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રFૂઆત કરનાર: !ી આર. %. મહ(તા 
 

િવHIધ 
 

સામાવાળા : કાય0પાલક ઈજનેર 
   પિJમ Kજુરાત વીજ કંપની Lલિમટ(ડ 
   િવભાગીય કચેરO, પાવર હાઉસ QRપાઉ2ડ, 

મ=વુા-૩૬૪૨૯૦. %.ભાવનગર. 
 

રFૂઆત કરનાર: !ી એચ.એન.શાહ, કાય0પાલક ઈજનેર, પી%વીસીએલ, મ=વુા.  
::: રFૂઆત::: 

1.0. અરજદાર(, પિJમ Kજુરાત વીજ કંપની Lલિમટ(ડ, ભાવનગરના Vાહક ફXરયાદ િનવારણ 
ફોરમની ફXરયાદ ન.ં૬૩/૨૦૧૮-૧૯ અ2વયે અપાયેલ =કુમ \માકં ૪૪૪૧     
તા.૦૧.૧૦.૨૦૧૮ ના =Qુમથી નારાજ થઈ અ^ે ર_ૂઆત કર(લ છે. b ર_ૂઆતને  આ 
કચેરOના ક(સ ર%cટર( દાખલ કરO ક(સ ન.ં૧૦૧/૨૦૧૮ થી નeધેલ છે. સદર ક(સની fનુવણી 
તા.૧૩.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. 

2.0. fનુવણી દરRયાન અરજદાર( નીચે gજુબ ર_ૂઆત કરO. 
૨.૧. અરજદાર મ=વુા તાhકુાના દયાળ ગામના ખેjતૂ છે તથા દયાળ ગામે સરવે 

ન.ં૨૧૯/૧પૈકO૧ તથા ૨૧૯/૧પૈકO૩ વાળO જમીન ધરાવે છે. સામાવાળા વીજ કંપનીએ 
ઉપlુ0Qત સરવે નબંરમાથંી અરજદારના કાયદ(સરના રcતા પર વીજ થાભંલા ઉભા  કરOને 
રcતા પર અડચણ ઉm ુકર(લ છે, b nગે અરજદાર( સામાવાળા વીજ કંપનીને oબoમા ં
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ર_ૂઆત કર(લ તેમજ તા.૦૫.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ સામાવાળા મ=વુા કચેરOને અર% પણ 
કર(લ, bના અqસુધંાને સામાવાળા વીજ કંપનીના અિધકારO rારા cથળ તપાસ કરવામા ં
આવેલ અને જણાવેલ ક( રcતામા ં b થાભંલા ઉભા કર(લ છે તે હટાવવા હોય તો 
nદાજપ^ના ંનાણા ંભરપાઈ કરવા ંપડશે. 

૨.૨. સામાવાળા વીજ કંપની rારા સદર ઉપlુ0Qત સરવે નબંરમા ં દબાણવાળા રcતામા ં
અરજદારની વાડOમાથંી અરજદારને કોઈ પણ sકારની tણ કયા0 વગર uી ફ(ઈઝ વીજ 
લાઈનમાથંી વીજ લાઈન નાખીને દબાણ કરનાર મકાનોને બે ફ(ઈઝની લાઈન ઉભી કરO 
વીજ જોડાણ આપવામા ંઆવેલ છે, b વીજ લાઈન અરજદારના રcતાને અડચણoપ છે.  

૨.૩. અરજદાર( સદર વીજ લાઈન nગેની ફXરયાદ મ=વુા કલેQટર તરફ( ર_ૂ કર(લી bને 
gwુયમં̂ ીના તાhકુા cવાગત ફXરયાદ િનવારણ કાય0\મ ન.ં એમએ%/વશી/તા.cવા.પx-
૮/૨૦૧૮ મા ંસામેલ કર(લી, b દરRયાન સદર વીજ લાઈન nગેના નકશા સામાવાળા rારા 
ર_ૂ  કરવામા ંઆવેલ અને nદાજપ^ના ંનાણા ંભરવાની નોટOસ બાબતે સામાવાળાqુ ં
yયાન દોર(લ, તેમ છતા ંસામાવાળા rારા કોઈ તપાસ કરવામા ંઆવેલ નથી. 

