
 

ગજુરાત એનજી ટ્રાન્ ામીશનન ોર્પોરરશનન ીશમીશ શે  
 

U]HZFT lJn]T lGIDG VFIMU4 

&9M DF/4 ULO8 !4 ZM0 5v;L4 hMGv54 ULO8 ;L8L4 

UF\WLGUZv#(Z#55  
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p5ZMST U]HZFT V[GÒ" 8=Fg;DLXG SM5M"Z[XG ,LP4 ;ZNFZ 58[, lJn]T EJG4 Z[;SM;"4 J0MNZF wJFZF  GFDNFZ U]HZFT lJH 

lGIDG VFIMU ;D1F .,[S8=L;L8L V[S84 Z__# GL S,Dv&Z VG[ D<8L .IZ 8[ZLO Z[uI],[Xg;4 Z_!! GL HMUJF.VM અને 
સઓુમોટો અરજી ૧૫૩૪/૨૦૧૫ સામેના                     ના તા ૨-૧૨-૨૦૧૫ હકુમ મજુબ GF6FSLI JQF" 

Z_!૪v!૫ GF 8=] V5 VG[  Z_!&v!૭ GF JQF"GL 8[ZLO GSSL SZJF  AFAT[GL VZÒ SZJFDF\ VFJ[, K[P  
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U]HZFT V[GÒ" 8=Fg;DLXG SM5M"Z[XG ,LP sH[8SMf V[  GFDNFZ U]HZFT lJH lGIDG VFIMU ;D1F .,[S8=L;L8L V[S84 Z__# 

GL S,Dv&Z VG[ D<8L .IZ 8[ZLO Z[uI],[Xg;4 Z_!! GL HMUJF.VM C[9/ અને સઓુમોટો અરજી ૧૫૩૪/૨૦૧૫ 
સામનેા                     ના તા ૨-૧૨-૨૦૧૫ હકુમ મજુબ GF6FSLI JQF" Z_!૪v!૫ GF 8=] V5 VG[  

Z_!&v!૭ GF JQF"GL 8[ZLO GSSL SZJF  AFAT[GL VZÒ sS[; G\P !૫૪૫/૨૦૧૫f U]HZFT lJH lGIDG VFIMU cકારોબાર 
વિવનયમો નુું  ;\RF,Gc lGIDG Z__$ GL HMUJF. VgJI[  SZ[, K[P  

 

ઉપરોકત બાબત ેમલ્ ટF રયર ટીરFર રીય ુ લુેશે્ સ સ ર૦૧૧ ની જોગિારની રૂએ આથી સુંબુંધીત વ્ યકિકતઓ / સુંસ્ થાઓ વિગેરી પાસથેી 
સદર અરજી પરત્ િ ેસોુનો તથા િાુંધાઓ મુંગાિિામાું આિ ે ે, જે ગજુરાત વિદ્યતુ વનયમન આયોગની કોરેFમાું ઉપર મજુબનાું 
સરનામ ે સચોિશ્રી, ગજુરાત વિદ્યતુ વનયમન આયોગ4 &9M DF/4 ULO8 !4 ZM0 5v;L4 hMGv54 ULO8 ;L8L4 

UF\WLGUZv#(Z#55  ન ે H~ZL N:TFJ[HM ;FY [ TFP Z૫P_!PZ_!૬ સધુીમાું 5F\R GS,DF\ ;MU\NGFDF\ ;FY[ મોકલેશી આપિા 
જણાિિામાું આિ ે  ે [4 VG [HM T[VM ~A~DF\ CLIZL\U SZJF DF\UTF CMI TM T[ H6FJJ]P VF AFATGL NZBF:TGL V[S GS, 

GLR[GF ;ZGFD[ DMS,JL H~ZL ZC[X[P 

 

સદર અરજીની નકલેશ રસ ધરાિતા વ્ યકિકત / સુંસ્ થાનL RSF;6L માટી અવધક્ષક રજનરે (આરએસ Tસી,), ગજુરાત એનજી 
ટ્રાસ સમી્ન કોપપોરરી્ન લેશીમીટીT, સરદાર પટીલેશ વિદ્યતુ ભિન, રીસકોસસ, િTોદરા - ૩૯૦૦૦૭ની કોરેF ખાત ેઉપલેશબ્ ધ  ે.  

સદર અરજી ની ;\,uG N:TFJ[HM ;FY[GL નકલેશો મખુ્ય નાણાું પ્રબુંધક (નાણાું અને કિિસાબ), ગજુરાત એનજી ટ્રાસ સમી્ન કોપપોરરી્ન 
લેશીમીટીT, સરદાર પટીલેશ વિદ્યતુ ભિન, રીસકોસસ, િTોદરા BFT[ જરૂરF રકમ ભરપાર કરિાથી મળF ્ક્ે. સુંબુંધીત દસ્ તાિજેો 
ખરFદિા માટી કિકિંમત રૂ.  !(_ q- (અંોશ એો ાર એંાશ પરુા) પ્રતત નકલેશ નકકF કરિામાું આિી  ે. ટપાલેશથી નકલેશ મળેિિા માટી 
નકલેશ દFઠ ટપાલેશ ખોસ પટેી રૂ.્૦/- (અંોશ રૂત્યા ્ચાા પરુા) િધારાના સકિિતની રકમ મનીઓTસર અથિા TFમાસ T ્ારટથી 
ગજુરાત એનજી ટ્રાસ સમી્ન કોપપોરરી્ન લેશીમીટીT, િTોદરાના નામ ેમોકલેશિાના રિી્ .ે 
ઉપરોકત દસ્ તાિેજોGL .,[S8=MlGS s;MO8f નકલેશ કુંપનીની િબે સારટ  www.getcogujarat.com  ઉપરથી પણ મળેિી 
્કા્.ે  

ગજુરાત એનજી ટ્રાસ સમી્ન કોપપોરરી્ન લેશીમીટીT, િતી 
                 (એા.ોશ. નેગશ)  

                          મેીનેજીંગ  ીરશોેર 

 

GUJARAT ENERGY TRANSMISSION CORPORATION LIMITED 

Regd. Office: Sardar Patel Vidyut Bhavan, 

Race Course, VADODARA – 390 007. 
( CIN: U40100GJ1999SGCO36018 ) 

Phone No.(0265) 2353086 (D) Fax No.(0265) 2337918/2338164 (GUVNL) 

Web site: www.getcogujarat.com-Email: serc.getco@gebmail.com 
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