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ગજુરાત વિધતુ વિયતં્રક આયોગ 

ગાધંીિગર 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

પે્રસ િોટ 

 

રાજ્ય સરકાર હસ્તકિી ઉત્પાદિ, પ્રિહિ, ચારેય વિજ વિતરણ કંપિીઓ અિે સ્ટેટ લોડ ડડસ્પેચ સેન્ટર માટેિા ં
પ્રશલુ્ક આદેશ. 

 

રાજ્ય સરકાર હસ્તકની ઉત્પાદન, પ્રવહન, ચારેય વવજ વવતરણ કંપનીઓ અને સ્ટેટ લોડ ડડસ્પેચ સેન્ટરે 

જીઇઆરસી (બહુવવષિય પ્રશલુ્ક) વવવનયમો-૨૦૧૧ અનસુધંાને નાણાકંીય વષષ ૨૦૧૫-૧૬નુ ં ટ્રુ-અપ, 

જીઇઆરસી (બહુવવષિય પ્રશલુ્ક) વવવનયમો-૨૦૧૬ અનસુધંાને નાણાકંીય વષષ ૨૦૧૬-૧૭ના ંમાન્ય એકંદર 

મહસેલુી જરૂરીયાતને મજૂંરી, નાણાકંીય વષષ ૨૦૧૬-૧૭ થી ૨૦૨૦-૨૧ ત્રીજા વનયતં્રણ સમયગાળા માટેની 
બહુવષીય એકંદર મહસેલુી જરૂડરયાત અને નાણાકીય વષષ ૨૦૧૭-૧૮ના પ્રશલુ્ક વનધાષરણ પીટીશનો દાખલ 

કરેલ.  આ પીટીશનો ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ્ટ, ૨૦૦૩ અને સલંગ્ન વવવનયમો અનસુધંાને ટેકવનકલ  રીતે માન્ય 

છે કે નહી તેની ચકાસણી કરી તેમને રજીસ્ટર કરી પ્રશલુ્ક આદેશ આપવા માટેની કાયષવાહી કરવામા ં
આવેલ.    

 

આ પરવાનેદારોને આ અરજીઓ એબ્રીજ્ડ ફોમષમા ંજાહરે જનતાની ભાગીદારીની ખાતરી કરવા જાહરેમા ં
પ્રકાવશત કરવા વનદેશ આપવામા ં આવેલ. સામાન્ય  જનતા અને ડહતધારકો પાસેથી વાધંાઓ/સચુનો 
મગંાવવાની વવસ્તતુ કાયષવાહી કરવામા ં આવેલ. આ વાધંાઓ સચુનોની ચકાસણી કરીને ૮ થી ૧૦, 

ફેબ્રઆુરી, ૨૦૧૭ અને ૧૪,ફેબ્રઆુરી, ૨૦૧૭ ના ં રોજ આયોગની કચેરી ખાતે જાહરે સનુાવણી વનયત 

કરવામા ં આવેલ. આ સનુાવણીમા ં કેટલાક ડહત ધરાવનારાઓએ, વ્યક્ક્ટ્તગત અને સગંઠનો સડહત આ 

સનુાવણીમા ંભાગ લીધો હતો. 
 

આયોગ દ્વારા આ પીટીશનો પર તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ના રોજ આદેશ જારી કરેલ. આ આદેશો જીઇઆરસી 
(બહુવવષિય પ્રશલુ્ક) વવવનયમો-૨૦૧૬ અનસુધંાને નાણાકંીય વષષ ૨૦૧૬-૧૭ થી ૨૦૨૦-૨૧ ને આવરી લેતા 
ત્રીજ વનયતં્રણ સમયગાળા માટેની રેજેકટરી પણ  આવરી લેવામા ંઆવેલ છે. 
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ગજુરાત સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રીસીટી કોપોરેશન લી. 
 

આયોગ દ્વારા ગજુરાત સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રીસીટી કોપોરેશન લી. માટે ૫ વષષ એટલે કે નાણાકીય વષષ ૨૦૧૬-૧૭ થી 
નાણાકીય વષષ ૨૦૨૦-૨૧ માટે એકંદર મહસેલુી જરુડરયાત અને નાણાકીય વષષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે પ્રશલુ્ક 

વનધાષરણ કરવામા ંઆવેલ. આયોગ દ્વારા ગ્રાહકોના ંડહત માટે ગજુરાત સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રીસીટી કોપોરેશન લી. ના ં
પ્રશલુ્ક વનધાષરણ સમયે જુના અને કાયષરત ન હોય તેવા વસક્કા, ગાધંીનગર, ઉકાઇ અને ધવુારણ સ્ટેશનોના ં
સ્થીર ખચષ ઘટાડવામા ં આવેલ.  

