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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૧૧૧/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી મનભુાઈ ધિાભાઈ પરમાર 
   ૦૬, ઓઢિ કૃષ્ણકંુજ સોસાયટી, રૂદ્રાક્ષ કો્્લેક્ષિી સામે  
   ગળીિા કારખાિા પાસે, ઓઢિ રોડ, અમદાિાદ-૩૮૨૪૧૫        
રજૂઆત કરિાર: શ્રી મનભુાઈ ધિાભાઈ પરમાર 
 

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : િાયબ  ઈજિેર, 

ઉત્તર ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
પેટા-વિભાગીય કચેરી, કુજાડ. તા. દસક્રોઈ. જી. અમદાિાદ.  

રજૂઆત કરિાર: શ્રી જે.કે.શાહ, િાયબ ઈજિેર, યજુીિીસીએલ, કુજાડ. 
 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, ઉત્તર ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, સાબરમતીિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી 

ફરરયાદ િ.ંUG-02-015-2017-18 અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૯૩૯૬ તા.૧૯.૦૯.૨૦૧૭િા 
હકુ્મથી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી 
કેસ િ.ં૧૧૧/૨૦૧૭ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા. ૩૦.૧૧.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ં
આિેલ. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર સામાિાળા િીજ કંપિીનુ ં િીજ જોડાણ ગામ કુજાડ ખાતે શ્રી મનભુાઈ ધિાભાઈ 

પરમારિા િામે, ફેબ્રઆુરી, ૨૦૦૬ થી ધરાિે છે, તથા ફેબ્રઆુરી,૨૦૧૬ સધુીિા સમયગાળાિા ં
િીજબીલો ભરતા આિેલ છે. ફેબ્રઆુરી,૨૦૧૬ િા િીજબીલમા ંરકમ જમા દશાાિેલ છે.  

૨.૨. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા ફેબ્રઆુરી,૨૦૧૪ મા ં હયાત િા હોય તેિા ગ્રાહક શ્રી મનભુાઈ 
દાિાભાઈ પરમારનુ ં િીજ જોડાણ બેદરકારી હઠેળ શ્રી મનભુાઈ ધિાભાઈ પરમારિા િામે 
આપિામા ં આિેલ છે, તથા સદર િીજ જોડાણિા િીજબીલો સામાિાળા દ્વારા અરજદારિા 
મકાિમા ંિાખિામા ંઆિતા ંહતા.ં  

૨.૩. અરજદારે તા.૧૧.૦૩.૨૦૧૬ િા રોજ રૂ.૮૦૦/- એડિાન્સ િીજબીલ તરીકે ભરપાઈ કરેલ જે િીજ 
જોડાણમા ંસરખા િામ હોિાિે કારણે સામાિાળાએ અરજદારિા િીજ જોડાણિે બદલે અન્ય શ્રી 
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મનભુાઈ દાિાભાઈ પરમારિા િીજ જોડાણમા ં ભરપાઈ કરેલ, જેિી પહોંચ શ્રી મનભુાઈ 
ધિાભાઈ પરમારિા િામે આપિામા ંઆિેલ. 

૨.૪. અરજદારિા િીજ જોડાણમા ંરકમ કાયમ જમા રહતેી હોિાથી િીજબીલમા ંબાકી રકમ િીકળતી 
હશે તેિી શકંા રહતેી િ હતી. સામાિાળા િીજ કંપિીએ ફેબ્રઆુરી,૨૦૧૭ સધુી અરજદારિા 
િીજબીલિા બાકી િાણા ંમાટે કદી કોઈપણ જાતિી જાણ કરેલ િથી, તથા કોઈપણ જાતિી 
િોટીસ આપિામા ંઆિેલ િથી. 

