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::: રજૂઆત::: 
1.0. અરજદારે, ટોરેન્ટ પાિર લલવમટેડ, અમદાિાદિા ગ્રાહક ફહરયાદ વિિારણ ફોરમિી ફહરયાદ 

િ.ં ૪૬/૨૦૧૭ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૨૭૦૧ તા.૧૬.૧૦.૨૦૧૭ િા હકુ્મથી િારાજ 
થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
િ.ં૧૨૨/૨૦૧૭ થી િોંિેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા.૨૧.૧૨.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ં
આિેલ.  

2.0. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
2.1.    (A1) અરજદારિા િીજ જોડાણ સવિિસ િ.ં ૭૨૮૬૨૧ નુ ં ખામીયકુ્ત મીટર દશાાિી 

તા.૦૫.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજ બોક્ષ સીલ કરિામા ંઆિેલ તથા ખામીયકુ્ત મીટરિે  
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લેબોરેટરીમા ંતા.૧૨.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજ ચકાસણી કરાતા ંબિં માલમુ પડલે છે. 
વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગિા વિયમ િ.ં ૬.૫૮ મજુબ તા.૦૬.૧૧.૨૦૧૬ થી 
તા.૦૪.૦૫.૨૦૧૭, કુલ ૧૮૦ હદિસ માટે સરેરાશ માવસક યવુિટિી ગણતરી 
સમયગાળો તા.૦૬.૦૫.૨૦૧૭ થી તા.૧૦.૦૬.૨૦૧૭ મજુબ ગણતા ં૧૨૨૧.૬ યવુિટ 
મજુબ ૧૮૦ હદિસિા અંદાજીત િીજિપરાશ ૭૩૨૯ યવુિટ આકારેલ છે અિે રૂ. 
૫૩૫૮૨/- નુ ંિીજબીલ આપેલ છે.   

       (A2) તા.૦૧.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ ખામીયકુ્ત મીટર અંગે ફોરમ સમક્ષ ફહરયાદ દાખલ 
કરેલ, જેિો હકુમ તા.૧૬.૧૦.૨૦૧૭ િા રોજ કરેલ છે.   

 (A3) અરજદારે ફોરમ સમક્ષિી અરજી Annexure-A તથા Annexure A-1 થી 
Annexure A-4 િી િકલ રજૂ કરી.  

2.2.(B) સામાિાળાએ તા.૦૫.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજ મીટર બદલી આપેલ, જેિી િકલ 
Annexure-B1 તરીકે તથા મીટર પહરક્ષણ અહિેાલ Annexure-B2 રજૂ કયાા. 
સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા ફોરમ સમક્ષ રજૂ કરાયેલ પત્ર તા.૧૭.૦૮.૨૦૧૭, તા. 
૦૭.૦૯.૨૦૧૭ િે અનકુ્રમે B3 અિે B4 તરીકે રજૂ કયાા.  

 સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા Supply Code 2015 Section 6.54(5), (9), (10), 

(14) િા પાલિ માટે પરુાિા તરીકે િીજબીલ અનકુ્રમે  B.4.1, B.4.2 તથા B.4.3 

થી રજૂ કયાા. સામાિાળા િીજ કંપિીિા ફોરમ સમક્ષ રજૂ કરેલ પત્ર 
તા.૨૧.૦૯.૨૦૧૭ તથા તા.૨૮.૦૯.૨૦૧૭ િે અનકુ્રમે B.5 અિે B.6 તરીકે તેમજ 
MRI data B.6.1 તરીકે રજૂ કયાા.  

2.3(C) અરજદારિી મખુ્ય ફહરયાદ સવિિસ િ.ં ૭૨૮૬૨૧ િા બિં/ક્ષવતયકુ્ત મીટરિી 
આકારણી તેમજ સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા વિયત જોગિાઈિો ભગં કરિા 
બાબતિી છે, જ્યારે ફોરમે તેિા હકુમમા ંstop meter assessment અંગે હકુમ 
કરેલ છે પણ રેગ્યલેુશિિી જોગિાઈિા ભગં અંગે કોઈ ઉલ્લેખ કરેલ િથી.  

  (C-1) ફોરમ સમક્ષિી તા.૦૩.૦૮.૨૦૧૭ િી ફહરયાદિો જિાબ તા.૧૭.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ 
Annexure-B.3 થી રજૂ કરેલ છે, જે ફહરયાદિા મદુ્દાસર જિાબ સામાિાળાએ રજૂ 
કરેલ િથી. આમ, ગ્રાહક ફહરયાદ વિિારણ ફોરમ અિે લોકપાલ વિવિયમો ૨૦૧૧ 
િા સેક્શિ ૨.૩૫ િો ભગં કરેલ છે.  

  (C-2) અરજદારિી તા.૧૨.૦૯.૨૦૧૭િી તથા તા.૨૨.૦૯.૨૦૧૭ િી રજૂઆત ફોરમે રેકોડા 
પર લીિેલ િથી, જેથી ગ્રાહક ફહરયાદ વિિારણ ફોરમ તથા લોકપાલ વિવિયમો 
૨૦૧૧ િા સેક્શિ ૨.૪૪ િી જોગિાઈિે અનસુરેલ િ હોઈ, ફોરમિો હકુમ રદ્દ થિા 
પાત્ર છે.  
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   (C-3) સામાિાળા િીજ કંપિી Supply Code & Related Matters Regulations, 

2015 િા Section 6.54 મા ં લબલમા ંસમાવિષ્ટ કરિાિી બાબતોિી જોગિાઈ 
કરેલ છે તે પૈકી 6.54(5)(9)(10) and (14) નુ ંપાલિ કરતી િથી તેમજ ખોટા 
જિાબ ફોરમ સમક્ષ રજૂ કરેલ છે, જે ફોરમે માન્ય રાખેલ છે. જે બાબતે અરજદારે 
Annexure B.4.1, B.4.2, B.4.3 િે ધ્યાિે લેિા અરજ કરી.  

   (C.3.1) અરજદારે December,2016, February,2017, April, 2017 િા લબલોિી 
િકલ રજૂ કરી. સદર લબલોમા ં િીચેિા ભાગમા ં િાિા અક્ષરે અંગે્રજીમા ં િોટીસ 
આપ્યા અંગે જણાિે છે, જેિે ગ્રાહક તરીકે સમજવુ ંઅઘરૂ છે.  

   (C.3.2) SOP Regulation 2006 િા Section 8.1(ખ) મજુબ સામાિાળાએ consumer 

meter defective થયાિી જાણ થતા ં ૧૫ હદિસિી અંદર defective meter 

બદલિાિી જોગિાઈ કરેલ છે.પરંત ુસામાિાળા િીજ કંપિીએ હડસે્બર,૨૦૧૬ મા ં
મીટર હડફેક્ટીિિી જાણ થતા ં ખામીયકુ્ત મીટર બદલેલ િથી, તેમજ તે પછી 
ફેબ્રઆુરી,૨૦૧૭ અિે એવપ્રલ,૨૦૧૭િા લબલમા ંપણ િોટીસ બતાિેલ છે અિે ત્યાર 
બાદ તા.૦૫.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજ હડફેક્ટીિ મીટર બદલેલ છે. SOP Regulation 

2016 િા Section 14.1 નુ ંસામાિાળા િીજ કંપિીએ પાલિ કરેલ િથી.  
   (C-4) અરજદારિી સવિિસમા ંખામીયકુ્ત થયેલ મીટર િષા ૨૦૦૧ મા ંસ્થાવપત કરેલ છે. 

