
  
ग्राहक तक्रार/ गाऱ्हाणे हाताळणी कार्यपद्धती 

अं.त.नि. प्र.(I.C.R.S.) आनि ग्रा.गा.नि. मं.(C.G.R.F.) कडे तक्रार दाखल करण्याचे टपे्प: 
 

अ) ग्राहक तक्रार दाखल करण्यासाठी: 
 

१)  www.adanielectricity.com या संकेतस्थळास भेट द्या.  

२) ‘तुमची तक्रार दाखल करा ‘ (‘Register your complaint’ ) या बटनावर क्लिक करा. (पहिल्या तक्रारीच्या न दंणी साठी) 

३)  तुमच्या सध्याच्या तपहिलासि क िं वा नवीन न दंणी करून लॉहिन करा.  

४)  तक्रार न दंवणे: तक्रारीचा प्रविग, उप-प्रविग हनवडा. तक्रारीचा तपिील भरा, सूचना-संदेि प्राप्त करण्यास  मान्यता द्या आहण तक्रार      

     दाखल करा.       

५) ‘तक्रारीची क्लस्थती’ (Check Complaint Status) या  बटनावर क्लिक करून दाखल केलेल्या तक्रारीचा माि वा घ्या. 

६)  तक्रार पुढच्या स्तरावर (स्तर १) नेण्यासाठी हलंक/बटन उपलब्ध ि ईल. (तक्रार बंद केल्यावर / संपुष्टात आल्यावरच िरज भासल्यास,   

     ग्रािक त्ांची तक्रार प्रथम स्तरावर म्हणजे अं.त.नि.प्र.(अंतगगत तक्रार निवारि प्रिाली) मधे्य नेऊ िकतात.)       

 

 ब) अं.त.नि. प्र. (अंतगगत तक्रार निवारि प्रिाली ) मधे्य तक्रार बंद केल्यािंतर आपली तक्रार पुढच्या स्तरावर (स्तर २) 

म्हिजेच ग्राहक गाऱ्हािे निवारि मंचाकडे (ग्रा.िा.हन. मं.) िेऊ शकता जर--  

 

अ) ग्रािकांच्या संमतीहिवाय अंतिगत तक्रार हनवारण प्रणाली मधे्य तक्रार बंद केली िेली असेल. हकंवा  

ब) तक्रारीच्या हनराकरणावर ग्रािक समाधानी नसेल. हकंवा .  

क) अंतिगत तक्रार हनवारण प्रणाली कडून हवहित कालावधी उलटून िेला असेल तर 

 

आपली तक्रार ग्रा.गा. नि. मं. कडे पुढच्या स्तरावर िेण्यासाठी ग्राहक, ग्रा. गा. नि. मं.च्या संकेत स्थळावरूि अिुसूची अ 

िमुिा अजग आनि हमीपत्र उतरूि घेऊि / सहीनिशी भरूि  सोबत समथगिाथग दस्तऐवज जोडूि पूिग संच क्रमांकीत करूि 

पुन्हा संकेत स्थळावर दाखल करू शकतात नकंवा ग्रा. गा. नि. मं.मधे्य तक्रारीच्या ऑिलाइि िोदंिीच्या मदतीसाठी प्रत्यक्ष 

ग्रा. गा. नि. मं कार्ागलर्ाशी थेट संपकग  साधू शकतात. 

 

ग्रा. गा. नि. मं मधे्य  तक्रारीचा प्रकार आनि निवारिाचा नवनहत कालावधी: 

i) बंद वीज पुरवठा, नवीन ज डणी आहण खंहडत वीज पुरवठा / पुनजोडणी यासाठी तक्रार हनवारणाचा हवहित कालावधी: १५ कायागलयीन  

   हदवस 

ii) देयक हकंवा मीटरिी संबंहधत आहण इतर तक्रारीसंाठी तक्रार हनवारणाचा हवहित कालावधी: ६० कायागलयीन हदवस 
 

ग्राहक गाऱ्हािे निवारि मंच  

अदानी इलेक्लरि हसटी मंुबई हलहमटेड 

देवीदास लेन, ऑफ.एस.व्ही.पी. र ड, देवीदास टेहलफ न एक्स्चेंजजवळ, ब ररवली (पहिम), मंुबई ४०१३०३.  

दूरध्वनी क्र. : ०२२-५०७४५००४ 

ग्रा.िा. हन. मं. कायागलयाची वेळ : सकाळी १०.३०  ते सायं. ४.०० पयंत  

सवग रहववार, बँकांच्या ठराहवक सुट्ट्या, २ रा आहण ४ था िहनवार आहण सवग राष्टि ीय सुट्ट्या या हदविी बंद रािील. 

