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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૧૦૫/૨૦૧૭ 

અરજદાર : મે. ગોમતી પ્રોસેસર લિમમટેડ 

         પ્િોટ ન.ંએ-૧-૨૪૨, રોડ ન.ં૨, ગોદરેજની સામે   
   જી.આઈ.ડી.સી.,સલિન. સરુત-૩૯૪૨૨૧. 
રજૂઆત કરિાર: કોઈ હાજર ન રહ્ુ.ં  

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : નાયબ ઈજનેર, 

દલિણ ગજુરાત વીજ કંપની લિમમટેડ, 
ઈન્ડસ્ટ્રીયિ પેટા-મવભાગીય કિેરી, સલિન. સરુત.  

રજૂઆત કરિાર: શ્રી જે.એસ.કેદારીયા, કાયયપાિક ઈજનેર, ડીજીવીસીએિ, સરુત. 
 શ્રી એિ.આર.મોદી, નાયબ ઈજનેર, ડીજીવીસીએિ, સલિન  

  
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, દલિણ ગજુરાત વીજ કંપની લિમમટેડ, સરુતના ગ્રાહક ફરરયાદ મનવારણ 
ફોરમની ફરરયાદ ન.ં ૧૧૨/૨૦૧૭-૧૮ અન્વયે અપાયેિ હકુમ ક્રમાકં ૧૪૫૮૧ 
તા.૦૮.૦૯.૨૦૧૭ ના હકુ્મથી નારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેિ છે. જે રજૂઆતને આ 
કિેરીના કેસ રજીસ્ટ્ટરે દાખિ કરી કેસ ન.ં૧૦૫/૨૦૧૭ થી નોંધેિ છે. આ કેસની સનુવણી 
તા. ૧૬.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ રાખવામા ં આવેિ. સદર કેસિી બીજી સિુિણી 
તા.૩૦.૧૧.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ં આિેલ. બને્નિ સિુિણી દર્યાિ અરજદાર 
ગેરહાજર રહ્યા. 

૨.૦. અરજદારે નીિે િેલખત રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર, મે. ગોમતી પ્રોસેસર લિમમટેડ, પ્િોટ ન.ં એ-૧/૨૪૨, રોડ ન.ં૨, ગોદરેજની 

સામે, જી.આઈ.ડી.સી., સલિન, સરુત ખાતે ગ્રાહક ન.ં ૧૨૩૦૬/૦૯૫૦૪/૩ થી ૯૮ રક.વો. 
વીજભારનુ ંઔદ્યોલગક વીજ જોડાણ ધરાવે છે.  

૨.૨. અરજદારને સદર વીજ જોડાણવાળી ફેક્ટરીના મવસ્ટ્તરણ અથે વધ ુવીજભારની જરૂર 
હોવાથી, 300 KVA ના વીજભાર માટેની ઓન િાઈન અરજી સામાવાળા વીજ કંપનીની 
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વેબ-સાઈટ પર કરેિ છે, જે અંગેના જરૂરી દસ્ટ્તાવેજો અરજી સાથે સામાવાળા વીજ 
કંપનીની ઈન્ડસ્ટ્રીયિ મવભાગીય કિેરી, પાડંસેરા, સરુત ખાતે જમા કરેિ છે. 
સામાવાળાને વખતો વખત મિુાકાત િઈને સદર 300 KVA વીજભારના એિ.ટી. વીજ 
જોડાણ માટે નોંધણી ફી સ્ટ્વીકારવા મવનતંી પણ કરેિ છે, તેમ છતા ં અરજદારની 
અરજીની નોંધણી સામાવાળા દ્વારા કરવામા ંઆવેિ નથી, અને અરજદારે ઓન-િાઈન 
કરેિ અરજીને સામાવાળાએ રદ કરેિ છે.  

૨.૩. સામાવાળા વીજ કંપનીની ઈન્ડસ્ટ્રીયિ મવભાગીય કિેરી, પાડંસેરા, સરુતના 
અમધકારીની મિુાકાત કરતા ંતેઓએ જણાવેિ છે કે સદર પ્િોટ પર સામાવાળા વીજ 
કંપનીની વીજબીિની રકમ ભરપાઈ કરવાની બાકી નીકળતી હોઈ, નવા 300 KVA 

વીજભારના એિ.ટી. વીજ જોડાણની અરજીને સ્સ્ટ્વકારવામા ંઆવેિ નથી.  
૨.૪. અરજદારે સદર બાબત અંગ ેજણાવેિ કે અરજદાર મે. ગોમતી પ્રોસેસર લિમમટેડ, પ્િોટ 

