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મા#હતીનો અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ની કલમ-૪(ખ) હ5ઠળ નકક8 કરવામા ંઆવેલ ૧૭ ?Aુાઓને 
લગતી Dજુરાત િવFતુ િનયGંક આયોગ, ગાધંીનગર ની મા#હતી 

(તા:૩૧-૦૫-૨૦૨૧ (ધુી અ-તન કયા1 2જુબની) 

અ"$ુમ&ણકા 
અ" ુન ં મા(હતી 

અિધિનયમ-

૨૦૦૫ની કલમ-

૪ હ5ઠળ િનયમ 

સ9ંહ નબંર 

િવગત પાના 
નબંર 

૧ - @Aતાવના ૨  
૨ ૧ સગંઠનની િવગતો, કાયC અને ફરજો ૪  

૪ ૨ અિધકારGઓ અને કમIચારGઓની સKા અને ફરજો ૯   
૫ ૩ િનNણય લેવાની @(Pયામા ંઅ"સુરવાની કાયIપQધિત ૧૩  
૬ ૪ કાયC કરવા માટ5 નTG કર5લા ંધોરણો ૧૪  
૭ ૫ કાયC કરવા માટ5ના િનયમો, િવિનયમો, Vચૂનાઓ, િનયમ સ9ંહ અને દફતરો   ૧૫  

૮ ૬ આયોગ અથવા તેના િનય\ંણ હ5ઠળની ]ય^_તઓ પાસેના દAતાવજેોના વગC"ુ ંપ\ક ૫૮  
૯ ૭ નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સબંધંી જનતાના સbયો સાથ ેસલાહ પરામશI 

અથવા તેમના @િતિનિધdવ માટ5ની કોઇ ]યવAથા હોય તો તેની િવગતો 
૫૯  

૧૦ ૮ આયોગના ભાગ તરGક5 રચાયેલી બોડI, પ(રષદ, સિમિતઓ અને અhય સAંથાઓ"ુ ં
પ\ક 

૬૪   

૧૧ ૯ અિધકારGઓ અને કમIચારGઓની મા(હતી ૬૮  

૧૨ ૧૦ િવિનયમોમા ંજોગવાઇ કયાI iજુબ મહ5નતાણાની પQધિત સ(હત દર5ક અિધકારG અને 
કમIચારGને મળjુ ંમાિસક મહ5નતાkુ ં

૭૧  

૧૩ ૧૧ તમામ યોજનાઓ, Vlૂચત ખચI અને nકૂવલેા નાણા પરના અહ5વાલોની િવગતો, દર5ક 
એજhસીને ફાળવલે pદાજપ\ો 

૭૩   

૧૪ ૧૨ સબસીડG કાયIPમોની અમલ બજવણીની રGત અને લાભાથqઓની િવગતો ૭૪  

૧૫ ૧૩ આયોગે આપેલ રાહતો, પરિમટ ક5 અિધrૃિતઓ મેળવનારની િવગતો ૭૫   

૧૬ ૧૪ વીtkuુપે ઉપલbય મા(હતી ૭૬  

૧૭ ૧૫ મા(હતી મેળવવા માટ5 નાગ(રકોને ઉપલwધ સવલતોની િવગતો ૭૭     

૧૮ ૧૬ tહ5ર મા(હતી અિધકારGઓના નામો, હોxા અને અhય િવગતો ૭૮   

૧૯ ૧૭ અhય ઉપયોગી મા(હતી     ૭૯ 
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!"તાવના 
 

!'યેક +હ-ર સ0ા મડંળના કામકાજમા ંપારદિશ:તા અને જવાબદાર=ને ઉ0જેન આપવાના હ-@થુી +હ-ર સ0ામડંળના  
િનયDંણ હ-ઠળની માGહતી નાગGરકો મેળવી શક- તેવા માGહતીના અિધકારના KયવહાL તDંની રચના કરવા, ક-NOીય 
માGહતી આયોગ અને રાPય માGહતી આયોગની રચના અન ેતેની સાથ ેસકંળાયેલ અથવા તેની આRસુSંગક બાબતોની 
જોગવાઇ કરવા બાબતનો માGહતીનો અિધકાર અિધિનયમ-2005 નો અમલ રાજયમા ંતા/12-10-2005થી શL થઇ 
ગયેલ છે/ આ અિધિનયમ અમલમા આવતા ંમાGહતી "વાતDં અિધિનયમ-2002 રદ કરવામા ંઆવલે છે/ માGહતી 
અિધકાર અિધિનયમ-2005નો ઉVેશ લોકતDંમા ં નાગGરકોને માGહતગાર રાખવા અને +હ-રતDંની કામગીર=મા ં
પારદિશ:તા લાવવા અને ત ેXારા YZટાચારને કા\મુા ંરાખવા તમેજ સરકાર અને તેના મા]યમો !+ને જવાબદાર રહ- 
અને !+ તેની Gહસાબ માગી શક- તે રહ-લો છે/ તેથી હવ ે ^ નાગGરકો માGહતી મેળવવા માગતા હોય તેમન ે
અિધિનયમમા ંઅપવાદ કય_ છે તે િસવાય તમામ માGહતી `રૂ= પાડવા માGહતીના અિધકાર બાબતના અિધિનયમથી 
િવ"@તૃ કાયદાક=ય જોગવાઇ કરવામા ંઆવલે છે/ 
 

cજુરાત િવdતુ િનયDંક આયોગન ે "પશeતી માGહતી fગુમતાથી નાગGરકોને મળ= રહ- ત ે માટ- માGહતી અિધકાર 
અિધિનયમ-2005ની કલમ-4ની જોગવાઇ gજુબ આ માGહતી `hુ"તકામા ંનીચે જણાવલે િવ"@તૃ માGહતી દશાeવવામા ં
આવી છે/ તેમજ આયોગની વબેસાઇટ www/gercin/org ઉપર પણ આ માGહતી ઉપijધ છે/  

૧      સગંઠનની િવગતો, કાય_ અને ફરજો 
૨ અિધકાર=ઓ અને કમeચાર=ઓની સ0ા અન ેફરજો 
૩  િનણeય લેવાની !Gpયામા ંઅRસુરવાની કાયeપqિત 
૪  કાય_ કરવા માટ- નs= કર-લા ંધોરણો 
૫ આયોગે કાય_ કરવા માટ-ના અિધિનયમો, િનયમો, િવિનયમો, fચૂનાઓ, િનયમસuંહ અને દફતરો 
૬ +હ-રતDં અથવા તેના િનયDંણ હ-ઠળની Kયhwતઓ પાસેના દ"તાવજેોના વગ_Rુ ંપDક 
૭  નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સબંધંી જનતાના સzયો સાથ ે સલાહ -શeપરામ  અથવા તેમના 

!િતિનિધ'વ માટ-ની Kયવ"થા હોય તો તેની િવગત 
૮  +હ-રતDંના ભાગ તર=ક- રચાયેલ બોડe, પGરષદ, સિમિતઓ અને અNય સ"ંથાઓRુ ંપDક 
૯ અિધકાર=ઓ અને કમeચાર=ઓની માGહતી  
૧૦  િવિનયમોમા ંજોગવાઇ કયાe gજુબ મહ-નતાણાની પ]ધિત સGહત દર-ક અિધકાર= અને કમeચાર=ન ેમળ@ુ ં

માિસક મહ-નતા�ુ ં
૧૧  તમામ યોજનાઓ, fSુચત ખચe અન ે �કુવલેા નાણા પરના અહ-વાલોની િવગતો, દર-ક એજNસીન ે

ફાળવલે �દાજપDો 
૧૨ સબસીડ= કાયepમોની અમલ બજવણીની ર=ત અને લાભાથ�ઓની િવગતો 
૧૩  આપેલ રાહતો, પરિમટ ક- અિધ�ૃિતઓ મેળવનારની િવગતો 
૧૪ િવ+�Lુપ ેઉપલjધ માGહતી 
૧૫  માGહતી મેળવવા માટ- નાગGરકોન ેઉપલjધ સવલતોની િવગત 
૧૬ +હ-ર માGહતી અિધકાર=ઓના નામ, હોVો અન ેઅNય િવગતો 
૧૭ અNય ઉપયોગી માGહતી 
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cજુરાત િવdતુ િનયDંક આયોગન ેસબંિંધત ઘણી ખર= માGહતી આ `hુ"તકામા ં+હ-ર જનતાન ેસામેથી જ `રૂ= પાડ= 
લોકતDંની કામગીર=મા ંપારદિશ:તા લાવવા એક સિંનZઠ !ય'ન કરવામા ંઆવલે છે/ આમ છતા ંઆ `hુ"તકા આખર= 
નથી અને +હ-ર જનતાના !િતભાવો, fચૂનો +�યા બાદ દર વષ� આ !કારની `hુ"તકા આયોગ Xારા અ�તન કરવામા ં
આવનાર છે/ આશા છે +હ-ર જનતા આ `hુ"તકાનો મહ0મ લાભ લેશ ેતેમજ +હ-ર જનતા તરફથી માGહતી `hુ"તકા 
સબંધંી કોઇ fચૂનો હોય તો તે સહષe આવકાયe છે/ 

 
આ માGહતી `hુ"તકા િસવાયની િવભાગન ેસબંિંધત કોઇ માGહતી કોઇ Kયhwતને િવભાગ પાસેથી મેળવવી હોય તો તેઓ 

અવ�યપણે આયોગના અિધકાર=નો સપંકe  કર= જLર= માGહતી મેળવી શક- છે/ 

 
Lપવતંિસ�હ, આઇ/એ/એસ/ 

સSચવ 

cજુરાત િવdતુ િનયDંક આયોગ, 

ગાધંીનગર 
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િનયમ સIંહ-૧ 
સગંઠનની િવગતો, કાયJ અને ફરજો: Lૂંકો ઇિતહાસ અને આયોગની રચના 
 

ભારતમા ં ઇલેw�=ક સ�લાય ઉ�ોગ માટ-R ુ ંgળૂ�તૂ માળ�ુ ંભારત વીજળ= અિધિનયમ, 1910 અNવયે ઉ�ુ ં કર-લ/ 
િવdતુ (`રુવઠા) અિધિનયમ, 1948 qારા રાPયોમા ં િવdતુ બોડeની રચના કરવામા ંઆવલે/ રાPય િવdતુ બોડe qારા 
રાPયમા ંવીજળ= `રૂ= પાડવાની જવાબદાર= ઉપાડ= અને ત ેઅRસુાર સ�મ પચંવષ�ય યોજના મારફત ેરાPય િવdતુ 
બોડ� �લાનફંડનો ઉપયોગ કર=ન ેઝડપી િવ"@તૃીકરણ હાથ ધર-લ/ કાળpમે રાPય િવdતુ બોડeની કામગીર= િવિવધ 
પGરબળોન ે કારણે કથળેલ, ^મક-, રાPય િવdતુ બોડeન ે!�iુકતા દર(ટ-ર=ફ) નકક= કરવાની સ0ા િનયત કરવામા ં
આવલે હોવા છતા ંતેઓ Kયવસાિયક અન ે"વતDં ર=ત ેટ-ર=ફ �ગેના િન:ણય લઈ શકતા નહ= અને Kયવહારમા ંટ-ર=ફનો 
િન:ણય રાPય સરકારો qારા લેવામા ંઆવતા/ ફળ "વLપ pોસ સબસીડ= ટક= ન શક- તેવા "તર- પહ�ચી/ આ gVુાનો 
ઉક-લ લાવવા અને ટ-ર=ફના િન:ણય કરવાથી સરકારને �ૂર રાખવા માટ- વષe 1998મા ં ક-NO સરકાર qારા વીજળ= 
િનયDંક આયોગ અિધિનયમ, 1998 ઘડવામા ંઆવલે/ સદર અિધિનયમ qારા ક-�NOય િનયDંક આયોગની રચના 
કરવામા ંઆવલે અને તેની જોગવાઈઓ અNવયે રાPય સરકારો qારા રાPય િવdતુ િનયDંક આયોગની રચના કરવામા ં
આવલે/ 
 

વીજળ= િનયDંક આયોગ અિધિનયમ, 1998ની કલમ-17 અNવયે cજુરાત સરકાર qારા તા/12 નવ�ેબર, 1998ના રોજ 
+હ-રનામા qારા cજુરાત િવdતુ િનયDંક આયોગની રચના કરવામા ં આવલે/ cજુરાત િવdતુ િનયDંક આયોગે 
તાર=ખ:19 એિ!લ, 1999ના રોજથી તેની કાયeવાહ= શL કર-લ/ cજુરાતમા ં િવજ �ેDે fધુારણાના ભાગLપે રાPય 
સરકાર qારા 12મી મે, 2003ના રોજ cજુરાત વીજળ= ઉ�ોગ(`નુગeઠન અન ે િવિનયમન) અિધિનયમ, 2003 
રાPયપDમા ં!િસq કરવામા ંઆવલે/ cજુરાત વીજળ= ઉ�ોગ(`નુગeઠન અને િવિનયમન) અિધિનયમ, 2003ની કલમ 
(3) (1) અન ે (3) (3) (a) અNવય ેcજુરાત િવdતુ િનયDંક આયોગન ે!થમ આયોગ તર=ક- ગણી લેવામા ંઆવલે/ 
આયોગ અ]ય� અને બે સzયોRુ ંબને�ુ ંવ�ૈાિનક મડંળ છે. આયોગની કચરે= ગાધંીનગર, Sગફટ-૧, Sગ�ટ સીટ= ખાતે 
પોતાની માSલક=ની છે. 
 

િવજ ઉ'પાદન, !વહન, િવતરણમા ં ખાનગી �ેDની ભાગીદાર=ને ઉ0જેન આપવાની નીિત અRસુાર અન ે રાPય 
સરકારોન ે િવજ િનયDંક જવાબદાર=માથંી �ૂર કર= રાPય િવdતુ િનયDંક આયોગને િવજ િનયDંણ જવાબદાર= 
સ�પવના ઉVેશથી ભારત વીજળ= અિધિનયમ, 1910, વીજળ= `રુવઠા અિધિનયમ, 1948 અને વીજળ= િનયDંક આયોગ 
અિધિનયમ, 1998માનંી જોગવાઇઓન ેનવીન સવeuાહ= કાયદા qારા fસુવંાદ=ત અને \�ુqગ�ય કરવાની જLGરયાત 
ઉભી થઈ/ ત ેઅRસુાર રાPય સરકારો અન ેસબંિંધત િનZણાતો સાથ ેKયાપક પરામશe કર= ક-NO સરકાર qારા વીજળ= 
અિધિનયમ,2003 +હ-ર કરવામા ંઆવલે, ^ ૧૦ �ૂન, ૨૦૦૩થી અમલમા ંઆવલે છે. 
 
cજુરાત િવdતુ િનયDંક આયોગની કાયeવાહ= : 

૨.૧ વીજળ= અિધિનયમ-2003ની કલમ-86 gજુબ cજુરાત િવdતુ િનયDંક આયોગ નીચે !માણે કાય_ 
બ+વશ/ે 

(૧)   cજુરાત િવdતુ િનયDંક આયોગ (રાજય કિમશન) નીચેના ંકાય_ બ+વશ:ે- 

(એ) ઇલેw�=સીટ=ના જનર-શન, સ�લાય, �ાNસમીશન અને Kહ=લ�ગ માટ-, રાજયની �દર જ�થાબધં, વચેાણ, 
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જ�થાબધં અથવા યથા!સગં �ટક ટ-ર=ફ નs= કરવાRુ/ં 
પરં@,ુ કલમ 42 હ-ઠળ uાહકોના વગeન ે�iુલા !વશેની પરવાનગી આપી હોય 'યાર-, રાજય કિમશન, 
સદર  ુવગeના uાહક માટ- ફwત Kહ=લ�ગ ચાજ�સ અન ેતેની ઉપરનો જો કોઇ સરચા¡ હોય તો તે નs= 
કરશ/ે 

(બી) રાજયની �દર વહ¢ચણી અન ે`રુવઠા માટ- વીજળ= શhwત ખર=દવા માટ-ના કરાર મારફતે, જનર-ટ�ગ 
કંપની અથવા લાઇસNસદાર પાસેથી અથવા બી+ સાધનો પાસેથી ^ Gક�મતે ઇલેw�=સીટ= !ા�ત કર= 
શકાય ત ેGક�મત અથવા ડ="�=j£શુન લાઇસNસદારની ઇલેw�=સીટ= ખર=દ= અન ે!ા¤�ત !GpયાRુ ંિનયમન 
કરવાRુ ં

(સી) ¥તરરાજય �ાNસમીશન અને ઇલેક�=સીટ=Rુ ંKહ=લ�ગની સગવડની સરળતા કર= આપવી/ 

(ડ8)  રાજયની �દર �ાNસમીશન લાઇસNસદાર, ડ="�=j£શુન લાઇસNસદાર અને ઇલેw�=સીટ= વપેાર= તર=ક- 
કામ કરવા માગંતી Kયhwતઓન ેલાઇસNસ આપવાRુ;ં 

(ઇ)  uીડ જોડાણ માટ- અન ે કોઇપણ Kયhwતને ઇલેw�=સીટ=ના વચેાણ સાથ ેજોડવા માટ-ના યો¦ય પગલાનંી 
જોગવાઇ કર=ન,ે ઊ+eના સાધનો તા+ કરવામાથંી ઇલwે�=સીટ=ના કો-જનર-શન અને જનર-શનની ¨¤ૃ]ધ 
અન ેઆવા સાધનમાથંી ઇલેw�=સીટ= ખર=દવા માટ- ડ="�=j£શુન લાઇસNસદારના �ેDમા ંઇલેક�=સીટ=ના 
�ુલ વપરાશનના ટકાવાર= િનGદ©Zટ કરવાRુ;ં 

(એફ) લાઇસNસદારો અને જનર-ટ�ગ કંપનીઓ વªચેની તકરાર �ગે Nયાયિનણeય કરવાRુ ંઅન ેલવાદ= માટ- 
તકરાર મોકલવાRુ/ં 

(;)  આ અિધિનયમ હ-@ ુમાટ- ફ= લેવાR/ુ 

(એચ)  કલમ 79-ની પેટા-કલમ(1) ના ખડં (એચ) હ-ઠળ િનGદ©Zટ કર-લ uીડ કોડ સાથ ેfસુગંત રાજય uીડ કોડ 
િનGદ©Zટ કરવાRુ ં

(આઇ)  લાઇસNસદારોએ કર-લી સિવ:સની cણુવ0ા, સાત'યતા અન ે િવ«સનીયતાના સબંધંમા ં ધોરણો િનGદ©Zટ 
કરવાRુ ંઅથવા તેનો અમલ કરવાRુ ં

(>)  ¥તર-રાજય ઇલેw�=સીટ= વપેારમા,ં જLર= ગણે તો �-ડ�ગ મા¬¡ન નs= કરવાRુ ં

(ક?)  આ અિધિનયમ હ-ઠળ તેને સ�પવામા આવ ેતેવા બી+ કાય_ અદા કરવાRુ ં

(૨)   રાજય કિમશન, રાજય સરકારને, નીચેની તમામ અથવા કોઇપણ બાબતો �ગે  સલાહ આપશ,ે 

 
 
 
 
 
 

(૩) 
 

(૪) 

i. ઇલેક�=સીટ= ઉ�ોગની !¨િૃતઓમા ં હGરફાઇ, કાયe�મતા અન ે કરકસરન ે ઉ0જેન આપવાની 
બાબત 

ii. ઇલેw�=સીટ= ઉ�ોગમા ંરોકાણની ¨¤ૃ]ધની  
iii. રાજયમા ંઇલેw�=સીટ= ઉ�ોગની `નુરeચના અન ે`નુeગઠન; 
iv. ઇલેw�=સીટ= જનર-શન, �ાNસમીશન, ડ="�=j£શુન અને �-ડ�ગને લગતી બાબતો અથવા સરકાર- 

રાજય કિમશનન ેમોકલેલી બી કોઇપણ બાબતો 
 

રાજય કિમશન પોતાની સ0ા વાપરતી વખતે અન ેપોતાના ંકાય_ બ+વતી વખતે પારદશeકતાની ખાતર= 
આપવી જોઇશ/ે 
પોતાના કાય_ અદા કરતી વખતે, રાજય કિમશન, કલમ-3ની હ-ઠળ !િસ]ધ કર-લ નેશનલ ઇલેw�=સીટ= 
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નીિત, નેશનલ ઇલેw�=સીટ= આયોજન અન ેટ-ર=ફ નીિત Xારા માગeદશન મેળવશ/ે  
૨.૨ વ®મુા ં cજુરાત વીજળ= ઉધોગ (`નુeગઠન અને િવિનયમન) અિધિનયમ,2003ની કલમ-17 !માણે 

નીચેના કાય_ બ+વશ/ે 

(એ)  િવdતુની ખર=દ=, !વહન, િવતરણ, `રુવઠા અને િવdતુના ઉપયોગ, સેવાની  cણુવ0ાRુ ં િનયમન કર¨ુ ં
અન ેuાહક અને સેવાનો ઉપયોSગતાનો લાભ લેનાર બી Kયhwતઓ તથા £ટુ=લીટ=ઝ, બં̄ ેના Gહતને 
]યાનમા ંલઇન ેવીજળ=ના વહન, િવતરણ અથવા `રુવઠા માટ- �કૂવવાના ટ-Gરફ અન ેચા¡Rુ ં િનયમન 
કરવા બાબત 

(બી)  (૧)રાજયમા ંવહન, વચેાણ, િવતરણ અન ે`રુવઠો `રૂો પાડવા માટ- કોઇપણ  °ોતમાથંી વીજળ= ખર=દવા 
અન ેતે !ા�ત કરવા બાબત; 
(૨) આવી ખર=દ= અથવા !ા¤�ત માટ-ની Gક�મત નs= કરવા બાબત; 

(સી)  રાજયમા ંવીજળ= વપરાશમા ંકાયeદ�તા, કરકસર અને સલામતીન ેઉ0જેન આપવા બાબત; 

(ડ8)  આ અિધિનયમની જોગવાઇઓ અRસુાર જ�થાબધં, મોટા !માણમા,ં uીડથી અથવા �ટક વીજળ= માટ-ની 
ટ-ર=ફ નs= કરવા બાબત; 

(ઇ)  આ અિધિનયમની જોગવાઇઓ અRસુાર રાજયની �દર !વહન સવલતના ઉપયોગ માટ- �કૂવવાની 
ટ-Gરફ નs= કરવા બાબત; 

(એફ)  આ અિધિનયમની જોગવાઇઓ અRસુાર પરવાનો કાઢ= આપવા બાબત અન ે પરવાનામા ં સમાિવZટ 
કરવાની શરતો નs= કરવા બાબત; 

(;)  આ અિધિનયમની જોગવાઇઓ અRસુાર ફ=, ચા¡ અને દંડ લેવા અન ેપોતાના ખચe માટ- તે પોતાની પાસ ે
રાખવા બાબત; 

(એચ)  લાઇસNસદારો કામકાજRુ ં િનયમન કરવા બાબત અન ેલાઇસNસદારોRુ ંકામકાજ, કાયe�મ, કરકસર£wુત 
અન ેવાજબી કરવા બાબત; 

(આઇ) વીજળ=ના ઉ'પાદન, !વહન, િવતરણ, `રુવઠા અને વપરાશને ઉ0જેન આપવા માટ- અNય Kયhwતઓ 
સાથ ેસકંલન કર=ને ભાિવ �લાન અને યોજનાઓ ઘડવા માટ- લાઇસNસદારોને ફરમાવવા બાબત// 

(>)  માGહતી એકD કરવા અને વીજળ= વપરાશની માગનો �દાજ કાઢવા લાઇસNસદારોન ેફરમાવવા બાબત 

(ક?)  સેવાની સલામતી, cણુવ0ા, સાત'ય અને િવ«સનીયતાને લગતા ધોરણો સGહત રાજયમા ં િવdતુ ઉ�ોગ 
માટ- ધોરણો "થાપવા અને અમલમા ંલાવવા બાબત; 

(એલ)  રાજયમાનંા િવdતુ ઉ�ોગમા "પધાe'મwતાન ેઉ0જેન આપવા બાબત 

(એમ)  રાજય uીડ અન ેવીજ તDંના સચંાલન માટ- ધોરણો Xારા ધારા અન ે!થાઓ ઘડ= કાઢવા બાબત; 

(એન)  વીજળ=ના કાયe�મ ઉપયોગ અને સરં�ણ, િવdતુના વપરાશમા ં બગાડ અને ઘટ ઓછ= કરવા માટ- 
ઉ0જેન આપવા બાબત 

(ઓ) રાજયમા ંવીજળ=ના ઉ'પાદન, વહન, િવતરણ, `રુવઠો અને ઉપયોગન ેલગતી બાબતો �ગે પચં ેપોતે 
યો¦ય ગણે તે ર=ત ેરાજય સરકારને આવી સલાહ આપવા બાબત 

(પી)  આયોગ પોતે યો¦ય ગણે તો, uાહકોની તકરારો િનયિંDત અન ે ગેરવાજબી વપેાર!થા અને 
લાઇસNસદારોની બાબતના સચંાલન અન ેવહ=વટને લગતી બાબતોની તજવીજ કરતી બી એજNસીઓન ે
અન ેમડંળોન ેબાબતો લખી જણાવવા બાબત 



7 | P a g e 06/07/2021 14:42:25 

(E)ુ  લાઇસNસદારો વªચેની તકરારો અને મતભેદોનો Nયાયિનણeય કરવા અને આ અિધિનયમની જોગવાઇઓ 
અRસુાર જLર= જણાય તો તે બાબતોને લવાદ= માટ- લખી મોકલવા બાબત; અન ે

(આર) આયોગ પોતે યો¦ય ગણે તેવા તમામ આRષુSંગક અથવા પાGરણાિમક કાય_ હાથ ધરવા બાબત/ 
 

૩  આયોગની સIાઓ : 
 

૩.૧ વીજળ= અિધિનયમ-૨૦૦૩ હ-ઠળ સ0ાઓ : 
 

વીજળ= અિધિનયમ-૨૦૦૩ની કલમ-૯૪ અNવયે આયોગની સ0ાઓ નીચે gજુબ છે : 
 

(૧)  આ અિધિનયમ હ-ઠળની કોઇપણ તપાસ અથવા કાયeવાહ=ના હ-@ઓુ માટ-, દ=વાની કાયeર=િત અિધિનયમ, 
૧૯૦૮ (સન ૧૯૦૮ના ૫મા) હ-ઠળ નીચેની બાબતોના સબંધંમ ંદ=વાની કોટeમા ંિનGહત થાય છે/ તેવી જ સ0ા 
રહ-શ/ે 

 

(એ)  કોઇપણ Kયhwતને બોલાવવાની અને હાજર રહ-વાની ફરજ પાડવાની અન ે સોગદં ઉપર �ુબાની 
લેવાની; 

(બી) `રુાવા તર=ક- ર�ૂ કર= શકાય તેવા કોઇપણ દ"તાવજે અથવા બી મહ'વની બાબતો શોધવાની અને 
ર�ૂ કરવાની; 

(સી) એફ=ડ-વીટ(સોગદંનામા) ઉપર `રુાવા "વીકરાવાની, 

(ડ8) કોઇપણ +હ-ર ર-કડe હગંામી ર=ત ે!ા�ત કરવાની; 

(ઈ) સા�ીઓની �ુબાની માટ- કિમશન કાઢવાની; 

(એફ)  પોતાના િન:ણયો, આદ-શો અન ે કુમોની `નુિવ:ચારણા કરવાની 

(;)  ઠરાવવામા ંઆવ ેતેવી બી કોઇપણ બાબત/ 
 

(૨)  યો¦ય કિમશનની કોઇપણ કાયeવાહ=મા,ં fનુાવણીમા ંઅથવા તેની સમ�ની બાબતમા,ં ત ેકિમશન યો¦ય ગણે 
તેવા વચગાળાના  કુમો કરવાની યો¦ય કિમશનને સ0ા રહ-શ/ે 

 

યો¦ય કિમશન, પોતાની સમ�ની કાયeવાહ=મા ંuાહકોના GહતRુ ં!િતિનિધ'વ કરવા પોતે યો¦ય ગણે તેવી 
કોઇપણ Kયhwતને અિધ�ૃત કર= શકશ ેવ®મુા,ં વીજળ= અિધિનયમ-2003ની કલમ-181મા ં દશાeKયા gજુબ 
િવિનયમો ઘડવાની સ0ાઓ રહ-શ/ે 

 

૩.૨ cજુરાત વીજળ= ઉ�ોગ(`નુગeઠન અને િવિનયમન) અિધિનયમ,2003ની કલમ-18 હ-ઠળ આયોગની સ0ાઓ: 
 

(૧)  આયોગન ેઆ અિધિનયમ હ-ઠળની કોઇપણ તપાસના હ-@ઓુ માટ- નીચેની બાબતોના સબંધંમા ં
દ=વાની કાયeર=િત અિધિનયમ, ૧૯૦૮ (સને ૧૯૦૮નો ૫મો)હ-ઠળ દાવાની ઇNસાફ= કાયeવાહ= કરતી 
વખત ેGદવાની કોટeની સ0ા રહ-શ/ે 

(એ)  કોઇપણ સા�ીન ેબોલાવવાની અને હાજર રખાવવાની અને તેની સોગદં ઉપર �ુબાની લેવાની, 

(બી) કોઇપણ દ"તાવજે અથવા `રુાવા તર=ક- ર�ૂ કર= શકાય એવી બી કોઇપણ મહ'વની વ"@ ુ
શોધવાRુ ંઅન ેર�ૂ કરવાRુ ંફરમાવવા બાબત, 

(સી) સોગદંનામા પર `રુાવા મેળવવાની, 
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(ડ8) કોઇપણ કોટe અથવા કચેર=માથંી કોઇપણ +હ-ર ર-કોડe અથવા તેની નકલ મગંાવવાની, 

(ઈ) સા�ીઓ અથવા દ"તાવજેો તપાસવા માટ- કિમશનો કાઢવાની, 

(એફ)  પોતાના િન:ણયો, આદ-શો અન ે કુમોRુ ં`નુeિવચારણા કરવાની, અન ે

(;) આયોગ િવિનયમોથી ઠરાવ ેતેવી બી કોઇપણ બાબત, 
 

આયોગને, પોતાની સમ�ની કોઇપણ બાબતમા ંપોતે યો¦ય ગણે તેવો વચગાળાનો  કુમ કરવાની સ0ા રહ-શ/ે 
આયોગનો એવો અSભ!ાય હોય ક- આ અિધિનયમના હ-@ઓુ માટ- તેમ કર¨ુ ં જLર= છે, 'યાર- કોઇપણ Kયhwતન ે
લેSખતમા ં કુમ કર=ને નીચે !માણે ફરમાવી શકશ/ે 
 

(એ) સદર  ુ કુમમા ંિનGદ©Zટ કર-લા અિધકાર= સમ�,  કુમમા ંિનGદ©Zટ કરવામા ંઆવ ેતેવી િવજળ=ના વહન, િવતરણ, 
`રુવઠા અથવા વપરાશને લગતી કોઇપણ બાબતના સબંધંમા ંત ે Kયhwતની w"ટડ= અથવા િનયDંણમા ં હોય તેવા 
ચોપડા, Gહસાબો અથવા દ"તાવજેો ર�ૂ કરવાRુ ંઅથવા તેન ેતપાસવા દ-વાRુ,ં અને (બી)  કુમમા ં િનGદ©Zટ કર-લ 
અિધકાર=ને,  કુમમા ંિનGદ©Zટ કરવામા ંઆવ ેતેવી   પોતાના કબ+, સ0ા અથવા િનયDંણમાનંી માGહતી `રૂ= પાડવાRુ.ં 
 

આ અિધિનયમ હ-ઠળની કોઇપણ તપાસ અથવા કાયeવાહ= દરિમયાન, આયોગન ેએ¨ુ ંમાનવાને કારણ હોય ક- ^ના 
સબંધંમા ં આવી તપાસ કરવામા ં આવી હોય અથવા કાયeવાહ= હાથ ધરવામા ં આવી હોય તેવા વીજળ=ના વહન, 
િવતરણ અને `રુવઠા અથવા વપરાશમા ંરોકાયેલ કોઇપણ Kયhwતના અથવા તેને લગતા કોઇપણ ચોપડા અથવા 
Gહસાબો અથવા દ"તાવજેો નાશ કરવામા,ં ફાડવામા,ં ફ-રફાર કરવામા,ં ખોટા તૈયાર કરવામા ંઅથવા �પાવવામા ંઆવી 
ર²ા છે અથવા તેમ કર= શકાય, 'યાર- આયોગ, આયોગના કોઇપણ અિધકાર=ને લેSખત  કુમથી, Kયhwતના ધધંાના 
કોઇપણ "થળમા ંઅથવા આયોગન ેએમ માનવાન ેકારણ હોય ક-, Kયhwત, ચોપડા, અથવા Gહસાબો અથવા દ"તાવજેો 
Pયા ંરા³યા છે અથવા ત'સમય `રૂતા રાખી રહ= છે તેવા બી+ કોઇપણ "થળમા ં!વશેવા અને ઝડતી લેવા અન ેત ે
જ�ત કરવા માટ-, અિધ�ૃત કર= શકશ ેઅન ેતેની પહ�ચ આ�યા પછ= અન ેઆવી તપાસના સબંધંમા ંજLર= જણાય 
તેટલી gદુત fધુી રાખી શકશ/ે ઝડતીન ેલગતી ફોજદાર= કાયeર=િત અિધિનયમ, ૧૯૭૩ની જોગવાઇઓ શ´ હોય 
તેટલ ે fધુી, પેટા-કલમ (૪) હ-ઠળ કર-લી ઝડતીને લાc ુ પડશ/ે પચં, સામાNય અથવા ખાસ  કુમથી, કોઇપણ 
Kયhwતને, સમયાતંર- અથવા ^મ અને જયાર- જLર= હોય 'યાર- અથવા વીજળ=ના ઉ'પાદન, !વહન, િવતરણ અન ે
`રુવઠા અથવા તેના વપરાશને લગતી તેની !¨િૃત સબંધંી કોઇપણ માGહતી, આયોગન ે`રૂ= પાડવાRુ ંફરમાવી શકશ.ે 
આયોગ અને તેની કચેર= : 
 

સરનાg ુ:   cજુરાત િવdતુ િનયDંક આયોગ 
     છµો માળ, ગી�ટ-૧, રોડ-૫ સી, ઝોન-૫, 
     ગીફટ સીટ=, ગાધંીનગર, 
             cજુરાત-૩૮૨૩૫૫  
    ફોન ન-ં ૦૭૯-૨૩૬૦૨૦૦૦ 
             ફ-wસ ન-ં૦૭૯-૨૩૬૦૨૦૫૪-૨૩૬૦૨૦૫૫  
સમય :      સવાર- ૧૦.૩૦ થી સા^ ૬.૧૦ કલાક 
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િનયમ  સuંહ-૨ 

અિધકાર=ઓ અને કમeચાર=ઓની સ0ા અને ફરજો  :  સ0ાઓ:  
 
અR ુન ં િવગત કોને સ0ા છે ક-ટલી સ0ા છે 

૧ કચેર= ખચe 
(આકh"મક ખચe) 

કિમશન 
ખાતાના વડા 
 
કચેર=ના વડા 

કિમશન અન ેનોન ર=કર�ગ ખચeની સં̀ ણુe સ0ા 
ક-સ દ=ઠ ર=કર�ગ ¶ુ.૫૦,૦૦૦/- અને નોન 
ર=કર�ગ L.૨,૦૦,૦૦૦/- 
ક-સ દ=ઠ ર=કર�ગ ¶ુ.૧૦,૦૦૦/- અને નોન 
ર=કર�ગ L.૨૫,૦૦૦/- 

૨ !ાસSંગક ખચe કિમશન 
ખાતાના વડા 
 
કચેર=ના વડા 

સં̀ ણૂe સતા 
ક-સ દ=ઠ ર=કર�ગ ¶ુ.૧૦,૦૦૦/- અને નોન 
ર=કર�ગ L.૧૫,૦૦૦/- 
ક-સ દ=ઠ ર=કર�ગ ¶ુ.૫,૦૦૦/- અન ેનોન 
ર=કર�ગ L.૧૦,૦૦૦/- 

૩ કચેર=ના સાધનો, ફિન:ચર, 
ઇલેwટોિનક વ"@ઓુ, ફ-wસ 
મશીન, કોપીયર મશીન, 
કો��£ટુર િવગેર- 

કિમશન 
 
ખાતાના વડા 
 
કચેર=ના વડા 

સં̀ ણૂe સતા 
 
વષe દર�યાન �ુલ ¶ુ.૧૦.૦૦ લાખ fધુી વ"@ ુ
દ=ઠ Gક�મત L.૧.૦૦ લાખથી 
L.૨૦,૦૦૦/- fધુી વ"@ ુ દ=ઠ Gક�મત 
L.૫,૦૦૦/- થી વધવી જોઇએ નહ�. 

