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જાહરે િોટીસ  
 

બાયોમાસ આધારિત વિજ મથકો અને બગાસ આધારિત કોજનિેશન મથકોમાાંથી વિતિણ પિિાનેદાિો તેમજ અન્ય દ્વાિા વિજ પ્રાપ્તત ના શલુ્ક 
હુકમ નાં ૪/૨૦૧૩ તાિીખ ૮.૦૮.૨૦૧૩ થકી વનણીત નો સમયગાળો આયોગ આગામી સમયગાળા માટે શલુ્ક નક્કી કિતો હુકમ બહાિ પાડે 
તયાાં સધુી લાંબાિિા બાબતે.  
 
 

આયેગે બાયોમાસ તથા બગાસ  આધારિત ઊર્જા ઉતપાદકો પાસેથી બાયોમાસ તથા બગાસ  આધારિત ઉર્જા ખિીદિા માટે શલુ્ક નક્કી કિિા 
માટેના  હુકમ નાં. 4/૨૦૧3 તાિીખ ૮.૦૮.૨૦૧3 ના  િોજ  પસાિ કિેલ છે. આ હુકમ નો વનયાંત્રણ સમયગાળો ૧.૦૮.૨૦૧૩ થી ૩૧.૦૩.૨૦૧૬ 
છે.   
 

સાંલગ્ન બાયોમાસ તથા બગાસ  આધારિત ઊર્જા ખિીદિા માટે શલુ્ક નક્કી કિિા માટે આયોગે આગામી વનયાંત્રણ સમયગાળા માટે ચચાાપત્ર 
તૈયાિ કિિાની  પ્રરિયા હાથ ધિેલ છે, કે જે પ્રરિયા પિૂી કિિામાાં અમકુ સમય લાગી શકે તેમ છે. તેથી ઉપિોક્ત હુકમ ને ધ્યાને લઇ આયોગ 
િચગાળાની વ્યિસ્થા તિીકે  બાયોમાસ તથા બગાસ  આધારિત ઊર્જા ઉતપાદકો પાસેથી વિતિણ પિિાનેદાિો દ્વાિા િીજળી ખિીદિા માટે 
શલુ્ક નક્કી કિિા માટેના  હુકમ નાં. ૪/૨૦૧૩ તાિીખ ૮.૦૮.૨૦૧3 નો વનયાંત્રણ સમયગાળો આગામી  િીજળી પ્રાપ્તતના શલુ્ક નો  હુકમ નક્કી 
કિિા સધુી  લાંબાિિા માટે .સચુચત કિે છે.  ઉપિોક્ત  પ્રરિયા ને  ધ્યાને લઇ આયોગ દ્વાિા આયોગ દ્ધાિા સ્િયાં અિજી નાં ૧૫૬૫/૨૦૧૬ શરૂ 
કિાઈ છે. જે આયોગની િેબ સાઇટ  (www.gercin.org)  ઉપિ િાાંધા/સચૂનો માંગાિિા અથે મકુિામાાં આિે છે.  
 

ઉપિની સ્િયાં કિાયેલી અિજી સાંબાંધમાાં જેમને તેમના િાાંધા/સચૂનો િજૂ કિિામાાં િસ હોય તેિી વ્યક્ક્તઓ, તેઓ જેના પિ આધાિ િાખિા 
માગતા હોય તેમને આથી ર્જણ કિિામાાં આિે છે કે ઉપિની સ્િયાં કિાયેલી અિજી સાંબાંધમાાં જેમને તેમના િાાંધા/સચૂનો િજૂ કિિામાાં િસ હોય 
તેિી વ્યક્ક્તઓ, તેઓ જેના પિ આધાિ િાખિા માગતા હોય તે એરિડેવિટથી યોગ્ય િીતે સમવથિત દસ્તાિેજોની પાાંચ નકલ સાથે સાથે 
તા.૧૦/૦૪/૨૦૧૬ પહલેાાં સચચિશ્રી, ગજુિાત વિદ્યતુ વનયાંત્રક આયોગ, છઠ્ઠો માળ, ચગફ્ટ િન, માગા-૫-સી, ઝોન-૫, ચગફ્ટ સીટી, ગાાંધીનગિ-
૩૮૨૦૩૫૫, ગજુિાતને િજૂ કિી શકશે અને તેઓને રૂબરૂમાાં સાાંભળે તેમ તેઓ ઇચ્છે કે કેમ તે પણ તેમાાં દશાાિે. સ્િયાં કિાયેલી અિજી નાં. 
૧૫૬૫/૨૦૧૬ માટેની સનુાિણીની તાિીખ ૧૯/૦૪/૨૦૧૬ના િોજ ૧૧:૩૦ િાગ્યે નક્કી કિી છે. િસ ધિાિતી વ્યક્ક્તઓના સાંદભા માટે સ્િયાં 
અિજી (Suo-Motu Petition) ની નકલ તેનાાં જોડાણો સાથે તપાસિા આયોગની કચેિીમાાં ઉપલબ્ધ છે. 
 
 
      
  સહી/- 

  (રૂપિાંત વસિંહ, આઇ.એ.એસ) 
                      સગિિ 

ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
સ્થળ : ગાાંધીનગિ  
તાિીખ : ૨૨/૦૩/૨૦૧૬. 
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