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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 
કેસ િ.ં૧૨૪/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી હરીશભાઈ વિરમભાઈ સાદીયા 
   કડીયા પ્લોટ, શેરી ન.ં૨, ઠે. િણકરિાસ, પોરબદંર-૩૬૦૫૭૫.    

રજૂઆત કરિાર: શ્રી હરીશભાઈ વિરમભાઈ સાદીયા 
વિરૂધ્ધ 

સામાિાળા : નાયબ ઈજનેર, 
પવિમ ગજુરાત િીજ કંપની લલવમટેડ, 
ઉદ્યોગનગર પેટા-વિભાગીય કચેરી, પોરબદંર-૩૬૦૫૭૫. 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી આર.એ.કારાિધરા, નાયબ ઈજનેર, પીજીિીસીએલ, પોરબદંર.   
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત િીજ કંપની લલવમટેડ, રાજકોટના ગ્રાહક ફરરયાદ વનિારણ ફોરમની 
ફરરયાદ ન.ં ૧૧/ક્િા.૦૩/૨૦૧૭-૧૮ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૯૩૫૩ તા.૦૭.૧૧.૨૦૧૭ 
ના હકુ્મથી નારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના કેસ રજીસ્ટરે 
દાખલ કરી કેસ ન.ં૧૨૪/૨૦૧૭ થી નોંધેલ છે. આ કેસની સનુિણી તા.૨૧.૧૨.૨૦૧૭ના રોજ 
રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. સનુિણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર કડીયા પ્લોટ, શેરી ન.ં૨, ઠે. િણકરિાસ, પોરબદંર ખાતે રહણેાકં ધરાિે છે. શેરીનો 

રસ્તો ૧૨ ફુટનો હતો. સદર શેરીના રસ્તા પર સામાિાળા દ્વારા િીજ કંપનીનો થાભંલો ઉભો 
કરિામા ંઆિેલ છે, અને સદર થાભંલા માટે લોખડંનો તાણીયો પણ રોડ પર આિેલો છે, જે 
કારણોસર શેરીનો ૧૨ ફુટનો રસ્તો માત્ર ૬ ફુટનો થઇ જિા પામેલ છે. 

૨.૨. સદર શેરીમા ંઆિેલ બે થાભંલાના કારણે રસ્તો સાકંડો બની ગયેલ હોઇ, શેરીમા ંિસતા 
લોકોને પારાિાર હાલાકી થાય છે તેમજ િાહનો લઇ જિા-લાિિામા ંમોટી મશુ્કેલી પડ ેછે 
તેમજ અકસ્માત થિાની શક્યતા િધી જાય છે. લોખડંનો થાભંલો હાલ બધં હાલતમા ંબીન 
ઉપયોગી હોઇ દુર કરિા માટે તેમજ રાહદારી અને િાહન ચાલકોને નડતરરૂપ ન થાય તે 
મજુબ સ્થળફેર કરિા અરજદારે અરજી કરેલ, જેને સામાિાળા તથા ફોરમ દ્વારા નકારિામા ં
આિેલ છે.  
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૨.૩. અરજદારે સનુિણીના અંતે સદર િીજ-પોલ તથા લોખડંનો  થાભંલો ખસેડિા માટે વિનતંી 
કરી. 

૩.૦. સનુિણી દરમ્યાન સામાિાળાએ નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧.  અરજદારે, પોરબદંર ખાતે કડીયા પ્લોટ, િણકર િાસ, શેરી ન.ં૨ મા ંલોખડંનો થાભંલો નડતર 

રૂપ હોઈ દૂર કરિા અરજી કરેલ છે. સામાિાળાએ જણાિેલ કે સદર સ્થળ પર લોખડંનો 
થાભંલો જે ઉભો કરેલ છે તે તાવંત્રક દૃષ્ટટએ બરાબર રીતે આશરે ૧૨ થી ૧૫ િર્ષ અગાઉ ઉભો 
કરેલ છે. સદર થાભંલો િાહનોની અિર જિર માટે નડતરરૂપ નથી. 

૩.૨. સામાિાળાએ સદર િીજ થાભંલો જયા ંઉભો કરેલ છે તેના અલગ અલગ બાજુના ફોટા રજૂ 
કરી જણાિેલ કે સદર થાભંલો રસ્તાની બાજુમા ંઉભો કરેલ છે, તથા કોઈ રીતે નડતરરૂપ 
નથી.    

૩.૩. આ શેરીમા ંસદર લોખડંના થાભંલાની સામે એક જૂનો સીમેન્ટનો થાભંલો હતો જેને શ્રી મરુૂભાઈ 
કેશિભાઈ ખરાની અરજી સદંભે  અંદાજે સાત ફૂટ દૂર ખસેડી આપેલ છે. આમ શ્રી મરુૂભાઈની 
તથા શેરીના રહિેાસીઓની ફરરયાદ દૂર કરિામા ંઆિેલ. હાલમા ંસદર લોખડંનો થાભંલો 
આ શેરીના અન્ય કોઈપણ રહિેાસીને નડતરરૂપ  નથી. 

