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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં૮૭/૨૦૧૯ 

 

અરજદાર : મે. મારૂતિ રોપમેક, 
                         પ્લોટ ન.ં ૧૬૫/૧૬૬, ૧૬૪, જી.આઈ.ડી.સી., 
   વરિેજ-૩૬૪૦૬૦. જી. ભાવનગર. 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી જીિેશભાઈ દેવરાજભાઈ પટેલ, ભાગીદાર   

     

વિરૂધ્ધ 
 

સામાિાળા :  કાર્યપાલક ઈજનેર  
      પતિમ ગજુરાિ વીજ કંપની લલતમટેડ, 
      ગ્રામ્ર્ તવભાગીર્ કચેરી, ચાવડી ગેટ, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧.  
રજૂઆત કરિાર:  શ્રી પી.સી.પચંાલ, કાર્યપાલક ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, ભાવનગર તવ.કચેરી.  
      ::: રજૂઆત ::: 
૧.૦. અરજદારે, પતિમ ગજુરાિ વીજ કંપની લલતમટેડ, ભાવનગરના ગ્રાહક ફરરર્ાદ તનવારણ ફોરમની 

ફરરર્ાદ ન.ં ૨૮/૨૦૧૯-૨૦ અન્વરે્ અપારે્લ હકુમ ક્રમાકં ૩૨૩૪ િા.૧૬.૦૮.૨૦૧૯ થી નારાજ થઈ 
અતે્ર રજૂઆિ કરેલ છે. જે રજૂઆિને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ ન.ં૮૭/૨૦૧૯ થી 
નોંધેલ છે. આ કેસની સનુવણી િા.૧૦.૧૦.૨૦૧૯ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

૨.૦. સનુવણી દરમ્ર્ાન અરજદારે નીચે મજુબ રજૂઆિ કરી. 
૨.૧. અરજદાર જી.આઈ.ડી.સી., વરિેજ ખાિે પ્લોટ ન.ં૧૬૪ િથા ૧૬૫/૧૬૬ ધરાવે છે. અરજદારે 

જી.આઈ.ડી.સી., વરિેજ ખાિે પ્લોટ ન.ં૧૬૪ િા.૨૪.૦૪.૨૦૧૩ ના રોજ જીઆઈડીસી/આર.એમ. 
બીવીએન.ટી.એફ.આર./૮૧૧ થી ખરીદેલ છે, જે અરજદાર દ્વારા ન.ંજીઆઈડીસી/આર.એમ. 
બીવીએન.ટી.એફ.આર./૩૯૬૧ િા.૧૯.૧૨.૨૦૧૬ ના રોજ િેમની ફમય મે. મારૂતિ રોપમેકના નામ 
પર ટ્રાન્સફર કરવામા ંઆવેલ. ત્ર્ાર બાદ પ્લોટ ન.ં૧૬૫, જે િેને સલંગ્ન છે િે પણ અરજદાર દ્વારા 
ખરીદવામા ંઆવેલ. 

૨.૨. સદર પ્લોટ ન.ં૧૬૫ માથંી પસાર થિી લાઈન ખેિીવાડી લાઈન છે જે વરિેજ પેટા-તવભાગીર્ 
કચેરીના કાર્યક્ષેત્ર અંિગયિની લાઈન છે. સદર પ્લોટ ન.ં૧૬૫ મા ંવર્ય ૨૦૧૫ મા ંકોઈ વીજલાઈનનો 
થાભંલો નહોિો અને સદર પ્લોટ વપરાશ વગર પડી રહવેા પામેલ.  
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૨.૩. સામાવાળાના અતધકારીઓ દ્વારા કોઈ અગમ્ર્ કારણોસર અરજદારની પવૂય મજૂંરી લીધા વગર િેમજ 
અરજદારને કોઈ લેલખિ જાણ કર્ાય તસવાર્ સદર લાઈનનો થાભંલો વર્ય ૨૦૧૫ મા ં ફેરવીને 
અરજદારના પ્લોટ ન.ં૧૬૫ મા ંનાખંવામા ંઆવેલ. 