Electricity Supply Code & Related Matters Regulations,2015 િા 
Section-6.26 મજુબ સામાિાળા કંપિીએ સમયાતંરે મીટર ચકાસ્યા અંગે 
Section-6.27 મજુબ કોઈપણ પરુાિા ફોરમ સમક્ષ રજૂ કરેલ િથી.  

   (C-5) Installation & Operations of meters Regulations, 2006 િા Part-3, 

Standards for Consumer meters Sub-sections (1)(a)(b) મા ં
measuring Parameters િી જોગિાઈ કરેલ છે તેમજ sub-section-2 મજુબ 
All the three phase meters shall have data storage capacity for at 
least 35 days in a non-volatile memory. 

 સામાિાળા િીજ કંપિીએ સ્થાવપત કરેલ static મીટર જેન ુmanufacturing 

િષા ૧૯૯૯ હત ુ.ં સદર મીટર ઉપયુાક્ત દશાાિેલ જોગિાઈ મજુબ બદલીિે િષા 
૨૦૦૬ પછી મીટર લગાિવુ ં જોઈતુ ંહત ુ,ં પરંત ુિષા ૨૦૧૭સિુી જુનુ ંમીટર બદલેલ 
િથી. આમ, સામાિાળા િીજ કંપિીએ વિયત જોગિાઈ મજુબનુ ંમીટર િ લગાિીિે 
તેિો ભગં કરેલ છે, જેિા કારણે મીટર આકારણી અંગેિો વિિાદ ઉભો થયેલ છે, જે 
અંગે સામાિાળા િીજ કંપિી જિાબદાર છે. મે,૨૦૧૭ મા ંસદર ખામીયકુ્ત મીટરિે 
memory storage database મીટરથી બદલાિેલ છે. આ િિા મીટરિો MRI 

data સામેલ કરેલ છે.  
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    (C-6) સપ્લાય કોડ,૨૦૧૫િા સેક્શિ ૬.૨૬મા ંperiodical meter testing િી જોગિાઈ 
કરેલ છે. Installation and Operation of Meters Regulation, 2006, 

Electricity Act, 2003, Section 55 હઠેળ કરેલ જોગિાઈ મજુબ સેક્શિ ૧૮.૨ 
મા ંગ્રાહકિા મીટરિી દર પાચં િષે ટેસ્ટીંગ કરિાિી જોગિાઈ કરેલ છે. સામાિાળા 
િીજ કંપિીએ અરજદારનુ ંસદર મીટર િષા ૨૦૦૧ મા ં સ્થાવપત કયાા બાદ આ 
સમયગાળા પ્રમાણે મીટર ટેસ્ટીંગ કરેલ િથી. આમ, સામાિાળા િીજ કંપિીએ 
ઉપયુાક્ત જોગિાઈિો ભગં કરેલ છે.  

    (C-7) અરજદાર કોઈ અગ્ય કારણોસર સામાિાળાિી મીટર લેબોરેટરીમા ંમીટર પહરક્ષણ 
િખતે હાજર રહી શકેલ િથી. મીટર પહરક્ષણ અહિેાલમા ં અરજદારે તેમજ 
સામિાળા કંપિીિા પ્રવતવિવિએ સહી કરેલ િથી. આમ, મીટર પહરક્ષણ 
સામાિાળાિા પ્રવતવિવિિી ગેરહાજરીમા ં કરિામા ં આિેલ છે. ફક્ત મીટર 
લેબોરેટરીિા અવિકારીિી સહી છે, જેિી િકલ Annexure-2/1 થી રજૂ કરી 
જણાિેલ કે સપ્લાય કોડ, ૨૦૧૫ િા સેક્શિ ૬.૩૨ નુ ંસામાિાળા િીજ કંપિીએ 
પાલિ કરેલ િથી.  

    (C-8) સપ્લાય કોડ,૨૦૧૫,સેક્શિ ૬.૩૩મજુબ લેબોરેટરીિો મીટર ટેસ્ટીંગ અહિેાલ મીટર 
પહરક્ષણિી તારીખથી બે હદિસમા ં મોકલાિેલ િથી, જે ફોરમ સમક્ષ 
તા.૨૪.૦૮.૨૦૧૭ િી સિુિણી િખતે અરજદારિે આપેલ છે. આમ, સામાિાળા 
િીજ કંપિીએ સદર જોગિાઈિો ભગં કરેલ છે.  

   (C-9) GERC Distribution Code,2004 િા સેક્શિ ૧૨(૧) મજુબ મીટર બોક્ષિે સીલ 
મારેલ િથી તથા મીટર બોક્ષમા ંહિાિી અિર જિર રહ ેતે રીતે િેન્ટીલેશિ સીસ્ટમ 
પરૂી પાડલે િથી. સદર કારણોસર પણ મીટર બળી શકે છે તથા ખામીયકુ્ત થઈ 
શકે છે અિે તેિા લીિે ક્ષવતગ્રસ્ત મીટરિી આકારણી જેિા પ્રશ્નો ઉભા થાય છે.  

   (C-10) પેરા િ.ં 2.3(C-3) and 2.3(C-9) મા ંદશાાિેલ જોગિાઈનુ ંપાલિ િ કરેલ હોઈ 
મીટર અંગેિી આકારણી કરિાિો અવિકાર અંગે વિણાય કરિા અરજદારે વિિતંી 
કરી.  

૨.૪. અરજદારે ઉપયુાક્ત રજૂઆત કરી જણાિેલ કે સામાિાળા િીજ કંપિીએ... 
(૧) Electricity Supply Code & Related Matters Regulations, 2015 િા 

સેક્શિ ૬.૫૪(૫),(૯),(૧૦),(૧૪), ૬.૨૬, ૬.૨૭, ૬.૩૨, ૬.૩૩ તેમજ Installation 

& Operation of Meters Regulations, 2006, Section 18(2) તથા 
જાહરેિામા િ.ં૨િા સેક્શિ ૨.૩૫ તથા Distribution Code Regulation 2004, 

Section 12(1) નુ ંપાલિ કરેલ િથી, તે જાહરે કરિા વિિતંી કરી.  
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(૨) પેરા િ.ં૨.૪(૧) મા ં દશાાિેલ તમામ જોગિાઈઓિો ભગં કરી સામાિાળા િીજ 
કંપિીએ Electricity Distribution License Regulation, 2004, Section 

32(1) મજુબ Licensee િી સામાન્ય શરતોિો ભગં કરેલ છે કે કેમ તે અંગે વિણાય 
લેિા વિિતંી કરી.  

(૩) િીજબીલિી આકારણી રૂ. ૫૩૫૮૨/- અંગે વિણાય લેિા વિિતંી કરી.   
૨.૫. (A) તા. ૨૭.૧૨.૨૦૧૭ િા રોજ અરજદારે સામાિાળા િીજ કંપિીિા જિાબિી સામે 

િીચે મજુબ જિાબ રજૂ કયો. 
(૧) પેરા િ.ં ૩.૩(c) િા જિાબિી સામે અરજદારે ઈલેક્રીસીટી સપ્લાય કોડ, ૨૦૧૫  

સેક્શિ ૬.૫૪(૫) મજુબ Distribution system underground હોિાથી પાિર 
સપ્લાય કરતા સબસ્ટેશિનુ ં િામ િીજલબલમા ં બતાિિા અરજ કરી તથા તે 
મજુબિા િીજલબલિી િકલ સામેલ કરી. 