ન.ં એ-૧/૨૪૨, રોડ ન.ં૨, ગોદરેજની સામે, જી.આઈ.ડી.સી., સલિન, સરુત ખાતે ગ્રાહક 
ન.ં ૧૨૩૦૬/ ૦૯૫૦૪/૩ થી ૯૮ રક.વો. વીજભારનુ ંLTMD tariff નુ ંઔદ્યોલગક વીજ 
જોડાણ તા. ૧૨.૦૮.૧૪ થી  ધરાવે છે. અરજદાર વીજબીિ મનયમમત રીતે ભરતા આવેિ 
છે અને સામાવાળા વીજ કંપનીની કોઈ પણ જાતની રકમ આજ રદન સધુી બાકી પડતી 
નથી તેમજ મે. ગોમતી પ્રોસેસર લિમમટેડના નામે  અન્ય કોઈ જગ્યાએ સામાવાળા વીજ 
કંપનીનુ ંિેણ ુબાકી નથી.  

૨.૫.    (૧) સામાવાળા વીજ કંપનીના પડંસેરા કિેરીના જણાવ્યા મજુબ પ્િોટ 
 ન.ંએ૧/૨૪૩. જી.આઈ.ડી.સી., સલિન, સરુત ખાતે તા.૦૮.૦૭.૧૯૮૭ મા ં
મે.રદનેશ મસલ્ક મમલ્સના નામે ૧૨૫ હો.પા. નુ ં વીજ જોડાણ િાલ ુ હત ુ.ં તા. 
૧૬.૦૨.૧૯૯૩ મા ંસદર વીજ જોડાણની િકાસણીના સદંભયમા ંરૂ.૧૧,૭૯,૭૭૫.૭૦ 
નુ ંવીજબીિ આપવામા ંઆવેિ હતુ,ં જે રકમ આજરદન સધુી ભરપાઈ કરવામા ં
આવેિ નથી. આ બાબતે અરજદારે જણાવેિ કે સદર પ્િોટ ન.ંએ૧/૨૪૩ મે. 
ગોમતી પ્રોસેસસયના નામે, કે જે એક ભાગીદારી પેઢી છે તેના નામે આજ પ્િોટ 
મે. ગોમતી પ્રોસેસસયના નામે હળવા દબાણનુ ં૧૪ રક.વો. નુ ંવીજ જોડાણ કાયયરત 
છે. આ વીજ જોડાણ પેટે કોઈ રકમ ભરવાની બાકી નથી. 

(૨) પ્િોટ ન.ંએ૧/૨૪૨ ની માલિકી મે. ગોમતી પ્રોસેસસય પ્રા. લિમમટેડના નામે છે 
અને પ્િોટ ન.ંએ૧/૨૪૩ ની માલિકી મે. ગોમતી પ્રોસેસસય કે જે એક ભાગીદારી 
પેઢીના નામે છે.  મે. ગોમતી પ્રોસેસસય પ્રા. લિમમટેડ અને મે. ગોમતી પ્રોસેસસય 
આ બને્ન કંપની વચ્િે કોઈપણ જાતનો સબંધં નથી, તથા નાણાકંીય વ્યવહાર 
પણ નથી. આ બને્ન પ્િોટોના માલિકો જુદા જુદા છે.  

(૩) પ્િોટ ન.ં એ૧/૨૪૩, જી.આઈ.ડી.સી. સલિન, સરુત ખાતે 350 KVA વીજભારનુ ં
ભારે દબાણનુ ંવીજ જોડાણ મે. ગોમતી પ્રોસેસસયના નામેથી તા.૨૮.૦૯.૧૯૮૨ 
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થી ગ્રાહક ન.ં૧૦૪૦૨ થી કાયયરત કરવામા ંઆવેિ હતુ,ં જે વીજ જોડાણ તા. 
૦૧.૧૨.૨૦૧૧ ના રોજ કાયમી ધોરણ ેબધં કરવામા ંઆવેિ. ત્યાર બાદ એ જ 
પ્િોટ ન.ંએ૧/૨૪૩, જી.આઈ.ડી.સી. સલિન, સરુત ખાતે નવુ ંહળવા દબાણનુ ં
૧૫ રક.વોટ વીજભારનુ ંવીજ જોડાણ ગ્રાહક ન.ં૧૨૩૦૬/૦૯૩૬૩/૬ થી મે.ગોમતી 
પ્રોસેસસય, કે જે એક ભાગીદારી પેઢી છે તેને નામે નવુ ંવીજ જોડાણ આપવામા ં
આવેિ હતુ,ં જે હાિમા ંકાયયરત છે.  

