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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૪૩/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી ઘિશ્યામભાઈ પિુાભાઈ જીંજાળા 
   આહિર જ્ઞાવતિી િાડી સામે, તત્િજ્યોવત રોડ, 
   રાજુલા. જી. અમરેલી.   
   
રજૂઆત કરિાર: શ્રી હદપકભાઈ ઘિશ્યામભાઈ જીંજાળા 
  

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : કાયયપાલક ઈજિેર, 

પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
વિભાગીય કચેરી, સાિરકંુડલા-૩૬૪૫૧૫. જી. અમરેલી.    

 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી કે.ડી.વિિામા, િાયબ ઈજિેર, 

પીજીિીસીએલ, ગ્રા્ય પેટા-વિભાગીય કચેરી, રાજુલા     
 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, ભાિિગર ગ્રાિક ફહરયાદ વિિારણ ફોરમિી 

ફહરયાદ િ.ં ૩૩૧/૨૦૧૬-૧૭ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૨૧૨૦ તા.૨૦.૦૪.૨૦૧૭ િા હકુમ 
સામે અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
િ.ં૪૩/૨૦૧૭ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા. ૨૦.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિી. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર રાજુલા તાલકુાિા મોજે િાિા રીંગણીયાળા ખાતે સરિે િ.ં૨૮ પૈકીિી ખેતી વિષયક 

જમીિ ધરાિે છે. સદર જમીિમા ંઆિેલ િીજ લાઈિિે ખસેડિા માટે અરજદારે સામાિાળાિે 
અરજી કરેલ છે. સદર અરજીિા અનસુધંાિે સામાિાળા દ્વારા રૂ.૭૬૭૮૩/- નુ ં અંદાજપત્ર  
ભરપાઈ કરિા અરજદારિે જણાિિામા ંઆિેલ િતુ.ં સદર અંદાજપત્રથી િારાજ થઈ અરજદારે 
સામાિાળા િીજ કંપિીિા ફોરમ સમક્ષ ફહરયાદ દાખલ કરેલ. ફોરમ દ્વારા આ અંગે સિાનભુવુત 
પિૂયક વિચાર કરિાિા બદલે સામાિાળા દ્વારા આપિામા ંઆિેલ અંદાજપત્રિી રકમ ભરપાઈ 
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કરિાિો હકુમ કરિામા ંઆિેલ, જેથી િારાજ થઈ અરજદારે િાલિી સદર રજૂઆત વિદ્યતુ 
લોકપાલ સમક્ષ કરેલ છે. 

૨.૨. અરજદારે સામાિાળાિી િીજ કચેરીમા ંસદર સરિે િબંરિાળી જમીિમા ંિીલગીરીનુ ંિાિેતર 
કરતા ંપિલેા ંલેલખતમા ંરજૂઆત કરેલ િતી, જેમા ંસામાિાળા દ્વારા ૯ મહિિા સધુી કોઈપણ 
જાતિો જિાબ અરજદારિે આપિામા ં આિેલ િિીં, જેથી અરજદારે સદર જમીિમા ં
િીલગીરીનુ ંિાિેતર કરી હદધેલ, અિે િાલમા ંસદર િીલગીરીિા ંવકૃ્ષિી ઉંચાઈ ૧૨થી૧૩ ફૂટ 
થઈ જિા પામેલ છે, જે કારણોસર સદર જમીિમાથંી પસાર થતી િીજ લાઈિ તાત્કાલલક 
ખસેડિી પડ ેતેમ છે. 

૨.૩. અરજદાર એક સામાન્ય ખેડતૂ છે અિે તેિી આજીવિકા ખેતી  પર વિભયર છે. સામાિાળા દ્વારા 
આપિામા ંઆિેલ િીજ લાઈિ ખસેડિા અંગેનુ ં અંદાજપત્ર અરજદાર કોઈપણ સજંોગોમા ં
ભરિા સક્ષમ િથી. જેથી સદર અંદાજપત્રિે માડંિાળ કરિા અરજદારે વિિતંી કરી.  