૪ �£િુનિસપલ ટ-�, વોટર 
સ�લાય, ઇલેw�=સીટ=, 
ટ-લીફોન, +હ-રાત િવ. ખચાe  

ખાતાના વડા સં̀ ણૂe સ0ા 

૫ વપરાશી વ"@નુી ખર=દ= ખાતાના વડા 
કચેર=ના વડા 

સં̀ ણૂe સ0ા 
L.૫,૦૦૦/- 

૬ વ�ૈાિનક બાબતો 

 

કિમશન વીજળ= અિધિનયમ-૨૦૦૩ તથા cજુરાત 
વીજળ= ઉ�ોગ(`નુeગઠન અને િવિનયમન) 
અિધિનયમ-૨૦૦૩ હ-ઠળ મળેલ સ0ાઓ 

 
ફરજો : આ સાથેના પGરિશZટ-૧ gજુબ 
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પGરિશZટ-૧ 
 
સ"ંથાના અિધકાર=/ કમeચાર=ઓની ફરજો 
 
(૧)    િનયામક : (ટ-Gરફ, વGહવટ અને Gહસાબ): િનયામક, નાયબ િનયામક, Gહસાબી અિધકાર=, એકઝી·ટુ=વ, �ૂની 
આસીટNટ. 
 

!�iુક, વGહવટ= અને Gહસાબી શાખાના કાયe પર દ-ખર-ખ રાખશ,ે આયોગ qારા સ�પવામા ંઆવ ેતેવી બી કોઇપણ 
ફરજો  
 

ટ-Gરફ:: બ વુિષ:ય !�iુક ના અિધિનયમો, એકંદર મહ-fલૂ જLGરયાત/ટ-ર=ફ પીટ=શન, ટ-Gરફ ઓડeરRુ ં  પાલન, વીજ 
!ા¤�ત માગeદિશ:કા, સબિસડ= પીટ=શન/બળતણ ભાવ અને વીજ ખર=દ= સમાયોજન ની સચંાર અને તપાસ, RIMS Rુ ં 
િવ�લેષણ, રાPય સલાહકાર સિમિત, િનયમનકાર= બાબતો Ð LAQ, LSQ, RSQ, MoP, EPD, FoR, CERC, CEA અNય 
SERCs વગેર- R ુસચંાર/સકંલન.. આયોગ yારા સzપવામા ંઆવ ેતેવી બી{ કોઇપણ ફરજો, 
 
વGહવટ અને Gહસાબ :: cજુરાત સરકારના સરકાર= ઠરાવો/પGરપDો/િનયમો અને િવિનયમો/+હ-રનામા/fધુારા 
સલાહકાર સિમિત,વાિષ:ક અહ-વાલો, માGહતી અિધકાર અિધિનયમ તળે અપીલ અિધકાર=, સરકાર= િવભાગો/કાયદા/ 
અNય કચેર=ઓ(ક-NOીય અને રાPય) સાથ ેપD-Kયવહાર, વીજળ= િનયDંણ આયોગો, વપેાર=ઓ, ટપાલની આવક-+વક 
"ટ-ક હોiડરો, uાહકો સાથ ેપD Kયવહાર, વતેન અને પગાર, ભરતીની કાયeપqિત, આવાસન-Kયવ"થા, પGરવહન, 
!સગંોની Kયવ"થા, વાિષ:ક +ળવણી કરારો, ખર=દ= અન ે ભાડા �ગેની સમ�ૂિતઓ, ખર=દ=, દરખા"તો/ કુમો, 
વીજળ=, ટ-લીફોન,	 ફિન:ચર, મકાન અને �£િુનિસપલ વરેો, વાહનો, સહાયક સામuી અન ે તેની +ળવણી, 
પખંા/વાતાR�ુુSલત/વોટર �ુલર/!કાશ-Kયવ"થા/ફ-wસ/ર-G¹જર-ટર/કોપીયર- ^વા વીજSળક સાધનોની +ળવણી, 
ક��£ટુર, આRષુાSંગક અને અNય હાડeવરે તથા તેની +ળવણી, મોબાઇiસ અન ેતેની સહાયક સામuી, લેખન સામuી 
અને !ક=ણe, તાલીમ, પGરષદ અન ેપGરસવંાદો, બેઠકો અને કાયefSૂચ ઓળખ( ¥તGરક અને બહારની), બેઠકોની 
કાયeન�ધ અન ે ર-કડe, તમામ �કુવણીઓ અને નાણાRં ુ ં રોકાણ, િનમ� ૂકંો અને ઇNટરK£,ુ ખાનગી અહ-વાલ, 
કમeચાર=ઓની ફર=યાદો, કામગીર= giૂયાકંન, !સગંો/ઘટનાઓ/કાય_ સબંધંી સકંલન, FOIR પD Kયવહાર, ધધંાદાર= 
કામકાજ, ર�ૂ કરવાની માGહતી, !ક=ણe અન ેસામાNય કાય_, કમeચાર=ઓને લગતી િશ"તિવષયક કાયeપqિત, ૨૦૦૫ના 
માGહતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ સબંધંમા ં+હ-ર માGહતી અિધકાર=, !થમ અપીલ અિધકાર= તર=ક- કામગીર=, 
�કુવણી અને પગાર, વાિષ:ક Gહસાબ, વાિષ:ક ફ=ની વfલૂાત, નાણાRં ુ ંરોકાણ, એકાઉNટNટ જનરલ ઓGડટ, �દાજ પD, 
વીમો, રોકડમેળ, વગ��ૃત અને ચેક ર"ટર તથા આવકના ચોપડાની ચકાસણી, બેNક Gહસાબમેળ અને બઠેક Gહસાબ 
અને સબંિંધત પDKયવહારની ચકાસણી, �કુવણી અને �કુવણી સબંિંધત કાયe, આવક અને આવકનો Gહસાબમેળ, 
એકાઉNટNટ જનરલ qારા ઓGડટ, પગાર, બાક= બીલો અને !ોિવડડં ફંડની ચકાસણી	 	કર અન ેવરેા સબંધંી �કુવણી 
કાયeપqિત, ભાડા અને ભાડા સબંિંધત પDKયવહાર, વાિષ:ક Gહસાબોની ચકાસણી, વહ=વટ= અિધકાર= ર�ૂ કર-લ 
િDમાિસક Gહસાબોની ર�ૂઆત અન ેતનેા પર આધાGરત િનZકષe, Gહસાબી શાખા qારા ર�ૂ કરાયેલ રોકડ !વાહ પDકની 
માGહતી, િનયત થાપણ/ફંડ રોકાણ તા+ં કરવા,ં ર-કડeR ુ ંવગ�કરણ, �દાજપD અને fધુાર-લ �દાજપD, �દાજપDની 
જોગવાઇ સાથ ેખર-ખર ખચeનો @લુના'મક અzયાસ અન ે િનZકષe, "ટાફન ેલોન- ચકાસણી અન ેમ�ૂંર= કાયeપqિત, 
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લોનના ર-કડeની +ળવણી, સેફ ડ=પોઝીટ વોiટની +ળવણી, લોગ\કુ ચકાસણી, પે�ોલ બીલ ચકાસણી િવગેર-, સિવ:સ 
\કુ, �ગત ફાઇલો સGહત સિવ:સ-ર-કડeની +ળવણી, ડ-ડ-"ટોક ર"ટરની +ળવણી, ફાઇલ, ર"ટર, ફાઇલ ગિતિવિધ 
ર"ટર, કાયeપDક વગેર-ની +ળવણી, સરકાર અને બી+ તDંોન ેર�ૂ કરવાની માGહતી, FOIR અન ેઅNય વીજળ= 
િનયDંણ આયોગો, ક-�NOય વીજળ= િનયDંણ આયોગો, મોબાઇiસ અન ે તેની સહાયક સામuી, ખર=દ= દરખા"તો, 
વાહનો, સહાયક સામuી, +ળવણી, �કુવણી અને આવક, વાિષ:ક Gહસાબ, વાિષ:ક ફ=ની વfલૂાત, ફંડ રોકાણ, એકાઉNટNટ 

જનરલ qારા ઓડ=ટ, �દાજ પD, વીમો, +હ-ર માGહતી અિધકાર અિધિનયમ હ-ઠળ +હ-ર માGહતી અિધકાર= તર=ક- 
કામગીર=, રોકડમેળ, વગ��ૃત અને ચકે ર"ટર તથા આવક ચોપડાની ચકાસણી, બºક ખાતાની મેળવણી, બºક ખાતાની 
ચકાસણી અને સબંિંધત બાબતો, �કુવણી અન ે�કુવણી સબંિંધત કામ, આવક અને આવકનો Gહસાબમેળ, એકાઉNટNટ 

જનરલ ઓડ=ટ, પગાર, બાક= Sબલો અને !ોિવડડં ફંડની ચકાસણી, કર અને વરેા સબંિંધત �કુવણી કાયeપqિત, ભાડા અન ે

ભાડા સબંિંધત પD Kયવહાર, વાિષ:ક Gહસાબોની ચકાસણી, વહ=વટ= અિધકાર=એ તૈયાર કર-લ િDમાિસક Gહસાબોની ર�ૂઆત 

અને તેના આધાર- િનZકષe, વહ=વટ= અિધકાર=એ ર�ૂ કર-લ રોકડ !વાહ પDકની માGહતી, િનયત થાપણો/ ફંડ રોકાણ તા+ં 
કરવા, ર-કડeના વગ�કરણRુ ં િનર=�ણ, �દાજપD અને fધુાર-લ �દાજપDની ચકાસણી, �દાજપDની જોગવાઇ સાથ ે

ખર-ખર ખચeનો @લુના'મક અzયાસ અને િનZકષe, "ટાફને લોન-ચકાસણી અન ેમ�ૂંર= કાયeપqિત, લોન ર-કડeની ચકાસણી, 
સેફ ડ=પોઝીટ વોiટની +ળવણી, લોગ\કુ ચકાસણી, પે�ોલ બીલ ચકાસણી િવગેર-, આ િસવાય આયોગ, સSચવ અન ે
ઉªચ અિધકાર= qારા સ�પવામા ંઆવ ેત ેબી કોઇપણ ફરજો. 

(૨)   Sલગલ શાખા : કાRનુી સલાહકાર, નાયબ િનયામક, મદદનીશ  િનયામક,  એકઝી·ટુ=વ:  
 

પીટ=શનો/અરઓ ની !Gpયા કરવી વગેર-, કોટe Lમ/fનુાવણીના સમયપDક અને સબંિંધત ગોઠવણો, લોક 
અિધિનયમ Rુ ં!િતિનિધ'વ ના િનણeય અને અRપુાલન, નવીનીકરણ °ોતો-ટ-ર=ફ નs= કર¨ુ ંઅને અNય gVુાઓ Sબડ 
દ"તાવજે ની મ�ૂંર=/Sબડ !Gpયા, પાવર ખર=દ= કરાર ને લગતા િવવાદો, ઉªચ અદાલત/એપટ-લ/સવ_ªચ અદાલત 
ને લગતી બાબતો, આ િસવાય આયોગ, સSચવ અને ઉªચ અિધકાર= qારા સ�પવામા ંઆવ ેત ેબી કોઇપણ ફરજો..  
 

(૩)   ટ-કિનકલ શાખા-૧  : સ£ંકુત િનયામક, નાયબ િનયામક, મદદનીશ િનયામક, એકઝી·ટુ=વ 
 

Suડ સGંહતા, િવતરણ કોડ, અથe ટિમ:નલ અને િવજ fરુ�ા, �iુલા !વશે ના અિધિનયમો, અિધક કર નો િનણeય 
!ા³યાતા આધાGરત !�iુક/િવચલન સમાધાન ના અિધિનયમો, માગં તરફRુ ંKયવ"થાપન/"માટe Suડના અિધિનયમો, 
રાPય સકંલન ફોરમ, આ િસવાય આયોગ, સSચવ અને ઉªચ અિધકાર= qારા સ�પવામા ંઆવ ેતે બી કોઇપણ ફરજો. 
 
(૪)   ટ-કિનકલ શાખા-૨  : સ£ંકુત િનયામક, નાયબ િનયામક, મદદનીશ િનયામક, એકઝી·ટુ=વ 
 

પરવાના અિધિનયમો, વાિષ-ક પરવાના ફ0, ક12ટ0વ વીજ 2લા7ટ/8ૂથ ક12ટ0વ દ1ખર1ખ, સમાતંર કાય@દર નો 
િનણ@ય, Bપલાય કોડ, ખચ@ ની વEલુાત, EરુGા થાપણ, વગેર1, Jાહક ફLરયાદ, 	CGRF/ઓNબPસમેનÐ 
અિધિનયમો, દ1ખર1ખ પRિત, SમાણTતૂ કામગીર0 SLUયા ના અિધિનયમો/પાલન, જનર1શન સબંિંધત પીટ0શન 
અને ટ1કિનકલ બાબતો, આ િસવાય આયોગ, સSચવ અન ેઉªચ અિધકાર= qારા સ�પવામા ંઆવ ેતે બી કોઇપણ 
ફરજો. 
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(૫)   આઇટ= મેનેજર : (માGહતી ટ-કનોલો/આઇ.ટ=) : 
 

કચેર= ક��£ટુર િસ"ટમ િવકાસ અન ે+ળવણી( ક��£ટુરો, િ!Nટરો અને સવeરો), ઓફ=સ નેટવકe +ળવણી (LAN, 
ઇNટરનેટ અને કાયe�ૂથ), મેઇલ સવeર કામ હાથ ધર¨ુ ં (uાહક/સવeર અિધ�ૃિત), cજુરાત િવdતુ િનયDંક આયોગની 
વબેસાઇટ પર કામ હાથ ધર¨ુ ં (વબેસાઇટ પર અનલોડ/ અપલોડ અને દરરોજ અ�તન માGહતી રાખવી), ફાઇલ, 
ર"ટર ફાઇલ ગિતિવિધ ર"ટર, કાયeપDક વગેર-ની +ળવણી, cજુરાત િવdતુ િનયDંક આયોગ િસ"ટમ- ફGરયાદ 
લોગ\કુ, િસ"ટમ િવકાસ પહ-લા પગલા ંઅને નવી યોજનઓ તૈયાર કરવી, AMC કરાર- (AMC માથંી નવીકરણ, 
સિવ:સ અહ-વાલ અને િસ"ટમ લોગ\કુ) કોપીયર/!ો^wટર/માઇpોફોન િસ"ટમ-^વા ં વીજળ= સાધનો-^વી કચેર= 
સાધન સામuી પર દ-ખર-ખ વીજળ= �ેD ેસમાચાર એકિDકરણ/ આ િસવાય આયોગ, સSચવ અને ઉªચ અિધકાર= 
qારા સ�પવામા ંઆવ ેત ેબી કોઇપણ ફરજો. 
  
(૬)  uથંપાલ : 
 

દ"તાવજેોRુ ંવગ�કરણ અન ેfSૂચકરણ, વણeના'મક fSૂચપD તૈયાર કર¨ુ,ં !ો^wટોRુ ંનવસેર વગ�કરણ અન ેનવસેર 
fSૂચકરણ, સદંભe uથંો, અzયાસ માગeદિશ:કાઓ અને સબંિંધત સામuીRુ ં સકંલન, `"ુતકો, સામિયકો, પિDકાઓ 
વગેર-ની પસદંગીમા ંમદદ કરવી અને ભલામણ કરવી, સદંભe અને સશંોધન એસાઇનમેNટ હાથ ધરવા, uથંાલયના ં
`"ુતકો, સામuી, માGહતી વગેર- શોધવામા ંવપરાશકતાeઓને મદદ કરવી, ટ-કિનકલ/ વહ=વટ= કામમા ંસહાય કરવી, 
¥તર-uથંાલય લોન !¨િૃતઓ ^વી અNય વપરાશકતાe સેવાઓ `રૂ= પાડવી, સ�પવામા ં આવ ે ત ે gજુબ અNય, 
સબંિંધત ફરજો બ+વવી, uથંાલય સો�ટવરે અને તેની રોજ-બ-રોજની ન�ધ હાથ ધરવી/ આ િસવાય આયોગ, સSચવ 

અને ઉªચ અિધકાર= qારા સ�પવામા ંઆવ ેત ેબી કોઇપણ ફરજો. 
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િનયમ સ/ંહ-3 
 

િનણ1ય લેવાની 67$યામા ંઅ"સુરવાની કાય1પ:ધિત : 
 

�ુદા �ુદા gVુાઓ �ગે િન:ણય લેવા માટ- વીજળ= અિધિનયમ-૨૦૦૩ની કલમ-૧૮૧ અને cજુરાત િવdતુ ઉ�ોગ 
(`નુ:ગઠન અને િવિનયમ) ૨૦૦૩ ની કલમ ૧૨ અNવયે મળેલી સ0ા અન ેતેના Xારા તેને શhwતમાન બનાવતી તમામ 
સ0ાની Lએ, cજુરાત િવdતુ િનયDંક આયોગે કારોબાર=Rુ ંસચંાલન િવિનયમો ઘડ»ા છે. આ િવિનયમોને આધાર- અન ે
િનયત કર-લી કાયeપ]ધિત હ-ઠળ ક-સોના િનકાલ માટ- f!ુત કરવામા ંઆવલે સ0ા અRસુાર િનણયe કરવામા ંઆવ ેછે. 
 

આયોગ સમ� ક-સની fનુાવણી `રુ= થતા, આયોગ તે �કુાદો +હ-ર કરશ/ેઆયોગે કાઢ-લ તમામ આદ-શો અને િનણeયો 
સSચવ અથવા અ]ય�ે તેમના વતી સ0ા આપેલ કોઇ અિધકાર=ની સહ=થી !માSણત કરવામા ંઆવશ ેઅન ેતેના પર 
આયોગનો સ0ાવાર િસsો લગાવવામા ંઆવશ.ે 
 
અિધિનયમો અને આ િવિનયમોની જોગવાઇને આધીન રહ=ને, િવિનયમોના અમલ પાલન કરવાની કાયeર=તી અને �ુદ= 
�ુદ= બાબતો ક- ^નો િન:દ-શ ક- ફરમાન કરવા આ િનયમનો Xારા આયોગને અિધ�ૃત કરવામા ંઆK£ુ ંછે. તેના સદંભeમા ં
આયોગ વખતો-વખત  wુમો અન ેfચુનાઓ બહાર પાડ= શક- છે. 
 

અપીલ માટ-ની જોગવાઇ : 
 

િવજ અિધિનયમ (૨૦૦૩)ની કલમ-૧૧૧ની જોગવાઇ અRસુાર cજુરાત િવdતુ િનયDંક આયોગના  કુમથી અરજદારન ે
અસતંોષ હોય તો તે માટ- અરજદાર એપેલેટ �=j£નુલને અપીલ કર= શકશ.ે 
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િનયમ સ/ંહ-૪ 
 

કાય> કરવા માટ@ નAB કર@લા ંધોરણો : 
 
cજુરાત િવdતુ િનયDંક આયોગ અ]ય� અન ે બ ે સzયોRુ ં બને�ુ ં વ�ૈાિનક મડંળ છે. આયોગ કાય_ના ધોરણો 
અિધિનયમોન ેઆધીન અને તેના હ-ઠળ !િસ]ધ થયેલ નેશનલ ઇલેw�=સીટ= નીિત, નેશનલ ઇલેw�=સીટ= આયોજન 
અને ટ-ર=ફ નીિત Xારા માગeદશeન મેળવશ.ે આયોગ પોતાના નીિત-િવષયક +હ-રનામા બહાર પાડ= અિધિનયમ હ-ઠળ 
િવિનયમો Xારા રાજયમા ં િવdતુ ઉ�ોગ માટ- ધોરણો "થાપવા અન ે અમલમા ં લાવવા સહ=ત સેવામા ં સલામતી, 
cણુવ0ા, સાત'ય અન ેિવ«સનીયતાને લગતા ધોરણો ધડશ.ે 
 
હાલ અમલમા ંનીચે gજુબRુ ંધોરણ છે. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

કાયe ધોરણ 

પરવાનેદારના વાિષ:ક આવક જLGરયાતોની દાદ અર માટ- !�iુકનો 
આદ-શ. 

આયોગે ૧૨૦ Gદવસમા ંઆદ-શ આપવો. 
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 િનયમ સ/ંહ-૫ 
કાયJ કરવા માટ5ના િનયમો, િવિનયમો, Qચૂનાઓ િનયમ સIંહ અને દફતરો : Sહ5રનામાTુ ંલીUટ: 
(તા.૩૧-૦૫-૨૦૨૧ Qધુીના) 
 

Uમ િવિનયમWુ ંનામ Xહ1રનામા ન ં Xહ1રનામાની 
તાર0ખ 

૧ કારોબાર િવિનયમોWુ ંસચંાલન ૨/૨૦૦૪ ૨૫-૦૮-૨૦૦૪ 

૨ િવતરણ સLંહતા 
• Sથમ Eધુારો 

 
• બીજો Eધુારો 
• _ીજો Eધુારો 

૬/૨૦૦૪ 

aઇઆરસી/ટ1ક-
૧/૨૨૯૬/૦૬ 

૦૧/૨૦૦૬ 

૦૧/૨૦૧૭ 

૨૪-૦૮-૨૦૦૪ 

૨૬/૧૦/૨૦૦૬ 

 
 
૦૫/૦૨/૨૦૧૬ 

૩૦/૦૬/૨૦૧૭ 

૩ અપીલ સgાિધકાર0 િવિનયમો સમG અપીલ કરવા માટ1ની 
કાય@ પRિત િવિનયમો 

0૧/૨૦૦૫ ૦૫-૦૧-૨૦૦૫ 

૪ SવહનWુ ંલાઈસ7સ આપiુ ં 0૨/૨૦૦૫ ૩૦-૦૩-૨૦૦૫ 

૫ િવjતુ વેપારWુ ંલાઈસ7સ આપiુ ં 0૩/૨૦૦૫ ૩૦-૦૩-૨૦૦૫ 

૬ િવjતુ િવતરણWુ ંલાઈસ7સ આપiુ ં 0૪/૨૦૦૫ ૩૦-૦૩-૨૦૦૫ 

૭ ફ0,ફંડ અને ચાk િવિનયમો 
• Sથમ Eધુારો 

0૬/૨૦૦૫ 

૦૧/૨૦૧૫ 

૩૦-૦૩-૨૦૦૫ 

૨૨/૦૯/૨૦૧૫ 

૮ વીજ lરુવઠા nયવBથાના ધોરણો  ૭/૨૦૦૫ ૩૦-૦૩-૨૦૦૫ 

૯ Xમીન અનામત િવિનયમો 
• બીજો Eધુારો  

૮/૨૦૦૫ 

૦૩/૨૦૧૫ 

૩૧-૦૩-૨૦૦૫ 

૧૫/૦૭/૨૦૧૫ 

૧૦ lરુવઠો lરૂો પાડવામા ંકર1લ ખચ@ અને પરoરુણ ખચ@ વEલુ 
કરવા પરવાનેદારની સgા  

• Sથમ Eધુારો  
• બીજો Eધુારો  

૦૯/૨૦૦૫ 

 
 
૦૨/૨૦૧૦  
૦૩/૨૦૨૦ 

૩૧-૦૩-૨૦૦૫ 

 
 
૦૪/૦૩/૨૦૧૦ 
૨૬/૦૬/૨૦૨૦ 

૧૧ િવતરણ પરવાનેદારની કામગીર0Wુ ંધોરણ  ૧૦/૨૦૦૫ ૩૧-૦૩-૨૦૦૫ 

૧૨ આદ1શો કાય@પRિત  ૦૩-૦૮-૨૦૦૫  
૧૩ સલાહકારની િનમpુકં ૧૪/૨૦૦૫ ૨૯-૧૦-૨૦૦૫ 

૧૪ q1ડ0ગ માrkન િનધા@રણ ૦૩/૨૦૧૦ ૧૬/૦૨/૨૦૧૦ 

૧૫ lનુ:Sા2ય ઉX@ tોતોમાથંી વીજ ખર0દ0 ૦૩/૨૦૧૦ ૧૭/૦૪/૨૦૧૦ 
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• Sથમ Eધુારો  
• બીજો Eધુારો  

૦૨/૨૦૧૪  
૦૧/૨૦૧૮  

૦૪/૦૩/૨૦૧૪ 
૩૧/૦૭/૨૦૧૮  

૧૬ આરઈસી માટ1 રાuયની નોડલ એજ7સી ઉભી કરવી 
• Bટ1ટમે7ટ ઓફ ર0ઝ7સ 

• Sથમ Eધુારો 

૦૪/૨૦૧૦ 

-- 
૦૨/૨૦૧૪ 

૧૬/૦૭/૨૦૧૦ 

૧૭/૦૪/૨૦૧૦ 

૦૪/૦૩/૨૦૧૪ 

૧૭ સyચવ અને Bટાફની ભરતી અને નોકર0ની શરતો ૨૦૫૯/૨૦૧૧ ૨૮/૧૧/૨૦૧૧ 

૧૮ Jાહકોની તકરાર િનવારણ ફોરમની અને િવjતુ લોકપાલ 
િવિનયમ-૨૦૧૯  

૦૨/૨૦૧૯  ૩૦/૦૯/૨૦૧૯ 

૧૯ zતર રાuય {|ુલા Sવેશની શરતો અને બોલીઓ 

• Sથમ Eધુારો  
• બીજો Eધુારો 

૦૩/૨૦૧૧ 
૦૧/૨૦૧૪ 
૦૩/૨૦૧૪  

૦૧/૦૬/૨૦૧૧ 
૦૪/૦૩/૨૦૧૪  
૧૨/૦૮/૨૦૧૪  

૨૦ q1ડ0ગ માrkન િનધા@રણ ૦૪/૨૦૧૧ ૦૯/૧૨/૨૦૧૧ 
૨૧ માગં તરફWુ ંnયવBથાપન  

• માગં તરફWુ ંnયવBથાપન ઉ}ેશો  
૦૧/૨૦૧૨ ૦૮/૦૫/૨૦૧૨ 

૨૨ Jીડ સLંહતા aઇઆરસી/નોટ0ફ0ક1શન
/૨૦૧૩/૧૪૨૪ 

૧૬/૦૭/૨૦૧૩ 

૨૩ િવતરણ પરવાનેદાર માટ1 િવજ ખર0દ0 ~ગે માગ@દશ@ન ૦૨/૨૦૧૩ ૧૪/૦૮/૨૦૧૩ 

૨૪ 

 
 

િવ�તુ lરુવઠા સLંહતા અને સબંિંધત બાબતો  
• Sથમ Eધુારો 
• બીજો Eધુારો  

૦૪/૨૦૧૫ 

૦૬/૨૦૧૬ 

૦૧/૨૦૨૦  

૨૨/૦૯/૨૦૧૫ 

૨૩/૧૧/૨૦૧૫ 

૧૭/૦૧/૨૦૨૦  
૨૫ lનુ@Sા2ય ઉX@ tોતોમાથંી ઉX@ ખર0દ0 િવિનયમો-૨૦૧૦ 

• Sથમ Eધુારો 
૦૧/૨૦૧૪ ૦૪/૦૩/૨૦૧૪ 

૨૬ ક12ટ0વ અને {|ુલા Sવેશ વપરાશકતા@ માટ1 lનુ:Sા2ય ઉX@ 
tોતોમાથંી ઉX@ ખર0દ0 Sયોજકતા (નોટ0ફ0ક1શન 
ન.ં૨/૨૦૧૫) 

૦૨/૨૦૧૫ ૦૧/૦૭/૨૦૧૫ 

૨૭ બ� ુવષ�ય S�|ુક આદ1શ િવિનયમ-૨૦૧૬  
• Sથમ Eધુારો 
• બીજો Eધુારો  

૦૪/૨૦૧૬ 

૦૭/૨૦૧૬ 

૦૨/૨૦૧૮  

૨૮/૦૩/૨૦૧૬ 

૦૨/૧૨/૨૦૧૬ 

૧૮/૦૮/૨૦૧૮  
૨૮ નેટ મીટર�ગ �ફટોપ સોલર પીવી Jીડ �ટર1કટ0વ િસBટમ 

• Sથમ Eધુારો 
• બીજો Eધુારો  

૦૫/૨૦૧૬ 

૦૨/૨૦૧૭  
૦૨/૨૦૨૦  

૨૧/૦૬/૨૦૧૬ 

૦૬/૧૦/૨૦૧૭ 
૨૩/૦૧/૨૦૨૦  

૨૯ સૌય@ અને પવન િનમા@ણ �ોતો ~ગે આગાહ0 અWEુyૂચ- 

િનધા@રણ, િવચલન પતાવટ િવિનયમો ૨૦૧૯ 

0૧/૨૦૧૯ 
 

૧૯/૦૧/૨૦૧૯ 
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�જુરાત િવjતુ િનય_ંક આયોગે અિધEyુચત કર1લા િવિનયમોની યાદ0 (Lરપીલ) 
Uમ િવિનયમWુ ંનામ Xહ1રનામા ન.ં Xહ1રનામાની 

તાર0ખ 

૧ Bટાફ સિવ-સ િવિનયમ (Lરપીલ)  એ�Bqા ન.ં૫૫ ૧૯/૦૭/૨૦૦૧ 
૨ Jાહકોની ફLરયાદના ંિનવારણ માટ1 ઓN�ડુસમેનની 

Bથાપના (ર0પીલ) 
૩/૨૦૦૪ ૨૫/૦૮/૨૦૦૪ 

૩ Jાહકોની ફLરયાદના ંિનવારણ માટ1 ફોરમની Bથાપના 
(ર0પીલ) 

૪/૨૦૦૪ ૨૫/૦૮/૨૦૦૪ 

૪ Jીડ સLંહતા (ર0પીલ)  ૫/૨૦૦૪ ૨૫/૦૮/૨૦૦૪ 

 
૫ એસએલડ0સી/િવનીયમ માથંી ફ0 અને ચાk નાખવા અને 

ઉઘરાવવા  (ર0પીલ) 
• પહ1લો Eધુારો (ર0પીલ)  

૫/૨૦૦૫ 

 
૦૧/૨૦૧૫ 

૩૦/૦૩/૨૦૦૫ 

 
૨૨/૦૯/૨૦૧૫ 

૬ Xમીન અનામત િવિનયમો 
• પહ1લો Eધુારો (ર0પીલ) 

૮/૨૦૦૫ 

૦૫/૨૦૧૦ 

૩૧/૦૩/૨૦૦૫ 

૦૨/૦૮/૨૦૧૦ 

૭ ટ1Lરફની શરતો અને બોલીઓ (ર0પીલ) ૧૨/૨૦૦૫ ૩૧/૦૩/૨૦૦૫ 
૮ {|ુલો Sવેશ (ર0પીલ) ૧૩/૨૦૦૫ ૨૯/૧૦/૨૦૦૫ 

૯ િવતરણ પરવાનેદાર �ારા સહ-ઉ�પાદન અને lનુ:Sા2ય 
tોતોમાથંી વીજ ખર0દ0 (ર0પીલ)  

૧૫/૨૦૦૫ ૨૯/૧૦/૨૦૦૫ 

૧૦ િવjતુ lરુવઠા સLંહતા અને સબંિધત બાબતો ર0પીલ) 
• પહ1લો Eધુારો 

 
• બીજો Eધુારો  

 
 
• _ીજો Eધુારો 
• ચોથો Eધુારો 

૧૧/૨૦૦૫ 

aઇઆરસી/ટ1ક—૧/ 

૨૨૭૭/૦૫ 

aઇઆરસી/ટ1ક—૨/ 

૨૦૯૭/૦૬ 

૦૬/૨૦૧૦ 

aઇઆરસી/ટ1ક- 
૨/૧૨૨૯/૧૨ 

૩૧/૦૩/૨૦૦૫ 

૧૪/૧૨/૨૦૦૫ 

 
 

