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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.ં15/2019  
 

અરજદાર : !ી ભાિવનભાઈ ). આ+હર 
   .લોક ન.ં ૧૧૪, 5નુીનગર સોસાયટ;, 
   મ=વુા-૩૬૪૨૯૦. ).ભાવનગર.   
રFૂઆત કરનાર: !ી ભાિવનભાઈ ). આ+હર 
    

િવHIધ 

સામાવાળા :  કાયCપાલક ઈજનેર, 
   પિGમ Hજુરાત વીજ કંપની JલિમટKડ  
   િવભાગીય કચેર;, મ=વુા-૩૬૪૨૯૦. ). ભાવનગર. 
રFૂઆત કરનાર:  !ી વી.N.બારડ, કાયCપાલક ઈજનેર, પી)વીસીએલ, મ=વુા િવભાગીય કચેર;.       

:: રFૂઆત :: 

1.0. અરજદારK, પિGમ Hજુરાત વીજ કંપની JલિમટKડ, ભાવનગરના Sાહક ફ+રયાદ િનવારણ ફોરમની 
ફ+રયાદ ન.ં૧૪૫/૨૦૧૮-૧૯ અXવયે અપાયેલ =કુમ Yમાકં ૩૮૨ તા.૨૪.૦૧.૨૦૧૯ થી નારાજ થઈ 
અ[ે ર\ૂઆત કરKલ છે. N ર\ૂઆતને આ કચેર;ના કKસ ર)_ટરK દાખલ કર; કKસ ન.ં૧૫/૨૦૧૯ થી 
નaધેલ છે. આ કKસની cનુવણી તા.૦૫.૦૩.૨૦૧૯ તથા તા.૨૬.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ રાખવામા ં     
આવેલ. 

2.0. cનુવણી દરdયાન અરજદારK નીચે 5જુબ ર\ૂઆત કર;. 
2.1. અરજદાર, ભાવનગર MNલાના, મOવુા તાPકુાના વાઘનગર ગામે કળસાર રોડ પર ખાતા ન.ં380, 

સરવે ન.ં125પૈક@1 મા ંખેતીવાડ@ જમીન ધરાવે છે, તેમા ં7.5 હોસVપાવરWુ ંવીજ જોડાણ ધરાવે છે. 

સરવે ન.ં125 ખેતીવાડ@ િવYતાર સળંગ વીસ વીઘા કરતા ંવધાર8 છે.  

2.2. સદર જમીનમા ં ભાઈ વ[ચે ભાગ પડવાથી બે ભાગ પડ8લ છે. અરજદારની બાFુમા ં સરવે 

ન.ં125પૈક@2 મા ં અરજદારના મોટાભાઈની જમીન આવેલી છે. અરજદારના શેઢા પાડોશીના 

ખેતીવાડ@ વીજ જોડાણના મોજણીકામ વખતે `ી Mણાભાઈ રામMભાઈએ ફોન cારા જણાવેલ ક8 

સામાવાળા વીજ કંપની તમારા dા;સફોમVર પરથી વીજ જોડાણ કરવાના છે. તે વખતે અરજદાર8 

તેમના ખેતરના રYતા પર ક8 ખેતીવાડ@મા ંનડતરHપ ન થાય તે ર@તે થાભંલા લગાવવા જણાવેલ. 

2.3. તા.21.09.2018 ના રોજ મહોરમના eદવસે એક જ eદવસમા ંdા;સફોમVર સાથેના પાચં થાભંલા 

અરજદારની ગેર હાજર@મા ંસામાવાળા cારા લગાવવામા ંઆવેલ. સદર બાબતની અ;ય ખેfતૂોને 
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gણ થતા,ં તા.23.09.2018 ના રોજ Yથળ પર તપાસ કરતા ંઅરજદારના ખેતરમા ંજવાના 

રYતાની વ[ચે નડતરHપ થાય તે ર@તે બે થાભંલા સામાવાળા વીજ કંપની cારા ઉભા કર8લ હોવાWુ ં

માPમુ પડ8લ. સદર બાબતની gણ HબHમા ંસામાવાળા વીજ કંપનીની મOવુા hા9ય-2 ની કચેર@મા ં

કર8લ, તેમજ તા.24.09.2018 ના રોજ તે iગેની વાધંા અરM પણ આપવામા ંઆવેલ. 

