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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં૬૯/૨૦૧૮ 

 

અરજદાર : શ્રી મહશેકુમાર સરુજરામ સાલવાલા,  
   પ્લોટ ન.ંબી/૧૬, શશવકૃપા સોસાયટી 
   અંબાનગર, સોસીયો સર્કલ નજીર્  
   મજુરા. સરુત-૩૯૫૦૦૨.  
રજૂઆત કરિાર: શ્રી મહશેકુમાર સરુજરામ સાલવાલા,   
      

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા :  મેિેજર 
   ટોરેન્ટ પાવર લલશમટેડ  
   ટોરેન્ટ હાઉસ, સ્ટેશન રોડ, સરુત-૩૯૫૦૦૩ 
રજૂઆત કરિાર:  શ્રીમશત શિસ્સ્ટ પટેલ, આસી.મેનેજર(લીગલ), ટોરેન્ટ પાવર લલ., અમદાવાદ.  
   :: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, ટોરેન્ટ પાવર લલશમટેડ, સરુતના ગ્રાહર્ ફરરયાદ શનવારણ ફોરમની ફરરયાદ 

ન.ં૩/૨૦૧૮-૧૯ અન્વયે અપાયેલ હરુ્મ ક્રમારં્ ૨૮૦૪ તા.૧૫.૦૬.૨૦૧૮ થી નારાજ થઈ અત્ર ે
રજૂઆત ર્રેલ છે. જે રજૂઆતને આ ર્ચેરીના રે્સ રજીસ્ટરે દાખલ ર્રી રે્સ ન.ં૬૯/૨૦૧૮ થી 
નોંધેલ છે. આ રે્સની સનુવણી તા. ૨૩.૦૮.૨૦૧૮ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

૨.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મજુબ રજૂઆત ર્રી. 
૨.૧. અરજદાર પ્લોટ િ.ંબી-૧૬, શીિકૃપા સોસાયટી, સોસીયો સકકલ િજીક, મજુરા, સરુત ખાતે ગ્રાહક 

િ.ં૫૦૦૪૬૧૫૬૫ થી સામાિાળા િીજ કંપિીનુ ંથ્રી ફેઈઝ િીજ જોડાણ ધરાિે છે. સદર િવુ ં
િીજ જોડાણ મેળિતી િખતે મીટર િ.ં૨૨૯૫૧૧ અરજદારે તેઓિી માલલકીનુ ં ખરીદ કરી 
સામાિાળાિી લેબોરેટરીમા ંટેસ્ટીંગ િ.ં ૬૦૦૦૧૭૬ થી ટેસ્ટ કરી, સામાિાળા દ્વારા અરજદારિા 
િીજ જોડાણ પર સ્થાવપત કરિામા ંઆિેલ, ત્યારથી સદર મીટરમા ંિીજ િપરાશિી િોંધ થતી 
આિેલ છે, અિે તે મજુબ સામાિાળા દ્વારા મીટરમા ંિોંધાયેલ િીજ િપરાશિા યવુિટ મજુબ 
િીજલબલ મોકલિામા ંઆિેલ છે, જે િીજલબલો અરજદાર દ્વારા વિયવમત રીતે ભરપાઈ કરિામા ં
આિેલ છે.  
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૨.૨. તા.૧૭.૦૪.૨૦૧૮ િા રોજ સામાિાળા દ્વારા અરજદારિે હાથોહાથ િોટીસ આપિામા ંઆિેલ છે, 
તથા સામાિાળા દ્વારા મૌલખક સચૂિા આપિામા ંઆિેલ છે કે સદર સવિિસમા ંસામાિાળા િીજ 
કંપિીિી માલલકીનુ ંિીજ મીટર મકૂિા માગેં છે, તો તે બાબતે સહકાર આપિો. 

૨.૩. તા.૧૮.૦૪.૨૦૧૮ િા રોજ અરજદારે ફોરમ સમક્ષ ફરરયાદ િ.ં૩/૧૮-૧૯ દાખલ કરેલ, જેિો 
ચકુાદો ફોરમ દ્વારા તા.૧૫.૦૬.૨૦૧૮ િા રોજ આપિામા ંઆિેલ, જે મજુબ અરજદારિી ફરરયાદ 
ફોરમે રદ્દ કરેલ છે. 

૨.૪. અરજદારે િીચે મજુબિા મદુ્દા રજૂ કયાક.  
(૧) અરજદારિા િીજ સ્થાપિ પર લગાિેલ િીજ મીટર અરજદારિી માલલકીનુ ં હોઈ, 

અરજદારે સામાિાળાિે મીટર રડપોઝીટ તરીકે કોઈ રકમ જમા કરાિેલ િથી તથા 
મીટરનુ ંભાડુ પણ ચકુિેલ િથી, તથા તે અંગે સામાિાળા કંપિી તરફથી કોઈ માગંણી 
પણ કરિામા ંઆિેલ િથી. 

(૨) તા.૧૭.૦૪.૨૦૧૮ િા રોજ સામાિાળા દ્વારા અરજદારિે હાથોહાથ િોટીસ આપિામા ં
આિેલ, જેમા ંઅરજદારનુ ંિામ, સરિામુ,ં િોટીસ આપિારનુ ંિામ, િોટીસ આપિારિો 
હોદ્દો તથા િોટીસિો આઉટિડક િબંર દશાકિેલ િથી. િોટીસમા ંમીટર િ.ં૬૦૦૦૧૭૬ 
િોંધેલ છે જે ખરેખર મીટર ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરીિો સીરીયલ િબંર છે. સદર તમામ 
ગેરરીતીઓ ધ્યાિે લેતા ંિોટીસ ગેરકાયદેસરિી ઠરે છે, જેથી સદર િોટીસ રદ્દ કરિા 
હકુમ કરિા અરજ કરી. 

(૩) અરજદારિા િીજ જોડાણ પર લગાિેલ અરજદારિી માલલકીનુ ંમીટર યથાયોગ્ય છે 
અિે ખરેખર થતો સાચો િીજ િપરાશ િોંધે છે. સદર િીજ મીટર સામાિાળા િીજ 
કંપિીિા જે તે અવધકારીિી માગંણી મજુબ ખરીદ કરી, સામાિાળા દ્વારા સ્થાવપત કરાયેલ 
છે. આ સજંોગોમા ંસદર મીટરિે કાયકરત રાખવુ ંજરૂરી છે. સદર િીજ મીટરિે િીજ 
જોડાણથી દુરસ્ત િ કરિા અરજદારે વિિતંી કરી.  

