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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં૧૩/૨૦૧૯ 

 

અરજદાર : શ્રીમવત સુદંરબેિ લખમણભાઈ કુછડીયા, 
   ભાગ્યોદય પાકક , મ.ુ કુતીયાણા-૩૬૨૬૫૦. જી.પોરબદંર. 
   

રજૂઆત કરિાર: શ્રી લખમણભાઈ િેજાણદં કુછડીયા 
    

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા :  કાયકપાલક ઈજિેર 
   પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ 
           ગ્રા્ય વિભાગીય કચેરી, પોરબદંર-૩૬૦૫૭૫. 
 
રજૂઆત કરિાર:  શ્રી ડી.એમ.કામાણી, કાયકપાલક ઈજિેર, પીજીિીસીએલ, પોરબદંર. 
      :: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, રાજકોટિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી 

ફરરયાદ િ.ં૫૬/ક્િા.૦૩/૨૦૧૮-૧૯ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૨૨૫-૬ તા.૦૫.૦૧.૨૦૧૯ થી 
િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
િ.ં૧૩/૨૦૧૯ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા. ૦૫.૦૩.૨૦૧૯ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે જણાિેલ કે તા.૧૪.૧૧.૨૦૧૮ િા રોજ સામાિાળા કુવતયાણા િીજ કચેરીમા ંઅરજી 

કરિામા ંઆિેલ, જેિા અનસુધંાિે અરજદારિે એલ.ટી. લાઈિિા િીજપોલ પરથી િિી સવિિસ 
લાઈિ જોડીિે િીજ જોડાણિી વિગતો પ્રોફોમાક િ.ં૧૫ મા ંભરી તા.૨૬.૧૧.૨૦૧૮ થી િીજ 
પરુિઠો આપિામા ંઆિેલ છે. 

૨.૨. સદર ઉપર્ુકક્ત વિગતો અંગેિી કાયકિાહી સામાિાળા દ્વારા અરજદારિા િીજ જોડાણમા ંિોલ્ટેજ 
િધઘટિા કારણોસર અરજદારિે નકુસાિ થયા બાદ કરિામા ંઆિેલ. અગાઉ તા.૦૮.૧૧.૨૦૧૮ 
િા રોજ અરજદારિા િીજ જોડાણમા ં િોલ્ટેજ િધઘટિા કારણોસર રૂ.૧૫૫૦૦/- નુ ં નકુસાિ 
થયેલ, જે અંગેિી ફરરયાદ સામાિાળાિે કરિામા ંઆિેલ. 

૨.૩. તા.૧૯.૧૧.૨૦૧૮ િા રોજ સામાિાળા િીજ કંપિીિા કમકચારીઓ દ્વારા શ્રીમતી દયાબેિ 
કાિજીભાઈિા ઘરિપરાશિા િીજ જોડાણ અંગે ચકાસણી કરિામા ં આિેલ જેમા ં તેઓ મે. 
રહમાલય રરિંરકિંગ િોટરિા િામે પાણી શધુ્ધ્ધકરણિો પ્લાન્ટ ચલાિતા હતા, જે અંગે સામાિાળા 
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દ્વારા તેઓિે દંડ કરિામા ંઆિેલ. અરજદારે િધમુા ંજણાિેલ કે સદર પાણી શધુ્ધ્ધકરણિો પ્લાન્ટ 
છેલ્લા આઠ િર્કથી ગેરકાયદેસર રીતે ચલાિિામા ંઆિતો હતો જેિે સામાિાળા િીજ કંપિી 
દ્વારા િજર અંદાજ કરિામા ંઆિેલ છે. 

૨.૪. અરજદારે જણાિેલ કે શ્રીમતી દયાબેિ કાિજીભાઈિા િીજ જોડાણિા ઘર િપરાશિા િીજલબલો 
દર બે માસે બિાિિામા ંઆિે છે, જેિી રકમ રૂ.૧૪૫૦૦/- જેિી િધ ુઆિતી હોઈ, સામાિાળા 
િીજ કંપિીિા અવધકારીઓ દ્વારા સદર િીજ જોડાણિી તપાસ કરી સદર િીજ જોડાણિા ઘર 
િપરાશિો િીજ િપરાશ કયા હતે ુમાટે કરિામા ંઆિે છે, તેિી વિગતો મેળિેલ િથી. 