૨.૫. તા.૦૮.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ સામાિાળા દ્વારા ફોિ પર િીજબીલિી રકમ બાકી હોઈ, સદર િીજ 
જોડાણનુ ંિીજ મીટર દુરસ્ત કરિા જાણ કરેલી, જે બાબતે અરજદારે િીજબીલિા ંિાણા ંભયાાિી 
જાણ કરેલ હોિા છતા ંસામાિાળાએ તેિે માન્ય રાખેલ િહીં. ત્યાર બાદ આશરે ૨૦.૦૩.૨૦૧૭ 
િા રોજ કુજાડ કચેરી દ્વારા રજીસ્ટડા પત્રથી સદર િીજ જોડાણ રદ્દ કરિા અંગેિી જાણ કરેલ.  

૨.૬. તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૭િા રોજ કુજાડ કચેરી ખાતે રૂબરૂમા ંતપાસ કરતાઅંરજદારિે જાણિા મળેલ કે 
અરજદારિા િામે બે િીજ જોડાણ લીધેલા છે. 

૨.૭. તા.૧૪.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ અરજદારે સામાિાળા િીજ કંપિી પાસે સદર અન્ય િીજ જોડાણ, 
એટલે કે શ્રી મનભુાઈ ધિાભાઈ પરમારિા િામિા િીજ જોડાણ અંગે વિગતિાર મારહતી માગેંલ, 
પરંત ુસામાિાળા દ્વારા કોઈ જિાબ આપિામા ંઆિેલ િહીં. 

૨.૮. તા.૧૯.૦૪.૨૦૧૭િા રોજ સામાિાળા દ્વારા ફોિપર અરજદારિા િીજ જોડાણ પરનુ ંમીટર બીજા 
ગ્રાહક શ્રી મનભુાઈ દાિાભાઈ પરમારિા િીજ મીટર સાથે અરસ પરસ બદલી કરિાિી િાત 
કરેલી જે અરજદારે સ્િીકારેલ િ હતી. 

૨.૯. અરજદારે તા.૨૮.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજ મારહતી અવધકાર હઠેળ સદર વિિારદત બનેં્ન િીજ જોડાણ, 
એટલે કે શ્રી મનભુાઈ ધિાભાઈ પરમાર તથા શ્રી મનભુાઈ દાિાભાઈ પરમારિા િીજ જોડાણિી 
અરજી તથા દસ્તાિેજોિી માગંણી કરરેલ, જેમા ં સામાિાળા દ્વારા શ્રી મનભુાઈ દાિાભાઈ 
પરમારિા િીજ જોડાણિે અરજીિા આધારે પરુાિાિી િકલ આપિામા ં આિેલ, પરંત ુ
અરજદારિા િીજ જોડાણિી અરજી અંગેિી વિગતો આપિામા ંઆિેલ િહીં. 

૨.૧૧. સામાિાળા દ્વારા જુિ-જુલાઈ,૨૦૧૭ મા ંઅરજદાર વિરૂધ્ધ અમદાિાદ ગ્રા્ય, મીરજાપરુ રડસ્રીક્ટ 
જજ સાહબિી કોટા  સમક્ષ રૂ. ૨૭૮/- િી િસલુાત સાથે પ્રીી-લીટીગેશિ લોક અદાલતમા ં કેસ 
દાખલ કરિામા ંઆિેલ. 

૨.૧૨. સામાિાળા િીજ કંપિીિા ફોરમ સમક્ષ અરજદારે તા.૦૮.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ, અરજદારિે થયેલ 
અન્યાય તથા વિવિધ પ્રીકારિા થયેલ નકુસાિ અન્િયે અરજી દાખલ કરેલી, જેમા ંફોરમ દ્વારા 
તા. ૧૯.૦૯.૨૦૧૭ િા રોજ હકુમ અન્િયે અરજદારનુ ંિીજ જોડાણ ચાલ ુકરિા સામાિાળાિે 
જાણાિેલ, તથા અરજદારિા િીજ જોડાણ ખાતે ભરપાઈ કરેલ રકમ જમા કરી આપિા બાબતિો 
હકુમ કરેલ છે, પરંત ુઅરજદારિે િળતર આપિા બાબતે કોઈ હકુમ કરેલ િથી. 