 

इ-मेल: Consumerforum.mumbaielectricity@adani.com 

ग्रा. गा.नि. मं.. संकेत स्थळ : cgrf.adanielectricity.com (मंचासंबंधीचा तपशील आकि इतर माकितीसाठी) 

ए. ई. एम. एल. संकेत स्थळ : : adanielectricity.com(अं.त.हन. प्र. आहण ग्रा.िा.हन.मं. वर लॉहिन करण्याकररता तसेच अन्य 

माहितीसाठी) 

 

 

तक्रार पुढच्या स्तरावर वीज लोकपालाकडे िेिे: 
 

 ोितािी तक्रारदार, जो मंचाने त्याच्या तक्रारीचे किवारि ि  ेल्यामुळे व्यकित आिे, तो िेट क िं वा त्याच्या कवकिवत अकि ृत प्रकतकििीद्वारे, मिंचाच्या 

आदेशाच्या तारखेपासून साठ (६०) कदवसािंच्या आत आपले अहभवेदन वीज लो पाला डे सादर  रू श तो. 
 

वीज लोकपाल कार्ागलर्ाचा पत्ता:  १०७, १०८ आकेहडया, एन. सी. पी. ए. मािग, नररमन पॉईंट, मंुबई ४०० ०२१ 

ईमेल: electricityombudsmanmumbai@gmail.com/ संकेत स्थळ: www.mercombudsman.org.in/ ☎ ०२२ ४९६९१०९२ 

http://www.adanielectricity.com/
mailto:Consumerforum.mumbaielectricity@adani.com
http://www.mercombudsman.org.in/


 

अदािी इलेक्ट्रि नसटी मंुबई नलनमटेड  

ग्राहक गाऱ्हाण ेनिवारण मचंा कडूि गाऱ्हाणे निवारण कस ेकरावे ? 

उदे्दश्य: कवतरि परवािािार  म्हिूि एईएमएलिे ग्राि ािंच्या किताचे सिंरक्षि  रिे, ग्राि ािंिा त्यािंच्या िक्ािंची जािीव करून देणे. तक्रार किवारि 

प्रकक्रयेला गती देिे, कवतरि परवािािार ािं कडून तक्रारी िंचे किवारि  रण्यात अपयश क िं वा कवलिं ब झाल्यास ग्राि ािंिा उपचारात्म  यिंत्रिा सुकिश्चचत 

 रिे या उद्दीष्ािंसि म हव हन आ (ग्रा.िा.हन.मं आकि हवद्युत ल कपाल) कियम, २०२० िुसार मंचाची स्िापिा  ेली आिे. 
                              

मंचा द्वारे सहाय्यता : हवतरण परवाना धारकाच्या अंतिगत तक्रार हनवारण प्रणाली ने तक्रार दाखल करून न घेतल्यास , असमाधानकारक ररत्ा 

स डवल्यास, ग्रािकाच्या संमंतीहिवाय बंद केल्यास  हकंवा हवहित कालावधीत तक्रारीचें समाधान न केल्यास ग्रािक, ग्रा.िा.हन. मंचाकडे जाऊ िकतात. 
 

ग्रा.गा.नि.मं गाऱ्हािे  हाताळणी प्रक्रिया: 

➢ जर ग्रािकाचे िाऱ्िाणे  तक्रारदाराच्या सिंमतीकिवाय क िं वा समािािाकिवाय वेब-आिाररत पोटटलवर बिंद  ेली गेली क िं वा तक्रार िोिंदिीच्या 

तारखेपासूि ३ कदवसािंची मुदत सिंपल्याििंतर (हवना पुरवठा,नवीन ज डणी , सेवा खंहडत हकंवा पुनजोडणी या तक्रारीकंररता) क िं वा १५ कदवस 

(इतर सवट तक्रारी िंसाठी) जी आिी असेल, तर ग्राि / तक्रारदार मिंचा डे जाऊ ि तो. तक्रारदार आपली हनवारण न झालेली तक्रार अिुसूची 

अ नमुना अजग, समथगनीय  कािदपत्ांसि आकि य ग्य स्वाक्षरी सहित, वेब पोटटलवर िोिंदिी  ेली िसली तरी िेट फोरममधे्य सादर  रू 

ि तो. 

