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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં ૯૮/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી ભવાનજી મફાજી ઠાકોર 
   જુની નનશાળ વાળો ખાાંટ વાસ, મુાં. સઈજ. તા.કલોલ. જી.ગાાંધીનગર.       
રજૂઆત કરિાર: શ્રી ભવાનજી મફાજી ઠાકોર 
  

વિરૂધ્ધ 
 

સામાિાળા : મેનેજર 
   ટોરેન્ટ પાવર લલનમટેડ 
   જ્યબુીલી હાઉસ, બીજો માળ, શાહપરુ,અમદાવાદ. 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી રશ્મીકાાંત રાઠોડ, મેનેજર, ટોરેન્ટ પાવર લલ., અમદાવાદ. 
   શ્રીમતી માનસી જોષી, મેનેજર, ટોરેન્ટ પાવર લલ., અમદાવાદ. 
   શ્રી શશાાંક પરમાર, આસી.મેનેજર, ટોરેન્ટ પાવર લલ., અમદાવાદ. 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, ટોરેન્ટ પાવર લલનમટેડ, અમદાવાદના ગ્રાહક ફરરયાદ નનવારણ ફોરમની ફરરયાદ 

નાં.૪૨/૨૦૧૭ અન્વયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાાંક ૧૮૫૯ તા.૧૧/૧૨.૦૮.૨૦૧૭ ના હકુ્મથી નારાજ થઈ 
અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ નાં.૯૮/ ૨૦૧૭ 
થી નોંધેલ છે. આ કેસની સનુવણી તા. ૨૬.૧૦.૨૦૧૭ ના રોજ રાખવામાાં આવી. 

૨.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. ફોરમના તા. ૧૧.૦૮.૨૦૧૭ ના હકુમની નકલ અરજદારને તા.૧૪.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ મળેલ હોઈ, 

ફોરમના હકુમથી નારાજ થઈ નીચે મજુબના કારણો રજૂ કયાા. 
 (૧) ફોરમ દ્વારા હકુમ એક તરફી કરવામાાં આવેલ હોય તેમ જણાવેલ. 

(૨) સામાવાળા દ્વારા અરજદારના વીજ જોડાણમાાં સ્થાનપત મીટરનુાં રીરડિંગ અમકુ માસ 
દરમ્યાન લેવામાાં આવેલ છે. તથા અમકુ માસ લેવામાાં આવેલ નથી તેમ જણાવેલ. 
મકાન બાંધ હોવાની હાલતમાાં અમકુ માસમાાં મીટર રીરડિંગ લેવાયેલ નથી તેનુાં કોઈ 
સાંતોષ કારક કારણ આપવામાાં આવેલ નથી. જુન,2017 માાં અરજદારને મીટર રીરડિંગ 
લેવાયેલ નથી તેની SMS દ્વારા જાણ કરવામાાં આવેલ જેથી અરજદારે મીટર રીરડિંગ 
બાબતે સામાવાળાને લેલખત ફરરયાદ કરતાાં, સદર મીટરનુાં રીરડિંગ લેવામાાં આવેલ. 

(૩) સામાવાળાને મીટર રીરડિંગ કરવા માટે અડચણ આવે તેવુાં કોઈ સીધ ુકારણ દેખાત ુાં નથી. 
મીટર રીડર પાસે કોઈ ખલુાસો માાંગવામાાં આવેલ હોય તેમ જણાત ુાં નથી.  
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(૪) જુન,૨૦૧૭ નુાં વીજબીલ સામાવાળા દ્વારા સધુારીને મોકલવામાાં આવેલ છે, તથા મકાન 
કાયમી બાંધ હોય છે તે મજુબની નોંધ કરેલ છે. આમ, અરજદારની ફરરયાદ પછી 
વીજબીલમાાં સધુારો કરાયેલ છે.  