 

આયોગ દ્વારા ગજુરાત સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રીસીટી કોપોરેશન લી.ને માલ ભાડાખચષ બચાવવા માટે પશ્ચીમી 
કોલસાની ખાણૉમાથંી વધમુા ંવધ ુકોલસાનો જથ્થો મેળવી બળતણ ખચષ ઘટાડવા માટે વનદેશ કરેલ છે. 

ગજુરાત સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રીસીટી કોપોરેશન લી. ને લલગ્નાઇટ કોલસાના ભાવ ઘટાડવા માટે પણ જીએમડીસી 
સાથે વાટાધાટો કરવા પણ વનદીષ્ટ કરેલ છે. આયોગે ગજુરાત સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રીસીટી કોપોરેશન લી. ને 

કોલસાની પ્રાપ્તત પર લગાડવામા ં આવતા ગ્રીન સેશના ં સયુોજન માટેની બાબત યોગ્ય સત્તાવધસકારો 
સમક્ષ રજુ કરવાની સલાહ સચુન કરેલ છે. ગજુરાત સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રીસીટી કોપોરેશન લી.ને હયાત બળતણ 

પરુા પાડવા માટેના કરારને વ્યાજબી બનાવવા અને હયાત બળતણ પરુા પાડવા માટેના કરાર, કોલસાની 
પ્રાપ્તત માટેની પ્રથા અને બળતણ પરુા પાડવા માટેના કરારને શે્રષ્ઠ બનાવવા માટેનો વવગતવાર અહવેાલ 

સોંપવા માટે વનદીષ્ટ કરેલ છે. 

 

ગજુરાત એનજી રાન્સવમશન કોપોરેશન લી. 
  

આયોગ દ્વારા માનનીય એપટેલના ંચકુાદાઓ અને નાણાકીય વષષ ૨૦૧૫-૧૬ના ંટ્રુ-અપ અનસુધંાને GETCO 

દ્વારા માગંવામા ંઆવેલ પ્રવહન દર રુ. ૪૪૮૭.૮૬/મેવો/ડદવસ સામે રુ. ૩૮૨૧.૯૮/મેવો/ડદવસ વનધાષરીત 

કરવામા ંઆવેલ.  આયોગ દ્વારા ગજુરાત એનજી રાન્સવમશન કોપોરેશન લી. ને મજુંર કરેલ મડુી રોકાણ 

ખચષને અનસુરવા અને મજુંર કરેલ મડુી રોકાણ ખચષમા ં  ફેરફાર નયનુતમ રાખવા માટે વનદેશ આપવામા ં
આવેલ. 

 

આયોગ દ્વારા ગજુરાત એનજી રાન્સવમશન કોપોરેશન લી. ને વોલ્ટેજ ક્ટ્લાસ/સ્કીમ માટેના ં મજુંર કરેલ 

સમગ્ર કેપીટલાઇઝેશન ફેરફાર માટે આયોગની અગાઉથી સમંવત લેવા વનદેશ આપવામા ં આવેલ અને 

બહુવષીય પ્રશલુ્ક આદેશમા ંમાન્ય કેપીટલાઇઝેશન કે CAPEX મા ં ફેરફાર રુ. ૫૦ કરોડ કરતા વધે તો 
સ્પષ્ટતા આપવા વનદેશ કરવામા ંઆવેલ. 
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ગજુરાત એનજી રાન્સવમશન કોપોરેશન લી. દ્વારા જીઇઆરસી બહુવવષિય પ્રશલુ્ક વવવનયમો-૨૦૧૬ 

અનસુધંાને ટૂંકા ગાળાના વ્યવહારો રુ./ કેડબલ્યએુચ પ્રવહન દર માટે કોઇ પ્રસ્તાવ મકુવામા ંઆવેલ નહી. 
આયોગે નાણાકીય વષષ ૨૦૧૫-૧૬ માટેની ખરેખર ઉજાષ ક્ષમતા અને  ખરેખરની ઉજાષ ઇનપટુ અને GETCO 

દ્વારા પ્રસ્તાવવત નાણાકીય વષષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે પ્રહવન લોડ ક્ષમતાને આધારે આ ખચષ ૩૩.૨૫ 

પૈસા/કેડબલ્યએુચ માન્ય કરેલ છે. 

