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!જુરાત િવ)તુ િનય-ંક આયોગ 

િવ)તુ લો3પાલ, !જુરાત રા5ય, 

પોલીટ83નીક 39પાઉ;ડ, બેર8ક ન.ં3, ?બાવાડ@, 

અમદાવાદ-380015 

સમE 

ક8સ ન.ં 103/2018 

અરજદાર : !ી #ણુવતંભાઈ લા-ભુાઈ પટ0લ 
   !ી 1દલીપભાઈ બા4લુાલ પટ0લ 
   શેડ ન.ં3, હ1રઓમ એ>ટ0ટ, જયભારત રંગશાળા CDપાઉFડ,   
   સરસHરુ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૧. 
    

રGૂઆત કરનાર: !ી એસ. O. મકવાણા, િવRાન એડવોક0ટ  
!ી #ણુવતંભાઈ લા-ભુાઈ પટ0લ    

 

િવIJધ 
 

સામાવાળા : મેનેજર, 
   ટોરFટ પાવર Tલિમટ0ડ, 
   UVTુબTલ હાઉસ, બીજો માળ, શાહHરુ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ 

 

રGૂઆત કરનાર: Mી ક8વલ શાહ, મેનેજર, ટોરFટ પાવર Tલિમટ0ડ, અમદાવાદ. 
::: રGૂઆત::: 

1.0. અરજદાર0, ટોર0Fટ પાવર Tલિમટ0ડ, અમદાવાદના Wાહક ફ1રયાદ િનવારણ ફોરમની ફ1રયાદ 
ન.ં૧૫૬/૨૦૧૮ અFવયે અપાયેલ [કુમ \માકં ૪૪૯૩ તા.૨૦.૧૦.૨૦૧૮ ના [Cુમથી નારાજ થઈ    
અ`ે રaૂઆત કર0લ છે. O રaૂઆતને આ કચેરfના ક0સ રg>ટર0 દાખલ કરf ક0સ ન.ં૧૦૩/૨૦૧૮   
થી નiધેલ છે. સદર ક0સની kથમ lનુવણી તા.૨૦.૧૨.૨૦૧૮, બીg lનુવણી તા. ૦૩.૦૧.૨૦૧૯  
તથા `ીg lનુવણી તા. ૧૭.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

2.0. lનુવણી દરDયાન અરજદાર0 નીચે nજુબ રaૂઆત કરf. 
૨.૧.   સામાવાળા Rારા વીજTબલની રકમ ગેરકાયદ0સર રfતે નof કરf અરજદારને વીજTબલ મોકલવામા ં

આવેલ, Oનાથી નારાજ થઈ અરજદાર0 સામાવાળા વીજ કંપનીના ફોરમ સમp ફ1રયાદ દાખલ 
કર0લ. ફોરમે તા.૧૯.૧૦.૧૮ ના રોજ [કુમ કરf, વીજTબલની રકમ કાયદ0સરની ગણી, અરજદારની 
ફ1રયાદ રq કર0લ, Oનાથી નારાજ થઈ અરજદાર0 હાલની રaૂઆત દાખલ કર0લ છે.          
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અરજદાર0 નીચે nજુબના કારણો રaૂ કયાr. 
       (૧) અરજદાર આશર0 `ણ વષrથી સિવtસ ન.ં૭૪૦૦૩૦ વાળા ગોડાઉન ટાઈપના મકાનનો ઉપયોગ 

કરતા આવેલ છે તથા તેuુ ં વીજTબલ િનયિમત રfતે ભરપાઈ કર0 છે. સદર  મકાન મે. 
g.ટf.vલા>ટો મેFVફુ0Cચરર પાસેથી અરજદાર0 વપરાશ માટ0 લીધેલ હw ુ ં xયારથી તેના ં
વીજTબલની તમામ રકમ અરજદાર0 ભરપાઈ કરતા આવેલ છે.  

      (૨) અરજદારનો સિવtસ ન.ં૭૩૦૪૫૩ છે. સદર સિવtસ નબંરવાળા વીજTબલમા ંસામાવાળા વીજ 
કંપનીએ y. ૧૦,૫૯,૮૨૦/- uુ ં વીજTબલ આપેલ છે. સામાવાળા વીજ કંપનીએ સિવtસ 
ન.ં૭૪૦૦૩૦ ની બાકf રકમને અરજદારના સિવtસ ન.ં૭૩૦૪૫૩મા ંઉમેરfને વીજTબલ મોકલેલ 
છે, O તqન ખોzુ અને ગેરકાયદ0સર છે. 

