
Quater-03

Sr. 
No. 

Delay in 
Restoring 

supply 

Quality of 
Supply

Meter 
Problems 

Billing 
Problems 

Quality of 
service

Others Total 

1 0 1 0 7 6 0 14
2 0 1 2 7 11 0 21
3 0 2 2 14 17 0 35
4 0 2 0 3 10 0 15
5 0 0 2 11 7 0 20

a) Within 30 days 0 0 0 1 0 0 1
b) After 30 days 0 2 0 2 10 0 14

Total 0 2 0 3 10 0 15
7 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 2 5 5 0 12
9 0 1 0 3 5 0 9

10 0 1 0 0 5 0 6
11 0 0 0 0 0 0 0
12
13
14
15
16

Grievances pending at end of previous quarter 

CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM : (RAJKOT FORUM) 
Paschim Gujarat Vij Company Limited, Regd. and Corporate Office, Laxminagar, Nanamava Road,  RAJKOT-360004

QUARTERLY REPORT : OF :    2021-22                     Format-I

Parameter

Grievances received during this quarter
Total grievances (1 + 2)

Grievances redressed during this quarter
Balance Grievances to be attended (3-4) 

6
Grievances successfully 

redressed during this quarter. 

Grievances in the process of redressal 
Grievances pending for more than 30 days 
No of cases redressed in favour of licensee

No of cases redressed in favour of consumer
Others

No of sittings attended by Convener 3

3
No of sittings attended by Chair Person 3

No of sittings attended by Technical Member 0
No of sittings attended by Independent Member 3

No of sittings in the quarter
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Quater-03 
2021-22   

Sr no. CASE NO. NAME OF APPLICANT SUBJECT OF THE CASE IN BRIEF
CGRF 

Judgement 
No. 

CGRF 
Judgement 

Date
Order Of CGRF In Brief 

Time Period 
Given in 

Order For 
Implementati

on 

Whether 
Consumer 

Approach To 
Ombudsman? 

Yes / No 

Status of CGRF Order / Implementation ( Provide date of completion in case order is implemented 

1 6-Q2-20-21 Rathod Muktiben Mayurbhai Refund of Ujala Charges 4563-7 21-08-20
અરજદાર ના વીજબીલ મા ંઉ લા ચાજ સ પેટ વ લેૂલ રકમ 

તેઓના બલ ગ ખાતામા ં– દન-૩૦ મા ંજમા ંઆપવા
30 days

Partly  Pending રાઠોડ ુ તીબેન મ રુભાઈ ા.ન.૮૨૮૦૫/૨૬૬૮૨/૦
તેમના બીલ મા ંચડત ઉ લા ચા  હ તા પૈક   ૭૮૩.૩૪ માથંી

૨૧૦/= tran i.d.૨૮૦૨૪૭૩૪ તા ૦૩.૦૪.૨૦૨૧ ના રોજ ૯૨ કોડ થી જમા આપવામા ંઆવેલ છે 
૪૨૦/= tran i.d.૨૮૦૨૫૮૧૨ તા ૦૫.૦૪.૨૦૨૧ ના રોજ ૯૨ કોડ થી જમા આપવામા ંઆવેલ છે 
આમ આ ાહક ના ખાતે ૬૩૦/= જમા આપી દવામા ંઆવેલ છે અને હવે  ૧૫૩.૩૪/= પૈસા જમા 

આપવાના બાક  રહ છે

2 14-Q1-20-21 Hirjibhai Govindbhai Tank Complain regarding Ujala Charges. 3980-5 22-07-20
અરજદારના બલ ગ ખાતામા ંઅ ેના ફોરમની ણકાર  હઠળ 

દન ૩૦ મા ંજમા ંઆપવા
30 days

ી હ ર ભાઈ ગોિવદભાઈ ટાકં ા.ન.ં૮૨૮૦૪/૦૮૪૨૦/૫ 
તેમના બીલ મા ંચડતઉ લા ચા  હ તા પૈક  .૩૦૯૦/=માથંી -૧૬૮૦/= tran i.d.૨૮૦૨૪૭૪૧ તા 
૦૩.૦૪.૨૦૨૧ ના રોજ ૯૪ કોડ થી જમા આપવામા ંઆવેલ છે -૭૦૦/= tran i.d.૨૭૮૬૭૨૩૩ તા 
૦૬.૦૧.૨૦૨૧ ના રોજ ૯૪ કોડ થી જમા આપવામા ંઆવેલ છે આમ આ ાહક ના ખાતે ૨૩૮૦/= જમા 
આપી દવામા ંઆવેલ છે અને હવે ૭૧૦/= િપયા જમા આપવાના બાક  રહ છે 

