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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૧૦૦/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી પ્રવિણભાઇ ડી. મકિાણા 
   BMC Block-A, રૂમ ન.ં૬, પહલેે માળ, 

માિજી રાઠોડ રોડ, દેના બેંક દોંગરી શાખા નજીક, મ બંઇ-૪૦૦૦૦૦૯. 
  
રજૂઆત કરિાર: શ્રી પ્રવિણભાઇ ડી. મકિાણા 

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : કાર્યપાલક ઈજનેર, 

પવિમ ગ જરાત િીજ કંપની લલવમટેડ, 
શહરે વિભાગીર્ કચેરી ન.ં૨, ભાિનગર. 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી એ. એસ. ચૌધરી, કાર્યપાલક ઇજનેર, પીજીિીસીએલ, 
શહરે વિભાગીર્ કચેરી ન.ં૨, ભાિનગર. 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગ જરાત િીજ કંપની લલવમટેડ, ભાિનગરના ગ્રાહક ફરરર્ાદ વનિારણ 

ફોરમની ફરરર્ાદ ન.ં૬૬/૨૦૧૭-૧૮ અન્િરે્ અપારે્લ હ કમ ક્રમાકં ૪૦૭૨ 
તા.૨૮.૦૮.૨૦૧૭ના હ ક્મથી નારાજ થઇ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ 
કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ ન.ં૧૦૦/૨૦૧૭ થી નોંધેલ છે. આ કેસની સ નિણી 
તા.૨૬.૧૦.૨૦૧૭ના રોજ રાખિામા ં આિેલ, જેમા ં અરજદાર હાજર રહલે નહી. 
અરજદારની રજૂઆત અન્િરે્ના પત્ર સદંભયમા ં સદર કેસની બીજી સ નિણી 
તા.૧૬.૧૧.૨૦૧૭ના રોજ રાખિામા ંઆિેલ, જેમા ંસામાિાળા હાજર રહલે નહી. 

૨.૦. સ નિણી દરમ્ર્ાન અરજદારે નીચે મ જબ રજ આત કરી. 
૨.૧. અરજદાર દ્વારા જણાિિામા ંઆિેલ કે સામાિાળા દ્વારા તા.૧૬.૦૬.૨૦૧૭ના રોજ થોરડી 

ગામ ખાતે વકૃ્ષ કાપિાન  ંતથા િીજ-લાઇનન  ંમરામતન  ંકામ હાથ ધરિામા ંઆિેલ, 
સદર વકૃ્ષ કાપિાના તથા િીજ-લાઇનના મરામતના કામ દરમ્ર્ાન ભ ભંલી રોડ સ્સ્થત 
હન માનજી મરંદરનો િીજ િાર્ર તોડી નાખંિામા ંઆિેલ તેમજ સદર જીિતં િીજ િાર્ર 
બેદરકારીપ િયક રસ્તા પર છોડી ગરે્લ હતા.ં સદર સ્થળ પરનો વિજ-પ રિઠો એક સપ્તાહ 
સ ધી બધં રહલે. 
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૨.૨. અરજદારે સદર બાબત અંગે ગ્રાહક ફરરર્ાદ વનિારણ ફોરમ, ભાિનગરને 
તા.૦૭.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ પત્ર દ્વારા તથા ફોન દ્વારા પણ ફરરર્ાદ કરિામા ંઆિેલ પરંત   
કોઇ કાર્યિાહી હાથ ધરિામા ંઆિેલ નહી. 

૨.૩. અરજદારે જણાિેલ કે કમયચારી દ્વારા દાખિિામા ં આિેલ કાર્યપધ્ધવતમા ં
લાપરિાહી/બેદરકારી બાબત કડક વશક્ષાત્મક કોઇ પગલા ંલેિામા ંઆિેલ નથી. સદર 
ગભંીર બાબત અંગે કોઇ પગલા ંલેિામા ં ન આિે તો ભવિષ્ર્મા ં પણ સદર ગભંીર 
બાબતન  ંપ નરાિતયન થઇ શકે છે. 

૨.૪. અરજદારે સ નિણી દરમ્ર્ાન કમયચારીએ દાખિેલ કાર્યપધ્ધવતમા ંલાપરિાહી/બેદરકારી 
બાબત કડક વશક્ષાત્મક પગલા ંલેિા તથા ભવિષ્ર્મા ંસદર ગભંીર બાબતન  ંપ નરાિતયન 
ન થાર્ તે અંગેન  ંધ્ર્ાન રાખિા સામાિાળાને સચૂના આપિા માટે વિનતંી કરી. 

