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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
  કેસ િ.ં૯૬/૨૦૧૮ 

 

અરજદાર : શ્રીમતી વર્ષાબને મહશેભષઈ ધષનષણી 
   ૩૧૧,લક્ષ્મીદશાન કોમ્પલેક્ષ,સ્વષમમનષરષયણ મદંદર સષમે 
   ડભોલી ચષર રસ્તષ,વેડ રોડ,સરુત-૩૯૫૦૦૪. 
 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી મહશેભષઈ ધષનષણી, અમધકૃત પ્રમતમનમધ  
   શ્રી જે.એન.શષહ, અમધકૃત પ્રમતમનમધ 
 

 વિરૂધ્ધ 
 
સામાિાળા :  કષયાપષલક ઈજનેર 
   પમિમ ગજુરષત વીજ કંપની લલમમટેડ 
   ગ્રષમ્ય મવભષગીય કચેરી ન.ં૨, જુનષગઢ-૩૬૨૦૦૧. 
 
રજૂઆત કરિાર:  શ્રી પી.પી.વોરષ,કષયાપષલક ઈજનેર,પીજીવીસીએલ, મવભષગીય કચેરી ન.ં૨, જુનષગઢ 
 શ્રી એસ.આર. કસરૈયા,ડે.સપુ્રી.(એકાઉન્ટ), પીજીવીસીએલ, મવભષગીય કચેરી ન.ં૨, જુનષગઢ 

             ::: રજૂઆત ::: 
 
૧.૦. અરજદષરે,પમિમ ગજુરષત વીજ કંપની લલમમટેડ, રષજકોટનષ ગ્રષહક ફદરયષદ મનવષરણ ફોરમની ફદરયષદ 

ન.ં૩૪/ક્વષ.૦૨/૨૦૧૮-૧૯ અન્વયે અપષયેલ હકુમ ક્રમષકં ૯૦૬૯ તષ.૨૮.૦૯.૨૦૧૮ નષ હકુ્મ થી નષરષજ      
થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. સદર રજૂઆતને આ કચેરીનષ કેસ રજીસ્ટરે દષખલ કરી કેસ ન.ં૯૬/૨૦૧૮ થી 
નોંધેલ છે. આ કેસની સનુવણી તષ.૨૯.૧૧.૨૦૧૮ નષ રોજ રષખવષમષ ંઆવેલ. 

૨.૦. સનુવણી દરમ્યષન અરજદષરે નીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે ઉપસ્થિત કરેલ મદુ્દાિે ફોરમ દ્વારા ધ્યાિે લિેામા ંઆિેલ િિી, અિે ફક્ત તા.૧૧.૦૯.૧૮ િા 

રોજ કરેલ રોજકામ મજુબ વિર્ણય કરિામા ંઆિેલ છે. તા.૧૦.૧૦.૧૮ િા રોજ સામાિાળાિી િર્ ુણળ કચેરી 
દ્વારા કરિામા ંઆિેલ રોજકામ ખોટંુ સાબબત િાય છે, જેિી ફોરમ દ્વારા આપેલ હકુમ પર્ ખોટો સાબબત 
િાય છે, તેમ જર્ાિેલ.  

૨.૨. District Inspector Land Record દ્વષરષ રીસવે/પ્રમોલગેશન અંગે જે મવગતો દશષાવેલ છે,તે નીચે મજુબ 
છે.  
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ક્રમ જુનો સરવે નબંર નવો સરવે નબંર 

૧ ૨૧/૧ (ક્ષતે્રફળ: ૧૬.૧૮૮.૦૦) ૩૦૭ 

૨ ૨૧/૨ (ક્ષતે્રફળ: ૧૪.૨૬૫.૦૦) ૩૦૬ 

3 ૨૨/પૈકી૧ (ક્ષતે્રફળ: ૮.૦૯૪.૦૦) ૩૦૫ 

૪ ૨૨/પૈકી૨ (ક્ષતે્રફળ:૪.૦૪૭.૦૦) ૩૦૩ 
 
 અરજદારે ઉપર્ુણક્ત સરિે િબંરિા ગામિા િમિુા િ.ં૮, ૭/૧૨ ઉતારો તિા ગામિો િમિુા િ.ં૬ િા 

હક્કપત્રકિી િકલ રજૂ કરી. 
૨.૩. અરજદારે િવુ ંિીજ જોડાર્ Block No.303, સરવે ન.ં૨૨પૈકી૨ મોજે પષટરષમષ, તષ. મેંદરડષ, જી.જુનષગઢ 

ખષતે મષગંેલ હત ુ.ં 
 તા.૦૧.૦૪.૧૯૯૬ િા રોજ તાલકુા પચંાયત કચેરી, મેંદરડા દ્વારા સરિે િ.ં ૨૧ અિે ૨૨ નુ ંવિભાજિ ખેતી 

અિે બીિખતેી વિષયક િયેલ છે, જેિી િકલ રજૂ કરી. 
૨.૪. શ્રીમતી રસીલાબેિ િલ્લભભાઈ સોજીત્રા દ્વારા રજૂ કરાયેલ અરજીપત્રકમા ંકોઈ જગ્યાએ જમીિિો સરિે 

િબંર દર્ાણિિામા ંઆિેલ િ હતો, જેમા ં પાછળિી જમીિિો સરિે િ.ં૨૧/૧ લખી અિે ચેકીિે ૨૧/૨ 
ઉમેરિામા ંઆિેલ હોય  તેમ જર્ાય છે. અરજદારે જમીિ ખરીદ કરતા ંપહલેા ંછાપામા ંજાહરેાત આપેલ, 
જેમા ંસામાિાળા દ્વારા કોઈ િાધંો લેિામા ંઆિેલ િ હતો. 

