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જાહરે િોટીસ  
 

 
પવન ઊર્જા વવજ મથકો મથકોમાાંથી વવતરણ પરવાનેદારો તેમજ અન્ય દ્વારા વવજ પ્રાપ્તત ના શલુ્ક હુકમ નાં૨ ૨/૨૦૧૩ તથા હુકમ અરજી નાં. 
૧૨૪૩/૨૦૧૨ તથા ૧૨૪૯/૨૦૧૨ તારીખ ૭.૦૧.૨૦૧૩ થકી વનણીત નો સમયગાળો આયોગ આગામી સમયગાળા માટે શલુ્ક નક્કી કરતો 
હુકમ બહાર પાડે તયાાં સધુી લાંબાવવા બાબતે.  
 
 

આયેગે પવન ઊર્જા ઉતપાદકો તથા વવતરણ પરવાનેદારો પાસેથી પવન ઉર્જા ખરીદવા માટે શલુ્ક નક્કી કરવા માટેના  હુકમ નાં. ૨/૨૦૧૨ 
તારીખ ૮.૦૮.૨૦૧૨ તથા હુકમ અરજી નાં. ૧૨૪૩/૨૦૧૨ તથા ૧૨૪૯/૨૦૧૨ તારીખ ૭.૦૧.૨૦૧૩ની  રોજ  પસાર કરેલ છે. આ હુકમ નો 
વનયાંત્રણ સમયગાળો ૧૧.૦૮.૨૦૧૨ થી ૩૧.૦૩.૨૦૧૬ છે.   
 

સાંલગ્ન પવન ઉર્જા ખરીદવા માટે શલુ્ક નક્કી કરવા માટે આયોગે આગામી વનયાંત્રણ સમયગાળા માટેની ચચાાપત્ર તૈયાર કરવાની  પ્રક્રિયા હાથ 
ધરેલ છે, કે જે પ્રક્રિયા પરૂી કરવામાાં અમકુ સમય લાગી શકે તેમ છે. તેથી ઉપરોક્ત હુકમ ને ધ્યાને લઇ આયોગ વચગાળાની વ્યવસ્થા તરીકે  
પવન ઊર્જા ઉતપાદકો તથા વવતરણ પરવાનેદારો દ્વારા પવન ઉર્જા ખરીદવા માટે શલુ્ક નક્કી કરવા માટેના  હુકમ નાં. ૨/૨૦૧૨ તારીખ 
૮.૦૮.૨૦૧૨ નો વનયાંત્રણ સમયગાળો આગામી  વીજળી પ્રાપ્તતના શલુ્ક નો  હુકમ નક્કી કરવા સધુી  લાંબાવવા માટે .સચુચત કરે છે.  ઉપરોક્ત  
પ્રક્રિયા ને  ધ્યાને લઇ આયોગ દ્વારા આયોગ દ્ધારા સ્વયાં અરજી નાં ૧૫૬૪/૨૦૧૬ શરૂ કરાઈ છે. જે આયોગની વેબ સાઇટ  (www.gercin.org)  
ઉપર વાાંધા/સચૂનો માંગાવવા અથે મકુવામાાં આવે છે.  
 

  
ઉપરની સ્વયાં કરાયેલી અરજી સાંબાંધમાાં જેમને તેમના વાાંધા/સચૂનો રજૂ કરવામાાં રસ હોય તેવી વ્યક્ક્તઓ, તેઓ જેના પર આધાર રાખવા 
માગતા હોય તેમને આથી ર્જણ કરવામાાં આવે છે કે ઉપરની સ્વયાં કરાયેલી અરજી સાંબાંધમાાં જેમને તેમના વાાંધા/સચૂનો રજૂ કરવામાાં રસ હોય 
તેવી વ્યક્ક્તઓ, તેઓ જેના પર આધાર રાખવા માગતા હોય તે એક્રિડેવવટથી યોગ્ય રીતે સમવથિત દસ્તાવેજોની પાાંચ નકલ સાથે સાથે તા. 
૧૦/૦૪/૨૦૧૬ પહલેાાં સચચવશ્રી, ગજુરાત વવદ્યતુ વનયાંત્રક આયોગ, છઠ્ઠો માળ, ચગફ્ટ વન, માગા-૫-સી, ઝોન-૫, ચગફ્ટ સીટી, ગાાંધીનગર-
૩૮૨૦૩૫૫, ગજુરાતને રજૂ કરી શકશે અને તેઓને રૂબરૂમાાં સાાંભળે તેમ તેઓ ઇચ્છે કે કેમ તે પણ તેમાાં દશાાવે. સ્વયાં કરાયેલી અરજી નાં. 
૧૫૬૪/૨૦૧૬ માટેની સનુાવણીની તારીખ ૧૯/૦૪/૨૦૧૬ના રોજ ૧૧:૩૦ વાગ્યે નક્કી કરી છે. રસ ધરાવતી વ્યક્ક્તઓના સાંદભા માટે સ્વયાં 
અરજી (Suo-Motu Petition) ની નકલ તેનાાં જોડાણો સાથે તપાસવા આયોગની કચેરીમાાં ઉપલબ્ધ છે. 
 
 
 

 સહી/-        
  (રૂપવાંત વસિંહ, આઇ.એ.એસ) 

                      સગિિ 
ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 

સ્થળ : ગાાંધીનગર  
તારીખ : ૨૨/૦૩/૨૦૧૬. 

http://www.gercin.org/

