ગુજરાત વિધુત વિયંત્રક આયોગ
પ્રેસ િોટ
રાજ્યિી વિજ ઉત્પાદિ, વિજ પ્રિહિ, વિજ વિતરણ કંપિીઓ (ટોરે ન્ટ પાિર સહહતિી) અિે સ્ટે ટ લોડ હડસ્પેચ સેન્ટર માટે િાં
પ્રશુલ્ક આદેશ

રાજ્યની વિજ ઉત્પાદન, વિજ પ્રિહન, વિજ વિતરણ કંપનીઓ (ટોરે ન્ટ પાિર સહહતની) અને સ્ટે ટ લોડ હડસ્પેચ સેન્ટર દ્વારા
જીઇઆરસી (બહુિવષિય પ્રશુલ્ક) વિવનયમો-૨૦૧૬ અનુસધં ાને નાણાંકીય િષિ ૨૦૧૬-૧૭નું ટુ-અપ અને નાણાકીય િષિ ૨૦૧૮૧૯ના પ્રશુલ્ક વનધાિરણ માટે પીટીશનો દાખલ કરે લ. આ પીટીશનો ઇલેક્ટટરીસીટી એક્ટટ, ૨૦૦૩ અને સંલગ્ન વિવનયમો અનુસંધાને
ટે કવનકલ રીતે માન્ય છે કે નહી તેની ચકાસણી કરી તેમને રજીસ્ટર કરી પ્રશુલ્ક આદેશ આપિા માટે ની કાયિિાહી કરિામાં આિેલ.
પરિાનેદારોને આ અરજીઓ જાહે ર જનતાની ભાગીદારીની ખાતરી કરિા સમાચારપત્રોમાં પ્રકાવશત કરિા વનદેશ આપિામાં આિેલ.
સામાન્ય જનતા અને હહતધારકો પાસેથી િાંધાઓ/સુચનો મંગાિિાની વિસ્તુત કાયિિાહી કરિામાં આિેલ. આ િાંધાઓ સુચનોની
ચકાસણી કરીને ૬,૧૫,૨૬ અને ૨૭ ફે બ્રુઆરી, ૨૦૧૮નાં રોજ આયોગની કચેરી ખાતે જાહે ર સુનાિણી વનયત કરિામાં આિેલ.
આ સુનાિણીમાં કે ટલાક હહત ધરાિનારાઓએ, વ્યવક્ટતગત અને સંગઠનો સહહત આ સુનાિણીમાં ભાગ લીધો હતો.
આયોગ દ્વારા આ પીટીશનો પર તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ના રોજ આદેશ જારી કરે લ. આદેશના અગત્યનાં મુદ્દાઓ નીચે મુજબ છે :
 હયાત િીજદરોમા કોઇ િધારો કરિામાં આિેલ નથી.
 ૧લી એવપ્રલથી અમલમાં આિે તે રીતે મીટર ભાડુ ં નાબુદ કરિામાં આિેલ છે .
 ઇલેક્ટટરીક િાહનોના ચાજીંગ સ્ટે શનોનાં વિજ િપરાશ માટે અલગથી વિજદરો નક્કી કરાયા.
 નાના િાવણજ્યક-ઔધોવગક ગ્રાહકો ‘હડમાન્ડ બેઇઝ ટે રીફ’ પસંદ કરી શકે એ હે તુથી ‘એલટીએમડી’ કે ટેગરીમાં ફે રફાર
કરાયો.
 ગ્રાઉન્ડ િોટરનો બચાિ થાય અને સપાટી પરના પાણીનો વપયત મંડળી દ્વારા ઉપયોગ િધારિાના હે તુથી સપાટી પરના
પાણીના વસંચાઇ માટે ના િપરાશનાં વિજદરનો હફક્ટસ ચાજિ અડધો કરાયો.
ગુજરાત સ્ટે ટ ઇલેક્ટટર ીસીટી કોપોરે શિ લી (જીએસઇસીએલ)
ગુજરાત સ્ટે ટ ઇલેક્ટટરીસીટી કોપોરે શન લી. દ્વારા આયુષ્ય મયાિદા પુરી થિાથી િષિ ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન ગાંધીનગર ૧-૨ તથા
ઉતરાણ ગેસ આધાહરત વિજ મથકો બંધ કરિામાં આવ્યા. ઉપરાંત ૦૧,એવપ્રલ, ૨૦૧૭ થી ઉકાઇ ૧-૨ અને વસક્કા ૧-૨ વિજ
મથકો પણ બંધ કરિામાં આિેલ છે .
આયોગે ગુજરાત સ્ટે ટ ઇલેક્ટટરીસીટી કોપોરે શન લી.ને આયુષ્ય મયાિદાથી બંધ કરિામાં આિેલ િીજ મથકોના ઝડપથી વનકાલ કરિા
અંગે વનદેશ આપેલ છે .
ઉપરાંત ગેસ આધાહરત વિજ મથકો માટે બહારથી જરુરી ગેસ ખરીદ કરિાની શક્ટયતાઓ તપાસિા માટે વનદેશ આપેલ છે
ઉકાઇ ૩-૫ વિજ મથકની સક્ષમતા િધિાથી એનજી ચાજિમાં રુ. ૨.૮૬ પ્રવત યુવનટથી ઘટાડી રુ. ૨.૭૭ પ્રવત યુવનટ વનધાિહરત
કરે લ છે .
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ગુજરાત એિજી ટર ાન્સવમશિ કોપોરે શિ લી (જેટકો)
આયોગ દ્વારા નાણાકીય િષિ ૨૦૧૮-૧૯ માટે GETCO નાં પ્રિહન દર GETCO દ્વારા માંગિામાં આિેલ રુ.
૪૨૭૪.૭૯/મેિો/હદિસ સામે રુ. ૪૨૦૭.૧૭/મેિો/હદિસ વનધાિરીત કરિામાં આિેલ છે .
આયોગ દ્વારા ટર ાન્સવમશન વસસ્ટમમાં ઊજાિના ઇનપુટના આધારે ટં કા ગાળાના સામહહક વ્યિહારો માટે પ્રિહન દર ૩૬.૯૨
પૈસા/કે ડબલ્યુએચ માન્ય કરે લ છે .
સ્ટે ટ લોડ ડીસપેચ સેન્ટર (એસએલડીસી)
આયોગ દ્વારા નાણાકીય િષિ ૨૦૧૮-૧૯ માટે SLDC ખચિ રુ. ૯૨૭.૧૩ લાખ વનધાિહરત કરિામાં આિેલ. જે નાણાકીય િષિ
૨૦૧૭-૧૮માં રુ.૩૨૩૬ લાખ હતા.
ડીસ્કોમ
રાજ્ય સરકાર હસ્તકની ચારે ય વિજવિતરણ કંપનીઓની વિજ વિતરણ ઘટ નીચેના કોઠામાં દશાિિેલ છે .
િષિ ૨૦૧૬-૧૭ની વિજ વિતરણ ઘટ
માન્ય કરાયેલ વિજ વિતરણ ઘટ
દવક્ષણ ગુજરાત વિજ કંપની
મધ્ય ગુજરાત વિજ કંપની
પવિમ ગુજરાત વિજ કંપની
ઉત્તર ગુજરાત વિજ કંપની

