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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં૦૮/૨૦૧૯ 

 

અરજદાર : શ્રી પરબતભાઈ આલાભાઈ ધ્ાગં ુ
      સિાલાખાિી બાજુમા,ં ચાર રસ્તા, સલાયા રોડ, 
       જામ ખભંાલીયા-૩૬૧૩૧૦. જી. દેિભમુી દ્વારકા. 
   
રજૂઆત કરિાર: શ્રી અરૂણભાઈ િી. વત્રિેદી, અવિકૃત પ્રવતવિવિ 
    

વિરૂધ્િ 
સામાિાળા :  કાયયપાલક ઈજિેર  
      પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
      વિભાગીય કચેરી, જામ ખભંાલીયા-૩૬૧૩૧૦. જી. દેિભમુી દ્વારકા. 
 

રજૂઆત કરિાર:  શ્રી આર.િી.સોમાણી,કાયયપાલક ઈજિેર,પીજીિીસીએલ, ખભંાલીયા. 
     :: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, રાજકોટિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી 
ફરરયાદ િ.ં૬૦/ક્િા.૦૩/૧૮-૧૯ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૪૩૨-૬ થી િારાજ થઈ અતે્ર 
રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૦૮/૨૦૧૯ થી 
િોંિેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા. ૨૬.૦૨.૨૦૧૯ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે ગામ કુિાડીયા ખાતે ખેતીિાડી સરિે િ.ં૧૦૬ મા ંરહણેાકં હતેનુ ુ ંિીજ જોડાણ મેળિિા 

સામાિાળાિી િડત્રા કચેરી ખાતે અરજી કરેલ. 
૨.૨. સદર અરજી સદંભે અરજદારિે ‘D’ કેટેગરીનુ ંરૂ.૭૩,૪૨૮/- નુ ંઅંદાજપત્ર પાઠિિામા ંઆિેલ 

જે સદંભયમા ંઅરજદાર દ્વારા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમ, રાજકોટ ખાતે લેલખત રજૂઆત કયાય 
બાદ અરજદારિે ‘B’ કેટેગરીનુ ંરૂ.૨૧,૭૭૪/- નુ ંસિુારેલ ુઅંદાજપત્ર પાઠિિામા ંઆિેલ. 

૨.૩. અરજદારે રજૂઆત કરેલ કે સરિે િ.ં૧૦૬ મા ંખેતી વિષયક િીજ જોડાણ િરાિે છે, અિે કુિાિી 
બાજુમા ંઆિેલી ઓરડીમા ંિીજ જોડાણ આપિામા ંઆિે તો સદર સ્થળે અરજદારિે ૨૦ ફુટ 
સવિિસ િાયર લગાિિાથી ‘A’ કેટેગરીમા ંિીજ જોડાણ મળી શકે તેમ છે. 
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 અરજદારે ખેતીિાડી કુિાિી બાજુમા ંઆિેલી ઓરડીમાથંી િીજ જોડાણ આપિા અરજ કરી 
જણાિેલ કે સવિિસ િાયરથી અન્ય મકાિમા ંિીજ પરુિઠો તેઓિા જોખમે લઈ જિા તૈયાર છે. 
િધમુા ંજણાિેલ કે એક જ સરિે િબંરમા ંઆ બને્ન રૂમ અિે મકાિ આિેલા છે. 

૨.૪. અરજદારે િધમુા ંજણાિેલ કે હાલમા ંએક જ સરિે િબંરમા ંહયાત ખેતીિાડી િીજ જોડાણમાથંી  
મોટર એ જ સરિે િબંરમા ંગ્રાહક ઉપયોગ કરી શકે તે મતલબિો પરીપત્ર પણ અમલમા ંછે, 
પરંત ુફોરમ દ્વારા તેિા હકુમ અન્િયે અરજદારિી માગંણી મજુબનુ ંિીજ જોડાણ આપી િ શકાય 
તેમ દશાયિેલ, જે યોગ્ય િથી. 

