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પે્રસ નોટ 

 

રાજ્ય સરકાર હસ્તકની વિજ વિતરણ કંપનીઓ માટેના ટેરીફ ઓર્ડર 
 
 ઘરિપરાશના તમામ િીજગ્રાહકોના િીજદરમા ં૧૦ પૈસા/યવુનટનો ઘટાર્ો 
 અર્ડન ર્ેિલપમેંટ એઓથોરીટીના ભૌગોલલક સત્તા વિસ્તાર હઠેળના ગામર્ાઓના ઘરિપરાશ 

કરતા ગ્રાહકોને હિેથી ૨૫ પૈસા/યવુનટ જેટલો ઓછો વિજદર લાગ ુપર્શે. 
 એલટીએમર્ી અને એચટી કેટેગરીના ગ્રાહકોના વિજદરમા ંટેરીફ રેશનલાઇઝેશન પછી એકંદરે 

અનકુ્રમે ૧૦ પૈસા/યવુનટ અને ૧૪ પૈસા/યવુનટનો ઘટાર્ો 
 રાવિના સમયે િીજ િપરાશ પરની શરતોને હળિી ર્નાિિામા ંઆિી.  

 
રાજ્ય સરકાર હસ્તકની ચારેય વિજવિતરણ કંપનીઓએ પોતાના િર્ડ ૨૦૧૪-૧૫ના ટ્રુ-અપ અને 
િર્ડ ૨૦૧૬-૧૭ માટે વિજવિતરણ દરો નક્કી કરિા માટેની દરખાસ્ત, જીઈઆરસીના ર્હુિર્ીય વિજ 
દર નક્કી કરિાના વિવનયમો હઠેળ આયોગ સમક્ષ રજુ કરેલ હતી. 

 
આયોગ દ્ધારા સદર દરખાસ્તોની ચકાસણી કયાડ ર્ાદ આમ જનતા અને હહત ધરાિનારાઓ પાસેથી 
િાધંા અને સચૂનો મગંાિિાની વિસ્તતૃ પ્રહક્રયા હાથ ધરિામા ંઆિેલ હતી. આ અંગે આયોગ દ્ધારા 
તા.૧૨-૦૨-૨૦૧૬ના રોજ ગાધંીનગર ખાતે રૂર્રૂ સનુાિણી હાથ ધરિામા ંઆિેલ. આ સનુાિણીમા ં
હહત ધરાિનારાઓએ, વ્યક્તતગત અને સસં્થાકીય ધોરણે પોતાના િાધંા/સચૂનો આયોગ સમક્ષ રજૂ 
કરેલ. 

 
આયોગ (સભ્યશ્રી કે.એમ.વશ્રિંગારપરેૂ અને સભ્યશ્રી પી.જે.ઠક્કર) દ્ધારા તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૬ના રોજ સદર 
દરખાસ્તો અંગે હુકમો કરિામા ંઆિેલ છે. 
 
રાજ્ય સરકાર હસ્તકની ચારેય વિજવિતરણ કંપનીઓ (મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની લી. અને પવિમ 
ગજુરાત વિજ કંપની લી. વસિાય)ના લાઇન લોસ આયોગે મજૂંર કરેલા લાઇન લોસથી ઓછા રહિેા 
પામેલ., જે નીચેના કોઠામા ંદશાડિેલ છે. 
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િર્ડ ૨૦૧૪-૧૫ના લાઇન લોસ 
 

 મજૂંર કરાયેલ લોસ  િાસ્તિમા ંનોંધાયેલ લોસ 
દલક્ષણ ગજુરાત વિજ કંપની ૧૧.૫૦% ૯.૧૧% 
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની ૧૨% ૧૨.૨૭% 
પવિમ ગજુરાત વિજ કંપની ૨૪% ૨૪.૬૧% 
ઉત્તર ગજુરાત વિજ કંપની ૧૨.૨૫% ૯.૨૦% 

 
િર્ડ ૨૦૧૪-૧૫ માટે વિજ વિતરણ કંપનીઓએ અંદાજેલી રૂ.૨૩૪.૭૭ કરોર્ની ઘટ સામે આયોગે 
ચારેય વિજવિતરણ કંપનીઓની સયંતુત વસલક રૂ.૧૧૫.૭૬ કરોર્ મજૂંર કરેલ છે. િર્ડ ૨૦૧૬-૧૭ ની 
મજૂંર થયેલ િાવર્િક મહસેલૂી જરૂરીયાત ગણતરીમા ંલીધા ર્ાદ િર્ડ ૨૦૧૬-૧૭ ની વસલક રૂ.૬૫૬.૫૫ 
કરોર્  આયોગ દ્ધારા અંદાજિામા ંઆિેલ છે.  
 
