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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૩૫/૨૦૧૭ 

અરજદાર : બાળાગૌરી મિસખુભાઈ ભાટીયા  
   C/o. શ્રી દદપકભાઈ મિસખુભાઈ ભાટીયા 
   ગામ: ત્રાકુડ. તા. ગોંડલ. જી. રાજકોટ  
   
રજૂઆત કરિાર: શ્રી દદપકભાઈ મિસખુલાલ ઢગાઈ  
 

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : કાયયપાલક ઈજિેર, 

પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
વિભાગીય કચેરી, ગોંડલ. જી. રાજકોટ    

રજૂઆત કરિાર: Shri V.G.Markana, E.E., PGVCL, Gondal.    
   Shri N.R.Gamit, DE, PGVCL, Gondal 

 
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, રાજકોટ ગ્રાહક ફદરયાદ વિિારણ ફોરમિી 
ફદરયાદ િ.ં૬૧/ક્િા.૦૪/૨૦૧૬-૧૭ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૨૩૪૦તા.૨૬.૦૩.૨૦૧૭ થી 
િારાજ થઇ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
િ.ં૩૫/૨૦૧૭ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા. ૧૮.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિી, 
જેમા ંઅરજદાર હાજર િ રહલે. સદર કેસિી બીજી સિુિણી તા. ૨૦.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ 
રાખિામા ંઆિી. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે ફોરમિા તા.૨૦.૦૩.૨૦૧૭ િા હકુમથી િારાજ થઈ રજૂઆત કરેલ છે. અરજદારે 

જણાિેલકે તા.૩૦.૧૧.૨૦૧૬િા રોજ સામાિાળાિી રાજકોટ ગ્રા્ય કચેરીમા ંપત્ર રજૂ કરેલ, જે 
અંગે સામાિાળા દ્વારા કોઈ જિાબ પાઠિિામા ં આિેલ િથી, તેમજ અરજદારિા 
તા.૦૩.૦૧.૨૦૧૭ િા પત્રિો પણ સામાિાળા ગ્રા્ય પેટા-વિભાગીય કચેરી, ગોંડલ, વિભાગીય 
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કચેરી, ગોંડલ તથા િડી કચેરી, રાજકોટ દ્વારા અરજદારિે કોઈ જિાબ પાઠિિામા ંઆિેલ 
િથી. 

૨.૨. સામાિાળા દ્વારા િીજ જોડાણ કયા કારણોસર ચાલ ુકરિામા ંઆિેલ િથી તે અંગેિી માદહતી 
અરજદારે, માદહતી અવધવિયમ હઠેળ, તા.૨૦.૦૨.૨૦૧૭ િા રોજ માગેંલ, જેિો પણ જિાબ 
સામાિાળા દ્વારા પાઠિિામા ંઆિેલ િથી. 

૨.૩. ગ્રાહક ફદરયાદ વિિારણ ફોરમ, રાજકોટિા હકુમમા ંકરિામા ંઆિેલ િોંધ મદુ્દા િ.ં ૨.૧ મા ં
દર્ાયિેલ છે કે િીજ લાઈિિા થાભંલા ઉભા કરિા બાબતે અરજદારિા ખેતર પાડોર્ી દ્વારા 
િાધંો ઉઠાિિામા ંઆિેલ. સદર બાબત અંગે અગાઉ સામાિાળા દ્વારા કોઈ પણ જાણકારી િીજ 
લાઈિિા થાભંલા ઉભા કરિાિી બાબત અંગે અરજદારિે પાઠિિામા ંઆિેલ િથી. તથા 
માદહતી અવધવિયમ અન્િયે પણ આ અંગે કોઈ માદહતી આપિામા ંઆિેલ િથી.  