૨.૫. અગાઉ અરજદારે તા.૦૭.૦૫.૨૦૧૮ િા રોજ તેઓિા િીજ જોડાણમા ંિોલ્ટેજ િધઘટ થાય છે 
તે મજુબિી અરજી આપેલ હતી, તે િખતે સામાિાળા િીજ કંપિીિા અવધકારીએ સ્થળ પર 
તપાસ કરેલ હોત તો અરજદારિે િોલ્ટેજ િધઘટિા કારણે થયેલ નકુસાિ વિિારી શકાયેલ 
હોત, જે સામાિાળાિી બેદરકારી દશાકિે છે.  

૨.૬. અરજદારે ફોરમ સમક્ષ િોલ્ટેજ િધઘટિા કારણોસર થયેલ નકુસાિ અંગેિી રજૂઆત કરેલ 
હતી, જેમા ંસામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા જણાિિામા ંઆિેલ કે અરજદારનુ ંિીજ જોડાણ જે 
એલ.ટી. પોલ પરથી આપિામા ંઆિેલ છે, તે પોલ પરથી અન્ય બે િીજ જોડાણો આપિામા ં
આિેલ છે. સદર બનેં્ન િીજ જોડાણોમા ંિોલ્ટેજ િધઘટિો પ્રશ્ન ઉપસ્સ્થત થયો હોય તેિી કોઈ  
અરજી મળેલ િથી. અરજદારે સદર બાબત અંગે જણાિેલ કે સદર એલ.ટી. લાઈિિા િીજપોલ 
પર બાર મકાિોમા ં ઘર િપરાશ માટેિા સવિિસ િાયર આપિામા ંઆિેલ છે. અરજદારિી 
િોલ્ટેજ િધઘટિી ફરરયાદ અંગે સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા સ્થળ તપાસ કરિામા ંઆિેલ છે 
કે કેમ તેિી શકંા અરજદારે દશાકિી. 

૨.૭. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા કોમસીયલ િીજ જોડાણ મેળિિા િગર સેિા સદિ, કુવતયાણા 
દ્વારા પ્રમાલણત NOC િી િકલ માગંિામા ંઆિે છે. મે. રહમાલય રરિંરકિંગ િોટરિા િીજ જોડાણિી 
સદર NOC િી િકલ સામાિાળા પાસે ફોરમ સમક્ષિી રજૂઆતમા ંમાગંતા ંતે િકલ રજૂ કરેલ 
િ હતી. 

૨.૮. અરજદારે જણાિેલ કે સામાન્ય માણસિે િીજ કચેરીિી બેદરકારીથી નકુસાિ થતુ ંહોય તો તેિી 
વિરૂધ્ધ ક્ા ંઅિે કેિી રીતે અરજી કરિી તેિી જાણ હોતી િથી. સિુિણીિા અંતે અરજદારે 
જણાિેલ કે િોલ્ટેજ િધઘટિા કારણે અરજદારિે જે નકુસાિ થયેલ છે તેનુ ં િળતર મજૂંર 
કરિામા ંિહીં આિે તો િા છુટકે અરજદારે હાઈકોટકિો આશરો લેિો પડશે. 

૨.૯. અરજદારે તા.૦૫.૦૩.૨૦૧૯ િા રોજ િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
(૧) ભાગ્યોદય પાકક , કુવતયાણાિા રહણેાકં વિસ્તારમા ંઆિેલ મે. રહમાલય રરિંરકિંગ િોટરિા 

િામે પાણીિો રફલ્ટર પ્લાન્ટ છેલ્લા આઠેક િર્કથી ગેરકાયદેસર ચલાિિામા ંઆિે છે. 
(૨) મે. રહમાલય રરિંરકિંગ િોટરિા િામે પાણીિો રફલ્ટર પ્લાન્ટ ચલાિિા િગર સેિા સદિ, 

કુવતયાણાનુ ંNOC મેળિેલ હત ુ ંિહીં. 
(૩) પાણીિો સદર રફલ્ટર પ્લાન્ટ તેમિે આપિામા ંઆિેલ ઘર િપરાશિા િીજ જોડાણમાથંી 

િીજળીિો ઉપયોગ કરીિે ચલાિતા. 
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(૪) કુવતયાણા ખાતેિી પી.જી.િી.સી.એલ. કચેરીમા ંરફલ્ટર પ્લાન્ટ ચલાિિા માટે િીજભાર 
િધારા માટેિી અરજી ક્ારેય કરેલ હતી િહીં. 

