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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૮૯/૨૦૧૭ 

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. તા.વિરમગામ. જી.અમદાિાદ.     

 

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

૧.૦. અરજદારે, ઉત્તર ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, સાબરમતીિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ 
ફોરમિી ફરરયાદ િ.ં UG-02-007-2017-18 અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૭૬૮૯ 
તા.૦૪.૦૮.૨૦૧૭ િા હકુ્મથી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા 
કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૮૯/૨૦૧૭ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી તા. 
૧૨.૧૦.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિી. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદારે જણાિેલ કે તા.૧૬.૦૬.૨૦૧૪ તથા તા.૨૬.૦૨.૨૦૧૬ તથા તા.૦૭.૦૭.૨૦૧૭ િી 

અરજીઓિે િચંાણમા ંલેિી. અરજદારિા ખેતરિા સરિે િ.ં ૫૩ મા ં િિા િીજ જોડાણિા 
ડી.પી. િા થાભંલા વ્યિસ્સ્થત િાખેંલ િથી તે અંગે અરજદારે ફોરમ સમક્ષ ફરરયાદ દાખલ 
કરેલ.  

૨.૨. સામાિાળા િાયબ ઈજિેર, પેટા-વિભાગીય કચેરી, માડંલ દ્વારા સદર ફરરયાદ અંગે જે 
રજૂઆત કરિામા ંઆિેલ છે તે સસુગંત િથી. સદર િીજ લાઈિિા ફોટોગ્રાફ્સ સ્થળિી 
પરરસ્સ્થવતિે ધ્યાિે લીધા િગર લીધેલા હોઈ, સદર ફોટાિે ધ્યાિે લઈ ફરીથી તપાસ કરાિા 
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ફોરમ સમક્ષ જાણ કરેલ તેમજ ફરરયાદ અંગે બીજી મદુતિી માગંણી કરેલ, પરંત ુફોરમે તે 
માન્ય રાખી િ હતી અિે સ્થળ પરરસ્સ્થવતિે ધ્યાિે લીધા િગર હકુમ કરેલ છે. 

૨.૩. ફોરમિા હકુમિા પેરા િ.ં ૪.૧ મજુબ અરજદારે જણાિેલ કે િીજજોડાણિા થાભંલા િાખંિામા ં
આિેલ છે તે વ્યિસ્સ્થત િાખેંલ છે. આ બાબતે તા.૧૬.૦૬.૨૦૧૪િા રોજ અરજી દ્વારા 
સામાિાળાિા િાયબ ઈજિેરિે િીજ લાઈિિા જે થાભંલા િાખંિામા ંઆિેલ છે તે વ્યિસ્સ્થત 
કરિા ધ્યાિ દોરેલ.  

 ડી.પી. િા થાભંલા િાખતી િખતે ખેતરિી િાડ તેમજ ઓરડીિી સ્સ્થવતિે ધ્યાિે લીધા િગર, 
અરજદારિી ગેરહાજરીમા ંથાભંલા ઉભા કરેલ છે, જે અંગે સામાિાળાિે મોબાઈલ ફોિથી 
રજૂઆત કરિા છતા ં સદર અરજીિે ધ્યાિે લીધા િગર િીજ જોડાણ આપેલ છે. જેથી 
તા.૧૬.૦૬.૨૦૧૪ િા રોજ સામાિાળાિે અરજી કરી જણાિેલ કે િીજ લાઈિિા થાભંલા 
કાતં્રોડી ૮પ(૧), ૮૫(૨) અિે ૮૫(૩) તથા ૮૫(૪) આડા ઉભેલા છે.  

૨.૪. ફોરમિા પેરા િ.ં૪.૨ અન્િયે અરજદારે સામાિાળા ફોરમિા કન્િીિરિે  રજૂઆત કરેલ. 
તા.૨૧.૦૬.૨૦૧૭ િા રોજ સામાિાળા િાયબ ઈજિેર દ્વારા સ્થળ પર તપાસ કરિામા ંઆિેલ 
તથા હયાત િીજ લાઈિ તેમજ ડી.પી.િા થાભંલાિી સ્થળસ્સ્થવત જોયા િગર ફોટોગ્રાફ્સ 
લેિામા ંઆિેલ.  

૨.૫. અરજદારે તા.૦૭.૦૭.૨૦૧૭ િી અરજીમા ંસદર િીજલાઈિ અંગે સઘળી હકીકત જણાિેલ 
છે. સામાિાળાિી ભલૂિા કારણે હયાત િીજલાઈિ તથા ડી.પી. િે ખસેડિા અંગે ફરીથી 
અંદજપત્રિા ંિાણા ંભરપાઈ કરિાનુ ંજણાિેલ છે.  