૨.૧૩. સામાિાળા િીજ કંપિીિી કુજાડ પેટા-વિભાગીય કચેરી દ્વારા અરજદારિા સદર િીજ જોડાણિી 
સવિિસ અંગેિી કાયાિાહીમા ંઅરજદારિે શારીરરક, માિવસક તથા આવથિક નકુસાિ થયેલ છે. 
ફોરમિો તા. ૧૯.૦૯.૨૦૧૭ િો હકુમ તા. ૨૬.૦૯.૨૦૧૭ િા રોજ મળેલ છે.      
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૨.૧૪. અરજદારે સદર િીજ જોડાણ અંગે સામાિાળાિી કાયાિાહીથી િીચે મજુબિા િળતરિી મગંણી 
કરી. 
(૧) સામાિાળા િીજ કંપિીિી સાથે કરિા પડલે પત્ર વ્યિહાર તથા રૂબરૂ મલુાકાતિા િાહિ 

વ્યિહારિા ખચાનુ ંિળતર આપવ.ુ 
(૨) અરજદારિે થયેલ માિવસક અિે શારરરીક વ્યથાઓિા નકુસાિનુ ંઅંદાજીત િળતર 

આપવુ.ં 
(૩) અરજદારિી સામાજીક પ્રીવતષ્ઠાિે થયેલા નકુસાિનુ ંઅંદજીત િળતર આપવુ.ં    

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદારે જરૂરી દસ્તાિેજ રજૂ કરી, શ્રી મનભુાઈ ધિાભાઈ પરમારિા િામે ગામ ગત્રાડ ખાતે 

ગ્રાહક િ.ં૨૬૪૨૪/૦૦૯૦૭/૮ થી િીજ જોડાણ મેળિેલ છે. અરજદારે તા.૧૦.૦૩.૨૦૧૪ િા રોજ 
સદર િીજ જોડાણ સામે રૂ.૮૦૦/- િીજબીલિી રકમ પેટે ભરપાઈ કરેલ છે. અરજદારનુ ંમકાિ 
મોટા ભાગે બધં રહતે ુ ંહોય છે.  

૩.૨. તા. ૧૧.૦૩.૨૦૧૬ િા રોજ રૂ. ૮૦૦/- અરજદારિા સદર િીજ જોડણ  િ.ં૨૬૪૨૪/૦૦૯૦૭/૮ 
િી સામે જમા લેિાિે બદલે ગ્રાહક િ.ં ૨૬૪૨૪/૧૦૩૮૩/૦ િી સામે જમા કરિામા ંઆિેલ, જેિી 
જાણ અરજદારિે પત્ર િ.ં૭૨૭ દ્વારા કરિામા ંઆિેલ.  

૩.૩. અરજદારે ગ્રાહક િ.ં ૨૬૪૨૪/૦૦૯૦૭/૮ િી સામે એપ્રીીલ,૨૦૧૬ થી િીજબીલિી રકમ ભરપાઈ 
કરેલ િ હોિાથી, સામાિાળા િીજ કંપિીિા લબલીંગ વિભાગ દ્વારા અરજદારિે િાણા ંભરપાઈ 
કરિા અંગે જાણ કરિામા ંઆિેલ. અરજદારે રજૂ કરેલ િાણા ંભરપાઈ કરેલ રસીદ અન્ય ગ્રાહક 
િબંરિી હોઈ, સામાિાળા દ્વારા જેિે માન્ય રાખિામા ંઆિેલ િહીં.  

૩.૪. અરજદારિી મારહતી અવધકાર હઠેળિી અરજી અંતગાત ગ્રાહક િ.ં૨૬૪૨૪/૧૦૩૮૩/૦ તથા 
અરજદારિા ગ્રાહક િ.ં ૨૬૪૨૪/૦૦૯૦૭/૮ િે લગતા જરૂરી દસ્તાિેજી પરુાિા અરજદારિે 
સોંપિામા ંઆિેલ. 