      (૩) અરજદારના સદર ગોડાઉનવાળા મકાનમા ંઉપયોગકતાr વીજ જોડાણ O તે વખતે ન હw ુ ંઆમ 
છતા ંગોડાઉનવાળા મકાનના વીજTબલની અગાઉના માTલક0 બાકf રાખેલ રકમને અરજદાર 
પાસેથી વlલુ કરવા અરજદારના વીજ Tબલમા ંઉમેરવામા ંઆવેલ છે, O કાયrવાહf ખોટf અને 
ગેરકાયદ0સર છે. 

      (૪) અરજદાર0 એડવોક0ટ Rારા તા.૨૮.૦૬.૧૮ ના રોજ સામાવાળા વીજ કંપનીને નોટfસ આપી ન{ુ ં
વીજ જોડાણ લેવા જણાવેલ હw ુ,ં પરંw ુસામાવાળા વીજ કંપની તરફથી ન{ુ ંવીજ જોડાણ 
આપવા ગોડાઉનના અગાઉના માTલક Rારા વપરાયેલ વીજTબલની રકમ અFય પેન|ટf ચડાવી 
અરજદારના સિવtસ ન.ં૭૩૦૪૫૩ મા ં ઉમેરfને y.૧૦,૫૯,૮૨૦/- ની રકમuુ ં વીજTબલ 
ગેરકાયદ0સર રfતે મોકલાવેલ છે. 

      (૫) સામાવાળા વીજ કંપની Rારા સદર ગેરકાયદ0સર રfતે મોકલાવેલ વીજTબલને ભરપાઈ કરવા 
જણાવવામા ંઆવેલ છે, તેમજ વારંવાર વીજ કંપનીના માણસો Rારા ધમકf આપી વીજTબલની 
રકમ તાxકાTલક }કુવવા અFયથા વીજ જોડાણ કાપી નાખવા જણાવેલ હોઈ, સામાવાળા વીજ 
કંપનીના ફોરમ સમp અરજદાર0 ફ1રયાદ દાખલ કર0લ. 

      (૬) અરજદાર સિવtસ ન.ં૭૩૦૪૫૩ વાળા વીજTબલની કાયદ0સરની રકમ ભરપાઈ કરવા તૈયાર છે, 
તેમજ ગોડાઉન તરfક0 ઉપયોગ કરતા સિવtસ ન.ં૭૪૦૦૩૦ વાળા વીજTબલની કાયદ0સરની 
ભરવાની થતી રકમ પણ ભરપાઈ કરવા અરજદાર તૈયાર છે, O �ગે અરજદાર0 સામાવાળાને 
વારંવાર જણાવેલ છે, પરંw ુસામાવાળા તરફથી કોઈ હકારાxમક જવાબ આપવામા ંઆવેલ 
નથી અને મા`ને મા` અરજદાર પાસેથી વીજTબલની ખોટf રકમ વlલુ કરવાના kયxન 
કરવામા ંઆવે છે. 

      (૭) અરજદાર સદર ગોડાઉનવાળા મકાનના Vિુનટમા ં CCTV  ક0મેરાના ઉપયોગ માટ0 વીજ 
જોડાણનો ઉપયોગ કરતા હતા. અરજદાર કોઈપણ વ>wનુા ઉxપાદન માટ0 વીજળfનો ઉપયોગ 
કરતા ન હતા. અ રજદાર0 જણાવેલ ક0 સામાવાળા સાથે વીજTબલની �યાજબી રકમની ભરપાઈ 
અથ� સમાધાન કરવા તૈયાર છે અને Oના ભાગyપે અરજદાર0 પાટr પેમ�ટ પણ કર0લ છે.  

      (૮) અરજદાર શેડ ન.ં૩, હ1રઓમ એ>ટ0ટ, જયભારત રંગશાળા CDપાઉFડ, સરસHરુ, અમદાવાદ  

ખાતે માધવ ઈFડ>�fઝના નામે ધધંો કરતા આવેલ છે, અને !ી 1દTલપભાઈ બા4લુાલની 
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માTલકfના મકાન/ગોડાઉનમા ંતેમના પેટા ભા�ુઆત તરfક0 ક�જો ધરાવે છે,અને સદર મકાનમા ં
વીજળfનો વપરાશ કરતા આવેલ છે. સદર શેડની બાaુમા ંઆવેલ ગોડાઉન ટાઈપuુ ંમકાન, ક0 
Oનો શેડ ન.ં૭, હ1રઓમ એ>ટટ, જયભારત રંગશાળા CDપાઉFડ, સરસHરુ, અમદાવાદ છે, Oમા ં
સામાવાળા વીજ કંપનીની સિવtસ ન.ં ૭૪૦૦૩૦ આવેલ છે.  