૨.૬. પ્િોટ ન.ં એ૧/૨૪૩ કે જે મે. ગોમતી પ્રોસેસસયના નામે વીજ જોડાણ િાલ ુછે, જેમા ં
સામાવાળા વીજ કંપની દ્વારા આશરે ૨૪ વર્યનો સમયગાળો વીતી જવા છતા ંકોઈપણ 
જાતની રૂ.૧૧,૭૯,૭૭૫.૭૦ ની બાકી રકમ પેટે ઉધરાણી કે બાકી રકમ ભરપાઈ કરવા 
કાયયવાહી કરવામા ંઆવેિ નથી.  

૨.૭. અરજદારના પ્િોટ ન.ં એ૧/૨૪૨, જી.આઈ.ડી.સી.,સલિન, સરુત ખાતે સામાવાળા વીજ 
કંપનીના કોઈપણ જાતના ંિણેા ંબાકી નથી તેમજ વીજબીિ પણ મનયમમત રીતે ભરપાઈ 
કરવામા ંઆવેિ છે.  

૨.૮. ફોરમ દ્વારા અરજદારની ફરરયાદ સદંભે ધ્યાન આપેિ ન હોઈ તથા પ્િોટ ન.ંઅ-૧/૨૪૩ 
ના બાકી નાણા ંભરપાઈ કરવા કરેિ હકુમ ગેરવ્યાજબી છે.  

૨.૯. અરજદારે નવા એિ.ટી. વીજ જોડાણ કે જેનો વીજભાર 300KVA ની અરજીને નોંધણી 
કરવા તથા વીજ જોડાણ વહિેી તકે િાલ ુકરવા સામાવાળાને હકુ્મ કરવા મવનતંી કરી.  

૩.૦. સનુવણી દરમ્યાન સામાવાળાએ નીિે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદારે નવુ ંએિ.ટી. વીજજોડાણ મેળવવા માટે નીિે મજુબ અરજી કરેિ છે.  
 Name: M/s. Gomti Processors Limited 
 HT Consumer No.: New HT connection. 
 Address: Plot No.A1/242, Road No.2, GIDC, Sachin, Surat.  
 Application for: 300KVA contracted load. 
 

૩.૨. અરજદાર મે. ગોમતી પ્રોસેસસય લિમમટેડ, પ્િોટ ન.ંએ૧/૨૪૨, રોડ ન.ં૨, જી.આઈ.ડી.સી., 
સલિન, સરુત, કે જે  ૨૭૦૧.૮૬ િો.મી. એરીયાનો છે, તેમા ંઔદ્યોલગક હતેનુ ુ ંLTMD 

tariff નુ ં૯૮ રક.વોટ કરારીત વીજભારનુ ંવીજ જોડાણ ગ્રાહક ન.ં૧૨૩૦૬/૦૯૫૦૪/૩ 
થી તા. ૧૨.૦૮.૨૦૧૪ થી ધરાવે છે.  મે. ગોમતી પ્રોસેસસય લિમમટેડ કંપનીમા ંનીિે 
મજુબના િાર રડરેક્ટર છે.  

 (૧) શ્રી રાધેશ્યામ તિુસીયાન  (૩) શ્રી રાજકુમાર તિુસીયાન 

 (૨) શ્રી રદનેશકુમાર તિુસીયાન  (૪) શ્રી અમનિકુમાર તિુસીયાન 
  

 પ્િોટ ન.ંએ૧/૨૪૨ મા ં મે.ગોમતી પ્રોસેસસય લિમમટેડના રડરેક્ટર તરીક શ્રી રાજકુમાર 
તિુસીયાને સહી કરેિ છે, એટિે કે મે. ગોમતી પ્રોસેસસય લિમમટેડમા ં અમધકૃત 
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હસ્ટ્તાિરમા ં શ્રી રાજકુમાર તિુસીયાનને મનમેિા હતા, જેમા ં હળવા દબાણથી ભારે 
દબાણના વીજભાર માટે 300 KVA ના વીજ જોડાણની માગંણી કરવામા ંઆવેિ છે.  

