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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
 કેસ િ.ં૦૧/૨૦૧૯  

 

અરજદાર : શ્રી રામજીભાઈ િજેકરણ મીર 
   મુ.ંરાણપરુ-૩૬૪૭૧૦. કૃષ્ણિગર સ્ટેશિ રોડ. જી. બોટાદ. 
   
રજૂઆત કરિાર: શ્રી રામજીભાઈ િજેકરણ મીર 

    

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા :  કાયયપાલક ઈજિેર 
   પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ 
           વિભાગીય કચેરી, બોટાદ-૩૬૪૭૧૦ 
 
રજૂઆત કરિાર:  શ્રી એ.એ.જાડજેા, કાયયપાલક ઈજિેર, પીજીિીસીએલ, બોટાદ વિભાગીય કચેરી. 
  શ્રી એિ.એિ.અમીિ, િાયબ ઈજિેર, પીજીિીસીએલ, રાણપરુ પે.વિ.કચેરી.  
         :: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, ભાિિગર ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી 

ફરરયાદ િ.ં૮૬/૨૦૧૮-૧૯ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૪૫૨૯ તા.૦૬.૧૦.૨૦૧૮ થી િારાજ 
થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
િ.ં૦૧/૨૦૧૯ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા. ૩૧.૦૧.૨૦૧૯ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ, 
જેમા ં અરજદાર હાજર રહલે િહીં. સદર કેસિી બીજી સિુિણી તા.૧૪.૦૨.૨૦૧૯ િા રોજ 
રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર બોટાદ જીલ્લાિા રાણપરુ ગામે રહ ેછે અિે પશપુાલિનુ ંકામકાજ કરે છે. 
૨.૨. અરજદાર, સામાિાળા િીજ કંપિીિા ગ્રાહક િ.ં૬૧૭૪૯/૦૪૫૭૦/૨ થી ઘર િપરાશનુ ં િીજ 

જોડાણ ધરાિે છે, જેિા ંિીજલબલો વિયવમત રીતે ભરપાઈ કરે છે.  
૨.૩. અરજદારિા સદર િીજ જોડાણનુ ંિીજ િપરાશનુ ંિીજલબલ તા.૦૬.૦૬.૨૦૧૮ િા રોજ ૧૪૭૦ 

યવુિટનુ ં રૂ.૧૦,૭૬૪/- નુ ં મીટર રીડર દ્વારા બિાિિામા ંઆિેલ, જેિા અનસુધંાિે અરજદારે 
તા.૧૩.૦૬.૨૦૧૮િા રોજ િીજ જોડાણિાળુ મીટર ફાસ્ટ ફરત ુ ં હોિાિી રજૂઆત સામાિાળા 
િાયબ ઈજિેર, રાણપરુ પેટા-વિભાગીય કચેરી ખાતે કરેલ. 
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૨.૪. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા તા.૧૩.૦૬.૨૦૧૮ િા રોજ સદર મીટર બદલાિી, પેપર પેક કરી, 
સામાિાળાિી લેબોરેટરીમા ંપરરક્ષણ કરિામા ંઆિેલ, જે અંગેિી જાણ અરજદારિે કરિામા ં
આિેલ. મીટર પરરક્ષણિો રીપોટય  કરિામા ંઆિેલ જેમા ંમીટર જ્પ લેત ુ ં હોિાથી િધારાિા 
િીજ િપરાશનુ ંિીજલબલ અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ, જે અરજદારિે મજૂંર િથી, તેમજ 
અરજદાર સદર િીજલબલિી રકમ ભરિા બધંિકતાય િથી. 

