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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.ં 102/2018 

અરજદાર : !ી હર%શભાઈ રા*ભાઈ કાપડ.યા 
   0યામ મેડ.કલ એજ6સી, 8ુબેરબાગ પાસે 
   <તુનનગર, મ?વુા-૩૬૪૨૯૦. G. ભાવનગર. 
    

રFૂઆત કરનાર: !ી હર%શભાઈ રા*ભાઈ કાપડ.યા 
 

િવHIધ 
 

સામાવાળા : કાયHપાલક ઈજનેર 
   પિJમ Kજુરાત વીજ કંપની Mલિમટ%ડ 
   િવભાગીય કચેર., મ?વુા-૩૬૪૨૯૦. G.ભાવનગર. 
 

રFૂઆત કરનાર: !ી એચ.એન.શાહ, કાયHપાલક ઈજનેર, પીGવીસીએલ, મ?વુા 
::: રFૂઆત::: 

1.0. અરજદાર%, પિJમ Kજુરાત વીજ કંપની Mલિમટ%ડ, ભાવનગરના Rાહક ફTરયાદ િનવારણ 
ફોરમની ફTરયાદ ન.ં ૨૪૫/૨૦૧૭-૧૮ અ6વયે અપાયેલ ?કુમ [માકં ૪૨૩૫ 
તા.૨૦.૦૯.૨૦૧૮ ના ?\ુમથી નારાજ થઈ અ^ે ર_ૂઆત કર%લ છે. c ર_ૂઆતને આ  
કચેર.ના ક%સ રGdટર% દાખલ કર. ક%સ ન.ં૧૦૨/૨૦૧૮ થી નfધેલ છે. સદર ક%સની hનુવણી 
તા.૨૦.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

2.0. hનુવણી દરiયાન અરજદાર% નીચે jજુબ ર_ૂઆત કર.. 
૨.૧. અરજદાર, તાkકુો મ?વુાના ગામ દ%વળ.યા ખાતે ખેતીવાડ. જમીન ધરાવે છે, cમા ં

ખેતીવાડ.મા ંફ\ત નાTરયેળ.ના ંઝાડ છે. નાTરયેળ.<ુ ંઝાડ ઉપરના ભાગે આશર% ચાર oટ 
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આસપાસ હોય છે. ઝાડની એક બા_ુ પાદંpુ પદંર oટ<ુ ંહોય છે. બqે બા_ુ ગણીએ તો  
^ીસ oટ થાય. અવાર નવાર પવન તથા વાવાઝોડામા ંપાદંડા ંપડ. જતા ંહોય છે.  

૨.૨. સામાવાળા વીજ લાઈનના કામ rગે અરજદાર ખેpતૂનો િવચાર કરતા નથી અને તેઓની 
મરG jજુબ કામ કર% છે. અરજદારના નવા વીજ જોડાણ માટ% અરજદારની ખેતીની 
જમીનના શેઢા પર uા6સફોમHર લગાવીને એલ.ટ.. લાઈનમા ં AB conductor/ક%બલ 
વાયર vારા વીજ જોડાણ આપવા અરજદાર vારા અરજ કરવામા ંઆવી. 

૨.૩. અરજદારની ખેતીવાડ.મા ંનાTરયેળ.<ુ ંવાવેતર છે, cમા ંપદંર Tદવસે પાણી આપવા<ુ ંહોય 
છે, cથી વીજ વપરાશ ઓછો થાય છે. અરજદારના ખેતી િવષયક વીજ જોડાણમા ં૩૦૦ 
મીટર લાઈન x. આપવામા ંઆવે છે. વીજ લાઈનના yzુલા વાયર નાTરયેળ.ના ઝાડ સાથે 
અથડાઈ અકdમાત ન થાય તેમજ સલામતી ના કારણોસર, ખેતરમા ંએલ.ટ.. ક%બલ vારા 
વીજ {રુવઠો આપવા અરજદાર% hચૂવેલ. 

