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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં ૩૦/૨૦૧૮ 

 

અરજદાર :  શ્રી સવાભાઈ રામાભાઈ વરચદં 
     મ .ં ચોબારી-૩૭૦૧૪૦. તા. ભચાઉ. જી.કચ્છ.  
રજૂઆત કરિાર:   શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ દેવકરણભાઈ ઢીલા, અધિકૃત પ્રધતધિધિ   
      

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા :  કાર્યપાલક ઈજિેર 
     પધિમ ગ જરાત વીજ કંપિી લલધમટેડ 
     ધવભાગીર્ કચેરી, ભચાઉ-૩૭૦૧૪૦. જી. કચ્છ   
રજૂઆત કરિાર:   શ્રી આર.જે.વાલા, કાર્યપાલક ઈજિેર,પીજીવીસીએલ, ભચાઉ 

શ્રી એ.બી.પ્રજાપધત, િાર્બ ઈજિેર,પીજીવીસીએલ,ભચાઉ પેટા-ધવભાગીર્ કચેરી.  
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, પધિમ ગ જરાત વીજ કંપિી લલધમટેડ, ભ જિા ગ્રાહક ફરરર્ાદ ધિવારણ ફોરમિી 
ફરરર્ાદ િ.ં PG-004/008/2017-18 અન્દ્વરે્ અપારે્લ હ કમ ક્રમાકં ૬૧ તા.૨૮.૦૨.૧૮ થી 
િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
િ.ં૩૦/૨૦૧૮ થી િોંિેલ છે. આ કેસિી સ િવણી તા.૧૭.૦૫.૨૦૧૮ િા રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

૨.૦. સ િવણી દરમ્ર્ાિ અરજદારે િીચે મ જબ રજ આત કરી. 
૨.૧. અરજદાર કચ્છ જીલ્લાિા, ભચાઉ તાલ કાિા, ગામ ચોબારી ખાતે સરવે  િ.ં ૨૪૬ પૈકી મા ં

ખેતીિી જમીિ િરાવે છે. અરજદાર સામાવાળા વીજ કંપિીન  ંગ્રાહક િ.ં ૩૮૫૪૯/૦૦૯૮૪/૯ 
થી ખેતી ધવષર્ક વીજ જોડાણ િરાવે છે. સામાવાળા વીજ કંપિી તરફથી અરજદારિી સદર 
જમીિ પર ટ્રાન્દ્સફોમયર તથા મીટર બેસાડવામા ંઆવેલ િથી. હર્ાત ટ્રાન્દ્સફોમયર માથંી  વીજ 
જોડાણિો વીજ પ રવઠો બિં કરવામા ંઆવેલ હોઈ, અરજદારિી ખેતી બિં થરે્લ છે.  

૨.૨. અરજદારે કેસિી ધવગત િીચે મ જબ રજૂ કરી. 
અરજદારે તા.૦૭.૧૦.૨૦૦૪ િા રોજ િવા ખેતી ધવષર્ક વીજ જોડાણ માટે ૫.0 હોસયપાવર 
વીજભારિી માગંણી શરૂઆતમા ંકરેલ, જેિો િોંિણી ક્રમાકં ૫૬ હતો. સદર અરજી અન્દ્વરે્ 
સામાવાળા દ્વારા િ.ં૩૫૯૨ તા.૧૭.૧૧.૨૦૦૬ િા રોજ અંદાજપત્ર આપવામા ંઆવેલ, જેમા ં
અરજદારે new service charge િી રકમ રૂ.૨૧૭૨૦/- તથા અિામતિી રકમ પેટે 
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રૂ.૧૧૨૫/- અન ક્રમે રસીદ િ.ં ૩૬૩૦૯૧ તથા ૩૬૩૦૯૨ તા.૧૧.૧૨.૨૦૦૬ િા રોજ ભરપાઈ કરેલ, 

જેથી સામાવાળા દ્વારા અરજદારિે વીજ જોડાણ આપવામા ંઆવેલ. સદર વીજ જોડાણ અન્દ્ર્ 
ત્રણ ગ્રાહકોિી સાથે ટ્રાન્દ્સફોમયરિા ગપૃમા ંચાલ  કરવામા ંઆવેલ. 