 

➢ ग्रािक / तक्रारदार त्ांची िाऱ्िाणी वेब सक्षम सी.जी.आर.एफ. मॉडू्यल वर जे ग्रािक-सुलभ तक्रार न दंणी आहण माि वा प्रणाली म्हणून 

इंटरनेटवर कायग करते. तेथे न दंवू िकतात आहण नंतर संरहचत पद्धतीने त्ांच्या िाऱ्िाणे हनवारणाच्या प्रितीचा माि वा घेऊ िकतात. 
 

➢ ग्रािक / तक्रारदार अनुसूची अ नमुना अजग ,िमीपत् व स बत  िाऱ्िाण्याचे समथगन करणारी कािदपते् याद्वारे तक्रार सादर करू िकतात. 

ग्रािक / तक्रारदार अनुसूची अ नमुना अजग मधे्य िाऱ्िाणे सादर करू िकतात ज्यात य ग्य स्वाक्षरी केलेले अजग आहण तक्रारीचे समथगन करणारे 

दस्तऐवज आिेत. 

 

➢ संकेतस्थळावरून उतरून घेण्यास/भरण्यास व पुन्हा संकेतस्थळावर दाखल करण्यास स पा असा अिुसूची अ अजागचा आहण िमीपत्ाचा 

नमुना संकेत स्थळावर उपलब्ध आिे. पुश्ि ेतिी िे उपलब्ध आिे. 
 

➢ ग्रािकाने तक्रार म्हणून सादर केलेल्या प्रते्क पृष्ठावर क्रमांक टाकणे आहण एक दस्तऐवज म्हणून सादर करणे आवश्यक आिे. (िाऱ्िाणे 

म्हणजे अनुसूची अ अजग /िमीपत्  आहण इतर सिाय्यक कािदपते्/ प्रकरणाचा मािील इहतिास इ. सवग पृषे्ठ क्रमांहकत). सुनावणीदरम्यान 

कािदपत्ांच्या पृष्ठांचा संदभग देणे सुलभ करण्याच्या उदे्दिाने िे आिे. 
 

➢ य ग्य प्रकारे भरलेली आवश्यक माहिती आहण िमीपत्ासि अनुसूची अ अजग हलहून वेब-आधाररत प टगलवर ग्रािक आपले िाऱ्िाणे लॉि इन 

करू िकतात. प टगलद्वारे सादर केलेल्या िाऱ्िाण्यामधे्य माि वा क्रमांक आप आप हनमागण केला जाईल आहण ग्रािक माि वा क्रमांकाद्वारे 

त्ांच्या तक्रारीचा / क्लस्थतीचा पाठपुरावा करू िकतात. 

 

➢ दाखल िाऱ्िाण्याची छाननी केल्यावर आवश्यक वाटल्यास ग्रािकांस कळहवलेल्या कािी सुधारणांसि पुन्हा अजग दाखल करून घेतला जाईल.  
 

➢ आवचय  आकि सिंपूिट माकितीसि प्राप्त िाऱ्िाणी ग्रा.िा.हन.मं मधे्य िोिंदवल्या जातील आकि मंजूर झालेल्या अजागना प्रकरण क्र. हमळेल.  
 

➢ हनयत कालावधीत संबंहधत न डल अहधकाऱ्याने दाखल केलेल्या जवाबाच्या प्रतु्तरादाखल ग्रािक आपला हलक्लखत जबाब फक्त हवहित 

कालावधीतच न दंवू िकतात. ( िे आवश्यक नसून पयागयी आिे). 
 

➢ तदनंतर सुनावणी आय हजत केली जाईल. त्ाचा प्रमाहणत तपिील आहण आदेिाची प्रत प टगल वर जािीर केला जाईल. आहण ग्रािकांना  

इ -मेल आहण पत् स्वरूपात  पाठवली जाईल. 
 

➢ अिा प्रकारे तक्रार प्रहकया  संपुष्टात येईल. 



 

संकेतस्थळावरून उतरून घेण्यास/भरण्यास व पुन्हा संकेतस्थळावर दाखल करण्यास स पा असा अिुसूची अ नमुना अजग आहण िमीपत्ाचा नमुना 

संकेत स्थळावर उपलब्ध आिे 

 

आवश्यक माहिती ग्रािकांना इलेरि ॉहनक माध्यमातूनिी पाठवली जाईल.    
 

महवहनआ ( ग्रा.िा.हन.मं आहण हवद्युत ल कपाल ) हनयम २०२० च्या कलम १० अन्वये  मंचाच्या आदेिाचे पुनवगल कन करता येईल.  