૧૦.૦૦%
૧૧.૭૫%
૨૨.૦૦%
૧૦.૦૦%

િાસ્તિમાં નોંધાયેલ વિજ વિતરણ ઘટ
૮.૦૨%
૧૧.૨૩%
૨૦.૮૯%
૮.૧૫%

નાણાકીય િષિ ૨૦૧૮-૧૯ માટે ચારે ય વિજ કંપનીઓની સંયુક્ટત વિતરણ ઘટ ૧૩.૮૨% માન્ય રાખેલ છે .
ચારે ય વિજ વિતરણ કંપનીઓની રુ. ૨૨૫ કરોડની સંયુક્ટત ઘટની માંગણી સામે આયોગ દ્વારા ચારે ય કંપનીઓની સંયુક્ટત પુરાંત રુ.
૩૬૩ કરોડ મંજુર કરિામાં આિેલ છે . આ પુરાંતનું મુખ્ય કારણ એ છે કે આયોગે કમિચારીઓનાં િેતન સુધારા અંગેના ખચિની
વિતરણ કંપનીઓએ કરે લી જોગિાઇને માન્ય રાખેલ નથી. જો કે આયોગે વનણિય કરે લ છે કે આ અંગેનો િાસ્તવિક ખચિ જે તે
નાણાકીય િષિના ટુ-અપ સમયે ધ્યાને લેિામાં આિશે.
આયોગ દ્વારા વિજદરોમાં નીચે મુજબ સુધારાઓ કરે લ છે .
૧. મીટર ભાડુ ં :વિજ વિતરણ કંપનીઓએ મીટર ભાડાને ફીક્ટસ ચાજિ સાથે ભેળિી દેિાની દરખાસ્ત કરે લ હતી. હહતધારકો દ્વારા પણ મીટર ભાડુ
નાબુદ કરિા િારંિાર રજુ આતો કરિામાં આિતી હતી. આ દરખાસ્ત અને રજુ આતોને ધ્યાનમાં લઇ, આયોગ દ્વારા ૧ લી એવપ્રલ,
૨૦૧૮ થી મીટર ભાડુ નાબુદ કરિા આદેશ કરે લ છે .
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૨. ઇલેક્ટટર ીક િાહિોિાં ચાજીંગ માટે િા વિજદરો:સરકારશ્રી દ્વારા ઇલેકટર ીક વ્હીકલનાં િપરાશને પ્રોત્સાહન આપિામાં આિે છે તે બાબતથી આયોગ િાકે ફ છે . આિા િાહનોનો
િપરાશ િધે તે માટે િાહનોનાં ચાજીંગ અંગેની માળખાકીય સુવિધા ખુબ જ જરુરી છે . આયોગે આથી સ્પષ્ટ કરે લ છે કે ગ્રાહકો
િીજળીનો િપરાશ, જે ટે રીફ દરથી િીજળી મેળિતા હોય તે દરથી જ, િાહનોનાં ચાજીંગ માટે પણ કરી શકશે.
િધુમાં, ચાજીંગ માટે ની માળખાગત સુવિધામાં િધારો થાય તે માટે નિા ચાજીંગ સ્ટે શનો માટે ના ખાસ વિજદર આ હુકમથી નક્કી
કરિામાં આિેલ છે . આ વિજદર હળિા દબાણનાં વિજ િપરાશ માટે રુ. ૨૫ પ્રવત માસ પ્રવત જોડાણ લેખે ફીકસ ચાજિ અને રુ.
૪.૧૦ પ્રવત યુવનટ લેખે એનજી ચાજિ નક્કી કરિામાં આિેલ છે . આ જ રીતે ઉચ્ચ દબાણના વિજ િપરાશ માટે ડીમાન્ડ ચાજિ રુ.