૨.૫. અરજદારે ભાિિગર ફોરમ સમક્ષ કેસ િ.ં૮૬/૨૦૧૮-૧૯ થી દાખલ કરેલ જેિો ચકુાદો 
તા.૨૯.૦૯.૧૮ િા રોજ કરીિે ફોરમે અરજદારિી અપીલિે િામજૂંર કરેલ હતી. ફોરમિો હકુમ 
તા.૦૬.૧૦.૨૦૧૮ િા રોજ આર.પી.એ.ડી. થી મોકલિામા ંઆિેલ હતો, જેિી સામે 30 રદિસમા ં
અપીલ કરિાિી જોગિાઈ છે. અરજદાર કાયદાથી અજ્ઞાિ હોઈ તથા સદર અપીલ વિલબંથી 
કરિામા ંઆિેલ હોઈ, સદર રજૂઆત/અપીલ કરિામા ંથયેલ વિલબંિે માફ કરિા અરજદારે 
વિિતંી કરી. 

૨.૬. સિુિણીિા અંતે અરજદારે ન્યાયિા રહતમા ંફોરમ દ્વારા કરિામા ંઆિેલ હકુમ રદ્દ કરિા, તેમજ 
અરજદારિી સદર ફરરયાદ અંગે યોગ્ય ન્યાવયક વિણયય કરિા વિિતંી કરી.     

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૩.૧.  અરજદાર શ્રી રામજીભાઈ િજેકરણ મીર, રાણપરુ ગામે, કૃષ્ણિગર સોસાયટીમા ં ગ્રાહક 

િ.ં૬૧૭૪૯/૦૪૫૭૦/૨ થી ૦.૫ રક.િો. નુ ંઘરિપરાશ હતે ુમાટેનુ ંિીજ જોડાણ ધરાિે છે.  
૩.૨. સદર િીજ જોડાણનુ ં િીજલબલ તા.૦૬.૦૬.૨૦૧૮ િા રોજ ૧૪૭૦ યવુિટનુ ં રૂ.૧૦૭૬૪/- નુ ં

બિાિિામા ંઆિેલ જેિા અનસુધંાિે તા.૧૩.૦૬.૨૦૧૮ િા રોજ મીટર ફાસ્ટ હોિાિી ફરરયાદ 
અરજદારે રાણપરુ પેટા-વિભાગીય કચેરી ખાતે કરેલ. 

૩.૩ અરજદારિી સદર ફરરયાદ અન્િયે, સદર મીટરિે તા.૧૩.૦૬.૨૦૧૮ િા રોજ બદલાિી પેપરપેક 
કરી પરરક્ષણ અથે પીજીિીસીએલિી લેબોરેટરીમા ંમોકલિામા ંઆિેલ.  મીટરિે અરજદારિી 
હાજરીમા ંચકાસણી કરિા અંગે અરજદારિે તા.૦૬.૦૭.૨૦૧૮ અથિા તા.૧૩.૦૭.૨૦૧૮ અથિા 
તા.૨૦.૦૭.૨૦૧૮ િા રોજ લેબોરેટરીમા ંહાજર રહિેા જણાિેલ. 

 મીટરિી વિગત તથા અરજદારિા િીજસ્થાપિ પર જોડલે િીજભારિી વિગત િીચે મજુબ છે. 
Particulars Old meter New meter Connected load 

Appliances Watt No. Total 

load Meter 
No./Type 

007553374(Static) 3729644(Static) 

Amp. capacity 5-30Amp. 5-30Amp. CFL Lamp 6   9   54W 

Name of Co. HPL Eppletone Fan 5  60 300W 

Lab.No. BDX.B.15.03.739 BDX.18.04.261 Fridge 1 225 225W 

Reading ----------KWh 000 Kwh TV 1 150 150W 

   Waterpump 1 375 375W  

   Total Load   1104W 

 

૩.૪. તા. ૦૬.૦૭.૨૦૧૮ િા રોજ અરજદારિી હાજરીમા ં લેબોરેટરીમા ંમીટરિી ચકાસણી કરિામા ં
આિેલ, જે દર્યાિ મીટરિા રડસ્્લે મજુબ છેલ્લા Kwh ૦૧૧૬૦૪ માલમુ પડલે. મીટરિો 
એક્યચેુક લેતા ંમીટર રીઝલ્ટ બરાબર આિેલ. મીટરિો MRI report પણ લેિામા ંઆિેલ, જેમા ં
કોઈ એબિોમયલ એમ.ડી. િોંધાયેલ િથી. આમ લેબ પરરક્ષણ દર્યાિ મીટર બરાબર માલમુ 
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પડલે, તેમજ લેબમા ંહાજર રહલે અરજદારિા પ્રવતવિવધિે િાયબ ઈજિેર, રાણપરુ દ્વારા સદર 
બાબતે જરૂરી સમજણ આપિામા ંઆિેલ. 

