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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં૧૪/૨૦૧૯ 

 

અરજદાર : શ્રી જયવંતલાલ આર. સોલકંી 
   ૨૫, ધાભરિગર સોસાયટી, કે્પરોડ, ગીતાજંલી સ્કુલ સામે, 
   શાહીબાગ, અમદાિાદ-૩૮૦૦૦૪. 
 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી જયવંતલાલ આર. સોલકંી 
 
    

વિરૂધ્ધ 
 

સામાિાળા :  મેિેજર, 
   ટોરેન્ટ પાિર લલવમટેડ 
   બીજો માળ, જ્યલુબલલ હાઉસ, શાહપરુ, અમદાિાદ-૩૮૦૦૦૧. 
 
રજૂઆત કરિાર:  Shri Jwalant Dave, Asstt. Manager, TPL, Ahmedabad 

 Mrs. Maitri Shah, Jr. Executive, TPL, Ahmedabad   
 

      :: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, ટોરેન્ટ પાિર લલવમટેડ, અમદાિાદિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી ફરરયાદ 

િ.ં૨૧૧/ ૨૦૧૮ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૬૦૦૧ તા.૨૧.૦૧.૨૦૧૯ થી િારાજ થઈ અતે્ર 
રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૧૪/ ૨૦૧૯ થી 
િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા. ૦૫.૦૩.૨૦૧૯ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે ફોરમિા ચકુાદાથી િારાજ થઈ િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 

(૧) અરજદારનુ ં જૂનુ ંિીજ મીટર અરજદારિી જાણ બહાર બદલિામા ંઆિેલ છે. સદર 
મીટર બદલતી િખતે અરજદાર હાજર િ હતા. મીટર બદલ્યા પછી બીજા રદિસે 
સામાિાળા દ્વારા અરજદારિી સહી લેિામા ંઆિેલ છે.  

(૨) મીટર બદલતી િખતે અરજદારિા િીજલબલમા ં ધરખમ િધારો થશે તેિી સમજ 
અરજદારિે કે તેમિા ઘરિાળાિે આપિામા ંઆિેલ િથી. 
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(૩) ફોરમ સમક્ષિી સિુિણી દર્યાિ જૂનુ ંમીટર ખબૂ ધીમી ગવતએ ફરતુ ંહોિાથી મીટર 
બદલિામા ંઆિેલ તેિી દલલલ સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા કરિામા ંઆિેલ હતી. 

(૪) અરજદારિી ધાભરિગર સોસાયટીિા સભ્યોિા ંબધા ંજ મીટર બદલિામા ંઆિેલ િથી, 
જેથી મીટર બદલિાિી બાબત ફરજીયાત િથી. સામાિાળા દ્વારા મીટર બદલી િાખ્યા 
બાદ પાછળથી અરજદારિી સહી લેિામા ંઆિેલ છે,  જેિી સામે અરજદારિે સખત 
િાધંો છે.  

(૫) સામાિાળા દ્વારા િવુ ંમીટર લગાવ્યા બાદ સપ્ટે્બર માસનુ ંિીજલબલ રૂ.૧૬૬૦/- અિે 
િિે્બર માસનુ ંિીજલબલ રૂ.૧૬૪૦/- િધ ુપ્રમાણમા ંઆિેલ છે. અરજદારિા ઘરમા ંઆ 
સમય દર્યાિ કોઈપણ પ્રસગં િ હોિા છતા ંઅસહ્ય િધારો િિા મીટરિે કારણે આિેલ 
છે. જો ભવિષ્યમા ં પણ આ પ્રકારિા ં િધ ુ રકમિા ં િીજલબલો આિે તો લાબંા ગાળે 
અરજદારિે ગેરફાયદો થઈ શકે છે, જેથી અરજદારનુ ંજૂનુ ંમીટર પરત િાખંી આપિા 
અરજદારે વિિવંત કરી. 

(૬) િિા િીજ મીટરમા ં૦.૧૧% ક્ષવત દશાાિેલ છે. જો આ મીટરમા ંશરૂઆતથી જ ક્ષવત હોય 
તો ઉત્તરોત્તર તેમા ંિધારો થિાિો સભંિ છે. સામાિાળા દ્વારા સદર મીટરમા ંક્ષવત છે 
તેવુ ંકબલુિામા ંઆિેલ છે. સામાિાળા િીજ કંપિી વસિાયિી ત્રીજા પક્ષકારિી સગિડ 
ઉપલબ્ધ છે તેથી સામાિાળા િીજ કંપિીિા ખચે સદર મીટરિી ચકાસણી ત્રીજા પક્ષકાર 
પાસે કરાિિા હકુમ કરિા વિિવંત કરી. 