(૪) સદર િીજ મીટરિે િીજ જોડાણમાથંી દુરસ્ત કરિામા ંઆિે તો અરજદારિે િીજ મીટર 
ખરીદિા માટે રોકેલ રૂ.૧૪૦૦/- નુ ંઆવથિક નકુસાિ થાય તેમ છે. 

(૫) સદર મીટરિે િીજ જોડાણ પરથી દુરસ્ત કરી સામાિાળા િીજ કંપિી પોતાિી માલલકીનુ ં 
િીજ મીટર સ્થાવપત કરી અરજદાર પાસે ભવિષ્યમા ં મીટરિી રડપોઝીટ તથા ભાડુ 
માગંિાિે હક્કદાર થાય તેમ છે, જે સજંોગોમા ંઅરજદારિે આવથિક નકુસાિ થઈ શકે 
તેમ છે. 

(૬) ફોરમ સમક્ષિી ફરરયાદ િ.ં૩/૧૮-૧૯ દર્યાિ સામાિાળા આવસસ્ટંટ જિરલ મેિેજર 
દ્વારા તા.૧૪.૦૫.૧૮ િા રોજ ફોરમ સમક્ષ જે લેલખત જિાબ રજૂ કરેલ તે બાબતે 
અરજદારે સત્ય હકીકતો રજૂ કરિા સામાિાળાિે હકુમ કરિા જણાિેલ છે.  
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(૭) તા.૧૪.૦૫.૧૮ િા રોજ રજૂ કરેલ લેલખત જિાબિા મદુ્દા િ.ં૨ મા ંસામાિાળાએ િીચે 
મજુબ જણાિેલ છે. 

 “અમો સામિાળા કંપિી તરફથી ફરરયાદીિે તા.૧૭.૦૮.૧૮ િા રોજથી જૂિી ટેકિોલોજી 
િાળુ િીજ મીટર બદલાિી તેિા સ્થાિે િિી ટેકિોલોજી િાળુ િીજ મીટર મકૂિા 
બાબતિી જાણ કરતો એક પત્ર સવિિસ િ.ં૫૦૦૪૬૧૫૬૫ િા ગ્રાહકિે સબંોવધિે 
આપિામા ંઆિેલ.”    
જ્યારે અરજદારે ફોરમ સમક્ષ તા.૧૮.૦૪.૧૮ ની લેલખત ફરરયાદમા ંતા.૧૭.૦૪.૧૮ ની 
નોટીસ ગેરર્ાયદેસરની જાહરે ર્રવા હરુ્મ ર્રવા અરજ ર્રેલ.  

(૮) તા.૧૭.૦૪.૧૮ની નોટીસમા ંદશાકવવામા ંઆવેલ મીટર ન.ં૬૦૦૦૧૭૬સાચો છે તેમ વીજ 
રં્પની દ્વારા જણાવવામા ંઆવેલ. પરંત ુ ખરી હર્ીર્તે સદરહ ુ મીટરને સામાવાળાની 
લેબોરેટરીમા ંટેસ્ટ ર્યાક બાદ જે રેગ્યલુર નબંર આપવામા ંઆવેલ છે તે ન.ં૬૦૦૦૧૭૬ 
છે. સદર મીટર ખરીદતી વખતે દશાકવેલ ન.ં૨૨૯૫૧૧ છે, જે મીટર મેન્યફેુક્ચરીંગ રં્પની 
તરફથી નોંધવામા ંઆવેલ છે, જે હાલમા ંપણ હયાત છે તેમજ સામાવાળા વીજ રં્પની 
દ્વારા લેબોરેટરીમા ં ટેસ્ટીંગ ર્યાક બાદ સીલો લગાવેલ છે, જે હાલમા ં પણ હયાત છે. 
સામાવાળા તરફથી સદર મીટરની શવગત બાબતે ખોટી રજૂઆત ર્રવામા ંઆવેલ છે.  

(૯) આસીસ્ટંટ જનરલ મેનેજર (મીટર) દ્વારા ગ્રાહર્ તર્રાર શનવારણ ફોરમ સમક્ષ 
તા.૧૪.૦૫.૧૮ના રોજ જે લેલખત જવાબ રજૂ ર્રવામા ંઆવેલ છે તે જવાબના મદુ્દા ન.ં૨, 
૩, ૫, ૬, ૯, ૧૪ મા ંજણાવેલ છે રે્ : 

 “અમો સામાવાળા રં્પની તરફથી ફરરયાદીને તા.૧૭.૦૪.૧૮ ના રોજથી જુની 
ટેર્નોલોજીવાળુ વીજ મીટર બદલાવી તેના સ્થાને નવી ટેર્નોલોજીવાળુ વીજ મીટર 
મરૂ્વા બાબતની જાણ ર્રતો એર્ પત્ર જે સશવિસ ન.ં ૫૦૦૪૬૧૫૬૫ ના ગ્રાહર્ન ે
સબંોધીને આપવામા ં આવેલ. મજકુર પત્રમા ં મીટર ન.ં૬૦૦૦૧૭૬ ને બદલવાની 
જરૂરીયાત માનનીય ગજુરાત વીજ શનયમન પચંના નોટીરફરે્શન ન.ં૪/૨૦૧૫ 
ઈલેક્રીસીટી સપ્લાય ર્ોડ એન્ડ રીલેટેડ મેટસક રેગ્યલુશેનના સેક્શન ૬.૪ ની જોગવાઈ 
મજુબ આપવામા ંઆવેલ છે.”  