૨.૪. ગ્રાહક ફદરયાદ વિિારણ ફોરમ, રાજકોટ દ્વારા સામાિાળાિી તરફેણમા ં ચકુાદો આપિામા ં
આિેલ છે. િીજ જોડાણ ચાલ ુકરિામા ંથયેલ વિલબં અંગે સામાિાળાિા અવધકારી અથિા જે 
તે કોન્રાક્ટર વિરૂધ્ધ કોઈ પણ કાયયિાહી કરિા અંગે દર્ાયિેલ િથી. 

૨.૫. અરજદારનુ ંમાગંણી મજુબનુ ંિીજ જોડાણ ૧૨૦ દદિસમા ંચાલ ુકરી આપિાિી જોગિાઈ હોિા 
છતા ંસામાિાળા દ્વારા વિયત સમય મયાયદામા ંિીજ જોડાણ ચાલ ુકરી આપિામા ંઆિેલ િથી, 
જે કારણોસર અરજદારિે નકુસાિ  થયેલ છે. આથી સામાિાળા દ્વારા અરજદારિે િળતર 
ચકૂિિા હકુમ કરિા અરજદારે વિિતંી કરી. 

૨.૬. સિુાિણી દર્યાિ અરજદારે જણાિેલકે ગ્રાહકફદરયાદ વિિારણ ફોરમિી તા.૧૭.૦૩.૨૦૧૬િા 
રોજિી સિુિણીમા ંિીજ જોડાણિી કાયયિાહી પણૂય કરી િીજ જોડાણ ચાર દદિસમા ંચાલ ુકરી 
આપિામા ંઆિરે્ તેમ સામાિાળા દ્વારા જણાિિામા ંઆિેલ હોિા છતા ંફોરમિા હકુમ બાદ 
િિ દદિસ પછી, એટલે કે ૨૯.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ િીજ જોડાણ ચાલ ુકરી આપિામા ંઆિેલ 
છે. આમ સામાિાળા દ્વારા િીજ જોડાણ વિયત સમય મયાયદા કરતા ંિધ ુસમય બાદ ચાલ ુકરી 
આપેલ હોઈ, અરજદાર િળતર મેળિિા હક્કદાર છે. સલૂચત કરેલ વિયમોનસુાર અરજદારિે 
િળતર અપાિિા હકુમ કરિા અરજદારે વિિતંી કરી.   

૩.૦. સિુાિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદારે તા.૦૨.૦૧.૨૦૦૯ િા રોજ  ગામ ત્રાકુડા, તા.ગોંડલ ખાતે સરિે િ.ં૧૭૧ પૈકી ૧ મા ં

શ્રીમતી બાળાગૌરી મિસખુભાઈ ભાટીયાિા િામે 5 HP નુ ં િવુ ં િીજ જોડાણ મેળિિા   
રૂ.૨૦૦/- , રસીદ િ.ં ૮૩૦૭૮૧ થી ભરપાઈ કરી અરજીિી િોંધણી કરાિેલ. 

૩.૨. શ્રી દદપકભાઈ મિસખુભાઈ ઢગાઈ દ્વારા તા.૧૫.૦૨.૨૦૧૬ િા રોજ ફદરયાદ દાખલ કરી 
જણાિેલ કે તેઓિા દાદા શ્રી મથરુદાસ પોપટભાઈ ઢગાઈિા િીજ જોડાણ િ.ં 
૮૭૭૦૬/૦૦૪૬૭/૮ માથંી શ્રી પ્રફુલભાઈ બાિિજીભાઈ અમવૃતયા, સરિે િ.ં૧૬૯/૩ મા ંકેબલ 



  Case No.35/2017 

  Page 3 of 6 
 

લગાિી આંકડી મારીિે ગેરકાયદેસર રીતે પાણી લઈ જાય છે. સદર ફદરયાદિા અનસુધંાિે 
સામાિાળા દ્વારા િીજ જોડાણિી તપાસણી તા.૨૫.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ કરિામા ંઆિેલ જે 
દર્યાિ ફદરયાદ કતાય શ્રી દદપકભાઈ મિસખુભાઈ ઢગાઈ પોતે જ બીિ-અવધકૃત રીતે ૧ HP  
િી મોટરિો િીજ િપરાર્ કરતા માલમુ પડલે. આ અંગે સામાિાળા દ્વારા રૂ.૧૧૧૫૦.૩૨ નુ ં
િીજચોરીનુ ંબીલ તેઓિે પાઠિિામા ંઆિેલ.  