 વષય ૨૦૧૧ િા અરસામા ંઅન્દ્ર્ ગ્રાહકો પૈકી શ્રી રણછોડભાઈ રામાભાઈિે ૪૦ હોસયપાવર તથા 
શ્રીમતી વેજીબેિિે વીજભાર વિારો સામાવાળા વીજ કંપિી દ્વારા મજૂંર કરી આપવામા ં
આવેલ. અરજદારિે વીજ જોડાણ માટે સામાવાળા દ્વારા અલગ ટ્રાન્દ્સફોમયર સેન્દ્ટર આપવામા ં
િ આવતા ંતેિા અભાવે વીજ જોડાણ બિં પડી ગરે્લ છે.  

૨.૩. અરજદારે સામાવાળાિી સચૂિા મ જબ અરજી િ.ં૨૯૯૮૪૮૨ થી વીજભાર વિારો 5 HP + 35 

HP = 40 HP િી માગંણી કરેલ, જેિા અંદાજપત્રિી રકમ રૂ. ૧૫,૦૦૦/- રસીદ િ.ં૪૪૯૧૩૦ 
તા.૦૬.૦૪.૨૦૧૧િા રોજ તથા miscellaneous charges Rs.20/- અરજદારે ભરપાઈ 
કરેલ, તેમ છતા ંપણ સામાવાળા દ્વારા વીજલાઈિ તથા ટ્રાન્દ્સફોમયર લગાવીિે વીજ જોડાણ 
ચાલ  કરવામા ંઆવેલ િહીં, જે અંગે સામાવાળા વીજ કચેરીમા ંઅવાર િવાર રજૂઆત પણ 
કરવામા ંઆવેલી. સામાવાળા કચેરીિા ઈજિેર દ્વારા લાચંિી માગંણી કરવામા ંઆવેલ જે િ 
સતંોષાતા ંઅરજદારન  ંવીજ જોડાણ ચાલ  કરવામા ંઆવેલ િહીં.  

૨.૪. તા.૧૫.૦૧.૨૦૧૩ િા રોજ અરજદારિા વીજ જોડાણન  ંમીટર બળી ગરે્લ હોઈ, તે બદલવા 
રૂ.૨૩૦૦/- રસીદ િ.ં૯૬૭૮૭૭ તા.૧૫.૦૧.૨૦૧૩ િા રોજ ભરપાઈ કરેલ.  
તા.૧૫.૦૧.૨૦૧૩ િા રોજ  અરજદારે સદર વીજ જોડાણમા ંવીજભાર વિારો 40HP + 30 

HP = 70 HP  માટે અરજી િોંિાવી, િોંિણી ચાર્જ પેટે રૂ. ૨૦૦/- રસીદ િ.ં૮૨૩૬૨૭ 
તા.૧૮.૦૨.૨૦૧૩ િા રોજ ભરપાઈ કરેલ. આ અન્દ્વરે્ રૂ. ૧૦,૦૦૦/- અંદાજપત્ર પેટે 
તા.૨૬.૧૧.૨૦૧૩ િા રોજ રસીદ િ.ં૩૫૨૫૮૬ તથા ટેસ્ટ રીપોટય ચાર્જિા રૂ.૨૦/- તા.૨૦.૧૨.૨૦૧૩ 
િા રોજ રસીદ િ.ં૩૫૬૩૧૦ થી ભરપાઈ કરેલ. આમ છતા ંપણ સામાવાળા વીજ કંપિી દ્વારા 
વીજલાઈિ કે ટ્રાન્દ્સફોમયર સ્થાધપત કરવામા ંઆવેલ િથી, તેમજ મીટર પણ બદલી આપવામા ં
આવેલ િથી. અરજદારન  ં વીજ જોડાણ આજ રદિ સ િી ચાલ  થરે્લ િથી. અરજદારિી 
ખેતીિી જમીિ સરવે િ.ં૨૪૬/પૈકીમા ં વીજ મીટર કે વીજ જોડાણ િ હોવા છતા ં પણ 
સામાવાળા વીજ કંપિી દ્વારા રૂ.૧,૮૦,૦૦૦/- ન  ંવીજલબલ ભરપાઈ કરવા જણાવવામા ંઆવેલ 
છે. 