(૫) અરજદાર સદર ઘરમાાં હાલમાાં વસવાટ કરતા નથી. ફોરમ દ્વારા નેગેટીવ સાંદેશ 
નોંધવામાાં આવેલ છે જાણ ે કે અરજદારનુાં મકાન વષોથી બાંધ હાલતમાાં પડલે છે. 
અરજદારે જણાવેલ કે મકાન બાંધ હાલતમાાં રહ ેછે તેનો મતલબ અમો તયાાં રહતેા નથી, 
પરાંત ુમકાન બીલકુલ બાંધ હાલતમાાં છે તેમ સમજવુાં નહીં. અરજદારની જરૂરીયાત મજુબ 
મરહનામાાં એકાદ વખત કે  બે-ચાર વખત મકાન સાફસફુ કરવા ઉપયોગમાાં લેવામાાં 
આવે છે, જેથી વરાંડાનો ઝાાંપો જામ થવાનો પ્રશ્ન રહતેો નથી.  

(૬) સામાવાળા દ્વારા કરવામાાં આવેલ રજૂઆત મજુબ SMS દ્વારા અરજદારને જાણ કરવામાાં 
આવે છે પણ ક્યારેય વીજ જોડાણ કાપવામાાં આવતુાં નથી. સામાવાળાની સદર રજૂઆત 
ખોટી છે. વષા ૨૦૧૧ માાં અરજદારના ઘરનુાં વીજ જોડાણ લગભગ દોઢ માસ માટે 
એડવાન્સ બીલની રકમ ભરપાઈ કરેલ હોવા છતાાં કાપી નાાંખવામાાં આવેલ, જે અંગ ે
ફોરમ સમક્ષ પરુાવા રજૂ કરવામાાં આવેલ હોવા છતાાં ફોરમ દ્વારા અરજદારની સદર 
રજૂઆત સ્સ્વકારવામાાં આવેલ નથી. આમ, અરજદારને અન્યાય થયેલ છે.  

૨.૨. ફોરમના હકુમમાાં નીચેના મદુ્દા અંગે કોઈ ઉલ્લેખ કરવામાાં આવેલ નથી.  
(૧) અરજદારની ફોરમ સમક્ષની રજૂઆત તથા ફોરમ તરફથી થયેલ સહમતી, હાલના 

મીટરમાાં મીટર રીરડિંગ માટે વધ ુસનુવધા રહ,ે અથવા વારાંવાર મીટર રીડર દ્વારા ફરરયાદ 
ન રહ ેતે માટે મીટરની ફેર બદલ કરી વરાંડાની બહાર લગાવવા સહમતી સધાયેલ, 

તેનો ફોરમ દ્વારા ક્યાાંય ઉલ્લેખ નથી.  
(૨) અરજદારના રહતોન ુરક્ષણ કરવા વીજ નનયમોને લગતી પસુ્સ્તકાની લેલખતમાાં માાંગણી 

કરેલ હોવા છતાાં, તેમજ ફોરમમાાં મૌલખક રજૂઆત કરવા છતાાં, નનયમોની પસુ્સ્તકાના 
નામનો હકુમમાાં ક્યાાંય ઉલ્લખે કરવામાાં આવેલ નથી. 

(૩) ગ્રાહકનુાં કોઈ પણ લણે ુબાકી ન હોવા છતાાં, તેમજ ગ્રાહકના એડવાન્સ રકમ જમા (કે્રરડટ) 
હોવા છતાાં વીજ જોડાણ કયા કારણોસર કાપવામાાં આવેલ છે તેનો ફોરમ દ્વારા હકુમમાાં 
ક્યાાંય ઉલ્લખે કરાયેલ નથી, કારણ દશાાવેલ નથી કે કોઈ ખલુાસો કરાયેલ નથી.  

૨.૩. અરજદારે સામાવાળા વીજ કાંપની સામે નીચ ેમજુબના પ્રશ્નો ઉપસ્સ્થત કયાા.  
 (૧) વીજ વપરાશ કરતા ગ્રાહકને તેના હક્ક અને ફરજો જાણવાનો શ ુકોઈ અનધકાર નથી? 

        (૨) વીજ નનયમોને લગતી કોઈ પસુ્સ્તકા/મારહતી હોય તો ગ્રાહકને સમજાય તેવી શધુ્ધ 
ગજુરાતી ભાષામાાં આપવી, જેનો કોઈ ચાર્જ હશે તો અરજદાર ભરપાઈ કરવા બાંધાયેલ 
છે.  