૨.૪. સદર પ્લોટ ન.ં૧૬૫ ખલુ્લી જગ્ર્ા હોઈ ત્ર્ા ંઅસામાજીક િત્વો દ્વારા ઉપર્ોગ થવા લાગિા ંિેમજ ત્ર્ા ં
આવેલ બીજા કારખાનાના માલલકો દ્વારા મૌલખક રજૂઆિ મળિા,ં અરજદાર દ્વારા વર્ય ૨૦૧૮ મા ં
રદવાલ બનાવવા માટે સ્થળ પર જિા ંખ્ર્ાલ આવેલ કે સદર જગ્ર્ા પર સામાવાળા દ્વારા ખેિીવાડીની 
લાઈનનો થાભંલો સામાવાળા દ્વારા અરજદારની પવૂય મજૂંરી વગર નાખંવામા ંઆવેલ હિો.  

૨.૫. સામાવાળાના નાર્બ ઈજનેરશ્રીના સહી વાળો નકશો જે અરજદારે સામેલ કરેલ છે િમેા ંિેઓશ્રી દ્વારા 
પણ થાભંલો નાખ્ર્ાની િા.૦૬.૧૦.૨૦૧૫ દશાયવેલ છે., જેના પરથી ફલલિ થાર્ છે કે જી.આઈ.ડી.સી. 
ના વર્ય ૨૦૦૮ મા ંએન.એ. થરે્લ પ્લોટમા ંઅરજદારની કોઈ પણ જાિની મજૂંરી લીધા તસવાર્ વીજ 
લાઈનનો થાભંલો નાખંવામા ંઆવેલ છે.  

૨.૬. અરજદાર દ્વારા વર્ય ૨૦૧૮ મા ંપ્લોટમા ંકમ્પાઉન્ડ ફરિે રદવાલ કરિા,ં સદર લાઈન અત્ર્િં નીચી 
હોઈ, એક મજૂરને વીજ-શોક લાગવાથી મતૃ્ય ુથરે્લ. આથી અરજદારે સદર વીજ લાઈન િેમના 
માલલકીના પ્લોટમાથંી દૂર કરવા સામાવાળાને અરજી આપેલ, જેના અનસુધંાને સામાવાળાએ પત્ર 
ન.ં૭૦૭૯ િા.૧૨.૦૯.૨૦૧૮ ના રોજ રૂ. ૬,૩૯,૫૧૩/- નુ ંઅંદાજપત્ર આપેલ.  

૨.૭. અરજદારે સદર બાબિે િા.૧૦.૦૬.૨૦૧૯ ના રોજ ફોરમમા ંફરરર્ાદ નોંધાવેલ. ફોરમે સામાવાળાન ે
ફરીથી સરવે કરી ઓછામા ંઓછુ અંદાજપત્ર આપવા જણાવેલ, પરંત ુરૂબરૂ મળિા ંસામાવાળાએ સદર 
આપેલ  અંદાજપત્રના ંનાણા ંભરવા જણાવલે.   

૨.૮. અરજદારે િેમના પ્લોટમા ં નડિરરૂપ લાઈનને ફેરવવા માટે સામાવાળાને અરજી કરેલ અને 
અંદાજપત્રના ંનાણા ંભરવા પણ અરજદાર િૈર્ાર છે, પરંત ુસામાવાળા દ્વારા જી.આઈ.ડી.સી. માથંી 
આખી ૬૩૫ મીટરની વીજલાઈન ફેરવવાનુ ંઅંદાજપત્ર આપવામા ંઆવેલ. ઉપરાિં સદર લાઈન 
ઓવરહડે ના કરિા ંઅંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ મજુબ અંદાજપત્રમા ંરકિંમિ આકારવામા ંઆવેલ છે, જે ફક્િ 
ને ફક્િ અંદાજપત્રની રકમ વધારવા માટે જ છે.  