2.4. વાધંા અરM રFૂ કયાVના 6 થી 7 eદવસ પછ@ સામાવાળા વીજ કંપનીના કમVચાર@ Yથળ પર તપાસ 

કરવા આવેલ, jમા ંએક થાભંલો ખેતરના રYતામા ં બે kટ iદર, તેમજ એક થાભંલો ચાર kટ 

રYતામા ંનડતરHપ છે તેમ જણાવેલ. પરંl ુmયાર બાદ કમVચાર@ cારા કોઈ કાયVવાહ@ કરવામા ંઆવેલ 

નહn. સામાવાળા વીજ કંપનીમા ંતપાસ કરતા ંHબHમા ંgણાવેલ ક8 સદર લાઈનWુ ંકામ ગoગના 

માણસો આવશે તે વખતે કર@ આપવામા ંઆવશે, પરંl ુએક માસ pધુી સદર કામ કરવામા ંઆવેલ 

નહn. 

2.5. અરજદાર8 તા.25.10.2018 ના રોજ સામાવાળા વીજ કંપનીને ફર@ વખત સદર વીજ લાઈન iગે 

વાધંો રFૂ કર8લ, તેમજ HબHમા ંમળવા ગયેલ, પરંl ુસામાવાળા વીજ કંપનીના કમVચાર@ cારા કોઈ 

જવાબ પાઠવવામા ંઆવેલ નહn, તેમજ વીજ લાઈનના વાયર ખoચવા કો;dા3ટરના માણસોને મોકલી 

આપેલ, j વખતે ફર@ વખત નાયબ ઈજનેરને HબH મળતા ંતેઓએ જણાવેલ ક8 અmયાર8 વાયર 

નાખંવાWુ ં કામ કરવા દો નડતરHપ થાભંલા પછ@થી ખસેડ@ આપsુ.ં આમ આtાસન આપીને 

વીજલાઈનWુ ંકામ uણૂV કરવામા ંઆવેલ, jમા ંસામાવાળા વીજ કંપનીની બેદરકાર@ Yપvટ જણાઈ 

આવે છે. 

2.6. અરજદાર8 જણાવેલ ક8 `ી Mણાભાઈ રામMભાઈના ભાઈ `ી નાWભુાઈ રામMભાઈને ખેતીવાડ@ 

િવષયક વીજ જોડાણ છે, તે એક જ જમીનમા ં-ણ ભાગ પડ8લ છે. `ી નાWભુાઈની જમીનમાથંી 

વીજલાઈન પસાર કરવામા ંઆવે તો -ણ-ચાર થાભંલામા ંવીજલાઈન ઉભી થઈ શક8 તેમ છે, પરંl ુ

`ી નાWભુાઈએ મૌyખક વાધંો ઉભો કર8લ હોઈ, અરજદારની ખેતીવાડ@મા ંવીજલાઈનના થાભંલા 

ઉભા કરવામા ંઆવેલ છે. 

2.7. અરજદાર8 નકશો રFૂ કર@ જણાવેલ ક8 નડતરHપ થાભંલા અરજદારની ખેતીની જમીનમાથંી શેઢા 

પર ખસેડવા, અથવા આખી વીજલાઈન `ી Mણાભાઈના ભાઈ `ી નાWભુાઈની ખેતીવાડ@ના 

dા;સફોમVર સે;ટરમાથંી ઉભી કરવા Oકુમ કરવા અરજદાર8 િવનતંી કર@.        

3.0. cનુવણી દરdયાન સામાવાળાએ નીચે 5જુબ ર\ૂઆત કર;. 
૩.૧.  અરજદાર, ભાવનગર MNલાના, મOવુા તાPકુાના વાઘનગર ગામે ખાતા ન.ં380, સરવે 

ન.ં125પૈક@1 મા ંખેતીવાડ@ જમીન ધરાવે છે. સદર જમીન વીસ વીઘા કરતા ંવધાર8 છે. અરજદાર 

hાહક ન.ં37657064099 થી 7.5 હોસVપાવરWુ ંખેતી િવષયક વીજ જોડાણ ધરાવે છે.  