3 34-Q4-20-21 Musabhai Ismailbhai Dodhiya Regarding UJALA charges 3792-4 29-06-21 Ujala charge to be refund Earliest Pending

4 10-Q2-20-21 Mayurbhai Dhirajlal Thakar Regarding wrongly deducted Ujala charges 4563-11 21-08-20
અરજદારના બલ ગ ખાતામા ંઅ ેના ફોરમની ણકાર  હઠળ 

દન ૩૦ મા ંજમા ંઆપવા
30 days

Pending એલ ટ  બ લગ િસ ટમમા ંઉ લા ચા  એડ ટમે ટ કોડ અ ત વ મા ંન હોય જમા આપવા 
થતી રકમ ા ંકોડ થી જમા આપવી ુ ંમાગદશન તા.૦૩.૧૦.૨૦ થી આપની પાસે માગેંલ છે

5 8-Q3-20-21 Jayprakash Mulji Galani Regarding deducted UJALA charges. 6401-4 02-12-20
અરજદારના બલ ગ ખાતામા ંઅ ેના ફોરમની ણકાર  હઠળ 

દન ૩૦ મા ંજમા ંઆપવા
30 days No

 Pending એલ ટ  બ લગ િસ ટમમા ંઉ લા ચા  એડ ટમે ટ કોડ અ ત વ મા ંન હોય જમા આપવા 
થતી રકમ જમા આપેલ નથી

6 9-Q3-20-21 Hemlataben Naranbhai Charola Regarding wrongly deducted UJALA charges. 6401-5 02-12-20
અરજદારના બલ ગ ખાતામા ંઅ ેના ફોરમની ણકાર  હઠળ 

દન ૩૦ મા ંજમા ંઆપવા
30 days No

 Pending એલ ટ  બ લગ િસ ટમમા ંઉ લા ચા  એડ ટમે ટ કોડ અ ત વ મા ંન હોય જમા આપવા 
થતી રકમ ા ંકોડ થી જમા આપવી ુ ંમાગદશન તા.૧૮.૧૨.૨૦,૨૦.૫.૨૧ થી આપની પાસે માગેંલ છે

7

11-Q4-20-21 Natvarlal Goganbhai Korat Regarding wrongly deducted UJALA charges.

1149-2 20-02-21
અરજદાર ના વીજબીલ મા ંઉ લા ચાજ સ પેટ વ લેૂલ રકમ 

તેઓના બલ ગ ખાતામા ંજમા ંઆપવી.

pending અરજદારના વીજબીલમા ંઉ લા ચાજ સ પેટ વ લેૂલ રકમ તેઓના બલ ગ ખાતામા ંજમા ં
આપવા બાબત આ.વ. ન.ં૨૬૩૬ તા.૨૫.૫.૨૧ થી ઉપલી કચેર ને ા ંએડજ ટમે ટ કોડ થી જમા આપવા 
બાબત માગદશન માગેંલ છે  આ યા બાદ ાહક ના ખાતામા ંઉ લા ચા ની રકમ જમા આપી શકાશે.

8 62-Q4-19-20 Darshan Beverages Power Supply 3552-2 10-07-20
Required maintanance should be completed within 03 

months
90 Days No

Pending Maintenance Work is ongoing now Out of 29.41km total line length, 9.58km line 
work is maintained. Maintenance work is hampered due to Corona Second wave, also the 

JGY feeder contains HT consumers, villages as well. So the planned outage is only possible on 
staggered days(i.e. Wednesday).

