
  
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 ग्राहक आपली तक्रार पुढच्या स्तरावर  

      (स्तर २) म्हिजेच ग्राहक गाऱ्हािे निवारि मंचाकडे (ग्रा.गा.नि.मं.) िेऊ शकतात 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/