૨.૪. અરજદાર( ર_ૂ કર(લ નકશા બાબતે ફોરમ સમz વીજ કંપનીના અિધકારOએ જણાવેલ ક( 
નડતરoપ એક થાભંલો b વાડOના sવેશમા ંઆવે છે તે {ૂર થઈ શકાશે, b સામેની !ી 
|જલાલ Xહર%ની uી ફ(ઈઝ લાઈન છે }યાથંી ટ(પ~ગ કરOને ગોચર સરકારO પડતર 
જમીનમા ંઉભો થશે, તે કોઈને નડતરoપ નથી, b બાબતે અરજદાર( સમંિત આપેલ. સદર 
િવક�પ nગે �તુ0જ કાય0 કરવા જણાવવામા ંઆવેલ, પરં� ુસામાવાળા rારા કોઈ કાય0વાહO 
કરવામા ંઆવેલ નથી. 

૨.૫. અરજદાર(, કલેQટર કચેરO, ભાવનગર %�લા કાય0�મ તા.૨૭.૦૯.૨૦૧૮ના સદંભ0મા ંસદર 
ફXરયાદ ર_ૂ કર(લી તથા ફોરમ સમzના િવક�પ અ2વયે વીજ લાઈન ખસેડવા અરજ 
કર(લ, bમા ંસામાવાળા rારા જવાબ દાખલ કરવામા ંઆવેલ ક( !ી |જલાલ Xહર%ની સદર 
લાઈનમા ંતેઓના Xદકરા rારા વાધંો લઈ સદર લાઈનમાથંી ટ(પ~ગ કરવા િવરોધ દશા0વેલ 
છે.  

૨.૬. સદર વીજ લાઈન b  દબાણવાળા રcતામા ંનડતરoપ છે અને ફોરમ સમz ર_ૂ કર(લ 
િવક�પ nગે સામાવાળા rારા સદર વીજ લાઈનનો નડતરoપ થાભંલો ખસેડવામા ંઆવેલ 
નથી. સદર બાબતે અરજદાર સામાવાળાને અવાર નવાર ર_ૂઆત કરતા આવેલ છે.  

 fનુવણીના nતે અરજદાર( િવનતંી કરO જણાવેલ ક( અરજદારના રcતાqુ ંદબાણ કરOને 
અરજદારને qકુસાન કરવામા ંઆવેલ છે અને અરજદારને હ(રાન કરવામા ંઆવેલ છે, b 
બાબતે યો�ય તપાસ થાય અને અરજદારને 2યાય મળે તેવી અરજ કરO. 
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3.0. fનુવણી દરRયાન સામાવાળાએ નીચે gજુબ ર_ૂઆત કરO. 
૩.૧. સામાવાળાએ અરજદારની ર_ૂઆતના g�ુાસર જવાબ નીચે gજુબ ર_ૂ કયા0. 

g�ુો (૧) અરજદારની વાડOમા ંજવાના કાચા રcતા પર નડતરoપ થાય તે રOતે દબાણમા ં

વીજલાઈન ઉભી કર(લ છે. 

જવાબ: અરજદારની વાડOમાથંી 11KV બે ફ(ઈઝ લાઈનqુ ંટ(પ~ગ જ લેવામા ંઆવેલ છે. 