9 26-Q3-20-21 Dhameliya Jatin Jagdishbhai ELECTRICITY POWER SUPPLY RELATED 112-1 05-01-21
Within 90 days - pole to pole survey and needed maintanace 
to be done

90 days
Project No 317070 submitted for bifuraction of Nanavada AGDOM feeder & at present pending at SDN 

level for compiances.  
Now what is the present status 

10 7-Q2-21-22 Rameshbhai Parshotambhai Shingala Regarding Agriculture connection. 5288-1 09-09-21

સદર બાબત નીિતિવષયક હોય  પડતર હોય અરજદારની ર ૂઆત 
ાહય નથી રખાતી પરં  ુઅરજદારની સોલાર પપં બધં હોવાની 

ફ રયાદની ણકાર  પી. .વી.સી.એલ.ને તા.૭-૪-૨૧ થી કરલ  છે  
ફોરમમા ંન ધણી તા.૧૪-૦૭-૨૧ છે તેમ છતા ંસોલાર પપંચા  ુકરવા 

ગેની કોઈ કાયવાહ  કરાયેલ નથી. 
વ મુા ંલા  ુપડતી એજ સીને – સોલાર પપં ર પેર ગની કામગીર  
માટ ગેરટ નો સમયગાળો તા.૨૪-૦૮-૨૦૨૧ ધુીનો હતો. થી 
અરજદારની ફ રયાદ ગેરટ  પીર યડમા ંજ હતી. તેમ છતા ં
અરજદારનો સોલાર પપં બધં હોય થી સદર એજ સીને 
િનયમા સુાર સોલાર પપં સેટ ચા /ુર પેર ગ કરવાની કાયવાહ  કરવા 
પી. .વી.સી.એલ.ને ચુના આપવામા ંઆવે છે.

Earliest
As per Sdn letter no. TSD/TECH/4133 Dtd:27-10-2021 they informed to concern company to restore solar pump 
within 03 days.

11 7-Q1-21-22 Indus Towers Limited Regarding Audit Recovery Bills 4225-7 13-07-21

ાહક ન-ં ૮૧૮૧૪-૦૦૩૮૦-૦ ુ ં ુ ન-૨૦૧૮ થી ુ ન-૨૦૧૯ ધુી ના 
સમયગાળા ુ ંર વાઈઝ બીલ આપ ુ.ંઅરજદાર ારા ભરપાઈ કરલ 
રકમ એડ ટ કરવી. 
પી. .વી.સી.એલ.ના જવાબદાર અિધકાર / કમચાર  ારા -તે સમયે 
સદર રકમની વ લુાત કરવા માટ યો ય કાયવાહ  થયેલ હોત તો 
સદર તકરાર ઉ ૂભવેલ ન હોત થી જવાબદાર અિધકાર / કમચાર  
સામે કંપનીના િનયમ જુબ િશ ા મક કાયવાહ  કરવી
સદર કારની તકરાર ભિવ યમા ંઉભી ન થાય તે ગે તકદાર ના 
યો ય પગલા લેવા

Earliest No
Cons. no. 81814-00380-0 Audit Rec. amt -138131.63 CR. Amt 102758.3 And for consumer no. 
81845004175 - Rs.78525.94 , Cons. no. 81845004175 amt Cr. 32454.98, Cons. 81802027785 - 31746.6, 
Cons. 81861003226 -80307.6 billed are cancelled 

12 11-Q1-21-22 Shaileshbhai Vallabhbhai Kakadiya ELECTRICITY POWER SUPPLY RELATED 4350-2 20-07-21

૧Ø પાવર દર યાન અરજદારના ૧Ø મીટરમા ંઅપાયેલ ફઇઝ 
ટકનીકલી વેર ફાય કર ુ ંઅથવા અરજદારની ર ૂઆત જુબ ૧Ø 
ા સફોમર ફર થી થાિપત કર ને રૂતા વીજદબાણે વીજ રુવઠો 

મળ  રહ તે માટ યો ય કાયવાહ  દવસ-૬૦ મા ંકર ને  અરજદારની 
ફ રયાદ ુ ંિનરાકરણ કરવા પી. .વી.સી.એલ. પ કાર ને ચુના 
આપવામા ંઆવે છે.

60 Days No Pending

13 5-Q2-21-22 Noken Vitrified Pvt. Ltd. Revise the energy bill for the month of Aug.-2020 Decided
PGVCL is directed to revise energy bill for the month of August-2020 
considering maximum demand as 2916 KVA instead of 6318 KVA 
within 30 days

No
As per Email 25-11-21 Credited in cons. A/C in Nov. 21

14 8-Q2-21-22 Chetan P. Rupapara Regarding refund of Security Deposit 5288-6 09-09-21
િસ ુ રટ  ડપોઝીટની રકમ . ૬૮૫૬/- તથા તા.૦૭.૧૧.૨૦૧૯ થી 
તા.૨૫.૦૮.૨૦૨૧ ધુીના સમયગાળા ુ ં યાજ ુકમના દવસ ૧૫મા ં

કૂવી આપ ુ.ં
15 days No ચેક નબંર-૪૬૨૭૫૬ તા.૧૮.૧૦.૨૦૨૧ .૪૦૮.૫૦ યાજ ની રકમ ુ ંRTGS કરલ છે.

