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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૪૧/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રીમતી ફરીદા ઈિાયત લાયાા 
   િાિા પાદર, લાયાા સ્ટ્રીટ, મુ.ં ટંકારીયા. તા.-જી. ભરૂચ.  
      
રજૂઆત કરિાર: શ્રી ઈિાયત ઈસ્ટ્માઈલ લાયાા 
  

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : િાયબ ઈજિેર, 

દક્ષક્ષણ ગજુરાત િીજ કંપિી ક્ષલવમટેડ, 
પેટા-વિભાગીય કચેરી, પાલેજ. તા.-જી. ભરૂચ.    

 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી હમેલ ટી. વમસ્ત્રી, િાયબ ઈજિેર, ડીજીિીસીએલ, પાલેજ.     
 

::: રજૂઆત::: 
 

૧.૦. અરજદારે,  દક્ષક્ષણ ગજુરાત િીજ કંપિી ક્ષલવમટેડ, સરુતિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી 
ફરરયાદ િ.ં ૦૬/૨૦૧૭-૧૮ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૬૪૦૬ તા.૨૧.૦૪.૨૦૧૭ િા હકુ્મથી 
િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
િ.ં૪૧/૨૦૧૭ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા. ૨૦.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિી. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. ગામ ટંકારીયા ખાતે આિેલ અરજદારિી માક્ષલકીિા મકાિ માટે સામાિાળા દ્વારા છેલ્લા ૩૦ 

િર્ાથી ઘર િપરાશન ુિીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં૨૫૦૧/૦૦૩૨૫/૦ થી આપિામા ંઆિેલ છે.  
સદર િીજ જોડાણિાળુ મકાિ અરજદારે જ્યારથી િેચાણ રાખ્ુ ંત્યારથી મળૂ માક્ષલકિા િામ 
પરથી અરજદારિા િામ પર રાન્સફર થયા બાદ, સદર મકાિમા ંિીજ િપરાશ પહલેાથંી જ 
મકાિ બધં હોિાથી શનૂ્ય છે. સામાિાળા દ્વારા દર મરહિે વમવિમમ બીલ આપિામા ંઆિતુ ં
હત ુ.ં  
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૨.૨. અરજદારે સદર મકાિ િવુ ંબિાિડાિી તેમા ંિીજ િપરાશ ચાલ ુકરિાિો હોિાથી, જૂનુ ંવમટર 
િીજ કંપિીમા ંજમા કરાિિા માટે સામાિાળાિે ફેબ્રઆુરી,૨૦૧૭ મા ંઅરજી કરેલ. સામાિાળા 
દ્વારા તા.૧૧.૦૨.૨૦૧૭િા રોજ િવુવંમટર લગાિી જૂનુ ંવમટર સ્ટ્થળ પરથી કબ્જજે લેિામા ંઆિેલ. 

૨.૩. સામાિાળા દ્વારા તા.૨૫.૦૨.૨૦૧૭ િા રોજ અરજદારિે રૂ.૮૫૦૭૫.૯૨ નુ ંિીજબીલ આકારી 
તેમાથંી રૂ.૪૫.૩૫ બાદ આપી રૂ.૮૫૦૩૦.૫૭ નુ ંિીજબીલ આકારિામા ંઆિેલ છે, જે તદ્દિ   
ખોટંુ અિે ગેરકાયદેસર છે. 

૨.૪. અરજદારિે અગાઉ જે િીજ િપરાશિા બીલો આપિામા ંઆિેલ છે તેમા ં વમટર રીડર દ્વારા 
વમટર િબંર દશાાિિામા ંઆિેલ િથી, પરંત ુવિિારદત બીલમા ંહસ્ટ્ત ક્ષલક્ષખતમા ંવમટર િબંર 
વમટર લઈ ગયા બાદ લખિામા ંઆિેલ છે. વમટર લઈ ગયા તે સમયે સામાિાળા દ્વારા વમટર 
િબંર લખિામા ંઆિેલ િ હતો પરંત ુપાછળથી લખિામા ંઆિેલ છે.  

