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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.ં 98/2018 

અરજદાર : !ી દ$લીપગર રામગર ભવાનગર રામદતી 
   /ુ.ંગાધંવી-૩૬૧૩૧૫ 

      તા. ક8યાણ;રુ. <. દ=વ>મુી ?ારકા 
 

રFૂઆત કરનાર: !ી રોAહતગર નિવનગર રામદતી, અિધEૃત Gિતિનિધ 
    

િવHIધ 
 

સામાવાળા : કાયHપાલક ઈજનેર 
   પિLમ Mજુરાત વીજ કંપની Nલિમટ=ડ 
   િવભાગીય કચેર$, ?ારકા-૩૬૧૩૩૫  
   <. દ=વ>મુી ?ારકા. 
 

રFૂઆત કરનાર: !ી ક=.એ.ઓઝા, નાયબ ઈજનેર, પી<વીસીએલ, ક8યાણ;રુ પે.િવ.કચેર$. 
::: રFૂઆત::: 

1.0. અરજદાર=, પિLમ Mજુરાત વીજ કંપની Nલિમટ=ડ,રાજકોટના Wાહક ફAરયાદ િનવારણ ફોરમની 
ફAરયાદ ન.ં૩૭/Zવા.૦૨/૨૦૧૮-૧૯ અ_વયે અપાયેલ `કુમ aમાકં ૯૨૨૯-૧ તા.૦૫.૧૦.૨૦૧૮ના 
`Zુમથી નારાજ થઈ અcે રdૂઆત કર=લ છે. h રdૂઆતને આ કચેર$ના ક=સ ર<iટર= દાખલ કર$ 
ક=સ ન.ં૯૮/૨૦૧૮થી નkધેલ છે. સદર ક=સની lનુવણી ૧૩.૧૨.૧૮ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

2.0. lનુવણી દરmયાન અરજદાર= નીચે /જુબ રdૂઆત કર$. 
૨.૧. અરજદાર, ક8યાણ;રુ તાnકુાના ગાધંવી ગામ ખાતે તેઓની માNલક$ની oુકાન ધરાવે છે, hમા ં

પાન તથા પચંરને લગતી કામગીર$ કર= છે. તા. ૨૭.૧૧.૨૦૧૪ ના રોજ અરજદાર= q.૧૦૦/- 
ભરપાઈ કર$ નવા વીજ જોડાણની અર<ની નkધણી કરાવેલ. સામાવાળા ?ારા પાઠવવામા ંઆવેલ 
tદાજપcની રકમ q.૪૧૨૬/- તા.૦૫.૦૧.૨૦૧૫ના રોજ Receipt No.XW173084, 

No.YO662006 and  No.YO662005 થી અરજદાર= ભરપાઈ કર=લ. સદર અર< /જુબuુ ંવીજ 
જોડાણ અરજદારને આપવામા ંઆવેલ નથી. 
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૨.૨. tદાજપcના ંનાણા ંભરપાઈ કયાH બાદ એક માસમા ંવીજ જોડાણ આપવાનો િનયમ હોવા છતા ં
તેમજ સામાવાળા વીજ કચેર$મા ંઅનેક વખત મૌNખક wણ/રdૂઆત કર=લ હોવા છતા ંપણ વીજ 
જોડાણ ચાn ુકરવામા ંઆવેલ નથી.  

૨.૩. િનયત સમય મયાHદામા ંવીજ જોડાણ આપેલ ન હોઈ, તેમજ અરજદારને વીજળ$ની જqર$યાત 
ઉપyiથત થતા,ં વીજચોર$ની ફરજ સામાવાળાએ પાડ=લ છે. અરજદારની oુકાન પર વીજ ચેAકzગ 
દરmયાન વીજચોર$ કરતા માnમુ પડતા ંતા.૨૫.૦૨.૨૦૧૬ ના રોજ સામાવાળાએ આપેલ નોટ$સ 
/જુબની રકમ q.૨૬,૨૮૬.૯૬ તથા q.૧૦૦૦/- કmપાઉ_ડ$ગ ચા{ સAહતની રકમ માથંી અરજદાર= 
q.૧૫,૦૦૦/- તા.૧૭.૧૦.૧૬ ના રોજ પહkચ ન.ં XC997182 થી તથા q.૯,૫૦૦/- તા.૧૮.૦૧.૧૮ 
ના રોજ પહkચ ન.ં WO974126 થી ભરપાઈ કર$ આપેલ છે. q.૧૦૦૦/- તથા q.૧૭૯૦/- 
તા.૧૯.૦૧.૧૮ ના રોજ Receipt No.WO974231 and No.WO974232 થી ભરપાઈ કર$ આપેલ છે. 
તેમ છતા ંપણ સામાવાળા ?ારા વીજ મીટર લગાવી વીજ જોડાણ આપવામા ંઆવેલ નથી. 