૨.૪. અરજદારિી સદર જમીિમાથંી પસાર થતી િીજલાઈિ ૨૫ િષય જૂિી છે જેનુ ં સમારકામ 
સામાિાળા દ્વારા ક્યારેય કરિામા ંઆિેલ િથી. સદર િીજલાઈિિા સમારકામિી જિાબદારી 
સામાિાળાિી છે, જે સજંોગોમા ંઅંદાજપત્રિી રકમ ભરિાિી જિાબદારી અરજદારિી બિતી 
િથી.  

૨.૫. સામાિાળા દ્વારા સદર િીજલાઈિનુ ંસમારકામ તથા મરામત અંગે જે વિગતો દર્ાયિેલ છે તે 
તદ્દિ ખોટી િકીકત છે. સામાિાળા દ્વારા કોઈપણ િીજલાઈિિા સમારકામિી કાયયિાિી 
કરિામા ંઆિેલ િથી. 

૨.૬. અરજદારનુ ંખેતી વિષયક િીજ જોડાણ સરિે િ.ં૨૮ માથંી સરિે િ.ં૩૦ મા ંસ્થળફેર કરિામા ં
આિેલ તે િખતે સામાિાળાએ અંદાજપત્રમા ંિીજલાઈિ અંગેિી પરૂી રકમ િસલૂ કરેલ. સદર 
િીજલાઈિિી કામગીરીમા ંટ્રાન્સફોમયર સેન્ટર ઉપર જૂિા ડી.ઓ. ફયઝુ લગાિિામા ંઆિેલ, 
જે બદલિા અંગે પણ અરજદારે સામાિાળાિે રજુઆત કરેલ, પરંત ુઆજ હદિ સધુી સામાિાળા 
દ્વારા ડી.ઓ. ફયઝુ બદલિામા ંઆિેલ િથી.  

૨.૭. અરજદારે  તા.૦૩.૦૬.૨૦૧૬ િા રોજ સદર િીજલાઈિ ખસેડિા અંગે સામાિાળાિે અરજી 
કરેલ જેમા ં૯ મહિિા બાદ સામાિાળા દ્વારા અંદાજપત્ર આપિામા ંઆિેલ છે, જે સામાિાળાિી 
ગભંીર પ્રકારિી ભલૂ છે. અરજદારિી સદર સરિે િબંર િાળી ૧૨ િીઘા જમીિમાથંી િીચે 
જણાિેલ ચાર િીજલાઈિ પસાર થાય છે. 

      (૧) રાજુલા-ચારોડીયા. 
 (૨) શ્રી દુલાભાઈ ભરૂાભાઈિી િાડીમા ંઆપિામા ંઆિેલ િીજ જોડાણિી લાઈિ. 
 (૩) શ્રી રામકુભાઈ િીરાભાઈ દરબારિી િાડીમા ંઆપિામા ંઆિેલ િીજ જોડાણિી  
                 લાઈિ. 
 (૪) અરજદારિા કિૂા પર આિેલ િીજ જોડાણિી લાઈિ.  
 આમ, અરજદાર તેઓિી જમીિમા ંિાિેતર કરે ર્કે તેિી પહરસ્સ્થવતમા ંિથી.  
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૨.૮. ફોરમ સમક્ષિી સિુિણી દર્યાિ સદર િીજલાઈિ ખસેડિા અંગે તેમજ સદર િીજલાઈિનુ ં

અંદાજપત્ર સામાિાળા દ્વારા ઘણા લાબંા સમય બાદ આપિામા ં આિેલ, તેમજ િાલનુ ં
િીજલાઈિ ખસેડિા અંગેનુ ંઅંદાજપત્ર અરજદાર ભરપાઈ કરી ર્કે તેમ િથી તેમ જણાિેલ 
િોિા છતા ંફોરમ દ્વારા અરજદારિી ઉપેક્ષા કરી અંદાજપત્રિી રકમ ભરપાઈ કરિા હકુમ કરેલ 
છે, જે દ્વારા અરજદારિે અન્યાય થયેલ છે. 

