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સામાવાળા : કાયNપાલક ઈજનેર 
   પિOમ Pજુરાત વીજ કંપની Qલિમટ4ડ 
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રFૂઆત કરનાર: !ી એમ. આર. વૈWણવ,કાયNપાલક ઈજનેર, 
પીXવીસીએલ, Aમનગર શહ4ર િવભાગીય કચેર;ન.ં૨   

::: રFૂઆત::: 

1.0. અરજદાર4, પિOમ Pજુરાત વીજ કંપની Qલિમટ4ડ, રાજકોટના Yાહક ફ[રયાદ િનવારણ ફોરમની 
ફ[રયાદ ન.ં૪૭/^વા.૦૨/૨૦૧૮-૧૯ અaવયે અપાયેલ bકુમ cમાકં ૯૨૨૯-૨ તા.૦૫.૧૦.૨૦૧૮ 
ના bુ̂ મથી નારાજ થઈ અfે રgૂઆત કર4લ છે. j રgૂઆતને આ કચેર;ના ક4સ રXDટર4 દાખલ 
કર; ક4સ ન.ં૧૧૪/૨૦૧૮ થી નlધેલ છે. સદર ક4સની mનુવણી તા. ૧૭.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ 
રાખવામા ંઆવેલ. 

2.0. mનુવણી દરnયાન અરજદાર4 નીચે oજુબ રgૂઆત કર;. 
૨.૧. અરજદાર4 તા.૧૬.૦૮.૨૦૧૮ ના રોજ સામાવાળા નાયબ ઈજનેરને લખેલ પf રgૂ કર;   

જણાવેલ ક4 તેઓની વાડ;મા ંબગાયતી પાક એટલે ક4 મલેસીયન નીમ ઝાડsુ ંવાવેતર કર4લ 
છે, jની tચાઈ દોઢથી બે વષNમા ં૪૦’ થી ૫૦’ થઈ શક4 છે. અરજદારની વાડ;મા ંવwચેથી j 
વીજ લાઈન નીકળે છે તે થાભંલા ન.ં૧ ખસેડ; આપવા રgૂઆત કર;. 

૨.૨. અરજદારને તા.૩૦.૦૮.૨૦૧૮ ના રોજ ખબર પડ; ક4 તેઓની વાડ;મા ંસામાવાળા વીજ કંપની 
xારા વીજ લાઈનના થાભંલા નાખવામા ંઆવેલ છે, j yગેની Aણ અરજદાર4 સામાવાળા 
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નાયબ ઈજનેરને તા.૩૧.૦૮.૨૦૧૮ ના પf xારા કર4લ તથા તા.૩૦.૦૮.૨૦૧૮ના રોજ         
લેવામા ંઆવેલ ફોટોYાફ પણ રgૂ કયાN. 

૨.૩. અરજદાર4 તેમના ખેતરમાથંી પસાર થતી વીજલાઈન ખસેડવા yગે ફોરમના ક4સ 
ન.ં૪૭/^વા.૨/૧૮-૧૯ ના bકુમની નકલ રgૂ કર; અને જણાવેલ ક4 મૌQખક {રુાવાના આધાર4 
આપેલ bકુમ અરજદારને માaય નથી. 

૨.૪. અરજદાર4 સામાવાળા નાયબ ઈજનેર, પેટા-િવભાગીય કચેર;, સાપર xારા દાખલ કર4લ XCલા 
મેXD|4ટ, Aમનગર સમ}ના ક4સના તા. ૧૯.૦૯.૨૦૧૮ ના પfની નકલ રgૂ કર;. 

૨.૫. અરજદારના ખેતરમા ંથાભંલા નાખંવામા ંઆવેલ હતા jની ઉપર સામાવાળા વીજ કંપની xારા 
વીજલાઈન કામ કાયદાની િવ��ધ કરવામા ંઆવ�ુ ંહોઈ, તેમજ કલે^ટર ઓ[ફસ ખાતે ક4સ 
ચા� ુહોઈ, અરજદાર4 તા.૧૭.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ સામાવાળા વીજ કંપનીને વ[કલ xારા નોટ;સ 
બAવેલ. 

