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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૧૦૫/૨૦૧૮ 

અરજદાર : શ્રી કિશોરભાઈ િાનજીભાઈ મિવાણા 
   ગણપતિ ફાટસર,ગણશેનગર-૧૫. 

વઢવાણ-૩૬૩૦૩૦. જી.સરેુન્દ્રનગર.    

રજૂઆત કરિાર: િોઇ હાજર રહ્ય ુનહી.  
 

વિરૂધ્ધ 
 

સામાિાળા : િાર્યપાલિ ઈજનેર 
   પતિમ ગજુરાિ વીજ િંપની લલતમટેડ 
   તવભાગીર્ િચેરી, સરેુન્દ્રનગર-૩૬૩૦૦૧. જી.સરેુન્દ્રનગર. 
રજૂઆત કરિાર: િોઇ હાજર રહ્ય ુનહી. 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, પતિમ ગજુરાિ વીજ િંપની લલતમટેડ, ભાવનગરના ગ્રાહિ ફકરર્ાદ તનવારણ ફોરમની 

ફકરર્ાદ ન.ં૭૭/૨૦૧૮-૧૯ અન્દ્વરે્ અપારે્લ હિુમ ક્રમાિં ૪૮૯૮ િા.૨૪.૧૦.૨૦૧૮ ના હકુ્મથી 
નારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆિ િરેલ છે. જે રજૂઆિને આ િચેરીના િેસ રજીસ્ટરે દાખલ િરી િેસ 
ન.ં૧૦૫/૨૦૧૮ થી નોંધેલ છે. સદર િેસની સનુવણી િા.૨૦.૧૨.૨૦૧૮ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

૨.૦. અરજદારે લેખીિમા ંનીચે મજુબ રજૂઆિ િરી. 
૨.૧. અરજદાર ગ્રાહિ ન.ં૨૪૬૦૨/૦૩૩૯૧/૧થી ઘર વપરાશનુ ં વીજ જોડાણ ધરાવે છે, જેમા ં   

અતનર્તમિ તવજ પરુવઠા અંગે િેમજ મીટર ખામી બાબિે જોરવરનગર પેટા તવભાગીર્ િચેરી 
ખાિે િા.૦૬.૦૬.૨૦૧૮ના રોજ લલેખિ રજૂઆિ િરેલ, પરંત ુ સામાવાળા દ્વારા એિ માસ સધુી 
સદર બાબિમા ં િોઇ િાર્યવાહી િરવામા ં આવેલ નહીં, જેથી અરજદારે સદર બાબિે 
િા.૦૯.૦૭.૨૦૧૮ના રોજ ફોરમ સમક્ષ લલેખિ ફકરર્ાદ િરેલ. 

૨.૨. અરજદારને ફોરમની સનુવણીના અગાઉના કદવસે, એટલે િે િા.૧૬.૧૦.૨૦૧૮ના રોજ,  
સામાવાળા દ્વારા ફકરર્ાદનુ ં તનવારણ િરી આપવામા ંઆવેલ છે િેમ લખી આપવા જણાવેલ, જે 
બાબિમા ં અરજદારે ફકરર્ાદનુ ં તનવારણ થર્ા બાદ સામાવાળાને લલેખિ િાગળમા ં સહી િરી 
આપેલ. 

૨.૩. અરજદારની મળૂ રજૂઆિને ધ્ર્ાનમા ં લઇ સામાવાળા દ્વારા અરજદારના સ્થળ પરનુ ં મીટર 
બદલવામા ંઆવેલ, જે અંગ ેઅરજદારે િોઇ માગંણી િરેલ ન હિી, િથા સદર િામગીરીને ઘણો 
સમર્ તવિવા છિા ંઅરજદારના સ્થળ પરથી બદલાવેલ મીટરની ગતિ િેટલી વધ ુહિી િે અંગ ે
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િોઈ માકહિી/પરુાવા આપેલ નહોિા, જેથી અરજદારને િેટલુ ં નિુશાન થરે્લ િે અંગનેી િોઇ 
તવગિ સામાવાળા દ્વારા આપવામા ંઆવેલ ન હિી. 