૨.૫. અરજદારે ગ્રાહક ફરરર્ાદ ધિવારણ ફોરમ, પીજીવીસીએલ, ભ જિે તા.૦૫.૦૯.૨૦૧૭ તથા 
તા.૨૩.૧૦.૨૦૧૭ િા રોજ અરજી કરેલ, પરંત   તેિો ધિકાલ કરવામા ંિા આવતા ંઅરજદારે 
વકીલ મારફતે તા.૧૫.૦૨.૨૦૧૮ િા રોજ િોટીસ મોકલાવેલ. ફોરમ દ્વારા તા.૨૮.૦૨.૨૦૧૮ િા 
રોજ હ કમ કરવામા ંઆવેલ જેિી િકલ તા.૦૫.૦૩.૨૦૧૮ િા રોજ અરજદારિે મળેલ છે. 
ફોરમ સમક્ષ અરજદારિે સાભંળવામા ંઆવેલ િથી કે અરજદારિે રજૂઆત માટે વકીલ રોકવા 
રદિેલ િથી.  
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૨.૬. સામાવાળા વીજ કંપિી દ્વારા આચરવામા ં આવેલ બેદરકારીિા કારણે/કસરૂિા કારણે 
ખેતીવાડી બિં પડલે છે. અરજદારે વીજભાર વિારા અંગેિા વિારાિા charges તેમજ 
મીટર બદલવાિા charges તથા અિામત રકમ ભરપાઈ કરેલ હોવા છતા ંવીજભાર વિારો 
સામાવાળા વીજકંપિી દ્વારા કરવામા ંઆવેલ િથી, જેમા ંસામવાળા વીજ કંપિીિી કાર્યવાહી 
જેવી કે વીજ પ રવઠામા/ંસેવામા ંખામી જણાર્ છે. સામાવાળા વીજ કંપિી દ્વારા વીજ પ રવઠો 
પરૂો િ પાડવાિી તથા સેવામા ંખામી અિે Unfair trade practice િા કારણે અરજદારિી 
ખતેી િષ્ટ થઈ ગરે્લ છે અિે અરજદારિે વાધષિક ત્રણ થી ચાર લાખ રૂધપર્ાન  ંછેલ્લા સાત 
વષયથી ન કસાિ થરે્લ છે.  

૨.૭. અરજદારે તા.૧૫.૦૨.૨૦૧૮ િા રોજ વકીલ મારફતે સામાવાળાિે િોટીસ બજાવેલ, પરંત   
સામાવાળા દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી કરવામા ંઆવેલ િહી, અિે તા.૦૨.૦૨.૨૦૧૮ િી િોટીસ દ્વારા 
કોઈ પણ આિાર વગર રૂ.૨,૫૦,૯૦૯.૧૧ વસલૂ કરવા જણાવેલ છે. સદર િોટીસિો પત્ર 
તા.૨૪.૦૨.૨૦૧૮ િા રોજ સામાવાળા દ્વારા પોષ્ટ કરવામા ં આવેલ. સામાવાળા દ્વારા 
તા.૨૧.૦૮.૨૦૧૫ તથા તા.૨૭.૦૯.૨૦૧૫ િા વીજલબલો તૈર્ાર કરી મોકલવામા ંઆવેલ છે.  

૨.૮. સામાવાળા દ્વારા અરજદારિે કોઈ એવરેજ લબલ આપવામા ંઆવેલ િથી, એટલે ૩૩% રકમ 
જમા કરાવવાિો મ દ્દો િથી.  

૨.૯. અરજદારે િીચે મ જબિા મ દ્દાઓ રજૂ કર્ાય: 
(૧) સામાવાળાએ અરજદારિે કોઈ ધવગતવાર વીજલબલો આપેલ િથી, માત્ર રકમ 

દશાયવેલ છે. 
(૨) સામાવાળાએ તા.૨૧.૦૮.૨૦૧૫ અિે તા.૨૭.૦૯.૨૦૧૫ વાળા વીજલબલો મોકલાવેલ 

છે, જે પેટે રૂ.૧૦,૫૦૦/- અરજદારે ભરપાઈ કરેલ છે. 
(૩) અરજદારિા વીજ જોડાણવાળુ મીટર બળી ગરે્લ હોવા છતા,ં તથા રૂ.૨૩૦૦/- 

તા.૧૫.૦૧.૨૦૧૩ િા રોજ ભરપાઈ કરેલ હોવા છતા,ં સામાવાળા દ્વારા મીટર 
બદલવામા ંઆવેલ િથી. 