૨.૫. િીજ કંપિી દ્વારા હાલિો કેસ િીજચોરી અંગેિો બિાિિામા ંઆિેલ છે. અરજદારનુ ંસદર 
તકરારી વમટર છેલ્લા ૩૦ િર્ાથી બધં હાલતમા ં હત ુ.ં લાબંા સમયથી વમટર ઉપર કચરો 
લાગિાથી અિે ખલુ્લામા ંહોિાથી વમટરિે કાટ પણ લાગેલ હતો. સદર હકીકત વમટર રીડર 
દ્વારા કોઈપણ િીજબીલમા ંજણાિિામા ંઆિેલ િ હતી. અરજદારે િવુ ંવમટર લગાિિા માટે 
સામાિાળા િીજ કંપિીિે જાણ કરતા ંસામાિાળાિા કમાચારી દ્વારા પિૂાગ્રહ રાખીિે અરજદારિે 
હરેાિ કરિા ખોટો કેસ બિાિિામા ંઆિેલ છે.  

૨.૬. તા. ૦૬.૦૪.૨૦૧૭ િા રોજ ભરૂચ ખાતે લેબોરેટરીમા ંવમટરિી ચકાસણી િખતે અરજદાર િતી 
તેઓિા પવત હાજર રહલેા. અરજદારિા સદર વમટરનુ ંરરરડિંગ છેલ્લા ૩૦ િર્ાથી સામાિાળા 
કંપિીિા કમાચારી દ્વારા લેિામા ંઆિે છે તથા તમામ િીજબીલો અરજદાર વિયવમત રીતે 
ભરપાઈ કરતા આિેલ છે. અરજદારનુ ંમકાિ ઘણા િર્ોથી તદ્દિ જર્જરીત અિે બીિ િપરાશી 
હાલતમા ંહત ુ.ં અરજદારિી આજુબાજુ કોઈપણ પડોશનુ ંમકાિ િથી અિે ત્રણ બાજુ ખલુ્લી 
જગ્યા આિેલ છે, અિે એક તરફ મદ્રસેાિી રદિાલ આિેલ છે, જેથી કોઈ ત્રારહત વ્યક્ક્ત પણ 
અરજદારિા વમટર સાથે ચેડા કરે શકે િહીં. ફોરમ દ્વારા અરજદારિી સદર રજૂઆત અન્િયે 
સામાિાળા દ્વારા અપાયેલ ગેરકાયદેસર બીલ બાબતે કોઈ ન્યાયી વિણાય કરિામા ંઆિેલ 
િથી.     

૨.૭. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે જુલાઈ-ઓગસ્ટ્ટ,૨૦૦૯ થી િિે્બર-રડસે્બર,૨૦૧૬ િા 
સમયગાળા િચ્ચેિા િીજબીલોિી િકલ રજૂ કરી જણાિેલ કે સામાિાળા દ્વારા સદર 
સમયગાળા દર્યાિ ‘શનૂ્ય’ િીજ િપરાશિા ંિીજ બીલો અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ છે.    

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર, ગ્રાહક િ.ં ૦૨૫૦૧/૦૦૩૨૫/૦ થી શ્રીમતી ફરીદાબેિ ઈિાયત લાયાાિા િામે, 

ઘરિપરાશનુ ંિીજ જોડાણ ધરાિે છે. અરજદારિે િખતો િખત દર બે મરહિાિા અંતરે િીજ 
િપરાશનુ ંિીજબીલ આપિામા ંઆિે છે, જે િીજબીલો અરજદાર સમયસર ભરતા આિેલ છે.  

 



  Case No.41/2017 

  Page 3 of 5 
 

૩.૨. પેરા િ.ં૨.૨ મજુબ તા.૧૧.૦૨.૨૦૧૭િા રોજ અરજદારિી અરજીિા આધારે અરજદારિા િીજ 
જોડાણિાળુ મીટર તેઓિી હાજરીમા ંબદલિામા ંઆિેલ, જેિી િોંધ ચેરકિંગશીટ િ.ં ૧૭૭૨ મા ં
કરિામા ંઆિેલ, જે િીચે મજુબ છે.  

Particulars Old meter New meter 

Meter number 10383912 DGSP659282 
Make Jaipur L&T 

Capacity 2.5-5 A 5-30 A 

Revolution/KWh 2400 3200 

Type E-7 EM101+ 

Reading 11208.3 0 Kwh 

  
અરજદારિો સ્ટ્થળ પરિો જોડલે િીજભાર ૧૪૦ િોટ દશાાિિામા ંઆિેલ.  

