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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 

વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

 

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૩૩/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી સલીમ મસુા દરબાર,  

C/o. અલ્લી દરબાર મસુા, મ.ુપો. ઓચ્છણ, તા. િાગરા. જી. ભરૂચ.   

 
   

રજૂઆત કરિાર: શ્રી અલ્લી દરબાર મસુા, અવિકૃત પ્રવતવિવિ  
 

વિરૂધ્િ 

સામાિાળા : િાયબ ઈજિેર, 

દક્ષક્ષણ ગજુરાત િીજ કંપિી ક્ષલવમટેડ, 

પેટા-વિભાગીય કચેરી,  િાગરા. જી. ભરૂચ.  

 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી આર.આર.ચૌિરી, િાયબ ઈજિેર, ડીજીિીસીએલ, િાગરા.  
   શ્રી એસ.બી.રાણા, સી.આસી., ડીજીિીસીએલ, િાગરા. 
 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, દક્ષક્ષણ ગજુરાત િીજ કંપિી ક્ષલવમટેડ, સરુતિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી 

ફરરયાદ િ.ં૨૧૯/૨૦૧૬-૧૭ અન્િયે તા. ૦૩.૦૪.૨૦૧૭ િા રોજ અપાયેલ હકુમથી િારાજ થઇ 
અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૩૩/૨૦૧૭ 
થી િોંિેલ છે. આ કેસિી સિુાિણી તા. ૧૮.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિી. 

૨.૦. સિુાિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર, ગામ ઓરદાણ, તા.િાગરા, જી. ભરૂચ ખાતે  સલીમભાઈ મસુાભાઈ દરબારિા િામે 

ગ્રાહક િ.ં 08804/00120/8 થી ઘર િપરાશનુ ંિીજ જોડાણ િરાિે છે. 
૨.૨. અરજદારનુ ંસદર ઘર િપરાશનુ ં વમટર િર્ષ ૨૦૧૧ સિુી ઘરિી અંદર લગાિિામા ંઆિેલ 

હતુ ંજેનુ ંિાચંિ ૩૦૬૪ મજુબ િીજબીલ ભરપાઈ કરિામા ંઆિેલ. સદર વમટર સામાિાળા 
દ્વારા ઘરિી બહાર લગાડિામા ંઆિેલ જેમા ંિાચંિ ૭૫૭ યવુિટ હત ુ.ં અરજદારે સદર િીજ 
જોડાણમા ંિીજ િપરાશ પેટે વમટરિા િાચંિ ૩૦૬૪ સિુી તમામ િીજબીલો ભરેલા ંહતા,ં જેમા ં
સામાિાળા દ્વારા સદર મીટરિા ૭૫૭ યવુિટન ુબીલ ખોટી રીતે આપિામા ંઆિેલ છે. ત્યારબાદ 
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અરજદારિી સહી િગર સદર વમટર બદલી િાખંિામા ંઆિેલ છે. સદર વમટર બદલતી િખતે 
અરજદારિા ંમાતશુ્રીિી સહી કરાિી સામિાળા દ્વારા વમટર બદલિામા ંઆિેલ છે. સદર વમટર 
બદલ્યા બાદ લેબોરેટરીમા ંપરીક્ષણ પણ કરિામા ંઆિેલ િથી. અરજદારિા સદર વમટરમા ં
વમટર િાચંિિી ભલૂ હોઈ, તે બાબતે અરજદારિે લેબોરેટરીમા ં હાજર રાખેલ િ હોઈ, 
અરજદારિે અન્યાય કરિામા ંઆિેલ છે.  

૨.૩. ફોરમ દ્વારા તા.૦૩.૦૪.૨૦૧૭ િા રોજિી ફરરયાદ અંગે સિુાિણી કરિામા ંઆિેલ, પરંત ુઆ 
અંગે કોઈ ન્યાયીક વિણષય કરિામા ંઆિેલ િથી.  

૨.૪. અરજદારનુ ંસદર વમટર િર્ષ ૧૯૯૬ થી િર્ષ ૨૦૧૧ સિુીમા ં૭૫૦ યવુિટિો જ િપરાશ થયેલ 
હોઈ, અિે દર બે મરહિે વમવિમમ ૫૦ થી ૬૦ યવુિટનુ ંિીજબીલ આિેલ હોઈ, આ રીતે િર્ષ 
૨૦૧૧ સિુી ૩૦૬૪ યવુિટિા િીજબીલિા ંિાણા ંભરપાઈ કરેલ છે. આમ, આ રીતે એ જ 
વમટરમા ં૭૫૦ યવુિટનુ ંિીજબીલ સામાિાળા દ્વારા આપિામા ંઆિેલ છે, જે ખરેખર ખોટંુ હોઈ, 
અરજદારિે અન્યાયકતાષ છે. 