(૨) િીજ પરૂિઠો બિં  થિાિી િોટીસ જે સમાચાર પત્રોમા ંઆપિામા ંઆિે છે તેમા ં
િીજ પરૂિઠો સપ્લાય કરતા સબ સ્ટેશિિા િામ સાથેિી િોટીસ આપિામા ંઆિે 
છે. ગ્રાહકિા લબલમા ંસદર જોગિાઈ મજુબ સબ સ્ટેશિનુ ંિામ આપિામા ંઆિે તો 
સમાચાર પત્રમા ંિોટીસ પરથી ગ્રાહકિે પાિર બિં થિા અંગેિી જાણ થઈ શકે.  

(૩) સપ્લાય કોડ, ૨૦૧૫ િા સેક્શિ ૬.૫૪(૯) મા ંજણાવ્યા મજુબ status of meter 

(OK/ defective/not available) બતાિિાિી સ્પષ્ટ જોગિાઈ છે, પરંત ુ
સામાિાળા િીજ કંપિી status of meter  i.e. meter not accessible- 

closed/ meter showing NIL consumption બતાિિાિી રજૂઆત કરે છે.  
(૪) સપ્લાય કોડ, ૨૦૧૫ િા સેકશિ ૬.૫૪(૧૦) મજુબ લબલીંગ status (Regular/ 

assessed/provisional bill with reason) બતાિિાિી સ્પષ્ટ જોગિાઈ છે, 

પરંત ુકંપિી ‘present reading closed’ અિે બીલિા િીચેિા ભાગમા ં‘please 

note minimum charge’ બતાિિાિી રજૂઆત કરે છે.  
(૫) સપ્લાય કોડ, ૨૦૧૫ િા સેકશિ ૬.૫૪ િા સબ-સેકશિ ૧ થી ૧૧ મા ં લબલમા ં

સમાવિષ્ટ બાબતો દશાાિેલ છે. તે વસિાય અન્ય રીતે બતાિિાિી કોઈ જોગિાઈ 
કરેલ િથી. અરજદારે ઉપરોક્ત પેરા ૨.૫.(A) (૨ થી ૪) િી સામે સામાિાળાિા 
િીજલબલિી િકલ રજૂ કરી.  

(B)(૧) પેરા િ.ં૩.૩(e) જિાબિી સામે અરજદારે સપ્લાય કોડ,૨૦૧૫ િે ધ્યાિે લેિા 
જણાિેલ. સામાિાળા િીજ કંપિી જણાિે છે કે “Please intimate if power is 

being consumed to rectify defective meter” બતાિિા અંગે જણાિે છે. 
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  (૨) મીટર ખામીયકુ્ત છે કે કેમ તે જણાિિા અંગેિી જિાબદારી સામાિાળાિી છે. 
સામાિાળા તેમિા લબલમા ં તે અંગેિી જાણ ગ્રાહકિે િોટીસ આપીિે કરે છે, જે 
કાયદાિી જોગિાઈિી વિરૂધ્િ છે. 

  (૩) સપ્લાય કોડ, ૨૦૧૫ િા સેક્શિ ૬.૪૧ મા ંજણાવ્યા મજુબ મીટર ખરેખર રેકોહડિંગ 
કરત ુ ંિ જણાય તો SOP Regulation 2006, Section 8.1 મા ંજણાવ્યા  મીટર 
૧૫ હદિસમા ંબદલિાનુ ંહોય છે.  

(૪) અરજદાર અગાઉ આશરે ચાર િષાથી સદર સવિિસમા ંિીજ િપરાશ કરતા િહોતા, 
જે સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા ચકાસિામા ં આિતુ ં હત ુ.ં હડસે્બર,૨૦૧૬, 

ફેબ્રઆુરી,૨૦૧૭ તથા એપ્રીલ,૨૦૧૭મા ંિીજ િપરાશ િ હોિાિા કારણે તથા મીટર 
OK હોિાિા કારણે સામાિાળા દ્વારા િીજ મીટર બદલિામા ંઆિેલ િથી. ત્યારબાદ 
અરજદારનુ ંમીટર એપ્રીલ,૨૦૧૭ થી ક્ષવતગ્રસ્ત થયેલ છે, જે તા.૦૫.૦૫.૨૦૧૭ િા 
રોજ બદલાિેલ છે. જેથી એપ્રીલ,૨૦૧૭ થી મે,૨૦૧૭ નુ ંજ એસેસમેન્ટ થિાિે પાત્ર 
છે. જેથી તે વસિાયિી રકમ અરજદારિે પરત આપિા વિિતંી કરી.  

(C)(૧) પેરા િ.ં ૩.૩(f) િા જિાબિી સામે અરજદારે Distribution Regulation Code, 

2004, Section 7.4.6 મીટરિી ચકાસણી અંગેિી તથા Section 7.4.7  મજુબ 
ચકાસણી, રેકોડા અિે જાળિણી સદંભે કરેલ જોગિાઈિે ધ્યાિ પર લાિેલ.  

        (૨) સામાિાળા િીજકંપિીિા જિાબઅન્િયે તા.૧૪.૧૨.૨૦૧૨,તા.૦૭.૦૬.૨૦૧૩ તથા 
તા.૧૦.૦૩.૨૦૧૬િા રોજ કરેલ મીટર ટેસ્ટીંગ અંગેિા રીપોટાિી િકલ રજૂ કરેલ િ 
હોઈ, તેિે માન્ય િ રાખિા અરજ કરી. 

        (૩) સામાિાળા િીજ કંપિીએ પેરા િ.ં ૩.૩(f) મા ંતા.૦૫.૦૫.૨૦૧૭ િા ઈન્સ્પેક્શિિી 
રજૂઆત કરેલ છે. તા. ૦૭.૦૯.૨૦૧૭ િા રોજ મીટર બિં થિાિી સ્થળ તપાસ 
દર્યાિ રજૂ કરે છે. આમ, સામાિાળા િીજ કંપિી મીટર ચકાસણી અંગે અલગ 
અલગ જિાબ રજૂ કરી રહી છે.  

    (D)(૧)  સામાિાળા િીજ કંપિીિા જિાબિા પેરા િ.ં૩.૩(g) િી સામે અરજદારે 
Distribution License Regulation,2004, Section 35(1) તથા Supply 

Code Regulations-2015, Section 6.1 મા ંદશાાિેલ જોગિાઈિે ધ્યાિે લેિા 
અરજ કરી.  

