
એમપીએસઇઝેડ ��ુટ�લટ�ઝ પ્રાઇવેટ �લિમટ�ડ 
ર�સ્ટડર્ ઓ�ફસ: અદાણી હાઉસ, મીઠાખળ� સકર્લ પાસે, નવરંગ�રુા, અમદાવાદ – ૩૮૦ ૦૦૯ ટ� ન.ં ૦૭૯-૨૫૫૫ ૫૮૦૧, ફ�ક્સ ન.ં ૨૫૫૫ ૬૪૯૦  

 
અર� ન.ં . ૧૬૩૧/૨૦૧૬નો િનમ્ન�લ�ખત માટ� સારાશં (૧) ના.વ. ૨૦૧૫-૧૬ની યથાથર્તા, (૨) ના. વ. ૨૦૧૭-૧૮ માટ� દર��ૂચ િનિ�તીકરણ અને (૩) ના.વ. 

૨૦૧૬-૧૭થી ના.વ. ૨૦૨૦-૨૧ના સમયગાળા માટ� એ�ગ્રગેટ ર�વેન્� ુ�રક્વાયરમેન્ટની મ�ૂંર�.  
 
પ�ચાદ�િૂમકાની મા�હતી 

• એમપીએસઇઝેડ ��ુટ�લ�ટઝ પ્રા. �લ. (એમ�પુીએલ) કંપની ધારા, ૧૯૫૬ ની જોગવાઇઓ હ�ઠળ ૨૦૦૮મા ં સ્થાપવામા ંઆવી છે. કંપનીએ ૨૮.૦૮.૨૦૧૦થી વ્યાપાર� ધોરણે 
કામકાજનો આરંભ કય� છે અન ેતે એસઇઝેડમા ંિવિવધ ગ્રાહકોને િવજળ� �રુવઠાના િવતરણ માટ� િવતરણ માળખાની સ્થાપના કરવાની પ્ર�ક્રયા હાલમા ંઆગળ ધપાવી રહ� છે. 

• એમ�પુીએલ વીજ િવતરણ લાઇસન્સી તર�ક� �નુ્દ્રા એસઇઝેડ િવસ્તારમા ં વીજ િવતરણની કામગીર� સાથે સકંળાયેલી છે. એમ�પુીએલ ેનામદાર �જુરાત િવ�તુ િનયમન 
આયોગ સમક્ષ (i) �ઇઆરસી (મલ્ટ� યર ટ��રફ) િનયમનો, ૨૦૧૧ના હ�ઠળ ના. વ. ૨૦૧૫-૧૬ના–(�-અપ) (ii) ના.વ. ૨૦૧૭-૧૮ માટ� દર��ૂચ િનિ�તીકરણ અન ે 
(iii) �ઈઆરસી (મલ્ટ� યર ટ��રફ) િનયમન ૨૦૧૬ અ�સુાર ના.વ. ૨૦૧૬-૧૭ થી ના.વ. ૨૦૨૦-૨૧ના સમયગાળા માટ� એ�ગ્રગેટ ર�વેન્� ુ�રક્વાયરમેન્ટ (એઆરઆર)ની મ�ૂંર� 
માટ� અર� કર�લ છે. 
 

ના. વ. ૨૦૧૫-૧૬ માટ�� ુ ં� અપ 
• અરજદાર� �બઝનેસ પ્લાન માટ�ની િમડ ટમર્ સમીક્ષા અર� તથા ના. વ. ૨૦૧૨-૧૩ના � અપ તથા ના. વ. ૨૦૧૪-૧૫ ના દર િનધાર્�રત કરવા માટ�ની અર� કર� હતી. 

