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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.ં 110/2018 

અરજદાર : !ી રણછોડભાઈ મોહનભાઈ પટ0લ 
   2.ુપો. લખતર-૩૮૨૭૭૫,લખતર;યા શેર;, ?. @રુ0ABનગર 
    

રFૂઆત કરનાર: કોઈ હાજર ન રFુ.ં  
 

િવHIધ 
 

સામાવાળા : કાયHપાલક ઈજનેર 
   પિJમ Kજુરાત વીજ કંપની Mલિમટ0ડ 
   િવભાગીય કચેર;, @રુ0ABનગર-૩૬૩૦૦૧. 
 

રFૂઆત કરનાર: Ms. B. D. Barot, નાયબ ઈજનેર, પી?વીસીએલ, લખતર પે.િવ.કચેર;. 
::: રFૂઆત::: 

1.0. અરજદાર0, પિJમ Kજુરાત વીજ કંપની Mલિમટ0ડ, ભાવનગરના Wાહક ફYરયાદ િનવારણ 
ફોરમની ફYરયાદ ન.ં૧૧૫/૨૦૧૮-૧૯ અAવયે અપાયેલ [કુમ \માકં ૫૦૯૯  
તા.૦૫.૧૧.૨૦૧૮ ના []ુમથી નારાજ થઈ અ_ે ર`ૂઆત કર0લ છે. c ર`ૂઆતને આ  
કચેર;ના ક0સ ર?dટર0 દાખલ કર; ક0સ ન.ં૧૧૦/૨૦૧૮ થી નeધેલ છે. સદર ક0સની @નુવણી 
૦૩.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

2.0. અરજદાર0 લેMખતમા ંનીચે 2જુબ ર`ૂઆત કર;. 
૨.૧. અરજદાર0 ફોરમના [કુમથી નારાજ થઈ જણાવેલ ક0 વીજ જોડાણ સબંિંધત કાયHવાહ;મા ં

વીજ જોડાણની અર?gુ ંફોમH dવીકારવામા,ં service request બનાવવાની તથા ટ0dટ 
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ર;પોટH dવીકારવાની કાયH hણાલીમા ંસામાવાળા લખતર પેટા-િવભાગીય કચેર; jારા િનયત 
કાયHવાહ; કરવામા ંઆવતી નથી. 

૨.૨. પેરા ન.ં ૨.૧ ની િવગતે અરજદાર0 વkમુા ં જણાવેલ ક0 lપડપmીના ં વીજ જોડાણોમા ં
અરજદારોને/Wાહકોને ઓYફસમા ં વારંવાર ધoા ખાવા પડ0 છે, તેમજ વીજ કંપનીના 
વાયરમેન સાથે dથળ તપાસ કરાવવી પડ0 છે, c બાબતે વાયરમેન jારા વીજ જોડાણ 
મેળવવા અઘYટત નાણાનંી માગંણી કરવામા ંઆવે છે.  

૨.૩. અરજદાર0 lપડપmીના ંવીજ જોડાણો c તે વીજ જોડાણની માગંણી કરનાર વતી વીજ 
જોડાણ મં̀ ૂર; અથq કરવી પડતી કાયHવાહ; તથા સામાવાળા વીજ કંપનીના dટાફ jારા 
માગંવામા ંઆવતી રકમ વગેર0 બાબતે ર`ૂઆત કર;. 

૨.૪. વીજ dથાપન પરના ંટ0dટ ર;પોટH ર`ૂ કરવા sગે સામાવાળા વીજ કંપનીના dટાફ jારા 
ખોટા ટ0dટ ર;પોટH આપવા બાબતની ર`ૂઆત કર;. સામાવાળા વીજ કંપનીના dટાફ, 
@પુરવાઈઝર સૌ સાથે મળ;ને ટ0dટ ર;પોટH ર`ૂ કર0 છે તે 2જુબની પણ ર`ૂઆત કર;. 
વkમુા ંઅરજદાર0 જણાવેલ ક0 સદર ફYરયાદ અથq ફોરમ સમv કાયHવાહ; કરવા અથq સામેલ 
ન થતી હોય તો  c તે સબંિંધત કચેર;ને ફYરયાદ પહeચાડવી જોઈએ. ફોરમે અરજદારની 
સદર ફYરયાદનો િનકાલ કર; [કુમ કર0લ હોઈ તેનાથી નારાજ થઈ હાલની ર`ૂઆત કર0લ 
છે.  