૨.૬. અરજદાર4 XCલા મેXD|4ટ, Aમનગરનો તા.૨૦.૧૧.૨૦૧૮ ના bકુમની નકલ રgૂ કર; તેમજ 
અરજદારના વાડ;ના Dથળ પર ઉભા કર4લ થાભંલાના ફોટોYાફ રgૂ કયાN તેમજ જણાવેલ ક4 
અરજદાર4 તા.૦૫.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ સામાવાળા વીજ કંપનીને વ[કલ xારા નોટ;સ આપેલ 
હોવા છતા ંસામાવાળા xારા વીજ થાભંલા ખસેડવામા ંઆવેલ નથી. 
૨.૭. અરજદાર4 તા.૧૭.૦૧.૨૦૧૯ ની mનુવણી દરnયાન નીચે oજુબ જણાવેલ. 
(૧) !ી પોપટભાઈ રણછોડભાઈ બોડાના ખેતી િવષયક વીજ જોડાણ માટ4 ફ4�આુર;,૨૦૧૮ 

મા ંસામાવાળા xારા સરવે કરવામા ંઆવેલ હ� ુ,ં jsુ ંવીજ જોડાણ [ડસેnબર,૨૦૧૮  
મા ંઆપવામા ંઆવેલ. સદર વીજ જોડાણ મgૂંર થયા પછ; ૧૨૦ [દવસમા ંઆપવાની 
જોગવાઈ હોવા છતા ંસદર વીજ જોડાણ સમય મયાNદામા ંઆપવામા ંઆવેલ નથી. 

(૨) XCલા મેXD|4ટ, Aમનગર xારા ક4સ ન.ં૧૧/૧૮-૧૯ ના તા.૨૦.૧૧.૨૦૧૮ ના bકુમથી 
નીચે oજુબ જણાવવામા ંઆવેલ છે. 
(અ) ફ[રયાદ;ની ફ[રયાદ નામgૂંર કર4લ છે 
(બ) !ી પોપટભાઈ રણછોડભાઈ બોડાની માQલક;ની સરવે ન.ં૩૩૯ વાળ; ખેતીની 

જમીનમા ંબાgુમા ંઆવેલ હયાત લાઈનમાથંી વીજ જોડાણ આપવાનો bકુમ કર4લ 
છે તેમજ Qબનજ�ર; ફ[રયાદ ન કરવા તા[કદ કરવામા ંઆવેલ છે.   

   (૩)     ફોરમ xારા કરવામા ંઆવેલ bકુમ oજુબ સદર મgૂંર કરવામા ંઆવેલ ખેતીવાડ; વીજ 
જોડાણ મgૂંર; yગેનો પf, mપુરવાઈઝરનો ર;પોટN , નકસો અને ખચN, રોજકામ વગેર4 
jવા દDતાવેજો તેમજ તા.૧૭.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ વક;લ xારા આપવામા ં આવેલ  
નોટ;સ તથા તેમા ંમાગંવામા ંઆવેલ દDતાવેજો સામાવાળાએ આપેલ નથી. 
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૨.૮. તા.૨૧.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ અરજદાર4 સામાવાળાની રgૂઆતના જવાબની સામે નીચે oજુબ 
રgૂઆત કર4લ. 
(૧) સામાવાળાએ જણાવેલ ક4 કોઈપણ ખે�તૂના પાકને નડતર�પ વીજ થાભંલા ચા� 

લીધા વગર Dથળફ4ર કર; આપવા.   
(૨) ખેતર માQલકની Aણ બહાર સદર નવા વીજ જોડાણના થાભંલા ઉભા કરવામા ંઆવેલ 

હતા. 
(૩) હયાત વીજ લાઈન નXકમા ંહોવા છતા ંલાબંી વીજ લાઈન મgૂંર કર;ને દસ-બાર  

વીજ થાભંલા ઉભા કરવામા ંઆવેલ હતા. 
(૪) સામાવાળા xારા કરવામા ંઆવેલ પચંનાo ુખો�ંુ છે.  
(૫) નામદાર XCલા મેXD|4ટના bકુમ બાદ પણ વીજ થાભંલા કાઢવામા ંઆવેલ ન હતા, 

પરં� ુતા. ૦૫.૧૨.૧૮ ના રોજ વક;લ xારા નોટ;સ આપવામા ંઆવેલ �યાર બાદ સદર 
વીજ થાભંલા કાઢ; નાખંવામા ંઆવેલ હતા. 