૩.૩. પ્િોટ ન.ંએ૧/૨૪૨ ની બાજુમા ંઅડીને આવેિ પ્િોટ ન.ં એ૧/૨૪૩ છે, જેના માલિક  
મે.ગોમતી પ્રોસેસસય ભાગીદારી પેઢી છે. જી.આઈ.ડી.સી. દ્વારા વર્ય ૧૯૯૬ મા ંકરવામા ં
આવેિ allotment મજુબ સદર પ્િોટનો કબ્જો શ્રી રાજકુમાર તિુસીયાન (ભાગીદાર) 
દ્વારા િેવામા ંઆવેિ હતો. સદર પ્િોટ ન.ં એ૧/૨૪૩ ની દલિણ તરફની 20’ x 30’ ની 
જગ્યામા ંમે. ગોમતી પ્રોસેસસય અને મે. રદનેશ મસલ્ક મીલ્સ વચ્િે ભાડા કરાર કરવામા ં
આવેિ અને નવા વીજ જોડાણની માગણી કરવામા ંઆવેિ. મે. રદનેશ મસલ્ક મીલ્સ 
વતી પ્રોપ્રાઈટર તરીકે શ્રી રદનેશકુમાર તિુસીયાન છે, જે મે. ગોમતી પ્રોસેસસય 
લિમમટેડના રડરેક્ટર છે, એટિે કે મે. ગોમતી પ્રોસેસસયના ભાગીદાર સાથે મે. ગોમતી 
પ્રોસેસસય લિમમટેડના રડરેક્ટર, કે જેઓ મે. રદનેશ મસલ્ક મીલ્સના પ્રોપ્રાઈટર છે, તેમની 
વચ્િે કરાર થયેિ છે. આ ભાડા કરાર દ્વારા મે. રદનેશ મસલ્ક મીલ્સના માલિક શ્રી 
રદનેશકુમાર તિુસીયાન દ્વારા તા.૦૮.૦૭.૧૯૮૭ ના રોજ 125 HP ના વીજ જોડાણની 
માગણી કરવામા ંઆવેિ અને સદર વીજ જોડાણ તા.૨૦.૧૦.૧૯૮૭ ના રોજ આપવામા ં
આવેિ હતુ.ં  

૩.૪. પ્િોટ ન.ંએ૧/૨૪૩ પૈકી દલિણ તરફની ૨૦’ x ૩૦’ ની જગ્યામા ંમે. રદનેશ મસલ્ક મીલ્સના 
નામે હળવા દબાણના વીજ જોડાણ ગ્રાહક ન.ં૧૨૩૦૬/૦૫૦૧૫/૫ નુ ંિેકીંગ સ્ટ્ક્વોડ 
દ્વારા તા.૧૬.૦૨.૧૯૯૩ ના રોજ િેકીંગ શીટ ન.ં૪૧૦૪ મજુબ િેકીંગ કરવામા ંઆવેિ, જે 
અંગે સામાવાળા દ્વારા વીજિોરી અંગેનુ ં રૂ.૧૧,૭૯,૭૭૫/- નુ ં વીજબીિ આપવામા ં
આવેિ, જે વીજબીિ અંગેના ંનાણા ંભરપાઈ કરેિ ન હોઈ, સદર વીજ જોડાણ કાયમી 
ધોરણે રદ (PDC) કરવામા ંઆવેિ. હાિમા ંપ્િોટ ન.ંએ૧/૨૪૩ પર આવેિ વીજ જોડાણ 
અન્વયે નવેમ્બર,૨૦૧૭ ના અંત સધુીનુ ંરૂ.૧૩,૨૧,૧૧૩.૨૮ નુ ંવીજબીિ બાકી િણેા ંપેટે 
છે. 

૩.૫. મે. ગોમતી પ્રોસેસસય લિમમટેડના નામથી પ્િોટ ન.ંએ૧/૨૪૨ નો ક્બ્જો જી.આઈ.ડી.સી. 
દ્વારા આપવામા ં આવેિ છે, જે શ્રી રાજકુમાર તિુસીયાન દ્વારા હસ્ટ્તગસ્ટ્ત કરવામા ં
આવેિ. પ્િોટ ન.ંએ-૧/૨૪૩ નો કબ્જો મે. ગોમતી પ્રોસેસસય ભાગીદારી પેઢીને 
જી.આઈ.ડી.સી. સત્તામડંળ તરફથી આપવામા ંઆવેિ છે, જે શ્રી રાજકુમાર તિુસીયાન 
દ્વારા  હસ્ટ્તગસ્ટ્ત કરવામા ંઆવેિ, જે મે. ગોમતી પ્રોસેસસયના ભાગીદાર છે. આમ,શ્રી 
રાજકુમાર તિુસીયાન બને્ન પ્િોટમા ંસહમાલિક હોવાનુ ંસ્ટ્પષ્ટ થાય છે. 

