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“નામદાર આયોગ Eારા એિGલ ૧, ૨૦૨૧ થી
શK થનાર પાંચ વષOય િનયં-ણ મુદત માટે
ગુજરાત િવધુત િનયં-ક આયોગ (બહુ વિષTય GશુUક) િવિનયમો-૨૦૨૧ નો
મુસVો Wહે ર કરવામાં આવે છે .”
િવજળી અિધિનયમ,૨૦૦૩(૨૦૦૩ નો ૩૬મો)ની કલમ ૮૬(૧)(ક) અ4વયે ગુજરાત િવઘૃત િનયં>ક આયોગ
ને રા@ માં વીજ ઉBપાદન,Eવહન, િવતરણ, Hહીલીંગ, જIથાબંધ તથા છૂટક વીજ વપરાશ માટે EશુPક
િનયમન કરવાની સRા આપવામાં આવેલી છે . EવતSમાન બહુ વિષSય EશુPક િવિનયમો કે જે એિEલ ૧,
૨૦૧૬ થી માચS ૩૧, ૨૦૨૧ સુધીની મુદતનો સમાવેશ કરે છે તે માચS ૩૧, ૨૦૨૧ ના રોજ સમાW થઈ રહેલ
છે . તેથી, એિEલ ૧લી,૨૦૨૧ થી નવા બહુ વિષSય EશુPક િવિનયમો લાગુ પાડવા અિનવાયS બની રહે છે .
તદનુસાર, ગુજરાત િવધુત િનયં>ક આયોગ Zારા ગુજરાત િવધુત િનયં>ક આયોગ (બહુ વિષSય EશુPક)
િવિનયમો -૨૦૨૧ અંગેનો મુસ[ો તૈયાર કરેલ છે કે જે ગુજરાત િવધુત િનયં>ક આયોગ (બહુ વિષSય EશુPક)
િવિનયમો-૨૦૧૬ ને રદ કરશે.
િવિનયમોની જિટલતા ને ]યાન માં લઇ ને તથા તેના પર િવગતવાર ચચાS ના હેતુસર,નામદાર આયોગ
ગુજરાત િવધૃત િનયં>ક આયોગ(બહુ વિષSય EશુPક) િવિનયમો-૨૦૨૧ ને રસ ધરાવનાર Hયિ_ ઓ પાસેથી
સૂચનો/િટaપણીઓ/અિભEાય મેળવવા હેતુસર cહેર કરે છે .
અિધિનયમ,૨૦૦૩ EશુPક બંધારણ પિરબળો EિતdપધાS,કાયSeમતા, સંસાધનોનો િમતHયયી ઉપયોગ,ઉfચ
કામગીરી તથા અિઘકતમ રોકાણ ને EોBસાિહત કરે,સાથોસાથ ઉપભો_ાઓના િહતોનું તથા વીજ
કં પનીઓ ની નાણાંકીય સલામતીનું સંરeણ પણ થાય તે મુજબ નું િચંતન કરે છે . િવિનયમો તૈયાર કરતી
વખતે આ બધાજ પિરબળો ને ]યાન માં લેવાયેલ છે , િવજળી અિધિનયમ,૨૦૦૩ કે જે dપધાSiક
વાતાવરણમાં નવા િવભાિજત વીજeે> ની કામગીરી ના અધારભૂત િસ]ધાંતનું Eિતપાદન કરે છે તે
મૂળભૂત હેતુ ને ઉcગર કરવા નામદાર આયોગ તેના બહુ વિષSય EશુPક િવિનયમો ના મુસ[ામાં નીચે
દશાSવેલ મુj ય િવિશk લeણો ઉપર ભાર આપે છે .
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Þ ગુ.િવ.િન.આ (બહુ વિષSય EશુPક)િવિનયમો,૨૦૨૧માં Eયોિજત િવિવધ િનયમો/જોગવાઇઓની

dપkતા લાવવા હેતુસર કે ટલીક YયાZયાઓમાં ફે રફાર અથવા નવીન Hયાjયાઓનો ઉમેરો
કરવામાં આવેલ છે .
Þ કાયSકારી મૂડી પરનું Hયાજ,વહનખચS વગેરન
ે ી ગણતરી માટે ઉપયોગ માં લેવાતા આધાર દર

(BASE RATE) ને dટે ટ બmક ઓફ ઈિ4ડયા (SBI) Zારા િનયત સમયે cહેર કરવામા આવતા
વાિષSક માજnનલ કોdટ ઓફ ફ4ડ બેdડ લે4ડીંગ રેટ (MCLR) ની સાથે જોડવામાં આવે છે .