૨.૨. અરજદાર0 નીચે nજુબ દાદ માગંી. 
(૧) ફોરમનો [કુમ ગેરકાયદ0સર અને કાયદાની જોગવાઈ િવy�ધનો હોઈ તેમજ અરજદારની 

રaૂઆતને �યાને લીધા વગર કર0લ હોઈ રq કરવો. 
(૨) અરજદારuુ ંવીજ જોડાણ ક0 Oનો સિવtસ ન.ં૭૩૦૪૫૩ છે તેની િનયમોuસુાર ભરવાની થતી 

રકમ નof કરf આપવા તેમજ સામાવાળા સદર વીજTબલના નાણા ં>વીકારf તે nજુબનો 
[કુમ કરવો. 

3.0. Respondent has represented the case as under: 

3.1. It is submitted that Service No.740030 was given in Shed No.7, Hariom 

Estate, Jaybharat Rangshala  Compound, Saraspur on the name of 

Daxaben Umangbhai Pandya in 1994. The power supply  of the said 

service was disconnected on 03.07.2013 due to non-payment of bills.  

3.2. Service No.730453 is working on the name of Shri Dilipbhai Babulal 

Patel in Shed No.3, which is nearby Shed No.7 of service No.740030. 

Appellant is having his business at Shed No.3 and using electricity from 

service No.730453 for his business purpose. 

3.3. During site visit of Respondent in the year 2017, it was noticed that 

Appellant is going to purchase Shed No.7 where service No.740030 was 

lying disconnected. 

 This matter was discussed with Appellant and he was informed regarding 

pending dues for the service No.740030. Appellant  agreed for payment 

of pending dues but property purchase agreement was not done at that 

time, hence as an assurance four cheques of amount of Rs.50,000/- each 

were given by Appellant to Respondent- TPL as an interim payment for 

the outstanding dues of service No.740030 in the year 2017. All these 

cheques were got returned due to insufficient fund and complaint under 

Section 138 of Negotiable Instrument Act filed against the signing 

authority of cheques before Court, which is going on since then.  

3.4. Again, a meeting was held with Appellant and on 12.01.2018 written 

request was given by him that currently he is using shed No.7 where 

service No.740030 was disconnected with pending dues of Rs.9,75,315/- 
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and he is ready to pay pending dues in 6-8 month time period. Towards 

the assurance given for the above fact, Appellant has given four monthly 

cheques each of Rs. 10,000/- dated 25th for next four months starting 

from January to April, 2018 of Bank of Baroda, account No. 

08580100020267 which is on the name of Appellant.  

 First cheque dated 25.01.18 bearing cheque No.287 amounting to 

Rs.10,000/- was got returned due to insufficient fund and cash payment 

of Rs.10,000/- was made on 17.02.18. 

 Again Rs.10,000/- cash payment was made on 23.02.2018 as a payment 

towards the outstanding dues of service No.740030, so total Rs.20,000/- 

paid by Appellant against service No.740030. 

 Again in February,2018, during site visit by Respondent it was observed 

that power supply from working service No.730453 was extended at a 

disconnected service No.740030 location which was a violation of supply 

code guideline and same was informed through notice dated 06.02.18 

stating as per GERC Supply Code,2015, Clause 8.5 pending dues of 

service No.740030 including delay payment interest will be transferred 

in working service No.730453. 

 After serving the notice of dues transfer, one more meeting was held with 

Appellant and again he showed his willingness to clear the outstanding 

dues of service No.740030, but requested for some time for the payment 

in March,2018. Affidavit was submitted on stamp paper of Rs.20/- 

requesting for six month period for the payment of pending dues of 

service No.740030. 

