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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૮૨/૨૦૧૮ 

અરજદાર : શ્રી વાલજીભાઈ કાનાભાઈ ટાઢા 
   સતુાર શેરી, નાનો ચોક, મુું. ઠળીયા-૩૬૪૧૪૫. 
   તા. તળાજા. જી. ભાવનગર.  

 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી વાલજીભાઈ કાનાભાઈ ટાઢા 
  

વિરૂધ્ધ 
 

સામાિાળા : કાયયપાલક ઈજનેર 
   પશ્વિમ ગજુરાત વીજ કુંપની લલશ્વમટેડ 
   શ્વવભાગીય કચેરી, મહવુા-૩૬૪૨૯૦. જી.ભાવનગર. 
 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી એચ. એન. શાહ, કાયયપાલક ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, મહવુા. 
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, પશ્વિમ ગજુરાત વીજ કુંપની લલશ્વમટેડ, ભાવનગરના ગ્રાહક ફરરયાદ શ્વનવારણ ફોરમની 
ફરરયાદ નું.૨૩૧/૨૦૧૭-૧૮ અન્વયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાુંક ૩૬૫૧ તા.૧૩.૦૮.૨૦૧૮ ના હકુ્મથી 
નારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
નું.૮૨/૨૦૧૮ થી નોંધેલ છે. સદર કેસની સનુવણી તા.૨૫.૧૦.૨૦૧૮ના રોજ રાખવામાું આવેલ. 

૨.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર ભાવનગર જીલ્લાના, તળાજા તાલકુાના ગામ ઠળીયામાું, ઠાડચ રોડ ઉપર નદીના કાુંઠે 

સવે નું.૨૧૩માું ખેતીવાડી જમીન ધરાવે છે. 
૨.૨. અરજદારનો સમાવેશ પ્રથમ જેસર વીજ કચેરી હઠેળ થતો હતો. અરજદાર દ્વારા ખેતીવાડી તત્કાલ 

યોજનામાું વીજ જોડાણ મળેવવા તા.૦૩.૦૮.૨૦૦૪ના રોજ નોંધણી ચાર્જ રૂ.૫૦૦/-, પહોંચ 
નું.૧૯૧૮૬૯૮થી ભરપાઇ કરી, શ્રી ટાઢા રાજાભાઈ જેરામભાઇના નામે અરજી નોંધાવવામાું આવેલ. 
ત્યારબાદ ગજુરાત શ્વવદ્યતુ બોડયનુું શ્વવસર્જન થતાું  પીજીવીસીએલ કુંપનીની સ્થાપના થયેલ. 