નામદાર પચંે તેમના તાર�ખ ૨૯.૦૫-૨૦૧૪ના આદ�શથી ના. વ. ૨૦૧૪-૧૫ તથા ૨૦૧૫-૧૬ના એઆરઆરમા ં�ધુારાને મ�ુંર� આપી હતી. 
• અરજદાર આ અર� દ્વારા ઓ�ડટ કરાયેલા �હસાબોના આધાર� ના. વ. ૨૦૧૫-૧૬ માટ�ની િવગતો � અપ માટ� ર�ૂ કર� છે. 
• એમવાયટ�  િનયમનો, ૨૦૧૧ની જોગવાઇઓને અ��ુપ, માન્ય કરાયેલા ખચર્ની સામ ેવાસ્તિવક ખચર્ન ેધ્યાનમા ંલઇને અરજદાર� ૨૦૧૫-૧૬ માટ�ની એઆરઆર � અપ કર� છે 

તથા નફા અને �કુશાનની ગણતર� િનયતં્રણ કર� શકાય તેવા તેમજ િનયતં્રણ બહારના માપદંડોના આધાર� કર� છે. 
• અરજદારના પરવાના હ�ઠળના િવસ્તારમા ંવેચાણ ૧૮૪.૭૬ એમ�ઝુ છે. ના. વ. ૨૦૧૫-૧૬ માટ�નો �ડસ્ટ્ર�બ્�શુન લોસ ૪.૫૦% ના �દાજ સામે ૪.૧૭% છે તથા વાસ્તિવક 

ટ્રાન્સિમશન લોસ ન�હવ� ્છે. એ ર�તે, એનજ� બેલેન્સની િવગતો ના વ. ૨૦૧૫-૧૬ માટ� વાસ્તિવક વેચાણો તથા ટ�એન્ડડ� લોસના આધાર� ર�ૂ કરાઇ છે. 
• ના. વ. ૨૦૧૫-૧૬ માટ�ની � અપ કર�લી એઆરઆરનો નીચે દશાર્વેલી સકં્ષપે એમ�પુીએલ દ્વારા નફા/�કુશાની વહ�ચણી પછ� વ�લૂ થવા યોગ્ય છે. 

કોષ્ટક ૧: ના. વ. ૨૦૧૫-૧૬ માટ�ની � અપ કરાયેલી એઆરઆર 
                                                                                                                                                                                       (�. કરોડમાં)                           

િવગતો �. કરોડમા ં  
ના. વ. ૨૦૧૫-૧૬ 
માટ�ના વાસ્તિવક 

ના. વ. ૨૦૧૫-૧૬ માટ� વચગાળાની સમીક્ષાના આદ�શ �જુબ મ�ુંર કરાયેલી એઆરઆર (એ) ૧૭૧.૫૯ 

બાદ: ગ્રાહકોને આપવા યોગ્ય િનયતં્રીત માપદંડો દ્વારા લાભ (૧/૩) (બી) (૦.૩૩) 

બાદ: ગ્રાહકોને આપવા યોગ્ય અિનયિંત્રત માપદંડો દ્વારા લાભ (સી) ૫૦.૩૪ 

ના.વ. ૨૦૧૫-૧૬ માટ� �ુલઘટ ડ�=એ-(બી+સી) ૧૨૧.૫૮ 

• ના.વ. ૨૦૧૫-૧૬ ના લાભ તથા �કુશાનની વહ�ચણી પછ� � અપ કરાયલેી એઆરઆર �.૧૨૧.૫૮ કરોડ છે અને વીજળ�ના વેચાણમાથંી પ્રાપ્ત થયેલી આવક �.૧૧૬.૦૨ 
કરોડ છે. આ ર�તે, ૨૦૧૫-૧૬ માટ�ની આવકની �રુાતં �. ૫.૫૬ કરોડ થાય છે. 

• ના.વ. ૨૦૧૫-૧૬ માટ� આવકની �ુલ ઘટ િવતેલા વષ�ની આગળ ખ�ચાયેલી ઘટ સ�હત નીચેના કોષ્ટકમા ંદશાર્વવામા ંઆવી છે. 