૨૫/૦૯/૨૦૦૬ 
 

૨૦/૦૮/૨૦૧૦ 

૧૮/૦૬/૨૦૧૨ 
 

૧૧ બ�વુષ�ય S�|ુક આદ1શ િવિનયમ-૨૦૦૭ (ર0પીલ) ૦૧/૨૦૦૭ ૩૦/૧૧/૨૦૦૭ 

૧૨ બ�વુષ�ય S�|ુક આદ1શ િવિનયમ-૨૦૧૧ (ર0પીલ) 
• પહ1લો Eધુારો (ર0પીલ) 

૦૧/૨૦૧૧ 
૦૨/૨૦૧૬  

૨૨/૦૩/૨૦૧૧ 
૧૯/૦૨/૨૦૧૬ 

૧૩ Jાહકોની તકરાર િનવારણ ફોરમની અને િવjતુ લોકપાલ 
િવિનયમ-૨૦૧૧ 

૦૨/૨૦૧૧ ૦૭/૦૪/૨૦૧૧ 
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Eકુમો"ુ ંસ/ંહ (તા:૩૧-૦૫-૨૦૨૧ Jધુી) 
અR ુન ં  કુમ ન ં  કુમોRુ ંસuંહની િવગત  વષe 

૧ વોi£મુ-૧ cજુરાત િવdતુિનયDંક આયોગે વષe ૧૯૯૯-૨૦૦૦ તથા ૨૦૦૦-
૨૦૦૧ મા ંબહાર પાડ-લ  કુમોનો સuંહ-�ુલાઇ-૨૦૦૧ 

૧૯૯૯-૨૦૦૦ 

૨ વોi£મુ-૨ cજુરાત િવdતુ િનયDંક આયોગે વષe ૨૦૦૧-૨૦૦૨ મા ંબહાર 
પાડ-લ  કુમોનો સuંહ-�ુલાઇ-૨૦૦૧ 

૨૦૦૦-૨૦૦૧ 

૩ વોi£મુ-3 cજુરાત િવdતુ િનયDંક આયોગે વષe ૨૦૦૧-૨૦૦૨ મા ંબહાર 
પાડ-લ  કુમોનો સuંહ-ઓગZટ-૨૦૦૧ 

૨૦૦૧-૨૦૦૨ 

૪ વોi£મુ-૪ cજુરાત િવdતુ િનયDંક આયોગે વષe ૨૦૦૨-૦૩-૦૪ મા ંબહાર 
પાડ-લ  કુમોનો સuંહ-માચe-૨૦૦૪ 

૨૦૦૨-૨૦૦૩ તથા 
૨૦૦૪ 

૫ વોi£મુ-૫ cજુરાત િવdતુિનયDંક આયોગે વષe ૨૦૦૪ મા ંબહાર પાડ-લ 
 કુમોનો સuંહ- ટ-ર=ફ ઓડeર-૨૫ �ૂન-૨૦૦૪ ક-સ ૨૯૨/૦૩ 
(ઇબી) 

૨૦૦૪ 

૬ વોi£મુ-૬ cજુરાત િવdતુિનયDંક આયોગે વષe ૨૦૦૪મા ંબહાર પાડ-લ 

 કુમોનો સuંહ-બળતણ, ખચe અન ેવીજ ખર=દ= �ગેના સરભર 

સબંધંી  wુમ-૨૫ �ૂન-૨૦૦૪ ક-સ ૨૫૨/૦૩(ઇબી) 

૨૦૦૪ 

૭ વોi£મુ-૭  cજુરાત િવdતુિનયDંક આયોગે વષe ૨૦૦૪ મા ંબહાર પાડ-લ 
 કુમોનો સuંહ ઇબી Suડની સમાતંર ચાલતા ક-�ટ=વ પાવર 
�લાNટ માટ- લાદવાના થતા સમાતંર કાયeવાહક દરને લગતી 
અપીલ અર �ગેનો  કુમ-૨૫ �ૂન-૨૦૦૪ 

૨૦૦૪ 
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તા:૦૧-૦૧-૨૦૦૫ પછ8 ઇUY ુકરવામા ંઆવેલા Zકુમો/જજમે[ટ:  
અT ુન ં પીટ8શન ન.ં Zકુમો અમે જજમે[ટની 

તાર8ખ 
૧ ૩૮/૨૦૦૧ ૨૯/૦૩/૨૦૦૫ 
૨ ૪૨/૨૦૦૧ ૨૯/૦૩/૨૦૦૫ 
૩ ૫૪/૨૦૦૧ ૧૯/૦૪/૨૦૦૫ 
૪ ૬૫/૨૦૦૨ ૦૮/૦૮/૨૦૦૭ 
૫ ૬૬/૨૦૦૨ ૨૩/૦૫/૨૦૦૮ 
૬ ૬૭/૨૦૦૨ ૦૮/૦૮/૨૦૦૭ 
૭ ૬૮/૨૦૦૨ ૧૨/૧૦/૨૦૦૬ 
૮ ૭૭/૨૦૦૨ ૨૨/૧૨/૨૦૦૫ 
૯ ૮૦/૨૦૦૨ ૨૨/૧૨/૨૦૦૬ 
૧૦ ૮૨/૨૦૦૨ ૦૭/૦૩/૨૦૦૬ 
૧૧ થી ૧૪ ૮૪/૨૦૦૨ થી ૮૭/૨૦૦૨ ૧૯/૦૪/૨૦૦૫ 
૧૫ ૮૮/૨૦૦૨ ૦૬/૧૦/૨૦૦૫ 
૧૬ ૯૦/૨૦૦૨ ૨૨/૧૨/૨૦૦૬ 
૧૭ ૯૩/૨૦૦૨ ૦૬/૧૦/૨૦૦૫ 
૧૮ ૯૪/૨૦૦૨ ૧૯/૦૪/૨૦૦૫ 
૧૯ ૯૮/૨૦૦૩ ૧૫/૦૪/૨૦૦૫ 
૨૦ ૯૯/૨૦૦૩ ૧૫/૦૭/૨૦૦૫ 
૨૧ ૧૦૯/૨૦૦૩ ૨૨/૧૨/૨૦૦૬ 
૨૨ ૧૧૦/૨૦૦૩ ૨૨/૧૨/૨૦૦૬ 
૨૩ ૧૨૦/૨૦૦૩ ૧૯/૦૪/૨૦૦૫ 
૨૪ ૧૨૫/૨૦૦૩ ૨૧/૦૪/૨૦૦૬ 
૨૫ ૧૨૭/૨૦૦૩ ૦૯/૧૦/૨૦૦૬ 
૨૬ ૧૨૮/૨૦૦૩ ૨૨/૧૨/૨૦૦૬ 
૨૭ ૧૨૯/૨૦૦૩ ૦૮/૧૨/૨૦૦૫ 
૨૮ ૧૩૨/૨૦૦૩ ૧૪/૧૧/૨૦૦૫ 
૨૯ ૧૩૩/૨૦૦૩ ૨૨-૧૨-૨૦૦૫ 
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૩૦ ૧૩૬/૨૦૦૫ ૨૩-૧૨-૨૦૦૫ 
૩૧ ૧૩૯/૨૦૦૩ ૦૩-૦૬-૨૦૦૫ 
૩૨ ૧૭૩/૨૦૦૩ ૨૭-૦૭-૨૦૦૭ 
૩૩ ૧૭૪/૨૦૦૩ ૨૨-૧૨-૨૦૦૫ 
૩૪ ૨૫૧/૨૦૦૩ ૨૨-૧૨-૨૦૦૬ 
૩૫ ૨૫૭/૨૦૦૩ ૧૯-૦૯-૨૦૦૫ 
૩૬ ૨૫૮/૨૦૦૩ ૧૪/૦૭/૨૦૦૫ 
૩૭ ૨૫૯/૨૦૦૩ ૨૭/૦૭/૨૦૦૭ 
૩૮ ૫૧૫/૨૦૦૩ ૦૮/૧૨/૨૦૦૫ 
૩૯ ૭૯૮/૨૦૦૪ ૦૬/૦૬/૨૦૦૬ 
૪૦ ૭૯૯/૨૦૦૪ ૨૭/૦૫/૨૦૦૫ 
૪૧ ૮૦૦/૨૦૦૪ ૦૩/૧૦/૨૦૦૬ 
૪૨ ૮૦૩/૨૦૦૪ ૧૨/૦૮/૨૦૦૫ 
૪૩ ૮૦૪/૨૦૦૪ ૧૮/૧૦/૨૦૦૬ 
૪૪ ૮૦૫/૨૦૦૪ ૧૮/૧૦/૨૦૦૬ 
૪૫ ૮૦૬/૨૦૦૪ ૦૭/૧૦/૨૦૦૬ 
૪૬ ૮૦૭/૨૦૦૪ ૦૭/૧૦/૨૦૦૬ 
૪૭ ૮૦૯/૨૦૦૪ ૦૯/૦૧/૨૦૦૮ 
૪૮ ૮૧૦/૨૦૦૪ ૨૫/૧૧/૨૦૦૫ 
૪૯ ૮૧૧/૨૦૦૪ ૦૩/૦૫/૨૦૦૬ 
૫૦ ૮૧૨/૨૦૦૪ ૧૦/૧૦/૨૦૦૬ 
૫૧ ૮૧૩/૨૦૦૪ ૨૩/૧૨/૨૦૦૫ 
૫૨ ૮૧૪/૨૦૦૪ ૨૩/૧૨/૨૦૦૫ 
૫૩ ૮૧૬/૨૦૦૪ ૦૭/૧૦/૨૦૦૬ 
૫૪ ૮૨૦/૨૦૦૪ ૧૦/૦૧/૨૦૦૫ 
૫૫ ૮૨૧/૨૦૦૪ ૨૩/૦૨/૨૦૦૬ 
૫૬ ૮૨૨/૨૦૦૪ ૦૬/૦૬/૨૦૦૬ 
૫૭ ૮૨૩/૨૦૦૪ ૨૮/૦૩/૨૦૦૫ 
૫૮ ૮૨૪/૨૦૦૪ ૨૮/૧૦/૨૦૦૫ 
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૫૯ ૮૨૯/૨૦૦૪ ૨૭/૦૭/૨૦૦૫ 
૬૦ ૮૩૦/૨૦૦૪ ૦૫/૦૪/૨૦૦૫ 
૬૧ ૮૩૩/૨૦૦૪ ૦૪/૧૦/૨૦૦૬ 
૬૨ ૮૩૪/૨૦૦૪ ૨૮/૦૩/૨૦૦૫ 
૬૩ ૮૩૫/૨૦૦૪ ૨૯/૦૩/૨૦૦૫ 
૬૪ ૮૩૬/૨૦૦૪ ૨૧/૧૧/૨૦૦૫ 
૬૫ ૮૩૭/૨૦૦૪ ૨૪/૦૩/૨૦૦૫ 
૬૬ ૮૩૮/૨૦૦૪ ૦૮/૦૯/૨૦૦૬ 
૬૭ ૮૩૯/૨૦૦૪ ૦૫/૦૫/૨૦૦૬ 
૬૮ ૮૪૦/૨૦૦૪ ૦૮/૧૨/૨૦૦૫ 
૬૯ ૮૪૧/૨૦૦૫ ૦૭/૦૨/૨૦૦૭ 
૭૦ ૮૪૨/૨૦૦૫ ૦૧/૦૪/૨૦૦૫ 
૭૧ ૮૪૩/૨૦૦૫ ૧૩/૦૯/૨૦૦૫ 
૭૨ ૮૪૪/૨૦૦૫ ૧૧/૦૩/૨૦૦૫ 
૭૩ ૮૪૫/૨૦૦૫ ૩૦/૧૧/૨૦૦૭ 
૭૪ ૮૪૬/૨૦૦૫ ૦૧/૦૯/૨૦૦૬ 
૭૫ ૮૪૭/૨૦૦૫ ૦૬/૦૧/૨૦૦૬ 
૭૬ ૮૪૮/૨૦૦૫ ૨૬/૦૫/૨૦૦૬ 
૭૭ ૮૪૯/૨૦૦૫ ૦૭/૦૨/૨૦૦૭ 
૭૮ ૮૫૦/૨૦૦૫ ૧૮/૧૧/૨૦૦૬ 
૭૯ ૮૫૧/૨૦૦૫ ૧૪/૦૯/૨૦૦૭ 
૮૦ ૮૫૨/૨૦૦૫ ૧૪/૦૯/૨૦૦૫ 
૮૧ ૮૫૩/૨૦૦૫ ૧૪/૦૬/૨૦૦૭ 
૮૨ ૮૫૪/૨૦૦૫ ૩૦/૦૬/૨૦૦૭ 
૮૩ ૮૫૫/૨૦૦૫ ૧૮/૧૧/૨૦૦૬ 
૮૪  ૮૫૬/૨૦૦૫ ૦૭/૦૯/૨૦૦૫ 
૮૫ ૮૫૭/૨૦૦૫ ૨૭/૦૭/૨૦૦૭ 
૮૬ ૮૫૮/૨૦૦૫ ૨૭/૦૭/૨૦૦૭ 
૮૭ ૮૫૯/૨૦૦૬ ૨૩/૦૩/૨૦૦૬ 
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૮૮ ૮૬૦/૨૦૦૬ ૨૨/૧૦/૨૦૦૭ 
૮૯ ૮૬૧/૨૦૦૬ ૦૬/૦૫/૨૦૦૬ 
૯૦ ૮૬૨/૨૦૦૬ ૦૬/૦૫/૨૦૦૬ 
૯૧ ૮૬૩/૨૦૦૬ ૦૬/૦૫/૨૦૦૬ 
૯૨ ૮૬૪/૨૦૦૬ ૦૬/૦૫/૨૦૦૬ 
૯૩ ૮૬૫/૨૦૦૬ ૦૬/૦૫/૨૦૦૬ 
૯૪ ૮૬૬/૨૦૦૬ ૦૬/૦૫/૨૦૦૬ 
૯૫ ૮૬૮/૨૦૦૬ ૨૪/૦૨/૨૦૦૬ 
૯૬ ૮૬૯/૨૦૦૬ ૨૪/૦૨/૨૦૦૬ 
૯૭ ૮૭૦/૨૦૦૬ ૨૪/૦૨/૨૦૦૬ 
૯૮ ૮૭૧/૨૦૦૬ ૨૪/૦૨/૨૦૦૬ 
૯૯ ૮૭૨/૨૦૦૬ ૧૮/૦૨/૨૦૦૯ 
૧૦૦ ૮૭૩/૨૦૦૬ ૧૮/૦૨/૨૦૦૯ 
૧૦૧ ૮૭૪/૨૦૦૬ ૧૮/૦૨/૨૦૦૯ 
૧૦૨ ૮૭૫/૨૦૦૬ ૧૨/૦૭/૨૦૦૭ 
૧૦૩ ૮૭૬/૨૦૦૬ ૧૯/૧૦/૨૦૦૬ 
૧૦૪ ૮૭૭/૨૦૦૬ ૧૭/૦૪/૨૦૦૬ 
૧૦૫ ૮૭૮/૨૦૦૬ ૨૯/૦૩/૨૦૦૮ 
૧૦૬ ૮૭૯/૨૦૦૬ ૧૮/૧૦/૨૦૦૬ 
૧૦૭ ૮૮૦/૨૦૦૬ ૨૨/૧૨/૨૦૦૬ 
૧૦૮ ૮૮૧/૨૦૦૬ ૦૬/૦૭/૨૦૦૬ 
૧૦૯ ૮૮૨/૨૦૦૬ ૨૬/૦૫/૨૦૦૬ 
૧૧૦ ૮૮૩/૨૦૦૬ ૨૬/૦૫/૨૦૦૬ 
૧૧૧ ૮૮૪/૨૦૦૬ ૧૮/૧૦/૨૦૦૬ 
૧૧૨ ૮૮૫/૨૦૦૬ ૦૩/૧૧/૨૦૦૬ 
૧૧૩ ૮૮૬/૨૦૬ ૨૨/૧૨/૨૦૦૬ 
૧૧૪ ૮૮૭/૨૦૦૬ ૨૯/૦૬/૨૦૦૭ 
૧૧૫ ૮૮૮/૨૦૦૬ ૨૩/૦૩/૨૦૦૭ 
૧૧૬ ૮૮૯/૨૦૦૬ ૦૭/૦૧/૨૦૦૮ 
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૧૧૭ ૮૯૦/૨૦૦૬ ૦૭/૦૧/૨૦૦૮ 
૧૧૮ ૮૯૧/૨૦૦૬ ૦૭/૦૨/૨૦૦૭ 
૧૧૯ ૮૯૨/૨૦૦૬ ૨૪/૧૧/૨૦૦૬ 
૧૨૦ ૮૯૩/૨૦૦૬ ૨૦/૧૨/૨૦૦૬ 
૧૨૧ ૮૯૪/૨૦૦૬ ૦૭/૦૧/૨૦૦૮ 
૧૨૨ ૮૯૫/૨૦૦૬ ૨૨/૧૨/૨૦૦૬ 
૧૨૩ ૮૯૬/૨૦૦૬ ૩૧/૦૩/૨૦૦૭ 
૧૨૪ ૮૯૭/૨૦૦૬ ૩૧/૦૩/૨૦૦૭ 
૧૨૫ ૮૯૮/૨૦૦૬ ૩૧/૦૩/૨૦૦૭ 
૧૨૬ ૮૯૯/૨૦૦૬ ૩૧/૦૩/૨૦૦૭ 
૧૨૭ ૯૦૦/૨૦૦૬ ૩૧/૦૩/૨૦૦૭ 
૧૨૮ ૯૦૧/૨૦૦૬ ૩૧/૦૩/૨૦૦૭ 
૧૨૯ ૯૦૨/૨૦૦૭ ૨૬/૦૩/૨૦૦૮ 
૧૩૦ ૯૦૩/૨૦૦૭ ૧૨/૦૯/૨૦૦૭ 
૧૩૧ ૯૦૪/૨૦૦૭ ૨૦/૦૬/૨૦૦૭ 
૧૩૨ ૯૦૫/૨૦૦૭ ૦૧/૦૯/૨૦૦૭ 
૧૩૩ ૯૦૬/૨૦૦૭ ૩૧/૦૩/૨૦૦૭ 
૧૩૪ ૯૦૭/૨૦૦૭ ૩૧/૦૩/૨૦૦૭ 
૧૩૫ ૯૦૮/૨૦૦૭ ૩૧/૦૩/૨૦૦૭ 
૧૩૬ ૯૦૯/૨૦૦૭ ૨૦/૦૪/૨૦૦૯ 
૧૩૭ ૯૧૦/૨૦૦૭ ૨૨/૦૧/૨૦૦૮ 
૧૩૮ ૯૧૧/૨૦૦૭ ૧૪/૦૨/૨૦૦૮ 
૧૩૯ ૯૧૨/૨૦૦૭ ૧૪/૦૩/૨૦૦૮ 
૧૪૦ ૯૧૩/૨૦૦૭ withdrawn 

૧૪૧ ૯૧૪/૨૦૦૭ ૩૧/૦૭/૨૦૦૭ 
૧૪૨ ૯૧૫/૨૦૦૭ ૩૧/૦૭/૨૦૦૭ 
૧૪૩ ૯૧૭/૨૦૦૭ ૨૯/૦૯/૨૦૦૭ 
૧૪૪ ૯૧૮/૨૦૦૭ ૨૬/૦૩/૨૦૦૮ 
૧૪૫ ૯૧૯/૨૦૦૭ ૨૯/૦૧/૨૦૦૮ 
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૧૪૬ ૯૨૦/૨૦૦૭ ૨૯/૦૧/૨૦૦૮ 
૧૪૭ ૯૨૧/૨૦૦૭ ૧૮/૦૨/૨૦૦૯ 
૧૪૮ ૯૨૨/૨૦૦૭ ૧૪/૦૩/૨૦૦૮ 
૧૪૯ ૯૨૩/૨૦૦૭ ૨૯/૦૩/૨૦૦૮ 
૧૫૦ ૯૨૪/૨૦૦૭ ૨૮/૦૩/૨૦૦૮ 
૧૫૧ ૯૨૫/૨૦૦૭ ૦૬/૧૨/૨૦૦૭ 
૧૫૨ ૯૨૬/૨૦૦૭ ૦૬/૧૨/૨૦૦૭ 
૧૫૩ ૯૨૮/૨૦૦૭ ૧૭/૦૧/૨૦૦૮ 
૧૫૪ ૯૨૯/૨૦૦૭ ૧૪/૦૨/૨૦૦૮ 
૧૫૫ ૯૩૦/૨૦૦૭ ૨૯/૦૩/૨૦૦૮ 
૧૫૬ ૯૩૧/૨૦૦૮ ૦૮/૦૫/૨૦૦૯ 
૧૫૭ ૯૩૨/૨૦૦૮ ૨૨/૦૫/૨૦૦૮ 
૧૫૮ ૯૩૩/૨૦૦૮ ૦૮/૦૫/૨૦૦૯ 
૧૫૯ ૯૩૪/૨૦૦૮ ૨૬/૧૨/૨૦૦૮ 
૧૬૦ ૯૩૫/૨૦૦૮ ૦૧/૦૭/૨૦૦૮ 
૧૬૧ ૯૩૬/૨૦૦૮ ૧૭/૧૧/૨૦૦૮ 
૧૬૨ ૯૩૭/૨૦૦૮ ૦૪/૧૨/૨૦૦૮ 
૧૬૩ ૯૩૮/૨૦૦૮ ૧૫/૧૨/૨૦૦૮ 
૧૬૪ ૯૩૯/૨૦૦૮ ૧૭/૦૧/૨૦૦૯ 
૧૬૫ ૯૪૦/૨૦૦૮ ૧૪/૧૦/૨૦૦૮ 
૧૬૬ ૯૪૨/૨૦૦૮ ૧૨/૧૧/૨૦૦૮ 
૧૬૭ ૯૪૩/૨૦૦૮ ૧૭/૦૧/૨૦૦૯ 
૧૬૮ ૯૪૪/૨૦૦૮ ૧૭/૦૧/૨૦૦૯ 
૧૬૯ ૯૪૫/૨૦૦૮ ૧૭/૦૧/૨૦૦૯ 
૧૭૦ ૯૪૬/૨૦૦૮ ૧૭/૦૧/૨૦૦૯ 
૧૭૧ ૯૪૭/૨૦૦૮ ૧૭/૦૧/૨૦૦૯ 
૧૭૨ ૯૪૮/૨૦૦૮ ૧૭/૦૧/૨૦૦૯ 
૧૭૩ ૯૪૯/૨૦૦૮ ૦૮/૦૫/૨૦૦૯ 
૧૭૪ ૯૫૦/૨૦૦૮ ૨૬/૦૩/૨૦૦૯ 
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૧૭૫ ૯૫૧/૨૦૦૮ ૦૮/૧૦/૨૦૦૮ 
૧૭૬ ૯૫૨/૨૦૦૮ ૦૮/૦૫/૨૦૦૯ 
૧૭૭ ૯૫૩/૨૦૦૮ ૨૦/૧૦/૨૦૦૯ 
૧૭૮ ૯૫૪/૨૦૦૮ ૦૬/૦૫/૨૦૦૯ 
૧૭૯ ૯૫૫/૨૦૦૮ ૧૫/૧૨/૨૦૦૮ 
૧૮૦ ૯૫૬/૨૦૦૮ ૧૭/૦૪/૨૦૦૮ 
૧૮૧ ૯૫૭/૨૦૦૮ ૧૬/૧૨/૨૦૦૮ 
૧૮૨ ૯૫૮/૨૦૦૮ ૧૬/૧૨/૨૦૦૮ 
૧૮૩ ૯૫૯/૨૦૦૮ ૨૨/૦૪/૨૦૦૮ 
૧૮૪ ૯૬૦/૨૦૦૯ ૧૩/૦૨/૨૦૦૯ 
૧૮૫ ૯૬૧/૨૦૦૯ ૨૧/૦૧/૨૦૧૦ 
૧૮૬ ૯૬૨/૨૦૦૯ ૧૭/૧૧/૨૦૦૯ 
૧૮૭ ૯૬૩/૨૦૦૯ ૨૩/૦૩/૨૦૦૯ 
૧૮૮ ૯૬૪/૨૦૦૯ ૦૮/૦૫/૨૦૦૯ 
૧૮૯ ૯૬૫/૨૦૦૯ ૨૩/૦૯/૨૦૦૯ 
૧૯૦ ૯૬૬/૨૦૦૯ ૦૯/૧૨/૨૦૦૯ 
૧૯૧ ૯૬૭/૨૦૦૯ ૧૦/૦૫/૨૦૦૯ 
૧૯૨ ૯૬૮/૨૦૦૯ ૧૦/૦૫/૨૦૦૯ 
૧૯૩ ૯૬૯/૨૦૦૯ ૦૪/૦૨/૨૦૧૦ 
૧૯૪ ૯૭૦/૨૦૦૯ ૨૮/૧૦/૨૦૧૦ 
૧૯૫ ૯૭૧/૨૦૦૯ ૨૩/૦૯/૨૦૦૯ 
૧૯૬ ૯૭૩/૨૦૦૯ ૦૯/૦૯/૨૦૦૯ 
૧૯૭ ૯૭૪/૨૦૦૯ ૧૪/૧૨/૨૦૦૯ 
૧૯૮ ૯૭૫/૨૦૦૯ ૧૪/૧૨/૨૦૦૯ 
૧૯૯ ૯૭૬/૨૦૦૯ ૧૪/૧૨/૨૦૦૯ 
૨૦૦ ૯૭૭/૨૦૦૯ ૧૪/૧૨/૨૦૦૯ 
૨૦૧ ૯૭૮/૨૦૦૯ ૧૪/૧૨/૨૦૦૯ 
૨૦૨ ૯૭૮/૨૦૦૯ ૧૪/૧૨/૨૦૦૯ 
૨૦૩ ૯૮૦/૨૦૧૦ ૧૪/૧૨/૨૦૦૯ 
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૨૦૪ ૯૮૧/૨૦૦૯ ૧૩/૧૧/૨૦૦૯ 
૨૦૫ ૯૮૨/૨૦૦૯ ૩૦/૦૪/૨૦૧૦ 
૨૦૬ ૯૮૩/૨૦૦૯ ૦૩/૦૫/૨૦૧૦ 
૨૦૭ ૯૮૪/૨૦૦૯ ૦૩/૦૫/૨૦૧૦ 
૨૦૮ ૯૮૫/૨૦૦૯ ૦૭/૦૨/૨૦૧૧ 
૨૦૯ ૯૮૬/૨૦૦૯ ૧૯/૧૦/૨૦૧૦ 
૨૧૦ ૯૮૭/૨૦૧૦ ૧૭/૦૪/૨૦૧૦ 
૨૧૧ ૯૮૮/૨૦૧૦ ૩૧/૦૩/૨૦૧૦ 
૨૧૨ ૯૮૯/૨૦૧૦ ૩૧/૦૩/૨૦૧૦ 
૨૧૩ ૯૯૦/૨૦૧૦ ૩૧/૦૩/૨૦૧૦ 
૨૧૪ ૯૯૧/૨૦૧૦ ૩૧/૦૩/૨૦૧૦ 
૨૧૫ ૯૯૨/૨૦૧૦ ૩૧/૦૩/૨૦૧૦ 
૨૧૬ ૯૯૪/૨૦૧૦ ૩૧/૦૩/૨૦૧૦ 
૨૧૭ ૯૯૫/૨૦૧૦ ૩૧/૦૩/૨૦૧૦ 
૨૧૮ ૯૯૬/૨૦૧૦ ૧૮/૧૦/૨૦૧૦ 
૨૧૯ ૯૯૭/૨૦૧૦ ૦૮/૧૦/૨૦૧૦ 
૨૨૦ ૯૯૮/૨૦૧૦ ૨૯/૦૪/૨૦૧૦ 
૨૨૧ ૯૯૯/૨૦૧૦ ૩૦/૦૩/૨૦૧૦ 
૨૨૨ ૧૦૦૦/૨૦૧૦ ૩૧/૦૮/૨૦૧૦ 
૨૨૩ ૧૦૦૧/૨૦૧૦ ૩૧/૦૩/૨૦૧૦ 
૨૨૪ ૧૦૦૩/૨૦૧૦ ૩૧/૦૩/૨૦૧૦ 
૨૨૫ ૧૦૦૪/૨૦૧૦ ૧૩/૦૫/૨૦૧૦ 
૨૨૬ ૧૦૦૫/૨૦૧૦ ૧૯/૦૬/૨૦૧૦ 
૨૨૭ ૧૦૦૬/૨૦૧૦ ૧૭/૦૫/૨૦૧૦ 
૨૨૮ ૧૦૦૭/૨૦૧૦ ૨૨/૦૯/૨૦૧૦ 
૨૨૯ ૧૦૦૮/૨૦૧૦ ૧૯/૦૬/૨૦૧૦ 
૨૩૦ ૧૦૧૦/૨૦૧૦ ૦૪/૧૦/૨૦૧૦ 
૨૩૧ ૧૦૧૧/૨૦૧૦ ૦૪/૧૦/૨૦૧૦ 
૨૩૨ ૧૦૧૨/૨૦૧૦ ૦૪/૧૦/૨૦૧૦ 
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૨૩૩ ૧૦૧૩/૨૦૧૦ ૦૪/૧૦/૨૦૧૦ 
૨૩૪ ૧૦૧૪/૨૦૧૦ ૦૪/૧૦/૨૦૧૦ 
૨૩૫ ૧૦૧૫/૨૦૧૦ ૨૨/૧૧/૨૦૧૦ 
૨૩૬ ૧૦૧૬/૨૦૧૦ ૦૬/૦૮/૨૦૧૦ 
૨૩૭ ૧૦૧૭/૨૦૧૦ ૦૬/૦૮/૨૦૧૦ 
૨૩૮ ૧૦૧૮/૨૦૧૦ ૦૬/૦૮/૨૦૧૦ 
૨૩૯ ૧૦૧૯/૨૦૧૦ ૦૬/૦૮/૨૦૧૦ 
૨૪૦ ૧૦૨૦/૨૦૧૦, ૧૦૨૩/૨૦૧૦ ૨૩/૦૮/૨૦૧૦ 
૨૪૧ ૧૦૨૪/૨૦૧૦ ૦૩/૦૯/૨૦૧૦ 
૨૪૨ ૧૦૨૫/૨૦૧૦ ૦૭/૦૯/૨૦૧૦ 
૨૪૩ ૧૦૨૬/૨૦૧૦ ૦૭/૧૦/૨૦૧૦ 
૨૪૪ ૧૦૨૭/૨૦૧૦ ૦૧/૦૯/૨૦૧૦ 
૨૪૫ ૧૦૨૯/૨૦૧૦ ૧૦/૦૮/૨૦૧૦ 
૨૪૬ ૧૦૩૦/૨૦૧૦ ૦૮/૧૧/૨૦૧૦ 

૨૪૭ 
૧૦૩૧/૨૦૧૦ 
૧૦૩૨/૨૦૧૦ 

૦૭/૦૮/૨૦૧૦ 
૦૩/૦૨/૨૦૧૧ 

૨૪૮ 
૧૦૩૩/૨૦૧૦ 
૧૦૩૪/૨૦૧૦ 

૨૨/૦૯/૨૦૧૧ 
૨૨/૦૯/૨૦૧૧ 

૨૪૯ ૧૦૩૫/૨૦૧૦ ૧૦/૦૧/૨૦૧૧ 
૨૫૦ ૧૦૩૬/૨૦૧૦ ૦૧/૦૯/૨૦૧૧ 
૨૫૧ ૧૦૩૭/૨૦૧૦ ૦૫/૧૦/૨૦૧૦ 
૨૫૨ ૧૦૩૮/૨૦૧૦ ૨૩/૧૧/૨૦૧૦ 
૨૫૩ ૧૦૩૯/૨૦૧૦ ૦૧/૦૯/૨૦૧૧ 
૨૫૪ ૧૦૪૦/૨૦૧૦ ૦૧/૦૯/૨૦૧૧ 
૨૫૫ ૧૦૪૧/૨૦૧૦ ૩૦/૧૦/૨૦૧૦ 
૨૫૬ ૧૦૪૨/૨૦૧૦ ૧૬/૧૧/૨૦૧૦ 
૨૫૭ ૧૦૪૪/૨૦૧૦ ૧૬/૧૧/૨૦૧૦ 
૨૫૮ ૧૦૪૫/૨૦૧૧ ૨૯/૧૦/૨૦૧૦ 
૨૫૯ ૧૦૪૬૨૦૧૦ ૨૯/૧૦/૨૦૧૦ 
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૨૬૦ ૧૦૪૮/૨૦૧૦ ૧૮/૧૨/૨૦૧૦ 
૨૬૧ ૧૦૫૦૨૦૧૦ ૨૯/૧૨/૨૦૧૦ 
૨૬૨ ૧૦૫૧/૨૦૧૦ ૨૯/૧૨/૨૦૧૦ 
૨૬૩ ૧૦૫૪/૨૦૧૦ ૨૯/૧૨/૨૦૧૦ 
૨૬૪ ૧૦૫૫/૨૦૧૦ ૧૮/૦૧/૨૦૧૧ 
૨૬૫ ૧૦૫૭/૨૦૧૦ ૩૧/૦૧/૨૦૧૧ 
૨૬૬ ૧૦૫૮/૨૦૧૦ ૧૦/૦૨/૨૦૧૧ 
૨૬૭ ૧૦૬૬/૨૦૧૧ ૨૧/૦૨/૨૦૧૧ 
૨૬૮ ૧૦૬૭/૨૦૧૧ ૦૭/૦૨/૨૦૧૧ 
૨૬૯ ૧૦૬૩/૨૦૧૧ ૩૧/૦૩/૨૦૧૧ 
૨૭૦ ૧૦૬૧/૨૦૧૧ ૧૧/૦૪/૨૦૧૧ 
૨૭૧ ૧૦૭૦/૨૦૧૧ ૧૮/૦૮/૨૦૧૧ 
૨૭૨ ૧૦૬૦/૨૦૧૧ ૧૮/૦૮/૨૦૧૧ 
૨૭૩ ૧૦૯૨/૨૦૧૧ ૦૬/૦૯/૨૦૧૧ 
૨૭૪ ૧૧૦૨/૨૦૧૧ ૦૬/૦૯/૨૦૧૧ 
૨૭૫ ૧૦૯૯/૨૦૧૧ ૦૬/૦૯/૨૦૧૧ 
૨૭૬ ૧૧૦૦/૨૦૧૧ ૦૬/૦૯/૨૦૧૧ 
૨૭૭ ૧૧૦૧/૨૦૧૧ ૦૬/૦૯/૨૦૧૧ 
૨૭૮ ૧૧૧૭/૨૦૧૧ ૧૨/૧૨/૨૦૧૧ 
૨૭૯ ૧૦૬૨/૨૦૧૧ ૩૧/૦૩/૨૦૧૧ 
૨૮૦ ૧૧૫૨/૨૦૧૧ ૦૭/૦૪/૨૦૧૨ 
૨૮૧ ૧૧૫૧/૨૦૧૧ ૦૭/૦૪/૨૦૧૨ 
૨૮૨ ૧૦૨૮/૨૦૧૦ ૦૩/૦૩/૨૦૧૧ 
૨૮૩ ૧૦૭૩/૨૦૧૦ ૨૮/૦૩/૨૦૧૧ 
૨૮૪ ૧૦૫૯/૨૦૧૦ ૧૩/૦૪/૨૦૧૧ 
૨૮૫ ૧૦૬૯/૨૦૧૧ ૧૫/૦૪/૨૦૧૧ 
૨૮૬ ૧૦૦૯/૨૦૧૧ ૧૫/૦૪/૨૦૧૧ 
૨૮૭ ૧૦૪૭/૨૦૧૧ ૧૯/૦૪/૨૦૧૧ 
૨૮૮ ૧૦૯૬/૨૦૧૧ ૨૦/૦૪/૨૦૧૧ 
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૨૮૯ ૧૦૭૧/૨૦૧૧ ૦૭/૦૫/૨૦૧૧ 
૨૯૦ ૧૦૬૮/૨૦૧૧ ૧૭/૦૫/૨૦૧૧ 
૨૯૧ ૧૦૭૨૨૦૧૧ ૨૧/૦૫/૨૦૧૧ 
૨૯૨ ૧૦૯૫/૨૦૧૧ ૨૬/૦૫/૨૦૧૧ 
૨૯૩ ૧૦૮૭/૨૦૧૧ ૩૦/૦૫/૨૦૧૧ 