૩.૫. અરજદારિા િીજ જોડાણ િ.ં ૨૬૪૨૪/૦૦૯૦૭/૮ અંગે કોઈ રદિાિી દાિો દાખલ કરિામા ં
આિેલ િથી, પરંત ુ સદર િીજ જોડાણ પેટે લેણી રકમ િીકળતી હોિાથી પ્રીીલીટીગેશિ લોક 
અદાલતમા ંસમાધાિ માટે અરજદારિે જાણ કરિામા ંઆિેલ. 

૩.૬. સામાિાળા િીજ કંપિી ખાતે શ્રી મનભુાઈ ધિાભાઈ પરમારિા િામે બે િીજ જોડાણ અસ્સ્તત્િ 
ધરાિે છે. અરજદારે અન્ય ગ્રાહક િ.ં૨૬૪૨૪/૧૦૩૮૩/૦ િી સામે રૂ. ૮૦૦/- તા. ૧૧.૦૩.૨૦૧૬ 
િા રોજ જમા કરાિેલ, જેથી અરજદારિા ગ્રાહક િ.ં ૨૬૪૨૪/૦૦૯૦૭/૮ િી સામે  િીજબીલિા ં
િાણા ંબાકી હોિાિા કારણે સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા પત્ર િ.ં૭૨૭ તા. ૧૬.૦૩.૨૦૧૭ થી 
અરજદારિે િોટીસ આપી સદર િીજ જોડાણ બધં કરિામા ંઆિેલ. સામાિાળા િીજ કંપિીિી 
સદર કાયાિાહી વિયમોનસુારિી છે. 

૩.૭. ફોરમિા તા.૧૯.૦૯.૨૦૧૭ િા હકુમ મજુબ અરજદારનુ ંિીજ જોડાણ કોઈ પણ જાતિો ચાર્જ 
િસલુ કયાા િગર તા.૦૭.૧૧.૨૦૧૭ િા રોજ ચાલ ુકરી આપિામા ંઆિેલ છે. વિદ્યતુ લોકપાલ 
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સમક્ષ સદર રજૂઆતિી િોંધણી થયા બાદ અરજદારિે સમાધાિ અથે જણાિિામા ંઆિેલ, 
પરંત ુસમાધાિ થયેલ િથી.  

૩.૮. (૧) પેરા િ.ં ૨.૧૪ મા ંદશાાિેલ અરજદારિી દાદ સ્િીકરિા પાત્ર િથી. 
(૨) અરજદારે િીજ બીલિા ંિાણા ંભરપાઈ કરિા ભલૂ કરેલ હોઈ, સદ િીજબીલિા ંિાણા ં

તેઓિા ગ્રાહક િબંરિી સામે જમા કરેલ િહીં. આ સજંોગોમા ંઅરજદારિી િળતર 
મેળિિા અંગેિી માગંણી સ્િીકારિા પાત્ર િથી. 

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાિાળાએ કરેલ રજૂઆત અિે રજૂ કરાયેલા 

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણાય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. અરજદારે સામાિાળાિા િાયબ ઈજિેરિે તા.૧૦.૦૪.૨૦૧૭ િા રોજ કરેલ અરજી મજુબ 

અરજદાર ગ્રાહક િ.ં ૨૬૪૨૪/૦૦૯૦૭/૮ થી  RGPU ટેરીફ હઠેળ ૦.૫ હોસા પાિર કરારીત  ઘર 
િપરાશ વિષયક િીજ જોડાણ ધરાિે છે. ફેબ્રઆુરી-માચા,૨૦૧૭ િા િીજબીલ મજુબ સદર િીજ 
જોડાણનુ ંસરિામુ ંિણકરિાસ, ગામ ગત્રાડ દશાાિેલ છે. 