૨.૯. અરજદારની oળૂ અરXમા ંઅરજદાર4 વાડ;મા ંj મલેસીયન ઝાડને sકુસાન થયેલ છે, j પેટ4 
�.૧,૫૦,૦૦૦/- sુ ંવળતર આપ�ુ ંતથા વાડ;માથંી બધા જ વીજ થાભંલા ખસેડ; આપવા 
િવનિંત કર;, �યારબાદ તા.૧૭.૦૧.૨૦૧૯ ના પf xારા અરજદાર4 જણાવેલ ક4 sકુસાની પેટ4 
વળતર �. ૨,૦૦,૦૦૦/- છે. સામાવાળા xારા એક થાભંલો ખસેડવાનો બાક; છે તેના 
�.૩૬,૭૦૦/- બાદ કરતા ંબાક;ના �.૧,૬૩,૩૦૦/- sકુસાનીના વળતર પેટ4 તેમજ અરજદાર 
ચાર માસથી હ4રાન થતા હોઈ તે પેટ4 �.૧૦,૦૦૦/- સામાવાળા વીજ કંપની પાસેથી અપાવવા 
િવનતંી કર;.        

3.0. mનુવણી દરnયાન સામાવાળાએ નીચે oજુબ રgૂઆત કર;. 
૩.૧. અરજદાર4 તેમની અરXમા ંજણા�યા oજુબ તેઓએ તેમના ખેતરમા ંમલેસીયન નીમsુ ંવાવેતર 

કર4લ છે jની tચાઈ વધતા ંહાલ તેમના ખેતરમા ંરહ4લ વીજ લાઈન તથા વીજ થાભંલા 

અડચણ�પ બને તેમ હોઈ તે લાઈન શી�ટ કરવા તથા તેમના ખેતરમા ંનવા ૧૦ થી ૧૨ 

થાભંલા �યા ંઉભા કરવામા ંઆવેલ છે તે �ૂર કરવા તથા sકુસાની વળતર �કુવવા રgૂઆત 

કર4લ છે. 

૩.૨. અરજદારની ઉપ�ુN̂ ત રgૂઆત સામે સામાવાળા નાયબ ઈજનેર, પેટા-િવભાગીય કચેર;, શાપર 

xારા નીચે oજુબ રgૂઆત કરવામા ંઆવી. 

(૧) અરજદારની તા.૧૬.૦૮.૧૮ ની અરX પરથી જણાય છે ક4 તેમની વાડ;માથંી નીકળતી 

હળવા દબાણની વીજ લાઈનની નીચે જ અરજદારને �યાલ હોવા છતા ંમલેસીયન 

નીમsુ ંવાવેતર કર4લ છે ક4 jની �ચાઈ ભિવWયમા ં૪૦’ થી ૫૦’ થવાની છે. આ 

હળવા દબાણની વીજ લાઈન તેમને નડતર�પ હોવાsુ ંAણતા હોવા છતા ં તે �ૂર 

કરવાના સામાવાળા કંપનીના િનયમોsસુારના ભરવાના ંથતા ંનાણા ં તેઓ ભરવા 
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માગંતા નથી તે�ુ ંઅરજદાર4 જણાવેલ છે. અરજદાર xારા તેમની j gુની લાઈન 

ખસેડવાની રgૂઆત છે તે yગેsુ ં તેઓને એસ.આર. ન.ં૧૧૧૯૧૦૩૩ થી yદાજપf 

�.૩૬૭૦૦/- sુ ંતા.૧૪.૦૯.૧૮ ના રોજ આપવામા ંઆવેલ છે.  