15 11-Q2-21-22 Maheshbhai Hamirbhai Zala Regarding issued access bill for Ag connection 5127-2 03-09-21 યાજ વગરના સમાન ૦૪ (ચાર) માિસક હ તા, જવાબદાર અિધકાર  / 
કમચાર ઓ સામે કંપનીના િનયમ જુબ યો ય કાયવાહ  કરવી

Earliest No As per Email 25-11-21 As per S/dn Letter No.4662 Dtd:27-10-21, they do 04 installment to consumer. 

16 13-Q2-21-22 Vaishali Ramesh Nonghanvadara Give relief in energy bill. 5288-7 09-09-21
રુવણી બીલ રદ કર ુ ંઅને છે લા ૨ વષની વ લુવા પા  રકમ ની 

યો ય આકારણી કર  અરજદારને પથાવ ુ ંતથા જવાબદાર 
અિધકાર /કમચાર  સામે યો ય પગલા લેવા.

10 Days No
રુવણી બીલ રદ કર  છે લા બે વષની યો ય આકારની કરલ છે તેમજ ૨૩૦૧૮  ાહક ી ને તા. ૦૭.૧૦.૨૧ ના 

રોજ જમા આપેલ છે.

17 17-Q2-21-22 Gitaben Vanrajsinh Parmar Regarding refund of UJALA charges. 5392-2 18-09-21
અરજદાર ના વીજબીલ મા ં ઉ લા ચાજ સ પેટ વ લેૂલ રકમ
તેઓના બલ ગ ખાતામા ંસ વર જમા આપવા

30 Days No
As per S/dn Letter No.5109 Dtd:05-10-2021 Rs.2380/- is credited to consumer's billing 
account

                   Format-II Statement of implementation order of CGRF issued in favour of consumers (previous quarter)



18 20-Q2-21-22 Vallabhbhai Lakhabhai Akbari Ujala Charge Refund related 5392-4 18-09-21 અરજદાર ના વીજબીલ મા ં ઉ લા ચાજ સ પેટ વ લેૂલ રકમ
તેઓના બલ ગ ખાતામા ંસ વર જમા આપવા

30 Days No As per Div Letter No.: RCD-3/REV/6187 Dtd:25-10-2021, higher office will do implementation 

19 21-Q2-21-22 SHREE GAJANAN INDUSTRIES Regarding tripping & fault 5127-3 03-09-21
ાહકોને સાત ય ણૂ વીજ રુવઠો મળ  રહ તે માટ જ ર  સવ કર  

અને માસ મે ટન સની કામગીર  દવસ ૬૦ મા ં[ ણૂ કરવી. 60 Days No

As per sdn letter : 3479 Dtd:24-11-2021  Replied to CGRF as per Letter No. MTSD/3480/24.11.2021, required 
maintenance work done but due to length of feeder is very long and shortage of row material and staff  and due to 
staff  pending  work done as early as possible after receiving material.
As per sdn letter : 3479 Dtd:24-11-2021 number of fault is decreasing 
query: on which date  and about howmuch maintanance is remain also submit planing to implement Forum Order 
in current situation.

20 22-Q2-21-22 ALPESH AMASHIBHAI MUNJAT Regarding Often tripping & fault 5127-4 03-09-21
ાહકોને સાત ય ણૂ વીજ રુવઠો મળ  રહ તે માટ જ ર  સવ કર  

અને માસ મે ટન સની કામગીર  દવસ ૬૦ મા ં[ ણૂ કરવી. 60 Days No

As per sdn letter : 3480 Replied to CGRF as per Letter No. MTSD/3479/24.11.2021, required maintenance work 
done but due to length of feeder is very long and shortage of row material and staff  and due to staff  pending  
work done as early as possible after receiving material.
As per sdn letter : 3479 Dtd:24-11-2021 number of fault is decreasing 
query: on which date  and about howmuch maintanance is remain also submit planing to implement Forum Order 
in current situation

21 23-Q2-21-22 Hansrajbhai M. Katesiya Regarding UJALA charges 5392-5 18-09-21 અરજદાર ના વીજબીલ મા ં ઉ લા ચાજ સ પેટ વ લેૂલ રકમ
તેઓના બલ ગ ખાતામા ંસ વર જમા આપવા

30 Days No Pending - As oer KRSD/REV/4676 Date:24-09-21 sdn has demand for guideline for adjustment code 

22 25-Q2-21-22 Bhargav Govindbhai Davda Regarding security deposit refund for temp. connection. 5665-1 29-09-21 સમાધાનપ  તા.૨૩-૦૮-૨૦૨૧ No N.A.