3.2. અરજદારના શેઢા પાડોશી `ી Mણાભાઈ રામMભાઈWુ ંવીજ જોડાણ મFૂંર થવાથી તેWુ ંસરવે કામ 

કરવા સામાવાળા વીજ કંપનીનો Yટાફ ગયેલ mયાર8 `ી Mણાભાઈ cારા વીજ લાઈન ઉભી કરવા 

માટ8 અરજદારની મૌyખક સમંિત લેવામા ંઆવેલ હતી, mયાર8 અરજદાર cારા વીજ લાઈન કોઈને 

નડતરHપ ન થાય  તે ર@તે નાખવાની મૌyખક સમંિત આપવામા ંઆવેલ. 
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3.3. j વીજ લાઈન ઉભી કરવામા ંઆવેલ છે તે Yપvટ શેઢા પર જ ઉભી કરવામા ંઆવેલ છે, jનાથી 

વીજલાઈનની લબંાઈ વધે છે પરંl ુઅરજદારની વાડ@મા ંવ[ચે ન આવે તે ર@તે લાઈન ઉભી કર8લ 

છે. આ iગેનો નકશો તથા  ફોટોhાફ સામાવાળાએ રFૂ કયાV. અરજદારની રFૂઆત zુલ બે થાભંલા 

ખસેડવાની છે, તેમાથંી એક થાભંલો તારની વાડને સાવ અડ@ને જ ઉભો કર8લ છે, j ફોટામા ંપોલ-

એ તર@ક8 દશાVવેલ છે. ફોટામા ંપોલ-બી દશાVવેલ છે તે સેકલ પોઈ;ટ છે, એટલે તેમા ંબે તાyણયા 

નાખંવા જHર@ હોઈ, j તે લાઈનકામ કરતી વખતે બ{ે તાyણયા ખેતરના |ણૂાના ભાગમા ં}પંડ@ની 

પાછળના ભાગમા ંઆવી gય તેવી ર@તે yબલzુલ શેઢ8 ઉભો કરવામા ંઆવેલ છે.  

3.4. તા.12.11.2018 ના રોજ નાયબ ઈજનેર, મOવુા hા9ય-2 cારા Yથળ તપાસ કરવામા ંઆવેલ 

mયાર8 Yથળ પર }પંfંુ હયાત હl ુ.ં 

3.5. અરજદાર cારા મOવુા hા9ય-2 વીજ કચેર@મા ંથાભંલો ખસેડવા માટ8ની અરM કયાV પછ@ }પંડ@ 

કાઢ@ નાખંવામા ંઆવેલ છે.  

3.6. અરજદારની તા.26.11.18 ની ફોરમમા ંકર8લ અરMના અWસુધંાને નાયબ ઈજનેર, hા9ય-2 વીજ 

કચેર@ cારા ફર@ વખત તા.10.12.2018 ના રોજ Yથળ તપાસ કરવા ગયેલ mયાર8 }પંfંુ હયાત ન 

હl ુ,ં પરંl ુYથળ પર લીધેલ ફોટોhાફ ઉપરથી ~Yથાિપત થાય છે ક8 }પંડા વાળો િવYતાર અગાઉ 

તેમજ હાલમા ંપણ પડતર જ છે mયા ંકોઈ પાક વાવેલ નથી ક8 ઉભેલ નથી.  

3.7. થાભંલા ઉભા કર8લ અને �Yd�ગnગ બાક@ હોય તે સમય દર9યાન સવાલવાળો થાભંલો ફ8રવવા બાબતે 