 મીટરિા એમ.આર.આઈ. રીપોટય  મજુબ રહસ્રીમા ં રેકોડય થયેલ KWH અિે દર લબલીંગ િખતે 
આપિામા ંઆિેલ લબલ મજુબિા KWH િીચે મજુબ છે.   
MRI રીપોટય  મજુબ રહસ્રીમા ં રેકોડય થયેલ 

KWH/MD 

રહસ્રી મજુબ દર મરહિાિો/ 
રદિસિો િપરાશ. 

લબલ મજુબિા KWH રીડીંગ. 

તા.૩૧.૦૧.૧૮ - ૧૦૬૯૦.૩/  ૦.૬૮ KW      - તા.૨૭.૦૧.૧૮/ ૯૭૮૨       
તા.૨૮.૦૨.૧૮ – ૧૦૮૪૨.૯/ ૦.૭૬ KW ૧૫૨/ ૫.૪૨ ....... 
તા.૩૧.૦૩.૧૮ -  ૧૧૦૫૩.૩/ ૦.૮૨KW ૨૧૧/૬.૮૦ તા.૦૪.૦૪.૧૮ /૧૦૦૮૪ 

તા.૩૦.૦૪.૧૮ – ૧૧૨૯૨.૬ / ૧.૬૬KW ૨૩૯ /૭.૯૬ ........ 
તા.૩૧.૦૫.૧૮ – ૧૧૫૧૬.૭ /૦.૯૨KW ૨૨૪ /૭.૨૨ તા.૦૭.૦૬.૧૮ / ૧૧૫૫૪ 

તા.૩૧.૦૬.૧૮ -૧૧૬૦૪.૨ /૦.૮૪ KW ૮૮ / ૬.૭૬ ....... 

   (૧૩ રદિસ –મીટર તા.૧૩.૦૬.૧૮ િા રોજ બદલિામા ંઆિેલ) 
 મીટર રહસ્રીમા ંરેકોડય થયેલ KWH  અિે અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ લબલ દર્યાિ લીધેલ 

KWH રીડીંગમા ંઘણો તફાિત છે.  
૩.૫. મીટર બદલાવ્યા પછી િીચે મજુબનુ ંિીજલબલ આપિામા ંઆિેલ છે.  

Sr. 
No. 

Bill Reading 
date 

Days  Units Bill given 
Unit/day 
average 

1 June-July billed in Aug.2018 31.07.18 6+48 Old reading: 50+ 
New reading: 330 

380 

2 Aug.-Sept. billed in Oct.2018 21.10.18 82 520 520/6.34 

3 Oct.-Nov. billed in Dec.2018 29.11.18 39 390 390/10.0 

 

 મીટર બદલ્યા બાદ િિા મીટરમા ં(મીટર બદલ્યા તા.૧૩.૦૬.૧૮ થી લબલ તા.૨૬.૦૭.૧૮ સધુી 
– કુલ રદિસ ૪૮ મા)ં કુલ ૩૩૦ યવુિટ િોંધાયેલ છે, એટલે કે દર રદિસિો સરેરાશ િપરાશ 
૬.૮૭ યવુિટ મજુબ િપરાશ િોંધાયેલ છે. 

૩.૬. અરજદારિા consumption report મજુબ અગાઉ પણ ૯૦ યવુિટથી માડંીિે ૫૬૦ યવુિટ 
સધુીનુ ંિીજલબલ આપિામા ંઆિેલ છે. આમ, મીટર બદલ્યા પહલેા ંમીટર રહસ્રીમા ંિોંધાયેલ 
દર રદિસિો િપરાશ મીટર બદલ્યા પછીિો દર રદિસિો એિરેજ િપરાશિી સરખામણી કરતા ં
જુિા મીટરમા ંિોંધાયેલ િપરાશ બરાબર છે. આમ, સદર મીટર ફાસ્ટ થયેલ િથી કે રીડીંગ 
જપં મારેલ િથી.     

