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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 

વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૨૯/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી પ્રહલાદભાઈ મફતભાઈ પટેલ 

   પ્લોટ િ.ં ૮૨૪/૧૦, રોડ િ.ં ૮, જી.આઈ.ડી.સી., સચીિ, સરુત.  

   

રજૂઆત કરિાર: શ્રી જશિતંભાઈ મફતભાઈ પટેલ, અવિકૃત પ્રવતવિવિ  

 
વિરૂધ્િ 

સામાિાળા : િાયબ ઈજિેર, 

દક્ષક્ષણ ગજુરાત િીજ કંપિી ક્ષલવમટેડ, 

ઈન્ડસ્ટ્રીયલ પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૧, સચીિ, સરુત.  

 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી જે.ડી.ચૌિરી, I/c. િાયબ ઈજિેર, ડીજીિીસીએલ, સચીિ, સરુત. 
   શ્રી એમ.ડી.રાણા, Dy.SA,  ડીજીિીસીએલ, સચીિ, સરુત.  

 

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

ફરરયાદ િ.ં૧૭૯/૨૦૧૬-૧૭ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૩૯૭૫ તા.૧૦.૦૩.૨૦૧૭ થી િારાજ 
થઇ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
િ.ં૨૯/૨૦૧૭ થી િોંિેલ છે. આ કેસિી સિુાિણી તા. ૧૧.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિી. 

૨.૦. સિુાિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર ઔદ્યોક્ષગક હતે ુમાટેનુ ંિીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં ૧૨૩૦૬/૦૬૭૩૭/૬, શ્રી પ્રહલાદભાઈ 

મફતભાઈિા િામે, પ્લોટ િ.ં૮૨૪/૧૦, રોડ િ.ં ૮, જી.આઈ.ડી.સી., સચીિ, સરુત ખાતે િરાિે 
છે. 

૨.૨. તા.૧૬.૧૦.૨૦૦૩ િા રોજ સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા સદર િીજ જોડાણિા વમટરનુ ંચેકીંગ 
કરિામા ંઆિેલ, તે િખતે વમટર ૩૨.૨% િીમ ુફરત ુ ંમાલમુ પડલે. 

૨.૩. સામાિાળા દ્વારા પેરા િ.ં ૨.૨ મા ંદશાાિેલ વમટર જે િીમુ ંફરત ુ ંમાલમુ પડલે તે કારણોસર 
૧૯૯૪૭ યવુિટનુ ં રૂ. ૮૨૨૭૭.૨૫ નુ ં પરુિણી િીજબીલ એક િર્ાિા સમયનુ ં અરજદારિે 
આપિામા ંઆિેલ, જે િીજબીલ પેટે અરજદારે રૂ.૨૧૦૦૦/- તા.૧૯.૧૨.૨૦૦૩િા રોજ ભરપાઈ 
કરી રદિેલ.  
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૨.૪. વમટરિા ચેકીંગ મજુબ સામાિાળા દ્વારા આપિામા ંઆિેલ પરુિણી િીજબીલ અરજદારિે 
મજૂંર િ હોઈ, અરજદારે રૂ. ૨૧૦૦૦/- ભરપાઈ કરી વિદ્યતુ વિરીક્ષક, સરુત ખાતે ફરરયાદ 
િોંિાિેલ.  

૨.૫.  વિદ્યતુ વિરીક્ષક, સરુત દ્વારા સદર ફરરયાદ અંગે અરજદાર તથા સામાિાળા િાયબ ઈજિેર, 
સચીિ, સરુતે સાભંળીિે તથા અરજદારિા િીજ િપરાશિી િોંિિે ધ્યાિમા ંલઈિે સદર 
વિિાદિો હકુમ પત્ર ક્રમાકં િિ/સરુત/તપસ/િિિ/૧૧/૦૪-૦૫/૦૭/૨૪૧૪     
તા.૨૭.૦૭.૨૦૦૭ િા રોજ કરિામા ંઆિેલ. સદર હકુમ મજુબ અરજદારિે વમટર િીમ ુફરિા 
અંગેન ુઆપેલ રૂ.૮૨૨૭૭.૨૫ નુ ંપરુિણી બીલ રદ કરિા તથા તેિા પર લગાડલે delay 

payment charges િે પરત કરિા હકુમ કરિામા ંઆિેલ. 
૨.૬. વિદ્યતુ વિરીક્ષક, સરુત દ્વારા થયેલ હકુમિી િકલ અરજદારે સામાિાળા – િાયબ ઈજિેર, 

