к

ш

к

-2005

"# к

$

к

,

%

&х( 30/04/2021

પ્રકરણ - ૧

પ્ર્તાવના
૧.૧

પશ્ચાત ભ ૂમિકા

આ

િાહિતી

પુમતતકા

િાહિતી

િમાકા

િમામિયિ - ૨૦૦૫ સંદર્ભે ગુજ ાત પાવ
કોપો ે શિ લીિીટેડિે લગતી િાહિતી જાિે
ુ ી પ્રમસધ્ા ક વાિાં
જિતાિે િળી િે તે િેતથ
આવી છે .
૧.૨

પુમતતકાિો ેદે શ િિે િેત ુ

ગુજ ાત

પાવ

કોપો ે શિ

લીિીટે ડિી

કાિગી ીિી જાણ કા ી આપવી.
૧.૩

કઇ વ્યહકત / સંતથાઓ / સંગઠિોિે વીજ યોજિાઓ સાથે સંકળવયેલી તિાિ
ેપયોગી

વ્યહકતઓ / સંતથાઓ / સંગઠિો િિે જાિે
જિતા

૧.૪

િાહિતીનું િાળખુ

પ્રક ણ-૧ થી પ્રક ણ - ૧૭

૧.૫

વ્યાખ્યાઓ

--------------------------

૧.૬

વધુ િાહિતી િેળવવા િાટેિો સંપકક

પબલીક ઇફમિેશિ ઓહમસ

ગુજ ાત પાવ

કોપો ે શિ લીિીટે ડ
૧.૭

િાહિતી

િેળવવા

કાયકપધ્ામત

િાટે િી ેપ ોકત

પબલીક

ઇફમિેશિ

ઓહમસ િે

લેખિતિાં િ જી કયેથી તથા મિયત મી
ર્ભયેથી
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પ્રકરણ - ૨ (ધનયમ સાંગ્રિ-૧)
સંગઠિિી મવગતો, કાયો િિે મ જો
૨.૧

જાિે તંત્ર ેદે શ / િેત ુ

:

ગુજ ાત

ાજયિી વીજ ેત્પાદિ ષમતિતા વાા વા િાટે

ગુજ ાત િિે િફય જ્યાએ વ વીજ યોજિાઓનુ ં આયોજિ
ક વુ ં
૨.૨

જાિે

તંત્રનુ ં

મિશિ

/

:

તંત્રિો ટુંકો ઇમતિાસ િિે

:

ાજયિી વીજ ેત્પાદિિી મતથમતિે સષમતિ ાિાવવી

દૂ ં દેશીપણુ ં (મવઝિ)
૨.૩

જાિે

તેિી ચિાિો સંદર્ભક

ગુજ ાતિાં વીજ ષમતિતાિાં વાા ો ક વાિા ેદે શથી તથા
વીજ ેત્પાદિિાં િાસ ક ીિે ાીિ પ ં પ ાગત તત્રોતો
ેજાક, પવિ ેજાક મવગે ે તવચ્છ

સૌ

િાિગી સાિસ કા ોનુ ં મ ૂડી

વા

િિે િ ીયાળીિાં

ોકાણ વાે તે િાટે ગુજ ાત

સ કા ે મવદ્યુત ાોડક િા સિયોગથી વર્ક ૧૯૯૦િાં ગુજ ાત
પાવ કોપો ે શિ લી.િી તથાપિા ક ી છે .
૨.૪

જાિે તંત્રિી મ જો

૨.૫

જાિે

તંત્રિી મુખ્ય પ્રવ તમતિઓઓ /

:

િેિો ે ફડિ એ વફડ આટટીકક્સ ઓમ એ વસોશીએ વશિ મુજા

:

જુદા જુદા ઇંાણ આાા ીત વીજ યોજિાઓનુ ં આયોજિ ક વુ,ં

કાયો

વીજ િથક િાટેિી જ્યાઓ િકકી ક વી, તાંમત્રક આમથિક
શકયતા િિેવાલો તૈયા

ક ાવવા, જાિે

સાિસો િિે

િાિગી સાિસો દ્વા ા િાથ ા વાિાં આવે એ વવી વીજ
યોજિાઓનુ ં િોિીટ ીંગ ક વુ ં
૨.૬

જાિે

તંત્ર

દ્વા ા

આપવાિાં

આવતી સેવાઓિી યાદી િિે
તેન ુ ં સંખષમતપ્ત મવવ ણ

:

િાલિાં િીચે મુજાિા પ્રો કટો ગુજ ાત પાવ

કોપો ે શિ

દ્વા ા િાથ ા ાયેલ છે


ગુજ ાત સોલ પાકક - ચા ણકા



િ્ાા િેગા સોલા પાકક - ાાાિેશડા



પિે.વો. ગાંાીિગ રૂમટોપ સોલા પાવ પ્રો કટ



ગુજ ાતિાં મવમવા જ્યાએ વ ૨૦.૭૦ િે.વો. પવિ
ેજાક આાા ીત પ્ર કટસ



સૌ

ેજાક આાા ીત ઇલેકાીકલ વ્િીકલ પહ વિિિી

વ્યવતથા - સખચવાલય સંકુલ િાતે


ર્ભાવિગ

િાતે

લી્િાઇટ

તથા

લાઇિ

આાા ીત પ્રો કટસ
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તટોિ

૨.૭

જાિે

તંત્રિા

કચે ી,

ાજય, મિયાિક

પ્રદે શ,

વગે ે

જી્લા,

તત ોએ વ

:

------------

:

---------

:

----------

:

--------

:

ુ રાત પાવર કોપોરે શન લિ.
ગજ

બલોક

સંતથાગત

િાળિાિો આલેિ (જયાં લાગુ
પડતુ ં િોય ત્યાં)
૨.૮

જાિે

તંત્રિી િસ કા કતા િિે

કાયકષમતિતા વાા વા િાટેિી લોકો
પાસેથી િપેષમતાઓ
૨.૯

લોક સિયોગ િેળવવા િાટેિી
ગોઠવણ િિે પધ્ામતઓ

૨.૧
૦

સેવા આપવાિા દે િ ે િ મિયંત્રણ
િિે

જાિે

મહ યાદ

મિવા ણ

િાટે ેપલબા તંત્ર
૨.૧
૧

મુખ્ય

કચે ી

તત ોએ વ

િિે
આવેલી

કચે ીઓિા

જુદા

જુદા
િફય

સ િાિાં

બિોક-૮, છઠો માળ, ઉદ્યોગ ભવન, સેકટર-૧૧
ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૧

(વપ ાશકા િે સિજવાિાં સ ળ
પડે તે િાટે જી્લાવા

વગરક ણ

ક ો)

૨.૧૨ કચે ી શરૂ થવાિો સિયઃ સવા ે ૧૦-૩૦ કલાકે
કચે ી ાંા થવાિો સિયઃ સાં
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Lકરણ-૩ (િનયમ સંXહ -૧)
અિધકાર*ઓ અને કમ4ચાર*ઓની સjા અને ફરજો
૩.૧ સંBથાના અિધકાર*ઓ અને કમ4ચાર*ઓની સjા અને ફરજોની િવગતો આપો
નામ-<ી એસ. બી. =યા લયા

હોદો્ - વહ*વટ* સંચાલક<ી, વધારાનો ચાE

સjાઓ
વNહવટ ૧. સરકારના ધારા ધોરણ cુજબ રોજ-બરોજનો વહ*વટ કરવો
૨. કોપ રશનના ઉદ્શોને અlુQુપ તથા સરકારના આદશોlુસાર યોજનાઓ તૈયાર

કરવી/અમલ

કરવી
નાણાંક*ય યોજનાઓને સંલnન ખચ4 કરવો.
અ@ય
ફરજો

.................
૧. કોપ રશનના કાય4oેC cુજબ િવિવધ યોજનાઓને આગળ વધારવી.
૨. વહ*વટ* અને નાણાંક*ય બાબતોમાં િનયામક મંડળ pારા િનNદq rટ કરલ ધારા ધોરણો તથા રાજય સરકાર
pારા બહાર પાડવામાં આવેલ sહર સાહસોની માગ4દિશtકા અlુસારને અlુસરuુ.ં

કમ4ચાર*ઓ

ફરજો

<ી રા?@A િમBCી અને <ી મેDલ
ુ ડનાયક,

રોજ બરોજની વNહવટ*, આિથtક અને તકનીક* કામકાજોlુ ં

જનરલ મેનેજર - ઇનચાE

સંચાલન કરuુ.ં

<ીમતી Fૃપા જોષી

કોપ રશનની તમામ કાયદાNકય તથા કંપની એકટ હઠળના

કંપની સ ચવ

કામકાજો

<ી રા?@A િમBCી-

વીજયોજનાઓની

સીનીયર એકઝી (Lો?કટસ).અને ચીફ

વNહવટ*

Lો?કટ ઓNફસર, એજ@ટ-ઘોઘા Wુરકા

માઇ@સ (GSLM ) હોદા્ની Qુ એ માઇનvગ એકટ cુજબની

લnનાઇટ માઇ@સ (GSLM)

ફરજો

<ી મેDલ
ુ ડનાયક

નાણાંNકય બાબતો

તકનીક*

િવગતો

તથા

રોજબરોજની

બાબતો તથા એજ@ટ-ઘોઘા Wુરકા

લnનાઇટ

સીનીયર એકઝીકVુટ*વ (ફાઇના@સ) અને ચીફ
ફાયના@સીયલ ઓNફસર
<ી રાજFુ માર રાયિસOધાની-

Lો?કટને લગતી કામગીર*

સીનીયર એકઝીકVુટ*વ (પાવર)
<ી િનમેશ માQુ

Lોિવડ@ડ ફંડ - ટo અને કમ4ચાર*ઓને લગતી બાબતો.

સીનીયર એકઝીકVુટ*વ (એચઆર)
<ી NકOગSુખ બUાસ

Lો?કટને લગતી કામગીર*

સીનીયર એકઝીકVુટ*વ (પાવર)
<ીમતી Nક@ના કટારાસીનીયર એકઝીકVુટ*વ (ફાયના@સ)

Lો?કટને લગતી તમામ નાણાંક*ય બાબતો

પ્રકરણ-૪ (ધનયમ સાંગ્રિ-૩)
કાયો ક વા િાટેિા મિયિો, મવમિયિ, સ ૂચિાઓ, મિયિસંગ્રિ િિે દમત ો
૪.૧ જાિે તંત્ર િથવા તેિા મિયંત્રણ તેિા િેઠળિા િમાકા ીઓ િિે કિકચા ીઓએ વ ેપયોગ
ક વાિા

મિયિો, મવમિયિ, સ ૂચિાઓ, મિયિસંગ્રિ િિે દમત ોિી યાદી િીચેિા િમુિા મુજા

આપો. આ મિયિ દ ે ક પ્રકા િા દતતાવેજ િાટે ર્ભ વાિો છે .