 

अहधक तपहिलासाठी महवहनआ ( ग्रा.िा.हन.मं आहण हवद्युत ल कपाल ) हनयम २०२० ची प्रत ग्रा.िा.हन.मं च्या प टगल वर इंग्रजी आहण मराठीतिी 

उपलब्ध आिे. ग्रािक  adanielectricity.com या संकेतस्थळावरील माझे खाते हवभािातील तक्रार न दंहवण्याचा कायगपध्दतीद्वारे . हकंवा 

adanielectricity.com/complaint-registration. येथूनिी मंचावर त्ांच्या तक्रारी दाखल करू िकतात. 

 

ग्रा.गा.नि.मं च्या इतर माक्रहतीसाठी:  

www.adanielectricity.com -->Regulatory--> Important Links/Adani Electricity CGRF(िा दुवा तुम्हाला या संकेत 

स्थळावर घेऊन जाईल: cgrf.adanielectricity.com /Regulations). 

हकंवा  www.cgrf.adanielectricity.com िे संकेत स्थळ तपासा. 

 

गाऱ्हाण्यांचे प्रकार आनि निवारिाचा कालावधी 
 

 

िाऱ्िाण्यांचे विीकरण 
 

१) नवीन ज डणी 

२) खंहडत वीज पुरवठा 

३) वीज ज डणी कापणे/पुन्हा ज डणे 

४) वीज देयकासंबंहधत 

५) इतर 
 

 

हनवारण कालावधी 
 

१५  कायागलयीन हदवस 

१५  कायागलयीन हदवस 

१५  कायागलयीन हदवस 

६०  कायागलयीन  हदवस 

६०  कायागलयीन  हदवस 

  

           संबंहधत न डल अहधकाऱ्याचा जवाब 
 

१) नवीन ज डणी 

२) खंहडत वीज पुरवठा 

३) वीज ज डणी कापणे/पुन्हा ज डणे 

४) वीज देयकासंबंहधत 

५) इतर 
 

 

हनवारण कालावधी 
 

५ कायागलयीन हदवस 

५ कायागलयीन हदवस 

५ कायागलयीन हदवस 

१५ कायागलयीन हदवस +अहतररक्त ७ हदवस 

६० कायागलयीन हदवस +अहतररक्त ७ हदवस 

 
 

• िाऱ्िाण्यांचे कारण उदभहवल्यानंतर २ वर्ांच्या आत तक्रार न केल्यास मंच िाऱ्िाणे दाखल करून घेण्यास बांधील नािी. 
 

• मंचा सम र आलेले िाऱ्िाणे सकृत दिगनी कायद्यातील खालील तरतुदीिंी संबंहधत आढळल्यास मंचाच्या कायगके्षत्ाबािेरील मानली जाईल.  
 

o समान बाबीिंी संबंहधत, समान  तक्रारदार आहण पुरवठादार यांच्यातील एखाद्या न्यायालयात/ न्यायाहधकरणात वा प्राहधकरणात 

चालू वा प्रलंहबत असलेले हकंवा अिा प्राहधकरणाने या बाबत अंहतम आदेि हदलेले प्रकरण, 

o हवद्युत कायद्यातील कलम १२६, १२७, १३५ ते १३९, १५२ आहण १६१ च्या अंतिगत येणारी प्रकरणे,  

o जेथे देयकाची रक्कम हववाहदत नसेल तेथे थकबाकी वसुलीचे प्रकरण, 

o पूवगग्रि दूहर्त, त्ास देण्याच्या िेतूने, बाष्कळ, पुरेिा कारणांअभावी हकंवा सकृत दिगनी ग्रािकाचा कािीिी त टा, नुकसान वा 

िैरस य झालेली नसताना केलेली तक्रार . 
 
 

मनवनिआ:मिाराष्टि  हवद्युत हनयामक आय ि ,अ.त.नि.प्र.:अंतिगत तक्रार हनवारण प्रणाली, ग्रा.गा.नि.मं : ग्रािक िाऱ्िाणे हनवारण मंच 
 

 

http://www.cgrf.adanielectricity.com/


 

ग्राहक गाऱ्हािे निवारि मंच संपकग  

अदानी इलेक्लरि हसटी मंुबई हलहमटेड 

देवीदास लेन, ऑफ.एस.व्ही.पी. र ड, देवीदास टेहलफ न एक्स्चेंजजवळ, ब ररवली (पहिम), मंुबई ४०१३०३.  

दूरध्वनी क्र. : ०२२-५०७४५००४ 

ग्रा.िा. हन. मं. कायागलयाची वेळ : सकाळी १०.३०  ते सायं. ४.०० पयंत  

सवग रहववार, बँकांच्या ठराहवक सुट्ट्या, २ रा आहण ४ था िहनवार आहण सवग राष्टि ीय सुट्ट्या या हदविी बंद रािील. 