૨.૫. અરજદારે GERC િા તા.૨૪.૦૬.૨૦૧૪ િા પત્ર િ.ં જીઈઆરસી/ટેક/૨૦૧૪/૧૩૭૮ િો ઉલ્લેખ 
કયો. સદર પરરપત્રમા ં“including the cases” શબ્દ પ્રયોગ જેઓ ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ 
િરાિતા િ હોય અિે ખેતઘર િીજ જોડાણિી માગંણી કરે તેમિા માટે ઉપયોગ કરિામા ંઆિેલ 
છે. સદર પરરપત્ર પહલેા ં જેમિે ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ િ હોય તેિા સરિે િબંરમા ં
ખેતરહણેાકં હતેસુર િીજ જોડાણ આપિામા ંઆિતા ંિ હતા ંઅિે સદર પરરપત્રથી આિી મજૂંરી 
આપિામા ંઆિેલ.  

 અરજદાર એવુ ંસમજે છે કે જેમિે ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ િથી તેિા અરજદાર પાસેથી 
રૂવપયા એક લાખિી મયાયદામા ંકોસ્ટ ડટેા મજુબ લાઈિ ખચય િસલુ કરિાિી મજૂંરી GERC િા 
સદર પરરપત્ર દ્વારા આપિામા ંઆિેલ છે. 

૨.૬. અરજદાર સરિે િ.ં૧૦૬, ગામ કુિારડયા ખાતે ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ િરાિે છે તેમ છતા ં
સામાિાળા દ્વારા ખેતઘર િીજ જોડાણ માટે અંદાજપત્રમા ંલાઈિ ચાર્જિી રકમ દશાયિિામા ં
આિેલ છે. 

૨.૭. અરજદારે વિિતંી કરી જણાિેલ કે તેઓિી િીજ જોડાણિી અરજી સદંભે ફરીથી સરિે કરી 
અરજદારિા હયાત ખેતીિાડી િીજ જોડાણિી બાજુમા ંખેતઘર િીજ જોડાણનુ ંમીટર આપિામા ં
આિે અથિા અરજદારિે આપિામા ં આિેલ અંદાજપત્ર GERC િા પત્ર િ.ં ૧૩૭૮ 
તા.૨૪.૦૬.૨૦૧૪ મા ંજણાવ્યા મજુબ fixed charge આિારીત િસલુાત અન્િયે સિુારો કરી 
આપિા યોગ્ય હકુમ કરિો.       

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૩.૧.  અરજદાર ધ્ાગં ુપરબતભાઈ આલાભાઈ, રહિેાસી જામ ખભંાળીયા દ્વારા ગામ કુિારડયા, સરિે 

િ.ં૧૦૬ મા ંખેતઘર િીજ જોડાણ મેળિિા રૂ.૪૦/-, રસીદ િ.ં૪૯૭૦૧૧ તા.૦૩.૧૦.૨૦૧૮ થી 
ભરપાઈ કરી િિા િીજ જોડાણિી અરજીિી િોંિણી કરાિી. સદર સરિે િ.ં૧૦૬, ગામ 
કુિારડયામા ંગ્રાહક િ.ં૮૮૯૩૩/૦૦૨૦૯/૦ થી ૫.૦. હોસયપાિરનુ ં ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ 
ડવરુાયદે આંબલીયાિા િામથી હયાત છે.  

૩.૨. પેરા િ.ં૩.૧ િી ખેતઘર િીજ જોડાણિી અરજીિે SR No.11216611 થી િોંિી અરજદારિે 
‘ડી’ કેટેગરીમા ંરૂ.૭૩૪૨૮/- નુ ંઅંદાજપત્ર તા.૩૦.૧૦.૨૦૧૮ િા રોજ આપિામા ંઆિેલ છે. 