૩.૩. અરજદારનુ ંપેરા િ.ં ૩.૨ મા ંદશાાિેલ મીટર બદલતા ંપહલેા ંકંપિીિા વિયમ મજુબ મીટરનુ ં
બાહ્ય અિલોકિ કરી અરજદારિા પ્રવતવિવધિી હાજરીમા ં જૂિા મીટરિે પેપરપેક કરિામા ં
આિેલ હતુ.ં સદર જૂિા મીટરમા ંમીટર રીરડિંગ ૧૧૨૦૮ દશાાિેલ જે અરજદારિા પ્રવતવિવધિે 
બતાિિામા ંઆિેલ તથા મીટરિે પેપરપેક કરી તેમિી સરહ પણ કરાિિામા ં આિેલ હતી.  

૩.૪. તા.૨૫.૦૨.૨૦૧૭ િા રોજ અરજદારિે ૧૧૨૦૭્વુિટનુ ંરૂ.૮૫૦૩૦.૫૭ નુ ંિીજબીલ આપિામા ં
આિેલ હતુ,ં જે અરજદાર દ્વારા રસીદ િ.ં GB729355 થી તા.૧૦.૦૪.૨૦૧૭ િા રોજ ભરપાઈ 
કરિામા ંઆિેલ.  

૩.૫. અરજદાર દ્વારા પેરા િ.ં૩.૪ મા ંદશાાિેલ િીજબીલિી સામે િાધંો રજૂ કરિામા ંઆિેલ હોઈ, 
અરજદારનુ ંતા.૧૧.૦૨.૨૦૧૭િા રોજ બદલેલ જૂન ુમીટર લેબોરેટરીમા ંતા.૦૬.૦૪.૨૦૧૭ િા 
રોજ અરજદારિા પ્રવતવિવધ શ્રી ઈિાયતભાઈ લાયાાિી હાજરીમા ંતપાસિામા ંઆિેલ. સદર 
મીટરિા િીજ િપરાશિા આંક્ડા અરજદારિા પ્રવતવિવધિી હાજરીમા ં તેમિે બતાિિામા ં
આિેલ જે તેઓિે અગાઉ આપિામા ંઆિેલ િીજબીલ મજુબિા માલમુ પડલે. 

૩.૬. અરજદાર દ્વારા તેઓિે આપિામા ંઆિેલ િીજબીલ અંગે િાધંો દશાાિી ફોરમ સમક્ષ ફરરયાદ 
દાખલ કરેલ. ફોરમ દ્વારા સદર કેસમા ંચકુાદા અન્િયે ફોરમિા પેરા િ.ં ૬ મજુબ હકુમ કરિામા ં
આિેલ, જે મજુબ અરજદારિે સધુારેલ િવુ ંિીજબીલ તા.૧૫.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજ આપિામા ં
આિેલ, જેિી રકમ રૂ.૩૫૫૨૩.૭૪ િસલુિાપાત્ર છે. અરજદારિે અપાયેલ અગાઉનુ ંિીજબીલ 
રદ્દ કરતા,ં સદર બીલ મજુબિી ભરપાઈ કરેલ રકમિી સામે જમા આપિાિી થતી રકમ 
રૂ.૪૯૪૭૨.૩૨ િી દરખાસ્ટ્ત મજૂંરી અથે વિભાગીય કચેરી ખાતે તા. ૧૨.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજ 
મોકલિામા ં આિેલ છે જેિી મજૂંરી મળ્યા બાદ સદર રકમ અરજદારિા બીલમા ં જમા 
આપિામા ંઆિશે. ફોરમિા ચકુાદા અન્િયે સામાિાળા દ્વારા અરજદારિે તા.૦૯.૦૫.૨૦૧૭ 
િા રોજ પત્ર દ્વારા સદર રકમ પરત આપિા અંગે વિકલ્પ આપિામા ં આિેલ છે, પરંત ુ 
અરજદારે સદર રકમ પરત મેળિિા માટે સામાિાળાિી ઓરફસમા ંકોઈ ખલુાસો કરેલ િથી.    
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:::ચકુાદો::: 

૪.૦. સિૂાિણી દર્યાિ અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાિાળાિી રજૂઆત અિે રજૂ કરાયેલા 
દસ્ટ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણાય ઉપર આવુ ંછં. 