૨.૪. નાTરયેળ.ના ં ઝાડ પરથી નાળ.યેર ઉતારતી વખતે વીજ લાઈનના yzુલા વાયર 
નાTરયેળ.ના ંઝાડ વ}ચેથી પસાર થવાના સજંોગોમા ંઅકdમાત થવાનો સભંવ રહ% છે. 
વ~મુા ંસામાવાળા વીજ કંપનીને વીજ લાઈનની મરામત કરવામા ં તેમજ નાTરયેળ.ના 
ઝાડના ંપાદંડા ંતેમજ ડાળ. કાપવા rગે કામગીર. કરવી પડ% છે, તે વખતે પણ અકdમાત 
થવાનો સભંવ રહ% છે.  

૨.૫. hનુવણી દરiયાન અરજદાર% જણાવેલ ક% સદર વીજ જોડાણ આપવા અથ� AB conductor 
vારા ખેતરના શેઢા પર વીજ લાઈન નાખીને વીજ જોડાણ આપવામા ંઆવે તો તે rગે 
થતા ખચHની રકમ અરજદાર સામાવાળાને ભરવા સમંત છે.     

૨.૬. hનુવણીના rતે અરજદાર% સલામતીના કારણોસર નવા વીજ જોડાણ માટ% વીજ લાઈન 
ખેતરના શેઢા પર ક%બલ વાયર vારા આપવા અરજ કર..  

3.0. hનુવણી દરiયાન સામાવાળાએ નીચે jજુબ ર_ૂઆત કર.. 
૩.૧. અરજદાર% SPA scheme હ%ઠળ !ી રા*ભાઈ દ%વશીભાઈ કાપTડયાના નામે ખેતીવાડ. 

હ%�સુર વીજ જોડાણ મેળવા અથ� તા. ૦૨.૧૧.૨૦૧૩ના રોજ અરG કર., �.૨૦૦/-,   

રસીદ ન.ં૦૯૦૬૯૬ થી ભરપાઈ કર%લ.   

 અરજદારને rદાજપ^ ન.ં ૫૯૪૧ તા.૧૦.૧૦.૨૦૧૭ ના રોજ પાઠવવામા ંઆવેલ, cની 

રકમ �. ૭૮૫૩/- અરજદાર% તા.૦૧.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ રસીદ ન.ં ૭૨૫૨૨૬, ૭૨૫૨૨૭ 
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તથા ૭૨૫૨૨૮ થી ભરપાઈ કર%લ. અરજદાર% ટ%dટ ર.પોટH ફ. તા.૦૧.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ, 

રસીદ ન.ં૭૨૫૨૨૯થી ભરપાઈ કર%લ. 

૩.૨. અરજદાર% rદાજપ^ના ંનાણા ંભરપાઈ કર%લ હોવાના કારણે અRતા[મ jજુબ મ?વુા �રલ 

પેટા-િવભાગીય કચેર. ન.ં૧ vારા તા.૨૮.૧૨.૨૦૧૭ના રોજ કો6uા\ટરના માણસોને  

લાઈનકામ કરવા મોકલવામા ંઆવેલ, પરં� ુઅરજદાર% તેમની વાડ.મા ંઆવેલ નાTરયેળ.ને 

વીજ લાઈન નડતર�પ થાય તેમ છે, તેવા કારણોસર લાઈનકામ કરવા Tદધેલ નહ�. 

૩.૩. સદર કામમા ંઅરજદાર vારા તેમની વાડ.ના શેઢ% uા6સફોમHર ઉ� ુકરવાનો તેમજ એલ.ટ.. 