 As an assurance of payment of Rs.10,000/- each month from January 

to April,2018, only Rs.20,000/- paid till February,2018 and from 

March,2018 no payment was made by Appellant, so again on 19.05.18 

notice was sent stating that as per his assurance of payment of 

Rs.10,000/- every month, Respondent has not received the amount and 

further six month time which was requested via affidavit which was 

completed by end of June,2018. Respondent had requested him to 

ensure payment as per affidavit and if it is not done then same amount 

will be transferred to active service No.730453.    
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 On completion of time period pending dues of service No.740030 with 

amount of Rs.9,89,770.90 including delay payment interest till 

August,2018 was transferred in service No.730453. 

 On the basis of above fact, Appellant had approached CGRF, and 

aggrieving by order of CGRF, Appellant has represented the case before 

Ombudsman. 

3.5. The electricity supply was given from working service No.730453 to a 

disconnected service No. 740030 premises and because of that  as per 

Supply Code,2015, Clause 8.5, pending dues of disconnected service 

No.740030 is transferred to service No.730453. In light of stated above, 

the present appeal is liable to be dismissed with cost.      

::: Pકુાદો  ::: 

4.0. lનુવણી દરDયાન અરજદાર0 કર0લ રaૂઆત તથા સામાવાળાની રaૂઆત અને રaૂ કરાયેલા 
દ>તાવેg Hરુાવાઓને આધાર0 નીચે nજુબના િનણrય ઉપર આ{ુ ં�.ં 

4.1.    અરજદાર, શેડ ન.ં3, હર@ઓમ એSટ8ટ, જયભારત રંગશાળા ક9પાઉ;ડ, સરસUરુ ખાતે સામાવાળા 

કંપનીWુ ંવીજ જોડાણ સિવYસ ન.ં 730453 થી Mી [દપકભાઈ બા]લુાલ પટ8લના નામે ધરાવે છે. 

અરજદારના શેડની ન_ક શેડ ન.ં7 ખાતે સામાવાળા વીજ કંપની `ારા સિવYસ ન.ં 740030 થી 

વીજ જોડાણ દEાબેન ઉમગંભાઈ પડંaાના નામે આપવામા ંઆવેલ.  સામાવાળાના જવાબ bજુબ 

સદર વીજ જોડાણને સામાવાળા વીજ કંપની `ારા કાયમી ધોરણે વીજcબલના ંનાણા ંભરપાઈ ન 

કરવાને કારણે  તા. 03.07.2013 ના રોજ કાપી નાખવામા ંઆવેલ છે.  

4.2. અરજદાર8 સિવYસ ન.ં 740030 ના ંGૂન,2013 થી d;eઆુર@,2014 ના ંવીજcબલોની નકલ રGૂ 

કર8લ, f bજુબ Gૂન,2013 ના વીજcબલ bજુબ I.3,83,770/- તથા d;eઆુર@,2014 ના 

વીજcબલ bજુબ વીજcબલની બાક@ રકમ I.6,57,582/- છે. સદર વીજcબલોના સમયગાળામા ં

ઓગSટ,2013 પછ@ વીજ જોડાણમા ંવીજ વપરાશ નgધાયેલ હોય તેમ જણાh ુનથી. 

4.3. પેરા ન.ં2.1(1) મા ંદશાijયા bજુબ અરજદાર સદર વીજ જોડાણવાળ@ સિવYસનો ઉપયોગ ગોડાઉન 

માટ8 આશર8 -ણ વષiથી કરતા આવેલ છે, તેમજ વીજcબલો ભરતા આવેલ છે. 

4.4. અરજદારના જણાjયા bજુબ સદર શેડ ન.ં 7 ક8 fમા ંસિવYસ ન.ં 740030 Sથાિપત થયેલ છે તે 

જlયા વેચાણ લેવાના હોઈ, અરજદાર8 સામાવાળા વીજ કંપનીને તા.12.01.2018 ના રોજ સદર 

સિવYસ પેટ8 બાક@ રકમ I. 9,75,325/- ને આશર8 6 થી 8 માસમા ંભરપાઈ કરવા સમંિત આપેલ 

છે.  
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 તા.19.03.2018ના રોજ અરજદાર8 એ[ફડ8વીટ કર@ને સિવYસ ન.ં740030 ના વીજcબલની રકમ 

ભરપાઈ કરવા પણ સમંિત આપેલ છે.  

4.5. સામાવાળા `ારા તા.06.02.2018 ના રોજ અરજદારને સિવYસ ન.ં730453 વાળા વીજ 

જોડાણમાથંી શેડ ન.ં 7 ક8 fમા ંસિવYસ ન.ં740030 Sથાિપત થયેલ હતી, f હાલમા ંકપાએલ છે. 

