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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૧૦૧/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી ગોવિિંદભાઇ કરસિભાઇ દંતાણી 
૧૪૪/૧, ક્રિષ્ણિગર, િન્ડર પોઇન્ટ, ભારિી ટાિર પાસે, સી.ટી.એમ, 
અમરાઇિાડી, અમદાિાદ. 

  
રજૂઆત કરિાર: કોઇ હાજર રહ્ુ ંિહી.  

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : મેિેજર 
   ટોરેન્ટ પાિર લલવમટેડ 
   ઝોિલ ઓક્રિસ, અમરાઇિાડી, અમદાિાદ. 
 
રજૂઆત કરિાર: કોઇ હાજર રહ્ુ ંિહી. 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, ટોરેન્ટ પાિર લલવમટેડ, અમદાિાદિા ગ્રાહક િક્રરયાદ વિિારણ િોરમિી િક્રરયાદ 

િ.ં૪૮/૨૦૧૭અન્િયે અપાયેલ હકુમ િમાકં૨૨૩૧ તા.૧૨.૦૯.૨૦૧૭િા હકુ્મથી િારાજ થઈ અતે્ર 
રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં ૧૦૧/૨૦૧૭ થી 
િોંધેલ છે. 

૨.૦. અરજદારે િીચે મજુબ લેલખત રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે ૧૪૪/૧, ક્રિષ્ણિગર, િન્ડર પોઇન્ટ, ભારિી ટાિર પાસે, સી.ટી.એમ, અમરાઇિાડી, 

અમદાિાદ ખાતે દુકાિ ધરાિે છે તથા સદર દુકાિમા ંિીજ જોડાણ મેળિિા સામાિાળાિે અરજી 
કરી અિે તે અંગેન ુઅંદાજપત્ર ભરપાઇ કરેલ છે. 

૨.૨. સામાિાળાિા કમમચારીઓ દ્વારા ્ યવુિ. કોપોરેશિિી આર.ઓ. પરમીશિ માગેંલ, જે ગેરકાયદેસર 
છે. અરજદારિી દુકાિિા આગળિા ભાગે કાયદેસરિો ૨૦ફુટિો ઓટલો આિેલો છે, જેિે તોડી 
ગ્રાહક િ.ં ૧૩૧૪૧૨૦માથંી િીજ જોડાણ અપાિિા વિિતંી કરી, જે સદંભે નકુસાિ થયે રીપેરીંગ 
ખચમ અરજદારે ભોગિિા સમંતી દશામિી. 

૨.૩. અરજદારે તા.૧૦.૧૦.૨૦૧૭િા પત્ર દ્વારા સામાિાળાિી કચેરીિે ઉદે્દશીિે ્યવુિ. કોપોરેશિિી 
આર.ઓ. પરમીશિ મળી જતા ંકામ પણુમ થઇ ગયેલ હોઇ, હિે આગળ કોઇ કાયમિાહી કરિા 
માગંતા િથી તેમ જણાિેલ. 
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૩.૦. સામાિાળાએ િીચે મજુબ લેલખત રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર શ્રી ગોવિિંદભાઇ કરસિભાઇ દંતાણી દ્વારા તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૭િા રોજ સવિિસ 

િ.ં૧૦૦૪૫૩૭૩૨થી ૨ ક્રક.િોટ િીજભારનુ ંધધંાકીય હતે ુમાટેનુ ંિીજ જોડાણ મેળિિા અરજી 
કરેલ. 

૩.૨. સામાિાળા દ્વારા ્યવુિ. કોપોરેશિિી આર.ઓ. પરમીશિ મેળિિા તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૭િા રોજ 
અરજી કરિામા ંઆિેલ.જે સદંભમમા ંતા.૦૯.૧૦.૨૦૧૭િા રોજ ્ યવુિ. કોપોરેશિિી મૌલખક મજુંરી 
મળ્યા બાદ તા.૧૦.૧૦.૨૦૧૭િા રોજ સ્થળ કામ હાથ ધરિામા ં આિેલ અિે અરજદારિે 
લેખીતમા ંટેસ્ટ રીપોટમ  જમા કરાિા જણાિેલ. 

૩.૩. સામાિાળા દ્વારા તા.૧૨.૧૦.૨૦૧૭િા પત્રથી િવુિંીજ જોડાણ મેળિિાિી અરજદારિી અરજીિા ં
સદંભમમા ંતા.૧૦.૧૦.૨૦૧૭િા રોજિી અરજદારિી સમંતીપત્રિી િકલ રજુ કરી, જેમા ં જણાવ્યા 
મજુબ હાલિી રજુઆત અંગે કાયમિાહી િ કરિા અરજ કરેલ છે. 

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

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણમય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. અરજદારે સામાિાળાિે રજુ કરેલ પત્ર મજુબ અરજદાર દ્વારા સામાિાળા સાથે સદર િરીયાદ 

અંગે િીજ જોડાણનુ ં કામ પણુમ થયેલ હોઇ, િધ ુઆગળ કાયમિાહી કરિા માગંતા િથી, તેમ 
જણાિેલ છે. પેરા િ.ં૩.૧મા ંદશામવ્યા મજુબ અરજદારનુ ંિીજ જોડાણ સામાિાળા દ્વારા ચાલ ુકરી 
આપિામા ંઆિેલ છે, જેથી અતે્રથી કોઇ હકુમ િથી. 

૪.૨. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૧ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૩. ખચમ અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૪. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે િેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
    
 
 
         (ક્રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૦૧.૧૧.૨૦૧૭. 
 