સચીિ, સરુતિે રજૂ કરી ભરપાઈ કરેલ િીજબીલિી રકમ પરત કરિા મૌક્ષખક રજૂઆત કરેલ. 
સામાિાળા દ્વારા આ અંગે કોઈ કાયાિાહી િ કરાતા ંઅરજદારે સામાિાળાિે લેક્ષખતમા ંિીચે 
મજુબ ફરરયાદ કરી, િીજબીલિી રક્મ પરત કરિા જણાિેલ.  

  

અન.ુિ.ં ફરરયાદિી 
તારીખ 

ઈિિડા 
િબંર. 

કોિે ફરરયાદ કરી. 

૧. ૨૭.૦૫.૨૦૦૯ ૫૬૧ સચીિ ઈન્ડસ્ટ્રીલ પેટા-વિભાગીય કચેરી, પાડંસેરા 
ઈન્ડસ્ટ્રીલ વિભાગીય કચેરી   

૨. ૧૩.૦૭.૨૦૧૫  સચીિ ઈન્ડસ્ટ્રીલ પેટા-વિભાગીય કચેરી, પાડંસેરા 
ઈન્ડસ્ટ્રીલ વિભાગીય કચેરી   

૩. ૧૩.૦૭.૨૦૧૫ ૧૫૨૮ સચીિ ઈન્ડસ્ટ્રીલ પેટા-વિભાગીય કચેરી 
૪. ૨૮.૦૧.૨૦૧૬ ૩૭૪ સચીિ ઈન્ડસ્ટ્રીલ પેટા-વિભાગીય કચેરી 
૫. ૦૩.૦૫.૨૦૧૬ ૫૦૩૪ િતુાળ કચેરી, સરુત 

૬. ૨૪.૦૧.૨૦૧૭ ૯૧૧ સીટી સકાલ કચેરી, સરુત.   

 

૨.૭. વિદ્યતુ વિરીક્ષક, સરુતિા હકુમ મજુબ સામાિાળા દ્વારા પરુિણી િીજબીલિા ંિાણા ંપરત િ 
કરાતા,ં અરજદારે તા. ૨૫.૦૧.૨૦૧૭ િા રોજ ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમ, સરુત ખાતે 
ફરરયાદ િ.ં૧૭૯/૨૦૧૬-૧૭ દાખલ કરેલ, જેિો હકુમ ફોરમ દ્વારા તા.૧૦.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ 
કરિામા ંઆિેલ, જેમા ંઅરજદારિે ન્યાય િ મળતા,ં અરજદારે વિદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષ રજૂઆત 
કરેલ છે. 

૨.૮. સિુાિણીિા અંતે અરજદારે જણાિેલ કે પરુિણી િીજબીલિી સામે રૂ.૨૧૦૦૦/- ભરપાઈ 
કરિામા ંઆિેલ છે. વિદ્યતુ વિરીક્ષક, સરુત દ્વારા સદર પરુિણી િીજબીલ રદ કરિામા ંઆિેલ 
છે. તેમ છતા ંઅરજદાર દ્વારા પરુિણી િીજબીલ પેટે ભરપાઈ કરેલ રૂ.૨૧૦૦૦/- સામાિાળા 
દ્વારા પરત કરિામા ં આિેલ િથી. સદર ભરપાઈ કરેલ રકમ રૂ.૨૧૦૦૦/- વ્યાજ સાથે 
અરજદારિે પરત કરિા સામાિાળાિે હકુ્મ કરિા અરજદારે વિિતંી કરી.  
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૩.૦. સિુાિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર પ્લોટ િ.ં ૮૨૪/૧૦, રોડ િ.ં૮, જી.આઈ.ડી.સી., સચીિ, સરુત ખાતે ઔદ્યોક્ષગક હતે ુ

માટેનુ ંિીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં ૧૨૩૦૬/૦૬૭૩૭/૬, શ્રી પ્રહલાદભાઈ મફતભાઈિા િામે તા. 
૧૭.૦૬.૧૯૯૮ થી િરાિે છે. 