૨.૪. અરજદાર= સામાવાળા વીજ કંપનીના કમHચાર$ તથા iટાફ G|યે વીજ જોડાણ આપવા પૈસા/લાચં 
tગેના આ~ેપ લગા�યા અને જણાવેલ ક= છે8લા cણ વષHથી યેનક=ન Gકાર= અરજદારને હ=રાન 
કર$ વીજ જોડાણ આપવામા ંઆવ�ુ ંનથી. 

૨.૫. ફોરમ ?ારા કરવામા ંઆવેલ `કુમ અ_વયે અરજદારને વીજ જોડાણ આપવા tગે સામાવાળા ?ારા 
કોઈ કાયHવાહ$ કરવામા ંઆવેલ નથી તથા કlરુવાર કમHચાર$ સામે કોઈ કાયHવાહ$ ક= િશ~ા|મક 
પગલા ંલેવામા ંઆવેલ નથી. અરજદારને આપેલ વીજચોર$ના ;નુ: વીજNબલમા ંરાહત આપવામા ં
આવેલ નથી તથા માફ કરવામા ંઆવેલ નથી. 

૨.૬. અરજદાર= નીચે /જુબ દાદ માગંી. 
(૧) સામાવાળાની ક8યાણ;રુ કચેર$ ?ારા અરજદારને �ા કારણોસર વીજ જોડાણ આપેલ 

નથી તે tગેનો લેNખત �લુાસો અપાવવો. 
(૨) િનયત સમય મયાHદામા ંવીજ જોડાણ આપેલ ન હોઈ, અરજદારને થયેલ માનિસક તેમજ 

આિથ�ક uકુસાન tગે વળતર અપાવ�ુ.ં  

(૩) સમય મયાHદામા ંવીજ જોડાણ ચાn ુકર=લ ન હોઈ સામાવાળા વીજ કચેર$ના જવાબદાર 
અિધકાર$ની સામે િશ~ા|મક કાયHવાહ$ કરવી. અરજદારને વીજNબલમા ંમાફ$/રાહત tગે 
જqર$ `કુમ કરવો. 

3.0. lનુવણી દરmયાન સામાવાળાએ નીચે /જુબ રdૂઆત કર$. 
૩.૧. અરજદાર= તા.૦૬.૧૨.૨૦૧૮ના પcની સાથે ફોરમ રાજકોટ સમ~ કર=લ રdૂઆતની નકલ તથા 

ફોરમના �કુાદાની નકલ રdૂ કર$ અને તે /જુબ અરજદારની સદર ફAરયાદની િવગતોને �યાને 
લેવા જણાવેલ. 

૩.૨. પેરા ન.ં ૨.૧ મા ં દશાHવેલ નવા વીજ જોડાણની અર<ના tદાજપcના ં નાણા ં અરજદાર= 
તા.૦૫.૦૧.૨૦૧૫ના રોજ ભરપાઈ કર=લ. સદર વીજ જોડાણ માટ= હળવા દબાણની વીજ લાઈન 
ઉભી કરવી જqર$ હતી, hના કારણે સદર વીજ જોડાણ ચાn ુકરવામા ં િવલબં થયેલ હશે તેમ 
સામાવાળાએ lનુવણી દરmયાન જણા��ુ.ં 



  Case No.98/2018 

  Page 3 of 4 
 

૩.૩. તા.૨૫.૦૨.૨૦૧૬ના રોજ અરજદાર વીજ જોડાણની માગંણીવાળ$ જ�યાએ ન<કના હળવા 
દબાણની વીજ લાઈનના થાભંલેથી ડાયર=Zટ વીજ જોડાણ લઈ વીજચોર$ કરતા માnમુ પડ=લ 
હતા, h tગે ચેAકzગ શીટ ન.ં૪૩૯ ની નકલ સામાવાળાએ રdૂ કર=લ. તા.૨૫.૦૨.૨૦૧૬ના રોજ 
સામાવાળા ?ારા અરજદારને વીજળ$ અિધિનયમ,૨૦૦૩, કલમ ન.ં૧૩૫ હ=ઠળ વીજચોર$ના Mનુા 
tગેuુ ં ;રુવણી વીજNબલ q.૨૬,૨૮૬.૯૬ આકારવામા ં આવેલ. સદર વીજચોર$ના ;રુવણી 
વીજNબલના નાણા ંઅરજદાર ?ારા cણ હ�તામા ંનીચે /જુબ ભરપાઈ કરવામા ંઆવેલ. 

