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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં૦૨/૨૦૧૯ 

 

અરજદાર : શ્રીમવત યોગીિીબેિ એચ. ઉપાધ્યાય, એડિોકેટ 
   ૬, મહાશે્વતા કાદંબરી સોસાયટી, હનમુાિ મદંદર સામે,  
   િહરેૂિગર, આંબાિાડી. અમદાિાદ-૩૮૦૦૧૫ 
 
રજૂઆત કરિાર: શ્રીમવત યોગીિીબેિ એચ. ઉપાધ્યાય, એડિોકેટ 

    

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા :  મેિેજર, 
   ટોરેન્ટ પાિર લલવમટેડ 
   બીજો માળ, જ્યલુબલલ હાઉસ, શાહપરુ, અમદાિાદ-૩૮૦૦૦૧. 
 
રજૂઆત કરિાર:  શ્રી એ. વિશ્વિાથિ, મેિેજર(ડીસ્ટ્રી.), ટોરેન્ટ પાિર લલવમટેડ, અમદાિાદ  
 
      :: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, ટોરેન્ટ પાિર લલવમટેડ, અમદાિાદિા ગ્રાહક ફદરયાદ વિિારણ ફોરમિી ફદરયાદ 

િ.ં૧૮૦/૨૦૧૮ અન્િયે અપાયેલ તા.૦૭.૧૨.૨૦૧૮ િા હકુમથી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ 
છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૦૨/૨૦૧૯ થી િોંધેલ છે. આ 
કેસિી સિુિણી તા. ૩૧.૦૧.૨૦૧૯ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજૂઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે, સામાિાળા િીજ કંપિીિા ફોરમિા ચકુાદાથી િારાજ થઈ હાલિી અપીલ દાખલ 

કરેલ છે. અરજદારિી ફદરયાદિી હકીકત મજુબ સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા અરજદારિા 
રહણેાકંિી આગળ MSP BOX છેલ્લા બે દાયકા કરતા ંિધ ુ સમયથી મકૂિામા ંઆિેલ છે. આ 
MSP BOX માથંી સોસાયટીિા અન્ય સભ્યોિે પણ િીજ પરુિઠો આપિામા ંઆિે છે. સદર 
MSP BOX અંગે અરજદારે ક્યારેય િાધંો ઉઠાિેલ િથી, પરંત ુિતતમાિ સમયમા રાદફકિી 
સમસ્ટ્યા ખબૂજ િધી ગયેલ હોઈ અિે MSP BOX િે કારણે અરજદારિે તેઓિી ગાડી પાકત  
કરિામા ંખબૂજ પરેશાિીિો સામિો કરિો પડ ેછે, તેમજ બીજાિા મકાિ આગળ અરજદારિી 
ગાડી પાકત  કરિી પડ ેતેિી પદરસ્સ્ટ્થવત વિમાતણ પામેલ છે, જે કારણોસર પાડોશી સાથે ઘર્તણ પણ 
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થાય છે અિે અશાવંત ઉભી થાય છે. જેથી અરજદારે સામાિાળા િીજ કંપિીિે સદર િડતરરૂપ 
MSP BOX ખસેડી આપિા અરજી કરેલ. 

૨.૨. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા સ્ટ્થળ તપાસ કરિામા ંઆિેલ તથા સોસાયટીિા ચેરમેિશ્રી સાથે 
િાતચીત કરિામા ંઆિેલ તેમજ MSP BOX ખસેડિા માટે સમંત પણ  થયેલ તથા તે માટેિી 
જગ્યા પણ િક્કી કરેલ હતી. સદર બાબત અંગેિી જાણ સામાિાળા િીજ કંપિીિા કમતચારી 
દ્વારા અરજદારિે ફોિ કરીિે જણાિેલ કે MSP BOX ખસેડિાનુ ં કામ ટંુક સમયમા ં કરી 
આપિામા ંઆિશે, પરંત ુઘણા લાબંા સમય સધુી સામાિાળા દ્વારા કોઈ કાયતિાહી કરિામા ંિ 
આિતા,ં અિે તે અંગે ફોિ દ્વારા તપાસ કરતા,ં સામાિાળા િીજ કંપિીિા કમતચારીએ જણાિેલ 
કે MSP BOX ખસેડિા અંગેિો જે ખચત થતો હોય તે રકમ ભરપાઈ કયાત બાદ MSP BOX 
ખસેડિાિી કામગીરી કરિામા ંઆિશે. 