૨.૪. અરજદાર વીજ જોડાણ ગ્રાહક નાં. ૨૨૪૨૪૮૨ વાળા મકાનમાાં હાલમાાં રહતેા નથી. અરજદારના 
ઘરના વીજ મીટરનુાં રીરડિંગ SMS દ્વારા કરવા અંગે સામાવાળા અરજદારને ફરજ પાડી શકે 
નહીં. વીજ મીટરનુાં રીરડિંગ લેવાની સમગ્ર જવાબદારી સામાવાળા વીજ કાંપનીની છે.     

3.0. Respondent has represented the case as under. 
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3.1.  Respondent has submitted the relevant facts of the case as under: 

(1) The meter reading attempts were made during regular billing 

cycle from October,2016 to June,2017 but failed due to entry 

gate getting jammed and not opening and shrubs grown near the 

entry gate. 

(2) The second attempt of reading was made on subsequent day of 

regular reading day in October and December, 2016 but again 

reading could not be obtained as entry gate was jammed. 

(3) In February, April and June cycle a message was sent in advance 

to the registered number of Appellant informing reading in the 

next three days. 

(4) In April and June cycle a message was sent to Appellant 

regarding reading not obtained and informing about the new 

initiative where if the Appellant wants he can upload the 

photograph of meter to get actual bill. 

(5) On 22.06.2017, Appellant had written a complaint regarding not 

taking of meter reading. 

(6) On 01.07.2017, representative of Respondent visited the 

premises of Appellant which was found non-use, on trying hard 

the gate was opened and reading obtained of 51 units. 

(7) On 22.06.2017, Appellant had registered his complaint before 

CGRF. 

(8) On 28.07.2017, a hearing was scheduled before CGRF, but 

Appellant was absent. 

(9) On 04.08.2017, hearing was scheduled and case was discussed 

and CGRF had issued final order. Aggrieved by Forum order, 

Appellant has filed representation before Ombudsman and as 

per directives, Appellant was called for discussion for solution, 

but it was refused by Appellant.  

3.2. Appellant has sought an explanation to irregular meter reading. 

Respondent had tried to attempt the reading in every billing cycle but 

as the premises was found non-use and entry gate was jammed and 

shrubs grown near the entry gate, reading was not possible.  
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3.3. Respondent has strongly denied on the allegations made by Appellant 

that consumer’s complaints are not dealt with utmost transparency. 

The customers of Respondent are dealt with fairness and any 

complaint for the operation is dealt on highest priority. Respondent 

has reprimanded the meter reader and warned him against the 

difficulty faced by the Appellant.    

3.4. Respondent has tried every possible measure to bill the Appellant on 

actual unit consumed for this extra meter reading efforts are made on 

the subsequent day of meter reading. The series of SMS is also an 

initiative in the same direction, consumers who are not available 

during the meter reading time and submit proof of meter and avoid 

from paying assessed bills. The SMS is just to an informative tool and 

in no case a legal notice.  

3.5. The Appellant has informed the Respondent vide letter dated 

22.06.2017 that the said premises is not used and the consumption 

for the premises should be reflected as zero, based on the letter of 

appellant and as per  Clause 6.24 of Supply Code Respondent has 

tagged the service as permanent closed.  

Appellant was informed verbally during the discussion of the case 

before Forum about the Supply Code available at customer service 

desk. Copy of the same is also available on website of Respondent and 

GERC. Assumption of Appellant that copy of Supply Code will be 

delivered with Forum order which was a misunderstanding.  

3.6. In the year 2011, the electricity consumption of Appellant was 

disconnected after issuing notice as per current Supply Code 4.114, 

6.22 and 6.23 for which Appellant had filed a complaint before Forum, 

which was amicably resolved and order was passed.  