(૪) અરજદારે વીજ જોડાણમા ં વીજભાર વિારા 40HP+30HP=70 HP પેટે 
અંદાજપત્રિી રકમ ભરપાઈ કરેલ હોવા છતા ંસામાવાળા વીજ કંપિી દ્વારા અલગ 
ટ્રાન્દ્સફોમયર સેન્દ્ટર અિે વીજલાઈિ સ્થાધપત કરીિે વીજ જોડાણ ચાલ  કરી આપવામા ં
આવેલ િથી.  

(૫) સામાવાળા દ્વારા અરજદારિે કોઈ પણ એવરેજ વીજલબલ આપવામા ંઆવેલ િથી 
તથા વીજલબલિી કોઈ પણ ગણતરી રજૂ કરવામા ંઆવેલ િથી. 

(૬) ફોરમિા હ કમિા પેરા િ.ં ૫.૩ મ જબ વીજ જોડાણ shifting ન  ંતારણ કાઢવામા ં
આવેલ છે જે ભલૂ ભરેલ  ંછે. વાસ્તવમા ંસદર અરજીમા ંશીફ્ટીંગિો મ દ્દો િથી.  
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૨.૧૦. અરજદારે િીચે મ જબ દાદ માગંી: 
(૧) અરજદારિી ખેતીિી જમીિ સરવે િ.ં૨૪૬ પૈકીમા ં ૭૦ હોસયપાવર ક્ષમતાન  ં

ટ્રાન્દ્સફોમયર લગાવી આપવા હ કમ કરવો.  
(૨) અરજદારિે સવીસ લાઈિ પરૂી પાડવાિો હ કમ કરવો. 
(૩) અરજદારિે મીટર બદલી આપવામા ંઆવે જેિા ચાર્જિી રકમ વષય ૨૦૧૩િા અરસામા ં

ભરવામા ંઆવેલ છે. 
(૪) પીજીવીસીએલિા જવાબદાર અધિકારીઓ સામે આ સબંિેં ખાતારકર્ તપાસ કરવામા ં

આવે અિે જવાબદાર સામે િોકરીમાથંી દૂર કરવાિા અથવા રૂખસદ આપવાિા 
ધશક્ષાત્મક પગલા ં ભરવામા ં આવે તથા અરજદારિે ન કસાિીિી રકમ પેટે 
રૂ.૨૦,૦૦,૦૦૦/- અંકે રૂ. વીસ લાખ સામાવાળા પાસેથી અથવા અન્દ્ર્ જવાબદાર 
અધિકારીઓ પાસેથી તેમિી અંગત ધમલકતમાથંી અપાવવામા ંઆવે.     

૩.૦. સ િવણી દરમ્ર્ાિ સામાવાળાએ િીચે મ જબ રજ આત કરી. 
૩.૧. અરજદાર શ્રી સવાભાઈ રામાભાઈ વરચદં, મોજે ગામ ચોબારી, સરવે િ.ં૨૪૬ પૈકીમા ં

તા.૨૩.૦૯.૨૦૦૭ થી ૫.૦ હોસયપાવરન  ં એ-૩ ટેરીફન  ં વીજ જોડાણ ગ્રાહક 
િ.ં૩૮૫૪૯/૦૦૯૮૪/૯ થી િરાવે છે. સદર વીજ જોડાણ ગપૃ ટ્રાન્દ્સફોમયર 63KVA શ્રીમતી 
વેજીબેિ રામાભાઈ વરચદં, શ્રી રામાભાઈ જીવાભાઈ વરચદં, શ્રી કરસિભાઈ રામાભાઈ 
વરચદં વચ્ચ ેતથા ગપૃ ટ્રાન્દ્સફોમયરથી ૮૦ મીટર વીજલાઈિ ઉભી કરી અરજદારિે સ્થાધપત 
કરવામા ંઆવેલ હત .ં 