        (૨)  અરજદારે જુિ,૨૦૧૫ મા ં િીજ જોડાણમા ં િીજભાર િિારો ૩.૫ થી ૬ હક.િોટ 
કરાિેલ છે. આ િીજ જોડાણ આપતી િખતે સામાિાળા િીજ કંપિીએ ઉપયુાક્ત 
પેરા િ.ં D(1) મા ંદશાાિેલ જોગિાઈ મજુબનુ ંમીટર સ્થાવપત કરીિે િીજ જોડાણ 
ચાલ ુ કરિાિી સામાિાળા િીજ કંપિીિી ફરજ હતી, પરંત ુ સામાિાળા િીજ 
કંપિીએ સદર જોગિાઈનુ ંપાલિ કરેલ િથી.  
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       (૩) મીટર અવિવિયમિી કલમ-૫૫ તથા Installation & Operation of meters 

Regulations,2006 મા ં જોગિાઈઓ સ્પષ્ટ દશાાિેલ છે, જે મજુબનુ ં મીટર 
સામાિાળા િીજ કંપિીએ મે,૨૦૧૭ મા ંસ્થાવપત કરેલ છે. એટલે કે મીટર અંગેિા 
કાયદા બિાિાયા બાદ ૧૧ િષા પછી કાયદાિી જોગિાઈ મજુબનુ ંમીટર સ્થાવપત 
કરેલ છે. સામાિાળા િીજ કંપિી મીટરિી ચકાસણી અિાર િિાર કરેલ હોિાનુ ં
જણાિે છે, પરંત ુજોગિાઈ મજુબનુ ંસાચ ુમીટર બદલેલ િથી. 

       (E)  સામાિાળા િીજ કંપિીએ પેરા િ.ં ૩.૩(i) મા ં દશાાિેલ જિાબ સામે અરજદારે 
જણાિેલ કે લેબોરેટરીમા ંમીટરિી ચકાસણી પક્ષકારોિી ગેરહાજરીમા ંથઈ શકે િહીં. 
તેમજ મીટર સામાિાળાિી લેબોરેટરીમા ંટેસ્ટ કરિામા ંઆિેલ હોઈ તેિે માન્ય રાખી 
શકાય િહીં. બને્ન પક્ષકારોિી હાજરીમા ં મીટર ટેસ્ટીંગ કરિાિી જોગિાઈ 
અવિવિયમમા ં કે રેગ્યલેુશિમા ં કે CEA Regulation, 2006 મા ં િથી એવુ ં
અરજદારનુ ંમાિવુ ંછે. સપ્લાય કોડ,૨૦૧૫ િા સેક્શિ ૬.૩૨ િો સામાિાળાએ ભગં 
કરેલ છે.  

         (F) સામાિાળા િીજ કંપિીિા પેરા િ.ં ૩.૩(j) સામે બને્ન પક્ષકારોિી ગેરહાજરીમા ં
મીટરિી ચકાસણી કરેલ છે, ત્યાર બાદ ૧૦૫ હદિસ પછી મીટર ચકાસણીિી િકલ 
સામાિાળા દ્વારા રજૂ કરિામા ં આિેલ છે. મીટર ચકાસણીિી લેબોરેટરી 
સામાિાળાિી હોિાથી ચકાસણી રીપોટા  પાછળથી ઉભો કરેલ છે, તેવુ ંઅરજદારનુ ં
માિવુ ંછે. આમ, સપ્લાય કોડ, ૨૦૧૫, સેક્શિ ૬.૩૩ િો ભગં કરિામા ંઆિેલ છે.  

     (G)(1) સામાિાળા િીજ કંપિીિા પેરા િ.ં ૩.૩(k) સામે ગ્રાહકો મીટરિી તાવંત્રક બાબતોથી 
કે તે અંગેિી જોગિાઈઓથી માહહતગાર હોતા િથી, જેથી તે અંગેિી ફહરયાદ કરી 
શકતા િથી. 

         (2) અરજદારનુ ં મીટર તથા બોક્ષ સામાિાળા િીજ કંપિીએ અરજદારિા locking 

point થી બહારિી બાજુ મકેૂલ છે તેમજ મીટર બોક્ષ, Distribution Code, 

2004, Section 12.1 મજુબ મીટરમા ંચેડા ંિ કરી શકાય તેિા તાળાબિં યહુકત 
સાથેન ુિથી. કંપિીએ મીટર બોક્ષ પર સીલ મારેલ છે. અરજદાર સદર યવુિટ પર 
સતત હાજર રહતેા િથી તથા રાત્રી દર્યાિ પણ કોઈ હાજર રહતે ુિથી. જેથી આ 
સમયે, મીટર બોક્ષ તાળાબિં યકુ્ક્ત સાથેન ુિ હોઈ, કોઈ પણ અવિચ્છછત વ્યક્ક્ત 
અરજદારિી ગેરહાજરીમા ંઅરજદારિે હરેાિ કરિા મીટર સાથે ચેડા ંકરી શકે છે, 

અિે તે સમયે સામાિાળા િીજ કંપિી અરજદાર પાસેથી penalty િસલૂી શકે છે. 
જેથી સામાિાળા િીજ કંપિીએ Distribution Code Regulation,2004, 

Section 12(1) િી જોગિાઈ મજુબનુ ં બોક્ષ લગાિેલ િ હોઈ, તથા બોક્ષ 
અરજદારિા locking point થી બહાર હોિાિા કારણે મીટરમા ંચેડા ંથયેલ જોિા 
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મળે તો તે અંગે અરજદારિી જિાબદારી રહશેે િહીં તે અંગે વિણાય કરિા અરજદારે 
વિિતંી કરી. 

      (H)   અરજદારે મખુ્ય અરજી ઉપરાતં િીચે મજુબિી દાદ માગંી. 
             (i)  સામાિાળા િીજ કંપિીએ Distribution Code Regulation,2004, Section 

7.4.6 and 7.4.7 નુ ંઅપાલિ કરેલ છે, તે અંગે વિણાય લેિા વિિતંી કરી. 
            (ii) સામાિાળા િીજ કંપિીએ GERC Electricity Supply Code & Related 

Matters Regulations, 2015, Section 6.1 and 6.41 નુ ંઅપાલિ કરેલ છે, 
તે અંગે વિણાય લેિા વિિતંી કરી. 

           (iii) GERC, Electricity Distribution License Regulations, 2004, Section 

35(1) નુ ંિીજ કંપિીએ અપાલિ કરેલ છે, તે અંગે વિણાય લેિા વિિતંી કરી.         
3.0. Respondent has represented the case as under. 

3.1. Present appeal of Appellant is for stop meter assessment pertaining to 

service no.728621 and violation of various GERC Regulations. It is 

submitted by Respondent that all averments and contentions raised are 

not true and not admitted by Respondent. 

3.2. Relevant facts of the case submitted as under: 

(a) Premises of Appellant is situated at 36, Gujarat grain market, opp. 

Anupam cinema, khokhara, Ahmedabad-8 having electric service 

no. 728621 with sanction load of 6.0 KW under 3phase Non-

Residential tariff category. 

(b) At the time of random checking of meter by vigilance department 

on 05.05.2017, Meter has been changed and box sealed due to 

meter found stopped. Meter change report was given to Appellant 

on same day. 

(c) On 12.05.2017, Meter has been checked by Meter testing 

laboratory and Meter counter stopped found, Appellant was not 

present at the time of meter checking at laboratory. 

(d) Respondent has carried out stop meter assessment as per supply 

code of GERC Clause No. 6.58 for 180 days on 15.06.2017 as per 

succeeding period due to preceding average not found. Vide letter 

dated 17.06.2017, appellant was intimated for stopped meter 

assessment. 
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(e) Representative of appellant, Mr. Yogendra Agrawal visited at 

Amaraiwadi zonal office of Respondent and explained him 

regarding the assessment of meter and recommend for providing 

any evidence regarding condition of working and/or occupancy of 

concern premises during the assessment period as per the Supply 

Code Clause No.6.58. Then appellant has provided evidence about 

the power consumption stating that the appellant has started 

using premises from 07.05.2017 which is after the date of 

replacement of Meter i.e.05.05.2017. 