૨.૪. અરજદારે મીટરની વધ ુ ગિીને લીધે નોંધારે્લ વધ ુ વીજ વપરાશના િારણ ે થરે્લ આતથિિ 
નિુસાનની રિમ વ્ર્ાજ સકહિ પરિ અપાવવા, િથા ફકરર્ાદના તનરાિરણમા ંબેદરિારી દાખવી 
માનતસિ ત્રાસ આપવા બદલ સામાવાળા સમક્ષ ર્ોગ્ર્ પગલા ંલવેા તવનિંી િરી. 

૩.૦. સામાવાળાએ લેખીિમા ંનીચે મજુબ રજૂઆિ િરી. 
૩.૧. સામાવાળા દ્વારા િા.૨૦.૧૨.૨૦૧૮ના રોજ પત્ર દ્વારા જણાવવામા ં આવેલ િે અરજદારની  

ફરીર્ાદને આધારે સરેુન્દ્રનગર, તવભાગીર્ િચેરી હઠેળ આવિા ંજોરાવર પેટા-તવભાગીર્ િચેરી 

દ્વારા અરજદારનો સપંિય િરી અરજદારની ફકરર્ાદ સબંધેં તનરાિરણ આવેલ હોઈ, આ અંગ ે
સમાધાન થરે્લ છે િેમ જણાવવામા ંઆવેલ. 

૩.૨. અરજદારે િા.૧૯.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ તવદ્યિુ લોિપાલ સમક્ષ લેલખિમા ં જણાવેલ છે િે    

અરજદારના મીટર બાબિની ફકરર્ાદ પરત્વે મીટરનો MRI data િથા મીટરની માકહિી 
સામાવાળા દ્વારા પરૂી પાડવામા ં આવેલ છે. મીટરના સતવિસ વાર્ર િથા વીજ લાઈનના 

મરામિનુ ંિામ સામાવાળા દ્વારા િરી આપવામા ંઆવેલ હોઈ, અરજદારની હાલની ફકરર્ાદ અંગ ે

તનરાિરણ થરે્લ છે.    
    ::: ચકુાદો  ::: 

૪.૦. અરજદારે િરેલ લેખીિ રજૂઆિ િથા સામાવાળાની લેખીિ રજૂઆિ અને રજૂ િરારે્લા 
દસ્િાવેજી પરુાવાઓને આધારે નીચે મજુબના તનણયર્ ઉપર આવુ ંછ.ં 

૪.૧.   પેરા ન.ં ૩.૧ િથા ૩.૨ મા ંદશાયવ્ર્ા મજુબ સામાવાળા િથા અરજદાર વચ્ચે અરજદારની હાલની 

ફકરર્ાદ પરત્વે સામાવાળા દ્વારા જરૂરી િાર્યવાહી િરી અરજદારના પ્રશ્નનુ ં તનરાિરણ િરવામા ં
આવેલ છે, જે અંગે અરજદારે િેઓની હાલની રજૂઆિ પરત્વે િોઈ ફકરર્ાદ રહિેી નથી િે 

મજુબનો જવાબ દાખલ િરેલ છે. સદર સજંોગોમા ંઅરજદારની હાલની રજૂઆિ અંગે અતે્રથી 

િોઈ હિુમ નથી.   

૪.૨. આથી આ રીિે પેરા ન.ં૪.૧ મજુબ હિુમ િરવામા ંઆવે છે. 
૪.૩. ખચય અંગે િોઇ ચિુાદો નથી. 
૪.૪. અરજદારની અરજી/રજૂઆિ આ સાથે ફેંસલ િરવામા ંઆવે છે. 
    
         (કદલીપ રાવલ) 
         તવદ્યિુ લોિપાલ 
          ગજુરાિ રાજ્ર્, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
િા.૨૪.૧૨.૨૦૧૮. 