 સદરહ ુ બાબતે લખી જણાવવાનુ ં રે્ ગજુરાત રાજ્ય વીજ શનયમન પચંને વીજળી 
અશધશનયમ ૨૦૦૩ની ર્લમ ૧૮૧ હઠેળ શવશનમયો ર્રવાની સત્તા પ્રાપ્ત થયેલી છે, પરંત ુ
વીજળી અશધશનયમ ૨૦૦૩ની ર્લમ ૧૮૨, ૧૮૩મજુબ દરેર્ શવશનયમો ર્રવામા ંઆવે ત ે
પછી બનતી ત્વરાએ જ્યા ંબ ેગહૃોન ુબનેલ ુહોય ત્યા ંરાજ્યના શવધાનમડંળના દરેર્ ગહૃ 
સમક્ષ અથવા રાજ્ય શવધાન મડંળ એર્ ગહૃનુ ંબનેલ ુહોય તો તે ગહૃ સમક્ષ મરુ્ાવશે. 
સદરહ ુનોરટરફરે્શન બાબતે  ગજુરાત વીજ શનયમન પચં ેસદરહ ુર્ાયકવાહી ખરેખર ર્રેલ 
હોય તેવા ર્ોઈ પરુાવા સામાવાળા દ્વારા ગ્રાહર્ તર્રાર શનવારણ ફોરમના સદરહ ુરે્સમા ં
રજૂ ર્રેલ નથી તેમજ સદરહ ુનોરટરફરે્શનને હાલમા ંપણ અમલમા ંરાખવા બાબતના 
સરર્ારશ્રી દ્વારા ર્રવામા ંઆવેલા ર્ોઈ હરુ્મો રે્ પરરપત્રો સામાવાળા દ્વારા સદર રે્સમા ં
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રજૂ ર્રાયેલ નથી, રે્ સદર નોરટરફરે્શનને ર્ાયદાર્ીય રીતે ર્ાયદાની માન્યતા મળેલ 
હોય તેવા ગજુરાત રાજ્યના ગવનકરશ્રીના ર્ોઈ હરુ્મો સામાવાળાએ રજૂ ર્રેલ નથી. આ 
સજંોગોમા ં સામાવાળા,  ગજુરાત વીજ શનયમન પચંના જે નોરટરફરે્શનનો અમલ 
ર્રાવવાનો આગ્રહ રાખે છે, તે નોરટરફરે્શન અથવા તે બાબતનો ર્ોઈ ર્ાયદો હાલમા ં
ર્ાયદેસર રીતે અમલમા ંહોય તેવા ર્ોઈ પરુાવા સદર રે્સમા ંરજૂ ર્રેલ નથી રે્ તેવા 
ર્ોઈ પરુાવા અરજદારને પરુા પાડલેા નથી. આમ, સામાવાળા ર્ાયદા શવરૂધ્ધ સદરહ ુ
નોરટરફરે્શનનો અમલ ર્રવા માટે અરજદારને જબરજસ્તીથી આગ્રહ ર્રે છે. આમ તેઓનુ ં
સદર કૃત્ય ગેરર્ાયદેસરનુ ંછે તેમજ સદર નોરટરફરે્શન ગજુરાત રાજ્ય વીજ શનયમન 
પચંે સને ૨૦૧૫ મા ંજાહરે ર્રેલ છે તથા હાલમા ંસને ૨૦૧૮ ચાલે છે. જે સજંોગોમા ં
સદરહ ુનોરટરફરે્શન જાહરે થયાને ઘણો લાબંો સમય થઈ ગયેલો હોઈ ર્ાયદાર્ીય રીતે 
સદરહ ુનોરટરફરે્શન અમલમા ંહોવાનુ ંમાની શર્ાય તેમ નથી. જેથી સદરહ ુનોરટરફરે્શન 
હઠેળ સામાવાળા દ્વારા તા.૧૭.૦૪.૧૮ ના રોજ આપેલી નોટીસ ગેરર્ાયદેસરની ઠરે છે. 
જેથી સદરહ ુનોટીસ રદ ર્રવા માટે યોગ્ય હરુ્મ ફરમાવશોજી.  

(૧૦) અરજદારને સામાવળા દ્વારા ખોટી રીતે પરેશાન ર્રેલ હોઈ, ફોરમ સમક્ષની ફરરયાદ 
ર્રવા આશથિર્ ખચક ર્રેલ હોઈ, સમય, શક્ક્તનો બગાડ થયેલ હોઈ, શારીરરર્ તેમજ 
માનશસર્ ત્રાસ ભોગવવો પડલે હોઈ, અરજદારે રૂ.૫૦૦૦/- વળતર પેટે ચરુ્વવા શવનતંી 
ર્રી.  

 (૧૧) તા.૨૩.૦૮.૧૮ ના રોજ તથા તા.૦૬.૦૯.૧૮ ના રોજના પત્રથી અરજદારે નીચે મજુબ 
રજૂઆત ર્રી.  

(૧) સામાવાળા તરફથી તા.૨૩.૦૮.૧૮ ના રોજ જે લેલખત રજૂઆત અંગ્રજેી ભાષામા ં
ર્રેલ છે તથા તે સદંભ ેમૌલખર્ રજૂઆત લોર્પાલ સમક્ષ અંગ્રજેી ભાષામા ંર્રેલ 
છે તે બાબત ેઅરજદારને સખત વાધંો છે ર્ારણ રે્ અરજદારે આ લેલખત તથા 
મૌલખર્ રજૂઆત લોર્પાલ સમક્ષ ર્રવામા ંઆવેલ તે રજૂઆતો સમજી શરે્લા 
નથી. સામાવાળાએ અરજદારને તા.૧૭.૦૪.૧૮ ના રોજ જે લેલખત નોટીસ 
આપેલ છે તે પણ ગજુરાતી ભાષામા ંઆપેલ છે તથા તે નોટીસ સદંભે અરજદારે 
ગ્રાહર્ તર્રાર શનવારણ ફોરમ, ટોરેન્ટ પાવર લલશમટેડમા ંર્રેલ લેલખત ફરરયાદ 
રે્સ ન.ં૩/૧૮-૧૯ મા ંઅરજદારે ગજુરાતી ભાષામા ં ફરરયાદ ર્રેલ છે તેમજ 
સામાવાળાએ પણ તે બાબતે ગજુરાતી ભાષામા ંજ વખતો વખત રજૂઆત ર્રેલ 
છે તથા સદરહ ુ રે્સમા ં નામદાર ગ્રાહર્ ફરરયાદ શનવારણ ફોરમ દ્વારા 
તા.૧૫.૦૬.૧૮ ના રોજ જે હરુ્મ ર્રેલ છે તે પણ ગજુરાતી ભાષામા ંર્રેલ છે. 
અને ત્યારબાદ અરજદારે લોર્પાલશ્રીને સદરહ ુઅપીલ ન.ં૬૯/૨૦૧૮ ર્રેલ છે 
તે પણ ગજુરાતી ભાષામા ંર્રેલી છે તથા તે અપીલ સદંભે લોક્પાલશ્રી તરફે 
અમો ફરરયાદી સાથે તથા સામાવાળા સાથે જે પત્ર વ્યવહાર ર્રવામા ંઆવેલ 
છે તે પણ ગજુરાતી ભાષામા ંર્રવામા ંઆવેલ છે. જે સજંોગો જોતા ંસામાવાળાએ 
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સદરહ ુઅપીલમા ંતા.૨૨.૦૮.૧૮ના રોજ લોર્પાલશ્રી સમક્ષ જે રજૂઆતો લેલખત 
તથા મૌલખર્ અંગ્રેજી ભાષામા ંર્રેલ હોઈ, અરજદાર સમજી શરે્લા ન હોવાના 
ર્ારણે તે રજૂઆતો સદંભે વળતી દલીલો  તથા યોગ્ય રજૂઆતો લોક્પાલશ્રી 
સમક્ષ ર્રી શક્યા નથી.  

