
Quater-03

Sr. 
No. 

Delay in 
Restoring 

supply 

Quality 
of Supply

Meter 
Problems 

Billing 
Problems 

Quality of 
service

Others Total 

1 0 0 0 4 2 0 6
2 0 1 3 11 9 2 26
3 0 1 3 15 11 2 32
4 0 1 2 11 6 2 22
5 0 0 1 4 5 0 10

a) Within 30 days 0 0 1 5 2 0 8
b) After 30 days 0 1 1 6 4 2 14

Total 0 1 2 11 6 2 22
7 0 0 0 2 3 0 5
8 0 0 0 0 1 0 1
9 0 0 1 5 1 0 7

10 0 1 1 5 3 0 10
11 0 0 0 1 2 2 5
12
13
14
15
16

Note: (*) : Hearing was completed on 30-12-2022, preparation of Judgements are under process

Note:(**) : Case is delayed due to, on 1st hearing complainant was absent and during second hearing directed PGVCL to submit site visit report 

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 :    2022-23                     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. 

No of sittings attended by Independent Member 6

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 in the quarter 6

No of sittings attended by Chair Person 6
No of sittings attended by Technical Member 6

No of sittings attended by Convener 6



    
Quater-02 

2022-23

Sr. 
No.

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

Judgem
ent No. 

CGRF 
Judgement 

Date
Order Of CGRF In Brief 

Time Period 
Given in 

Order For 
Implementati

on 

Whether 
Consumer 

Approach To 
 Ombudsman? 

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

1 62-Q4-19-20 Darshan Beverages Power Supply 3552-2 10-07-20 Required maintanance should be completed within 03 months 90 Days

The maintenace work on 11 KV Atul JGY feeder is completed. Moreover in order to give 
batter power stability & reliable powersupply to our valued customers , bifurcation of 11 
KV ATUL jgy is proposed vide Project no: 352894. The project is Approved & work already 
stated on feeder. 100% pole errection work is completed on feeder & fabrication work in 
progress. New 11 KV panel also carted at 66 KV Kherdi SS for feeder bifurcation work. After 
feeder bifurcation Village Lighting Load & IND. load will be separated fromMaliyasan 
feeder is Bifurgate from  Atul JGY feeder.

2 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

 Pending 11KV નાનાવાડા ખેતીવાડ  ફ ડરમા ં પ ગ બાબતે ફ રયાદ કરલ છે. માટ આ 
ફ ડરની લે થ બુ જ વધાર છે.11kv નાનાવડા ફ ડરના IT લે થ ૮૪.૦૫ km તથા LT લે થ 
35.19 KM છે.તેમા ંટોટલ નબર x'mer 405 nos છે. આ ફ ડરના max amp 172 છે.તેથી આ ફ ડર 
લોડ ડાયવટ કરવા માટની દરખા ત આ ો ટ નબર ૩૪૭૬૩૪ મં ુ ર થયેલ છે.આ કામ 
વધીને પાચ દવસમા ં ણૂ કરવામા ંઆવશે.નાનાવાડા ખેતીવાડ  ફ ડર ુ ંિવભાજન કરવા માટ 
નો ો ટ નબંર ૩૭૭૯૨૬ થી મં ુ ર થયેલ છે થી લોડ ડાયવટ કરવાની કામગીર  કરલ 
નથી. નવા ફ ડર િવભાજન ના કામમા ં પોલ ઉભા કરવાની કામગીર  ણૂ થયેલ છે તથા ુ ક 
સમય મા મટ ર યલ ઉપલ ધ થયે કામગીર  ણૂ કરવામા ંઆવશે.

3 24-Q1-22-23
Hanifbhai Ishabhai 
Juneja

Dispute regarding 
energybill due to faulty 
meter

4800-2 13-07-22

મીટર બદ યા તા.૨૫.૦૪.૨૦૨૨ થી વીજબીલ માહ ુલાઈ-૨૦૨૨

ધુીમા ં નવા મીટરમા ં ન ધાયેલ વીજ નુીટને સરરાશ િત દન

વીજ નુીટની ગણતર  કર ને માહ એિ લ-૨૦૨૨ અને માહ મે-

૨૦૨૨ ુ ં વીજબીલ તા.૧૪.૦૪.૨૦૨૨ થી મીટર બદ યાની

તા.૨૫.૦૪.૨૦૨૨ ધુી ુ ં િત દન સરરાશ વપરાશ યાને લઈને

અને તા.૨૫.૦૪.૨૦૨૨ થી તા.૧૬.૦૫.૨૦૨૨ ધુી નવા મીટરમાં

ન ધાયેલ વા તિવક વપરાશ ઉમેર ને અ ેના ફોરમની ણકાર

હઠળ દવસ-૨૦ મા ં ર વાઈઝ કરવા પી વીસીએલ પ કારને

ચુના આપવામા ંઆવે છે.