(ગુજ ાત પાવ કોપો ે શિનુ ં મિયંત્રણ તેિા મિયાિક િંડળ દ્વા ા લેવાયેલ વિતો વિતિા
મિણકયાનુસા થાય છે . તે ેપ ાંત ગુજ ાત સ કા િા િાણાં મવર્ભાગ દ્વા ા જાિે સાિસો અંગેિી
િાગક દમશિકાિે િનુસ વાિાં આવે છે .)

દતતાવેજનુ ં િાિ/િથાળુ

દતતાવેજિો પ્રકા
િીચે આપેલા પ્રકા ોિાંથી એ વક પસંદ ક ો.
(મિયિો, મવમિયિ, સ ૂચિાઓ, મિયિસંગ્રિ,
દમત ો, િફય)

ૂ ુ લિાણ, વ્યહકતિે મિયિો,
દતતાવેજ પ નુ ં ટંક

સ િામુ-ં જિ લ િેિેજ શ્રી ગુજ ાત પાવ

મવમિયિ, સ ૂચિાઓ, મિયિસંગ્રિ િિે દમત ોિી

કોપો ે શિ લી. બલોક િં.૮, ૬ઠો િાળ ેદ્યોગ

િકલ િિીંથી િળશે.

ર્ભવિ સેકટ -૧૧ ગાંાીિગ -૩૮૨૦૧૧
ટેલીમોિ િં. ૨૩૨૫૧૨૫૫-૨૩૨૫૧૨૬૦
મેષમત િં. ૨૩૨૫૧૨૫૪
ઇિેઇલ
િફય

મવર્ભાગ દ્વા ા મિયિો, મવમિયિ, સ ૂચિાઓ,

સ કા િકકી ક ે તે પ્રિાણે

મિયિસંગ્રિ િિે દમત ોિી િકલ િાટે લેવાિી
મી
ગુજ ાત પાવ કોપો ે શિ લી. કંપિી એ વકટ -૧૯૫૬ િેઠળ ચાયેલ િોવાથી, તે પોતાનુ ં િેિો ફડિ
એ વફડ આટટીકક્સ ઓમ એ વશોસીએ વશિ ા ાવે છે .
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પ્રકરણ-૫ (ધનયમ સાંગ્રિ-૪) (િાગ ુ પડત ુ નથી)
િીમત ઘડત િથવા િીમતિા િિલ સંાા
ં ી જિતાિા સભયો સાથે સલાિપ ાિશક િથવા તેિિા પ્રમતમિમાત્વ િાટેિી કોઇ વ્યવતથા િોય તો તેિી મવગત.
િીમત ઘડત ઃ
૫.૧ શુ ં િીમતઓિા ઘડત િાટે જિતાિી િથવા પ્રમતમિમાઓિી સલાિ-પ ાિશક/ સિર્ભાખગતા
િેળવવા િાટેિી કોઇ જોગવાઇ છે ? જો િોય તો, િીચેિા િમ ૂિાિાં આવી િીમતિી મવગતો આપો.

િ.િં.

મવર્ય / મુદો

શુ ં જિતાિી સિ ર્ભાગીતા

જિતાિી સિ ર્ભાગીતા

સુમિમચચત ક વાનુ ં જરૂ ી છે ?

િાટે િી વ્યવતથા

(િા/િા)

આિાથી િાગ ીકિે કયા આાા ે િીમત મવર્યક ાાાતોિા ઘડત િિે િિલિાં જિતાિી
સિર્ભાગીતા િકકી ક ાઇ છે તે સિજવાિાં િદદ થશે.

િીમતિો િિલ ૫.૨

શુ ં િીમતઓિા િિલ િાટે જિતાિી િથવા તેિિા પ્રમતમિમાઓિી સલાિ-પ ાિશક/સિર્ભાખગતા
િેળવવા િાટેિી કોઇ જોગવાઇ છે ? જો િોય તો, આવી જોગવાઇઓિી મવગતો િીચેિા

િમ ૂિાિાં
િ.િં.

આપો.
મવર્ય / મુદો
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શુ ં જિતાિી સિર્ભાગીતા સુમિમચચત
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પ્રકરણ-૬ (ધનયમ સાંગ્રિ-૫) (િાગ ુ પડત ુ નથી.)

જાિે તંત્ર િથવા તેિા મિયંત્રણ િેઠળિી વ્યહકતઓ પાસેિા દતતાવેજોિી
કષમતાઓ અંગેન ું પત્રક
૬.૧ સ કા ી દતતાવેજો મવશેિી િાહિતી આપવાિા િીચેિા િમ ૂિાિો ેપયોગ ક શો જયાં આ
દતતાવેજો

ેપલબા છે તેવી જ્યાઓ

વી કે સખચવાલય કષમતા,મિયાિકિી કચે ી કષમતા,

િફયિો પણ ે્લેિ ક ો. (િફયો લિવાિી જ્યાએ વ કષમતાિો ે્લેિ ક ો)
િ.િ

દતતાવેજિી કષમતા

દતતાવેજનુ ં િાિ િિે

દતતાવેજ િેળવવાિી

િીચેિી વ્યહકત

તેિી એ વક લીટીિાં

કાયકપધ્ામત

પાસે છે / તેિા

ઓળિાણ

મિય્રત્રણિાં છે

કોપો ે શિ પુ તી

િેિો ફડિ એ વફડ

િ જી સાથે ેખચત

સીિીત

આટટીકક્સ ઓમ

મી ર્ભયેથી િળી

એ વશોસીએ વશિ

શકશે.
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પ્રકરણ-૬ (ધનયમ સાંગ્રિ-૭)
જાિેર તાંત્ર અને તેના ભાગ તરીકે રચાયેિ બોડા , પહરષદ, સધમધતઓ અને અન્ય
સાં્થાઓં  ાંુ પત્રક
૭.૧ િે લગતાં ાોડક , પહ ર્દ, સમિમતઓ િિે િફયિંડળો અંગેિી મવગત િીચેિા િમ ૂિાિાં આપો.