(૨) વીજળી અશધશનયમ ૨૦૦૩ ની જોગવાઈઓ મજુબ અરજદાર સદરહ ુઅપીલ 
લોર્પાલશ્રી સમક્ષ ર્રેલ છે અને સદરહ ુઅપીલમા ંર્રેલ લેલખત તથા મૌલખર્ 
રજૂઆત અરજદારે પોતે જ ર્રેલ છે જેમા ં ર્ોઈ ર્ાયદા વ્યવસાયી યાને 
એડવોરે્ટને સાથે રાખેલા નથી જે સજંોગોમા ંઅરજદારને સરળતાથી સમજાય 
તે રીત ગજુરાતી ભાષામા ંસામાવાળા લેલખત તથા મૌલખર્ રજૂઆત સદરહ ુ
રે્સની સનુવણી દરમ્યાન ર્રવાની હોય છે તો શવનતંી છે રે્ આ ર્ામના 
સામાવાળા તા.૨૨.૦૮.૧૮ ના રોજ ર્રેલ લેલખત રજૂઆતો ફરીથી ગજુરાતી 
ભાષામા ં ર્રે અથવા સદરહ ુ રજૂઆતોનુ ં ગજુરાતી ભાષામા ં ભાષાતંર ર્રીને 
અરજદારન ેપરુૂ પાડ ેતેવો યોગ્ય હરુ્મ ફરમાવશો જેથી અરજદાર યોગ્ય બચાવ 
ર્રી શરે્.         

3.0. Respondent has represented the case as under. 

3.1. Respondent has submitted the relevant facts as under: 

(1) Appellant is a consumer of Respondent, bearing consumer 

No.500461565, having three phase connection from 23.06.2001. 

(2) Appellant has purchased his own meter as per Section 26(1) of 

Indian Electricity Act,2010 and it was installed by Respondent 

from the year 2001. 

(3) On 17.04.2018, Respondent had written a letter to Appellant 

that electric meter bearing No.6000176 installed at his premises 

is of an old make and specifications and it needs to be replaced 

as per the updated technology. It was also informed that Officials 

of Respondent shall visit his premised for the said purpose. It 

was also stated that act of replacement of existing meter is in 

accordance  with  Clause  No. 6.4  of  Supply Code,  2015 and 

co-operation of Appellant is needed in this regard. 

(4) On 18.04.2018 Appellant had filed complaint before CGRF 

stating that the existing meter is working in perfect condition 

and it is not required to be replaced.  
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(5) On 15.05.2018 Respondent has filed his reply before CGRF 

stating that a letter issued to appellant was in pursuance to 

Clause No.6.4 of Supply Code,2015 and Clause No.4.0 of Central 

Electricity Authority (Installation and Operation of meter) 2006. 

(6) Vide letter dated 18.05.2018, Appellant has filed additional 

representation and challenged the validity of the Supply Code, 

2015 and its applicability. 

(7) Vide letter dated 23.05.18, Respondent had filed reply denying 

all the allegations of Appellant made vide representation dated 

18.05.18.   

(8) Meanwhile on 28.05.18, Appellant had filed RTI application 

before GERC under RTI Act,2005, seeking information about the 

validity of Supply Code,2015 and questioned the steps to be 

taken by the Respondent in pursuance to the letter dated 

17.04.18. 

(9) On 15.06.18, Forum has ordered in favour of Respondent. 

Aggrieved by the order of Forum, Appellant has filed present 

appeal. 

3.2. It is stated that meter owned by appellant was originally No.229511, 

however for the sake of convenience, Respondent marked the meter 

with Sr.No.6000176 for its own administrative purpose. The officer of 

Respondent Shri Dharmendra Maisuria, who has been made party to 

said appeal had gone to the residence of Appellant for changing the 

meter since the meter installed at the premises of Appellant though 

complied with the relevant Regulations at the time of installation, at 

present they are not in consonance with the CEA Regulations vis-à-vis 

the Supply Code,2015 and the Electricity Act,2003 also.  

3.3. It is stated that a notice letter dated 17.04.18 has no where mentioned 

that the meter has to be replaced with a meter belonging to the 

Respondent only. The criteria of replacement of meter as mentioned in 

the letter was a meter of updated technology, irrespective of who 

purchases it. This was also observed in the CGRF order dated 

15.06.2018. Hence, the allegations of Appellant that the officer of 
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Respondent has conveyed to him orally about the Respondent 

purchasing a meter of updated technology and installing it thereby 

hold no ground whatsoever. However, in this context it is necessary to 

reproduce herein Clause No.6.1 of the Supply Code,2015: 

“No installation shall be serviced without a meter. All meters shall conform to requirements 

as laid down in the Central Electricity Authority (Installation & Operation of Meters) 

Regulations, 2006 and amendments thereof, issued under Section 55 of the Act. The licensee 

shall also comply with the abovementioned Regulations for energizing a new connection or 

for replacement of meter or for other purposes such as energy audit and interface meter. 
  

Hence, by way of the above Code there is a duty cast upon to 

Respondent to adhere to the CEA Regulations 2006 and hence the 

letter dated 17.04.18 is not arbitrary and was essentially a step taken 

by the Respondent to fulfill its duty.   

3.4. In reference to Para No. 2.4(2) of Appellant, it is stated that Respondent 

wishes to clarify that Respondent had issued intimation letter on the 

spot. Respondent had carried with him pre-printed letters with certain 

blank spaces for meter number, service number etc. Since the 

intimation letter was issued on the spot, Respondent need not to write 

the outward number. It can be deduced that by raising an issue of 

such miscellaneous details, it still has no substantial impact on the 

contents of the letter. The officer of the Respondent Shri Maisuria has 

personally signed the intimation letter which was accepted by 

Appellant. It is submitted that Appellant had not allowed the 

technician to remove his old meter in place of new one.    

3.5. It is submitted that Appellant had purchased the meter in May,2001, 

and the said service was released in June,2001 after proper testing 

and compliance with the Regulations. The CEA Regulations came in to 

existence in 2006 and it has laid down the standards, type, ownership 

etc., to be complied by the Licensee in regard to  (1) Interface meter (2) 

Consumer meter  and (3) Energy accounting and audit meter. Clause 

No.4 read with Clause No.6(2) of the CEA Regulations,2006 has 

provided for the type and standards to be complied with case of 

consumer meters which is reproduced below: 
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4. Type of meters: 

(1) All interface meters, consumer meters and energy 

accounting and audit meters shall be of static type. 

(2) The meters not complying with these regulations shall be 

replaced by the licensee on his own or on request of the 

consumer. The meter may also be replaced as per the 

regulation or directions of the Appropriate Commission or 

pursuance to the reform programme of the Appropriate 

Commission. 