૨.૯. અરજદારે િીચે મજુબિી માગંણી કરી. 
 (૧) ફોરમિો તા. ૨૦.૦૪.૨૦૧૭ િો હકુમ રદ્દ કરિો. 
 (૨) અરજદારિી જમીિમાથંી પસાર થતી િીજલાઈિ ફેરિિા સામાિાળાિે હકુમ કરિો. 
 (૩) અરજદારિી જમીિમા ંિાિેલ વકૃ્ષ જે જમીિમાથંી પસાર થતી િીજલાઈિ સાથે 
                 ર્ોટય  સહકિટ જેિા અકસ્માત થિાિો સભંિ છે તે માટે જિાબદાર સામાિાળા રિરેે્.    
૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર રાજુલા તાલકુાિા મોજે િાિા રીંગણીયાળા ખાતે સરિે િ.ં૨૮ પૈકીિી ખેતી વિષયક 

જમીિ ધરાિે છે. સદર સરિે િબંર િાળી જમીિમાથંી 66 KV રાજુલા સબ-સ્ટેર્િમાથંી પસાર 
થતી 11 KV ચારોડીયા ખેતીિાડી હફડરિી મેઈિ િીજલાઈિ પસાર થાય છે. સદર િીજલાઈિ 
િષય ૧૯૯૦ મા ંસ્થાવપત કરિામા ંઆિેલ િતી. સદર હફડરમાથંી પસાર થતી ટેપલાઈિ પણ 
અરજદારિા ખેતરમાથંી પસાર થાય છે. 

 11 KV ચારોહડયા ખેતીિાડી હફડરમાથંી અરજદારિે સદર જમીિમા ંખેતી વિષયક િીજ જોડાણ 
આપિામા ંઆિેલ છે, જેિી એલ.ટી. િીજલાઈિ પણ અરજદારિા ખેતરમાથંી પસાર થાય છે. 
સદર એલ.ટી. લાઈિમાથંી અન્ય એક ગ્રાિકિે િીજ જોડાણ એલ.ટી. લાઈિ ઉભી કરીિે 
આપિામા ંઆિેલ છે. સદર િીજલાઈિિો િકર્ો સામાિાળા દ્વારા રજૂ કરિામા ંઆિેલ. 

૩.૨. અરજદાર દ્વારા તા.૦૩.૦૬.૨૦૧૬ િા રોજ રાજુલા ગ્રા્ય પેટા-વિભાગીય કચેરી ખાતે અરજી 
કરી જાણ કરિામા ંઆિેલ કે તેઓિા ખેતરમાથંી પસાર થતી િીજલાઈિિી િીચે િીલગીરીિા 
વકૃ્ષનુ ંિાિેતર કરિાનુ ં િોઈ સદર િીજલાઈિ ખસેડી આપિા અથિા કેબલ િાયર િાખી 
આપિા જાણ કરેલ.  

 સામાિાળા દ્વારા અરજદારિી સદર અરજી અન્િયે પત્ર િ.ં ૨૧૦૫ તા.૨૦.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ 
અરજદારિે રૂ. ૭૬૭૮૩/- નુ ંઅંદાજપત્ર પાઠિિામા ંઆિેલ અિે જાણ કરિામા ંઆિેલ કે 
અંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરપાઈ કયાય બાદ સદર િીજ લાઈિ ફેરિી આપિા અંગેિી કાયયિાિી 
કરિામા ં આિરે્. અરજદારિે આપિામા ં આિેલ અંદાજપત્રમા ં િિી ઉભી કરિાપાત્ર 
િીજલાઈિિો ખચય આકારિામા ંઆિેલ, જેમા ં દુરસ્ત કરિાપાત્ર િીજલાઈિિો ખચય મજરે 
આપીિે અંદાજપત્ર પાઠિિામા ંઆિેલ.    

