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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૯૧/૨૦૧૮ 
(INTERIM ORDER) 

 

અરજદાર : મે. પ્રમખુ મેટલ ક્વોરી 
   પોષ્ટ : મોટા સોરવા-૩૯૩૧૧૫. કદવાલી-નેત્રગં રોડ, 
   તા. ઝગડીયા. જી. ભરૂચ. 
     

રજૂઆત કરિાર: શ્રી રાજેશભાઈ એન. સાવલીયા,પાટટનર 
   શ્રી હસમખુભાઈ આર. સાવલીયા, 
 

વિરૂધ્ધ 
 

સામાિાળા : નાયબ ઈજનેર 
   દક્ષિણ ગજુરાત વીજ કંપની ક્ષલમમટેડ 
   પેટા-મવભાગીય કચેરી, નેત્રગં રોડ, રાજપારડી-૩૯૩૧૧૫. 
   તા. ઝગડીયા. જી. ભરૂચ. 
 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી કે.એમ.વસાવા, નાયબ ઈજનેર, ડીજીવીસીએલ, રાજપારડી. 
   શ્રી વી.પી.વારીયા, ડે.સપુ્રી., ડીજીવીસીએલ, રાજપારડી. 
   શ્રી ડી.એસ.વસાવા, સી.ક્લાકટ , ડીજીવીસીએલ, રાજપારડી. 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, દક્ષિણ ગજુરાત વીજ કંપની ક્ષલમમટેડ, સરુતના ગ્રાહક ફરરયાદ મનવારણ ફોરમની 

ફરરયાદ ન.ં ૫૨/૨૦૧૮-૧૯ અન્વયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૧૨૧૬૩૨ તા.૧૬.૦૭.૧૮ ના હકુ્મથી 
નારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
ન.ં૯૧/૨૦૧૮ થી નોંધેલ છે. સદર કેસની સનુવણી તા.૧૫.૧૧.૧૮ તેમજ તા.૧૩.૧૨.૧૮ ના રોજ 
રાખવામા ંઆવેલ. 

૨.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર ઝઘડીયા તાલકુાના ગામ મોટા સોરવા ખાતે મે. પ્રમખુ મેટલ ક્વોરીના નામથી સ્ટોન 

ક્વોરી હતે ુ માટેનુ ં ૯૯ રક.વોટ કરારીત વીજભારનુ ં LTMD category નુ ં વીજ જોડાણ વર્ટ                               
૨૦૦૪થી ધરાવે છે.  
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૨.૨. તા.૧૯.૦૫.૨૦૦૦ ના રોજ સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા સદર વીજ જોડાણની ચકાસણી કરવામા ં
આવેલ, તે વખતે વીજ મીટર ૩૩.૦૭% જેટલ ુધીમ ુફરત ુ ંહોવાનુ ંજણાયેલ. સદર વીજ ચકાસણી 
દરમ્યાન જોડાયેલ વીજભાર ૨૪૧ રક.વોટ દશાટવી, રૂ. ૫,૮૫,૫૫૩/- નુ ં પરુવણી વીજક્ષબલ 
પાઠવવામા ંઆવેલ. 

૨.3. નાયબ ઈજનેર દ્વારા જાન્યઆુરી,૨૦૧૮ ના બદલ ે પરુવણી ક્ષબલની ગણતરીમા ં એક વર્ટના 
વીજક્ષબલની ગણતરી કરવામા ંઆવેલ ન હતી. સામાવાળાના ચેકીંગ સ્ક્વોડ દ્વારા વીજક્ષબલની 
ગણતરી કરાતા ંતે ૨૪૧ રક.વોટ મજુબ પરુવણી વીજક્ષબલ રૂ.૫,૮૫,૫૫૩/- આપવામા ંઆવેલ છે, 
જેનાથી નારાજ થઈ અરજદારે સામાવાળા વીજ કંપનીના ફોરમ સમિ ફરરયાદ દાખલ કરેલ. 
ફોરમ દ્વારા હકુમ કરવામા ંઆવેલ કે મીટર ધીમ ુફયાટની ગણતરી જાન્યઆુરી,૨૦૧૮ થી કરવી 
તેમજ વીજભારની ગણતરી વીજ મીટરમા ંનોંધાયેલ મહત્તમ રડમાન્ડ મજુબ પરુવણી વીજક્ષબલ 
આપવુ.ં ફોરમના હકુમ અન્વયે સામાવાળા દ્વારા તા.૨૦.૦૯.૨૦૧૮ ના રોજ રૂ.૮,૦૭,૩૪૧/- નુ ં
પરુવણી વીજક્ષબલ આપવામા ંઆવેલ છે.  

