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!જુરાત િવ)તુ િનય-ંક આયોગ, ગાધંીનગર 

!ેસ નોટ 
તા:૦૩/૦૪/૨૦૨૧  

 
રાજય સરકાર હ(તકની િવજ ઉ/પાદન, િવજ 2વહન, િવજ િવતરણ કંપનીઓ તથા અ8ય િવજ 
િવતરણ કંપનીઓ 9ારા :ઇઆરસી (બ>વુિષAય 2BCુક) િવિનયમો-૨૦૧૬ અJસુધંાને નાણાકંMય વષN 
૨૦૧૯-૨૦Jુ ંP-અપ અને નાણાકંMય વષN ૨૦૨૧-૨૨ના ં2BCુક િનધાNરણ માટR પીટMશનો દાખલ કરRલ. 
સદર પીટMશનો :ઇઆરસી (બ>વુિષAય 2BCુક) િવિનયમો-૨૦૧૬ અJસુધંાને નાણાકંMય વષN ૨૦૧૯-

૨૦ના ંઓડMટRડ Wહસાબો સાથ ેઆયોગના િનદYશ Zજુબ દાખલ કરRલ. આ પીટMશનો ઇલેક[MસીટM 
એ]ટ, ૨૦૦૩ અને સલં_ન િવિનયમો અJસુધંાને ર:(ટર કરM 2BCુક આદRશ આપવા માટRની કાયNવાહM 
કરવામા ંઆવલે.    
 
આ અર:ઓ `હRર જનતાની ભાગીદારMની ખાતરM કરવા `હRરમા ં2કાિશત કરવા કંપનીઓને િનદbશ 

આપવામા ં આવલે. સામા8ય જનતા અને Wહતધારકો પાસેથી વાધંાઓ/cચુનો મગંાવવાની િવ(eતુ 

કાયNવાહM કરવામા ંઆવલે. આ વાધંાઓ cચુનોની ચકાસણી કરMને ૪, ૫ અને ૯ માચN, ૨૦૨૧ ના ંરોજ 

`હRર cનુાવણી િનયત કરવામા ંઆવલે. આ cનુાવણીમા ંકRટલાક Wહત ધરાવનારાઓએ, hયi]તગત 

અને સગંઠનો સWહત આ cનુાવણીમા ંભાગ લીધો હતો. 
 
આયોગ 9ારા આ પીટMશનો પર આદRશ `રM કરRલ છે, પરંe,ુ ગાધંીનગર lmિુનિસપલ કોપnરRશન ની 
o ૂટંણીને કારણે મોડRલ કોડ ઓફ ક8ડકટ અમલમા ંહોય, m:ુવીસીએલ અને ટોરR8ટ પાવર લીમીટRડ, 
અમદાવાદ-ગાધંીનગર િવ(તાર) ના આદRશ `હRર કરRલ નથી. 
 
આદRશના મહ/વના/ંઅગ/યના ંZrુાઓ નીચે Zજુબ છે: 
 
• રાજય સરકાર હ(તકની િવજ િવતરણ કંપનીઓ તેમજ ટોરR8ટ પાવર sલમીટRડ (cરુત િવ(તાર) 

કંપની ના tાહકો માટR ના િવજ દરમા ંકોઇ વધારો કરRલ નથી.  
 

• uટકોના 2વહન માટRના હાલના દર v.૪૧૭૬.૪૪ 2િત મેગાવોટ Wદવસ (૩૫.૦૩ પૈસા 2િત 
mિુનટ)મા ંન:વો વધારો કરM નાણાકMય વષN ૨૦૨૧-૨૨ માટR દર 2િત મેગાવોટ 2િત Wદવસ 
v.૪૨૫૨.૩૭ (2િત mિુનટ દMઠ ૩૬.૪૨ પૈસા) િનધાNWરત કરRલ છે. 
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નાણાકMય વષN ૨૦૧૯-૨૦ દરlયાન પી:વીસીએલ િસવાયની તમામ િવજ િવતરણ કંપનીઓ માટR 
િવતરણ ખોટ (ટM એ8ડ લોસ) લyયાકં થી ઘણા ંસારા ન{ધાયેલ છે. આ માટRના આયોગ 9ારા વષN 
૨૦૧૯-૨૦ તથા વષN ૨૦૨૧-૨૨ માટR ના લyયાકંો નીચેના કો|ટક મા ંબતાવવામા ંઆવલે છે; 
 

