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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૯૯/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી ગરુૂકૃપા ક્વારી વક્ સ્,  
   મુું. આકરૂન્દ-૩૮૩૨૬૦. તા.ધનસરુા. જી.અરવલ્લી.   
રજૂઆત કરિાર: શ્રી જી.એ્.મકવાણા, અધધકૃત પ્રધતધનધધ. 
 

વિરૂધ્ધ 
 

સામાિાળા : નાયબ ઈજનેર,  
   ઉત્તર ગજુરાત વીજ કુંપની લલધમટેડ 
   પેટા-ધવભાગીય કચેરી, ધનસરુા. જી.અરવલ્લી. 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી બી.ડી.પટેલ, નાયબ ઈજનેર, યજુીવી્ીએલ, ધનસરુા.   
   શ્રી ્ી.એમ.્ોની, ડ.ેસપુ્રી.(એકાઉન્ટ), યજુીવી્ીએલ, તલોદ. 
 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, ઉત્તર ગજુરાત વીજ કુંપની લલધમટેડ, ્ાબરમતીના ગ્રાહક ફરરયાદ ધનવારણ 

ફોરમની ફરરયાદ નું.UG-02-008-2017-18 અન્વયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાુંક ૭૯૯૮ 
તા.૧૧.૦૮.૨૦૧૭ ના હકુ્મથી નારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના 
કે્ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કે્ નું.૯૯/૨૦૧૭ થી નોંધેલ છે. આ કે્ની સનુવણી 
તા.૨૬.૧૦.૨૦૧૭ ના રોજ રાખવામાું આવેલ, જેમાું અરજદાર હાજર રહલે નહીં. ્દર કે્ની 
બીજી સનુવણી તા.૧૬.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ રાખવામાું આવેલ, જેમાું ્ામાવાળા હાજર રહલે 
નહીં.  

૨.૦. સનુવણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર, ધનસરુા તાલકુાના આકૃન્દ ગામે ગરુૂકૃપા ક્વોરી વક્ સ્ના નામે ઔદ્યોલગક હતેનુ ુ ું 

વીજ જોડાણ ગ્રાહક નું. ૨૩૯૦૨/ ૦૦૯૦૯/૮ થી ધરાવે છે. ્દર LTMD tariff ના વીજ 
જોડાણમાું અરજદારે અનામત રકમ પેટે રૂ.૨,૬૮,૬૧૬/- ભરપાઈ કરેલ છે.  

૨.૨. અરજદારે ્દર LT  વીજ જોડાણને HT વીજ જોડાણમાું તબદીલ કરવા માટે ્ામાવાળાને 
અરજી નોંધાવેલ છે. 
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૨.૩. અરજદારે જણાવેલ કે ્દર HT વીજ જોડાણની માુંગણી મજુબ ્ામાવાળા દ્વારા 
તા.૦૫.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ આપવામાું આવેલ અંદાજપત્ર મજુબ LT વીજ જોડાણની અનામત 
રકમ HT વીજ જોડાણના વીજબીલમાું જમા આપવામાું આવશે, પરુંત ુ્ામાવાળા દ્વારા તેમ 
કરવામાું આવેલ નથી. અરજદારે HT વીજ જોડાણ અંગે આપવામાું આવેલ અંદાજપત્રની 
નકલ રજૂ કરી. 

૨.૪. ્ામાવાળા ્મક્ષની ્દર ફરરયાદ અન્વયે અરજદારે ફોરમ ્મક્ષ ફરરયાદ દાખલ કરી 
તથા રજૂઆત કરી કે અનામત રકમ ની રકમ તથા તેના પર તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી ્દર 
રકમ જમા કરવામાું આવે તયાું સધુીનુું વ્યાજ અપાવવા દાદ માુંગેલ, પરુંત ુ ફોરમ દ્વારા 
તેઓના ચકુાદા અન્વયે અનામત રકમ પર તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી તા.૧૧.૦૮.૨૦૧૬ સધુીના 
વ્યાજની ચકૂવણી કરવાનો આદેશ આપેલ જે અરજદારને મુંજૂર ન હોઈ, હાલની ્દર 
રજૂઆત ધવદ્યતુ લોકપાલ ્મક્ષ દાખલ કરેલ છે.  