૪.૨. સામાિાળા દ્વારા મારહતી અવધકાર હઠેળ અરજદારિે પરૂા પાડલે દસ્તાિેજો મજુબ ગ્રાહક 
િ.ં૨૬૪૨૪/૧૦૩૮૩/૦ િા દસ્તાિેજો રજૂ કરિામા ંઆિેલ છે, જે મજુબ સામાિાળા દ્વારા શ્રી 
પરમાર મનભુાઈ દાિાભાઈિા િામે િિા િીજ જોડાણિી તા.૧૯.૦૩.૨૦૧૪ િી અરજીિે SR 

No.2902761 થી િોંધિામા ં આિેલ. સદર અરજીિા A-1 ફોમામા ં દશાાવ્યા મજુબ મકાિ 
િ.ં૨૭૬, િણકરિાસ, ગત્રાડ, તા. દસક્રોઈ દશાાિેલ છે. સદર િીજ જોડાણ સામાિાળા દ્વારા િષા 
૨૦૧૪ મા ંચાલ ુકરિામા ંઆિેલ છે. સદર િીજ જોડાણ સામાિાળા દ્વારા શ્રી મનભુાઈ ધાિાભાઈ 
પરમારિા િામે િોંધિામા ંઆિેલ છે જેમા ંસામાિાળા િીજ કંપિીિી િીજ જોડાણમા ંિામ 
દાખલ કરિામા ંભલૂ થયેલ સ્પષ્ટ દેખાય છે.  

૪.૩. અરજદારે ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમ સમક્ષિી ફરરયાદ અન્િયે જણાિેલ છે કે સામાિાળા 
દ્વારા ગ્રાહક િ.ં ૨૬૪૨૪/૧૦૩૮૩/૦ િા કેટલાકં િીજબીલો અરજદારિા મકાિમા ંિાખિામા ં
આિેલ. ઓક્ટોબર-િિે્બર,૨૦૧૫ િા ંિીજબીલો પણ અરજદારિા મકાિમા ંિાખિામા ંઆિેલ 
હોઈ, અરજદારે તા.૧૧.૦૩.૨૦૧૬ િા રોજ રૂ.૮૦૦/- િીજબીલ પેટે ભરપાઈ કરેલ છે, જે 
અરજદારિા ગ્રાહક િ.ં ૨૬૪૨૪/૦૦૯૦૭/૮ મા ં જમા કરિાિે બદલે ગ્રાહક િ.ં ૨૬૪૨૪/ 
૧૦૩૮૩/૦ સામે સામાિાળા દ્વારા જમા લેિામા ં આિેલ, જેિા કારણે ગ્રાહક િ.ં ૨૬૪૨૪/ 
૦૦૯૦૭/૮ િી િીજબીલિી રકમ બાકી થિા પામેલ છે.  

 સદર બને્ન િીજ જોડાણિા ં િીજબીલ એક જ િામિા ં હોિાથી સામાિાળા દ્વારા િીજબીલિી 
િહચેણીમા ંથયેલ ભલૂિા કારણે, અરજદાર દ્વારા પણ તેઓિી ભલૂ અંતગાત તેઓિા ગ્રાહક 
િ.ં૨૬૪૨૪/ ૦૦૯૦૭/૮ િા િીજબીલિા ંસામે િાણા ંભરપાઈ કરેલ િથી. િધમુા ંઅરજદારિા 
જણાવ્યા મજુબ અરજદાર સદર િીજ જોડાણિાળા મકાિમા ંરહતેા િથી તથા િીજબીલિા િાણા ં
એડિાન્સ પેટે જમા કરાિે છે. આ સજંોગોમા ંઅરજદારે િીજબીલિા ંિાણા ંજમા કરાિતી િખતે 
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િધ ુકાળજી રાખિી પડ.ે અરજદારે સદર સજંોગોમા ંસામાિાળાિે સદર િીજ જોડાણિા િીજ 
િપરાશ અથે/મકાિ બધં રહિેા અંગે જાણકારી પણ આપિી પડ.ે  

