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         ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ સમક્ષ, 
         ગાધંીિગર 

િીચેિી બાબતો અંગે, 
 

આયોગ દ્ધારા જાહરે કરાયેલ ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ (રરન્યબુલ સસંાધિોમાથંી િીજળીિી પ્રાપ્તત)િા વિવિયમો-૨૦૧૪ સાથે િાચંતા 
ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ (રરન્યબુલ સસંાધિોમાથંી િીજળીિી પ્રાપ્તત) વિવિયમો-૨૦૧૦િા પાલિ માટે ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
દ્ધારા સ્િય ંઅરજી િ ં ૧૬૩૭/૨૦૧૬ શરૂ કરાઈ છે. 
 

જાહરે િોટીસ : 
 

ગજુરાત ઊજાગ વિકાસ વિગમ ગલવમટેડ તથા ટોરેન્ટ પાિર ગલવમટેડે RPO િા પાલિ માટે અિે ૨૦૧૪-૧૫િા િાણાકીય િર્ગિી તેિી ટકાિારીિી 
સધુારણા માટે દાખલ કરેલ અરજી િ.ં ૧૬૦૪/૨૦૧૬ અિે ૧૬૧૫/૨૦૧૬ આયોગિે મળી છે. ઉક્ત અરજીમા,ં આયોગે તેિા  તા. ૧૨-૦૧-૨૦૧૭ 
તથા ૪.૦૧.૨૦૧૭િા હુકમ અન્િયે સ્ટેક હોલ્ડરો પાસેથી અગિપ્રાય અિે સચૂિો મગંાિિાનુ ંિક્કી કયુું હત ુ.ં  
 
આયોગે ઉપયુગક્ત હુકમ અિે અરજી અન્િયે, રાજ્યિા વિતરણ પરિાિેદારો દ્ધારા RPO િા અમલીકરણિી ખરાઈ કરિા સ્િય ંકાયગિાહી શરૂ 
કરિા અિે વિતરણ પરિાિેદાર કસરૂિા કેસમા ંકોઇ હોય તો સબંવંધત કસરૂિાર વિતરણ પરિાિેદારો, જેમ કે એમ.ય.ુપી.એલ, ટોરેન્ટ એિજી 
લીમીટેડ, કંડલા પૉટ ટ્રસ્ટ, એસપેિ ઈન્રાસ્ટ્રક્ચર ગલવમટેડ, જુગબલન્ટ  ઈન્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રાઇિેટ ગલવમટેડ, ગીફટ પાિર કંપિી ગલવમટેડ  તથા 
ગજુરાત એિજી ડેિલોપમેન્ટ એજન્સી (િોડલ એજન્સી) સામે જોગિાઇઓ અનસુાર લેિા ંજરૂરી પગલા ંિકકી કરિાિો વિણગય છે.  જે મજુબ, 
આયોગ દ્વારા સ્િય ંઅરજી િ.ં  ૧૬૩૭/૨૦૧૭, તૈયાર કરિામા ંઆિેલ છે. જે આયોગિી િેબ સાઇટ  (www.gercin.org)  ઉપર મકૂિામા ંઆિેલ 
છે.  
  
 ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ (કારોબારીનુ ંસચંાલિ) વિવિયમો ૨૦૦૪ અનસુાર, અહીં જાહરે કરિામા ંઆિે છે કે, ઉપરિી સ્િય ંકરાયેલી 
અરજી સબંધંમા ંજેમિે તેમિા િાધંા/સચૂિો રજૂ કરિામા ંરસ હોય તેિી વ્યક્ક્તઓ, તેઓ જેિા પર આધાર રાખિા માગતા હોય તે એરફડેવિટથી 
યોગ્ય રીતે સમવથિત દસ્તાિેજો સાથે તા.૨૮/૦૨/૨૦૧૭ પહલેા ંસગચિશ્રી, ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ, છઠ્ઠો માળ, ગગફ્ટ િિ, માગગ-૫-સી, 
ઝોિ-૫, ગગફ્ટ સીટી, ગાધંીિગર-૩૮૨૦૩૫૫, ગજુરાતિે રજૂ કરી શકશે અિે તેઓિે રૂબરૂમા ંસાિંળે તેમ તેઓ ઇચ્છે કે કેમ તે પણ તેમા ં
દશાગિે. સ્િય ંકરાયેલી અરજી િ.ં ૧૬૩૭/૨૦૧૭ માટેિી સિુાિણીિી તારીખ  ૦૪/૦૩/૨૦૧૭િા રોજ ૧૧.૩૦ િાગ્યે િક્કી કરી છે. 
 
ઉપયુગક્ત અરજીિી ઇલેક્ટ્રોવિક િકલ ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગિી િેબ સાઇટ  (www.gercin.org )  પર ઉપલબ્ધ છે. 

  
 

 સહી/-  
   (રૂપિતં વસિંહ, આઇ.એ.એસ) 

                      સગચિ 
ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 

સ્થળ : ગાધંીિગર  
તારીખ : ૦૨/૦૨/૨૦૧૭. 
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