૨.૩. અરજદારના ખેતીવાડીના વીજ જોડાણના સ્થળનુું સરવ ેકરવા સામાવાળા વીજ કુંપની, જેસરના 
કમયચારી આવેલ. સામાવાળા વીજ કુંપની દ્વારા સ્થળનુું સવે કામ પણુય થયા બાદ ક્રમાનસુાર 
અરજદારને ખેતીવાડી તત્કાલ યોજના હઠેળનુું રૂ.૪૯૮૧૩/-નુું અંદાજપત્ર પાઠવવામાું આવેલ. જે 
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તા.૨૬.૦૫.૨૦૦૭ના રોજ રસીદ નું. ૦૫૩૬૬૪થી અરજદારે ભરપાઇ કરેલ હત ુું. ત્યારબાદ 
ક્રમાનસુાર વારો આવવાથી કોન્રાકટરના કમયચારીઓએ થાુંભલા અને ટી.સી વગેરે લગાવી કામ 
પરુૂ કરેલ, અન ે ત્યારબાદ સામાવાળા દ્વારા TMN પાઠવવામાું આવલે, જે સુંદભયમાું અરજદાર 
સામાવાળાની જેસર કચેરી ખાતે ગયેલ. સામાવાળા વીજ કુંપનીના નાયબ ઇજનરેના જણાવ્યા 
મજુબ અરજદારે તા.૦૧.૧૨.૨૦૦૭ ના રોજ ટેસ્ટ રીપોટયના રૂ.૨૦/-, પહોંચ નું.૦૦૭૦૫૨૦થી 
ભરપાઇ કરેલ. સામાવાળાના નાયબ ઇજનેર દ્વારા એગ્રીમેન્ટ કરવા જણાવેલ, જેમાું રૂ.૧૦૦/- 
ભરપાઇ કરી, સામાવાળાના નાયબ ઇજનેર દ્વારા તેઓની સમક્ષ શ્રી રાજાભાઇ જેરામભાઇ વતી 
સહી કરાવેલ છે. ૨૦૧૦ના વર્યમાું તમામ વીજ કચેરીનુું શ્વવભાજન થયેલ હોઇ, નવી પેટા-શ્વવભાગીય 
કચેરી બગદાણા શહરેમાું શરૂ થયેલ, જેમાું પેટા શ્વવભાગીય કચેરી જેસરના અમકુ ગામોનો સમાવેશ 
કરવામાું આવેલ. બગદાણા પેટા-શ્વવભાગીય કચેરી દ્વારા ૨૦૧૦ના વર્ય બાદ વીજ જોડાણો 
આપવાના શરૂ કરવામાું આવેલ, પરુંત ુ અરજદારના ખેતીવાડીમાું થાુંભલા અને ટી.સી વગેરે 
લગાવેલ હોવા છતાું વીજ જોડાણ આપવામાું આવેલ નહીં. સામાવાળાના અગાઉના અશ્વધકારીના 
જણાવ્યા મજુબ અને તેઓની હાજરીમાું નાણાું ભરપાઇ કરેલ છે તથા ખોટી સહી કરેલ નથી તેમ 
અરજદારે જણાવેલ. 

૨.૪. અરજદાર દ્વારા તા.૧૬.૦૨.૨૦૧૮ના રોજ લેલખતમાું ભાવનગરના ગ્રાહક ફરરયાદ શ્વનવારણ 
ફોરમમાું ફરરયાદ દાખલ કરાયેલ. તા.૧૮.૦૭.૨૦૧૮ નો પત્ર નું. ૬૩૨૬ સામાવાળા બગદાણા 
વીજ કચેરીમાુંથી મોકલવામાું આવેલ જેમાું વીજ જોડાણના નામફેર માટે જરૂરી પરુાવા સાથે 
સામાવાળાની વીજ કચેરી ખાતે રજૂઆત કરવા જણાવેલ, જેથી અરજદારે તા.૨૦.૦૮.૧૮ ના રોજ 
નામફેર ચાર્જ પેટે રૂ.૩૦૦/- તથા નવા કરારનામા પેટે રૂ.૧૦૦/- ભરપાઈ કરેલ. ત્યાર બાદ 
સામાવાળા વીજ કચેરી દ્વારા તા.૨૧.૦૮.૧૮ ના પત્ર નું.૭૫૬૩ થી જણાવવામાું આવેલ કે સદર 
વીજ જોડાણ અંગનેા પરુાવાના આધારે વીજ જોડાણની કાયયવાહી કરી શકાશે નહી.   

૨.૫. અરજદારે ખેતીવાડી વીજ જોડાણ મેળવવા ૧૦ વર્યથી વધ ુ સમય સધુી રાહ જોઇ છે અન ે
સામાવાળાના જણાવ્યા મજુબ જ નાણાું ભરપાઇ કરેલ છે, જેથી કુંપની અને ગ્રાહકના રહતમાું હકુમ 
કરવા માટે લોકપાલ સમક્ષ શ્વવનુંતી કરી. 

૩.૦. સનુવણી દરમ્યાન સામાવાળાએ નીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર ભાવનગર જીલ્લાના, તળાજા તાલકુાના ગામ ઠળીયામાું, ઠાડચ રોડ ઉપર નદીના કાુંઠે 

સવે નું.૨૧૩માું ખેતીવાડી જમીન ધરાવે છે. 
૩.૨. અરજદારે ગામ ઠલળયાના સરવે નું. ૨૧૩ માું વીજ જોડાણ મેળવવા તત્કાલ યોજના બહાર પડલે 

ત્યારે તેનો લાભ લેવા તા.૦૩.૦૮.૨૦૦૪ના રોજ રૂ.૫૦૦/- રસીદ નું.૧૯૧૮૬૯૮ થી ભરપાઈ કરી 
શ્રી રાજાભાઈ જેરામભાઈ ના નામે અરજી રજીસ્રેશન કરાવેલ. 

