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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૮૯/૨૦૧૭ 
(UNDER REVIEW) 

 
અરજદાર : શ્રી ઘિશ્યામવસિંહ રજુભા ઝાલા 
   મુ.ંપો. કોકતા-૩૮૨૧૫૦. તા. વિરમગામ. જી.અમદાિાદ.  
રજૂઆત કરિાર  : શ્રી  ઘિશ્યામવસિંહ આર. ઝાલા 

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : િાયબ ઈજિેર, 

ઉત્તર ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
પેટા-વિભાગીય કચેરી, માડંલ-૩૮૨૧૩૦. તા.વિરમગામ. જી.અમદાિાદ.    

રજૂઆત કરિાર: શ્રી િી.એસ.ભામોરીયા, જુ.ઈ.,યજુીિીસીએલ, માડંલ. 
 

૧.૦. અરજદારે, વિદ્યતુ લોકપાલિા કેસ િ.ં ૮૯/ ૨૦૧૭િા તા.૦૩.૧૧.૨૦૧૭ િા ચકુાદાિે પિુ: 
વિચારણા કરિા અપીલ દાખલ કરેલ. જે અંગેિી પ્રથમ સિુિણી તા. ૧૧.૦૧.૨૦૧૮ િા 
રોજ રાખિામા ં આિેલ. જેમા ં સામાિાળા હાજર રહલે િહીં. સદર પિુ: વિચારણાિી 
અરજીિી બીજી સિુિણી તા.૨૨.૦૨.૨૦૧૮ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ.  

૨.૦. અરજદારે સામાિાળા િીજ કંપિી, માડંલ તરફથી રજૂ કરિામા ં આિેલ વિગતોમા ં
વિસગંતતા હોઈ તે અંગે િીચે મજુબ જણાિેલ. 
(૧) ઓરડીિી દદિાલથી ટ્રાન્સફોમમરિા પોલ િ.ં૪નુ ંઅંતર ૧.૪ મીટર દર્ામિેલ છે, જે 

હકીકત ખોટી છે. આમા ંઓરડીિા અંદરિા ભાગથી માપ લેિામા ંઆિેલ છે.  
(૨) ઓરડીિી દદિાલથી ટ્રાન્સફોમમરિા બોડી િચ્ચેનુ ંસમસ્તરીય અંતર પણ ઓછં છે. 
(૩) ઓરડીિી દદિાલથી ટ્રાન્સફોમમરમા ંઆિતી ૧૧ કેિી લાઈિિા સમસ્તરીય અંતર 

૨.૦ મીટર છે, જે ઓછ છે.  
(૪) ઓરડીિી દદિાલથી ટ્રાન્સફોમમર સ્ટ્રક્ચરિા ઉપરિા ભાગે આિતી ૧૧ કેિી 

લાઈિિા િજીકિા િાયરનુ ંસમસ્તરીય અંતર ઓછ છે, જે અંગેિા તાજેતરિા 
ફોટોગ્રાફ્સ લબડાણ કરેલ છે, જે અંગેિી ફેર ચકાસણી કરીિે  તેમજ સ્થળ તપાસ 
કરીિે કાયમિાહી થાય તેિી અરજ કરી.  
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(૫) આ સઘળી કાયમિાહી િાયબ ઈજિેર, યજુીિીસીએલ,માડંલ તરફથી કરિામા ં
આિેલ છે. તેનુ ં પચંિામુ ં પણ કરિામા ં આિેલ છે, જે અરજદાર તેમજ 
અરજદારિા ઘરિા સભ્યિી ગેરહાજરીમા ં કરિામા ં આિેલ છે. આ અંગેિી 
કાયમિાહી કરિા અરજદારિે કોઈપણ જાતિી જાણ કરેલ િથી તેમજ અરજદારિી 
સહી પણ કરાિિામા ંઆિેલ િથી, જે હકીકત ધ્યાિે લેિા વિિતંી કરી.  

(૬) સામાિાળા દ્વારા કરિામા ંઆિેલ સ્થળ તપાસ રીપોટમ  મજુબ િીજ લાઈિિા 
થાભંલા ખસેડિાિી કોઈ જરૂર િથી, તેમ જણાિિામા ંઆિેલ છે, તે હકીકત ખોટી 
છે, તેથી તેિી સ્થળ તપાસ કરાિિા વિિતંી કરી.  

૩.૦. અરજદારિી પેરા િ.ં ૨.૦મા ંદર્ામિેલ વિગતો, સ્થળ પરનુ ંરોજકામ અરજદારિી હાજરીમા ં
કરિામા ંઆિેલ િ હોઈ, અરજદારિી ઉપયુમક્ત વિગતિે ધ્યાિે લેતા ંવિદ્યતુ લોકપાલિા 
તા.૦૩.૧૧.૨૦૧૭િા ચકુાદાિે પિુ:વિચારણા હઠેળ િોંધિામાઆંિેલતા.૧૧.૦૧.૨૦૧૮ િા 
રોજિી સિુિણી બાદ તા.૧૮.૦૧.૨૦૧૮ િા રોજ ઓરલ ઓડમર કરીિે સામાિાળાિે સદર 
બાબતે સ્થળ પરિી સાચી વિગત રજૂ કરિા હકુમ કરિામા ંઆિેલ. 

