
 

 

 

 

"જુરાત િવ*તુ િનય.ંક આયોગ,  

છ"ો માળ, )ગ+ટ વન,માગ/-૫-સી, ઝોન-૫,  

)ગ+ટ સીટ5, ગાધંીનગર-૩૮૨ ૩૫૫, <જુરાત. 

 

!જુરાત િવ*તુ િનય.ંક આયોગ સમ5, 

ગાધંીનગર 

 

નીચેની બાબતો <ગે, 

 

આયોગ =ારા >હ@ર કરાયેલ !જુરાત િવ*તુ િનય.ંક આયોગ(CરDEબુલ સસંાધનોમાથંી વીજળHની 

IાJKત)ના િવિનયમો ૨૦૧૦ તથા સમયાતંર@ કરાયેલ Pધુારાના અRસુધંાને !જુરાત િવ*તુ િનય.ંક 

આયોગ =ારા રાSયના િવતરણ પરવાનેદારો ના વષX ૨૦૧૭-૧૮ ના RPO  ના અમલીકરણની ચકાસણી 

માટ@ `વય ંઅરa ન ં૧૮૭૨/૨૦૨૦ શd કરાઈ છે. 
 

!હ#ર નો(ટસ 

 

ટોર@Dટ પાવર hલિમટ@ડ@ અને એમપીએસઇઝેડ ECુટhલટHઝ Iા. hલિમટ@ડ@ RPO ના પાલન માટ@ ૨૦૧૭-૧૮ 

નાણાકHય વષXની તેની ટકાવારHની માટ@ દાખલ કર@લ અRnુમે અરa ન.ં ૧૭૫૪/૨૦૧૮ અને 

૧૭૮૫/૨૦૧૯ આયોગને મળH છે, ઉsત અરaમા,ં આયોગે તેના તા. ૦૯.૦૬.૨૦૨૦ ના uકુમ અDવયે 

`વય ંઅરa ન ં૧૮૭૨/૨૦૨૦ શd કરવા તેમજ `ટ@ક હોvડરો પાસેથી અhભIાય અને Pચુનો મગંાવવાRુ ં

નxH કEુy હz ુ.ં 

 

આયોગે ઉપEુXsત uકુમ અDવયે, બાકH ના રાSયના િવતરણ પરવાનેદારો =ારા RPO ના અમલીકરણની 

ખરાઇ કરવા ̀ વય ંકાયXવાહH શd કરવા સબંિંધત િવતરણ પરવાનેદારો {મક@, !જુરાત ઊ>X િવકાસ િનગમ 

hલિમટ@ડ, ટોર@Dટ પાવર hલિમટ@ડ (દહ@જ), Cદનદયાલ પોટX }`ટ તથા ગી~ટ પાવર કંપની hલિમટ@ડ સામે 

જોગવાઇઓ અRસુાર લેવા ંજdરH પગલા ંકરવાનો િનણXય કર@લ છે. વ� ુમા, !જુરાત એનજ� ડ@વલપમેDટ 

એજDસી (નોડલ એજDસી) ને સામેલ કરવાનો િનણXય કર@લ છે. { �જુબ, આયોગ =ારા `વય ંઅરa ન.ં 

૧૮૭૨/૨૦૨૦ તૈયાર કરવામા ંઆવલે છે. { આયોગની વબેસાઇટ www.gercin.org ઉપર �કૂવામા ં

આવલે છે. 
 
!જુરાત િવ*તુ િનય.ંક આયોગ(કારોબારHRુ ંસચંાલન) િવિનયમો ૨૦૦૪ અRસુાર, આથી અહ� >હ@ર 

કરવામા ંઆવ ેછે ક@, ઉપરની `વય ંકરાયેલી અરaના સબંધંમા ં{મને તેના વાધંા/Pચુનો ર�ુ કરવામા ં

રસ હોઇ તેવી �ય�sતઓ, તેઓ {ના પર આધાર રાખવા માગંતા હોય તે એCફડ@િવટથી યો�ય રHતે સમિથ�ત 

દ`તાવજેો સાથ ેતા. ૩૧.૦૭.૨૦૨૦ પહ@લા સhચવ�ી, !જુરાત િવ*તુ િનય.ંક આયોગ, છ�ો માળ, hગ~ટ 

વન, માગX ૫-સી, ઝોન ૫, hગ~ટ સીટH, ગાધંીનગર-૩૮૨૩૫૫, !જુરાત ને ર�ુ કરH શકશ ેઅને તેઓની 

dબd મા ંસાભંળે તેમ તેઓ ઇ�છે ક@ ક@મ તે પણ તેમા ંદશાXવ.ે `વય ંકરાયેલી અરa ન.ં ૧૮૭૨/૨૦૨૦ 

માટ@ની Pનુાવણીની તારHખ ૦૭.૦૮.૨૦૨૦ ના રોજ ૧૧:૩૦ વા6યે નxH કરH છે. 

 

આ <ગેની વધારાની માCહતી આયોગની વબેસાઇટ www.gercin.org પર ઉપલ�ધ છે.  

                                               

                                                                                સહ9/-  

ગાધંીનગર                                                                    સ@ચવ                                                 

તા. ૨૨/૦૬/૨૦૨૦                                                        C.ઈ.આર.સી.                                                                             

                                                                        ગાધંીનગર, Gજુરાત 

 

 
 

 


