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$હ&ર (નુાવણી માટ& ની નો0ટસ 

#જુરાત િવ+તુ િનય-ંક આયોગે રા3યની વીજ કંપનીઓ 7ારા 8.ઈ.આર.સી (બ<વુષ>ય ?@Aુક) િવિનયમો, ૨૦૧૬, 
અHસુધંાને નાણાકંKય વષL ૨૦૨૦-૨૧ Hુ ંM-અપ, નાણાકંKય વષL ૨૦૨૨-૨૩ ના ARR	ની મOૂંરK અને નાણાકંKય વષL ૨૦૨૨-
૨૩ ?@Aુક િનધાLરણ માટR, #જુરાત SટRટ ઈલેકUKસીટK કોપVરRશન લીમીટRડ[GSECL] (૨૦૨૫/૨૦૨૧), #જુરાત એનજ>  
Uા[સિમશન કોપVરRશન લીમીટRડ [GETCO] (૨૦૨૬/૨૦૨૧), SટRટ લોડ \ડSપેચ સે[ટર [SLDC] (૨૦૨૭/૨૦૨૧), દ`aણ 
#જુરાત વીજ કંપની લીમીટRડ [DGVCL] (૨૦૨૯/૨૦૨૧), મcય #જુરાત વીજ કંપની લીમીટRડ [MGVCL] (૨૦૩૦/૨૦૨૧), 
પિdમ #જુરાત વીજ કંપની લીમીટRડ [PGVCL] (૨૦૩૧/૨૦૨૧), ઉfર #જુરાત વીજ કંપની લીમીટRડ [UGVCL] 
(૨૦૨૮/૨૦૨૧), ટોરR[ટ પાવર લીમીટRડ- જનરRશન [TPL-G] (૨૦૩૨/૨૦૨૧), ટોરR[ટ પાવર લીમીટRડ-ડKhSUijશુન 
(અમદાવાદ) [TPL-D(A)] (૨૦૩૩/૨૦૨૧), ટોરR[ટ પાવર લીમીટRડ-ડKhSUijશુન (kરુત) TPL-D (S) (૨૦૩૪/૨૦૨૧) અને 
ટોરR[ટ પાવર લીમીટRડ- ડKhSUijશુન (દહRજ) TPL-D(D) (૨૦૩૫/૨૦૨૧) 7ારા દાખલ કરવા	આવેલ અર8ઓ પર oહRર 
kનુાવણી હાથ ધરવાHુ ંનqK કરRલ છે. વીજ કંપનીઓ 7ારા ઉપરોsત અર8ઓ સાથે રસધરાવનાર tય\કત પાસેથી પોતાના 
વાધંા/kચૂનો રOૂ કરવા માટRની oહRર નોટKસ સમાચાર પ-ોમા ંઆપવામા ંઆવેલ છે. ઉપરોsત અર8ઓની નuધણી થયા 
પછK વીજકંપનીઓ 7ારા v વધારાની િવગતો આયોગ સમa રOૂ કરવામા ંઆવેલ છે, તેને આયોગની તેમજ વીજ 
કંપનીઓની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલiધ કરાવવામા ંઆવેલ છે. oહRર kનુાવણી અ-ે દશાLવેલ સમયkચૂી અHસુાર હાથ 
ધરવામા ંઆવશે. 
 

વીજ કંપનીઓના નામ oહRર kનુાવણીની તારKખ અને સામાય  

TPL-G, TPL-D (A), TPL-D (S), TPL-D(D)  ૧૫.૦૨.૨૦૨૨ @ ૧૧:૩૦ AM 

GSECL  ૧૬.૦૨.૨૦૨૨ @ ૧૧:૩૦ AM 
GETCO & SLDC ૧૬.૦૨.૨૦૨૨ @ ૩:૦૦  PM 

DGVCL, MGVCL,  PGVCL & UGVCL ૧૭.૦૨.૨૦૨૨ @ ૧૧:૩૦ AM 

 
તwઉપરાતં નામદાર આયોગે oહRર kનુાવણી િવ\ડઓ કો[ફરy[સzગ (MS	Teams) 7ારા રાખવાનો િનણLય કરRલ છે. jટુKલીટK 
ના ?િતિનિધઓ તથા રસ ધરાવનાર tય\કતઓ કR vઓએ તેમના kચૂનો/વાધંાઓ/\ટ{પણીઓ રOૂ કરRલ છે, તેઓ 
kનુાવણીની કાયLવાહKમા ંિવ\ડઓ કો[ફરy[સzગ 7ારા ભાગ લઇ શકશે. વ~મુા,ં રસ ધરાવનાર tય\કતઓ કR vઓ નામદાર 
આયોગ સમa િવ\ડઓ કો[ફરy[સzગ 7ારા oહRર kનુાવણીમા ંિનવેદન કરવા માગેં છે તેઓએ તેમના નામ, મોબાઇલ નબંર 
અને ઇ-મેઇલની મા\હતી તા. ૧૨.૦૨.૨૦૨૨ kધુીમા ંefiling@gercin.org પર ઇ-મેઇલ કરKને મોકલી આપવા િવનતંી છે. 
વ~મુા,ં રસધરાવનાર tયysતઓ કR vમની પાસે ઓ\ડયો-િવઝjઅુલ kિુવધા નથી તેઓ આયોગની કચેરK, ગાધંીનગર ખાતે 
વ�jુLઅલ રKતે નામદાર આયોગ સમa રOૂઆત કરK શકશે.   
 

ગાધંીનગર                                                                               - સ"હ -	
તા.: ૦૪/૦૨/૨૦૨૨                                                 સ`ચવ, 8ઈઆરસી 
	