અરજદારની હદમા ં તેમને નડતરoપ થાય તે રOતે કોઈ નવો વીજપોલ ઉભો 

કરવામા ંઆવેલ નથી. b વીજપોલ ઉભો કરવામા ંઆવેલ છે તે તેમની હદની 

બહાર સરકારO પડતર જમીનમા ંઉભો કરવામા ંઆવેલ છે, અને તે તેમની વાડOના 

sવેશrારથી ઘણો {ૂર છે, અને તેવી રOતે આગળનો વીજપોલ પણ તેમનો કાચો 

રcતો ક( bમા ંબ�ેં બા_ુએ ઘટાદાર બાવળની ઝાડO અને વાડવાળો આવેલ છે 

તેનાથી ઘણા {ૂર સરકારO પડતર જમીનમા ંજ ઉભા કર(લ છે, b અરજદારની 

વાડOના કાચા રcતામા ંનડતરoપ થાય તેમ નથી, કારણ ક(  અરજદારની વાડOના 

રcતાની બ�ેં બા_ુ બાવળના �zૃોની મોટO વાડ આવેલ છે અને ઉભી કર(લ ૨ 

ફ(ઈઝ ૧૧ ક(.વી. લાઈન તે વાડથી ઘણી {ૂર nદરની બા_ુએ સરકારO પડતર 

જમીનમા ંઉભી કરવામા ંઆવેલ છે, b અરજદારને કોઈપણ રOતે નડતરoપ થાય 

તેમ નથી. આમ, કાચા રcતાqુ ંક( તેમની વાડOમા ંજવાqુ ંsવેશrાર ક( કાચા રcતામા ં

કોઈ જ�યાએ વષ0 ૨૦૧૭મા ંઉભી કર(લ ૧૧ ક(.વી. બે ફ(ઈઝ વીજ લાઈન વાહન 

જવા આવવામા ંક( ચાલવામા ંકોઈપણ રOત નડતરoપ થાય તેમ નથી.  

g�ુો (૨) અરજદારની tણકારO વગર તેમની વાડOમાથંી બે ફ(ઈઝ લાઈનqુ ંટ(પ~ગ લીધેલ 

છે. 

જવાબ: �યાર( સવાલવાળO વીજ લાઈન ઉભી કરવામા ંઆવેલ }યાર( !ી રમેશભાઈ %. 

મહ(તા અરજદાર rારા મૌLખક સમંિત પણ આપવામા ંઆવેલી છે, અને તેથી જ 

લાઈન ઉભી કરતી વખતે કોઈ વાધંો પડ(લ નથી. અ2ય વીજલાઈનના વીજપોલ 

ખસેડવાની b ર_ૂઆત અરજદાર કર( છે તે લાઈન ઘણી _ૂની છે b વષ0 ૧૯૭૯મા ં

ઉભી કરવામા ંઆવેલ છે. 
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g�ુો (૩) ગૌચરની જમીન ઉપર મકાનો બનાવેલ છે અને ખોટO રOતે વીજ જોડાણ આપેલ 

છે.  

જવાબ: અરજદારો rારા કંપનીના િનયમોqસુારના આધાર �રુાવાઓ ર_ૂ કર(લ છે અને 

કંપનીના િનયમોqસુાર જ તેમના nદાજપ^ ભરપાઈ થયા બાદ જ તેઓને ઘર 

વપરાશ માટ(ના વીજ જોડાણો આપવામા ંઆવેલ છે.    

g�ુો (૪)  વાડOમા ંઆવેલ _ૂના થાભંલા {ૂર કરવા બાબત. 

જવાબ: અરજદારની વાડOમા ંવષ� _ૂની ૧૧ ક(.વી. uી વાયર વીજલાઈન વષ0 ૧૯૭૯મા ં

ઉભી થયેલ છે, bમાથંી અ2ય ખેતીવાડOના વીજ �ા2સફોમ0ર ચાh ુ�cથિતમા ંહયાત 

છે. જો અરજદાર( સદર વીજલાઈન ફ(રવવી હોય તો તેમની oબoમા ંસરવે કરO 

અ2ય b cથળ પર ફ(રવવી હોય તે માLલકોની સમંિત પણ અરજદાર( ર_ૂ કરવી 

પડ( અને }યારબાદ જોઈ2ટ સરવે gજુબ અરજદારને nદાજપ^ પાઠવવામા ંઆવે, 

bના ંનાણા ંઅરજદાર( ભરપાઈ કરવા ંપડ(. પરં� ુઅરજદાર આ બાબતે સમંત નથી 

તેથી _ૂના થાભંલા {ૂર થઈ શક( તેમ નથી. 