(f) Respondent had taken MRI data of newly installed meter and 

found that 25units consumption was recorded on 05.05.2017. 

Therefore, evidence provided by Appellant stating usage of 

premises from 07.05.2017 is not considered. 

(g) On 03.08.2017, Appellant has approached before CGRF vide Case 

No. 46/2017 and CGRF has heard the appellant on 18.08.2017, 

24.08.2017 and 22.09.2017. On 16.10.2017, forum has issued an 

order. Aggrieved by the forum order, Appellant has filed the present 

representation before ombudsman. 

3.3.     (a) The contents of Para 2.3 (C-1) of Appellant are denied. Respondent 

has duly provided Para-wise reply on 17.08.2017, 07.09.2017, 

21.09.2017 and 28.09.2017. It is stated that CGRF has authority 

to proceed further on the basis of material available on record as 

per Notification No. 2/2011 Clause No.2.35. 

(b) The contents of Para 2.3 (C-2) of Appellant are out of purview of 

Respondent. 

(c) The contents of Para 2.3 (C-3) of Appellant are denied by 

Respondent. 

As per clause no.6.54(5), Respondent company prints the name of 

center or sub-zone of the distribution licensee and also prints 24*7 

helpline number on each and every electricity bill, so that 

customers are aware about their respective service centers. 

As per clause no.6.54(9), Respondent company prints the note on 

bill mentioning the status of Meter i.e. Meter not accessible-

closed/Meter showing Nil consumption. 
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As per clause no.6.54(10), Regular Bill do not have any notes 

however for the accessed bill or provisional bill, particular bill 

contain the specific note with reason. 

As per clause no.6.54(14), Final Meter reading with reading date 

has been clearly shown in electricity bill. 

(d) In reply to Para 2.3 (C.3.1), It is humbly submitted by the 

Respondent that language use in electricity bill is bilingual (i.e. 

Gujarati and English), however, meter status and billing status are 

applicable to very minimal customers for which this type of 

customized notice is printed in English language due to software 

limitations. That does not absolve the Appellant for assessment of 

stopped Meter. 

(e) The Contents of Para 2.3 (C.3.2) of Appellant are denied. It is stated 

that as per the policy of company defective meter are replaced 

within three working days which is very much inside the 15 days 

provision as per SOP Regulation 2006 Section 8.1(b). 

In this case It should be noted that during Dec.’16 there was no 

intimation from appellant regarding defective meter to 

Respondent. However, Respondent has observed nil consumption 

in meter and as explained in above, customized notice was printed 

in bill with information that “Please intimate if power is being 

consume to rectify the defective Meter.” During May-2017, Routine 

Meter checking from vigilance department of Respondent it was 

found to be stop meter and immediately replaced the Meter and 

Meter change report given to Appellant. 

(f) The Contents of Para 2.3 (C-4) of Appellant are denied because said 

Meter was inspected by Respondent in past on dated 14.12.2012, 

07.06.2013, 10.03.2016 during which Meter found OK and on 

05.05.2017 while routine inspection Respondent has suspected 

meter to be defective hence replaced immediately on site which 

shows periodically inspection made by Respondent. 

(g) The Contents of Para 2.3 (C-5) of Appellant are denied because 

Mass meter replacement drive is ongoing activity and looking to 

the volume of the meter replaced it is expected to continue further 
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in upcoming years. Therefore, appeal of Appellant is baseless and 

delusional in nature which has actually nothing to do with result 

of Meter testing laboratory report for which Respondent cannot 

held responsible. 

(h) The Contents of Para 2.3 (C-6) of Appellant are denied as described 

in above Para 3.3 (f). 

(i) In reply to the Contents of Para 2.3 (C-7) of Appellant, Respondent 

has stated that appellant was not remained present evenafter 

giving written date and now appellant submit that laboratory 

report has signed by laboratory officer only. Signing by two or three 

different person will not have any bearing on meter testing result. 

(j) In reply to the Contents of Para 2.3 (C-8) of Appellant, Respondent 

submitted that report of meter testing is handed over to appellant 

which is the same report as on the date of testing. Delay in 

submitting report does not change the testing result. 

(k) The Contents of Para 2.3 (C-9) of Appellant are denied because 

Appellant have not proved any defect in the meter on account of 

temperature. It is submitted that Respondent is dealing with more 

than 18lakhs consumers at Ahmedabad and no such complain has 

been received or has been adverse observation as alleged. 

3.4. In light of the above submission, Present appeal is devoid of Merits and 

is liable to be dismissed.  

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

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આિારે િીચે મજુબિા વિણાય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. અરજદારનુ ંમીટર સામાિાળાિા Vigilance Squad દ્વારા ચકાસણી દર્યાિ બિં માલમુ 

પડતા ંશીટ િ.ં૧૦૪૨ મજુબ તા. ૦૫.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજ અરજદારિી હાજરીમા ંબદલિામા ં
આિેલ.  

 
 

મીટરિી વિગત િીચે મજુબ છે. 
Particulars Old meter New meter 

Make GENUS L&T 

Meter No. 1472652 6933870 
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Size of meter 10-40A 10-60A 

Meter reading 10104.00 00005 

Revolution 1600 Imp./Unit 450 Imp./Unit 

Type of Meter   WC(3Ph.4W) 

 
િીજ મીટર બદલતી િખતે દશાાિેલ િીજભાર: ૬.૪૮ હક.િોટ છે., જ્યારે િીજબીલ મજુબ 
અરજદારિો કરારીત િીજભાર ૬ હક.િોટ દશાાિેલ છે .  
સદર મીટરિા તપાસણી અહિેાલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે, મીટરિી િધ ુ ચકાસણી અથે  
તા.૧૦.૦૫.૨૦૧૭, તા.૧૧.૦૫.૨૦૧૭ અથિા તા.૧૨.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજ અરજદારિે 
લેબોરેટરીમા ં હાજર રહિેા જણાિેલ છે, પરંત ુઅરજદાર સદર તારીખે હાજર િ રહતેા ં
સામાિાળા દ્વારા તા.૧૨.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજ મીટરિી ચકાસણી અરજદારિી ગેરહાજરીમા ં
કરિામા ંઆિેલ છે. મીટર લેબોરેટરીિા મીટર ચકાસણી અહિેાલ મજુબ મીટર counter 

stop જોિા મળેલ છે તથા મીટરમા ં િીજ ગેરરીતી જણાયેલ િથી. મીટરિી accuracy 
બરાબર માલમુ પડલે છે.  

૪.૨. સામાિાળા દ્વારા અરજદારિા ગ્રાહક િ.ં૭૨૮૬૨૧ િા બિં/ ક્ષવતયકુ્ત મીટરિી આકારણી 
ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગિા સપ્લાય કોડ,૨૦૧૫િા વિયમિ િ.ં૬.૫૮ મજુબ કરિામા ં
આિેલ છે.  

આકારણીિો સમયગાળો તા.૦૬.૧૧.૨૦૧૬ થી તા.૦૪.૦૫.૨૦૧૭ (180 days). 