૨.૩. અરજદારે સામાિાળાિે જણાિેલ કે MSP BOX સામાિાળા િીજ કંપિીનુ ંછે તથા તેમાથંી ફક્ત 
એક વ્યસ્ક્તિે િીજ પરુિઠો આપિામા ંઆિતો િથી પરંત ુસોસાયટીિા સભ્યોિે િીજ પરુિઠો 
આપિામા ંઆિે છે, જેથી અરજદારે સદર રકમ ભરિાિી થાય િહીં. અરજદારે િધમુા ંજણાિેલ 
કે સદર MSP BOX અંગે અરજદારે કોઈ િાધંો લીધેલ િથી. જે અંગે સામાિાળા િીજ કંપિીિા 
કમતચારી દ્વારા ઉધ્ધત જિાબ પાઠિિામા ંઆિેલ, અિે  અરજદારનુ ંઅપમાિ કરિામા ંઆિેલ. 
સામાિાળા િીજ કંપિી સામાન્ય િાગદરકિે િીજ પરુિઠો આપીિે અહસેાિ કરતા હોય તેવુ ં
સ્ટ્પષ્ટપણે જણાય છે. અરજદાર પાસેથી MSP BOX ખસેડિાિો ખચત પણ િસલુ કરિા માગેં 
છે.  

૨.૪. અરજદારે સામાિાળા િીજ કંપિીિા ફોરમમા ં સ્ટ્િતતં્ર સભ્ય તરીકે સેિાઓ આપેલ છે અિે 
અરજદાર કાયદાિી પદરભાર્ા જાણતા હોિા છતા,ં અરજદારિે સામાિાળા િીજ કંપિીિા 
કમતચારીઓિી આડોડાઈએ માિવસક રીતે ખબૂ જ ત્રાસ આપેલ છે.  

૨.૫. અરજદારિી હકીકત કુદરતી ન્યાયિા વસધ્ધાતંિી રીતે સાચી હોિા છતા ં તેિે િ માિીિે 
રૂ.૨૩૦૦૦/- નુ ં અંદાજપત્રિી ચકુિણી કરિામા ં આિે તો જ MSP BOX ખસેડિા અંગેિી 
કામગીરી કરિી તેિો ફોરમ દ્વારા હકુમ કરેલ છે જે અરજદારિે અન્યાયકતાત છે. 

૨.૬. સદર MSP BOX માથંી અરજદાર એકલાિે િીજ પરુિઠો આપિામા ંઆિતો િથી છતા ંGERC 
િા વિયમોનુ ંખોટંુ અથતઘટિ કરી MSP BOX ખસેડિાિો ચાર્જ અરજદાર પાસેથી િસલુ કરિાિો 
હકુમ કરેલ છે, જે કુદરતી ન્યાયિા વિરૂધ્ધ છે.  

૨.૭. જો અરજદારિા િીજ સ્ટ્થાપિ પરનુ ંમીટર ખસેડિાનુ ંહોય તો તે અંગેિો ચાર્જ ંભરપાઈ કરિા 
અરજદાર બધંાયેલ છે, પરંત ુMSP BOX ત્રણથી ચાર ફુટ ખસેડિાનુ ંથાય છે, જેિી જગ્યા પણ 
િક્કી છે, તેમ છતા ં MSP BOX ખસેડિાિો ચાર્જ અરજદાર પાસેથી િસલુિાિો આગ્રહ 
રાખિામા ંઆિે છે. 