૩.૩. પેરા િ.ં૨.૧ િી અરજીિો ક્ર્માનસુાર િારો આિતા ંઅરજદારિે સદર િિા ખેતી વિષયક િીજ 
જોડાણ આપિા માટે જરૂરી રેિન્ય ુદસ્તાિેજો રજૂ કરિા પત્ર િ.ં ૩૦૬૨ તા.૨૫.૦૪.૨૦૧૬ થી 
િોટીસ પાઠિિામા ંઆિેલ. 

૩.૪. અરજદારિે પેરા િ.ં૨.૧ મા ંદર્ાયિેલ અરજી અન્િયે પત્ર. િ.ં૪૪૪૭ તા. ૧૧.૦૭.૨૦૧૬ થી 
અંદાજપત્ર આપિામા ં આિેલ, જેમા,ં પેરા િ.ં ૩.૨ મા ં દર્ાયવ્યા મજુબિી િીજચોરીિી 
આકારણીિી રકમ રૂ.૧૧૧૫૧/-, જે ભરિાિી બાકી હતી, તે ભરપાઈ કરિા જણાિેલ. અરજદાર 
દ્વારા તા.૨૬.૦૭.૨૦૧૬ િા રોજ અંદાજપત્રિા ંિાણા ંરૂ. ૭૪૩૫/- રસીદ િ.ં YV801344, 

YV801345 and YV801346 થી ભરપાઈ કરિામા ંઆિેલ. 
૩.૫. અરજદારિા િીજ જોડાણિી માગંણી િાળા સ્થળ પર િીજ લાઈિિી કામગીરી દર્યાિ 

અરજદારિા ખેતરિી બાજુિાળા ખેડતૂ શ્રી પ્રફુલભાઈ બાિિજીભાઈ અમવૃતયા દ્વારા િીજ 
લાઈિિા થાભંલા ઉભા કરિા બાબતે િાધંો ઉઠાિિામા ંઆિેલ, જેથી િીજ લાઈિનુ ં કામ 
કરિામા ંઆિેલ િહી. ત્યારબાદ કોન્રાક્ટર દ્વારા ફરી િખત સદર સ્થળ પર િીજ લાઈિિી 
કામગીરી િખતે પણ અરજદારિા ખેતરિી બાજુિાળા દ્વારા િાધંો લેિામા ંઆિેલ અિે િીજ 
લાઈિિી કામગીરી અટકાિી દેિામા ંઆિેલ. ત્યાર બાદ સામાિાળા દ્વારા િધ ુએક િખત 
િીજ લાઈિિી કામગીરી અંગે સ્થળપર કામગીરી દર્યાિ િાધંો લેિાર વ્યક્ક્ત પાસેથી સમંવત 
મેળવ્યા બાદ અરજદારિી િીજ લાઈિનુ ંકામ કરિામા ંઆિેલ. આમ અરજદારિી સદર િીજ 
લાઈિનુ ંકામ વિયત સમયમા ંપણૂય થઈ ર્કેલ િ હત ુ.ં  

૩.૬. ગ્રાહક ફદરયાદ વિિારણ ફોરમિા હકુમ અન્િયે અરજદારિી માગંણી મજુબનુ ંિીજ જોડાણ 
તા.૦૮.૦૪.૨૦૧૭ િા રોજ ચાલ ુકરિામા ંઆિેલ 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. તા.૧૮.૦૫.૨૦૧૬ િી સિુિણી દર્યાિ સામાિાળા ગોંડલ પેટા-વિભાગીય કચેરીિા િાયબ 

