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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૯૨/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રીમતી જશમુતીબેિ એ. મકિાણા 
   ૧૩૦, સર્જિ બગંલોઝ, િિા િરોડા. કૃષ્ણિગર, અમદાિાદ-૩૮૨૩૪૬.       
રજૂઆત કરિાર: શ્રી એ.બી. મકિાણા, અવિકૃત પ્રવતવિવિ   

વિરૂધ્િ 
સામાિાળા : મેિેજર 
   ટોરેન્ટ પાિર લલવમટેડ 
   ઝોિલ ઓફિસ, િારણપરુા, અમદાિાદ-૩૮૦૦૧૩. 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી રશ્મીકાતં રાઠોડ, મેિેજર, ટોરેન્ટ પાિર લલ., અમદાિાદ. 
   શ્રીમતી માિસી જોષી, મેિેજર, ટોરેન્ટ પાિર લલ., અમદાિાદ. 
   શ્રી શશાકં પરમાર, આસી.મેિેજર, ટોરેન્ટ પાિર લલ., અમદાિાદ. 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, ટોરેન્ટ પાિર લલવમટેડ, અમદાિાદિા ગ્રાહક િફરયાદ વિિારણ િોરમિી િફરયાદ 

િ.ં૪૧/૨૦૧૭ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૧૫૨૫ તા.૧૪.૦૭.૨૦૧૭ િા હકુ્મથી િારાજ થઈ 
અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૯૨/ ૨૦૧૭ 
થી િોંિેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા. ૧૨.૧૦.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિી. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧.  અરજદારે તેમિા િીજ જોડાણિા િીજ િપરાશ અંગે જણાિેલ કે મે,૨૦૧૬ આ િીજબીલિી 

સરખામણી મે,૨૦૧૭િી સાથે કરતા ંઅગાઉિા િીજ િપરાશિા કેસમા ંખોટી રીતે િીજ િપરાશનુ ં
િીજબીલ આપિામા ંઆિેલ છે. 

૨.૨. સામાિાળાિા કમમચારી દ્વારા અરજદારિા પવત સાથે ખોટી િતમણકુ કરીિે અપમાિ કરિામા ં
આિેલ, જેમા ંસામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા કોઈ પગલા ંલેિાયેલ છે કે કેમ તે અંગે અરજદારિે 
જાણ કરિા અરજ કરી. 

૨.૩. સિુિણી દર્યાિ અરજદારિા પ્રવતવિવિ દ્વારા જણાિિામા ંઆિેલ કે સામાિાળા દ્વારા મીટરનુ ં
રીફડિંગ ખોટી રીતે લેિામા ંઆિેલ તથા મીટર રીડર દ્વારા ખરાબ િતમણકૂ કરિામા ંઆિેલ. 

૨.૪. અરજદારિે આશરે ૧૦૦ યવુિટનુ ંિીજબીલ અગાઉિા િષમિી સરખામણીમા ંિિારે આપિામા ં
આિેલ હોઈ સદર િીજબીલિી રકમ જમા આપિા અંગે જણાિેલ. 
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૨.૫. વિદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષિી સિુિણીમા ંઅરજદારે જણાિેલ કે સામાિાળા દ્વારા મીટર રીડર દ્વારા 
કરિામા ંઆિેલ ખરાબ િતમણકૂ અંગે માિી માગેંલ હોઈ તે અંગે અરજદારિે કોઈ પ્રશ્ન રહતેો 
િથી. િીજ િપરાશ અંગેિા પ્રશ્ન અંગે યોગ્ય વિણમય કરિા વિિતંી કરેલ.  

3.0. Respondent has represented the case as under. 

3.1. Respondent has submitted relevant facts as under: 

(A) On 01.06.2016, complaint regarding wrong reading was raised 

for service No.2160912 for the reading obtained of 22875. The 

complaint had been attended by Meter Reader and correct 

reading recorded is 22839. The correct reading was shown to 

Appellant and accordingly bill was raised as per meter reading. 

This subject matter was resolved in the year 2016 with due 

satisfaction to Appellant and no further objection had been 

raised buy Appellant throughout the year. 

