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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 

વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં૧૨/૨૦૧૭ 

અરજદાર : મે. હરિઓમ સ્ટેટબેંક ઓરિસિ કો.ઓ.હા. સોસાયટી લિ. 
   મહતેાપાકક , હીિાબાગ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ 

 

રજૂઆત કરિાર: કોઇ હાજિ િહ્યું નહી. 
વિરૂધ્ધ 

સામાિાળા : મેનેજિ શ્રી, 
   ટોિેન્ટ પાવિ લિમમટેડ,  

જ્યયલબિી હાઉસ, બીજો માળ, શાહપયિ, અમદાવાદ. 
 

રજૂઆત કરિાર: કોઇ હાજિ િહ્યું નહી. 
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અિજદાિે, ટોિેન્ટ પાવિ િીમીટેડ, અમદાવાદના ગ્રાહક િરિયાદ મનવાિણ િોિમના િરિયાદ નું. 
૯૨/૨૦૧૬ અન્વયે તા. ૧૦.૦૧.૨૦૧૭ ના િોજ અપાયેિ હયકમનો સામાવાળા દ્વાિા અમિ ન 
થયેિ હોઇ અતે્ર િજૂઆત કિેિ છે. જે િજૂઆતને આ કચેિીના કેસ િજીસ્ટિે દાખિ કિી કેસ 
નું.૧૨/૨૦૧૭થી નોંધેિ છે.  

૨.૦. અિજદાિે નીચે મયજબ િેલખત િજયઆત કિી. 
૨.૧. અિજદાિે વીજ જોડાણ મેળવવા તા.૦૮.૧૨.૨૦૧૬ ના િોજ િોિમમાું િરિયાદ કિેિ, જે િોિમ 

ધ્વાિા કેસ નું. ૯૨/૨૦૧૬થી નોંધવામાું આવેિ. સદિ કેસનો ચયકાદો િોિમ ધ્વાિા 
તા.૧૦.૦૧.૨૦૧૭ ના િોજ આપવામાું આવેિ, પિુંત ય િોિમના હયકમ મયજબ અિજદાિને વીજ 
જોડાણ આપવામાું આવેિ નહીં. 

૨.૨. અિજદાિ દ્વાિા અિજી નું. ૧૦૦૩૮૩૩૯૨ થી વીજ જોડાણ મેળવવા દાદ માુંગવામાું આવેિ,   
પિુંત ય સદિ અિજી સામાવાળા ધ્વાિા િદ્દ કિવામાું આવેિ. તા.૦૭.૦૧.૨૦૧૭ ના િોજ અિજદાિ 
દ્વાિા અિજી નું. ૧૦૦૪૧૯૫૦૭ થી વીજ જોડાણ મેળવવા સામાવાળાને અિજી કિવામાું આવેિ, 
જે સુંદર્કમાું સામાવાળા કુંપનીના પ્રમતમનમધ દ્વાિા તા.૦૯.૦૧.૨૦૧૭ ના િોજ સ્થળ તપાસણી 
કિવામાું આવેિ તે દિમ્યાન સામાવાળા કુંપનીના પ્રમતમનમધ દ્વાિા એક પત્ર અિજદાિને 
આપવામાું આવેિ, જે પત્રની મવગતો મયજબ અમિ કિવામાું આવેિ. તદ્દનયસાિ સામાવાળા 
કુંપની દ્વાિા તા.૨૫.૦૧.૨૦૧૭ ના િોજ અિજદાિ પાસેથી અિજી માુંગવામાું આવેિ, તે પણ 
અિજદાિે આપી દીધેિ છે.  
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૨.૩. ગ્રાહક િરિયાદ મનવાિણ િોિમનો હયકમ આવી ગયેિ હોવા છતાું પણ સામાવાળા દ્વાિા 
અિજદાિને માુંગણીવાળા સ્થળે વીજ જોડાણ આપવામાું આવેિ નથી તથા િોિમના હયકમનયું 
પાિન કિવામાું આવેિ નથી, જે કાિણોસિ અિજદાિને નયકસાન થઇ િહિે છે. 

૨.૪. સામાવાળા દ્વાિા ગ્રાહક િરિયાદ મનવાિણ િોિમના હયકમનયું પાિન કિી, અિજદાિને વીજ 
જોડાણ આપવામાું આવે, તે મયજબની મવદ્યયત િોકપાિ સમક્ષ અિજદાિે મવનુંતી કિી. 

૨.૫. અિજદાિે તા.૧૦.૦૨.૨૦૧૭ ના પત્રથી જણાવેિ કે સામાવાળા દ્વાિા અિજદાિના ઉપિોક્ત 
પ્રશ્નનયું મનિાકિણ કિી આપવામાું આવેિ હોઇ, સદિ અિજી બાબતે કોઇ િરિયાદ િહતેી નથી, 
જેથી સદિ અિજી િદ્દ કિવી. 

૩.૦. સામાવાળાએ નીચે મયજબ િેલખત િજયઆત કિી. 
૩.૧. સામાવાળા દ્વાિા તા. ૧૭.૦૨.૨૦૧૭ ના િોજ E-mail દ્વાિા જણાવવામાું આવેિ કે તા. 

૦૯.૦૨.૨૦૧૭ ના િોજ અિજદાિની વીજ જોડાણની િરિયાદ અંગે સ્થળ તપાસણી કિવામાું 
આવેિ અને ગ્રાહક િરિયાદ મનવાિણ િોિમના હયકમ મયજબ તા. ૧૪.૦૨.૨૦૧૭ ના િોજ 
બાુંધકામના સ્થળ પિ અિજદાિને વીજ જોડાણ આપવામાું આવેિ છે.. 

૩.૨. અિજદાિે તા.૧૦.૦૨.૨૦૧૭ ના પત્રથી સદિ બાબત અંગ ે કોઇ તકિાિ ન હોવાનયું જણાવી 
િરિયાદ પાછી ખેંચેિ છે. 

:::ચકુાદો::: 
 

૪.૦. અિજદાિે કિેિ િેલખત િજૂઆત તથા સામાવાળાની િેલખત િજૂઆત અને િજૂ કિાયેિા 
દસ્તાવેજી પયિાવાઓને આધાિે નીચે મયજબના મનણકય ઉપિ આવયું છું. 

૪.૧. પેિા નું.૨.૫ માું અિજદાિ દ્વાિા િજૂ કિાયેિા પત્ર મયજબ, સદિ િરિયાદ અંગ ેસમાધાન થયેિ 
હોઇ, અિજદાિે સદિ િરિયાદ પિત ખેંચેિ છે, જેને ગ્રાહ્ય િાખવામાું આવે છે. પેિા નું.૩.૧ માું 
દશાકવ્યા મયજબ અિજદાિનયું વીજ જોડાણ સામાવાળા દ્વાિા ચાલય કિી આપવામાું આવેિ છે, જેથી 
અતે્રથી કોઇ હયકમ નથી. 

૪.૨. પેિા નું. ૪.૧ મયજબ હયકમ કિવામાું આવે છે. 
૪.૩. ખચક અંગ ેકોઇ ચયકદો નથી. 
૪.૪. અિજદાિની અિજી/િજૂઆત આ સાથે િેંસિ કિવામાું આવે છે. 
         

 
         (રદિીપ િાવિ) 

         મવદ્યયત િોકપાિ 

          ગયજિાત િાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ. 
તા. ૧૦.૦૩.૨૦૧૭ 