23 26-Q2-21-22 Chhaganbhai B. Sakariya Regarding refund of security doposit for temp. 
connection.

5665-2 29-09-21 સમાધાનપ  તા.૧૭-૦૯-૨૧ No N.A.

24 21-Q2-21-22 SHREE GAJANAN INDUSTRIES Regarding tripping & fault 5127-3 03-09-21
ાહકોને સાત ય ણૂ વીજ રુવઠો મળ  રહ તે માટ જ ર  સવ કર  

અને માસ મે ટન સની કામગીર  દવસ ૬૦ મા ં[ ણૂ કરવી.
60 Days

As per Email 25-11-21 Replied to CGRF as per Letter No. MTSD/3480/24.11.2021, required maintenance work 
done but due to length of feeder is very long and shortage of row material and staff  and due to staff  pending  
work done as early as possible after receiving material.

25 22-Q2-21-22 ALPESH AMASHIBHAI MUNJAT Regarding Often tripping & fault 5127-4 03-09-21
ાહકોને સાત ય ણૂ વીજ રુવઠો મળ  રહ તે માટ જ ર  સવ કર  

અને માસ મે ટન સની કામગીર  દવસ ૬૦ મા ં[ ણૂ કરવી. 60 Days

Replied to CGRF as per Letter No. MTSD/3479/24.11.2021, required maintenance work done but due to length of 
feeder is very long and shortage of row material and staff  and due to staff  pending  work done as early as possible 
after receiving material.
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1 12-Q2-21-22 Dalvaadi Dineshbhai Dayabhai
Supplimentary bill without effect of load reduction 
application

7694-1 22-12-21 અરજદારના વીજબીલમા ંકરા રત વીજભાર ૧૫ હો.પા.ની અસર તા. ૦૨-૦૨ 10 Days No Pending  

2 18-Q2-21-22 Dalvaadi Ganeshbhai Dayabhai
Supplimentary bill without effect of load reduction 
application

7694-2 22-12-21

અરજદારના વીજબીલમા ંકરા રત વીજભાર ૨૦ હોપાની અસર તા.૩૧-

૦૮-૨૦૧૭ થી ગણીને માહ ડસે બર-૨૦૨૦ ધુીના વીજબીલ અ ેના 

ફોરમની ણકાર  હઠળ દવસ-૧૦ મા ંર વાઈઝ કર  આપવા

10 Days No Pending  

3 37-Q2-21-22 Parsottambhai Jerambhai Rupapara Provide proper capacity transformer 7843-4  29-12-21 Purses 17-10-21 N.A. No Resolve On Dt:17-10-2021 - Purses

4 38-Q2-21-22 Sorathiya Narshibhai Ghusabhai Regarding new RL connection 7694-4 22-12-21 Purses 26-10-21 N.A. No Pending accumilated billed unit paid through installment by customer

5 39-Q2-21-22 Bhikhalal K. Sidpara & 7 Others Objection for Load Ext. Quatation in RL coneection 7843-5  29-12-21

અરજદાર પાસેથી નામદાર ઈઆરસીના નીયમ જુબ વ લુવા પા  

રકમ ુ ંજ ભાવપ ક ધુાર ને સમયમયાદામા ંવધારો કર  આપવા તેમજ 

જ ર  કાયવાહ  દવસ -૧૦ મા ં ણૂ કરvi

10 Days No Pending  

6 7-Q3-21-22 Gujarat Intrux Limited Frequent power tripping since few month Decided
ો ટ ન ં– ૩૫૪૯૮૫ તા.૨૯-૧૧-૨૦૨૧ થી મં ુ ર કરાયેલ જ છે ની 

કામગીર  અ ે ના ફોરમની ણકાર  હઠળ દવસ-૩૦ મા ં ણૂ કરવી
30 Days No Pending  


