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!જુરાત િવ*તુ િનય.ંક આયોગ 3ારા 4.ઈ.આર.સી. (:ાહક તકરાર િનવારણ ફોરમ અને 

ઓBCડુસમેન) િવિનયમો, ૨૦૧૧ ને રદ કરતા 4.ઈ.આર.સી. (:ાહક તકરાર િનવારણ ફોરમ 

અને ઓBCડુસમેન) િવિનયમો, ૨૦૧૯ LહMરનામા ન ં૨/૨૦૧૯ તા. ૩૦.૦૯.૨૦૧૯ 3ારા Pકાિશત 

કરMલ છે અને તેના સદંભU િવિવધ Wચૂનાઓ પણ બહાર પાડMલ છે. આ િવિનયમો અને Wચૂનાઓ 

3ારા આયોગે :ાહક તકરાર િનવારણ કM\]ો હવથેી વ_ ુઝડપી અને અસરકારક રaતે કામ કરM તે 

bજુબની જોગવાઇઓ કરMલ છે, dમા ંbeુયfવ;ે  

૧. :ાહક તકરાર િનવારણ ફોરમના કાયhમા ંiરૂતી પારદિશjતા અને kવત.ંતા જળવાઈ રહM 

તે હMm ુથી િવજ િવતરણ પરવાનેદારના િનnતૃ અિધકારa ને તેની િનnતૃીના બે વષh Wધુી 

તે જ િવજ િવતરણ પરવાનરદારના :ાહક તકરાર િનવારણ ફોરમમા ંઅqયr તરaકM 

સમાિવsટ કરa શકાશ ેનહu; 

૨.  :ાહક તકરાર િનવારણ ફોરમ :ાહકની ફvરયાદwુ ંિનવારણ 30 vદવસમા ંલાવશ ેd સમય  

મયાhદા અગાઉના િવિનયમોમા ં૪૫ vદવસની હતી. આજરaતે વ*તુ લોકપાલ :ાહકની 

ફvરયાદwુ ં િનવારણ ૪૫ vદવસમા ં લાવશ ે સમય મયાhદા અગાઉના િવિનયમોમા ં ૬૦  

vદવસની હતી; 

૩.  :ાહકો, તકરાર િનવારણ કM\]નો વ_ ુસહMલાઇથી સપંકh કરa શકM તે હMmથુી રા~ય સરકાર 

હkતકની તમામ વીજ િવતરણ કંપિનઓ અને ટોર\ટ પાવર (અમદાવાદ) હMઠળ :ાહક 

તકરાર િનવારણ ફોરમની સeંયા વધારવાની Wચૂના આપવામા ંઆવલે છે. આથી, �કૂ 

સમય મા,ં રાજયમા ંહાલ ના �ુલ ૮ તકરાર િનવારણ કM\]નો ના kથાને ૧૩ કM\]ો કાયhરત 

થશ;ે 

૪.  :ાહકો, િવ*તુ લોકપાલનો વ_ ુસહMલાઇથી સપંકh કરa શકM તે હMmથુી િવ*તુ લોકપાલ ની 

સીટuગ બે\ચ અમદાવાદથી બહાર રાજકોટ શહMરમા,ં દર અઠવાvડયાના એક vદવસ માટM 



શ� કરવાની Wચૂના આપવામા ંઆવલે છે. આ સીટuગ બે\ચ તા. ૦૧.૦૧.૨૦૨૦ થી 

કાયાh\વીત થશ;ે 

૫.  :ાહક તકરાર િનવારણ કM\]ોના અqયr અને kવત.ં સ�યો તરaકM iરૂતી યો�યતા 

ધરાવતા વ_ ુ �ય��તઓ તરફથી અર4ઓ મળa રહM તે હMmથુી સમ: રા~ય મા ં

અqયr�ીઓ અને kવત.ં સ�ય�ીઓ ને એક સર� ુભ�� ુતા. ૦૧.૦૧.૨૦૨૦ થી લા! ુ

થાય તે રaતે રaવાઈઝ કરMલ છે. 

આ ઉપરાતં :ાહકોના vહતોને qયાનમા ંરાખીને િવિનયમો :ાહકલrી બની શકM તે bજુબની અ\ય 

જોગવાઇઓ કરવામા ંઆવલે છે. આ િવિનયમોની અને Wચૂનાઓ ની નકલ આયોગની વબે 

સાઇટ www.gercin.org  પર �a ડાઉનલોડ કરવા માટM ઉપલ�ધ છે, િવિનયમોની ગેઝેટMડ નકલ 

આયોગની ઓvફસમાથંી મેળવી શકાશ.ે 
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