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!જુરાત િવ)તુ િનય-ંક આયોગ, ગાધંીનગર 

!ેસ નોટ 
તા:૩૧/૦૩/૨૦૨૨   

 
રાજય સરકાર હ(તકની િવજ ઉ/પાદન, િવજ 2વહન, િવજ િવતરણ કંપનીઓ તથા અ9ય િવજ 

િવતરણ કંપનીઓ :ારા ;ઇઆરસી (બ?વુિષBય 2CDુક) િવિનયમો-૨૦૧૬ અKસુધંાન ેનાણાકંNય વષO 

૨૦૨૦-૨૧Kુ ંQ-અપ અને નાણાકંNય વષO ૨૦૨૨-૨૩ના ં2CDુક િનધાOરણ માટT પીટNશનો દાખલ કરTલ. 

સદર પીટNશનો ;ઇઆરસી (બ?વુિષBય 2CDુક) િવિનયમો-૨૦૧૬ અKસુધંાન ેનાણાકંNય વષO ૨૦૨૦-

૨૧ના ંઓડNટTડ Yહસાબો સાથ ેઆયોગના િનદ[Oશ \જુબ દાખલ કરTલ. આ પીટNશનો ઇલેક^NસીટN 

એ`ટ, ૨૦૦૩ અને સલંaન િવિનયમો અKસુધંાન ેર;(ટર કરN 2CDુક આદTશ આપવા માટTની કાયOવાહN 

કરવામા ંઆવલે.    
 
આ અર;ઓ bહTર જનતાની ભાગીદારNની ખાતરN કરવા bહTરમા ં2કાિશત કરવા કંપનીઓને િનદdશ 

આપવામા ં આવલે. સામા9ય જનતા અન ે Yહતધારકો પાસેથી વાધંાઓ/eચુનો મગંાવવાની િવ(gતુ 

કાયOવાહN કરવામા ંઆવલે. આ વાધંાઓ eચુનોની ચકાસણી કરNન ે૧૫, ૧૬ અને ૧૭ ફTkઆુરN, ૨૦૨૨  

ના ં રોજ bહTર eનુાવણી િનયત કરવામા ં આવલે. આ eનુાવણીમા ં કTટલાક Yહત ધરાવનારાઓએ, 

lયm`તગત અને સગંઠનો સYહત આ eનુાવણીમા ંભાગ લીધો હતો. 
 
આયોગ :ારા આ અર;ઓ ના આદTશો તથા 2CDુક િનધાOરNત કરTલ છે અને આ આદTશોના 

મહ/વના/અગ/ય ના ં\qુાઓ નીચે \જુબ છે: 
 
• રાજય સરકાર હ(તકની િવજ િવતરણ કંપનીઓ તેમજ ટોરT9ટ પાવર sલમીટTડ (અમદાવાદ, 

ગાધંીનગર અને eરુત િવ(તાર) કંપની ના wાહકો માટT ના િવજ દરમા ંકોઇ વધારો કરTલ નથી.  
 

• xટકોના 2વહન માટTના હાલના દર y.૪૨૫૨.૩૭ 2િત મગેાવોટ 2િત Yદવસમા ંન;વો ઘટાડો 

કરN નાણાકNય વષO ૨૦૨૨-૨૩ માટT આ દર 2િત મેગાવોટ 2િત Yદવસ y.૪૦૪૭.૬૦  

િનધાOYરત કરTલ છે. 
 

• |ંુકાગાળા માટT 2વહન દર વષO ૨૦૨૨-૨૩ માટT ૩૫.૮૭ પૈસા 2િત �િુનટ મ�ૂંર કરTલ છે.  
 

• રાજય વીજભાર રવાનગી કT9� માટT નાણાકNય વષO ૨૦૨૨-૨૩ માટT y.૨૬૪૩.૨૦ લાખ x 

2021-22 માટT y. 2814.15 લાખના વતOમાન ચા� સામ ેમ�ૂંર કરવામા ંઆlયા છે. 
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નાણાકNય વષO ૨૦૨૦-૨૧ દર�યાન પી;વીસીએલ અન ે ટNપીએલ-eરુત િસવાયના અ9ય 

પરવાનેદાર માટT ખરTખર િવજ િવતરણ ઘટ આયોગ :ારા આપવામા ંઆવલેા લ�યાકં કરતા ંઓછો 

આવલે છે, નાણાકNય વષO ૨૦૨૧-૨૨ તેમજ નાણાકNય વષO ૨૦૨૨-૨૩ માટTનો મ�ૂંર કરાયેલ િવજ 

િવતરણ ઘટ ના લ�યાકં નીચેના કો�ટક મા ંબતાવવામા ંઆવલે છે: 
 

!ડ#કોમ 
આયોગ +ારા મ/ૂંર કરાયેલ 

લ3ય વષ6 ૨૦૨૧-૨૨  

આયોગ +ારા મ/ૂંર કરાયેલ 

લ3ય વષ6 ૨૦૨૨-૨૩  

ઉ"ર %જુરાત િવજ કંપની લી  ૯.૦૦% ૭.૦૦% 

દ78ણ %જુરાત િવજ કંપની લી  ૬.૫૦% ૬.૫૦% 

મ=ય %જુરાત િવજ કંપની લી  ૯.૦૦% ૯.૦0% 

પિ@મ %જુરાત િવજ કંપની ૧૬.૦૦% ૧૬.૦0% 

ટCપીએલ–અમદાવાદ/ ગાધંીનગર  ૬.૨૪% ૬.૦૩% 

ટCપીએલ – Nરુત  ૩.૫૪% ૩.૫૪% 

 
રાજય સરકાર હ(તકની િવજ િવતરણ કંપનીઓ માટT, આયોગ :ારા નાણાકNય વષO ૨૦૨૨-૨૩ માટT 

િવજ ખરNદ ખચO yિપયા ૪.૫૭ 2િત �િુનટ અને બેઝ એફપીપીપીએ ચા� y. ૧.૯૦ �િુનટ દNઠ મ�ૂંર 

કરTલ છે.  
 
આયોગ :ારા ટોરT9ટ પાવર sલિમટTડ માટT નાણાકNય વષO ૨૦૨૨-૨૩ માટT મા9ય વીજ ખરNદNનો 

ખચO y.૪.૮૮ 2િત �િુનટ મ�ૂંર કરTલ છે, ઉપરાતં, અમદાવાદ-ગાધંીનગર િવ(તાર માટT તેમજ બેઝ 

એફપીપીપીએ ચા� y.૨.૦૨ 2િત �િુનટ મ�ૂંર કરTલ છે. જયારT eરુત માટT બેઝ એફપીપીપીએ 

y.૧.૪૮ 2િત �િુનટ મ�ૂંર કરવામા ંઆવલે છે.   
 
          -સYહ- 

<પવતં િસAહ (આઇએએસ)  

સGચવ  

Iજુરાત િવLતુ િનયNંક આયોગ, 

ગાધંીનગર 