૪.૪. અરજદારિા સદર ગ્રાહક િ.ં૨૬૪૨૪/૦૦૯૦૭/૮ િા િીજ જોડાણિા િાણા ંભરપાઈ કરેલ િ 
હોઈ, તા.૨૨.૦૯.૨૦૧૬ િા રોજ િીજ જોડાણ કપાયેલ હોઈ, તા. ૧૪.૦૩.૨૦૧૭ સધુીિા રૂ.૨૭૦/- 
ન્યિુતમ ચાર્જ પેટે ભરપાઈ કરાિિા સારૂ સામાિાળા દ્વારા પત્ર િ.ં૭૨૭ તા.૧૬.૦૩.૨૦૧૭ થી 
જાણ કરિામા ંઆિેલ.  

 સદર િીજબીલિી રકમ તા.૨૨.૦૩.૨૦૧૭સધુીમા ંભરપાઈ કરિા જણાિેલ, અન્યથા સદર િીજ 
જોડાણ કાયમી ધોરણે કાપી િાખિામા ંઆિશે અિે અરજદારે િીજ જોડાણ ચાલ ુકરિા અથે 
િિા ગ્રાહકિી જેમ અરજી કરિાિી રહશેે તેમ જણાિેલ છે. સદર િોટીસ અરજદારિે મળેલ છે 
જેિી િોટીસ મળ્યાિી પહોંચ સામાિાળાએ રજૂ કરેલ છે.  

૪.૫. ગ્રાહક િ.ં૨૬૪૨૪/૦૦૯૦૭/૮ – અરજદારિા િીજ જોડાણ,  consumer personal ledger, જે 
તા.૨૩.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ સામાિાળા દ્વારા generate કરિામા ંઆિેલ છે, જેમા ંિીજ જોડાણ 
PDC કયાાિી તા. ૨૪.૦૩.૨૦૧૭ દશાાિેલ છે.  

 June,2010 િા િીજબીલથી April-May,2017 billed in July,2017 િા િીજબીલિા 
સમયગાળા દર્યાિ અરજદારે સદર િીજ જોડાણ પેટે રૂ.૨૫૦/- તા.૦૩.૦૨.૨૦૧૨િા રોજ તથા 
રૂ.૮૦૦/- તા.૧૦.૦૩.૨૦૧૪ િા રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. April-May,2017 billed in 

July,2017 મા ંરૂ.૨૪૮/- િીજબીલ પેટે બાકી દશાાિિામા ંઆિેલ છે.   
૪.૬. ફોરમિા તા.૧૯.૦૯.૨૦૧૭િા હકુમ બાદ તા.૦૬.૧૦.૨૦૧૭િા રોજ અરજદારે સામાિાળા િાયબ 

ઈજિેર, કુજાડિે પત્ર દ્વારા વિિતંી કરેલ છે કે ગ્રાહક િ.ં૨૬૪૨૪/૧૦૩૮૩/૦ અન્િયે ભરપાઈ 
કરેલ રૂ.૮૦૦/- ખરી રસીદ િ.ંWL-673703 તા.૧૧.૦૩.૨૦૧૬ િા રોજ અરજદારે ભરપાઈ કરેલ 
છે, જે સામાિાળાિે રજૂ કરેલ છે. 