૨.૯. સામાવાળા દ્વારા ઔદ્યોલગક નીતિ, ૨૦૧૫ નો પરરપત્ર ન.ં જીઆઈડીસી/અ.ઈ./ર્/તવ/ઓપનહાઉસ/ 
ગ.ુએ.ટ્ર.કો.લી./૩૭૧ િા.૧૫.૦૭.૨૦૧૫ રજૂ કરવામા ં આવેલ છે. િે પરરપત્રમા ં દશાયવ્ર્ા મજુબ 
ભગૂલભિર્ કેબલની કામગીરી કરવા જણાવેલ છે, જે સામાવાળા દ્વારા વર્ય ૨૦૧૫ થી ૨૦૧૯ સધુી 
કરેલ નથી, અને હજુ ઓવરહડે લાઈન જ છે. જો િેમના દ્વારા સદર ઓવરહડે લાઈન સદર પરરપત્ર 
મજુબ વર્ય ૨૦૧૫ મા ંજ ભગૂલભિર્ કરવામા ંઆવી હોિ િો અકસ્માિ ન બન્ર્ો હોિ અને સદર અરજી 
કરવાની અરજદારને જરૂર પણ ના પડી હોિ. સદર પરરપત્રમા ંક્ારં્ એવો ઉલ્લખે કરવામા ંનથી 
આવ્ર્ો કે કોઈની અરજી આવે ત્ર્ારે જ પાલન કરવુ ંઅને સદર કામગીરીનો ખચય અરજી કરનાર 
પાસેથી વસલુ કરવો. 

૨.૧૦. આમ, અરજદારના પ્લોટમાથંી નડિરરૂપ ૧૨૦ મીટરની લાઈનના બદલે સામાવાળાએ ૬૩૫ મીટરની 
લાઈન ખસેડવાનુ ંકામ અરજદારના અંદાજપત્રમા ંજણાવેલ છે.  
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૨.૧૧. વર્ય ૨૦૧૫ મા ંઉદ્યોગ વપરાશ હતે ુમાટે એન.એ. થરે્લ અને માલલકીના પ્લોટમા ંપ્લોટ ધારકની 
પવૂય મજૂંરી વગર ખેિીવાડી વીજ લાઈન પસાર કરેલ છે િો િેને ફેરવવાનો ખચય માલલક દ્વારા શુ ં
કામ ભરવાનો થાર્? 

૨.૧૨. સનુવણીના અંિે અરજદારે ર્ોગ્ર્ ન્ર્ાર્ આપવા તવનતંિ કરી.    
૩.૦. સનુવણી દરમ્ર્ાન સામાવાળાએ નીચે મજુબ રજૂઆિ કરી. 
૩.૧. પ્લોટ ન.ં ૧૬૫ માથંી પસાર થિી લાઈન ખેિીવાડી લાઈન છે જે વરિેજ પેટા-તવભાગીર્ કચેરીના 

કાર્યક્ષેત્ર હઠેળની લાઈન છે. 
૩.૨. વર્ય ૨૦૧૫ મા ં પ્લોટ ન.ં૧૬૫ અરજદારની માલલકીના હોવા બાબિના કોઈ દસ્િાવેજી પરુાવા 

અરજદારે રજૂ કરેલ ન હોઈ સદર પ્લોટ અંગેની અરજદારની રજૂઆિ ગ્રાહ્ય રાખી શકાર્ નહીં.  
૩.૩. પ્લોટ ન.ં૧૬૫ અરજદારની માલલકીના હોવા બાબિના કોઈ દસ્િાવેજી પરુાવા િેમજ િે અંગનેો 

એલોટમેન્ટ લેટર અરજદારે રજૂ કરેલ ન હોઈ, અરજદારે જે રજૂઆિ કરેલ છે કે સદર લાઈનનો પોલ 
વર્ય ૨૦૧૫ મા ંફેરવીને િેમના પ્લોટ ન.ં૧૬૫ મા ંિેમની પવૂય મજૂંરી વગર નાખંવામા ંઆવેલ, િ ે
વાિ િદ્દન ખોટી છે.  

૩.૪. જો સદર પ્લોટ અરજદારની માલલકીનો હોર્ િો વર્ય ૨૦૧૫ મા ંકામ કરિી વખિે અરજદાર દ્વારા 
કેમ કોઈ જાિનો તવરોધ કરવામા ંઆવેલ નહી? 

