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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં૧૮/૨૦૧૮ 

અરજદાર : શ્રી હિરજીભાઈ કરમણભાઈ ગોિીલ 
   C/o. શ્રી તેજાલાલ એચ. ગોિીલ 

   વસધ્ધાર્થ સોસાયટી, શેરી િ.ં૬, શકંર ટેકરી, રૂમ િ.ં૧૬૯,  
   જામિગર-૩૬૧૦૦૫.  

રજૂઆત કરિાર: કોઈ િાજર િ રહ્ુ.ં   
વિરૂધ્ધ 

સામાિાળા : િાયબ ઈજિેર, 
પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
પેટા-વિભાગીય કચેરી, ખભંાળીયા ગેટ-૩૬૧૦૦૧.  

રજૂઆત કરિાર: કોઈ િાજર િ રહ્ુ.ં 
  

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, ભાિિગરિા ગ્રાિક ફહરયાદ વિિારણ ફોરમિી 

ફહરયાદ િ.ં ૪૭/ક્િા.૦૩/૧૭-૧૮ અન્િયે અપાયેલ હુકમ ક્રમાકં ૧૦૫૧૭ તા.૧૯.૧૨.૨૦૧૭ િા 
હકુ્મર્ી િારાજ ર્ઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી 
કેસ િ.ં૧૮/૨૦૧૮ ર્ી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા.૦૬.૦૩.૨૦૧૮ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ, 
પરંત ુઅરજદાર તેમજ સામાિાળા, બનેં્નમારં્ી કોઈ િાજર રિલે િિી.   

૨.૦. અરજદારે િીચે મજુબ લેલખત રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર જામિગર ખાતે ગ્રાિક િ.ં ૩૨૪૦૩/૦૦૬૪૭/૫ ર્ી ઘરિપરાશિા િતે ુઅંગેનુ ંિીજ જોડાણ 

ધરાિે છે. અરજદાર િીજલબલ વિયવમત રીતે ભરપાઈ કરે છે.  
૨.૨. અરજદારનુ ંદ્વિ-માવસક િીજલબલ આશરે ૨૫૦ ર્ી ૩૫૦ યવુિટ આસપાસ આિે છે. સામાિાળા િારા 

જુિ-જુલાઈ,૨૦૧૭ નુ ં િીજલબલ ૩૬૬૯ યવુિટનુ ં રૂ.૨૮૭૯૬.૪૫ નુ ં આપિામા ં આિેલ. સદર 
િીજલબલમા ંિધ ુિીજ િપરાશ િોંધાયેલ િોઈ, અરજદારે સામાિાળાિે મીટર અંગેિી ફહરયાદ કરેલ 
તેમજ મીટરિે ટેસ્ટ કરિા અંગે િોંધણી ચાર્જિી રકમ ભરપાઈ કરેલ.  

૨.૩. તા.૦૩.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ અરજદારનુ ં િીજમીટર બદલાિીિે તા.૨૪.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ લેબ 
પહરક્ષણ કરિામા ંઆિેલ તર્ા મીટરિે ટેસ્ટીંગ બેંચ પર ચઢાિીિે ટેસ્ટ લેતા ંપહરણામ +૦.૦૪ 
permissible limit મા ંઆિેલ. સદર મીટરિો MRI report પણ લેિામા ંઆિેલ. સામાિાળા 
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િારા આપિામા ંઆિેલ િધ ુ રકમિા િીજલબલર્ી િારાજ ર્ઈ અરજદારે ફોરમ સમક્ષ ફહરયાદ 
દાખલ કરેલ. 

૨.૪. ફોરમિા હકુમ મજુબ સામાિાળા િારા અરજદાર પાસે એિરેજ િીજ િપરાશિી ગણતરી મજુબ 
રૂ.૩૮૩૬૯.૫૦ િસલુિા અંગેિી કાયથિાિી કરિામા ંઆિેલ, જેર્ી િારાજ ર્ઈ અરજદારે સદર 
રજૂઆત વિદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષ દાખલ કરેલ.  

૨.૫. અરજદારે િીચે મજુબ દાદ માગંી.  
 (૧) અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ સદર પરુિણી લબલ સપંણૂથપણે રદ્દ કરવુ.ં 
        (૨) ફોરમિા હકુમિો ખોટો અર્થ કરી, આપિામા ંઆિેલ લબલ સામે ભરપાઈ કરેલ રકમ વ્યાજ 

સારે્  પરત અપાિિી.     
૩.૦. સામાિાળાએ લેલખતમા ંિીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧.  સામાિાળાએ તા.૦૬.૦૩.૨૦૧૮ િા રોજ ઈ-મેલ િારા જણાિેલ કે અરજદારિી સદર ફહરયાદ અંગે 

સમાધાિ પરત્િેિી કાયથિાિી ચાલ ુિોઈ, તા.૦૬.૦૩.૨૦૧૮ િા રોજિી સિુિણીમા ંિાજર રિી શકે 
તેમ િર્ી.  

૩.૨. તા.૦૬.૦૩.૨૦૧૮િા રોજ અરજદાર તર્ા સામાિાળા િચ્ચે ર્યેલ સમાધાિ અંગેિો પત્ર સામાિાળા 
િારા તા. ૦૬.૦૩.૨૦૧૮ િા રોજ ઈ-મેલ ર્ી મોકલિામા ંઆિેલ, તર્ા જણાિેલ કે બનેં્ન પક્ષકારો 
િચ્ચે સદર ફહરયાદ બાબતે સામાધાિ ર્યેલ છે.  

       :::ચકુાદો::: 
૪.૦. અરજદારે તર્ા સામાિળાએ કરેલ લેલખત રજૂઆત તર્ા રજૂ કરાયેલા દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે 

િીચે મજુબિા વિણથય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. અરજદાર તર્ા સામાિાળા િચ્ચે સદર વિિાહદત લબલ બાબતે સમાધાિ ર્યેલ િોઈ તેમજ સમાધાિ 

purses રજૂ કરિામા ંઆિેલ િોઈ, સદર વિિાદ અંગે બનેં્ન પક્ષકાર િચ્ચેિા સમાધાિિે માન્ય 
રાખતા,ં અતે્રર્ી કોઈ હકુમ કરિાિો રિતેો િર્ી.         

૪.૨. આર્ી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૧ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૩. ખચથ અંગે કોઇ ચકુાદો િર્ી. 
૪.૪. અરજદારિી અરજી/ રજૂઆત આ સારે્ ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
    
 
 
         (હદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૦૮.૦૩.૨૦૧૮.  


