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!જુરાત િવ)તુ િનય-ંક આયોગ 

િવ)તુ લો3પાલ, !જુરાત રા5ય, 

પોલીટ83નીક 39પાઉ;ડ, બેર8ક ન.ં3, ?બાવાડ@, 

 અમદાવાદ-380015  

     સમE 

        ક8સ ન.ં83/2019  
 

અરજદાર : મે. લોગાસ કોપ*ર,શન, 
                          ૪૦૪/બી, સૌ4ય કો46લે7, ૫, ક9પના સોસાયટ;, 
                          નવરંગ>રુા પો@ટ ઓફ;સ પાછળ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯.    
રFૂઆત કરનાર: કોઈ હાજર ન રMુ.ં  
    

        િવHIધ 

સામાવાળા :  મેનેજર, 
   ટોર,Nટ પાવર Oલિમટ,ડ 
   બીજોમાળ, RSOુબOલ હાઉસ, શાહ>રુ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧. 
રFૂઆત કરનાર:  Shri Gaurang K. Shah, Manager, TPL, Ahmedabad 
 Shri Hiren Mehta, Executive, TPL, Ahmedabad           

   ::: રFૂઆત ::: 

1.0. અરજદાર,, ટોર,Nટ પાવર Oલિમટ,ડ, અમદાવાદના Vાહક ફWરયાદ િનવારણ ફોરમની ફWરયાદ 
ન.ં૧૩૮/૨૦૧૯ અNવયે અપાયેલ Zકુમ [માકં ૨૩૯૧ તા.૦૩.૦૮.૨૦૧૯ થી નારાજ થઈ અ^ે 
ર_ૂઆત કર,લ છે. b ર_ૂઆતને આ કચેર;ના ક,સ રd@ટર, દાખલ કર; ક,સ ન.ં૮૩/૨૦૧૯ થી 
નfધેલ છે. આ ક,સની hનુવણી તા. ૨૬.૦૯.૨૦૧૯ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

2.0. અરજદાર, નીચે jજુબ લેOખત ર_ૂઆત કર;. 
૨.૧. અરજદાર, તેમની @ક;મ Ambience, Near New Girish Coldrinks, 

Navrangpura, Ahmedabad jકુામે તૈયાર થયેલ છે, b કોમિશlયલ શો6સ/ ઓWફસો 
મળ; mુલ ૨૯ Sિુનટ તથા કોમન લીnટ તેમજ અNય હ,o ુમાટ, અરજદાર, mુલ ૩૦ નવા વીજ 
જોડાણ માટ, સામાવાળા વીજ કંપનીમા ંભરવાપા^ qદાજપ^ના નાણા ંભરપાઈ કર,લ છે, bના 
અrુસંધંાને સામાવાળાએ ઈલેtu;ક સબ-@ટ,શનની માગંણી કર,લ છે. સદર બાબતે અરજદાર, 
સામાવાળાના ફોરમમા ંર_ૂઆત કર,લ. 

૨.૨. અરજદારના Oબ9ડvગના આગળના ભાગે b w9ુલી જxયા છે તે તા.૨૫.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ 
અરજદારને બીy વધારાના ખાસ જમીન સપંાદન અિધકાર;ની કચેર; તરફથી નોટ;સ મળેલ 
તે અrસુાર અરજદારની @ક;મની આગળ જમીન ૩૧૪(એ) – ૯૪ ચો.મી., ૩૧૪(બી) – ૩૪ 
ચો.મી. અમદાવાદ મેuોર,લ {ોbtટના ઈ@ટ – વે@ટ કોર;ડોર ની હદમા ંસમાિવ|ટ થયેલ છે, 
bથી અરજદાર ઉપSુ}tત જxયાએ કોઈપણ yતrુ ંબાધંકામ અથવા તેનો ઉપયોગ કર, શક, તેમ 
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નથી તેમજ ઉપSુ}tત જxયામા ંઅરજદારનો હ~, વારસો રહ,તો નથી. સદર બાબતનો wલુાસો 
અરજદાર, વારંવાર કર,લ છે. તેમ છતા ંસામાવાળાએ અરજદારની ર_ૂઆત ર� કર,લ છે.  

૨.૩. મેગા {ોbtટ તરફથી પણ ટોર,Nટને નોટ;સ પાઠવતો પ^ મળેલ છે અને સામાવાળાને પણ 
મેઘા {ોbtટ તરફથી પ^ મોકલેલ છે. સામાવાળાને અરજદારની ર_ૂઆતમા ં કોઈ મેગા 
{ોbtટનો >રુાવો નથી એવી તેઓની ર_ૂઆત પણ ઉભી રહ,તી નથી, bની નfધ લેવા 
અરજદાર, અરજ કર;. 

૨.૪. અરજદાર સામાવાળા વીજ કંપનીને ઈલેtu;ક સબ-@ટ,શનને �યવ@થા માટ, જxયા આપી શક, 
તેમ નથી તે qગે સામાવાળાને લેOખતમા ંવારંવાર ર_ૂઆત કર,લ છે. સદર બાબતે ફોરમ �ારા 
સતંોષકારક Nયાય ન મળતા,ં અરજદાર, Nયાય મેળવવા અ^ે ર_ૂઆત કર,લ છે. 

૨.૫. અરજદારની Oબ9ડvગનો આગળનો Wહ@સો તથા અNય માજ�નની જxયામા ંમેuો @ટ,શનની સીડ;, 
લીnટ, એ@ક,લેટર, ર,ફ�dુ �મ તથા ફાયર સેnટ; માટ, મેuો ર,લ {ોbtટ એtવાયર તથા ર;ઝવ} 
કર,લ છે.  વળ; સબ-@ટ,શન ન jકૂવા માટ, મેગા {ોbtટ, પણ સામાવાળા વીજ કંપનીને 
તા.૧૯.૦૮.૨૦૧૯ ના રોજ પ^ લખેલ છે.  