૨.૮. ફોરમિા હકુમમા ંmiscellaneous work અંગેિા ચાર્જિો ઉલ્લેખ કરિામા ંઆિેલ છે અિે 
જણાિેલ છે કે કોઈ પણ miscellaneous work કરિાનુ ંહોય તો તેિો ખચત ગ્રાહકે ભરિાિો 
થાય, પરંત ુસદર MSP BOX સામાિાળા િીજકંપિીનુ ંછે, તથા તેમાથંી અન્ય ગ્રાહકોિે િીજ 
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પરુિઠો પરુો પાડિામા ં આિે છે, જેથી સદર MSP BOX ખસેડિા અંગે ગ્રાહકનુ ં
miscellaneous work ગણી િ શકાય. સદર બાબત ખબૂ ગભંીર છે. સામાિાળા િીજ કંપિી 
ગ્રાહકો પાસેથી ખોટા અથતઘટિ કરીિે રૂવપયા પડાિીિે ગ્રાહકો પર ખોટો આવથિક બોજો િાખેં છે. 

૨.૯. ફોરમ દ્વારા કરિામા ંઆિેલ હકુમમા ંસ્ટ્િતતં્ર સભ્ય દ્વારા સહી કરિામા ંઆિેલ િથી, એટલે કે 
સ્ટ્િતતં્ર સભ્યનુ ંકોઈ મતંવ્ય લેિામા ંઆિેલ િથી. ટેકિીકલ મે્બર તો સામાિાળા િીજ કંપિીિા 
છે, જેથી સ્ટ્િતતં્ર સભ્યિી હાજરી હોિી અત્યતં આિશ્યક છે. સદર હકુમમા ં સ્ટ્િતતં્ર સભ્યિી 
ગેરહાજરી હોઈ સદર હકુમ રદ્દ થિાિે પાત્ર છે.  

૨.૧૦. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા MSP BOX અરજદારિા રહઠેાણ આગળ મકૂિા અંગે કોઈ િાધંો 
િ ઉઠાિે અિે તેિા કારણે અરજદારિે તકલલફિો સામિો કરિો પડલે છે, જે અંગે સામાિાળાએ 
અરજદારિે િળતર આપવુ ંજોઈએ અિે MSP BOX મકૂિા દીધુ ંતેિો આભાર માિિો જોઈએ 
તેિે બદલે સામાિાળા િીજ કંપિી અરજદાર પાસે MSP BOX ખસેડિાિો ચાર્જ િસલુિા માગેં 
છે, જે ખબૂ શરમ જિક બાબત છે.  

૨.૧૧. MSP BOX સામાિાળા િીજ કંપિીનુ ંછે, અિે તે બીજાિે િડતરરૂપ હોઈ, ખસેડિાનુ ંછે, જે 
એક સામાન્ય પ્રશ્ન છે. તેમ છતા ંફોરમ દ્વારા વિયમોનુ ંતદ્દિ ખોટંુ અિે અિાસ્ટ્તવિક અિે િાદહયાત 
રીતે અથતઘટિ કરેલ છે, અિે અરજદાર પર જે રૂ.૨૩૦૦૦/- િો બોજો િાખી દેિાિી હકીકત 
જણાિેલ છે, તે રદ્દ કરીિે સામાિાળા િીજ કંપિી તેઓિા ખચે MSP BOX ખસેડી આપે તે 
અંગેિો ન્યાવયક હકુમ કરિા અરજદારે વિિતંી કરી.      

3.0. Respondent has represented the case and submitted as under: 

(1) On 27.09.2018 Respondent had received an e-mail from 

Appellant for shifting of Mini Section Pillar (MSP) from her 

premise compound wall periphery area. 

(2) Site was visited on 01.10.2018. As Appellant was not available 

at home the matter was discussed on phone. 

(3) On inquiring the proposed new location of MSP, difference arose 

between Appellant and the Chairperson of the Society who is 

incidentally the neighbour of the Appellant. 

(4) Subsequently the matter was explained to Appellant and the 

neighbour that it is advisable to shift the MSP in line with the 

common wall of House No.6 and 7 i.e. the Appellant and the 

neighbour’s premises on chargeable basis.   