૩.૩. તા.૩૦.૧૦.૨૦૧૮ િા અંદાજપત્રિી સામે અરજદારે ફોરમ સમક્ષ ફરરયાદ દાખલ કરી રજૂઆત 
કરેલ કે સરિે િ.ં૧૦૬ ગામ કુિારડયામા ંખેતી વિષયક િીજ જોડાણ હયાત છે અિે સદર કુિાિી 
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બાજુમા ંઆિેલ ઓરડીમા ંઘર િપરાશ માટે ‘એ’ કેટેગરીમા ંિીજ જોડાણ આપિામા ંઆિે તો 
અરજદાર તેઓિા ખચે અિે જોખમે િીજ પરુિઠાિો ઉપયોગ તેઓિા ઘર િપરાશિા 
માગંણીિાળા મકાિમા ંકરી શકે તેમ છે, જેથી ‘એ’ કેટેગરીમા ંિીજ જોડાણ આપિા અરજ કરી. 

૩.૪. અરજદારિી રજૂઆત અન્િયે સામાિાળા િીજ કચેરી દ્વારા અરજદારિા િીજ જોડાણિી 
માગંણીિાળા સ્થળનુ ંફરી સરિે કરિામા ંઆિેલ જેમા ંઅરજદારિે ‘બી’ કેટેગરીમા ંિીજ જોડાણ 
આપવુ ંશક્ય હોઈ, અરજદારિે એલ.ટી. લાઈિ ૧૨૦ મીટર મજુબ રૂ.૨૧,૭૭૪/- નુ ંસિુારેલ 
અંદાજપત્ર તા.૦૨.૦૧.૨૦૧૯ િા રોજ આપિામા ંઆિેલ, જે અરજદારે ભરપાઈ કરેલ િથી, 
પરંત ુઅંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરિાિી મદુતમા ંિિારો કરી આપિા અરજી કરેલ છે.  

૩.૫. અરજદારિી રજૂઆત મજુબ ખેતીિાડી િીજ જોડાણિી ઓરડી તેમજ િિા ઘર કે જેમા ંિીજ 
જોડાણિી માગંણી કરેલ છે, તે બનેં્ન િચ્ચે ૨૫૦ મીટરનુ ંઅંતર હોઈ, અરજદારિી માગંણી મજુબ 
ખેતીિાડી િીજ જોડાણિી ઓરડીમા ં‘એ’ કેટેગરીમા ંિીજ જોડાણ આપી શકાય િહીં. 

૩.૬. િવુ ં િીજ જોડાણ આપિા માટે, િસલુ કરિાપાત્ર અંદાજપત્રિી રકમ અંગે ગજુરાત વિદ્યતુ 
વિયતં્રક આયોગિા પરરપત્ર િ.ંTech/2014/1378 dated 24.06.2014 મા ં િીચે મજુબ 
જણાિેલ છે. 

 “In your proposal you have submitted that in case of single phase lighting 
connection in agriculture land shall be allowed with load limit of not more 
than 3.0 KW due to technical constraint of SDT and within same survey 
number where agriculture connection exists. However, the Commission 
directs that DISCOMs shall entertain all such applications including the 
cases where the agriculture connection does not exist in the same survey 
number. However, in such case DISCOMs are allowed to recover actual cost 
as per latest cost data subject to maximum amount of Rs. One lakh.  

 

૩.૭. ગજુરાત ઉજાય વિકાસ વિગમ લલવમટેડિા પરરપત્ર િ.ં GUVNL/Tech/1069 dated 

27.06.2014 and PGVCL Circular No.6373 dated 20.07.2014 િી જોગિાઈ મજુબ 
ખેતીિાડીિી જમીિમા ંઘર િપરાશિા િીજ જોડાણ ૩.૦ રક.િોટ િીજભારિી મયાયદામા ંખરેખર 
થતો િીજ લાઈિિો ખચય િસલુ કરી, િીજ જોડાણ આપિાિી જોગિાઈ કરેલ છે, જે મજુબ 
અરજદારિે ‘બી’ કેટેગરીમા ંરૂ.૨૧,૪૭૪/- નુ ંઅંદાજપત્ર આપિામા ંઆિેલ છે, તે વિયમોનસુાર 
છે. 