20 Days
Adjustment Given To Consumer Amt Rs 33638.10 And 16496.95 And 9160.63 Total 
59295.68 Rs Credit Given Vide Id No 29611026-32-38

4 02-Q2-22-23 Punit N. Kanani
Regarding high voltage 
during 02.00 to 06.00 Hrs. 
during night

5614-2 18-08-22

િસગલ ફઇઝ એલટ  વીજજોડાણમા ં સી ટમ વો ટજની િન દ ટ

મયાદા કરતા વ  ુવો ટજ આવતા હોય ુ ંિનરાકરણ કરવા માટ

ટકનીકલ બાબતોનો અ યાસ કર ને જ ર જણાય યા ં યો ય

કાયવાહ  કર ને ાહકને િન દ ટ મયાદામા ંવો ટજ મળે તે બાબતે

યો ય કાયવાહ  કર ને સદર ફ રયાદ ુ ં િનરાકરણ દવસ-૬૦ માં

કરવા પી વીસીએલ પ કારને ચુના આપવામા ંઆવે છે.

60 Days

As per Division 12th Oct mail, Sh.PUNIT N. KANANI  Residence: Siddhi Gold 
Apartment Feeding power from Transformer was changed by Nana Mava Sdn and voltage 
measure of DT meter on Dtd: 04.10.22 is as mention below. Phase to Netural: R-N –236 V, 
Y-N-  239 V, B-N – 238 V  …….. Phase to Phase R-Y – 415 V, Y-B – 414 V, B-R – 417 V,  Now 
the problem of high voltage is solved.   

 Format-II Statement of implementation order of CGRF issued in favour of consumers (Previous Quarter)



    
Quater-03 

2022-23

Sr. 
No.

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

Judgemen
t No. 

CGRF 
Judgement 

Date
Order Of CGRF In Brief 

Time 
Period 

Given in 
Order For 

Implementa
tion 

Whether 
Consumer 
Approach 

To 
Ombudsman

 ? 

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

1 1-Q3-22-23
Sureshbhai 
Shubhshankar Joshi

Regarding credit differential 
amout of Solar unit

7410-1 01-11-22
પી વીસીએલ પ કાર ારા સબિંધત બકમા ંપેમે ટ કર  અરજદારની ફ રયાદ ુ ંિનરાકરણ 
કરલ છે. તેમ છતા ંભિવ યમા ંઆવી ફ રયાદો ઉપ થત ન થાય તે િુનિ ત કરવા  તે 
જવાબદાર અિધકાર ને  જ ર  ચૂના આપી

N.A.

2 2-Q3-22-23
Arvindbhai 
Harjivanbhai Barasara

Regarding credit differential 
amout of Solar unit

7410-2 01-11-22
પી વીસીએલ પ કાર ારા સબિંધત બકમા ંપેમે ટ કર  અરજદારની ફ રયાદ ુ ંિનરાકરણ 
કરલ છે. તેમ છતા ંભિવ યમા ંઆવી ફ રયાદો ઉપ થત ન થાય તે િુનિ ત કરવા  તે 
જવાબદાર અિધકાર ને  જ ર  ચૂના આપી

N.A.

3 3-Q3-22-23 Jatin Sureshbhai Bhatt
Complain regarding low 
voltage in Khodpara area of 
Jetpur

7969-1 29-11-22 ો ટ ન ં– ૩૮૮૭૭૦ કુલ છે, તેની કામગીર  ણૂ કરવા. અરજદાર  કરા રત વીજભાર 
કરતા વ  ુવીજભાર ધરાવે છે, તેઓએ વીજભાર િનયિમત કરવાની કાયવાહ  કરવી

