂઆત કરF. 
૨.૧. અરજદાર ઓઢવ C.આઈ.ડF.સી. મા ંશેડ ન.ં૭૧/પી ધરાવે છે, . શેડના અરજદાર માQલક 

છે. સદર જnયાએ અરજદાર સામાવાળાpુ ંવીજ જોડાણ સિવ(સ ન.ં૧૦૦૧૫૯૭૫૨ થી ધરાવે 
છે.  
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૨.૨. સદર શેડ તા.૦૧.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ મે. કાqયા Zbએશનના rોrાઈટર +ી સાa ુ િનિતન 
sલુારામને ૧૧ મZહનાનો ભાડા કરાર કરFને ભાડ5 આપવામા ંઆવેલ હતો., .નો ભાડા કરાર 
નોટરF કર5લ છે.  

૨.૩. સદર શેડ મે. કાqયા Zbએશનના માQલક +ી સાa ુિનિતન sલુારામે તા.૧૫.૦૮.૨૦૧૮ ના રોજ 
ખાલી કયt હતો. eુલાઈ-ઓગ>ટ મZહનામા ંવીજ વપરાશ ૩૨૧૭ Uિુનટ થયેલ .p ુવીજQબલ 
અરજદાર5 ભરપાઈ કર5લ છે.  

૨.૪. સદર શેડpુ ંસvટ5lબર-ઓwટોબર,૨૦૧૮ pુ ંવીજQબલ સામાવાળા xારા નવેlબર,૨૦૧૮ મા ં
આપવામા ંઆવેલ. સદર વીજQબલમા ં�0� Uિુનટનો વપરાશ રFZડyગમા ંહશે એટલે અરજદારને 
�0� Uિુનટpુ ંવીજQબલ આવેલ છે, .નો અથ@ ક5 અરજદારનો શેડ ખાલી હતો.  

૨.૫. સામાવાળા xારા અરજદારને નવેlબર-Zડસેlબર,૨૦૧૮ pુ ં એવર5જ વીજQબલ  
z/UઆુરF,૨૦૧૯ મા ં૨૩૩૩ Uિુનટpુ ંઆપવામા ંઆવેલ, . અરજદાર5 ભરપાઈ કર5લ છે. 

૨.૬. z/UઆુરF-ફ5|આુરF,૨૦૧૯ pુ ં વીજQબલ માચ@,૨૦૧૯ મા ં આપવામા ં આવેલ .મા ં ૨૧૩૮ 
Uિુનટનો વીજ વપરાશ થયેલ બતાવેલ છે. ૧૪૧ Zદવસpુ ંબીeુ એવર5જ વીજQબલ ગણીને 
}.૫૨,૫૪૦/- pુ ંઆપવામા ંઆવેલ છે, એટલે ક5 અરજદારને બે એવર5જ વીજQબલ આપવામા ં
આવેલ છે. ૨૩૩૩ Uિુનટની Qબલની રકમ બાદ આપવામા ંઆવેલ છે.  

૨.૭. ફ>ટ@ Aલોર વાળા શેડમા ંઅરજદારના નવા ભા~ુઆત . પહ5લા ં]ાઉ/ડ Aલોર વાળા શેડમા ં
ભા~ુઆત હતા તે તા.૦૧.૦૨.૨૦૧૯ ના રોજ ફ>ટ@ Aલોર વાળા શેડમા ંભા~ુઆત તરFક5 આqયા.  

૨.૮. હયાત વીજ મીટરમા ંમીટરના �કડા >પ�ટ દ5ખાતા ન હોવાથી, અરજદારને zણ કયા@ િસવાય 
સામાવાળા xારા તા.૧૧.૦૨.૨૦૧૯ ના રોજ ન�ુ ંમીટર લગાવવામા ંઆવેલ અને �યાર બાદ 
z/UઆુરF-ફ5|આુરF,૨૦૧૯ pુ ંએવર5જ વીજQબલ ૨૧૩૮ Uિુનટpુ ંઆપવામા ંઆવેલ, . વીજ 
વપરાશ કરતા ં ઘ�ુ ં વધાર5 હs ુ.ં ભા~ુઆત xારા સદર મીટર બદ�યા બાબતની zણ 
અરજદારને કરવામા ંઆવેલ. 