(૫) મકાિિી અગાસીિી િજીકમાથંી પસાર થતી િીજ લાઈિમા ં લગંરીયા િાખંીિે 
િીજચોરી કરિામા ંઆિતી હતી. 

(૬) મે. રહમાલય રરિંરકિંગ િોટરિા રફલ્ટર પાણીિા સામાિાળાિી કચેરીમા ંરોજિા પાચંથી-છ 
કેરબા સપ્લાય થતા હતા. 

(૭) મે. રહમાલય રરિંરકિંગ િોટરિા માલલકોએ િીજભાર િધારા માટે ગેરકાયદેસર અલગથી 
સવિિસ લાઈિ જોડીિે ડટેા વસસ્ટમિો ઉપયોગ પણ કરતા હતા, જેિા કારણે આ થાભંલા 
પરથી આપિામા ંઆિેલ અન્ય િીજ  જોડાણોમા ંપાિર લો-િોલ્ટેજ થઈ જતો હતો, જે 
અંગેિી લેલખત ફરરયાદ અરજદારે કુવતયાણા ખાતેિી કચેરીમા ંતા.૦૭.૦૫.૨૦૧૮ િા 
રોજ આપેલ હતી. 

(૮) દર બે મરહિે િીજલબલ બિતા હોય છે. શ્રીમતી દયાબેિ કાિજીભાઈ બાપોદરાિા 
િીજલબલિી રકમ ચાર-પાચં હજારથી િધીિે ચૌદ હજાર જેિી રકમનુ ંિીજલબલ આિત ુ
હોય તો કુવતયાણાિી પીજીિીસીએલ કચેરીિા અવધકારીઓએ કેમ ચેક કરેલ િથી કે 
આિડી મોટી રકમનુ ંલબલ કયા િપરાશિા કારણે આિે છે? 

(૯) મે. રહમાલય રરિંરકિંગ િોટરિા આિા ગેરકાયદેસર િીજ જોડાણોથી તા.૦૮.૧૧.૨૦૧૮ િા 
રોજ અરજદારનુ ં ટી.િી. બળી જિા પામેલ તે અંગેિી અરજી અરજદારે કુવતયાણા 
કચેરીમા ંતા.૧૪.૧૧.૨૦૧૮ િા રોજ કરેલ, જેનુ ંલબડાણ રાજકોટ કચેરીિે કરતા,ં સદર 
િીજ જોડાણનુ ં ચેકીંગ કરાતા,ં મે. રહમાલય રરિંરકિંગ િોટર દ્વારા ગેરકાયદેસર િીજ 
િપરાશ કરતા માલમુ પડલે, જેથી તેમિે દંડ પણ કરિામા ંઆિેલ હતો. 

(૧૦) તા.૧૪.૧૧.૨૦૧૮િા રોજિી અરજદારિી અરજી પછી સામાિાળાએ મે. રહમાલય રરિંરકિંગ 
િોટરિા િીજ જોડાણિે કાયદેસર રીતે કોમવશિયલ મીટર આપીિે આ ઉદ્યોગિે કાયદેસર 
કરી આપેલ છે. અરજદારે પોતાિે થયેલ નકુશાિનુ ંિળતર મેળિિા અરજી કરેલ હતી, 
િહી કે મે. રહમાલય રરિંરકિંગ િોટરનુ ંગેરકાયદેસર ચાલત ુિીજ જોડાણ કાયદેસર કરિા 
માટે. 

(૧૧) મે. રહમાલય રરિંરકિંગ િોટર પાણીિા રફલ્ટર પ્લાન્ટ િાળાિા મકાિિી અગાસી પર જિાિી 
સીડીિી રદિાલમા ંજ િગર સેિા સદિ, કુવતયાણાિી સ્રીટ લાઈટ ફીટ કરેલ હોઈ, જેિા 
િીજ છેડા ખલુ્લા હોઈ, તેમાથંી હજી પણ રાતિા સમયે િીજચોરી કરિામા ંઆિે છે.  

(૧૨) અરજદારે તેમિી થયેલ નકુશાિીિી રકમ િસલુિા માટે તા.૧૯.૦૨.૨૦૧૯ િા પત્રમા ં
જણાિેલ કે તેમિે િ છૂટકે કોટકિો આશરો લેિો પડશે તે વસિાય ક્ારેય કોઈપણ 
અવધકારીિે તેમિી નકુશાિી માટે કોટકમા ંજિાનુ ંકહલે િથી, કારણ કે આ કચેરી તેમિા 
માટેનુ ંછેલ્લ ુસ્ટેજ છે.  