(૭) િવુ ંમીટર લગાવ્યા બાદ અરજદાર પાસેથી સામાિાળા દ્વારા િધ ુરકમિા જે િીજલબલો 
િસલુિામા ંઆિેલ છે તેિે પરત અપાિિા સામાિાળાિે આદેશ કરિા વિિવંત કરી. 

(૮) ગ્રાહકોિે/અરજદારિે ટેકિીકલ બાબતોમા ંખ્યાલ િ આિી શકે તેથી બીજી અન્ય કોઈ 
પ્રકારે અરજદારિે રાહત મળિાપાત્ર હોય તો અરજદારિે તેિી રાહત અપાિિા 
સામાિાળાિે આદેશ કરિા વિિવંત કરી. 

૨.૨. તા.૧૩.૦૩.૨૦૧૯ િા રોજ અરજદારે પત્ર દ્વારા જણાિેલ કે અરજદારિે સપ્ટે્બર,૨૦૧૮ તથા 
િિે્બર,૨૦૧૮ દર્યાિ મીટર બદલ્યા બાદ િધ ુિીજ િપરાશનુ ંિીજલબલ આપિામા ંઆિેલ 
છે. સામાિાળા દ્વારા mass meter replacement project હઠેળ અરજદારિી સોસાયટીમા ં૪૪ 
ઘરોમાથંી કુલ ૧૮ ઘરોમા ંિીજ મીટર બદલિામા ંઆિેલ છે. અરજદારિા ઘરે િવુ ંસ્થાવપત 
કરિામા ં આિેલ મીટર ક્ષવતયકુ્ત છે. સામાિાળા િીજ કંપિીિો જિાબ માન્ય િ રાખી 
અરજદારિી માગેંલ દાદિે મજૂંર કરિા વિિતંી કરી.  

3.0. Respondent has represented the case as under. 

3.1. Appellant had made an application in the year 1969, for getting electric 

connection at 25, Dhabarnagar Society Limited, Nr. Suryadev Nagar, 

Shahibaug, Ahmedabad, for which Service No.182943 with sanctioned 

load of 0.643 KW was allotted and it is currently running in the name 

of Appellant. 
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3.2. On 24.08.2018, technical department of Respondent had visited the 

premise for changing the above said meter under MMR (Mass Meter 

Replacement) Project. The meter was changed and new meter was 

installed in presence of complainant. Old meter was an 

electromechanical and did not have the MRI facility. It was scrapped 

off on 08.09.2018 by Respondent. 

3.3. It is submitted that the meter has been changed as per Section-4 of 

the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) 

Regulations, 2006. The above mentioned section states as under: 

 “4. Type of meters: 
(1) All interface meters, consumer meters and energy accounting and 

audit meters shall be of static type (Digital). 
(2) The meters not complying with these regulations shall be replaced by 

the licensee on his own or on request of consumer. The meters may 
also be replaced as per the regulations or directions of the 
Appropriate Commission or pursuant to the reforms programme of the 
Appropriate Government.”   

 

Hence, replacement has been done in pursuance to CEA norms that 

are to be followed throughout the License area of the Respondent.   

3.4. Respondent had received complaint for excess bill from the Appellant 

on 12.10.2018. Based on the complaint, technical team of Respondent 

had visited the premise for checking the meter for respective 

complaint. It was informed to Appellant that new meter is working in 

its permissible limit and also checked the load of the connected 

devices.  

3.5. Respondent had explained to Appellant the consumption of old and 

new meter (573 units) at the time of meter replacement is correct. 

Consumption pattern of the Appellant since 2016 is as under:  

Month YEAR 

2016 2017 2018 2019 

January 124 115 315 211 

March 151 174 426 - 

May 190 290 367 - 

July 235 308 361 - 

September 195 355 573 - 

November 204 422 537 - 

Total 1099 1664 2579 211 
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 It is stated that there has been gradual increase in the units consumed 

by Appellant. This gradual increase is based on the actual 

consumption and usage. The past reading with a closure reading of 

25418 on 07.07.2018 while the reading at the time of meter 

replacement was 25870. The new meter reading took place on 

07.09.2018 which showed reading of 123. It means consumption came 

as difference from 25418 to 25870 (452 units) and new meter installed 

with initial reading of 2 to 123 (121 units) total consumed units in the 

month of September,2018 was 573 units. New meter reading took 

place on 12.11.2018 which showed reading of 660 (660 – 123 = 537 

units) in the month of November,2018. The new meter reading took 

place on 09.01.2019 which showed reading of 871 (871 – 660 = 211 

units) in January,2019. 

3.6. On 30.10.2018, Respondent had taken MRI of new meter and MRI 

report of new meter was explained. Respondent has submitted copy of 

MRI report).  