૪.૧. અરજદારનુ ંપેરા િ.ં ૨.૧ મા ંદશાાિેલ ઘર િપરાશનુ ંિીજ જોડાણ અરજદારિી જૂિા મીટર 
બદલિાિી અરજીિા સદંભામા ં સામાિાળા દ્વારા તા.૦૨.૦૨.૨૦૧૭ િા રોજ સ્ટ્થળ પર 
તપાસિામા ંઆિેલ છે.   
તા.૧૧.૦૨.૨૦૧૭ િા રોજ સદર િીજ જોડાણનુ ંજૂનુ ંમીટર પેરા િ.ં ૩.૨ મા ંદશાાવ્યા મજુબ 
અરજદારિા પ્રવતવિવધિી હાજરીમા ંબદલિામા ંઆિેલ છે. સદર િીજ સ્ટ્થાપિ પર જોડાયેલ 
િીજભાર ૧૪૦ િોટ દશાાિેલ છે. જૂિા મીટરનુ ંિાચંિ ૧૧૨૦૮.૩ દશાાિેલ છે. સદર શીટ 
િ.ં૧૭૭૨ મા ંઅરજદારિા પ્રવતવિવધ દ્વારા સહી કરિામા ંઆિેલ છે. 

૪.૨. સામાિાળા દ્વારા તા.૦૬.૦૪.૨૦૧૭ િા રોજ લેબોરેટરી ખાતે સદર જૂિા મીટરિી ચકાસણી 
કરિામા ંઆિેલ જેિી િોંધ શીટ િ.ં ૩૫૬૧ મા ંિોંધિામા ંઆિેલ છે. તે મજુબ અરજદારિા 
પ્રવતવિવધ દ્વારા સદર મીટરિે બદલાિતી િખતિા તથા તે મીટરિે પેપર સીલ કરિાિી 
બાબત અંગે શકંા ઉત્પન્ન કરેલ દશાાિેલ છે. જેથી સામાિાળા દ્વારા સદર મીટર બાબતે સ્ટ્થળ 
પર ખાતાકીય પચંિામ/ુરોજકામ કરિામા ંઆિેલ છે. 

 સં્ કુ્ત ચકાસણી અહિેાલ મજુબ સદર મીટરિા બાહ્ય અિલોકિ મજુબ મીટરિી બોડીિા બનેં્ન 
સીલ હયાત િથી પરંત ુમીટરિી બોડી પર સીલીંગ હયાત છે. મીટરિા કાચિી ક્સ્ટ્થવત તથા 
CT-PT બરાબર છે. સદર મીટર બહ ુજૂનુ ંછે. મીટરિી ડીશ અટકી અટકીિે ફરતી માલમુ પડ ે
છે. સદર મીટરમા ં િોંધાયેલ છેલ્લા િાચંિ મજુબ આગળિી કાયાિાહી કરિાિી સચૂિા 
આપિામા ંઆિેલ છે.  

૪.૩. સામાિાળા દ્વારા તા. ૨૫.૦૨.૨૦૧૭ િા રોજ રૂ.૮૫૦૩૦.૫૭ નુ ં િીજબીલ અરજદારિે 
જાન્્આુરી-ફેબ્રઆુરી,૨૦૧૭ િા ક્ષબલીંગ પીરીયડમા ંઆપિામા ંઆિેલ, જેિી સામે અરજદારે 
િાધંો ઉઠાિેલ છે તથા િાધંા સાથે સદર િીજબીલિી રકમ રૂ.૮૫૦૩૦/- તા.૧૦.૦૪.૨૦૧૭ િા 
રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. 

૪.૪. ફોરમિા હકુમિા પેરા િ.ં ૯ મા ંસામાિાળા દ્વારા અરજદારિા િીજ જોડાણિો િીજ િપરાશ 
રજૂ કરિામા ંઆિેલ છે, જે મજુબ October billed in November, 2010 થી  January-

February billed in March,2017 સધુીિા ૩૯ Billing cycle મા ંસામાિાળા દ્વારા ‘શનૂ્ય’ 
િીજ િપરાશ િોંધીિે અરજદારિે િીજબીલો આપેલ છે.  

૪.૫. ફોરમિા હકુમિા પેરા િ.ં ૮ મા ંિોંધ દશાાવ્યા મજુબ સામાિાળાિા મીટર રીડર દ્વારા સદર 
િીજ જોડાણનુ ંમીટર િાચંિ બરાબર રીતે કરિામા ંઆિેલ િથી, જેિી ગભંીર િોંધ ફોરમ 
દ્વારા લેિામા ંઆિેલ છે.  