૩.૨. અરજદારે વષય ૨૦૧૧ મા ં SR No.2998482 થી રૂ.૨૦૦/- રસીદ િ.ં QP446625 થી 
ભરપાઈ કરી વીજભાર વિારો 5HP + 35HP = 40 HP માગંેલ. અંદાજપત્રિી રકમ 
અરજદારે રસીદ િ.ં QP449130-31 તા.૧૧.૦૩.૨૦૧૧ િા રોજ ભરપાઈ કરેલ. સદર વીજ 
જોડાણમા ં વીજભાર વિારો ‘A’ category મા ં મજૂંર કરવામા ં આવેલ. અરજદારે સદર 
વીજભાર વિારાિો 5 HP + 35 HP = 40 HP  િો ટેસ્ટ રીપોટય તા.૨૪.૧૨.૨૦૧૧િા રોજ 
િોંિણી ચાર્જ રસીદ િ.ં૨૯૪૭૨૦૦ થી ભરપાઈ કરી રજૂ કરેલ. અરજદારિો સદર વીજ 
જોડાણિો વીજભાર વિારો જાન્દ્ય આરી,૨૦૧૨ થી ૪૦ હોસયપાવર મજૂંર કરવામા ંઆવેલ.  

૩.૩. તા.૧૫.૧૧.૨૦૧૩ િા રોજ અરજદારે િોંિણી ફી રૂ.૨૦૦/- રસીદ િ.ં૧૧૩૫૦૯૮૫ થી ભરપાઈ 
કરી વીજભાર વિારો 40HP + 30HP= 70HP માગંેલ. સદર અરજીિા સદંભયમા ં
અંદાજપત્રિી રકમ અરજદારે તા.૨૬.૧૧.૨૦૧૩ િા રોજ ભરપાઈ કરેલ તથા ટેસ્ટ રીપોટયિી 
િોંિણી ફી તા.૨૦.૧૨.૨૦૧૩ િા રોજ ભરપાઈ કરી, ટેસ્ટ રીપોટય રજૂ કરેલ હતો. અરજદારિી 
માગંણી મ જબિો વીજભાર વિારો ફેબ્ર આરી-માચય,૨૦૧૪ થી ચાલ  કરી વીજલબલ ચાલ  
કરવામા ંઆવેલ.  

૩.૪. અરજદારિી ફરરર્ાદિા રજૂઆતિા સદંભયમા ં સ્થળ પર તા.૦૮.૦૨.૨૦૧૮ િા રોજ  તપાસ 
કરવામા ંઆવેલ જેિી ચેકીંગ શીટ  સામાવાળાએ રજૂ કરી, જે મ જબ સ્થળ પરિા મીટરિો 
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No. PG262805 છે. હર્ાત 100 KVA િા ટ્રાન્દ્સફોમયર પરથી વીજ જોડાણ આપવામા ંઆવેલ 
છે તે સમર્િી ચકાસણીશીટ રજૂ કરી.   

૩.૫. અરજદારિે ફેબ્ર આરી-માચય,૨૦૧૩ થી ફેબ્ર આરી-માચય,૨૦૧૬ સ િી ૩૦૦ ય ધિટિા સરેરાશ વીજ 
વપરાશ મ જબ વીજલબલ આપવામા ંઆવત  ંહત  ,ં અિે ત્ર્ાર પછીથી ૨૫૨૦૦ ય ધિટિા સરેરાશ 
વીજલબલ આપવામા ંઆવતા ંહતા.ં અરજદારે સદર વીજલબલ પેટે તા.૧૩.૦૮.૨૦૧૪ િા રોજ 
વીજલબલિી રકમ ભરપાઈ કરેલ છે, ત્ર્ારબાદ કોઈ જ રકમ ભરપાઈ કરેલ િથી. સદર 
બાબત અંગે અરજદારિે વીજલબલિી બાકી પડતી રકમ ભરપાઈ કરવા જણાવવામા ંઆવેલ, 