(૨) શાપર ગામના ખે�ુત ખાતેદાર !ી પોપટભાઈ રણછોડભાઈ બોડાsુ ંર4.સ.ન.ં૩૩૯ મા ં

ખેતર આવેલ છે, j જમીનમા ંમgૂંર થયેલ નવા ખેતીવાડ;ના વીજ જોડાણ આપવા 

માટ4ની કામગીર; હાથ ધરવામા ંઆવતા,ં તેમજ !ી પોપટભાઈ રણછોડભાઈ બોડાના 

જણા�યા oજુબ અરજદાર !ી િવનોદભાઈ પટ4લ તેમના સબંિંધ હોઈ, આ લાઈન 

તેમના જણા�યા oજુબ, નકશામા ંદશાN�યા oજુબ !ી કાતંીભાઈ પોપટભાઈ બોડા તેમજ 

વાધંો લેનાર ખે�ુત !ી િવનોદભાઈ કાતંીભાઈ પટ4લ એ બ�ેંની વાડ;ના શેઢ4થી ૧૧ 

ક4વીની વીજ લાઈનના થાભંલા ઉભા કર4લ હતા તેમજ વીજ તાર ચડાવવા જતા ંવાધંો 

પડ4લ હતો. વીજતાર ચડા�યા િસવાયsુ ંસ{ંણૂN કામ તા.૩૦.૦૮.૨૦૧૮ના રોજ {ણૂN 

કરવામા ંઆવેલ હ� ુ.ં 

(૩) સદર કામગીર; અટકાવવા અરજદાર!ીએ તા.૩૧.૦૮.૨૦૧૮ના રોજ શાપર પેટા-

િવભાગીય કચેર;મા ંઅરX કર4લ હતી તેમજ તા. ૦૧.૦૯.૨૦૧૮ના રોજ રાજકોટ ફોરમ 

ખાતે ફ[રયાદ દાખલ કર4લ હતી. તા.૨૦.૦૯.૨૦૧૮ના ફોરમના �કુાદા oજુબ શહ4ર 

િવભાગીય કચેર; ન.ં૨ ના કાયNપાલક ઈજનેર!ી xારા તા.૨૭.૦૯.૧૮ ના રોજ Dથળ  

પર તપાસ કર;ને અરજદાર !ી િવનોદભાઈની હાજર;મા ંપચંનાo ુકર4લ હ� ુ,ં jમા ં

જણા�યા oજુબ નવા વીજ થાભંલા વાડ;ના શેઢ4 અને વાવેતરથી આશર4 ૬ થી ૮ �ટ 

�ૂર ઉભા કર4લ છે, તેમજ આ થાભંલા ઉભા કરતી વખતે વાવેતરને કોઈ sકુસાન 

થયેલ હોય તેમ જણા� ુનથી, તે�ુ ંપચંનામામા ંજણાવેલ છે. સામાવાળાએ પચંનામાની 

નકલ સામેલ કર;. સદર પચંનામાની નકલ ફોરમ સમ} રgૂ કરતા ં ફોરમ xારા 

તા.૦૫.૧૦.૨૦૧૮ ના bકુમનામાના િનWકષN o�ુા ન.ં ૩.૩ મા ંપણ આ ઉભા કરાયેલ 

થાભંલા લીમડાના વાવેતરને નડતર�પ નથી તેમજ સદર કાયNવાહ; સામાવાળા xારા 

િનયમાિધન રહ;ને કરાયેલ હોય તેમ ફોરમને જણાયેલ છે. સામાવાળાએ bકુમનામાની 

નકલ સામેલ કર4લ.   

(૪) તા.૧૪.૦૯.૧૮ ના રોજ સામાવાળા નાયબ ઈજનેર, શાપર પેટા-િવભાગીય કચેર; xારા 

XCલા મેXD|4ટ સમ} કંપનીની વીજ લાઈન નાખવાના કામમા ં�કાવટsુ ં િનવારણ 

કરવા yગે અરX દાખલ કર4લ હતી. તા. ૩૦.૧૦.૧૮ ની XCલા મેXD|4ટ સમ}ની 

mનુવણીમા ં બ�ેં પ}ોની દલીલ સાભંળ;, !ી પોપટભાઈ રણછોડભાઈ બોડાની 

માQલક;ની ર4.સ.ન.ં૩૩૯ વાળ; ખેતીની જમીનમા ંમgૂંર થયેલ નવા ખેતીવાડ; વીજ 
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જોડાણ આ ખાતેદાર;!ીની માQલક;ની જમીનની બાgુમા ં આવેલ હયાત હળવા 

દબાણની વીજ લાઈનમાથંી આપવાની કામગીર; હાથ ધરવાનો bકુમ   

તા.૨૦.૧૧.૨૦૧૮ ના રોજ કરવામા ંઆવેલ. 