6. Ownership of meters: 

 (1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 (2)(a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

             (b)  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

( c)  All consumer meters shall bear BIS mark, meet the 

requirements of the regulations and have additional 

features as approved by the Appropriate Commission or 

pursuant to the reforms programme of the Appropriate 

Government. To facilitate this, the Licensee shall provide 

a list of makes and models of the meters. 

It is submitted that it is very unreasonable of the Appellant to state 

that what was consented before the Respondent company is to remain 

for eternity as the Respondent company is also like every other entity 

working within a proper legal framework and is bound by these 

Regulations. Hence, with every repeal/amendment that takes place at 

any point in time, the Respondent company is bound by them and is 

certainly not above the laid Law. 

It is also submitted that the officer of the Respondent company Shri 

Ajay Mehta, who has also been made a party to the Appeal had 

submitted before Hon’ble CGRF that the meter installed at the premise 

of the Appellant shall be tested for free and will be returned to 

Appellant. In fact even today the Appellant is free to install his own 

meter subject to confirming standards and specifications provided by 

the Respondent company. However, the Appellant is contending that 
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meter was functioning within given capacity and replacement is not 

necessary. In this context it is considered necessary to reproduce 

Clause 6.4 of the Supply Code,2015, which reads as under: 

“The licensee is authorized to review the status of meters already installed in the context of 

upgraded technology becoming available and suitability of the site where meter is placed in 

the consumer’s premises. The licensee may install remote metering device in the consumer’s 

premises as per the technical requirements of the specific device. The licensee may also install 

maximum demand (MD) meter having maximum demand recording feature or such additional 

features.” 

 

3.6. On bare perusal of the Clause, one can easily deduce that the 

Respondent company is vested with the authority to review the status 

of meters and the Appellant cannot on the ground of efficacy of the 

meters, deny the right to review to the Respondent company and such 

a ground taken by the Appellant is anyway not binding on the 

Respondent company. 

3.7. It is submitted that the contents of Para 6 of the Appeal are denied to 

the extent that Rs.1400/- that the Appellant is anticipating to lose in 

the said process of replacement is very unreasonable. The Respondent 

company had never compelled the Appellant to procure his own meter. 

Appellant had personally taken a decision to install his own meter and 

is free even today to purchase his own meter and the Respondent 

cannot be held responsible for the expenses the Appellant may incur 

as Respondent company is working in consonance with all legal 

provisions.  

3.8. It is submitted that the contents of Para 7 of the Appeal are strongly 

denied as the Appellant has on assumption come to the conclusion 

that Respondent company is initiating the process of replacement of 

meter in order to collect meter rent charges from Appellant. 

 It is submitted that Hon’ble GERC vide its order dated 31.03.2018 on 

Tariff Petition No.1697/2018 has abolished the practice of levying the 

meter rent charges from the consumers with immediate effect. In 

pursuance to the said order, the Respondent company has stopped 

levying the meter rent charges to all consumers. Hence, the intention 

of making profit from any meter rent does not arise as earlier also it 
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was not collected from the Appellant and even today if he elects to 

purchase his own meter, it cannot be charges.    

3.9. It is submitted that the prayer sought in Para 8 of the Appellant is not 

tenable. It is submitted that S.55(1) of the Electricity Act,2003 

prohibits the Licensee to supply electricity except through installation 

of a “Correct meter” in accordance with the CEA Regulations,2006. The 

definition of “Correct Meter” is defined in Clause 2(1)(k) of the CEA 

Regulations,2006, which reads as under: 

 “ ‘Correct Meter’ means a meter, which shall at least have features, 

accuracy class and specifications as per the Standards on Installation 

and Operation of meters given in Schedule of these Regulations”. 

3.10. It is submitted that on a bare reading of Part-III of the Schedule of the 

CEA Regulations, it can be deduced that all three phase meters shall 

have data storage capacity for at least 35 days in a non-volatile memory 

and such a feature is only available with a meter that is compatible 

with the updated technology and not the meter as used by the 

Appellant presently. Hence, in view of the above mentioned provisions, 

Respondent company possesses a right to stop supplying electricity by 

way of disconnection in case there is any non-compliance of the CEA 

Regulations,2006. 

3.11. It is submitted that contents of Para 9 and 10 are denied. The 

allegation of the Appellant that Shri Ajay Mehta of Respondent 

company has either not applied mind while filing the reply or he is 

mentally deranged is totally uncalled for. The Respondent company 

takes strong exception to the use of words against the officer of the 

company. Shri Ajay Mehta is a senior officer of the Respondent 

company with vast experience. He stands by every word and every 

averment made in the written statement and the reply or oral 

submission made before Hon’ble CGRF. Respondent company submits 

to condemn such choice of words and direct the Appellant to remove 

such remarks from his Appeal.  

3.12. It is submitted that the contents of Para 11 of the Appeal are denied. 

It is submitted that Appellant was issued intimation letter signed by 
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Dharmendra Maaisuria of Respondent and was accepted by Appellant. 

Therefore, it proves beyond any reasonable doubt that the Appellant 

acknowledges the presence of Shri Maisuria and also understands that 

the notice is being addressed to him. The Respondent company also 

clarifies that the Respondent company identifies its consumers 

through uniquely assigned number known as service numbers rather 

than the name of the consumer. As such printing of complete address 

is for those cases in which the letter has been posted, whereas in the 

present case the letter was issued to the Appellant in person at his 

residence, therefore, also the address of the Appellant is not required. 

3.13. The Respondent company has on several occasions in the reply 

clarified that the number 6000176 was assigned to the Appellant 

owned meter for administrative convenience only. The Respondent 

company objects to the raising of frivolous issues by the Appellant who 

appears to have been run out of any valid points for the Appeal. For 

the averments made in Para 13 by Appellant, it is submitted that 

Hon’ble GERC has framed rules and regulations on those subjects on 

which they are empowered by the Parliament. The rule making power 

of Hon’ble Commission is an administrative process rather than 

legislative process. In this context, it is necessary to mention the 

preamble of the Supply code, 2015, which reads as under: 

“Gujarat Electricity Regulatory Commission (GERC) Electricity Supply Code 

and Related Matters Regulations Notification No. 4 of 2015 

In exercise of powers conferred under Section 181 (2) (x) read with Section 50 of the 

Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003) and under Section 42 (1) (b) of the Gujarat 

Electricity Industry (Reorganisation and Regulation) Act, 2003 (Gujarat Act 24 of 

2003), and all powers enabling it in that behalf, the Gujarat Electricity Regulatory 

Commission hereby makes this “Electricity Supply Code and Related Matters” 

Regulations herein after called the Supply Code.”      