૩.૮. અરજદારિી રજૂઆત પરત્િે સમાિાિ હતે ુસામાિાળાિી િીજ કચેરી દ્વારા તા.૧૫.૦૨.૨૦૧૯ 
થી તા.૧૮.૦૨.૨૦૧૯ િા રોજ સામાિાળાિી કચેરીમા ં હાજર રહિેા જાણ કરેલ, જેમા ં
અરજદારિા પ્રવતવિવિ શ્રી અરૂણભાઈ વત્રિેદી હાજર રહલે, પરંત ુઅરજદારે ખેતરહણેાકં હતેસુર 
િીજ જોડાણ મેળિિા રફક્સ ચાર્જ આિારીત અંદાજપત્ર આપિામા ં આિે અથિા હયાત 
ખેતીિાડી િીજ જોડાણિી ઓરડીમા ં રહણેાકં હતે ુ માટે િીજ જોડાણ આપિામા ં આિે તેમ 
જણાિેલ, જે સામાિાળા કંપિીિા વિયમ મજુબ સસુગંત િ હોઈ, સમાિાિ શક્ય બિેલ િ હત ુ.ં 

૩.૯. અરજદારિી રજૂઆત મજુબ તેઓિા ખેતરમા ંઘર લાઈટનુ ંિીજ જોડાણનુ ંજે મકાિ(premises)   
મા ંિીજ િપરાશ કરિાિો છે તે મકાિ (premises) તેઓિી હયાત ખેતીિાડી િીજ જોડાણિી 
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ઓરડીથી આશરે ૨૫૦ મીટર દૂર છે અિે ઘર લાઈટનુ ંિીજ મીટર તેમિી હયાત ખેતીિાડી 
િીજ જોડાણિી ઓરડીમા ં આપી, તેઓ તેમિા ખચે અિે જોખમે ૨૫૦ મીટર દૂર ઘર 
િપરાશિાળા મકાિમા ં(premisesમા)ં પાિર લઈ જાય તે ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગિા 
જાહરેિામા િ.ં૪/૨૦૧૫િા સેક્શિ-૨ િા ફકરા િ.ં૫૨ અિે ફકરા િ.ં૫૪ િી વ્યાખ્યા મજુબ, 
તેમજ Central Electricity Authority (Measures Related to Safety and Electric 

Supply) Regulation,2010, Para No.13 મજુબ આપી શકાય િહીં. આમ, તેઓિે 
આપિામા ં આિેલ ‘બી’ કેટેગરીમા ં ખરેખર ખચય આિારીત આપિામા ં આિેલ ભાિપત્ર 
વિયમાવિિ છે.  

 ઉપર્ુયક્ત બાબતો ધ્યાિે લઈ માન્ય રાખી અરજદારિી તા.૩૦.૦૧.૨૦૧૯ િી અરજી મજુબિી 
માગંણી માન્ય િ રાખિા સામાિાળાએ વિિતંી કરી. 

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સિૂાિણી દર્યાિ અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાિાળાિી રજૂઆત અિે રજૂ કરાયેલા 

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આિારે િીચે મજુબિા વિણયય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. અરજદારે ગામ કુિાડીયાિા સિે િ.ં૧૦૬ મા ંરહણેાકં હતેસુર િીજ જોડાણ મેળિિા સામાિાળાિે 

તા.૨૨.૦૯.૨૦૧૮ િા રોજ અરજી િોંિાિેલ છે. સામાિાળાએ સદર અરજી અન્િયે અરજદારિે 
‘ડી’ કેટેગરીમા ં રૂ.૭૩૪૨૮/-  નુ ંઅંદાજપત્ર તા.૩૦.૧૦.૨૦૧૮ િા રોજ પાઠિેલ, જેિી સામે 
અરજદારે સામાિાળા સમક્ષ ફરરયાદ કરતા,ં સદર િીજ જોડાણિી અરજીિે ફરીથી સિે કરીિે 
સામાિાળા િીજ કંપિીએ અરજદારિે ‘બી’ કેટેગરીમા ં સિુારેલ અંદાજપત્ર રૂ.૨૧,૭૭૪/- નુ ં
તા.૦૨.૦૧.૨૦૧૯ િા રોજ પાઠિેલ છે, જે અરજદારે ભરપાઈ કરેલ િથી અિે અંદાજપત્રિી 
રકમ ભરિા અંગે સમય મયાયદા િિારિા સામાિાળાિે અરજ કરેલ છે. 