િાફયતા પ્રાપ્ત સંતથાનુ ં િાિ િિે સ િામુ ં

ગુજ ાત પાવ કોપો ે શિ લીિીટેડ



િાફયતા પ્રાપ્ત સંતથાિો પ્રકા

સ કા ી કંપિી



ૂ ો પહ ચય
િાફયતા પ્રાપ્ત સંતથાિો ટંક

તથાપિા વર્ક ૧૯૯૦, મુખ્ય પ્રવ તમત્તઓ ાજયિાં

(સંતથાિા વર્ક, ેદે શ/મ ૂખ્ય પ્રવ તમત્તઓ )

વીજ ેત્પાદિિી પ્રવ તમત્તિે પ્રોત્સાહિત ક વી.

િાફયતા પ્રાપ્ત સંતથાિી ભુમિકા

સલાિકા તથા કાયકકા ી



(સલાિકા /સંચાલક/કાયકકા ી/િફય)


િાળખું િિે સભય ાંાા ણ

િાલિાં મિયાિક િંડળિાં કુલ-૭ સભયો છે

િાં

ગુજ ાત સ કા દ્વા ા ૫ સભયો મિયુકત ક વાિાં
આવે છે તથા ાે ઇફડીપેફડફટ સભયો છે . મિયાિક
િંડળિા ચે િેિ પણ ગુજ ાત સ કા દ્વા ા
મિયુકત ક વાિાં આવે છે .


સંતથાિા વડા

ચે િેિશ્રી મિયાિક િંડળ



મુખ્ય કચે ી િિે તેિી શાિાઓિા સ િાિાં

ગુજ ાત પાવ કોપો ે શિ લી, . બલોક િં.૮,
૬ઠો િાળ, ેદ્યોગર્ભવિ, સેકટ -૧૧, ગાંાીિગ
-૩૮૨૦૧૧



ાેઠકોિી સંખ્યા

િાલિાં ૭ (વધુિાં વધુ ૧૨)



શુ ં જિતા ાેઠકોિાં ર્ભાગ લઇ શકે છે ?

મિયાિક િંડળિા સભયોજ ર્ભાગ લઇ શકે છે .



શુ ં ાેઠકોિી કાયકિોંા તૈયા ક વાિાં આવે

જી િા

છે ?


ાેઠકોિી કાયકિોંા જિતાિે ેપલબા છે ? જો

િાંગણી કયેથી ેપલબા ક વાિાં આવશે.

િોય તેિ િોય તો તે િેળવવા િાટેિી
પધ્ામતિી િાહિતી આપો
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પ્રકરણ-૮ (ધનયમ સાંગ્રિ-૭)
૮.૧ સ કા ી િાહિતી િમાકા ીઓ, િદદિીસ સ કા ી િાહિતી િમાકા ોઓ
િિે મવર્ભાગીય કાયદાકીય (એ વપેલટ
ે ) સત્તામાકા ી મવશેિી સંપકક િાહિતી
િીચેિા િમ ૂિાિાં આપો
સ કા ી તંત્રનુ ં િાિ - ગુજ ાત પાવ કોપો ે શિ લીિીટેડ,
બલોક િં.૮, ૬ઠો િાળ, ેદ્યોગ ર્ભવિ,
સેકટ -૧૧, ગાંાીિગ -૩૮૨૦૧૧
મોિ િંા એ વસટીડી કોડ ૦૭૯, મેષમત િં. ૨૩૨૫૧૨૫૪.
િદદિીશ સ કા ી િાહિતી િમાકા ી.

િ.િં.
૧

િોદદો
ઓહમસ (પ્રો કટસ)

કચે ીિા મોિ િંા
૨૩૨ ૫૧૨૫૫-૬૦

સ કા ી િાહિતી િમાકા ી.

િ.િં.
૧

િોદદો

કચે ીિા મોિ િંા

સીિી. એ વકઝી. (પ્રો કટસ)

૨૩૨ ૫૧૨૫૫-૬૦

મવર્ભાગીય (એ વપેલેટ) કાયદાકીય સત્તામાકા ી.