૩.૬. મે. ગોમતી પ્રોસેસસય લિમમટેડ અને મે. રદનેશ મસલ્ક મીલ્સના વીજ જોડાણોના 
(premises ના) પ્િોટ એક જ માલિકીના હોઈ, પ્િોટ ન.ંએ-૧/૨૪૩ ના બાકી િણેા ં
હોવાના કારણે, પ્િોટ ન.ંએ૧/૨૪૨ પર નવુ ં વીજ જોડાણ ગજુરાત મવદ્યતુ મનયતં્રણ 
આયોગના સપ્િાય કોડ,૨૦૧૫, કિમ ન.ં૪.૩૦ મજુબ આપી શકાય નહી. 
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૩.૭. મે. રદનેશ મસલ્ક મીલ્સ દ્વારા વીજિોરીના બીિ માટે રડસ્ટ્રીક્ટ કોટય, સરુત ખાતે કેસ ન.ં 
૬૧૯/૧૯૯૩ થી મસમવિ દાવો દાખિ કરેિ, જેનો હાિનો દાવા ન.ં૩૫૦/૨૦૦૭ છે, જે 
દાવો હાિમા ંપડતર છે, તથા પરુાવાના સ્ટ્ટેજ પર છે. 

૩.૮. પ્િોટ ન.ંએ૧/૨૪૩, જી.આઈ.ડી.સી. સલિન, સરુત ખાતે 350 KVA નુ ંભારે દબાણનુ ં
વીજ જોડાણ મે. ગોમતી પ્રોસેસસયના નામથી તા.૨૮.૦૯.૧૯૯૨ ના રોજ ગ્રાહક ન.ં ૧૦૪૦૨ 
થી કાયયરત કરવામા ંઆવેિ જે તા. ૦૧.૧૨.૨૦૧૧ ના રોજ ગ્રાહકની અરજીના અનુસંધંાને 
કાયમી ધોરણે બધં કરવામા ંઆવેિ છે. 

૩.૯. અરજદારની હાિની નવા HT વીજ જોડાણની માગંણી સાથે રજૂ કરેિ દસ્ટ્તાવેજી 
પરુાવાઓ તરીકે હાિના રડરેક્ટર તરીકે શ્રી આકાશ રાજકુમાર તિુસીયાન તથા 
ઉપરોક્ત શ્રી રાજકુમાર તિુસીયાન બતાવેિ છે. શ્રી રાજકુમાર તિુસીયાને મે. ગોમતી 
પ્રોસેસસય લિમમટેડના રડરેક્ટર તરીકે રાજીનામ ુદશાયવત ુફોમય-૩૨ રજૂ કરેિ છે, જે માત્ર 
ને માત્ર પ્િોટ ન.ંએ૧/૨૪૩ ના બાકી િણેાનંી જવાબદારીમાથંી છટકવાનો પ્રયાસ છે. 
હાિના રડરેક્ટર શ્રી આકાશ રાજકુમાર તિુસીયાન (પતુ્ર) તથા શ્રીમતી ઉમાબેન 
રાજકુમાર તિુસીયાન (પત્ની) છે, જે શ્રી રાજકુમાર તિુસીયાનના વારસદારો છે. આમ 
સદર બાકી િેણાનંી ભરપાઈ કરવાની જવાબદારી કાયદની રૂએ  તેમની પણ બને છે.   

૩.૧૦. પ્િોટ ન.ં એ-૧/૨૪૨ તથા પ્િોટ ન.ં એ૧/૨૪૩ ના માલિકો એક જ છે. મે. ગોમતી 
પ્રોસેસસય દ્વારા તા.૩૧.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ સામાવાળા વીજ કંપની, પેટા મવભાગીય કિરેી, 
સલિન  ખાતે પ્િોટ ન.ંઅ-૧/૨૪૩ મા ંમે. રદનેશ મસલ્ક મીલ્સના વીજ િોરીની તકરાર 
અને પરુવણી બીિ બાબતનો કેસ િોક અદાિતમા ં સમાધાન કરવા માટે અરજી 
આપવામા ં આવેિ છે. જેથી સ્ટ્પષ્ટ છે કે પ્િોટ ન.ંએ-૧/૨૪૩ ના માલિક તરીકે 
સમાધાનની તૈયારી દશાયવેિ છે, એટિે કે પ્િોટ ન.ંએ૧/૨૪૩ ના માલિક મે. ગોમતી 
પ્રોસેસસય છે. આમ, સપ્િાય કોડની કિમ ૪.૩૦ પ્રમાણ ેપ્િોટ ન.ંએ-૧/૨૪૨ પર નવુ ં
વીજ જોડાણ કે િોડ વધારો આપી શકાય નહીં.  

