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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 

વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

 

સમક્ષ 

કેશ િ.ં ૧૭/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી શૈલેશકુમાર શકંરભાઈ ઠાકર  

   મુ.ંપો. ગાગંટા. તા. ખાનપરુ. જી. મહિસાગર.     

 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી શૈલેશકુમાર શકંરભાઈ ઠાકર  

 

વિરૂધ્ધ 

સામાિાળા : નાયબ ઇજનેર, 

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લલમમટેડ, 

પેટા-મવભાગીય કચેરી ન.ં૨, લણુાવાડા-૩૮૯૨૩૦. જી. પચંમિાલ.   

 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી ટી.જી.બ્રહ્મભટ્ટ, િાયબ ઈજિેર, 
એમજીિીસીએલ, પેટા-વિભાગીય કચેરી િ.ં૨, લણુાિાડા.  

 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લલમમટેડ, વડોદરાના ગ્રાિક ફહરયાદ મનવારણ 

ફોરમની ફહરયાદ ન.ં MG-III-27-2016-17 અન્વયે અપાયેલ હુકમ ક્રમાકં ૧૯ 
તા.૨૧.૦૧.૨૦૧૭ થી નારાજ થઇ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતને આ કચેરીના 
કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ ન.ં૧૭/ ૨૦૧૭ થી નોંધેલ છે. આ કેસની સનુાવણી 
તા.૦૯.૦૩.૨૦૧૭ ના રોજ રાખવામા ં આવેલ. આ કેસની બીજી સનુાવણી 
તા.૨૩.૦૩.૨૦૧૭ ના રોજ રાખવામા ંઆવી.  
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૨.૦. સનુાવણી દરમ્યાન અરજદારે નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર ખાનપરુ તાલકુાના ગામ ગાગંટા ખાતે રિ ે છે, અને તયા ં ખેતીની જમીન 

ધરાવે છે. સદર ખેતીની જમીનમાથંી સામાવાળા મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લલમમટેડની 
ભારે દબાણની લાઈન પસાર થાય છે.  

૨.૨. અરજદારની જમીનમા ં નીલગીરીના પાકનુ ં વાવેતર કરેલ િોઈ સામાવાળાની વીજ 
લાઈન નડતર રૂપ છે. સદર વીજ લાઈન ધ્વારા કોઈ અકસ્માત ન બને તે રીતે યોગ્ય 
કરવા, એટલે કે લાઈનને િટાવવા અથવા કેબલ નાખી અરજદારની સદર ફહરયાદન ુ
મનવારણ કરવા, અરજદારે સામાવાળા વીજ કંપની, પેટા-મવભાગીય કચેરી ન.ં૨, 
લણુાવાડાને રજૂઆત કરેલ. 

૨.૩. સદર િયાત વીજ લાઈન સામાવાળા ધ્વારા અરજદારની જાણ બિાર નાખવામા ંઆવેલ 
છે. સદર વીજ લાઈનથી અરજદારના પાકને નકુસાન થાય છે, તથા અકસ્માતનો પણ 
ભય રિ ેછે. 

૨.૪.  સામાવાળા વીજ કંપની ધ્વારા સદર વીજ લાઈન િટાવવા માટે રૂ. ૬૨૯૯૦/- નુ ં
અંદાજપત્ર આપવામા ંઆવેલ છે. આટલી મોટી રકમનુ ંઅંદાજપત્ર કુદરતી ન્યાયના 
મવરૂધ્ધનુ ં છે. સદર વીજ લાઈનની જગ્યાએ કેબલ વાયર નાખીને અરજદારની 
ફહરયાદનુ ં મનવારણ થઈ શકે તેમ છે.  

૨.૫. અરજદારે સદર ફહરયાદ અંગે ફોરમ સમક્ષ રજૂઆત કરેલ. સામાવાળા ધ્વારા સદર 
ફહરયાદ અંગે એક તરફી મનણણય લીધેલ િોઈ, તેમજ ફોરમ ધ્વારા કરેલ હુકમથી સતંોષ 
થયેલ ન િોઈ, અરજદારને સદર રજૂઆત કરવાની ફરજ પડેલ છે. 