3.7. Respondent has submitted the consumption record of the Appellant’s 

service No.2242492 as under:  

Date of meter 
reading 

Meter 
reading 

recorded 

Consumption Remarks 

22.06.17 954 51 Closed 

24.04.17 903 0 Closed 

23.02.17 903 0 Closed 
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23.12.16 903 0 Closed 

22.10.16 903 0 Closed 

22.08.16 903 0  

22.06.16 903 0  

25.04.16 903 5 Closed 

25.02.16 898 0 Closed 

25.12.15 898 5  

24.10.15 893 25  

21.08.15 868 10  

23.06.15 858 23  

25.04.15 835 1  

24.02.15 834 24  

24.12.14 810 0 Closed 

27.10.14 810 0 Closed 

22.08.14 810 5  

24.06.14 805 32  

25.04.14 773 3  

24.02.14 770 0  

25.12.13 770 0  

24.10.13 770 27  

22.08.13 743 12  

22.06.13 731 18  

26.04.13 713 2  

25.02.13 711 1  

26.12.12 710 26  

23.10.12 684 0  

22.08.12 684 0  

23.06.12 684 11  

24.04.12 673 15  

24.02.12 658 2  

23.12.11 656 199.6  

22.10.11 456.4 1.6 Closed 

21.08.11 454.8 1.5 Closed 

22.06.11 453.3 1.5 Closed 

23.04.11 451.8 1.5 Closed 

24.02.11 450.3 1.6 Closed 

25.12.10 448.7 1.5 Closed 

26.10.10 447.2 1.7 Closed 

21.08.10 445.5 1.5 Closed 

22.06.10 444 0  

26.04.10 444 0  

26.02.10 444 435  

 

3.8. Respondent has stated that Appeal of Appellant may be treated 

as already addressed by Respondent and it is liable to dismissed.  
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:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સનૂાવણી દરમ્યાન અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલા 

દસ્તાવેજી પરુાવાઓને આધારે નીચે મજુબના નનણાય ઉપર આવુાં છાં. 
૪.૧. અરજદારની રજૂઆત સામાવાળા વીજ કાંપનીની મીટર રીરડિંગની કાયાવાહી તથા તે દરમ્યાન 

ઉપસ્સ્થત થયેલ મીટર વાાંચનના પશ્નો અંગનેી છે. મીટરના વાાંચનમાાં સનુવધા રહ ેતે રીતે મીટરનુાં 
સ્થાપન કરવા અંગે અરજદારે સાંમનત આપેલ છે તેમ જણાવેલ. 

 સામાવાળા કાંપનીએ અરજદારની હાલની રજૂઆત અન્વયે જણાવેલ છે કે અરજદારની 
ફરરયાદના મદુ્દાઓનુાં નનરાકરણ થયેલ છે.  

 સદર રજૂઆત અંગે સામાવાળા વીજ કાંપનીને ગજુરાત નવદ્યતુ નનયાંત્રણ આયોગ દ્વારા પ્રકાનશત 
જોગવાઈઓને ધ્યાને લેવા તથા તેનુાં પાલન કરવા આથી આદેશ કરવામાાં આવે છે.  

 વીજ પરુવઠા સાંરહતા અને આનસુાાંલગક બાબતો, નવનનયમો, ૨૦૧૫, મીટર વાાંચન અંગેની નીચ ે
જણાવેલ જોગવાઈ ધ્યાને લેવી.  
6.18: The meter shall be read by an authorized representative of the licensee. The licensee 

shall issue proper photo identity cards to all meter readers and meter readers shall carry the 

photo identity card during the course of meter reading. 

6.21 In case, for any reason, the meter is not read during a billing cycle the licensee shall 

prepare a provisional bill based on the average consumption of last three billing cycles when 

readings were taken. Such provisional billing shall not continue for more than two billing 

cycles at a stretch. In the case where meter is inaccessible even after two billing cycle, the 

licensee shall issue bill for minimum charge and/or fixed charge applicable to that consumer. 

6.22: If the meter is rendered inaccessible on two consecutive meter reading dates, a notice 

shall be issued to consumer to keep the meter accessible for reading on the date (at least 7 

days after the date of notice) and time specified in the notice.  

6.23: If meter is not made accessible even on the specified date, a notice shall be served on 

the consumer, f available, or affixed near the main entrance of the premises, to get the meter 

read by the licensee within the next 7 days. Failing this, supply shall be disconnected. 