૨.૫. અરજદારે ફોરમ ્મક્ષ તા.૦૪.૦૮.૨૦૧૭ ના પત્ર મજુબ તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી 
તા.૩૧.૦૭.૨૦૧૭ સધુીના વ્યાજની રકમ ચકુવવા હકુમ કરવા ધવનુંતી કરેલ તથા 
અરજદારને થયેલ આધથિક ખચસ તેમજ ્ામાવાળાએ અરજદારની ્દર ફરરયાદને ્મય 
મયાસદામાું ધનકાલ કરેલ ન હોઈ તે અંગ ે્ામાવાળાની નીચી કાયસદક્ષતા પરુવાર થાય તેમ 
હોઈ તે અંગેનુું વળતર ચકુવવા ધવનુંતી કરેલ. અરજદારે ફોરમ ્મક્ષ ધવદ્યતુ લોકપાલના 
કે્ નું.૯૬/૨૦૧૬ ના હકુમની નકલ રજૂ કરેલ, પરુંત ુફોરમ દ્વારા ્દર હકીકતોને ધ્યાને 
લીધા વગર હકુમ કરવામાું આવેલ છે. 

૨.૬. અરજદારે નીચે મજુબ દાદ માગી. 
(૧) અરજદારને તેઓની રડપોઝીટની રકમ રૂ.૨,૬૮,૬૧૬/- પર તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી 

તા.૩૧.૦૭.૨૦૧૭ સધુી વ્યાજની રકમ ચકૂવવાનો હકુમ કરવો.  
(૨) અરજદારની ફરરયાદનુું ધનરાકરણ ્મય્ર ન થયેલ હોઈ, અરજદારને નીચી 

કાયસદક્ષતાનુું વળતર ચકૂવવાનો હકુમ કરવો.  
(૩) અરજદારને થયેલ આધથિક ખચસ અંગ ેયોગ્ય રકમ ચકૂવવાનો હકુમ કરવો.  

3.0. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર મે. ગરુૂકૃપા ક્િોરી િક્સસનુ ંLT િીજ જોડાણ, ગ્રાહક િ.ં૨૩૯૦૨/૦૦૯૦૯/૮ નુ ં

િીજ જોડાણ HT િીજ જોડાણમા ંતા.૧૧.૦૮.૨૦૧૬ થી રૂપાતંરરત કરિામા ંઆિેલ છે, 
જેિો ગ્રાહક િ.ં HT-૩૩૮૫૦ છે. 

૩.૨. અરજદારિી LT િીજ જોડાણિી અિામત રકમ રૂ.૨,૬૮,૬૧૬/- પર તા.૦૧.૦૪.૧૬ થી 
તા.૩૧.૦૭.૧૭ સધુી વ્યાજિી રકમ ચકૂિિા અંગેિી રજૂઆત બાબતે વિયમ મજુબ વ્યાજિી 
રકમ રૂ.૭૫૮૫.૬૪ તેમજ રડપોઝીટિી રકમ રૂ.૨,૬૮,૬૧૬/-, આમ કુલ રકમ 
રૂ.૨,૭૬,૨૦૧.૬૪ માથંી TDS િી રકમ રૂ.૭૫૮.૫૬ બાદ કરી, કુલ રૂ.૨,૭૫,૪૪૩.૦૮ 
અરજદારિા  HT  િીજ  જોડાણ ગ્રાહક િ.ં૩૩૮૫૦ િા ખાતે તા.૨૯.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ 
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Cr. adjustment  મજૂંર કરિામા ંઆિેલ છે, જે રકમ ઓગષ્ટ,૨૦૧૭ િા બીલમા ંજમા 
આપિામા ંઆિેલ છે, જેિી ગણતરી િીચે મજુબ છે.  