(B) After receiving a bill for the month of May,2017, Appellant had 

raised complaint before CGRF on 21.06.2017 that bill for the 

month of May,2016 was incorrect as May,2017 reflects lesser 

units consumed. 

(C) On 21.06.2017, Appellant had raised complaint before CGRF 

against rude behaviour of Meter Reader with her husband on 

23.05.2017, while Meter Reader visited premises of appellant for 

regular reading. 

(D) On 27.06.2017, representative of Respondent visited the 

premises of Appellant and explained the Appellant that meter 

reading is correct, and bill was already revised for the changed 

reading for the month of May,2016. Respondent had also 

apologized for the rude behaviour of meter Reader. 

(E) On 30.06.2017, hearing was held before CGRF. On 14.07.2017 

CGRF has ordered that the bill for the month of May,2016 is 

revised and there is no reason to doubt it again. Meter Reader 

has been reprimanded for his behaviour with Appellant and 

Respondent has apologized to Appellant before CGRF.  
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(F) As per appeal filed before Ombudsman and letter dated 

14.09.2017 of Ombudsman, Respondent’s officer has visited 

premises of Appellant and explained the facts again but 

Appellant is not ready for mutual settlement.  

3.2. The contents of Para 2.1 are strongly denied by Respondent. It is stated 

that bill was revised as per corrected reading. Consumption pattern of 

Appellant for the month of May,2010 to May,2016 reflect average units 

consumed for the month of May as 341 units which is in line with 

corrected consumption of 361. 

Consumption of last three years is as under:  

Month YEAR 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

January 238 253 227 240 198 187 195 

March 204 273 200 294 213 215 219 

May 321 344 341 350 340 361 236 

July 366 346 345 376 373 242 273 

September 439 403 387 432 399 322 317 

November 415 411 379 433 378 297 - 

Total 1983 2030 1879 2125 1901 1624 1240 

     

 3.3. The contents of Para 2.2 are already redressed. The Meter Reader is 

reprimanded for his behaviour with Appellant. During the CGRF 

hearing Respondent has already apologized to Appellant regarding 

behaviour of Meter Reader at her premises. 

3.4. Respondent has prayed that looking to the action taken by 

Respondent, representation is liable to be dismissed.    

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

કરાયેલા દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આિારે િીચે મજુબિા વિણમય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. પેરા િ.ં ૨.૨ મા ંઅરજદારે સામાિાળાિા મીટર રીડર દ્વારા કરિામા ંઆિેલ ખરાબ િતમણકૂ અંગે 

રજૂઆત કરેલ છે. પેરા િ.ં ૩.૩ મા ંદશામવ્યા મજુબ, િોરમ સમક્ષિી સિુિણી દર્યાિ, મીટર 
રીડરિા ખરાબ િતમિ અંગે સામાિાળા દ્વારા અરજદારિી માિી પણ માગંિામા ંઆિેલ છે, તેમજ 
મીટર રીડર સામે યોગ્ય પગલા ંલીિેલ છે, તેમ જણાિિામા ંઆિેલ છે, જેિી િોંિ િોરમિા 
હકુમમા ંપણ કરિામા ંઆિેલ છે. િોરમ સમક્ષિી સિુિણી દર્યાિ અરજદારે પણ કબલેૂલ છે 
કે મીટર રીડરિી ગેરિતમણકૂ અંગે સામાિાળા દ્વારા માિી માગંિામા ંઆિેલ હોઈ, તે અંગે હિે 
કોઈ પ્રશ્ન રહતેો િથી.  
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૪.૨. પેરા િ.ં૨.૧મા ંદશામિેલ મીટર િાચંિ અંગેિી િફરયાદ, મે,૨૦૧૬િા ૩૯૭ યવુિટ િીજ િપરાશિા 
બીલ અંગેિી છે. સદર િફરયાદ અંગે સામાિાળા દ્વારા પેરા િ.ં ૩.૨ મા ંજણાવ્યા મજુબ સદર 
મીટર િાચંિિી િફરયાદિે જે તે િખતે અરજદારિા સ્થળ પર િિેસરથી મીટરમા ં િાચંિ 
લેિડાિી, અરજદારિે સિુારેલ િીજબીલ આપી િફરયાદનુ ંવિરાકરણ કરિામા ંઆિેલ. 

