પ્રેસ નોટ

ટોરે ન્ટ ટેરીફ ઓર્ડ ર


અમદાવાદ, ગાાંધીનગર અને સરુ ત વવસ્તારનાાં ગ્રાહકો માટે કોઇ કાયમી ટે રરફ વધારો નહીં.



ુ ી
નાણાકીય વર્ડ ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન અગાઉના સમયગાળાની ઘટ વસ ૂલ થાય તયાાં સધ
ુ ેટરી ચાર્જ” ૪૫પૈસા/યવુ નટ રહેશે. એકવાર પાછલા સમયગાળાની ઘટ વસ ૂલ થઈ જાય,
“રે ગ્યલ
ુ ેટરી ચાર્જ” ની વસલ
ુ ાત બાંધ કરવામાાં આવશે
તયારબાદ “રે ગ્યલ



હાલના

એફપીપીપીએ

ચાર્જ

રૂ.૧.૯૮/યવુ નટની

સામે

એફપીપીપીએ

ચાર્જ

મહત્તમ

રૂ.૧.૩૫/યવુ નટ રહેશે.


આથી એકાં દરે , અમદાવાદ, ગાાંધીનગર અને સરુ ત વવસ્તારનાાં ગ્રાહકો માટે ૧૮ પૈસા/યવુ નટનો
ઘટાર્ો થશે.
ટોરે ન્ટ પાવર લી. દ્ધારા વર્ડ ૨૦૧૪-૧૫ના ટ્રુ-અપ અને વર્ડ ૨૦૧૬-૧૭ માટે પોતાના વવજ
વવતરણ દરો નક્કી કરવા માટે ની દરખાસ્ત, જીઈઆરસીના બહુવર્ીય વવજ દર નક્કી કરવાના
વવવનયમો હેઠળ આયોગ સમક્ષ રજુ કરે લ હતી.
આયોગ દ્ધારા સદર દરખાસ્તોની ચકાસણી કયાડ બાદ આમ જનતા અને રહત ધરાવનારાઓ
પાસેથી વાાંધા અને સ ૂચનો માંગાવવાની વવસ્ત ૃત પ્રરિયા હાથ ધરવામાાં આવેલ હતી. આ અંગે
ુ ાવણી હાથ ધરવામાાં
આયોગ દ્ધારા તા.૧૫-૦૨-૨૦૧૬ના રોજ ગાાંધીનગર ખાતે રૂબરૂ સન
ુ ાવણીમાાં રહત ધરાવનારાઓએ, વ્યક્તતગત અને સાંસ્થાકીય ધોરણે પોતાના
આવેલ. આ સન
વાાંધા/સ ૂચનો આયોગ સમક્ષ રજૂ કરે લ.
આયોગ (સભ્યશ્રી કે.એમ.વશ્રિંગારપ ૂરે અને સભ્યશ્રી પી.જે.ઠક્કર) દ્ધારા તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૬ ના
રોજ સદર દરખાસ્તો અંગે હુકમો કરવામાાં આવેલ છે .
આયોગ દ્ધારા બહુવર્ીય ટે રીફ ઓર્ડ રમાાં સરુ ત વવસ્તાર માટે ૫.૧૫% અને અમદાવાદુ ન લોસ મયાડ રદત કરે લ. જ્યારે હકીકતે વર્ડ
ગાાંધીનગર વવસ્તાર માટે ૮.૫૦% ર્ીસ્રીબ્યશ
ુ ન લોસ સરુ તમાાં ૪.૦૯% અને અમદાવાદ૨૦૧૪-૧૫ માાં ટોરે ન્ટ પાવર લીમીટે ર્ે ર્ીસ્રીબ્યશ
ગાાંધીનગરમાાં ૭.૩૪% ની મયાડદામાાં રાખવામાાં સફળતા મેળવેલ છે . જે પ્રશાંસનીય છે .
ટોરે ન્ટ પાવર લી. દ્ધારા અંદાજવામાાં આવેલ વર્ડ ૨૦૧૪-૧૫ ની રૂ.૭૦૮.૮૦ કરોર્ની ઘટ
સામે આયોગે રૂ.૬૬૪.૫૮ કરોર્ની ઘટ માંજૂર કરે લ છે . વર્ડ ૨૦૧૬-૧૭ માટે માંજૂર કરાયેલી

