GUJARAT ENERGY TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
Regd. Office: Sardar Patel Vidyut Bhavan,
Race Course, VADODARA – 390 007.
(CIN: U40100GJ1999SGCO36018)
Phone No.(0265) 2353086 (D) / Fax No.(0265) 2337918/2338164 (GUVNL)

Web site: www.getcogujarat.com-

Email: serc.getco@gebmail.com

ગુજરાત એનજ ટા સમીશન કોપ ર ેશન લીમીટે ડ
ુ િનયંત્રક આયોગ, ૬ઠો માળ, ગીફટ ૧, રોડ પ-સી, ઝોન-પ, ગીફટ સીટી,ગાંધીનગર - ૩૮ર ૩પપ
ગુજરાત િવ ત
નીચેના સંદભમાઃ
ુ િનયંત્રક આયોગ સમક્ષ ઇલેકટ્રીસીટી એકટ, ર૦૦૩ના સેકશન ૬ર અને ગુજરાત િવ ત
ુ િનયંત્રક આયોગના મ ટી યર
ગુજરાત િવ ત
ટે રીફ રે ગ્યુલેશ સ, ર૦૧૬ મુજબ વષર્ ર૦૨0-૨૧ ના - અપ અને વષર્ ૨૦૨૨-૨૩ માટે એઆરઆર અને ટ્રા સમીશન ટે રીફ નક્કી કરવા
માટે ગુજરાત એનજીર્ ટ્રા સમીશન કોપ રે શન લીમીટે ડ ારા ટેરીફ પીટીશન નં. ૨૦૨૬/૨૦૨૧ દાખલ કરે લ છે .
અરજદાર
નોટ સ
ગુજરાત એનજીર્ ટ્રા સમીશન કોપ રે શન લીમીટેડ
ર૦૧૬ હેઠળ વષર્ ૨૦૨૦-૨૧ માટે

ારા ઇલેકટ્રીસીટી એકટ, ર૦૦૩ ના સેકશન ૬ર અને મ ટી ઇયર ટે રીફ રે ગ્યુલેશ સ,

- અપ અને વષર્ ૨૦૨૨-૨૩ માટે એઆરઆર અને ટ્રા સમીશન ટે રીફ નક્કી કરવા માટે માન.

ુ િનયંત્રક આયોગ સમક્ષ ગુજરાત િવ ત
ુ િનયંત્રક આયોગ (ક ડકટ ઓફ બીઝનેશ રે ગ્યુલેશ સ), ર૦૦૪ના અનુસાર
ગુજરાત િવ ત
પીટીશન નં ૨૦૨૬/૨૦૨૧ દાખલ કરે લ છે .
ૂ ચત ા સમીશન ટર ફ વષ ૨૦૨૨-૨૩

અ .ુ નં.

િવગતો

વષ ૨૦૨૨-૨૩

૧

વાિષર્ક રાજ વી જ િરયાત વષર્ ૨૦૨૨-૨૩ ( . કરોડ)

૪૮૮૫.૭૩

૨

રે વ યુ ગેપ/(સર લસ) વષર્ ૨૦૨૦-૨૧ ( . કરોડ)

૩

વષર્ ૨૦૨૦-૨૧ ની રે વ યુ ગેપને ગણતરીમાં લીધા પછીનો ARR ( . કરોડ)

૪

કુ લ મે.વો. એ લોકેશન

૫

પ્રવાહન ખચર્ ( ./મે.વો./િદવસ)

૪૧૩૫

૬.

STOA માટે પ્રવાહન ખચર્ (Collective & Bilateral) પૈસા/યુિનટ

૪૧.૦૦

૧૪૪.૧૮
૫૦૨૯.૯૦
૩૩૩૩૦

ગુજરાત વીજ િનયમન આયોગના મ ટી ઈયર ટે રીફ રે ગ્યુલ
ં ેશન વષર્ ૨૦૧૬ મુજબ રસ ધરાવતા યિક્તઓ ઉપરોક્ત પીટીશન અંતગર્ત
તેમના સ ૂચનો તથા વાંધાઓ ગુજરાત વીજ િનયમન આયોગની કચેરીમાં સ ચવ ી,

ુ રાત વીજ િનયમન આયોગ, ૬ઠો માળ, ગીફટ ૧,
જ

રોડ પ-સી, ઝોન-પ, ગીફટ સીટ ,ગાંધીનગર - ૩૮ર ૩પપ ને જ રી દ તાવેજો સાથે તારીખ ૦૯/૦૧/૨૦૨૨

સુધીમાં ૫ નકલમાં

સોગંદનામાં સાથે મોકલી આપવા જણાવવામાં આવે છે . આ બાબતની દરખા તની નકલ નીચેના સરનામે મોકલવી જ રી છે .
િવશેષ

ુ ય ઇજનેર (ર

ુ ે ટર એ ડ
લ

કોમસ),

ુ રાત એનજ
જ

ુ
ા સમીશન કોપ રશન લીમીટડ, ૫ મો માળ, સરદાર પટલ િવ ત

ભવન, રસ કોસ, વડોદરા- ૩૯૦ ૦૦૭.
સદર અરજીની નકલો મહાપ્રબંધક (નાણા અન્રે િહસાબ), ગુજરાત એનજીર્ ટ્રા સમીશન કોપ રે શન લીમીટે ડ, ૯ મો માળ, સરદાર પટે લ
ુ ભવન, રે સ કોસર્, વડોદરાને જ રી રકમ ભરપાઈ કરવાથી મળી શકશે. સંબિં ધત દ તાવેજો ખરીદવા માટે નીં િકંમત .૧૪૦/- (અંકે
િવ ત
િપયા એક સો ચાલીસ પુરા) પ્રિત નકલ કરવામાં આવી છે . સંબિં ધત દ તાવેજો ખરીદવા માટે ટપાલથી મેળવવા માટે નકલ દીઠ ટપાલ
ખચર્ પેટે .૫૦/- (અંકે િપયા પચાસ પુરા) વધારના સિહતની રકમ િડમા ડ ડ્રા ટથી ગુજરાત એનજીર્ ટ્રા સમીશન કોપ રે શન લીમીટે ડ,
વડોદરાનના નામે મોકલવાના રહેશે.
ઉપરોકત દ તાવેજોની ઇલેકટ્રોિનક નકલ કંપનીની વેબ સાઇટ(સોફટ) www.getcogujarat.com પર ઉપલ ધ છે .
મેનેજ ગ ડ રકટર

થળ: વડોદરા
તા: ૧૦/૧૨/૨૦૨૧

ુ રાત એનજ
( જ

ા સમીશન કોપ રશન લીમીટડ)