 (1) Rs.15000/- Receipt No. XC-997182 dated 17.10.16. 

 (2) Rs. 9500/- Receipt No. WO-0974126 dated 18.01.18 
          (3) Rs.17900 and compounding charge Rs.1000/- Receipt No.WO-974231 

and WO-974232  dated 19.01.18.  
૩.૪. અરજદાર ?ારા વીજચોર$ના નાણા ં ભરપાઈ કરાયા બાદ સામાવાળા ?ારા વીજ જોડાણની 

માગંણીવાળા iથળે બે થી cણ વખત વીજ મીટર લગાવવા અથ� કો_�ાZટરના માણસોને મોકલવામા ં
આવેલ પરં� ુઅરજદારની oુકાન બધં માnમુ પડ=લ અને અરજદારનો સપંકH થયેલ ન હોઈ, 
અરજદારની માગંણી /જુબuુ ંવીજમીટર iથાિપત કર$ શકાયેલ ન હ� ુ.ં 

૩.૫. તા.૨૯.૦૫.૧૮ ના રોજ અરજદારની માગંણી /જુબની વીજ જોડાણવાળ$ જ�યાએ અરજદાર ફર$થી 
વીજચોર$ કરતા માnમુ પડ=લ, h અuસુધંાને, વીજળ$ અિધિનયમ,૨૦૦૩ની કલમ ૧૩૫ હ=ઠળ 
વીજચોર$uુ ં;રુવણી વીજNબલ q.૮૬,૯૩૯.૨૫ તથા કmપાઉ_ડ�ગ ચા{ પેટ= q.૨૦૦૦/- uુ ંવીજNબલ 
અરજદારને આપવામા ંઆવેલ. સદર વીજNબલની રકમ અરજદાર= આજAદન lધુી ભરપાઈ કર=લ 
નથી, hથી પેરા ન.ં૨.૧ મા ંદશાHવેલ અરજદારuુ ંવીજ જોડાણ આપવામા ંઆવેલ નથી. સદર 
;રુવણી વીજNબલના ંનાણા ંઅરજદાર ?ારા ભરપાઈ કરવામા ંઆવશે |યાર બાદ તેમuુ ંવીજ જોડાણ 
ચાn ુકરવામા ંઆવશે. 

૩.૬. તા.૧૪.૧૨.૧૮ ના રોજ સામાવાળાએ ઉપ�ુHZત વીજચોર$ ક=સ tગે દાખલ કરવામા ંઆવેલ FIR  
ની નકલ રdૂ કર$.  

:::Lકુાદો::: 

4.0. lનુવણી દરmયાન અરજદાર= કર=લ રdૂઆત તથા સામાવાળાની રdૂઆત અને રdૂ કરાયેલા 
દiતાવે< ;રુાવાઓને આધાર= નીચે /જુબના િનણHય ઉપર આ�ુ ં�.ં 