૩.૧૧. મે. ગોમતી પ્રોસેસસય લિમમટેડ અને મે. રદનેશ મસલ્ક મીલ્સના મમિકતના માલિક એક 
બીજા સાથે સકંળાયેિ છે, જેથી પ્િોટ ન.ંએ૧/૨૪૩ ના બાકી િેણાનેં કારણે નવુ ંવીજ 
જોડાણ સપ્િાય કોડ,૨૦૧૫ ની કિમ ન.ં૪.૩૦ મજુબ આપી ન શકાય.  

૩.૧૨. સામાવાળાએ સદર પ્રકારની રજૂઆત પરત્વે મવદ્યતુ િોકપાિ સમિના કેસ 
ન.ં૬૫/૨૦૧૨, શ્રીમતી પવતબેન પરવતમસિંહ રાજપતુ V/s દલિણ ગજુરાત વીજ કંપની 
લિમમટેડ, તેમજ કેસ ન.ં૫૬/૨૦૧૨, શ્રી મોહમદ અસગર મોહમદ અસિમ અંસારી V/s  
ટોરેન્ટ પાવર લિમમટેડ તથા કેસ ન.ં૧૬૨/૨૦૧૫ ના હકુમને ધ્યાને િેવા જણાવેિ.  

૩.૧૩. અરજદારની નવુ ંવીજ જોડાણ મેળવવા અંગેની ફરરયાદને રદ કરતો હકુમ ફોરમ દ્વારા 
કરવામા ંઆવેિ છે. પ્િોટ ન.ંએ૧/૨૪૩ પર મે. રદનેશ મસલ્ક મીલ્સના બાકી િણેાનંા 
કારણ,ે તેમજ પ્િોટ ન.ંએ૧/૨૪૨ તથા પ્િોટ ન.ંએ૧/૨૪૩ ના માલિકો એક જ હોઈ, 
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ગજુરાત મવદ્યતુ મનયતં્રક આયોગના સપ્િાય કોડ જાહરેનામા ન.ં ૪/૨૦૧૫, કિમ ન.ં 
૪.૩૦ મજુબ અરજદારની માગંણી મજુબનુ ંવીજ જોડાણ માન્ય રાખી શકાય નહીં.  

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. અરજદારે કરેિ િેલખત રજૂઆત તથા સનુવણી દરમ્યાન સામાવાળાની રજૂઆત અને 

રજૂ કરાયેિા દસ્ટ્તાવેજી પરુાવાઓને આધારે નીિ ેમજુબના મનણયય ઉપર આવુ ંછ.ં 
૪.૧. અરજદારે તા.૨૯.૧૧.૨૦૧૭ ના પત્ર દ્વારા જણાવેિ છે કે તેઓ સામાવાળા વીજ કંપનીમા ં

Amnesty Scheme મા ંઅરજી કરનાર છે તથા Amnesty Scheme મજુબ જરૂરી 
નાણા ંજમા કરાવવા ઈચ્છે છે. જે સજંોગોમા ંઅરજદાર હાિની સદર રજૂઆત આગળ 
િિાવવા માગતા નથી, અને સદર રજૂઆતને પરત ખેંિવા જણાવેિ છે. 

૪.૨. પેરા ન.ં૩.૧૦ મા ંદશાયવ્યા મજુબ અરજદારે સામાવાળા વીજ કંપનીની વીજબીિની બાકી 
રકમ અંગે િોક અદાિતમા ંસમાધાન કરવા અથે અરજી પણ દાખિ કરેિ છે. 

૪.૩. ઉપર્ુયક્ત બાબતને ધ્યાને િતેા ંઅરજદારની હાિની રજૂઆત પરત ખેંિવાની મવનતંી 
માન્ય રાખવામા ંઆવે છે, જેથી અતે્રથી કોઈ હકુમ નથી.        

૪.૪. આથી આ રીતે પેરા ન.ં૪.૩ મજુબ હકુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૫. ખિય અંગ ેકોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૬. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસિ કરવામા ંઆવે છે. 
    
 
        (રદિીપ રાવિ) 
                       મવદ્યતુ િોકપાિ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૦૪.૧૨.૨૦૧૭. 
 