૨૫ પ્રવત કે િીએ પ્રવત માસ અને એનજી ચાજિ રુ. ૪.૦૦ પ્રવત યુવનટ નક્કી કરિામાં આિેલ છે .
૩. િાિા ગ્રાહકો માટે ‘વિજ માંગ આધાહરત’ વિજદરો:હાલમાં એલટીએમડી ગ્રાહકો માટે ની લઘુત્તમ બીલીંગ ૧૫ હકિો હોિાથી નાના ગ્રાહકો આ લાભ લઇ શકતા ન હતા. ગ્રાહકોની
રજુ આતો ધ્યાનમા રાખીને આયોગ દ્વારા એલટીએમડીની લઘુત્તમ બીલીંગ હડમાન્ડ ૧૦ હકિો કરિામાં આિી છે .
૪.સપાટી પરિા પાણીિાં વસંચાઇ માટે િાં વિજદરો:વપયત મંડળીઓ દ્વારા રજુ આત કરાયેલ કે હાલમાં વપયત મડળીઓ દ્વારા સપાટી પરના પાણીથી વસંચાઇ કરિા ખેડુતોને
સમજાિિામાં આિી રહ્યા છે પણ આ અંગેનાં વિજ દરો- સામાન્ય ખેડુતને વસંચાઇ માટે લાગુ પડતા વિજ દરો કરતાં િધુ હોય,
જો એમાં ઘટાડો કરિામાં આિે તો સપાટી પરના પાણીથી વસંચાઇનો ઉપયોગ િધી શકે . આયોગે આ રજુ આત ધ્યાનમાં રાખી
અને ગ્રાઉન્ડ િોટરનાં વસંચાઇ માટે ઉપયોગ ઓછો થાય એ માટે સપાટી પરના પાણીથી વસંચાઇ માટે નાં વિજ દરોનો ફીક્ટસ ચાજિ
અડધો કરે લ છે . એટલે કે રુ. ૪૫ પ્રવત હોસિ પાિર પ્રવત માસથી ઘટાડી રુ. ૨૦ પ્રવત હોસિ પાિર પ્રવત માસ ફીક્ટસ ચાજિ કરે લ છે .
આયોગે વિજ વિતરણ કંપનીઓને ખેડુતો દ્વારા સોલાર પંપનો ઉપયોગ િધે અને એ માટે પ્રયત્નો કરિા, ઈએચિી ઉપર િીજ
િપરાશ માટે નાં ઇન્સેન્ટીિ િધારિા અંગ,ે અગાઉથી વ્યાજબી ભાિે િીજળીની ખરીદીનું આયોજન કરિા અને ‘હડમાન્ડ રીસ્પોન્સ’
ના ઉપાયો અંગે કાયિપધ્ધવત રજુ કરિા વનદેશ અપાયેલ છે .
ટોરે ન્ટ પાિર લીમીટે ડ
િષિ ૨૦૧૬-૧૭ના વિજ વિતરણ ઘટ
માન્ય કરાયેલ વિજ વિતરણ ઘટ
અમદાિાદ
સુરત

૭.૫૦%
૩.૮૯%

િાસ્તિમાં નોંધાયેલ વિજ વિતરણ ઘટ
૬.૮૧%
૩.૯૨%

ટોરે ન્ટ પાિર લીમીટે ડનાં વિજ દરોમાં પણ ઉપરોક્ટત રાજ્ય હસ્તક વિજ વિતરણ કંપનીઓનાં વિજ દરોમાં કરે લ ફે રફાર મુજબના
ફે રફારો કરાયેલ છે . ટોરે ન્ટ પાિર લીમીટે ડને પણ ‘ડીમાન્ડ રીસ્પોન્સ’ ના ઉપાયોની કાયિપધ્ધવત રજુ કરિા વનદેશ અપાયેલ છે .
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