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!જુરાત િવ)તુ િનય-ંક આયોગ, ગાધંીનગર 

6ેસ નોટ 
તા:૧૨/૦૪/૨૦૨૧  

 
 
આયોગ .ારા આ ઉ1ર 2જુરાત િવજ કંપની તથા ટોર>?ટ પાવર @લમીટ>ડ (અમદાવાદ – ગાધંીનગર 

િવIતાર) ની વષL ૨૦૨૧-૨૨ ની ટ>Nરફ પીટPશનો પર તા. ૧૨.૦૪.૨૦૨૧ ના રોજ આદ>શ SરP કર>લ.   
 
આદ>શના મહUવના/ંઅગUયના ંVWુાઓ નીચે Vજુબ છે: 
 
• રાજય સરકાર હIતકની િવજ િવતરણ કંપની (ઉ1ર 2જુરાત િવજ કંપની) ના _ાહકો માટ> ના િવજ 

દરમા ંકોઇ વધારો કર>લ નથી.  
 

• ટોર>?ટ પાવર @લમીટ>ડ (અમદાવાદ – ગાધંીનગર િવIતાર)ના બીપીએલ ક>ટ>ગરP અને નાના 

રહ>ણાકંવાળા _ાહકો ક> cઓ દર મNહન ે ૫૦ eિુનટ fધુીનો વપરાશ કર> છે તેવા _ાહકો ના 

ટ>Nરફ/વીજ દર મા ંકોઈ ફ>રફાર નથી.  

 

• ટોર>?ટ પાવર @લમીટ>ડ (અમદાવાદ – ગાધંીનગર િવIતાર)ના hએલપી ક>ટ>ગરP _ાહકોના 

ટ>Nરફ/વીજ દર મા ંપણ કોઈ ફ>રફાર નથી. 

 

• જયાર> ટોર>?ટ પાવર @લિમટ>ડ(અમદાવાદ-ગાધંીનગર િવIતાર)ના દર મNહન ે૫૧ eિુનટથી ૨૦૦ 

eિુનટના વીજ વપરાશના Iલેબના એનજi ચાj મા ં૫ (પાચં) પૈસાનો વધારો કરવામા ંઆlયો 

છે. 
 

• ટોર>?ટ પાવર @લિમટ>ડ (અમદાવાદ-ગાધંીનગર િવIતાર) માટ> માિસક ૨૦૦ eિુનટ થી વધાર> 

વપરાશ કરતા ંરહ>ણાકંવાળા _ાહકો સNહત બાકP ના તમામ _ાહકો માટ> એનજi ચાj મા ં૧૦ 

પસૈા mિત eિુનટનો વધારો કરવામા ંઆlયો છે. 

 

• અગાઉના વષnની બાકP રહ>લ ખાધ (ગેપ) ન ેઅpલુqીન,ે ટોર?ટ પાવર લીમીટ>ડ (અમદાવાદ-

ગાધંીનગર િવIતાર) ના િવજ દરોમા ંઆ ફ>રફાર કરવો જsરP બનેલ છે.  
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નાણાકPય વષL ૨૦૧૯-૨૦ દરuયાન આ િવજ િવતરણ કંપનીઓ માટ> િવતરણ ખોટ (ટP એ?ડ લોસ) 

લvયાકં થી ઘણા ંસારા નxધાયેલ છે. આ માટ>ના આયોગ .ારા વષL ૨૦૧૯-૨૦ તથા વષL ૨૦૨૧-

૨૨ માટ> ના લvયાકંો નીચેના કોyટક મા ંબતાવવામા ંઆવલે છે; 
 

:ડ<કોમ 
આયોગ >ારા મ?ૂંર કરાયેલ લBય વષD 

૨૦૧૯-૨૦ 

આયોગ >ારા મ?ૂંર કરાયેલ 

લBય વષD ૨૦૨૧-૨૨ 

ઉ1ર 2જુરાત િવજ કંપની ૯.૭૦% ૯.૦0% 

ટPપીએલ – અમદાવાદ  ૬.૭૦% ૬.૨૪% 

 
રાજયની મા@લકPના િવતરણ પરવાનેદારો (ehુવીસીએલ) માટ> નાણાકPય વષL ૨૦૨૦-૨૧ માટ> 

મા?ય વીજ ખરPદPનો ખચL s.૪.૩૦ mિત eિુનટ અને બેઝ એફપીપીપીએ ચાj s. ૧.૫૯ eિુનટ દPઠ 

ન�P કરાયેલો હતો, ઉપરાતં s.૪.૩૦ થી વ� ુવીજ ખરPદPના ખચLમા ંકોઈપણ વધારો એ વધારાpુ ં

એફપીપીપીએ ચાj તરPક> માનવામા ં આવ ે છે. નાણાકPય વષL ૨૦૨૧-૨૨ માટ>, આયોગે વીજ 

ખરPદP ખચL ને s.૪.૪૮ mિત eિુનટ મ�ૂંર કર>લ હોય અને ત ેVજુબ બેઝ એફપીપીપીએ fઘુારPન ે

s.૧.૮૦ mિત eિુનટ (૪.૪૮ (-) ઓછા ૪.૩૦ = ૦.૧૮ + ટPએ?ડડP લોિસસ = ૦.૨૧ + (ઉમેરP ન)ે 

૧.૫૯ = ૧.૮૦) નકકP કર>લ છે.  
 
 
બેઝ એફપીપીપીએ ચાP એ Qાહકોના વીજ Sબલમા ં લેવામા ંઆવતા Tુલ એફપીપીપીએ ચાPની 

ગણતરVમા ંઅSભY ભાગ છે અને એફપીપીપીએ ચાP માટ[ \નુ 6ા]^ત પ_િતમા ંકોઈ ફ[રફાર થયો 

નથી, તેથી રાજયના હ<તક િવજ િવતરણ માSલકVના Qાહકોના વીજ Sબલમા ંનાણાકVય વષD ૨૦૨૧-

૨૨ માટ[ બેઝ એફપીપીપીએ ચાP મા ંફ[રફાર થવાને કારણે કોઈ વધારો થશે નહc. 
 
ટોર>?ટ પાવર @લિમટ>ડ (અમદાવાદ-ગાધંીનગર િવIતાર) માટ>, નાણાકંPય વષL ૨૦૨૦-૨૧ માટ> 

મા?ય વીજ ખરPદPનો ખચL s.૪.૭૭ mિત eિુનટ અન ેબેઝ એફપીપીપીએ ચાj s.૧.૮૨ mિત eિુનટ 

મ�ુંર કરાયેલ, હવ,ે નાણાકPય વષL ૨૦૨૧-૨૨ માટ>, વીજ ખરPદP ખચL ને s.૪.૮૫ mિત eિુનટ મ�ુંર 

કર>લ છે, અન ે બેઝ એફપીપીપીએ s.૧.૮૨ mિત eિુનટ ચા� ુ રાખવામા ં આવલે. ઉપરાતં 

એફપીપીપીએ ની વfલુાત માટ> ની મહ1મ મયાLદા s.૨.૧૧ mિત eિુનટ પણ યથાવત રાખેલ છે. 
 
 

સ:હ/-  

િનયામક 

!જુરાત િવfતુ િનય-ંક આયોગ, 

ગાધંીનગર 