૩.૦. સ નિણી દરમ્ર્ાન સામાિાળાએ નીચે મ જબ રજ આત કરી. 
૩.૧. સામાિાળા દ્વારા પત્ર ન.ંBCD-2/Tech-1/7097થી તા.૨૪.૧૦.૨૦૧૭ના રોજ જણાિેલ કે 

અરજદારે ગ્રાહક ફરરર્ાદ વનિારણ ફોરમ, ભાિનગરને તા.૦૭.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ પત્ર 
દ્વારા િીજ-લાઇનના મરામતના કામ અને કમયચારી સામે પગલા ંલેિા બાબતની ફરીર્ાદ 
કરિામા ંઆિેલ, સદર બાબત અંગ ેસામાિાળાની પેટા-વિભાગીર્ કચેરી, ઘોઘાને કોઇ 
જાણ કરિામા ંઆિેલ ન હતી, જે ફરીર્ાદ સદંભયમા ંપેટા-વિભાગીર્ કચેરી, ઘોઘા દ્વારા 
પત્ર ન.ં જીએસડી/ ટી/૩૧૦૨થી તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ જણાિેલ કે િીજ-લાઇનના 
મરામતના કામ દરમ્ર્ાન અજાણતાજં ફરીર્ાદિાળા સ્થળનો િીજ િાર્ર ત  ટી ગરે્લ, 
પરંત   તે જ કમયચારી દ્વારા િીજ િાર્રમા ંસાધંો મારી સલામતીપ િયક વિજ-પ રિઠો ચાલ  
કરી આપિામા ંઆિેલ ત્ર્ારબાદ અરજદારની ફરીર્ાદ ધ્ર્ાને લેતા ંસદર સ્થળ પર કોઇ 
જિાબદાર વ્ર્સ્ક્ત હાજર હોત   ંનથી. આથી, પેટા-વિભાગીર્ કચેરી, ઘોઘાના જ વનર્ર 
ઇજનેર દ્વારા અરજદારની ફરરર્ાદની વિગત ફોન પર જાણી તેઓને જણાિેલ કે તેઓ 
રૂબરૂ હાજર હોર્ ત્ર્ારે બાકી રહતેી ફરરર્ાદનો સતંોષપ િયક વનકાલ થાર્, ત્ર્ારબાદ 
િારંિાર અરજદારનો સપંકય કરિાનો પ્રર્ત્ન કરેલ હોિા છતા ંકોઇ સપંકય થરે્લ નહી. 

૩.૨. અરજદાર દ્વારા ફોરમ સમક્ષની સ નાિણી તથા તેના હ કમ િચ્ચેના સમર્ગાળા દરમ્ર્ાન 
સામાિાળાની પેટા-વિભાગીર્ કચેરી, ઘોઘાને લખેીતમા ં જણાિેલ કે સામાિાળાના 
કમયચારીને તા.૧૮.૦૮.૨૦૧૭ના ફોન કરી જાણ કરતા,ં તા.૧૯.૦૮.૨૦૧૭ના રોજ 
ફરીર્ાદિાળા સ્થળ પરન  ંવિજ-જોડાણ ચાલ  કરી આપિામા ંઆિેલ હોઇ, જે ફરરર્ાદન  ં
વનરાકરણ સતંોષકારક થરે્લ છે, જે પરથી સ્પષ્ટ થાર્ છે કે અરજદારની ફરીર્ાદન  ં
વનરાકરણ સમર્સર કરી આપિામા ંઆિેલ છે. 

૩.૩. ફોરમ દ્વારા પણ સદર ફરીર્ાદનો વનકલ કરેલ છે તથા તેઓના હ કમમા ંકોઇ કમયચારી 
કે અવધકારીને દોવષત માનિામા ંઆિેલ નથી અને વિશેષમા ંકોઇ કાર્યિાહી કરિા પણ 
જણાિેલ નથી. 
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:::ચકુાદો::: 

૪.૦. સનૂાિણી દરમ્ર્ાન અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાિાળાની રજૂઆત અને રજૂ 
કરારે્લા દસ્તાિેજી પ રાિાઓને આધારે નીચ ેમ જબના વનણયર્ ઉપર આવ  ંછ.ં 

૪.૧. અરજદારની ફોરમ સમક્ષની તા.૧૬.૦૬.૨૦૧૭ ની ફરરર્ાદ િીજ લાઈનના મરામત કામ 
માટે થોરડી ગામે હન માનજી મરંદરના સવિિસ િાર્ર તોડી નાખિામા ંઆિેલ તેમજ 
સવિિસ િાર્ર બેદરકારી પિૂયક રોડ પર છોડી સામાિાળા િીજ કંપનીનો સ્ટાફ જતો  
રહલે તેિી છે. પેરા ન.ં ૩.૧ મા ંદશાયવ્ર્ા મ જબ સદર ફરરર્ાદન  ંવનરાકરણ સામાિાળા 
દ્વારા કરિામ ંઆિેલ છે તેમ જણાિેલ છે.   

૪.૨. ફોરમ સમક્ષની સ નિણી બાદ, પેરા ન.ં૩.૨ મા ંદશાયવ્ર્ા મ જબ હન માનજી મરંદરના િીજ 
જોડાણના સવિિસ િાર્રન  ંમરામતન  ંકામ કરીને સદર િીજ જોડાણને તા.૧૯.૦૮.૨૦૧૭ 
ના રોજ પ ન: ચાલ  કરિામા ંઆિેલ છે તેમ સામાિાળએ જણાિેલ છે. 