 ઉપરિી હકીકત ધ્યાિે લઈ યોગ્ય ન્યાય આપિા અરજદારે વિિતંી કરી. 
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૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૩.૧.  સામાિાળાએ જણાિેલ કે અરજદાર શ્રીમતી સુદંરબેિ લક્ષ્મણભાઈ કુછડીયા, રહ.ે ભાગ્યોદય 

પાકક , ગામ કુવતયાણા ખાતે ઘર િપરાશ હતેનુ ુ ં સીંગલ ફેઈઝ િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં 
૩૫૪૦૧/૦૬૦૧૫/૭ થી ધરાિે છે. અરજદારિી અરજીમા ંજણાવ્યા મજુબ સદર ઘર િપરાશિા 
િીજ જોડાણમા ંિોલ્ટેજ િધઘટિી સમસ્યા રહ ેછે. આ અનસુધંાિે સામાિાળા કુવતયાણા પેટા-
વિભાગીય કચેરી ખાતેથી અરજદારિા િીજ જોડાણમા ંપીળા કલરિો ૨.૫ એમ.એમ. સવિિસ 
િાયર હાલમા ંજે િીજપોલ પરથી િીજ જોડાણ આપેલ છે તેિી બાજુિા એલ.ટી. લાઈિિા 
િીજપોલ પરથી, િિી સવિિસ જોડીિે િીજ જોડાણ ચાલ ુકરી આપેલ છે.  

૩.૨. અરજદારિે જે િીજપોલ પરથી િીજ જોડાણ આપેલ છે તે િીજપોલ પરથી અન્ય ગ્રાહકોિે પણ 
િીજ જોડાણ આપેલ છે, અિે અન્ય ગ્રાહકો તરફથી િીજ પરુિઠામા ંિધઘટ કે ઉપકરણો બળી 
જિા અંગેિી ફરરયાદ સામાિાળાિે મળેલ િથી. 

૩.૩. અરજદારે અરજીમા ંજણાવ્યા મજુબ તેમિા ઘરિી સામે આિેલ મે. રહમાલય રરિંરકિંગ િોટરિા 
િામે જે પાણી રફલ્ટરેશિ પ્લાન્ટ ચાલ ુછે  તે િીજ જોડાણમા ં ચેકીંગ કરતા ંસદર સ્થળ પર 
શ્રીમતી દયાબેિ કાિજીભાઈિા િામનુ ં ગ્રાહક િ.ં૩૫૪૦૧/૦૫૫૫૦/૧ િીજ જોડાણ ચાલ ુ છે.  
સદર ઘર િપરાશિા િીજ જોડાણમા ંતા.૧૯.૧૧.૨૦૧૮િા રોજ ૧.૧૭રક.િોટ રહણેાકં હતેનુ ુ ંતથા 
કોમવસિયલ િપરાશ ૩.૪૬ રક.િોટ, કુલ ૪.૬૩ રક.િોટ  િીજભાર માલમુ પડલે. સદર ચેરકિંગ શીટ 
િ.ં૧૧૧૬ તા.૧૯.૧૧.૨૦૧૮ મજુબ રૂ. ૪૧,૨૪૭.૯૦ નુ ંિીજ ચોરી અંગેનુ ંિીજલબલ પત્ર િ.ં૭૨૩ 
તા.૧૯.૧૧.૨૦૧૮ િા રોજ આપેલ છે.  

૩.૪. હાલમા ંઅરજદારિે તેઓિી ફરરયાદિા અનસુધંાિે િીજ જોડાણ હળિા દબાણિી જે િીજ લાઈિ 
પરથી મળતુ ંહત ુ ંતેિા બદલે અન્ય િીજ થાભંલા પરથી આપિામા ંઆિેલ છે.  

૩.૫. અરજદારે ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમમા ં ફરરયાદ કરેલ. ફોરમિા હકુમિા વિષ્કર્ક મજુબ 
તા.૦૧.૦૧.૨૦૧૯િી વિગત અન્િયે િોટીરફકેશિ િ.ં૦૪/૨૦૧૫, ક્લોઝ િ.ં૫.૨, ૫.૪ અિે ૫.૬ 
મા ંકરાયેલ જોગિાઈ મજુબ અરજદારિી િળતર આપિા બાબતિી માગણી ફોરમે ગ્રાહ્ય રાખેલ 
િથી. 