ઈજિેર દ્વારા પત્ર રજૂ કરી હાલિી અરજદારિી ફદરયાદ અંગે તકરાર િથી તે મજુબિી 
અરજદારિી અરજી રજૂ કરેલ પરંત ુ તા.૨૨.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજ અરજદારે જણાિેલ કે 
સામાિાળા દ્વારા રજૂ કરેલ સમાધાિિા પત્રિે માન્ય િ રાખતા ંઅરજદારિી ફદરયાદ અંગે 
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સિુિણી આપિા વિિતંી કરેલ. સદર સજંોગોમા ંઅરજદારિી સદર રજૂઆત માન્ય રાખિામા ં
આિેલ છે. સદર રજૂઆત અંગે િિેસરથી સિુિણી આપિા અરજદારે વિિતંી કરેલ.  

૪.૨. પેરા િ.ં ૩.૧ મા ંદર્ાયવ્યા મજુબ અરજદારે સરિે િ.ં ૧૭૧પૈકી૧, ગામ ત્રાકુડા, તા.ગોંડલ ખાતે 
િિા ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી અરજી સામાિાળા િીજ કંપિીિી કચેરી ખાતે 
તા.૦૨.૦૧.૨૦૦૯ િા રોજ િોંધણી કરાિેલ. સામાિાળાિી િીજ કચેરી દ્વારા સદર અરજીિા 
ક્રમાનસુાર િારો આિતા ં સદર અરજીિા સદંભયમા ં જરૂરી દસ્તાિેજી પરૂાિા રજૂ કરિા 
અરજદારિે તા.૨૫.૦૪.૨૦૧૬ થી િોટીસ આપી જાણ કરિામા ંઆિેલ. ત્યાર બાદ અરજદાર 
દ્વારા જરૂરી દસ્તાિેજી પરૂાિા સામાિાળાિે રજૂ કરિામા ંઆિેલ. 

૪.૩. સામાિાળા દ્વારા અરજદારિી સદર અરજી અન્િયે SR No.8085447, Technical 

Sanction No.8085447-61892291-2927542 dated 01.07.2016 મજુબ ‘D’ 

category મા ંમજૂંરી મેળવ્યા બાદ તા.૧૭.૦૭.૨૦૧૬ િા રોજ પત્ર િ.ં ૪૪૪૭ દ્વારા રૂ.૭૪૩૫/- 
નુ ં અંદાજપત્ર પાઠિિામા ં આિેલ. પેરા િ.ં ૩.૪ મા ં દર્ાયવ્યા મજુબ અરજદાર દ્વારા 
અંદાજપત્રિી રકમ તા.૨૬.૦૭.૨૦૧૬ િા રોજ ભરપાઈ કરિામા ંઆિેલ છે.  

૪.૪. અરજદારનુ ંસદર ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ સામાિાળા દ્વારા ‘D’ category હઠેળ મજૂંર 
કરિામા ંઆિેલ, જે મજુબ ૧૧૦ મીટર િિી એચ.ટી. લાઈિ તથા રાન્સફોમયર મકૂીિે િીજ 
જોડાણ આપિાિી મજૂંરી આપિામા ંઆિેલ છે. સદર િીજ જોડાણિી લાઈિનુ ંકામકાજ પણૂય 
કયાય બાદ work completion certificate િાયબ ઈજિેર, ગોંડલ પેટા-વિભાગીય કચેરી  
દ્વારા રજૂ કરિામા ંઆિેલ જેમા ંલાઈિ પણૂય કયાયિી તારીખ દર્ાયિેલ િથી. સિુિણી દર્યાિ 
સામાિાળાએ જણાવ્યા મજુબ સદર લાઈિ કામ તા.૨૯.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ પણૂય કરિામા ં
આિેલ, તથા અરજદારનુ ંસદર િીજ જોડાણ પ્રોફોમાય-૧૫, િ.ં૩૧૯૯૦ મજુબ તા.૦૮.૦૪.૨૦૧૭ 
િા રોજ મીટર લગાિીિે ચાલ ુકરિામા ંઆિેલ છે.  