૨૯૪ 
૨૫૬/૨૦૦૩, ૨૮૭/૨૦૦૬ 
૯૪૧/૨૦૦૮ 

૦૧/૦૬/૨૦૧૧ 

૨૯૫ ૧૦૯૪/૨૦૧૧ ૨૭/૦૬/૨૦૧૧ 
૨૯૬ ૧૦૭૪/૨૦૧૧ ૨૭/૦૬/૨૦૧૧ 
૨૯૭ ૧૦૮૫/૨૦૧૧ ૨૭/૦૬/૨૦૧૧ 
૨૯૮ ૧૦૮૪/૨૦૧૧ ૨૭/૦૬/૨૦૧૧ 
૨૯૯ ૧૦૮૩૨૦૧૧ ૨૭/૦૬/૨૦૧૧ 
૩૦૦ ૧૦૮૧/૨૦૧૧ ૨૭/૦૬/૨૦૧૧ 
૩૦૧ ૧૦૮૨/૨૦૧૧ ૨૭/૦૬/૨૦૧૧ 
૩૦૨ ૧૧૦૪/૨૦૧૧ ૨૭/૦૬/૨૦૧૧ 
૩૦૩ ૧૧૦૫/૨૦૧૧ ૩૦/૦૬/૨૦૧૧ 
૩૦૪ ૧૧૦૩/૨૦૧૧ ૨૦/૦૭/૨૦૧૧ 
૩૦૫ ૧૦૫૬/૨૦૧૦ ૨૦/૦૭/૨૦૧૧ 
૩૦૬ ૧૦૯૦/૨૦૧૧ ૨૨/૦૭/૨૦૧૧ 
૩૦૭ ૧૦૨૧/૨૦૧૦ ૨૭/૦૭/૨૦૧૧ 
૩૦૮ ૧૦૪૩/૨૦૧૦ ૨૮/૦૭/૨૦૧૧ 
૩૦૯ ૧૦૫૨/૨૦૧૧ ૩૦/૦૭/૨૦૧૧ 
૩૧૦ ૧૦૬૪/૨૦૧૧ ૦૧/૦૮/૨૦૧૧ 
૩૧૧ ૧૦૬૯/૨૦૧૧ ૦૨/૦૮/૨૦૧૧ 
૩૧૨ ૧૦૭૮/૨૦૧૧ ૦૨/૦૮/૨૦૧૧ 
૩૧૩ ૧૧૦૮/૨૦૧૧ ૦૨/૦૮/૨૦૧૧ 
૩૧૪ ૧૦૭૭/૨૦૧૧, ૧૦૮૮/૨૦૧૧ ૦૮/૦૮/૨૦૧૧ 
૩૧૫ ૧૧૧૧/૨૦૧૧ ૧૧/૦૮/૨૦૧૧ 
૩૧૬ ૧૦૭૫/૨૦૧૧ ૧૧/૦૮/૨૦૧૧ 
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૩૧૭ ૧૦૪૯/૨૦૧૦ ૨૩/૦૮/૨૦૧૧ 
૩૧૮ ૧૧૧૦/૨૦૧૧ ૩૦/૦૮/૨૦૧૧ 
૩૧૯ ૧૦૨૨/૨૦૧૦ ૦૫/૦૯/૨૦૧૧ 
૩૨૦ ૯૯૬/૨૦૦૯ ૦૫/૦૯/૨૦૧૧ 
૩૨૧ ૯૨૭/૨૦૦૭ ૨૯/૦૯/૨૦૧૧ 
૩૨૨ ૧૦૯૩/૨૦૧૧ ૨૧/૧૦/૨૦૧૧ 
૩૨૩ ૧૦૮૦/૨૦૧૧ ૨૧/૧૦/૨૦૧૧ 
૩૨૪ ૧૦૬૫/૨૦૧૧ ૨૧/૧૦/૨૦૧૧ 
૩૨૫ ૧૧૧૬/૨૦૧૧ ૨૧/૧૦/૨૦૧૧ 
૩૨૬ ૧૧૦૬/૨૦૧૧ ૨૧/૧૦/૨૦૧૧ 
૩૨૭ ૧૧૦૯/૨૦૧૧ ૨૧/૧૦/૨૦૧૧ 
૩૨૮ ૯૧૬/૨૦૦૭ ૨૧/૧૧/૨૦૧૧ 
૩૨૯ ૧૦૮૬/૨૦૧૧ ૨૧/૧૧/૨૦૧૧ 
૩૩૦ ૧૧૧૮/૨૦૧૧ ૨૮/૧૧/૨૦૧૧ 
૩૩૧ ૧૦૯૭/૨૦૧૧ ૦૮/૧૨/૨૦૧૧ 
૩૩૨ ૧૧૧૨/૨૦૧૧ ૧૯/૧૨/૨૦૧૧ 
૩૩૩ ૧૧૩૯/૨૦૧૧ ૦૯/૦૧/૨૦૧૨ 
૩૩૪ ૧૧૫૮/૨૦૧૧ ૧૬/૦૧/૨૦૧૨ 
૩૩૫ ૧૧૪૨/૨૦૧૧ ૧૮/૦૧/૨૦૧૨ 
૩૩૬ ૧૧૪૦/૨૦૧૨ ૧૮/૦૧/૨૦૧૧ 
૩૩૭ ૧૧૮૪/૨૦૧૨ ૨૩/૦૧/૨૦૧૨ 
૩૩૮ ૧૧૮૫/૨૦૧૨ ૨૩/૦૧/૨૦૧૨ 
૩૩૯ ૧૧૨૬/૨૦૧૧, ૧૧૮૭/૨૦૧૨ ૨૭/૦૧/૨૦૧૨ 
૩૪૦ ૧૧૧૫/૨૦૧૨ ૩૦/૦૧/૨૦૧૨ 
૩૪૧ ૧૧૮૮/૨૦૧૨ ૨૨/૦૨/૨૦૧૨ 
૩૪૨ ૧૧૮૯/૨૦૧૨, ૧૧૯૧/૨૦૧૨ ૨૨/૦૨/૨૦૧૨ 
૩૪૩ ૧૧૯૦/૨૦૧૨ ૨૨/૦૨/૨૦૧૨ 
૩૪૪ ૧૧૨૪/૨૦૧૧ ૨૩/૦૨/૨૦૧૨ 
૩૪૫ ૧૧૩૭/૨૦૧૧ ૧૪/૦૩/૨૦૧૨ 
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૩૪૬ ૧૧૬૬/૨૦૧૧ ૦૩/૦૪/૨૦૧૨ 
૩૪૭ ૧૧૪૧/૨૦૧૧ ૦૩/૦૪/૨૦૧૨ 
૩૪૮ ૧૧૭૩/૨૦૧૧ ૦૩/૦૪/૨૦૧૨ 
૩૪૯ ૧૧૬૧/૨૦૧૧ ૦૭/૦૪/૨૦૧૨ 
૩૫૦ ૧૧૨૫/૨૦૧૧ ૦૭/૦૪/૨૦૧૨ 
૩૫૧ ૧૧૨૧/૨૦૧૧ ૧૬/૦૪/૨૦૧૨ 
૩૫૨ ૧૧૩૧/૨૦૧૧ ૦૨/૦૫/૨૦૧૨ 
૩૫૩ ૧૧૨૩/૨૦૧૧ ૦૪/૦૫/૨૦૧૨ 
૩૫૪ ૧૧૧૩/૨૦૧૧, ૧૧૧૪/૨૦૧૧ ૧૦/૦૫/૨૦૧૨ 
૩૫૫ ૧૧૬૭/૨૦૧૧ ૧૫/૦૫/૨૦૧૨ 
૩૫૬ ૧૧૯૯/૨૦૧૨ ૨૨/૦૫/૨૦૧૨ 
૩૫૭ ૧૧૩૦/૨૦૧૧ ૨૫/૦૫/૨૦૧૨ 
૩૫૮ ૧૧૨૨/૨૦૧૧ ૨૫/૦૫/૨૦૧૨ 
૩૫૯ ૧૧૮૧/૨૦૧૧ ૩૦/૦૫/૨૦૧૨ 
૩૬૦ ૧૧૭૫/૨૦૧૧ ૦૨/૦૬/૨૦૧૨ 
૩૬૧ ૧૧૭૬/૨૦૧૧ ૦૨/૦૬/૨૦૧૨ 
૩૬૨ ૧૧૭૭/૨૦૧૧ ૦૨/૦૬/૨૦૧૨ 
૩૬૩ ૧૧૮૦/૨૦૧૧ ૦૮/૧૦/૨૦૧૩ 
૩૬૪ ૧૧૮૮/૨૦૧૨ ૦૫/૦૪/૨૦૧૪ 
૩૬૫ ૧૧૯૨/૨૦૧૨ ૧૦/૧૨/૨૦૧૨ 
૩૬૬ ૧૧૯૩/૨૦૧૨ ૨૧/૦૮/૨૦૧૨ 
૩૬૭ Qઓુ/મોટો પીટ8શન ૧૧૯૪/૨૦૧૨ ૦૨/૦૬/૨૦૧૨ 
૩૬૮ Qઓુ/મોટો પીટ8શન ૧૧૯૫/૨૦૧૨ ૦૨/૦૬/૨૦૧૨ 
૩૬૯ Qઓુ/મોટો પીટ8શન ૧૧૯૬/૨૦૧૨ ૦૨/૦૬/૨૦૧૨ 
૩૭૦ Qઓુ/મોટો પીટ8શન ૧૧૯૭/૨૦૧૨ ૦૨/૦૬/૨૦૧૨ 
૩૭૧ ૧૧૯૯/૨૦૧૨ ૨૨/૦૪/૨૦૧૨ 
૩૭૨ ૧૨૦૦/૨૦૧૨ ૧૮/૦૧/૨૦૧૩ 
૩૭૩ ૧૨૦૧/૨૦૧૨ ૦૪/૦૬/૨૦૧૨ 
૩૭૪ ૧૨૦૨/૨૦૧૨ ૦૬/૧૧/૨૦૧૨ 



32 | P a g e 06/07/2021 14:42:25 

૩૭૫ ૧૨૦૩/૨૦૧૨ ૨૧/૦૮/૨૦૧૨  
૩૭૬ ૧૨૦૫/૨૦૧૨ ૨૪/૦૪/૨૦૧૩ 
૩૭૭ ૧૨૦૬/૨૦૧૨ ૧૪/૦૬/૨૦૧૨ 
૩૭૮ ૧૨૦૭/૨૦૧૨ ૦૪/૦૬/૨૦૧૨ 
૩૭૯ Qઓુ/મોટો પીટ8શન ૧૨૦૯/૨૦૧૨ ૦૬/૦૯/૨૦૧૨ 
૩૮૦ ૧૨૧૦/૨૦૧૨ ૦૭/૦૧/૨૦૧૩ 
૩૮૧ ૧૨૧૧/૨૦૧૨ ૦૮/૦૧/૨૦૧૩ 
૩૮૨ ૧૨૧૨/૨૦૧૨ ૦૮/૦૮/૨૦૧૩ 
૩૮૩ ૧૨૧૩/૨૦૧૨  ૦૫/૦૬/૨૦૧૩ 
૩૮૪ ૧૨૧૪/૨૦૧૨ ૧૬/૦૭/૨૦૧૨ 
૩૮૫ ૧૨૧૫/૨૦૧૨ ૨૩/૧૦/૨૦૧૩ 
૩૮૬ ૧૨૧૬/૨૦૧૨ ૧૬/૦૮/૨૦૧૨ 
૩૮૭ ૧૨૧૭/૨૦૧૨ ૧૬/૦૮/૨૦૧૨ 
૩૮૮ ૧૨૧૮/૨૦૧૨ ૨૩/૧૦/૨૦૧૩ 
૩૮૯ Qઓુ/મોટો પીટ8શન ૧૨૧૯/૨૦૧૨ ૧૭/૦૮/૨૦૧૨ 
૩૯૦ ૧૨૨૦/૨૦૧૨ ૨૯/૦૯/૨૦૧૨ 
૩૯૧ ૧૨૨૧/૨૦૧૨ ૧૯/૦૧/૨૦૧૩ 
૩૯૨ ૧૨૨૩/૨૦૧૩ ૦૮/૦૮/૨૦૧૩ 
૩૯૩ ૧૨૨૪/૨૦૧૨ ૦૧/૦૫/૨૦૧૩ 
૩૯૪ ૧૧૨૫/૨૦૧૨ ૦૫/૧૧/૨૦૧૨ 
૩૯૫ Qઓુ/મોટો પીટ8શન ૧૨૨૬/૨૦૧૨ ૧૬/૦૬/૨૦૧૩ 
૩૯૬ ૧૨૨૭/૨૦૧૨ ૨૬/૦૬/૨૦૧૩ 
૩૯૭ ૧૨૨૮/૨૦૧૨ ૦૪/૦૯/૨૦૧૩ 
૩૯૮ ૧૨૨૯/૨૦૧૨ ૦૨/૦૩/૨૦૧૩ 
૩૯૯ ૧૨૩૦/૨૦૧૨ ૨૦/૦૮/૨૦૧૨ 
૪૦૦ ૧૨૩૧/૨૦૧૨ ૨૧/૧૧/૨૦૧૨ 
૪૦૧ ૧૨૩૨/૨૦૧૨ ૧૨/૦૨/૨૦૧૩ 
૪૦૨ ૧૨૩૩/૨૦૧૨ ૨૭/૦૯/૨૦૧૨ 
૪૦૩ ૧૨૩૪/૨૦૧૨ ૨૭/૦૫/૨૦૧૨ 
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૪૦૪ ૧૨૩૫/૨૦૧૨ ૩૧/૧૨/૨૦૧૨ 
૪૦૫ ૧૨૩૬/૨૦૧૨ ૧૪/૧૦/૨૦૧૨ 
૪૦૬ ૧૨૩૭/૨૦૧૨ ૩૦/૧૦/૨૦૧૨ 
૪૦૭ ૧૨૩૮/૨૦૧૨ ૧૭/૦૮/૨૦૧૨ 
૪૦૮ ૧૨૪૦/૨૦૧૨ ૨૦/૧૦/૨૦૧૨ 
૪૦૯ ૧૨૪૨/૨૦૧૨ ૨૮/૧૨/૨૦૧૨ 
૪૧૦ ૧૨૪૩/૨૦૧૨ ૦૭/૦૧/૨૦૧૩ 
૪૧૧ ૧૨૪૫/૨૦૧૨ ૦૫/૦૮/૨૦૧૨ 
૪૧૨ ૧૨૪૬/૨૦૧૨ ૦૮/૦૮/૨૦૧૩ 
૪૧૩ ૧૨૪૭/૨૦૧૨ ૦૮/૦૮/૨૦૧૩ 
૪૧૪ ૧૨૪૮/૨૦૧૨ ૦૮/૦૮/૨૦૧૩ 
૪૧૫ ૧૨૪૯/૨૦૧૨ ૦૭/૦૧/૨૦૧૩ 
૪૧૬ ૧૨૫૦/૨૦૧૨ ૦૧/૦૨/૨૦૧૩ 
૪૧૭ ૧૨૫૧/૨૦૧૨ ૦૬/૧૧/૨૦૧૨ 
૪૧૮ ૧૨૫૩/૨૦૧૨ ૨૯/૦૨/૨૦૧૩ 
૪૧૯ ૧૨૫૪/૨૦૧૨ ૧૧/૦૭/૨૦૧૩ 
૪૨૦ ૧૨૫૫/૨૦૧૨ ૦૬/૦૪/૨૦૧૩ 
૪૨૧ ૧૨૫૬/૨૦૧૨ ૦૬/૦૪/૨૦૧૩ 
૪૨૨ ૧૨૫૭/૨૦૧૨ ૦૮/૦૮/૨૦૧૩ 
૪૨૩ ૧૨૫૮/૨૦૧૨ ૦૩/૦૪/૨૦૧૩ 
૪૨૪ ૧૨૫૯/૨૦૧૨ ૦૮/૦૮/૨૦૧૩ 
૪૨૫ ૧૨૬૦/૨૦૧૨ ૩૧/૧૨/૨૦૧૨ 
૪૨૬ ૧૨૬૧/૨૦૧૨ ૩૦/૦૩/૨૦૧૨ 
૪૨૭ ૧૨૬૨/૨૦૧૨ ૨૮/૦૩/૨૦૧૩ 
૪૨૮ ૧૨૬૩/૨૦૧૨ ૨૮/૦૩/૨૦૧૩ 
૪૨૯ ૧૨૬૪/૨૦૧૨ ૨૦/૦૫/૨૦૧૩ 
૪૩૦ ૧૨૬૫/૨૦૧૨ ૨૫/૦૬/૨૦૧૩ 
૪૩૧ ૧૨૬૬/૨૦૧૨ ૦૩/૦૫/૨૦૧૩ 
૪૩૨ ૧૨૬૭/૨૦૧૨ ૧૬/૦૪/૨૦૧૩ 
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૪૩૩ ૧૨૬૮/૨૦૧૨ ૧૬/૦૪/૨૦૧૩ 
૪૩૪ ૧૨૬૯/૨૦૧૨ ૧૬/૦૪/૨૦૧૩ 
૪૩૫ ૧૨૭૦/૨૦૧૩ ૦૮/૦૮/૨૦૧૩ 
૪૩૬ ૧૨૭૧/૨૦૧૨ ૦૮/૦૫/૨૦૧૩ 
૪૩૭ ૧૨૭૪/૨૦૧૩ ૦૬/૦૮/૨૦૧૩ 
૪૩૮ ૧૨૭૫/૨૦૧૩ ૧૩/૦૨/૨૦૧૩ 
૪૩૯ ૧૨૭૭/૨૦૧૩ ૧૯/૦૧/૨૦૧૩ 
૪૪૦ ૧૨૭૮/૨૦૧૩ ૧૯/૦૧/૨૦૧૩ 
૪૪૧ ૧૨૭૯/૨૦૧૩ ૧૯/૦૧/૨૦૧૩ 
૪૪૨ ૧૨૮૦/૨૦૧૩ ૨૭/૦૪/૨૦૧૩ 
૪૪૩ ૧૨૮૧/૨૦૧૩ ૨૦/૦૪/૨૦૧૩ 
૪૪૪ ૧૨૮૨/૨૦૧૩ ૧૧/૦૭/૨૦૧૩ 
૪૪૫ ૧૨૮૩/૨૦૧૩ ૧૬/૦૪/૨૦૧૩ 
૪૪૬ ૧૨૮૪/૨૦૧૩ ૧૬/૦૪/૨૦૧૩ 
૪૪૭ ૧૨૮૫/૨૦૧૩ ૧૬/૦૪/૨૦૧૩ 
૪૪૮ ૧૨૮૬/૨૦૧૩ ૧૬/૦૪/૨૦૧૩ 
૪૪૯ ૧૨૮૭/૨૦૧૩ ૩૧/૦૭/૨૦૧૩ 
૪૫૦ ૧૨૮૮/૨૦૧૩ ૧૩/૦૨/૨૦૧૩ 
૪૫૧ ૧૨૮૯/૨૦૧૩ ૨૩/૦૫/૨૦૧૩ 
૪૫૨ ૧૨૯૦/૨૦૧૩ ૦૫/૦૮/૨૦૧૩ 
૪૫૩ ૧૨૯૧/૨૦૧૩ ૨૬/૦૭/૨૦૧૩ 
૪૫૪ ૧૨૯૨/૨૦૧૩ ૨૨/૦૪/૨૦૧૩ 
૪૫૫ ૧૨૯૩/૨૦૧૩ ૨૬/૦૪/૨૦૧૩ 
૪૫૬ ૧૨૯૪/૨૦૧૩ ૧૫/૦૪/૨૦૧૩ 
૪૫૭ ૧૨૯૭/૨૦૧૩ ૨૩/૦૫/૨૦૧૩ 
૪૫૮ ૧૨૯૫/૨૦૧૩ ૦૨/૦૫/૨૦૧૩ 
૪૫૯ ૧૨૯૮/૨૦૧૩ ૨૪/૦૪/૨૦૧૩ 
૪૬૦ ૧૨૯૯/૨૦૧૩ ૦૮/૦૮/૨૦૧૩ 
૪૬૧ ૧૩૦૦/૨૦૧૩ ૨૫/૦૪/૨૦૧૩ 
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૪૬૨ ૧૩૦૩/૨૦૧૩ ૦૮/૦૮/૨૦૧૩ 
૪૬૩ ૧૩૦૨/૨૦૧૩ ૧૨/૦૩/૨૦૧૪ 
૪૬૪ ૧૩૦૪/૨૦૧૩ ૦૮/૦૮/૨૦૧૩ 
૪૬૫ ૧૩૦૫/૨૦૧૩ ૦૮/૦૮/૨૦૧૩ 
૪૬૬ ૧૩૦૬/૨૦૧૩ ૦૭/૧૧/૨૦૧૩ 
૪૬૭ ૧૩૦૭/૨૦૧૨ ૦૮/૦૮/૨૦૧૩ 
૪૬૮ ૧૩૦૯/૨૦૧૩ ૨૯/૧૦/૨૦૧૩ 
૪૬૯ ૧૩૧૧/૨૦૧૩ ૦૩/૦૯/૨૦૧૩ 
૪૭૦ ૧૩૧૩/૨૦૧૩ ૨૯/૧૦/૨૦૧૩ 
૪૭૧ ૧૩૧૪/૨૦૧૩ ૩૦/૧૦/૨૦૧૩ 
૪૭૨ ૧૩૧૫/૨૦૧૩ ૩૦/૧૦/૨૦૧૩ 
૪૭૩ ૧૩૧૬/૨૦૧૩ ૦૮/૦૮/૨૦૧૩ 
૪૭૪ ૧૩૧૭/૨૦૧૩ ૩૦/૧૦/૨૦૧૩ 
૪૭૫ ૧૩૧૮/૨૦૧૩ ૩૦/૧૦/૨૦૧૩ 
૪૭૬ ૧૩૧૯/૨૦૧૩ ૨૬/૦૬/૨૦૧૩ 
૪૭૭ ૧૩૨૦/૨૦૧૩ ૦૮/૦૮/૨૦૧૩ 
૪૭૮ ૧૩૨૧/૨૦૧૩ ૨૫/૧૦/૨૦૧૩ 
૪૭૯ ૧૩૨૩/૨૦૧૩ ૦૪/૦૯/૨૦૧૩ 
૪૮૦ ૧૩૨૪/૨૦૧૩ ૦૪/૦૯/૨૦૧૩ 
૪૮૧ ૧૩૨૫/૨૦૧૩ ૧૮/૧૦/૨૦૧૩ 
૪૮૨ ૧૩૨૬/૨૦૧૩ ૧૮/૧૦/૨૦૧૩ 
૪૮૩ ૧૩૨૭/૨૦૧૩ ૧૮/૧૦/૨૦૧૩ 
૪૮૪ ૧૩૨૮/૨૦૧૩ ૩૦/૦૯/૨૦૧૩ 
૪૮૫ ૧૩૨૯/૨૦૧૩ ૩૦/૦૯/૨૦૧૩ 
૪૮૬ ૧૩૩૦/૨૦૧૩ ૩૦/૦૯/૨૦૧૩ 
૪૮૭ ૧૩૩૧/૨૦૧૩ ૨૫/૧૧/૨૦૧૩ 
૪૮૮ ૧૩૩૨/૨૦૧૩ ૧૭/૧૦/૨૦૧૩ 
૪૮૯ ૧૦૫૩/૨૦૧૦ ૨૫/૧૧/૨૦૧૩ 
૪૯૦ ૧૩૩૫/૨૦૧૩ ૦૨/૧૨/૨૦૧૩ 
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૪૯૧ ૧૩૩૬/૨૦૧૩ ૨૯/૧૧/૨૦૧૩ 
૪૯૨ ૧૩૩૮/૨૦૧૩ ૨૦/૧૨/૨૦૧૩ 
૪૯૩ ૧૩૪૦/૨૦૧૩ ૦૨/૧૨/૨૦૧૩ 
૪૯૪ ૧૩૪૧/૨૦૧૩ ૨૯/૦૪/૨૦૧૪ 
૪૯૫ ૧૩૪૨/૨૦૧૩ ૨૯/૦૫/૨૦૧૪ 
૪૯૬ ૧૩૪૩/૨૦૧૩ ૦૪/૦૧/૨૦૧૪ 
૪૯૭ ૧૩૪૪/૨૦૧૩  ૦૩/૧૨/૨૦૧૩ 
૪૯૮ ૧૩૪૬/૨૦૧૩ ૦૨/૧૨/૨૦૧૩ 
૪૯૯ ૧૩૪૫/૨૦૧૩  ૨૫/૦૩/૨૦૧૪ 
૫૦૦ ૧૩૪૭/૨૦૧૩ ૨૬/૧૨/૨૦૧૩ 
૫૦૧ ૧૩૪૮/૨૦૧૩ ૧૦/૦૧/૨૦૧૪ 
૫૦૨ ૧૩૪૯/૨૦૧૩ ૨૨/૦૧/૨૦૧૪ 
૫૦૩ ૧૩૫૦/૨૦૧૩ ૧૨/૦૨/૨૦૧૪ 
૫૦૪ ૧૩૫૧/૨૦૧૩ ૧૨/૦૨/૨૦૧૪ 
૫૦૫ ૧૩૫૨/૨૦૧૩ ૨૯/૦૪/૨૦૧૪ 
૫૦૬ ૧૩૫૩/૨૦૧૩ ૨૯/૦૪/૨૦૧૪ 
૫૦૭ ૧૩૫૪/૨૦૧૩ ૨૯/૦૪/૨૦૧૪ 
૫૦૮ ૧૩૫૫/૨૦૧૩ ૨૯/૦૪/૨૦૧૪ 
૫૦૯ ૧૩૫૬/૨૦૧૩ ૦૩/૦૩/૨૦૧૪ 
૫૧૦ ૧૩૫૭/૨૦૧૩ ૧૨/૦૨/૨૦૧૪ 
૫૧૧ ૧૩૫૯/૨૦૧૩ ૩૧/૧૨/૨૦૧૩ 
૫૧૨ ૧૩૬૦/૨૦૧૩ ૦૩/૦૪/૨૦૧૪ 
૫૧૩ ૧૩૬૧/૨૦૧૩ ૨૯/૦૩/૨૦૧૪ 
૫૧૪ ૧૩૬૬/૨૦૧૩ ૨૯/૦૪/૨૦૧૪ 
૫૧૫ ૧૩૬૭/૨૦૧૩ ૨૯/૦૪/૨૦૧૪ 
૫૧૬ ૧૩૬૮/૨૦૧૩ ૨૯/૦૪/૨૦૧૪ 
૫૧૭ ૧૩૬૯/૨૦૧૩ ૨૯/૦૫/૨૦૧૪ 
૫૧૮ ૧૩૭૦/૨૦૧૩ ૨૯/૦૪/૨૦૧૪ 
૫૧૯ ૧૩૭૧/૨૦૧૩ ૨૯/૦૪/૨૦૧૪ 
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૫૨૦ ૧૩૭૨/૨૦૧૩ ૨૯/૦૪/૨૦૧૪ 
૫૨૧ ૧૩૭૩/૨૦૧૩ ૨૯/૦૪/૨૦૧૪ 
૫૨૨ ૧૩૭૪/૨૦૧૩ ૨૯/૦૪/૨૦૧૪ 
૫૨૩ ૧૩૭૫/૨૦૧૩ ૨૯/૦૪/૨૦૧૪ 
૫૨૪ ૧૩૭૦/૨૦૧૩ ૨૯/૦૪/૨૦૧૪ 
૫૨૫ ૧૩૭૬/૨૦૧૩ ૨૯/૦૪/૨૦૧૪ 
૫૨૬ ૧૩૭૭/૨૦૧૩ ૨૯/૦૪/૨૦૧૪ 
૫૨૭ ૧૩૭૮/૨૦૧૩ ૨૯/૦૪/૨૦૧૪ 
૫૨૮ ૧૩૭૯/૨૦૧૩ ૨૯/૦૫/૨૦૧૪ 
૫૨૯ ૧૩૮૦/૨૦૧૩ ૨૯/૦૫/૨૦૧૪ 
૫૩૦ ૧૩૮૧/૨૦૧૩ ૦૫/૦૩/૨૦૧૪ 
૫૩૧ ૧૩૮૨/૨૦૧૩ ૦૫/૦૩/૨૦૧૪ 
૫૩૨ ૧૩૮૩/૨૦૧૩ ૦૫/૦૩/૨૦૧૪ 
૫૩૩ ૧૩૮૪/૨૦૧૩ ૦૫/૦૩/૨૦૧૪ 
૫૩૪ ૧૩૮૫/૨૦૧૩ ૦૫/૦૩/૨૦૧૪ 
૫૩૫ ૧૩૮૬/૨૦૧૩ ૨૯/૦૪/૨૦૧૪ 
૫૩૬ ૧૩૮૮/૨૦૧૩ ૦૭/૦૨/૨૦૧૪ 
૫૩૭ ૧૩૯૦/૨૦૧૪ ૨૯/૦૫/૨૦૧૪ 