૩.૨. અરજદાર rારા %�લા અિધકારO!ી, મામલતદાર!ી તથા તાhકુા િવકાસ અિધકારO!ી, 

મ=વુાને અર%ઓ આપેલ, bના અqસુધંાને gwુય મં̂ ી!ીના તાhકુા cવાગત કાય0\મની 

બેઠક તા.૨૫.૦૭.૧૮ ના રોજ યોtયેલ bમા ંVાRય પેટા-િવભાગ ન.ં૨ ના નાયબ ઈજનેર 

!ી %.એ.પટ(લ ઉપ�cથત રહ(લ તેમા ંમામલતદાર!ીએ અરજદારની ફXરયાદqુ ંકંપનીના 

િનયમોqસુાર િનરાકરણ કરવા જણાવેલ. �યાર( અરજદાર( લોકપાલ સમz કર(લ 

ર_ૂઆતમા ં એ�ુ ં જણાવેલ છે ક( સામાવાળા rારા અરજદારને ખોટO રOતે હ(રાન કરO 

nદાજપ^ ભરપાઈ કરવાની નોટOસ શા માટ( આપેલ છે, તેવી કોઈ બાબતની ચચા0 થયેલ 

નથી. અરજદાર rારા બતાવેલ બાબત ખોટO અને પાયા િવહોણી છે. સદર બેઠકમા ંમકાનો 

જમીનમા ંદબાણ કરO ઉભા કર(લ છે, તેમા ંસામાવાળા rારા ખોટO રOતે b તે ઘર વપરાશના ં

વીજ જોડાણો અપાયેલ છે તે {ૂર કરવા બાબતે મામલતદાર!ી rારા કોઈ fચૂના આપવામા ં

આવેલ ન હતી. 

૩.૩. ફોરમ સમzની અરજદારની દર(ક ર_ૂઆત ગેર�યાજબી જણાતા ંફોરમે અરજદારની એક 

પણ ર_ૂઆત મા2ય રાખેલ નહ~, bથી અરજદાર( મા^ હયાત વીજ લાઈનના ટ(પ~ગ {ૂર 

કરવા ર_ૂઆત કર(લ, b ફોરમ rારા મા2ય રાખવામા ંઆવેલ, અને તે gજુબ =કુમ પણ 

કર(લ. પરં� ુcથળ પર વાcતિવક રOતે =કુમqુ ંપાલન કરવા જતા ં!ી |જલાલ Xહર%ભાઈqુ ં
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�ા2સફોમ0ર ખર(ખર અરજદારની વાડOના શેઢાથી {ૂર !ી |જલાલની જમીનમા ંજ ઉm ુ

થયેલ માhમુ પડ(લ અને  }યા ંટ(પ~ગ જોડવા જતા ંવાડOના માLલક rારા વાધંો ઉઠાવેલ, 

કારણ ક(  જો }યા ંટ(પ~ગ જોડવામા ંઆવે તો ૧૧ ક(.વી. વીજ વાયરો તેમની માLલકOની 

જમીનમાથંી પસાર થાય તેમ છે, અને વાડOના માLલક !ી મહ(તા |જલાલ Xહરાલાલ rારા 

મ=વુા VાRય-૨ વીજ કચેરOમા ં તા. ૨૬.૦૯.૧૮ ના રોજ તેમની માLલકOની ખેતીવાડO 

જમીનમાથંી અ2ય Vાહકના તાર પોલ વગેર( મ_ૂંરO લીધા વગર જોડાણ કરવા નહ~ તે 

બાબતની વાધંા અર% ર_ૂ કર(લ. અગાઉ b તે સમયે તેમની સમંિત લીધા બાદ જ સવાલ 

વા� ટ(પ~ગ કરO વીજ લાઈન ઉભી કરવામા ંઆવેલ હતી. 

૩.૪. અરજદારની સમંિતથી cથળ પર સરવે કરાતા ંb પાચં Vાહકોને ઘરવપરાશના ંવીજ 

જોડાણો આપવામા ંઆવેલ છે તેમાથંી ^ણ અરજદારોના િનવેદન લેતા ં તેઓએ પણ 

જણાવેલ છે ક( �યાર( લાઈનqુ ંસરવે થયેલ }યાર( અરજદારની મૌLખક સમંિત લેવામા ં

આવેલ હતી, તેથી લાઈન ઉભી કરવાની કામગીરO થઈ શક(લ હતી. 

૩.૫. અરજદારની વાડOમાથંી વષ0 ૨૦૧૭ મા ંમા^ ટ(પ~ગ લઈ વીજ લાઈન ઉભી કરવામા ં 

આવેલ  તે સમયે સરવે કરનાર તથા લાઈનની કામગીરO કરાવનાર સામાવાળા વીજ 

કંપનીના કમ0ચારOના િનવેદન gજુબ અરજદારની સમંિત લેવામા ંઆવેલ હતી. 

