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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.ં57/2019 
 

અરજદાર : !ી જયિંતલાલ *લચદંભાઈ પરમાર 
   ગણેશ ઓઈલ ડ8પો (પરમારનો વાડો), રામવાડ< પાસે, 
   ક8શોદ-૩૬૨૨૨૦. C.Dૂનાગઢ.  
  
રFૂઆત કરનાર: !ી Gપેશભાઈ H. પરમાર, અિધKૃત Mિતિનિધ   
      

િવHIધ 

 

સામાવાળા :  કાયNપાલક ઈજનેર  
      પિOમ Pજુરાત વીજ કંપની Rલિમટ8ડ, 
      િવભાગીય કચેર<, ક8શોદ-૩૬૨૨૨૦. C. Dૂનાગઢ.  
 

રFૂઆત કરનાર:  !ી આર.C.ગોવાણી, કાયNપાલક ઈજનેર, પીCવીસીએલ, ક8શોદ D.O.  

      :: રFૂઆત :: 

1.0. અરજદાર8, પિOમ Pજુરાત વીજ કંપની Rલિમટ8ડ, રાજકોટના Vાહક ફYરયાદ િનવારણ ફોરમની 
ફYરયાદ ન.ં  ૭૧/\વા.૦૪/૨૦૧૮-૧૯ અ`વયે અપાયેલ aકુમ bમાકં ૩૫૬૭-૫ તા.૨૨.૦૫.૨૦૧૯ 
થી નારાજ થઈ અeે રDૂઆત કર8લ છે. H રDૂઆતને આ કચેર<ના ક8સ રCgટર8 દાખલ કર< ક8સ 
ન.ં૫૭/૨૦૧૯ થી નiધેલ છે. આ ક8સની jનુવણી તા. ૨૫.૦૭.૨૦૧૯ તથા તા.૦૮.૦૮.૨૦૧૯ ના 
રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

2.0. jનુવણી દરkયાન અરજદાર8 નીચે lજુબ રDૂઆત કર<. 
૨.૧. અરજદાર, !ી જયિંતલાલ *લચદં પરમાર, !ી *લચદં વનમાળ< પરમારના સીધીલીટ<ના 

વારસદાર છે. સરવે ન.ં૫૪ વાળ< િમલકતમા ંવષN ૧૯૯૨ મા ંકૌqંુRબક ભાઈઓ વrચે વહsચણી 
કરવામા ંઆવેલ,  તે lજુબ દર8ક ભાઈઓ બે tુકાનો ધરાવે છે, તેમજ દર8ક ભાઈઓ વીજ વપરાશ 
કર8 છે, Hમા ંઅરજદાર8 કોઈ વાધંો લીધેલ નથી. 

૨.૨. અરજદારને િમલકતના ભાગ પેટ8 બે tુકાન મળેલ છે,  H પૈક< એક tુકાન ભાડ8 આપેલ હતી. 
અરજદાર8 માગેંલ વીજ જોડાણવાળ< tુકાન નામદાર કોટN , ક8શોદ િસિવલ જજ સાહ8બની કોટNના 
ર8વ`v ુYદવાની lકુwમા ન.ં૫૮/૨૦૧૪ મા ંવષN ૨૦૧૬ તા.૧૪.૦૩.૨૦૧૬ ના aકુમથી નામદાર કોટx 
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સદર tુકાનનો કyજો અરજદારને સiપેલ છે, Hમા ંવીજ જોડાણ zગે વાધંો લેવાનો કોઈ અિધકાર 
રહ8તો નથી. સામાવાળા વીજ કચેર<ને નામદાર કોટN {ારા કોઈ મનાઈ aકુમ પણ કર8લ નથી.  

૨.૩. સામાવાળા વીજ કંપની {ારા અરજદારને ઈરાદા |વૂNક હ8રાન પર8શાન કરવામા ંઆવે છે તેમજ 
અરજદારને મળતા ંઅિધકારો/હ}ના jખુાિધકારથી વRંચત રાખવામા ંઆવેલ છે.  