(5) The location was visited again on 12.10.2018 to confirm the 

location of MSP and with mutual consent of both the involved 
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customers it was agreed to shift the MSP in line with the 

common wall of both the premises. 

(6) Accordingly, a proposal was prepared to shift the MSP in line 

with the common wall of both the premises and the estimate of 

approximately Rs.23000/- was conveyed to the Appellant. 

(7) Appellant has not yet paid the estimated charges. 

(8) CGRF had held a formal hearing vide case No.180/2018 for both 

the parties. CGRF has issued an order in favour of Respondent 

and directed to recover the shifting charges from the Appellant 

itself.  

(9) Aggrieved by the order dated 07.12.2018 of CGRF, Appellant has 

filed the present appeal before Ombudsman. 

3.1. It is submitted that MSP is installed since long in front of the house of 

Appellant on the society road and if the Appellant desires to shift the 

MSP she shall have to pay the shifting charges applicable as per GERC 

Notification No.9 of 2005, Licensee’s power to recover expenditure 

incurred in providing supply and other miscellaneous charges, Clause 

No.8.2(F) “charges for miscellaneous work” which reads as under: 

 “The charges payable in advance for any work which the supplier may 

undertake for the consumer and which is not included in the foregoing 

schedule shall be at the actual cost of labour and material plus 15% to 

cover overhead charges. Estimates will be submitted when necessary. 

The charges payable in advance for any work which the supplier may 

undertake on behalf of the consumer as an agency work, shall be the 

actual cost of labour and material plus 15% to cover overhead charges, 

the estimates will be submitted accordingly.” 

 In light of what is stated above, the present appeal is liable to be 

dismissed with cost.   
:::ચકુાદો::: 

૪.૦. સિૂાિણી દર્યાિ અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાિાળાિી રજૂઆત અિે રજૂ કરાયેલા 
દસ્ટ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણતય ઉપર આવુ ંછં. 
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૪.૧. અરજદાર સામાિાળા િીજ કંપિીિા ગ્રાહક છે. અરજદારિી હાલિી ફદરયાદ તેઓિા મકાિિી 
સામે સામાિાળા િીજ કંપિીનુ ંMSP BOX લગાિેલ છે તેિે સ્ટ્થળફેર કરિા બાબતિી છે. સદર 
MSP BOX અરજદારિા મકાિિા compound wall આગળ લગાિેલ છે જે તેઓિે ગાડી 
પાકત  કરિામા ંિડતર રૂપ થાય છે, તેિા કારણોસર સ્ટ્થળફેર કરિા અંગેિી અરજ કરેલ છે.  

૪.૨. સદર વિિાદદત MSP BOX િે સ્ટ્થળફેર કરિા અંગે સામાિાળા દ્વારા સ્ટ્થળ તપાસ દર્યાિ 
અરજદારિી સોસાયટીિા મકાિ િ.ં૬ અિે ૭ િી િચ્ચે કોમિ દદિાલ પાસે સ્ટ્થાવપત કરિા 
બાબતિી માગણી કરિામા ંઆિેલ છે, જે અંગે સોસાયટીિા સદર મકાિ િ.ં૬ અિે ૭ િા માલલકો 
દ્વારા સમંવત પણ આપિામા ંઆિેલ છે. 

૪.૩. સદર MSP BOX િે સ્ટ્થળફેર માટેિી દરખાસ્ટ્ત સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા મજૂંર કરીિે ખચત 
અંગેનુ ં રૂ. ૨૩૦૦૦/- નુ ંઅંદાજપત્ર અરજદારિે પાઠિિામા ંઆિેલ છે, જેિાથી િારાજ થઈ 
અરજદારે સદર અંદાજપત્રિી સામે હાલિી રજૂઆત કરેલ છે. ફોરમ દ્વારા સદર ફદરયાદ અન્િયે 
પક્ષકારોિે સાભંળ્યા બાદ સદર MSP BOX સ્ટ્થળફેર માટેનુ ંઅંદાજપત્ર અરજદારે ભરિાપાત્ર 
છે તે મજુબિો હકુમ કરેલ છે.  