૨.૬. અરજદાર તરફથી તા.૨૪.૦૯.૨૦૧૯ ના રોજ મળેલ ર_ૂઆત jજુબ તા. ૨૦.૦૯.૨૦૧૯ ના 
પ^ના અrુસંધંાને સામાવાળાના અિધકાર;�ીઓ અરજદારની સાઈટ પર �બ� આવેલ. મેગા 
(મેuો) તરફથી સામાવાળા વીજ કંપનીને મળેલ પ^ jજુબ અરજદારના Oબ9ડvગમા ંuાNસફોમ}ર 
jકૂવા માટ,ની કોઈ જxયા રહ,તી નથી તે વાત સાથે સહમત થતા,ં સામાવાળા વીજ કંપનીએ 
૩૦ વીજ જોડાણો ચા� ુકર; આપવાની ખા^ી અને બાહં,ધર; આપેલ છે. સદર બાબતે અરજદાર, 
જણાવેલ ક, જો ભિવ|યમા ંકોઈ કારણોસર મેગામાથંી એtવીઝેશન હટ; જશે અને અરજદારના 
Oબ9ડvગમા ંબીd કોઈ અડચણ ક, �કાવટ નહv હોય તો અરજદાર સામાવાળા કંપનીને જ�ર 
હશે તો uાNસફોમ}ર jકૂવા માટ,ની કાય}વાહ; કરશે. અરજદાર, તેમની ર_ૂઆત હાલ >રૂતી 
સામાવાળાની સાથે સમાધાનની �એ પાછ; ખ�ચેલ છે. 

૨.૭. અરજદાર, નીચે jજુબ દાદ માગી. 
(૧) અરજદારને તેમના Oબ9ડvગમા ંઆવેલ શો6સ / ઓWફસના નવા વીજ જોડાણો મળે તે 

માટ, સામાવાળાને Zકુમ કરવો.    
(૨) અરજદારની જ�Wરયાત jજુબ તથા યોxય સમયે કોમિશlયલ શો6સ / ઓWફસોને નવા 

વીજ જોડાણ સામાવાળા આપી શક,લ નથી bના કારણે અરજદારના Sિુનટોને wબૂ જ 
મોટ; નાણાકં;ય ખોટ ગયેલ છે તથા તેમની પેઢ;ની શાખને wબૂ જ મો�ુ rકુશાન 
થયેલ છે, brુ ંયોxય નાણાકં;ય વળતર સામાવાળા પાસેથી અપાવવા િવનિંત કર;.  

3.0. Respondent has represented the case as under. 

3.1. Appellant had approached CGRF for requirement of 30 No. of new 

connections with demanded load of 98 KW for commercial building 

without establishment of sub-station in his premises due to proposed 

GMRC Metro station in front margin of building. 
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3.2. CGRF issued the order dated 02.08.2019 for establishment of sub-

station in Appellant’s premises to release required load due to 

constraints in existing network and based on documents provided by 

Appellant. Appellant has not provided document of GMRC to CGRF. 

3.3. Appellant has filed appeal before Ombudsman for providing 30 No. of 

connections without establishment of sub-station in his premises. 

3.4. Vide letter dated 05.09.2019, Ombudsman informed both the parties 

for amicable settlement within seven days. 

3.5. On 30.08.2019 Respondent company received a letter from Gujarat 

Metro Rail Corporation (GMRC) Limited intimating not to execute any 

construction work in the margin space of premises of Appellant due 

to land acquired by them. 

3.6. As Appellant has no alternative location for establishment of sub-

station, Respondent company has decided to release the power of 

Appellant building from available existing network. 

3.7. Appellant has acknowledged the satisfaction and submitted 

withdrawal letter to office of Ombudsman.  

:::Lકુાદો::: 

4.0. અરજદાર, કર,લ લેOખત ર_ૂઆત તથા સામાવાળાની ર_ૂઆત અને ર_ૂ કરાયેલા દ@તાવેd 
>રુાવાઓને આધાર, નીચે jજુબના િનણ}ય ઉપર આ�ુ ં�.ં 

૪.૧. સામાવાળા વીજ કંપનીએ અરજદારને વીજ જોડાણ આપવાની કાય}વાહ; હાથ ધર,લ હોઈ પેરા 
ન.ં૨.૬ jજુબ અરજદાર, સામાવાળા વીજ કંપની સમ7ની હાલની ર_ૂઆત સમાધાન હ,ઠળ 
પાછ; ખ�ચવા િવનિંત કર;. સામાવાળા વીજ કંપનીએ પણ અરજદારને વીજ જોડાણ આપવા 
qગેની કાય}વાહ; હાથ ધર,લ છે. 

 સદર સજંોગોમા ંઅરજદારની હાલની ર_ૂઆત પરત ખ�ચવાની િવનિંત માNય રાખવામા ંઆવે 
છે. bથી અ^ેથી કોઈ Zકુમ કરવાનો રહ,તો નથી.          

૪.૨. ખચ} qગે કોઇ �કુાદો નથી. 
૪.૩. અરજદારની અરd/ર_ૂઆત આ સાથે ફ�સલ કરવામા ંઆવે છે. 
   
         (Wદલીપ રાવલ) 
         િવ�તુ લોકપાલ 
          �જુરાત રાRય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૩૦.૦૯.૨૦૧૯. 