િ.િં.
૧

િોદદો
જિ લ િેિેજ શ્રી

કચે ીિા મોિ િંા
૨૩૨ ૫૧૨૫૫-૬૦

૨
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પ્રકરણ-૯
ુ રવાની કાયાપધ્ધધત
ધનણાય િેવાની પ્રહિયામાાં અં સ
૯.૧

જુદા જુદા મુદાઓ અંગે મિણકય લેવા િાટે કઇ કાયકપધ્ામત િનુસ વાિાં આવ છે ? (સખચવાલય
મિયિ સંગ્રિ િિે કાિકાજિા મિયિોિા મિયિ સંગ્રિ, િફય મિયિો / મવમિયિો વગે ે િો સંદર્ભક
ટાંકી શકાય)


(કંપિી એ વકટ ૧૯૫૬ મુજા ક ે લી મવગતો િાટે મિયાિક િંડળ દ્વા ા મિણકય લેવાિાં આવે છે
તે ેપ ાંત ગુજ ાત સ કા

દ્વા ા જાિે

સાિસો ાાાતે ાિા

પાડવાિાં આવતી િાગક

દમશિકાિે પણ િનુસ વાિાં આવે છે .)
૯.૨

િગત્યિી ાાાતો િાટે કોઇ િાસ મિણકય લેવા િાટેિી દતતાવેજી કાયકપધ્ામતઓ / ઠ ાવેલી
કાયકપધ્ામતઓ/ મિયત િાપદં ડો / મિયિો કયા કયા છે ? મિણકય લેવા િાટે કયા કયા તત ે
મવચા ક વાિાં આવે છે .


(િગત્યિી ાાાતો િાટે મિયાિક િંડળ દ્વા ા યો્ય મિણકય લેવાિાં આવે છે .)

૯.૩

મિણકયિે જિતા સુાી પિોંચાડવાિી કઇ વ્યવતથા છે .?

૯.૪

મિણકય લેવાિી પ્રહિયાિાં


૯.૫

િા િંતવ્યો લેવાિા છે તે િમાઃકા ીઓ કયા છે ?

(મિયાિક િંડળિા સભયો)

મિણકય લેિા અંમતિ સત્તામાકા ી કોણ છે ?


૯.૬

(મિયાિક િંડળ)
િગત્યિી ાાાતો પ

જાિે

સત્તામાકા ી દ્વા ા મિણકય લેવાિાં આવે છે તેિી િાહિતી િલગ

ીતે િીચેિા િમ ૂિાિાં આપો. લાગુ પડતુ િથી)

િિ િંા
િા પ મિણકય લેવાિા છે તે મવર્ય
િાગકદશકક સ ૂચિ / હદશામિદે શ જો કોઇ િોય તો
િિલિી પ્રહિયા
મિણકય લેવાિી કાયકવાિીિાં સંકળાયેલ િમાકા ોિો િોદદો
ેપ જણાવેલ િમાકા ીઓિા સંપકક અંગેિી િાહિતી
જો મિણકયથી સંતોર્ િ િોય તો, કયાં િિે કેવી ીતે િપીલ
ક વી?
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ુ રાત પાવર કોપ રશન લ., લોક નં. ૮, છઠો માળ, ઉ ોગ ભવન, સેકટર-૧૧, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૧
જ
એસટ*ડ* કોડ ૦૭૯ ફકસ ૨૩૨૫૧૨૫૪
અ.નં

અિધકાર*/

હોદો્

કમ4ચાર*ઓનાં નામ
૧

<ી એસ. બી. =યા લયા

વહ*વટ* સંચાલક<ી-

ફોન નંબર
કચેર*

મોબાઇલ

૨૩૨૫૧૨૫૨

........

૨૩૨૫૧૨૫૩

.............

૨૩૨૫૧૨૫૫-૬૦

૯૯૭૮૪૦૭૪૦૩

૨૩૨૫૧૨૫૫-૬૦

૯૯૭૮૪૦૭૪૦૫

૨૩૨૫૧૨૫૫-૬૦

૯૯૭૮૪૦૭૪૦૬

14

૨

<ી રા?@A િમBCી

જનરલ મેનેજર- ઇનચાE

<ી મેDલ
ુ ડનાયક
૩

<ીમતી Fૃપા જોષી

૪

<ી રા?@A િમBCી

કંપની સ ચવ
સીની.એકઝી.(Lો?કટસ) અને
ચીફ Lો?કટ ઓNફસર

૫

<ી મેDલ
ુ ડનાયક

સીની.એકઝી.(ફાયના@સ) અને
ચીફ ફાઇના@સ ઓNફસર

૬

<ી રાજFુ માર રાયિસOઘાની

સીની.એકઝી.(પાવર)

૨૩૨૫૧૨૫૫-૬૦

૯૯૭૮૪૦૭૪૦૮

૭

<ી િનમેશ માQુ

સીની.એકઝી.(એચઆર)

૨૩૨૫૧૨૫૫-૬૦

૯૭૨૫૦૧૦૯૧૦

૮

Fુ . Nક@ના કટારા

સીની.એકઝી.(ફાયના@સ)
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પ્રકરણ - ૧૨ (ધનયમ સાંગ્રિ-૧૧)
(િાગ ુ પડત ુ નથી)
પ્રતયેક સાં્થાને ફાળવાયેિ દાદાજપત્ર

તિિ યોજિાઓ, સુખચત િચક િિે ક ે લ ચુકવણી અંગે િિેવાલોિી મવગતો મવકાસ, મિિાકણ િિે
તકિીકી કાયો અંગે જવાાદા જાિે તંત્ર િાટે
૧૨.૧ જુદી જુદી યોજિાઓ િફવયે જુદી જુદી પ્રવ તમત્તઓ િાટે અંદાજપત્રિી મવગતોિી િાહિતી િીચેિા
િમ ૂિાિાં આપો
વર્ક ૨૦૧8 - ૨૦૧9
િ.િં.