૫૩૮ ૧૩૯૧/૨૦૧૪ ૦૭/૦૨/૨૦૧૪ 

૫૩૯ ૧૩૯૨/૨૦૧૪ ૨૯/૦૫/૨૦૧૪ 
૫૪૦ ૧૩૯૪/૨૦૧૪ ૧૮/૦૩/૨૦૧૪ 
૫૪૧ ૧૩૯૫/૨૦૧૪ ૦૭/૦૪/૨૦૧૪ 
૫૪૨ ૧૩૯૬/૨૦૧૪ ૧૪/૦૫/૨૦૧૪ 
૫૪૩ ૧૪૦૦/૨૦૧૪ ૨૫/૦૪/૨૦૧૪ 
૫૪૪ ૧૪૦૨/૨૦૧૪ ૦૫/૦૬/૨૦૧૪ 
૫૪૫ ૧૪૦૬/૨૦૧૪ ૧૦/૦૬/૨૦૧૪ 
૫૪૬ ૧૩૯૩/૨૦૧૪ ૧૧/૦૬/૨૦૧૪ 
૫૪૭ ૧૩૯૮/૨૦૧૪ ૧૨/૦૬/૨૦૧૪ 
૫૪૮ ૧૪૨૨/૨૦૧૪ ૧૩/૦૬/૨૦૧૪ 
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૫૪૯ ૧૪૧૨/૨૦૧૪ ૨૫/૦૮/૨૦૧૪ 
૫૫૦ ૧૪૧૩/૨૦૧૪ ૨૫/૦૮/૨૦૧૪ 
૫૫૧ ૧૪૧૪/૨૦૧૪ ૨૫/૦૮/૨૦૧૪ 
૫૫૨ ૧૩૯૯/૨૦૧૪ ૦૭/૧૦/૨૦૧૪ 
૫૫૩ ૧૪૪૪/૨૦૧૪ ૧૪/૧૦/૨૦૧૪ 
૫૫૪ ૧૪૩૮/૨૦૧૪ ૦૭/૧૧/૨૦૧૪ 
૫૫૫ ૧૪૪૫/૨૦૧૪ ૧૩/૧૧/૨૦૧૪ 
૫૫૬ ૧૪૩૪/૨૦૧૪ ૧૭/૧૧/૨૦૧૪ 
૫૫૭ ૧૪૩૫/૨૦૧૪ ૧૭/૧૧/૨૦૧૪ 
૫૫૮ ૧૪૩૬/૨૦૧૪ ૧૭/૧૧/૨૦૧૪ 
૫૫૯ ૧૪૩૯/૨૦૧૪ ૧૭/૧૧/૨૦૧૪ 
૫૬૦ ૧૪૩૧/૨૦૧૪ ૧૫/૧૨/૨૦૧૪ 
૫૬૧ ૧૪૨૧/૨૦૧૪ ૨૦/૧૨/૨૦૧૪ 
૫૬૨ ૧૪૦૩/૨૦૧૪ ૩૧/૧૨/૨૦૧૪ 
૫૬૩ ૧૪૪૮/૨૦૧૪ ૦૬/૦૧/૨૦૧૫ 
૫૬૪ ૧૪૦૭/૨૦૧૪ ૧૬/૦૧/૨૦૧૫ 
૫૬૫ ૧૪૦૮/૨૦૧૪ ૧૬/૦૧/૨૦૧૫ 
૫૬૬ ૧૪૦૯/૨૦૧૪ ૧૬/૦૧/૨૦૧૫ 
૫૬૭ ૧૪૧૦/૨૦૧૪ ૧૬/૦૧/૨૦૧૫ 
૫૬૮ ૧૪૧૬/૨૦૧૪ ૧૬/૦૧/૨૦૧૫ 
૫૬૯ ૧૪૧૭/૨૦૧૪ ૧૬/૦૧/૨૦૧૫ 
૫૭૦ ૧૪૧૯/૨૦૧૪ ૧૬/૦૧/૨૦૧૫ 
૫૭૧ ૧૪૨૫/૨૦૧૪ ૧૬/૦૧/૨૦૧૫ 
૫૭૨ ૧૪૨૬/૨૦૧૪ ૧૬/૦૧/૨૦૧૫ 
૫૭૩ ૧૪૨૭/૨૦૧૪ ૧૬/૦૧/૨૦૧૫ 
૫૭૪ ૧૪૨૮/૨૦૧૪ ૧૬/૦૧/૨૦૧૫ 
૫૭૫ ૧૪૩૭/૨૦૧૪ ૧૬/૦૧/૨૦૧૫ 
૫૭૬ ૧૪૪૨/૨૦૧૪ ૧૬/૦૧/૨૦૧૫ 
૫૭૭ ૧૪૪૯/૨૦૧૪ ૦૯/૦૩/૨૦૧૫ 
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૫૭૮ ૧૪૪૦/૨૦૧૪ ૨૪/૦૩/૨૦૧૫ 
૫૭૯ ૧૪૫૫/૨૦૧૪ ૩૦/૦૩/૨૦૧૫ 
૫૮૦ ૧૪૮૧/૨૦૧૪ ૩૧/૦૩/૨૦૧૫ 
૫૮૧ ૧૪૨૩/૨૦૧૪ ૦૧/૦૪/૨૦૧૫ 
૫૮૨ ૧૪૩૦/૨૦૧૪ ૦૧/૦૪/૨૦૧૫ 
૫૮૩ ૧૪૪૭/૨૦૧૪ ૦૧/૦૪/૨૦૧૫ 
૫૮૪ ૧૪૧૧/૨૦૧૪ ૦૧/૦૪/૨૦૧૫ 
૫૮૫ ૧૪૮૨/૨૦૧૫ ૧૯/૦૫/૨૦૧૫ 
૫૮૬ ૧૪૮૩/૨૦૧૫ ૧૯/૦૫/૨૦૧૫ 
૫૮૭ ૧૪૮૪/૨૦૧૫ ૧૯/૦૫/૨૦૧૫ 
૫૮૮ ૧૪૮૫/૨૦૧૫ ૧૯/૦૫/૨૦૧૫ 
૫૮૯ ૧૪૮૬/૨૦૧૫ ૧૯/૦૫/૨૦૧૫ 
૫૯૦ ૧૪૮૭/૨૦૧૫ ૧૯/૦૫/૨૦૧૫ 
૫૯૧ ૧૪૮૮/૨૦૧૫ ૧૯/૦૫/૨૦૧૫ 
૫૯૨ ૧૪૫૦/૨૦૧૪ ૨૧/૦૫/૨૦૧૫ 
૫૯૩ ૧૪૫૧/૨૦૧૪ ૨૧/૦૫/૨૦૧૫ 
૫૯૪ ૧૪૫૨/૨૦૧૪ ૨૧/૦૫/૨૦૧૫ 
૫૯૫ ૧૪૭૩/૨૦૧૪ ૨૮/૦૫/૨૦૧૫ 
૫૯૬ ૧૪૧૮/૨૦૧૪ ૨૯/૦૫/૨૦૧૫ 
૫૯૭ ૧૪૫૩/૨૦૧૪ ૦૩/૦૬/૨૦૧૫ 
૫૯૮ ૧૩૭૮/૨૦૧૩ ૦૧/૦૭/૨૦૧૫  
૫૯૯ ૧૩૯૭/૨૦૧૪  ૦૧/૦૭/૨૦૧૫  
૬૦૦ ૧૩૬૩/૨૦૧૩   ૦૧/૦૭/૨૦૧૫  
૬૦૧ ૧૪૯૩/૨૦૧૫   ૧૫/૦૭/૨૦૧૫  
૬૦૨ ૧૪૧૫/૨૦૧૪    ૧૫/૦૭/૨૦૧૫  
૬૦૩  ૧૪૫૭/૨૦૧૪  ૨૧/૦૭/૨૦૧૫ 
૬૦૪ ૧૩૩૯/૨૦૧૩ ૨૩/૦૭/૨૦૧૫ 
૬૦૫ ૧૪૯૦/૨૦૧૫ ૩૦/૦૭/૨૦૧૫ 
૬૦૬ ૧૪૩૩/૨૦૧૪ ૩૧/૦૭/૨૦૧૫ 
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૬૦૭ ૧૫૧૩/૨૦૧૫ ૩૧/૦૭/૨૦૧૫ 
૬૦૮ ૧૪૩૨/૨૦૧૪ ૦૩/૦૮/૨૦૧૫ 
૬૦૯ ૧૨૯૬/૨૦૧૩ ૦૩/૦૮/૨૦૧૫ 
૬૧૦ ૧૪૯૫/૨૦૧૫ ૦૪/૦૮/૨૦૧૫ 
૬૧૧ ૧૪૪૩/૨૦૧૪  ૦૪/૦૮/૨૦૧૫ 
૬૧૨ ૧૪૭૮/૨૦૧૫ ૦૪/૦૮/૨૦૧૫ 
૬૧૩ Uવય ંઅરa b#કયા ક5સ  ૧૩૦૭ અને ૧૩૧૨/૨૦૧૩  ૦૪/૦૮/૨૦૧૫  
૬૧૪ ૧૪૨૪/૨૦૧૪  ૦૪/૦૮/૨૦૧૫  
૬૧૫ ૧૪૦૫/૨૦૧૪  ૦૪/૦૮/૨૦૧૫  
૬૧૬ ૧૪૭૬/૨૦૧૫  ૦૪/૦૮/૨૦૧૫  
૬૧૭ Uવય ંઅરa b#કયા ક5સ  ૧૪૪૬/૨૦૧૪ ૧૭/૦૮/૨૦૧૫  
૬૧૮ ૧૪૫૮/૨૦૧૪  ૧૭/૦૮/૨૦૧૫  
૬૧૯ ૧૫૧૦/૨૦૧૫   ૧૮/૧૧/૨૦૧૫  
૬૨૦ ૧૫૩૪/૨૦૧૫   ૦૨/૧૨/૨૦૧૫  
૬૨૧ ૧૫૧૪/૨૦૧૫ ૦૭/૧૨/૨૦૧૫  
૬૨૨ ૧૫૦૯/૨૦૧૫ ૦૪/૦૨/૨૦૧૬  
૬૨૩ ૧૫૦૬/૨૦૧૫ ૦૪/૦૨/૨૦૧૬ 
૬૨૪ ૧૫૦૭/૨૦૧૫ ૦૪/૦૨/૨૦૧૬ 
૬૨૫ ૧૫૨૮/૨૦૧૫ ૦૮/૦૨/૨૦૧૬ 
૬૨૬ ૧૫૩૭/૨૦૧૫ ૦૮/૦૨/૨૦૧૬ 
૬૨૭ ૧૫૦૮/૨૦૧૫ ૧૦/૦૨/૨૦૧૬ 
૬૨૮ ૧૫૪૩/૨૦૧૫ ૦૯/૦૩/૨૦૧૬ 
૬૨૯ ૧૫૧૭/૨૦૧૫ ૨૩/૦૩/૨૦૧૬ 
૬૩૦ ૧૫૬૩/૨૦૧૬ ૨૯/૦૩/૨૦૧૬ 
૬૩૧ ૧૫૭૯/૨૦૧૬ ૦૯/૦૫/૨૦૧૬ 
૬૩૨ ૧૫૭૫/૨૦૧૬ ૧૭/૦૫/૨૦૧૬ 
૬૩૩ ૧૫૭૬/૨૦૧૬ ૧૭/૦૫/૨૦૧૬ 
૬૩૪ ૧૫૭૭/૨૦૧૬ ૧૭/૦૫/૨૦૧૬ 
૬૩૫ ૧૫૭૮/૨૦૧૬ ૧૭/૦૫/૨૦૧૬ 
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૬૩૬ ૧૫૮૬/૨૦૧૬ ૧૮/૦૫/૨૦૧૬ 
૬૩૭ ૧૫૮૭/૨૦૧૬ ૧૮/૦૫/૨૦૧૬ 
૬૩૮ ૧૫૬૪/૨૦૧૫ ૨૩/૦૫/૨૦૧૬  
૬૩૯ ૧૫૬૫/૨૦૧૫ ૨૪/૦૫/૨૦૧૬  
૬૪૦ ૧૫૪૭/૨૦૧૫ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬   
૬૪૧ ૧૫૪૮/૨૦૧૫  ૩૧/૦૩/૨૦૧૬   
૬૪૨ ૧૫૪૯/૨૦૧૫ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬   
૬૪૩ ૧૫૫૦/૨૦૧૫ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬   
૬૪૪ ૧૫૫૧/૨૦૧૫ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬   
૬૪૫ ૧૫૫૨/૨૦૧૫ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬   
૬૪૬ ૧૫૫૩/૨૦૧૫ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬   
૬૪૭ ૧૫૫૪/૨૦૧૫ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬   
૬૪૮ ૧૫૫૬/૨૦૧૬  ૩૧/૦૩/૨૦૧૬   
૬૪૯  ૧૫૮૧/૨૦૧૬ ૧૯/૦૫/૨૦૧૬ 
૬૫૦ ૧૫૬૨/૨૦૧૬ ૨૨/૦૬/૨૦૧૬ 

૬૫૧ ૧૫૧૨/૨૦૧૫ ૦૭/૦૭/૨૦૧૬ 

૬૫૨ ૧૫૭૦/૨૦૧૬ ૧૧/૦૭/૨૦૧૬ 

૬૫૩ ૧૫૧૫/૨૦૧૬ ૧૨/૦૭/૨૦૧૬ 

૬૫૪ ૧૫૧૬/૨૦૧૬ ૧૨/૦૭/૨૦૧૬ 

૬૫૫ ૧૫૮૦/૨૦૧૬ ૨૮/૦૭/૨૦૧૬ 

૬૫૬ ૧૫૩૧/૨૦૧૫ ૨૯/૦૭/૨૦૧૬ 

૬૫૭ ૧૫૬૭/૨૦૧૬ ૦૮/૦૯/૨૦૧૬ 

૬૫૮ ૧૪૫૯/૨૦૧૪ ૨૦/૦૯/૨૦૧૬ 

૬૫૯ ૧૫૨૫/૨૦૧૫ ૨૧/૦૯/૨૦૧૬ 

૬૬૦ ૧૫૯૮/૨૦૧૬ ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ 

૬૬૧ OPયમ અજQ ૧૬૦૯/૨૦૧૬ ૦૭/૧૧/૨૦૧૬ 

૬૬૨ ૧૫૩૩/૨૦૧૫ ૩૧/૧૨/૨૦૧૬ 

૬૬૩ ૧૫૧૮/૨૦૧૫ ૩૧/૧૨/૨૦૧૬ 

૬૬૪ OPયમ અજQ ૧૫૪૨/૨૦૧૫ ૩૧/૧૨/૨૦૧૬ 

૬૬૫ ૧૫૩૬/૨૦૧૫ ૩૧/૧૨/૨૦૧૬ 
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૬૬૬ ૧૬૩૨/૨૦૧૬ ૦૩/૦૧/૨૦૧૭ 

૬૬૭ ૧૬૩૦/૨૦૧૬ ૨૭/૦૨/૨૦૧૭ 

૬૬૮ ૧૬૪૫/૨૦૧૭ ૧૮/૦૪/૨૦૧૭ 

૬૬૯ ૧૬૪૬/૨૦૧૭ ૧૮/૦૪/૨૦૧૭ 

૬૭૦ ૧૬૩૬/૨૦૧૭ ૨૪/૦૪/૨૦૧૭ 

૬૭૧ ૧૬૩૫/૨૦૧૭ ૨૭/૦૪/૨૦૧૭ 

૬૭૨ ૧૬૪૯/૨૦૧૭ ૦૩/૦૫/૨૦૧૭ 

૬૭૩ ૧૬૩૪/૨૦૧૭ ૦૩/૦૫/૨૦૧૭ 

૬૭૪ ૧૪૭૨/૨૦૧૪ ૦૮/૦૫/૨૦૧૭ 

૬૭૫ ૧૬૫૧/૨૦૧૭ ૨૬/૦૫/૨૦૧૭ 

૬૭૬ ૧૫૯૦/૨૦૧૬ ૩૧/૦૫/૨૦૧૭ 

૬૭૭ ૧૫૮૯/૨૦૧૬ ૩૧/૦૫/૨૦૧૭ 

૬૭૮ ૧૫૮૮/૨૦૧૬ ૩૧/૦૫/૨૦૧૭ 

૬૭૯ ૧૫૮૫/૨૦૧૬ ૩૧/૦૫/૨૦૧૭ 

૬૮૦ ૧૫૮૪/૨૦૧૬ ૩૧/૦૫/૨૦૧૭ 

૬૮૧ ૧૬૧૯/૨૦૧૬ ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ 

૬૮૨ ૧૬૨૦/૨૦૧૬ ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ 

૬૮૩ ૧૬૨૧/૨૦૧૬ ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ 

૬૮૪ ૧૬૨૨/૨૦૧૬ ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ 

૬૮૫ ૧૬૨૩/૨૦૧૬ ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ 

૬૮૬ ૧૬૨૪/૨૦૧૬ ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ 

૬૮૭ ૧૬૨૫/૨૦૧૬ ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ 

૬૮૮ ૧૬૩૧/૨૦૧૬ ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ 

૬૮૯ ૧૬૨૬/૨૦૧૭/૧૮ ૦૯/૦૬/૨૦૧૭ 

૬૯૦ ૧૬૨૭/૨૦૧૭/૧૮ ૦૯/૦૬/૨૦૧૭ 

૬૯૧ ૧૬૨૮/૨૦૧૭/૧૮ ૦૯/૦૬/૨૦૧૭ 

૬૯૨ ૧૬૨૯/૨૦૧૭/૧૮ ૦૫/૦૪/૨૦૧૮ 

૬૯૩ ૧૬૩૮/૨૦૧૭/૧૮ ૩૦/૦૬/૨૦૧૭ 

૬૯૪ ૧૬૩૯/૨૦૧૭/૧૮ ૩૦/૦૬/૨૦૧૭ 

૬૯૫ ૧૬૯૧/૨૦૧૭/૧૮ ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ 

૬૯૬ ૧૬૯૨/૨૦૧૭/૧૮ ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ 
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૬૯૭ ૧૬૯૩/૨૦૧૭/૧૮ ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ 

૬૯૮ ૧૬૯૪/૨૦૧૭/૧૮ ૦૪/૦૪/૨૦૧૮ 

૬૯૯ ૧૬૯૫/૨૦૧૭/૧૮ ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ 

૭૦૦ ૧૬૯૬/૨૦૧૭/૧૮ ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ 

૭૦૧ ૧૬૯૭/૨૦૧૭/૧૮ ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ 

૭૦૨ ૧૬૯૮/૨૦૧૭/૧૮ ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ 

૭૦૩ ૧૬૯૯/૨૦૧૭/૧૮ ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ 

૭૦૪ ૧૭૦૦/૨૦૧૭/૧૮ ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ 

૭૦૫ ૧૭૦૧/૨૦૧૭/૧૮ ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ 

૭૦૬ ૧૭૦૨/૨૦૧૭/૧૮ ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ 

૭૦૭ ૧૬૬૪/૨૦૧૭ ૧૧/૦૮/૨૦૧૭ 

૭૦૮ ૧૬૬૫/૨૦૧૭ ૧૨/૧૦/૨૦૧૭ 

૭૦૯ ૧૬૬૬/૨૦૧૭ ૧૧/૦૮/૨૦૧૭ 

૭૧૦ ૧૬૬૮/૨૦૧૭ ૧૧/૦૮/૨૦૧૭ 

૭૧૧ ૧૬૬૯/૨૦૧૭ ૧૧/૦૮/૨૦૧૭ 

૭૧૨ ૧૬૭૦/૨૦૧૭ ૧૧/૦૮/૨૦૧૭ 

૭૧૩ ૧૬૭૧/૨૦૧૭ ૧૧/૦૮/૨૦૧૭ 

૭૧૪ ૧૬૭૩/૨૦૧૭ ૦૪/૦૯/૨૦૧૭ 

૭૧૫ ૧૬૭૪/૨૦૧૭ ૦૪/૦૯/૨૦૧૭ 

૭૧૬ 

RરPS ુિપRટશન ૧૫૬૮/૨૦૧૬, ૧૫૭૨/૨૦૧૬, 

૧૫૭૨/૨૦૧૬ અને ૧૫૭૪/૨૦૧૬ ૦૮/૦૬/૨૦૧૭ 

૭૧૭ RરPS ુિપRટશન ૧૬૫૨/૨૦૧૭ ૦૮/૦૬/૨૦૧૭ 

૭૧૮ ૧૫૯૨/૨૦૧૬ ૧૫/૦૬/૨૦૧૭ 

૭૧૯ ૧૫૯૩/૨૦૧૬ ૧૫/૦૬/૨૦૧૭ 

૭૨૦ ૧૫૯૪/૨૦૧૬ ૧૫/૦૬/૨૦૧૭ 

૭૨૧ ૧૫૯૫/૨૦૧૬ ૧૫/૦૬/૨૦૧૭ 

૭૨૨ ૧૫૯૧/૨૦૧૬ ૧૫/૦૬/૨૦૧૭ 

૭૨૩ ૧૬૫૦/૨૦૧૬ ૧૯/૦૬/૨૦૧૭ 

૭૨૪ ૧૬૪૮/૨૦૧૭ ૦૩/૦૮/૨૦૧૭ 

૭૨૫ ૧૫૬૧/૨૦૧૬ ૦૯/૦૮/૨૦૧૭ 

૭૨૬ ૧૬૦૦/૨૦૧૬ ૧૧/૦૮/૨૦૧૭ 
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૭૨૭ ૧૬૬૪,૧૬૬૯ & ૧૬૭૦/૨૦૧૭ ૧૧/૦૮/૨૦૧૭ 

૭૨૮ ૧૬૬૬,૧૬૬૮ & ૧૬૭૧/૨૦૧૭ ૧૧/૦૮/૨૦૧૭ 

૭૨૯ ૧૫૫૮/૨૦૧૬ ૦૮/૦૯/૨૦૧૭ 

૭૩૦ ૧૬૪૭/૨૦૧૭ ૦૫/૦૯/૨૦૧૭ 

૭૩૧ ૧૬૭૩/૨૦૧૭ ૦૪/૦૯/૨૦૧૭ 

૭૩૨ ૧૬૭૪/૨૦૧૭ ૦૪/૦૯/૨૦૧૭ 

૭૩૩ ૧૫૪૫/૨૦૧૫ ૦૬/૧૦/૨૦૧૭ 

૭૩૪ ૧૬૮૨/૨૦૧૭ ૦૬/૧૦/૨૦૧૭ 

૭૩૫ ૧૬૬૫/૨૦૧૭ ૧૨/૧૦/૨૦૧૭ 

૭૩૬ ૧૬૮૩/૨૦૧૭ ૧૩/૧૦/૨૦૧૭ 

૭૧૬ 

RરPS ુિપRટશન ૧૫૬૮/૨૦૧૬, ૧૫૭૨/૨૦૧૬, 

૧૫૭૨/૨૦૧૬ અને ૧૫૭૪/૨૦૧૬ ૦૮/૦૬/૨૦૧૭ 

૭૧૭ RરPS ુિપRટશન ૧૬૫૨/૨૦૧૭ ૦૮/૦૬/૨૦૧૭ 

૭૧૮ ૧૫૯૨/૨૦૧૬ ૧૫/૦૬/૨૦૧૭ 

૭૧૯ ૧૫૯૩/૨૦૧૬ ૧૫/૦૬/૨૦૧૭ 

૭૨૦ ૧૫૯૪/૨૦૧૬ ૧૫/૦૬/૨૦૧૭ 

૭૨૧ ૧૫૯૫/૨૦૧૬ ૧૫/૦૬/૨૦૧૭ 

૭૨૨ ૧૫૯૧/૨૦૧૬ ૧૫/૦૬/૨૦૧૭ 

૭૨૩ ૧૬૫૦/૨૦૧૬ ૧૯/૦૬/૨૦૧૭ 

૭૨૪ ૧૬૪૮/૨૦૧૭ ૦૩/૦૮/૨૦૧૭ 

૭૨૫ ૧૫૬૧/૨૦૧૬ ૦૯/૦૮/૨૦૧૭ 

૭૨૬ ૧૬૦૦/૨૦૧૬ ૧૧/૦૮/૨૦૧૭ 

૭૨૭ ૧૬૬૪,૧૬૬૯ & ૧૬૭૦/૨૦૧૭ ૧૧/૦૮/૨૦૧૭ 

૭૨૮ ૧૬૬૬,૧૬૬૮ & ૧૬૭૧/૨૦૧૭ ૧૧/૦૮/૨૦૧૭ 

૭૨૯ ૧૬૭૩/૨૦૧૭ ૦૪/૦૯/૨૦૧૭ 

૭૩૦ ૧૬૭૪/૨૦૧૭ ૦૪/૦૯/૨૦૧૭ 

૭૩૧ ૧૬૪૭/૨૦૧૭ ૦૫/૦૯/૨૦૧૭ 

૭૩૨ ૧૫૫૮/૨૦૧૬ ૦૮/૦૯/૨૦૧૭ 

૭૩૩ ૧૬૧૪/૨૦૧૬ ૨૮/૦૯/૨૦૧૭ 

૭૩૪ ૧૫૪૫/૨૦૧૫ ૦૬/૧૦/૨૦૧૭ 

૭૩૫ ૧૬૮૨/૨૦૧૭ ૦૬/૧૦/૨૦૧૭ 
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૭૩૬ ૧૬૬૫/૨૦૧૭ ૧૨/૧૦/૨૦૧૭ 

૭૩૭ ૧૬૮૩/૨૦૧૭ ૧૩/૧૦/૨૦૧૭ 

૭૩૮ (ઓુ/મોટો િપRટશન ૧૬૫૪/૨૦૧૭ ૨૩/૧૦/૨૦૧૭ 

૭૩૯ ૧૫૪૫/૨૦૧૫ ૨૫/૧૦/૨૦૧૭ 

૭૪૦ ૧૫૮૩/૨૦૧૬ ૨૫/૧૦/૨૦૧૭ 

૭૪૧ ૧૬૩૩/૨૦૧૬ ૦૩/૧૧/૨૦૧૭ 

૭૪૨ ૧૬૪૦/૨૦૧૭ ૧૦/૧૧/૨૦૧૭ 

૭૪૩ ૧૬૮૪/૨૦૧૭ ૦૧/૧૨/૨૦૧૭ 

૭૪૪ ૧૬૮૧/૨૦૧૭ ૦૨/૦૧/૨૦૧૮ 

૭૪૫ ૧૬૮૭/૨૦૧૭ ૦૩/૦૧/૨૦૧૮ 

૭૪૬ ૧૭૦૩/૨૦૧૮ ૦૨/૦૨/૨૦૧૮ 

૭૪૭ ઓડ1ર ટ?ર8 (TERI) ૦૯/૦૨/૨૦૧૮ 

૭૪૮ ૧૭૦૯/૨૦૧૮ ૧૫/૦૩/૨૦૧૮ 

૭૪૯ ૧૭૦૬/૨૦૧૮ ૧૫/૦૩/૨૦૧૮ 

૭૫૦ ૧૭૦૭/૨૦૧૮ ૧૫/૦૩/૨૦૧૮ 

૭૫૧ ૧૭૧૧/૨૦૧૮ ૨૧/૦૪/૨૦૧૮ 

૭૫૨ ૧૦૨૪/૨૦૧૦ અને આઇએ ૮/૨૦૧૬ ૦૭/૦૫/૨૦૧૮ 

૭૫૩ ૧૬૧૭/૨૦૧૭ ૦૭/૦૫/૨૦૧૮ 

૭૫૪ ૧૭૧૪/૨૦૧૮ ૧૮/૦૫/૨૦૧૮ 

૭૫૫ ૧૬૧૦/૨૦૧૬ ૩૦/૦૫/૨૦૧૮ 

૭૫૬ ૧૭૦૫/૨૦૧૮ ૩૧/૦૫/૨૦૧૮ 

૭૫૭ ૧૭૧૫/૨૦૧૮ ૦૭/૦૬/૨૦૧૮ 

૭૫૮ RરPS ુિપટ8શન ન ં૧૫૨૩/૨૦૧૫  ૦૭/૦૬/૨૦૧૮  
૭૫૯ ૧૬૦૫/૨૦૧૬  ૦૮/૦૬/૨૦૧૮ 

૭૬૦ RરPS ુિપટ8શન ન ં૧૫૧૯/૨૦૧૫  ૦૮/૦૬/૨૦૧૮ 

૭૬૧ ૧૬૫૯/૨૦૧૭  ૦૮/૦૬/૨૦૧૮  
૭૬૨ ૧૬૬૭/૨૦૧૭  ૦૮/૦૬/૨૦૧૮ 

૭૬૩ ૧૬૮૫/૨૦૧૭  ૧૮/૦૬/૨૦૧૮ 

૭૬૪ ૧૬૬૩/૨૦૧૭  ૨૫/૦૭/૨૦૧૮ 

૭૬૫ ૧૬૬૨/૨૦૧૭  ૨૫/૦૭/૨૦૧૮ 

૭૬૬ ૧૬૬૧/૨૦૧૭   ૨૫/૦૭/૨૦૧૮ 



46 | P a g e 06/07/2021 14:42:25 

૭૬૭ RરPS ુિપટ8શન ન ં૧૬૦૭/૨૦૧૬ ૩૧/૦૭/૨૦૧૮  

૭૬૮ 

૧૨૪૪/૨૦૧૨ & આઇએ ન ં૩/૨૦૧૪, ૭/૨૦૧૬ & 
૧૩/૨૦૧૬    

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૭૬૯ ૧૬૦૩/૨૦૧૬  ૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૭૭૦ RરPS ુિપટ8શન ન ં૧૫૪૦/૨૦૧૫  ૧૦/૦૮/૨૦૧૮ 

૭૭૧ ૧૫૨૨/૨૦૧૫     ૧૦/૦૮/૨૦૧૮ 

૭૭૨ ૧૫૯૭/૨૦૧૬  ૨૧/૦૮/૨૦૧૮ 

૭૭૩ ૧૬૦૬/૨૦૧૬  ૨૯/૦૯/૨૦૧૮ 

૭૭૪ ૧૪૭૭/૨૦૧૫ & આઇએ ન ં૨/૨૦૧૬, ૧૧/૨૦૧૭  ૨૯/૦૯/૨૦૧૮ 
૭૭૫ ૧૬૭૬/૨૦૧૭ & આઇએ ન ં૧૭ /૨૦૧૭  ૦૧/૧૦/૨૦૧૮ 
૭૭૬ ૧૬૭૮/૨૦૧૭ ૦૧/૧૦/૨૦૧૮ 
૭૭૭ ૧૬૭૯/૨૦૧૭ ૦૧/૧૦/૨૦૧૮ 
૭૭૮ ૧૫૯૬/૨૦૧૬  ૨૦/૧૦/૨૦૧૮  
૭૭૯ ૧૭૪૩/૨૦૧૮  ૨૩/૧૦/૨૦૧૮  
૭૮૦ ૧૭૨૯/૨૦૧૮  ૨૯/૧૦/૨૦૧૮ 
૭૮૧ ૧૭૩૧/૨૦૧૮ & આઇએ ન ં૪ /૨૦૧૮ & ૫/૨૦૧૮  ૦૫/૧૧/૨૦૧૮  
૭૮૨ ૧૭૪૫/૨૦૧૮   ૨૦/૧૧/૨૦૧૮  
૭૮૩ ૧૭૪૪/૨૦૧૮   ૨૦/૧૧/૨૦૧૮  
૭૮૪ ૧૭૫૫/૨૦૧૮   ૨૯/૧૧/૨૦૧૮  
૭૮૫ ૧૫૨૯/૨૦૧૫  ૦૭/૧૨/૨૦૧૮  
૭૮૬ ૧૬૦૮/૨૦૧૬  ૦૭/૧૨/૨૦૧૮ 
૭૮૭ ૧૭૪૬/૨૦૧૮  ૦૧/૦૧/૨૦૧૯  
૭૮૮ (ઓુ/મોટો ૧૪૪૨/૨૦૧૪*    ૦૨/૦૧/૨૦૧૯  
૭૮૯ ૧૬૫૫/૨૦૧૭  ૦૮/૦૧/૨૦૧૯  
૭૯૦ ૧૪૩૭/૨૦૧૪*   ૦૮/૦૧/૨૦૧૯  
૭૯૧ ૧૭૩૭/૨૦૧૮  ૨૫/૦૧/૨૦૧૯  
૭૯૨ RરPS ુિપટ8શન ન ં૧૭૭૫/૨૦૧૯ ૨૬/૦૨/૨૦૧૯  
૭૯૩ ૧૭૯૧/૨૦૧૯  ૨૯/૦૫/૨૦૧૯  
૭૯૪ ૧૬૧૬/૨૦૧૬  ૨૩/૦૫/૨૦૧૯  
૭૯૫ ૧૭૩૨/૨૦૧૮  ૧૬/૦૫/૨૦૧૯  
૭૯૬ ૧૭૮૪/૨૦૧૯  ૧૬/૦૫/૨૦૧૯ 
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૭૯૭ ૧૭૧૬/૨૦૧૮  ૦૯/૦૫/૨૦૧૯  
૭૯૮ ૧૭૧૭/૨૦૧૮  ૦૯/૦૫/૨૦૧૯  
૭૯૯ ૧૭૧૮/૨૦૧૮  ૦૯/૦૫/૨૦૧૯  
૮૦૦ ૧૭૧૯/૨૦૧૮  ૦૯/૦૫/૨૦૧૯  
૮૦૧ ૧૭૨૦/૨૦૧૮  ૦૯/૦૫/૨૦૧૯  
૮૦૨ ૧૭૨૮/૨૦૧૮  ૦૯/૦૫/૨૦૧૯ 
૮૦૩  અમલ અર; (EP)	૦૧/૨૦૨૦  ૧૬/૦૫/૨૦૧૯  
૮૦૪ ૧૬૮૯/૨૦૧૭ ૦૬/૦૫/૨૦૧૯  
૮૦૫ ૯૭૨/૨૦૦૯  ૨૭/૧૨/૨૦૧૯  
૮૦૬ ૧૩૨૨/૨૦૧૩  ૧૯/૦૬/૨૦૧૯ 

૮૦૭ 
૧૩૮૯/૨૦૧૪, દાવા દરિમયાન કરાયેલી અર; (IA)	ન ં
૦૧/૨૦૧૪  ૧૯/૦૮/૨૦૧૯  

૮૦૮  ૧૪૦૪/૨૦૧૪  ૨૭/૦૨/૨૦૧૯  
૮૦૯  ૧૪૦૫/૨૦૧૪  ૦૭/૧૨/૨૦૧૯  
૮૧૦ ૧૪૧૮/૨૦૧૪  ૨૧/૧૨/૨૦૧૯  
૮૧૧ ૧૪૫૪/૨૦૧૪  ૦૨/૦૯/૨૦૨૦  
૮૧૨ ૧૪૭૫/૨૦૧૫ ૨૭/૦૯/૨૦૧૯  

૮૧૩ 
દાવા દરિમયાન કરાયેલી અર; (IA)	ન ં૦૪/૨૦૧૬, 
૧૪૮૯/૨૦૧૫  ૨૬/૦૯/૨૦૧૯   

૮૧૪ ૧૪૯૨/૨૦૧૫  ૨૬/૦૯/૨૦૧૯ 

૮૧૫ ૧૫૨૧/૨૦૧૫  ૨૦/૧૨/૨૦૧૯  

૮૧૬ 

૧૭૨૭/૨૦૧૮ અને દાવા દરિમયાન કરાયેલી અર; 
(IA)	ન ં૦૫/૨૦૧૯ ૨૨/૧૧/૨૦૧૯ 

૮૧૭ ૧૫૨૯/૨૦૧૫  ૨૬/૧૨/૨૦૧૯  

૮૧૮ 

(ધુારા આદ?શ તા/:૨૬/૧૨/૨૦૧૯ પીટ8શન ન ં
૧૫૨૯/૨૦૧૫  ૨૭/૧૨/૨૦૧૯  

૮૧૯ 

૧૫૩૨/૨૦૧૫, દાવા દરિમયાન કરાયેલી અર; (IA)	ન ં
૦૭/૨૦૧૭, ૧૨/૨૦૧૭ અને ૨૧/૨૦૧૭ ૨૮/૦૨/૨૦૧૯  

૮૨૦ ૧૫૩૫/૨૦૧૫  ૨૩/૧૨/૨૦૧૯  

૮૨૧ RરPS ુપીટ8શન ન ં: ૧૫૩૯/૨૦૧૫  ૨૩/૧૨/૨૦૧૯ 

૮૨૨ પીટ8શન ન ં૧૫૫૪/૨૦૧૫નો આ[ષુ]ંગક આદ?શ ૧૯/૦૬/૨૦૧૯  
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૮૨૩ ૧૫૫૯/૨૦૧૬  ૧૮/૦૭/૨૦૧૯ 