મીટર બદલ્યા તા.૦૫.૦૫.૨૦૧૭. 
સરેરાશ માવસક યવુિટિી ગણતરીિો સમયગાળો: તા.૦૬.૦૫.૧૭ થી તા.૧૦.૦૬.૧૭. 
સરેરાશ માવસક િીજ િપરાશ: ૧૨૨૧.૬ યવુિટ. 
અંદાજીત િીજ િપરશ:       ૭૩૨૯ યવુિટ  
આકારણી મજુબ ચાર્જ કરિાિા યવુિટ: ૭૩૨૯–૦(િપરાયેલ િીજ યવુિટ) = ૭૩૨૯ યવુિટ   
આકરણીિી રકમ: રૂ. ૫૩૫૮૨.૦૪.  
સપ્લાય કોડ,૨૦૧૫, સેક્શિ ૬.૫૮ મજુબ ખામીયકુ્ત/ બિં મીટરિા કેસમા ં લબલ તૈયાર 
કરિાિી જોગિાઈ િીચે મજુબ છે.  
Section 6.58: 
“In case of defective/stuck/stopped/burnt meter, the consumer shall be billed on the basis 

of average consumption of the past three billing cycles immediately preceding the date 

of the meter being found/reported defective. In case sufficient data are not available then 

average consumption during two/ three billing cycles of succeeding period may be 

considered. These charges shall be leviable for a maximum period of three billing cycles 

only. 

Provided that any evidence provided by consumer about conditions of working and/or 

occupancy of the concerned premises during the said period(s), which might have had a 

bearing on energy consumption, may be considered by the licensee.”  
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સામાિાળા દ્વારા સદર કેસમા ંબિં/ ખામીયકુ્ત મીટરિી આકારણી મીટર બદલ્યા બાદ િિા 
મીટરમા ંિોંિાયેલ સરેરાશ માવસક િીજ િપરાશિા આિાર પર કરેલ છે, જે અવિકતમ ત્રણ 
લબલીંગિી અિિી મજુબ ૧૮૦ હદિસિા સમયગાળા માટે કરેલ છે. અરજદારિે આપિામા ં
આિેલ ખામીયકુ્ત મીટરિા િીજબીલોમા ં હડસે્બર,૨૦૧૬, ફેબ્રઆુરી,૨૦૧૭ તથા 
એપ્રીલ,૨૦૧૭ દર્યાિ ‘૦’ િીજ િપરાશિા િીજબીલો આપિામા ંઆિેલ છે. આમ, સદર 
સમયગાળા દર્યાિ ખામીયકુ્ત/બિં મીટરમા ં િીજ િપરાશ િોંિાયેલ િ હોઈ તે 
સમયગાળા દર્યાિ માટે સદર ઉપયુાક્ત વિયમિ મજુબ િીજલબલિી આકારણી કરી અિે 
તે સદંભામા ંઅરજદારિે સબંવંિત પરુાિા રજૂ કરિા મોકો પણ આપેલ છે. બને્ન પક્ષકારો 
દ્વારા સદર િીજ જોડાણિા િીજ િપરાશિા મીટર બદલ્યા અગાઉિા િીજ િપરાશિે લગતા 
પરુાિા રજૂ કરાયેલ િથી, તેિા સજંોગોમા ંસદર કાયાિાહી કલમ ૬.૫૮ અન્િયે સસુગંત 
જણાય છે. 

૪.૩. ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ દ્વારા પ્રકાવશત િીજ પરૂિઠા સહંહતા જાહરેિામા િ.ં૪, િષા 
૨૦૧૫ િી કલમ િ.ં ૬.૫૪(૫) અંગે રજૂઆત મજુબ િીજ લબલમા ંસમાવિષ્ટ માહહતી અંગેિી 
છે.  
કલમ ૬.૫૪(૫): “જ્યાથંી જોડાણ કરાત ુ ં હોય તે થાભંલા િબંર/પેટા-વિભાગ કે કેન્રનુ ં   
િામ”. 
જે અંગે સામાિાળાએ જણાિેલ છે કે િીજલબલમા ંસામાિાળા િીજ કંપિીિી ઓહફસ અથિા 
sub-zone office અિે ૨૪ x ૭ હલે્પ લાઈિ િબંર, દરેક લબલમા ંદશાાિિામા ંઆિે છે.  
અરજદારે સામાિાળા િીજ કંપિીિા જુલાઈ, ૨૦૧૨િા િીજબીલિી િકલ રજૂ કરી જણાિેલ 
કે જે તે સમયે િીજ પરૂિઠો પરુો પાડતા Sub-station Code અિે સબ-સ્ટેશિિી વિગતો 
દશાાિિામા ં આિતી હતી, જે હાલમા ં સામાિાળા દ્વારા આપિામા ં આિતા વિજલબલમા ં
દશાાિિામા ંઆિતી િથી, જેથી િીજ પરૂિઠો બિં રહિેાિી સામાિાળાિી સમાચાર પત્રમા ં
આપેલ િોટીસ અન્િયે અરજદાર/ ગ્રાહક સદર વિગતોિા અભાિે િીજ પરૂિઠો બિં રહિેા 
અંગે જાણકારી પ્રાપ્ત કરી શકતા િથી. અરજદારિી સદર રજૂઆત કલમ ૬.૫૪(૫) મા ં
દશાાિેલ જોગિાઈ સાથે સસુગંત જણાય છે. જેથી સામાિાળાિે આ સાથે સલૂચત કરિામા ં
આિે છે કે  અરજદાર/ ગ્રાહકિે આપિામા ંઆિતા ંિીજલબલમા ંસદર માહહતી સ્પષ્ટપણે 
દશાાિિી.  

૪.૪. ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ દ્વારા પ્રકાવશત િીજ પરૂિઠા સહંહતા જાહરેિામા િ.ં૪, િષા 
૨૦૧૫ િી કલમ ૬.૫૪(૯) અિે (૧૦) િી જોગિાઈ િીચે મજુબ છે.  
૬.૫૪(૯): “મીટરિી ક્સ્થવત ( બરાબર/ખામીયકુ્ત/અપ્રાપ્ય ).”  
૬.૫૪(૧૦): “લબલિી ક્સ્થવત (વિયવમત/આકારેલ/કામ ચલાઉ લબલ કારણ સાથે).” 
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અરજદાર તથા સામાિાળા દ્વારા રજૂ કરાયેલ િીજલબલોિે ધ્યાિમા ંલેતા ંસામાિાળા િીજ 
કંપિી દ્વારા િીજલબલમા ં મીટરિી ક્સ્થવત દશાાિેલ િથી, પરંત ુ અરજદારિે આપિામા ં
આિેલ ખામીયકુ્ત િીજલબલોિા સમયગાળા,એટલે કે હડસે્બર,૨૦૧૬થી એપ્રીલ,૨૦૧૭ િા 
િીજલબલમા ંિીચે મજુબિી Note દશાાિેલ છે.  
“Your meter has recorded NIL consumption. Please intimate if power is 
being consumed to rectify defective meter”. 