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

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણકય ઉપર આવુ ંછંુ. 
૪.૧. અરજદારિી હાલિી ફરરયાદ તેઓિા રહણેાકં વિર્યક િીજ જોડાણમા ં સામાિાળાિી િીજ 

વિતરણ પધ્ધવતમા ંિોલ્ટેજ િધઘટિા કારણોસર અરજદારિા િીજ ઉપકરણોિે થયેલ નકુશાિ 
બાબતિી છે. સામાિાળાિી િીજ વિતરણ પધ્ધવતમા ંિોલ્ટેજ િધઘટિા ંકારણો દશાકિી અરજદારે 
સૌ પ્રથમ તા.૦૭.૦૫.૨૦૧૮િા રોજ સામાિાળા િીજ કંપિીમા ંપેરા િ.ં ૨.૫ મા ંજણાવ્યા મજુબ 
ફરરયાદ કરેલ છે, જે અંગે સામાિાળા િીજ કંપિીિી કુવતયાણા કચેરી દ્વારા સદર ફરરયાદિે 
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ધ્યાિે લઈિે યોગ્ય કાયકિાહી કરેલ િ હોઈ અરજદારિે સામાિાળાિી િીજ વિતરણ પધ્ધવતમા ં
િોલ્ટેજ િધઘટિા ં કારણોસર નકુશાિી ભોગિિી પડલે છે, તેમ જણાિેલ છે.  

૪.૨. અરજદારિી હાલિી રજૂઆત પરત્િે િીચે મજુબિા ંઅિલોકિ ધ્યાિે લેિામા ંઆિે છે. 
(૧) તા.૦૭.૦૫.૨૦૧૮ િી અરજદારિી ફરરયાદ અંગે સામાિાળા િીજ કંપિીએ િીજ 

વિતરણ પધ્ધવતમા ંિોલ્ટેજ િધઘટિા ંકારણો જાણિા અંગે શુ ંકાયકિાહી કરેલ છે? 
(૨) જો પ્રશ્ન (૧) અંગે કોઈ કાયકિાહી કરેલ હોય તો કયા પ્રકારિી કાયકિાહી કરેલ છે, અિે 

તે અંગે કયા પરુાિા મેળિેલ છે/રજૂ કરેલ છે? 
અરજદારિી તા.૦૭.૦૫.૨૦૧૮ િી ફરરયાદ સામાિાળાએ સ્િીકારેલ છે, જેમા ંદશાકવ્યા 
પ્રમાણે અરજદારિી િીજ જોડાણિી સવિિસ જે હળિા દબાણિી િીજ લાઈિ પરથી 
આપિામા ં આિેલ છે તેમા ં િોલ્ટેજ િધઘટિા ં કારણોસર અરજદારિા રહણેાકંમા ં
સ્થાવપત ટી.િી. બળી ગયેલ છે. િીજ જોડાણમા ં પરૂતા િોલ્ટેજથી િીજ પ્રિાહ 
અરજદારિે મળે તે મજુબિી કાયકિાહી કરિા અરજદારે જણાિેલ. સદર ફરરયાદ અંગે 
સામાિાળા દ્વારા કોઈ કાયકિાહી કરેલ હોય તો તે અંગેિા પરુાિા રજૂ કયાક િથી. સિુિણી 
દર્યાિ સામાિાળાએ જણાિેલ કે અરજદારિી તા.૦૭.૦૫.૨૦૧૮ િી ફરરયાદ અંગે 
સામાિાળા િીજ કંપિીિા થાભંલા પર જ્પરનુ ંકામ કરિામા ંઆિેલ, પરંત ુતે અંગેિા 
કોઈ પરુાિા રજૂ કરિામા ંઆિેલ િથી. 
સામાિાળાએ સદર ફરરયાદ અન્િયે િીજ વિતરણ લાઈિમા ંિોલ્ટેજનુ ંદબાણ માપિામા ં
આવ્ર્ુ ંહોય કે અરજદારિા િીજ મીટરનુ ંકે િીજ સ્થાપિિો સ્થળ સરિે રીપોટક  બિાિેલ 
હોય તે મજુબિા કોઈ પરુાિા રજૂ કરેલ િથી. 