!ડ#કોમ 
આયોગ *ારા મ.ૂંર કરાયેલ લ2ય વષ5 

૨૦૧૯-૨૦ 

આયોગ *ારા મ.ૂંર કરાયેલ 
લ2ય વષ5 ૨૦૨૧-૨૨ 

દ;<ણ >જુરાત િવજ કંપની ૯.૯૦% ૬.૫૦% 

મHય >જુરાત િવજ કંપની ૧૧.૬૦% ૯.૦0% 

પિIમ >જુરાત િવજ કંપની ૧૭.૦૦% ૧૬.૦0% 

ટLપીએલ Ð Oરુત  ૩.૬૪% ૩.૫૪% 
 
રાજયની માsલકMના િવતરણ પરવાનેદારો (ડM:વીસીએલ, એમ:વીસીએલ અને પી:વીસીએલ) 
માટR નાણાકMય વષN ૨૦૨૦-૨૧ માટR મા8ય વીજ ખરMદMનો ખચN v.૪.૩૦ 2િત mિુનટ અને બેઝ 
એફપીપીપીએ ચા~ v. ૧.૫૯ mિુનટ દMઠ ન�M કરાયેલો હતો, ઉપરાતં v.૪.૩૦ થી વ� ુ વીજ 
ખરMદMના ખચNમા ં કોઈપણ વધારો એ વધારાJુ ં એફપીપીપીએ ચા~ તરMકR માનવામા ં આવ ે છે. 
નાણાકMય વષN ૨૦૨૧-૨૨ માટR, આયોગે વીજ ખરMદM ખચN ને v.૪.૪૮ 2િત mિુનટ મ�ૂંર કરRલ હોય 
અને તે Zજુબ બેઝ એફપીપીપીએ cઘુારMને v.૧.૮૦ 2િત mિુનટ (૪.૪૮ (-) ઓછા ૪.૩૦ = ૦.૧૮ + 

ટMએ8ડડM લોિસસ = ૦.૨૧ + (ઉમેરM ને) ૧.૫૯ = ૧.૮૦) નકકM કરRલ છે.  
 
બેઝ એફપીપીપીએ ચા~ એ tાહકોના વીજ sબલમા ં લેવામા ંઆવતા �ુલ એફપીપીપીએ ચા~ની 
ગણતરMમા ંઅsભ� ભાગ છે અને એફપીપીપીએ ચા~ માટR �નુ 2ા��ત પ�િતમા ંકોઈ ફRરફાર થયો 
નથી, તેથી રાજયના હ(તક િવજ િવતરણ માsલકMના tાહકોના વીજ sબલમા ંનાણાકMય વષN ૨૦૨૧-
૨૨ માટR બેઝ એફપીપીપીએ ચા~ મા ંફRરફાર થવાને કારણે કોઈ વધારો થશે નહ�. 
 
ટોરR8ટ પાવર sલિમટRડ (cરુત િવ(તાર) માટR, નાણાકMય વષN ૨૦૨૦-૨૧ માટR મા8ય વીજ ખરMદMનો 
ખચN v.૪.૭૭ 2િત mિુનટ અને બેઝ એફપીપીપીએ ચા~ v.૧.૩૮ 2િત mિુનટ કરાયેલ. હવ,ે નાણાકMય 
વષN ૨૦૨૧-૨૨ માટR, આયોગે વીજ ખરMદM ખચN ને v.૪.૮૫ 2િત mિુનટ મ�ુંર કરRલ છે, જયારR બેઝ 
એફપીપીપીએ v.૧.૩૮ 2િત mિુનટ ચા� ુરાખવામા ંઆવલે છે.   
 
 

Rપવતં િસTહ (આઇએએસ)  
સ;ચવ  

>જુરાત િવXતુ િનયYંક આયોગ, 

ગાધંીનગર 