૨.૪. અરજદારે પરુવણી વીજક્ષબલ સામે વધ ુજણાવેલ કે દરેક માસના વીજક્ષબલમા ંવધ ુનોંધાયેલ 
મહત્તમ રડમાન્ડ સામાવાળા દ્વારા વસલુ કરવામા ંઆવે છે,તેમ છતા ંરૂ.૫,૦૯,૪૦૦/-રડમાન્ડ ચાર્જ 
પેટે સામાવાળા દ્વારા આકારવામા ંઆવેલ છે.  

૨.૫. અરજદારે સદર પરુવણી વીજક્ષબલ પેટે રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- રસીદ ન.ં ૦૧૭૦૮૨ તા.૦૪.૦૮.૨૦૧૮ 
ના રોજ તથા રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/- રસીદ ન.ં ૦૧૭૮૪૦૫ તા.૦૧.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ 
છે.   

૩.૦. સનુવણી દરમ્યાન સામાવાળાએ નીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૩.૧. અરજદારના વીજ સ્થાપનની ચકાસણી ચેકીંગ સ્ક્વોડ દ્વારા તા.૧૯.૦૫.૨૦૧૮ ના રોજ ચેકીંગશીટ 

ન.ં ૧૭૬૨૯ થી કરવામા ંઆવેલ.  
૩.૨. સદર વીજ મીટરની લેબોરેટરીમા ંચકાસણી શીટ ન.ં 104 મા ંનોંધ્યા મજુબ તા.૧૧.૦૭.૨૦૧૮ ના 

રોજ કરવામા ંઆવેલ. 
 વીજ મીટરની accuracy ૧.૦૧૯% જોવા મળેલ, જે permissible limit મા ંજણાયેલ. વીજ 

મીટરના પેટીના અંદરના ભાગ ેY-phase PT  ના છેડામા ંિાર લાગલેો જોવા મળેલ. મીટરનો 
MRI data મેળવી શકાયેલ ન હતો.  

 તા. ૧૩.૦૯.૨૦૧૮ ના રોજ સદર મીટરને સરુત (ગ્રામ્ય) મવભાગીય કચેરીની લેબોરેટરીમા ં
ખોલવામા ં આવેલ જે દરમ્યાન મીટરનો MRI data મેળવવામા ં આવેલ. MRI data મજુબ 

tamper report મજુબ વીજ મીટરમા ં Y-phase potential coil તા. ૦૨.૦૧.૨૦૧૮ થી                           
missing  નોંધાયેલ છે જેના કારણે મીટર ધીમ ુફરત ુ ંહોઈ, ખરેખર થયેલ વીજ વપરાશ મીટરમા ં                        
નોંધાયેલ નથી. 

૩.૩. તા. ૧૯.૦૫.૨૦૧૮ ના રોજ વીજ મીટરની ચકાસણી અન્વયે તા. ૨૧.૦૫.૧૮ ના રોજ અરજદારને 
પરુવણી વીજક્ષબલ રૂ.૫,૮૫,૫૫૩/- નુ ંઆપવામા ંઆવેલ.  
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૩.૪. અગાઉ અરજદાર કરારીત વીજભાર કરતા ં વધ ુ વપરાશ કરતા હોઈ, એપ્રીલ,૨૦૧૫ થી 
માચટ,૨૦૧૬ના સમયગાળા માટે ભારે દબાણના વીજદર મજુબ વીજક્ષબલની આકારણી કરી 
તફાવતની રકમનુ ં વીજક્ષબલ રૂ. ૩,૭૧,૩૫૭.૯૮ અરજદારને આપવામા ં આવેલ, જેની સામે 
અરજદારે આંવિક રકમ ભરપાઈ કરેલ છે.  