તદુપરાતં િીજલબલિી ક્સ્થવત પણ િીજલબલમા ંદશાાિિામા ંઆિેલ િથી.  
૪.પ. પેરા િ.ં ૨.૫(B)(૨) મા ંકરેલ અરજદારિી રજૂઆત મજુબ મીટર ખમીયકુ્ત છે કે કેમ તે 

સામાિાળા િીજ કંપિીિી ફરજમા ંઆિે છે. સાથે સાથે કલમ િ.ં૬.૩૯ િે ધ્યાિે લેિામા ં
આિે તો મીટર બિં થઈ ગયાનુ ંકે રેકોડીંગ િહીં કરત ુ ંહોિાનુ ંધ્યાિમા ંઆિે તો એ અપેલક્ષત 
છે કે તરત ગ્રાહક પરિાિેદારિે જાણ કરે. હાલિા કેસમા ંસામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા 
અરજદારિે હડસે્બર, ૨૦૧૬ થી એપ્રીલ, ૨૦૧૭ િા િીજલબલમા ં ‘શનૂ્ય’ િપરાશિા 
િીજલબલો આપિામા ંઆિેલ છે જે દર્યાિ સદર િીજલબલોમા ં ‘શનૂ્ય’ િીજ િપરાશિી 
િોંિણી અંગે અરજદારે સામાિાળાિે કોઈ પણ પ્રકારિી જાણ કરેલ િથી.  

૪.૬. ગજુરાત િીજ વિયતં્રક આયોગ દ્વારા પ્રકાવશત િીજ પરૂિઠા સહંહતા જાહરેિામા િ.ં૪, િષા 
૨૦૧૫ િી કલમ ૬.૫૪(૧૪) મજુબ “આખરી મીટર િાચંિ, તારીખ સાથે” અરજદારે રજૂ 
કરેલ Annexure B.4.1, B.4.2, B.4.3 િા િીજલબલમા ંમીટર િાચંિિી તારીખ તથા 
મીટરનુ ંહાલનુ ંરીડીંગ તથા મીટરનુ ંપાછળનુ ંરીડીંગ દશાાિેલ છે. મીટરનુ ંઆખરી િાચંિ, 

એટલે કે જે તે િીજલબલીંગ સમયે મીટર રીડર દ્વારા િોંિિામા ંઆિેલ મીટર િાચંિિે  
ગણી શકાય. આ સજંોગોમા ંસામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા કલમ ૬.૫૪(૧૪) મજુબિી માહહતી 
િીજલબલમા ંદશાાિેલ હોઈ, અરજદારિી સદર રજૂઆત તથ્ય િગરિી છે.                 

૪.૭. અરજદારિી પેરા િ.ં ૨.૩(C.3.2)અન્િયેિી રજૂઆત અંગે સામાિાળા દ્વારા ક્ષતીયકુ્ત મીટર 
૧૫ હદિસિી અંદર બદલિાિી જોગિાઈ હોિા છતા ં મીટર બદલિામા ં આિેલ િથી. 
અરજદારિી રજૂઆત મજુબ હડસે્બર,૨૦૧૬ મા ંમીટર ખામીયકુ્ત અંગેિી જાણ થયેલ છે. 
જ્યારે સામાિાળા દ્વારા રજૂ કરાયેલ જિાબ અન્િયે અરજદારનુ ંસદર મીટર Vigilance 

Team દ્વારા Random checking દર્યાિ િીજ િપરાશ િોંિત ુ િ હોઈ 
તા.૦૫.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજ મીટર બદલિામા ંઆિેલ છે. ઉપયુાક્ત સજંોગોમા ંસામાિાળા 
િીજ કંપિી અરજદારિા સ્થળ પર સ્થાવપત મીટર ખામીયકુ્ત છે તે અરજદારિા કહિેા 
પ્રમાણે હડસે્બર, ૨૦૧૬ મા ંજાણી શકેલ િથી. SOP Regulation 8.1 િી જોગિાઈ િીચે 
મજુબ છે.  
8.1:  “The licensee shall regularly inspect, check and test the 

meters. However the periodicity of such inspection shall not be 
less than that as may be provided by the Central Electricity 
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Authority in their Regulations on installation and operation of 
the meters.   

(b)  If during inspection, checking and testing, any meter or metering 
system, is found to be defective (e.g. stuck up, running slow, fast, creeping 
or improperly recording or not functioning according to the specifications), 
the licensee shall inform the consumer and replace the meter within 15 days 
of inspection, checking/ testing.”    
 

ઉપયુાક્ત જોગિાઈ મજુબ સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા તેઓિા પેરા િ.ં ૩.૩(e)  
મા ં જણાવ્યા મજુબ ખામીયકુ્ત મીટરિી જાણ થતા ં હદિ ૧૫ મા ં િીજ મીટરિે 
બદલિાિી કાયાિાહી કરિામા ંઆિે છે. અરજદારિા હાલિા કેસમા ં પણ િીજ 
જોડાણિી ચકાસણી દર્યાિ તા.૦૫.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજ િીજ મીટર બદલિામા ં
આિેલ છે, જે િીજ મીટરિે સામાિાળાિી લેબોરેટરીમા ંચકાસણી દર્યાિ meter 

counter stop મીટર ખામીયકુ્ત માલમુ પડલે છે.  
૪.૮. અરજદારે Supply Code Regulation,2015, Section 6.26 તથા 6.27 િે ધ્યાિે લઈ 

મીટરનુ ંપરીક્ષણ તથા પરીક્ષણ પરીણામોિી જાળિણી તથા તેિા પરુાિાઓ સામાિાળાએ 
રજૂ કરેલ િ હોઈ, સામાિાળાિી રજૂઆતિે માન્ય િ રાખિા અરજ કરેલ છે . 

 સામાિાળાએ પેરા િ.ં૩.૩(f) મા ંજ્ણાિેલ છે કે  સદર મીટરિી ચકાસણી કરેલ છે પરંત ુતે 
અંગેિા પરુાિા રજૂ કરેલ િથી. િીજ સ્થાપિ પરિા મીટરિી તપાસણીિા પરુાિાિી 
જાળિણી કરિાિી જોગિાઈનુ ંપાલિ કરિા સામાિાળાિે સલૂચત કરિામા ંઆિે છે.   

 CEA Installation and Operation of Meters Regulations, 2006, Standard for 

Consumer meter િી જોગિાઈિો ઉલ્લેખ કરેલ છે, તથા જણાિેલ છે કે અરજદારિા 
િીજ સ્થાપિ પરનુ ંિીજ મીટર િષા ૨૦૦૧ મા ંસ્થાવપત કરેલ છે તથા સદર Regulation 

2006 િી જોગિાઈ હોિા છતા ંમે,૨૦૧૭ સિુી મીટર બદલિામા ંઆિેલ િથી, જે અન્િયે 
સામાિાળા િીજ કંપિીએ જણાિેલ છે કે Mass meter replacement િી કાયાિાહી  
રેગ્યલેુશિિી જોગિાઈ મજુબ કરિામા ંઆિે છે, તથા આિા િીજ સ્થાપિ પર િીજ મીટર 
સ્થાવપત કરિા અંગે િીજ ગ્રાહકોિી સખં્યા ઘણી િધ ુહોઈ આ કાયાિાહી િીજ કંપિી દ્વારા  
સતત ચાલતી રહ ેછે, જે બાબત ક્સ્િકારિા યોગ્ય છે.   

