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ગુજરાત એનજ� ટ� ાન્સમીશન કોપ�રશેન લીમીટેડ 
�જુરાત િવ�તુ િનયતંર્ક આયોગ, ૬ઠો માળ, ગીફટ ૧, રોડ પ-સી, ઝોન-પ, ગીફટ સીટ�,ગાધંીનગર - ૩૮ર ૩પપ 

નીચનેા સદંભર્માઃ 

�જુરાત િવ�તુ િનયતંર્ક આયોગ સમક્ષ ઇલકેટર્�સીટ� એકટ, ર૦૦૩ના સકેશન ૬ર અન ે�જુરાત િવ�તુ િનયતંર્ક આયોગના મલ્ટ� 

યર ટ�ર�ફ ર�ગ્�લુશેન્સ, ર૦૧૬ �જુબ વષર્ ર૦૧૯-૨0 ના �- અપ અન ે  (પ�રિશષ્ટ પીટ�શન) વષર્ ૨૦૨૧-૨૨ માટ� એઆરઆર અને 

ટર્ાન્સમીશન ટ�ર�ફ ન�� કરવા માટ�  �જુરાત એનજ� ટર્ાન્સમીશન કોપ�ર�શન લીમીટ�ડ �ારા ટ�ર�ફ પીટ�શન ન.ં ૧૯૦૯/૨૦૨૦ 

દાખલ કર�લ છે.  

અરજદાર 

નોટ�સ 
 

�જુરાત એનજ� ટર્ાન્સમીશન કોપ�ર�શન લીમીટ�ડ �ારા ઇલકેટર્�સીટ� એકટ, ર૦૦૩ ના સકેશન ૬ર અન ે મલ્ટ� ઇયર ટ�ર�ફ 

ર�ગ્�લુશેન્સ, ર૦૧૬ હ�ઠળ વષર્ ૨૦૧૯-૨૦ માટ� �- અપ અન ે(પ�રિશષ્ટ પીટ�શન) વષર્ ૨૦૨૧-૨૨ માટ� એઆરઆર અન ેટર્ાન્સમીશન 

ટ�ર�ફ ન�� કરવા માટ� માન. �જુરાત િવ�તુ િનયતંર્ક આયોગ સમક્ષ �જુરાત િવ�તુ િનયતંર્ક આયોગ (કન્ડકટ ઓફ બીઝનશે 

ર�ગ્�લુશેન્સ), ર૦૦૪ના અ�સુાર  પીટ�શન ન ં૧૯૦૯/૨૦૨૦ દાખલ કર�લ છે.   
  

��ૂચત ટર્ાન્સમીશન ટ�ર�ફ વષર્ ૨૦૨૧-૨૨ 

અ�.ુ ન.ં િવગતો વષર્ ૨૦૨૧-૨૨ 

૧ વાિષ�ક રાજસ્વી જ��રયાત વષર્ ૨૦૨૧-૨૨ (�. કરોડ) ૪૭૭૭.૬૬ 

૨ ર�વન્� ુગેપ/(સરપ્લસ) વષર્ ૨૦૧૯-૨૦ (�. કરોડ) ૨૧.૪૭ 

૩ વષર્ ૨૦૧૯-૨૦ ની ર�વન્� ુગેપન ેગણતર�મા ંલીધા પછ�નો ARR (�. કરોડ) ૪૭૯૯.૧૩ 

૪ �ુલ મ.ેવો. એલ્લોક�શન ૨૮૭૯૭.૨૪ 

૫ પર્વાહન  ખચર્ (�./મ.ેવો./�દવસ) ૪૫૬૫.૮૨ 

૬. STOA માટ� પર્વાહન  ખચર્ (Collective & Bilateral)  પસૈા/�િુનટ ૩૯.૧૦ 
 
�જુરાત વીજ િનયમન આયોગના મલ્ટ� ઈયર ટ�ર�ફ ર�ગ્�ુલંેશન વષર્ ૨૦૧૬ �જુબ રસ ધરાવતા વ્ય�ક્તઓ ઉપરોક્ત પીટ�શન 

�તગર્ત તમેના �ચૂનો તથા વાધંાઓ �જુરાત વીજ િનયમન આયોગની કચરે�મા ંસ�ચવશર્ી, �જુરાત વીજ િનયમન આયોગ, ૬ઠો 

માળ, ગીફટ ૧, રોડ પ-સી, ઝોન-પ, ગીફટ સીટ�,ગાધંીનગર - ૩૮ર ૩પપ ન ેજ�ર� દસ્તાવેજો સાથ ેતાર�ખ ૧૨/૦૨/૨૦૨૧  �ધુીમા ં

૫ નકલમા ંસોગદંનામા ંસાથે મોકલી આપવા જણાવવામા ંઆવ ેછે . આ બાબતની દરખાસ્તની નકલ નીચેના સરનામે મોકલવી 

જ�ર� છે. 

�ખુ્ય ઇજનરે (ર�ગ્�લુટેર� એન્ડ  કોમસર્), �જુરાત એનજ� ટર્ાન્સમીશન કોપ�ર�શન લીમીટ�ડ, ૫ મો માળ, સરદાર પટ�લ િવ�તુ 

ભવન, ર�સ કોસર્, વડોદરા- ૩૯૦ ૦૦૭. 

સદર અર�ની નકલો મહાપર્બધંક (નાણા અનર્ ે �હસાબ), �જુરાત એનજ� ટર્ાન્સમીશન કોપ�ર�શન લીમીટ�ડ, ૯ મો માળ, સરદાર 

પટ�લ િવ�તુ ભવન, ર�સ કોસર્, વડોદરાન ેજ�ર� રકમ ભરપાઈ કરવાથી મળ� શકશ.ે સબંિંધત દસ્તાવજેો ખર�દવા માટ�ન� �ક�મત 

�.૧૪૦/- (�ક� �િપયા એક સો ચાલીસ �રુા) પર્િત નકલ કરવામા ંઆવી છે. સબંિંધત દસ્તાવજેો ખર�દવા માટ� ટપાલથી મળેવવા 

માટ� નકલ દ�ઠ ટપાલ ખચર્ પટે� �.૫૦/- (�ક� �િપયા પચાસ �રુા) વધારના સ�હતની રકમ �ડમાન્ડ ડર્ાફ્ટથી �જુરાત એનજ� 

ટર્ાન્સમીશન કોપ�ર�શન લીમીટ�ડ, વડોદરાનના નામ ેમોકલવાના રહ�શ.ે 

ઉપરોકત દસ્તાવજેોની ઇલકેટર્ોિનક નકલ કંપનીની વબે સાઇટ(સોફટ) www.getcogujarat.com પર ઉપલબ્ધ છે. 
 
 સ્થળ: વડોદરા         I/C મેનજે�ગ ડ�ર�કટર 

તા: ૧૩/૦૧/૨૦૨૧                      (�જુરાત એનજ� ટર્ાન્સમીશન કોપ�ર�શન લીમીટ�ડ)  
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