૪.૭. પેરા િ.ં૪.૩ મા ંદશાાવ્યા મજુબ, ગ્રાહક િ.ં ૨૬૪૨૪/૧૦૩૮૩/0 નુ ંઓક્ટોબર-િિે્બર,૨૦૧૫ નુ ં
િીજબીલ અરજદારિા મકાિમા ં િાખંિામા ં આિેલ છે. સદર ગ્રાહક િબંરિા consumer 

ledger મજુબ સદર િીજ જોડાણ સામે રૂ.૨૧.૯૮ દશાાિેલ છે.  બનેં્ન પક્ષકારો દ્વારા સદર બનેં્ન 
િીજબીલોિી િકલ (જે તે સમયિી) રજૂ કરાયેલ િથી. આમ, સદર િીજબીલમા ંરકમ જમા  
દશાાિત ુ ંહોિાનુ ંજણાય છે. જેિી સામે અરજદારે advance રકમરૂ.૮૦૦/- તા.૧૧.૦૩.૨૦૧૬ િા 
રોજ ભરપાઈ કરેલ હોઈ, સદર પ્રીશ્ન ઉપસ્સ્થત થયેલ છે.  

૪.૮. તા.૧૧.૦૩.૨૦૧૬િા િીજબીલિી રકમ ભયાાબાદ અરજદારે ત્યારબાદિા ંિીજબીલોિી ચકાસણી 
કરેલ હોય તેમ જણાત ુિથી, જેથી હાલિો સદર પ્રીશ્ન વિિારદત બિેલ છે, જે અંગે અરજદાર 
પણ બેદરકાર રહલે છે. અરજદારે િીજબીલિા ંિાણા ંતેઓિા ગ્રાહક િબંરિાળા િીજ જોડાણિે 
બદલે અન્ય ગ્રાહક િબંર િાળા િીજ જોડાણમા ંભરપાઈ કયાા બાદ તેઓિા ગ્રાહક િબંરિાળા 
િીજબીલિી ચકાસણી કરેલ હોત તો જે તે સમયે હાલિો વિિાદ વિિારી શકાયેલ હોત.  

૪.૯. એકજ િામિા તેમજ અલગ-અલગ ગ્રાહક િબંર ધરાિતા િીજબીલિી િહેંચણીમા ંસામાિાળાિી 
ભલૂ જો ગણિામા ંઆિે તો અરજદાર પણ તેટલા જ બેદરકાર છે કે જેઓએ િીજબીલિા ંિાણા ં
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અન્ય ગ્રાહક િબંરિા િામે ભરપાઈ કયાા બાદ, ત્યાર પછીિા િીજબીલોિી ચકાસણી કરેલ િથી. 
જેથી સદર િીજ જોડાણિે કાયમી ધોરણે કાપિાિી કાયાિાહી સામાિાળા દ્વારા Supply Code 

Regulation િા વિયમોનસુાર કરિામા ંઆિેલ છે. િીજબીલોિી િસલુાત અંગે સામાિાળાિી 
સદર િીજ જોડાણિે કાપિાિી કાયાિાહી વિયમોનસુાર છે.  

૪.૧૦. ફોરમિા હકુમ અન્િયે સામાિાળા દ્વારા અરજદારિા િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં૨૬૪૨૪/૦૦૯૦૭/૮ 
િાળા િીજ જોડાણિે કોઈપણ જાતિા ચાર્જ િસલુ કયાા િગર તા.૦૭.૧૧.૨૦૧૭ િા રોજ પિુ: 
ચાલ ુકરી આપિામા ંઆિેલ છે. ફોરમિો સદર હકુમ સ્િીકારિાપાત્ર છે.  

૪.૧૧. િીજળી પરુિઠા સરંહતા, ૨૦૧૫, કલમ ૬.૬૬ થી ૬.૬૯ મજુબ િીજ બીલોિી આગોતરા ચકૂિણી 
સદંભે સામાિાળાએ અરજદારિે મારહતગાર કરિા સલૂચત કરિામા ંઆિે છે.  

૪.૧૨. સદર સજંોગોમા ંઅરજદારિી પેરા િ.ં૨.૧૪ મા ંકરેલ દાદ સ્સ્િકારિાપાત્ર િથી.     
૪.૧૩. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૧૧ તથા ૪.૧૨ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૧૪ ખચા અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૧૫. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
    
 
 
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૨૭.૧૨.૨૦૧૭. 