૨.૬. સનુાવણીના અંતે અરજદારે દાદ માગંી જણાવેલ કે સામાવાળા ધ્વારા સદર વીજ 
લાઈન અરજદારના ખેતરમા ંતેઓની સમંમત વગર નાખવામા ંઆવેલ છે, જે નડતર 
રૂપ છે તેમજ સદર વીજ લાઈનથી અરજદારના પાકને નકુસાન થાય છે તથા 
અકસ્માતનો ભય રિ ેછે. આ કારણોને લઈને આ વીજ લાઈન સામાવાળા પોતાના ખચે 
િટાવે અથવા કેબલ વાયર નાખંી આપે તેવો હુકમ કરવા અરજદારે મવનતંી કરી.  

૩.૦. સનુાવણી દરમ્યાન સામાવાળાએ નીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદારે પોતાના ખેતરમા ં નીલગીરીના ઝાડનુ ં વાવેતર કરેલ છે, જેના ઉપરથી 

વીજલાઈન પસાર  થતી  િોવાથી તેમના પાકને નકુ્સાન થાય તેમ છે, જેથી િયાત 
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11KV  વીજ લાઈનને ખસેડવા માટે સામાવાળાને તા.૦૨.૦૭.૨૦૧૬ ના રોજ અરજી 
નોંધાવેલ. 

૩.૨. સામાવાળાએ તા. ૨૬.૦૮.૨૦૧૬ ના રોજ સ્થળ તપાસ કરી તા.૩૧.૦૮.૨૦૧૬ ના રોજ 
સદર વીજલાઈન ખસેડવા અંગેની મજૂંરી આપેલ તથા પત્ર ન.ં ૬૭૧૪ તા.૩૧.૮.૨૦૧૬ 
થી સદર વીજલાઈનને ખસેડવા અંગેનુ ં રૂ.૬૨૯૯૦/- નુ ં અંદાજપત્ર અરજદારને 
પાઠવેલ, જેના ંનાણા ંભરપાઈ કરવા માટે અરજદારને એક માસની મદુત, એટલે કે 
તા.૩૦.૦૯.૨૦૧૬ સધુીની મદુત, આપવામા ંઆવેલ. અરજદારે અંદાજપત્રના ં નાણા ં
ભરાપાઈ કરેલ નથી.  

૩.૩. અરજદારના ખેતરમાથંી પસાર થતી 11KV  વીજ લાઈન, જે અરજદારને નડતર રૂપ છે, 
તેને ખસેડવા માટે સામાવાળા ધ્વારા આપવામા ંઆવેલ અંદાજપત્રની સામે અરજદારે 
તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૬ ના રોજ ફોરમ સમક્ષ ફહરયાદ નોંધાવેલ. ફહરયાદ મનવારણ કમમટી, 
વર્ુણળ કચેરી, ગોધરા ધ્વારા અરજદારની સદર ફહરયાદ અંગેની સનુાવણી 
તા.૨૧.૧૧.૨૦૧૬ ના રોજ કરવામા ંઆવેલ, તથા તા.૨૮.૧૧.૨૦૧૬ના રોજ હુકમ કરીને 
જણાવવામા ંઆવેલ કે  સદર વીજલાઈન ખસેડવા માટે સામાવાળા ધ્વારા આપવામા ં
આવેલ આંદજપત્રના ં નાણા ં અરજદાર ધ્વારા ભરપાઈ કરાયા બાદ વીજ લાઈન 
ખસેડવાની કાયણવાિી સામાવાળાએ કરવાની રિશેે. 

૩.૪. સામાવાળા ધ્વારા તા.૧૪.૦૩.૨૦૧૭ ના પત્રથી નીચે મજુબના દસ્તાવેજો રજૂ કરવામા ં
આવ્યા.  