 

इ-मेल: Consumerforum.mumbaielectricity@adani.com 

ग्रा. गा.नि. मं.. संकेत स्थळ : cgrf.adanielectricity.com (मंचासंबंधीचा तपशील आकि इतर माकितीसाठी) 

ए. ई. एम. एल. संकेत स्थळ : : adanielectricity.com(अं.त.हन. प्र. आहण ग्रा.िा.हन.मं. वर लॉहिन करण्याकररता तसेच अन्य 

माहितीसाठी) 

 

 
                                                            
 

नवद्रु्त लोकपालांकडे तक्रार कशी दाखल कराल? 

 
हवद्युत ल कपालांकडे अहभवेदन सादर करण्याची तपिीलवार प्रहक्रया हवहनयम १९ अंतिगत हदली आिे.   
 

मंचाकडून िाऱ्िाण्याचे हनवारण न झाल्याने बाहधत झालेल्या ग्रािकाला, थेट हकंवा उहचत प्राहधकृत प्रहतहनधीच्या माध्यमातून, मंचाच्या आदेिाच्या 

हदनांकापासून साठ (६०)हदवसांच्या आत, िाऱ्िाण्याच्या हनवारणासाठी हवद्युत ल कपालाकडे अहभवेदन  सादर करता येईल. 
 

अहभवेदन व्यक्लक्तिः   हकंवा प स्ट, इ मेल हकंवा फॅक्स द्वारे हकंवा हवद्युत ल कपालाच्या वेबवर आधाररत प टगलवर सादर करता येईल.. 

 

 

नवद्रु्त लोकपाल कार्ागलर्ाचा पत्ता: 

१०७, १०८ आकेहडया, एन. सी. पी. ए. मािग, नररमन पॉईंट,  

मंुबई ४०० ०२१. मिाराष्टि  राज्य;  
ईमेल आयडी: electricityombudsmanmumbai@gmail.com   

दूरध्वनी क्रमांक: ०२२ ४९६९१०९२ 

 

या पुक्लस्तकेत अनुसूची ब नमुना अजग उपलब्ध आिे.  
 
 
   

इतर तरतुदी / कार्दा / नवनिर्म:   
 

• मिाराष्टि  हवद्युत हनयामक आय ि (ग्रािक िाऱ्िाणे हनवारण मंच आहण हवद्युत ल कपाल) हवहनयम, २०२० 

 

• महवहनआ (हवद्युत पुरवठा संहिता आहण हवतरण परवानाधारकांच्या कृतीची मानके आहण पॉवर क्वालीटी) हवहनयम, २०२१. 
 

• हवद्युत कायदा, २००३. 
 

• अहतररक्त हनयम / प्रहक्रया इ. एईएमएल संकेत स्थळ www.adanielectricity.com वर वेळ वेळी अद्ययावत  केल्या जातात. 
 
 
 

(सदर मानहती मूळ इंग्रजी आवृत्तीचा सै्वर अिुवाद आहे. कोित्याही प्रकारचा वाद उद्भवल्यास मूळ इंग्रजी आवृत्ती ग्राह्य धरली 

जाईल.) 

 

 

mailto:Consumerforum.mumbaielectricity@adani.com


अनुसूची अ हा विहहत नमुन्यातील अर्ज आणि हमीपत्र खाली हिले आहेत. 

अिुसचूी अ िमुिा अर्य 
गाऱ्हाण्र्ाच्र्ा निवारणासाठी मंचाकडे करावर्ाचा अर्य          

  तारीख  

 

१.   ग्राहकाचे / अर्जिाराच े/ तक्रारिाराच ेनाि :* 

 

२.  ग्राहकाचा / अर्जिाराचा / तक्रारिाराचा पूिज पत्ता * 

 

३.  वपन क्रमाांक* 

 

४.  िरूध्िनी क्र. / फॅक्स क्रमाांक* 

 

५. इ  मेल आयडी      

              

६. िीर् र्ोडिीचा तपशील आणि ग्राहक क्रमाांक *: 

 ( िीर् र्ोडिीच ेस्िरूप कृपया नमूि करािे.)        ( घरगुती / व्यािसाययक / औद्योगगक )

 

७. वितरि परिाना धारकाच ेनाि 
 

८.गाऱ्हाण्याचा तपशील , गाऱ्हािे उद्भििारी िस्तुस्स्िती (र्ागा अपुरी असल्यास िेगळी पाने र्ोडािीत.) *

 



९. गाऱ्हाण्याचा प्रकार (वविा पुरवठा, िवीि र्ोडणी, खंडडत वीर् पुरवठा, वीर् देर्काबाबत, इतर.) *

 
 
१०. मांचाकडून अपेक्षित हिलाशाचे स्िरूप *        

 
      (दाव्र्ाच्र्ा पुष्ठ्र्र्य कोणताही पुरावा असल्र्ास कृपर्ा र्ोडावा.) 