૩.૫. અરજદારે રજૂઆિ કરેલ છે કે વર્ય ૨૦૧૮ મા ંિેમના દ્વારા કમ્પાઉન્ડ ફરિે રદવાલ કરિા ંસદર વીજ 
લાઈન અત્ર્િં નીચી હોઈ એક મજૂરને વીજશોક લાગવાથી િેનુ ંમતૃ્ય ુથરે્લ, આથી સદર લાઈન 
દૂર કરવા અરજદારે સામાવાળાને અરજી કરેલ, જે અંગે સામાવાળા દ્વારા અરજદારને પત્ર ન.ં ૭૦૭૯ 
િા.૧૨.૦૯.૨૦૧૮ ના રોજ રૂ.૬,૩૫,૫૧૩/- નુ ં અંદાજપત્ર પાઠવવામા ં આવેલ. સદર બાબિે 
સામાવાળાએ નીચે મજુબ જણાવેલ. 

 અરજદારની સદર રજૂઆિ િદ્દન ખોટી છે. વર્ય ૨૦૧૮ મા ંસામાવાળાને BCW ફીડરના લોકેશન ૬,૭ 
અને ૮ વાળાની નજીક કોમન રદવાલનુ ં કામ વીજરેખા વચ્ચેનુ ં અંિર અવલોમ્બન કરીને હાથ 
ધરવામા ંઆવલે, અને બેદરકારીને કારણે પ્રાણઘાિક અકસ્માિ થવા પામેલ. સદર બાબિની નોટીસ 
સામાવાળા લચત્રા પેટા-તવભાગીર્ કચેરીના નાર્બ ઈજનેર દ્વારા િા.૩૦.૦૬.૨૦૧૮ ના રોજ 
અરજદારને મોકલવામા ંઆવેલ, જેની જાણ તવદ્યિુ તનરરક્ષકને પણ કરવામા ંઆવેલ. સદર બાબિ 
અકસ્માિ થર્ા પછી ઉદ્દભવેલ છે અને િેને અનલુક્ષીને જ અરજદાર દ્વારા સદર પ્લોટમાથંી વીજ 
લાઈન ખસેડવા અરજી આપવામા ંઆવેલ અને લાઈન ખસેડવા બાબિનો ખચય ના ભરવો પડ ેિે 
હતેથુી ખોટી રજૂઆિ કરી અરજદાર િેમનો ધ્ર્ેર્ તસધ્ધ કરવા માગંે છે.  

૩.૬. અરજદારની ફોરમમા ંકરેલ રજૂઆિની પ્રથમ સનુવણી િા.૧૯.૦૭.૨૦૧૯ ના રોજ રાખવામા ંઆવલે 
જેમા ંફોરમ દ્વારા અરજદારને રૂબરૂ સ્થળ પર હાજર રાખી િેમની હાજરીમા ંફરીથી લાઈન શીફ્ટિંગની 
ચકાસણી કરવા જણાવેલ. જેથી અરજદાર દ્વારા રોજકામ સદંભ ેજે રજૂઆિ દશાયવેલ છે િેને ગ્રાહ્ય 
રાખી શકાર્ નહીં. ફોરમની સનુવણી વખિે ઉપસ્સ્થિ રહલે અરજદારના પ્રતિતનતધની હાજરીમા ંજ 
સદર રોજકામ કરવામા ંઆવેલ છે, આથી અરજદારની રજૂઆિ ખોટી છે.  ફોરમની સચૂના અનસુાર 
સ્થળની ફરીથી ખરાઈ િા.૦૨.૦૮.૨૦૧૯ ના રોજ સામાવાળા દ્વારા કરવામા ંઆવેલ, જે અંગે પાઠવેલ 
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અંદાજપત્ર બરાબર છે અને બીજો તવકલ્પ નથી િેવુ ંઅરજદારે પણ સ્વીકારેલ છે. લાઈન ખસેડવા 
અંગેન ુસરવે કામ સલામિીના િમામ પરરબળોને ધ્ર્ાનમા ંરાખીને જ કરવામા ંઆવેલ છે. અન્ર્ 
ફીડરના ક્રોસીંગ િથા મખુ્ર્ માગય હોઈ અન્ડરગ્રાઉન્ડ કેબલથી લાઈન ખસેડયા તસવાર્ કોઈ તવકલ્પ 
ન હોઈ, અરજદારને પાઠવવામા ંઆવલે અંદાજપત્ર બરાબર છે. 