૩.૩. સામાવાળા વીજ કુંપની દ્વારા જરૂરી સરવે કરી પ્રાયોરીટી મજુબ જાવક નું.૨૪૦૪ થી 
તા.૦૩.૦૫.૨૦૦૭ના રોજ રૂ.૪૯૮૧૩/- નુું અંદાજપત્ર પાઠવવામાું આવલે, જેનાું નાણાું ભરવાની 
છેલ્લી તારીખ ૨૯.૦૫.૨૦૦૭ હતી. અરજદારે તા.૨૬.૦૫.૨૦૦૭ ના રોજ રસીદ નું.૦૫૩૬૬૪ થી 
અંદાજપત્રનાું નાણાું ભરપાઈ કરેલ.  
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૩.૪. સામાવાળા દ્વારા લાઈનકામ પણૂય કરવામાું આવલે. તા.૦૧.૧૨.૨૦૦૭ ના રોજ રૂ.૨૦/-, રસીદ 
નું.૦૦૭૦૫૨૦ થી અરજદારે ટેસ્ટ  રીપોટય ફી ભરપાઈ કરેલ. 

૩.૫. અરજદારની ફાઈલની ચકાસણી કરતાું નીચે મજુબની શ્વવગત જાણવા મળેલ. 
(૧) સદર અરજીમાું વીજ જોડાણ માુંગલે અરજદાર દ્વારા એગ્રીમેન્ટ નહી કરેલ હોવાથી 

સામાવાળા કુંપનીની જેસર પેટા-શ્વવભાગીય કચેરી દ્વારા પત્ર નું.૪૯૭૭ તા.૦૨.૧૦.૨૦૦૭ 
થી એગ્રીમેન્ટ કરવા તથા નવા દસ્તાવેજી પરુાવા રજૂ કરવા અરજદારને જાણ કરવામાું 
આવેલ.  

(૨) અરજદારે તા.૧૫.૧૧.૨૦૦૭ ના રોજ નવા દસ્તાવેજી પરુાવા રજૂ કરેલ, તેમાું સદર સરવે 
નું.૨૧૩ માું ત્રણ નામથી સુંયકુ્ત ભાગીદારો છે, તેમાુંથી તે પૈકીના સુંયકુ્ત ભાગીદારો 
જીવબુેન તેમજ કડવીબેન રાજાભાઈની રૂ.૧૦૦/- ના સ્ટેમ્પપેપર પર નોટરી સુંમશ્વત રજૂ 
કરેલ નથી, તેમજ તેમાું રજૂ કરેલ ૬ નુંબર હક્ક્પત્રકની વારસાઈ એન્રી નું.૧૬૭૪ ની 
ચકાસણી કરતાું તેમાું દશાયવેલ છે કે ઠલળયા ગામના ખેડતૂ ખાતેદાર શ્રી રાજાભાઈ 
જેરામભાઈ પાુંચ વર્ય પહલેાું અવસાન પામેલ છે, અને તે વારસાઈ એન્રી 
તા.૦૩.૦૭.૨૦૦૬ ના રોજ પાડલે છે.  

 તા.૧૫.૧૧.૨૦૦૭ ના રોજ એગ્રીમેન્ટ કરવામાું આવેલ છે તેમાું શ્રી રાજાભાઈ જેરામભાઈ 
વતી અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વારા સહીઓ કરવામાું આવલે છે.        
આ પરથી ફલલત થાય છે કે સદર વીજ જોડાણના શ્રી રાજાભાઈ જેરામભાઈ એગ્રીમેન્ટ 
કરતી વખતે હયાત ન હતા.  

(૩) અરજદારે શ્રી રાજાભાઈ જેરામભાઈ હયાત ન હોવા છતાું તા. ૦૩.૦૮.૨૦૦૪ ના રોજ 
રૂ.૫૦૦/- ભરપાઈ કરી તત્કાલ યોજનામાું નવુું ખેતીવાડી વીજ જોડાણ મેળવવા અરજી 
કરેલ છે, જેથી અરજદારનુું રજીસ્રેશન માન્ય ગણાય નહી. 