કોઈ રFૂઆત અરજદાર8 ઓeફસમા ંકર8લ નથી, પરંl ુલાઈન �Yd�ગnગ uણૂV થયા બાદ  જપંર આપતી 

વખતે અરજદાર8 રFૂઆત કર8લ j સમયે નાયબ ઈજનેર cારા જણાવેલ ક8 લાઈન ઉભી થઈ ગયા 

બાદ તથા  બાFુવાળાના ખેતરનો પાક વાડને અડ@ને હોઈ, તથા તેમની }પંડ@ની પાછળના ભાગમા ં

હોઈ, થાભંલો ફ8રવવો �યાજબી નથી, કારણ ક8 તે નડતરHપ નથી. આમ છતા ંપોલ-બી તેમની 

રFૂઆત �જુબ બે kટ iદર તારની વાડને અડ@ને લેવા માટ8 માણસો મોકલી ~યાસ કર8લ, પરંl ુ

તે�ુ ંકરવા જતા ંતે સેકલ પો�ટ હોઈ, બાFુમા ં`ી મ�કુાતંભાઈ વાલાભાઈ કળસર@યાની વાડ@મા ં

ઘાઈ નાખવી પડ8 તેમ હોઈ તેમનો પાક વાડને અડ@ને ઉભો હોઈ, અને તેમના cારા તે થાભંલો શેઢા 

પર ફ8રવવા માટ8 તેમની વાડ@મા ંબે ઘાય સેટ નાખંવા સામે વાધંો લીધેલ હોઈ, કામગીર@ થઈ 

શક8લ નથી. 

3.8. તા.04.01.2019 ના રોજ ફર@ વખત કો;dા3ટરના માણસો Yથળ પર થાભંલો ખસેડવા માટ8 

અરજદારની વાડ@મા ંઘાય નાખંવા માટ8 મોકલતા,ં `ી મ�ભુાઈ કળસર@યા cારા વાધંો લેવામા ં

આવેલ અને તેમના cારા તા.04.01.2019 ના રોજ મOવુા hા9ય-2 વીજ કચેર@મા ં તેમની 

માyલક@ની જમીનમા ંથાભંલાનો તાyણયો ન નાખવા દ8વાની વાધંા અરM પણ રFૂ કર8લ. 

3.9. અરજદારની ઉપ�ુV3ત રFૂઆત બાબતે જણાવવાWુ ંક8 5યાર8 અરજદારWુ ંસરવે કામ કરવામા ંઆવેલ 

mયાર8 `ી નાWભુાઈ રામMભાઈWુ ંdા;સફોમVર હયાત ન હl ુ,ં કારણ ક8  `ી Mણાભાઈ રામMભાઈના 

વીજ જોડાણની સાથે `ી નાWભુાઈ રામMભાઈWુ ંવીજ જોડાણ પણ તાjતરમા ંજ અપાયેલ છે તેમ 

છતા ંઆજના eદવસે પણ જો `ી નાWભુાઈના dા;સફોમVર પરથી સરવે કરવામા ંઆવે તો લાઈનની 

લબંાઈ 445 મીટર થાય છે 5યાર8 અરજદારના dા;સફોમVર પરથી j સરવે કરવામા ંઆવેલ છે તે 
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લાઈનની લબંાઈ 200 મીટરની છે, તેથી અરજદારના dા;સફોમVર પરથી લાઈનની લબંાઈ ઘટતી 

હોવાથી mયાથંી સરવે કરવામા ં આવેલ છે. `ી Mણાભાઈ તેમજ `ી નાWભુાઈને અપાયેલ 

iદાજપ-ની નકલો તેમજ તા.02.03.2019 ના રોજ `ી નાWભુાઈના નવા ઉભા થયેલ 

dા;સફોમVરમાથંી j 445 મીટર લાઈન લબંાઈWુ ંસરવે કરવામા ંઆવેલ છે તે નકશો સામાવાળાએ 

સામેલ કર8લ. 

3.10. અરજદાર cારા તેમની લોકપાલ સમEની રFૂઆતમા ંપેજ ન.ં2 પર જણાવવામા ંઆવેલ છે ક8  `ી 

મ�કુાતં વાલાભાઈ કલસર@યાની જમીનમા ંતાણીયો ન નાખંવા દ8વાની વાધંા અરM નાયબ ઈજનેર, 

મOવુા hા9ય-2 વીજ કચેર@ cારા મા;ય રાખીને કાયVવાહ@ કર8લ છે, તો અમાર@ સમંિત વગર  

નડતરHપ વીજપોલ અને તાણીયા શા માટ8 અમાર@ માyલક@ની જમીનમા ંનાખંવામા ંઆ�યા? સદર 

બાબતે સામાવાળાએ જણાવેલ ક8  અરજદારની ટ8લીફોિનક સમંિત લઈને સદર લાઈન ઉભી કરવામા ં

આવેલ છે તે બાબતWુ ં`ી Mણાભાઈ રામMભાઈWુ ંતા.05.03.2019ના રોજWુ ંલેyખત િનવેદન 

પણ સામાવાળાએ રFૂ ક�ુ�. 