કોષ્ટક ૨- ના.વ. ૨૦૧૫-૧૬ માટ� એકિત્રત મહ��લૂ �તર 
               (�. કરોડમાં)                            

િવવરણ વાસ્તિવક 

ના.વ. ૨૦૧૫-૧૬ માટ� મહ��લૂી �તર ૫.૫૬ 
ઉમેરોઃ ના.વ. ૨૦૧૫-૧૬ માટ� ના.વ. ૨૦૧૪-૧૫ની એકિત્રત મહ��લૂી સરપ્લસ પર વહન ખચર્ (૦.૨૫) 
ના.વ. ૨૦૧૫-૧૬�ુ ંએકિત્રત મહ��લૂી �તર ૫.૩૨ 

 
આવકની ઘટ અને વીજદરની દરખાસ્ત 

• નામદાર આયોગ ેતેના દર��ૂચ આદ�શ તાર�ખ ૩૧.૦૩.૨૦૧૬ અન્વય ેગ્રાહકોની તમામ શ્રેણી માટ� ઊ�ર્ �લુ્કમા ં�િુનટ દ�ઠ ૫ પૈસાનો ઘટાડો કય� છે. 
• મો�ૂદ દર��ૂચએ ના.વ. ૨૦૧૭-૧૮ માટ� પ્રદિશ�ત મહ��લૂ �.૧૯૯.૯૬ કરોડના �દા�જત એઆરઆર સામ ેઆવક �. ૨૦૦.૪૨ કરોડ થાય છે. 
• અરજદાર� ના.વ. ૨૦૧૫-૧૬ �ધુી �ુલઘટ, ના.વ. ૨૦૧૬-૧૭ માટ� ના.વ. ૨૦૧૪-૧૫ની એકિત્રત સરપ્લસનો વહન ખચર્ અન ેના.વ. ૨૦૧૬-૧૭ અન ેના.વ. ૨૦૧૭-૧૮ માટ� 

ના.વ. ૨૦૧૫-૧૬ના �ુલઘટનો વહન ખચર્ ના.વ. ૨૦૧૭-૧૮ �ધુી એકિત્રત પ્રદિશ�ત મહ��લૂી �તર િનિ�ત કરવા માટ� ધ્યાનમા ંલીધા છે. આમ, ના.વ. ૨૦૧૭-૧૮ �ધુી 
�ુલઘટ નીચ ેકોષ્ટકમા ંઉલ્લેખ �જુબ �. ૫.૮૬ કરોડ રહ�શે. 

કોષ્ટક ૩- ના.વ. ૨૦-૧૭-૧૮ માટ� મો�ૂદ દર��ૂચ સાથે �ુલઘટ 
                                           (�. કરોડમાં) 

િવવરણ ના.વ. ૨૦૧૭-૧૮ 

ના.વ. ૨૦૧૭-૧૮ માટ� એઆરઆર ૧૯૯.૯૬ 

ઉમેરોઃ ના. વ. ૨૦૧૫-૧૬ �ધુી �ુલઘટ ૫.૩૨ 

ઉમેરોઃ ના.વ. ૨૦૧૬-૧૭ માટ� ના.વ. ૨૦૧૪-૧૫ની આવક સરપ્લસ પર ક�ર�યગ કોસ્ટ (૦.૨૩) 

ઉમેરોઃ ના.વ. ૨૦૧૬-૧૭ અન ેના.વ. ૨૦૧૭-૧૮ માટ� ના.વ. ૨૦૧૫-૧૬ના એકિત્રત �તર પર વહન ખચર્     ૧.૨૪ 

ના.વ. ૨૦૧૭-૧૮ માટ� મો�ૂદ દર��ૂચમાથંી આવક ૨૦૦.૪૨ 

ના.વ. ૨૦૧૭-૧૮મા ંઆવક ઘટ / (�રુાતં) ૫.૮૬ 

• ઉપરોક્ત અ�સુાર ના.વ. ૨૦૧૭-૧૮ માટ� વ�લૂ કરાનાર આવક ઘટ �. ૫.૮૬ કરોડ છે. 