૩.૭. અરજદાર દ્વારા કરેલ રજૂઆિ મજુબ માત્ર ૧૨૦ મીટર લાઈન ખસેડવી શક્ નથી એટલા માટે 
અરજદારને ૬૩૫ મીટર લાઈન ખસેડવા માટેનુ ંઅંદાજપત્ર પાઠવવામા ંઆવેલ છે જે બરાબર છે.   

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સનુવણી દરમ્ર્ાન અરજદારે કરેલ રજૂઆિ િથા સામાવાળાની રજૂઆિ અને રજૂ કરારે્લા દસ્િાવેજી 

પરુાવાઓને આધારે નીચ ેમજુબના તનણયર્ ઉપર આવુ ંછુ.ં 
૪.૧. અરજદારની હાલની ફરરર્ાદ હર્ાિ વીજલાઈન ખસેડવા અંગેની છે. પેરા ન.ં૨.૧ મા ંરજૂ કર્ાય મજુબ 

અરજદાર વરિેજ ખાિ ેજી.આઈ.ડી.સી. મા ંપ્લોટ ન.ં૧૬૪, ૧૬૫ િથા ૧૬૬ ધરાવે છે. સદર પ્લોટ 
ન.ં૧૬૪ વર્ય ૨૦૧૩ મા ંિથા ત્ર્ાર બાદ પ્લોટ ન.ં૧૬૫ અરજદારે ખરીદ કરેલ છે. સામાવાળા દ્વારા 
સદર વીજલાઈનનો થાભંલો ખસેડવા અથે ૬૩૫ મીટર 11 KV વીજલાઈનને ખસેડવા અથેનુ ંXLPE 

cable network સાથેનુ ંઅંદાજપત્ર અરજદારને રજૂ કરવામા ંઆવેલ છે.  
 અરજદારે રજૂ કરેલ વીજલાઈનના નકશા મજુબ વર્ય ૨૦૦૯ મા ંપ્લોટ ન.ં૧૬૩ મા ંવીજલાઈનનો 

થાભંલો હર્ાિ દશાયવલે છે, િથા વીજલાઈન પ્લોટ ન.ં ૧૬૩, ૧૬૪, ૧૬૫ િથા ૧૬૬ માથંી પસાર 
થિી બિાવેલ છે. વર્ય ૨૦૧૧ મા ંસદર વીજલાઈનનો થાભંલો પ્લોટ ન.ં૧૬૩ માથંી ખસેડી સદર 
પ્લોટ ખલુ્લો કરવામા ંઆવેલ જણાર્ છે. વર્ય ૨૦૧૫ મા ંપ્લોટ ન.ં૧૬૩ અન ે૧૬૪ માથંી વીજલાઈનને 
દૂરસ્િ કરીને પ્લોટ ન.ં૧૬૫ મા ંવીજલાઈનનો થાભંલો ઉભો કરી વીજલાઈન પસાર કરવામા ંઆવલે 
હોર્ િેમ દશાયવલે છે.  

૪.૨. પ્લોટ ન.ં૧૬૫ માથંી પસાર થિી સામાવાળા વીજ કંપનીની વીજલાઈન ખેિીવાડી ફીડરની છે, જેને 
ખસેડવા અંગે સામાવાળા દ્વારા અરજદારને આપવામા ંઆવેલ અંદાજપત્ર બાબિે હાલનો તવવાદ ઉભો 
થર્ેલ છે. પેરા ન.ં૨.૩ મા ંઅરજદાર જણાવે છે કે સદર પ્લોટ ન.ં૧૬૫ મા ંઅરજદારની પવૂય સમંતિ 
વગર વર્ય ૨૦૧૫ મા ંસામાવાળા દ્વારા વીજલાઈન ખસડેવામા ંઆવેલ છે. સદર વીજલાઈન ખસેડવા 
અંગેના દસ્િાવેજો િરીકે અરજદારે શ્રી કુણાલભાઈ ડી. મોરડીર્ા દ્વારા ભરપાઈ કરવામા ંઆવેલ રકમ 
રૂ.૫૮૫૦/- ની રસીદ ન.ં૦૪૭૪૩૮ િા.૦૭.૦૩.૨૦૧૨ ની નકલ રજૂ કરી. અન્ર્ કોઈ દસ્િાવેજો રજૂ 
કરેલ નથી. સામાવાળા પણ સદર ભરપાઈ કરેલ રકમ અંગે વીજલાઈન સ્થળ ફેરફાર અંગેના કોઈ 
દસ્િાવેજી પરુાવા રજૂ કરી શકેલ નથી. 