૨.૫. અરજદાર0 જણાવેલ ક0 ઉપxુH]ત ફYરયાદ સબંઘં ેસામાવાળા નાયબ ઈજનેર,લખતર jારા 
Kનુા કરવામા ંઆવેલ છે, cની સામે  ફોરમ સમv ફYરયાદ દાખલ કર0લ છે તથા yરુાવાઓ 
ર`ૂ કર0લ છે. અરજદાર0 અAય વીજ જોડાણો સબંિંધત િવગતો ર`ૂ  કર; જણાવેલ ક0 
સામાવાળા jારા િનયમ 2જુબ કાયHવાહ; કરવામા ંઆવેલ ન હોઈ, Wાહકોને Aયાય મળે તે 
અથq િનણHય કરવા િવનતંી કર;. વkમુા ંઅરજદાર0 જણાવેલ ક0 સદર ફYરયાદ પરzવેની 
િવગતોની કાયHવાહ; લોકપાલ સમv ચાલી શક0 તેમ ન હોય તો c તે સvમ અિધકાર;ને 
મોકલવા અરજદાર0 ન{ અરજ કર;. 

3.0. @નુવણી દર|યાન સામાવાળાએ નીચે 2જુબ ર`ૂઆત કર;. 
3.૧. સામાવાળાએ જણાવેલ ક0 નવા વીજ જોડાણની કામગીર; કંપનીના િનયમ 2જુબ જ 

કરવામા ંઆવે છે, પરં} ુઅ2કુ Yકdસામા ંઅર?કતાH/Wાહકgુ ંલે~ ુબાક; હોઈ, તે sગે dથળ 

પરની તપાસ તથા બાક; લેણાનંી ચકાસણી કરવાની જ�Yરયાત હોય છે. અ2કુ અર?કતાH 

2તૃકોના નામે અર?ઓ કર0 છે અથવા તો અરજદાર રહ0ણાકંના ખોટા દdતાવેજ ઉભા કર; 
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એર;યસH વાળ; જ�યા પર અથવા તો િવવાYદત ��યા પર કને]શનની માગંણી કર0 છે.  

cથી આવા Yકdસામા ં}રંુત ઓનલાઈન ર?d�0શન કરતા ંપહ0લા ંdથળ તપાસ કરવી જ�ર; 

બને છે cથી તેઓના ર?d�0શનની hોસેસ કરવા માટ0 સમય માગંવામા ંઆવે છે. સદર 

િવdતાર પાવરચોર; ઝોન હોઈ ગેરકાયદ0સર ર;તે ખોટા દdતાવેજોને આધાર0 કને]શન ના 

મેળવી લે તે હ0}થુી અ2કુ િવdતારની અર?ઓgુ ંર?d�0શન }રંુત કરવામા ંઆવ}ુ ંનથી, 

અAયથા ર?d�0શન થયા બાદ આવા અર?કતાH ઓYફસમા ંતકરાર ઉભી કર; ન�ુ ંકને]શન 

મેળવવા દબાણ કર0 છે. સદર અરજદાર પોતે ઈલે]�;કલ કોA�ા]ટર છે તથા ઓYફસ 

]|પાઉAડમા ંબેસી અAય અર?કતાH વતી નવા કને]શન sગેની અર?ઓ કરાવતા રહ0 છે 

અને તેઓની પાસેથી મોટ; રકમ વ@લુ કર0 છે. સદર અરજદાર પોતે ઈલે]�;કલ કોA�ા]ટર 

હોઈ તેઓ પાસેથી જ ટ0dટ ર;પોટH dવીકારવાનો આWહ રાખે છે. 

 ૩.૨ પેરા ન.ં૨.૨ ના જવાબમા ંઅરજદાર0 જણા�xુ ંક0  lપડપmી sગેના નવા વીજ જોડાણ   

સvમ અિધકાર;!ીના દાખલાના આધાર0 આપવામા ં આવે છે, cમા ં કોઈપણ �તની 

ગેરર;તી ન થાય તે માટ0 દર0ક અરજદારને માYહતગાર કરવામા ંઆવે છે તથા અરજદારને 

આ બાબતની �ણકાર; મળે તે માટ0 �ણકાર; આપ} ુબોડH પણ સામાવાળાની ઓYફસમા ં

લગાવેલ છે, cથી કોઈપણ અરજદાર આ sગે ફYરયાદ કર; શક0. હાલમા ંસદર અરજદાર0 

કર0લ આvેપ dવીકાર; શકાય તેમ નથી.  