૨.૪. તા.૧૬.૧૨.૨૦૧૭ થી આજ Yદન jધુી અરજદારને સામાવાળા વીજ કંપની {ારા વીજ જોડાણ |~ુૂ 
ન પાડ<ને હ8રાન કરવામા ંઆવેલ છે. અરજદાર8 સામાવાળા વીજ કંપનીને સદર વીજ જોડાણ 
મેળવવા જGર< તમામ દgતાવેC |રુાવા રDૂ કર8લ હોવા છતા ં અરજદારને વીજ જોડાણ 
આપવામા ંઆવેલ નથી.  

૨.૫. અરજદાર8 ર8વ`v ુસરવે ન.ં૫૪ મા ંઆવેલ તેઓની tુકાનમા ંકોમિશ�યલ હ8� ુમાટ8 વીજ જોડાણની 
માગંણી કર8લ છે. સદર વીજ જોડાણ મDૂંર ન કરવા zગે સામાવાળાએ જણાવેલ છે ક8 
અરજદારના ભeી� {ારા વાધંા અરC કરવામા ંઆવેલ છે. સદર બાબતે અરજદાર8 જણાવેલ 
ક8 તેઓના ભeી�ના િપતા gવ. મણીલાલ *લચદં અરજદારના સગા ભાઈ હતા અને ભાઈઓ 
ભાગ વહsચણીમા ંતેઓને H તે સમયે બે tુકાનો ભાગમા ંઆવેલ અને તેઓ {ારા તેનો ઉપયોગ 
કરવામા ંઆવે છે. અરજદારને ભાગમા ંઆવેલ tુકાનમા ંવીજ જોડાણ મળે તે માટ8 તેઓ {ારા 
કોઈ વાધંો લેવામા ંઆવેલ નથી. નામદાર કોટN {ારા પણ સદર tુકાન અરજદારના ભાગે આવેલી 
છે તેને ર8.Yદ.l.ુ ૫૮/૨૦૧૪ મા ંનi�યા lજુબ અરજદારને પરત કર8લ છે. આમ, અરજદાર સદર 
tુકાનમા ંવીજ જોડાણ મેળવવા હ}દાર છે.  

3.0. jનુવણી દરkયાન સામાવાળાએ નીચે lજુબ રDૂઆત કર<. 
૩.૧. તા.૨૫.૦૭.૨૦૧૯ ના રોજ િવ�તુ લોકપાલની કચેર<મા ંથયેલ jનુવણી દરkયાન અરજદાર વતી 

હાજર રહ8લ !ી Gપેશભાઈ જયિંતલાલ પરમાર {ારા રDૂ કરાયેલ નીચે જણાવેલ દgતાવેજો 
સામાવાળાને મળેલ છે, Hમા ંઅરજદારને તા.૨૯.૦૭.૨૦૧૯ના પeની નીચે lજુબ જણાવવામા ં
આવેલ. 
દgતાવેજ ન.ં૧: gવ. કંસારા *લચદં વનમાળ<ની ક8શોદમા ંઆવેલ gથાવર િમ�કત�ુ ંઘરમેળે 

વહsચણી�ુ ંતા.૦૪.૦૪.૧૯૯૨ �ુ ંરોજકામ તથા તેની સાથે કોટNમા ંરDૂ થયેલ 
પચંો વા� Pજુરાતી ભાષાતંર�ુ ંકોટNમા ંરDૂ થયેલ સોગદંનાl.ુ 

દgતાવેજ ન.ં૨: સ�ગલ ફ8ઈઝ વીજ જોડાણ બાબતે !ી M*લભાઈ મગનભાઈ પરમાર, !ી 
Mશાતંભાઈ રિસકભાઈ, !ી YદનેશKુમાર *લચદં, !ી મનjખુ *લચદં પરમાર�ુ ં
વીજ જોડાણ આપવા બાબત�ુ ંનોટરાઈ�ડ સમંિત પe. 

દgતાવેજ ન.ં૩: !ી રિસકલાલ *લચદં પરમાર અને !ી રવCભાઈ લ�મણભાઈ પ�કારો વrચે 
સમાધાન થતા ંકરારદાદ< aકુમનાlુ ંક8શોદના એYડશનલ િસિવલ જજ સાહ8બની 
કોટN ર.Yહ.ડ<.l.ુ ન.ં ૫૮/૨૦૧૪. 