 અરજદાર પ્લોટ ન.ં૧૬૫ વર્ય ૨૦૧૫ થી ધરાવે છે િેમ અરજદારે જણાવેલ છે િથા સદર 
વીજલાઈનને ખસેડવાની અરજી અન્વરે્ ભરપાઈ કરેલ રકમની પહોંચ અરજદારે રજૂ કરી. સદર 
વીજ લાઈનને વર્ય ૨૦૧૫ મા ં પ્લોટ ન.ં૧૬૫ મા ં અરજદારની સમંતિ વગર ખસેડલે છે અને 
વીજથાભંલો ઉભો કરેલ છે િે મજુબની રજૂઆિ અરજદાર કરી રહલે છે. સદર બાબિે હર્ાિ 
વીજલાઈનનો થાભંલો વર્ય ૨૦૧૫ મા ં N.A. થર્ેલ જી.આઈ.ડી.સી. પ્લોટમા ં નાખંી વીજલાઈન 
સામાવાળા દ્વારા સ્થાતપિ કરવામા ંઆવેલ છે, િે વાિને સમથયન મળતુ ંનથી.  
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 અરજદાર એક બાજુ વર્ય ૨૦૧૫ મા ંભરપાઈ કરેલ રકમને વીજલાઈન સ્થળફેર માટેની રકમ ભરપાઈ 
કરેલ હોર્ િેમ ગણીને વીજલાઈનને ખસેડવા માટે સામાવાળાને રજૂઆિ કરે છે િથા િે જ 
વીજલાઈનન ેજી.આઈ.ડી.સી. મા ંઆવલે પ્લોટ ન.ં૧૬૫ મા ંસામાવાળા દ્વારા વીજથાભંલો ઉભો કરીને 
સ્થળફેર (વીજલાઈન માગય) પરરવિયન કરાવે છે. હાલની ફરરર્ાદમા ં તનવેદન દ્વારા જણાવે છે કે 
સામાવાળા દ્વારા અરજદારની પવૂય સમંતિ વગર સદર હર્ાિ વીજલાઈનનો થાભંલો પ્લોટ ન.ં૧૬૫, 
જી.આઈ.ડી.સી.મા ંસામાવાળા દ્વારા ઉભો કરવામા ંઆવેલ છે. આમ, અરજદાર હર્ાિ વીજલાઈનના 
જે િ ેવખિે કરારે્લ સ્થળફેર અંગે વાકેફ હોવા જોઈએ િેમ જણાર્ છે. જે િ ેવખિે હર્ાિ વીજલાઈન 
સ્થળફેર માટે અરજદારની અરજી પરત્વે સામાવાળા દ્વારા સ્થળ પર વીજલાઈન માગય પરરવિયન અથ ે
માપણી પણ કરવામા ંઆવલે હશ ેઅને joint survey મજુબ જ અરજદારને જે િે વખિની હર્ાિ 
વીજલાઈનનુ ંસ્થળ ફેરફાર અંગેનુ ંઅંદાજપત્ર પાઠવવામા ંઆવેલ હશે, જે અરજદાર દ્વારા ભરપાઈ 
કરવામા ંઆવેલ હશે િેમ જણાર્ છે. આમ, સદર સજંોગોમા ંઅરજદારની હાલની રજૂઆિ પરત્વે 
ઉપસ્સ્થિ કરવામા ંઆવલે પ્રશ્ન - કે પ્લોટ ન.ં૧૬૫ જી.આઈ.ડી.સી.મા ંહર્ાિ વીજલાઈનનુ ંસ્થળફેર 
સામાવાળા દ્વારા થાભંલો ઉભો કરીને કરવામા ંઆવલે છે - િ ેવાિ સ્વીકારી શકાર્ િેમ નથી.  