૪.૩. પેરા ન.ં૩.૧ મા ંદશાયવ્ર્ા મ જબ િીજ લાઈનના મરામતના કામ દરમ્ર્ાન અજાણતા ંસદર 
િીજ જોડાણનો સવિિસ િાર્ર કપારે્લ તેમ સામાિાળાએ જણાિેલ છે. જે અંગેની જાણ 
ઘોઘા પેટા-વિભાગીર્ કચેરીને કર્ાય બાદ સદર સવિિસ િાર્ર મરામત કર્ાય બાદ િીજ 
જોડાણ ચાલ  કરિામા ંઆિેલ છે. 

૪.૪. ફોરમે તેના તારણો અન્િરે્ કરેલ નોંધ મ જબ િીજ િાર્ર તટૂયા અંગેની જાણ 
સામાિાળાના સ્ટાફ દ્વારા પેટા-વિભાગીર્ કચેરીને કરિામા ંઆિેલ નથી. અરજદારે સદર 
િીજ િાર્ર તટૂયા અંગેની જાણ સ્થાવનક ફરરર્ાદ કેંદ્રમા ંકરિાને બદલે ફોરમ સમક્ષ 
કરેલ છે. સદર િીજ િાર્રની મરામતની કામગીરી કર્ાય બાદ હન માનજી મરંદરનો િીજ 
પરૂિઠો ચાલ  કરિામા ંઆિેલ છે.  

૪.૫. ફોરમ દ્વારા તારણો અન્િરે્ નોંધ કરિામા ંઆિેલ છે કે િીજ જોડાણનો સવિિસ િાર્ર 
િીજ લાઈનન  મરામત કરતી િખતે વકૃ્ષની ડાળી કાપિાની કાર્યિાહી પણૂય થર્ા બાદ 
સવિિસ િાર્રન  ંકામ ર્ોગ્ર્ રીતે કરિામા ંઆિેલ હોત તો સદર પ્રશ્ન વનિારી શકાર્ો 
હોત. સદર તારણ મ જબ એવ  ંઅન મંાન કરી શકાર્ કે સામાિાળા િીજ કંપનીના સ્ટાફ 
દ્વારા િીજ લાઈનના મરામતના કામમા ંબેદરકારી દાખિેલ હોર્ તેમ જણાર્ છે. િીજ 
લાઈનના મરામતની કાર્યિાહી સલામતીના ધારા-ધોરણો ધ્ર્ાને રાખીને કરિાની 
જોગિાઈ હોિા છતા ંસદર િીજ િાર્ર સવિિસ લાઈન તટૂયા બાદ તે અંગેની બાબતે 
સ્થળ પર ખરાઈ ન કરેલ હોઈ, સદર પ્રશ્ન ઉપસ્સ્થત થરે્લ છે. સામાિાળાને આથી 
સલૂચત કરિામા ંઆિે છે કે આ બાબતે જે તે જિાબદાર કમયચારીનો ખ લાસો માગંિો 
તથા સદર પ્રકારની ફરરર્ાદ ફરી ઉપસ્સ્થત ન થાર્ તે અંગે તમામ કમયચારીઓને 
સલામતીના ધોરણો ધ્ર્ાનમા ંરાખી કામગીરી કરિા ર્ોગ્ર્ સચૂના આપિા જણાિિામા ં
આિે છે.  
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૪.૬. ફોરમના તારણમા ંનોંધ કરેલ છે કે સદર ફરરર્ાદને સ્થાવનક કચેરીના ફરરર્ાદ કેન્દ્ર પર 
નોંધાિિી જરૂરી છે. આ અંગે સામાિાળાને સલૂચત કરિામા ંઆિે છે કે સ્થાવનક કચેરીના 
ફરરર્ાદ કેન્દ્રનો ફોન નબંર તથા િીજ કચેરીના સરનામાની વિગતોથી જે તે વિસ્તારના 
ગ્રાહકોને મારહતગાર કરિા જેથી કરીને ગ્રાહકો દ્વારા સદર પ્રકારની ફરરર્ાદ અંગે સ્થાવનક 
કચેરીના ફરરર્ાદ કેન્દ્રનો સપંકય કરી શકાર્.  

 સામાિાળાને સલૂચત કરિામા ંઆિે છે કે િીજ ગ્રાહકોના પ્રશ્નો અંગેની ફરરર્ાદ સ્થાવનક 
કચેરીમા ંનોંધિા અંગે, તથા જે તે ફરરર્ાદનો સમર્સર વનકાલ કરિા અંગે માળખાકીર્ 
સ વિધા કરિી, જેથી િીજ ગ્રાહકોના ફરરર્ાદની કાર્યિાહી સતંોષજનક રીતે વનર્ત 
સમર્મા ંકરી શકાર્.                

૪.૭. આથી આ રીતે પેરા ન.ં૪.૫ તથા ૪.૬ મ જબ હ કમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૮. ખચય અંગ ેકોઇ ચ કાદો નથી. 
૪.૯. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
    
 
 
        (રદલીપ રાિલ) 
        વિદ્ય ત લોકપાલ 
         ગ જરાત રાજ્ર્, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા. ૨૪.૧૧.૨૦૧૭. 
 


