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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 

વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં૮૧/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી જગદીશચદં્ર ડાહ્યાભાઇ ઢી્મર 
   ૨૧, ક્રિશ્નાપાકક  સોસાયટી, રોક્રિતિાસ પાછળ, 
   સમર્કપાકક  િજીક, ગ્રીડ રોડ, મ.ુ-પો.-કબીલપોર. 
   તા.-જી.-િિસારી. વપિ-૩૯૬૪૨૪.  
 

રજૂઆત કરિાર: કોઇ િાજર રહ્ય ુિિી. 
 

વિરૂધ્ધ 

સામાિાળા : િાયબ ઇજિેર, 

દક્ષક્ષણ ગજુરાત િીજ કંપિી ક્ષલવમટેડ, 

ગ્રા્ય પેટા-વિભાગીય કચેરી, િિસારી. 
 

રજૂઆત કરિાર: કોઇ િાજર રહ્ય ુિિી. 
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, દક્ષક્ષણ ગજુરાત િીજ કંપિી ક્ષલવમટેડ,સરુતિા ગ્રાિક ફક્રરયાદ વિિારણ ફોરમિી ફક્રરયાદ િ.ં 
૫૩/૨૦૧૭-૧૮ િા તા. ૨૩.૦૬.૨૦૧૭ િા હકુમર્ી િારાજ ર્ઇ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ 
કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૮૧/૨૦૧૭ર્ી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુાિણી તા. ૧૯.૦૯.૨૦૧૭ 
િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ.  

૨.૦. અરજદારે લેખીતમા ંિીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે િિસારી સીટી અિે મોજે કબીલપોર ગામિા બધા િીજ ગ્રાિકો િતી સામાિાળા ધ્િારા વિલબંર્ી 

આપિામા ંઆિેલ િીજબીલિી સામે િાધંો ઉઠાિી ફોરમમા ં ફક્રરયાદ િોંધાિેલ. ફોરમ ધ્િારા કરિામા ં
આિેલ હકુમર્ી અસતંોષ વ્યક્ત કરી અરજદારે જણાિેલ કે ફોરમ ધ્િારા અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ 
રાિતર્ી િીજબીલમા ં િાસ્તવિક રીતે અરજદારિે કોઇ ફાયદો ર્યેલ િર્ી તેમજ અન્ય િીજ ગ્રાિકોિે 
િીજબીલમા ંરાિત અપાયેલ િર્ી જેર્ી ફોરમિો હકુમ માન્ય ગણી શકાય િિી.  

૨.૨. અરજદારે જણાિેલ કે સામાિાળા દ્વારા િીજ કચેરીિા પિુગકઠિ અિે કચેરીઓિા ફેરબદલીિા આદાિ 
પ્રદાિિી જાિરેાત આપેલ છે, પરંત ુતેમા ંતેમા ંિિસારી ગ્રા્ય વિભાગિા િીજ ગ્રાિકોિે આર્ીક નકુસાિ 
ર્શે તેિો કોઇ ઉલ્લેખ કરિામા ંઆિેલ િર્ી. કચેરીિા વિભાજિિી પ્રક્રિયા તેમજ  ગ્રાિકોિી ફેરબદલીર્ી 
દરેક િીજ ગ્રાિકોિે આવર્િક નકુસાિ ર્યેલ છે, જે કુદરત િા વસધ્ધાતં વિરુધ્ધ છે. 
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૨.૩. અરજદારે જણાિેલ કે સામાિાળા દ્વારા અરજદારિા દ્વદ્વમાવસક િીજબીલો +/-પાચં ક્રદિસિા વિલબંર્ી 
આપિામા ંઆિેલ છે, જેર્ી ફોરમ સમક્ષ સામાિાળા દ્વારા કરેલી િીજબીલ આપિાિી રજુઆત તદ્દિ ખોટી 
પરુિાર ર્ાય છે. 