 



ના.વ. ૨૦૧૭-૧૮ માટ� દર��ૂચ પ્રસ્તાવ 
• નામદાર આયોગ ેપચં ેતેના દર��ૂચ આદ�શ તાર�ખ ૩૧.૦૩.૨૦૧૬ અન્વય ે�િુનટ દ�ઠ ૫ પૈસાથી બધી શ્રેણીમા ંઊ�ર્ �લુ્ક ઘટાડ�ન ેના.વ. ૨૦૧૪-૧૫ �ધુી �. ૨.૧૫ કરોડની 

�ુલ �રુાતંને સબંોધી છે.  
• આયોગે અરજદારની માગણી �ળવી રાખવા માટ� ગ્રાહકોમા ં િશસ્ત દાખલ કરવા અન ેવ� ુપડતી વીજ નહ� ઉપયોગ કરવા પ્રોત્સાહન આપવા માટ� �િુનટ દ�ઠ ૨૫ પૈસાથી 

HTMD-I માટ� વધારાનો માગણી �લુ્ક વધારવાની અરજદારની અર� સ્વીકાર� છે. 
• મો�ૂદ દર��ૂચ સાથ ેના.વ. ૨૦૧૭-૧૮ ની આવક ઘટ �. ૫.૮૬ કરોડ થશ.ે અરજદાર ના.વ. ૨૦૧૭-૧૮ દરિમયાન ૩૮૯.૧૪ એમ�નુા પ્રદિશ�ત વેચાણ મારફત તે વ�લૂ 

કરવાનો પ્રસ્તાવ ધરાવ ેછે અન ેતેથી અરજદાર દર�ક દર��ૂચ શ્રેણીના ઊ�ર્ �લુ્ક �િુનટ દ�ઠ ૧૫ પૈસાથી વધારવાનો પ્રસ્તાવ ધરાવ ેછે. 
• અરજદાર ૫૦૦ KVA �ધુી કોન્ટ્રાક્ટ ડ�માન્ડ ધરાવતા HTMD-1 શ્રેણીના ગ્રાહકો માટ� �િુનટ દ�ઠ ૨૫ પૈસાથી વધારાનો માગણી �લુ્ક ઘટાડવાનો પણ પ્રસ્તાવ ધરાવ ેછે. દર��ૂચ 

સમયપત્રકમા ંઆ પ્રસ્તાિવત �ધુારાથી આવક પર કોઈ પણ ન�ધનીય પ્રભાવ નહ� પાડ� શક�. 
 

ના.વ. ૨૦૧૬-૧૭થી ના.વ. ૨૦૨૦-૨૧ના િનયતં્રણ સમયગાળા માટ� �દા�ત એ�ગ્રગેટ ર�વેન્� ુ�રક્વાયરમેન્ટ 
• અરજદારના પરવાનાના ક્ષતે્ર માટ� �દા�ત એઆરઆર �ઈઆરસી એમવાયટ� િનયમન ૨૦૧૬મા ંનામદાર આયોગ ેિનિ�ત કર�લી માગર્દિશ�કાન ેઆધાર� ગણતર� કરા�ુ ં છે. 

અરજદાર� િનમ્ન�લ�ખત કોષ્ટકમા ંઉલ્લેખ �જુબ િનયતં્રણ સમયગાળા માટ� એઆરઆર ર�ુ ક�ુ� છે. 

કોષ્ટક ૪- ના.વ. ૨૦૧૬-૧૭થી ના.વ. ૨૦૨૦-૨૧ના િનયતં્રણ સમયગાળા માટ� પ્રદિશ�ત એઆરઆર 
                                                 (�. કરોડમાં) 

