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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૪/૨૦૧૮ 

અરજદાર : પાટટિર, 
   શ્રીિાથજી એન્ટરપ્રાઈઝ  
   સરિે િ.ં૨૦૪/૪, પ્લોટ િ.ં ૬૯/૨, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, પેલેડીયમ પ્રાઈડ, 
   આંબા તલાિડી, કતાર ગામ, સરુત-૩૯૫૦૦૩.  

  

રજૂઆત કરિાર: કોઈ હાજર િ રહ્ુ.ં  
 

વિરૂધ્ધ 
 

સામાિાળા : મેિેજર, 
ટોરેન્ટ પાિર લલવમટેડ,  
ટોરેન્ટ હાઉસ, સ્ટેશિ રોડ, સરુત-૩૯૫૦૦૩.  

રજૂઆત કરિાર: શ્રીમતી વિસ્ટી પટેલ, આસી.મેિેજર(લીગલ) ટીપીએલ, અમદાિાદ   
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, ટોરેન્ટ પાિર લલવમટેડ, સરુતિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી ફરરયાદ 
િ.ં૧૪/૨૦૧૭-૧૮ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૧૨૯૨૮ તા.૧૬.૧૨.૨૦૧૭ િા હકુ્મથી િારાજ 
થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
િ.ં૪/૨૦૧૮ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા.૦૮.૦૨.૨૦૧૮ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. અરજદારે લેલખતમા ંિીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે સરિે િ.ં ૨૦૪/૪, પ્લોટ િ.ં૬૯/૨., આંબા તલાિડી, કતારગામ ખાતે પેલેડીયમ 

પ્રાઈડ િામિા  પ્રોજેક્ટ માટે હંગામી િીજ જોડાણ લેિા માટે તા.૧૨.૦૨.૨૦૧૬ િા રોજ અરજી 
િોંધાિેલ, જેિો સવિિસ િ.ં ૫૦૧૦૬૬૩૬૯ છે. સદર િીજ જોડાણ મેળિતી િખતે સામાિાળા 
દ્વારા સબ-સ્ટેશિ માટે ૧૫’ x ૨૫’ િી જગ્યાિી માગણી કરેલ. અરજદારે આ બાબત માન્ય 
રાખી અિે લેલખતમા ંસમંવત આપેલ.  

૨.૨. સામાિાળા દ્વારા સબ-સ્ટેશિિા બાધંકામ અંગેિો િકશો આપિામા ંઆિેલ, તે મજુબ સબ-
સ્ટેશિ માટેિી જગ્યા ૧૬’ x ૩૧’ દશાટિિામા ંઆિેલ,તે માટે અરજદારે સમંવત આપેલ િ હતી.  
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૨.૩. અરજદારે સબ સ્ટેશિિા બાધંકામિા િળતર અંગે ફોરમ સમક્ષ રજૂઆત કરેલ, જે અંગે 
સામાિાળાએ જણાિેલ કે સબ સ્ટેશિિા બાધંકામ માટે િાણાકંીય િળતર આપિાનુ ંહોત ુિથી. 
સામાિાળા િીજ કંપિી તેઓિી આંતરીક વિવત અનસુાર સબ સ્ટેશિ માટે િળતર ચકુિશે.   

૨.૪. અરજદારે તેઓિા િીજ સ્થાપિ પર મીટર પેટીિે લગાિિા અંગે તથા મીટર પેટીિી સાઈઝ 
તથા તેિી સલામતી અંગે રજૂઆત કરેલ છે. અરજદારે ફોરમિા હકુમથી િારાજ થઈ સદર 
બાબતે સિુિણી આપિા વિિતંી કરી.    

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧.  અરજદારિી તા. ૩૦.૦૧.૨૦૧૮ િી લેલખત અરજી સામાિાળાએ રજૂ કરી અિે આ બાબતમા ં

અરજદાર સાથે સદર ફરરયાદ અંગે  સમાધાિ થયેલ છે તેમ જણાિેલ. 
 

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

કરાયેલા દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણટય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. પેરા િ.ં ૩.૧ મા ંદશાટવ્યા મજુબ અરજદારિી ફરરયાદ બાબતે સામાિાળા સાથે સમાધાિ થયેલ 

હોઈ, આ અંગે અતે્રથી કોઈ હકુમ િથી.   
૪.૨. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૧ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૩. ખચટ અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૪. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
    
 
 
 
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૧૨.૦૨.૨૦૧૮. 
 