દgતાવેજ ન.ં૪: jનુવણી દરkયાન !ી જયિંતલાલ *લચદં પરમાર વતી !ી Gપેશ H. પરમારની 
કાગળો રDૂ કર� ુ ંસાદા કાગળવાળ< ફોરવYડ�ગ અરC.  
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ઉપvુN\ત રDૂ કર8લ દgતાવેજોનો અ�યાસ કરતા ંસદર વીજ જોડાણની માગંણી તા.૧૯.૧૨.૨૦૧૭ 
ની અરC સાથે જોડ8લ દgતાવેજો પૈક< સીટ< સરવે ઓYફસ ક8શોદ મારફત MમાRણત કર8લ !ી 
*લચદં વનમાળ< પરમારના વારસદારો િવગેર8 Kુલ-૬ ના દશાN�યા lજુબ માગંણીવાળ< tુકાનમા ં
હ} Yહgસો ને ભોગવટો સvં\ુત ખાતે દશાNવેલ હોઈ H lજુબના સીટ< સરવે ન.ં૫૪ના Mોપટ� 
કાડNમા ં દશાNવેલ ઉ�રો�ર વારસદારોની વારસાઈ નiધ lજુબ Kુલ ૧૯ સીધીલીટ<ના 
વારસદારોની વારસાઈ નiધ lજુબ દશાNવેલ હોઈ, સદર માગંણીવાળા gથળ પર ન�ુ ંવીજ 
જોડાણ મેળવવા માટ8 Pજુરાત સરકારના ગેઝેટ તા.૧૯.૦૫.૨૦૧૬ ના પેરા ન.ં૪.૧૬ અને ૪.૧૮ 
lજુબ અ`ય ભાગીદારો ક8 ભોગવટ8દારોની નોટરાઈ�ડ સમંિત ક8 Kુલ lખુ�યારનાl ુક8 ના-વાધંા 
Mમાણપe માગંણીદારને રDૂ કરવા�ુ ંહોય છે, H રDૂ થયેલ નથી. Hથી તા.૨૫.૦૭.૨૦૧૯ ની 
jનુવણી દરkયાન અરજદાર {ારા રDૂ કરાયેલ દgતાવેજો અ|રૂતા હોઈ, ન�ુ ંવીજ જોડાણ આપી 
શકાય નહ<. વીજ જોડાણ માગંણીવાળા gથળના અ`ય સીધીલીટ<ના Mોપટ� કાડNમા ંદશાNવેલ 
વારસદારો�ુ ંનોટરાઈ�ડ સમંિતપe Yદવસ eણમા ંરDૂ કરવા અરજદારને જણાવેલ.  
વ�મુા ંઅરજદાર8 રDૂ કર8લ સરવે ન.ં૫૪ ના સનદ lજુબના !ી *લચદં વનમાળ<દાસના 
વારસદારો િવગેર8 Kુલ ૬ પૈક<ના Mોપટ� કાડNમા ંદશાNવેલ તા.૨૧.૦૮.૨૦૧૪ ની નiધ lજુબના 
સીધીલીટ<ના વારસદાર !ી MYદપ મણીલાલ પરમાર8 વાધંા અરC કર8લ છે, H lજુબ ન�ુ ંવીજ 
જોડાણ આપવા માટ8 તેઓની નોટરાઈ�ડ સમંિતપe રDૂ કર�ુ ંઆવ�યક છે. 

૩.૨. સામાવાળાએ પe ન.ં૪૩૬૭ તા.૦૩.૦૮.૨૦૧૯ થી નીચે lજુબ રDૂઆત કર<. 
(૧) અરજદાર !ી જયિંતલાલ *લચદં પરમાર {ારા તેમને વાણી�ય િવષયક વીજ જોડાણ 

ન આપવા બાબતે ફોરમમા ંરDૂઆત કર8લ. ફોરમના તા.૨૨.૦૫.૨૦૧૯ ના aકુમની સામે 
અરજદાર8 અeેની કચેર<મા ંરDૂઆત કર8લ છે. િવ�તુ લોકપાલની તા.૨૫.૦૭.૨૦૧૯ ની 
jનુવણી દરkયાન સદર ક8સ બાબતે રDૂ કરાયેલ દgતાવેજો િનયમા�સુાર છે ક8 નહ� તે 
બાબતની જGર< ચકાસણી કર< જGર< અહ8વાલ પાઠવવા સામાવાળાને જણાવેલ. 