 (૧) અરજદારની તા.૦૨.૦૭.૨૦૧૬ની વીજલાઈન ખસેડવા અંગેની અરજી. 
        (૨) ફહરયાદ મનવારણ કમમટી, વર્ુણળ કચેરી, ગોધરા ધ્વારા થયેલ હુક્મ મજુબ 

અંદાજપત્રના ંનાણા ંભરપાઈ કરવા અંગે અરજદારને જાણ કરતો પત્ર.  
        (૩) અરજદારે તા.૧૩.૦૧.૨૦૧૭ના રોજ પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર, ખાનપરુને લખેલ પત્રની 

નકલ.  
        (૪) તા.૧૪.૦૨.૨૦૧૭ના રોજ અરજદારે સામાવાળાને લખેલ પત્રની નકલ.  
૩.૫. ગ્રાિક ફહરયાદ મનવારણ ફોરમ ધ્વારા પણ તા.૨૧.૦૧.૨૦૧૭ ના રોજ હકુમ કરીને 

જણાવવામા ંઆવેલ છે કે CEA Regulations,2010 ના મનયમોનસુાર સદર વીજલાઈન 
ખસેડવા માટે અરજદારે અંદાજપત્રની રકમ ભરવાપાત્ર છે. 
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:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સનૂાવણી દરમ્યાન અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ 

કરાયેલ દસ્તાવેજી પરુાવાઓને આધારે નીચે મજુબના મનણણય ઉપર આવુ ંછ.ં 
૪.૧. અરજદારે ફોરમ સમક્ષ કરેલ ફહરયાદ અન્વયે જણાવેલ છે કે પોતે ગામ ગાગંટા ખાતે 

ખેતી મવષયક જમીન ધરાવે છે. સદર જમીનમા ંસામાવાળા ધ્વારા અરજદારની જાણ 
બિાર 11 KV વીજલાઈન આશરે  ૨૫ થી ૩૦ વષણ પિલેા ંનાખંવામા ંઆવેલ છે. સદર 
અરજી/ફહરયાદ અંગે અરજદારે જમીન માલલકી અંગેના કોઈ દસ્તાવેજી પરૂાવા રજૂ 
કરેલ નથી, જે અંગેની નોંધ ગ્રાિક તકરાર મનવારણ કમમટી, ગોધરા ધ્વારા નોંધવામા ં
આવેલ છે. અરજદારે સદર ફહરયાદ અન્વયે મવદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષની રજૂઆતમા ંપણ 
તેઓની જમીન માલલકી અંગેના દસ્તાવેજી પરૂાવા રજૂ કરેલ નથી.  

૪.૨. અરજદારની રજૂઆત મજુબ તેઓના ખેતરમા ંનીલગીરીના ંઝાડનુ ંવાવેતર કરેલ છે. 
િયાત 11 KV  વીજલાઈન અરજદારના પાકને નડતરરૂપ િોઈ પાકને નકુસાન થાય 
તેમ છે તથા અકસ્માત ના થાય તે િરે્થુી સદર લાઈનને અન્ય જગ્યાએ ખસેડવા 
અથવા કેબલ વાયર નાખવા અરજદારે સામાવાળાને અરજી નોંધાવેલ છે, જે મજુબ 
સામાવાળા ધ્વારા રૂ.૬૨૯૯૦/- નુ ંઅંદાજપત્ર અરજદારને આપવામા ંઆવેલ છે જે 
ગેરવ્યાજબી અને કાયદાની મવરૂધ્ધ છે. આ પ્રકારની રજૂઆત અરજદારે કરેલ છે.  

 સદર રજૂઆત અન્વયે CEA Notification 2010, Chapter VII, safety requirement for 

overhead line underground cable and generating station ને વચંાણે લઈ શકાય. 
 Section 58 : Clearance above ground of the lowest conductor of 

overhead lines 

(1) No conductor of an overhead line, including service lines, erected 

across a street shall at any part thereof be at a height of less than  

(i) For lines of voltage not exceeding 650 V : 5.8 metres.  

(ii) For  lines of voltage exceeding 650V, but not exceeding 

33KV : 6.1 metres.  

Section 64(3):No material or earth work or agricultural produce shall 

be dumped or stored, no trees grown below or in the vicinity of, bare 

overhead conductors, or lines to contravene the provision of Regulations 

60 and 61.          
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 Section 63(2) (iv): whether such person was liable to pay the cost of 

alteration of the overhead line and if so, send a notice without undue 

delay, to such person together with an estimate of the cost of the 

expenditure likely to be incurred to so alter the overhead line and 

require him to deposit, within thirty days of the receipt of the notice, 

with the supplier or owner, the amount of the estimated cost. 