ના વીજપોલમા ં બે ગાળામા ંએલ.ટ.. ક%બલ નાખી વીજ જોડાણ આપવાના હઠાRહના 

કારણે, Rાiય પેટા-િવભાગીય કચેર. ન.ં૧ ના નાયબ ઈજનેર vારા અનેક વખત dથળ પર 

jલુાકાતો લઈ અરજદારને વારંવાર સમજણ આપેલ ક% ખેતીવાડ. િવdતારમા ંનવા વીજ 

જોડાણો આપવા માટ% કંપનીના પTરપ^ ન.ં GUVNL/RE/Normal/2 dated 

01.01.2018 jજુબ HVDS jજુબ જ વીજ જોડાણ આપવા<ુ ંહોય છે, તેથી આપને 

એલ.ટ.. લાઈન ઉભી કર. વીજ જોડાણ આપી શકાય નહ., તેમ છતા ંઅરજદાર સદર 

વાતનો dવીકાર કરતા ન હોવાથી, અને અરજદાર vારા વાધંો ઉઠાવેલ હોવાથી આ 

બાબતમા ંફર. વખત નાયબ ઈજનેર% !ી એ.એન.ચૌહણ, _ુનીયર ઈજનેરને સાથે રાખી  

તા.૦૧.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ સાઈટ િવઝીટ કર%લ અને અરજદારને સમ*વેલ. 

૩.૪. તા.૦૧.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ સામાવાળા નાયબ ઈજનેર% dથળ તપાસ કર%લ �યાર% *ણવા  

મળેલ ક% બqેં નાTરયેળ. વ}ચે સાત મીટર<ુ ંrતર છે તેથી બqેં નાTરયેળ. વ}ચે ૧૧ ક%.વી. 

લાઈન ઉભી થઈ શક% તેમ છે, તે�ુ ંહાજર �િતિનિધને સમ*વેલ અને �િતિનિધ vારા 

yzુલા વાયરોવાળ. વીજલાઈન ઉભી કરવા માટ%ની સમંિત પણ આપવામા ંઆવેલ હતી. 

૩.૫. It is submitted that in Clause No.61, para No.3(i) of Safety Regulation 

Act,2010 it is mentioned that “for exceeding 650V up to and including 
11KV the horizontal clearance between the nearest conductor and any 
part of such building shall, on the basis of maximum deflection due to 
wind pressure, be not less than 1.2 metres”.  
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 સદર ક%સમા ંબે નાTરયેળ. વ}ચે<ુ ંrતર સાત મીટર હોવાથી તેની વ}ચે 11KV લાઈન 

ઉભી કર. શકાય તેમ છે.     

૩.૬. અરજદાર vારા dથળ પર તા.૦૧.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ સામાવાળા નાયબ ઈજનેરને સમંિત 

આપેલ હોવાથી સામાવાળા vારા તા. ૦૩.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ કો6uા\ટરના માણસોને ફર. 

વખત dથળ પર કામ કરવા મોકલેલ, પરં� ુઅરજદાર vારા વાધંો ઉઠાવી કામ કરવા 

દ%વામા ંઆવેલ નહ�, cથી અરજદારને વીજ જોડાણ આપવાની કામગીર. હ_ુ hધુી થઈ 

શક%લ નથી. 

૩.૭. સદર વીજ જોડાણના rદાજપ^ના ંનાણા ંઅરજદાર vારા ભરપાઈ થયેલ હોવાથી, ફર. 

વખત સામાવાળા નાયબ ઈજનેર તેમજ _ુનીયર ઈજનેર vારા તા.૨૮.૦૭.૨૦૧૮ના રોજ 

dથળ રોજકામ કર%લ છે  અને કામ કરવાની મ_ૂંર. આપવા અરજદારને સમ*વેલ હોવા 

છતા ંઅરજદાર સમંત થયેલ નથી. 