૨.૪. સામાિાળાિી િીજ કચેરીિા પિુગકઠિિે કારણે મે-૨૦૧૭િા સમયગાળાિો બીલીંગ પ્રોગ્રામ મોડો શરૂ ર્તા ં
ગ્રાિકોિે મશુ્કેલી ઉત્પન્ન ર્યેલી છે. જેર્ી સામાિાળા દ્વારા આપિામા ંઆિેલા કોઇપણ િીજબીલો માન્ય 
રાખિાપાત્ર િર્ી અિે મોજે કબીલપોર ગામિા બધા િીજ ગ્રાિકોિે મે-૨૦૧૭િા િીજબીલમા ંસધુારો કરી 
આપિા વિિતંી કરી. 

૨.૫. તા. ૨૦.૦૯.૨૦૧૭િા રોજ અરજદારે પત્ર દ્વારા જણાિેલ કે વિદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષિા કેસ િ.ં૮૧/૨૦૧૭ િી 
ફક્રરયાદ અન્િયે િીજબીલિા વિલબં અંગે સામાિાળા સારે્ ચચાક કયાક બાદ સદર ફક્રરયાદનુ ંસમાધાિ ર્યેલ 
િોઈ, સદર ફક્રરયાદ દફ્તરે કરિી.    

૩.૦. સામાિાળાએ લેખીતમા ંિીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર શ્રી જગદીશચદં્ર ડાહ્યાભાઇ ઢી્મર, ક્રિશ્નાપાકક  સોસાયટી, સમર્કપાકક  િજીક,  ગ્રીડ રોડ, કબીલપોર 

ખાતે રિણેાકં િતે ુમાટેનુ ંRGPR ટેરીફ અન્િયેનુ ંિીજ જોડાણ, ગ્રાિક િ.ં૦૬૯૧૧/૦૩૦૮૦/૩ ર્ી ધરાિે છે. 
સદર િીજ જોડાણિો કરારીત િીજભાર ૧.૫KW છે.  

૩.૨. અરજદારિી િાલિી રજૂઆત અન્િયે તેઓિે સમાધાિ માટે જાણ કરિામા ંઆિેલ જેમા ંતેઓિી ફક્રરયાદ 
અંગે વિસ્તતૃ ચચાક કરી િીજબીલિી ગણતરી અંગે યોગ્ય સમજણ આપિામા ંઆિેલ છે, જે બાબતર્ી 
અરજદારિે સતંોષ ર્યેલ છે, તર્ા તેઓિી ફક્રરયાદનુ ંસામાધાિ ર્યેલ છે. 

 અરજદાર દ્વારા તા. ૧૧.૦૯.૨૦૧૭ િા પત્રર્ી સદર ફક્રરયાદ પરત ખેંચિા અંગે જણાિેલ છે.    
:::ચકુાદો::: 

૪.૦. અરજદારે કરેલ લેખીત રજૂઆત તર્ા સામાિાળાિી લેખીત રજૂઆત અિે રજૂ કરાયેલા દસ્તાિેજી 
પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણકય ઉપર આવુ ંછં. 

૪.૧. અરજદારે પેરા િ.ં૨.૫મા ંકરેલ લેક્ષખત રજૂઆત તર્ા સામાિાળાિી પેરા િ.ં૩.૨િી લેક્ષખત રજૂઆતિે ધ્યાિે 
લેતા ંિીજબીલમા ંવિલબં અંગેિી અરજદારિી રજૂઆત અંગે અરજદારિે સામાિાળા સારે્ સદર ફક્રરયાદ 
પરત્િે સમાધાિ ર્યેલ િોઈ, અરજદારે સદર ફક્રરયાદ દફ્તરે કરિા જણાિેલ છે. આ સજંોગોમા ંઅતે્રર્ી 
કોઈ હકુમ િર્ી.   

૪.૨. પેરા િ.ં ૪.૧ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૩. ખચક અંગે કોઇ ચકુાદો િર્ી. 
૪.૪. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સારે્ ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
         
         (ક્રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 

          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 

તા. ૨૭.૦૯.૨૦૧૭.  