3.7. On 24.12.2018, Appellant had registered his complaint at the 

Consumer Grievances Redraasal Forum against wrong meter reading 

and excessive bill for service No.182943. On 18.01.2019 Forum had 

passed an order in favour of Respondent. As per the request of 

Appellant, address of Third Party Laboratory was provided by 

Respondent.   

3.8. Total 18 No. of meters of Dhabarnagar Society had been replaced on 

24.08.2018 and complete record of the same has been available with 

Respondent.   

3.9. The old meter was replaced under MMR Project. Reading obtained 

before scrapping the meter is matching with the meter change memo. 

Meter was scrapped as per the normal practice hence no further 

investigation can be done. 

 Claim of Appellant regarding excessive bill for Sr.No.182923 regarding 

excessive bill stands false and claim of Appellant to refund has no 

stand. The present appeal is liable to be dismissed with cost.    



  Case No.14/2019 

  Page 5 of 6 
 

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

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણાય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧.  પેરા િ.ં ૨.૧(૧) મા ં દશાાવ્યા મજુબિી રજૂઆત અંગે meter change sheet No.607 િો 

અભ્યાસ કરતા ં ગ્રાહક િ.ં૧૮૨૯૪૩ િાળુ સીંગલ ફેઈઝ મીટર તા.૨૪.૦૮.૨૦૧૮ િા રોજ 
સામાિાળા દ્વારા બદલિામા ંઆિેલ છે, જેમા ંદશાાવ્યા મજુબિી વિગતો િીચે મજુબ છે.  

વિગત જૂનુ ંમીટર િવુ ંમીટર 

મીટર િબંર ૧૭૨૬૫૯૦ ૩૧૦૨૦૮૯૨ 

મીટર િાચંિ ૨૫૮૭૦ ૦૨ 

   

 સદર શીટ િ.ં૬૦૭ મા ંઅરજદાર તથા સામાિાળા િીજ કંપિીિા કમાચારી દ્વારા સહી કરિામા ં
આિેલ છે, જે પરથી ફલલત થાય છે કે  સદર મીટર તા.૨૪.૦૮.૨૦૧૮ િા રોજ બદલિામા ં
આિેલ. સદર બાબતે િોંધમા ં લેતા ંઅરજદારિી પેરા િ.ં૨.૧(૧) િી બાબત સ્િીકારિાપાત્ર 
જણાતી િથી. 

૪.૨. પેરા િ.ં૩.૨ મા ં દશાાિેલ બાબતે અરજદારનુ ં સદર મીટર mass meter replacement 

project હઠેળ બદલિામા ંઆિેલ છે. અરજદારિા િીજ સ્થાપિ પર  સ્થાવપત જૂનુ ંમીટર 
electromechanical meter હોિાથી મીટરિો MRI data મેળિી શકાયેલ િથી. 

૪.૩. પેરા િ.ં ૨.૧(૪) મા ંકરેલ રજૂઆત પરત્િે સામાિાળાએ પેરા િ.ં૩.૮ મા ંદશાાવ્યા મજુબ જિાબ 
દાખલ કરેલ છે. અરજદારિી સોસાયટીમા ંકુલ  ૧૮ સવિિસમા ંિીજ મીટર તા.૨૪.૦૮.૨૦૧૮િા 
રોજ  Mass meter replacement project હઠેળ બદલિામા ંઆિેલ છે. Mass meter 

replacement project હઠેળ જૂિા electromechanical type િા મીટર સામાિાળા દ્વારા 
બદલિામા ંઆિેલ છે. પેરા િ.ં૩.૩ મા ંદશાાિેલ વિગતે સામાિાળા દ્વારા CEA norms મજુબ 
મીટર બદલિાિી કાયાિાહી કરેલ છે. 

૪.૪. તા.૧૨.૧૦.૨૦૧૮િા રોજ અરજદારે િીજલબલ િધ ુઆિિા બાબતિી ફરરયાદિા અનસુધંાિમા ં
શીટ િ.ં૯૫૩૩ મા ંદશાાવ્યા મજુબ Meter No.31020892, single phase meter િી ક્ષવત 
મયાાદા ૦.૧૧% power factor 0.93, maximum demand 1.41KW િોંધિામા ંઆિેલ છે. 
મીટરિી ક્ષવત મયાાદા CEA Regulation મજુબ વિરદિષ્ટ જોગિાઈએ permissible limit મા ં
િોંધાયેલ માલમુ પડલે છે.  સામાિાળાએ સદર મીટર ટેસ્ટીંગિા રીપોટા  પણ  અરજદારિે 
રૂબરૂમા ંઆપેલ છે તથા તે અંગેિી જાણ પણ તા.૦૨.૧૧.૨૦૧૮િા પત્રથી કરેલ છે.  