૪.૨. અરજદારે રહણેાકં હતેસુર િીજ જોડાણ મેળિિા અથે ફોરમ સમક્ષ મખુ્ય બે બાબત ઉપસ્સ્થત 
કરેલ. 
(૧) અરજદારિી માગંણીિાળા સરિે િ.ં૧૦૬ મા ંખેતી વિષયક િીજ જોડાણ હયાત છે, જેિી 

રૂમમા ંસદર માગંણી િાળુ િીજ જોડાણ ‘એ’ કેટેગરીમા ંસ્થાવપત થઈ શકે તેમ છે, તે 
ચાલ ુકરી આપવુ.ં સદર ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી રૂમમાથંી સદર સરિે િ.ં૧૦૬ 
મા ંબિાિેલ ઘરમા ં(મકાિમા)ં અરજદાર સ્િ-ખચે િીજ િાયર દ્વારા રહણેાકં હતે ુવિષયક 
િીજ િપરાશ કરી શકશે. 

(૨) અરજદારિી માગંણી અન્િયેિા સદર િીજ જોડાણિે ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગિા 
પરરપત્ર િ.ં૧૩૭૮ તા.૨૪.૦૬.૨૦૧૪ મજુબ અંદાજપત્રમા ં રફક્સ ચાર્જ િસલૂીિે ચાલ ુ
કરી આપવુ.ં  
ફોરમે બનેં્ન મદુ્દાઓિે ધ્યાિે લઈ અરજદારિે પાઠિિામા ં આિેલ ‘બી’ કેટેગરીિા 
અંદાજપત્રિે યોગ્ય ઠેરિેલ છે.  

૪.૩. ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગિા તા.૨૪.૦૬.૨૦૧૪ િા પરરપત્ર િ.ં ૧૩૭૮ મા ંરફક્સ ચાર્જ 
આિારીત રકમ િસલુિા અંગે તેમજ ખેતી વિષયક જમીિમા ં૩.૦ રક.િોટ િીજભારિા િીજ 
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જોડાણ અંગે મહત્તમ રૂવપયા એક લાખિી મયાયદામા ં (હયાત કોસ્ટ ડટેા મજુબ) ખેતી વિષયક 
જમીિમા ં ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ હયાત હોય કે િ હોય તેમ છતા ં મજૂંર કરિા અંગે 
માગયદશયિ આપેલ છે. સદર પરરપત્રનુ ંઅથયઘટિ કરતા ંસામાિાળા દ્વારા અરજદારિી માગંણી 
મુજંબનુ ંસીંગલ ફેઈઝ િીજ જોડાણ જે સરિે િ.ં૧૦૬, ગામ કુિાડીયામા ંહળિા દબાણિી ૧૨૦ 
મીટર િીજ લાઈિ મજૂંર કરીિે સામાિાળા િીજ કંપિીિે ખરેખર કરિા પડતા ખચય મજુબનુ ં
અંદાજપત્ર અરજદારિે પાઠિેલ છે. 

૪.૪. અરજદારે સરિે િ.ં૧૦૬ મા ંસ્થાવપત ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી રૂમમા ંસીંગલ ફેઈઝ િીજ 
જોડાણ મજૂંર કરિા જણાિેલ છે. સદર રૂમમા ં ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ હયાત છે. જ્યારે 
અરજદારનુ ંઘર િપરાશનુ ંમકાિ સદર સરિે િ.ં૧૦૬ મા ંસદર ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી 
રૂમથી ૨૫૦ મીટરિા અંતરે આિેલ છે. આ સજંોગોમા ંરહણેાકં હતેિુા િીજ િપરાશનુ ંમકાિ 
અન્ય જગ્યાએ સ્થાવપત હોય તથા અરજદારે સદર જગ્યા પર િીજ જોડાણિી માગંણી કરેલ 
હોય, ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી રૂમમા ંઘર િપરાશનુ ંસીંગલ ફેઈઝ મીટર સ્થાવપત કરીિે 
તેમાથંી અન્ય જગ્યા પર ઘર િપરાશ હતેસુર િીજ િપરાશ કરિા સામાિાળા િીજ કંપિીએ 
તથા ફોરમે સ્િીકારેલ િથી. 

