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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૬૫/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી કાન્તીભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ભાલાળા 
   કોલેજ રોડ, પ્લોટ િ.ં ૧૧૫, જિાહર સોસાયટી 
   મહિુા-૩૬૪૨૯૦.  જી. ભાિિગર.       
રજૂઆત કરિાર: શ્રી કાન્તીભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ભાલાળા 
  

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : િાયબ ઈજિેર, 

પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
ગ્રા્ય પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૧, મહિુા-૩૬૪૨૯૦. જી.ભાિિગર.     

રજૂઆત કરિાર: કોઈ હાજર િ રહ્ુ.ં    
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, ભાિિગરિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ 
ફોરમિી ફરરયાદ િ.ં ૩૧૦/૨૦૧૬-૧૭ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૧૫૬૪ તા.૨૪.૦૩.૨૦૧૭ 
િા હકુ્મથી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ 
કરી કેસ િ.ં૬૫/૨૦૧૭ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા. ૦૭.૦૯.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ં
આિી, જેમા ંસામાિાળા હાજર િ રહ્યા. સદર કેસિી બીજી સિુિણી તા.૧૯.૦૯.૨૦૧૭ િા રોજ 
રાખિામા ંઆિી.  

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર, શ્રી મોહિભાઈ લક્ષ્મણભાઈ, ગામ િેસિડ ખાતે સીંગલ ફેઈઝનુ ંિીજ જોડાણ ધરાિે 

છે. અરજદારિે િધ ુિીજભારિી જરૂરીયાત હોિાથી ૦.૫ રક.િોટ થી ૬.૫ રક.િોટ િીજભારિો 
િધારો કરિા સામાિાળાિી િીજ કંપિીમા ંતા.૧૫.૦૭.૨૦૧૪ િા રોજ અરજી િોંધાિેલ.   

૨.૨. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા પેરા િ.ં૨.૧ િી અરજી અન્િયે તા.૧૪.૦૮.૨૦૧૪ િા રોજ 
અંદાજપત્ર આપિામા ંઆિેલ, જેિી રકમ અરજદારે તા.૨૮.૦૮.૨૦૧૪િા રોજ ભરપાઈ કરેલ 
તથા ટેસ્ટ રીપોટટ  પણ રજૂ કરેલ. 

૨.૩. સામાિાળા દ્વારા પેરા િ.ં ૨.૧ િી અરજી મજુબ થ્રી ફેઈઝ મીટર લગાિી સદર િીજ જોડાણમા ં
િીજભાર િધારો મજૂંર કરિામા ંઆિેલ. અરજદારિા સદર િીજ જોડાણમા ંઆશરે ચાર માસ 



  Case No.65/2017 

  Page 2 of 3 
 

જેટલો સમય થયેલ હોિા છતા ંિીજબીલ આપિામા ંઆિેલ િહી, જેથી અરજદારે સામાિાળાિે 
તે અંગે ફરરયાદ કરેલ.  

૨.૪. અરજદારે સદર િીજ જોડાણિા બીલીંગ અંગે મહિુા પેટા-વિભાગીય કચેરીિા બીલીંગ 
વિભાગિા કમટચારીઓિી બેદરકારીિા લીધે સદર િીજ જોડાણનુ ંબીલીંગ કરિામા ંઆિેલ 
િહીં તેમ જણાિેલ. 

૨.૫. અરજદારિી સદર ફરરયાદ અન્િયે ભાિિગર ફોરમ દ્વારા સદર િીજ જોડાણનુ ંિીજબીલ શરૂ 
કરી આપિા અંગે ચકુાદો મળ્યાિા ચાર માસિો સમય પસાર થયેલ હોિા છતા ંસદર િીજ 
જોડાણનુ ં બીલીંગ સામાિાળા દ્વારા કરિામા ં આિેલ િથી, જેથી સામાિાળાિા બેદરકાર 
કમટચારીિી સામે વિયમ મજુબ વશક્ષાત્મક કાયટિાહી કરિા રજૂઆત કરી.  

૨.૬. અરજદારનુ ં૬.૫ રક.િોટ િીજભારનુ ંિીજજોડાણ થ્રી ફેઈઝ મીટર લગાડી તથા પ્રોફોમાટ િ.ં૧૫ 
મા ંવિગતો દશાટિી ચાલ ુકરેલ હોઈ તે મજુબ િીજબીલ અપાિિા હકુમ કરિા વિિતંી કરી. 

૩.૦. સામાિાળાએ િીચે મજુબ લેલખતમા ંજણાિેલ. 
૩.૧. તા.૧૬.૦૯.૨૦૧૭ િા પત્ર દ્વારા સામાિાળા કાયટપાલક ઈજિેર, મહિુા દ્વારા લેલખતમા ં

જણાિિામા ંઆિેલ કે શ્રી મોહિભાઈ લક્ષ્મણભાઈ, ગામ િેસિડિા ૬.૫ રક.િોટ િીજભારિા 
થ્રી ફેઈઝ િીજ જોડાણનુ ંિીજબીલ િ મળિા અંગેિી રજૂઆત શ્રી કાવંતભાઈ લક્ષ્મણભાઈ  
ભાલાળા દ્વારા કરિામા ંઆિેલ. સદર િીજ જોડાણિે મહિુા ગ્રા્ય પેટા-વિભાગીય કચેરી દ્વારા 
ગ્રાહક િ.ં૩૭૦૦૬/૦૬૫૬૭/૪ થી તા.૧૬.૦૯.૨૦૧૭ િા રોજ ગ્રાહકિે િીજબીલ રૂબરૂમા ં
આપિામા ંઆિેલ છે, તથા સદર િીજ જોડાણિા િીજબીલ વિયવમત પણે ગ્રાહકિે મળી રહ ે
તે અંગેિી વ્યિસ્થા પણ કરિામા ંઆિેલ છે. 