૪.૩. અરજદારે પેરા ન.ં૨.૬ મા ંદશાયવ્ર્ા મજુબ સદર વીજલાઈનમા ંએક મજૂરને અકસ્માિ નડલે હોઈ, 
હર્ાિ વીજલાઈન ખસેડવા સામાવાળાને િા.૧૦.૦૭.૨૦૧૮ ના રોજ અરજી નોંધાવેલ જેમા ં
સામાવાળા દ્વારા ૬૩૫ મીટર વીજલાઈનને માગય પરરવિયન હઠેળ ફેરફાર કરવા અંગેનુ ં
રૂ.૬,૩૯,૫૧૩/- નુ ંઅંદાજપત્ર પાઠવવામા ંઆવેલ છે. સદર અંદાજપત્રની રકમ ખબૂ જ વધારે હોઈ, 
અરજદારે હાલની રજૂઆિ કરેલ છે.  

 પેરા ન.ં૨.૯ મા ં અરજદારે કરેલ મદુ્દા પરત્વે કોઈ દસ્િાવેજી પરુાવા કે ઓવરહડે વીજલાઈનને 
અન્ડરગ્રાઉન્ડ કેબલ દ્વારા સ્થાતપિ કરવા અંગેની માગયદતશિકા/પત્ર રજૂ કરેલ નથી. 

૪.૪. અરજદારે િેઓના પ્લોટમાથંી પસાર થિી વીજલાઈનને અન્ડરગ્રાઉન્ડ કેબલ દ્વારા પ્લોટમાથંી પસાર 
કરવા અથે ૧૨૦ મીટર લબંાઈની વીજલાઈન નાખંવી પડ ેિેમ જણાવીને િે અંગનેો ખચય ભરપાઈ 
કરવા િૈર્ારી દશાયવેલ છે, જે અંગે સામાવાળા વીજકંપની દ્વારા સદર ખેિીવાડી ફીડરની વીજલાઈન, 
જે ઓવરહડે નેટવકયની હોઈ અન્ડરગ્રાઉન્ડ કેબલ નેટવકયને અરજદારના પ્લોટમાથંી પસાર કરવા અથે 
િાતંત્રક કારણો રજૂ કરી વાધંો ઉઠાવવામા ંઆવેલ છે.  

૪.૫. સામાવાળા દ્વારા જી.આઈ.ડી.સી. તવસ્િારમા ંરસ્િાને સમાિંર વીજલાઈનની દરખાસ્િ XLPE cable  
મજુબની િૈર્ાર કરીને હર્ાિ 11KV ઓવરહડે ફીડર (ખેિીવાડી ફીડર) ને માગય પરરવિયન હઠેળ 
અરજદારના પ્લોટમાથંી ખસેડવા અથે િૈર્ાર કરી મજૂંરી મેળવીને અરજદારને અંદાજપત્ર પાઠવવામા ં
આવેલ છે.  

 સામાવાળા દ્વારા સદર વીજલાઈન ખસેડવા અંગ ેઅન્ર્ તવકલ્પ અથે અરજદારને સાથે રાખીને સ્થળ 
િપાસ પણ કરવામા ંઆવલે છે. ફોરમના હકુમ અન્વરે્ પણ સામાવાળા દ્વારા સદર બાબિે અરજદારને 
સાથે રાખી વધ ુએક વખિ વીજલાઈન ફેરફાર કરવા અથે તવકલ્પ શોધવા પ્રર્ત્ન કરવામા ંઆવેલ 
છે. અરજદારના પ્લોટની આસપાસમા ંસ્થાતપિ વીજલાઈનોના કારણે હર્ાિ વીજલાઈનને સ્થળફેર 



  Case No.87/2019 

  Page 6 of 6 
 

કરવા અથે અન્ર્ વીજલાઈનના ક્રોસીંગ કરવા પડ ેિેમ છે, જે જોખમયકુ્િ છે અને  વીજ અકસ્માિ 
થવાનો સભંવ પણ રહલે છે, િેમ સામાવાળાએ જણાવેલ છે.   

