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@હે ર સુનવણી માટે ની નોિટસ

ગુજરાત િવ<ુત િનયં@ક આયોગ સમD રાEની વીજ કં પનીઓ Iારા J.ઈ. આર.સી ((બહુ વષNય OશુQક) િવિનયમો, ૨૦૧૬,
અનુસંધાને નાણાંકીય વષX ૨૦૧૮-૧૯ નું ટZ-અપ અને નાણાંકીય વષX ૨૦૨૦-૨૦૨૧ OશુQક િનધાXરણ માટે ની અરJઓ, ગુજરાત [ટે ટ
ઈલેકટ\ ીસીટી કોપ]રેશન લીમીટે ડ[GSECL] (૧૮૩૬/૨૦૧૯), ગુજરાત એનિજX ટ\ ાhસિમશન કોપ]રેશન લીમીટે ડ [GETCO]
(૧૮૩૭/૨૦૧૯), [ટે ટ લોડ િડ[પેચ સેhટર [SLDC](૧૮૩૮/૨૦૧૯), દિDણ ગુજરાત વીજ કં પની લીમીટે ડ [DGVCL] (૧૮૪૦/૨૦૧૯),
મoય ગુજરાત વીજ કં પની લીમીટે ડ [MGVCL] (૧૮૪૧/૨૦૧૯), પિqમ ગુજરાત વીજ કં પની લીમીટે ડ [PGVCL](૧૮૪૨/૨૦૧૯),
ઉtર ગુજરાત વીજ કં પની લીમીટે ડ [UGVCL] (૧૮૩૯/૨૦૧૯), ટોરેhટ પાવર લીમીટે ડ- જનરેશન [TPL-G] (૧૮૪૩/૨૦૧૯), ટોરેhટ
પાવર લીમીટે ડ- ડીિ[ટ\ v યુશન (અમદાવાદ) [TPL-D(A)] (૧૮૪૪/૨૦૧૯), ટોરેhટ પાવર લીમીટે ડ- ડીિ[ટ\ v યુશન (સુરત) TPL-D (S)
(૧૮૪૫/૨૦૧૯), ટોરેhટ પાવર લીમીટે ડ- ડીિ[ટ\ v યુશન (દહેજ) TPL-D(D)(૧૮૪૬/૨૦૧૯), એમપીએસઇઝે ડ યુટીલીટીઝ Oા.લી.
[MUPL] (૧૮૫૦/૨૦૧૯) અને ગીyટ પીસીએલ (૧૮૫૧/૨૦૨૦)દાખલ કરવામાં આવેલ છે . વીજ કં પનીઓ Iારા સમાચારપ@ોમાં
ઉપરો| અરJઓ સાથે જે કોઈપણ ~યિકતને પોતાના વાંધા/સૂચનો રજૂ કરવા માટે ની €હેર નોટીસ આપવામાં આવેલ છે .
ઉપરો| અરJઓ રિજ[ટર થયા પછી વીજકં પનીઓ Iારા જે વધારાની િવગતો આયોગ સમD રજૂ કરવામાં આવેલ છે તે
આયોગની તેમજ વીજકં પનીઓની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલvધ છે .
વીજ કંપનીઓના નામ

-હ/ર

1ુનાવણીની

1ુનાવણી7ુ ં 8થળ

તાર5ખ
GSECL, GETCO, SLDC, DGVCL,
MGVCL, PGVCL & UGVCL
TPL-G, TPL-D (A), TPL-D (S), TPLD(D), MUPL & GIFT PCL
GSECL, GETCO, SLDC, DGVCL,
MGVCL, TPL-D (S) & TPL-D(D)

12.02.2020

J.ઇ.આર.સી. ઓફીસ ગાંધીનગર

13.02.2020

J.ઇ.આર.સી. ઓફીસ ગાંધીનગર

15.02.2020

ઓિડટોરીયમ,
J.એન.એફ.સી.
ટ\ ે િનંગ સેhટર, J.એન.એ્.સી. ફે ƒટરી
સાઉથ ગેટ પાસે, P.O. નમXદાનગર,
િજQલો.ભ…ચ-૩૯૨૦૧૫

GSECL, GETCO, SLDC, PGVCL &
MUPL

18.02.2020

કોhફરhસ …મ, ચોથા માળ, “પિqમ
ગુજરાત
વીજસેવા
સદન”
પી.J.વી.સી.એલ., લ‰મીનગર, નાના
માવા રોડ પાસે, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૪

ઉપરો| અરJઓ માટે ની €હેર સુનવણી ઉપર દશાXવેલ ટે બલ Oમાણે સવાર ે ૧૧:૩૦ કલાકે ઉપર દશાXવેલ સરનામે રાખેલ છે .
રસ ધરાવનાર ~યિ|ઓ -હ/ર 1ુનવણી દર<યાન આયોગ સમA પોતાના Oિતભાવ રજુ કરી શકશે.
ગાંધીનગર
તા. ૦૩/૦૨/૨૦૨૦

-સહીસિચવ, Jઈઆરસી