૩.૩. અરજદાર દ્વારા અંદજપત્રિી રકમ ભરપાઈ કરિામા ંઆિેલ િ િોિાથી તેઓિી અરજી મજુબ 
િીજલાઈિ ખસેડિાિી કાયયિાિી કરિામા ંઆિેલ િથી. 
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૩.૪. અરજદારિી તા. ૦૩.૦૬.૨૦૧૬ િી અરજી અન્િયે તેઓિા ખેતરમાથંી પસાર થતી િીજલાઈિ 

ખસેડિા માટેિો ખચય અરજદારે ભરપાઈ કરિાિો રિરેે્ તેિી માહિતી રૂબરૂ આપિામા ંઆિેલ, 
પરંત ુજે તે સમયે અરજદાર દ્વારા આિા કોઈપણ ખચયિી રકમ ભરિા અંગે મૌલખક ઈન્કાર 
કરેલ. સદર બાબતિો ઉલ્લેખ અરજદાર દ્વારા ફોરમ સમક્ષિી તા.૧૪.૦૩.૨૦૧૭ િી ફહરયાદમા ં
પણ કરિામા ંઆિેલ છે.  

૩.૫. અરજદારિા ખેતરમાથંી પસાર થતી 11 KV ચારોહડયા ખેતીિાડી હફડરિી મેઈિ લાઈિ આર્રે 
૨૫ િષય જૂિી છે. સદર િીજલાઈિમા ંસતત િીજ પરૂિઠો મળે રિ ેતે િતેસુર િીજલાઈિનુ ં
સમારકામ કરિામા ંઆિે છે. જ્યા ંસધુી સદર િીજલાઈિ અન્યત્ર ખસેડિામા ંિ આિે ત્યા ં
સધુી સદર િીજલાઈિિે કોઈપણ િડતરરૂપ બાધંકામ કે વકૃ્ષ ઉછેરિાિી કામગીરી થઈ ર્કે 
િિીં, તેમ છતા ંઅરજદાર દ્વારા તેઓિા જણાવ્યા મજુબ, સદર માહિતીથી જાણકાર િોિા છતા,ં 
સામાિાળાિે એક  અરજી આપી સદર વકૃ્ષોનુ ંિાિેતર ખેતીિાડી િીજલાઈિિે િડતરરૂપ થાય 
તે રીતે કરિામા ંઆિેલ છે. અરજદારે ભવિષ્યિી પહરસ્સ્થતીિો વિચાર કયાય વસિાય મિસ્િી 
રીતે િીજલાઈિિી િીચે વકૃ્ષો ઉછેરેલ છે જેિા કારણે ભવિષ્યમા ંજો કોઈ િીજ અકસ્માત થાય 
તો તે અંગે થિા પાત્ર સભંવિત દુઘયટિા અંગે સપંણૂય જિાબદારી અરજદારિી બિે છે. 

૩.૬. સામાિાળા દ્વારા સદર િીજલાઈિિે સલંગ્િ જરૂરી મરામતિી કામગીરી સમયાતંરે કરિામા ં
આિે છે. છેલ્લા એક િષય દર્યાિ સમારકામિી કામગીરી િીચે મજુબ કરિામા ંઆિેલ છે. 

 પોલ સીધા કયાય:               ૬.  ઘાય ફીટ કરી:       ૨. 
 િીજ લાઈિિા ગાળા ખેંચ્યા:   ૬.  િિા જ્પર કયાય:    ૮.        
 ૩.૭. ગ્રાિક ફહરયાદ વિિારણ ફોરમ, ભાિિગર દ્વારા અરજદારિે સદર િીજલાઈિ ખસેડિા અંગે 

આપિામા ંઆિેલ અંદાજપત્ર ભરપાઈ કયાય બાદ િીજલાઈિ ખસેડિાિી કામગીરી થઈ ર્કે 
તે મજુબિો હકુમ કરિામા ંઆિેલ છે. આમ સામાિાળાિી કાયયિાિી વિયમોનસુારિી છે.  