૩.૪. અરજદારની તા. ૦૯.૧૦.૨૦૧૭ ની અરજી સદંભે સામાિાળા િીજ કંપની દ્વારા સદર સ્થળ 
પર મલુાકાત લઈને ખરાઈ કરિામા ંઆિેલ છે. અરજદારનુ ંમકાન સદર લોખડંના િીજ 
થાભંલાથી આશરે ૧૫૦ થી ૨૦૦ મીટરના અંતરે આિેલ છે, તેમજ આ શેરીમા ંતેઓની અિર 
જિર માટે રસ્તો આિેલ નથી કે દરિાજો નથી. તેઓ બાજુની શેરીમાથંી અિર જિર કરે છે.  

૩.૫. સદર લોખડંનો થાભંલો જે શેરીમા ંહાલ છે તયા ંરસ્તો ૧૨ ફૂટ પહોળો છે. આમ સદર થાભંલો 
િાહનોની અિર જિર માટે કોઈ પણ રીતે નડતરરૂપ નથી.  

૩.૬. િધમુા ં સદર લોખડંનો થાભંલો િીજ લાઈનના છેલ્લા થાભંલા માટે તાણીયા તરીકે ટેકો 
આપિાનુ ંકામ કરે છે. જો સદર થાભંલાને કાઢિામા ંઆિે તો િીજ લાઈનને ટેકો આપિા 
માટે નિો તાણીયો લગાિિો પડ ેકે થાભંલો ઉભો કરિો પડ.ે આ શેરીના અન્ય મકાન પાસે 
થાભંલો ઉભો કરિા અંગે મકાનના માલલક શ્રી લક્ષ્મણભાઈ મેઘજીભાઈ દ્વારા િાધંો ઉઠાિિામા ં
આિેલ, જે બાબત અરજદારની હાજરીમા ંસ્થળ તપાસ દરમ્યાન ધ્યાને આિેલ. આમ િીજ 
લાઈનના છેલ્લા થાભંલાને ટેકા માટે ઉભો કરેલ લોખડંનો થાભંલો કોઈને નડતરરૂપ નથી. 
સદર બાબત અંગે અરજદારની રૂબરૂમા ંસ્થળ તપાસ પણ કરિામા ંઆિેલ, તેમજ તે અંગે 
અરજદાર મારહતગાર છે.  

૩.૭. તાવંત્રક કારણોસર અરજદારની રજૂઆત મજુબ સદર લોખડંનો થાભંલો હટાિિો/દૂર કરિો 
રહતાિહ નથી.    
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::ચકુાદો::: 
૪.૦. સનૂાિણી દરમ્યાન અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાિાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલા 

દસ્તાિેજી પરુાિાઓને આધારે નીચે મજુબના વનણષય ઉપર આવુ ંછ.ં 
૪.૧. અરજદારે પેરા ન.ં૨.૧ મા ંદશાષવ્યા મજુબનો સદર લોખડંનો થાભંલો રસ્તામા ંઅિર જિર 

માટે નડતરરૂપ હોઈ ખસેડિા/દૂર કરિા રજૂઆત કરેલ છે. સામાિાળાના જણાવ્યા મજુબ 
સદર થાભંલો િીજ લાઈનના થાભંલાને ટેકનીકલ સપોટષમા ંઉભો કરિામા ંઆિેલ છે, જે દૂર 
કરિાથી િીજ લાઈનના થાભંલાને મળિાપાત્ર ટેકનીકલ સપોટષ મળી શકે તેમ નથી. િીજ 
લાઈનના સલામતીના કારણોસર સદર િીજ થાભંલો દૂર કરિો રહતાિહ નથી. સામાિાળાના 
જણાવ્યા મજુબ સદર થાભંલો રસ્તાની બાજુમા ંહોઈ, શેરીના િાહન ચાલક માટે કે બીજી રીતે 
કોઈને નડતરરૂપ નથી.   

૪.૨. સદર િીજ  થાભંલો ખસેડિા અંગેની અરજી અન્િયે સામાિાળાની કાયષિાહી દરમ્યાન પેરા 
ન.ં ૩.૬ મા ંદશાષવ્યા મજુબ શેરીના રહીશો દ્વારા આ અંગ ેિાધંો પણ રજૂ કરેલ છે. આમ સદર 
િીજ થાભંલો ખસેડિા અંગે િાધંા રજૂ થયેલ છે. તેમજ િીજ થાભંલો ખસેડિા માટેની 
કામગીરી માટે કરિા પડતા ખચષ અંગે અરજદાર મૌન રહલે છે. 

૪.૩. િીજ લાઈનની માળખાકીય સવુિધા તથા તેની મરામતની કાયષિાહી મજુબ સામાિાળા દ્વારા 
સતત િીજ પરૂિઠો પરૂો પાડિા અંગેની જોગિાઈ પ્રસ્થાવપત થયેલ છે.    

4.4. The construction, operation and maintenance of the distribution line 

shall be carried out strictly in accordance with the Indian Electricity 

Rules,1956, and the safety standards as may be in force from time 

to time according to the Section 53 of Electricity Act,2003. 

૪.૫. ઉપર્ુષક્ત અિલોકનના આધારે, િીજ લાઈનની સલામતી તેમજ િીજ લાઈનના મરામત 
અંગેના ંતાવંત્રક કારણોસર, અરજદારની િીજ થાભંલો ખસેડિાની/ દૂર કરિાની રજૂઆત 
મજૂંર કરી શકાય નહીં. ફોરમનો હકુમ સ્સ્િકાયષ છે.      

૪.૬. આથી આ રીતે પેરા ન.ં૪.૫ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૭. ખચષ અંગ ેકોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૮. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
    
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૦૮.૦૧.૨૦૧૮.  