 ફોરમ દ્વારા અરજદારિા સદર જૂિા મીટરિા િોંધાયેલ િીજ િપરાશિે જાન્્આુરી,૧૯૯૦ થી 
મીટર બદલ્યા સધુીિા સમયગાળાિા ૧૬૩ ક્ષબલીંગ સાઈકલ હઠેળ વિભાજીત કરીિે ૬૯ ્ વુિટ/ 
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ક્ષબલીંગ સાઈકલ મજુબ િીજ િપરાશિે આકારીિે પેરા િ.ં૯ મા ંદશાાવ્યા મજુબ જે તે િખતિા 
ટેરીફ પ્રમાણે િીજબીલોિે સધુારીિે િિેસરથી િીજબીલ બિાિિા સામાિાળાિે હકુમ કરિામા ં
આિેલ છે.  

૪.૬. પેરા િ.ં ૨.૭ મા ંરજૂ કરેલ િીજ બીલો મજુબ સામાિાળા દ્વારા સતત જુલાઈ-ઓગસ્ટ્ટ,૨૦૦૯ 
થી િિે્બર-રડસે્બર,૨૦૧૬ સધુીિા તમામ િીજબીલોિે ‘શનૂ્ય’ િીજ િપરાશ હઠેળ 
અરજદારિે આપેલ છે, જે સામાિાળાિા મીટર રીડરિી અક્ષ્ય ભલૂ છે, તેમજ સામાિાળાિા 
ક્ષબલીંગ વિભાગિા જે તે અવધકારી દ્વારા અરજદારિે ‘શનૂ્ય’ િીજ િપરાશિા િીજબીલો 
આપિાિી બાબત અંગે કોઈ પણ જાતિી ચકાસણી કરેલ હોય તેમ જણાત ુ ંિથી. સદર બાબત 
સામાિાળાિી સદંતર બેદરકારી સચૂિે છે.  

 સદર પ્રકારિી િીજ ક્ષબલીંગિી પ્રરક્રયા હઠેળ અરજદારિા િીજ િપરાશિા ્વુિટિા સદંભામા ં
િીજબીલિી રકમિી િસલૂાત સમયસર થઈ શકેલ િથી. િીજ ક્ષબલીંગ અંગેિી યોગ્ય ચકાસણી 
સામાિાળાિી પેટા-વિભાગીય કચેરી હઠેળ અવત આિશ્યક છે, જેથી કરીિે સદર પ્રકારિા પ્રશ્નો 
ઉદ્દભિી િ શકે.  

૪.૭. ઉપ્ુાક્ત અિલોકિ હઠેળ સદર કેસમા ંિીજ ક્ષબલીંગિી પ્રરક્રયામા ંજે તે જિાબદાર અવધકારીિી 
અક્ષ્ય ભલૂોિા કારણે સદર વિિાદ ઉભો થયેલ હોય તેમ સાક્ષબત થાય છે. આથી સામાિાળાિે 
આદેશ કરિામા ંઆિે છે કે જે તે જિાબદાર અવધકારીિી સામે વશક્ષાત્મક પગલા ંલેિા ંતથા 
િીજ ક્ષબલીંગ પ્રરક્રયાિે સદુ્રઢ બિાિિા પ્રયત્િ કરિો.  

૪.૮. અરજદારિા સદર િીજ સ્ટ્થાપિ પર િીજ મીટરમા ંિીજ િપરાશ િોંધાયેલ છે તે હકીકત છે. 
અરજદારિા િીજ સ્ટ્થાપિ પરિા િીજ મીટરમા ંિોંધાયેલ િીજ િપરાશિા આધારે ફોરમ દ્વારા 
જે તે િખતિા સમયિા ંઆધારરત સરેરાશ ્વુિટિી ગણતરી કરીિે જે તે ટેરીફ મજુબ િીજ 
ક્ષબલીંગ કરિા કરેલ હકુમ સ્ટ્િીકારિા પાત્ર છે.  

૪.૯. આથી આ રીતે પેરા િ.ં ૪.૭ તથા ૪.૮ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૧૦. ખચા અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૧૧. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
       
 
 
 
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા. ૨૮.૦૭.૨૦૧૭. 