િવગત ના.વ. ૨૦૧૬-૧૭ ના.વ. ૨૦૧૭-૧૮ ના.વ. ૨૦૧૮-૧૯ ના.વ. ૨૦૧૯-૨૦ ના.વ. ૨૦૨૦-૨૧ 

વીજળ� ખર�દ� ખચર્ ૧૧૬.૩૬ ૧૭૮.૩૧ ૨૫૪.૨૬ ૨૯૧.૪૦ ૩૦૭.૨૫ 

ઓ એન્ડ એમ ખચર્ ૯.૦૭ ૯.૫૯ ૧૦.૧૪ ૧૦.૭૨ ૧૧.૩૩ 

ઘસારો ૩.૨૫ ૩.૨૨ ૩.૪૮ ૪.૩૬ ૫.૩૩ 

વ્યાજ અન ેનાણા ંચાજ�સ ૩.૮૧ ૩.૫૩ ૩.૩૮ ૪.૧૦ ૪.૯૪ 

કાયર્શીલ �ડૂ� પર વ્યાજ ૧.૨૩ ૧.૯૩ ૨.૬૯ ૩.૧૧ ૩.૨૫ 

બેડ ડ�બ્ટ્સ માટ� જોગવાઈ - - - - - 

કન્ટ�ન્જન્સી �રઝવર્ ૦.૪૪ ૦.૪૭ ૦.૫૨ ૦.૭૪ ૦.૯૦ 

આવકવેરો - - - - - 

�ુલ ખચર્ ૧૩૪.૧૫ ૧૯૭.૦૫ ૨૭૪.૪૬ ૩૧૪.૪૪ ૩૩૩.૦૦ 

ઈ�ક્વટ� પર વળતર ૨.૯૩ ૩.૦૦ ૩.૧૧ ૩.૭૧ ૪.૪૧ 

બાદ: �બન- દર��ૂચ આવક  ૦.૪૪ ૦.૦૯ ૦.૧૦ ૦.૧૨ ૦.૧૪ 

બાદ : અ�ય્ વેપારમાથંી આવક - - - - - 

એઆરઆર ૧૩૬.૬૪ ૧૯૯.૯૬ ૨૭૭.૪૭ ૩૧૮.૦૩ ૩૩૭.૨૮ 

 
ના. વ. ૨૦૧૭-૧૮ માટ�� ુ ંિવજ દર�ુ ંપ�રિશષ્ટ 

• એમ�પુીઆલ દ્વારા ૧લી એિપ્રલ, ૨૦૧૭થી અમલમા ંઆવે એ ર�તે, િવજ દરમા ં સામાન્ય વધારો કરવાની દરખાસ્ત કરાઇ છે. �ુદં્રા એસઇઝેડ િવસ્તાર માટ� �ચુીત દર�ુ ં
પ�રિશષ્ટ નીચે �જુબ�ુ ંછે: 

કોષ્ટક ૫ – �ુદં્રા એસઇઝેડના ંએમ�પુીએલના પરવાના િવસ્તાર માટ��ુ ંિવજ દર�ુ ંપ�રિશષ્ટ 
 

ક. ન ં વગર્ �ફક્સ્ડ ચા� એનજ� ચા� 
૧ રહ�ણાંક �ફક્સ્ડ ચા�   

િસ�ગલ ફ�ઝ સપ્લાય 
દર�ક જોડાણ દ�ઠ �.૩૦ પ્રિત માસ 
થ્રી ફ�ઝ સપ્લાય 
દર�ક જોડાણ દ�ઠ �.૪૫ પ્રિત માસ 

પ્રથમ ૨૫૦ �િુનટ ૩૩૫ પૈસા/�િુનટ 

બાક�ના �િુનટ ૩૮૫ પૈસા/�િુનટ 

૨ વ્યાપાર� �બન માંગ 
(કનેક્ટ�ડ લોડ ૬ kVA �ધુી)  

િસ�ગલ ફ�ઝ સપ્લાય 
દર�ક જોડાણ દ�ઠ �.૧૦૦ પ્રિત માસ 

પ્રથમ ૧૫૦ �િુનટ ૩૮૫ પૈસા/�િુનટ 
બાક�ના �િુનટ ૪૧૦ પૈસા/�િુનટ 

૩ વ્યાપાર� માંગ 
(કનેક્ટ�ડ લોડ ૬ kVA અને વ�)ુ 

�બ�લ�ગ માંગ કોન્ટ્રાક્ટ માંગ સ�હત અને �ધુી 
(ગણતર� કોન્ટ્રાક્ટ માગંના ૮૫% �.ુપી.એફ. અને ૧૦૦% લોડ ફ�ક્ટર 
�જુબ અથવા માિસક સર�રાશ પાવર ફ�ક્ટર �જુબની વાસ્તિવક મહ�મ 
માગં અથવા ૬ KVA � કોઇપણ સૌથી વ� ુ હોય ત ે �જુબ, માિસક 
ધોરણે) 
૭૫ પૈસા/�િુનટ 
કોન્ટ્રાક્ટ માંગ ઉપરાંતના ંવપરાશ માટ� 
૧૨૫ પૈસા/�િુનટ 