૩.૭. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ જણાિેલ કે મીટર રીડર દ્વારા દ્વદ્વમાસીક િીજલબલમા ંમીટરિા 
સાચા િાચંિિી િોંધ કરિામા ંઆિેલ િ હોઈ, સદર પ્રશ્ન ઉદ્દભિેલ છે. અરજદાર જેિા અન્ય 
ગ્રાહકોિા સદર પ્રકારિા બિાિો પણ ધ્યાિમા ંઆિેલ છે. 
વિદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષિી સિુિણી દર્યાિ આપિામા ંઆિેલ સચૂિા અન્િયે સામાિાળાએ 
સદર પ્રકારિા બિાિો અંગે પેન્ડીંગ યવુિટિા િીજલબલો આશરે ૭૧ ગ્રાહકોિા કેસમા ંિોંધાયેલ 
હોિાનુ ંજણાિી, પેટા-વિભાગીય કચેરી હઠેળિી સદર યાદી તા.૦૬.૦૩.૨૦૧૮ િા રોજ રજૂ કરી. 
તા. ૧૨.૦૩.૨૦૧૮ િા પત્ર દ્વારા સામાિાળાએ જણાિેલ કે સદર ઉપયુયક્ત મીટર રીરડિંગિી ક્ષવત 
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બાબતે જે તે મીટર રીડીંગ એજન્સીિે િોટીસ પાઠિીિે બ્લેકલીસ્ટ કયાય અંગેિી જાણ કરેલ છે, 
તે પત્રિી િકલ રજૂ કરી. 

૩.૮. ફોરમિા હકુમ અન્િયે કસરૂિાર મીટર રીડર સામે કાયયિાહી હાથ ધરિામા ંઆિેલ છે.  
 અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ િીજલબલ તેઓિા મીટરમા ંિોંધાયેલ િીજ િપરાશ મજુબનુ ંહોઈ 

સદર િીજલબલિી રકમ અરજદારે ભરિાપાત્ર છે.  
:::ચકુાદો::: 

૪.૦. સિૂાિણી દર્યાિ અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાિાળાિી રજૂઆત અિે રજૂ કરાયેલા 
દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણયય ઉપર આવુ ંછં. 

૪.૧. અરજદાર સામાિાળા િીજ કંપિીિા ગ્રાહક છે, જેઓ રાણપરુ ગામે ગ્રાહક િ.ં૬૧૭૪૯/૦૪૫૭૦/૨ 
થી ૦.૫ રકલોિોટ કરારીત િીજભારનુ ંRGPU tariff નુ ં ઘર િપરાશ વિષયક િીજ જોડાણ ધરાિે 
છે. અરજદારિી હાલિી ફરરયાદ સામાિાળા દ્વારા અપાયેલ િધ ુરકમિા િીજલબલ અંગેિી છે. 

૪.૨. પેરા િ.ં૨.૩ મા ં દશાયવ્યા મજુબ િધ ુ રકમિા િીજલબલ બાબતે અરજદારે મીટર તેિી ગવત 
મયાયદા કરતા ંઝડપી ફરિા અંગેિી ફરરયાદ સામાિાળાિે કરેલ, જે અંતગયત સામાિાળા દ્વારા 
પેરા િ.ં૩.૩ મજુબ અરજદારનુ ંિીજ મીટર તા.૧૩.૦૬.૨૦૧૮િા રોજ બદલિામા ંઆિેલ. 

 તા.૦૬.૦૭.૨૦૧૮ િા રોજ સદર વિિારદત મીટરિે સામાિાળાિી લેબોરેટરીમા ંઅરજદારિી 
હાજરીમા ંચકાસિામા ંઆિેલ, જે દર્યાિ મીટર ચકાસણી અહિેાલમા ંિોંધ્યા મજુબ મીટરિી 
એક્યરેુસી -૦.૧૧ % િોંધિામા ંઆિેલ છે. 