(૨) તમામ દgતાવેજોની ચકાસણી કયાN બાદ સામાવાળાએ તા.૨૯.૦૭.૨૦૧૯ ના પeથી 
જણાવેલ ક8 માગંણીવાળા gથળ પર ન�ુ ંવીજ જોડાણ મેળવવા માટ8 Pજુરાત સરકારના 
તા.૧૯.૦૫.૨૦૧૬ ના ગેઝેટના \લોઝ ન.ં૪.૧૬ અને ૪.૧૮ lજુબ ક8શોદ સીટ< સરવે 
ઓYફસ મારફત MમાRણત કર8લ Mોપટ� કાડN lજુબ માગંણીવાળ< tુકાનમા ંહ} Yહgસો 
અને ભોગવટો બધા વારસદારો વrચે સvં\ુત ખાતે હોઈ અને ઉ�રો�ર વારસદારોની 
વારસાઈ નiધ lજુબ Kુલ ૧૯ સીધીલીટ<ના વારસદારો વારસાઈ નiધ lજુબ દશાNવેલ 
હોઈ આ અ`ય ભાગીદારો ક8 ભોગવટ8દારોની નોટરાઈ�ડ સમંિતપe, Kુલ lખુ�યારનાl ુ
ક8 ના-વાધંા Mમાણપe પૈક<નો દgતાવેજ િનયમા�સુાર માગંણીદાર8 રDૂ કરવાનો રહ8 છે, 
H તા.૨૫.૦૭.૨૦૧૯ ના રોજ !ી જયિંતલાલ *લચદં પરમારના Mિતિનિધ !ી Gપેશભાઈ 
જયિંતલાલ પરમાર {ારા રDૂ કરાયેલ દgતાવેજોમા ંસામેલ નથી. આમ રDૂ કરાયેલ 
દgતાવેજો |રૂતા નથી. આથી અ`ય ભાગીદારો ક8 ભોગવટ8દારોની નોટરાઈ�ડ 
સમંિતપe, Kુલ lખુ�યારનાl ુક8 ના-વાધંા Mમાણપe પૈક<નો દgતાવેજ અરજદાર {ારા 
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રDૂ કય�થી િનયમા�સુાર વાRણ�ય વપરાશ�ુ ંવીજ જોડાણ અરજદારને આપી શકાય,  
પરં� ુતા.૦૩.૦૮.૨૦૧૯ jધુી સામાવાળાએ માગેંલ જGર< દgતાવેજો અરજદાર {ારા રDૂ 
કરાયેલ નથી.  

:::Lકુાદો::: 

4.0. jનુવણી દરkયાન અરજદાર8 કર8લ રDૂઆત તથા સામાવાળાની રDૂઆત અને રDૂ કરાયેલા 
દgતાવેC |રુાવાઓને આધાર8 નીચે lજુબના િનણNય ઉપર આ�ુ ં�.ં 

4.1. અરજદાર8 ચાર ચોક િવNતાર, ક8શોદ ખાતે સરવે ન.ં54 મા ંઆવેલ Qુકાનમા ંવાRણ5ય િવષયક 

વીજ જોડાણની માગંણી કર8લ છે. સદર અરV સાથે અરજદાર8 રFૂ કર8લ XોપટY કાડZની નકલ 

વચંાણે લેતા ંતેમા ં[ી \લચદં પરમારના 6 ]-ુો અને તેમના વારસદારોના ંનામ જણાય છે. 

 અરજદાર8 રFૂ કર8લ સમંિતપ- ^જુબ XોપટY કાડZમા ંદશાZવેલ તમામ ભાગીદારો `ારા સદર 

સરવે ન.ં54 વાળ@ Qુકાનમા ંવીજ જોડાણ અજદાર8 મFૂંર કરવા સહમતી આપેલ નથી. સામાવાળા 

`ારા સદર વીજ જોડાણ મેળવવા bગે પેરા ન.ં3.2(2) મા ંદશાZcયા ^જુબ અરજદારને XોપટY 

કાડZમા ં દશાZcયા ^જુબના સહભાગીદારોને સમંિત H.100/- ના Nટ89પ પેપર પર રFૂ કરવા 

જણાવેલ છે, પરંd ુઅરજદાર સમંિતપ- રFૂ કર@ શક8લ નથી. 