તે  જlયામા ંવીજ જોડાણ સિવYસ ન.ં730453 માથંી વાપરતા માoમુ પડતા pગેની dણ કર@ને 

અરજદારને સિવYસ ન.ં740030 વાળ@ સિવYસના અગાઉના સામાવાળા વીજ કંપનીના ંબાક@ લેણા ં

I. 9,76,800/- (તા.06.02.2018 qધુીના) સિવYસ ન.ં730453 મા ં કલમ 8.5 bજુબ ઉધારવા 

pગેની dણ કર8લ છે. સદર સદંભr અરજદાર8 તા.19.03.2018 ના રોજ સામાવાળાને એ[ફડ8વીટ 

રGૂ  કર@ સિવYસ ન.ં740030 વાળા વીજcબલની બાક@ની રકમ ભરવા માટ8 સમંિત પણ આપેલ છે. 

વsમુા ંસામાવાળા વીજ કંપની `ારા ઉપર નgJયા bજુબ તા. 06.02.18 ની Sથળ તપાસ  bજુબ 

કોઈપણ dતWુ ંરોજકામ/પચંનાbુ ંકર8લ નથી, પરંh ુસિવYસ ન.ં 740030 ના બાક@ નાણા ંભરપાઈ 

કરવા pગેની સમંિત અરજદાર Mી !ણુવતંભાઈ પટ8લ પાસેથી મેળવેલ છે fમા ંહtતાથી અરજદાર 

`ારા નાણા ંભરપાઈ ન કરાતા ંસામાવાળા `ારા વીજ જોડાણને કાપવા માટ8ની નોટ@સ અરજદારને 

પાઠવવામા ંઆવેલ છે.  

4.6. અરજદાર8 રGૂ  કર8લ સમંિત bજુબ વીજcબલની રકમ Pકુવવામા ંઆવતી ન હોવાથી સામાવાળા 

વીજ કંપની `ારા અરજદારને તા.19.05.2018 તથા 21.05.2018 ના રોજ સદર સિવYસ 

ન.ં740030 ના વીજcબલના ંબાક@ નાણા ંભરપાઈ કરવા pગે dણ પણ કર8લ છે. 

 સદર અવલોકન Jયાને લેતા ંસિવYસ ન.ં740030 વાળ@ વીજcબલની બાક@ રકમ ભરપાઈ કરવા 

અરજદાર સમંત થયેલ છે. 

4.7. અરજદાર Mી !ણુવતંભાઈ લાvભુાઈ પટ8લ પોતે શેડ ન.ં7, હ[રઓમ એSટ8ટમા ં Sથાિપત વીજ 

જોડાણનો ઉપયોગ કર8 છે તેમ જણાવે છે, પરંh ુતે pગેના ર8વ;e ુદSતાવે_ Uરુાવા રGૂ કર@ તેઓ 

સદર શેડ ન.ં7 ના કબfદાર/માcલક/ભાwુઆત છે ક8 ક8મ તે pગેના હx ySથાિપત થાય તેવા 

દSતાવે_ Uરુાવા રGૂ  કર8લ નથી. સિવYસ ન.ં730453, f શેડ ન.ં3 મા ંMી [દcલપભાઈ બા]લુાલ 

પટ8લના નામે Sથાિપત થયેલ છે, પરંh ુહાલની રGૂઆતમા ંઅરજદાર તર@ક8 Mી !ણુવતંભાઈ 

લાvભુાઈ પટ8લ `ારા અર_ કરાયેલ છે, f જlયા pગેના દSતાવે_ Uરુાવા પણ અરજદાર8 રGૂ 

કર8લ નથી. આમ અરજદાર Mી !ણુવતંભાઈ લાvભુાઈ પટ8લે સામાવાળા વીજ કંપનીના ર_Sટડi 

zાહક તર@ક8ના Uરુાવા રGૂ કર8લ નથી. 

4.8. સામાવાળા વીજ કંપની `ારા સિવYસ ન.ં 740030 વાળા વીજ જોડાણના વીજcબલના નાણા,ં સદર 

વીજ જોડાણ વષi 2013 થી કપાઈ ગયેલ હોવા છતા,ં કાWનૂી ર@તે વqલુવા pગે કોઈ પગલા ં

ભરાયેલ હોય તેવા કોઈ દSતાવે_ Uરુાવા રGૂ કરાયેલ નથી. 
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4.9. સામાવાળા વીજ કંપની `ારા કલમ 8.5 ને વચંાણે લઈને સિવYસ ન.ં740030 ના વીજcબલના ં

બાક@ લેણા ંસિવYસ ન.ં730453 મા ંચઢાવેલ છે. 