૮૨૪ ૧૫૬૬/૨૦૧૬  ૨૧/૧૨/૨૦૧૯  

૮૨૫ ૧૫૬૯/૨૦૧૬  ૨૪/૧૨/૨૦૧૯ 

૮૨૬ ૧૫૮૨/૨૦૧૬  ૦૬/૦૮/૨૦૧૯  

૮૨૭ ૧૫૯૯/૨૦૧૬  ૨૭/૧૨/૨૦૧૯ 

૮૨૮ ૧૬૦૨/૨૦૧૬  ૨૪/૧૨/૨૦૧૯ 

૮૨૯ ૧૬૦૪/૨૦૧૬  ૨૬/૧૨/૨૦૧૯ 

૮૩૦ ૧૬૧૫/૨૦૧૬  ૨૬/૧૨/૨૦૧૯ 

૮૩૧ (ઓુ/મોટો પીટ8શન ન ં૧૬૩૭/૨૦૧૭  ૨૬/૧૨/૨૦૧૯  

૮૩૨ 

૧૬૪૧/૨૦૧૭ દાવા દરિમયાન કરાયેલી અર; (IA)	ન ં
૧૫/૨૦૧૭  

૮૩૩ ૧૬૪૨/૨૦૧૭ ૦૯/૦૯/૨૦૧૯  

૮૩૪ 

૧૬૪૩/૨૦૧૭ દાવા દરિમયાન કરાયેલી અર; (IA)	ન ં
૧૦/૨૦૧૭ ૨૩/૧૨/૨૦૧૯  

૮૩૫ ૧૬૫૮/૨૦૧૭ ૨૬/૦૮/૨૦૧૯  

૮૩૬ ૧૬૬૦/૨૦૧૯  ૧૯/૦૬/૨૦૧૯ 

૮૩૭ ૧૬૭૭/૨૦૧૭ ૨૭/૦૫/૨૦૨૦ 

૮૩૮ 

૧૬૮૦/૨૦૧૭ દાવા દરિમયાન કરાયેલી અર; (IA)	ન ં
૧૬/૨૦૧૭ ૨૩/૧૨/૨૦૧૯  

૮૩૯ ૧૬૮૮/૨૦૧૭ ૦૬/૦૫/૨૦૨૦ 

૮૪૦ ૧૬૯૦/૨૦૧૭ ૧૪/૦૫/૨૦૨૦  

૮૪૧ ૧૭૧૨/૨૦૧૮ ૦૯/૦૩/૨૦૨૦  

૮૪૨ 

૧૭૨૫/૨૦૧૮ દાવા દરિમયાન કરાયેલી અર; (IA)	ન ં
૦૪/૨૦૧૯  ૧૮/૧૨/૨૦૧૯  

૮૪૩ 

૧૭૨૬/૨૦૧૮ દાવા દરિમયાન કરાયેલી અર; (IA)	ન ં
૦૩/૨૦૧૯ ૨૪/૧૨/૨૦૧૯ 

૮૪૪ ૧૭૩૩/૨૦૧૮ ૦૪/૦૭/૨૦૧૯  

૮૪૫ ૧૭૩૪/૨૦૧૮ ૦૫/૦૯/૨૦૧૯ 

૮૪૬ ૧૭૩૫/૨૦૧૭, ૧૭૩૬/૨૦૧૭, ૧૫/૧૦/૨૦૧૯ 

૮૪૭ ૧૭૪૮/૨૦૧૮ ૦૫/૦૩/૨૦૨૦  
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૮૪૮ ૧૭૫૦/૨૦૧૮ ૨૭/૦૯/૨૦૧૯  

૮૪૯ RરPS ુપીટ8શન ન ં૧૭૫૩/૨૦૧૮ ૦૪/૦૭/૨૦૧૯  

૮૫૦ ૧૭૬૭/૨૦૧૮ ૦૫/૦૩/૨૦૨૦  

૮૫૧ ૧૭૬૮/૨૦૧૮ ૧૯/૦૬/૨૦૧૯ 

૮૫૨ ૧૭૭૬/૨૦૧૯ ૨૭/૧૨/૨૦૧૯ 

૮૫૩ ૧૭૮૬/૨૦૧૯  ૨૬/૧૨/૨૦૧૯  

૮૫૪ ૧૭૮૭/૨૦૧૯ ૧૯/૦૬/૨૦૧૯  

૮૫૫ ૧૭૯૦/૨૦૧૯  ૧૫/૦૬/૨૦૧૯  

૮૫૬ ૧૭૯૩/૨૦૧૯  ૨૫/૦૬/૨૦૧૯  

૮૫૭ ૧૭૯૪/૨૦૧૯  ૦૫/૦૮/૨૦૧૯  

૮૫૮ ૧૭૯૪/૨૦૧૯  ૦૯/૧૦/૨૦૧૯  

૮૫૯ #રcY ુપીટ8શન ન ં૧૭૯૭/૨૦૧૯  ૦૮/૦૭/૨૦૧૯  

૮૬૦ ૧૮૦૦/૨૦૧૯  ૧૫/૦૭/૨૦૧૯  

૮૬૧ ૧૮૦૨/૨૦૧૯  ૦૮/૦૮/૨૦૧૯  

૮૬૨ ૧૮૦૩/૨૦૧૯  ૧૭/૦૭/૨૦૧૯ 

૮૬૩ ૧૮૦૪/૨૦૧૯  ૨૨/૦૭/૨૦૧૯ 

૮૬૪ ૧૮૦૭/૨૦૧૯  ૨૭/૦૪/૨૦૨૦  

૮૬૫ ૧૮૧૮/૨૦૧૯  ૨૩/૧૦/૨૦૧૯ 

૮૬૬ ૧૮૧૯/૨૦૧૯  ૨૩/૧૦/૨૦૧૯  

૮૬૭ ૧૮૨૧/૨૦૧૯  ૧૬/૧૨/૨૦૧૯  

૮૬૮ ૧૮૨૫/૨૦૧૯  ૧૭/૧૨/૨૦૧૯  

૮૬૯ ૧૮૨૭/૨૦૧૯  ૧૮/૦૧/૨૦૨૦  

૮૭૦ ૧૮૨૯/૨૦૧૯  ૦૭/૦૭/૨૦૨૦  

૮૭૧ ૧૮૪૮/૨૦૧૯  ૧૩/૦૧/૨૦૨૦  

૮૭૨ ૧૮૪૯/૨૦૧૯  ૦૭/૦૧/૨૦૨૦  

૮૭૩ ૧૮૬૦/૨૦૨૦  ૧૯/૦૫/૨૦૨૦  

૮૭૪ ૧૪૫૪/૨૦૧૪  ૦૨/૦૬/૨૦૨૦ 

૮૭૫  

૧૬૫૩/૨૦૧૭, દાવા દરિમયાન કરાયેલી અર; (IA)	ન ં
૧૦/૨૦૧૭  ૦૬/૦૩/૨૦૨૦  
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૮૭૬  ૧૫૪૧/૨૦૧૫  ૧૯/૧૨/૨૦૧૯  

૮૭૭ ૧૭૨૭/૨૦૧૮  ૨૨/૧૧/૨૦૧૯  

૮૭૮  ૧૭૫૬/૨૦૧૮ ૨૪/૦૪/૨૦૧૯ 
૮૭૯  ૧૭૫૭/૨૦૧૮ ૨૪/૦૪/૨૦૧૯ 
૮૮૦  ૧૭૫૮/૨૦૧૮ ૨૪/૦૪/૨૦૧૯ 
૮૮૧  ૧૭૫૯/૨૦૧૮ ૨૪/૦૪/૨૦૧૯ 
૮૮૨  ૧૭૬૦/૨૦૧૮ ૨૪/૦૪/૨૦૧૯ 
૮૮૩  ૧૭૬૧/૨૦૧૮ ૨૪/૦૪/૨૦૧૯ 
૮૮૪ ૧૭૬૨/૨૦૧૮ ૨૪/૦૪/૨૦૧૯ 
૮૮૫  ૧૭૬૩/૨૦૧૮ ૨૪/૦૪/૨૦૧૯ 
૮૮૬ ૧૭૬૪/૨૦૧૮ ૨૪/૦૪/૨૦૧૯ 
૮૮૭ ૧૭૬૫/૨૦૧૮ ૨૪/૦૪/૨૦૧૯ 
૮૮૮ ૧૭૬૬/૨૦૧૮ ૧૭/૦૭/૨૦૧૯ 
૮૮૯ ૧૭૭૨/૨૦૧૮ ૩૦/૦૭/૨૦૧૯ 
૮૯૦ ૧૭૭૭/૨૦૧૯ ૩૧/૦૭/૨૦૧૯ 
૮૯૧ ૧૭૭૮/૨૦૧૯ ૩૧/૦૭/૨૦૧૯ 
૮૯૨ પીટ8શન ન ં૧૫૫૧/૨૦૧૫નો આ[ષુ]ંગક આદ?શ  ૧૯/૦૮/૨૦૧૯ 
૮૯૩ ૧૮૧૨/૨૦૧૯ ૨૭/૦૯/૨૦૧૯ 
૮૯૪ ૧૮૧૩/૨૦૧૯ ૦૭/૧૧/૨૦૧૯ 
૮૯૫ ૧૮૩૬/૨૦૧૯ ૨૬/૦૩/૨૦૨૦ 
૮૯૬ ૧૮૩૭/૨૦૧૯ ૨૬/૦૩/૨૦૨૦ 
૮૯૭ ૧૮૩૮/૨૦૧૯ ૨૬/૦૩/૨૦૨૦ 
૮૯૮ ૧૮૩૯/૨૦૧૯ ૩૧/૦૩/૨૦૨૦ 
૮૯૯ ૧૮૪૦/૨૦૧૯ ૩૧/૦૩/૨૦૨૦ 
૯૦૦ ૧૮૪૧/૨૦૧૯ ૩૧/૦૩/૨૦૨૦ 
૯૦૧ ૧૮૪૨/૨૦૧૯ ૩૧/૦૩/૨૦૨૦ 
૯૦૨ ૧૮૪૩/૨૦૧૯ ૩૧/૦૩/૨૦૨૦ 
૯૦૩ ૧૮૪૪/૨૦૧૯ ૩૧/૦૩/૨૦૨૦ 
૯૦૪ ૧૮૪૫/૨૦૧૯ ૩૧/૦૩/૨૦૨૦ 
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૯૦૫  ૧૮૪૬/૨૦૧૯ ૩૧/૦૩/૨૦૨૦ 
૯૦૬  ૧૮૫૦/૨૦૧૯ ૦૩/૦૪/૨૦૨૦ 
૯૦૭  ૧૮૫૩/૨૦૨૦ ૦૪/૦૪/૨૦૨૦ 
૯૦૮  ૧૮૦૯/૨૦૧૯ ૦૧/૦૭/૨૦૨૦  
૯૦૯  પીટ8શન ન ં૧૬૨૭/૨૦૧૬નો આ[ષુ]ંગક આદ?શ ૦૫/૦૯/૨૦૨૦  
૯૧૦ પીટ8શન ન ં૧૬૨૮/૨૦૧૬નો આ[ષુ]ંગક આદ?શ ૦૫/૦૯/૨૦૨૦  
૯૧૧  પીટ8શન ન ં૧૬૨૯/૨૦૧૬નો આ[ષુ]ંગક આદ?શ ૦૫/૦૯/૨૦૨૦  
૯૧૨  ૧૮૧૦ અને ૧૮૧૧/૨૦૧૯ ૨૯/૦૯/૨૦૨૦  
૯૧૩  ૧૮૫૧/૨૦૨૦  ૦૯/૧૦/૨૦૨૦   
૯૧૪  Qઓુ/મોટો આદ5શ ન ં૭/૨૦૨૦  ૨૩/૧૨/૨૦૨૦  
૯૧૫  ૧૯૦૦/૨૦૨૦ ૨૯/૦૧/૨૦૨૧ 
૯૧૬  ૧૯૦૫/૨૦૨૦ ૨૬/૦૨/૨૦૨૧  
૯૧૭  ૧૯૦૬/૨૦૨૦ ૨૯/૦૧/૨૦૨૧  
૯૧૮  ૧૯૦૮/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ 
૯૧૯  ૧૯૦૯/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ 
૯૨૦  ૧૯૧૦/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ 
૯૨૧ ૧૯૧૧/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ 
૯૨૨   ૧૯૧૨/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ 
૯૨૩   ૧૯૧૩/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ 
૯૨૪   ૧૯૧૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ 
૯૨૫   ૧૯૨૩/૨૦૨૧  ૧૨/૧૦/૨૦૨૦  
૯૨૬   ૧૯૨૫/૨૦૨૧  ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ 
૯૨૭   ૧૯૨૬/૨૦૨૧  ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ 
૯૨૮   ૧૯૨૭/૨૦૨૧  ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ 
૯૨૯  ૧૯૨૮/૨૦૨૧  ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ 
૯૩૦  ૧૯૨૯/૨૦૨૧  ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ 
૯૩૧   ૧૯૨૪/૨૦૨૧  ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ 
૯૩૨   ૧૯૩૪/૨૦૨૧  ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ 
૯૩૩   ૧૯૩૭/૨૦૨૧  ૦૩/૦૫/૨૦૨૧ 
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Sr.No. License Application Date of Order 

૯૩૪  ૧૯૫૪/૨૦૨૧  ૨૫/૦૩/૨૦૨૧ 
૯૩૫  ૧૯૫૯/૨૦૨૧  ૧૨/૦૫/૨૦૨૧ 
૯૩૬   ૧૯૬૩/૨૦૨૧  ૧૩/૦૫/૨૦૨૧ 
૯૩૭   ૧૭૨૧/૨૦૧૮ ૦૨/૦૬/૨૦૨૦ 

૯૩૮   ૧૪૫૪/૨૦૧૪ ૦૨/૦૬/૨૦૨૦ 

૯૩૯   ૧૮૨૪/૨૦૧૯ ૦૪/૦૬/૨૦૨૦ 

૯૪૦ Qઓુ મોLુ પીટ8શન ન ં૧૭૧૩/૨૦૧૮ ૦૯/૦૬/૨૦૨૦ 

૯૪૧  ૧૭૭૦/૨૦૧૮ ૦૪/૦૭/૨૦૨૦ 
૯૪૨  ૧૮૨૯/૨૦૧૯ ૦૭/૦૭/૨૦૨૦ 

૯૪૩  ૧૭૮૦/૨૦૨૦ ૦૭/૦૭/૨૦૨૦ 

૯૪૪  ૧૮૬૧/૨૦૨૦ ૦૮/૦૭/૨૦૨૦ 
૯૪૫  ૧૮૭૪/૨૦૨૦ ૨૦/૦૭/૨૦૨૦ 
૯૪૬  ૧૭૪૦/૨૦૧૮ ૨૨/૦૭/૨૦૨૦ 
૯૪૭  ૧૭૨૨/૨૦૧૮ ૨૨/૦૭/૨૦૨ 
૯૪૮  ૧૭૮૫/૨૦૧૮ ૩૧/૦૮/૨૦૨૦ 

૯૪૯  ૧૭૫૪/૨૦૧૮ ૦૭/૧૦/૨૦૨૦ 
૯૫૦ Qઓુ મોLુ પીટ8શન ન ં૧૮૭૨/૨૦૨૦  ૦૯/૧૦/૨૦૨૦ 
૯૫૧  ૧૮૮૫/૨૦૨૦ ૧૨/૧૦/૨૦૨૦ 

૯૫૨  ૧૮૬૭/૨૦૨૦ ૧૨/૧૦/૨૦૨૦ 

૯૫૩  ૧૭૨૩/૨૦૧૮ ૧૨/૧૦/૨૦૨૦ 

૯૫૪  ૧૭૪૨/૨૦૧૮ ૧૨/૧૦/૨૦૨૦ 

૯૫૫  ૧૯૨૩/૨૦૨૧ ૦૮/૦૧/૨૦૨૧ 

૯૫૬  ર8cY ુપીટ8શન ૧૮૫૭/૨૦૨૦ ૨૦/૦૧/૨૦૨૧ 

૯૫૭  ર8cY ુપીટ8શન ૧૮૮૫/૨૦૨૦ ૨૦/૦૧/૨૦૨૧ 
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૧ LA/૧/૨૦૦૭ ૦૭/૦૩/૨૦૧૦ 
૨ LA/૨/૨૦૦૮ ૦૫/૦૫/૨૦૦૯ 
૩ LA/૩/૨૦૦૮ ૧૭/૧૧/૨૦૦૯ 
૪ LA/૪/૨૦૦૮ ૧૬/૧૨/૨૦૦૯ 
૫ LA/૫/૨૦૦૮ ૧૭/૧૧/૨૦૦૯ 
૬ LA/૬/૨૦૦૮ ૧૭/૦૪/૨૦૧૦ 
૭ LA/1 of ૨૦૧૨ ૦૬/૦૩/૨૦૧૩ 
૮ LA/1 of ૨૦૧૮ ૧૪/૦૮/૨૦૧૮ 

 

 
Sr.No. Misc. Application Date of Order 

૧ ૧/૨૦૦૯ ૦૮/૦૫/૨૦૦૯ 
૨ ૨/૨૦૦૯ ૦૮/૦૫/૨૦૦૯ 
૩ ૩/૨૦૦૯ ૦૮/૦૫/૨૦૦૯ 
૪ ૪/૨૦૦૯ ૧૭/૦૩/૨૦૦૯ 
૫ ૫/૨૦૦૯ ૧૭/૦૩/૨૦૦૯ 
૬ ૬/૨૦૦૯ ૨૦/૦૪/૨૦૦૯ 
૭ ૭/૨૦૦૯ ૦૮/૦૫/૨૦૦૯ 
૮ ૮/૨૦૦૯ ૦૮/૦૫/૨૦૦૯ 
૯ ૯/૨૦૦૯ ૦૮/૦૫/૨૦૦૯ 
૧૦ ૧૦/૨૦૦૯ ૦૨/૦૯/૨૦૦૯ 
૧૧ ૧૧/૨૦૦૯ ૧૧/૧૧/૨૦૧૦ 
૧૨ ૧૨/૨૦૧૦ ૧૧/૧૧/૨૦૧૦ 
૧૩ ૧૩/૨૦૧૦ ૧૧/૧૧/૨૦૧૦ 
૧૪ ૧૪/૨૦૧૦ ૨૩/૧૨/૨૦૧૦ 
૧૫ ૧૫/૨૦૧૨ ૧૨/૦૩/૨૦૧૨ 
૧૬ ૧/૨૦૧૩ ૨૩/૧૨/૨૦૧૩ 
૧૭ ૨/૨૦૧૪ ૦૪/૦૩/૨૦૧૪ 
૧૮ ૩/૨૦૧૭  ૨૫/૦૭/૨૦૧૭ 
૧૯ ૨/૨૦૧૯ ૨૫/૦૯/૨૦૧૯ 
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૨૦ ૧/૨૦૨૦  ૧૬/૦૩/૨૦૨૦ 
૨૧ ૨/૨૦૨૦  ૩૦/૦૪/૨૦૨૦ 
૨૨ ૩/૨૦૨૦  ૦૮/૦૫/૨૦૨૦ 
૨૩ ૪/૨૦૨૦ ૨૬/૦૫/૨૦૨૦ 

 
 
Sr.No. Appeal No. Date of Order 

૧ ૧/૨૦૦૩ ૨૨/૦૨/૨૦૦૬ 
૨ ૨/૨૦૦૩ ૧૪/૧૨/૨૦૦૫ 
૩ ૩/૨૦૦૩ ૧૪/૧૨/૨૦૦૫ 
૪ ૪/૨૦૦૩ ૦૭/૦૩/૨૦૦૫ 
૫ ૫/૨૦૦૩ ૩૦/૦૯/૨૦૦૫ 
૬ ૮/૨૦૦૩ ૨૦/૧૦/૨૦૦૫ 
૭ ૯/૨૦૦૩ ૧૪/૦૩/૨૦૦૫ 
૮ ૧૦/૨૦૦૩ ૨૦/૧૨/૨૦૦૫ 
૯ ૧૧/૨૦૦૩ ૧૪/૦૩/૨૦૦૫ 
૧૦ ૧૩/૨૦૦૪ ૨૨/૦૩/૨૦૦૫ 
૧૧ ૧૪/૨૦૦૪ ૨૨/૦૩/૨૦૦૫ 
૧૨ ૧૫/૨૦૦૪ ૨૨/૦૩/૨૦૦૫ 
૧૩ ૧૬/૨૦૦૪ ૨૬/૦૭/૨૦૦૫ 
૧૪ ૧૭/૨૦૦૪ ૨૩/૦૩/૨૦૦૫ 
૧૫ ૧૮/૨૦૦૪ ૦૯/૦૧/૨૦૦૬ 
૧૬ ૧૯/૨૦૦૪ ૨૭/૦૬/૨૦૦૬ 
૧૭ ૨૦/૨૦૦૪ ૦૨/૦૮/૨૦૦૬ 
૧૮ ૨૧/૨૦૦૪ ૨૦/૧૨/૨૦૦૫ 
૧૯ ૨૨/૨૦૦૪ ૦૫/૦૬/૨૦૦૬ 
૨૦ ૨૩/૨૦૦૪ ૨૯/૦૫/૨૦૦૬ 
૨૧ ૨૪/૨૦૦૪ ૧૦/૧૦/૨૦૦૬ 
૨૨ ૨૫/૨૦૦૪ ૨૭/૦૬/૨૦૦૬ 
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૨૩ ૨૬/૨૦૦૪ ૨૯/૦૫/૨૦૦૬ 
૨૪ ૨૭/૨૦૦૪ ૦૯/૦૧/૨૦૦૬ 
૨૫ ૨૮/૨૦૦૪ ૦૯/૦૧/૨૦૦૬ 
૨૬ ૨૯/૨૦૦૪ ૦૯/૦૧/૨૦૦૬ 
૨૭ ૩૦/૨૦૦૫ ૦૫/૧૦/૨૦૦૫ 
૨૮ ૩૧/૨૦૦૫ ૨૯/૦૭/૨૦૦૬ 
૨૯ ૩૨/૨૦૦૫ ૩૧/૦૫/૨૦૦૬ 
૩૦ ૩૩/૨૦૦૫ ૨૧/૦૬/૨૦૦૬ 
૩૧ ૩૪/૨૦૦૫ ૦૯/૦૧/૨૦૦૬ 
૩૨ ૩૫/૨૦૦૫ ૧૬/૦૨/૨૦૦૬ 
૩૩ ૩૬/૨૦૦૫ ૨૧/૦૬/૨૦૦૬ 
૩૪ ૩૭/૨૦૦૫ ૧૧/૦૮/૨૦૦૬ 
૩૫ ૩૮/૨૦૦૫ ૧૧/૧૧/૨૦૦૫ 
૩૬ ૩૯/૨૦૦૫ ૩૦/૦૫/૨૦૦૬ 
૩૭ ૪૦/૨૦૦૫ ૦૫/૦૬/૨૦૦૬ 
૩૮ ૪૧/૨૦૦૫ ૨૯/૦૫/૨૦૦૬ 
૩૯ ૪૨/૨૦૦૫ ૩૧/૦૫/૨૦૦૬ 
૪૦ ૪૩/૨૦૦૫ ૩૦/૦૫/૨૦૦૬ 
૪૧ ૪૪/૨૦૦૫ ૩૦/૦૫/૨૦૦૬ 
૪૨ ૪૫/૨૦૦૫ ૦૨/૦૮/૨૦૦૬ 
૪૩ ૪૬/૨૦૦૫ ૦૨/૦૮/૨૦૦૬ 
૪૪ ૪૭/૨૦૦૫ ૦૧/૦૩/૨૦૦૬ 
૪૫ ૪૮/૨૦૦૫ ૦૧/૦૩/૨૦૦૬ 
૪૬ ૪૯/૨૦૦૫ ૨૦/૦૬/૨૦૦૬ 
૪૭ ૫૦/૨૦૦૫ ૩૧/૦૭/૨૦૦૬ 
૪૮ ૫૧/૨૦૦૫ ૧૧/૦૭/૨૦૦૬ 
૪૯ ૫૨/૨૦૦૫ ૦૫/૦૭/૨૦૦૬ 
૫૦ ૫૩/૨૦૦૫ ૩૧/૦૭/૨૦૦૬ 
૫૧ ૫૪/૨૦૦૫ ૨૬/૦૬/૨૦૦૬ 
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૫૨ ૫૫/૨૦૦૫ ૩૧/૦૭/૨૦૦૬ 
૫૩ ૫૬/૨૦૦૫ ૦૭/૦૮/૨૦૦૬ 
૫૪ ૫૭/૨૦૦૬ ૨૯/૦૭/૨૦૦૬ 
૫૫ ૫૮/૨૦૦૬ ૨૪/૧૧/૨૦૦૬ 
૫૬ ૫૯/૨૦૦૬ ૧૭/૧૧/૨૦૦૬ 
૫૭ ૬૦/૨૦૦૬ ૧૨/૦૩/૨૦૦૭ 
૫૮ ૬૧/૨૦૦૭ ૨૬/૦૩/૨૦૦૮ 
૫૯ ૬૨/૨૦૦૮ ૧૮/૧૧/૨૦૦૮ 
૬૦ ૬૩/૨૦૦૮ ૦૪/૧૨/૨૦૦૮ 
૬૧ ૬૪/૨૦૦૯ ૩૦/૦૪/૨૦૧૦ 

 
આયોગ dારા bિસeધ કર5લ આદ5શો  
fમ ન ં િવિનયમ/આદ5શTુ ંનામ Sહ5રનામા ન ં Sહ5રનામા તાર8ખ 

૧ ^જુરાત રા_ય માટ? િવ`ડ ટબા1ઇન જનર?ટરોના 
RડaObcSશુન લાઇસ`સ અને અ`ય વા]ણe_યક 2fુાઓ 
gારા વીજળ8ની iાjkત માટ? ટ?Rરફ l?મવક1/ 

0૨/૨૦૨૦ ૩૦/૦૪/૨૦૨૦ 

૨ ^જુરાત રા_ય માટ? સોલાર એનજQ iો>mnસ અને 
અ`ય વા]ણe_યક ioોના િવતરણ લાઇસ`સ gારા અને 
અ`ય લોકો gારા વીજ સપંાદન માટ? ટ?Rરફ l?મવક1  

૦૩/૨૦૨૦ ૦૮/૦૫/૨૦૨૦ 

૩ Oપધા1pમક ]બRડqગમા ં ભાગ લેવા માટ?ની લાયકાતની 
sેશોtડ મયા1દાથી નીચે િવ`ડ પાવર iો>mnસમાથંી 
વીજળ8 iાjkત માટ?ના RડaObcSશુન લાઇસ`સ માટ? 
ટ?Rરફ નv8 કરવા માટ?/ 

૦૪/૨૦૨૦ ૨૬/૦૫/૨૦૨૦ 

૪  ઓપન એકસેસ wાહકો gારા ૧ એિiલ,૨૦૨૦ થી ૩૦ 
સkટ?yબર, ૨૦૨૦ (ધુી ભરવાપાz એRડશનલ સરચા{   

૧/૨૦૨૦  ૧૬/૦૩/૨૦૨૦  

૫  ઓપન એકસેસ wાહકો gારા ૧ ઓકટોyબર,૨૦૨૦ થી ૩૧  
માચ1, ૨૦૨૧  (ધુી ભરવાપાz એRડશનલ સરચા{   

૫/૨૦૨૦  ૨૨/૦૭/૨૦૨૦  

૬  ઓપન એકસેસ wાહકો gારા ૧ એિiલ,૨૦૨૧ થી ૩૦ 
સkટ?yબર, ૨૦૨૦૧ (ધુી ભરવાપાz એRડશનલ સરચા{ 
   

૧/૨૦૨૧ ૧૩/૦૩/૨૦૨૦  

૭  તા: ૨૦.૦5.૨૦૨૦, ઓડ1ર નબંર ૩/૨૦૨૦ થી ^જુરાત Qઓુ-મોટો ૦૫/૦૮/૨૦૨૦ 
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રાજય માટ? સોલાર એનજQ iો>mnસ અને અ`ય 
વા]ણe_યક ioોના િવતરણ લાઇસ`સ અને અ`ય gારા 
વીજ ખર8દ8 માટ? ટ?Rરફ માળખા માટ?.. 

ઓડhર ન ં
૦૬/૨૦૨૦  

૮  િવતરણ લાઇસ`સ gારા પાવરની iાjkત માટ? પાવર-
સોલર હાઇ]}ડ એનજQ iો>mnસ અને ^જુરાત રા_ય 
માટ? અ`ય Pયાપાર8 2fુાઓ gારા પાવરની iાjkત માટ? 
ટ?Rરફ l?મવક1 . 

૦૪/૨૦૨૧  ૦૩/૦૪/૨૦૨૧  
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િનયમ સIંહ-૬  
 

આયોગ અથવા તેના િનયGંણ હ5ઠળની cયjkતઓ પાસેના દUતાવેજોના વગJTુ ંપGક : 
 
આયોગના દOતાવેજો >વા ક?, ~હ?રનામા, �કુમો/જજમે`ટ અહ?વાલ, િનયામક(ટ?Rરફ, વહ8વટ અને Rહસાબ), 

લીગલ એડવાઇઝર�ી અને સSંmુત િનયામક�ી (ટ?કિનકલ), પાસેથી અથવા તેઓના તાબા હ?ઠળના અિધકાર8ઓ 

પાસેથી િનયત કાય1પ�િત અ[સુર8ને મેળવી શકાય છે. આયોગની વેબસાઇટ www.gercin.org ઉપર પણ 

દOતાવેજો ઉપલcધ છે. 
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િનયમ સIંહ-૭ 

 
નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સબંધંી જનતાના સnયો સાથ ે સલાહ પરામશh અથવા તેમના 
bિતિનિધoવ માટ5ની કોઇ cયવUથા હોય તો તેની િવગતો: 
 
૭.૧ રા_ય સલાહકાર સિમિત :  

 
વીજળ= અિધિનયમ ૨૦૦૩ની કલમ-૮૭ ઉ+e �ેDમા ં વાSણ¼Pયક, ઉ�ોગ, પGરવહન, �ૃિષ, ½મ, uાહકો, Sબન-સરકાર= 

સગંઠનોના અન ેશ�ૈSણક તથા સશંોધન સ"ંથાઓના ં Gહત ર�ુ કરવા ૨૧ કરતા વ® ુનGહ તેવા સzયોની રાPય સલાહકાર 

સિમિત "થાપવા આયોગને સ0ા આપ ેછે.  cજુરાત િવdતુ આયોગે આ સદંભeમા ંસલાહકાર સિમિતની રચના કર-લ છે. 

 

સલાહકાર સિમિતના ઉVેશો નીચેની બાબતો �ગે આયોગન ેસલાહ આપવાની છે/ 

૧ g³ુય નીિત-િવષયક !¾ો 

૨ પરવાનેદાર Xારા આપવામા ંઆવતી સેવાની cણુવ0ા, સાત'ય અન ેમયાeદા સબંધંી બાબત 

૩ લાયસNસદારોના લાયસNસની શરતો અન ેજLGરયાતોRુ ંપાલન 

૪ uાહક Gહત fરુ�ા અને 

   ઉ+e `રુવઠો અને ઉપયોગો Xારા કામગીર=ના એકંદર ધોરણો 

 
અR ુન ં િવષય/gVુો �ુ ં જનતાની સહભાSગતા 

fિુનિ¿ત કરવાRુ ંજLર= છે? 

જનતાની સહભાSગતા મેળવવા 
માટ-ની Kયવ"થા 

૧/ રાPય સલાહકાર 
કિમGટ 
પGરિશZટ-૨  
 
રાPય સકંSલત સિમિત 
પGરિશZટ-૩ 

�ુ ં જનતાની સહભાSગતા 
fિુનિ¿ત કરવાRુ ંજLર= છે? 
 