૪.૯. CEA Regulation, Installation and Operation of Meters Regulations, 2006, 

Section 18.2 મા ંદશાાિેલ જોગિાઈ મજુબ સામાિાળા દ્વારા ગ્રાહકોિા મીટરિી ચકાસણી 
સ્થળ પર at least once in a five year કરિાિી જોગિાઈ અન્િયે કાયાિાહી હાથ િરિી 
જોઈએ.  

૪.૧૦. અરજદારિી પેરા િ.ં ૨.૩(C-7) and  2.3(C-8) િી રજૂઆત અંગે ગજુરાત વિયતં્રક 
આયોગિા સપ્લાય કોડ,૨૦૧૫િા વિવિયમ ૬.૩૨ અિે ૬.૩૩ િી જોગિાઈ િીચે મજુબ છે.  
6.32. The consumer/ authorized representative present during testing will sign the test 

report as a token of witness. In case the consumer / authorized representative is 
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not present, the licensee’s representative and the testing laboratory official shall 

sign on the test report. 

6.33.  The licensee shall dispatch the test report to the consumer, to be received under 

acknowledgment, within 2 working days of the date of testing. In case of faulty 

meter, rectification for a maximum period of six months or from the date of last 

testing, whichever is shorter, on the basis of the test report, shall be adjusted in 

the subsequent bill. 

 

અરજદારિા સદર કેસમા ંિીજ મીટરિી લેબોરેટરીમા ંચકાસણી િખતે અરજદાર કે તેમિા 
પ્રવતવિવિ હાજર રહલે િથી. સામાિાળા દ્વારા અરજદારિે મીટર બદલીિે આપિામા ંઆિેલ 
મીટર અહિેાલિી િોટીસમા ંઅલગ અલગ ત્રણ તારીખ દશાાિી સદર મીટરિા પહરક્ષણ 
માટે સામાિાળાિી લેબોરેટરીમા ં હાજર રહિેા જણાિેલ છે, જેમા ં અરજદાર કે તેમિા 
પ્રવતવિવિ હાજર રહલે િથી. લેબોરેટરીિા પહરક્ષણ અહિેાલમા ંLab representative and 

Assistant Manager દ્વારા સદર મીટરનુ ંપહરક્ષણ કરીિે તેમિી સહી કરિામા ંઆિેલ છે, 

પરંત ુસદર લેબોરેટરીિો અહિેાલ મીટર પહરક્ષણિી તારીખથી બે હદિસમા ંઅરજદારિે 
મોકલિામા ંઆિેલ િથી. આથી સામાિાળાિે સચૂિા આપિામા ંઆિે છે કે સદર ઉપયુાક્ત 
જોગિાઈનુ ંપાલિ કરિા જે તે અવિકારી/વિભાગિે સલૂચત કરે.   

૪.૧૧. અરજદારિી મીટર બોક્ષ અંગેિી ફહરયાદ અંગે રજૂ કરેલ Distribution Code,2004, 

Clause No. 12.1 િીચે મજુબ છે.   
 12.0: Metering cubicles: 
 12.1: The metering for 230V single phase supply shall be provided on a 

suitable board, located in such a place protected from sun and rain and 
shall be in a convenient position for taking readings. The terminals of the 
meter shall be made tamper-proof and sealed. For 400 volts three phase 
supply, the meters and associated metering equipment including 
connections shall be enclosed in a suitable tamper-proof box. The 
tamper-proof box shall be of sufficient strength and design with locking 
and sealing devices and shall have adequate provision for heat dissipation 
with the required electrical clearances. The design shall permit readings 
to be taken without access to the meter or its connections. 

 

 અરજદારિી સદર રજૂઆત પરત્િે મીટર બોક્ષમા ં હિાિી અિર જિર રહ ે તે રીતે 
ventilation system provide કરેલ િથી, જેિા કારણોસર મીટર ખામીયકુ્ત થઈ શકે છે 
તે અંગેિી પરૂતી સાલબતી અરજદારે રજૂ કરેલ િથી.  તેમજ સામાિાળા દ્વારા તેઓિા હયાત 
િીજ સ્થાપિ પરિા ૧૮ લાખ કરતા ંિિારે િીજ જોડાણોમા ંસ્થાવપત કરેલ મીટરો અંગે 
સદર પ્રકારિી ફહરયાદ સામાિાળાિે મળેલ િથી. આ સજંોગોમા ંઅરજદારિી રજૂઆત 
ક્સ્િકારિી કેટલે અંશે વ્યાજબી ગણી શકાય.  

 સામાિાળાિે સલૂચત કરિામા ંઆિે છે કે સદર ઉપયુાક્ત જોગિાઈ મજુબ અરજદારિા િીજ 
સ્થાપિ પર મીટરીંગ સીસ્ટમ સ્થાવપત કરેલ છે કે કેમ તેિી ખાતરી કરી અરજદારિી પેરા 
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િ.ં ૨.૩(C-9) તથા ૨.૫(G)(2) મા ંરજૂ કરેલ સમસ્યાનુ ંવિરાકરણ કરે. આ સાથે ગજુરાત 
િીજ વિયતં્રણ આયોગ કલમ ૬.૧૪ મજુબ ગ્રાહક મીટર MCBs/ELCB િગેરે તેિા 
મકાિમા ં સ્થાવપત કરાયા હોય તો તેિા સલામત કબજા માટે ગ્રાહક જિાબદાર ગણાશે. 
ગ્રાહક મીટરમા ંકોઈ ખામી અકસ્માત સમસ્યા ધ્યાિમા ંઆિે તો તરત પરિાિેદારિે તેિી 
જાણ કરશે. 

૪.૧૨. Distribution License Regulation 2004, જે ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ દ્વારા 
પ્રકાવશત કરિામા ંઆિેલ છે. જેમા ંLicense િી જે તે સામાન્ય શરતોિો ભગં સામાિાળાએ 
કરેલ છે કે કેમ તે ગ્રાહકફહરયાદ વિિારણ ફોરમ અિે લોકપાલ વિવિયમો,૨૦૧૧, જાહરેિામા 
િ.ં૨, િષા ૨૦૧૧ મજુબ વિદ્યતુ લોકપાલ અરજદારિી રજૂઆતિા પેરા િ.ં૨.૪(૨) અંગે કોઈ 
ન્યાય/વિણાય લઈ િ શકે.  

૪.૧૩. અરજદારે તેઓિી રજૂઆતિા પેરા િ.ં ૨.૫(B)(૪) મા ંદશાાિેલ છે કે એવપ્રલ,૨૦૧૭ થી 
મે,૨૦૧૭ નુ ં assessment થિાપાત્ર છે. સામાિાળા દ્વારા assessment bill મા ં
અરજદારિે તેઓિા િીજ િપરાશ અંગેિા જે તે પરુાિા રજૂ કરિા જણાિાયેલ છે, પરંત ુ
ત્યારબાદ ફોરમ દ્વારા સદર ખામીયકુ્ત મીટરિા assessment bill િે માન્ય રાખેલ છે. આ 
સજંોગોમા ં અરજદારિે આપિામા ં આિેલ ખામીયકુ્ત મીટરનુ ં assessed bill વિયત 
જોગિાઈ મજુબનુ ંહોઈ, આ બીલિી રકમ અરજદાર પાસે િસલુિાપાત્ર છે.    

૪.૧૪. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૧૩ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૧૫. ખચા અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૧૬. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
    
 
         (હદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૨૦.૦૧.૨૦૧૮. 