૨.૬. અરજદારે જણાિેલ કે જુલાઈ માસિા પ્રથમ સપ્તાહમા ંભારે િરસાદ થિાથી ડી.પી. મા ં
શોટટસરકિટ થિાથી હાલમા ં બે માસથી િીજ પરુિઠો બધં છે. જે સમારકામ માટે રડ.પી. 
ઉતારિાિી કામગીરી થાય ત્યારે સદર ડી.પી.િા બે થાભંલા સરખા કરિામા ંઆિે તેમજ 
અથીંગ પણ કરિામા ંઆિે તે મજુબિી અરજદારે રજૂઆત કરી. 

૨.૭. અરજદારે જણાિેલ કે િિી િીજલાઈિિા છ થાભંલા અરજદારિા સરિે િબંરમા ંિાખંિામા ં
આિેલ છે, તેમજ જૂિી િીજ લાઈિિા ૪ થાભંલા હજુ સધુી ખાલી જમીિ રોકીિે ઉભા છે, 
જેથી ખેતર ખેડિામા ંમશુ્કેલી થાય છે. જેથી આ િડતર રૂપ થાભંલા અરજદારિા ખેતરમાથંી 
કાઢીિે લઈ જિા અરજ કરી.  

 સિુિણી દર્યાિ અરજદારે હયાત િીજ લાઈિનુ ંસમારકામ કરાિિા વિિતંી કરી.  
૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદારનુ ંિીજ જોડાણ ગામ કોકતા ખાતે ગ્રાહક િ.ં૭૩૮૧૮/૧૦૧૨૮/૦ થી આિેલ છે, જેિા 

િીજ લાઈિિા થાભંલા િમી જિા બાબતે અરજદારે ફરરયાદ કરેલ. આ બાબતે સદર િીજ 
લાઈિનુ ંસમારકામ કરી િીજ લાઈિિા થાભંલા સીધા કરિામા ંઆિેલ છે. 

૩.૨. તા.૨૦.૦૬.૨૦૧૭ િા રોજિી અરજદારિી ફરરયાદ અન્િયે એચ-૫૫ િબંરિા િીજ જોડાણિા 
થાભંલા િમી જિાિી ફરરયાદ બાબતે કાયટપાલક ઈજિેર દ્વારા તા.૨૧.૦૬.૨૦૧૭ િા રોજ 
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અરજદારિે ખેતરમા ંહાજર રહિેા જણાિિામા ંઆિેલ તે િખતે અરજદારિા મોટાભાઈ શ્રી 
બિેસગં રજુભા ઝાલા સ્થળ પર હાજર હતા તેમિી રૂબરૂમા ંતપાસ કરતા ંસદર ખેતીિાડી 
િીજ જોડાણિી લાઈિિા કોઈ થાભંલા િમી ગયેલ જણાયેલ િહી, તથા તે િખતે ફોિ પર 
થયેલ િાતલચત મજુબ અરજદારે ટ્રાન્સફોમટર સેન્ટરિા થાભંલા ખસેડિા રજૂઆત કરેલ. 
આથી અરજદારિે ટ્રાન્સફોમટર સેન્ટરિા થાભંલા ખસેડિા અંગે િીજ કંપિીિા વિયમોનસુાર 
લેલખતમા ંઅરજી કયાટ બાદ કાયટિાહી કરિા અંગે જાણ કરી. 

૩.૩. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ જણાિેલ કે અરજદારિા િીજ જોડાણિા સ્થળિી તપાસ 
કરિામા ંઆિેલ છે. િીજ લાઈિ તથા થાભંલાનુ ંમરામતનુ ંકામ પણ કરિામા ંઆિેલ છે. 
અરજદારે િીજ લાઈિિા થાભંલા પર તેઓિા ખેતરમાથંી પસાર થતી લાઈિ પરિા થાભંલા 
પર સ્ટે-િાયર લગાિિા માટે વિરોધ પણ દશાટિેલ છે. સામાિાળાએ સદર િીજ લાઈિ તથા 
ડી.પી.િા ફોટોગ્રાફિી િકલ પણ રજૂ કરી. 

૩.૪. સિુિણી દર્યાિ વિદ્યતુ લોકપાલિી સચૂિા અન્િયે હયાત ટ્રાન્સફોમટર સેન્ટર તથા  િીજ 
જોડાણિી ઓરડી િચ્ચેનુ ંસલામત અંતર તથા તેિા િકશા સાથે રીપોટટ  રજૂ કરિા જણાિેલ. 
સામાિાળાએ તા.૧૬.૧૦.૨૦૧૭ િા રોજ સ્થળ તપાસ કરી ટ્રાન્સફોમટર સેન્ટર  અિે િીજ 
જોડાણિી ઓરડી િચ્ચેિા સલામત અંતર દશાટિતા ફોટોગ્રાફ્સ તથા તે અંગેિો રીપોટટ  રજૂ 
કરી િીચે મજુબ જણાિેલ. 
(૧) ઓરડીિી રદિાલથી ટ્રાન્સફોમટરિા પોલ િ.ં૪ િચ્ચેન ુસમસ્તરીય અંતર ૧.૪ મીટર 

છે.  
 (૨)     ઓરડીિી રદિાલથી ટ્રાન્સફોમટરિા બોડી િચ્ચેનુ ંસમસ્તરીય અંતર ૨.૪ મીટર છે. 

