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જાહેર િોટીસ

ગુજરાતમાં કાયગરત મ્યુિવસપલ ઘિ કચરા આધારરત ઉજાગ મથકોમાંથી વિતરણ પરિાિેદારો તેમજ અન્ય દ્વારા વિજ પ્રાપ્તત િા શુલ્ક માટેિો
હુકમ િં ૪/ ૨૦૧૬ તારીખ ૧૦.૧૧.૨૦૧૬ િો સમયગાળો લંબાિિા અંગેિી સુઓ-મોટુ કાયગિાહી હાથ ધરિા બાબતે.

આયેગે ગુજરાતમાં કાયગરત મ્યુિવસપલ ઘિ કચરા આધારરત ઉજાગ મથકોમાંથી પાસેથી મ્યુિવસપલ ઘિ કચરા આધારરત ઉજાગ ખરીદિા માટે
શુલ્ક િક્કી કરિા માટે િા

હુકમ િં. ૪/ ૨૦૧૬ તારીખ ૧૦.૧૧.૨૦૧૬ િા

રોજ

પસાર કરે લ છે . આ હુકમ િો વિયંત્રણ સમયગાળો

૧૧.૧૦.૨૦૧૬ થી ૩૧.૦૩.૨૦૧૯ છે .
મ્યુવિવસપલ સોગલડ િેસ્ટ એિજી પ્રોજેક્ટ ડેિલપસગ િે તારીખ ૩૧.૦૩.૨૦૧૯ િા રોજ અથિા તે પહેલાં પ્રોજેક્ટિે કવમશિ કરિામાં તેમજ ટેરરફ
(શુલ્ક) અિે અન્ય વ્યાપારી મુદ્દાઓિી આિશ્યકતાિા અવિવિતતા િો સામિો કરિા અંગે ગુજરાત સરકારિા એિજી એન્ડ પેટ્રોકેવમકલ્સ િો
સંપકગ કયો છે . તે અંગે એિજી એન્ડ પેટ્રોકેવમકલ્સ વિભાગ દ્વારા આયોગ િે ઉપરોક્ત મુદા િા સંદભે રજૂઆત કરિામાં આિી છે .
ઉપરોક્ત

પ્રરિયા િે

ધ્યાિે લઇ આયોગ દ્વારા આયોગ દ્ધારા સુઓ-મોટુ અરજી િં ૧૬૫૪/૨૦૧૭ શરૂ કરાઈ છે . જે આયોગિી િેબ સાઇટ

(www.gercin.org) ઉપર િાંધા/સ ૂચિો મંગાિિા અથે મુકિામાં આિે છે . ઉપરિી સુઓ-મોટુ અરજી સંબધ
ં માં જેમિે તેમિા િાંધા/સ ૂચિો
રજૂ કરિામાં રસ હોય તેિી વ્યક્ક્તઓ, તેઓ જેિા પર આધાર રાખિા માગતા હોય તેમિે આથી જાણ કરિામાં આિે છે કે ઉપરિી
સુઓ-મોટુ અરજીિા સંબધ
ં માં જેમિે તેમિા િાંધા/સ ૂચિો રજૂ કરિામાં રસ હોય તેિી વ્યક્ક્તઓ, તેઓ જેિા પર આધાર રાખિા
માગતા હોય તે એરફડેવિટથી યોગ્ય રીતે સમવથિત દસ્તાિેજોિી પાંચ િકલ સાથે સાથે તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૭ પહેલાં સગચિશ્રી, ગુજરાત
વિદ્યુત વિયંત્રક આયોગ, છઠ્ઠો માળ, ગગફ્ટ િિ, માગગ-૫-સી, ઝોિ-૫, ગગફ્ટ સીટી, ગાંધીિગર-૩૮૨૦૩૫૫, ગુજરાતિે રજૂ કરી શકશે
અિે તેઓિે રૂબરૂમાં સાંભળે તેમ તેઓ ઇચ્છે કે કેમ તે પણ તેમાં દશાગિે. સુઓ-મોટુ અરજી િં. ૧૬૫૪/૨૦૧૭ માટેિી સુિાિણીિી
તારીખ ૦૭/૦૭/૨૦૧૭િા રોજ ૧૧:૩૦ િાગ્યે િક્કી કરી છે .
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