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$હ&ર (નુવણી માટ& ની નો2ટસ 

8જુરાત િવ@તુ િનયBંક આયોગ સમH રાIયની વીજ કંપનીઓ Mારા N.ઈ.આર.સી ((બQવુષSય TUVુક) િવિનયમો, ૨૦૧૬, 

અ\સુધંાને નાણાકં`ય વષa ૨૦૧૯-૨૦ \ુ ં c-અપ, નાણાકં`ય વષa ૨૦૨૧-૨૨ ના ARR	ની મdૂંર` અને નાણાકં`ય વષa 

૨૦૨૧-૨૨ TUVુક િનધાaરણ માટgની અરNઓ, 8જુરાત hટgટ ઈલેકj`સીટ` કોપkરgશન લીમીટgડ[GSECL] (૧૯૦૮/૨૦૨૦), 

8જુરાત એનwx jાyસિમશન કોપkરgશન લીમીટgડ [GETCO] (૧૯૦૯/૨૦૨૦), hટgટ લોડ {ડhપેચ સેyટર 

[SLDC](૧૯૧૦/૨૦૨૦), દ�Hણ 8જુરાત વીજ કંપની લીમીટgડ [DGVCL] (૧૯૧૨/૨૦૨૦), મ�ય 8જુરાત વીજ કંપની 

લીમીટgડ [MGVCL] (૧૯૧૩/૨૦૨૦), પિ�મ 8જુરાત વીજ કંપની લીમીટgડ [PGVCL](૧૯૧૪/૨૦૨૦), ઉ�ર 8જુરાત 

વીજ કંપની લીમીટgડ [UGVCL] (૧૯૧૧/૨૦૨૦), ટોરgyટ પાવર લીમીટgડ- જનરgશન [TPL-G] (૧૯૨૫/૨૦૨૧), ટોરgyટ 

પાવર લીમીટgડ- ડ`�hj��શુન (અમદાવાદ) [TPL-D(A)] (૧૯૨૬/૨૦૨૧), ટોરgyટ પાવર લીમીટgડ-ડ`�hj��શુન (�રુત) 

TPL-D (S) (૧૯૨૭/૨૦૨૧), ટોરgyટ પાવર લીમીટgડ- ડ`�hj��શુન (દહgજ) TPL-D(D)(૧૯૨૮/૨૦૨૧), એમપીએસઇઝેડ 

�ટુ`લીટ`ઝ લી.  [MUPL] (૧૯૨૪/૨૦૨૧) અને એhપાનપાકa ઇy�ા વડોદરા Tા. લી. (૧૯૩૪/૨૦૨૧) દાખલ કરવામા ં

આવેલ છે. વીજ કંપનીઓ Mારા ઉપરો�ત અરNઓ સાથે � કોઈપણ �ય{કતને પોતાના વાધંા/�ચૂનો રdૂ કરવા માટgની 

�હgર નોટ`સ સમાચાર પBોમા ંઆપવામા ંઆવેલ છે. ઉપરો�ત અરNઓ રwજhટર થયા પછ` વીજકંપનીઓ Mારા � 

વધારાની િવગતો આયોગ સમH રdૂ કરવામા ંઆવેલ છે. ઉપરોકત વધારાની િવગતો તથા અરNઓ આયોગની તેમજ 

વીજ કંપનીઓની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલ�ધ છે. 

 
વીજ કંપનીઓના નામ �હgર �નુાવણીની તાર`ખ �નુાવણી\ુ ંhથળ 

GSECL, GETCO, SLDC ૦૪.૦૩.૨૦૨૧ N.ઇ.આર.સી. ઓફ`સ ગાધંીનગર 

DGVCL, MGVCL,  PGVCL & UGVCL ૦૫.૦૩.૨૦૨૧ N.ઇ.આર.સી. ઓફ`સ ગાધંીનગર 

TPL-G, TPL-D (A), TPL-D (S), TPL-

D(D) MUL & Aspanpark	infra	
૦૯.૦૩.૨૦૨૧ N.ઇ.આર.સી. ઓફ`સ ગાધંીનગર 

ઉપરો�ત અરNઓ માટgની �હgર �નુાવણી સવાર& ૧૧:૩૦ કલાક& ઉપર દશાaવેલ શેડ�લુ તથા સરનામે રાખેલ	છે. ત�ઉપરાતં 

નામદાર આયોગે �હgર �નુાવણી િવ{ડઓ કોyફર yસ¡ગ (MS	Teams) Mારા પણ રાખવાનો િનણaય કરgલ છે. �ટુ`લીટ` ના 

Tિતિનિધઓ તથા રસ ધરાવનાર �ય{કતઓ કg �ઓએ તેમના �ચૂનો/વાધંાઓ/{ટ¢પણીઓ રdૂ કરgલ છે, તેઓ �નુાવણીની 

કાયaવાહ`મા ંિવ{ડઓ કોyફર yસ¡ગ Mારા ભાગ લઇ શકશે. વ¤મુા,ં રસ ધરાવનાર �ય{કતઓ કg �ઓ નામદાર આયોગ સમH 

િવ{ડઓ કોyફર yસ¡ગ Mારા �હgર �નુાવણીમા ંિનવેદન કરવા માગેં છે તેઓએ તેમના નામ, મોબાઇલ નબંર અને ઇ-મેઇલની 

મા{હતી તા. ૦૧.૦૩.૨૦૨૧ �ધુીમા ંefiling@gercin.org પર ઇ-મેઇલ કર`ને મોકલી આપવા િવનતંી છે.  

 
 

ગાધંીનગર                                                                                    સ{હ¥  

તા.: ૧૮/૦૨/૨૦૨૦                                                 સAચવ, Dઈઆરસી 

 