૩.૬. સમગ્ર શ્વવગતવાળી ફાઈલ સામાવાળાની જેસર પેટા-શ્વવભાગીય કચેરી દ્વારા મહવુા શ્વવભાગીય કચેરી 
ખાતે ઓરડટ માટે મોકલતાું, શ્વવભાગીય કચેરી મહવુા દ્વારા પત્ર નું.૨૭૮૯ તા.૧૦.૦૪.૨૦૦૮ ના 
રોજ ઉપયુયક્ત મજુબની ક્ષશ્વતઓ હોવાથી જેસર પેટા-શ્વવભાગીય કચેરીને પરત મોકલવામાું  આવેલ, 
જેમાું દશાયવેલ કે વીજ જોડાણની માુંગણી કરનાર અરજદારનુું અવસાન થયેલ છે તેથી સીધી 
લીટીના વારસદારોના નામથી નામફેર કરવુું જરૂરી છે, તેમજ એગ્રીમેન્ટ પણ નવા નામથી કરવુું 
જરૂરી છે, જેથી નામફેર અંગેની ફી રૂ.૩૦૦/-ભરપાઈ કરી ભાગીદોરોની નોટરી સુંમશ્વત રજૂ કરી 
અને એ-૧ ફોમય પણ નવા નામે ભરી, પહલેાું નામફેરની દરખાસ્ત મોકલવી.    

૩.૭. ઉપયુયક્ત નોંધ અન્વયે નાયબ ઈજનેર, જેસર દ્વારા સદર અરજદારને જરૂરી પરુાવા તથા નામફેર 
કરવા અંગેની ફી રૂ.૩૦૦/- ભરપાઈ કરવા અંગ ેપત્ર નું.૫૮૮૦ તા.૨૨.૧૨.૨૦૦૭ ના રોજ જાણ 
કરવામાું આવેલ. પરુંત ુઅરજદાર દ્વારા જરૂરી પરુાવા રજૂ કરેલ ન હોવાથી, આગળની કાયયવાહી 
થઈ શકેલ નથી. 

૩.૮. અરજદારે જણાવેલ કે તેઓએ જેસર તથા બગદાણા કચેરી ખાતે અનેક વખત રજૂઆત કરેલ છે, 
પરુંત ુ તેમના દ્વારા સદર બાબતે કોઈ લેલખત રજૂઆત કરેલ હોય તેવા કોઈ પરુાવા રજૂ કરેલ 
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નથી. અરજદારે તા.૧૬.૦૨.૨૦૧૮ ના રોજ ભાવનગર ખાતે ફોરમ સમક્ષ રજૂઆત કરેલ છે, પરુંત ુ
તે પહલેાું પેટા-શ્વવભાગીય કચેરી ખાતે મીટર લગાવવા બાબત ે તેમજ વીજલબલ બાબતે કોઈ 
રજૂઆત કે અરજી કરેલ નથી.   

૩.૯. સનુવણી દરમ્યાન સામાવાળાએ જણાવેલ કે અરજદારની મળૂ અરજી અરજદાર હયાત ન હોય 
તેમ છતાું તેમના વતી હસ્તાક્ષર કરીને કરેલ હોવાથી, તેમજ અરજદારે જરૂરી દસ્તાવેજો રજૂ કરેલ 
ન હોવાની, પાત્રતા ધરાવતી નથી. હાલમાું અરજદાર જરૂરી દસ્તાવેજો સાથ ે ખેતી શ્વવર્યક 
અરજીની નોંધણી કરાવે તો અગ્રતાક્રમ મજુબ વીજ જોડાણ લાુંબી પ્રશ્વતક્ષા કયાય વગર મળી શકે 
તેમ છે.    