११. सोबत र्ोडलेल्या कागिपत्राांची यािी  

     (गाऱ्हािे  उद्भिण्यामागील िस्तुस्स्ितीच्या पुष्ठ्यिज कोित्याही सांबांगधत कागिपत्राांच्या प्रयत कृपया र्ोडाव्यात.) 

१२. र्ाहीर यनिेिन 
(अ) मी / आम्ही ग्राहक खालील प्रमािे र्ाहीर करतो की - 

         (१) येिे िरीलप्रमािे हिलेली माहहती सत्य ि बरोबर आहे. आणि  

         (२) मी / आम्ही येिे िरीलप्रमािे नमूि केलेल्या माहहतीत आणि सोबत सािर  

             केलले्या कागिपत्रात कोितीही िस्िसु्स्िती िडविलेली नाही ककां िा यतचा  

             विपयाजस केलेला नाही. 

             (ब) मला / आम्हाला ज्ञात असिाऱ्या माहहती नुसार या गाऱ्हाण्याचा विषय मी ककां िा  

                 आमच्यापैकी कोिीही ककां िा या विषयाशी सांबांगधत असिाऱ्या कोित्याही पिकाराने 

                 मांचासमोर यापूिी कधीही सािर केलेला नाही. 

            (क) माझ्या / आमच्या या गाऱ्हाण्याच्या विषय मांचामाफज त या पूिी कोित्याही कामकार्ात 

         ममटविण्यात आलेला नाही. 

            (ड) माझ्या/आमच्या या गाऱ्हाण्याच्या विषयािर कोित्याही सिम प्रागधकारि / न्यायालय /   
                लिािान ेयनिजय हिलेला नाही आणि ककां िा अशा कोित्याही प्रागधकरि / न्यायालय / 
                लिािापुढे प्रलांबबत नाही.                                                                              
 

                                                         आपला विश्िासू 
                       
                                                           (स्िािरी)                                   

                 __________________________________________________                    

                (ग्राहकाचे / अर्जिाराचे / तक्रारिाराचे नाि ि स्िािरी) 



                              

                                                               

िामनिदेशि - (र्र ग्राहकास त्याच्या ितीने मांचासमोर उपस्स्ित राहण्यास ि यनिेिन सािर करण्यास प्रयतयनधी 

नामयनिेमशत कराियाचा असेल तर त्याने खालील प्रयतज्ञापत्र सािर करािे.) 

                                                                                                                                 
अिुसूची अ अर्ायसह सादर करावर्ाचे घोषणा व प्रनतज्ञापत्र 

 

मी / आम्ही िर नमूि केललेा ग्राहक / तक्रारिार / अर्जिार याद्िारे अस ेर्ाहीर करतो की  

श्री./ श्रीमती ____________________________________________________________________ 

हे अगधिक्ता नसून त्याांचा पत्ता _______________________________________________________ 

_____________________ असा असून त्याांना मी / आम्ही या कामकार्ात आमचा प्रयतयनधी म्हिून नामयनिेमशत  

करत आहोत. आणि मान्य करतो की त्याने / यतने केलेले कोितेही यनिेिन, हिललेी मान्यता  ककां िा नकार हा  

माझ्यािर / आमच्यािर बांधनकारक राहील.  

त्याने / यतने माझ्यासमोर खाली सही केली आहे. 

 

 

िरील प्रमािे मान्य आहे.  

 

(प्रयतयनधीांची स्िािरी)                                 (ग्राहकाची/ अर्जिाराची / तक्रारिाराची स्िािरी )   

तारीख: 

हिकाि: 

 

 

मांचा पुढे अर्जिार / तक्रारिार / ग्राहक याांच्या ितीने तक्रार सािर करण्यासािी प्रयतयनधी 

उपस्स्ित असतील तर खालील  हमीपत्र / घोषिापत्र (योग्य प्रकारे भरलेले) सािर करण्याची विनांती. 