૩.૬. અરજદાર( તેમની ર_ૂઆતમા ંજણાવેલ છે ક( cથળ પર મા^ !ી b.એચ.�ડુાસમા જ 

તપાસણી માટ( આવેલ, b ર_ૂઆત ખોટO છે.cથળ પર !ી %.એ.પટ(લ,નાયબ ઈજનેર, !ી 

બી.એમ.કવાડ,નાયબ ઈજનેર તેમજ !ી એચ.એન.શાહ, કાય0પાલક ઈજનેર rારા ઘણી 

વખત તપાસ કર(લ છે અને cથળ પરનો સાચો નકશો બનાવેલ છે. ખોટા નકશા બનાવેલ 

છે તેવી અરજદાર( કર(લ ર_ૂઆત સાવ પાયા િવહોણી છે.  

૩.૭. અરજદારની વાડOમા ંવષ0 ૧૯૭૯થી ૧૧ ક(.વી. લાઈન આવેલી છે. વષ0 ૨૦૧૭મા ં�ુલ પાચં 

સ~ગલ ફ(ઈઝ ઘર વપરાશના લાઈટ~ગ વીજ જોડાણો આપવા માટ( ૧૧ ક(.વી. બે ફ(ઈઝ 

લાઈનqુ ંમા^ ટ(પ~ગ લેવામા ંઆવેલ છે. અરજદારની વાડOમા ંકોઈ નવો વીજપોલ ઉભો 

કરવામા ંઆવેલ નથી. ટ(પ~ગ લાઈનનો એક પણ થાભંલો તેમની વાડOના sવેશrારમા ં

નડતરoપ નથી ક( અરજદારના રcતામા ંવાહન પસાર કરવામા ંનડતરoપ થાય તેમ નથી. 

સદર ઉભી કર(લ ૧૧ ક(.વી. બે ફ(ઈઝ લાઈન જમીનથી સલામત nતર( �ચાઈએ આવેલી 

છે.  
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૩.૮. સામાવાળા rારા ફોરમના =કુમqુ ંપાલન કરવા નીચે gજુબના sય}નો કરવામા ંઆવેલ. 

(૧) અરજદારની fનુવણી �રૂO થયા બાદ ફોરમ rારા મા^ ટ(પ~ગ ફ(રવવા માટ(નો 

=કુમ કર(લ છે તેમા ં કોઈ પોલ ફ(રવવા પા^ નથી. !ી �જૃલાલ Xહર%ના 

�ા2સફોમ0ર પર મા^ ટ(પ~ગ ફ(રવવાqુ ંછે, કોઈ પોલ ફ(રવવા પા^ નથી. 

(૨) ફોરમના =કુમqુ ંપાલન કરવા માટ( સદર cથળ પર તા.૨૭.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ 

_ુનીયર ઈજનેર, !ી b.એચ.�ડુાસમાની હાજરOમા ંટ(પ~ગ ફ(રવવાની કામગીરO 

કરવા માટ( કો2�ાQટરના માણસો મોકલેલ હતા, પરં� ુb �ા2સફોમ0ર પર ટ(પ~ગ 

ફ(રવવાqુ ંહ� ુ ંતે �ા2સફોમ0ર !ી �જૃલાલ Xહર%ની માLલકOની વાડOમા ંઆવેhુ ંછે. 

!ી �જૃલાલ Xહર% rારા મ=વુા VાRય-૨ વીજ કચેરOમા ંતા.૨૬.૦૯.૧૮ ના રોજ 

તેમના �ા2સફોમ0ર પરથી અ2યના કનેQશન માટ(ના કોઈ વીજ વાયરો ન જોડવા 

માટ(ની વાધંા અર% ર_ૂ  કર(લ છે અને cથળ પર ટ(પ~ગ ફ(રવવા માટ(ની કામગીરO 

કરવા દOધેલ નથી. ઉપરાતં !ી �જૃલાલ Xહર%ભાઈના �ા2સફોમ0ર પર જો 

સવાલવા� ટ(પ~ગ ફ(રવવામા ંઆવે તો અરજદાર !ી રમેશભાઈ %. મહ(તાના 

sવેશrાર માટ(ના કાચા રcતા પરથી લાઈન પસાર થાય તેમ છે.  