 સદર સજંોગોને ધ્ર્ાને લેિા ંસામાવાળા દ્વારા જી.આઈ.ડી.સી. તવસ્િારમા ંરસ્િાને સમાિંર વીજલાઈન 
XLPE cable સાથેની દરખાસ્િ િૈર્ાર કરીને મજૂંર કરવામા ંઆવેલ છે, જેના ખચય પેટેની રકમ 
અંદાજપત્રમા ંદશાયવી અરજદારને મોકલવામા ંઆવેલ છે.      

૪.૬. ફોરમ દ્વારા પેરા ન.ં ૩.૭ મા ંનોંધ કર્ાય મજુબ અરજદારની રૂબરૂમા ંસરવે કરી, પ્લોટ ન.ં૧૬૫ મા ં
રહલે વીજલાઈનનો થાભંલો ફેરવવા અંગે િાતંત્રક રીિે શક્િા િપાસી, હકારાત્મક અલભગમ રાખી 
વીજલાઈન અડચણ દૂર કરી અરજદારના પ્રશ્નનુ ંતનરાકરણ કરવા હકુમ કરારે્લ છે. સામાવાળા િથા 
અરજદાર દ્વારા સ્થળ પર વીજલાઈનનો થાભંલો ખસડેવા અંગે સ્થળ િપાસ પણ કરવામા ંઆવેલ 
છે.   

 સામાવાળા દ્વારા નવેસરથી દરખાસ્િ કરી 11KV ખેિીવાડી ફીડરની વીજલાઈનને XLPE cable 

મજુબ મજૂંર કરવામા ંઆવેલ છે. દરખાસ્િ કર્ાય મજુબ 11KV વીજલાઈન જી.આઈ.ડી.સી. 
તવસ્િારના રસ્િાને સમાિંર રીિે ઉભી કરવા નકશામા ં દશાયવેલ છે. 11KV ખિેીવાડી ફીડરના 
Location No. VAR/BCW/3 to Location No.VAR/SS/BCW/10/AG વચ્ચ ે
દરખાસ્િ મજુબ દશાયવેલ વીજલાઈનમા ંરસ્િાના ક્રોસીંગ િથા અન્ર્ વીજ લાઈનના ક્રોસીંગમા ંXLPE 

cable/AB conductor હઠેળ વીજલાઈન સ્થાતપિ કરવા અંગે િેમજ ઓવરહડે કન્ડક્ટર 
મજુબ open 11KV line અંગેની દરખાસ્િને તવચારણા હઠેળ આવરીને િાતંત્રક દ્રફટટએ િેમજ 
સલામિીના ંધોરણોને ધ્ર્ાને લઈ વીજલાઈનને મજૂંર કરવામા ંઆવે િો અરજદારની હાલની 
ફરરર્ાદમા ંહર્ાિ વીજલાઈનની સલામિીને ધ્ર્ાને લઈ, અંદાજપત્રના પ્રશ્ન અંગેનુ ંતનરાકરણ 
ન્ર્ાતર્ક ધોરણે લાવી શકાર્.  

 આથી સામાવાળાને સલૂચિ કરવામા ંઆવે છે કે ઉપયુયક્િ દશાયવેલ શક્િાને ધ્ર્ાને લઈ, 
હર્ાિ વીજ માળખાનુ ં િથા નવા મજૂંર કરવામા ંઆવનાર વીજ માળખાના સલામિીના ં
ધોરણોની તનરદિટટ જોગવાઈઓને ધ્ર્ાને લઈ વીજલાઈન સ્થળફેર અંગેની દરખાસ્િને મજૂંર 
કરી અરજદારને અંદાજપત્ર પાઠવવુ.ં    

૪.૭. આ રીિે ઉપયુયક્િ પેરા ન.ં ૪.૬ મજુબ હકુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૮. ખચય અંગ ેકોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૯. અરજદારની અરજી/રજૂઆિ આ સાથે ફેંસલ કરવામા ંઆવે છે. 
   
         (રદલીપ રાવલ) 
         તવદ્યિુ લોકપાલ 
          ગજુરાિ રાજ્ર્, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
િા.૨૪.૧૦.૨૦૧૯.  