૨.૫. સામાિાળા દ્વારા િર્ષ ૨૦૧૩ મા ં પણ અરજદારનુ ં સદર િીજ જોડાણનુ ં વમટર બદલિામા ં
આિેલ છે, ત્યારે પણ અરજદારિે કોઈ જાણકારી કે સહી િગર વમટર બદલિામા ંઆિેલ. 
આમ, વમટરમા ંિોંિાયેલ રીરડિંગિી ભલૂો છૂપાિિા માટે અરજદારિે અન્યાય કરિામા ંઆિેલ 
છે. સામાિાળા કમષચારીિી ભલૂોિે બચાિિા અરજદાર સાથે અન્યાય કરિામા ંઆિેલ છે. 

૨.૬. અરજદારે િીચે મજુબિા ંિીજ-બીલિી િકલ રજૂ કરી. 
Sr. 
No. 

Billing month Present 
reading 

Past 
reading 

Diff. Status 

1 Aug.-Sept. Billed in Oct.09 3064 3064 00  

2 Aug.-Sept. Billed in Oct.10 3064 3064 00  

3 Dec.-Jan. Billed in Feb.11 3064 3064 00  

4 Aug.-Sept. Billed in Oct.11 752 742 10  

5 Oct.-Nov., Billed in Dec.11 757 752 05  

6 Dec.-Jan. Billed in Feb.12 757 757 00  

7 Apr.-May Billed in June,12 757 757 00  

8 June-July  Billed in August,12 772 757 15  

9 Dec.-Jan. Billed in Feb.16 160 160 00  

10 Apr.-May Billed in June,16 160 160 00  

11 June-July  Billed in August,16 160 160 00  

12 Aug.-Sept. Billed in Oct.16 160 160 00  

 
૨.૭. સિુાિણીિા અંતે અરજદારે જણાિેલ કે અરજદારિી સદર રજૂઆત માન્ય રાખી ન્યાય આપિા 

વિિતંી કરી. 
૩.૦. સિુાિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. પેરા િ.ં૨.૧ મા ંદશાષવ્યા મજુબ, અરજદાર ઘર િપરાશ હતે ુમાટે 0.5 KW કરારીત િીજભારનુ ં

િીજ જોડાણ તા.૨૪.૦૨.૧૯૯૬ થી િરાિે છે. 
૩.૨. અરજદારિી હાલિી ફરરયાદ િર્ષ ૨૦૧૧ મા ંસદર િીજ જોડાણિાળુ િીજ વમટર બદલાવ્યા 

બાદ આપિામા ંઆિેલ િીજબીલ તથા વમટરિા રીરડિંગ બાબતિી છે.  
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૩.૩. અરજદારનુ ંવમટર December-January,2011 billed in February,2011 દર્યાિ વમટરમા ં૩૦૬૪ 
યવુિટ જોિા મળેલ. ત્યારબાદ February-March,2011 billed in April,2011 ક્ષબલીંગિા  
સમયગાળામા ંસદર વમટર બદલિામા ંઆિેલ. સદર વમટર બદલતી િખતિો કોઈ જાતિો 
રેકોડષ હાલમા ંહયાત િથી.  

૩.૪. અરજદારનુ ં સદર વમટર બદલ્યા બાદ February-March,2011 billed in April,2011 િા 
સમયગાળાિા ક્ષબલીંગ વપરીયડમા ંઅરજદારિે ૯૯૯૯-૩૦૬૪ = ૬૯૩૫ + િિા વમટરનુ ંિાચંિ 
(૬૭૭) = ૭૬૧૩ યવુિટનુ ંિીજબીલ આકારિામા ંઆિેલ હતુ.ં સદર ક્ષબલીંગ દર્યાિ ૬૯૩૫ 
યવુિટિા િીજબીલિી રકમ જે તે ક્ષબલીંગ વપરીયડમા ંજમા આપિામા ંઆિેલ હતી, જે અંગે 
સામાિાળા દ્વારા Consumer Personal Ledger િી િકલ રજૂ કરિામા ંઆિી.  

૩.પ. અરજદારનુ ંિીજ વમટર ત્યારબાદ તા.૧૦.૦૯.૨૦૧૩ િા રોજ બદલિામા ંઆિેલ. જે સમયે 
જુિા િીજ વમટરમા ં૮૩૭.૫ યવુિટ િોંિાયેલ માલમુ પડલે. 

૩.૬. અરજદારિા િીજ સ્થાપિ પરિી ચકાસણી તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૭ િા રોજ કરિામા ંઆિેલ ત્યારે 
વમટરનુ ંરીરડિંગ ૧૬૦ યવુિટ જોિા મળેલ. સદર િીજ જોડાણિાળુ અરજદારનુ ંમકાિ મોટેભાગે 
બિં હાલતમા ંજોિા મળેલ છે. 