  

LT-2390/20090/8 PDC થયા તારીખ. ૧૧.૦૮.૨૦૧૬ 
LT િીજ જોડાણિી રડપોઝીટિી રકમ રૂ.૨,૬૮,૬૧૬/- 
ગ્રાહકિી અરજી એલ.ટી. થી એચ.ટી. મા ંરડપોઝીટ જમા આપિા 
અંગેિી પ્રપોજલ વિભાગીય કચેરીમા ંઆવ્યા તારીખ. 

િ.ં૧૨૪૦ 
તા. ૧૯.૦૫.૧૭.  

રડપોઝીટિી રકમ જમા આપિા મજૂંરી પત્ર  િ.ં૬૩૭૦ 
તા.૨૯.૦૭.૧૭ 

રડપોઝીટ પરનુ ંવ્યાજ તા.૦૧.૦૪.૧૬ થી તા.૧૧.૦૮.૧૬ સધુી.  રૂ. ૭,૫૮૫.૬૪ 
રડપોઝીટ જમા મરહિો ઓગષ્ટ,૨૦૧૭ 
રડપોઝીટ પરનુ ંવ્યાજ જમા મરહિો ઓગષ્ટ,૨૦૧૭ 

 

૩.૩. અરજદારિી ફરરયાદનુ ંવિરાકરણ સમયસર િ થયેલ હોઈ તે અંગે સામાિાળા દ્વારા િીચે 
મજુબ જણાિેલ. અરજદાર દ્વારા LT િીજ જોડાણિી રડપોઝીટિી રકમ રૂ.૨,૬૮,૬૧૬/- પરત 
લેિા માટે તા.૧૫.૧૨.૨૦૧૬ િા રોજ અરજી કરિામા ંઆિેલ, પરંત ુઅરજી સાથે જરૂરી 
દસ્તાિેજી પરૂાિા રજૂ કરિામા ં આિેલ િહોતા. સામાિાળા દ્વારા પત્ર િ.ં૪૦૨૯ 
તા.૧૯.૧૨.૨૦૧૬ થી અરજદારિે જરૂરી દસ્તાિેજી પરુાિા રજુ કરિા જાણ કરિામા ં
આિેલ. ત્યાર બાદ તા.૧૭.૦૧.૨૦૧૭ િા રોજ અરજદાર દ્વારા ફરીથી અનામત રકમ પરત 
મેળિિા માટેિી અરજી કરિામા ંઆિેલ. અનામત રકમ િી રકમિી અસલ રસીદ િ 
હોિાથી રૂ.૧૦૦/- િા સ્ટે્પ પેપર પર બાહંધેરીખત રજૂ કરિામા ંઆિેલ હતુ,ં જેમા ંભરપાઈ 
કરેલ અનામત રકમ િી રકમ તથા તારીખિો કોઈ ઉલ્લેખ કરિામા ંઆિેલ િ હતો. 
અરજદારનુ ંસદર LT િીજ જોડાણ િર્સ ૧૯૯૮ મા ંચાલ ુકરિામા ંઆિેલ હતુ.ં અરજદારે 
ભરપાઈ કરેલ અનામત રકમ િી રકમ તથા રસીદ તથા તે અંગેિા દસ્તાિેજો સામાિાળા 
દ્વારા શોધિા પડ ેતેમ હતા. આ અંગેિી વિગતોિી ચકાસણી કરિામા ંસામાિાળાિી કચેરી 
દ્વારા વિલબં થયેલ હોઈ, અરજદારિે સદર ફરરયાદ અન્િયે અનામત રકમ િી રકમ તથા 
તે રકમ પરનુ ંવ્યાજ ચકૂિિામા ં વિલબં થયેલ છે. સામાિાળા દ્વારા સદર બાબતે જે તે 
જિાબદાર કમસચારી પાસે પણ ખલુાસો માગંિામા ંઆિેલ છે. 