 
હા 

સમાજના �ુદા �ુદા િવdતુના 
ઉપભોકતા વગe ^વા ક- ખેÀતૂ 
વપેાર=, વપર�"કાર વગેર- વગeના 
!િતિનિધનો આવી કિમGટમા ં
સમાવશે કરવામા ં આવ ે છે.(યાદ= 
સામેલ છે) 
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Kટ@ટ એડવાઇઝરB કિમ7ટ (પ7રિશQટ-૨) 
અR ુન ં સzયRુ ંનામ સરનાgુ ં

૧ ચેરમેન ½ી ઇઆરસી 
 

છÁો માળ, ગી�ટ-૧, રોડ-૫ સી, ઝોન-૫, ગી�ટ સીટ=, 
ગાધંીનગર, cજુરાત-૩૮૨૩૫૫  

૨ મે�બર ½ી ઇઆરસી છÁો માળ, ગી�ટ -૧ , રોડ-૫ સી, ઝોન -૫ , ગી�ટ સીટ=, 
ગાધંીનગર, cજુરાત -૫૫૩૮૨૩  

૩ મે�બર ½ી, ઇઆરસી છÁો માળ, ગી�ટ -૧ , રોડ-૫સી, ઝોન -૫ , ગી�ટ સીટ=, 
ગાધંીનગર, cજુરાત -૩૮૨૩૫૫  

૪ સેp-ટર= ½ી ઇઆરસી છÁો માળ, ગી�ટ -૧ , રોડ-૫સી ઝોન -૫ , ગી�ટ સીટ=, 
ગાધંીનગર, cજુરાત -૩૮૨૩૫૫  

૫ અuસSચવ½ી ઊ+e અને પે�ોક-િમકiસ િવભાગ, jલોક ન-ં ૫, પાચંમે માળ, 
સSચવાલય, ગાધંીનગર 

૬ િસિનયર ઓGફસર  િમિન"�= ઓફ N£ ુએNડ GરN£એુબલ એનજ� (એમએનઆરઇ) 
N£ ુGદiહ=  

૭ ચેરમેન  એનજ� કિમટ=, cજુરાત ચે�બર ઓફ કોમસe એNડ ઇNડ"�=ઝ, 
અમદાવાદ  

૮ ડાયર-કટર  કંNફ-ડર-શન ઓફ ઇ�Nડયા ઇNડ"�=ઝ Ð cજુરાત, વ"ેટનe 
Gર¬જયોન, સીઆઇઆઇ, cજુરાત "ટ-ટ ઓGફસ, અમદાવાદ          

૯ !ેિસડNટ  ભાવનગર Gડ�"�wટ ચે�બર ઓફ ઇNડ"�=ઝ, ભાવનગર  
૧૦ ચરેપસeન  ઇલેક�=કલ એNડ એનજ� કમીટ=, ફ-ડર-શન ઓફ cજુરાત 

ઇNડ"�=ઝ, વડોદરા   
૧૧ Sચફ ઇલે�w�કલ એNિનયર  મે�ો-Sલ�ક એકસ!ેસ ફોર ગાધંીનગર એNડ અમદાવાદ (મેગા) 

કંપની લી/ અમદાવાદ  
૧૨ !િતિનિધ  ભારતીય Gકસાન સઘં, cજુરાત, ગાધંીનગર   
૧૩ !િતિનિધ  ખેÀુત સમાજ, cજુરાત, અમદાવાદ   
૧૪ !િેસડNટ  ગાધંીનગર શહ-ર વસાÂત મહામડંલ, ગાધંીનગર  
૧૫ !િતિનિધ  સેNટર ફોર એNવાયરમºટ એP£કુ-શન, થલતેજ, અમદાવાદ    
૧૬ !િતિનિધ  ઇલેw�=કલ ર=સચe એNડ ડ-વલપમેNટ એસોસીએશન, વડોદરા  
૧૭ !િતિનિધ  ઇ�Nડયન એનજ� એકસચºજ, N£ ુGદiહ=   
૧૮ !િતિનિધ  ઇ�Nડયન  ઇ¤N"ટટÃટુ ઓફ મેનેજમºટ, અમદાવાદ  
૧૯ !િતિનિધ  ઇ�Nડયન  ઇ¤N"ટટÃટુ ઓફ ટ-કનોલે, પાલજ, ગાધંીનગર  
૨૦ ½ી બી આર જોશી અમદાવાદ  
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૭.૨ રાજય સકંલન સિમિત :  (પGરિશZટ-3)  
 
વીજળ= અિધિનયમ ૨૦૦૩ની કલમ-૧૬૬ની પેટા કલમ-૪ હ-ઠળ રાજય સરકાર, રાજય આયોગના અ]ય� 

અન ેતેના સzયો તે રાPયમા ંપાવર પ]ધિતના સરળ અને સકંSલત િવકાસ માટ- રાજયમા ંઇલેw�=સીટ=ના 

જનર-શન, �ાNસમીશન અને Gડ"�=j£શુનમા ં રોકાયેલ જનર-ટ�ગ કંપનીઓ, �ાNસમીશન લાઇસNસદાર અન ે

Gડ"�=j£શુન લાઇસNસદારના !િતિનિધના બનતા સકંલન ફોરમની રચના કરશ.ેરાPય સરકારના ઉ+e અન ે

પે�ોક-િમકiસ િવભાગે રાPય સકંલન ફોરમની રચના કર-લ છે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



62 | P a g e 06/07/2021 14:42:25 

રાજય સકંલન સિમિતના સzયોની યાદ= : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

અR.ુન ં રાજયની િવગત રાજય સકંલન ફોરમનો હોVો 
૧ ચેરમેન, cજુરાત ઇલકે�=સીટ= ર-¦£લુટેર= કિમશન ચેરમેન 
૨ cજુરાત ઇલેક�=સીટ= ર-¦£લુેટર= કિમશનના મે�બર½ીઓ મે�બસe 
૩ નીચેની કંપનીઓના ચેરમેન અન ેમેનેજ�ગ ડ=ર-કટર½ી 

- ઉ0ર cજુરાત વીજ કંપની લી 

- મ]ય cજુરાત વીજ કંપની લી 

- દS�ણ cજુરાત વીજ કંપની લી 

- પિ«મ cજુરાત વીજ કંપની લી 

મે�બસe 
 

૪ - નીચેની કંપનીઓના મેનેજ�ગ ડ=ર-કટર½ી  

- cજુરાત "ટ-ટ ઇલેw�=સીટ= કોપ_ર-શન લી 

- cજુરાત એનe �ાNસમીશન લી 

- ટોર-Nટ પાવર  લી (અમદાવાદ)  

- ટોર-Nટ પાવર લી (fરુત)  

- cજુરાત ઇNડ"�=ઝ પાવર કંપની લી 

- cજુરાત "ટ-ટ એનe જનર-શન લી 

- સીએલપી ઇ�Nડયા !ાઇવટે લી 

- આ"પેનપાકe ઇN¹ા"�Äકચર !ા લી, વડોદરા  

- gOુા પોટe એNડ એસઇઝેડ લી 

- ટોરNટ પાવર લી/ (દહ-જ)  

- અદાણી પાવર લી 

- એ"સાર પાવર લી 

- વાઇસ ચેરમને, Gદનદયાલ પોટe �"ટ  

- g³ુય ઇજનેર, "ટ-ટ લોડ Gડ"પેચ સેNટર  

- ચીફ ઇલેક�=કલ ઇN"પેકટર , cજુરાત રાજય  

- ડાયર-કટર,cજુરાત એનજ� ડ-વલપમેNટ એજNસી  

મે�બસe 
 

૫ cજુરાત સરકારના ઉ+e અન ેપે�ોક-િમકiસ િવભાગના 
નાયબ સSચવ ક�ાથી નીચેના ન હોય તેવા સિધકાર= 

મે�બર 

૬ સેp-ટર=, cજુરાત ઇલેw�=સીટ= ર-¦£લુેટર= કિમશન મે�બર સpે-ટર= 
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૭.૩ uાહક મડંળોની સામેલગીર= : 
 
cજુરાત િવdતુ િનયDંક આયોગ (કારોબારRુ ંસચંાલન) િવિનયમો, ૨૦૦૪ના કલમ ૧૨ અને ૧૩ ન ેઆિધન આયોગે 

uાહક મડંળોની !િતિનિધ'વ માટ-ની Kયવ"થાની જોગવાઇ છે. 

૧૨ (૧)  આયોગ સમ�ની કોઈ કાયeવાહ=મા ંuાહકોના કોઈ મડંળન ેઅથવા અNય સ"ંથાિપત  સ"ંથાઓ અથવા કોઈ �ૂથન ે

િનખાલસપણે ભાગ લેવા દ-શ ે

    (૨) કાયeવાહ= સમયસર `રૂ= કરવા માટ- આયોગ ઉપર જણાવલે મડંળો /ને�ૂથો એકબી+ સાથ ેજોડાવા જણાવશ,ે ^થી 

કર=ન ેતેઓ એકિDત અન ેસGહયારા સોગદંનામા,ં ર�ૂઆતો અને િનવદેન કર= શકશ ે

૧૩ (૧) આયોગ તેમન ેયો¦ય લાગે તેવા કોઈ અિધકાર= ક- બી કોઈ KયGકતન ેતેની સમ�ની કાયeવાહ=મા ંuાહકોના GહતRુ ં  

         !િતિનિધ'વ કરવા અિધ�ૃત કરવા.  

    (૨) વળ=, આયોગે uાહકોના GહતRુ ં!િતિનિધ'વ કરવા નીમેલા અિધકાર= અથવા KયGકતને, આયોગન ેયો¦ય જણાય 

          તે !માણે કાયeવાહ=મા ંએવા પ�કારો Xારા ફ=, ખચe અન ેGક�મત �કૂવવા જણાવશ ે
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િનયમ સIંહ-૮ 
 
આયોગના ભાગ તર=ક- રચાયેલી બોડe, પGરષદ, સિમિતઓ અને અNય સ"ંથાઓRુ ંપDક  
 

૮.૧ તપાસ અિધકાર= (ઓ�\ડુસમેન ) : 
 

૨૦૦૩ના વીજળ= અિધિનયમની કલમ-૪૨ની પટેા કલમ(૬) સાથ ેવાચંતા કલમ ૧૮૧ (૨) (આર) અને (એસ) હ-ઠળ 
આપેલી સ0ાની Lએ અને આ �ગે તેમેને સ�મ બનાવતી તમામ સ0ાઓની Lએ, cજુરાત િવdતુ િનયDંક આયોગ 
uાહકોની ફGરયાદોના િનવારણ માટ- cજુરાત રાજયમા ં તપાસ અિધકાર=ની િનમ� ૂકં અને તેમના ં કાય_ માટ-ની 
જોગવાઇ કરતા ંતા.૦૭ એિ!લ ૨૦૧૧ના cજુરાત રાજપD )રણઅસાધા(માં  �uેમા ં!િસ]ધ કયાe છે. ^નો cજુરાતી 
અRવુાદ પણ સવ� લોકોની +ણ સાL !િસ]ધ કયાe છે. 
 
આ િવિનયમોના આધાર- તપાસ અિધકાર=ની િનમ� ૂકં, gદુત, અિધકાર�ેD અને તેની કાયeવાહ=ઓની જોગવાઇઓ 
દશાeવાઇ છે. 
 
ઓ�\ડુસમેન તપાસતDંની કચેર= 
 
સરનાgુ ં: િવdતુ લોકપાલ½ી 
           બેર-ક 3, પહ-લ ેમાળ, 

 પોલીટ-કનીક ક�પાઉNડ, પોલીટ-કનીક, 
      ¥બાવાડ=, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯ ફોન ન:ં૦૭૯-૨૬૩૦૨૬૮૯  
 

આ સ"ંથા એપેલેટ ઓથોર=ટ= છે. ત ે તા:૨૫-૦૮-૨૦૦૪થી અમલમા ં આવલે છે. uાહક ફોરમની સામ ે વીજળ=ની 
બાબતોને લગતી ફGરયાદની અપીલ વગેર- દાખલ કર=ન ેfનુાવણી કર=ને તથા તપાસ કર=ન ેયો¦ય િનકાલ કર- છે. 
 

સUંથાના વડા 
 

½ી ડ= આર પરમાર સAંથાના વડા છે. 
 

ઓ�\ડુસમેનની કચેર=મા ંસબંિંધત બાબતોની ક-સની fનુાવણી કર= સબંિંધત કાયદાની જોગવાઇ હ-ઠળ કાયદાRસુાર 
 કુમ બહાર પાડવાના થાય છે અન ેત ે કુમની નકલ માગવાથી ફ= ભર=ને +હ-ર જનતાને ઉપલjધ બની શક- છે. આ 
fનુાવણીની કાયeવાહ= +હ-ર છે. 
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૮.૨ Iાહકોની ફ#રયાદોના (Iીવ[સ) િનરાકરણ માટ5 ફોરમની Uથાપના :  
 
 

૨૦૦૩ના વીજળ= અિધિનયમની કલમ-42ની પેટા કલમ (૫) સાથ ેવાચંતા કલમ ૧૮૧ (૨) (આર) અને (એસ) હ-ઠળ 
fપુરત કર-લી સ0ાની Lએ અન ેઆ �ગે તેને સ�મ બનાવતી તમામ સ0ાઓની Lએ, cજુરાત િવdતુ િનયDંક 
આયોગ qારા uાહકોની ફGરયાદોના િનવારણ માટ- cજુરાત િવdતુ િનયDંક આયોગ (uાહક ફGરયાદ િનવારણ ફોરમ 
અને લોકપાલ( િવિનયમો-૨૦૧૧, તાર=ખ ૭ એિ!લ-૨૦૧૧ના cજુરાત રાજપD (અસાધારણમા)ં !િસq કરવામા ંઆવલે 
છે.  
 

આ િવિનયમોન ેઆધાર- દર-ક િવતરણ પરવાનેદાર- uાહકોની ફGરયાદોના િનવારણ માટ- ફોરમની રચના કરવાની હોય 
છે. આ િવિનયમોમા ંફોરમમા ંઆયોગ qારા એક "વતDં સzયની િનમ� ૂકં કરવાની જોગવાઇ કરવામા ંઆવલે છે. આ 
િવિનયમોમા ં ફોરમRુ ંઅિધકાર�Dે, તેના સમ� ર�ૂઆત, ફGરયાદ િનવારણની કાયe પ]ધિત વગેર-ની જોગવાઇઓ 
દશાeવાઇ છે. ફોરમના િન:ણય/ કુમથી uાહકોન ેસતંોષ ના થાય તો uાહક, િવિનયમોમા ંદશાeવલે સમય -મયાeદામાં  
લોકપાલ સમ� ર�ૂઆત કર= શક- છે. આ િવિનયમની જોગવાઇ !માણે રાPયના િવિવધ િવતરણ પરવાનેદારોએ 
8(આઠ( ફોરમોની રચના કર-લ છે. ^ની િવગત નીચે આપેલ છે. 
 

િવતરણ પરવાનેદાર5 તેમન અિધકારpેGમા ંરચેલી ફોરમની કચેર8ઓની િવગતો 

    ક[ઝrમુર Iીવ[સ ર8s5સલ ફોરમ 
કંપનીRુ ંનામ સરનાgુ ં

 
દS�ણ cજુરાત વીજ કંપની લી  
uાહક તકરાર િનવારણ ફોરમ  

સયંોજક, સીઆરએફ 

દS�ણ cજુરાત વીજ કંપની લીમીટ-ડ, 
ર"ટડe એNડ કોપ_ર-ટ ઓGફસ  
નાના વરાછા રોડ, કાપોOા ચાર ર"તા,  
fરુત ૩૯૫૦૦૬ ફોન (૦૨૬૧)-૨૮૦૪૨૩૮  
Email :  eegerc.dgvcl@gebmail.com  

 
મ]ય cજુરાત વીજ કંપની લી  
uાહક તકરાર િનવારણ ફોરમ  

સયંોજક, સીઆરએફ  
મ]ય cજુરાત વીજ કંપની લીમીટ-ડ, 
કોપ_ર-ટ કચેર=, સરદાર પટ-લ િવ®તુ ભવન,  
ર-સ કોસe વડોદરા ૩૯૦ ૦૦૭ ફોન (૦૨૬૫)-૨૩૩૮૧૦૩ 
ફ-કસ: ૦૨૬૫-૨૩૪૦૬૯૨  
Email : serc.mgvcl@gebmail.com  
 

 
પિ¿મ cજુરાત વીજ કંપની લી 
uાહક તકરાર િનવારણ ફોરમ 
રાજકોટ  
 

સયંોજક, સીઆરએફ  
પ¤Åચમ cજુરાત વીજ કંપની લીમીટ-ડ, 
ર"ટડe એNડ કોપ_ર-ટ ઓGફસ, નાના માવા રોડ, લÆમીનગર,  
રાજકોટ ૩૬૦૦૦૪ ફોન (૦૨૮૨)-૨૩૮૦૪૨૫/૨૩૮૦૪૨૭ 
ફ-કસ :  (૦૨૮૨)-૨૩૮૦૪૨૮ 
Email : forum.pgvcl@gebmail.com  
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પ¤Åચમ cજુરાત વીજ કંપની લી 
uાહક તકરાર િનવારણ ફોરમ 
ભાવનગર   
 

સયંોજક, સીઆરએફ 

પ¤Åચમ cજુરાત વીજ કંપની લીમીટ-ડ, 
�ૂના પાવર હાઉસ ક�પાઉNડ,  ચાવડ= ગેટ,   
ભાવનગર Ð ૩૬૪૦૦૨ ફોન (૦૨૭૮)-૨૫૨૧૭૬૦/૬૧/૬૨  
ફ-કસ : ૦૨૭૮-૨૫૨૧૭૬૩ 
Email : forumbhavanagar.pgvcl@gebmail.com 

પ¤Åચમ cજુરાત વીજ કંપની લી 
uાહક તકરાર િનવારણ ફોરમ 
�જૂ  
 

સયંોજક, સીઆરએફ 

પ¤Åચમ cજુરાત વીજ કંપની લીમીટ-ડ, 
ઝોનલ ઓGફસ, પાવર હાઉસ ક�પાઉNડ, હોh"પટલ રોડ, 
�જૂ Ð (કªછ) ૩૭૦ ૦૦૧ ફોન (૦૨૮૩૨)-૨૫૮૦૩૨/૨૫૩૫૫૦/૨૫૫૩૭૭ 
ફ-કસ : ૦૨૮૩૨-૨૨૫૦૪૮  
Email : cgrfbhuj.pgvcl@gebmail.com  

પ¤Åચમ cજુરાત વીજ કંપની લી  
uાહક તકરાર િનવારણ ફોરમ 
�ુનાગઢ 

 

સયંોજક, સીઆરએફ 

પ¤Åચમ cજુરાત વીજ કંપની લીમીટ-ડ, 
સકeલ ઓGફસ, આઝાદ ચોક, એમ  રોડ, 
�ુનાગઢ Ð૩૬૨  ૦૦૧ ફોન (૦૨૮૫)-૨૬૨૨૧૬૭/૨૬૫૭૮૭૭ 
ફ-કસ : ૦૨૮૫-૨૬૫૭૬૯૫  
Email : forumjunagadh.pgvcl@gebmail.com  

 
ઉ0ર cજુરાત વીજ કંપની લી 
uાહક તકરાર િનવારણ ફોરમ  
મહ-સાણા  

સયંોજક, સીઆરએફ 

ઉ0ર cજુરાત વીજ કંપની લીમીટ-ડ, 
ર"ટડe અને કોપ_ર-ટ ઓGફસ, િવસનગર રોડ,  
મહ-સાણા ૩૮૪૦૦૧ ફોન (૦૨૭૬૨)-૨૨૨૦૮૦/૮૧  
ફ-કસ: ૦૨૭૬૨-૨૨૩૫૭૪  
Email : cgrf@ugvcl.in	

 
ઉ0ર cજુરાત વીજ કંપની લી 
uાહક તકરાર િનવારણ ફોરમ  
અમદાવાદ  

સયંોજક, સીઆરએફ 

ઉ0ર cજુરાત વીજ કંપની લીમીટ-ડ, 
ટોર-Nટ એઇસી પાસે, ર-લવ ેpોસ�ગ પાસે,  
સાબરમતી, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦  
ફોન (૦૭૯)-૨૭૫૦૦૯૮૧/૨૭૫૦૦૨૧૪ 
Email : forum@ugvcl.com	  

 
ટોરNટ પાવર લીમીટ-ડ  
uાહક તકરાર િનવારણ ફોરમ 
અમદાવાદ   

સયંોજક, uાહક તકરાર િનવારણ ફોરમ 
ટોરNટ પાવર લીમીટ-ડ  
!થમ માળે,  ન¨ુ ંSબiડ�ગ, સોલા pોસ રોડ, નારણ`રુા,  
ઝોનલ ઓફ=સ, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૧૩  
ફોન : (૦૭૯) ૨૫૫૦૨૮૮૧ Extn/ ૫૯૪૦ 
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ફ-wસ : ૦૭૯-૨૭૪૯૨૨૨૨  
Email : consumerforum@torrentpower.com  

 
ટોરNટ પાવર લીમીટ-ડ  
uાહક તકરાર િનવારણ ફોરમ 
fરુત 

સયંોજક, ટોરNટ પાવર લીમીટ-ડ  
uાહક તકરાર િનવારણ ફોરમ 
પહ-લો માળે, ટોરNટ હાઉસ સામે, "ટ-શન રોડ  
fરુતÐ૩૯૫૦૦૩/ફોન:(૦૨૬૧) ૨૪૦૦૨૪૦, Extn ૮૩૨૬ 
ફ-કસ : ૦૨૬૧-૨૪૨૨૧૭૧  
Email : consumerforumtps@torrentpowr.com  

 
લોકપાલ  

િવ®તુ લોકપાલની કચેર=   
બેર-ક ન:ં 3, પોલીટ-કનીક કંપાઉNડ, ¥બાવાડ=, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫ ફોન 
: (૦૭૯) ૨૬૩૦૨૬૮૯ 
Email : ombudsman@gercin.org  

 
Þ સીઆરએફ, વલસાડ, ડ=વીસીએલ,  
Þ સીઆરએફ, ગોધરા, એમવીસીએલ,  
Þ સીઆરએફ, ગાધંીનગર, ટોર-Nટ પાવર, અમદાવાદ 

ઉપરોકત ફોરમને મ�ૂંર= આપવામા ંઆવલે છે, ફોરમની "થાપના !Gકયા હ-ઠળ છે. 
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િનયમ સIંહ-૯ 
 

અિધકાર8ઓ અને કમhચાર8ઓની મા#હતીtjુUતકા- 
 

ન ં નામ અને હોxો સરનાiુ ં ફોન ન ં
(ઓફGસ) 

ફોન ન ં
(રહ5ઠાણ) 

મોબાઇલ /  
ઇ-મેઇલ 

૧ }ી મે~લુ એમ ગાધંી  
 ઇhચા� ચેરમેન, સbય  

૨૬, શારદા સોસાયટG, શારદા Arુલની 
બા�ુમા ં}યેસ Pોિસ�ગ પાસે, પાલડG 
અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૩  

૨૩૬૦૨૦૦૩  ૨૬૬૦૦૮૦૫  ૯૪૨૯૫૧૬૧૦૧ 
chairman@gercin/org  
member@gercin/org 
 

૨ }ી એસ આર પાhડ5, 
સbય  

૧૯, િમિથલા સોસાયટG, �ન િવશા 

ઓશવાલ કલબ સામે, માણેકબાગ, 
�બાવાડG, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫ 

૨૩૬૦૨૦૦૫ - ૯૪૨૭૦૦૬૧૮૮ 
member/t@gercin/org 
 

૩ ½ી uપવતંિસ�હ, 
આઈએએસ  સે#$ટર' 

બી-૧૦૪, Vફુલામ, શાહGબાગ, 
ડફનાળા, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૦૪/ 

૨૩૬૦૨૦૧૬ 
૨૩૬૦૨૦૧૭ 

- ૯૯૭૮૪૦૬૭૦૫ 
secretary@gercin/org   

૪ }ી ડG આર પરમાર 
ડાયર5કટર (ટ5(રફ, 
વહGવટ અને (હસાબ)  

૪૭, સોમે�ર ટ5નામેhટસ,  
plબકાrૃપા સોસાયટGપાસે, રાણીપ, 
અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૦ 

૨૩૬૦૨૦૨૨  
 
 

૨૭૫૨૫૨૦૦ 
 

૯૪૨૭૦૦૫૮૪૮ 
drparmar@gercin/org  

૫ લીગલ એડવાઇઝર 
(ખાલી ��યા) 

-  ૨૩૬૦૨૦૨૧ -   gerc@gercin/org 

૬ }ી એસ ટG અનડા 
સ�ંકુત િનયામક (ટ5ક-૧)   

ડG-૬૦૧, વ�ા�રુ સરકારG વસાહત, 
�ાઇવ-ઇન  રોડ, અમદાવાદ  

૨૩૬૦૨૦૨૩  
 

- ૯૫૫૮૮૧૭૯૨૯ 
s/anada@gercin/org 

૭ }ી એમ આર ઝાલા  
સ�ંકુત િનયામક (ટ5ક-૨) 

૨૧૩/૬, આનદંવા(ટકા, સેકટર-૨૨, 
ગાધંીનગર ૩૮૨૦૨૧  

૨૩૬૦૨૦૨૦   ૯૬૩૮૫૧૧૧૭૭  
mrjhala@gercin/org	 

૮ }ી એ � ુઅQવ�ુI  
નાયબ િનયામક (ટ5રGફ) 

3-એ વ�લભ A�Gટ, ૧૨૭, સરદારનગર 
સોસાયટG સામે, િનઝામ�રુા, વડોદરા 
૩૯૦૦૦૨ 

૨૩૬૦૨૦૨૭  - ૯૮૯૮૨૯૦૮૬૦ 
adhvaryu@gercin/org  

૯ }ી પી � tની  
નાયબ િનયામક 
(lલગલ)  

૫૦૨ િનલદGપ ફલેટસ, Vિુવધા શzિપગ 
સ�hટર સામે, પાલડG, અમદાવાદ 
૩૮૦૦૦૭  

૨૩૬૦૨૦૨૪ - ૯૮૭૯૬૧૮૭૫૪  
dydirlegal@gercin/org  

૧૦ }ી હ5માગં � ુજોશી  
(હસાબી અિધકારG  

એફ-૨૦૩, પરમે�વર Ð ૭, ગોદર5જ 
ગાડIન સીટG સામે, જગત�રુ રોડ, 
અમદાવાદ ૩૪૨૪૭૦  

૨૩૬૦૨૦૨૮  - ૯૭૧૨૯૪૮૧૦૪  
Hemang/joshi@gercin
/org	 

૧૧ }ી અlભષેક એસ 
મકવાણા- આસીટhટ 
ડાયર5કટર  (ટ5ક)   

૪૦૪, સેj ુએlલઝhસ, સાવી સોલા(રસ 
સામે, સગંાથ િસ�વર પાસે, 4-ડG 
મોલની પાછળ,  મોટ5રા, અમદાવાદ-
૩૮૦૦૦૫ 

૨૩૬૦૨૦૩૧  
 

- ૯૪૦૮૬૦૫૫૯૪ 
abhishekmakwana@ger
cin/org 

૧૨ }ી {�ેશ મકવાણા 
આઇટG મેનેજર 

wલોક ન ં૮૪૫ સોમે�વર સોસાયટG, 
સેકટર ૨૭, (h�)ુ, ડGએસપી ઓફGસ 

૨૩૬૦૨૦૫૧  - ૯૬૦૧૨૬૦૩૪૬  
executivelegal@gercin/ 
org  
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 પાસે, ગાધંીનગર ૩૮૨૦૨૮  
૧૩ }ી સતંોષrુમાર અસી� ુ

આસીટhટ ડાયર5કટર  
ડG-૧૦૪, પહ5લો માળ, રdનમ 
સોસાયટG, 4ડG A_વરેની પાછળ, 
મોટ5રા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૫ 

૨૩૬૦૨૦૩૯  
 

- ૯૭૨૪૫૮૨૪૩૫ 
santosh@gercin/org 
 

૧૪ }ી વસીમ અ�તર 
pસારG Ð આસીટhટ 
ડાયર5કટર (લીગલ)  

સી/૯/૪ {સેક કોલોની, થમIલ પાવ૨ 
Aટ5શન, પેથા�રુ, ગાધંીનગર ૩૮૨૦૪૧  
ગાધંીનગર, �જુરાત 	

૨૩૬૦૨૦૩૪ - ૮૦૦૦૧૯૫૦૮૫ 
૮૯૮૦૮૫૭૮૫૦  
wasim@gercin/org  

૧૫ }ી ક5તન થાનકG 
આસીટhટ ડાયર5કટર 

એ-૩૦૩ સdયમેવ રોયલ એપાટIમhટ, 
@iખુ નગર પાસે, ખ-રોડ સરગાસણ, 
ગાધંીનગર ૩૮૨૪૨૧  

૨૩૬૦૨૦૩૬ - ૯૯૧૩૦૧૮૭૨૪ 
૯૫૫૮૮૧૩૫૬૭  
kmthanki@gercin/org   

૧૬ }ી ઉમેશ એ ગોર 
એકઝી�ટુGવ (વ(હવટ)   

એ-3 આરોહણ એપાટIમેhટ, પારGtત 
@ેસની પાછળ, કાશીબા રોડ, રાણીપ, 
અમદાવાદ ૩૮૨૪૮૦ 

૨૩૬૦૨૦૪૧ - ૮૨૩૮૦૪૧૬૦૩ 
umeshgor@gercin/org  

૧૭ }ી ulચક સોલા 
એકઝી�ટુGવ (હાલ 
@િતિન�_ુતી Ð CERC) 

એ-૭, �યોિતકલશ સોસાયટG, ઇસરોની 
પાછળ, સેટ5લાઇટ રોડ, અમદાવાદ-૧૫ 

- - - 

૧૮ }ી બી � ઠાકર 	
એકઝી�ટુGવ ((હસાબ)  

૩૩/૬, ૩Ðટાઇપ {સેક કોલોની, થમIલ 
પાવ૨ Aટ5શન, પેથા�રુ, ગાધંીનગર 
૩૮૨૦૪૧  

૨૩૬૦૨૦૪૩ - ૯૯૭૯૦૭૦૫૩૫ 
bjthakar@gercin/org  

૧૯ }ી વ�ુણ વી ��ુતા 
એકઝી�ટુGવ (લીગલ) 

ડG-૫૦૫, િસ�વર ગા(ડ�યા, Aટારલાઇન 
ઓટોલીhકની સામે, એસ{ હાઈવ,ે 
ગોતા, અમદાવાદ ૩૮૨ ૪૮૧  

૨૩૬૦૨૦૩૮ -  ૯૯૦૯૦૧૦૩૩૧   
varun@gercin/org	  

૨૦ }ી પી એસ િમ�ી  
પીએ �ુ સેP5ટરG 

બી/૨૪/૫૧૨ િતથI�મુી સોસાયટG, 
ગીતા @ોસેસની પાછળ, મોની હોટ5લની 
ગલીમા,ં ઇસન�રુ નારોલ હાઇવ ે
અમદાવાદ ૩૮૨૪૪૩    

૨૩૬૦૨૦૧૭ - ૯૪૨૯૦૧૯૦૪૨  
pa/secretary@gercin/or
g   

૨૧ }ીમતી હ5તલ થાનકG  
(રષે�શિન�ટ-કમ-કલાકI  

એ-૩૦૩ સdયમેવ રોયલ એપાટIમhટ, 
@iખુ નગર પાસે, ખ-રોડ સરગાસણ, 
ગાધંીનગર ૩૮૨૪૨૧  

૨૩૬૦૨૦૦૦ - hetal/joshi@gercin/org  

૨૨ }ી � એલ ચૌહાણ 
�ાઇવર-કમ-એટ5hડhટ 

એલ-5, wલોક ૧૨/૩૭૫, શા�ીનગર 
સરકારG વસાહત, નારણ�રુા, 
અમદાવાદ-૬૩ 

૨૩૬૦૨૦૦૦ 
 

- -- 

૨૩ }ી ક5 { રાજ�તૂ 
�ાઇવર-કમ-એટ5hડhટ 

૪૯૫/૪૭, ગોપાલપાકI , ગોતા, 
અમદાવાદ-૬૦ 

૨૩૬૦૨૦૦૦ 
 

- -- 

૨૪ }ી પી ક5 પચંાલ 
�ાઇવર-કમ-એટ5hડhટ 

એલ-૫, wલોક ૨૨/૬૮૨, શા�ીનગર 
સરકારG વસાહત, નારણ�રુા, 
અમદાવાદ-૬૩ 

૨૩૬૦૨૦૦૦ 
 

- -- 

૨૫ }ી વી ડG પરમાર 
�ાઇવર-કમ-એટ5hડhટ 

એલ-5, wલોક ૨૧/૬૪૨, શા�ીનગર 
સરકારG વસાહત, નારણ�રુા, 

૨૩૬૦૨૦૦૦ 
 

-- -- 
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અમદાવાદ-૬૩ 
૨૮ }ી આર એમ મકવાણા 

�ાઇવર-કમ-એટ5hડhટ 
સી/૪૦૫, નીલદGપ ર5સીડ5hસી, 
{/ડG/હાઇArલૂ રોડ, h� ુ@ભાકર 
ટ5નામેhટની બા�ુમા,ં સૈજ�રુ બોઘા, 
અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૫ 

૨૩૬૦૨૦૦૦ 
 

-- -- 

૨૯ }ી આઇ � ચાવડા 
��નુ 

૫/૧૧૫, બો બે હાઉસ¡ગ, એડGશhલ 
wલોક રાય�રુ મીલ, સરસ�રુ, 
અમદાવાદ-૧૮ 

૨૩૬૦૨૦૦૦ 
 

-- -- 

૩૦ }ી એન � ગોરખા 
��નુ 

ટG/૪  ૧૦ બગંલા, સરકારG કોલોની, 
�લુબાઇ ટ5કરા, આઇ-ક5ર હો^Aપટલની 
સામે, �બાવાડG, અમદાવાદ-૧૫ 

૨૩૬૦૨૦૦૦ 
 

-- -- 

૩૧ }ી વી બી પરમાર 
��નુ 

ભ_તીનગર તપોવનનગર ની બા�ુમા ં
ડG-માટI 	સામે મોટ5રા Aટ5ડGયમ રોડ, 
સાબરમતી, અમદાવાદ-૧૩ 

૨૩૬૦૨૦૦૦ 
 

-- -- 

૩૨ }ી ડG એચ વસીટા 
��નુ 

ક5- ૫, બી-૧ ક5ટ5ગરG, પાચં બગંલા 
વસાહત, �બાવાડG,  ગવIમેhટ 
કવાટIસ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫  

૨૩૬૦૨૦૦૦ 
 

-- -- 
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િનયમ સIંહ-૧૦ : િવિનયમોમા ંજોગવાઇ કયાe gજુબ મહ-નતાણાની પ]ધિત સGહત દર-ક અિધકાર= અને કમeચાર=ને 

મળ@ુ ંમાિસક મહ-નતા�ુ ં
અR ુ નામ/હોVો  પગારધોરણ  માિસક મહ-નતા�ુ ંL તા: ૩૧-૦૫-૨૦૨૧ 
૧ ½ી મે લુ એમ ગાધંી, 

ઇNચા¡ ચેરમેન, સzય  
૧૮૨૨૦૦-૨૨૪૧૦૦ Lિપયા gળૂ 
પગાર/ભ�થા 

૧૯૧૫૫૯.૦૦ 

૨ ½ી એસ આર પાNડ-, મે�બર ૧૮૨૨૦૦-૨૨૪૧૦૦ Lિપયા 
gળૂ પગાર / ભ�થા  

૨૨૬૮૧૪.૦૦ 

૩ ½ી Lપવતંિસ�હ IAS સSચવ   - cજુરાત સરકાર ½ી તરફથી  
૪ ½ી ડ= આર પરમાર 

ડાયર-wટર 
૧૨૩૧૦૦-૨૧૫૯૦૦ Lિપયા 
gળૂ પગાર / ભ�થા 

૨૧૫૫૩૩.૦૦ 

૫ લીગલ એડવાઝર  
(હાલ ખાલી Ç¦યા) 

- -  

૬ ½ી એસ ટ= અનડા 
સ�ંકુત િનયામક (ટ5ક-૧) 

૧૨૩૧૦૦-૨૧૫૯૦૦ Lિપયા 
gળૂ પગાર / ભ�થા 

૧૬૯૦૯૯.૦૦ 

૭ ½ી એમ આર ઝાલા  
સ�ંકુત િનયામક (ટ5ક-૨) 

૧૨૩૧૦૦-૨૧૫૯૦૦ Lિપયા 
gળૂ પગાર / ભ�થા 

૧૬૪૭૩૦.૦૦ 

૮ ½ી એ £ ુઅ]વ£ુe   
નાયબ િનયામક (ટ-ર=ફ) 

૭૮૮૦૦-૨૦૯૨૦૦ Lિપયા 
gળૂ પગાર/ભ�થા 

૧૧૪૯૬૪.૦૦ 

૯ }ી પી  � tની  
નાયબ િનયામક (lલગલ)  

૭૨૧૦૦-૧૧૯૪૦૦  
(£ટુ=લીટ= "ક-લ)  