 મીટરનુ ંિાચંિ ૧૧૬૨૪ KWh િોંધાયેલ છે.  
 મીટરિો MRI data પણ સામાિાળા દ્વારા મેળિિામા ંઆિેલ છે.  
૪.૩. મીટરિા MRI data મા ંિીચે મજુબિી વિગતો દશાયિેલ છે. 
 Meter Sr.No. PGST00755374 
 Meter date: 06.07.2018 
  
 Instantaneous data details: 
  

Voltage Phase current Neutral current Active Power (W) Cummu. KWh 

241.5 00.0 00.0 00.0 11604.32 

  

 History (Current + last six bills): 
  

Bill KWH MD(KW) MD Date 

Current 011604.3 00.00 00.00.00 

H1(June) 011604.2 00.84 05.06.18 

H2(May) 011516.7 00.92 07.05.18 

H3(April) 011292.6 01.66 23.04.18 

H4(March) 011053.3 00.82 28.03.18 

H5(February) 010842.9 00.76 18.02.18 

H6(January) 010690.3 00.68 19.01.18 

   

૪.૪. Meter change Proforma મા ં દશાયવ્યા મજુબ M.No.00755374 તેમજ મીટરનુ ં રીડીંગ 
‘અિાચ્ય’ દશાયિેલ છે. મીટરિી લેબોરેટરીમા ંચકાસણી દર્યાિ મીટરનુ ંિાચંિ ૧૧૬૦૪ KWh 
દશાયિેલ છે. અરજદારિો િીજ સ્થાપિ પર જોડાયેલ િીજભાર ૧૧૦૪ િોટ છે. 
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૪.૫. અરજદારિો િીજ િપરાશ PRT-145 મજુબ િીચે મજુબ િોંધાયેલ છે.  
  

Sr. 
No. 