૨.૫. તા.૧૧.૦૯.૧૮ અિે તા. ૧૦.૧૦.૧૮ િા થિળ રોજકામ અિે District Inspector Land Record દ્વષરષ 
આપવષમષ ંઆવેલ નકશષ સષથે  સરખષમણી કરીએ તો મષલમુ પડે છે કે : 

 તા.૧૧.૦૯.૧૮ િા િકર્ામા ંસરિે િ.ં૨૧/૧(૩૦૭) િી જગ્યાએ ૨૨/૨(૩૦૩) બતાિેલ છે, જે ખોટંુ છે. 
 તા.૧૧.૦૯.૧૮ િા િકર્ામા ંસરિે િ.ં૨૧/૨(૩૦૬) િી જગ્યાએ ૨૨/૧(૩૦૫) બતાિેલ છે, જે ખોટંુ છે.   
 તા.૧૧.૦૯.૧૮ િા િકર્ામા ંસરિે િ.ં૨૨/૨(૩૦૩) િી જગ્યાએ ૨૧/૧(૩૦૭) બતાિેલ છે, જે ખોટંુ છે.   
 તા.૧૧.૦૯.૧૮ િા િકર્ામા ંસરિે િ.ં૨૨/૧(૩૦૫) િી જગ્યાએ ૨૧/૨(૩૦૬) બતાિેલ છે, જે ખોટંુ છે.   
 હકીકતમષ ંજયષ ંહોસ્ટેલ છે તે પ્લોટ ન ં૨૧/૧ પર ભતૂકષળમષ ંવીજ જોડષણ હત ુ.ં 
૨.૬.    (૧) શ્રી વલ્લભભષઈ દેવજીભષઈ સોજીત્રષ, ગ્રષહક ન.ં ૮૦૩૨૮/૦૦૧૫૬/૨ વષળં વીજ જોડષણ સરવે 

ન.ં૨૧/૧ મષ ંહત ુ,ં જયષ ંઆજે પણ હોસ્ટેલનુ ંલબલ્ડીંગ છે. સષમષવષળષ વીજ કંપની દ્વષરષ જે તે  સમય 
વીજચોરીનો કેસ કરવષમષ ંઆવેલ તે સમયે પચંનષમુ ંકે રોજકષમ કરવષમષ ંઆવેલ હોય તેમ જણષત ુ ં
નથી, તથષ તે સમયે મીટર ક્ષ ંસ્થષમપત કરેલુ ંતે પણ દશષાવવષમષ ંઆવેલ નથી. સદર વીજ જોડષણ 
મેળવવષ અંગનેષ અરજીપત્રકમષ ંlocation (સ્થળ) ની કોઈ મવગત સ્પષ્ટ દશષાવવષમષ ંઆવેલ નથી. 
હકીકતમષ ંસદર વીજ જોડષણ સરવે ન.ં૨૧/૧ પર, એટલ ેકે જયષ ંહોસ્ટેલ છે તયષ ંઆપવષમષ ંઆવેલ 
હત ુ.ં 

(૨) તષ.૧૮.૦૩.૧૯૯૯ નષ રોજ વીજ જોડષણ ચકષસણી થયષ બષદ વીજચોરી અંગેનુ ં લબલ આપવષમષ ં
આવેલ હત ુ.ં સદર વીજચોરી અંગેનો દષવો સ્પે.દદ.મ.ુન.ં ૪૯/૨૦૦૦ થી સષમષવષળષ દ્વષરષ જુનષગઢ 
કોટામષ ંદષખલ કરવષમષ ંઆવેલ હતો. સદર દષવષનો હકુમ તષ.૧૦.૦૭.૨૦૦૬નષ રોજ સષમષવષળષની 
તરફેણમષ ંથયેલ અને સદર રકમની વસલુષત મષટે સષમષવષળષ દ્વષરષ દરખષસ્ત ન.ં૧૯/૨૦૦૬ થી 
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દષખલ કરવષમષ ંઆવેલ, જે અંગ ેકોટાનષ હકુમ મજુબ સરવે ન.ં૨૧/ ૧ (નવો સરવે ન.ં૩૦૭) વષળી 
જમીન વેચષણ કે ટ્રષન્સફર ન થઈ શકે તે મજુબનો હકુમ તષ.૨૧.૦૯.૨૦૧૧નષ રોજ કરવષમષ ંઆવેલ 
હતો. આમ, સદર હકીકતે સ્પષ્ટ થષય છે કે સવે ન.ં૨૧/૧ વષળી જમીન પર સદર વીજચોરીનો કેસ 
થયો હતો અને નષમદષર કોટા દ્વષરષ પરુષવષને ધ્યષને રષખી હકુમ કરવષમષ ંઆવેલ હતો. અરજદષર જે 
જગ્યષ પર વીજ જોડષણ મષગંે છે તે જગ્યષ બ્લોક ન.ં૩૦૩(નવો સરવે નબંર), સરવે ન.ં ૨૨પૈકી૨ 
(જુનો સરવે નબંર), મોજે પષટરષમષ વષળી જમીન છે. 

(૩) શ્રીમતી રસીલષબને વલ્લભભષઈ સોજીત્રષ દ્વષરષ વોટરવક્સા હતે ુ અંગે વીજ જોડષણ મેળવવષમષ ં
આવેલ. સદર વીજ જોડષણનષ વીજલબલનષ નષણષનંી વસલુષત અંગે સષમષવષળષ દ્વષરષ સ્પે.દદ.મ.ુ 
ન.ં૨૫૩/૨૦૦૫ દષખલ કરવષમષ ંઆવેલ, જે દષવો નષમદષર કોટે સષમષવષળષની તરફેણમષ ંમજૂંર 
કરેલ.   

(૪) શ્રી વલ્લભભષઈ દેવશીભષઈ સોજીત્રષએ સ્પે.દદ.દરખષસ્ત ન.ં૧૯/૨૦૦૬ મજુબની સષમષવષળષની લેણી 
રકમ ભરપષઈ કરેલ ન હોવષથી તેમની સ્થષવર મમલકત જમીન સરવે ન.ં૨૧/૧ (નવો સરવે ન.ં૩૦૭) 
ઉપર બોજાની નોંધ કરષવવષમષ ંઆવી છે. આમ સષમષવષળષ દ્વષરષ લેણી નીકળતી રકમ વસલુ કરવષ 
મષટે ઉપર્ુાક્ત જમીન સરવે ન.ં૨૧/૨ ઉપર બોજાની નોંધ કરષવવષમષ ંઆવી છે, જે આ સષથેનષ  
અન્ય દસ્તષવેજો જોતષ ંસ્પષ્ટ જણષય છે. ઉપર જણષવેલી હકીકત ધ્યષને લતેષ ંએમ જણષય છે કે 
જમીન સરવે ન.ં ૨૧/૨ (નવો સરવે ન.ં૩૦૬) તથષ સરવે ન.ં૨૧/૧ (નવો સરવે ન.ં૩૦૫) તથષ સરવે 
ન.ં ૨૨/૨ (નવો સરવે ન.ં૩૦૩) ઉપર સષમષવષળષનષ લણેષ ંઅંગે નષમદષર કોટે બોજાની નોંધ કરી 
નથી, કષરણ મષત્ર એટલુ ંજ છે કે જમીન સરવે ન.ં૨૧/૨ (નવો સરવે ન.ં૩૦૬) તથષ સરવે ન.ં૨૨/૧ 
(નવો સરવે ન.ં૩૦૫) તથષ સરવે ન.ં૨૨/૨ (નવો સરવે ન.ં૩૦૩) ઉપર સષમષવષળષનષ કોઈ લેણષ ં
નીકળતષ ંનથી. 
વધમુષ,ં આટલષ વર્ોમષ ંPGVCL દ્વષરષ જમીન સરવે ન.ં૨૧/૨ (નવો સરવે ન.ં૩૦૬) તથષ સરવે ન.ં 
૨૨/ ૧(નવો સરવે ન.ં૩૦૫) તથષ સરવે ન.ં૨૨/૨ (નવો સરવે ન.ં૩૦૩) ઉપર કોટા કષયાવષહી કરવષમષ ં
આવેલ નથી. 