પરંત   અરજદાર સદર વીજલબલિી બાકી પડતી રકમ ભરપાઈ કરવા સમંત થરે્લ િથી.  
૩.૬. ગ્રાહક ફરરર્ાદ ધિવારણ ફોરમ, ભ જ ખાતે દાખલ કરેલ અરજદારિી ફરરર્ાદિા સદંભયમા ં

તા.૨૮.૦૨.૨૦૧૮ િા રોજ ફોરમ દ્વારા હ કમ કરવામા ંઆવેલ છે. ફોરમિા હ કમિા પેરા િ.ં૫.૨ 
મા ંદશાયવ્ર્ા પ્રમાણે અરજદારન  ંવીજલબલ ધિર્મ મ જબન  ંછે, અિે માફ કરી શકાર્ તેમ િથી. 
અરજદાર દ્વારા સદર વીજલબલિી રકમ ભરપાઈ કરવામા ંઆવ્ર્ા બાદ સામાવાળા વીજ 
કંપિી દ્વારા સરવે િ.ં૨૪૬ પૈકીમા ંધિર્મ મ જબ ર્ોગ્ર્ ક્ષમતાન  ંટ્રાન્દ્સફોમયર તેમજ મીટર મકૂી 
આપવામા ંઆવશે.  

૩.૭. ફોરમિા હ કમિા પેરા િ.ં૫.૩ મ જબ અરજદાર વીજલબલિી બાકી પડતી રકમ ભરપાઈ કરે 
તો ખેતી ધવષર્ક વીજ જોડાણિા સ્થળફેરિી અરજી કરાર્ા બાદ, કાર્દેસરિી મજૂંરી મેળવીિે 
અંદાજપત્રિી રકમ ભરપાઈ કરાર્ા બાદ, ધિર્મોન સાર વીજ જોડાણિે સ્થળફેર કરી 
આપવામા ંઆવશે.   

૩.૮. અરજદાર ધવદ્ય ત લોકપાલ સમક્ષિી રજૂઆતિા મ દ્દા િ.ં૨ મા ંકબલૂે છે કે તેઓશ્રી ચોબારી 
મધ્રે્ સરવે િ.ં ૨૪૬/પૈકીમા ંમોટર પમ્પથી ધસિંચાઈ કરી ધપર્ત કરી ખેતી કરે છે અિે આ 
જમીિમા ંજ વાર, બાજરી, રજકો તથા કપાસિો પાક લ ેછે. સામાવાળાએ તા.૦૮.૦૨.૨૦૧૮ 
િી ચેકીંગશીટિી િકલ રજૂ કરી. આમ અરજદારિે વીજ જોડાણવાળા સ્થળે વીજ પ રવઠો 
મળતો િથી તેમ માિી શકાર્ િહીં.  

૩.૯. અરજદારિે તેઓિી વીજભાર વિારાિી માગંણી અન્દ્વરે્ સમર્ાતંરે વીજભાર વિારો મજૂંર 
કરી આપવામા ંઆવેલ છે. અગાઉ અરજદારિે ૩૦૦ ય ધિટ સરેરાશ વીજ વપરાશ પ્રમાણે 
વીજલબલ આપવામા ંઆવત  ંહત  .ં ત્ર્ારબાદ પ્રધત માસ પ્રધત હોસયપાવર રૂ.૧૮૦x૭૦ હો.પા. = 
રૂ. ૨૫૨૦૦/- ન  ંદ્વદ્વમાધસક સરેરાશ વીજલબલ આપવામા ંઆવે છે.  

૩.૧૦. અરજદારિે તેઓિા વીજલબલિી બાકી પડતી રકમ સદંભે િોટીસ આપવામા ંઆવેલ છે જે 
સામાવાળા વીજ કંપિીિા ધિર્મોન સાર છે.  