૩.૭. અરજદારિા િીજસ્થાપિ પરિો િીજ િપરાશ િીચે મજુબ છે.  
Sr. 
No. 

Billing month Present 
reading 

Past 
reading 

Diff. Status 

1 Oct. Billed in Nov.10 3064 3064 00  

2 Nov. Billed in Dec.10 3064 3064 00  

3 Dec.-Jan. Billed in Feb.11 3064 3064 00  

4 Feb.-Mar. Billed in Apr.11 677 3064 7613 C 

5 Apr.-May Billed in June,11 677 677 00  

6 June-July  Billed in August,11 742 677 65  

7 Aug.-Sept. Billed in Oct.11 752 742 10  

8 Oct.-Nov., Billed in Dec.11 757 752 05  

9 Dec.-Jan. Billed in Feb.12 757 757 00  

10 Feb.-Mar. Billed in Apr.12 757 757 00  

11 Apr.-May Billed in June,12 757 757 00  

12 June-July  Billed in August,12 772 757 15  

13 Aug.-Sept. Billed in Oct.12 782 772 10  

14 Oct.-Nov., Billed in Dec.12 782 782 00  

15 Dec.-Jan. Billed in Feb.13 812 782 30  

16 Feb.-Mar. Billed in Apr.13 827 812 15  

17 Apr.-May Billed in June,13 827 827 00  

18 June-July  Billed in August,13 827 827 00  

19 Aug.-Sept. Billed in Oct.13 005 000 15 C 

20 Oct.-Nov., Billed in Dec.13 15 05 10 C 

21 Dec.-Jan. Billed in Feb.14 15 15 10 L 

22 Feb.-Mar. Billed in Apr.14 85 15 70  

23 Apr.-May Billed in June,14 125 85 40  

24 June-July  Billed in August,14 130 125 05  

25 Aug.-Sept. Billed in Oct.14 135 130 05  

26 Oct.-Nov., Billed in Dec.14 155 135 20  
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27 Dec.-Jan. Billed in Feb.15 155 155 00  

28 Feb.-Mar. Billed in Apr.15 160 155 05  

29 Apr.-May Billed in June,15 160 160 00  

30 June-July  Billed in August,15 160 160 00  

31 Aug.-Sept. Billed in Oct.15 160 160 00  

32 Oct.-Nov., Billed in Dec.15 160 160 00  

33 Dec.-Jan. Billed in Feb.16 160 160 00  

34 Feb.-Mar. Billed in Apr.16 160 160 00  

35 Apr.-May Billed in June,16 160 160 00  

36 June-July  Billed in August,16 160 160 00  

37 Aug.-Sept. Billed in Oct.16 160 160 00  

38 Oct.-Nov., Billed in Dec.16 160 160 00  

39 Dec.-Jan. Billed in Feb.17 160 160 00  

 

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સિૂાિણી દર્યાિ અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાિાળાિી રજૂઆત અિે રજૂ કરાયેલા 

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આિારે િીચે મજુબિા વિણષય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. અરજદારિી હાલિી રજૂઆત ગ્રાહક િ.ં ૦૦૮૮૦૪/૦૦૧૨૦/૮ િા ઘર િપરાશિા િીજ 

જોડાણનુ ં વમટર િર્ષ ૨૦૧૧ મા ંબદલિામા ંઆિેલ, સદર વમટર મકાિિી અંદરિા ભાગથી  
બહારિી બાજુ બેસાડિામા ંઆવ્યુ ંતે િખતે િોંિાયેલ વમટરિા િાચંિ તથા િીજ િપરાશિા 
યવુિટિે લગતી ફરરયાદ છે. અરજદાર જણાિે છે કે સદર મકાિ ઘણા િર્ોથી બિં છે.  

અરજદારે પેરા િ.ં ૨.૬ મા ંદશાષિેલ વિગતો મજુબિા િીજબીલોિી િકલ રજૂ કરી.  

૪.૨. પેરા િ.ં ૩.૩ મા ંદશાષવ્યા મજુબ અરજદારનુ ંિીજ વમટર સામાિાળા દ્વારા બદલિામા ંઆિેલ 
છે જે અંગેિા કોઈ દસ્તાિેજી પરુાિા રજૂ કરિામા ંઆિેલ િથી. સામાિાળા દ્વારા Consumer 

Ledger, PRT 145 િી િકલ રજૂ કરેલ છે.  

