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જાહરે િોટીસ 
 

લાઇસન્સ અરજી િ.ં૧/૨૦૧૮ 
 

૨૦૦૩િા િીજળી અવધવિયમ(૨૦૦૩િો િ.ં૩૬) િી કલમ-૧૫ 
િી પેટા કલમ(૫)િા ખડં (એ) અન્િયે િોટીસ :  
 

૧. કંપની અધિધનયમ ૧૯૫૬ હઠેળ સસં્થાધપત ટોરેન્ટ પાવર લિધમટેડ, 
“સમન્વય”, ૬૦૦, તપોવન, આંબાવાડી, અમદાવાદ-
૩૮૦૦૧૫,એ Dholera Special Investment Region (DSIR), જે 
Industries and Mines Department, Government of Gujarat ના પરરપત્ર 
ન.ંGHU-14/SIR/112009/253/(1)/I તારીખ 2/05/2009 મજુબ Industrial 

Township તરીકે જાહરે કરવામા ંઆવિે છે. ત ે ધવસ્તારમા ં વીજળી 
ધવતરણ વ્યવસ્થાની સ્થાપના, શરૂઆત, ગોઠવણ, સચંાિન તથા 
જાળવણી દ્ધારા ધવજ ધવતરણ િિંો હાથ િરવા વીજળી ધવતરણ 
િાઇસ્ન્સ આપવા માટે વીજળી અધિધનયમ(અધિધનયમ-૨૦૦૩) ની  
કિમ-૧૫ ની પટેા કિમ(૧) અન્વય ેઅરજી કરી  છે. પ્રસ્તતુ અરજી 
તથા આયોગનો તા.૨૧/૦૪/૨૦૧૮ નો મૌલખક આદેશ  આયોગની વેબ 
સાઇટ,www.gercin.org પર મકૂવામા ંઆવ્યો છે. 
 

૨. અરજદારે તા.૩૧/૦૧/૨૦૧૮ના રોજ “Indian Express”, “રદવ્ય 
ભાસ્કર” અન ે“નવગજુરાત સમય” મા ંિોકો પાસેથી વાિંા મગંાવવા 
માટે અધિધનયમની કિમ-૧૫ ની પટેા કિમ(૨) અંવય ેનોટીસ પ્રધસદ્ધ 
કરી હતી. 
 

૩. આયોગન ેUttar Gujarat Vij Company Limited, Paschim Gujarat 

Vij Company Limited અને Gujarat Energy Transmission 

Corporation Limited પાસથેી વાિંાઓ મળ્યા છે અન ેઆયોગે તેની 
ધવચારણા કરી છે.  
 

૪. રેકડડ ઉપર ઉપિબ્િ સામગ્રી ધવચારણામા ંિઈને આયોગે ટોરેન્ટ 
પાવર લિધમટેડ, “સમન્વય”, ૬૦૦, તપોવન, આંબાવાડી, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫,ન ેDholera Special Investment Region (DSIR), 
જે Industries and Mines Department, Government of Gujarat ના 
પરરપત્ર ન.ંGHU-14/SIR/112009/253/(1)/I તારીખ 2/05/2009 મજુબ 
Industrial Township તરીકે જાહરે કરવામા ંઆવેિ છે, તે ધવસ્તારમા ં
વીજળી ધવતરણ વ્યવસ્થાની સ્થાપના, શરૂઆત, ગોઠવણ, સચંાિન 
તથા જાળવણી દ્ધારા ધવજ ધવતરણ િિંો હાથ િરવા વીજળી ધવતરણ 
િાઇસ્ન્સ આપવા માટે વીજળી અધિધનયમ(અધિધનયમ-૨૦૦૩) ની  



કિમ-૧૫ ની પટેા કિમ(૧) અન્વય ેઅરજી કરી છે. ત ે ધવસ્તારમા ં
વીજળી ધવતરણ વ્યવસ્થાની સ્થાપના, શરૂઆત, ગોઠવણ, સચંાિન 
તથા જાળવણી દ્ધારા ધવજ ધવતરણ િિંો હાથ િરવા વીજળી ધવતરણ 
િાઇસસં આપવા માટે આયોગે જાહરે કરેિ વીજળી ધવતરણનુ ં
િાઇસન્સ આપવા અંગેની (૨૦૦૫ના જાહરેમનામા ન.ં૪) વીજ ધવતરણ 
િાઇસન્સ આપવાની જોગવાઇઓ અનસુાર  ટોરેન્ટ પાવર લિધમટેડ, 
“સમન્વય”, ૬૦૦, તપોવન, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ને 
આયોગ દ્વારા જાહરે કરાયિે વીજળી ધવતરણ િાઇસન્સ ધવધનયમ અને 
વીજળી અધિધનયમ-૨૦૦૩ની જોગવાઇઓ અનસુાર ધવતરણ િાઇસન્સ 
આપવા માટે ધવચારવામા ંઆવ્્ુ ંછે.  
 

૫. આ નોટીસ ૨૦૦૩ના વીજળી અધિધનયમની કિમ-૧૫ની પેટા 
કિમ-(૫)મા ં ખડં(એ) અનવ્યે આયોગ ઉપરના ફકરા નબંર (૪)  
ફકરા-૪ મા ંઉપર દશાડવ્યા પ્રમાણે વીજળી ધવતરણ માટે ટોરેન્ટ પાવર 
લિધમટેડ ન ે Dholera Special Investment Region મા ં ધવતરણ 
િાઇસસં આપવાની આયોગના ઇરાદા સામ ેકોઇ વાિંો કે સચૂનો હોય 
તો ત ેનીચ ેસહી કરનારન ેઉપર દશાડવિે સરનામ ેએરફડેધવટ કરાવી 
છ(૬) નકિમા ં  તા. ૧૫/૦૫/૨૦૧૮ સિુીમા ંમોકિી આપવા અન ે
તમેા ંપરૂૂ નામ, ટપાિનુ ંસરનામુ ંતથા ઇમેઈિ એડે્રસ હોય તો તે 
િખવા.  
 

૬. આ બાબતની સનુાવણી ગજુરાત ધવદ્યતુ ધનયતં્રક આયોગ, 
છઠ્ઠોમાળ, ગીફ્ટ વન, રોડ-૫-સી, ઝોન-૫, ગીફ્ટ સીટી, 
ગાિંીનગર-૩૮૨૩૫૫, ગજુરાતની કચરેીએ તા. ૧૮/૦૫/૨૦૧૮ િા 
રોજ સિારે ૧૧.૩૦ કલાકે રાખિે છે.  
 

                      સહી/- 
(રૂપવતંધસિંહ,આઇ.એ.એસ.) 

                 સલચવ 
ગજુરાત ધવદ્યતુ ધનયતં્રક આયોગ 

 

સ્થળ : ગાિંીનગર 
તા. ૨૪/૦૪/૨૦૧૮ 
  

 

 

 
 

 