Pending 

4 9-Q3-22-23 Ancab Industries LLP Faulty Meter Billing 7969-5 29-11-22

અરજદારના સવાલવાળા મીટર ુ ંમીટર મે ફુ ચ રગ કંપની ારા છે લા નુીટ મળ  શક 
તો તે જુબ અથવા નવા મીટરમા ંન ધાયેલ વીજવપરાશને યાને લઈને નોટ ફ કશન ન.ં 
૦૪ / ૧૫ ના ુ ા ન ં૬.૫૮ જુબ ર વાઈઝ કર ને તેમા ં િત દન સરરાશ વપરાશ જુબ 
માહ સ ટ બર-૨૦૨૨ અને માહ ઓ ટોબર-૨૦૨૨ ના વીજબીલમા નવા મીટરમા ંન ધાયેલ 
વા તિવક વીજ નુીટ ૧૬૭૦ ઉમેર ને અરજદાર ભરપાઈ કરલ રકમ ુ ંએડ ટમે ટ આપ ુ.ં

As per sdn letter no 6710 22-12-22, previous 32000 unit bill 
is revised to 20120 unit,and from Rs.292504.74 to 
Rs.121477.29 so 171027.45 is credited

5 13-Q2-22-23 Samir Shashikant Doshi Regarding axcess energy bill 6874-4 11-10-22

વીજમીટરમા ં ન ધાયેલ મહતમ વીજભાર જુબ કરા રત વીજભાર િનયિમત કરવાની

કાયવાહ  કરવા અરજદારને ચુના આપવામા ંઆવે છે, અ યથા પી વીસીએલ પ કાર

ારા િનયમાધીન જ ર  કાયવાહ  કરવી. વ મુા ંમીટર ર ડર ારા અપાયેલ વીજબીલ અને

એમ.આર.આઈ. અહવાલ જુબ ન ધાયેલ વીજ િુનટમા ં બુજ મોટો તફાવત જોવા મળે છે,

 મીટર ર ડરની બેદરકાર  દશાવે છે. સદર બાબત બુજ ગભંીર હોવાથી મીટર ર ડર /

એજ સી સામે િનયમાિધન કડક કાયવાહ  કરવા પી વીસીએલને ભાર વૂક ચુના

આપવામા ંઆવે છે. Earliest

Apply in Lokpal 

6 15-Q2-22-23 Kardani Viththalbhai K.
Regarding name transfer in 
NRGP connection

7022 15-10-22 સમાધાન પ  તા.૦૭.૧૦.૨૦૨૨ N.A.
N.A.

7 5-Q3-22-23
Mohmadbhai Sidikbhai 
Ismailbhai

application agaist 
supplimentary bill

8229-1 13-12-22

સવાલવા ં મીટર તા.૧૬.૦૯.૨૦૧૪ થી છે યારથી મીટર ચે જ તા.૦૮.૦૯.૨૦૨૨ ધુીના

સમયગાળામા ં િવભા ત કર  લા  ુપડતા ટર ફ જુબ વીજબીલ દવસ-૦૫ મા ં ર વાઈઝ

કર ુ ં ની રકમના ૦૪ (ચાર) સરખા યાજ વગરના માિસક હ તા અરજદાર તા.૦૨-૦૧-

૨૦૨૩, તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૩, તા.૦૧-૦૩-૨૦૨૩, તા.૦૧-૦૪-૨૦૨૩ ના રોજ ભરપાઈ કર ુ.ં

As per Si/dn letter PSD/Rev/5594 Dtd:19-12-2022 the bill is 
convert From Rs.192106.64 to Rs.149255.61 and the 04 
installments are approx Rs.37314, also explanation asked to 
concern employee

8 11-Q3-22-23 Metrocity Tiles Pvt. Ltd.

Representation regardin 
revide average bil for month of 
sept-2022 to HT Consumer No: 
26375

8229-3 13-12-22
અરજદાર  ફ ડર માથંી પાવર સ લાય મેળવે છે તે ફ ડરના સે ટ આઉટ અને સો ડ 

આઉટ નુીટ ન ધાયેલ છે તેને યાને રાખીને અરજદાર ુ ંિવવા દત માહ સ ટ બર-૨૦૨૨ 

ુ ંબીલ પી વીસીએલની વ ળુ કચેર  મોરબીની જ ર  મં ુ ર  મેળવી ધુાર  આપેલ છે,

n.a.

9 12-Q3-22-23
Nimesh Pravinbhai 
Lilasiya

Application for the Name 
Change

8229-4 13-12-22 તા.૨૩.૧૧.૨૦૨૨ ના રોજ લે ખત સમંિંતપ  n.a.

10 17-Q3-22-23
Makati Ranchodbhai 
Vrajala

Application for the Name 
Change

Decided 30-12-22 સમાધાન પ  તા.૦૯-૧૨-૨૦૨૨ n.a.

 Format-II Statement of implementation order of CGRF issued in favour of consumers (Current Quarter)