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલા 

દસ્તાવેજી પરુાવાઓને આધારે નીચે મજુબના શ્વનણયય ઉપર આવુું છું. 
૪.૧. અરજદારના દાદા શ્રી રાજાભાઈ જેરામભાઈના નામે ગામ ઠલળયા ખાત ેનોંધાયલે ખેતી શ્વવર્યક 

વીજ જોડાણની અરજી તા.૦૩.૦૮.૨૦૦૪ નુું અંદાજપત્ર સામાવાળા દ્વારા તત્કાલ યોજના હઠેળ 
પત્ર નું. ૨૪૦૪ તા.૦૩.૦૫.૨૦૦૭ ના રોજ આપવામાું આવેલ, જેનાું નાણાું તા.૨૬.૦૫.૨૦૦૭ ના 
રોજ ભરપાઈ કરવામાું આવલે છે. ટેસ્ટ રીપોટય પણ તા.૦૧.૧૨.૨૦૦૭ ના રોજ જમા કરાવવામાું 
આવેલ. સદર વીજ જોડાણની અરજીને સામાવાળા દ્વારા ડી-૧૧ ગ્રપુમાું સમાવેશ કરીને મુંજૂરી 
પ્રાપ્ત કરીને વીજમાળખ ુસ્થાશ્વપત કરવામાું આવલે. 

૪.૨. પેરા નું.૩.૮ માું દશાયવ્યા મજુબ સદર વીજ જોડાણ બાબતે અરજદારે સામાવાળાન ેકોઈ લેલખત 
રજૂઆત/ફરરયાદ કરેલ હોય તેવા પરુાવા રજૂ કરેલ નથી. 

૪.૩. તા.૦૩.૦૮.૨૦૦૪ ની નવા ખેતી શ્વવર્યક વીજ જોડાણની અરજી સરવે નું.૨૧૩ માું વીજ જોડાણ 
મેળવવા શ્રી રાજાભાઈ જેરામભાઈના નામે સામાવાળા દ્વારા નોંધવામાું આવેલ છે.  

 તા.૦૩.૦૭.૨૦૦૬ ના રોજ ગામનો નમનુો નું.૬, હક્કપત્રકની નોંધ નું.૧૬૭૪ મજુબ ઠલળયા ગામના 
ખાતા નું.૧૭૫ ના ખાતેદાર શ્રી રાજાભાઈ જેરામભાઈનુું આશરે પાુંચ વર્ય પહલેાું અવસાન થયેલ 
હોઈ, સીધીલીટીના વારસદારોની નોંધ કરવામાું આવેલ છે. સામાવાળાના જણાવ્યા મજુબ 
તા.૦૩.૦૮.૨૦૦૪ ની અરજી શ્રી રાજાભાઈ જેરામભાઈના નામે તેમના વતી સહી કરીને નોંધવામાું 
આવેલ છે. 

૪.૪. સામાવાળા વીજ કુંપનીની શ્વવભાગીય કચેરીના પત્ર નું.૨૭૮૯ તા.૧૦.૦૪.૨૦૦૮ ના રોજ સદર 
ખેતી શ્વવર્યક અરજી (GP-161)  વાળા વીજ જોડાણ અંગે અરજદાર પાસે જરૂરી દસ્તાવેજી પરુાવો 
મેળવવા અંગે સામાવાળા નાયબ ઈજનેર, જેસરને જાણ કરેલ છે. તા.૨૨.૧૨.૨૦૦૭ ના રોજ 
સામાવાળા વીજ કચેરી દ્વારા પણ અરજદાર શ્રી રાજાભાઈ જેરામભાઈ C/o. શ્રી કાનાભાઈને સદર 
વીજ જોડાણની અરજી અન્વયે જરૂરી પરુાવાઓ રજૂ કરવા મારહતગાર કરેલ છે, પરુંત ુઅરજદાર 
દ્વારા તે અંગે યોગ્ય કાયયવાહી કરીને સામાવાળાને જવાબ પાઠવવામાું આવેલ નથી. 
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૪.૫. તા.૦૩.૦૮.૨૦૦૪ ની ખેતી શ્વવર્યક વીજ જોડાણની અરજી અન્વયે સામાવાળા દ્વારા જરૂરી 
દસ્તાવેજોની ચકાસણીની પતૂયતા કયાય વગર વીજ જોડાણની અરજીની કાયયવાહી કરીને અંદાજપત્ર 
પાઠવવામાું આવેલ છે, જેમાું સામાવાળા વીજ કુંપનીની ગુંભીર ક્ષશ્વત પરુવાર થાય છે. 