૪.૫. પેરા િ.ં૩.૪ મા ંદર્ાયવ્યા મજુબ સદર િીજ જોડાણિા લાઈિ કામમા ંઅરજદારિી આજુબાજુિા 
ખેતર માલલકો દ્વારા લાઈિ કામિી કાયયિાહી કરિામા ંવિકે્ષપ ઉભો કરિામા ંઆિેલ હોય તે 
અંગેિા િાધંા રજૂ કરતા કોઈ પરૂાિા સામાિાળા દ્વારા રજૂ કરિામા ંઆિેલ િથી. સામાિાળા 
દ્વારા અરજદારિા ખેતરિી બાજુિાળા ખેડતૂિી સમંવત મેળિી અિે િીજ લાઈિનુ ંકામ કરિામા ં
આિેલ છે તેમ જણાિેલ છે. ફોરમ સમક્ષિી અરજદારિી તા.૦૬.૦૩.૨૦૧૭િી રજૂઆત અન્િયે 
તા.૧૭.૦૩.૨૦૧૬ િા રોજ ફોરમ સમક્ષિી સિુાિણી દર્યાિ સામાિાળા દ્વારા સદર ખેતીિાડી 
િીજ જોડાણિી િીજ લાઈિ ઉભી કરિા અંગે ઉપક્સ્થત થયેલ િાધંાઓિી પતાિટ સમાધાિ 
હઠેળ કરી િીજ લાઈિિી કામગીરી તા.૨૧.૦૩.૨૦૧૭િા રોજ પણૂય કરિામા ંઆિરે્ તે મજુબિી 
રજૂઆત સામાિાળા દ્વારા ફોરમ સમક્ષ કરિામા ંઆિેલ, જે િીજ લાઈિનુ ંકામ કાજ સામાિાળા 



  Case No.35/2017 

  Page 5 of 6 
 

દ્વારા ફોરમિા હકુમ બાદ પણૂય કરી અરજદારનુ ંિીજ જોડાણ તા.૦૮.૦૪.૨૦૧૭ િા રોજ  ચાલ ુ
કરિામા ંઆિેલ છે. 

૪.૬. સામાિાળા દ્વારા પેરા િ.ં૩.૧મા ંદર્ાયિેલ િીજ જોડાણિી અરજી અન્િયે િીજ લાઈિિા કામમા ં
ઉભી થયેલ રૂકાિટ/પાડોર્ી દ્વારા ઉઠાિેલ િાધંાઓ અંગે અરજદારિે લેલખતમા ંમાદહતગાર 
કરેલ હોય તેિા કોઈ પરૂાિા રજૂ કરેલ િથી. ફોરમિા હકુમ બાદ સામાિાળા િાયબ ઈજિેર, 

પેટા-વિભાગીય કચેરી, ગોંડલ દ્વારા સદર િીજ લાઈિિા કામમા ંઉદ્દભિેલ િાધંાઓ અંગે પત્ર 
િ.ં૩૯૯૬ તા.૧૬.૦૫.૨૦૧૭ થી અરજદારિે માદહતગાર કરિામા ંઆિેલ છે.  

૪.૭. અરજદારે પેરા િ.ં૩.૧ િી અરજી મજુબન ુઅંદાજપત્ર તા.૨૬.૦૭.૨૦૧૬ િા રોજ ભરપાઈ કરેલ 
છે. સદર િીજ લાઈિનુ ંકામ ફોરમિા હકુમ બાદ તા.૨૯.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ પણૂય કરિામા ં
આિેલ છે. અરજદાર દ્વારા તા.૨૮.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ ટેસ્ટ રીપોટય  સામાિાળાિે રજૂ કરિામા ં
આિેલ છે તથા િીજ જોડાણ તા.૦૮.૦૪.૨૦૧૭ િા રોજ ચાલ ુકરિામા ંઆિેલ છે. 