(૫) નામદાર મેXD|4ટના bકુમ અaવયે  તા.૧૨.૧૨.૨૦૧૮ના રોજ અરજદારના Mિતિનિધ 

!ી િવનોદભાઈ પટ4લની હાજર;મા ંજ નવા વીજ જોડાણ માટ4 ઉભા કરાયેલા ૧૦ 

થાભંલા કાઢ; નાખંવામા ંઆવેલ છે. આ થાભંલા કાઢતી વખતે પણ અરજદારના 

ખેતરમા ંવાવેલ મલેસીયન નીમને કોઈપણ Mકારsુ ંsકુસાન થયેલ નથી. 

(૬) અરજદાર xારા તેઓની વાડ;માથંી પસાર થતી હળવા દબાણની વીજ  લાઈનને િવના 

oCુયે ખસેડ; આપવા માટ4 સામાવાળા વીજ કંપની પર દબાણ કરવાના આશયથી 

ખેતરમા ંથયેલ વાવેતરના sકુસાન yગે રgૂઆત કરવામા ંઆવેલ છે, તેમ જણાય 

છે. ખેતરમા ંવાવેતરને sકુસાની yગેની બાબત સ�યથી વેગળ; છે.  

      ::: Lકુાદો  ::: 

4.0. mનૂાવણી દરnયાન અરજદાર4 કર4લ રgૂઆત તથા સામાવાળાની રgૂઆત અને રgૂ કરાયેલા 
દDતાવેX {રુાવાઓને આધાર4 નીચે oજુબના િનણNય ઉપર આ�ુ ં�.ં 

4.1. તા.16.08.2018ની અરજદારની સામાવાળા વીજ કંપનીને લેMખતમા ં કરવામા ં આવેલ 

અરOને વચંાણે લેતા ંઅરજદાર8 નાયબ ઈજનેર, શાપરને જણાવેલ છે ક8 અરજદાર તેઓની 

વાડ@મા ંમલેસીયન નીમVુ ંવાવેતર કરવાના છે, Wમા ંઝાડની Yચાઈ 40’ થી 50’ [ધુી થઈ 

શક8 છે. સિવ\સ લાઈન વ]ચે આવેલ છે W પાકને Vકુસાનકતા̂ છે. ભિવ`યમા ંકોઈ aનહાની 

ન થાય તે હ8cથુી સદર વીજ લાઈન ફ8રવી આપવા િવનિંત કર@. 

4.2. સામાવાળા વીજ કંપની eારા વીજ લાઈન ખસેડવા fગે SR No.11191033 અaવયે રકમ 
�.૩૬,૭૦૦/- sુ ંyદાજપf તા.૧૪.૦૯.૨૦૧૮ના રોજ અરજદારને પાઠવવામા ંઆવેલ, j 
અરજદાર4 ભરપાઈ કર4લ નથી. 

4.3. તા.31.08.2018 ની અરજદારની અરO વચંાણે લેતા ંસામાવાળા eારા અરજદારના ખેતરમા ં

નવા ઉભા કરવામા ંઆવેલ વીજ થાભંલા ખેતરમા ંકર8લ વાવેતરને Vકુસાન કરતા હોવાVુ ં

જણાવેલ છે. Fૂની હયાત લાઈન ખસેડવા તા.16.08.2018ના રોજ સામાવાળાને અરO કર8લ 

છે, તેમ છતા ંનવા વીજ થાભંલા સામાવાળા eારા નાખવામા ંઆવેલ છે, W fગે અરજદાર8 

વાધંો રFૂ કર8લ છે. નવા ઉભા કરવામા ંઆવેલ વીજ થાભંલા કાઢ@ નાખવા તથા Fૂની હયાત 

વીજલાઈન hથળફ8ર કરવા અરજદાર8 સામાવાળા વીજ કંપનીને જણાવેલ છે.  