૪.૪. સામાિાળાનુ ંMSP BOX અરજદારિા રહણેાકં આગળ સ્ટ્થાવપત કરિા કોઈ િાધંો ઉઠાિેલ િહીં, 
જેિા ંકારણોસર અરજદારિે તકલીફિો સામિો કરિો પડ ે છે, જે અંગે અરજદારે સામાિાળા 
પાસે િળતર અંગેિી પણ માગંણી કરેલ છે, તેમજ િધમુા ંજણાિેલ છે કે MSP BOX સામાિાળા 
િીજ કંપિીનુ ંછે અિે તે અન્યિે િડતરરૂપ છે જેિે ખસેડિાનુ ંહોઈ તે અંગેિો ચાર્જ અરજદાર 
પાસેથી િસલુ િ કરી શકાય. સદર MSP BOX માથંી અરજદાર વસિાય અન્ય ગ્રાહકોિે પણ 
િીજ પરુિઠો પરૂો પાડિામા ંઆિે છે, જેથી સામાિાળા િીજ કંપિી અરજદાર પાસેથી સદર 
MSP BOX સ્ટ્થળફેર માટેિો ચાર્જ િસલુ િ કરી શકે. 

 ઉપયુતક્ત મદુ્દા અન્િયે સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા જણાિેલ છે કે સદર MSP BOX 
અરજદારિા મકાિ આગળ િર્ોથી સ્ટ્થાવપત કરિામા ં આિેલ છે, જેમાથંી અરજદારિી 
સોસાયટીિા અન્ય સદસ્ટ્યોિે પણ િીજ પરુિઠો પરૂો પાડિામા ંઆિે છે. સદર MSP BOX 
સોસાયટીિા રસ્ટ્તા પર સ્ટ્થાવપત કરેલ છે.  

૪.૫. ઉપયુતક્ત પ્રશ્ન અંગે Distribution network Technical & Design criteria જે 
Distribution Code મા ંદશાતિિામા ંઆિેલ છે, જેિે ધ્યાિે લઈ શકાય. 

 Clause 4.5.12: 
The planning of the Distribution System shall always keep in view the cost 
effectiveness and reduction in energy losses without sacrificing the requirements of 
Security Standards and Safety Standards for the Distribution System. 
Clause 4.5.13: 
The Distribution Licensee shall plan the Distribution System expansion and 
reinforcement keeping the following in view along with all other measures to 
accommodate the advancement in technology prevailing at the time: 
(a) Economic ratio of HT and LT line lengths, 
(b) Use of aerial bunched conductors, 
(c) Underground cables, 
(d) Optimizing the number of distribution transformers and their location at the 

electrical load centres. 
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 DISTRIBUTION PLANNING CODE: 

4.1 INTRODUCTION 
(1) The Distribution Planning Code specifies the technical & design criteria and 

procedures to be followed by the Distribution Licensee for a proper planning and 
development of the Distribution System. This Code is also applicable to the Users 
of the Distribution System for their planning and development in so far as they 
affect the Distribution System. 

(2) The requirement of the Users may necessitate extension or    reinforcement of the 
Distribution System. In some cases the same may even require the Distribution 
Licensee to seek the extension or reinforcement to the capacity of the 
Transmission System at the Connection Point/ Interface Point. This may arise for 
a number of reasons mentioned below, but not limited to the same: 

(a)A development by any User in his system already connected to  the Distribution 
System; 

(b)Introduction of a new Connection Point/ Interface Point between the User’s 
System and the Licensee's System; 

(c)To increase the capacity of the Distribution System for meeting the security 
standards, removal of constraints in operation etc., and accommodate a 
general increase in Demand. 

(3) The development of the Distribution System must be planned sufficiently in advance 
allowing adequate time to obtain the required statutory clearances, consents or 
way leaves, the detailed engineering, design and construction work to be carried 
out and completed. The suitable management techniques shall be implemented 
allowing for sufficient time for critical activities and to co-ordinate all the activities 
in an efficient manner. These shall be taken care of at the time of planning itself. 