 
:::ચકુાદો::: 

૪.૦. સિૂિણી દર્યાિ અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાિાળાિી રજૂઆત અિે રજૂ કરાયેલા 
દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણયય ઉપર આવુ ંછં. 

૪.૧. અરજદારિી જમીિ સરિે િ.ં૨૮પૈકી મોજે ગામ િાિા રીંગણીયાળા માથંી પસાર થતી લાઈિિે 
ખસેડિા અરજદારે તા. ૦૩.૦૬.૨૦૧૬ િા રોજ સામાિાળા િાયબ ઈજિેર, રાજુલાિે લેલખત 
અરજી કરેલ છે. અરજીમા ંજણાવ્યા મજુબ સદર લાઈિિી િીચે વિલગીરીિા વકૃ્ષોનુ ંિાિેતર 
કરિાનુ ંછે. સદર વિલગીરીિા વકૃ્ષોનુ ંિાિેતર કયાય બાદ છ માસમા ં૧૨ થી ૧૫ ફુટ ઉંચાઈિો 
વિકાસ થતો િોઈ િીજ લાઈિિા િાયરિી સાથે સપંકય  થિાિી સભંાિિા રિલેી િોઈ, સદર 
લાઈિ સ્થળફેર કરિા અથિા ઈન્સ્યલેુટેડ િાયર િાખી આપિા જાણ કરેલ. અરજદારિી 
અરજીમા ંિધમુા ંદર્ાયિિામા ંઆિેલ કે સદર િીજલાઈિ િષય ૧૯૯૦ િી સાલથી સ્થાવપત 
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કરેલ િોઈ સદર લાઈિનુ ંકોઈ મરામત કામ કરિામા ંઆિેલ િ િોઈ, સદર િીજલાઈિિા 
િાયર િારંિાર ટટૂી જતા િોઈ, આજ હદિ સધુી સદર િીજિાયર બદલિામા ંઆિેલ િથી, 
જેથી સદર િીજલાઈિનુ ંમરામત કામ િિલેી તકે કરી આપિા અરજદારે વિિતંી કરેલ.  

૪.૨. સામાિાળા િાયબ ઈજિેર, રાજુલા ગ્રા્ય પેટા-વિભાગીય કચેરી દ્વારા પેરા િ.ં ૩.૨ મા ંદર્ાયવ્યા 
મજુબ તા.૨૦.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ અરજદારિા ખેતરમાથંી પસાર થતી િીજલાઈિિે ખસેડિા 
અંગેન ુઅંદાજપત્ર આપિામા ંઆિેલ છે, જેિા ંિાણા ંઅરજદારે ભરપાઈ કરેલ િથી. 

૪.૩. પેરા િ.ં ૩.૪ મા ંકરેલ રજૂઆત અન્િયે સામાિાળા દ્વારા સદર િીજલાઈિિે ખસેડિાિી અરજી 
અન્િયે અરજદારિે અંદાજપત્રિા ંિાણા ંભરપાઈ કરિા રૂબરૂમા ંજાણ કરિામા ંઆિેલ.  

૪.૪. પેરા િ.ં૩.૫ મા ંદર્ાયવ્યા મજુબ સામાિાળાિા જણાવ્યા અન્િયે અરજદારિે સદર જમીિમાથંી 
પસાર થતી િીજલાઈિ ખસેડિા અંગે તથા તે અંગેિા અંદાજપત્રિા િાણા ંભરપાઈ કરિા 
અંગે માહિતગાર કરેલ િોિા છતા ં અરજદાર દ્વારા વિલગીરીિા વકૃ્ષોનુ ં િાિેતર સદર 
િીજલાઈિિે િડતર રૂપ થાય તે રીવત કરિામા ંઆિેલ છે. સામાિાળા દ્વારા અરજદારિે સદર 
બાબતે લેલખતમા ંજણાિી િીજલાઈિિી િીચે વકૃ્ષોનુ ંિાિેતર િ કરિા અંગે મહિતગાર કરેલ 
િોય તેિા પરૂાિા રજૂ કરાયેલ િથી. સામાિાળા દ્વારા અરજદારિી તા.૦૩.૦૬.૨૦૧૬િી અરજી 
અન્િયે તા.૨૦.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ િીજલાઈિ ખસેડિા અંગેન ુઅંદાજપત્ર આપિામા ંઆિેલ 
છે.  આમ, સામાિાળા દ્વારા અરજદારિી અરજી બાદ આર્રે િિ માસ બાદ અંદાજપત્ર 
આપિામા ંઆિેલ છે.  