Þ વીજ ઉBપાદન કં પનીઓને તથા Eવહન પરવાનેદારને નીચા GશુUક દર લાદવાની પરવાનગી એ

શરતો સાથે કે તફાવતની રકમ ની વસુલાત તેઓ ભિવoય માં કરી શકશે નહીં - ની સાથે
આપવામાં આવી રહેલ છે .

Þ વીજ ઉBપાદન કં પનીઓ, Eવહન પરવાનેદાર,રા@ વીજભાર રવાનગી કે 4p તથા િવતરણ

પરવાનેદાર Zારા IND AS હેઠળ તૈયાર કરવામાં આવતા નાણાંકીય િહસાબોને ARR ના ફોમrટ
ની સાથેના મેળવણી પ-ક ની જsિરયાત ને અિનવાયS કરવામાં આવે છે .

Þ િનયં-ણપા- પિરબળો ને કારણે લાભ કે નુ]શાનની વહ^ ચણી ની કાયSપ]ધિત માં ફે રફાર

કરવામાં આવેલ છે કે જેમાં વધારે મા>ામાં લાભ ને EશુPક માં વળતળ તરીકે પસાર કરાશે તથા
નુtશાનીના િકdસામાં નુtશાનીને વધારે મા>ામાં વીજ ઉBપાદનકં પનીઓ,પરવાનેદારો તથા રા@
વીજભાર રવાનગી કે 4p Zારા નભાવવામાં આવશે.

Þ પરફોમS, અિચવ અને ટu ે ડ(PAT) યોજના અંતગSત અથવા મળપાણી શુિ]ધકરણ aલા4ટ અથવા

કુ દરતી આપRી ની ધટનાઓ અથr અથવા ભારત સરકાર Zારા િનદr િષત સુધારાયેલ પયાSવરણ
તથા કાનુની ધોરણો ને પાર પાડવા માટે કરાયેલ મૂડીખચT ની દરખાdત નામદાર આયોગ Zારા
યથાEસંગ િવચારણા કરી ને ]યાન પર લેવાશે.
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Þ વીજ ઉBપાદન કં પનીઓ, પરવાનેદારો તથા રા@ વીજભાર પરવાનગી કે 4pને િનયં>ક

િનિvતતાઓ આપવા હેતુસર તથા બીw બાજુ િહતાિધકારીઓ અને લાંબાગાળાના xાહકોને
મૂડીરોકાણની અગાઉથી સૂચના આપવા હેતુસર, િવિવધ મૂડીખચSની યોજનામાં સમાિવk મુj ય
મૂડીરોકાણો માટે સૈbાંિતક મંજૂરી મેળવવા માટે ની કાયTપcધિત Edતાિવત કરવામાં આવે છે .
તદનુસાર, “Edતાિવત મૂિડરોકાણ યોજનાઓની સૈyાંિતક મંજૂરી મેળવવાની માગSદિશSકા“ ને
cહેર કરવાની દરખાdત કરવામાં આવે છે . વધુમાં, જે મૂડીખચSની યોજનાઓની િકં મત
માગSદિશSકામાં િનિદS k િકં મત કરતા ઓછી હોય અને િબન-િવગતવાર પિરયોજના અહેવાલ
(NON-DPR) માં સમાિવk થતી હોય તેવી યોજનાઓ માટે ની કાયSEણાલીને િવિનયમોમાં dપk
કરવામાં આવે છે .

Þ નવા વીજ ઉBપાદન મથકો માટે કામચલાઉ GશુUક નzી કરવા માટે ની અરw દાખલ કરવાનો

સમયગાળો વાિણિ@ક સંચાલન ની અપેિeત તારીખ ના એકસો એંશી (૧૮૦) િદવસ ને dથાને
સાઇઠ (૬૦) િદવસ પહેલા-એમ સુધારો કરવામાં આવે છે .

Þ ડેeટ-ઇિgટી ગુણોતરનું ધોરણ ૭૦:૩૦ રહેશે. પરં ત,ુ િનયં>ણ મુદતના કોઇ નાણાંિકય વષS માટે

એકં દર મહેસૂલી જsિરયાતના િનણSય અથવા તેના ટ|ઇંગ-અપ કરતી વખતે, જો ભરપાઇની રકમ
બાદ કરતા રહેતી પિરણામી એકં દર બાકી સાધારણ લોનની શેષ નકારાiક(શુ4યથી નીચે) રહેતી
હોય તો, તે જ મા>ાથી તે વષSની ઇિકવટીમાં ઘટાડો કરાશે અને Bયારબાદ ઇિકવટી પર િરટનS
ની ગણતરી કરાશે.

Þ ઇિકવટી પરના િરટનT ની મંજૂરી બે ભાગમાં આપવાની, એમ Edતાિવત કરવામાં આવે છે .