(૫) સષમષવષળષ દ્વષરષ તષ.૦૫.૧૧.૨૦૧૧નષ રોજ મષમલતદષરશ્રીને લખેલ પત્રમષ ંસરવે ન.ં૨૧/૧ ખષતષ 
ન.ં૨૯૫, ગષમ પષટરષમષ, તષ. મેંદરડષમષ ંબષકી લેણષની નોંધ કરવષ દશષાવેલ છે, જે સષલબત કરે છે 
કે વીજ લબલનષ બષકી નષણષ ંસરવે ન.ં૨૧/૧ નષ ંછે. નષમદષર કોટા જુનષગઢ દ્વષરષ તષ.૦૬.૦૪.૨૦૧૮ 
ની નોટીસમષ ંપણ જમીન સરવે ન.ં૨૧/૧ પર બષધંવષમષ ંઆવેલ ગષયત્રી જ્ઞષનતીથા મવદ્યષથી ઋમર્કુળ 
આશ્રમનષ મકષનનો ઉલ્લેખ કરેલ છે, જે મજુબ સષમષવષળષ વીજ કંપની અન્ય સરવે નબંરમષ ં
મષગવષમષ ંઆવેલ વીજ જોડષણને અટકષવી ન શકે. 

(૬) સષમષવષળષ વીજ કંપની દ્વષરષ તષ.૦૩.૦૮.૧૮ નષ રોજનષ પત્રથી તેઓની કોપોરેટ ઓદફસ પષસેથી 
સદર કેસ અંગે અલભપ્રષય મષગંવષમષ ંઆવેલ, તેમ છતષ ંફોરમ દ્વષરષ સદર ફદરયષદ અંગ ેચકુષદો 
આપવષમષ ંઆવેલ છે.  સષમષવષળષની કોપોરેટ ઓદફસે સદર બષબતે કોઈ સ્પષ્ટ અલભપ્રષય આપેલ 
હોય તેમ જણષત ુ ંનથી. 
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(૭) અરજદષરે બ્લોક ન.ં૩૦૩, સરવે ન.ં૨૨/૨, મોજે પષટરષમષ, તષ.મેંદરડષ ખષતે વીજ જોડષણ મષગંેલ 
જેમષ ંનષમદષર કોટે કોઈ બોજાની નોંધ કરેલ નથી, જેથી સદર વીજ જોડષણ અરજદષરને મળવષપષત્ર 
છે.  

(૮) અરજદષરે તષ.૧૦.૧૦.૨૦૧૧ તથષ તષ.૨૦.૦૯.૨૦૧૪ નષ સ્થષમનક સમષચષર પત્રમષ ંપ્રમસધ્ધ થયેલ 
જાહરેષત અંગ ે ધ્યષન દોરી જણષવેલ કે સરવે ન.ં ૨૧પૈકી૧ તથષ સરવે ન.ં ૨૨પૈકી૨ ની ખરીદી    
પહલેષ ંપ્રમસધ્ધ થયેલ નોટીસ અંગ ેસષમષવષળષ વીજ કંપની દ્વષરષ કોઈ વષધંો લવેષમષ ંઆવેલ નથી. 

(૯) નષમદષર કોટે સષમષવષળષ વીજ કંપનીની વીજ લબલની બષકી રકમ વસલુવષ મષટે જમીન સરવે ન.ં 
૨૧પૈકી૧(નવો સરવે ન.ં૩૦૭) ઉપર બોજાની નોંધ કરષવવષમષ ંઆવેલ છે, જે  અંગે આગળની 
કષયાવષહી કરવષ અંગનેુ ંકષમ સષમષવષળષ વીજ કંપનીનુ ંછે.  

૨.૭. અરજદષરે ઉપરની હકીકત અંગે નીચે મજુબ જણષવેલ. 
 PGVCL is arbitrarily refusing power connection to the purchaser of the sub-divided 

plots on the ground that some Rs.25 lakhs was due from Shri Vallabhbhai Sojitra. 
 Though said liability is decided by the court and the court has ordered attachment of 

the land of Shri Vallabhbhai bearing survey No.21/2 (new survey No. 307). 
 Now, adjudication is not pending in the court of law so far as dues are concerned from 

Shri Vallabhbhai.  
 The present applicant is not liable to pay dues of Shri Vallabhbhai Sojitra or Smt. 

Rasilaben Sojitra. The applicant has not purchased the land from Shri Vallabhbhai or 
Smt. Rasilaben. 

 PGVCL is entitled to recover dues form Shri Vallabhbhai from the sale of the land 
survey No.21/1 (new survey No.307) as the court has attached the same to help 
PGVCL recover its dues. 

 PGVCL has remedy to recover its dues as per the court order and it has followed all 
possible legal course of action. 

 

૨.૮. અરજદષરે Supply Code, 2015, Clause 4.30 નો ઉલ્લેખ કરી જણષવેલ કે નષમદષર કોટા દ્વષરષ 
વીજલબલની વસલુષત અંગે હકુમ આપેલ હોઈ સષમષવષળષ વીજ કંપની દ્વષરષ સરવે ન.ં૨૧પૈકી૧ વષળી  
જમીનમષ ંઆગળ ઉપર કષયાવષહી કરવષની થષય છે. કલમ ૪.૩૦ સદર કેસમષ ંએટલષ મષટે લષગ ુપડતી  
નથી કે જયષ ંવીજ જોડષણ મષગં્ર્ુ ં છે તેનો સરવે નબંર તેમજ મષલલક અલગ છે અને સષમષવષળષ વીજ 
કંપનીનષ ંલેણષ ંઅંગે નષમદષર કોટે હકુમ કરેલ છે,  અને હકુમ મજુબ અરજદષર પર કોઈ મનષઈ ફરમષવેલ 
નથી. 