૪.૩. હાલિી અરજદારિી િફરયાદ મજુબ તેઓિા માિિા મજુબ મે,૨૦૧૬ મા ં૧૦૦ યવુિટ િધ ુિીજ 
િપરાશનુ ંિીજબીલ સામાિાળા દ્વારા આપિામા ંઆિેલ છે.  

 પેરા િ.ં ૩.૨. મા ંજણાવ્યા મજુબ સામાિાળા દ્વારા િષમ ૨૦૧૫ થી િષમ ૨૦૧૭ દર્યાિ િોંિાયેલ 
િીજ િપરાશ રજૂ કરિામા ંઆિેલ છે જે મજુબ િષમ ૨૦૧૫ મા ંમે માસમા ં૩૪૦ યવુિટ, િષમ 
૨૦૧૬ મા ંમે માસમા ં૩૬૧ યવુિટ તથા િષમ ૨૦૧૭ મા ંમે માસમા ં૨૩૬ યવુિટ િીજ િપરાશ 
િોંિાયેલ જણાય છે. અગાઉિા િષોમા ંિષમ ૨૦૧૦ થી િષમ ૨૦૧૫ દર્યાિ પણ મે માસિો 
િીજ િપરાશ િષમ ૨૦૧૧ મા ં૩૨૧યવુિટ, િષમ ૨૦૧૨મા ં૩૪૪યવુિટ, િષમ ૨૦૧૩મા ં૩૪૧ યવુિટ, 
િષમ ૨૦૧૪મા ં૩૫૦યવુિટ િોંિાયેલ છે. અરજદારે, મે,૨૦૧૭િા િીજ િપરાશિી િોંિ બાદ, મે, 
૨૦૧૬િો િીજ િપરાશ િધ ુહોિા બાબતિી રજૂઆત કરેલ છે. અરજદારિા િીજ સ્થાપિ પરિો 
મે મફહિાિો િીજ િપરાશ િષમ ૨૦૧૧ થી ૩૨૧ થી ૩૬૧ યવુિટિી આસપાસ િોંિાયેલો જણાય 
છે. િધમુા,ં મે,૨૦૧૬ િા િીજ િપરાશ અંગેિી િફરયાદ બાદ સામાિાળા દ્વારા અરજદારિા િીજ 
સ્થાપિ પર િિેસરથી મીટર રીફડિંગિી િોંિ કરી, મીટર િાચંિિી ભલૂ સિુારીિે ૩૬૧ યવુિટનુ ં
િીજબીલ આપિામા ં આિેલ છે. આમ, સામાિાળા દ્વારા મીટર િાચંિિી ભલૂ અન્િયે 
અરજદારિા િીજ સ્થાપિ પર લગાિેલ મીટરિી ખરાઈ કરી, અરજદારિે ખરેખર િપરાયેલ 
િીજ િપરાશનુ ં િીજબીલ આપિામા ં આિેલ છે. સદર સજંોગોમા ં મે,૨૦૧૬ મા ં િધ ુ િીજ 
િપરાશનુ ંિીજબીલ આપિામા ંઆિેલ છે તેિી અરજદારિી રજૂઆત સ્સ્િકારિાપાત્ર િથી. 

૪.૪. ગ્રાહક અિે િીજ કંપિી િચ્ચે સમેુળભયામ સબંિં રહ ેઅિે ગ્રાહકિે ઉત્તમ સેિા મળી રહ ે તે 
બાબત સવિશેષ કાળજી રાખિા તથા પ્રિતમમાિ વિયમોિી જાણકારી ગ્રાહકિે ધ્યાિે લાિિા 
સામાિાળા િીજ કંપિીિે સલૂચત કરિામા ંઆિે છે.           

૪.૫. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.3 તથા પેરા િ.ં ૪.૪ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૬. ખચમ અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૭. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે િેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
    
 
         (ફદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા. ૦૬.૧૧.૨૦૧૭.  