(૩) ટ(પ~ગ b પોલ પરથી ફ(રવવાqુ ંછે તે પોલ વષ0 ૧૯૭૯ની સાલનો ઘણો _ૂનો છે, 

તેમ છતા ંફોરમના =કુમ sમાણે ટ(પ~ગ ફરO શક( તે માટ( પી.%.વી.સી.એલ. rારા 

િવશેષ sય}ન કરO અને !ી રમેશભાઈ તથા !ી �જૃલાલ Xહર%ભાઈની ખેતર 

વ�ચેની વાડમા ંપી.%.વી.સી.એલ. rારા પોતાના ખચ� ઉભો કરવાનો થતો એક 

નવો પોલ કોઈને નડતરoપ ન થાય તે રOતે ઉભો કરO }યા ંટ(પ~ગ ફ(રવવાનો 

sયાસ કર(લ, પરં� ુતે જ�યાએ અરજદાર !ી રમેશભાઈ %. મહ(તાએ પોતાના 

rારા જ વાધંો ઉઠાવી કામ કરવા દOધેલ નથી. 

(૪) આમ, અરજદાર પોતે જ કોઈને નડતરoપ ન થાય તે રOતે ટ(પ~ગ ફ(રવવાની 

કામગીરO કરવા દ(તા નથી. 

::: Lકુાદો  ::: 

4.0. fનૂાવણી દરRયાન અરજદાર( કર(લ ર_ૂઆત તથા સામાવાળાની ર_ૂઆત અને ર_ૂ 
કરાયેલા દcતાવે% �રુાવાઓને આધાર( નીચે gજુબના િનણ0ય ઉપર આ�ુ ં�.ં 

4.1. અરજદાર8 ફોરમ સમE તેઓની સમંિત વગર  નાખવામા ંઆવેલ બે વાયરની વીજ લાઈન, 

Q તેઓને નડતરHપ છે, તે બાબતની ફSરયાદ કર8લ છે. અરજદારના ખેતર સરવે 
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ન.ં219/1પૈક@1 તથા 219/1પૈક@3, ગામ દયાળની બાFુમા ંઆવેલ સરકાર@ ગોચરની 

જમીનમા ંતેઓના ખેતરમા ંજવાનો રWતો પડ8 છે તેની બXેં બાFુ મકાનો બનાવીને રWતામા ં

દબાણ કરવામા ંઆવેલ છે, Q Zગે તા.25.02.18 ના રોજ તલાટ@-કમ-મ-ંી/સરપચંને 

અરજદાર8 અર[ કર8લ છે. સદર મકાનોમા ંસામાવાળા \ારા બે વાયરની વીજ લાઈન ઉભી 

કર@ વીજ જોડાણો આપેલ છે. સદર બાબતે ફSરયાદ કરતા ંસામાવાળા \ારા વીજ લાઈન 

ખસેડવા Zગે Zદાજપ-ની રકમ ભરપાઈ કરવા જણાવેલ છે. 

4.2. ફોરમના આદ8શ અ;વયે અરજદાર તથા સામાવાળા \ારા કરવામા ંઆવેલ Wથળ તપાસ 

તથા રFૂ કર8લ િવગતે ફોરમ \ારા પેરા ન.ં 3.5 મા ંઆદ8શ આપવામા ંઆવેલ છે. ફોરમ 

\ારા કરવામા ંઆવેલ તારણો અ;વયે  ગોચર જમીનમા ંદબાણ કર@ને બનાવવામા ંઆવેલ 

મકાનો Zગે Q તે  સEમ અિધકાર@ પાસે રFૂઆત કરવા Zગેની ન_ધ કર8લ છે, તેમજ 

સદર  મકાનોમા ંસામાવાળા \ારા આપવામા ંઆવેલ વીજ જોડાણો માટ8 Q તે સમયે આશર8 

એક વષbના સમય પહ8લા ંવીજ લાઈન dહ8ર રWતા ક8 પડતર જમીનમા ંઉભી કર8લ હોઈ, 

તેમજ કોઈને નડતરHપ નથી, તે eજુબની ન_ધ કર8લ છે.  