૪.૩. Consumer Ledger િી રકમિા અભ્યાસ દ્વારા ફક્ષલત થાય  છે કે સામાિાળા દ્વારા February-

March,1999 billed in April,1999 થી  December-January,2011 billed in February,2011 સિુી 
મીિીમમ બીલ ઘર િપરાશિા હતે ુમાટે આપિામા ંઆિેલ જણાય છે. February-March,2011 

billed in April,2011 િા Billing દર્યાિ સદર વમટર સામાિાળા દ્વારા બદલિામા ંઆિેલ હોઈ, 
સામાિાળા દ્વારા ‘Meter change’ નુ ંસ્ટેટસ PRT-145 મા ંદશાષિેલ છે. ફોરમિા હકુમિા તારણ 
િ-ં૩ મા ં િોંધ્યા મજુબ અરજદારિે February-March,2011 billed in April,2011 િા 
સમયગાળાિા billing period મા ંવમટર બદલ્યા બાદ િિા વમટરમા ંિોંિાયેલ યવુિટ અન્િયે 
૬૭૭ યવુિટનુ ં િીજબીલ રૂ. ૨૯૮૦.૮૯ નુ ં આપિામા ં આિેલ છે. અરજદારનુ ં સદર િીજ 
જોડાણનુ ંવમટર તા.૧૦.૦૯.૨૦૧૩ િા રોજ વમટરિા િાચંિ ૮૩૭.૫ યવુિટ મજુબ બદલિામા ં
આિેલ, જે અંગે સામાિાળાએ Meter replacement Register મા ંસદર વમટર બદલ્યા બાબતિી 
વિગત દશાષિતો પરુાિો રજૂ કરેલ છે.  
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 PRT-145 મા ંAugust-September,2013 billed in October,2013 િા Billing સમયગાળામા ંસદર 
વમટર બદલિામા ંઆિેલ છે, તે અંગે દશાષિિામા ંઆિેલ છે. અરજદારિા Consumer Ledger, 

PRT-145 િો અભ્યાસ કરતા ં February-March,2011 billed in April,2011 િા Billing 

સમયગાળામા ં આપેલ િીજબીલ ત્યારબાદિા ંસમયગાળાથી િીજબીલ ભરતા આિેલ હોય 
તેમ જણાત ુ ં િથી. December-January,2017 billed in February,2017 િા િીજબીલિા 
સમયગાળાિા અંતે અરજદારિા ખાતે રૂ.૧૧૯૦૨.૯૧ બાકી દશાષિેલ છે. સામાિાળા દ્વારા સદર 
િીજ જોડાણિા િીજબીલિા ંિાણા ંિસલુિા કોઈ કાયષિાહી કરેલ હોય તેિા કોઈ પરુાિા રજૂ 
કરેલ િથી.  

૪.૪. સામાિાળા દ્વારા પેરા િ.ં ૩.૬ મા ંદશાષવ્યા મજુબ સદર િીજ જોડાણિી ચકાસણી પ્રોફોમાષ-૧૫ 
તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૭િા રોજ કરી અિે સદર મકાિ બિં હાલતમા ંહોિાિી િોંિ કરેલ છે.  

૪.૫. અરજદારે સદર ઉપયુષક્ત િીજ જોડાણિા ગ્રાહકનુ ં કુલમખુત્યારિામુ ં૦૭.૦૯.૨૦૧૧ િા રોજ 
કરેલ છે, તેિી િકલ રજૂ કરી. સદર િીજ જોડાણિા વમટર, કે જે February-March,2011 billed 

in April,2011 િા સમયગાળામા ંબદલિામા ંઆિેલ છે, જે અંગેિા િીજ િપરાશ તથા વમટર 
સબંવંિત ફરરયાદ ઘણા લાબંા સમય બાદ કરેલ છે.  

 ફોરમિા હકુમ અન્િયે િોંિિામા ં આિેલ તારણો અન્િયે અરજદારિી સદર ફરરયાદ રદ્દ 
કરિામા ંઆિે છે. 

૪.૬. ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમ અિે લોકપાલ વિવિયમો, 
2011, જાહરેિામા િ.ં ૨/૨૦૧૧ િી ફરરયાદ રજૂ કરિાિી મયાષદાઓ/પિૂષશરતો કલમ ૨.૩૦(૩) 
મજુબ પણ અરજદારિી હાલિી સદર ફરરયાદ ફોરમ સમક્ષ પાત્રતા િરાિતી િ હોઈ, ફોરમે 
અરજદારિી સદર ફરરયાદ રદ્દ કરેલ છે. ફોરમ દ્વારા કરિામા ંઆિેલ સદર હકુમમા ંકોઈ વિકે્ષપ 
િ કરતા,ં ફોરમિો સદર હકુમ માન્ય રાખિામા ંઆિે છે.       

૪.૭. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૫ અિે ૪.૬ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૮. ખચષ અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૯. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
         
 
 
 
 

         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 

          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 

તા. ૩૧.૦૫.૨૦૧૭ 