 

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સનૂાવણી દરમ્યાન અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા ્ ામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલા 

દસ્તાવેજી પરુાવાઓને આધારે નીચે મજુબના ધનણસય ઉપર આવુું છું. 
૪.૧. અરજદાર, મે. ગરુૂકૃપા ક્વોરી વક્ સ્ના નામે LT વીજ જોડાણ ગ્રાહક નું.૨૩૯૦૨/૦૦૯૦૯/૮ 

થી ધરાવતા હતા. ્દર વીજ જોડણને HT વીજ જોડણમાું તબદીલ કરવા ્ામાવાળાને 
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તા.૧૬.૦૧.૨૦૧૬ ના રોજ અરજી નોંધાવેલ. ્ામાવાળા દ્વારા તા.૦૫.૦૩.૨૦૧૬ના રોજ 
અરજદારને HT વીજ જોડાણ અંગેનુું અંદાજપત્ર આપવામાું આવેલ. 

૪.૨. અરજદારનુું ્દર HT વીજ જોડાણ, ગ્રાહક નું.૩૩૮૫૦ તા.૧૧.૦૮.૨૦૧૬ ના રોજ ચાલ ુ
કરવામાું આવેલ. અરજદારનુું LT વીજ જોડાણ, ગ્રાહક નું. ૨૩૯૦૨/૦૦૯૦૯/૮ 
તા.૧૧.૦૮.૨૦૧૬ ના રોજ કાયમી ધોરણે કાપી રદ્દ કરવામાું આવેલ છે. ્ામાવાળા દ્વારા, 
પેરા નું. ૩.૨ માું દશાસવવામાું આવ્યા મજુબ LT વીજ જોડાણ ગ્રાહક નું. ૨૩૯૦૨/૦૦૯૦૯/૮ 
ની અનામત રકમ રૂ.૨,૬૮,૬૧૬/- પર તા.૦૧.૦૪.૧૬ થી તા.૧૧.૦૮.૧૬ સધુી વ્યાજની 
ગણતરી કરી ્દર અનામત રકમ તથા અનામત રકમ અરજદારના HT વીજબીલમાું 
ઓગષ્ટ,૨૦૧૭ માું જમા આપવામાું આવેલ છે. અરજદારની હાલની રજૂઆત ્દર LT વીજ 
જોડાણની અનામત રકમ પરનુું વ્યાજ ્ામાવાળા દ્વારા તા.૦૧.૦૪.૧૬ થી તા.૩૧.૦૭.૧૭ 
સધુી આપવા અંગેની છે. જ્યારે ્ામાવાળા દ્વારા ્દર અનામત રકમ  ની રકમ પર 
તા.૧૧.૦૮.૧૬ સધુી વ્યાજની ગણતરી કરી, એટલે કે PDC થયા તારીખ સધુી વ્યાજની 
ગણતરી કરી વ્યાજની રકમ જમા આપવામાું આવેલ છે.  

૪.૩. અરજદારની ્દર રજૂઆત પરતવે Security Deposit Regulation No.8/2005 ની 
જોગવાઈ 4.11 તથા  4.14 ને ધ્યાને લઈ શકાય. 

 4.11 :The licensee shall pay interest on Security Deposit of consumer for the 
electricity supplied, at the Bank Rate (as on 1st April of every year) notified by 
Reserve Bank of India or such higher rate as may be fixed by the Commission from 
time to time. The interest accrued to the credit of the consumer during the previous 
year shall be adjusted in electricity bills of May of every year for consumers covered 
under the monthly billing cycle and in electricity bill of May or June for those covered 
under two monthly billing cycles. 

  
4.14 : The Licensee, on termination of the agreement by either party shall refund 
Security Deposit after adjustment of dues, if any within 30 days. 

  
 ્દર કલમ ૪.૧૧ અન્વયે  અનામત રકમ ની જમા રકમ પર ્ામાવાળા વીજ કુંપની દ્વારા 

વ્યાજની રકમ દર વરે્ષ મે મરહનાના વીજબીલમાું જમા આપવાની જોગવાઈ કરેલ છે. 
 કલમ ૪.૧૪ અન્વયે વીજ જોડાણનુું કરારનામ ુ રદ્દ થયા બાદ જે તે અનામત રકમ 

વીજબીલના બાકી નાણાુંની ્ામે ્રભર કયાસ બાદ રદન ૩૦ માું પરત કરવાની જોગવાઈ 
છે.  