6.25: When a domestic consumer gives prior information in writing about inaccessibility of 

the meter to the licensee due to continued absence from residence, the licensee shall not send 

any notice/provisional bill to the consumer provided that the consumer pays the fixed charges 

for such period in advance. Whenever the meter is made accessible by the consumer for taking 

the meter reading, the entire consumption shall be taken as if the consumption was for the 

period excluding the intimated period of inaccessibility. This facility shall be available to the 

consumer if he has paid up to date dues. Further, such consumers should make the meter 

available for reading once in six months after giving reasonably adequate prior intimation in 

case of failure to do so the supply may be liable to be disconnected. 

 

પેરા નાં. ૨.૪ માાં દશાાવ્યા અન્વયે અરજદારે ઉપયુાક્ત ૬.૨૫ માાં દશાાવેલ જોગવાઈને ધ્યાને 
રાખવી, જેથી મીટર વાાંચન અંગેના પ્રશ્નો મકાન બાંધ હોય તે સમય દરમ્યાન ઉપસ્સ્થત ન થાય.  

સામાવાળા વીજ કાંપની દ્વારા અરજદારના registered mobile number પર મોકલવામાાં 
આવેલ SMS, જે અરજદાર/ગ્રાહકને સનુવધા અથે મોકલવામાાં આવેલ છે કે જેથી કરીને મીટર 
વાાંચન/બીલીંગમાાં સરળતા સાધી શકાય, અને તે અંગનેા પ્રશ્નો નનવારી શકાય.  

૪.૨. અરજદારના વીજ સ્થાપન પર મીટર રીડર દ્વારા વાાંચન થઈ શકે તે રીતે યોગ્ય જગ્યા પર મીટર 
સ્થાનપત કરવાની જોગવાઈ છે, તે મજુબ સામાવાળાએ સદર મીટરને નનનિત જગ્યા પર સ્થાનપત 
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કરવુાં, જેથી મીટર રીડર દ્વારા મીટરનુાં વાાંચન થઈ શકે. આ અંગે અરજદારે પણ સામાવાળા વીજ 
કાંપનીને સહકાર આપવો.    

 વધમુાાં, વીજ પરુવઠા સાંરહતા અને આનસુાાંલગક બાબતો, નવનનયમો, ૨૦૧૫, મીટર વાાંચન અંગેની 
નીચે જણાવેલ જોગવાઈનુાં ગ્રાહકે તથા સામાવાળા વીજ કાંપનીએ પાલન કરવુાં જરૂરી છે.   
6.10: The consumer shall provide suitable and adequate space for installation of the meter 

supply in such a manner that it is always accessible to the licensee or its representatives. In 

case of multi-storeyed buildings, it shall be fixed on the ground floor/rising mains having 

proper air ventilation & adequate illumination. 

6.14: The consumer shall be responsible for safe custody of meter(s), MCB/CB etc. if the same 

are installed at the consumer’s premises. The consumer shall promptly notify the licensee 

about any fault, accident or problem noticed with the meter. 
 

અરજદારના ગ્રાહક તરીકેના રહતોનુાં રક્ષણ થાય તે જોવાની જવાબદારી સામાવાળા વીજ 
કાંપનીની છે. વીજ નનયમોને લગતી પનત્રકા તથા જે તે સલામનત અંગનેી બાબતો અંગ ેઅરજદાર/ 
ગ્રાહકોને મારહતગાર કરવાની જવાબદારી પણ સામાવાળા વીજ કાંપનીની બને છે.  

વીજ નનયમોની મારહતી દશાાવતી પનત્રકા મેળવવા અંગે જરૂરી ફી ભરપાઈ કરવા અરજદારે 
સનુવણી દરમ્યાન જણાવેલ છે. વીજ નનયમોની મારહતી દશાાવતી પનત્રકા અરજદારને પહોંચાડવા     

સામાવાળાને આદેશ કરવામાાં આવે છે. 
૪.૩. In order to familiarise consumers of their rights, the extract of Standards of 

Performance Regulations pertaining to the rights of consumers should be got 
printed and published widely from time to time through appropriate media. 

  

૪.૪. આથી આ રીતે હકુમ કરવામાાં આવે છે. 
૪.૫. ખચા અંગ ેકોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૬. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરવામાાં આવે છે. 
    
 
         (રદલીપ રાવલ) 
         નવદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા. ૧૭.૧૧.૨૦૧૭.  
 
 