યોજિાનુ ં

પ્રવ તમત્ત

િાિ/સદ

પ્રવમત્ત ત

પ્રવ તમત્તિા

શરૂ

અંતિી

કયાક િી

અંદા લ

તા ીિ

તા ીિ

સ ૂખચત
કિ

િંજુ

છુટી

છે્લા

કાયકિી

થયેલ

ક ે લ/ચ ૂકવેલ

વર્કન ુ ં

ગુણવત્તા

કિ(િપ્તા

િ ેિ

િાટે

િી સંખ્યા)

િચક

ુ કપણે
સંપણ

કિ

કાિગી ી
િાટે
જવાાદા
િમાકા ી

િફય જાિે તંત્રો િાટે
સદ

સ ૂખચત

િંજુ ક ે લ

છુટી

અંદાજપત્ર

અંદાજપત્ર

ક ે લ/ચ ૂકવેલ

કુ લ િચક

કિ(િપ્તા િી
સંખ્યા)
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પ્રકરણ - ૧૩ (િાગ ુ પડત ુ નથી)
સિાયકી કાયાિમોના અમિ દાગે ની પધ્ધધત
૧૩.૧ િીચેિા િમ ૂિા મુજા િાહિતી આપોકાયકિિ / યોજિાનુ ં િાિ



કાયકિિ / યોજિાનું િાિ



કાયકિિ / યોજિાિો સિયગાળો



કાયકિિિો ેદદે શ



કાયકિિિા ર્ભૌમતક િિે િાણાંહકય લક્યાંકો (છે ્લા વર્ક િાટે )



લાર્ભાથરિી પાત્રતા



લાર્ભ અંગેિી પ ૂવક જરૂ ીઆતો



કાયકિિિો લાર્ભ લેવાિી પધ્ામત



પાત્રતાિકકી ક વા અંગેિા િાપદંડો



કાયકિિિાં આપેલ લાર્ભિી મવગતો (સિાયકીિી કિ િથવા આપવાિાં આવેલ િફય
િદદ પણ દશાકવવી.)



સિાયકી મવત ણિી કાયકપધ્ામત



િ જી કયાં ક વી કે િ જી ક વા િાટે કચે ીિાં કોિો સંપકક ક વો.



િ જી મી (લાગુ પડતુ િોય તો ત્યાં)



િફય મી (લાગુ પડત ુ િોય તો ત્યાં)



િ જી પત્રકિો િમુિો (લાગુ પડતો િોય તો જો સાદા કાગળ પ િ જી ક ી િોય તો
િ જદા ે િ જીિાં શુ ં શું દશાકવવુ ં તેિો ે્લેિ ક ો)



ખાડાણોિી યાદી (પ્રિાણ પત્રો / દતતાવેજો)



ખાડાણોિો િમ ૂિો



પ્રહિયાિે લગતી સિતયાઓ અંગે કયાં સંપકક ક વો



ેપલબા મિમાિી મવગતો (જી્લા કષમતા, ઘટક ક્ક્ષમતા, વગે ે



વા મવમવા તત ોએ વ)

િીચેિા િમ ૂિાિાં લાર્ભાથરઓિી યાદી
િિ

લાર્ભાથકન ુ ં

િં/કોડ

િાિ

સિાયકીિી
કિ

િાતા-

પસંદગીિો

મપતા/વાલી

િાપદં ડ

સ િામુ ં
જી્લો

શિે

િગ

ઘ િં.

/ગાિ
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પ્રકરણ - ૧૪ ( ધનયમ સાંગ્રિ-૧૩ )
(િાગ ુ પડત ુ નથી)
તેણે આપેલ ાિતી, પ િીટ કે િમાકતતી િેળવિા િી મવગતો િીચેિા િમ ૂિા મુજા િાહિતી આપો
કાયકિિનુ ં િાિ



પ્રકા ( ાિત / પ મિટ / િમાકતત)



ેદદે શ



િકકી ક ે લ લક્યાંક (છે ્લા વર્ક િાટે )



પાત્રતા



પાત્રતા િાટે િા િાપદં ડો



પ ૂવક જરૂ ીયાતો



લાર્ભ િેળવવાિી પધ્ામત





ાિત / પ મિટ / િમાકતતિી સિય િયાક દા
િ જી મી (લાગુ પડતી િોય ત્યાં)
િ જીિો િમ ૂિો (લાગુ પડતી િોય ત્યાં)



ખાડાણોિી યાદી (પિાણ પત્રો / દતતાવેજો)



ખાડાણોિો િમ ૂિો
િીચે આપેલા િમ ૂિાિાં લાર્ભાથરિી મવગતો

િિ

લાર્ભાથકન ુ ં

કાયદે સ િી

િાતા-

િં/કોડ

િાિ

મુદત

મપતા/વાલી

સ િામુ
જી્લો

શિે

િગ /ગાિ

ઘ
િં.

ાિત િાટે િીચેિી િાહિતી પણ આપવી
આપેલ લાર્ભિી મવગતલાર્ભોનુ ં મવત ણ-
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પ્રકરણ - ૧૫ (ધનયમ સાંગ્રિ-૧૪)

કાયો ક વા િાટે િકકી ક ે લા ાો ણો

૧૫.૧ મવમવા પ્રવ તત્તીઓ / કાયકિિો િાથ ા વા િાટે મવર્ભાગે િકકી ક ે લ ાો ણિી મવગતો
આપો



(િેિો ે ફડિ એ વફડ આટટીકક્સ ઓમ એ વસોસીએ વશિ)
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પ્રકરણ - ૧૬ (ધનયમ સાંગ્રિ-૧૫)

વીજાણુરૂપે ેપલબા િાહિતી
૧૬.૧ વીજાણુરૂપે ેપલબા મવમવા યોજિાઓિી િાહિતીિી મવગત આપો



ગુજ ાત પાવ

કોપો ે શિ

જીતટડક ઓહમસિાં પોતાનુ ં કો્પ્યુટ ાઝડ લોકલ

એ વ ીઆ િેટવકક ા ાવે છે . આથી

ોજ ા ોજિી િોાોં તથા િફય િાહિતીઓ

દ ે ક િમાકા ી પાસે પોતાિા મવર્ભાગિે લગતી ેપલબા િોય છે .