૩.૨. અરજદાર શ્રી કાવંતભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ભાલાળા દ્વારા વિદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષ કરિામા ંઆિેલ 
રજૂઆતિા સદંભટમા ંસામાિાળા દ્વારા િીજબીલ આપિામા ંઆિેલ હોઈ, સદર રજૂઆત અંગે 
કોઈ ફરરયાદ રહતેી િથી તે મજુબિો પત્ર અરજદારે રજૂ કરેલ છે. સામાિાળા દ્વારા 
તા.૧૬.૦૯.૨૦૧૭ િા િીજબીલિી િકલ તથા અરજદારિા પત્રિી િકલ રજૂ કરી. 

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

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણટય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. ફોરમિા હકુમમા ંકરેલ િોંધ અન્િયે સીંગલ ફેઈઝ િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં૩૭૦૦૬/૦૧૧૦૫/૧ 

િે િીજભાર િધારા સાથે થ્રી ફેઈઝ િીજ જોડાણમા ંતબદીલ કરિા અંગેિી તા.૧૫.૦૭.૨૦૧૪ 
િી અરજી અન્િયે અંદાજપત્રિા ં િાણા ં અરજદારે ભરપાઈ કયાટબાદ સામાિાળા દ્વારા 
તા.૧૬.૦૯.૨૦૧૪ િા રોજ સીંગલ ફેઈઝ િીજ જોડાણથી થ્રી ફેઈઝ િીજ જોડાણ ચાલ ુકરિામા ં
આિેલ છે, પરંત ુથ્રી ફેઈઝ િીજ જોડાણનુ ંિીજ બીલીંગ શરૂ કરિામા ંઆિેલ િથી. 

૪.૨. સામાિાળાિી ફોરમ સમક્ષિી રજૂઆત અન્િયે સદર િીજ જોડાણ સીંગલ ફેઈઝ િે “X”  

status એટલે કે  PDC શરતચકૂથી કરિામા ંઆિેલ તથા અરજદારિી િીજબીલ િ મળિાિી 
રજૂઆત બાદ તે  અંગેિી કાયટિાહી  સામાિાળા  દ્વારા હાથ ધરિામા ંઆિેલ છે. ત્યાર બાદ 
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E-urja system મા ં સદર િીજ જોડાણિો ગ્રાહક િબંર જિરેટ કરિા સામાિાળા દ્વારા 
કાયટિાહી કરિામા ંઆિેલ છે. 

૪.૩. પેરા િ.ં૪.૨ મા ંદશાટિેલ વિગતો જે સામાિાળા દ્વારા ફોરમ સમક્ષ રજૂ કરિામા ંઆિેલ છે તે 
પરથી ફલલત થાય છે કે સામાિાળા દ્વારા બેદરકારી દાખિીિે સદર સીંગલ ફેઈઝ િીજ જોડાણિે 
થ્રી ફેઈઝ િીજ જોડાણમા ંતબદીલ કયાટ બાદ સીંગલ ફેઈઝ િીજ જોડાણનુ ંstatus ‘X’  એટલે 
કે PDC કરેલ છે, તેમજ થ્રી ફેઈઝ િીજ જોડાણનુ ં િીજ બીલીંગ E-urja system મા ં
generate કરેલ િથી, જેથી સદર થી ફેઈઝ િીજ જોડાણનુ ંિીજ બીલીંગ જે તે વિયત સમયે 
કરી શકાયેલ િથી. સદર પ્રકારિી શરતચકૂ અન્િયે ગ્રાહક/અરજદારિે હરેાિગતી થયેલ છે 
તથા સામાિાળાિે પણ જે તે સમય દર્યાિ િીજ બીલીંગ િ થિાિા કારણોસર િીજબીલિી 
રકમ િસલૂી શકાયેલ િથી. સદર ગભંીર બેદરકારી પરત્િે સામાિાળાિા જિાબદાર અવધકારી 
સામે વશક્ષાત્મક પગલા ંભરિા આથી હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 

૪.૪. પેરા િ.ં૩.૧ તથા ૩.૨મા ંદશાટવ્યા મજુબ સામાિાળા દ્વારા સદર રજૂઆત અન્િયે શ્રી મોહિભાઈ 
લક્ષ્મણભાઈ ગામ િેસિડિા થ્રી ફેઈઝ િીજ જોડાણિે ગ્રાહક િ.ં૩૭૦૦૬/૦૬૫૬૭/૪ થી 
િીજબીલ આપિામા ં આિેલ છે. અરજદારે સદર િીજબીલિી વિદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષિી 
રજૂઆત અંગે કોઈ ફરરયાદ રહતેી િથી તેમ લેલખતમા ંજણાિેલ છે. અરજદારિા સદર િીજ 
જોડાણનુ ં િીજબીલ વિયવમત રીતે અરજદારિે મળી રહ ે તે અંગેિી તકેદારી રાખિા 
સામાિાળાિે આદેશ કરિામા ંઆિે છે. 

૪.૫. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૩ તથા ૪.૪ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૬. ખચટ અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૭. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
         
 
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા. ૨૧.૦૯.૨૦૧૭. 


