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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં૨૪/૨૦૧૯ 

 

અરજદાર : શ્રી અમતૃભાઈ પોપટભાઈ પટેલ 
   મ.ુ કરશિપરુા-૩૮૨૭૨૭ . તા. કડી. જી. મહસેાણા. 
   
રજૂઆત કરિાર: શ્રી કિૈયાલાલ ભીખાભાઈ પટેલ, અવિકૃત પ્રવતવિવિ 
     

વિરૂધ્િ 
સામાિાળા :  કાયયપાલક ઈજિેર  
      ઉત્તર ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
      વિભાગીય કચેરી, કડી-૩૮૨૭૧૫. જી. મહસેાણા. 
 
રજૂઆત કરિાર:  શ્રી એચ.ડી.પ્રજાપવત, િાયબ ઈજિેર,  

યજુીિીસીએલ, કડી પેટા-વિભાગીય કચેરી-૧  
      :: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, ઉત્તર ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, મહસેાણાિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ 

ફોરમિી ફરરયાદ િ.ં UG-04-009-2018-19 અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં 800 
તા.૨૮.૦૨.૨૦૧૯ થી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ 
રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૨૪/૨૦૧૯ થી િોંિેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા. ૨૫.૦૪.૨૦૧૯ 
િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે Annexure-III િી િકલ રજૂ કરી જણાિેલ કે અરજદાર ગ્રાહક િ.ં૨૦૭૩૨/ 

૦૦૧૨૮/૫ થી ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ િરાિે છે. 
૨.૨. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા તા.૧૭.૧૨.૨૦૧૫ િા રોજ અરજદારિે ખોટી રીતે િીજલબલ 

આપિામા ંઆિેલ છે. અરજદારે સદર િીજલબલિી િકલ તથા ફોરમિો તા.૨૮.૦૨.૨૦૧૯ 
િો હકુમ રજૂ કરેલ. અરજદારે સદર િીજલબલ અંગે યોગ્ય વિણયય કરિા વિિતંી કરી. 

૨.૩. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે સદર િીજલબલિી બાકી રકમ ભરપાઈ કરિા માટે િીસ હપ્તા 
મજૂંર કરિા લેલખતમા ંવિિતંી કરી.   
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૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર, ગામ કરશિપરુા ખાતે ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ િરાિે છે જેિો ગ્રાહક 

િ.ં૨૦૭૩૨/ ૦૦૧૨૮/૫ છે જે ૧ ટેરીફ હઠેળ આપિામા ંઆિેલ. 
૩.૨. અરજદાર દ્વારા િીજ જોડાણ પર મીટર લગાિિા માટે િષય ૨૦૦૭ મા ંઅરજી કરિામા ં

આિેલ, જે અનસુિંાિે અરજદારિા િીજસ્થાપિ પરતા.૨૨.૦૧.૨૦૦૭ િા રોજ મીટર 
મકૂિામા ંઆિેલ, જેિો પ્રોફોમાય-૧૫ ભરીિે લબલીંગ વિભાગમા ંઆપિામા ંઆિેલ. પ્રોફોમાય-
૧૫ મા ંગ્રાહકિા પ્રવતવિવિિી સહી લેિામા ંઆિેલ, જેમા ંિાચંિ માટેિો ગણુાકં ૨ સ્પષ્ટ 
લખેલ. 

૩.૩. મીટર મકૂ્યા બાદ તા.૨૨.૦૧.૨૦૦૭થી સદર ગ્રાહકનુ ંલબલીંગ એ-૫ ટેરીફ મજુબ, એટલે કે 
મીટરિા િાચંિ મજુબ કરિામા ંઆિેલ, પરંત ુમીટર િાચંિિો ગણુાકં ફક્ત ૧ જ લેિામા ં
આિતો હતો, જે તા.૧૬.૧૦.૨૦૧૫ િા રોજ થયેલ ચેરકિંગ બાદ જાણિા મળેલ. 

૩.૪. તા.૧૬.૧૦.૨૦૧૫ િા રોજ થયેલ ચેરકિંગ બાદ જાણિા મળેલ કે અરજદારિે દર મરહિે 
આપિામા ંઆિતા લબલમા ંિાચંિ માટેિો ગણુાકં ૧ લેિાય છે, જે ખરેખર ૨ લેિો જોઈએ. 
જેથી અરજદારિે સામાિાળા કંપિીિા વિયમ મજુબ ફક્ત તફાિતનુ ંલબલ તા.૨૩.૧૦.૨૦૧૫ 
િા રોજ આપિામા ં આિેલ. સદર િીજલબલિા ં િાણા ં અરજદાર દ્વારા સમય મયાયદામા ં
ભરપાઈ િ થતા,ં સામાિાળા દ્વારા અરજદારનુ ંિીજ જોડાણ તા.૦૮.૧૨.૨૦૧૫ િા રોજ બિં 
કરિામા ંઆિેલ. 