૪.૬. પેરા નું.૪.૪ માું દશાયવ્યા મજુબ અરજદાર સદર વીજ જોડાણની અરજી અંગ ેજરૂરી દસ્તાવેજી 
પરુાવા રજૂ કરવા અથે સામાવાળા દ્વારા મારહતગાર કરેલ છે, તેમ છતાું અરજદારે તે માટે પ્રયત્ન 
કરીને દસ્તાવેજી પરુાવા સામાવાળાને રજૂ કરાયેલ નથી.  

૪.૭. ઉપયુયક્ત અવલોકન પરથી તારણ પર આવી શકાય છે કે ખેતી શ્વવર્યક વીજ જોડાણની અરજી 
અવસાન પામેલ વ્યક્ક્તના નામે નોંધાવેલ છે જે અંગ ેસામાવાળા દ્વારા દસ્તાવેજોની પતૂયતા કયાય 
વગર કાયયવાહી હાથ ધરાયેલ છે. સામાવાળાની શ્વવભાગીય કચેરી દ્વારા આ બાબત ધ્યાને આવતાું 
તે  અંગ ેઅરજદારને વાકેફ પણ કરવામાું આવલે છે. 

 વધમુાું સામાવાળાની પેટા-શ્વવભાગીય કચેરી દ્વારા અરજદારને નામફેર કરવા હતે ુતથા કરારનામ ુ
કરવા હતે ુનોંધણી ચાર્જ પેટે રૂ.૩૦૦/- તથા રૂ.૧૦૦/- તા. ૨૨.૧૨.૨૦૦૭ ના રોજ ભરપાઈ કરવા 
જાણ કરાયેલ છે, જે સામાવાળાની પેટા-શ્વવભાગીય કચેરીની ગુંભીર ભલૂ છે.  

૪.૮. અરજદાર તા.૦૩.૦૮.૨૦૦૪ ની અરજી, જે પ્રથમથી જ માન્ય ગણી શકાય તેમ ન હોઈ સદર 
અરજી નામફેર કરવા પાત્રતા ધરાવતી નથી. અરજદારે ખેતી શ્વવર્યક વીજ જોડાણ મેળવવા 
નવેસરથી  અરજી નોંધાવવાની રહશેે. 

૪.૯. પેરા નું.૨.૪ મજુબ સામાવાળાએ નામફેર અંગેનો ચાર્જ ંરૂ.૩૦૦/-  તથા કરારનામાની ફી રૂ.૧૦૦/- 
જે સામાવાળા પાસે ભરપાઈ કરાવેલ છે તે પરત કરવાપાત્ર છે. અરજદારે ભરપાઈ કરેલ 
અંદાજપત્રની રકમ પ્રવતયમાન શ્વનયમોનસુાર પરત કરવાપાત્ર બને છે.  

૪.૧૦. સદર કેસમાું વીજ જોડાણ માટેની અરજી અંગ ેજરૂરી કાયયવાહી કરવામાું જે તે પટેા-શ્વવભાગીય 
કચેરી દ્વારા ગુંભીર બેદરકારી દાખવવામાું આવેલ છે. આથી આ અંગે જવાબદાર કમયચારી સામે 
શ્વશક્ષાત્મક કાયયવાહી કરવા સામાવાળાને સલુચત કરવામાું આવે છે. સદર હકુમના પાલન અથેનો 
અહવેાલ રદન ૬૦ માું આ ક્ચેરીને મોકલવાનો રહશેે.         

૪.૧૧. આથી આ રીતે પેરા નું.૪.૮, ૪.૯, તથા ૪.૧૦ મજુબ હકુમ કરવામાું આવે છે. 
૪.૧૨. ખચય અંગ ેકોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૧૩. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરવામાું આવે છે. 
    
 
         (રદલીપ રાવલ) 
         શ્વવદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૧૨.૧૧.૨૦૧૮. 