૩.૮. તા.૦૨.૦૮.૨૦૧૮ના રોજ સામાવાળા ભાવનગર ફોરમ સમ� હાજર રહ%લ અને ફોરમે 

આપેલ hચૂના jજુબ dથાિનક જ�યા<ુ ંપચંનાj,ુ વીજ લાઈનની દરખાdતનો dથળ પરનો 

નકશો અને લાઈનને નડતર�પ નાTરયેળ.ઓ વ}ચે<ુ ંrતર અને ફોટોRાફ સાથે પછ.ની 

jદુતે ફોરમ સમ� હાજર રહ%વા જણાવેલ, તે અ<સુધંાને સામાવાળા નાયબ ઈજનેર તથા 

_ુનીયર ઈજનેર vારા તા. ૨૧.૦૮.૨૦૧૮ના રોજ dથળ પર જઈને ઉપરો\ત માગેંલ િવગતો 

તૈયાર કર%લ અને તા.૨૭.૦૮.૨૦૧૮ના રોજ ફોરમની hનુવણી વખતે ર_ૂ કર%લ. 

૩.૯. તા.૨૦.૧૧.૨૦૧૮ના રોજ સામાવાળા નાયબ ઈજનેર vારા dથળ તપાસ કર%લ �યાર% બે 

નાTરયેળ. વ}ચે<ુ ંrતર માપતા ંચારથી પાચં નાTરયેળ. વ}ચે જ સાત મીટર<ુ ંrતર 

જણાયે �યાર% અ6ય તમામ નાTરયેળ. વ}ચે<ુ ંrતર દસ મીટર માkમુ પડ%લ, cનો 

ફોટોRાફ સામેલ કર%લ છે.  

૩.૧૦. dથળ તપાસણીના અહ%વાલ �માણે અરજદારને વીજ જોડાણ આપવા માટ% તેમની ચાર-

પાચં નાTરયેળ.ની ડાળ.ઓ (પાદંડા)ં કાપવાથી સરળતાથી 11KV લાઈન ઉભી થઈ શક% 

તેમ છે.   
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૩.૧૧. અરજદારની માગંણી છે ક% તેઓને 11KV cable vારા જ અથવા LT AB cable vારા જ 

વીજ જોડાણ આપવામા ં આવે. કંપનીના પTરપ^ ન.ં PGVCL/Tech/Scheme/B-

15/T-817 dated 29.02.2008 jજુબ ખેતીવાડ.<ુ ંવારા<ુ ંવીજ જોડાણ HVDS dક.મ 

jજુબ જ આપવા<ુ ંહોઈ, અરજદારને એલ.ટ.. લાઈન આપી શકાય તેમ નથી અને એલ.ટ.. 

લાઈનમા ંક%બલ પણ આપી શકાતો ન હોવાથી સદર વીજ dથાપનની લાઈન ઉભી કરવાની 

કામગીર. હ_ુ hધુી બાક. રહ%લ છે. કંપનીના િનયમો<સુાર નવા ખેતીવાડ.ના વીજ જોડાણ 

કંપનીના પTરપ^ jજુબ HVDS dક.મ હ%ઠળ જ કરવામા ંઆવે છે, તેમજ અરજદાર પાસેથી 

Tફ\સ ચા� વhલૂીને વીજ જોડાણ આપવામા ંઆવે છે. વાડ.<ુ ંવીજ જોડાણ મ_ૂંર થયેલ 

તેની તાિં^ક મ_ૂંર. �માણે AB cable નાખંી આપવા<ુ ંહો� ુ ંનથી. ખેતીવાડ. ફ.ડરમા ં

11KV લાઈનમા ંપણ ક%બલ નાખી શકાતો ન હોવાથી સદર વીજ dથાપનની કામગીર. 

હાલમા ંથઈ શક%લ નથી. 

 HT ABC/LT ABC ક%બલ વાયરની Tક�મત ઘણી વ~ ુહોવાથી તેમજ એiપીયર લોડ�ગ 

ક%પેસીટ.ને �યાને રાખીને ખેતીવાડ. ફ.ડરોમા ં તેનો ઉપયોગ કરવા માટ% કંપની vારા 

પરમીશન આપવામા ંઆવતી નથી. 