3.11. ભારતીય ટ8લીhામ ધારો,1885 ના પાટV 3(10)(2), ભારતીય વીજધારો,1910ની કલમ 12-1, 

તથા કલમ (3), વીજ સ�લાય ધારો,1948ની કલમ  42-1 iતગVત વીજ િવતરણ અને તે માટ8ના 

વીg�ુ ંવગેર8 Yથાપન માટ8 પિ�મ !જુરાત વીજ કંપની yલિમટ8ડને ધોરણસર સ�ા અને અિધકાર 

મળેલ છે અને તે Hએ આ iગેની તમામ કામગીર@ હાથ પર ધરવામા ંઆવેલ છે.  

3.12. અરજદાર cારા તા.21.02.2019 ના રોજ મOવુા િવભાગીય કચેર@મા ં માeહતી અિધકાર 

અિધિનયમ,2005 હ8ઠળ `ીમતી eડ9પલબેન ભાિવનભાઈ આહ@રના નામથી `ી ભાિવનભાઈ M. 

આહ@ર cારા સવાલવાળ@ વીજ લાઈન ઉભી કરવા માટ8ની સમંિત આપેલ છે j સમંિતની ર8કોડV 

આધાર@ત ~માyણત નકલ આપવા બાબતની માeહતી માગેંલ છે j તેમને કચેર@ના પ- ન.ં1591 

તા.28.02.2019 ના રોજ આપવામા ંઆવેલ છે, jમા ંદશાV�યા �જુબ ર8કોડV પર ~માyણત નકલ 

ઉપલ�ધ નથી, પરંl ુઅરજદાર cારા મૌyખક ટ8લીફોિનક સમંિત આપવામા ંઆવેલ છે તે�ુ ંદશાVવેલ 

છે, j જવાબની નકલ સામાવાળાએ રFૂ કર@. 

3.13. આમ અરજદાર cારા j તે સમયે સામાવાળાને તેમજ `ી Mણાભાઈ રામMભાઈને લાઈન ઉભી 

કરવાની મૌyખક સમંિત આપેલ હોઈ, અને લાઈન શેઢા પર જ ઉભી કર8લ હોઈ, તથા  બાFુના 

ખેતરવાળા `ી મ�કુાતં કલસર@યા cારા તેમની માyલક@ની જમીનમા ંતાણીયા નાખંવા માટ8 વાધંા 

અરM આપેલ હોઈ, અરજદારની ફeરયાદ અYથાને છે.  

3.14. તા. 30.04.2019 ના રોજ સામાવાળાએ ઈ-મેઈલ cારા નીચે �જુબ રFૂઆત કર@. 

 અરજદારની ખેતીવાડ@ જમીનમાથંી પસાર થતી વીજલાઈનની ફeરયાદ iગે તા.26.03.2019 ના 

રોજ રાખવામા ંઆવેલ pનુવણી દર9યાન નામદાર લોકપાલ cારા કરવામા ંઆવેલ pચૂન �જુબ 

તા.29.04.2019ના રોજ સામાવાળાની વીજ કચેર@ cારા અરજદારના ખેતરમા ંYથાિપત સદર વીજ 

લાઈનનો નડતરHપ થાભંલો �ુરYત કર@ નવો થાભંલો તથા થાભંલાને ટ8કા માટ8નો તાyણયો 

અરજદારના ખેતરના શેઢા પર સમાતંર ર@ત Yથાિપત કર@ સદર ટિમ�નલ પોલ પર મeફ�ગ કર@ 
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વીજલાઈન કામ uણૂV કરવામા ંઆવેલ. સદર વીજલાઈન કામ કયાV બાદનો ફોટોhાફ સામાવાળાએ 

રFૂ કય�. 