 Clause No.8.5 states as under:   
The licensee may take steps to prevent unauthorized reconnection of consumers disconnected in 
the manner as described above. Wherever the licensee discovers that connection has been re-
connected in authorized manner, licensee may initiate action as per provisions of Section 138 of 
the Act. Further, in case the licensee discovers that supply to such premises has been restored 
through another live connection, all pending dues of the said disconnected connection shall be 
transferred to such live connection’s account and non-payment of such transferred dues may be 
treated as per clause 8.3(1). 
 
સદર િવિનયમ nજુબ કોઈપણ વીજ જોડાણ ક0 O કપાયેલ હોય અને  તે વીજ જોડાણને અનિધ�ૃત 
રfતે Hનુ: જોડાણ કરવામા ંઆવેલ હોય તેવા સજંોગોમા ંવીજ કંપની Rારા સેCશન ૧૩૮ nજુબ 
વીજળf અિધિનયમ,૨૦૦૩ nજુબ પગલા ંભરવાની જોગવાઈ કરવામા ંઆવેલ છે. વ�મુા,ં કપાઈ 
ગયેલ વીજ જોડાણવાળf જ�યામા ંઅFય ચા� ુવીજ જોડાણમાથંી વીજ Hરૂવઠો >થાિપત કરવામા ં
આવેલ હોય તેવા 1ક>સામા ંકપાત કરાયેલ વીજ જોડાણની વીજTબલની તમામ બાકf રકમ આવા 
ચા� ુજોડાણના ખાતામા ંતબદfલ કરાશે અને આવી તબદfલ કરાયેલ રકમની }કુવણી ન કરાય 
તો તેની કાયrવાહf કલમ ૮.૩(૧) kમાણે કરf શકાશે. 

૪.૧૦. અરજદાર Rારા શેડ ન.ં3 (સિવtસ ન.ં૭૩૦૪૫૩)માથંી શેડ  ન.ં૭ (સિવtસ ન.ં૭૪૦૦૩૦)મા ંવીજ 
Hરુવઠો kાvત કરfને વીજ જોડાણ >થાિપત કરાયેલ છે, O બાબતે અરજદાર0 જણાવેલ છે ક0 
સીસીટfવી ક0મેરામા ંવીજ જોડાણ માટ0 વીજ Hરુવઠો શેડ ન.ં૭ મા ંમેળવવામા ંઆવેલ છે. અરજદાર 
પોતે ક4લેૂ છે ક0 સદર શેડ ન.ં૭ નો ઉપયોગ ગોડાઉન તરfક0 કરતા આવેલ છે. 

 વ�મુા ંઅરજદાર0 સામાવાળા વીજ કંપનીને સિવtસ ન.ં ૭૪૦૦૩૦ ના ંવીજTબલના બાકf નાણા ં
હvતેથી ભરપાઈ કરવા �ગેની સમંિત પણ રaૂ કર0લ છે પરંw ુિનયત સમયમા ંસદર નાણા ંભરપાઈ 
કર0લ નથી. 

 ઉપVુrCત સજંોગોમા ંસિવtસ ન.ં ૭૪૦૦૩૦ ના ંવીજTબલના ંબાકf નાણા ંસિવtસ ન.ં ૭૩૦૪૫૩ મા ં
ચઢાવીને તેની વlલૂાત કરવા અથ�, કલમ ૮.૫ nજુબ કરવામા ંઆવેલ સામાવાળા વીજ કંપનીની 
કાયrવાહf િનયમ nજુબ છે.             

૪.૧૧. આથી આ રfતે પેરા ન.ં૪.૧૦ nજુબ [કુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૧૨. ખચr �ગે કોઇ }કુાદો નથી. 
૪.૧૩. અરજદારની અરg/રaૂઆત આ સાથે ફ�સલ કરવામા ંઆવે છે. 
    
         (1દલીપ રાવલ) 
         િવ�તુ લોકપાલ 
          #જુરાત રાUય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ. 
તા.૩૦.૦૧.૨૦૧૯. 