૩.૧૨. અરજદાર vારા લોકપાલ કચેર., અમદાવાદ ખાતે તા.૨૦.૧૨.૨૦૧૮ના રોજ કરાયેલ 

ર_ૂઆતના અ<સુધંાને લોકપાલ કચેર. vારા નાTરયેળ. વાવેતરવાળા િવdતારમા ંનવી ઉભી 

કરવાની થતી 11KV વીજ લાઈનમા ંHT AB ક%બલ નાખવા માટ% થતા ખચHની િવગત 

માટ% dથળ સરવે કરવા માટ% જણાવેલ હોઈ, dથળ પર સરવે કરતા ંલાઈનની 8ુલ લબંાઈ 

૨૧૦ મીટરની છે, તેમાથંી નાTરયેળ.વાળા �ભાિવત િવdતારની લબંાઈ ૧૧૦ મીટર છે.   

તેમા ંyzુલા વાયરના બદલે 11 KV AB cable નાખવા માટ% અરજદાર તરફ. વધારાની 

વhલુવા પા^ રકમ �. ૭૯,૬૩૮/- થાય છે, c rગે< ુrદાજપ^ સામાવાળાએ ર_ૂ કર%લ 

છે.  

૩.૧૩. કોપ�ર%ટ ઓTફસના પ^ ન.ં PGVCL/Project/RE-PP-120 days/227 dated 

17.02.2018 jજુબ જો કોઈ અરજદાર% ખેતીવાડ. rદાજપ^ના ંનાણા ંભરપાઈ કર%લ હોય 

અને અરજદારના પાકને <કુશાન થવાના કારણથી તેઓ લાઈન ઉભી કરવા માટ%ની મ_ૂંર.  
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ના આપતા હોય, તેવા સજંોગોમા ંતેમના dથળ પર રોજકામ કર. અરજદારની અરG ર� 

કરવા માટ% નોટ.સ આપવાની hચૂના છે. સદર અ<સુધંાને અરજદારને સામાવાળા નાયબ 

ઈજનેર vારા પ^ ન.ં૧૧૦૬ તા.૨૧.૦૨.૨૦૧૮ તથા પ^ ન.ં ૫૫૦૬ તા.૨૩.૦૮.૨૦૧૮ ના   

રોજ લાઈન ઉભી કરવા દ%વા માટ% સમંિત ર_ૂ કરવા જણાવેલ છે, પરં� ુઅરજદાર vારા 

સમંિત આપવામા ંઆવેલ નથી, તેથી સદર વીજ dથાપનની કામગીર. હ_ુ hધુી થઈ શક%લ 

નથી.  

 ::: Lકુાદો  ::: 

4.0. hનુવણી દરiયાન અરજદાર% કર%લ ર_ૂઆત તથા સામાવાળાની ર_ૂઆત અને ર_ૂ કરાયેલા 
દdતાવેG {રુાવાઓને આધાર% નીચે jજુબના િનણHય ઉપર આ�ુ ં�.ં 

4.1.      પેરા ન.ં3.1 મા ંદશાNOયા Pજુબ અરજદાર8 ખેતી િવષયક વીજ જોડાણની તા.02.11.2013 

ની નTધણી અ;વયે Uદાજપ-ના ંનાણા ંતથા ટ8Wટ ર@પોટNની ફ@ તા.૦૧.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ 

ભરપાઈ કર8લ છે. તા.28.12.2017 ના રોજ સામાવાળા વીજ કંપનીના કો;\ા3ટર ]ારા 

વીજ લાઈન Wથાિપત કરવાની કાયNવાહ@ વખતે અરજદાર ]ારા ખેતરમા ં ઉગેલા 

ના_રયેળ@ના `Eૃોને કારણે વીજ લાઈનના થાભંલા ઉભા કરવા દ8વામા ંઆવેલ નહb. 