:::�કુાદો::: 

4.0. cનૂાવણી દરdયાન અરજદારK કરKલ ર\ૂઆત તથા સામાવાળાની ર\ૂઆત અને ર\ૂ કરાયેલા 
દ_તાવે) fરુાવાઓને આધારK નીચે 5જુબના િનણCય ઉપર આiુ ંj.ં 

૪.૧. પેરા ન.ં૨.૭ મા ંઅરજદારK તેઓની ખેતી િવષયક જમીનમાથંી પસાર થતી વીજલાઈન ખેતરમા ં
જવાના ર_તા પર નડતરmપ ર;તે સામાવાળા nારા _થાિપત કરKલ હોઈ, તે વીજલાઈનને ખેતરના 
શેઢા પર _થાિપત કરવા ર\ૂઆત કરKલ છે. અરજદારK સદર વીજ લાઈન N સામાવાળા nારા 
_થાિપત કરવામા ં આવેલ છે તે qગેના ફોટોSાrસ પણ ર\ૂ કરKલ છે. તા. ૨૬.૦૩.૨૦૧૯ ની    
cનુવણી દરdયાન સદર વીજ લાઈનના નડતરmપ થાભંલા તથા તેના ટKકા માટK _થાિપત કરKલ 
તાJણયા, N અરજદારને ખેતરમા ંઆવવા જવામા ંનડતરmપ હોઈ, સદર વીજલાઈનના નડતરmપ 
થાભંલાને અરજદારના ખેતરના શેઢા પર સમાતંરmપે _થાિપત કરવા cJૂચત કરવામા ંઆવેલ તથા 
તે qગેની કાયCવાહ; કર; િવગતવાર અહKવાલ ર\ૂ કરવા સામાવાળાને જણાવેલ, Nમા ંઅરજદારK 
સમંિત દશાCવેલ. સામાવાળા વીજ કંપની nારા સદર વીજલાઈન qગે cJૂચત કાયCવાહ; fણૂC કર; 
તા.૩૦.૦૪.૨૦૧૯ ના રોજ િવગતવાર અહKવાલ ર\ૂ કરવામા ંઆવેલ છે, તથા તે qગેનો ફોટોSાrસ 
પણ ર\ૂ કરKલ છે. સદર વીજ લાઈનની cJૂચત કાયCવાહ; અરજદારની હાજર;મા ંકરવામા ંઆવેલ 
અને આ ર;તે અરજદારના stuુ ંસતંોષકારક ર;તે િનરાકરણ કરKલ છે, તેવી ર\ૂઆત સામાવાળા 
nારા કરવામા ંઆવેલ. 

૪.૨. અરજદારની વીજલાઈન qગેની ફ+રયાદuુ ં િનરાકરણ ઉપvુCwત પેરા ન.ં૪.૧ મા ંદશાCxયા 5જુબ 
સામાવાળા nારા કરવામા ંઆવેલ હોઈ, સદર બાબતે અ[ેથી કોઈ =કુમ કરવાનો રહKતો નથી. 

૪.૩. સદર કKસમા ંવીજ લાઈનમા ંcJૂચત ફKરફારની કાયCવાહ; qગે સામાવાળાને cનુવણી દરdયાન  
િવગતવાર અહKવાલ ર\ૂ કરવા જણાવેલ. સદર અહKવાલ સામાવાળા વીજ કંપની nારા cનુવણી 
બાદ તા.૩૦.૦૪.૨૦૧૯ ના રોજ, આશરK એક મ+હના બાદ, ર\ૂ કરાયેલ છે. 

૪.૪. આ ર;તે ઉપvુCwત પેરા ન.ં ૪.૨ 5જુબ =કુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૫. ખચC qગે કોઇ zકુાદો નથી. 
૪.૬. અરજદારની અર)/ર\ૂઆત આ સાથે ફ{સલ કરવામા ંઆવે છે. 
   
 
           (+દલીપ રાવલ) 
                   િવ|તુ લોકપાલ 
              Hજુરાત રા}ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૦૨.૦૫.૨૦૧૯. 