૩.૫. અરજદારે કડી કોટય  ખાતે િ.ં૧૨૫/૧૫ દાિો દાખલ કરેલ. િામદાર કોટય  દ્વારા ૫૦% રકમ 
રડપોઝીટ તરીકે સામાિાળાિી કચેરી ખાતે જમા કરાવ્યા બાદ િીજ જોડાણ ચાલ ુ કરિા 
આદેશ આપેલ, જેથી સામાિાળા દ્વારા તા.૧૭.૧૨.૨૦૧૫ િા રોજ અરજદારનુ ંિીજ જોડાણ 
ચાલ ુકરી આપિામા ંઆિેલ. 

૩.૬. રે.રદ.મ.ુ િ.ં૧૨૫/૧૫ અરજદાર દ્વારા તા.૦૬.૧૦.૨૦૧૮ િા રોજ કોટયમાથંી પાછો ખેંચિામા ં
આિેલ. 

૩.૭. અરજદારિે આપિામા ં આિેલ િીજલબલ સામાિાળા કંપિીિા વિયમ મજુબનુ ં જ અિે 
કાયદેસર રીતે સામાિાળાિા બાકી વિકળતા લ્હણેાનં ુ ંજ છે, જેિી સપંણૂય સમજ અરજદારિે 
જે તે િખતે જ આપિામા ંઆિેલ. 

 અરજદારિા વિયવમત બિતા લબલમા ંિાચંિ માટેિો ગણુાકં ૨ કેમ લેિામા ંિા આવ્યો તે 
બાબતિો ખલુાસો લબલીંગ વિભાગિા િાયબ અવિક્ષક પાસેથી તા.૦૪.૧૧.૨૦૧૫ િા રોજ 
માગંિામા ંઆિેલ, પરંત ુતેઓએ કોઈ ખલુાસો રજૂ કરેલ િહીં, અિે તેઓ જુિ,૨૦૧૭ મા ં
વિવતૃ થઈ ગયેલ છે.  
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૩.૮. ફોરમ સમક્ષિી તા.૧૪.૦૨.૨૦૧૯ િા રોજ કરેલ સિુિણી અંગે અરજદારિી ફરરયાદિો 
ચકુાદો આપેલ છે, જે મજુબ અરજદારિી બાકી રહતેી રકમિા એક સરખા ૧૨ હપ્તામા ં
વિભાજીત કરી આપેલ છે, અિે અરજદાર દ્વારા તા.૨૬.૦૨.૨૦૧૯િા રોજ સદર રકમ પ્રવત 
માસ ભરપાઈ કરિા માટે લેલખતમા ંસમંવત આપિામા ંઆિેલ છે, જે અરજદારે ચાલ ુલબલ 
ઉપરાતં ભરપાઈ કરિાિા રહ ે છે. સામાિાળા દ્વારા અરજદારિે સદર રકમિા ૧૨ હપ્તા 
મજૂંર કરી આપિામા ંઆિેલ છે, જે અન્િયે અરજદારે પ્રથમ હપ્તો તા.૨૯.૦૩.૨૦૧૯ િા 
રોજ ભરપાઈ કરેલ છે.   

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

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આિારે િીચે મજુબિા વિણયય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. પેરા િ.ં ૨.૧  મજુબ અરજદારે વિદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષ રજૂઆત કરી અિે સામાિાળા િીજ 

કંપિી દ્વારા આપિામા ંઆિેલ િીજલબલ અંગે વિણયય કરિા વિિતંી કરી. સિુિણી દર્યાિ 
અરજદારે િીજલબલિી બાકી રકમિી ભરપાઈ કરિા અંગે ૨૦ હપ્તા મજૂંર કરી આપિા 
વિિતંી કરી. 

૪.૨. સદર િીજલબલિા ંિાણા ંભરપાઈ કરિા અંગેિી અરજદારિી રજૂઆત અન્િયે ફોરમે એક 
સરખા ૧૨ હપ્તા મજૂંર કરેલ છે, જે અંગે અરજદાર દ્વારા પ્રથમ હપ્તા પેટેિી રકમ 
માચય,૨૦૧૯ મા ંભરપાઈ કરાયેલ છે. સદર રજૂઆતિા ગણુ દોષિે ધ્યાિે િ લેતા ંતેમજ 
અરજદારિી વિિતંી ગ્રાહ્ય રાખી, અરજદારિી િીજલબલિી બાકી રકમ અંગે ૨૦ હપ્તા મજૂંર 
કરિા હકુમ કરિામા ંઆિે છે. અરજદારે માવસક િીજલબલિી રકમ સાથે સદર હપ્તા પેટેિી 
રકમ વિયત સમય મયાયદામા ંભરપાઈ કરિાિી રહશેે.        

૪.૩. આ રીતે ઉપયુયક્ત પેરા િ.ં ૪.૨ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૪. ખચય અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૫. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
   
 
 
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૦૪.૦૫.૨૦૧૯. 