૪.૧. પેરા ન.ં૨.૧ મા ંદશાHવેલ નવા વીજ જોડાણની અર< અ_વયે તા.૦૫.૦૧.૨૦૧૫ ના રોજ અરજદાર= 
tદાજપcના ંનાણા ંભરપાઈ કર=લ છે તથા તા.૦૩.૦૮.૨૦૧૫ના રોજ ટ=iટ ર$પોટH રdૂ કર=લ છે. 
સામાવાળાના જણા�યા /જુબ સદર વીજ જોડાણ ચાn ુકરવા માટ= હળવા દબાણની વીજલાઈન 
iથાિપત કરવી પડ= તેમ હોવાના કારણોસર સદર વીજ જોડાણ ચાn ુકર$ શકાયેલ નથી. સદર 
વીજલાઈન �ાર= iથાિપત કર$ તેનો િવગતવાર ર$પોટH સામાવાળાએ રdૂ કર=લ નથી. 
તા.૦૩.૦૮.૨૦૧૫ના રોજ અરજદાર ?ારા વીજ જોડાણની માગંણીવાળા iથળ પર વાયર�ગ કામ 
;ણૂH કયાH tગેનો ટ=iટ ર$પોટH રdૂ કર=લ છે, તેમ છતા ંપણ સદર માગંણીવા� વીજ જોડાણ 
સામાવાળા ?ારા Gથમ વીજચોર$ tગેની ચેAકzગની તા.૨૫.૦૨.૨૦૧૬ lધુી iથાિપત કરવામા ં
આવેલ નથી, તેમજ તે tગેના ંકોઈ કારણો સામાવાળા ?ારા રdૂ કરવામા ંઆવેલ નથી. 
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૪.૨. પેરા ન.ં ૩.૪ મા ંદશાH�યા /જુબ Gથમ વીજચોર$ના ક=સના ;રુવણી વીજNબલના ંનાણા ંભરપાઈ 
કરાયા બાદ, અરજદારના માગંણીવાળા iથળે વીજમીટર iથાિપત કરવા/વીજ જોડાણ ચાn ુકરવા 
tગેની કાયHવાહ$ કરવા અથ�ના કોઈ દiતાવે< ;રુાવા સામાવાળાએ રdૂ કર=લ નથી. 

૪.૩. અરજદાર= તેઓની રdૂઆતના સદંભ� વીજચોર$ tગેની બાબત ક�લૂ કર=લ છે. સામાવાળા ?ારા 
પણ પેરા ન.ં૩.૬ મા ં દશાH�યા /જુબ વીજચોર$ tગે FIR દાખલ કરવામા ં આવેલ છે. 
તા.૨૯.૦૫.૨૦૧૮ના ચેAકzગ અ_વયે વીજચોર$ના ;રુવણી વીજNબલના ંનાણા ંઅરજદાર= ભરપાઈ 
કર=લ નથી h કારણોસર સામાવાળાએ અરજદારuુ ંવીજ જોડાણ ચાn ુકર=લ નથી. 

૪.૪. ફોરમ ?ારા તા.૦૫.૧૦.૨૦૧૮ના `કુમ અ_વયે વીજ જોડાણ આપવા tગેની કાયHવાહ$ના  
અuસુધંાને h તે કlરુવાર કમHચાર$ સામે કડક  િશ~ા|મક કાયHવાહ$ કરવા આદ=શ કરવામા ંઆવેલ 
છે. વીજ જોડાણ આપવા tગેની સામાવાળાની કાયHપ�ધિત અ_વયે થયેલ િવલબં tગે 
સામાવાળાને સદર બાબતે �યાન દોરવામા ંઆવે છે. અરજદાર ?ારા પણ પેરા ન.ં૨.૬ મા ંદશાH�યા 
/જુબ કlરુવાર સામે િશ~ા|મક કાયHવાહ$ કરવા tગે દાદ માગેંલ છે. સામાવાળાને આથી આદ=શ 
કરવામા ંઆવે છે ક=  ફોરમના `કુમuુ ં�iુતપણે પાલન કર$ તેની કાયHવાહ$ની નkધ Aદન ૬૦ મા ં
આ કચેર$ને મોકલવી. 

૪.૫. પેરા ન.ં૨.૬(૩) મા ં  દશાHવેલ અરજદારની વીજચોર$ના ;રુવણી વીજNબલની દાદ tગેની  
રdૂઆત, વીજળ$ અિધિનયમ,૨૦૦૩ની કલમ ન.ં૧૩૫ tતગHત હોઈ, Mજુરાત િવ�તુ િનયમન 
આયોગના wહ=રનામા ન.ં૨/૨૦૧૧ની કલમ ૨.૩૦(ii)  અ_વયે, િવ�તુ લોકપાલને અપાયેલ    
સતાની qએ િનણHય કરવાપાc નથી.    

૪.૬. આથી આ ર$તે પેરા ન.ં૪.૪ તથા ૪.૫ /જુબ `કુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૭. ખચH tગે કોઇ �કુાદો નથી. 
૪.૮. અરજદારની અર</રdૂઆત આ સાથે ફ�સલ કરવામા ંઆવે છે. 
    
 
 
         (Aદલીપ રાવલ) 
         િવ�તુ લોકપાલ 
          Mજુરાત રા�ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૦૩.૦૧.૨૦૧૯. 