આ મસવાય િીચેિા વીજાણુ સાાિો ેપલબા છે
િ. મેષમત િશીિ
ા. સીડી ાઇટ
ક.

તકેિ િશીિ

ઙ

ઇફટ િેટ જોડાણ
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પકરણ - ૧૭ (ધનયમ સાંગ્રઅ-૧૬)

િાહિતી િેળવવા િાટે િાગહ કોિે ેપલબા સવલતોિી મવગતો
૧૭.૧ લોકોિે િાહિતી િળે તે િાટે મવર્ભાગે િપિાવેલ સાાિો, પધ્ામતઓ િથવા સવલતો
વી કે,



કચે ી ગ્રંથાલય

ેપલબા િથી



િાટક િિે શો

---



વતકિાિ પત્રો

---



પ્રદશકિો

વીજ ષમતેત્રિે લગતા એ વકઝીાીશિોિાં કોપો ે શિ દ્વા ા
ર્ભાગ લેવાિાં આવે છે .



િોટીસ ાોડક

ેપલબા છે .



કચે ીિાં ે કોડક ન ુ ં િી ીષમતણ

લાગુ પડતુ િથી.



દતતાવેજોિી િકલો િેળવવાિી પધ્ામત

િ જી ક વાથી િળશે.



ેપલભય મુહમત મિયિ સંગ્રિ

---



જાિે તંત્રિી વેાસાઇટ

---



જાિે િા િા િફય સાાિો

બ્રોસ ો
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પ્રકરણ - ૧૮ (ધનયમ સાંગ્રિ-૧૭
(લાગુ પડત ુ િથી)
િફય ેપયોગી િાહિતી
૧૮.૧ લોકો દ્વા ા પુછાતા પ્રશ્નો િિે તેિા જવાાો
૧૮.૨ િાહિતી િેળવવા અંગે



િ જી પત્રક (સંદર્ભક િાટે ર્ભ ે લા િ જી પત્રકિી િકલ)



મી



િાહિતી િેળવવા િાટે િી િ જી કઇ ીતે ક વી કેટલીક હટપ્પણી



િાહિતી આપવાિો ઇફકા ક વાિાં આવે તેવા વિતે િાગહ કિા િમાકા િિે

િપીલ

ક વાિી કાયકવાિી

૧૮.૩ જાિે તંત્ર દ્વા ા લોકોિે િપાતી તાલીિિી ાાાતિાં



તાલીિ કાયકિિનુ ં િાિ િિે તેન ુ ં સંષમતીપ્ત વણકિ



તાલીિ કાયકિિ / યોજિાિી મુદદત



તાલીિિો ેદદે શ



ર્ભૌમતક િિે િાણાંકીય લક્યાંકો (છે ્લા વર્ક િાટે )



તાલીિ િાટેિી પાત્રતા



તાલીિ િાટેિી પુવક જરૂ ીઆતો (જો કોઇ િોય તો)



િાણાંહકય તેિજ પ્રકા િી સિાય (જો કોઇ િોય તો)



સિાયિી મવગત (િાણાંહકય સિાયિી કિ જો િોય તો જણાવો)



સિાય આપવાિી પધ્ામત



િ જી ક વા િાટે સંપકક િાહિતી



િ જી મી (લાગુ પડતુ િોય ત્યાં)



િફય મી (લાગુ પડત ુ િોય ત્યાં)



િ જી મોિક (જો િ જી સાદા કાગળ પ ક વાિાં આવી િોય તો િ જદા ે પુ ી
પાડવાિી મવગતો જણાવો)



ખાડાણો :દતતાવેજોિી યાદી
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ખાડાણો / દતતાવેજોિો િમ ૂિો



િ જી ક વાિી કાયક પધ્ામત



પસંદગીિી કાયક પધ્ામત



તાલીિ કાયકિિનુ ં સિય પત્રક (જો ેપલભય િોય તો)



તાલીિ કાયકિિ અંગે લોકોિાં જાગરૂકતા લાવવા િાટે જાિે તંત્રએ વ ક વાિી વ્યવતથા



જી્લા કષમતા, ઘટક કષમતા એ વિ મવમવા તત ે તાલીિ કાયકિિિા હિતામાકા ીઓિી યાદી

૧૮.૪

મિયિ સંગ્રિ-૧૩િાં સિામવષ્ટ િ ક ાયેલ િોય તેવા, જાિે તંત્રએ વ આપવાિા પ્રિાણપત્રો,

િા-વાંાા

પ્રિાણપત્ર.