૨.૯. Supply Code,2015, Clause 4.30 મજુબ તો અરજદષર નવુ ંવીજ જોડષણ મષગં ેતો જ કષયાવષહી કરી 
શકષય, જયષરે જો મળૂ દડફોલ્ટર પર કોઈ ન્યષમયક એક્શન નષ લવેષયષ હોય કે કોટે કોઈ હકુમ નષ કયો હોય, 
વતામષન કેસમષ ંદડફોલ્ટર સષમે કોટાનો આદેશ PGVCL ને મળ્યો હોઈ, તે જમીનની હરષજી PGVCL કેમ 
કરષવતી નથી? અ રજદષરને વીજ જોડષણ નષમજૂંર કરીને હરેષન કરવષમષ ંઆવી રહ્યષ છે. 

૨.૧૦. વીજ જોડષણની અરજી અન્વયે અરજદષરને વીજ જોડષણ આપવષ અંગે સષમષવષળષને હકુમ કરવષ અરજદષરે 
મવનતંી કરી.   
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૩.૦. સનુવણી દરમ્યષન સષમષવષળષએ નીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૩.૧. અરજદષર શ્રીમતી વર્ષાબેન મહશેભષઈ ધષનષણી દ્વષરષ સરવે ન.ં૨૧/૨ (નવો સરવે ન.ં૩૦૬) તેમજ સરવે 

ન.ં૨૨/૨ (નવો સરવે ન.ં૩૦૩) બીનખતેી જમીન શ્રી મકેુશભષઈ નષગજીભષઈ લોડલીયષ પષસેથી 
તષ.૨૧.૦૩.૨૦૧૬ નષ રોજ ખરીદવષમષ ંઆવેલ છે, જેમષ ંઅરજદષરે વીજ જોડષણ મેળવવષ અરજી કરેલ છે.  

૩.૨. અગષઉનષ જમીન મષલલકો દ્વષરષ મેળવવષમષ ંઆવેલ વીજ જોડષણમષ ંવીજચોરી તેમજ વીજ લબલનષ ંબષકી 
નષણષ ંઅંગે કોટા દ્વષરષ થયેલ હકુમ અન્વયે નષણષ ંવસલુવષનષ ં બષકી છે, જેની વસલુષત અંગે દરખષસ્ત 
(decree) કોટામષ ંપડતર છે, જેથી બષકી લણેષવંષળી મવવષદદત જગ્યષમષ ંવીજજોડષણ આપવષમષ ંઆવેલ નથી, 
જેનષથી નષરષજ થઈ અરજદષરે સષમષવષળષની રષજકોટ ફોરમ સમક્ષ ફદરયષદ દષખલ કરેલ, તથષ ફોરમનષ 
હકુમથી નષરષજ થઈ મવદ્યતુ લોક્પષલ સમક્ષ રજૂઆત દષખલ કરેલ છે.  

૩.૩. અરજદષરે નીચે મજુબનષ કષરણો રજૂ કયષાં. 
(૧) તષ. ૦૧.૦૪.૧૯૯૬નષ લબનખતેી હકુમ ન.ં ૧૯૨/૯૬ અનસુષર મળૂ સરવે ન.ં૨૨ નષ ભષગ પડતષ,ં   

સરવે ન.ં ૨૨/૨ લબનખતેી કરવષમષ ંઆવેલ, જે વખતે જૂનષ મષલલક શ્રી વલ્લભભષઈ દેવશીભષઈ 
સોજીત્રષ, ગ્રષહક ન.ં ૮૦૩૨૮/૦૦૧૫૬/૧ થી વીજ જોડષણ ધરષવતષ હતષ, જેમષ ંરૂ. ૯,૦૧,૫૧૮.૫૬ નુ ં
વીજચોરીનુ ંલબલ તષ.૧૮.૦૩.૧૯૯૯નષ રોજ ગ્રષહકને આપવષમષ ંઆવેલ હત ુ,ં જેમષ ંસષમષવષળષ વીજ 
કંપની દ્વષરષ દષવો કેસ ન.ં૪૯/૨૦૦૦થી દષખલ કરવષમષ ંઆવેલ, જે દષવષનો હકુમ વીજ કંપનીની 
તરફેણમષ ંઆવેલ, જેમષ ંવીજ લબલની નષણષનંી વસલુષત અંગ ેદરખષસ્ત ન.ં૧૯/૨૦૦૬થી દષખલ 
કરવષમષ ંઆવેલ છે, જે નષણષ ંવસલુવષની કષયાવષહી ચષલ ુછે.  

(૨) સષમષવષળષ દ્વષરષ સરવે ન.ં૨૧/૨,ગષમ પષટરષમષમષ ંશ્રીમતી રસીલષબેન વલ્લભભષઈ સોજીત્રષ, ગ્રષહક 
ન.ં ૮૦૩૨૮/૦૦૧૫૫/૪ થી  વીજ જોડષણ આપવષમષ ંઆવેલ હત ુ,ં જેમષ ંવીજલબલની બષકી રકમ 
રૂ.૧,૬૩,૨૩૯.૦૬ ની વસલુષત અંગે સષમષવષળષ દ્વષરષ દષવષ ન.ં૨૫૩/૨૦૦૫ દષખલ કરવષમષ ંઆવેલ, 
જે દષવષનો હકુમ સષમષવષળષ વીજ કંપનીની તરફેણમષ ંથયેલ તથષ બષકી રકમની વસલુષત અંગ ે
દરખષસ્ત ન.ં૧૯૪/૨૦૦૭ કોટામષ ંદષખલ કરવષમષ ંઆવેલ, જે દષવો કોટામષ ંપડતર છે. 