૪.૦. તા.૧૮.૦૧.૨૦૧૮િા ઓરલ ઓડમર અન્િયે તા.૧૨.૦૨.૨૦૧૮ િા રોજ સામાિાળા દ્વારા 
અરજદારિા સદર વિિાદદત સ્થળ પરનુ ં પચંિામુ ં તથા િક્ર્ા તથા ફોટોગ્રાફ્સ રજૂ 
કરિામા ં આિેલ. સદર વિિાદદત સ્થળ પરનુ ં પચંિામુ ં તા. ૦૮.૦૨.૨૦૧૮ િા રોજ 
અરજદારિી હાજરીમા ંકરિામા ંઆિેલ છે, જેમા ંિીચે મજુબ દર્ામિેલ છે.  
(૧) પોલ િ.ં૮૫/૪ થી ઓરડી િચ્ચેનુ ંઅંતર ૧.૩ મીટર છે તથા ઓરડીિા અંદરિા 

ભાગથી ૧.૪ મીટર છે. 
(૨) ઓરડીિી દદિાલથી ટ્રાન્સફોમમરિી બોડી િચ્ચેનુ ંસમસ્તરીય અંતર ૨.૩૦ મીટર 

છે.  
(૩) ઓરડીિી દદિાલથી ટ્રાન્સફોમમર પર આિતી ૧૧ કેિી લાઈિિા િજીકિા િાયરનુ ં

સમસ્તરીય અંતર ૨.૫૪ મીટર છે. 
(૪) સદર ટ્રાન્સફોમમર સ્ટ્રક્ચર પર સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા અથીંગ કામ કરિામા ં

આિેલ છે.  
(૫) અરજદારિા સદર ખેતરમા ંસામાિાળા િીજ કંપિીિા ખાલી થાભંલા િગં ચાર 

ઉભા છે, પરંત ુખેતરમા ંપાક થયેલો હોઈ, સદર થાભંલા હાલમા ંપાડી ર્કાય તેમ 
િથી.  

(૬) અરજદારિા ખેતરમા ં ઉભ ુ કરિામા ં આિેલ ટ્રાન્સફોમમર તથા અરજદાર દ્વારા 
બિાિિામા ંઆિેલ ઓરડી િચ્ચે સલામત અંતર રાખેલ છે.  
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૫.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે જણાિેલ કે સામાિાળા દ્વારા ઉભા કરિામા ંઆિેલ િીજ 
લાઈિિા થાભંલા સીધી લાઈિમા ંઉભા કરિામા ંઆિેલ િથી, તથા ટ્રાન્સફોમમર સેન્ટર 
પર ફેબ્રીકેર્િનુ ંકામ પણ પરૂતી સલામતીિા ધોરણે કરિામા ંઆિેલ િથી. જે અંગે 
સામાિાળા દ્વારા રજૂ કરિામા ંઆિેલ ટ્રાન્સફોમમર સેન્ટરિા ફોટોગ્રાફ્સિે ધ્યાિે લેતા,ં 
ટ્રાન્સફોમમર સેન્ટર પર bottom channel, side angle and support angle નુ ંકામ 
GI wire િા support મા ંકરેલ હોિાનુ ંજણાતા,ં તે કામ proper  Nuts and Bolts 

િડ ે વ્યિસ્સ્થત રીતે કરિા તથા ટ્રાન્સફોમમર સેન્ટરિી સલામતી તેમજ િીજ લાઈિિી 
સલામતી અંગે જે તે safety norms મજુબ કાયમિાહી કરિા સામાિાળાિે સલૂચત કરિામા ં
આિે છે. 

૬.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ જણાિેલ કે ટ્રાન્સફોમમર સેન્ટર અિે િીજ લાઈિનુ ંકામ 
પણૂમ થયા બાદ અરજદાર દ્વારા ઓરડીનુ ંબાધંકામ કરિામા ંઆિેલ. સામાિાળા દ્વારા રજૂ 
કરિામા ંઆિેલ રોજકામ તથા િક્ર્ા પરત્િે હયાત િીજ લાઈિ તથા ટ્રાન્સફોમમર સેન્ટર 
િચ્ચેનુ ં અંતર CEA (Measures Relating to Safety Electric Supply) 

Regulation, 2010, Clause 61 મજુબ સલામત અંતર જણાય છે. આ સજંોગોમા ં
અરજદારિી પિુ: વિચારણા અંગેિી અરજીિે માન્ય રાખિામા ં આિતી િથી. તા. 
૦૩.૧૧.૨૦૧૭ િા વિદ્યતુ લોકપાલિો હકુમ માન્ય રાખીિે સામાિાળા િીજ કંપિીિે 
ઉપયુમક્ત પેરા િ.ં ૫.૦ મા ંદર્ામવ્યા મજુબ કાયમિાહી કરિા સલૂચત કરિામા ંઆિે છે, જેિો 
વિગતિાર અહિેાલ દદિ ૬૦ મા ંરજૂ કરિાિો રહરેે્.   

૭.૦. આથી આ રીતે પેરા િ.ં ૬.૦ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૮.૦. ખચમ અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૯.૦. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
    
 
                      (દદલીપ રાિલ) 
                       વિદ્યતુ લોકપાલ 
                            ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૧૫.૦૩.૨૦૧૮. 
 

  

 