૨.૯. સદર બાબતે અરજદાર5 ફોરમમા ંતા.૧૨.૦૬.૨૦૧૯ ના રોજ ફZરયાદ નiધાવેલ, .નો �કુાદો 
તા૧૨.૦૭.૨૦૧૯ ના રોજ આપવામા ંઆવેલ, .નાથી નારાજ થઈ અરજદાર5 યોnય /યાય 
મેળવવા અdે રeૂઆત કર5લ છે.  

3.0. kનુવણી દરlયાન સામાવાળાએ નીચે mજુબ રeૂઆત કરF. 
૩.૧. ]ાહક ન.ં૧૦૦૧૫૯૭૫૨ ના રC>ટડ@ ]ાહક િશવ ફન�ચરના ભાગીદાર +ી રા./0  

માલદ5વભાઈ 6િૂતયા છે. સદર સિવ(સનો અિધ�ૃત વીજભાર ૧૪.૯૨૮ Zકલોવોટ, �ી ફ5ઈઝ  
અને વીજ વપરાશનો હ5s ુધધંાકFય છે.  

૩.૨. તા.૨૪.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ ઉપUુ@wત સિવ(સના મીટરના વાચંન સમયે મીટરનો Zડ>vલે વાચંન 
દશા@વs ુ ંન હોવાના કારણે તા.૧૧.૦૨.૨૦૧૯ ના રોજ સદર સિવ(સpુ ં�િતUwુત વીજ મીટર 
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અરજદારના rિતિનિધની હાજરFમા ં બદલવામા ં આવેલ હs ુ.ં મીટર બદ�યા �ગેના 
અહ5વાલની નકલ અરજદારના rિતિનિધને }બ}મા ંઆપવામા ંઆવેલ.  

૩.૩. બદલાવેલ મીટરની લેબોર5ટરFમા ંવ� ુચકાસણી કરતા ંમીટરનો Zડ>vલે �િતUwુત હોવાથી 
મીટરમાથંી વાચંન મળF શક5લ નહ�. .થી �જુરાત િવ�તુ િનયdંક આયોગના અિધિનયમ, 
૨૦૧૫ ના wલોઝ ન.ં ૬.૫૮ mજુબ, �િતUwુત મીટરની આકારણી તા.૨૩.૦૯.૨૦૧૮ થી 
તા.૧૦.૦૨.૨૦૧૯ ના સમયગાળા માટ5 (૧૪૧ Zદવસ માટ5) કરવામા ંઆવેલ, . �ગેની zણ 
કરતો પd સામાવાળાએ અરજદારને તા.૧૬.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ મોકલેલ. સદર પdમા ંએમ 
પણ જણાવવામા ં આવેલ ક5 �િતUwુત મીટરની આકારણી બાબતે અરજદારને જો કોઈ 
રeૂઆત કરવી હોય તો પd મળેથી Zદન ૧૦ મા ંસામાવાળાની કચેરFનો સપંક@ સાધવો.  

૩.૪. અરજદાર તરફથી સામાવાળાને કોઈ રeૂઆત મળેલ ન હોવાથી આકારણીની રકમ 
માચ@,૨૦૧૯ ના વીજQબલમા ંઉમેરFને મોકલવામા ંઆવેલ હતી. �યારબાદ તા.૧૧.૦૪.૨૦૧૯  
ના રોજ અરજદાર5 સામાવાળાની કચેરFનો સપંક@ કરતા,ં આકારણીની રકમ બાબતે િવગતવાર 
સમzવવામા ંઆવેલ. અરજદાર5 તા.૧૫.૦૪.૨૦૧૯ ના રોજ માચ@,૨૦૧૯ ના વીજQબલની 
�કુવણી આકારણીની રકમ સZહત ભરપાઈ કરF Zદધેલ છે.  

૩.૫. અરજદારની એવી રeૂઆત હતી ક5 આકારણીનો . સમયગાળો છે તે સમયગાળા દરlયાન 
અmકુ સમય માટ5 વીજ વપરાશ બધં હતો, તેથી તે બાબતના સયંોગીક Xરુાવા રeૂ કરવા 
અરજદારને જણાવેલ.  