(૩) ઉપર્ુાક્ત પેરષ ન.ં ૩.૩(૧) તથષ ૩.૩(૨) અંતગાત સરવે ન.ં ૨૧/૨ તથષ સરવે ન.ં ૨૨/૨, ગષમ  
પષટરષમષ વષળી જમીનમષ ંજૂનષ લેણષનંી વસલુષત બષકી હોઈ, ફોરમમષ ંકરષયેલ રજૂઆત અન્વયે 
કલમ ૪.૬, જાહરેનષમષ ન.ં૦૪/૨૦૧૫ મજુબની જોગવષઈ મજુબ “અરજદષર એવી હયષત મમલકતની 
ખરીદી કરે કે ખરીદવષનો ઈરષદો રષખ ે કે જેનુ ંવીજ જોડષણ કપષઈ ગર્ુ ં હોય તો તેની આગલષ 
મષલલકે કે પરવષનેદષરની તમષમ બષકી રકમ ચકુવી છે તેની ખરષઈ કરવષની અને તેની પષસેથી કોઈ 
રકમ બષકી ન હોવષનુ ંપ્રમષણપત્ર મેળવવુ ંતે અરજદષરની ફરજ છે. મમલકતની મષલલકીની ફેરબદલી 
પહલેષ ંઆગળનષ મષલલકે કોઈ રકમ બષકી ન હોવષનુ ંપ્રમષણપત્ર મેળવર્ુ ંનષ હોય તો  નવષ મષલલકે 
આવુ ં પ્રમષણપત્ર મેળવવષ આગલષ વીજ જોડષણની મવગતો સષથે પરવષનેદષરનો સપંકા કરવો. 
પરવષનેદષરે આવી મવનતંીની પહોંચ આપવષની રહશેે અને તે જ્ગગ્યષ પર  કોઈ રકમ બષકી નીકળતી 
હોય તો લખષણમષ ંજાણ કરવષની અથવષ કોઈ રકમ  બષકી ન હોવષનુ ંપ્રમષણપત્ર અરજી મળ્યેથી 
એક મષસમષ ંઆપવષનુ ંરહશેે.“ 

  ઉપર્ુાક્ત જોગવષઈ મજુબની કષયાવષહી અરજદષરે કરેલ નથી. 



  Case No.96/2018 

  Page 6 of 9 
 

(૪) અગષઉનષ વીજ જોડષણની બષકી પડતી રકમ અરજદષરે ભરપષઈ કરેલ ન હોવષથી, જાહરેનષમષ 
ન.ં૦૪/૨૦૧૫ની કલમ ન.ં ૪.૩૦ મજુબની જોગવષઈ અન્વયે પણ અરજદષર તેમની મષગંણી મજુબનુ ં
વીજ જોડષણ મેળવવષ પષત્રતષ ધરષવતષ નથી. 

૩.૪. અરજદષર દ્વષરષ નવષ વીજ જોડષણને લગતી કોઈ અરજી સબંમંધત પેટષ-મવભષગીય કચેરીમષ ંવીજ કંપનીનષ 
ધષરષધોરણ મજુબ કરષયેલ ન હતી. તેમજ અરજદષર દ્વષરષ સદર મમલકત ખરીદષયેલ હોય તયષરે વીજલબલ 
પેટે કોઈ  રકમ બષકી ન હોવષનુ ંપ્રમષણપત્ર મેળવવષ પણ સષમષવષળષ વીજ કંપનીને અરજી કરષયેલ નથી, 
તેમજ તેને લગતષ પરુષવષ પણ રજૂ કરવષમષ ંઆવેલ નથી.  

 ઉપર્ુાક્ત સજંોગોને ધ્યષને લતેષ ંતેમજ જાહરેનષમષ ન.ં૦૪/૨૦૧૫ની કલમ ૪.૩૦ અંતગાતની જોગવષઈ મજુબ 
પણ અરજદષરની વીજ જોડષણની અરજીને ગ્રષહ્ય રષખવષમષ ંઆવેલ નથી. 

 ફોરમનષ મનણાય અંતગાત પણ અરજદષરની હષલની ફદરયષદ સબંધેં વીજ જોડષણની અરજીને ગ્રષહ્ય રષખવષમષ ં
આવેલ નથી, જે મનયમ અંતગાત છે.   

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સનુવણી દરમ્યષન અરજદષરે કરેલ રજૂઆત તથષ સષમષવષળષની રજૂઆત અને રજૂ કરષયેલષ દસ્તષવેજી 

પરુષવષઓને આધષરે નીચે મજુબનષ મનણાય ઉપર આવુ ંછ.ં 
૪.૧. ફોરમે પેરષ ન.ં ૩.૧ મષ ંદશષાવેલ જમીન અંગેની મવગતો ધ્યષને લેતષ ંતે નીચે મજુબ છે.  
 ગષમ: પષટરષમષ: 

સરવે નબંર મમલકત વહચેનષર મમલકત ખરીદનષર વેચષણ દસ્તષવેજ 
નબંર અને તષરીખ 

નોંધ 

૨૧/૨. કુલ એકર 
૩.૨૧ ગઠુષ 

શ્રી વેલજીભષઈ હીરજીભષઈ  
વગેરેની સરં્કુ્ત ખષતષની 
જમીન 

શ્રી રસીલષબેન વલ્લભભષઇ 
સોજીત્રષ 

ન.ં૨૦૬ 

તષ.૩૦.૧૧.૧૯૯૫ 

નોંધ ન.ં૧૮૩૩ હક્કપત્રક 
બોજા મકુ્ક્તની નોંધ 
તષ.૦૩.૧૧.૧૧. 

૨૧/૨ –કુલ એકર  
૩.૨૧ ગઠુષ ની જમીન 
શૈક્ષલણક હતે ુ મષટે 
બીન ખેતી. 

શ્રી રસીલષબેન વલ્લભભષઇ સોજીત્રષ,તષલકુષ પચંષયત 
કચેરી,મેંદરડષ.બીનખેતી હુકમ ન.ં ૧૯૩/૯૬ (૧૩૪૭૨ચો.મી.) 

તષ.૦૧.૦૪.૧૯૯૬  

સદર જમીન વેચષણ 
અંગેની નોંધણીનષ 
પરુષવષ રજૂ કરષયેલ 
નથી. 

શ્રી રસીલષબેન વલ્લભભષઇ 
સોજીત્રષ, 

મકેુશભષઈ નષગજીભષઈ 
લોડલીયષ 

નોંધણીનષ પરુષવષ રજૂ કરષયેલ નથી. 

૨૧/૨ શૈક્ષલણક હતે ુ
મષટે બીન ખેતી 
જમીન. કુલ ૧૪૨૬૫ 
ચો.મી. 