4.3. વfમુા ંપેરા ન.ં3.5 મા ંકરવામા ંઆવેલ આદ8શ અ;વયે સદર વીજ જોડાણો આપવા Zગે 

સામાવાળા \ારા રFૂ કર8લ નકશાની િવગતે 11 ક8.વી. વીજ લાઈન ટ8પgગ પોલ 

ન.ં6બીપ/16.6.79 થી બદલાવીને બાFુના થાભંલા પરથી ટ8પgગ આપવાની તથા વીજ 

લાઈન Wથળફ8ર કરવાની hચૂના આપેલ છે, Q eજુબ બાFુનો થાભંલો, એટલે ક8  રFૂ કર8લ 

નકશા eજુબ iી jજલાલ Sહર[ભાઈkુ ંlા;સફોમbર થાય છે. સદર lા;સફોમbર પરથી વીજ 

લાઈનkુ ંટ8પgગ લેવા બાબતે iી jજલાલ Sહર[ભાઈ \ારા વાધંો ઉઠાવવામા ંઆવેલ છે 

તથા વીજ લાઈનkુ ંટ8પgગkુ ંકામ કરવા દ@ધેલ નથી, Qથી સામાવાળા \ારા થાભંલા 

ન.ં6બી5/16.6.79 તથા iી jજલાલ Sહર[ભાઈના lા;સફોમbર વnચેના વીજ લાઈનના 

ગાળામા ંરWતાની બાFુમા ંહયાત વીજ લાઈનની નીચે તથા વાડની ન[ક કોઈ પણ oકાર8 

રWતામા ંઅડચણ ન થાય તે ર@તે વીજ થાભંલો ઉભો કર@ને ટ8પgગ \ારા સદર વીજ જોડાણો 

માટ8 વીજ pરુવઠો pરૂો પાડવાનો િવકqપ દશાbવેલ છે, Qમા ંઅરજદાર8 પોતે વાધંો ઉઠાવેલ 

છે.  

4.4. અરજદારનો eળૂ or તેઓના રWતાની બાFુમા ંઆવેલ વીજ લાઈનનો થાભંલો નડતરHપ 

છે તથા તેઓના ખેતરમાથંી વીજ લાઈનkુ ંટ8પgગ sૂર કરવા બાબતનો છે.  

 સદર orો પરtવે સામાવાળા \ારા હયાત વીજ લાઈન ટ8પgગને ફોરમના hચૂન eજુબ 

ફ8રવવા oયtન કર8લ છે, પરંu ુઉપર ન_Iયા eજુબ વીજ લાઈનના ટ8પgગ Wથળફ8ર કરવા 

માટ8ના િવકqપ અ;વયે અરજદાર સમંત થયેલ નથી. અરજદાર વીજ લાઈનના ટ8પgગને 

iી jજલાલ Sહર[ભાઈના lા;સફોમbર પરથી કરાવવા આvહ રાખે છે.  
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 અ;ય or ક8 Qમા ંઅરજદારના રWતાની બાFુમા ંઆવેલ વીજ થાભંલો ક8 Q પડતર 

જમીનમા ંહોઈ તથા રWતામા ંનડતરHપ નથી તેમ સામાવાળાએ જણાવેલ છે.  

 આમ, ઉપwુb3ત ન_ધેલ િવગતો તથા સજંોગોમા ંઅરજદાર પોતે સામાવાળાને વીજ લાઈન 

ટ8પgગ Wથળફ8ર માટ8 સહકાર આપતા ન હોવાથી સદર કાયbવાહ@ સામાવાળા \ારા કરવામા ં

આવેલ નથી. ફોરમના આદ8શ eજુબ સદર વીજ લાઈન ટ8પgગ Wથળફ8ર કરવાની કાયbવાહ@ 

સદર કારણોસર થઈ શક8લ નથી તેમ માની શકાય છે. 

4.5. અરજદાર8 સામાવાળા વીજ કંપનીને Wથળ તપાસ ર@પોટb અ;વયે વીજ લાઈન ટ8પgગ 

Wથળફ8ર માટ8 સહકાર આપવો, અ;યથા સદર વીજ લાઈનનો માગb Wથળફ8ર માટ8 સામાવાળા 

\ારા રFૂ  કરવામા ંઆવેલ Zદાજપ-ની રકમ ભરપાઈ કરવી અને તે eજુબ સામાવાળાએ 

વીજ લાઈન Wથળફ8રની કાયbવાહ@ કરવી.  

૪.૬. આથી આ રOતે પેરા ન.ં૪.૫ gજુબ =કુમ કરવામા ંઆવે છે. 
૪.૭. ખચ0 nગે કોઇ �કુાદો નથી. 
૪.૮. અરજદારની અર%/ર_ૂઆત આ સાથે ફ�સલ કરવામા ંઆવે છે. 
    
 
 
         (Xદલીપ રાવલ) 
         િવ�તુ લોકપાલ 
          Kજુરાત રા�ય, અમદાવાદ. 
અમદાવાદ 
તા.૧૦.૦૧.૨૦૧૯. 