Month Reading Date Reading Consumption 

1. Dec. billed in Jan.2011 20.11.10 1081 210 

   Average 210 

2. Jan. billed in Feb.2011  22.01.11 1191 110 

3. Feb.-March  billed in April,2011 24.03.11 1361 170 

4. Apr.-May billed in June,2011 26.05.11 1561 200 

5. June-July billed in Aug.2011 26.07.11 1811 250 

6. Aug.-Sept.billed in Oct.2011 24.09.11 2131 320 

7. Oct.-Nov. billed in Dec.2011 27.11.11 2401 270 

  Year 2011 Average 220 

8. Dec.-Jan. billed in Feb.2012 02.02.12 2501 100 

9. Feb.-March  billed in April,2012 23.03.12 2601 100 

10. Apr.-May billed in June,2012 28.05.12 2801 200 

11. June-July billed in Aug.2012 07.08.12 3071 270 

12. Aug.-Sept.billed in Oct.2012 10.10.12 3395 324 

13. Oct.-Nov. billed in Dec.2012 01.12.12 3585 190 

  Year 2012 Average 197 

14. Dec.-Jan. billed in Feb.2013 30.01.13 3705 120 

15. Feb.-March billed in Apr.2013 02.04.13 3955 250 

16. Apr.-May billed in June,2013 04.06.13 4255 300 

17. June-July billed in Aug.2013 01.08.13 4565 310 

18. Aug.-Sept.billed in Oct.2013 09.10.13 4935 370 

19. Oct.-Nov. billed in Dec.2013 07.12.13 5235 300 

  Year 2013 Average 275 

20. Dec.-Jan. billed in Feb.2014 19.02.14 5325 90 

21. Feb.-March billed in Apr.2014 26.03.14 5553 228 

22. Apr.-May billed in June,2014 27.05.14 6099 546 

23. June-July billed in Aug.2014 26.07.14 6659 560 

24. Aug.-Sept.billed in Oct.2014 26.09.14 6999 340 

25. Oct.-Nov. billed in Dec.2014 29.11.14 7257 258 

  Year 2014 Average 337 

26. Dec.-Jan. billed in Feb.2015 29.01.15 7357 100 

27. Feb.-March billed in Apr.2015 25.03.15 7527 170 

28. Apr.-May billed in June,2015 14.05.15 7778 251 

29. June-July billed in Aug.2015 22.07.15 5843 356 

30. Aug.-Sept.billed in Oct.2015 20.09.15 6233 390 

31. Oct.-Nov. billed in Dec.2015 09.11.15 6513 280 

  Year 2015 Average 258 

32. Dec.-Jan. billed in Feb.2016 08.01.16 6713 200 

33. Feb.-March billed in Apr.2016 10.03.16 6904 191 

34. Apr.-May billed in June,2016 18.05.16 7174 270 

35. June-July billed in Aug.2016 24.07.16 7564 390 

36. Aug.-Sept.billed in Oct.2016 30.09.16 7994 430 

37. Oct.-Nov. billed in Dec.2016 24.11.16 8304 310 

  Year 2016 Average 299 

38. Dec.-Jan. billed in Feb.2017 24.01.17 8454 150 

39. Feb.-March billed in Apr.2017 20.03.17 8712 258 

40. Apr.-May billed in June,2017 23.05.17 8952 240 

41. June-July billed in Aug.2017 09.08.17 9172 220 

42. Aug.-Sept.billed in Oct.2017 23.09.17 9372 200 

43. Oct.-Nov. billed in Dec.2017 28.11.17 9582 210 

  Year 2017 Average 213 

44. Dec.-Jan. billed in Feb.2018 27.01.18 9782 200 

45. Feb.-March billed in Apr.2018 04.04.18 10084 302 

46. Apr.-May billed in June,2018 07.06.18 11554 1470 

   Average 657 
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         સદર મીટરિા િાચંિ દર્યાિ ઉપયુયક્ત પેરા િ.ં ૩.૭ મા ંિોંધ કયાય મજુબ મીટર રીડર દ્વારા 
મીટર િાચંિમા ંભલૂિા કારણોસર મીટરનુ ંખરેખર િાચંિ થયુ ં િ હોય તેિી સભંાિિા છે. 
મીટરમા ંિોંધાયેલ િીજ િપરાશ તથા એિરેજ િીજ િપરાશિો અભ્યાસ કરતા ંિષય ૨૦૧૭ િો 
એિરેજ િીજ િપરાશ અગાઉિા તતુયજિા ચાર િષય કરતા ંઓછો િોંધાયેલ છે. મીટરિા MRI 

report મજુબ stored data િા અભ્યાસ કરતા ંતેમજ મીટર રીડર દ્વારા કરિામા ંઆિેલ મીટર 
િાચંિ અિે િીજ િપરાશિે ધ્યાિે લેતા,ં મીટર રીડર દ્વારા મીટર િાચંિિી ભલૂિા કારણોસર 
ખરેખર િોંધાયેલ િીજ િપરાશનુ ંિીજ લબલીંગ જે તે સમય દર્યાિ કરિામા ંઆિેલ હોય  
તેમ જણાત ુ ંિથી. સદર બાબત અંગે ફોરમ દ્વારા પેરા િ.ં ૩.૮ તેમજ ૩.૯ મા ંિોંધ કરીિે યોગ્ય 
હકુમ કરિામા ંઆિેલ છે.  

૪.૬. ઉપયુયક્ત અિલોકિ મજુબ એિા તારણ પર આિી શકાય છે કે મીટરિી ચકાસણી દર્યાિ 
મીટરિી એક્યરેુસી તેિી લલવમટમા ં હોય તેમજ મીટરમા ં િોંધાયેલ િીજ િપરાશ ખરેખર 
અરજદારિા િીજ િપરાશ મજુબિો જ છે. આથી ફોરમિો હકુમ સ્િીકારિાપાત્ર છે.   

૪.૭. આ રીતે ઉપયુયક્ત પેરા િ.ં ૪.૬ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૮. ખચય અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૯. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
   
 
           (રદલીપ રાિલ) 
                   વિદ્યતુ લોકપાલ 
              ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૧૯.૦૩.૨૦૧૯. 


