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ગજુરાત એનજી ટ્ર ાન્સમીશન કોર્પોરશેન લીમીટે્ડ 

ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ, ૬ઠો માળ, ગીફટ ૧, રોડ પ-સી, ઝોિ-પ, ગીફટ સીટી,ગાધંીિગર - ૩૮ર ૩પપ 

નીચેના સદંર્ભમાાઃ 
ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ સમક્ષ ઇલકેટ્રીસીટી એકટ, ર૦૦૩િા સકેશિ ૬ર અિ ેગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગિા મલ્ટી યર 
ટેરીફ રેગ્યલુશેન્સ, ર૦૧૬ મજુબ િર્ષ ર૦૨૧-૨૨ િા ટ્રુ- અપ અિ ે િર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે એઆરઆર અિ ેટ્રાન્સમીશિ ટેરીફ િક્કી કરિા 
માટે  ગજુરાત એિજી ટ્રાન્સમીશિ કોપોરેશિ લીમીટેડ દ્વારા ટેરીફ પીટીશિ િ.ં ૨૧૬૩/૨૦૨૨ દાખલ કરેલ છે.  

અરજદાર 

નોટીસ 

 

ગજુરાત એિજી ટ્રાન્સમીશિ કોપોરેશિ લીમીટેડ દ્વારા ઇલકેટ્રીસીટી એકટ, ર૦૦૩ િા સકેશિ ૬ર અિ ેમલ્ટી યર ટેરીફ રેગ્યલુશેન્સ, 
ર૦૧૬ હઠેળ િર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માટે ટ્રુ- અપ અિ ે િર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે એઆરઆર અિ ે ટ્રાન્સમીશિ ટેરીફ િક્કી કરિા માટે માિ. 
ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ સમક્ષ ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ (કન્ડકટ ઓફ બીઝિશે રેગ્યલુશેન્સ), ર૦૦૪િા અનસુાર  
પીટીશિ િ ં૨૧૬૩/૨૦૨૨ દાખલ કરેલ છે.   
  

સચૂચત ટ્રાન્સમીશન ટેરીફ વર્ભ ૨૦૨૩-૨૪ 
અન.ુ ન.ં વવગતો વર્ભ ૨૦૨૩-૨૪ 

૧ િાવર્િક રાજસ્િી જરૂરરયાત િર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ (રૂ. કરોડ) ૫૪૯૦.૭૦ 

૨ રેિન્ય ુગેપ/(સરપ્લસ) િર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ (રૂ. કરોડ) ૩૧૩.૦૭ 

૩ િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ િા ૭મા ંપગાર રીિીસિિા અપ્રાપ્ત િાણા ંિીઅસર ૧૧.૫૧ 

૪ િર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ િી રેિન્ય ુગેપિ ેગણતરીમા ંલીધા પછીિો ARR (રૂ. કરોડ) ૫૮૧૫.૨૯ 

૫ કુલ મ.ેિો. એલ્લોકેશિ ૩૭૨૦૧ 

૬ પ્રિાહિ  ખર્ષ (રૂ./મ.ેિો./રદિસ) ૪૨૭૧ 

૯ STOA માટે પ્રિાહિ  ખર્ષ (Collective & Bilateral)  પસૈા/યવુિટ ૩૮.૯૭ 

 

ગજુરાત િીજ વિયમિ આયોગિા મલ્ટી યર ટેરીફ રેગ્યુલંશેિ િર્ષ ૨૦૧૬ મજુબ રસ ધરાિતા વ્યક્તતઓ ઉપરોતત પીટીશિ અંતગષત 
તમેિા સરૂ્િો તથા િાધંાઓ ગજુરાત િીજ વિયમિ આયોગિી કર્ેરીમા ંસચચવશ્રી, ગજુરાત વીજ વનયમન આયોગ, ૬ઠો માળ, ગીફટ ૧, 
રોડ પ-સી, ઝોન-પ, ગીફટ સીટી,ગાધંીનગર - ૩૮ર ૩પપ િે જરૂરી દસ્તાિેજો સાથ ે તારીખ ૦૩/૦૨/૨૦૨૩ સધુીમા ં ૫ િકલમા ં
સોગદંિામા ંસાથ ેમોકલી આપિા જણાિિામા ંઆિે છે . આ બાબતિી દરખાસ્તિી િકલ િીર્ેિા સરિામ ેમોકલિી જરૂરી છે. 
વવશેર્ મખુ્ય ઇજનેર (રેગ્યલેુટરી એન્ડ  કોમસભ), ગજુરાત એનજી ટ્રાન્સમીશન કોપોરેશન લીમીટેડ, ૫ મો માળ, સરદાર પટેલ વવદ્યતુ 
ર્વન, રેસ કોસભ, વડોદરા- ૩૯૦ ૦૦૭. 
સદર અરજીિી િકલો મહાપ્રબધંક (િાણા અન્ર ે રહસાબ), ગજુરાત એિજી ટ્રાન્સમીશિ કોપોરેશિ લીમીટેડ, ૯ મો માળ, સરદાર પટેલ 
વિદ્યતુ ભિિ, રેસ કોસષ, િડોદરાિે જરૂરી રકમ ભરપાઈ કરિાથી મળી શકશે. સબંવંધત દસ્તાિજેો ખરીદિા માટેિીં રકિંમત રૂ.૧૦૦/- (અંકે 
રૂવપયા એક સો પરુા) પ્રવત િકલ કરિામા ંઆિી છે. સબંવંધત દસ્તાિજેો ખરીદિા માટે ટપાલથી મળેિિા માટે િકલ દીઠ ટપાલ ખર્ષ પટેે 
રૂ.૫૦/- (અંકે રૂવપયા પર્ાસ પરુા) િધારિા સરહતિી રકમ રડમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી ગજુરાત એિજી ટ્રાન્સમીશિ કોપોરેશિ લીમીટેડ, 
િડોદરાિિા િામ ેમોકલિાિા રહેશ.ે 
ઉપરોકત દસ્તાિજેોિી ઇલકેટ્રોવિક િકલ કંપિીિી િબે સાઇટ(સોફટ) www.getcogujarat.com પર ઉપલબ્ધ છે. 
 

 સ્થળ: વડોદરા           મેનેજીંગ ડીરેકટર 

તા: ૦૪/૦૧/૦૨૦૨૩                            (ગજુરાત એનજી ટ્રાન્સમીશન કોપોરેશન લીમીટેડ)  
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