મકેુશભષઈ નષગજીભષઈ 
લોડલીયષ 

વર્ષાબેન મહશેભષઈ 
ધનષણી અને મોરડીયષ 
રેખષબેન દકશોરભષઈ 

ન-૨૫૯/૨૦૧૬ 
તષ.૨૯.૦૩.૧૬ 

 

     

૨૧/૧- ૦૧-૬૧-૮૮ 
હ.ેઆર.એ. ચો.મી. 

વલ્લભભષઈ દેવજીભષઈ સોજીત્રષ(૯૮૨) 

રસીલષબેન વલ્લભભષઈ સોજીત્રષ(૯૮૨) 

 
 

 પીજીવીસીએલનુ ં
રૂ.૧૬૨૮૭૨૪/- લેણ.ુ 
બોજ દષખલ તષ.૦૫.૦૩.૧૦ 

     

૨૨- કુલ એકર 

૩-૦૦ ગઠુષ 
શ્રી વેલજીભષઈ હીરજીભષઈ  
વગેરેની સરં્કુ્ત ખષતષની 
જમીન 

શ્રી વલ્લભભષઈ દેવજીભષઈ 
સોજીત્રષ 

ન-૨૦૭ 
તષ.૩૦.૧૧.૧૯૯૫ 

 



  Case No.96/2018 

  Page 7 of 9 
 

૨૨  

–કુલ એકર ૩-૦ ગઠુષ 
મષથંી એકર ૦૧-૦૦ 
ગઠુષ શૈક્ષલણક હતે ુ
મષટે બીન ખેતી. 

શ્રી વલ્લભભષઈ દેવજીભષઈ સોજીત્રષ દ્વષરષ –તષલકુષ પચંષયત 
કચેરી,મેંદરડષ.બીન ખેતી  હુકમ ન.ં૧૯૨/૯૬ (૪૦૪૭ચો.મી). 

તષ.૦૧.૦૪.૧૯૯૬  

૨૨/૧ ખેતી જમીન 
૦.૮૦૯૪ હ.ેઆર.એ.  
ચો.મી. 

શ્રી વલ્લભભષઈ દેવજીભષઈ 
સોજીત્રષ 

મકેુશભષઈ નષગજીભષઈ 
લોડલીયષ 

ન-૧૨૧૭/૨૦૧૧ 
તષ.૧૮.૧૧.૧૧ 

 

૨૨/૧ ખેતી જમીન 
૦.૮૦૯૪ હ.ેઆર.એ.  
ચો.મી. 

મકેુશભષઈ નષગજીભષઈ 
લોડલીયષ 

મહશેભષઈ વનમષળીભષઈ 
ધનષણી. 

ન-૭૩૦/૨૦૧૪ 

તષ.૧૧.૦૯.૧૪ 

 

સદર સરવે ન.ં૨૨/૨ 
જમીન વેચષણ 
અંગેની નોંધણીનષ 
પરુષવષ રજૂ કરષયેલ 
નથી. 

શ્રી વલ્લભભષઈ દેવજીભષઈ 
સોજીત્રષ 

મકેુશભષઈ નષગજીભષઈ 
લોડલીયષ 

નોંધણીનષ પરુવષ રજૂ કરષયેલ નથી. 

૨૨/૨ ની શૈક્ષલણક 
હતે ુમષટે બીન ખેતી 
જમીન (૪૦૪૭ 
ચો.મી.) 

મકેુશભષઈ નષગજીભષઈ 
લોડલીયષ 

વર્ષાબેન મહશેભષઈ 
ધનષણી અને મોરડીયષ 
રેખષબેન દકશોરભષઈ 

ન-૨૬૦/૨૦૧૬ 
તષ.૨૯.૦૩.૧૬ 

 

     

 

૪.૨.   (૧) શ્રી વલ્લભભષઈ દેવજીભષઈ સોજીત્રષ દ્વષરષ સ્ટ્રીટલષઈટ વીજ જોડષણ મેળવવષ તષ.૦૧.૦૫.૦૧૯૯૭  
નષ રોજ અરજી નોંધષવવષમષ ંઆવેલ. ૫.૮૪૦ દક.વોટ વીજભષર મષટે રૂ.૧૨૭૫/- નુ ંઅંદષજપત્ર 
તષ.૧૨.૦૬.૧૯૯૭નષ રોજ સષમષવષળષ વીજ કંપની દ્વષરષ આપવષમષ ંઆવેલ જેનષ ંનષણષ ંભરપષઈ   
કયષા બષદ ગ્રષહક ન.ં૮૦૩૨૮/૦૦૧૫૬/૨ થી વીજ જોડષણ કષયષાક્ન્વત કરવષમષ ંઆવેલ. સદર વીજ 
જોડષણને લગતષ દસ્તષવેજો જેવષ કે,  એ-૧ ફોમામષ ંઅરજદષરનુ ંનષમ શ્રી વલ્લભભષઈ દેવશીભષઈ 
સોજીત્રષ, ગષયત્રી જ્ઞષનતીથા મવદ્યષથી ઋમર્કુળ આશ્રમ, ગષમ-પષટરષમષ દશષાવેલ છે. 

(૨) સદર વીજ જોડષણ ગ્રષહક ન.ં ૮૦૩૨૮/૦૦૧૫૬/૨ મષ ંસષમષવષળષ વીજ કંપની દ્વષરષ વીજ ચોરીનો 
કેસ દષવષ ન.ં ૪૯/૨૦૦૦થી દષખલ કરેલ, જે દષવો સષમષવષળષ વીજ કંપનીની તરફેણમષ ંહકુમ 
તષ.૧૦.૦૭.૨૦૦૬ થી આવતષ ંસષમષવષળષ વીજ કંપની દ્વષરષ દરખષસ્ત અપીલ ન.ં ૧૯/૨૦૦૬ થી 
દષખલ કરેલ છે, જેમષ ંલેણી રકમ ભરપષઈ ન થતષ ંબોજાની નોંધણી સરવે ન.ં૨૧/૧ ઉપર નોંધષયેલ 
છે.  