સમગ્ર વપરાશ ૨૮૫ પૈસા/�િુનટ 

૪ ઔદ્યો�ગક �બન માંગ 
(કનેક્ટ�ડ લોડ ૬ kVA �ધુી) 

િસ�ગલ ફ�ઝ સપ્લાય 
દર�ક જોડાણ દ�ઠ �. ૧૦૦ પ્રિત માસ 

પ્રથમ ૧૫૦ �િુનટ ૩૬૦ પૈસા/�િુનટ 
બાક�ના �િુનટ ૩૮૫ પૈસા/�િુનટ 

૫ ઔદ્યો�ગક માંગ   
(કનેક્ટ�ડ લોડ ૬ kVA અને વ�)ુ 

�બ�લ�ગ માંગ કોન્ટ્રાક્ટ માંગ સ�હત અને �ધુી 
(ગણતર� કોન્ટ્રાક્ટ માગંના ૮૫% �.ુપી.એફ. અને ૧૦૦% લોડ ફ�ક્ટર 
�જુબ અથવા માિસક સર�રાશ પાવર ફ�ક્ટર �જુબની વાસ્તિવક મહ�મ 
માગં અથવા ૬ KVA � કોઇપણ સૌથી વ� ુ હોય ત ે �જુબ, માિસક 
ધોરણે) 
૭૫ પૈસા/�િુનટ 
કોન્ટ્રાક્ટ માંગ ઉપરાંતના ંવપરાશ માટ� 
૧૨૫ પૈસા/�િુનટ 

સમગ્ર વપરાશ ૨૮૫ પૈસા/�િુનટ 



૬ સ્ટ્ર�ટ લાઇ�્સ - સમગ્ર વપરાશ ૩૩૫ પૈસા/�િુનટ 
૭ હંગામી માંગ �બ�લ�ગ માંગ કોન્ટ્રાક્ટ માંગ સ�હત અને �ધુી 

(ગણતર� કોન્ટ્રાક્ટ માગંના ૮૫% �.ુપી.એફ. અને ૧૦૦% લોડ ફ�ક્ટર 
�જુબ અથવા માિસક સર�રાશ પાવર ફ�ક્ટર �જુબની વાસ્તિવક મહ�મ 
માગં � કોઇપણ સૌથી વ� ુહોય તે �જુબ, માિસક ધોરણે) 
૭૫ પૈસા/�િુનટ 
કોન્ટ્રાક્ટ માંગ ઉપરાંતના ંવપરાશ માટ� 
૧૨૫ પૈસા/�િુનટ 

સમગ્ર વપરાશ ૩૬૦ પૈસા/�િુનટ 

૮ HTMD - I  
(Ind/Comm/Others)  

એ.) � ગ્રાહકની �બલ�ગ માંગ આ �જુબની હોય 
૧) કોન્ટ્રાક્ટ માગં ૫૦૦ kVA �ધુી 
(ગણતર� કોન્ટ્રાક્ટ માગંના ૮૫% �.ુપી.એફ. અને ૧૦૦% લોડ ફ�ક્ટર 
�જુબની અથવા માિસક સર�રાશ પાવર ફ�ક્ટર �જુબની વાસ્તિવક 
મહ�મ માગં અથવા ૧૦૦ KVA � કોઇપણ સૌથી વ� ુહોય તે �જુબ, 
માિસક ધોરણે) 
૭૫ પૈસા/�િુનટ 
૨) કોન્ટ્રાક્ટ માગં ૫૦૦ kVA થી વ� ુ
(ગણતર� કોન્ટ્રાક્ટ માગંના ૮૫% �.ુપી.એફ. અને ૧૦૦% લોડ ફ�ક્ટર 
�જુબની અથવા માિસક સર�રાશ પાવર ફ�ક્ટર �જુબની વાસ્તિવક 
મહ�મ માગં � કોઇપણ સૌથી વ� ુહોય તે �જુબ, માિસક ધોરણે) 
૧૧૦ પૈસા/�િુનટ 
બી) કોન્ટ્રાક્ટ માંગ ઉપરાંતનાં વપરાશ માટ� 
૧) કોન્ટ્રાક્ટ માગં ૫૦૦ kVA �ધુી 
૧૨૫ પૈસા/�િુનટ 
૨) કોન્ટ્રાક્ટ માગં ૫૦૦ kVA થી વ� ુ
૧૫૦ પૈસા/�િુનટ 