૩.૫. તા. ૨૮.૧૧.૧૮ ના રોજ સામાવાળાએ પત્ર દ્વારા નીચે મજુબ જણાવેલ. 
(૧) પેરા ન.ં૩.૩ મા ંદશાટવ્યા મજુબનુ ંપરુવણી વીજક્ષબલ સામે અરજદારને જો કોઈ વાધંો હોય 

તો, ગ્રાહક ફરરયાદ મનવારણ ફોરમના મનમત-મનયમો મજુબ પરુવણી બીલની રકમના ૧/૩ 
રકમ પરુવણી વીજક્ષબલ મળ્યાના રદન સાતમા ંલેક્ષખત વાધંા અરજી સાથે, જે તે પેટા-
મવભાગીય કચેરી ખાતે ભરપાઈ કરવાની હોય છે, જે અરજદાર દ્વારા ભરપાઈ કરવામા ં
આવેલ ન હતી.  

(૨) ફોરમે ફરરયાદ ન.ં૫૨/૨૦૧૮ સદંભે નીચે મજુબ હકુમ કરેલ. 
 “અરજદારને મે,૨૦૧૭ થી રડસેમ્બર,૨૦૧૭ સધુી recorded maximum demand                       

મજુબ તેમજ તા.૦૨.૦૧.૧૮ થી વીજ મીટર બદલ્યા તા.૧૯.૦૫.૧૮ સધુી ૩૩.૦૧૭%                               
સ્લોનેશનુ ંબીલ બજાવવુ“ં  

 અરજદારે સદર સધુારેલા પરુવણી વીજક્ષબલની રકમ ભરપાઈ કરવા માટે મવલબંીત ચાર્જ 
સરહતના ત્રણ ક્ષબલીંગ સાઈકલ મજુબના હપ્તાની માગંણી કરતા,ં ફોરમ દ્વારા તે મજૂંર 
રાખવમા ંઆવેલ. 

(૩) ફોરમના હકુમના મદુ્દા ન.ં૧૩ મજુબ અરજદારને મે,૨૦૧૭ થી રડસેમ્બર,૨૦૧૭ સધુી 
recorded maximum demand મજુબનુ ં તેમજ તા.૦૨.૦૧.૧૮ થી તા.૧૯.૦૫.૧૮                                  
સધુી સ્લોનેશ પ્રમાણનેુ ંઆખરી પરુવણી વીજક્ષબલ રૂ.૮,૦૭,૩૪૧.૪૪ નુ ંપત્ર ન.ં આરજેડી/ 
બી/૧૮/૫૨૮૨તા.૨૦.૦૯.૧૮ થી પાઠવવામા ંઆવેલ. 

(૪) અરજદારે મવદ્યતુ લોક્પાલ સમિ કરેલ તા.૦૩.૧૦.૧૮ ના રોજની રજૂઆતની નકલ 
સામાવાળાને આપેલ નથી તેમજ પરુવણી વીજક્ષબલની ૧/૩ રકમ પણ ભરેલ નથી. 

(૫) અરજદારને વર્ટ ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓરડટ પેરાની રીકવરીનુ ંપરુવણી બીલ પત્ર ન.ં આરજેડી/ 
ક્ષબલીંગ/૬૧૧૫ તા.૨૭.૧૨.૧૭ થી રૂ. ૩,૭૧,૩૫૭.૯૮ માહ ે જાન્યઆુરીએ,૨૦૧૮મા ં
પાઠવવામા ંઆવેલ હત ુ,ં જે અરજદાર દ્વરા પરેુપરુૂ ભરપાઈ કરવામા ંઆવેલ ન હોઈ, 
અરજદાર દ્વારા ભારે દબાણનો વીજ પરુવઠો મેળવવા માટે નોંધાવવામા ંઆવેલ અરજી 
અંગે સામાવાળા દ્વારા પ્રવતટમાન મનયમોને કારણે આગળની કાયટવાહી કરવામા ંઆવેલ 
નથી. 