(૩) શ્રીમતી રસીલષબેન વલ્લભભષઈ સોજીત્રષ દ્વષરષ સરવે ન.ં૨૧/૨ મષ ં૧૫ હો.પષવરનુ ંથ્રી ફેઈઝ પ્રષઈવેટ 
વોટરવક્સા વીજ જોડષણ મેળવવષ તષ.૦૫.૧૨.૧૯૯૫ નષ રોજ અરજી કરવષમષ ંઆવેલ, જે અરજીનષ 
અંતગાત અંદષજપત્રનષ ંનષણષ ંભરપષઈ કરતષ ંસષમષવષળષ દ્વષરષ ગ્રષહક ન.ં ૮૦૩૨૮/૦૦૧૫૫/૪ થી 
વીજ જોડષણ ચષલ ુકરવષમષ ંઆવેલ હત ુ.ં 
સદર અરજી સષથે રજૂ કરેલ એ-૧ ફોમા મજુબ સરવેન.ં૨૧/૨ મષ ંશ્રીમતી રસીલષબેન વલ્લભભષઈ 
સોજીત્રષ દ્વષરષ વીજ જોડષણની મષગંણી કરવષમષ ંઆવેલ છે, જેમષ ંમષલલકનુ ંનષમ શ્રીમતી રસીલષબને 
વલ્લભભષઈ સોજીત્રષ, ગષયત્રી જ્ઞષનતીથા મવદ્યષથી ઋમર્કુળ આશ્રમનષ, લીલવષ, પષટરષમષ રોડ 
દશષાવેલ છે. GP-51 લખેલ છે.  
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(૪) સષમષવષળષ દ્વષરષ રજૂ કરેલ દસ્તષવેજ મજુબ તષલકુષ પચંષયત કચેરી, કષયષાલય આદેશ, પત્ર 
ન.ં૧૯૩/૯૬ મજુબ પષટરષમષ ગષમ, સરવે ન.ં૨૧/૨પૈકી એકર ૩.૨૧ ગઠુષની જમીન શૈક્ષલણક હતે ુ  
મષટે બીનખતેીમષ ંફેરવવષની પરવષનગી આપવષમષ ંઆવેલ છે, જેની નકલ રજૂ  કરવષમષ ંઆવેલ 
છે, જે પરથી ફલલત થષય છે કે સદર વીજ જોડષણ સરવે ન.ં૨૧/૨, પષટરષમષમષ ંસ્થષમપત કરવષમષ ં
આવર્ુ ંહશે. તષલકુષ પચંષયત કચેરી, કષયષાલય આદેશ પત્ર ન.ં ૧૯૨/૯૬ તષ.૦૧.૦૪.૧૯૯૬ મજુબ 
મોજે પષટરષમષ, ખેડૂત ખષતેદષર શ્રી વલ્લભભષઈ દેવશીભષઈ સોજીત્રષની જમીન, સરવે ન.ં૨૨ પૈકીની 
જમીન એકર ૩.૦૦ ગુઠંષ પૈકી એકર ૧.૦ ગુઠંષની જમીન શૈક્ષલણક હતે ુમષટે બીનખતેીમષ ંફેરવવષ 
મજૂંરી આપવષમષ ંઆવેલ છે. તષ.૨૦.૧૧.૧૯૯૯ નષ રોજનો, સરપચં, ગ્રષમ પચંષયત, પષટરષમષ દ્વષરષ 
સરવે ન.ં૨૨, સરવે ન.ં૨૧/૨ તથષ સરવે ન.ં૨૧/૧ મષ ં શ્રી ગષયત્રી જ્ઞષનતીથા મવદ્યષથી ઋમર્કુળ 
આશ્રમનષ શૈક્ષલણક સસં્થષનષ બષધંકષમ મષટેની મજૂંરીનો દષખલો પણ રજૂ કરવષમષ ંઆવેલ છે, જે 
પરથી ફલલત થષય છે કે સદર ઉપર્ુાક્ત વીજ જોડષણો મેળવતી વખતે સરવે ન.ં૨૧/૨ તથષ સરવે 
ન.ં ૨૧/૧  તથષ  સરવે ન.ં૨૨ વષળી જમીનમષ ં વીજ જોડષણની મષગણી કરવષમષ ંઆવેલ હશે.    
વધમુષ ંબનેં્ન વીજ જોડષણોમષ ંઅરજદષરનષ નષમ  સષથે ગષયત્રી જ્ઞષનતીથા મવદ્યષથી ઋમર્કુળ આશ્રમ, 
પષટરષમષ દશષાવેલ છે. ઉપર્ુાક્ત દસ્તષવેજ મજુબ સષમષવષળષ દ્વષરષ વીજ જોડષણ મજૂંર કરવષમષ ં
આવેલ હશે તેમ મષની શકષય. 

 વધમુષ ંપેરષ ન.ં ૩.૩(૧) ,  ૩.૩(૨)  મષ ં દશષાવેલ બનેં્ન વીજ જોડષણનષ વીજલબલનષ ંનષણષ ંવસલુષયેલ 
ન હોઈ, જાહરેનષમષ ન.ં ૪/૨૦૧૫ ની કલમ ૪.૩૦ ને ધ્યષને લઈ શકષય. 

 કલમ ૪.૩૦: 
An application for new connection, reconnection, addition or reduction of load, change of name 

or shifting of service line for any premises need not be entertained unless any dues relating to 
that premises or any dues of the applicant to the Distribution Licensee in respect of any other 

service connection held in his name anywhere in the jurisdiction of the Distribution Licensee 

have been cleared. Provided that in case the connection is released after recovery of earlier dues 

from the new applicant and in case the licensee, after availing appropriate legal remedies, get the 
full or part of the dues from the previous consumer/owner or occupier of that premise, the amount 

shall be refunded to the new consumer/owner or occupier from whom the dues have been 

recovered after adjusting the expenses to recover such dues. 

  

(૫) પેરષ ન.ં૩.૩(૨) મષ ંદશષાવયષ મજુબ સદર વીજ જોડષણનષ બષકી નષણષ ંઅથે સષમષવષળષ દ્વષરષ દદવષની  
દષવો ન.ં૨૫૩/૨૦૦૫ દષખલ કરવષમષ ંઆવેલ છે. સદર દષવષનો હકુમ વીજ કંપનીની તરફેણમષ ં
આવતષ ં લબલની બષકી રકમ વસલુવષ અંગે દરખષસ્ત ન.ં ૧૯૪/૨૦૦૭ સષમષવષળષ દ્વષરષ દષખલ 
કરવષમષ ંઆવેલ છે.  સદર વીજ જોડષણ સરવે ન.ં ૨૧/૨, પષટરષમષ સલંગ્ન છે. 

