ુ રાત વિધત
ુ વિયંત્રક આયોગ, ગાંધીિગર
ગજ

પ્રેસ િોટ
તા.:૩૧/૦૩/૨૦૨૦
રાજ્ય સરકાર હસ્તકની વિજ વિતરણ/ઉત્પાદન અને વિજ પ્રિહન કંપનીઓ તથા અન્ય વિજ વિતરણ
કંપનીઓ દ્વારા જીઇઆરસી (બહુિવષિય પ્રશુલ્ક) વિવનયમો-૨૦૧૬ અનુસધ
ં ાને નાણાંકીય િષષ ૨૦૧૮૧૯નું ટ્રુ-અપ અને નાણાંકીય િષષ ૨૦૨૦-૨૧નાં પ્રશુલ્ક વનધાષ રણ માટે પીટીશનો દાખલ કરે લ. સદર
પીટીશનો જીઇઆરસી (બહુિવષિય પ્રશુલ્ક) વિવનયમો-૨૦૧૬ અનુસધ
ં ાને િાવષિક હહસાબો સાથે દાખેલ
કરે લ. આ પીટીશનો ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ્ટ, ૨૦૦૩ અને સંલગ્ન વિવનયમો અનુસધ
ં ાને રજીસ્ટર કરી પ્રશુલ્ક
આદે શ આપિા માટેની કાયષિાહી કરિામાં આિેલ.
આ પરિાનેદારોને આ અરજીઓ જાહેર જનતાની ભાગીદારીની ખાતરી કરિા જાહેરમાં પ્રકાવશત કરિા
વનદે શ આપિામાં આિેલ. સામાન્ય જનતા અને હહતધારકો પાસેથી િાંધાઓ/સુચનો મંગાિિાની
ુ રી,
વિસ્તુત કાયષિાહી કરિામાં આિેલ. આ િાંધાઓ સુચનોની ચકાસણી કરીને ૧૧ અને ૧૨ ફેબ્રઆ
ુ રી,૨૦૨૦ના રોજ ભરૂચ ખાતે તેમજ
૨૦૨૦ નાં રોજ આયોગની કચેરી ગાંધીનગર ખાતે,૧૫ ફેબ્રઆ
ુ રી,૨૦૨૦ના રોજ રાજકોટ ખાતે જાહેર સુનાિણી આયોગ દ્વારા કરિામાં આિેલ. આ
૧૮, ફેબ્રઆ
સુનાિણીમાં કેટલાક હહત ધરાિનારાઓએ, વ્યક્ક્ટ્તગત અને સંગઠનો સહહત આ સુનાિણીમાં ભાગ
લીધો હતો.
આયોગ દ્વારા આ પીટીશનો પર આદે શો આપિામાં આિેલ છે . આ આદે શો ના મહત્િનાં/અગત્યનાં
મુદ્દાઓ નીચે મુજબ છે :
રાજ્ય સરકાર હસ્તકની વિજ વિતરણ તેમજ ટોરન્ટ પાિર લીમીટે ડ અમદાિાદ-ગાંધીનગર અને
સુરત વિસ્તારના ગ્રાહકો માટેના વિજ દરમાં કોઇ િધારો નથી.
 બીપીએલ ગ્રાહકો માટે ૩૦ યુવનટ દીઠ પ્રવત માસ ને બદલે ૫૦ યુવનટ દીઠ પ્રવત માસ ના વિજ
િપરાશ માટે હિેથી

રૂ ૧.૫૦ પ્રવત યુવનટ ના રાહતદરે લાગુ પડશે.. આ ફેરફાર સાથે

બીપીએલ ગ્રાહક માટે દર મહહને ૫૦ યુવનટનો િીજ િપરાશ કરનારને િીજળી બબલ માાઁ 30
ટકાથી િધુનો ઘટાડો થશે.
 બલફ્ટ વસિંચાઈના હેત ુ માટે િીજળીનો ઉપયોગ કરતા કૃવષ ગ્રાહકો માટે એનજી ચાર્જ રૂ. ૧.૫૦
પ્રવત યુવનટ થી ઘટાડી ને રૂ. ૦.૮૦ પ્રવત યુવનટ.કરિામાં આવ્યો છે , આ ફેરફાર સાથે, આ
કેટેગરીના ગ્રાહકોના િીજ બબલમાં ૪૩% કરતા િધુ ઘટાડો થશે.
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 િધુ ઉચ્ચ િોલ્ટેજ (ઇએચિી) પર સપ્લાય લેતા ગ્રાહકોને હિે થી ઇએચિી પર િધુ હરબેટ
મળશે કારણ કે ૩૩ કેિી/૬૬ કેિી નો સપ્લાય મેળિતા ગ્રાહકો માટે ઇએચિી હરબેટ સુધારીને
૦.૫% થી ૦.૭૫ % થશે અને ૧૩૨ કેિી અને તેથી િધુના સપ્લાય મેળિતા ગ્રાહકો માટે
ઇએચિી હરબેટ ૧.૦૦% થી સુધારીને ૧.૨૫ % થશે
 રાજ્ય સરકાર હસ્તકની વિજ વિતરણ કંપની ના એચ.ટી. ગ્રાહકો માટે રાવિ સમયના