જેમકે , ઇિ}ટી પરનું પાયાનું િરટનS(Base) તથા વાdતિવક કામગીરી સાથે જોડાયેલ ઇિ}ટી
પરનું વધારાનું િરટનS(Additional). વીજ ઉBપાદન કં પનીઓ, Eવહન પરવાનેદાર તથા રા@
વીજ ભાર રવાનગી કે 4p માટે ઇિ}ટી પરનું પાયાનું િરટનS ૧૩% ના દરે તથા િવતરણ પરવાનેદાર
માટે ૧૩.૫૦% ના દરે અપાશે. ઇિ}ટી પરના વધારાના િરટનS ની મંજૂરી ટ|ઇંગ-અપ વખતે
કામગીરીના લ•ાંકોની EાિWને ]યાનમાં લઇને અપાશે.
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Þ Yયાજ અને નાણાં Yયવiથા ખચT ધોરણોનુસાર મંજૂર કરવામાં આવશે અને જો વીજ ઉBપાદન

કં પનીઓ, પરવાનેદારો તથા રા@ વીજભાર રવાનગી કે 4p પાસે ખરેખરની લોન ન હોવાના
િકdસાઓમાં, SBI Zારા િનધાSિરત MCLR વRા ૧૫૦ મૂળભૂત પોઇ4ટને Hયાજદર તરીકે મા4ય
રાખવામાં આવશે.

Þ િવિવધ પિરિdથિતઓમાં લોનના પુનિધTરાણ સબંિધત િવિનયમોમાં યો€ય સુધારાઓ િવશેષ

dપkતાઓ લાવવા હેતુસર સુચવવામાં આવી રહેલ છે .

Þ િવિનયમો-૨૦૨૧ અંગેના મુસ[ામાં િનિદS k કરેલા દરે સીધી રેખાની પ]ધિત ને આધારે ઘસારા

ખચT ની વાિષSક ગણતરી કરાશે અને અdકયામતો ના મા4ય રખાયેલ મૂડીખચS ના અિઘકતમ ૯૦%
સુધી મા4ય રખાશે. પરં ત,ુ IT તથા સો‚ટવેર સંબિધત અdƒામતોનું બચાવ મૂPય NIL (શૂ4ય)
ગણવામાં આવશે તથા આવી અdƒામતોની મા4ય મૂડીખચS ૧૦૦% સુધી ધસારાિધન રહેશે.
િવિનયમોમાં

િનિદS k

કરાયેલ

ટોચ

ની

મયાSદા

ના

દરોને

આિધન

વીજ

ઉBપાદન

કં પનીઓ,પરવાનેદારો તથા રા@ વીજભાર રવાનગી કે 4p ને િવિનયમોમાં િનિદS k કરાયેલ ટોચ
મયાSદા ના દરો ને આિધન ધસારાખચS ના નીચા દરોના હzદાવા મેળવવા માટે નો િવકPપ
આપવામાં આવે છે .

Þ કાયTકારી મૂડી ધોરણોનુસાર મંજૂર કરવામાં આવશે અને કાયSકારી મૂડી પરનું Hયાજ SBI-MCLR

વRા ૨૫૦ મૂળભૂત પોઇ4ટ ને બદલે SBI-MCLR વRા ૧૫૦ મૂળભૂત પોઇ4ટ સમતુPય દરે અપાશે.
જોકે ,વીજ ઉBપાદન કં પનીઓ માટે કાયSકારી મૂડી ટ|ઇંગ-અપ વખતે ખરેખર ના બળતણ ના
પુરવઠાની િdથિત ના આધારે ગણવામાં આવશે.

Þ આવક પરના કરની મંજૂરી અથr ઇિ}ટી પરના રીટનS ને xોસીંગ-અપ કરવાનો Edતાવ મૂકવામાં

આવી ર„ો છે કે જેમાં િહસાબી નફા પરની ખરેખર કરની ચૂકવણી ના આધારે નીકળે લ
અસરકારક આવકવેરા ના દરથી ઇિ}ટી પરના રીટનSના દરને xોસીંગ-અપ કરાશે.
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Þ સંચાલન અને િનભાવ ખચT માટે ના િસ]ધાંતોમાં ફે રફાર કરવામાં આવી ર„ા છે કે જેમાં સંચાલન

અને િનભાવ ખચS કાઢવા વૃિy ફે કટર ને જIથાબંધ ભાવ સૂચકાંક (WPI) અને xાહક ભાવ
સૂચકાંક-ઉ]યોગકમnઓ (CPI-IW) સાથે સાંકળવામાં આવે છે . નવા વીજ ઉBપાદન એકમો માટે
સુધારેલ ધોરણોની દરખાdત કરવામાં આવે છે .