(૬) રજૂ કરષયેલ દસ્તષવેજી પરુષવષ મજુબ સરવે ન.ં૨૨/૧, ૨૨/૨ તથષ સરવે ન.ં ૨૧/૨ શ્રી વલ્લભભષઈ 
દેવજીભષઈ સોજીત્રષ પષસેથી શ્રી મકેુશભષઈ નષગજીભષઈ લોડલીયષ  દ્વષરષ તથષ તયષર બષદ શ્રી 
મહશેભષઈ વનમષળીભષઈ ધષનષણી દ્વષરષ તથષ તયષર બષદ શ્રીમતી વર્ષાબને મહશેભષઈ ધષનષણી તથષ 
શ્રીમતી રેખષબને મોરડીયષનષ નષમે સરં્કુ્ત રીતે ખરીદષયેલ છે.  
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(૭) ઉપર્ુાક્ત નોંધ અન્વયે સષમષવષળષ વીજ કંપનીનષ વીજ જોડષણો (૧) ૮૦૩૨૮/૦૦૧૫૫/૪ તથષ (૨) 
૮૦૩૨૮/૦૦૧૫૬/૨ પેટે દદવષની દષવષ અંતગાત વીજલબલની રકમ વસલુષતનો હકુમ સષમષવષળષ 
વીજ કંપનીની તરફેણમષ ંઆવેલ છે, જેની વસલુષતની કષયાવષહી પડતર છે. 

(૮) અરજદષરની હષલની રજૂઆત અન્વયેની અરજી ધ્યષને લતેષ ં તષ.૦૧.૦૮.૨૦૧૮ નષ રોજ સરવે 
ન.ં૨૨/૨ (બ્લોક ન.ં૩૦૩) પષટરષમષમષ ંબષધંકષમ હતે ુઅથે સીંગલ ફેઈઝ વીજ જોડષણની અરજી 
સષમષવષળષને રજૂ કરવષમષ ંઆવેલ છે. અગષઉ  શ્રી મહશેભષઈ વનમષળીભષઈ ધનષણીએ  વીજ 
જોડષણ મેળવવષનષ અરજીપત્રકમષ ં સરવે ન.ં૨૨/પૈકી૧ મષ ં ઘર વપરષશનષ સીંગલ ફેઈઝ વીજ 
જોડષણની મષગંણી કરેલ છે, તેમજ થ્રી ફેઈઝ ખેતી મવર્યક વીજ જોડષણની અરજી અંગનેુ ંફોમા પણ 
તેઓનષ નષમે ભરેલ છે, જેની નકલ રજૂ કરતષ ં તષ.૧૫.૦૨.૨૦૧૫નષ રોજ  સષમષવષળષ દ્વષરષ 
વીજબીલની બષકી રકમ દશષાવેલ છે, જે અરજી પત્રકની નોંધ પરથી જણષઈ આવે છે.   

(૯) સષમષવષળષ દ્વષરષ કરવષમષ ં આવેલ તષ.૧૧.૦૯.૨૦૧૮નષ સ્થળ રોજકષમ મજુબ વીજ જોડષણની 
મષગંણીવષળષ સ્થળ પરની ચોક્કસ ખરષઈ વખતે સરવે ન.ં૨૧/પૈકી૧, ૨૧/પૈકી૨, ૨૨/પૈકી૧ તથષ 
૨૨/પૈકી૨ વષળી જમીન જુદીજુદી હોય તેવી કોઈ બોડાર લષઈન સ્થળ પર જોવષ મળેલ નથી, આવી 
જમીન એક જ હોય તેમ સ્પષ્ટ જણષયેલ છે તેમ નોંધવષમષ ંઆવેલ છે.  

(૧૦) તષ.૧૦.૧૦.૨૦૧૮ નષ રોજ કરવષમષ ંઆવેલ રોજકષમ મજુબ સરવે ન.ં૨૧/ ૧ તથષ ૨૨/ ૨, ગષમ 
પષટરષમષની એન્ટ્રી અલગ છે તથષ તેમષ ં અગષઉનષ વીજ જોડષણનષ વીજચોરીનષ કેસ અંતગાત 
દષવષની રકમની વસલૂષત મષટે દરખષસ્ત અપીલ દષખલ કરવષમષ ંઆવેલ છે, જેમષ ંબોજા એન્ટ્રી 
સરવે ન.ં૨૧/ ૧ મષ ંપષડવષમષ ંઆવેલ છે.  

૪.૩. પેરષ ન.ં ૪.૨(૭) મષ ંદશષાવેલ વીજલબલનષ ંબષકી લેણષ ંપષટરષમષ ગષમનષ સરવે ન.ં૨૧/૧ તથષ ૨૧/૨ સષથે 
સકંળષયેલ હોય તેમ જણષય છે. પેરષ ન.ં૪.૨(૮) મષ ંદશષાવેલ અરજીપત્રકને ધ્યષને લેતષ ંવીજ જોડષણ સરવે 
ન.ં૨૨/૨ (બ્લોક ન.ં૩૦૩), ગષમ પષટરષમષમષ ંબષધંકષમનષ હતે ુઅથે મષગંવષમષ ંઆવેલ છે. સદર સજંોગોમષ,ં 
વીજળી પરુવઠષ સદંહતષ જાહરેનષમષ ન.ં ૪/૨૦૧૫ ની મનદદિષ્ટ જોગવષઈ અન્વયે, અરજદષર પષસેથી જરૂરી 
દસ્તષવેજી પરુષવષ પ્રષપ્ત કરીને સરવે ન.ં ૨૨/૨ (બ્લોક ન.ં૩૦૩), ગષમ પષટરષમષમષ ંવીજ જોડષણ આપવષ 
સષમષવષળષને આદેશ આપવષમષ ંઆવે છે.  

૪.૪. આથી આ રીતે પેરષ ન.ં૪.૩ મજુબ હકુમ કરવષમષ ંઆવે છે. 
૪.૫. ખચા અંગે કોઇ ચકુષદો નથી. 
૪.૬. અરજદષરની અરજી/ રજૂઆત આ સષથે ફેંસલ કરવષમષ ંઆવે છે. 
    
 
         (દદલીપ રષવલ) 
         મવદ્યતુ લોકપષલ 
          ગજુરષત રષજય, અમદષવષદ. 
અમદષવષદ 
તષ.૨૯.૧૨.૨૦૧૮. 