4.2. પેરા ન.ં2.2 મા ંઅરજદાર8 ર8.eદ.f.ુન.ં58/2014 નો ઉgલેખ કર@ને જણાવેલ છે ક8 સદર Qુકાન 

ન.ં1 h િવજય ઈલે3j@ક Nટોર વાળ@ Qુકાન તા.14.03.2016 ના રોજ સમાધાનની Xekયા હ8ઠળ 

[ી રસીકલાલ mલચદં પરમાર તથા [ી રવVભાઈ લખમણભાઈ વnચે સમાધાન હ8ઠળ નામદાર 

કોટZ સમE રFૂ કર@ને સદર Qુકાન [ી જયિંતલાલ mલચદં પરમારને સoપેલ છે. 

તા.14.03.2016 ના એડ@.િસિવલ જજ, ક8શોદ `ારા ર8.eદ.^.ુન.ં 58/2014 મા ં સમાધાન 

Nવૈrnછક હોવાfુ ંનoધી sકુમ કરાયેલ છે.  

4.3. અરજદાર8 તા.04.04.1992 ના રોજ Nવ. [ી કંસારા mલચદં વનમાળ@ની ક8શોદમા ંઆવેલ 

Nથાવર િમલકતોના રોજકામ હ8ઠળ ભાઈઓના ભાગની િમલકતોની વહuચણી bગેનો કરાર રFૂ 

કર8લ છે, h ^જુબ [ી જયિંતલાલ mલચદંના ભાગે આવતી િમલકતોમા ં3(એ) મા ંનીચે ^જુબ 

નoધ કર8લ છે. 

 ચારચોકમા ંઆવેલ સનદં ન.ં479/2008 વાળ@ જvયામા ંમાગંરોળ રોડ પર આવેલ ડનલોપની 

Qુકાનવાળ@ ખાલી કબwની Qુકાન 8’x9’x26.4’ તથા તેની બાFુમા ં[ી રવVભાઈની િવજય 

ઈલે3j@ક Nટોર વાળ@ 11 માસના ભાડા કરારવાળ@ 13’x26.4’ વાળ@ ઓરડ@ વગરની Qુકાન 

તેમજ [ી મગનલાલ mલચદંની Qુકાન પાછળ તથા પોતાની Qુકાન પાછળનો 70x30 આશર8 

]ણૂZ ગાળો.  

 અરજદારના જણાcયા ^જુબ વeડલો પાજ�ત િમલકતની વહuચણી અ;વયે સદર Qુકાન [ી 

રસીકભાઈ mલચદં પરમાર અને [ી જયિંતલાલ mલચદં પરમારને ર8.eદ.^.ુન.ં58/2014 હ8ઠળ 

સoપેલ છે. 

4.4. અરજદાર સદર Qુકાન ક8 h સરવે ન.ં54 મા ંઆવેલ છે તેના XોપટY કાડZની સીટ@ સરવેની નકલ 

^જુબ હયાત ભાગીદારોની સમંિત રFૂ કર@ શક8લ નથી. ફોરમ `ારા થયેલ sકુમ અ;વયે સદર 
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િમલકત bગે કાયદ8સરfુ ંવિસયતના^ ુ(probate) રFૂ કયાZ બાદ વાRણ5ય િવષયક વીજ જોડાણ 

ચા� ુકર@ શકાય તેમ નoધેલ છે.     

 !જુરાત િવ)તુ િનય-ંક આયોગ, િવ)તુ ]રુવઠા સeંહતા અને આfષુRંગક બાબતો, િવિનયમો, 

િવ)તુ wહ8રનામા ન.ં4/2015, િવભાગ-4, ન�ુ ંવીજ જોડાણ આપવાની કાયZ પ�િત bગે ચા� ુ

વીજ જોડાણમા ં�ધુારાની જોગવાઈ, કલમ 4.15 તથા 4.16 ને Iયાને લઈ શકાય. 
 4.15: Any of the following documents shall be considered as acceptable proof of identity: 

(1)   If the applicant is an individual: 
(i) Electoral identity card; 
(ii) Passport; 
(iii) Driving license; 
(iv) Ration card; 
(v) Photo identity card issued by Government agency; 
(vi) PAN card; 
(vii) Aadhar Card 
 

   (2)   If the applicant is a company, trust, educational institution, government department 
etc, the application form shall be signed by a competent authority (e.g. Branch 
Manager, Principal, Executive Engineer, etc) along with a relevant resolution/ 
authority letter of the institution concerned. 