૪.૩. તા.૧૪.૧૧.૨૦૧૮ િી અરજદારિી ફરરયાદ, કે જેમા ંતા.૦૭.૦૫.૨૦૧૮ િી ફરરયાદિો ઉલ્લેખ 
કરીિે કરિામા ંઆિેલ છે, તે અન્િયે સામાિાળા દ્વારા અરજદારિા િીજ સ્થાપિ પર ચકાસણી 
કરિામા ંઆિેલ છે. તા.૨૬.૧૧.૨૦૧૮ િા પ્રોફોમાક-૧૫, િ.ં૬૬૧૪મા ંમીટરિી વિગતો ભરેલ છે. 
અરજદારિા િીજ સ્થાપિ પર જોડલે િીજભારિી િોંધ કરેલ છે, પરંત ુઅરજદારિા ગ્રાહક 
િ.ં૩૫૪૦૧/૦૬૦૧૫/૭ પર કેટલા દબાણથી િોલ્ટેજ મળે છે તેિી િોંધ કરિામા ંઆિેલ િથી. 
અરજદારિા િીજ જોડાણમા ંિોલ્ટેજ િધઘટિી ફરરયાદ અથે હળિા દબાણિી િીજ લાઈિમા ં 
હયાત િીજ થાભંલાિી જગ્યાએ િજીકિા બીજા િીજ થાભંલા પરથી િિા સવિિસ િાયર દ્વારા 
અરજદારિા િીજ જોડાણિે ચાલ ુકરી આપેલ છે.  

 અરજદારિી ફરરયાદ અંતગકત સામાિાળાએ અરજદારિા ઘરિી સામે આિેલ મે. રહમાલય 
રરિંરકિંગ િોટરિા િામે જે રફલ્ટરેશિ પ્લાન્ટ ચાલ ુછે તેિા િીજ જોડાણિી ચકાસણી કરેલ, જેમા ં
સદર િીજ જોડાણ શ્રીમતી દયાબેિ કાિજીભાઈિા િામે ગ્રાહક િ.ં૩૫૪૦૧/૦૫૫૫૦/૧ થી ઘર 
િપરાશિા હતેસુરનુ ં માલમુ પડલે. સદર િીજ જોડાણમા ં ઘર િપરાશિો િીજભાર ૧.૧૭ 
રકલોિોટ તથા િાલણજ્ય હતેિુો િીજભાર ૩.૪૬ રકલોિોટ, કુલ ૪.૬૩ રકલોિોટ િીજભાર જોડલે 
માલમુ પડલે હોઈ, તા.૧૯.૧૧.૨૦૧૮ િા રોજ ચકાસણી અહિેાલ શીટ િ.ં૧૧૧૬ થી િોંધી સદર 
ગ્રાહકિે ટેરીફ ચેંજ હઠેળનુ ંરૂ.૪૧,૨૪૭.૯૦  નુ ંિીજલબલ આકારિામા ંઆિેલ છે. અરજદારિી 
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રજૂઆત અન્િયે સદર િોટર રફલ્ટરેશિ પ્લાન્ટ છેલ્લા આઠ િર્કથી ચાલે છે તથા સદર િીજ 
જોડાણમા ંતે અંગેિો િીજ િપરાશ પણ િોંધાતો હશે, પરંત ુસામાિાળા દ્વારા સદર બાબતિે 
ધ્યાિે લઈિે જે તે સમયે યોગ્ય કાયકિાહી કરેલ િ હોઈ, સદર ગ્રાહક દ્વારા િધ ુિીજભાર જોડીિે 
િીજ િપરાશ કરતા હોિાિા ં કારણોસર િીજ વિતરણ પધ્ધવતમા ંિોલ્ટેજિી િધઘટિા પ્રશ્નો 
ઉપસ્સ્થત થયેલ છે, જે માટે સામાિાળા િીજ કંપિી જિાબદાર છે. અરજદારે સદર ગ્રાહકિે 
િાલણજ્ય િીજ જોડાણ સ્થાવપત કરિા અંગે પણ િાધંો લઈ જે તે સક્ષમ અવધકારી સમક્ષ રજૂઆત 
કરી, િાલણજ્ય હતેનુ ુ ંિીજ જોડાણ રહણેાકં વિસ્તારમા ંમજૂંર િ કરિાિી રજૂઆત કરેલ છે.  