૩.૬. તા.૧૨.૦૬.૨૦૧૯ ના રોજ >થળ તપાસ દરlયાન અરજદારના rિતિનિધ +ી િનિતનભાઈને  
પણ જ}રF Xરુાવા રeૂ કરવા જણાવેલ હs ુ.ં �યારબાદ અરજદાર5 જnયાના નવા ભા~ુઆત 
+ીC હ5/ડFbાAટ- +ી િનિતનભાઈ રણછોડભાઈ ટાઢા વ�ચે થયેલ તા.૧૫.૦૪.૨૦૧૯ નો નોટરF 
કરાવેલ તા.૦૧.૦૩.૨૦૧૯ થી લા� ુપડ5 તે રFતે ૧૧ માસના ભાડાકરારની નકલ રeૂ કર5લ  
અને eુના ભા~ુઆત મે. કાqયા Zbએશન અને તેમની વ�ચે જnયા ખાલી કયા@નો, એટલે ક5 
તા.૨૯.૦૬.૨૦૧૯ ના રોજ નોટરF કરાવેલ તા.૧૫.૦૯.૨૦૧૮ થી સiપેલ કબz �ગેનો 
સiપણીના કરારની નકલ રeૂ કર5લ હતી.  

૩.૭. અરજદાર xારા રeૂ કરવામા ંઆવેલ નવા ભાડાપdક અને >થળ પર નવા ભા~ુઆત સાથે 
વાતચીત થતા ં નવા ભા~ુઆતે જણાવેલ ક5 તેઓ તા.૧૫.૦૧.૨૦૧૯ થી સદર જnયાનો  
ભા~ુઆત તરFક5 ઉપયોગ કર5 છે, એટલે ખર5ખર શ} થયેલ વીજવપરાશ અને ભાડાકરાર 
kસુગંત સયંોગીક Xરુાવા Xરુવાર થતા નથી. ઉપરાતં રeૂ કર5લ “ક�z સiપણી કરાર” પણ 
તા.૨૯.૦૬.૨૦૧૯ ના રોજ કરાવેલ હોવાથી કાયદાકFય 0��ટએ તેની સ�યતા મા/ય રાખી  
શકાય તેમ નથી. .થી સામાવાળા xારા આપવામા ંઆવેલ બધં મીટરની આકારણી યોnય છે. 
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:::  Lકુાદો  ::: 

4.0. અરજદાર5 kનુવણી દરlયાન કર5લ રeૂઆત તથા સામાવાળાએ કર5લ રeૂઆત અને રeૂ 
કરાયેલા દ>તાવેC Xરુાવાઓને આધાર5 નીચે mજુબના િનણ@ય ઉપર આ�ુ ં�.ં 

૪.૧. અરજદાર5 તા.૧૧.૦૯.૨૦૧૯ ના પd xારા જણાવેલ ક5 હાલની રeૂઆત સદંભ� સામાવાળા   
વીજ કંપની સમ� સમાધાનની rZbયા હ5ઠળ વીજQબલની ફZરયાદ �ગે સમાધાન થયેલ છે 
તેથી સદર રeૂઆત પર�વે આગળની કોઈ કાય@વાહF ન કરવા જણાવેલ છે. સામાવાળા વીજ 
કંપની xારા તા.૧૩.૦૯.૨૦૧૯ ના પd xારા અરજદારની વીજQબલની ફZરયાદ �ગે પ�કારો 
વ�ચે સમાધાન થયેલ હોઈ, હાલની ફZરયાદ અરજદાર5 પરત ખ�ચવા અરજ કર5લ છે, તે 
mજુબpુ ંિનવેદન કર5લ છે. હાલની ફZરયાદ પર�વે બ�ેં પ�કારો વ�ચે સમાધાન થયેલ હોઈ, 
અdેથી કોઈ aકુમ કરવાનો રહ5તો નથી.   

૪.૨. આ રFતે ઉપUુ@wત પેરા ન.ં ૪.૧ mજુબ aકુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૩. ખચ@ �ગે કોઇ �કુાદો નથી. 
૪.૪. અરજદારની અરC/રeૂઆત આ સાથે ફ�સલ કરવામા ંઆવે છે. 
   
 
 
         (Zદલીપ રાવલ) 
         િવ�તુ લોકપાલ 
           �જુરાત રાTય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૧૯.૦૯.૨૦૧૯.  