વાવર્િક મહેસ ૂલી જરૂરીયાત અને આવકના અંદાજ પરથી નકકી થયેલ સરપ્લસને એર્જસ્ટ
કયાડ બાદ ટીપીએલ દ્ધારા રૂ.૬૩૮.૫૧ કરોર્ની ઘટ અંદાજવામાાં આવેલ છે . જેની સામે આયોગે
વર્ડ ૨૦૧૬-૧૭ ની સાંયતુ ત ઘટ રૂ.૫૬૦.૫૦ કરોર્ અંદાજેલ છે .
ુ ેટરી ચાર્જ”
ટોરે ન્ટ પાવર લી. દ્ધારા પાછલા સમયગાળાની ઘટ રૂ.૬૩૮.૫૧ કરોર્ને “રે ગ્યલ
૬૦ પૈસા/યવુ નટ લેખે વસ ૂલ કરવા માંજૂરી આપવા રજૂઆત કરવામાાં આવી હતી. જો કે,
આયોગ દ્ધારા નાણાકીય વર્ડ ૨૦૧૬-૧૭ની સરપ્લસને એર્જસ્ટ કયાડ બાદ નાણાકીય વર્ડ
ુ ેટરી ચાર્જ”
૨૦૧૬-૧૭ માટે પાછલા સમયગાળાની ઘટ રૂ.૪૭૦.૫૦ કરોર્ને “રે ગ્યલ
૪૫ પૈસા/યવુ નટ લેખે વસ ૂલ કરવા દે વાન ાંુ માન્ય રાખવામાાં આવેલ છે . આયોગ દ્ધારા પાછલા
ુ લનાાં ચકુ ાદાને લીધે માંજૂર રાખવામાાં આવેલ
સમયગાળાની ઘટને માનનીય એપેલેટ રીબ્યન
ુ લના ભાવમાાં થઈ રહેલા ઘટાર્ા, ખાસ કરીને ગે સના ભાવમાાં થઈ રહેલ ઘટાર્ાને
છે . ફયઅ
નજર સમક્ષ રાખી આયોગ દ્ધારા એફપીપીપીએ ચાર્જ રીકવરીની મહતમ મયાડદા હાલના
ુ ેટરી
રૂ.૧.૯૮/યવુ નટ એફપીપીપીએની સામે રૂ.૧.૩૫/યવુ નટ રાખવામાાં આવેલ છે . આમ, “રે ગ્યલ
ચાર્જ” ની રીકવરીની માંજૂરી છતાાં એકાં દરે દરે ક ગ્રાહકના ટેરીફમાાં

૧૮

ુ ેટરી ચાર્જ” ગ્રાહકોના વવજ
પૈસા/યવુ નટનો ઘટાર્ો થાય તેવ ાંુ આયોગે ધ્યાન રાખેલ છે . “રે ગ્યલ
બીલોમાાં અલગ લાઇનમાાં બતાવવામાાં આવશે. વર્ડ દરમ્યાન પાછલા સમયગાળાની ઘટ
ુ ેટરી ચાર્જ” બાંધ કરી દે વામાાં આવશે. “રે ગ્યલ
ુ ેટરી ચાર્જ” ની
સાંપ ૂણડપણે વસ ૂલ થયે “રે ગ્યલ
ુ ાત અંગેની મારહતી ટોરે ન્ટ પાવર પોતાની વેબસાઇટ પર ગ્રાહકોની જાણ સારૂ મ ૂકશે.
વસલ
ુ વા ટે રીફમાાં વધારો કરવાને બદલે “રે ગ્યલ
ુ ેટરી ચાર્જ” ની
પાછલા સમયગાળાની ઘટને વસલ
ુ ાત માંજૂર કરે લ છે . જેથી ગ્રાહકો પર કાયમી ધોરણે ભારણ આવે નહીં. વધમ
ુ ાાં રાવિના
વસલ
સમય દરમ્યાન વીજળી વપરાશને પ્રોતસાહન આપવા માટે વવવવધ વનયાંિણો હતા તેને હળવા
કરવામાાં આવેલ છે .
ુ ારે લા વવજદરો તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી
આ હુકમ તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી અમલી બનશે. સધ
થતા વીજળી વપરાશ પર લાગ ુ પર્શે.
-સરહરૂપવાંતવસિંહ(આઇ.એ.એસ.)
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