૧૫૦૭૯૪.૦૦ 

૧૦ હ-માગં £ ુજોશી  
Gહસાબી અિધકાર=  

૫૮૫૦૦-૧૧૫૮૦૦ 
(£ટુ=લીટ= "ક-લ) 

૯૪૬૯૯.૦૦ 

૧૧ ½ી ¦નેશ મકવાણા 
આઇટ= મેનેજર 

૫૬૧૦૦-૧૭૭૫૦૦ Lિપયા 
gળૂ પગાર/ભ�થા  

૮૦૬૯૫.૦૦ 

૧૨ ½ી અSભષેક મકવાણા 
આસીટNટ ડાયર-કટર (ટ-ક)  

૫૬૧૦૦-૧૭૭૫૦૦ Lિપયા 
gળૂ પગાર / ભ�થા  

૮૦૬૯૫.૦૦ 

૧૩ ½ી સતંોષ�ુમાર અસી` ુ
આસીટNટ ડાયર-કટર  

૫૬૧૦૦-૧૭૭૫૦૦ Lિપયા 
gળૂ પગાર/ભ�થા  

૭૬૨૧૧.૦૦ 

૧૪ ½ી વસીમ અ³તર �સાર=  
આસીટNટ ડાયર-કટર )લીગલ(  

૫૬૧૦૦-૧૭૭૫૦૦ Lિપયા 
gળૂ પગાર/ભ�થા  

૬૯૭૬૬.૦૦ 

૧૫ ½ી ક-તન થાનક= 
આસીટNટ ડાયર-કટર  

૫૬૧૦૦-૧૭૭૫૦૦ Lિપયા 
gળૂ પગાર/ભ�થા  

૭૧૯૭૭.૦૦ 

૧૬ ½ી LSચક સોલા, 
એકઝી·ટુ=વ (Sલગલ) 
  

(હાલ @િતિન�_ુતી Ð CERC) (હાલ @િતિન�_ુતી Ð CERC) 
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૧૭ ½ી ઉમેશ એ ગોર  
એકઝી·ટુ=વ (વહ=વટ)  

૪૫૪૦૦-૧૦૧૨૦૦  
(£ટુ=લીટ= "ક-લ)  

૬૫૩૯૩.૦૦ 

૧૮ ½ી બી ^ ઠાકર  
એકઝી·ટુ=વ એકાઉNટસ 

૩૫૭૦૦-૮૨૧૦૦ 
(£ટુ=લીટ= "ક-લ) 

૫૩૦૩૫.૦૦ 

૧૯ }ી વ�ુણ વી ��ુતા 
એકઝી�ટુGવ (લીગલ) 

૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ Lિપયા gળૂ 
પગાર / ભ�થા 

૫૦૭૬૩.૦૦ 

૨૧ 
  

½ી પી એસ િમ°ી 
પી એ Èુ સેp-ટર= 

૨૯૧૦૦-૫૭૮૦૦ 
(£ટુ=લીટ= "ક-લ) 

૪૮૮૦૮.૦૦ 

૨૨ ½ીમતી હ-તલ થાનક= 
Gરશ�ેશિનZટ-કમ-કલાકe  

૨૫૦૦૦-૫૫૮૦૦ 
(£ટુ=લીટ= "ક-લ) 

૩૮૪૪૫.૦૦ 

૨૩ ½ી ^એલ ચૌહાણ  
Êાઇવર-કમ-એટ-NડNટ 

૨૧૭૦૦-૬૯૧૦૦ Lિપયા gળૂ 
પગાર / ભ�થા 

૩૯૯૧૦.૦૦ 

૨૪ ½ી ક-  રાજ`તૂ 
Êાઇવર-કમ-એટ-NડNટ 

૨૧૭૦૦-૬૯૧૦૦ Lિપયા gળૂ 
પગાર / ભ�થા 

૪૨૩૭૬.૦૦ 

૨૫ ½ી પી ક- પચંાલ 
Êાઇવર-કમ-એટ-NડNટ 

૨૧૭૦૦-૬૯૧૦૦ Lિપયા gળૂ 
પગાર / ભ�થા 

૩૯૯૧૦.૦૦ 

૨૬ ½ી વી ડ= પરમાર 
Êાઇવર-કમ-એટ-NડNટ 

૨૧૭૦૦-૬૯૧૦૦ Lિપયા gળૂ 
પગાર / ભ�થા 

૩૯૯૧૦.૦૦ 

૨૭ ½ી આર એમ મકવાણા 
Êાઇવર-કમ-એટ-NડNટ 

૨૧૭૦૦-૬૯૧૦૦ Lિપયા gળૂ 
પગાર / ભ�થા 

૪૨૦૩૬.૦૦ 

૨૮ ½ી આઇ ^ ચાવડા, �£નુ ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ Lિપયા gળૂ 
પગાર / ભ�થા 

૩૪૧૮૧.૦૦ 

૨૯ ½ી ડ= એચ વસીટા, �£નુ ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ Lિપયા gળૂ 
પગાર / ભ�થા 

૩૪૧૮૧.૦૦ 

૩૦ ½ી એન ^ ગોરખા, �£નુ ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ Lિપયા gળૂ 
પગાર / ભ�થા 

૩૨૧૩૩.૦૦ 

૩૧   ½ી વી બી પરમાર, �£નુ ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ L 
gળૂપગાર/ભ�થા 

૩૧૮૩૩.૦૦  

 
 
 
 
 
 



73 | P a g e 06/07/2021 14:42:25 

િનયમ સIંહ-૧૧ 
 

તમામ યોજનાઓ, Quુચત ખચh અને vકુવેલા નાણા ંપરના અહ5વાલોની િવગતો, દર5ક એજ[સીને 
ફાળવેલ xદાજપG :- 
 
Dજુરાત િવFતુ િનયGંક આયોગના ૨૦૨૦-૨૧ ના xદાજ પGની િવગતો 
(૧)  આવકની િવગતો : 

 
અR ુ
ન ં

િવગત રકમ L/(હ+રમા)ં 

૧ ફ= ૨૬૩૫૨૬ 
૨ Kયાજની આવક ૧૩૪૯૦૫   
૩ લોન ર=કવર= તથા અNય આવક -  

        �ુલ આવક ૩૯૮૪૩૧  

 
(૨) ખચhની િવગતો : 

 

અT ુન ં િવગત રકમ y/ )હSરમાં(  

૧ પગાર ઓGફસ વiેફ-ર અને મેડ=કલ ખચe /ભ�થા ૪૩૨૦૧   
૨ વહ=વટ= ખચe ૧૭૪૧૩  
૩ ભાÀુ ંટ-� િવગેર- ૦  
૪ !ોફ-શનલ કોN�ક�અુલ સિવ:સીસ  ૩૩૧૧૧ 
૫ િન¨િૃત લાભો ૬૮૧૪ 
૬ ફિન:ચર તથા અNય ઓફ=સ ઉપકરણ ૩૭૫૦ 
૭ SબiડËગ ૩૫૦૨ 

             �ુલ ખચe ૧૦૭૭૯૨  
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િનયમ સIંહ—૧૨ 
 

સહાયક= કાયepમોની અમલ બજવણીની ર=ત અને લાભાથ�ઓની િવગતો 
 
   આયોગ Xારા આવી કોઇ +તની યોજના અમલમા ંgકૂવામા ંઆવતી નથી.  

^થી માGહતી �Nૂય છે. 
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િનયમ સIંહ-૧૩ 
 

આયોગે આપેલ રાહતો, પરિમટ ક5 અિધzૃિતઓ મેળવનારની િવગતો :   
અ" ુ
ન ં

પરવાનેદાર"ુ ંનામ અિધrૃિતની િવગત અિધrૃિત મેળવવા"ુ ંકારણ 

1.  દl¢ણ �જુરાત વીજ કંપલી લી િવજળG િવતરણ"ુ ંલાઇસhસ િવજળG િવતરણ િનNધારGત ¢ે\મા ં
2.  મQય �જુરાત વીજ કંપની લી િવજળG િવતરણ"ુ ંલાઇસhસ િવજળG િવતરણ િનNધારGત ¢ે\મા ં
3.  પિ�મ �જુરાત વીજ કંપલી લી િવજળG િવતરણ"ુ ંલાઇસhસ િવજળG િવતરણ િનNધારGત ¢ે\મા ં
4.  ઉKર �જુરાત વીજ કંપલી લી િવજળG િવતરણ"ુ ંલાઇસhસ િવજળG િવતરણ િનNધારGત ¢ે\મા ં
5.  ટોર5hટ પાવર વીજ કંપની લી અમદાવાદ િવજળG િવતરણ"ુ ંલાઇસhસ િવજળG િવતરણ િનNધારGત ¢ે\મા ં
6.  ટોર5hટ પાવર વીજ કંપની લી Vરુત િવજળG િવતરણ"ુ ંલાઇસhસ િવજળG િવતરણ િનNધારGત ¢ે\મા ં
7.  ટોર5hટ પાવર વીજ કંપની લી દહ5જ  િવજળG િવતરણ"ુ ંલાઇસhસ િવજળG િવતરણ િનNધારGત ¢ે\મા ં
8.  ટોર5hટ પાવર વીજ કંપની લી ધોલેરા િવજળG િવતરણ"ુ ંલાઇસhસ િવજળG િવતરણ િનNધારGત ¢ે\મા ં
9.  એAપેનપાકI ઇhફો વડોદરા @ા લી િવજળG િવતરણ"ુ ંલાઇસhસ િવજળG િવતરણ િનNધારGત ¢ે\મા ં
10.  (દનદયાલ પોટI �Aટ (કંડલા પોટI �Aટ) િવજળG િવતરણ"ુ ંલાઇસhસ િવજળG િવતરણ િનNધારGત ¢ે\મા ં
11.  lગ£ટ પાવર કંપની લી િવજળG િવતરણ"ુ ંલાઇસhસ િવજળG િવતરણ િનNધારGત ¢ે\મા ં
12.  જ�બુીલhટ ઇh¤ા લી િવજળG િવતરણ"ુ ંલાઇસhસ િવજળG િવતરણ િનNધારGત ¢ે\મા ં
13.  એમપીએસઈઝેડ �ટુGલીટGસ લી િવજળG િવતરણ"ુ ંલાઇસhસ િવજળG િવતરણ િનNધારGત ¢ે\મા ં

14.  �જુરાત ઉtI @વહન િનગમ લી (�ટકો)  વીજળG @વાહન"ુ ંલાઇસhસ 
વીજળG @વહન િનNધારGત ¢ે\- 

�જુરાત રાજય 

15.  �જુરાત ઉtI િવકાસ િનગમ લી  �5ડ¡ગ લાઇસhસ 
િવજળG િવતરણ 
િનNધારGત ¢ે\મા ં

16.  �લોબલ એનજq @ા લી �5ડ¡ગ લાઇસhસ �જુરાત રાજય 

 
• ક-NO સરકારના +હ-રનામા qારા "પે�યલ ઇકોનોમીક ઝોન (SEZ)ને તેના િવ"તારમા ંિવજ િવતરણ માટ- ડ=મ 

લાઇસNસી ગણવામા ંઆવશ.ે 
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િનયમ સIંહ-૧૪ 
 

િવS|yુપે ઉપલnય મા#હતી: 
 
આયાગે બહાર પાડ-લ અગ'યના  કુમો, િવિનયમો (નોટ=ફ=ક-શNસ) તથા  કુમોનો સuંહ આયોગની વબે સાઇટ- 

www.gercin.org પરથી +હ-ર જનતાની +ણકાર= માટ- ઉપલjધ છે. 
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િનયમ સIંહ-૧૫ 
 
Sહ5ર ઉપયોગ માટ5 િનભાવવામા ંઆવતા હોય તો તેવા Iથંાલય અથવા તેના વાચનકpાના 
કામકાજના કલાકો સ#હતની મા#હતી મેળવવા માટ5 નાગ#રકોને ઉપલ�ધ Qિુવધાઓની િવગતો : 
 
   
આયોગની કચેર=મા ં+હ-ર જનતાના ઉપયોગ માટ- મયાeGદત !માણમા ંuથંાલયની સેવા ઉપલjધ છે. ઉપરાતં નોGટસ 

બોડe ઉપર અગ'યના  કુમો સમયાતંર- નાગGરકો માટ- gકૂવામા ંઆવ ેછે. િવિનયમો તથા  કુમ સuંહ +હ-ર જનતાન ે

આયોગે નs= કર-લ ફ= લઇને `રૂા પાડવામા ંઆવ ેછે. વળ= આ િવિનયમો અને  કુમનો સuંહ આયોગની વબેસાઇટ 

www.gercin.org ઉપર પણ +હ-ર જનતાની +ણ સાL gકૂ-લ છે. 
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િનયમ સIંહ-૧૬ 
 
Sહ5ર મા#હતી અિધકાર8ઓના ંનામ, હોAો અને બીa િવગતો: 

 
આયોગના માGહતી અિધકાર=ઓ મદદનીશ માGહતી અિધકાર=ઓ અને િવભાગીય કાયદાક=ય (એપેલેટ) સ0ાિધકાર= 
િવશનેી સપંકe માGહતી નીચેના નgનૂામા ંઆપો. 
 
સરકાર= તDંRુ ંનામ : cજુરાત િવdતુ િનયDંક આયોગ 
 
િવભાગીય એપેલેટ સ0ાિધકાર=:    
 
અR ુન ં નામ ½ી ડ= આર પરમાર  

૧ હોVો િનયામક (ટ-Gરફ, વહ=વટ/Gહસાબ) 
૨ ફોન ૯૧-૭૯-૨૩૬૦૨૦૦૦ 
૩ ફ-wસ ૯૧-૭૯-૨૩૬૦૨૦૫૪-૨૩૬૦૨૦૫૫  
૪ ઇ -મેઇલ  gerc@gercin.org 
૫ સરનાgુ ં cજુરાત િવdતુ િનયDંક આયોગ 

છµો માળ, ગી�ટ-૧, રોડ- ૫ સી, ઝોન-૫,  ગીફટ સીટ=, ગાધંીનગર, 
cજુરાત-૩૮૨૩૫૫ 

   

૫  Sહ5ર મા#હતી અિધકાર8 :   
 
અR ુન ં નામ હ-માગં £ ુજોશી  

૧ હોVો Gહસાબી અિધકાર=  
૨ ફોન ૯૧-૭૯-૨૩૬૦૨૦૦૦ 
૩ ફ-wસ ૯૧-૭૯-૨૩૬૦૨૦૫૪-૨૩૬૦૨૦૫૫  
૪ ઇ -ઇલમે  gerc@gercin.org 
૫ સરનાgુ ં cજુરાત િવdતુ િનયDંક આયોગ 

છµો માળ, ગી�ટ-૫, રોડ-૫ સી, ઝોન-૫,  ગીફટ સીટ=, ગાધંીનગર, 
cજુરાત-૩૮૨૩૫૫ 
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િનયમ સIંહ-૧૭ 
અ[ય ઉપયોગી મા#હતી :  
 
લોકો Xારા `છૂાતા !¾ો અન ેતેના જવાબો :- 
 

(૧) માGહતીના અિધકાર બાબતનો અિધિનયમ-૨૦૦૫ ´ારથી અમલમા ંઆવ ેછે? 
 
માGહતીના અિધકાર બાબતનો અિધિનયમ-૨૦૦૫, ૧૨ મી ઓwટોબર, ૨૦૦૫ (૧૫ મી �ૂન-૨૦૦૫ના 
રોજ તેના ઘડતરથી ૧૨૦ મા Gદવસેથી અમલમા ંઆવ ેછે. 
 

(૨) "માGહતી" એટલે �ુ ં? 
  
માGહતી એટલે દફતર, દ"તાવજેો, યાદ=ઓ, ઇ/મેઇલ, મતંKયો, સલાહો, !સે ર=Sલઝ, પGરપDો, 
 કુમો, લોગ\wુસ, કરાર, અહ-વાલો, કાગળો, નgનૂાઓ, મોડ-લ, કોઇપણ ઇલેw�ોનીwસ Lપમા ંડ-ટા 
સામuી અને અ'યાર- અમલમા ંહોય તેવા કોઇપણ કાયદા અNવયે કોઇ +હ-ર સ0ાિધકાર= Xારા 
મેળવવામા ંઆવનાર કોઇપણ ખાનગી સ"ંથાન ેલગતી માGહતી. 
 

(૩) માGહતીનો અિધકાર એટલે �ુ ં? 
 
માGહતીના અિધકારમા ંનીચેનાનો સમાવશે થાય છે :-  
 
(૧)  કાય_, દ"તાવજેો, દફતરોRુ ંિનર=�ણ કર¨ુ.ં 
(૨)  દ"તાવજેો અથવા દફતરોની ન�ધ કરવી, ઉતારા અથવા !માSણત નકલો. 
(૩)  સામuીના !માSણત નgનૂા લેવા. 
(૪) િ!Nટ આઉટ, Gડ"ક-ટ �લોપી, ટ-પ, િવડ=યો ક-સેટ અથવા કોઇપણ અNય ઇલેક�ોિનક ર=ત ે

અથવા િ!Nટ આઉટથી માGહતી મેળવવી. 
 

(૪) માGહતી અિધકાર બાબતના અિધિનયમમાથંી કઇ બાબતોને +હ-ર કરવામાથંી ghુwત આપવામા ંઆવ ે
છે? 

 
 નીચેની બાબતોન ે+હ-ર કરવામાથંી ghુwત આપવામા ંઆવ ેછે :- 

(૧)   એવી માGહતી ક- +હ-ર કરવાથી ભારતના સાવeભૌમ'વ અને અખGંડતતા, રાPયની સલામતી, 
K£હૂા'મક વÌૈાિનક ક- આિથ:ક Gહતો, િવદ-શી રાPયો સાથનેા સબંધંોન ે !િત�ળૂ અસર 
પહ�ચતી હોય અથવા તો ત ેcનુાખોર=ન ેઉ0જેન આપતી હોય. 
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  (૨)  એવી માGહતી ક- ^ને કાયદાની કોઇપણ અદાલત ેNયાયઆયોગ !િસ]ધ કરવાની "પZટપણે 
મનાઇ ફરમાવી હોય અથવા તો ^ માGહતી +હ-ર કરવાથી અદાલતની અવÌા થતી હોય. 

(3)  એવી માGહતી ક- ^ +હ-ર કરવાથી સસંદ ક- રાPય િવધાનસભા િવશષેાિધકારનો ભગં થતો 
હોય. 

(૪)  સ�મ અિધકાર=ને ખાતર= થાય ક-, િવશાળ +હ-ર Gહતમા ંઆવી માGહતી !ગટ કરવી જLર= 
છે. તે િસવાય વાSણ¼Pયક ગોપનીયતા, ધધંાક=ય રહ"યો અથવા બૌ�qક સપંદાનો સમાવશે 
કરતી માGહતી, ^ +હ-ર થવાથી DાGહત પ�કારની "પધાe'મક h"થિતને Rકુશાન થઈ શક- 
તેમ હોય તેવી કોઇ માGહતી, 

(૫) Kયhwતને તેના િવ«ાસ આધાGરત સબંધંન ે કારણે મળેલી માGહતી િસવાય ક-, સ�મ  
અિધકાર=ન ે એવી ખાતર= થાય ક- આવી માGહતી +હ-ર કરવી એ િવશાળ જન Gહતના 
સમથeનમા ંછે. 

                     (૬)   િવદ-શની સરકાર પાસેથી મળેલી c�ુત માGહતી. 
                     (૭)  એવી માGહતી ક- ^ +હ-ર કરવાથી કોઇ Kયhwતની ¬જ�દગી ક- શાર=Gરક સલામતી સામ ેજોખમ 

ઉ�ુ ં થ@ુ ં હોય અથવા તો માGહતીRુ ં !ા¤�ત"થાન +ણી શકાય તેમ હોય અથવા તો 
કાયદાના અમલ ક- સલામતીના હ-@ ુમાટ- આપવામા ંઆવલે ખાનગી સહાય �ગેની િવગતો 
+ણી શકાતી હોય, 

  (૮)  એવી માGહતી ક- ^ +હ-ર કરવાથી cનુેગારોની તપાસ, ધરપકડ ક- તેની સામે કામ                  
ચલાવવાની !Gpયામા ંઅવરોધ ઉભો થતો હોય. 

                     (૯) મDંીમડંળ, સSચવો અન ે અNય અિધકાર=ઓ વªચ ે થયેલ િવચાર -િવમશe  �ગેના ર-કડe 
સGહતના ક-બીનેટના કાગળો. 

                    (૧૦) Kયhwતગત બાબતો સાથ ેસબંિંધત માGહતી ક- ^ની +હ-રાતને કોઇપણ સાવeજિનક !¨િૃત ક- 
લોકGહત સાથ ેસબંધં ન હોય, અથવા તો ^ માGહતી !ગટ કરવાથી Kયhwતના �ગત વન 
પર અનિધ�ૃત  મુલો થતા ંહોય. 

(૫) +હ-ર સ0ામડંળ ( Public authority ) એટલે �ુ?ં 
 +હ-ર સ0ામડંળ એટલે : 

    (ક)  બધંારણ Xારા ક- તે અNવયે 
  (ખ)  સસંદ Xારા ઘડવામા ંઆવલે/ અNય કોઇ પણ કાયદા Xારા 
               (ગ) રાજય િવધાનસભા Xારા ઘડાવામા ંઆવલે / અNય કોઇપણ કાયદા Xારા 
 (ઘ) સgSુચત સરકાર Xારા બહાર પાડવામા ં આવલે +હ-રનામાથી અથવા  કરવામા આવલે 

 કુમથી, 
 "થાપેલ અથવા રચાયેલ કોઇ સ0ામડંળ અથવા મડંળ અથવા "વરાPયની સ"ંથા અને તેમા ંસgSુચત સરકાર- 

`રૂા ંપાડ-લા ફંડથી !'ય� ક- પરો� ર=ત,ે  
 (૧) માSલક=ના િનયિંDત અથવા મોટા પાય ેિધરાણ મેળવલે મડંળ,  
 (૨) મોટા પાયે િધરાણ મેળવતા ંSબન-સરકાર= સગંઠનનો પણ સમાવશે થાય છે.  
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(૬) કઇ સ"ંથાઓને માGહતી અિધકાર બાબતના અિધકાર બાબતની  જોગવાઇમાથંી બાકાત રાખવામા ંઆવેલ 
છે?  

 
માGહતીના અિધકાર બાબતના અિધિનયમની બી અRfૂSુચમા ં િનGદ©Zટ ક-NOીય બાતમી અને સલામતી 
સ"ંથાઓ ^વી ક- બાતમી કાયાeલય, સશંોધન અન ેઅNવષેણ શાખા, મહ-fલૂ બાતમી િનયામકની કચેર=, 
ક-NOીય આિથ:ક બાતમી કાયાeલય, અમલ -બજવણી  િનયામw½ીની કચેર=, માદક OKય િનયDંણ કાયાeલય, 
ઉÍયન સશંોધન ક-NO, ખાસ સીમા fરુ�ા દળ, સરહદ fરુ�ા દળ, ક-NOીય અનામત પોલીસ દળ, ઇNડો 
િતબેટ સરહદ પોલીસ, ક-NOીય ઔ�ોSગક સલામતી દળ, રાZ�=ય સલામતી ર�ક, આસામ રાઇફiસ, 
ખાસ સવેા કાયાeલય, ખાસ શાખા (�પી પોલીસ ખા@)ુ ¥દામાન અને િનકોબાર, cNુહો શોધક શાખા, 
�પી પોલીસ ખા@,ુ cNુહા શોધક શાખા, દાદરા અન ેનગર હવલેી તથા ખાસ શાખા, લ�Xીપ પોલીસ, 
રાPય સરકારો Xારા +હ-રનામા મારફત િનGદ©Zટ સ"ંથાઓને પણ બાકાત રાખવામા ંઆવશ.ે તેમ છતા ં
આ િનશધે અબાિધત નથી અને YZટાચાર તેમજ માનવ અિધકારની અવગણનાના આ�ેપોને લગતી 
માGહતી `રૂ= પાડાવી એ આ સ"ંથાઓની ફરજ છે. વ®મુા ંમાનવ અિધકારની અવગણનાના આ�ેપોન ે
લગતી �wત ક-NO ક- રાજય માGહતી આયોગની મ�ુંર= લઇને જ યથાયો¦ય આપી શકશ.ે 

           

          (૭)  +હ-ર માGહતી અિધકાર=ઓ કોણ છે? 
 

સરકાર= માGહતી અિધકાર=ઓ એ +હ-ર સ0ા તDંો Xારા તમામ વહ=વટ= એકમો અથવા તનેા િનયDંણ 
હ-ઠળની કચેર=ઓમા ં િન£wુત કરવામા ંઆવતા અિધકાર=ઓ છે ^ઓન ેઆ અિધિનયમ હ-ઠળ માGહતી 
મેળવવા માટ- િવનતંી કરતા નાગGરકોને માGહતી `રૂ= પાડવાની હોય છે. કોઇપણ અિધકાર= તનેી અથવા 
તેણીની યો¦ય ફરજો બ+વવા માટ- સરકાર= માGહતી અિધકાર= Xારા ^ સહાય માગવામા ંઆવ ેતેવી 
તમામ સહાય આપશ ેઅન ેઆ અિધિનયમની જોગવાઇઓના ઉiલધંન બદલ આવા અNય અિધકાર=ન ે
સરકાર= માGહતી અિધકાર= તર=ક- ગણવામા ંઆવશ.ે 
 

        (૮)   સરકાર= માGહતી અિધકાર=ની ફરજો �ુ ંછે? 
 

• માGહતી મેળવવા માગતી Kયhwતઓ પાસેથી મળતી િવનતંીઓ �ગે સરકાર= માGહતી અિધકાર=ચ 
કાયeવાહ= કરશ ેઅને Pયા ંલેSખતમા ં િવનતંી કર= શકાય તેમ ન હોય 'યા ંતે અNય Lપ ે Kયhwતન ે
યો¦ય મદદ કરવી. 

• જો માગંવામા ંઆવલે મGહતી રોક= રાખવામા ંઆવતી હોય અથવા તRેુ ં િવષય વ"@ ુઅNય +હ-ર 
સ0ાિધકાર=ની કામગીર= સાથ ેઘિનZઠ ર=ત ેસકંળાય�ે ુ ં હોય તો, સરકાર= માGહતી અિધકાર=એ ત ે
બાબત અNય +હ-ર સ0ાિધકાર=ને પાચં Gદવસમા ંત ેબાબત તબદ=લ કરવી અને અરજદારન ેત ે
�ગેની તા'કાSલક +ણ કરવી. 

• સરકાર= માGહતી અિધકાર=, તેની/તેણીની ફરજો યો¦ય ર=તે બ+વવા માટ- અNય કોઇપણ 
અિધકાર=ની મદદ માગંી શક-. 
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• માGહતી મÏયથેી, સરકાર= માGહતી અિધકાર=એ શ´ તટેલી ઝડપે અને કોઇપણ સજંોગોમા ં િવનતંી 
મÏયાના 30 Gદવસમા,ં ત ે િનયત કરવામા ંઆવ ેતેટલી ફ=ની �કુવણી કય�થી માGહતી `રુ= પાડવી 
અથવા તો કલમ-8 અથવા કલમ-9 મા ં િનGદ©Zટ કયાe gજુબના કોઇપણ કારણસર તે િવનતંીન ે
નામ�ૂંર કરવી. 

• Pયાર- માગંવામા ંઆવલેી માGહતી Kયhwતના વન ક- "વાતÐંયને અસર કરતી હોય 'યાર- િવનતંી 
મÏયાના 48 કલાકમા ંજ ત ે`Lૂ પાડવી. 

• જો સરકાર= માGહતી અિધકાર= િનયત સમયગાળામા ંિવનતંી �ગે િન:ણય કરવામા ંિનZફળ +ય તો, 
તેમણે િવનતંીનો અ"વીકાર કય_ છે તેમ માનવામા ંઆવશ.ે 

• Pયા ંિવનતંીનો અ"વીકાર કરવામા ંઆKયો હોય 'યા,ં સરકાર= માGહતી અિધકાર=એ િવનતંી કરનારન ે
નીચે gજુબની +ણ કરવી. 

• (1) આવા અ"વીકાર માટ-ના કારણો, (2) આવા અ"વીકાર સામે ^ટલા સમયગાળામા ંઅપીલ કર= 
શકાય ત ેસમયગાળો અન ે(3) અપીલ અિધકાર=ની િવગતો. 

• સરકાર= માGહતી અિધકાર=એ ^ !કારની માGહતી માગવામા ં આવી હોય એ !કારની માGહતી 
આપવી, િસવાય ક- તે +હ-ર સ0ામડંળના નાણા-સાધનોને અયો¦ય Gદશામા ંવાળતી હોય અથવા તો 
િવવાદ= ર-કડeની સલામતી ક- +ળવણી માટ- હાિનકારક હોય. 

• જો ¥િશક માGહતી આપવાની મ�ૂંર= આપવામા ં આવી હોય તો, સરકાર= માGહતી અિધકાર=એ 
અરજદારને નીચે gજુબની +ણ કરવી નોટ=સ આપવી:- 

(ક) માGહતી ^મા ંસમાિવZટ છે એવા ર-કડe ક- ^ન ે+હ-ર કરવામાથંી ghુwત આપવામા ંઆવી હોય તેને 
અલગ કયાe પછ= માગણી કર-લ ર-કડeનો ફકત તટેલો ભાગ `રૂો પાડવામા ંઆવી ર²ો છે. 

(ખ) ^ના પર િન:ણયો આધાGરત હતા ત ે�ગેની બાબતનો ઉiલેખ કર=ને કોઇપણ હક=કત આધાGરત 
મહ'વના !¾ �ગેના કોઇપણ તારણો સGહત િન:ણય માટ-ના કારણો; 

(ગ)  િન:ણય કરનાર KયhwતRુ ંનામ અને હોVો; 
(ઘ)  તેણે/ તેણીએ ગણતર= કર-લ ફ=ની િવગતો અન ેઅરજદાર- જમા કરવી જLર= ફ=ની રકમ, અને 
(ચ) માGહતીનો ^ ભાગ +હ-ર ન કરવાનો હોય તે �ગેના િન:ણયની સમી�ા, વfલૂ કરવામા ંઆવલે 

ફ=ની રકમ અથવા ^ !કાર- માGહતી `રૂ= પાડવામા ં આવી હોય ત ે બાબતમા ં તેના /તેણીના  
અિધકારો. 

• જો માગંવામા ંઆવલે માGહતી Dી+ પ�કાર qારા `રૂ= પાડવામા ંઆવી હોય અથવા તો Dી+ 
પ�કાર qારા તેને ખાનગી માGહતી તર=ક- ગણવામા ંઆવી હોય તો, સરકાર= માGહતી અિધકાર= 
માગણી મÏયાના પાચં Gદવસમા ં તે Dી+ પ�કારન ે લેSખત નોટ=સ આપી શકશ ે અને તેની 
ર�ૂઆતન ેિવચારણામા ંલેશ.ે 

• આવી નોટ=સ મÏયાની તાર=ખથી 10 Gદવસમા ંસરકાર= અિધકાર= સમ� ર�ૂઆત કરવાની Dી+ 
પ�કારન ેતક આપવાની રહ-શ.ે 
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             (૯) માGહતી મેળવવા માટ- અર કરવાની !Gpયા �ુ ંછે? 
     

(૧) ^ બાબત માટ- માGહતી મેળવવાની હોય તેની િવગતો દશાeવતી અર સરકાર= માGહતી 
અિધકાર=ન ેલેSખતમા ંઅથવા િવ+�ુ ંમા]યમો Xારા cજુરાતીમા,ં �uેમા ંઅથવા GહNદ=મા ંકરવી. 

 (૨) કઇ બાબત �ગે માGહતી મેળવવાની છે તે �ગેના કારણો દશાeવવાની જLર નથી. 
(૩) િનયત કરવામા ંઆવ ેતેટલી ફ= �કૂવો, ગર=બી ર-ખા હ-ઠળની ક�ામા ંઆવતા લોકો પાસેથી 
કોઇ જ ફ= લેવાની નથી. 
(૪) સરકાર= માGહતી અિધકાર= િનયત કર-લી સમય મયાeદાRુ ંપાલન ન કર= શક- તો અરજદારન ે
માGહતી િવના giુયે `રૂ= પાડવી. 

           
 (૧૦)   માGહતી મેળવવા માટ-ની સમય મયાeદા ક-ટલી છે? 
    

 (૧)  અર મÏયાની તાર=ખથી 30 Gદવસ fધુીમા.ં 
(૨) Kયhwતની જ�દગી અને "વતDંતાને અસરકતાe હોય ત ેસજંોગોમા ંમાGહતી મેળવવા માટ- 48 

કલાક. 
(૩) જો અર મદદનીશ સરકાર= માGહતી અિધકાર=ન ે માGહતી માટ- આપી હોય તો જવાબ 

આપવાના ઉપરોwત સમયગાળામા ં5-Gદવસનો સમય વધારવામા ંઆવશ.ે 
(૪) જો આમા ંDી+ પ�કારના Gહત સમાયેલ હશ ેતો સમય મયાeદા 40 Gદવસ fધુીની રહ-શ.ે 
(૫) િનયત સમય મયાeદામા ં માGહતી આપવામા ં િનZફળ જ¨ુ ં એનો અથe માGહતી આપવાનો 

અ"વીકાર કરવામા ંઆવ ેછે તેમ માનવામા ંઆવશ.ે 
  
(૧૧)  cજુરાત િવdતુ િનયDંક આયોગની કચેર= ´ા ંઆવલેી છે? 
  

સરનાg ુ:    cજુરાત િવdતુ િનયDંક આયોગ 
              છµો માળ, ગી�ટ-૧, રોડ-૫ સી, ઝોન-૫,  

    ગીફટ સીટ=, ગાધંીનગર, cજુરાત-૩૮૨૩૫૫ 
        ફોન ન-ં ૦૭૯-૨૩૬૦૨૦૦૦  
             ફ-wસ ન-ં ૦૭૯-૨૩૬૦૨૦૫૪ Ð ૦૭૯-૨૩૬૦૨૦૫૫  

    વબેસાઇટ : www.gercin.org  
સમય :     સવાર- ૧૦.૩૦ થી સાં̂  ૬.૧૦ કલાક  
 

*** 