 

The preamble of the Supply Code Notification No.4 of 2015 clearly 

states that Hon’ble Commission has derived its power by the act of 

Parliament. In fact Hon’ble Commission as well as CGRF was 

established under Sub-section 42(5) and 42(6) of the Electricity 

Act,2003. Therefore, the law governing the CGRF is in force since 2005. 
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Hon’ble Commission is a statutory body created by the act of the 

Parliament, hence is aware of its duties and responsibility towards the 

society. As such it is the duty of Respondent company to implement 

the rules and regulations which are in force. 

3.14. It is submitted that the contents of Para 15 of the Appeal are denied as 

the Respondent company is not behaving in an unfair manner rather 

it is the Appellant who is creating obstacles in the working of the 

Respondent company and its employees. The action taken by the 

Respondent company is according to the prevalent rules and 

regulations. Therefore, no question arises of paying any amount of 

compensation for mental and physical grievance, whatsoever.  

3.15. Respondent has prayed as under: 

 (1) The averments of the Appeal are vehemently denied. 

(2) To direct the Appellant to cooperate in its activity to remove his 

privately owned meter replace it with either newly tested meter 

owned by the Respondent or by newly tested meter purchased 

by the Appellant. 

(3) Action of Respondent company is in compliance with the 

prevalent rules and regulations.  

(4) The present appeal of Appellant is devoid of merits and is liable 

to be dismissed with Cost.      

                           ::: ORDER ::: 

4.0. સનૂવણી દરમ્યાન અરજદારે ર્રેલ રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ ર્રાયેલા 
દસ્તાવેજી પરુાવાઓને આધારે નીચે મજુબના શનણકય ઉપર આવુ ંછ.ં 

4.1. પેરા િ.ં ૨.૧ મા ંદશાકવ્યા મજુબ અરજદાર સામાિાળા િીજ કંપિીિા થ્રી ફેઈઝ િીજ જોડાણ 
ધરાિતા ગ્રાહક છે. અરજદારનુ ંિીજ જોડાણ સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા તા. ૨૩.૦૬.૨૦૦૧ 
િા રોજ અરજદાર દ્વારા ખરીદાયેલ પ્રાઈિેટ મીટર દ્વારા કયાકન્ન્િત કરેલ છે. સદર મીટરમા ંિીજ 
જોડાણ કાયાકન્ન્િત થયેલ ત્યારથી અરજદારિા િીજ સ્થાપિ પર િીજ િપરાશિી િોંધ થતી 
આિેલ છે. સામાિાળા દ્વારા રજૂ કરિામા ંઆિતા િીજલબલો અરજદાર ભરતા આિેલ છે. સદર 
ઉપયુકક્ત બાબત અંગે બને્ન પક્ષકારો સમંત છે.  

૪.૨. અરજદારિી હાલિી રજૂઆતિો મદુ્દો સામાિાળા દ્વારા તા.૧૭.૦૪.૧૮ િા રોજ આપિામા ંઆિેલ 
િોટીસિા સદંભકમા ંઉપન્સ્થત થયેલ જણાય છે, જે અંગે રજૂ કરેલ મદુ્દાઓ, જે પેરા િ.ં૨.૪ મા ં
દશાકિેલ છે, જેિો જિાબ સામાિાળા દ્વારા પેરા િ.ં ૩.૨ થી ૩.૬ મા ંરજૂ કરિામા ંઆિેલ છે.  
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 અરજદારિે તા.૧૭.૦૮.૨૦૧૮ િી િોટીસ સામાિાળા િીજ કંપિીિા અવધકારી દ્વારા હાથોહાથ 
આપિામા ંઆિેલ છે, સદર િોટીસ સામાિાળા િીજ કંપિીિો Logo તથા િીજ કંપિીિા letter 

pad પર આપિામા ંઆિેલ છે.  

 સદર િોટીસિો વિષય જૂિી ટેકિોલોજીિાળુ િીજ મીટર બદલાિીિે તેિા સ્થાિે િિી 
ટેકિોલોજીિાળુ િીજ મીટર મકૂિા બાબત અંગેિો છે. સદર િોટીસમા ંગજુરાત િીજ વિયતં્રક 
આયોગિા િોરટરફકેશિ િ.ં૪/૨૦૧૫ દ્વારા જારી કરેલ ઈલેક્રીસીટી સપ્લાય કોડ અિે રીલેટેડ 
મેટસક રેગ્યલેુશિિા સેક્શિ િ.ં૬.૪ િી જોગિાઈ તથા સેક્શિ ૪.૧૧૨ તથા સેક્શિ ૪.૧૧૪ િી 
જોગિાઈિે ધ્યાિે રાખીિે અરજદાર/ગ્રાહકિે મીટર બદલિા અંગેિી કાયકિાહીમા ં સહકાર 
આપિા જાણ કરેલ છે, તેમજ મીટર બદલિા અંગે તા.૨૫.૦૫.૧૮ િા રોજ કાયકિાહી કરિામા ં
આિશે તેિી જાણ પણ કરિામા ંઆિેલ છે.  

 સદર િોટીસ સ્થળ પર રૂબરૂમા ંસવિિસ િ.ં૫૦૦૪૬૧૫૬૫ તથા મીટર િ.ં૬૦૦૦૧૭૬ લખીિે 
સામિાળાિા અવધકારી દ્વારા સહી સાથે મોબાઈલ િબંર દશાકિીિે આપિામા ંઆિેલ છે, જે 
અરજદારે સ્િીકારેલ છે.  

૪.૩. સદર િોટીસમા ં દશાકવ્યા મજુબ મીટર બદલિાિી કાયકિાહીમા ં તા.૧૬.૦૪.૧૮  તથા 
તા.૧૭.૦૪.૧૮િા રોજ અરજદાર દ્વારા સહકાર આપેલ િ હોઈ, સામાિાળા દ્વારા સદર િોટીસ 
આપિામા ંઆિેલ છે.  

 અરજદારે રજૂ કરેલ મીટર ખરીદ લબલિી િકલમા ં દશાકવ્યા મજુબ લબલ િ.ં૭૬૫૦ 
તા.૨૫.૦૫.૨૦૧૧ િા રોજ મીટર અરજદારિા િામે ખરીદિામા ંઆિેલ, જેમા ંદશાકવ્યા મજુબ 
મીટરિી વિગત િીચે મજુબ છે.  

 Make: Havells.       Sr.No. 229511.  Capacity: 5 Amp., 3 ph.4Wire. 

 

 જ્યારે સામાિાળા દ્વારા આપિામા ંઆિેલ તા.૧૭.૦૪.૧૮ િી િોટીસ મજુબ મીટર િ.ં૬૦૦૦૧૭૬ 
દશાકિેલ છે.  