રાજય સરકારની વિજ વિતરણ કંપનીઓએ િર્ડ ૨૦૧૬-૧૭ના કામચલાઉ િાવર્િક મહસેલૂી 
જરૂહરયાતના આધારે વિજદરમા ં કોઇ જ ફેરફાર ન કરિાની માગંણી કરેલ. આમ છતા,ં આયોગે 
અંદાજેલ વસલકનો ફાયદો ગ્રાહકો સધુી પહોંચાર્િાનો વનણડય લીધેલ છે અને ઘરિપરાશ કરતા 
તમામ વિજ ગ્રાહકોના વિજદરમા ં૧૦ પૈસા/યવુનટનો ઘટાર્ો કરેલ છે. 
 
અર્ડન ર્ેિલપમેન્ટ ઓથોરીટીના ભૌગોલલક સત્તા વિસ્તાર હઠેળના ગામર્ાઓ અત્યાર સધુી શહરેી 
વિસ્તારના વિજદર મજુર્ વિજ ર્ીલો ભરતા હતા. આયોગે આિા ગામર્ાઓના ઘરિપરાશના 
ગ્રાહકોને ગ્રામ્ય વિસ્તારનો વિજદર કે જે શહરેી વિસ્તારના ઘરિપરાશના વિજદર કરતા ૨૫ પૈસા 
ઓછો છે તે લાગ ુકરિાનુ ંનક્કી કરેલ છે. 
 
િધમુા ંરાવિ સમયના વિજિપરાશને પ્રોત્સાહન આપિા અંગે અને તેને સલંગ્ન લાભો મળી રહ ેતે 
માટે રાવિ િપરાશ અંગેની ૧/૩ િપરાશની શરતને નાબદૂ કરિામા ંઆિેલ છે. આથી, હિેથી રાવિ 
સમય દરમ્યાન એટલે કે રાિે ૧૦.૦૦ થી ર્ીજા હદિસના સિારના ૦૬.૦૦ િાગ્યા સધુી થયેલા 
સપંણૂડ વિજિપરાશ પર વિજ દરમા ંછૂટછાટ મળિાપાિ થશે. આ ફેરફારને કારણે ગ્રાહક કે વિતરણ 
પરિાનેદાર પર કોઇપણ પ્રકારનો ર્ોજો ન આિે તેટલા માટે રાવિ સમયના વિજદરનો છૂટછાટનો 
દર ૮૫ પૈસા/યવુનટના સ્થાને ૪૦ પૈસા/યવુનટ કરિામા ં આિેલ છે. તદુપરાતં રાવિ સમયના 
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વિજિપરાશને પ્રોત્સાહન આપિા માટે તથા ગ્રાહક અને પરિાનેદાર ર્નેંને પરૂતી સ્પષ્ટતા રહ ેતે 
રીતે એનઆરજીપી-નાઇટ, એલટીએમર્ી નાઇટ અને એચટીપી-૪ ટેરીફ કેટેગરીની વિવિધ શરતોને 
હળિી ર્નાિિામા ંઆિેલ છે. 
 
ગ્રાહક કેટેગરી િચ્ચેના પરસ્પરના આવથિક સહાયના ધોરણને િાજર્ી કરિા અને પરિાનેદારના 
હફકસ્ર્ ખચાડઓની હફકસ્ર્ ચાર્જમાથંી યોગ્ય પ્રમાણમા ંપતૂડતા કરિા માટે એલટીએમર્ી અને એચટી 
કેટેગરીના ગ્રાહકોના ંવિજદરમા ંઅનકુ્રમે ૧૦ પૈસા/યવુનટ અને ૧૪ પૈસા/યવુનટનો ઘટાર્ો થાય તે રીતે 
વિજદરો સધુારિામા ંઆિેલ છે.  
 
આ હુકમ તા ૦૧/૦૪/૨૦૧૬થી અમલી ર્નશે. સધુારેલ વિજદરો તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી થતા િીજળી 
િપરાશ પર લાગ ુપર્શે. 
 
               -સહહ- 
                                                                       રૂપિતંવસિંહ(આઇ.એ.એસ.) 

                                                                     સલચિ 
ગજુરાત વિદ્યતુ વનયિંક આયોગ, 

                                                                      ગાધંીનગર  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