૪.૫. પેરા િ.ં૩.૬મા ંદર્ાયવ્યા મજુબ સદર િીજલાઈિિે સલંગ્િ મરામતિી વિગતો સામાિાળા દ્વારા 
રજૂ કરિામા ંઆિેલ છે જેિી કામગીરી છેલ્લા એક િષયમા ંકરિામા ંઆિેલ છે તેમ જણાિેલ 
છે. અરજદારિા ખેતરમા ંસ્થાવપત િીજલાઈિ/થાભંલાનુ ંમરામતનુ ંકામકાજ સામાિાળા દ્વારા 
કરિામા ંઆિેલ િોય તેવુ ંસ્પષ્ટ જણાત ુ ંિથી. 

4.6. GERC Notification No.10 of 2005 (SoP Regulation) Chapter-III 

(Safety): 

Clause No. 3.1 speaks “The construction, operation and maintenance 

of the Distribution lines shall be carried out strictly in accordance with 

the Indian Electricity Rules,1956 and other safety standards as may 

be in force from time to time according to the Section 53 of the Electricity 

ASct,2003. 

Clause No.3.2 speaks “ The Licensee shall take all necessary actions 

to spread awareness among the consumers for safe usage of the 

electricity. 

4.7. CEA Regulation Measures Relating to Safety & Electricity Supply 

Regulation 2010, Chapter VII speaks about safety requirement for 

overhead line and underground cable and generating stations. 
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 Section 58 : Clearance above ground of the lowest conductor of 

overhead lines: 

 58(3): No conductor of an overhead line including service lines, 

erected elsewhere than along or across any street shall be at a height 

less than-  

(i) For lines of voltage upto and including 11000 
volts, if bare 

 

4.6 metres 

(ii) For lines of voltage upto and including 11000 

Volts, if insulasted 

4.0 metres 

(iii) For lines of voltage exceeding 11000 Volts but 

not exceeding 33KV 

5.2 metres 

 

4.8. Provisions relating to overhead lines is mentioned under Section 68 

and 69 of Electricity Act,2003, where any tree standing or lying near 

overhead line or where any structure of other object has been placed 

in such case Executive Magistrate or authority specified by the 

appropriate Government, may on application cause the tree or object 

to be removed or dealt with as he think fit. 