૩.૨. અરજદારિા સદર િીજ જોડાણિે તા.૧૬.૧૦.૨૦૦૩ િા રોજ ગજુરાત વિદ્યતુ બોડાિી ચેકીંગ 
સ્ટ્ક્િોડ દ્વારા ચેકીંગ શીટ િ.ં૨૦૪૩ મા ંિોંિ કયાા મજુબ િીજ જોડાણિી ચકાસણી કરિામા ં
આિેલ. સદર ચકાસણી દર્યાિ અરજદારનુ ંિીજ વમટર ૩૨.૨ %  િીમ ુફરત ુ ંહોિાનુ ંમાલમુ 
પડલે. અરજદારનુ ં િીજ વમટર લેબ ચકાસણી અથે કબજે લેિામા ંઆિેલ. સદર વમટરિી 
ચકાસણી લેબોરેટરીમા ંતા. ૦૩.૧૨.૨૦૦૩ િા રોજ લેબ શીટ િ.ં ૩૦૪૩ મા ંિોંિ કયાા મજુબ 
કરિામા ંઆિેલ.  

૩.૩. લેબોરેટરીિા રીપોટાિા આિારે િીજ મીટર ૩૩% િીમ ુફરત ુ ંહોિાિી િોંિ કરિામા ંઆિેલ. 
લેબોરેટરીિા રીપોટાિા આિારે સામાિાળા દ્વારા ૧૯૯૪૬ યવુિટનુ ંરૂ.૮૨૨૭૭.૨૫ નુ ંપરુિણી 
િીજબીલ તા.૦૪.૧૨.૨૦૦૩ િા રોજ અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ.  

૩.૪. સદર પરુિણી િીજબીલ સામે અરજદારે િાિંો લીિેલ હોઈ, સદર પરુિણી િીજબીલિા ૨૫% 
રકમ રૂ ૨૧૦૦૦/- તા. ૧૯.૧૨.૨૦૦૩ િા રોજ અરજદારે ભરપાઈ કરી સદર પરુિણી િીજબીલ 
સામે તા. ૧૩.૦૪.૨૦૦૪ િા રોજ વિદ્યતુ વિરીક્ષક, સરુત સમક્ષ ફરરયાદ િોંિાિેલ. 

૩.૫. વિદ્યતુ વિરીક્ષક, સરુત દ્વારા સદર વિિાદ અંગેિો વિણાય તા. ૨૭.૦૭.૨૦૦૭ િા રોજ પત્ર િ.ં 
િિ/સરુત/તપસ/િિદ/૧૧/૦૪-૦૫/૨૪૧૪/૦૭ થી આપિામા ં આિેલ. સદર હકુમ મજુબ 
અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ પરુિણી િીજબીલ અિે તેિા પર લગાડિામા ંઆિેલ વિલબંીત 
ચાર્જ રદ્ કરિાિો હકુમ કરેલો છે.  

૩.૬. વિદ્યતુ વિરીક્ષક, સરુતિો હકુમ મળ્યા બાદ સામાિાળાએ પત્ર િ.ં૪૧૩૬ તા.૧૭.૧૦.૨૦૦૭ થી 
સામાિાળાિી વિભાગીય કચેરી ખાતે સદર બાબતિી આગળિી કાયાિાહી માટે માગાદશાિ 
માગંિામા ંઆિેલ. અરજદારે પણ વિદ્યતુ વિરીક્ષક, સરુતિા િર્ા ૨૦૦૭ િા હકુમ બાદ િર્ા 
૨૦૦૯ મા ંસદર બાબત અંગે રજૂઆત કરેલ છે, જે ફરરયાદિો વિકાલ શરતચકૂથી થયેલ િથી.  