વિજ

િપરાશ માટેનો હરબેટ યુવનટ દીઠ ૪૦ પૈસાથી િધીને ૪૩ પૈસા પ્રવત યુવનટ કરિામાં આિેલ
છે .
 રાજ્ય સરકાર હસ્તકની વિજ વિતરણ કંપની માટે , સ્રીટ લાઇટ ટેહરફ કેટેગરી હિે ‘જીએલપી’
કેટેગરીમાં મર્જ કરિામાં આિી છે .
 િેજજટેબલ હડહાઇડ્રેશન ઇન્ડસ્રીઝને મોસમી/વસઝનલ ગ્રાહક લાભો પસંદ કરિાની મંજૂરી
આપેલ છે .
િષષ ૨૦૧૮-૧૯માં યુજીિીસીએલ અને પીજીિીસીએલ વસિાય - રાજ્યની વિતરણ કંપનીઓએ
આયોગ દ્વારા વનધાષહરત કરે લ વિજ વિતરણ ઘટ ઘટાડિાના લક્ષ્યને ઓળંગી વિતરણ ઘટમાં
નોંધપાિ સુધારો પ્રાપ્ત કયો. આયોગ દ્વારા નાણાકીય િષષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે ના આપિામાં આિેલા
લક્ષ્ય અને સામે પ્રાપ્ત કરે લ િાસ્તવિક વિજ વિતરણ ઘટ નીચે આપેલ કોષ્ટકમાં દશાષિેલ છે :
િર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ િા વિજ વિતરણ ઘટ
ડીસ્કોમ

આયોગ દ્વારા મંજૂર કરાયેલ લક્ષ્ય

ડડસકોમ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ

દબિણ ગુજરાત વિજ કંપની

૧૦.૦૦%

૫.૯૦%

મધ્ય ગુજરાત વિજ કંપની

૧૧.૬૫%

૯.૯૮%

પવિમ ગુજરાત વિજ કંપની

૨૦.૦૦%

૨૦.૫૦%

ઉત્તર ગુજરાત વિજ કંપની

૯.૮૦%

૧૧.૯૦%

ટીપીએલ – અમદાિાદ

૬.૮૫%

૫.૬૧%

ટીપીએલ – સુરત

૩.૬૯%

૩.૪૩%

નાણાકીય િષષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે, માન્ય િીજ ખરીદીનો ખચષ રૂ.૪.૩૨ પ્રવત યુવનટ હતો અને રાજ્ય
સરકાર

હસ્તકની

વિજ

વિતરણ

પરિાનેદાર

કંપનીઓ

(યુજીિીસીએલ,

એમજીિીસીએલ અને પીજીિીસીએલ) માટે બેઝ એફપીપીપીએ ચાર્જ

ડીજીિીસીએલ,

યુવનટ દીઠ રૂ ૧.૬૧ હતો

િીજ ખરીદી ખચષમાં.રૂ ૪.૩૨ થી ઉપર કોઈપણ િધારો િધારાના એફપીપીપીએ ચાર્જ તરીકે
ગણિામાં આિશે, નાણાકીય િષષ ૨૦૨૦-૨૧ માટે , આયોગે િીજ ખરીદી ખચષને રૂ.૪.૩૦ પ્રવત યુવનટ
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માન્ય રાખેલ છે અને આ અનુસાર બેઝ એફપીપીપીએ સુધારીને રૂ.૧.૫૯ કરિામાં આિેલ છે .
(૪.૩૦ બાદ ૪.૩૨ = -૦.૦૨ + ટી એન્ડ ડી લોવસસ = 0.02 માંથી બાદબાકી ૧.૬૧ = ૧.૫૯).
ટોરે ન્ટ પાિર બલવમટેડ હાલમાં. કૂલ એફપીપીપીએ ચાર્જની રૂ.૨.૧૧ યુવનટ દીઠ િસ ૂલાત કરે છે
આયોગે ટોરે ન્ટ પાિર બલવમટેડ દ્વારા એફપીપીપીએ ચાર્જની િસુલાત માટે રૂ ૨.૧૧ પ્રવત યુવનટની
મહત્તમ મયાષદા નક્કી કરી છે . ઉપરાંત, ટીપીએલ-ડી (અમદાિાદ અને ગાંધીનગર વિસ્તાર) માટે
નાણાકીય િષષ ૨૦૨૦-૨૧ની અંદાજજત આિકની ગણતરી માટે, બેઝ એફપીપીપીએ રૂ.૧.૮૨ પ્રવત
યુવનટ માન્ય રાખિામાં આિેલ છે .
Sd/(રૂપિંત વસિંહ આઇએએસ)
સચિિ
ુ રાત વિદ્યત
ુ વિયંત્રક આયોગ,
ગજ
ગાંધીિગર
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