 
4.16:    Any of the following documents shall be considered as acceptable proof of ownership  

or occupancy of premises: 
(1) Copy of registered sale deed or lease deed or in the case of agricultural 

connections a copy of 7/12, 8-A and hakk patrak (6-A); 
(2) Latest Municipal tax receipt or Demand notice or any other related document; 
(3) Letter of allotment; 
(4) Ownership Certificate issued by village level Government functionary; 
(5) An applicant who is not an owner but an occupier of the premises shall, along  with 

any one of the documents listed at (1) to (3) above, also furnish a No Objection 
Certificate from owner of the premises except lease holder where long lease is 
granted for premises. Where the NOC from the owner of the premises is not 
available due to any reason (s), new connection be allowed on the basis of 
submission of indemnity bond prescribed by the Distribution Licensee to 
indemnify the Distribution Licensee against losses on account of disputes that may 
arise out of effecting service connection to him 

 
અરજદાર {ારા કાયદ8સર�ુ ંવિસયતનાl ુરDૂ કરવામા ંઆવેલ નથી. તા. ૦૪.૦૪.૧૯૯૨ ના 
રોજ કરવામા ંઆવેલ િમલકતની વહsચણી અ`વયે હાલની tુકાન ક8 Hમા ંઅરજદાર8 વીજ 
જોડાણની માગંણી કર8લ છે તે tુકાનનો કબજો/ભોગવટો અરજદાર કર< ર�ા છે. પેરા ન.ં૨.૨  
મા ંનiધ કયાN lજુબ ર8.Yદ.l.ુન.ં૫૮/૨૦૧૪ ના દાવા અ`વયે H તે પ�કારો વrચેના સમાધાન 
હ8ઠળ સદર tુકાન અરજદારને સiપવામા ંઆવેલ છે. સીટ< સરવેના દgતાવેજમા ંસરવે ન.ં૫૪ 
મા ંઅરજદાર તથા અ`ય ભાગીદારો સદર િમલકતમા ંવારસાઈ હ8ઠળ નiધાયેલ મા�મુ પડ8 છે, 
H દર8ક ભાગીદારોની સમંિત અરજદાર8 રDૂ કર8લ નથી.   
 

૪.૫. ઉપvુN\ત બાબતો �યાને લેતા ંઅરજદાર8 સદર tુકાનનો કબજો મેળવેલ છે, પરં� ુ H તે દgતાવેજો 
હ8ઠળ, એટલે ક8 સીટ< સરવેની નકલ lજુબ, હયાત ભાગીદારોની સમંિત વીજ જોડાણ મેળવવા 
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અથ� રDૂ કર8લ નથી. Pજુરાત િવ�તુ િનયeંક આયોગના �હ8રનામા ન.ં૪/ ૨૦૧૫ મા ંદશાNવેલ 
ઉપvુN\ત જોગવાઈને �યાને લેતા ંઅરજદાર8 વીજ જોડાણ મેળવવા સાG સદર દgતાવેજો રDૂ 
કરવા પડ8. સદર બાબતે સામાવાળાએ અરજદારને  માYહતગાર પણ કર8લ છે, પરં� ુઅરજદાર8 
સદર દgતાવેજો રDૂ કર8લ નથી. સદર સજંોગોમા ંસામાવાળાની કાયNવાહ< િનયત જોગવાઈ હ8ઠળ 
જણાય છે. ફોરમનો aકુમ gવીકારવાપાe છે.   

૪.૬. આ ર<તે ઉપvુN\ત પેરા ન.ં ૪.૫ lજુબ aકુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૭. ખચN zગે કોઇ �કુાદો નથી. 
૪.૮. અરજદારની અરC/રDૂઆત આ સાથે ફsસલ કરવામા ંઆવે છે. 
   
 
 
 
         (Yદલીપ રાવલ) 
         િવ�તુ લોકપાલ 
          Pજુરાત રા�ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૨૬.૦૮.૨૦૧૯.  