 

 ઉપયુતક્ત જોગિાઈ મજુબ reliable and efficient distribution system develop કરિાિી 
જિાબદારી સામાિાળા િીજ કંપિીિી છે, જે અન્િયે સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા 
Distribution network along with equipment install કરિામા ંઆિેલ છે. સદર MSP 

BOX કે જે distribution network િો એક ભાગ છે, જેિે સ્ટ્થળફેર કરિાિી અરજ અરજદારે 
કરેલ છે, જે તાવંત્રક રીતે મલુિીિે સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા અરજદારિી સોસાયટીિા 
સદસ્ટ્યોિી સમંવત સાધીિે સ્ટ્થાવપત કરિાિી જગ્યા િક્કી કરેલ છે, જે માટે કરિા પડતા ખચતનુ ં
અંદાજપત્ર અરજદારિે પાઠિેલ છે, જે ભરિા અંગે અરજદારે પ્રશ્ન ઉપસ્સ્ટ્થત કરેલ છે.  

 હાલિો પ્રશ્ન સદર MSP BOX અરજદારિે િડતરરૂપ હોઈ તે ખસેડિા અંગેિો છે, જે માટે 
સામાિાળા દ્વારા અરજદારિે તેિા ખચત પેટેનુ ંઅંદાજપત્ર પાઠિેલ છે.  

 ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગિા જાહરેિામા િ.ં ૯, િર્ત ૨૦૦૫, Licensee Power to 

recover expenditure incurred in providing supply and other Miscellaneous  

charges, Clause 8.2(F)- charges for miscellaneous charges િી જોગિાઈ હઠેળ 
અરજદારિે સદર MSP BOX સ્ટ્થળફેર માટેનુ ંઅંદાજપત્ર પાઠિેલ છે, જે  અરજદારિી હાલિી 
રજૂઆત સદંભે અરજદારિે િડતરરૂપ MSP BOX સ્ટ્થળફેર કરિા માટેનુ ં છે, જે વિદદિષ્ટ 
જોગિાઈ મજુબ યોગ્ય છે અિે વિયમોનસુાર છે.  

૪.૬. અરજદારિી પેરા િ.ં૨.૯ મા ં કરેલ રજૂઆત સદંભે ફોરમિા હકુમિા ત્રણ સભ્યો પૈકી બે જ 
સભ્યોિી સહી કરેલ હોઈ, સદર હકુમ સ્ટ્િતતં્ર સભ્યિી ગેરહાજરીમા ંકરેલ હોઈ, રદ થિાપાત્ર 
છે. સદર પ્રશ્ન સદંભે જાહરેિામા િ.ં૨/ ૨૦૧૧, ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ દ્વારા પ્રકાવશત 
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(ગ્રાહક ફદરયાદ વિિારણ ફોરમ અિે લોકપાલ) વિવિયમો,૨૦૧૧ િી કલમ ૨.૪૭ િે િચંાણે 
લઈ શકાય. 

 કલમ ૨.૪૭:     
      ‘The proceedings and decisions of the Forum shall be recorded and shall be 

supported by reasons. The order shall be a reasoned order either in Gujarati 
or English and signed by the members conducting the proceedings. Where 
the members differ on any point or points, the opinion of the majority shall 
be the order of the Forum. The opinion of the minority shall, however, be 
recorded and form part of the order.’ 

 

 ફોરમ દ્વારા બહમુતી સભ્યોિી સહી દ્વારા ફોરમ કેસ િ.ં૧૮૦/ ૨૦૧૮ તા.૦૭.૧૨.૨૦૧૮િા રોજ 
હકુમ કરિામા ંઆિેલ છે, જેમા ંસ્ટ્િતતં્ર સભ્યિી ગેરહાજરી દશાતિેલ છે, જેઓએ હકુમમા ંસહી 
કરેલ િથી, જેિા ંકારણોસર હકુમ રદ થિા બાબતિી અરજદારિી રજૂઆત ઉપયુતક્ત જોગિાઈ 
મજુબ યોગ્ય અિે ન્યાવયક ઠરતી િથી.  

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