 સામાિાળા દ્વારા રજૂ કરિામા ંઆિેલ જિાબ મજુબ ટેસ્ટીંગ દર્યાિ મીટરિો િ.ં૬૦૦૦૧૭૬ 
આપિામા ંઆિેલ છે, જે િબંર િોટીસમા ં દશાકિેલ છે, જે સામાિાળાિી વસસ્ટમમા ંમીટરિી 
ઓળખ દશાકિતી વિગત છે. મીટરિા રજૂ કરેલ ફોટોગ્રાફ મજુબ મીટર િ.ં૨૨૯૫૧૧ છે જે મીટર 
પર િ.ં૬૦૦૦૧૭૬ પણ દશાકિેલ છે.  

૪.૪. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા તા.૧૭.૦૪.૧૮ િી િોટીસમા ંદશાકિેલ જોગિાઈ િીચે મજુબ છે.  

 ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ, વિદ્યતુ પરુિઠા સરંહતા અિે આનષુાલંગક બાબતો, વિવિમયો 
જાહરેિામા ક્રમાકં ૪/૨૦૧૫, વિભાગ-૬, મીટર અિે લબલ વ્યિસ્થા : 
સેક્શિ ૬.૪: 

 “પરિાિેદાર અદ્યતિ ટેકિોલોજી ઉપલબ્ધ બિાિિા અિે ગ્રાહકિા સ્થળોમા ંમીટર મકૂિામા ં
આિે તે સ્થળિી યોગ્યતાિા સદંભકમા ંમીટરોિી ન્સ્થતીિી સમીક્ષા કરિાિી સત્તા છે. પરિાિેદાર, 

વિરદિષ્ટ ઉપકરણિી ટેકવિકલ જરૂરીયાતો અનસુાર ગ્રાહકિી જગ્યામા દૂરિતી મીટર ઉપકરણ 
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સ્થાવપત કરી શકશે. અવધકતમ માગં રેકોડીંગ લક્ષણો ધરાિતુ ંઅવધકતમ માગં (MD) મીટર કે 
આિા િધારાિા લક્ષણો ધરાિતુ ંમીટર પણ સ્થાવપત કરી શકશે.”     

   સેક્શિ ૪.૧૧૨: ગ્રાહકિી જગ્યામા ંપ્રિેશ કરિાિો માગક:   
 “વિતરણ પરિાિેદાર અથિા તેિા દ્વારા અવધકૃત કોઈ વ્યન્ક્ત કોઈ પણ વ્યાજબી સમયે, અિે 

ગ્રાહકિે તેિા હતેિુી જાણ કરીિે જે જગ્યામા ંતેિા દ્વારા િીજળી પરુી પાડિામા ંઆિે છે કે આિી 
કોઈ જગ્યા કે જમીિ િીચે, તેમા ંપસાર કરીિે અંદર કે ઉપર, તેિી સાથે કે આરપાર િીજળી 
પરૂિઠા લાઈિો કે અન્ય બાધંકામ કાયદેસર રીતે િીચેિા હતેઓુ માટે તેિા દ્વારા મકૂિામા ં
આવ્યા હોય: 
(૧) િીજળી પરુી પાડિાિા વિતરણ પરિાિેદારિી િીજ પ્રિાહિી લાઈિો, મીટરો, ફીટીંગ, 

બાધંકામ અિે ઉપકરણોનુ ંવિરીક્ષણ, ચકાસણી, મરામત અથિા ફેરફાર કરિાિો હોય;  
(૨) કેટલા મલુ્યિી વિદ્યતુ પરુી પડિામા ંઆિી છે કે વિદ્યતુિો જથ્થો પરૂિઠામા ંકેટલો છે 

તેિી ખાત્રી પિુકકિી જાણકારી  મેળિિા, અથિા 
(૩) જ્યા ંહિે િીજળી પરુી પાડિાિી જરૂર િથી, કે જ્યા ંવિતરણ પરિાિેદાર  આિો પ્રિાહ 

કાપી િાખિા અિે પરત લઈ જિા માટે અવધકૃત હોય, તેિી વિધતુ પ્રિાહિી લાઈિો,   
મીટર, ફીટીંગ્સ, બાધંકામ કે ઉપકરણો જે વિતરણ પરિાિેદારિી માલલકીિા હોય તેમિે 
ખસેડિાિા ંહોય.” 

૪.૧૧૪: 
“જ્યારે કોઈ ગ્રાહક વિતરણ પરિાિેદાર કે તેિા અવધકૃત વ્યન્ક્તિે ઉપર જણાવ્યા મજુબ 
કલમોિી જોગિાઈઓ અનસુાર તેિી જગ્યા કે જમીિમા ંઆિિા િ દે તો, જ્યારે વિતરણ 
પરિાિેદાર કે તેિા અવધકૃત પ્રવતવિવધ અંદર પ્રિેશ્યા હોય અિે તેમિે ઉપર જણાિેલ કલમો 
અન્િયે જે તે કામ કરિા માટે િા પાડ,ે અથિા તો આિા પ્રિેશ કે કામગીરીિી બજિણી માટે 
િાજબી સગિડો આપિાિી િા પાડ ેતો વિતરણ પરિાિેદાર ગ્રાહકિે લેલખત િોટીસ આપ્યા 
પછી ૨૪ કલાક પરૂા થયે, ગ્રાહકિો િીજ પરૂિઠો કાપી શકશે, જે આિો કોઈ ઈન્કાર કે વિષ્ફળતા 
ચાલ ુરહ ેત્યા ંસધુી અમલી રહશેે.”  
ઉપયુકક્ત જોગિાઈ મજુબ સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા અરજદારિા િીજ સ્થાપિ પરિા મીટરિે 
બદલીિે િિી ટેકિોલોજીિાળુ મીટર સ્થાવપત કરિાિી જાણ કરિા િોટીસ પાઠિેલ છે. CEA 

Regulation, 2006 મજુબ પણ પ્રસ્થાવપત જોગિાઈ, જે પેરા િ.ં ૩.૫ મા ંદશાકિેલ છે તે, મજુબ 
કામ કરિા સામાિાળા િીજ કંપિી બધંાયેલ છે. સદર જોગિાઈ હઠેળનુ ંપાલિ કરિા સારૂ, 

સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા કરિામા ં આિેલ મીટર બદલિાિી કાયકિાહી િીજ કંપિીિા 
ભાગરૂપે છે, જે કાયકિાહી પ્રસ્થાવપત વિયમો અંતગકત જણાય છે.  