 સદર પ્રશ્ન અંગે િીજળી પરૂિઠા સરંહતા,૨૦૧૫, િોટીરફકેશિ િ.ં૪/૨૦૧૫ મા ંવિરદિષ્ટ જોગિાઈિે 
ધ્યાિે લઈ શકાય.   

 2.3(19): 

‘Consumer installation or consumer’s installation' refers to any 
composite portable or stationary electrical unit including electric 
wires, fittings, motors and apparatus erected and wired by or on behalf 

of the consumer at the consumer’s premises starting from the point of 
supply and includes apparatus that is available on his premises for 

being connected or envisaged to be connected to the installation but is 
for the time being not connected. 
 
2.3(52): 
‘Point of Supply' refers to, unless otherwise agreed to, the incoming terminal 
of the cut-out installed by the consumer, i.e. Meters/switches installed at the 
Consumer’s Premises in case of LT Consumers; Distribution box installed on 
transformer centre / substation established on Consumer’s premises, when 
meter is installed on such a transformer centre/ substation. Control 
switchgears that may be installed in the Consumer’s Premises as provided 
subject to provision of this code in case of HT and EHT Consumers. 
 
2.3(54): 
‘Premises’ refers to land, building or infrastructure or part or combination 
thereof in respect of which a separate meter or metering arrangements have 
been made by the 
licensee for supply of electricity; In case of Agriculture Connection, premises 
means the place of source of water in respect of which connection has been 
given or intended to be given by the licensee for supply of electricity. 

 



  Case No.08/2019 

  Page 6 of 6 
 

 ઉપર્ુયક્ત જોગિાઈિે િચંાણે લેતા ંઅરજદારિી માગંણી મજુબ ખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી 
રૂમમા ંઘર િપરાશનુ ંિીજ જોડાણ સ્થાવપત કરિાિી અરજદારિી માગંણી ‘ગ્રાહકનુ ંસ્થાપિ’ 
તથા ‘જગ્યા’ િી વ્યાખ્યાિે ધ્યાિે લેતા ંપ્રસ્થાવપત જોગિાઈિી પતૂયતા થતી િથી. 

 િધમુા ંખેતી વિષયક િીજ જોડાણિી રૂમ કે જેમા ંખેતી વિષયક િીજ જોડાણ સ્થાવપત કરેલ છે, 
જેમા ંસીંગલ ફેઈઝ િીજ મીટર સ્થાવપત કરીિે અન્ય જગ્યા પર િીજ િાયર દ્વારા િીજ પરુિઠાિો 
ઉપયોગ કરિો તે પ્રસ્થાવપત જોગિાઈિી મયાયદામા ંિથી. 

૪.૫. ઉપર્ુયક્ત અિલોકિોિે ધ્યાિે લેતા ં સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા સિુારેલ અંદાજપત્ર જે 
અરજદારિે પાઠિેલ છે તે પ્રિતયમાિ જોગિાઈ હઠેળનુ ંજણાય છે. અંદાજપત્રિી રકમ અરજદાર 
દ્વારા ભરપાઈ કરાયા બાદ સદર રહણેાકં હતેનુ ુ ંિીજ જોડાણ, હયાત વિયમોિી પતૂયતા કરી જે તે 
માગંણી િાળા સ્થળે (જગ્યાએ) સ્થાવપત કરિા સામાિાળાિે આદેશ કરિામા ંઆિે છે.  
હકુમિા પાલિ થયાિો અહિેાલ રદિ ૬૦ મા ંસામાિાળાએ અતે્રિી કચેરીિે મોકલિાિો રહશેે.        

૪.૬. આ રીતે ઉપર્ુયક્ત પેરા િ.ં ૪.૫ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૭. ખચય અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૮. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
   
 
 
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૧૯.૦૩.૨૦૧૯. 