 ૩.૩.   પેરા ન.ં૨.3 ના જવાબમા ંસામાવાળાએ જણા�x ુક0 સદર અરજદાર કોA�ાકટર હોઈ પોતાનો 

�ય�]તગત dવાથH સાધવા આ hકારની અર?ઓ કયાH કર0 છે. દર0ક અર?કતાHની િનયત 

અર?નો સમયસર િનકાલ કરવામા ંઆવે છે. ઓYફસની ગાડ; કંપનીના િનયમ 2જુબ દર0ક 

સબ-Yડિવઝનમા ંઓYફસકામ માટ0 આપવામા ંઆવે છે. સદર કચેર;મા ંપણ ગાડ;નો ઉપયોગ 

ઓYફસકામ માટ0 જ કરવામા ંઆવે છે. સદર h� અરજદારને લાગતો વળગતો નથી, છતા ં

તેઓ અિધકાર; િવ��ધ આરોપો 2કૂ; પોતાનો sગત dવાથH િસ�ધ કરવા માગેં છે. સદર 

અરજદાર jારા નવા વીજ જોડાણ sગેની ઘણી બધી અર?ઓ એક સાથે લાવવામા ંઆવે 

છે,cમા ં2ળૂ અર?કતાHને હાજર રાખવા જ�ર; બનતા હોઈ તેઓને 2ળૂ અર?કતાHને હાજર 

રાખવા જણાવવામા ંઆવે છે, પરં} ુસદર અરજદારને પોતે જ વહ;વટ કરવો હોઈ, 2ળૂ 
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અર?કતાHને ઓYફસથી �ૂર રાખી ગેરમાગq દોરવામા ંઆવે છે, cથી સદર અરજદાર પોતાની 

આદત 2જુબ આ hકારની અર?ઓ કરવા ટ0વાયેલા છે. 

૩.૪. સામાવાળાએ જણા�x ુક0  આર.ટ;.આઈ. sગેની અરજદાર0 માગેંલ માYહતી સામાવાળાએ 

અરજદારને પ_ ન.ં ૧૨૫ તા.૨૯.૦૯.૨૦૧૮થી આપવામા ં આવેલ હતી. અરજદાર0    

જણાવેલ અAય બાબતો ત�ય વગરની છે. 

૩.૫. સામાવાળાએ જણા�x ુક0 `ુનીયર ઈજનેરને નાયબ ઈજનેર jારા @ચૂના આપવામા ંઆવેલ 

છે ક0 ટ0dટ ર;પોટHની ખા_ી કર; c તે િનયમ 2જુબ, ટ0dટ ર;પોટH dવીકારવો. હક;કતમા ં

અરજદારને પોતાના િસવાય અAય કોઈપણ કોA�ાકટરના ટ0dટ ર;પોટH dવીકારવા સામે વાધંો 

હોઈ, આ hકારની ફYરયાદો કરવામા ંઆવે છે. અરજદાર વષH ૨૦૧૫ થી આ hકારની 

સામાવાળા વીજ કંપનીના ઓYફસર િવ��ધની ફYરયાદ કરતા આવેલ છે તથા અAય 

સરકાર; કચેર;ઓ િવ��ધ પણ આ ર;તની ફYરયાદો તથા કોટH ક0સ કરતા રહ0 છે.      

૩.૬. અરજદારની ઉપxુH]ત બાબતો ત�ય વગરની હોઈ, dવીકારવાપા_ નથી.  