૪.૫. પેરા િ.ં ૩.૫ મા ંઅરજદારિો િોંધાયેલ િીજ િપરાશ દશાાિેલ છે, જેિે ધ્યાિે લેતા ંિાવષિક 
સરેરાશ િીજ િપરાશ ઉત્તરોત્તર િષા ૨૦૧૬થી િધતો આિેલ જણાય છે. દ્વદ્વમાવસક િીજ 
િપરાશિે પણ જોિામા ંઆિે તો મીટર બદલ્યા તા.૨૪.૦૮.૨૦૧૮ બાદ સપ્ટે્બર તથા િિે્બર 
િા દ્વદ્વમાવસક િીજ િપરાશમા ં અગાઉિા સદર સમયગાળાિા િીજ િપરાશિી તલુિામા ં
અસામાન્ય િીજ િપરાશ િધારો િોંધાયેલ હોય તેમ જણાત ુ ંિથી. 
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 િષા ૨૦૧૬ િા િીજ િપરાશિી સાપેક્ષમા ંિષા ૨૦૧૭ મા,ં તથા િષા ૨૦૧૭ િા િીજ િપરાશિી 
સાપેક્ષમા ંિષા ૨૦૧૮ મા ંએક સમાિ રેશીયો મજુબ િીજ િપરાશ િોંધાયેલ હોિાનુ ંમાલમુ પડ ે
છે. સદર બાબતિે ધ્યાિે લેતા ંતેમજ મીટર બદલ્યા બાદ તા.૨૪.૦૮.૨૦૧૮ િા સમય બાદ 
િીજ િપરાશમા ંિધારો થયેલ છે, તેિી અરજદારિી રજૂઆત મીટરિી ક્ષવત મયાાદાિે પણ 
ધ્યાિે લેતા ંપરુિાર થતી જણાતી િથી. આથી અરજદારિી પેરા િ.ં૨.૧(૭) તથા (૮)  મા ં
દશાાિેલ અરજ સ્િીકારિાપાત્ર જણાતી િથી. 

૪.૬. અરજદારિા ક્ષવતયકુ્ત મીટરિે ત્રીજા પક્ષકાર પાસે સામાિાળા િીજ કંપિીિા ખચે ચકાસિા 
અંગેિી રજૂઆત અથે ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ દ્વારા પ્રકાવશત િીજળી પરુિઠા સરંહતા 
જાહરેિામા િ.ં ૪/ ૨૦૧૫ િી િીચે મજુબિી જોગિાઈિે ધ્યાિે લઈ શકાય. 

 કલમ ૬.૩૭: 
If a consumer disputes the results of testing, the meter shall be tested at a third party facility 

selected by the consumer from the list of third party testing facility approved by the 

Commission on payment of testing fee. The list of third party agencies approved by the 

Commission for testing of meters shall be available on the website of the licensee: 

 Provided that if the meter is found to be defective / burnt due to technical reasons attributable 

to the licensee viz. voltage fluctuation, transients etc., the licensee shall refund the test fee to 

the consumer by adjustment in the subsequent bill. 
  

 સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા અરજદારિે ત્રીજા પક્ષકાર પાસે મીટર ચકાસણી અન્િયે જરૂરી 
વિગતો પરૂી પાડીિે વિકલ્પ આપિામા ંઆિેલ છે. ફોરમ દ્વારા પણ સદર બાબતે ઉલ્લેખ કરીિે 
અરજદારિે મારહતગાર કરેલ છે.  

 ઉપયુાક્ત જોગિાઈ મજુબ જો અરજદારિે મીટર ચકાસણી બાબતે વિિાદ હોય તો અરજદાર 
મીટરિી ચકાસણી ત્રીજા પક્ષકાર પાસે, જે સામાિાળા િીજ કચેરી દ્વારા ત્રીજા પક્ષકારોિી વિગતો 
રજૂ કરેલ છે તે સમક્ષ, પોતાિા ખચે, જે તે ચકાસણી ફી ભરપાઈ કરીિે, મીટરિી િધ ુ ચકાસણી 
અંગે વિકલ્પ સ્િીકારિો પડ.ે મીટરિી ચકાસણીિા ચાર્જિી રકમ સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા 
ભરપાઈ કરિાિી અરજદારિી અરજ ઉપયુાક્ત જોગિાઈ સાથે સસુગંત િ હોઈ, સ્િીકારિાપાત્ર 
િથી. 

૪.૭. આ રીતે ઉપયુાક્ત પેરા િ.ં ૪.૫ અિે ૪.૬ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૮. ખચા અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૯. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
 
   
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૧૯.૦૩.૨૦૧૯. 