૩.૭. પેરા િ.ં ૨.૬ મા ં દશાાવ્યા મજુબ અરજદાર દ્વારા સામાિાળાિી કચેરીમા ં લેક્ષખત રજૂઆત 
કરિામા ંઆિેલ, જેિા અનસુિંાિે સામાિાળાિી વિભાગીય કચેરીિે યોગ્ય કાયાિાહી કરિા 
તા.૧૪.૦૩.૨૦૧૬ િા રોજ પત્ર લખિામા ંઆિેલ, જેિા અનુસંિંાિે તા.૩૧.૦૮.૨૦૧૬ િા રોજ 
વિભાગીય કચેરી દ્વારા િતુાળ કચેરીિે પરુિણી િીજબીલિા ં ભરપાઈ કરેલ િાણા ંપરત કરિા 
અંગેિી દરખાસ્ટ્ત મોકલિામા ં આિેલ છે, જેિી મજૂંરી મળ્યા બાદ અરજદારિે પરૂિણી 
િીજબીલિા ંભરેલ િાણા ંપરત કરી શકાય.      

૩.૮. સદર વિિાદ અંગે જે તે સમયે સબંવંિત અવિકારી/કમાચારીઓ દ્વારા ફરરયાદિા વિકાલ માટે 
કોઈ કાયાિાહી કરિામા ંઆિેલ િથી જેિી ગભંીર િોંિ લઈ વિગમીત કચેરી દ્વારા સદર કેસમા ં
સબંવંિત કમાચારી સામે વશસ્ટ્તભગંિા પગલા ંલેિા સચૂિા આપેલ છે. જે અંગેિી કાયાિાહી હાલ 
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પ્રગવત હઠેળ છે. સદર કેસમા ંઅવિકારી/કમાચારીિી બદલી થયેલ હોઈ સદર બાબત ધ્યાિ પર 
આિેલ િથી. આમ, આિા કારણોસર સદર કેસમા ંવિલબં થયેલ જણાય છે.      

 

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

દસ્ટ્તાિેજી પરુાિાઓિે આિારે િીચે મજુબિા વિણાય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. પેરા િ.ં ૩.૨ મા ંદશાાવ્યા મજુબ અરજદારિા િીજ વમટરિી ચકાસણી દર્યાિ સામાિાળા 

દ્વારા વમટર ૩૨.૨% િીમ ુફરત ુ ંહોિાનુ ંિોંિી,સદર વમટરનુ ંલેબોરેટરીમા ંતા.૦૩.૧૨.૨૦૦૩ િા 
રોજ પરીક્ષણ કરેલ છે. પેરા િ.ં ૩.૩ મા ંદશાાવ્યા મજુબ વમટર ૩૩% િીમ ુફરત ુ ંહોિાનુ ંદશાાિેલ 
છે.  

૪.૨. સામાિાળા દ્વારા લેબોરેટરી ચકાસણી અનસુાર વમટર તેિી ગવત મયાાદા હઠેળ િીમ ુફરત ુ ંહોઈ 
૧૯૯૪૬ યવુિટનુ ંપરુિણી િીજબીલ રૂ.૮૨૨૭૭.૨૫ નુ ંતા.૦૪.૧૨.૨૦૦૩ િા રોજ અરજદારિે 
આપેલ છે, જેિી સામે અરજદારે રૂ.૨૧૦૦૦/- તા.૧૯.૧૨.૨૦૦૩ િા રોજ ભરપાઈ કરી સદર 
બાબતે વિદ્યતુ વિરીક્ષક, સરુત સમક્ષ ફરરયાદ િોંિાિેલ. 

૪.૩. પેરા િ.ં ૩.૫ મા ંદશાાવ્યા મજુબ તા.૨૭.૦૭.૨૦૦૭ િા રોજ વિદ્યતુ વિરીક્ષક, સરુતિા હકુમ 
અન્િયે અરજદારિે પાઠિિામા ંઆિેલ સદર પરુિણી િીજબીલ તથા વિલબંીત ચાર્જિે રદ 
કરિા અંગેિો હકુમ કરિામા ંઆિેલ છે. સદર હકુમિી સામે સામાિાળા દ્વારા કોઈ અપીલ 
ફાઈલ કરેલ હોય તે અંગેિા કોઈ દસ્ટ્તાિેજી પરુાિા રજૂ કરેલ િથી.  