(૩) ઓરડીિી રદિાલથી ટ્રાન્સફોમટરમા ંઆિતી ૧૧ કે.િી. લાઈિિા િજીકિા િાયરનુ ં
સમસ્તરીય અંતર ૨.૬ મીટર છે.  

(૪) ઓરડીિી રદિાલથી ટ્રાન્સફોમટર સ્ટ્રક્ચરિા ઉપરિા ભાગે આિતી ૧૧કે.િી. લાઈિિા 
િજીકિા િાયરનુ ંસમસ્તરીય અંતર ૩.૨ મીટર છે.   

 સદર હયાત ટ્રાન્સફોમટર સેન્ટર તથા િીજ લાઈિનુ ંિીજ જોડાણિાળી ઓરડીથી સલામત 
અંતર ઈલેક્ટ્રીસીટી એક્ટિા Rules 79 પ્રમાણે જણાયેલ છે.  

૩.૫. અરજદારિા િીજ જોડાણિા સ્થળે હયાત ટ્રાન્સફોમટર સેન્ટર ખસેડિા અંગે િીજ કંપિીિા 
પ્રિતટમાિ વિયમોનસુાર અંદાજપત્રિી રકમ ભરપાઈ કયાટ બાદ જ ટ્રાન્સફોમટર સેન્ટર 
ખસેડિાિી કાયટિાહી હાથ પર લઈ શકાય.   

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સિૂાિણી દર્યાિ અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાિાળાિી રજૂઆત અિે રજૂ કરાયેલા 

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણટય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. ફોરમ દ્વારા અરજદારિી હાલિી ફરરયાદ અંગે સામાિાળા દ્વારા કરિામા ંઆિેલ સ્થળ તપાસ 

રીપોટટ  મજુબ િીજ લાઈિિા થાભંલાિે ખસેડિાિી કોઈ જરૂરીયાત િથી તેમ િોંધ કરેલ છે. 
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સામાિાળા દ્વારા સદર િીજ લાઈિિા થાભંલા તથા િીજ લાઈિિા િાયરિા મરામતનુ ંકામ 
કરિામા ંઆિેલ છે તેમ જણાિેલ છે.  

૪.૨. પેરા િ.ં૩.૪ મા ંદશાટવ્યા મજુબ હયાત િીજ લાઈિ તથા ટ્રાન્સફોમટર સેન્ટર તથા અરજદારિા 
િીજ જોડાણિાળી ઓરડીથી Indian Electricity Rules 79 મજુબ સલામત અંતરે માલમુ 
પડલે જણાય છે.  

૪.૩. અરજદાર હયાત ટ્રાન્સફોમટર સેન્ટરિા િીજ થાભંલાનુ ં સ્થળફેર કરાિિા ઈચ્છતા હોય તો 
પ્રિતટમાિ વિયમોનસુાર અંદાજપત્રિી રકમ ભરપાઈ કયાટ બાદ જ ટ્રાન્સફોમટર સેન્ટરિી 
સ્થળફેરિી કાયટિાહી કરી શકાય.  

૪.૪. Notification No.10/2015, Chapter-3(Safety), Clause No. 3.1 states 

that “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 Act,2003.” 
 

૪.૫.   પેરા િ.ં ૨.૭ મા ંદશાટવ્યા મજુબ સદર જૂિા િીજ થાભંલા અરજદારિે તેઓિા ખેતરમા ં
િડતરરૂપ હોઈ, તેમજ સદર િીજ થાભંલાિી સામાિાળાિે િીજ લાઈિ સ્થાવપત કરિાિી 
જરૂરીયાત િ હોય તો સદર િીજ થાભંલા અરજદારિા ખેતરમાથંી સલામત રીતે દુરસ્ત 
કરિા સામાિાળાિે સલૂચત કરિામા ં આિે છે.     

૪.૬. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૨, ૪.૩ તથા ૪.૫ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૭. ખચટ અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૮. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
    
 
 
        (રદલીપ રાિલ) 
        વિદ્યતુ લોકપાલ 
         ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા.૦૩.૧૧.૨૦૧૭.  