4.2. સામાવાળા વીજ કંપનીના નાયબ ઈજનેર ]ારા તા.01.03.2018 ના રોજ Wથળ તપાસ 

દર9યાન અરજદારને 11KV વીજ લાઈન ઉભી કરવા Uગે સમcવવામા ંઆવેલ તે વખતે 

અરજદાર8 વીજ લાઈન ઉભી કરવા સમંિત આપેલ, પરંd ુફર@ વખત તા.03.03.2018ના 

રોજ વીજ લાઈન ઉભી કરતી વખતે વાધંો ઉઠાવી વીજ લાઈન ઉભી કરવા _દધેલ નહb. 

4.3. ફોરમ સમEની અરજદારની ફ_રયાદ અ;વયે ફોરમના આદ8શ Pજુબ નવા ખેતી િવષયક 

વીજ જોડાણના Wથળ પર ઉભી કરવી પડતી વીજ લાઈન તથા \ા;સફોમNર સે;ટર તેમજ 

અરજદારના ખેતરમા ંઉભેલા ના_રયેળ@ના છોડની વfચેhુ ંUતર દશાNવતો નકશો વગેર8 

બાબતો રFૂ કરવામા ંઆવેલ, iને Iયાને લઈ ફોરમ ]ારા વીજ લાઈન ના_રયેળ@ના છોડ 

વfચેથી ઉભી કરવા અથj kકુમ કર8લ છે. 
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4.4. વીજ જોડાણની માગંણીના Wથળ Uગે રFૂ કરાયેલ Wથળ lWથિતના નકશા Pજુબ 

અરજદારના ખેતરના શેઢ8 \ા;સફોમNર nુવા/બોરની નoક મFૂંર કરવામા ં આવેલ છે. 

સલામિતના કારણોને �યાને રાખી અરજદારના ખેતરમાથંી ના_રયેળ@ના ઝાડ વfચેથી 

દરખાWત કર8લ qrુલા વાયરની 11KV વીજ લાઈનને AB conductor/cable wire vારા 

dથાિપત કરવા અથ� rદાજપ^ના ંતફાવત પેટ%ના ંનાણા ંભરપાઈ કરવા અરજદાર% મૌMખક 

સમંિત આપેલ છે. hનુવણી દરiયાન સામાવાળાને c પર�વે િવગતવાર dથળ તપાસ કર. 

rદાજપ^ની રકમ rગેની માTહતી અરજદારને ર_ૂ કરવા જણાવેલ છે, c િવગતો પેરા 

ન.ં૩.૧૨ મા ંસામાવાળાએ દશાHવેલ છે. અરજદારના હાલના �� rગે વીજ લાઈન dથાિપત 

કરવા બાબત તથા તેની મરામતની બાબત તથા સલામિતના ધોરણોને �યાને રાખતા ં

સદર ક%સમા ંઅરજદાર જો સામાવાળાએ દશાHવેલ rદાજપ^ના ંનાણા ંભરપાઈ કર% તો પેરા 

ન.ં ૩.૧૨ મા ંદશાHવેલ િવગતે 11KV AB conductor ની વીજ લાઈન dથાિપત કર. 

HVDS યોજના rતગHત વીજ જોડાણ આપવાની કાયHવાહ. કરવા સામાવાળાને આદ%શ 

કરવામા ંઆવે છે.             

૪.૫. આથી આ ર.તે પેરા ન.ં૪.૪ jજુબ ?કુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૬. ખચH rગે કોઇ �કુાદો નથી. 
૪.૭. અરજદારની અરG/ર_ૂઆત આ સાથે ફ�સલ કરવામા ંઆવે છે. 
    
 
 
         (Tદલીપ રાવલ) 
         િવ�તુ લોકપાલ 
          Kજુરાત રા�ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૦૩.૦૧.૨૦૧૯. 
 