પ્રિાણપત્ર િિે િા-વાંાા પ્રિાણપત્રિા િાિ િિે મવવ ણ



િ જી ક વા િાટે િી પાત્રતા



િ જી ક વા િાટે િી સંપકક િાહિતી



િ જી મી (લાગુ પડતુ િોય ત્યાં)



િફય મી (લાગુ પડતુ િોય ત્યાં)



િ જી મોિક (જો િ જી સાદા કાગળ પ ક વાિાં આવી િોય તો િ જદા ે પુ ી
પાડવાિી મવગતો જણાવો)



ખાડાણો / દતતાવેજોિી યાદી



ખાડાણો / દતતાવેજોિો િમ ૂિો



િ જી ક વાિી કાયકપધ્ામત



િ જી િળ્યા પછી જાિે તંત્રિાં થિા પ્રહિયા



પ્રિાણ પત્ર આપવાિાં સાિાફય ીતે લાગતો સિય



પ્રિાણ પત્રિો કાયદે સ િો સિય ગાળો



િવીિીક ણ િાટેિી પ્રહિયા (જો િોય તો



ખાડાણો/ દતતાવેજોિી યાદી



ખાડાણો / દતતાવેજોિો િમ ૂિો



િ જીિી પધ્ામત



િ જી િળ્યા પછી જાિે તંત્રિાં થિા પ્રહિયા



િોંાણીિી કાયદે સ તાિો ગાળો(જો લાગુ પડતો િોય તો)



િવીિી ક ણ િાટે િી પ્રહિયા (જો િોય તો)
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૧૮.૫

િોંાણી પ્રહિયા અંગે



ઉદે ે્શ



િોંાણી િાટેિી પાત્રતા



પ ૂવક જરૂ ીઆતો (જો િોય તો)



િ જી ક વા િાટે િી સંપકક િાહિતી



િ જી મી (લાગુ પડતુ િોય ત્યાં)



િફય મી (લાગુ પડતુ િોય ત્યાં)



િ જીિો િમુિો (જો િ જી સાદા કાગળ પ ક વાિાં આવી િોય તો િ જદા ે પુ ી
પાડવાિી મવગતો જણાવો)

૧૮.૬ જાિે તંત્રે ક ેઘ ાવવા અંગે
(્યુમિમસપલ કોપો ે શિ,વ્યવસાય વે ો, િિો ં જિ વે ો વગે ે )



વે ાનુ ં િાિ િિે મવવ ણ



વે ા લેવાિો િેત ુ ક મિાાક ણ િાટે િી કાયકવાિી િિે િાપદં ડ



િોટા કસુ દા ોિી યાદી

૧૮.૭

વીજળી / પાણીિા િંગાિી િિે કાયિી જોડાણો આપવા િિે કાપવા અંગે
(આ ાાાત ્યુમિમસપલ કોપો ે શિ/િગ પખલકા/યુપીસીએ વલિે લાગુ પડશે)



જોડાણ િાટે િી પાત્રતા



પ ૂવક જરૂ ીઆતો (જો િોય તો)



િ જી િાટે િી સંપકક િાહિતી



િ જી મી (લાગુ પડતુ િોય ત્યાં)



િફય મી (લાગુ પડતુ િોય ત્યાં)



િ જીિો િમ ૂિો (જો િ જી સાદા કાગળ પ ક વાિાં આવી િોય તો િ જદા ે પુ ી
પાડવાિી મવગતો જણાવો)



ખાડાણો / દતતાવેજોિી યાદી



ખાડાણો / દતતાવેજોિો િમ ૂિો



િ જી ક વાિી પધ્ામત
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િ જી િળયા પછી જાિે તંત્રિાં થિા પ્રહિયા



ાીલિાં વાપ ે લ શબદ પ્રયોગોનુ ં ટુંકુ મવવ ણ



ાીલ િથવા સેવાિી ાાાતિાં મુચકેલી િોય તો સંપકક િાહિતી



ટે ીમ િિે િફય િચક

૧૮.૮

જાિે તંત્ર દ્વા ા પ ૂ ી પાડવાિાં આવિા િફય સેવાઓિી મવગત
.....................................
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ુ રાત પાવર કોપોરે શન લિ.
ગજ
બિોક-૮, છઠો માળ, ઉદ્યોગ ભવન, સેકટર-૧૧, ગાાંધીનગર
ફોન નાંબરઃ ૦૭૯-૨૩૨૫૧૨૫૫ થી ૨૩૨૫૧૨૬૦, ફેકસ નાંબરઃ ૦૭૯-૨૩૨૫૧૨૫૪

મદદનીશ જાિેર માિીતી અધધકારી, જાિેર માહિતી અધધકારી તથા પ્રથમ અપીિ સત્તાધધકારીનાાં ફોન નાંબર
તથા ઇ મેઇિ એડ્રેસની માહિતી

િમ

િોદોે્

નાં.
1

ુ ો/
તાલક

જિ લ િેિેજ -

ગાંાીિગ

સીિીય એ વકઝીકયુટીવ(પ્રો કટસ)-

ઇ-મેઇિ એડ્રેસ

નાંબર

જીલ્િો

૨૩૨૫૧૨૫૫

gm-gpcl@gujarat.gov.in

થી

પ્રથિ િપીલ સતિઓામાકા ીશ્રી

2

કચેરીનાાં ફોન

૨૩૨૫૧૨૬૦
ગાંાીિગ

જાિે િાિીતી િમાકા ી

૨૩૨૫૧૨૫૫

gpclprojects@gmail.com

થી
૨૩૨૫૧૨૬૦

3

ઓહમસ (પ્રો કટસ)િદદિીશ જાિે િાિીતી િમાકા ી
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ગાંાીિગ

૨૩૨૫૧૨૫૫

officer.projects@gmail.com

થી
૨૩૨૫૧૨૬૦
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