તા.૧૭.૦૪.૧૮ િી િોટીસ અરજદારિે હાથોહાથ બજાિેલ છે તથા તેમા ં દશાકિેલ મીટરિી 
વિગતો વિસગંત છે તથા િોટીસિે જાિક િબંર આપિામા ંઆિેલ િથી તથા તેમા ંસહી કરિારનુ ં
િામ, હોદ્દો લખેલ િથી, જેિા કારણોસર સદર િોટીસ ગેરકાયદેસરિી છે તેિી અરજદારિી 
રજૂઆત વ્યાજબી િથી. જો સદર રજૂઆત માિિામા ંપણ આિે તો મખુ્ય મદુ્દો જે મીટરિે 
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બદલિા અંગેિો છે, તે મદુ્દો પ્રિતકમાિ જાહરેિામા િ.ં૪/૨૦૧૫ િી જોગિાઈ હઠેળિો છે, જેનુ ં
પાલિ કરિા અથે તેમજ અરજદારે મીટર બદલિા અંગે અસહકાર દાખિેલ હોઈ, સામાિાળા 
દ્વારા સદર િોટીસ બજાિિામા ંઆિેલ છે. જેથી સદર િોટીસ અંગેિા અરજદારિા મદુ્દાઓ 
સ્િીકારિા પાત્ર િથી.  

૪.૫. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા અરજદાર પોતાનુ ંિીજ મીટર ખરીદી તેઓિા િીજ સ્થાપિ પર 
પ્રસ્થાવપત કરિા માગંતા હોય તો તે સજંોગોમા ંજાહરેિામા િ.ં૪/૨૦૧૫ િે જોગિાઈ મજુબ 
વિયત કરિામા ંઆિેલ સ્પેવસરફકેશિિાળુ મીટર ખરીદ કરી, તેિે પ્રમાલણત લેબોરેટરીમા ંટેસ્ટ 
કરાિી, પ્રસ્થાવપત કરી શકે છે, તેમ પણ તૈયારી દશાકિેલ છે. સામાિાળા િીજ કંપિી મીટરિી 
રકિંમત કે મીટરિી રડપોઝીટિી રકમ િસલૂતી િથી તેમ પણ જણાિેલ છે.  

 ગજુરાત િીજ વિયતં્રક આયોગિા િષક ૨૦૧૮-૧૯ િા ટેરીફ મજુબ, મીટરનુ ંભાડંુ િ િસલૂિા 
અંગે જાહરે કરેલ હોઈ, સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા સ્થાવપત કરાયેલ મીટરનુ ં ભાડુ િસલૂ 
કરિામા ંઆિતુ ંિથી તેમ પણ દશાકિેલ છે. સદર વિગતો દ્વારા સામાિાળા િીજ કંપિી તથા 
ફોરમ દ્વારા અરજદારિે મારહતગાર કરેલ છે. આમ, સામાિાળા િીજ કંપિીિી સદર કાયકિાહી 
પ્રિતકમાિ જોગિાઈ મજુબ સસુગંત જણાય છે. 

૪.૬. અરજદારે સ્થાવપત કરેલ મીટર તેઓિા સ્િ-ખચે ખરીદેલ છે તેમજ જે તે િખતે િીજ જોડાણ 
મેળિતી િખતે સામાિાળા દ્વારા િષક ૨૦૦૧ મા ંપ્રસ્થાવપત કરિામા ંઆિેલ હતુ.ં સદર મીટરિે 
બદલિાિી કાયકિાહી હઠેળ, જે તે મીટરિે અરજદારિે સ્િ-ખચે ખરીદેલ હોઈ, તે અંગે 
અરજદારિે નકુશાિ થશે તેમ કહવે ુ ંયોગ્ય િથી, કારણકે સદર મીટરિે અરજદારિા િીજ સ્થાપિ 
પર સ્થાવપત કયાક સમયથી તેિો િપરાશ અરજદાર કરતા આિેલ છે. જે તે િખતે પણ અરજદારે 
સ્િ-ખચે મીટર સ્થાવપત કરિાિો વિકલ્પ સ્િીકારેલ હશે, અન્યથા િીજ કંપિી દ્વારા મીટર 
સ્થાવપત કરિાિી પધ્ધવત અમલમા ંચાલી આિેલ છે, જે મજુબ િીજ કંપિી દ્વારા િીજ મીટર 
સ્થાવપત કરાઈ શકાયુ ંહોત. આમ, અરજદારિી સદર મદુ્દાિી રજૂઆત પણ તથ્ય િગરિી જણાય 
છે. િિી ટેકિોલોજીિાળુ મીટર સ્થાવપત કરિા અંગે અરજદારે સામાિાળાિે સહકાર આપિો 
આિશ્યક છે.  

૪.૭. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા અરજદારિે થ્રી ફેઈઝ િીજ જોડાણિા ંમીટર બદલિા અથે િિી 
ટેકિોલોજીિાળા મીટર મકૂિા અથે જે તે મીટરિા સ્પેવસરફકેશિ અંગે મારહતગાર કરીિે 
અરજદારિે મીટર અંગે વિકલ્પ પાઠિેલ છે. ફોરમ દ્વારા પણ સદર બાબતે અરજદારિે િાકેફ 
કરીિે હકુમ કરિામા ંઆિેલ છે. આ સજંોગોમા ંઅરજદારે યોગ્ય વિકલ્પ સ્િીકારીિે સામાિાળા 
િીજ કંપિીિે મીટર બદલિાિી કાયકિાહીમા ંસહકાર આપિા સલૂચત કરિામા ંઆિે છે.  
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૪.૮. અરજદાર/ગ્રાહકોિે પાઠિિામા ં આિતી િોટીસ/પત્ર વ્યિસ્થામા ં ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક 
આયોગિી સબંવંધત જોગિાઈનુ ંપાલિ કરીિે જે તે અવધકારીનુ ંિામ અિે હોદ્દો દશાકિિા અંગે 
ફોરમ દ્વારા સામાિાળા િીજ કંપિીિે પાઠિિામા ંઆિેલ આદેશનુ ંપાલિ કરિા સામાિાળાિે 
સલૂચત કરિામા ંઆિે છે. 

૪.૯. ઉપયુકક્ત અિલોકિિા આધારે અરજદારિી સદર રજૂઆત અંગે પેરા િ.ં૪.૭ તથા પેરા િ.ં૪.૮ 
મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 

૪.૧૦. ખચક અંગ ેર્ોઇ ચરુ્ાદો નથી. 
૪.૧૧. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ ર્રવામા ંઆવે છે. 
      
 
 
         (રદલીપ રાવલ) 
         શવદ્યતુ લોર્પાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૧૮.૦૯.૨૦૧૮. 
 