૪.૪. અરજદારનુ ંિીજ જોડાણ હળિા દબાણિી િીજ લાઈિિા જે થાભંલા પરથી આપિામા ંઆિેલ 
હતુ ંતે થાભંલા પરથી અન્ય ૧૨ િીજ જોડાણ સામાિાળાએ આપેલ છે, જેમાથંી બે ગ્રાહકોિા ં
વિિેદિ સામાિાળા દ્વારા રજૂ  કરિામા ંઆિેલ છે, જે અંગે પણ અરજદારે સામાિાળા િીજ 
કંપિીિા કયા અવધકારી દ્વારા સદર િીજ સ્થાપિ પર ચકાસણી કરિા સબંવંધત પ્રશ્નો રજૂ કરીિે 
સામાિાળા િીજ કંપિી તરફે િીજ જોડાણ સ્થળ તપાસ અંગે શકંા ઉભી કરેલ છે. સદર પ્રશ્ન 
બાબતે સામાિાળા દ્વારા કોઈ જિાબ પાઠિિામા ંઆિેલ િથી તેમજ િીજ વિતરણ પધ્ધવતમા ં
જે તે ફરરયાદ સબંવંધત િોલ્ટેજ દબાણિે માપીિે પરુાિા રજૂ કરિામા ંઆવ્યા િથી. 

૪.૫. ઘર િપરાશિા િીજ જોડાણમાથંી મે. રહમાલય રરિંરકિંગ િોટરિા િામે ઉદ્યોગ ચલાિિાિા 
કારણોસર અરજદારિા િીજ જોડાણમા ંિોલ્ટેજ િધઘટ થિાિા કારણે નકુશાિ થયા બાબતિી 
લેલખત ફરરયાદ અરજદારે તા.૧૪.૧૧.૨૦૧૮ િા રોજ સામાિાળાિે કરેલ છે. સદર પત્રિી િકલ 
ફોરમ સમક્ષ પણ રજૂ કરેલ છે.  

 અરજદારે તા.૧૪.૧૧.૨૦૧૮ િા રોજ ચીફ ઓરફસર, િગર સેિા સદિ, કુવતયાણા તરફે પણ  
ભાગ્યોદય પાકક  સોસાયટીમા ં મે. રહમાલય રરિંરકિંગ િોટરિા િામે ચાલતા પાણી રફલ્ટરેશિ 
ઉદ્યોગિે બધં કરાિિા અરજી કરેલ છે. 
અરજદારે તા.૧૫.૧૧.૨૦૧૮ િા રોજ કલેક્ટર કચેરી, પોરબદંર તરફે પણ કુવતયાણા રહણેાકં 
વિસ્તાર, ભાગ્યોદય પાકક  સોસાયટીમા ં મે. રહમાલય રરિંરકિંગ િોટરિા િામે ચાલતા પાણી 
રફલ્ટરેશિ ઉદ્યોગિે બધં કરાિિા અરજી કરેલ છે.   

 સદર વિગતે આથી માિી શકાય છે કે અરજદાર તા.૦૭.૦૫.૨૦૧૮ થી જ િીજ જોડાણમા ંિોલ્ટેજ 
િધઘટ અંગેિી રજૂઆત સામાિાળાિે કરતા આિેલ છે, પરંત ુસામાિાળાએ તે અંગે ઘરટત 
કાયકિાહી કરીિે પરૂતા દબાણથી િોલ્ટેજ પરૂા પાડિાિો પ્રયાસ કયો હોય તેિા કોઈ પરુાિા રજૂ 
કયાક િથી. 

 તા.૨૬.૧૧.૨૦૧૮ િા રોજ સદર પ્રશ્નિો ઉકેલ અરજદારિા િીજ જોડાણમા ંિિો સવિિસ િાયર 
િાખંી તેમજ હળિા દબાણિા હયાત િીજ થાભંલાિી િજીકિા થાભંલા પરથી જ્પર આપીિે 
કરિામા ંઆિેલ છે. સદર કાયકિાહી અંગે પણ અરજદારિા િીજ સ્થાપિ પર કે અન્ય િજીકિા 
િીજ જોડાણ પર િોલ્ટેજિે માપીિે તે અંગેિો અહિેાલ રજૂ કરેલ િથી. સામાિાળાિી સદર 
પ્રકારિી કાયકિાહી અરજદારિી ફરરયાદ પરત્િે દુલકક્ષ્ય દાખિીિે કરિામા ંઆિેલ હોય તેમ 
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જણાય છે. તા.૨૬.૧૧.૨૦૧૮ િા રોજ કરિામા ંઆિેલ કાયકિાહી પણ અરજદાર દ્વારા કરાયેલ 
તા.૧૪.૧૧.૨૦૧૮ િી ફરરયાદ બાદ કરિામા ંઆિેલ છે.  