૪.૮. ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રણ આયોગ દ્વારા પ્રકાવર્ત SOP of Distribution Licensee 

Notification No. 10/2005, Chapter XIV – Compensation in case of under 
performance, Clause No. 14.1, “If Licensee fails to meet the standard 
specify, the affected consumer is entitled to get compensation from the 
Licensee”.          

SR No. Event Compensation payable 

1 Duty to give supply on request 

(a) New service connection 
Rs.50/- per day of delay. 

 

૪.૯. As per Clause No. 9.4 the release of agriculture connection shall be subject 

to the provisions of Annual Plan. In case a new distribution is laid the time 
shall be reckoned from the date of energizing of the distribution system and 
in any case within 120 days. 

 
 “As per the Supply Code Regulations, 2015, Clause No. 4.27(4) : 

The Distribution Licensee shall obtain the necessary way leaves and 
permissions for laying down the service lines for the supply of power. The 
applicant shall fully co-operate with the Distribution Licensee in obtaining 
such necessary way leaves and permissions. However, where the consumer 
has no frontage abutting a public street and where the service line has 
necessarily to cross over or go under other property, the consumer shall obtain 
the necessary way leave and permission at his own expense and continue 
them as long as supply is to be maintained. Should, however, the way leaves 
or permissions be withdrawn, the Supply may be cut off forthwith, subject to 
the provisions of Acts, rules and regulations for the time being in force. Any 
extra expense incurred in laying the service line and maintaining the same in 
accordance with the way leaves shall be recovered from the Consumer. The 
Applicant shall provide necessary undertaking to the Distribution Licensee if 
required.” 
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 ઉપયુયક્ત જોગિાઈિે ધ્યાિે લેતા ંસામાિાળા દ્વારા અરજદારિા િીજ જોડાણિી લાઈિ ઉભી 
કરિામા ં ઉદ્દભિેલ િાધંા અંગે અરજદારિે માદહતગાર કરેલ હોય તેિા કોઈ પરૂાિા રજૂ 
કરિામા ંઆિેલ િથી.  

૪.૧૦. ઉપયુયક્ત દર્ાયિેલ અિલોકિિા આધારે અરજદારનુ ંસદર િીજ જોડાણ અંદાજપત્રિા ંિાણા ં
ભરપાઈ કયાય બાદ ૧૨૦ દદિસિા સમય મયાયદામા ંકાયાયક્ન્િત કરવુ ંજોઈએ, પરંત ુસદર િીજ 
જોડાણ સામાિાળા દ્વારા અંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરપાઈ કયાય બાદ ૨૫૫ મા દદિસે કાયાયક્ન્િત 
કરિામા ંઆિેલ છે. આમ સામાિાળા દ્વારા સદર િીજજોડાણ વિયત સમય મયાયદા ૧૨૦ દદિસ 
બાદ ૧૩૫ દદિસિા વિલબં બાદ ચાલ ુકરિામા ંઆિેલ  હોઈ, અરજદાર િળતર માટે હક્કદાર 
બિે છે. પેરા િ.ં ૪.૭ મા ંદર્ાયવ્યા મજુબ પ્રવતદદિ રૂ.૫૦/- લેખે ૧૩૫ દદિસન ુ રૂ.૬૭૫૦/- 
િળતર સામાિાળાએ અરજદારિે દદિ ૩૦ મા ંચકૂિવુ ંતથા સદર િીજ જોડાણિી િીજલાઈિ 
ઉભી કરિાિા વિલબં અંગે જે તે સલંગ્િ અવધકારી અથિા જે તે કોન્રાક્ટર કે જેિે િીજ લાઈિ 
ઉભી કરિાિી જિાબદારી આપિામા ંઆિેલ હોય, તેઓિી જિાબદારી િક્કી કરી, તેઓિી 
સામે વર્ક્ષાત્મક પગલા ંભરિાિી કાયયિાહી કરિી.    

૪.૧૧. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૧૦ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૧૨. ખચય અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૧૩. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
         
 
 
 
 
         (દદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા. ૨૮.૦૭.૨૦૧૭. 