૪.૪. સદર પરુિણી બીલિી સામે ભરપાઈ કરેલ રૂ.૨૧૦૦૦/- પરત મેળિિા અંગે અરજદારે 
સામાિાળાિે, પેરા િ.ં ૨.૬ મા ંદશાાવ્યા મજુબ િર્ા ૨૦૦૯ થી અરજી િોંિાિી અિે સમયાતંરે 
જાણ કરેલ છે, પરંત ુસામાિાળા દ્વારા સદર રકમ અરજદારિા ખાતે જમા આપિામા ંઆિેલ 
િથી. 

૪.૫. સામાિાળાિી પેટા-વિભાગીય કચેરી તથા િડી કચેરી િચ્ચેિા પત્ર વ્યિહાર મજુબ વિદ્યતુ 
વિરીક્ષક, સરુતિા હકુમિી સામે અપીલ કરિા અંગે કે સદર વિદ્યતુ વિરીક્ષકિા હકુમિા પાલિ 
અંગે થયેલ વિલબં અંતગાત જિાબદાર અવિકારી સામે વશક્ષાત્મક કાયાિાહી તથા તેિા 
ખલુાસાિી વિગતો રજૂ કરિા જણાિેલ છે. પરંત ુસામાિાળા દ્વારા સદર પરુિણી િીજબીલિા ં
િાણા ંપરત કરિા અંગે કોઈ કાયાિાહી કરિામા ંઆિેલ હોય તેમ જણાત ુ ંિથી. 

૪.૬. અરજદારે તેઓિા િીજ જોડાણિી ચકાસણી અન્િયે તા.૦૪.૧૨.૨૦૦૩િા રોજ પાઠિિામા ં
આિેલ રૂ.૮૨૨૭૭.25િા પરૂિણી બીલિી સામે તા.૧૯.૧૨.૨૦૦૩િા રોજ રૂ.૨૧૦૦૦/- ભરપાઈ 
કરેલ છે. વિદ્યતુ વિરીક્ષક, સરુત દ્વારા સદર તા.૦૪.૧૨.૨૦૦૩ િા રોજ અપાયેલ  પરૂિણી 
બીલિે રદ્દ કરતો હકુમ તા. ૨૭.૦૭.૨૦૦૭ િા રોજ કરિામા ંઆિેલ છે, જે હકુમિી સામે 
સામાિાળા દ્વારા કોઈ અપીલ ફાઈલ કરિામા ંઆિેલ હોય તેમ જણાત ુ ંિથી. આમ, સામાિાળા 
તા.૨૭.૦૭.૨૦૦૭ થી રૂ.૨૧૦૦૦/- અરજદારિે પરત કરિાપાત્ર બિે છે.  
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૪.૭. ઉપયુાક્ત દશાાિેલ વિગતો અિવ્યે સામાિાળાિે આથી આદેશ આપિામા ંઆિે છે કે અરજદાર 

દ્વારા ભરપાઈ કરેલ રકમ ૩૦ રદિસમા ંઅરજદારિે પરત કરિી.  
 સદર વિિાદ અંગે જે તે સબંવંિત અવિકારીિી જિાબદારી િક્કી કરી વશક્ષાત્મક કાયાિાહી કરિા 

સામાિાળાિે આદેશ કરિામા ંઆિે છે.  
 સામાિાળાિા મખુ્ય ઈજિેર, િડી કચેરીિે હકુમિી િકલ મોકલી આપિી. મખુ્ય ઈજિેરિે 

આથી સકૂ્ષચત કરિામા ંઆિે છે કે સદર હકુમનુ ંપાલિ વિયત સમય મયાાદામા ંકરાિવુ ંતથા 
સદર પ્રકારિી ફરરયાદ ઉપસ્સ્ટ્થત િ થાય તે હતેસુર જરૂરી સચૂિા તથા માગાદશાિ સલંગ્િ 
તમામ કચેરીિે પરૂૂ પાડવુ,ં જેથી કરીિે િીજળી િાપરતા ગ્રાહકોનુ ંરહત સચિાય.         

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

         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 

          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 

તા. ૨૨.૦૫.૨૦૧૭. 