 સદર વિગતોિી િોંધ લેતા ંસામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા અરજદારિી ફરરયાદ પરત્િે GERC 
દ્વારા પ્રકાવશત વિયત જોગિાઈિે ધ્યાિે લઈ શકાય. 

 SoP Regulation, 2005, Chapter-VI : Quality of power supply:  
The licensee shall attend to consumer complaints in respect of the 
following conditions within the time specified here below.  
(a) Neutral voltage exceeding 2% of the supply voltage.  

(b) Voltage variation     (c) Harmonics  

 
As most of the consumers may not be able to precisely measure and lodge 
complaint about above matters, it shall be the prime responsibility of the 
licensee to comply with the Regulations and provide sample compliance 
tests to the Commission in a format and manner to be specified by the 
Commission.  
In case rectification is not feasible within the time specified, consumer shall 
be informed, within three days in case of urban areas and within seven 
days in case of rural area, of likely time by which it will be accomplished. 
In case, installation of the consumer/ any other consumer or a group of 
consumers is causing these conditions and if any installation is unsafe to 
life or equipment, licensee shall advise consumer / other consumer / group 
of consumers to effect rectification or isolate the faulty installation 
immediately. The Licensee may disconnect supply till faulty installation is 
rectified or isolated as the case may be. In case an installation of licensee 
becomes unsafe, the same shall be guarded, isolated or disconnected, as 
may be necessary.  

 સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા સદર જોગિાઈિે અનસુરી કોઈ કાયકિાહી કરેલ હોય તેમ જણાત ુ ં
િથી. 

૪.૬. SoP Regulation, 2005, Chapter-XIV : Compensation in case of under 

performance: 

 Compensation in case of under performance  
Clause :14.1:  If a Licensee fails to meet the standards specified, the affected domestic 
consumer is entitled to compensation from the Licensee as provided below: 

  
Sr. No.  Events  Compensation payable  

6  Responding to consumer’s 
complaints  

Rs.25 for each day of delay subject to a 
maximum of Rs.500  

 

 અરજદારિી હાલિી રજૂઆત પરત્િે અરજદારિા િીજ જોડાણમા ંિોલ્ટેજ િધઘટિા કારણોસર 
અરજદારિા િીજ ઉપકરણોિે નકુશાિ થયેલ છે જે અંગે િળતરિી માગંણી અરજદાર દ્વારા 
કરિામા ંઆિેલ છે, પરંત ુ તે અંગે ઉપકરણિે થયેલ નકુશાિ અંગેિા કોઈ પરુાિા/વિગતો 
અરજદારે રજૂ કરેલ િથી. સામાિાળા દ્વારા પણ અરજદારિી તા.૦૭.૦૫.૨૦૧૮િી ફરરયાદિે 
તા.૨૬.૧૧.૨૦૧૮િારોજ અરજદારિા તા.૧૪.૧૧.૨૦૧૮િાપત્રિા સદંભે સ્થળપર મલુાકાત લઈ 
ઘણા લાબંા સમય બાદ હાથ પર લઈ કાયકિાહી કરેલ છે, જે સાલબત કરે છે કે સામાિાળા દ્વારા 
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અરજદારિી ફરરયાદિો વિકાલ કરિામા ંવિલબં કરિામા ંઆિેલ છે. સદર સજંોગોમા ંસામાિાળા 
િીજ કંપિીિે અરજદારિી સદર ફરરયાદિા સદંભકમા ંિળતર પેટે રૂ.૫૦૦/- ચકુિિા આદેશ 
કરિામા ંઆિે છે. 

 સામાિાળા િીજ કંપિીિા જિાબદાર કમકચારીિી સામે વશક્ષાત્મક કાયકિાહી કરિા આદેશ 
કરિામા ંઆિે છે. 

 સદર ચકુાદાિા અમલ અંગેિો અહિેાલ રદિ ૬૦ મા ંઅતે્રિી કચેરીિે મોકલિાિો રહશેે.   
      
૪.૭. આ રીતે ઉપર્ુકક્ત પેરા િ.ં ૪.૬ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૮. ખચક અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૯. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
    
 
 
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૨૦.૦૩.૨૦૧૯. 