૩.૧૧. ફોરમિા તા.૨૮.૦૨.૨૦૧૮ િા હ કમ મ જબ અરજદાર વીજલબલિા ંિાણા ંભરપાઈ કરે ત્ર્ાર 
બાદ હ કમ અન્દ્વરે્િી કાર્યવાહી કરવા જણાવેલ છે. અરજદારે ફોરમિા હ કમ મ જબ 
વીજલબલિા ંબાકી િાણા ંભરપાઈ કરેલ િથી. ગ્રાહક ફરરર્ાદ ધિવારણ ફોરમ અિે ધવદ્ય ત 
લોકપાલ જાહરેિામા િ.ં૨/૨૦૧૧ િી કલમ ૩.૧૭(૮) મ જબ અરજદારે વીજલબલિી ક લ બાકી 
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રકમિા ૩૩% રકમ પણ ભરપાઈ કરેલ િ હોઈ, અરજદારિી હાલિી રજૂઆત માન્દ્ર્ રાખી 
શકાર્ તેમ િથી.    

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સિૂાવણી દરમ્ર્ાિ અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાવાળાિી રજૂઆત અિે રજૂ કરારે્લા 

દસ્તાવેજી પ રાવાઓિે આિારે િીચે મ જબિા ધિણયર્ ઉપર આવ  ંછ.ં 
૪.૧. અરજદાર સામાવાળા વીજ કંપિીન  ંખેતી ધવષર્ક વીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં૩૮૫૪૯/૦૦૯૮૪/૯ 

ભચાઉ તાલ કાિા ગામ ચોબારી ખાતે િરાવે છે. સદર વીજ જોડાણ અન્દ્વરે્ અરજદારે પેરા 
િ.ં૨.૧૦ મા ંદશાયવ્ર્ા મ જબિી દાદ મેળવવા હાલિી રજૂઆત દાખલ કરેલ છે.    

૪.૨. (૧) તા.૦૫.૦૯.૨૦૧૭ િા રોજ અરજદારે ફોરમ સમક્ષ સામાવાળા દ્વારા આપવામા ંઆવેલ 
વધ  રકમિા વીજલબલોિે માફ કરવા તેમજ બળી ગરે્લ મીટરિે બદલવા ફરરર્ાદ દાખલ 
કરેલ.  

 (૨) સામાવાળા વીજ કંપિી દ્વારા વીજ જોડાણિા વીજલબલો વધ  રકમિા આપવામા ં
આવેલ હોઈ સદર વીજલબલો માફ કરાવવા અન્દ્વરે્, તેમજ અરજદારિા ૭૦ હોસયપાવરિા 
વીજભારિા ખેતી ધવષર્ક વીજ જોડાણ માટે વીજ લાઈિ તથા ટ્રાન્દ્સફોમયર અલગથી સ્થાધપત 
કરવા તથા મીટર લગાવવા અરજદારે ફોરમ સમક્ષ તા.૨૩.૧૦.૨૦૧૭ િા રોજ ફરરર્ાદ દાખલ 
કરેલ.  

 (૩) તા.૧૧.૧૦.૨૦૧૭ િા રોજ અરજદારે ફોરમ સમક્ષ પણ ઉપય યક્ત મ દ્દા પરત્વે ફરરર્ાદ 
રજૂ કરેલ.  

૪.૩. ફોરમે હ કમિા પેરા િ.ં૫.૨ મા ંિીચે મ જબ િોંિ કરેલ છે.  
 “પેરા િ.ં૫.૨: અરજદારન  ંમીટર બળી ગરે્લ હોવાથી અરજદારિે આજ સ િી ધિર્મ મ જબ 

એવરેજ બીલ આપવામા ંઆવેલ છે. ગ્રાહક દ્વારા આ લબલ માફ કરવા માટે અરજી કરવામા ં
આવેલ છે. ધિર્મ મ જબ ફોલ્ટી લબલ માફ કરી શકાર્ િહીં. આ સજંોગોમા ંપીજીવીસીએલ 
દ્વારા આપવામા ંઆવેલ એવરેજ લબલ ધિર્મ મ જબ આપવામા ંઆવેલ છે. ગ્રાહક દ્વારા આ 
એરરર્સયવાળુ એવરેજ લબલ ભરપાઈ કરવામા ંઆવ્ર્ા બાદ પીજીવીસીએલ દ્વારા સરવે િ.ં૨૪૬ 
પૈકીમા ંધિર્મ મ જબ ર્ોગ્ર્ ક્ષમતાન  ંટ્રાન્દ્સફોમયર તેમજ મીટર મકૂી આપવાિો હ કમ કરવામા ં
આવે છે.”    