 



 

अनुसूची अ अर्ायसह सादर करावर्ाचे हमीपत्र 

ग्रा.त.नि.मं / ए.इ.एम.एल. मधील तक्रारदाराचे  प्रनतनिधधत्व करण्र्ासाठी हमीपत्र / घोषणापत्र 

 

मी / आम्ही, _______________________________________  ग्राहक / अर्जिार / तक्रारिार / याांनी  

श्री / श्रीमती …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

पत्ता ि सांपकज  क्रमाांक ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

याांना मांचापुढे प्रकरि सािर करण्याच्या प्रकक्रयेत माझे / आमचे प्रयतयनधी म्हिून अगधकृत केले आहे.आणि मवियनआ   

(ग्रा.त.यन.मां आणि विद्युत लोकपाल ) वियनयम, २०२० च्या कलम ८.१० नुसार, मी / आम्ही हमी घेत आहोत आणि  

याची पुष्ठटी करतो की  

१. िरील नमूि केलेला प्रयतयनधी वकील िाही (अ ॅडव्होकेट्स अ ॅक्ट, 1961 च्या अिाजनुसार) 

२. िर उल्लेखलेल्या प्रयतयनधीस मांचासमोर हर्र राहण्यासािी कोणत्र्ाही स्वरूपाचा मोबदला,प्रत्र्क्ष ककंवा  

  अप्रत्र्क्ष असे कोणत्र्ाही स्वरूपात प्राप्त झालेला िाही आणि त्र्ांिी त्र्ासंदर्ायत लेखी घोषणा केली आहे; 

३. उपरोक्त नमूि केलेला प्रयतयनधी सदर बाबींचे प्रनतनिधधत्व करण्र्ास सक्षम आहे. 

४. िर नमूि केलेला प्रयतयनधी माझा ममत्र/िातेवाईक/व्र्वसार् सहकारी/शेर्ारी आहे.(योग्य पयाजयाला हटक करा). 

५. त्याने / यतने केलेले कोितेही विधान, स्िीकृती ककां िा नकार माझ्या / आमच्यािर बांधनकारक असतील. 

 

   त्याने / यतने खाली माझ्या उपस्स्ितीत सही केली आहे. 

   स्वीकारल े

 

__________________________________                   _____________________________ 

(ग्राहक / अर्जिाराची / तक्रारिाराची सही)                              ( प्रयतयनधीची सही )                                                     

 

तारीख: 

हिकािः 

 



अिुसूची ब 

ववद्रु्त लोकपाल र्ांचेकडे सादर करावर्ाचे अमर्वदेि 

क्रमाांक __________ िषज: _________ 

हिनाांक:  

(कायाजलयाने भरिे.)        

प्रयत 

विद्युत लोकपाल  

१०७, १०८ आकेहडया,  

एन. सी. पी. ए. मािग, नररमन पॉईंट,  

मंुबई ४०० ०२१ 

महाराष्ठर  

 

 

वप्रय महोिय 

          विषय: (कृपया मांचाच्या ज्या आिेशाच्या सांिभाजत विद्युत लोकपालाकडे अमभिेिन करण्यात येत आहे त्याचा येिे 
उल्लेख करािा.) 

     गाऱ्हाण्याची सविस्तर माहहती खालील प्रमािे आहे.  

१) ग्राहकाचे नाि:  _____________________________________________________________ 

२) ग्राहकाचा पूिज पत्ता :  ____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________________                                                                         

       वपन कोड क्र. ____________________    

       िरूध्िनी / मोबाईल क्र. __________________________ 

      फॅक्स क्र. ____________________________ 

      ई मेल आय डी __________________________ 

३) वितरि परिानाधारकाचे नाि ि सांपूिज पत्ता : ____________________________________________________________ 

                                                                            _____________________________________________________________ 

       वपन कोड क्र. ______________________         

       िरूध्िनी क्र. ________________________ 

       फॅक्स क्र. _________________________                      



४) मांचाचे नाि ि सांपूिज पत्ता : ________________________________________________________________________ 

       वपन कोड क्र. _____________________        

       िरूध्िनी क्र. ________________________ 

        फॅक्स क्र. ________________________ 

५) िीर् र्ोडिीचा तपशील आणि ग्राहक क्रमाांक :  _____________________ 

    (िीर् र्ोडिीचे स्िरूप कृपया नमूि करािे) 

  ____________________________________________________________________________ 

६) ग्राहकाने मांचाकडे गाऱ्हाि ेसािर केल्याचा हिनाांक :(कृपया गाऱ्हाण्याच्या तीन प्रयत र्ोडाव्यात.) 