કોન્ટ્રાક્ટ માગં  
૫૦૦ kVA  �ધુી 

 
૩૨૫ પૈસા/�િુનટ 

કોન્ટ્રાક્ટ માગં  
૫૦૦ kVA થી વ� ુ

૩૬૫ પૈસા/�િુનટ 

૯ HTMD – II 
(Temp) 

�બ�લ�ગ માંગ કોન્ટ્રાક્ટ માંગ સ�હત અને �ધુી 
(ગણતર� કોન્ટ્રાક્ટ માગંના ૮૫% �.ુપી.એફ. અથવા માિસક સર�રાશ 
પાવર ફ�ક્ટર �જુબની વાસ્તિવક મહ�મ માગં અથવા ૧૦૦ KVA � 
કોઇપણ સૌથી વ� ુહોય તે �જુબ, માિસક ધોરણે) 
૧૦૦ પૈસા/�િુનટ 
કોન્ટ્રાક્ટ માંગ ઉપરાંતના ંવપરાશ માટ� 
૧૫૦ પૈસા/�િુનટ 

સમગ્ર વપરાશ ૪૬૦ પૈસા/�િુનટ 

ન�ધ: 
૧ પાવર ફ�ક્ટર એડજસ્ટમેન્ટ ચાજ�સ – વ્યાપાર� માગં આધા�રત, ઔદ્યો�ગક માગં આધા�રત, HTMD - I અન ેHTMD – II ને લા�ુ ંપડ� છે. 

પાવર ફ�ક્ટરમા ંદર�ક ૧% ના �ધુારા દ�ઠ વળતર આપવામા ંઆવે છે. 
પાવર ફ�ક્ટર ૯૦% થી ૯૫% - ૦.૧૫ પૈસા/�િુનટ 
પાવર ફ�ક્ટર ૯૫% થી વ� ુ– ૦.૨૭ પૈસા/�િુનટ 
પાવર ફ�ક્ટરમા ંદર�ક ૧%ના ઘટાડા દ�ઠ દંડ વ�લૂ કરવામા ંઆવે છે. 
પાવર ફ�ક્ટર ૯૦% થી ઓછો – ૩.૦૦ પૈસા/�િુનટ 

૨ એફપીપીપીએ દરો – લા� ુપડતા હોય એ �જુબ 
૩ HTMD – I અન ેHTMD – II ની શ્રેણી માટ� ઇએચવીમા ંસપ્લાય માટ� વળતર નીચે પ્રમાણે છે: 
  

એનજ� ચાજ�સ ના દર� વળતર 

૧ જો �રૂવઠો ૧૧ kV �જુબ લેવાતો હોય તો ૦.૦% 

૨ જો �રૂવઠો ૩૩ kV �જુબ લેવાતો હોય તો ૧.૦% 

૩ જો �રૂવઠો ૬૬ kV અને વ� ુ�જુબ લવેાતો હોય તો ૨.૦% 

 
ન�ધ: ઉપરોક્ત વળતર માત્ર માિસક આધા�રત રહ�શે અને એ�રયસર્ ધરાવતા ગ્રાહકોનો સમાવેશ તમેા ંથશે નહ�. તેમ છતા, બાક� નીકળતા લેણા ધરાવતા ગ્રાહકોને 
આ વળતર લા� ુપડશ ે� આ બાબત પર યથા યોગ્ય સ�ાિધકાર�/અદાલત દ્વારા સ્ટ� અપાયો હોય. 

 