     અરજદારે હાલિી રજૂઆત સાથે ફોરમિા હ કમિી િકલ રજૂ કરેલ િ હોઈ તથા ફોરમિા 
હ કમ અન્દ્વરે્ ગ જરાત ધવદ્ય ત ધિર્તં્રક આર્ોગિા જાહરેિામા િ.ં૨/૨૦૧૧, ફોરમિા હ કમ 
અન્દ્વરે્ ભરવાપાત્ર રકમિા દસ્તાવેજી પ રાવા રજૂ કરેલ િહોતા. અરજદારિે આ અંગ ે
તા.૦૭.૦૪.૨૦૧૮ િા પત્ર દ્વારા જરૂરી દસ્તાવેજો રજૂ કરવા જાણ કરવામા ંઆવેલ. અરજદારે 
તા. ૨૦.૦૪.૨૦૧૮ િા રોજ ફોરમિા હ કમિી િકલ રજૂ કરેલ.  

 અરજદારિી સદર રજૂઆતિે Admission Stage મા ંદાખલ કરી, સદર રજૂઆતિી િોંિણી 
અથેિી  સ િવણી તા.૧૭.૦૫.૨૦૧૮ િા રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 
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૪.૪. ફોરમિા હ કમ અન્દ્વરે્ સામાવાળા વીજ કંપિીિા વીજલબલિા બાકી િીકળતા િાણાિંી સામે 
ભરવાપાત્ર ૩૩% રકમ અરજદારે ભરપાઈ કરી તેિા પ રાવા રજૂ કરેલ િથી. 

 ગ જરાત ધવદ્ય ત ધિર્તં્રક આર્ોગિા જાહરેિામા િ.ં૨/૨૦૧૧ મા ં (ગ્રાહક ફરરર્ાદ ધિવારણ 
ફોરમ અિે લોકપાલ) ધવધિર્મો ૨૦૧૧ મા ંદશાયવેલ જોગવાઈ િીચ ેમ જબ છે.  
ફરરર્ાદીિી રજૂઆતો સ્વીકારવા માટેિી પવૂય શરતો/મર્ાયદાઓ: 

 ૩.૧૭: િીચેિી બિી શરતો સતંોષવામા ંઆવેલ હશે તેવી જ રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.  
 (1) - 

(2) - 
(3) - 
(4) - 
(5) - 
(6) - 
(7) - 

        (8) જરૂરી હોર્ તો ફરરર્ાદીએ ફોરમિા હ કમિા સદંભયમા ંપરવાિેદાર પાસે ૩૩% રકમ 
જમા કરાવી હોર્ અિે કરેલ ચકૂવણીિી સાલબતી રજૂ કરી હોર્. 

૪.૫. અરજદારિી રજૂઆત પરત્વે, સદર કેસિી ધવગતિા merits િે સ્પષ્ર્ાય વગર હાલિી 
રજૂઆતિી પાત્રતાિા મ લ્ર્ાકંિ કરવાિા હતે  સર રજ આતિે Admission Stage પર દાખલ 
કરેલ. ઉપય યક્ત ધિરદિષ્ટ જોગવાઈ ૩.૧૭(૮) અન્દ્વરે્ સ્વીકારવા માટેિી પવૂય શરતો/ મર્ાયદાઓ 
અંગેન  પાલિ થત  ંિ હોઈ, અરજદારિી હાલિી રજૂઆત સ્વીકારવા પાત્ર િથી.  

૪.૬. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૪ મા ંધિરદિષ્ટ કરેલ હકીકત લક્ષમા ંલેતા ંપેરા િ.ં૪.૫ મ જબ હ કમ 
કરવામા ંઆવે છે.              

૪.૭. ખચય અંગ ેકોઇ ચ કાદો િથી. 
૪.૮. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરવામા ંઆવે છે. 
   
 
 
 
         (રદલીપ રાવલ) 
         ધવદ્ય ત લોકપાલ 
          ગ જરાત રાજ્ર્, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૧૧.૦૬.૨૦૧૮. 