૪.૯. અરજદારિી િીજલાઈિ ખસેડિા અંગેિી અરજીિા સદંભયમા ં સામાિાળા દ્વારા 
અંદાજપત્ર આપિામા ં આિેલ છે જે વિયમોનસુાર િોઈ, અરજદારે ભરિાપાત્ર છે. 
અરાજદાર સામાિાળાિે િીજલાઈિ ખસેડિાિી અરજી આપી, િીજલાઈિિે િડતરરૂપ 
થાય તેિી કોઈપણ જાતિી કાયયિાિી કરી િા ર્કે. અરજદારિી સદર રજૂઆતિા 
સદંભયમા ંિીજ પરૂિઠો વિકે્ષપ રહિત પરૂો પાડિો તે સામાિાળાિી જિાબદારી છે. પેરા 
િ.ં ૪.૬ મા ંદર્ાયવ્યા મજુબ િીજલાઈિનુ ંમરામત તથા વિભાિ કરિાિી જિાબદારી 
પણ સામાિાળાિી છે. તેમજ પેરા િ.ં ૪.૭ મજુબ િીજ લાઈિિા સલામત અંતરિી 
જાળિણી અંગે પણ સામાિાળાિી જિાબદારી િઠેળ સલૂચત કરેલ છે. સદર સજંોગોમા ં
અરજદારિી િાલિી  રજૂઆત અન્િયે સામાિાળા દ્વારા િીજલાઈિ ખસેડિાિી 
કાયયિાિી તથા િીજલાઈિિે િડતરરૂપ વકૃ્ષોિી િાિણીિા સદંભયમા ં અરજદારિે 
માહિતગાર કરી સભંવિત િીજલાઈિિા પરૂિઠા તથા અકસ્માત િીિારણિી  કાયયિાિી 
કરિામા ં સામાિાળાએ બેદરકારી દાખિેલ િોય તેમ જણાય છે. સદર સજંોગોમા ં
જિાબદાર અવધકારી/કમયચારી દ્વારા ત્િરીત પગલા ં લીધેલ િ િોઈ, અરજદારિી  
િાલિી ફહરયાદિો પ્રશ્ન ઉપસ્સ્થત થયો છે. આથી સામાિાળાિે સલૂચત કરિામા ંઆિેલ 
છે કે જિાબદાર અવધકારી/કમયચારીિી સામે વર્ક્ષાત્મક કાયયિાિી કરે.  
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૪.૧૦. સામાિાળા કાયયપાલક ઈજિેરે તાત્કાલીક સ્થળતપાસ કરાિીિે અરજદારિા ખેતરમાથંી 
પસાર થતી િીજલાઈિ  તથા િીજ પરૂિઠા અંગે સલામતીિા ંધોરણો ધ્યાિમા ંરાખીિે 
િીજલાઈિનુ ંમરામત તેમજ િીજ પરૂિઠાિી િિેંચણી અંગેિી જરૂરી કાયયિાિી કરિી 
જેથી સભંવિત અકસ્માતિે વિિારી ર્કાય.  

૪.૧૧. સામાિાળા દ્વારા આપિામા ંઆિેલ િીજલાઈિિે સ્થળફેર કરિા અંગેનુ ંઅંદાજપત્ર 
અરજદારે ભરિાપાત્ર છે. સામાિાળાિી િીજલાઈિિે િડતરરૂપ વકૃ્ષો તથા તેિી 
ડાળીઓિે ટ્રીમ કરી સલામત િીજ પરૂિઠો પરૂો પાડિા અંગે સામાિાળાએ કાયયિાિી 
કરિી, જેમા ંઅરજદારે સિકાર આપિો.   

 અરજદારિી િીજલાઈિ ખસેડિા અંગેિી તા.૦૩.૦૬.૨૦૧૬ િી અરજીમા ંઈન્સ્યલેુટેડ 
િીજિાયર િાખિાિી રજૂઆત પણ કરિામા ં આિેલ િોઈ, તે અંગે સામાિાળાએ          
ઈન્સ્યલેુટેડ િીજિાયર િાખિા અંગેિી ર્ક્યતા તપાસી પ્રિતયમાિ વિયમો િઠેળ 
સલામતીિા ધારાધોરણો મજુબ કાયયિાિી કરી, તે અંગેનુ ંઅંદાજપત્ર પણ અરજદારિે 
વિકલ્પ સ્િરૂપે પાઠિવુ,ં જેિા ંિાણા ંઅરજદાર દ્વારા ભરપાઈ કરાયા બાદ િીજલાઈિ 
ખસેડિાિી/ ઈન્સ્યલેુટેડ િાયર િાખંિાિી કાયયિાિી િાથ પર લેિી.   

૪.૧૨. આથી આ રીતે પેરા િ.ં ૪.૯, ૪.૧૦ તથા ૪.૧૧ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૧૩. ખચય અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૧૪. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
         
 
                (હદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા. ૨૯.૦૭.૨૦૧૭ 