 ્ામાવાળા દ્વારા તા.૦૫.૦૩.૨૦૧૬ ના HT વીજ જોડાણના અંદાજપત્રમાું નોંધના Point 

No.(h) મજુબ નીચ ેમજુબનુું માગસદશસન ્ામાવાળા કુંપનીના કાયસપાલક ઈજનેર, તલોદને 
આપવામાું આવેલ છે.  

 Point No.(h) :The security deposit paid by LT consumers should be 
given credit in running bill of HT connection after release of 

connection and making LT connections PDC.  
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 ્દર નોંધ અન્વયે ્ામાવાળા વીજ કુંપની દ્વારા અરજદારનુું HT વીજ જોડાણ કાયાસન્ન્વત 

થયા બાદ HT વીજ જોડાણના બીલમાું ્દર LT વીજ જોડાણની  અનામત રકમ ની રકમ 
જમા આપવા અંગે કાયસવાહી હાથ ધરવી જોઈએ, પરુંત ુ્ામાવાળા વીજ કુંપની દ્વારા તે 
અંગે અરજદારને મારહતગાર કરી, અનામત રકમ ભરપાઈ કરેલ તેની અ્લ ર્ીદ જમા 
કરાવા જાણ કરેલ હોય તેમ જણાત ુું નથી. ્દર અનામતની રકમ તથા તેના પરનુું વ્યાજ 
પરત લેવા અરજદાર દ્વારા ્ ૌ પ્રથમ તા.૧૫.૧૨.૨૦૧૬ ના રોજ ્ ામાવાળા નાયબ ઈજનેરને 
અરજી દાખલ કરવામાું આવે છે. ્દર અરજીની ્ાથે અનામત રકમ ભરપાઈ કરેલ હોય 
તે અંગેની અ્લ ર્ીદ ્ામેલ કરેલ ન હોવાથી ્ામાવાળા નાયબ ઈજનેર દ્વારા 
તા.૧૯.૧૨.૧૬ ના રોજ અરજદારને અ્લ ર્ીદ રજૂ કરવા અંગે જણાવવામાું આવેલ છે. 
તયારબાદ અરજદાર દ્વારા તા.૧૭.૦૧.૧૭ ના રોજ ્ામાવાળા નાયબ ઈજનેરને અરજી કરી 
Notarized Indemnity Bond રજૂ કરવામાું આવેલ છે જે અરજી ્ાથે અનામત રકમની 
ભરપાઈ કરેલ ર્ીદ રજૂ કરવામાું આવેલ નથી. ્દર અરજી પ્રાપ્ત થયા બાદ ્ામાવાળા 
દ્વારા પેરા નું.૩.૨ મજુબ તા. ૦૧.૦૪.૧૬ થી તા.૧૧.૦૮.૧૬ સધુીની વ્યાજની રકમ તથા 
અનામત રકમ ઓગષ્ટ,૨૦૧૭ ના HT વીજબીલમાું અરજદારને જમા આપવામાું આવેલ 
છે. ખરી હકીકતે ્દર LT વીજ જોડાણની અનામત રકમ ્ામાવાળા દ્વારા કલમ ૪.૧૪ માું 
દશાસવ્યા મજુબ ્દર LT વીજ જોડાણ PDC થયા બાદ એક મા્માું અરજદારને પરત 
કરવાપાત્ર છે, પરુંત ુ્ામાવાળા દ્વારા તેમ કરવામાું આવેલ નથી. LT વીજ જોડાણની ્દર 
રકમ અરજદારનુું ્દર વીજ જોડાણ PDC થયા બાદ પણ ્ામાવાળા પા્ે જમા રહલે છે. 
્દર ્ુંજોગોમાું અરજદાર LT વીજ જોડાણની અનામત રકમ પર તા.૦૧.૦૪.૧૬ થી રકમ 
પરત કયાસ તા.૧૧.૦૮.૧૭ સધુી અનામત રકમ પર મળતુું વ્યાજ મેળવવા હક્કદાર છે.  