        ___________________________________________________________________________ 

७) अमभििेनाचा विषय : ______________________________________________________________________ 

 

८) अमभििेनाचा तपशील , अमभिेिन उद्भविण्यामागील िस्तुस्स्िती : (र्ागा अपुरी पडल्यास िेगळी पाने र्ोडािीत.) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

९) ग्राहकास मांचाचा अांयतम यनिजय प्राप्त झाला आहे का ? ( उत्तर होय असल्यास मांचाच्या आिेशाची एक प्रत र्ोडािी.)  

_____________________________________________________________________________________ 

 

१०) विद्युत लोकपालाकडून अपेक्षित हिलाशाचे स्िरूप (आपल्या िाव्याच्या पुष्ठट्यिज कागिोपत्री पुराव्याच्या तीन प्रती   

      असल्यास र्ोडाव्यात.) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

११)  आगिजक हानी झाली असल्यास, त्यासािी ग्राहकाने भरपाईची मागिी केली असल्यास यतचे स्िरूप ि प्रमाि:  

      नुकसान भरपाई रु. ________________________________________________ 

(ही हायन वितरि परिानाधारकाने केलेल्या ककां िा टाळलले्या कगित कृत्याचा िेट पररिाम म्हिून झालेली  प्रत्यि हायन आहे हे मसद्ध 

करिारा कागिोपत्री पुरािा असल्यास तो र्ोडािा.) 

 



१२) सोबत र्ोडलेल्या कागिपत्राांची यािी: (अमभििेन उद्भवििाऱ्या िस्तुस्स्ितीच्या पुष्ठट्यिज सिज कागिपत्राांच्या प्रती सोबत 

र्ोडाव्यात.) 

      

१३) यनिेिन 

             (अ) मी / आम्ही ग्राहक खालील प्रमाि ेर्ाहीर करतो की - 

                                   (१) येिे िरीलप्रमािे हिलेली माहहती सत्य ि बरोबर आहे. आणि  

                                   (२) मी / आम्ही येिे िरीलप्रमािे नमूि केलेल्या माहहतीत आणि सोबत सािर केलले्या कागिपत्रात कोितीही 

                                         िस्िसु्स्िती िडविलेली नाही ककां िा यतचा विपयाजस केलेला नाही. 

                                             

(ब) माझ्या / आमच्या ज्ञात माहहती नुसार माझ्या / आमच्या या अमभििेनाचा विषय मी ककां िा आमच्यापैकी कोिीही ककां िा 
या विषयाशी सांबांगधत असिाऱ्या कोित्याही  पिकाराने विद्युत लोकपालाच्या कायाजलयास यापूिी कधीही सािर केललेा 
नाही.          

(क) माझ्या / आमच्या या अमभिेिनाचा विषय विद्युत लोकपालाच्या कायाजलयामाफज त या पूिीच्या कोित्याही कामकार्ात 

ममटविण्यात आलेला नाही. 

(ड)   या अमभिेिनाच्या विषयािर कोित्याही सिम  प्रागधकरि / न्यायालय / लिािाने यनिजय हिललेा नाही आणि/ ककां िा   
        अशा कोित्याही प्रागधकरि / न्यायालय / लिािापुढे हा विषय  प्रलांबबत नाही. 

                       

                                  .                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                        आपला विश्िासू , 

 

                                                                              

                                                                                                                    

_________________________________________                                                                                                                                                           

                        (ग्राहकाच ेनाि ि स्िािरी) 

 

 

 

 



 

िामनिदेशि - (र्र ग्राहकास त्याच्या ितीने विद्युत लोकपालासमोर अििा विद्युत लोकपालाच्या कायाजलयात उपस्स्ित राहण्यास ि 

यनिेिन सािर करण्यास प्रयतयनधी नामयनिेमशत कराियाचा असेल  तर त्याने खालील प्रयतज्ञापत्र सािर करािे.) 

 

 

 

मी / आम्ही िर नमूि केलेले ग्राहक याद्िारे श्री./ श्रीमती ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ हे  

अगधिक्ता नसून त्याांचा पत्ता __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

असा असून त्याांना मी / आम्ही या कामकार्ात आमचा प्रयतयनधी म्हिून नामयनिेमशत करत आहे /आहोत. आणि मान्य करतो की 
त्याने / यतने केलेले कोितेही यनिेिन, हिलेली मान्यता  ककां िा नकार हा माझ्यािर / आमच्यािर बांधनकारक राहील. त्याने / यतने 

माझ्यासमोर खाली सही केली आहे. 

 

 

िरील प्रमािे मान्य आहे.  

 

 

(प्रयतयनधीांची स्िािरी)                                                     (ग्राहकाची स्िािरी)   

तारीख: 

हिकाि: 

 