Þ ઇિકવટી પરના િરટનS ને Gોkસાહન સાથે સાંકળવામા આવશે જેથી વીજ કં પનીઓને વધારાના

EોBસાહન ના ચૂકવણીની દરખાdત નથી.

Þ બળતણનો કાયSeમ ઉપયોગ થઈ શકે તથા ઉBપાદન ખચS નો િમતHયય કરી શકાય તે

હેતુસર,વીજ ઉBપાદન કં પનીઓએ બળતણના ઉપયોજનની Kપર ેખા તૈયાર કરી નામદાર
આયોગની મંજૂરી અથr મૂકવાની રહેશે.

Þ વીજળીખચT ની ગણતરી માટે વીજ ઉBપાદન એકમ પર કોલસાનો સંxહ કરતા હોવાને કારણે

કોલસા ના કે લરોિફક મૂPય માં થતા નુtશાન ને ]યાન પર લઈ પીટ-હેડ મથકો માટે 85 kcal/Kg
તથા િબન પીટ-હેડ મથકો માટે 120 kcal/Kg ના dટે િકં ગ નુકશાનના ધોરણો ધડવામાં આવે
છે . વધુમાં,ઉfચ કાયSeમતા ની ખાતરી મેળવવા તથા કોલસાની યો€ય ગુણવRા નો િહસાબ
જળવાઇ રહે તે હેતુસર >ાિહત પeકાર Zારા Eિતચયન કરવાનો Edતાવ મૂકવામાં આવે છે . તે
ઉપરાંત, વીજળી ખચSની ગણતરી કરતી વખતે િવલંબ શુPકને નામંજૂર કરવામાં આવશે.

Þ વીજ ઉBપાદન કં પનીઓ માટે અનુસૂિચ થી િવચલન થવાને કારણે કોઇપણ UI ખચS તથા

વધારાનો UI ખચS િવચલન Hયવdથાપન તં> (DSM) અંતગSત િવચલન ખચT તરીકે પસાર કરવામાં
આવશે નહીં અને િવતરણ પરવાનેદારને મા>,મેળવેલ અથવા ચૂકવેલ એકં દર િવચલન ખચS પસાર
કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે.

Þ વીજ ઉkપાદન કાયTમાં બેકીંગ ડાઉન સબંિધત અવરોધને ]યાનમાં લઈને વળતળ માટે ની

સમથSનકારી જોગવાઈની Edતાવના કરવામાં આવે છે કે જેમાં, જો વીજ ઉBપાદન કં પની ને
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બેકીંગ ડાઉન ની સૂચના અપાયેલ હોય તો તેને કારણે કામગીરીના પિરબળો જેવા કે મથકો નો
એકં દર ઉoમા દર, સહાયક વપરાશ અને ગૌણ-બળતણ તેલ વપરાશ પર થનાર અસરોને નામદાર
આયોગ યથાEસંગ ]યાન પર લેશે.

Þ Gવહન શુUક ના માળખાના અમલીકરણ ની પ]ધિત કે .િવ.િન.આ. (CERC) ની હરોળ માં

કરવા માટે સમથSકારી જોગવાઇઓનો ઉમેરો કરવામાં આવે છે .

Þ રાl વીજ ભાર રવાનગી કે mn માટે ના GશુUક ઘટકોમાં RLDC હકસાઇ, WRPC ના ખચS

તથા ULDC અને SCADA ના સુધારા માટે ના ખચSનો ઉમેરો કરવામાં આવે છે .

Þ બહુ વષnય EશુPક િવિનયમો અંગે ના મુસ[ા માં LDC િવકાસ ભંડોળની રચના સંબિધત પ]ધિત

Eયોિજત કરવામાં આવે છે .

Þ આકિiમક અનામત ના રોકાણ ને Hયાજ અિજSત કરનારી મુj યBવે સરકારી cમીનગીરીઓ કે

જે બcર સાથે જોડાયેલ ન હોય Bયાં સુધી મયાSિદત કરવામાં આવે છે .

Þ વીજળી અિધિનયમ, ૨૦૦૩ ની કલમ પ૧ અંતગSત અmય ધંધામાંથી મેળવેલ આવક ની

િહiસેદારી મહેસુલના બે તૃતીયાંશ થી મહેસૂલ ના અડધા-એમ સુધારો કરવામાં આવે છે .

Þ િનિદS k શરતો ની પૂિતS બાદ િવતરણ પરવાનેદાર ને અિધક વીજળી Gાિoની મંજૂરી આપવામાં

આવશે.

Þ બળતણ ની િકં મત અને વીજળી Gાિo ના સમાયોજન (FPPPA)ને બહુ વિષSય EશુPકના ભાગ

તરીકે મૂકવામાં આવે છે તથા તેને સંબિધત જોગવાઇઓને સમાિવk કરવામાં આવે છે .
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