૪.૪. ઉપયુસક્ત નોંધ અન્વયે ્ામાવાળાને આદેશ કરવામાું આવે છે કે અરજદારના ્દર LT 

વીજ જોડાણની અનામત રકમ રૂ.૨,૬૮,૬૧૬/- પર તા.૦૧.૦૪.૧૬ થી તા.૧૧.૦૮.૧૭ સધુીના 
્મયગાળાનુું અનામત રકમ પર મળવાપાત્ર વ્યાજની ગણતરી કરી, અગાઉ ચકૂવેલ 
્મયગાળાના વ્યાજની રકમ બાદ કરી, તફાવતની વ્યાજની રકમ અરજદારને HT વીજ 
જોડાણના બીલમાું જમા આપવી. 

૪.૫. અરજદારની રજૂઆત પરતવે ્ામાવાળા ્મક્ષ કરવામાું આવેલ અનામતની રકમ પરત 
મેળવવા અંગનેી તા.૧૫.૧૨.૧૬ ની અરજી મળ્યા બાદ ્ામાવાળા દ્વારા તા.૧૧.૦૮.૧૭ ના 
રોજ ્દર અનામતની રકમ તથા વ્યાજ પરત આપવામાું આવેલ છે, જે બાબતે  
્ામાવાળાની બેદરકારી  અંગેનો પ્રશ્ન ઉપન્સ્થત થયેલ છે. ્દર રજૂઆત અન્વયે અતે્ર 
નોંધવુું જરૂરી છે કે તા.૧૫.૧૨.૧૬ ની અરજદારની અરજી બાદ ્ ામાવાળા દ્વારા તા.૧૯.૧૨.૧૬ 
ના રોજ પત્ર દ્વારા મારહતી પરૂી પાડવામાું આવેલ છે તથા તયાર બાદ તા.૧૭.૦૧.૧૭ ના 
રોજ અરજદારે અનામત રકમની અ્લ ર્ીદ રજૂ ન કરતાું Notarized Indemnity 
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Bond રજૂ કરેલ છે જેમાું અરજદારે એક ર્ીદનો નુંબર અને તારીખ દશાસવેલ છે, જે 
મારહતી અન્વયે ્ામાવાળા દ્વારા અન્ય અનામત રકમ પેટે ભરપાઈ કરેલ ર્ીદો અંગેનો 
જૂનો રેકોડસ તપા્વામાું ્મય વ્યધતત કરેલ છે. ્દર વીજ જોડાણ વર્ષસ ૧૯૯૮ માું 
કાયાસન્વીત થયેલ હોઈ જૂના રેકોડસની ખરાઈ કરવામાું ્ામાવાળા દ્વારા તા.૧૭.૦૧.૨૦૧૭ ની 
અરજીથી લઈ તા.૨૯.૦૭.૧૭ સધુીનો ્મય વ્યધતત કરેલ છે. ્ામાવાળા દ્વારા ્દર 
ફરરયાદ અન્વયે જે તે જવાબદાર અધધકારી પા્ે ખલુા્ો પણ માુંગેલ છે. ્ામાવાળાને 
આથી સલૂચત કરવામાું આવે છે કે ગ્રાહકો અંગેના રેકોડસની ધનયત પધ્ધધત હઠેળ ્ાચવણી 
કરવી. ્ામાવાળા દ્વારા જે તે જવાબદાર અધધકારી ્ામે કાયસવાહી હાથ ધરેલ હોઈ ્દર 
પ્રકારની ફરરયાદો ફરી ઉપન્સ્થત ન થાય તે રીતે કમસચારીની/અધધકારીની જવાબદારી નક્કી 
કરવી જેથી કરીને ગ્રાહકો/ અરજદારના પ્રશ્નો ઉપન્સ્થત ન થાય.        

૪.૬. આથી આ રીતે પેરા નું.૪.૪ તથા ૪.૫ મજુબ હકુમ કરવામાું આવે છે. 
૪.૭. ખચસ અંગ ેકોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૮. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ ્ાથે ફેં્લ કરવામાું આવે છે. 
    
 
         (રદલીપ રાવલ) 
         ધવદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા. ૨૨.૧૧.૨૦૧૭. 


