
 

 

 

 
!જુરાત િવ)તુ િનય-ંક આયોગ,  

છ3ો માળ, 6ગ7ટ વન,માગ9-૫-સી, ઝોન-૫,  
6ગ7ટ સીટ>, ગાધંીનગર-૩૮૨ ૩૫૫, !જુરાત. 

 
!જુરાત િવ)તુ િનય-ંક આયોગ સમC, 

ગાધંીનગર 
 
નીચેની બાબતો Gગે, 
 
આયોગ Hારા IહKર કરાયેલ !જુરાત િવ)તુ િનય-ંક આયોગ(MરNOબુલ સસંાધનોમાથંી િવજળ>ની 
QાRSત)ના િવિનયમો ૨૦૧૦ તથા સમયાતંરK કરાયેલ Vધુારાના અXસુધંાને !જુરાત િવ)તુ િનય-ંક આયોગ 
Hારા રાYયના િવતરણ પરવાનેદારોના વષ9 ૨૦૧૮-૧૯ ના RPO  ના અમલીકરણની ચકાસણી માટK _વય ં
અર` ન ં૧૮૪૭/૨૦૧૯ શd કરાઇ છે. 

IહKર નોMટસ 
!જુરાત ઊI9 િવકાસ િનગમ 6લમીટKડ, RPO ના પાલન માટK ૨૦૧૮-૧૯ નાણાક>ય વષ9ની તેની ટકાવાર>ની 
Vધુારણા માટK દાખલ કરKલ અર` ન ં૧૮૦૮/૨૦૧૯ આયોગને મળ> છે, ઉjત અર`મા,ં આયોગે તેના 
તા.૨૩.૧૦.૨૦૧૯ના kકુમ અNવયે _ટKક હોlડરો પાસેથી અ6ભQાય અને Vચુનો મગંાવવાXુ ંનn> કOુ9 હo ુ.ં 
 
આયોગે ઉપOુ9jત kકુમ અને અર` અNવયે, રાYયના િવતરણ પરવાનેદારો Hારા RPO ના અમલીકરણની 
ખરાઇ કરવા _વય ંકાય9વાહ> શd કરવા અને િવતરણ પરવાનેદાર કVરૂના કKસમા ંકોઇ હોય તો સબંિંધત 
કVરૂવાર િવતરણ પરવાનેદારો qમકK એ_પેનપાક9 ઇNsા વડોદરા Qાઇવટે 6લિમટKડ, એમપીએસઇઝેડ 
OMુટ6લટ>ઝ Qાઈવટે 6લિમટKડ, Mદનદયાલ પોટ9 u_ટ, એ_પેન ઇNsા_ujચર 6લિમટKડ, vુ6બલNટ ઇNsા_ujચર 
Qાઇવટે 6લિમટKડ, 6ગ7ટ પાવર કંપની 6લિમટKડ તથા !જુરાત એનજw ડKવલપમેNટ એજNસી(નોડલ 
એજNસી) સામે જોગવાઇઓ અXસુાર લેવા ંજdર> પગલા ંનn> કરવાનો િનણ9ય છે. q yજુબ, આયોગ 
Hારા _વય ંઅર` ન ં૧૮૪૭/૨૦૧૯ તૈયાર કરવામા ંઆવલે છે. q આયોગની વબેસાઇટ www.gercin.org 
ઉપર yકુવામા ંઆવલે છે. 
 
!જુરાત િવ)તુ િનય-ંક આયોગ(કારોબાર>Xુ ંસચંાલન) િવિનયમો ૨૦૦૪ અXસુાર, અહ{ IહKર કરવામા ં
આવ ેછે કK, ઉપરની _વય ંકરાયેલી અર`ના સબંધંમા ંqમને તેના વાધંા/Vચુનો રvુ કરવામા ંરસ હોઇ 
તેવી |ય}jતઓ, તેઓ qના પર આધાર રાખવા માગંતા હોય તે એMફડKિવટથી યો�ય ર>તે સમિથ�ત 
દ_તાવજેો સાથ ેતા.૧૦/૦૧/૨૦૨૦ પહKલા સ6ચવ�ી, !જુરાત િવ)તુ િનય-ંક આયોગ, છ3ો માળ, 6ગ7ટ 
વન, માગ9 ૫-સી, ઝોન ૫, 6ગ7ટ સીટ>, ગાધંીનગર-૩૮૨૩૫૫, !જુરાત ને રvુ કર> શકશ ેઅને તેઓની 
dબdમા ંસાભંળે તેમ તેઓ ઇ�છે કK કKમ તે પણ તેમા ંદશા9વ.ે _વય ંકરાયેલી અર` ન ં૧૮૪૭/૨૦૧૯ માટKની 
Vનુાવણીની તાર>ખ ૧૬/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ ૧૧:૩૦ વા�યે નn> કર> છે. 
 
 
આ Gગેની વધારાની માMહતી આયોગની વબેસાઇટ www.gercin.org પર ઉપલ�ધ છે.  
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