  ::: Lકુાદો  ::: 

4.0. @નુવણી દર|યાન અરજદાર0 કર0લ લેMખત ર`ૂઆત તથા સામાવાળાની ર`ૂઆત અને ર`ૂ 
કરાયેલા દdતાવે? yરુાવાઓને આધાર0 નીચે 2જુબના િનણHય ઉપર આ�ુ ં�.ં 

૪.૧.      સામાવાળા jારા પેરા ન.ં૩.૧ મા ંજણા�યા 2જુબ અરજદાર સામાવાળા વીજ કંપનીના 

ઈલે]�;કલ કોA�ા]ટર છે. અરજદાર jારા ર`ૂ કર0લ ફYરયાદ Wાહક સબંિંધત તથા Wાહકને 

વીજળ; સેવા yરૂ; પાડવા સબંિંધત કોઈપણ એક Wાહકને લગતી નથી, પરં} ુWાહકોના/ 

અર?કતાHના સ2હૂ વતી કર0લ હોય તેમ જણાય છે. સદર િવગતે “ફYરયાદ;” sગેની 

�યા�યા c Kજુરાત િવ�તુ િનય_ંક આયોગ, �હ0રનામા ન.ં૨, વષH ૨૦૧૧ 2જુબ ૧.૫(ગ) 

મા ંદશાHવેલ છે cને વચંાણે લઈ શકાય. 

 “ફYરયાદ;” એટલે (ક) પરવાનેદાર સામે ફYરયાદ હોય અને સીધે સીધી ક0 તેમના 

hિતિનિધઓ jારા ફYરયાદ દાખલ કરાવે તેના તેમના કાયદ0સરના વારસો ક0 

ઉ�રાિધકાર;ઓ સYહત કોઈ Wાહક ક0 Wાહકો અથવા (ખ) તે સમયે અમલમા ંહોય તે 

કાયદા અAવયે નeધાયેલ અને Wાહકોના િવશાળ Yહતમા ંફYરયાદ કર; હોય, તેવા કોઈપણ 
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dવૈ��છક Wાહક એસોસીયેશન ક0 એસોસીયેશનો અથવા (ગ) કોઈપણ Wાહક(કો)/ dવૈ��છક 

Wાહક એસોસીયેશન(નો) ક0 �યા ંપરવાનેદાર આવા Wાહક(કો)/ એસોસીયેશન(નો)ની 

ફYરયાદ નeધે નહ� ક0 નeધવામા ંિન�ફળ �ય, અથવા (ઘ) cમgુ ંવીજળ; જોડાણ કાપી 

ના�xુ ંહોય તેવી કોઈ �ય�]ત અથવા(ચ) વીજળ; yરુવઠા માટ0 નવા જોડાણના અરજદાર. 

 હાલની ર`ૂઆત અAવયે ર`ૂ કર0લ િવગતોએ અરજદાર ઉપxુH]ત ‘ફYરયાદ;’ ની �યા�યામા ં

સમાિવ�ટ થતા નથી.  

૪.૨. ફોરમ jારા નeધવામા ંઆવેલ તારણો અAવયે સામાવાળાની લખતર ઓYફસમા ંવહ;વટ; 

િનયમો 2જુબ કામ ન થવા બાબતે અરજદાર0 ર`ૂઆત કર0લ છે cમા ંS.R. બનાવવામા ં

થતા િવલબં, sદાજપ_ આપવામા ંિવલબં, dટાફની વતH~કૂ બાબતનો સમાવેશ થાય છે. 

અરજદાર0 કોઈ ચોoસ Wાહક ક0 કોઈ Wાહકના ક0સ સદંભq ર`ૂઆત કર0લ નથી, cની નeધ 

લઈને ફોરમે ફYરયાદ ર� કર0લ છે. 

૪.૩. પેરા ન.ં ૨.૫ મા ંઅરજદાર0 હાલની ર`ૂઆત ચલાવવાપા_ ન હોય તો c તે સvમ 

અિધકાર; સમv મોકલવા જણાવેલ છે. 

૪.૪. પેરા ન.ં ૪.૧ મા ંદશાH�યા 2જુબ અરજદારનો ‘ફYરયાદ;’ ની �યા�યામા ંસમાિવ�ટ થતો ન 

હોઈ, હાલની ર`ૂઆત dવીકારવાપા_ નથી. અરજદાર0 સદર ફYરયાદ sગે c તે સvમ 

અિધકાર; સમv ર`ૂઆત કરવાની રહ0.              

૪.૫. આથી આ ર;તે પેરા ન.ં૪.૪ 2જુબ [કુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૬. ખચH sગે કોઇ �કુાદો નથી. 
૪.૭. અરજદારની અર?/ર`ૂઆત આ સાથે ફ�સલ કરવામા ંઆવે છે. 
 
 
         (Yદલીપ રાવલ) 
          િવ�તુ લોકપાલ 
                              Kજુરાત રા�ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૨૩.૦૧.૨૦૧૯. 