(૬) અરજદાર દ્વારા તા.૦૪.૦૮.૧૮ ના રોજ રસીદ ન.ં૧૭૦૬૮૨થી રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- તેમજ 
તા.૦૧.૧૦.૧૮ ના રોજ રસીદ ન.ં૧૭૮૪૦૫થી રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/- ભરપાઈ કરવામા ંઆવેલ, 
પરંત ુસદર રકમ કઈ બાબતના બાકી પડતા નાણા ંસામે જમા કરાવે છે, તે બાબતની 
લેક્ષખતમા ંજાણ કરેલ નથી. 
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(૭) લોકપાલ સમિ રજૂઆત કરતા ંપહલેા ંઅરજદારે પરુવણી ક્ષબલની રકમના ૧/૩ જેટલી 
રકમ ભરપાઈ કરેલ નથી, જેથી અરજદારની રજૂઆત માન્ય ગણી શકાય નહીં. 

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલા 

દસ્તાવેજી પરુાવાઓને આધારે નીચે મજુબના મનણટય ઉપર આવુ ંછ.ં 
૪.૧. મવદ્યતુ લોકપાલ સમિની રજૂઆતની નકલ અરજદારે સામાવાળા વીજ કંપનીને મોકલાવેલ ન 

હોઈ, તા. ૧૫.૧૧.૧૮ ની પ્રથમ વખતની સનુવણીમા ંસામાવાળા દ્વારા જવાબ દાખલ કરવામા ં
આવેલ ન હતો. સદર કેસની બીજી સનુવણી દરમ્યાન સામાવાળા દ્વારા પેરા ન.ં૩.૫ મા ંદશાટવ્યા 
મજુબ જવાબ દાખલ કરેલ છે.  

૪.૨. અરજદારની હાલની રજૂઆત પ્રમાણ ે ફોરમના હકુમ અન્વયે ભરવાપાત્ર રકમના ૩૩% રકમ  
અરજદારે ભરપાઈ કરેલ નથી તેમ સામાવાળાએ જણાવેલ છે. અરજદારે પેરા ન.ં૨.૫ મા ંદશાટવેલ 
છે કે તેમણે રૂ. ૩,૫૦,૦૦૦/- ભરપાઈ કરેલ છે. સામાવાળા દ્વારા પેરા ન.ં૩.૫(૩)(૪)(૬) મા ંકરેલ 
રજૂઆત મજુબ વીજક્ષબલની બાકી રકમના ૩૩% રકમ અરજદારે ભરપાઈ કરેલ ન હોઈ, 
અરજદારની રજૂઆત માન્ય ન ગણવા જણાવેલ છે.  

૪.૩. ઉપયુટક્ત સજંોગોમા ંફોરમના હકુમ અન્વયે વીજક્ષબલની બાકી રકમના ૩૩% રકમ ભરપાઈ કરેલ 
હોય તે મજુબના પરુાવા રજૂ કરવા અરજદારને આદેશ આપવામા ંઆવે છે. 

 સામાવાળાને આદેશ આપવામા ં આવે છે કે ફોરમના હકુમ અન્વયે બાકી પડતી વીજક્ષબલની 
રકમની મારહતી જે તે વીજક્ષબલની સામે દશાટવે તેમજ ફોરમના હકુમ અન્વયે ભરપાઈ કરેલ 
રકમની મવગતવાર મારહતી પરુાવા સાથે રજૂ કરવી.  

 સદર કેસ અંગેના મવગતવાર પરુાવા સાથેનો અહવેાલ રજૂ કરવા સામાવાળા, કાયટપાલક ઈજનેર, 
રાજપારડીને આદેશ કરવામા ંઆવે છે.  

 ઉપયુટક્ત આદેશનુ ંપાલન કરીને, બનેં્ન પિકારોએ સદર રજૂઆતના સદંભટમા ંમવગતવાર અહવેાલ 
સાથે તા.૦૩.૦૧.૨૦૧૯ને ગરુૂવારના રોજ ૧૧.૩૦ કલાકે સનુવણીમા ં હાજર રહવેા જણાવવામા ં                              
આવે છે. 

  
 
 
         (રદલીપ રાવલ) 
         મવદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૧૫.૧૨.૨૦૧૮. 