4.4. પેરા ન.ં 3.2(2) મા ંજણાiયા jજુબ સામાવાળા વીજ કંપની eારા kી પોપટભાઈ રણછોડભાઈ 

બોડાના વીજ જોડાણ fગે સદર નવા વીજ થાભંલા અરજદાર તથા kી કાતંીભાઈ પોપટભાઈ 

બોડાના ખેતરની વ]ચે શેઢા પર નાખેંલ છે Wમા ંવીજલાઈનVુ ંકામ કરતી વખતે વાધંો લેવામા ં

આવેલ છે.  
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4.5. તા.14.09.2018 ના રોજ સામાવાળા વીજ કંપની eારા Olલા મેOhm8ટ, aમનગર સમE 

વીજલાઈન નાખવાના કામમા ંHકાવટ fગે અરજદારની સામે ક8સ દાખલ કરવામા ંઆવેલ, 

W દાવા અ;વયે kી પોપટભાઈ બોડાVુ ં વીજ જોડાણ નOકની હયાત હળવા દબાણની 

વીજલાઈન પરથી ચાn ુકરવા તા.20.08.2018 ના રોજ oકુમ કર8લ છે, W jજુબ સામાવાળા 

વીજ કંપની eારા પેરા ન.ં 3.2(5) મા ંદશા̂iયા jજુબ વીજ થાભંલા અરજદારના ખેતરમાથંી 

pૂર કરવામા ંઆવેલ છે. સદર વીજ થાભંલા નાખંવા તેમજ કાઢ@ નાખંવાની કાય̂વાહ@મા ં

ખેતરના વાવેતરને કોઈ Vકુસાન થયેલ નથી તેમ સામાવાળાએ જણાવેલ છે. 

તા.27.09.2018 ના રોજ કરવામા ંઆવેલ રોજકામ jજુબ પણ ખેતરના વાવેતરને કોઈ 

Vકુસાન થયેલ હોય તેમ દશા̂વેલ નથી. વrમુા ંઅરજદારની ફોરમ સમEની ફsરયાદ અ;વયે 

ખેતરમા ંવાવેતર fગે થયેલ Vકુસાન fગે તેમજ VકુસાનીVુ ંવળતર મેળવવા fગે કોઈપણ 

aતની દાદ માગેંલ નથી. ફોરમ eારા પણ  Vકુસાનીના વળતર પેટ8નો કોઈ  oકુમ કરવામા ં

આવેલ નથી. 

 ખેતરમા ંથયેલ વાવેતરના Vકુસાન fગેની રFૂઆત અરજદાર8 િવ)તુ લોકપાલ સમE કર8લ 

છે ક8 W fગે ફોરમ eારા કોઈ િનણ̂ય/અવલોકન કરવામા ંઆવેલ નથી, W સજંોગોમા ંખેતરમા ં

થયેલ Vકુસાન fગેની અરજદારની રFૂઆત hવીકારવાપા- નથી, અને તે fગે અ-ેથી કોઈ 

oકુમ નથી. 

4.6. પેરા ન.ં 4.2 મા ં દશા̂iયા jજુબ હયાત વીજલાઈનને hથળફ8ર કરવા માટ8Vુ ંfદાજપ- 

સામાવાળા વીજ કંપની eારા અરજદારને પાઠવેલ છે, W fદાજપ-ના ં નાણા ંઅરજદાર8 

ભરપાઈ કર8 uયાર બાદ સદર વીજ લાઈનની hથળફ8રની કાય̂વાહ@ કરવા સામાવાળાને આદ8શ 

કરવામા ંઆવે છે.    

૪.૭. આથી આ ર;તે પેરા ન.ં૪.૫ તથા ૪.૬ oજુબ bકુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૮. ખચN yગે કોઇ �કુાદો નથી. 
૪.૯. અરજદારની અરX/રgૂઆત આ સાથે ફ�સલ કરવામા ંઆવે છે. 
    
 
 
         ([દલીપ રાવલ) 
         િવ�તુ લોકપાલ 
          Pજુરાત રા�ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૧૨.૦૨.૨૦૧૯. 
 