 Section 63(3): If such person disputes the cost of alteration of the 

overhead line estimated by the supplier or owner or even the 

responsibility to pay such cost, the dispute may be referred to the 

Electrical Inspector whose decision thereof shall be final. 

 ઉપર્ુણક્ત જોગવાઈ મજુબ સામાવાળાની 11 KV  વીજલાઈન જે અરજદારના ખેતરમાથંી 

પસાર થાય છે, તેમા ંSection 58(1)(ii) મા ંદશાણવ્યા મજુબ સલામત અંતર રાખવાની 

જોગવાઈનુ ંપાલન થવુ ંજરૂરી છે. તેમજ Section 64(3) મા ંદશાણવ્યા મજુબ અરજદારે 

વીજ લાઈનની નીચે વકૃ્ષના વાવેતરમા ં સામાવાળાની ઓવરિડે વીજલાઈનથી 

સલામત અંતર રાખવુ ંજરૂરી છે, જેથી વીજલાઈનને મવકે્ષપ ન પડે તથા અકસ્માત 

જેવા બનવો મનવારી શકાય. 

૪.૩. વીજળી અમધમનયમ ૨૦૦૩, ઓવરિડે લાઈનને લગતી જોગવાઈઓ, સેક્શન ૬૮(૫) 
નીચે મજુબ છે.  

 જ્યારે કોઈપણ ઓવરિડે લાઈન પાસે ઉભ ુઅથવા પડેલ ુઝાડ અથવા એવી લાઈન 
મકૂ્યા પછી એકાદી ઓવરિડે લાઈન નજીક કોઈ બાધંકામ અથવા પદાથણ મકૂવામા ં
આવ્યો િોય અથવા પડયો િોય તે વીજળીની શક્ક્તની લઈ જવાના અથવા મોકલવાના 
કામમા ંઅવરોધ કરે અથવા દખલગીરી કરે અથવા અવરોધ થવાનો અથવા દખલગીરી 
થવાનો સભંવ િોય તયારે કોઈપણ એક્ક્ઝક્યટુીવ મેજીસ્રેટ અથવા સરકારે મનહદિષ્ટ કરેલ 
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યોગ્ય અમધકારી, લાઈસન્સદારની અરજી પરથી તે ઝાડ, બાધંકામ અથવા પદાથણ કાઢી 
નાખંી અથવા પોતાને યોગ્ય જણાય તે પ્રમાણે તેની બીજી વ્યવસ્થા કરાવી શકશે.  

૪.૪. આમ, ઉપર્ુણક્ત જોગવાઈ અન્વયે સામાવાળા ધ્વારા અરજદારના ખેતરમાથંી પસાર 
થતી નડતરરૂપ વીજલાઈન ખસેડવા અંગેનુ ં  અંદાજપત્ર આપવામા ંઆવેલ છે જે 
મનયમોનસુાર છે. અંદાજપત્રના ંનાણા ંઅરજદાર ધ્વારા ભરપાઈ કરાયા બાદ, જરૂરી 
Right of Way ની પરમમશન કલમ 63(2)(iii) મજુબ મેળવ્યા બાદ, નડતરરૂપ 
વીજલાઈન ખસેડવાની કાયણવાિી સામાવાળાએ કરવી.  

૪.૫. સામાવાળા ધ્વારા વીજ મવતરણ પધ્ધમતમા ં વીજલાઈનનુ ં સલામત અંતર CEA 

Regulations,2010 મા ં કરેલ જોગવાઈ મજુબ વીજ મવતરણનુ ં માળખ ુ તથા તેના 
મરામતની કાયણવાિી કરવી, જેથી અકસ્માતની સભંાવના મનવારી શકાય, તેમજ પરૂતા 
દબાણથી વીજ પરૂવઠાનુ ં મવતરણ કરી શકાય. પેરા ન.ં ૪.૩ મા ં દશાણવ્યા મજુબની 
જોગવાઈને  ધ્યાને લઈ સામાવાળાએ યોગ્ય કાયણવાિી કરવી.  

૪.૬. આથી આ રીતે પેરા ન.ં૪.૪ તથા ૪.૫ મજુબ હુકમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૭. ખચણ અંગે કોઇ ચકુાદો નથી. 
૪.૮. અરજદારની અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરવામા ંઆવે છે. 
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         મવદ્યતુ લોકપાલ 

          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
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