 

સ્ટેટ લોડ ડીસપેચ સેન્ટર 
 

આયોગ દ્વારા SLDC દ્વારા પ્રસ્તાવવત મહસેલુી ઘટ રુ. ૨૨૮૭.૫૦ લાખ સામે  તા. ૧૪/૦૩/૨૦૧૬ના માનનીય 

એપટેલના ંચકુાદા સાથે સમાયોજન કરી મહસેલુી ઘટ રુ. ૧૯૭૮.૦૦ લાખ માન્ય કરવામા ંઆવેલ. આયોગ 

દ્વારા નાણાકીય વષષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે SLDC ખચાષઓ SLDC દ્વારા પ્રસ્તાવવત રુ. ૪૪૨૯.૮૭  લાખ સામે રુ. 

૩૨૩૬.૦૧ લાખ  માન્ય કરવામા ંઆવેલ. 

 

ડીસ્કોમ 
 

રાજ્ય  સરકાર હસ્તકની ચારેય વવજવવતરણ કંપનીઓ નાણાકીય વષષ ૨૦૧૫-૧૬ના લાઇન લોસ જે 

નીચેના કોઠામા ંદશાષવેલ છે. 

 

વષષ ૨૦૧૫-૧૬ના લાઇન લોસ 

 મજૂંર કરાયેલ લોસ  વાસ્તવમા ંનોંધાયેલ લોસ 

દલક્ષણ ગજુરાત વવજ કંપની ૧૧.૫૦% ૯.૫૮% 

મધ્ય ગજુરાત વવજ કંપની ૧૨.૦૦% ૧૧.૬૪% 

પવશ્ચમ ગજુરાત વવજ કંપની ૨૩.૦૦% ૨૪.૭૩% 

ઉત્તર ગજુરાત વવજ કંપની ૧૨.૦૦% ૧૧.૧૩% 

 

નાણાકીય વષષ ૨૦૧૫-૧૬ માટે ખરેખર વવતરણ લોસ ૧૫.૯૦% ની સામે  નાણાકીય વષષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે 

વવતરણ લોસ ૧૪.૨૪% માન્ય રાખેલ છે. આયોગ દ્વારા નાણાકીય વષષ ૨૦૧૫-૧૬ માટે એકવત્રત મહસેલુી 
ઘટ રુ.૧૦૫૧ કરોડ સામે ચારેય વવજવવતરણ કંપનીઓ એકવત્રત મહસેલુી પરુાતં રુ. ૭૯૧ કરોડ માન્ય 

કરવામા.ં રુ. ૧૯૧૬ કરોડ પાવર પરચેસ કોસ્ટ  જોગવાઇ ગણતરીમા ંલેવામા ંઆવેલ નથી જે નાણાકીય 

વષષ ૨૦૧૫-૧૬ મહસેલુી પરુાતંન ુમખુ્ય કારણ છે. 
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ઉપર મજુબ જોતા,ં આયોગ દ્વારા નાણાકીય વષષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે ગ્રાહકોને લાગ ુ પડતા હાલના ં પ્રશલુક 

દરોમા ંકોઇ ફેરફાર કરવામા ંઆવેલ નથી. 
 

આયોગ દ્વારા ચારેય વવજવવતરણ કંપનીઓને ખામીભયાષ મીટરોની બદલી માટેનો કાયષલક્ષી આયોજન 

અને ખચાષળ બળતણની બીન પ્રાતયતા ને કારણે બધં રહતેા જનરેડટિંગ સ્ટેશન સબંવંધત વનયત ખચષની 
જવબદારીની ઘટાડવા માટે પાવર પરચેસ કરારોનો પનુ: વાટાઘાટો દ્વારા પ્રયત્નો કરવા વનદેશ  કરવામા ં
આવેલ.  

 

ટોરેન્ટ પાવર લીમીટેડ 
 

નામદાર એપટેલ એ તેમના તા. ૩૦/૦૩/૨૦૧૭ ના ંચકુાદા દ્વારા તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ના ટોરેન્ટ પાવરના ટેરીફ 

ઓડષરની સમીક્ષા માટેની બાબત આયોગને પાછી મોકલેલ છે અને પીટીશનોને નવેસરથી સાભંળી બની 
શકે તેટલા  વહલેા ઓડષર આપવા વનદીષ્ટ કરેલ છે. આયોગે તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ના ટેરીફ ઓડષરની સમીક્ષા 
માટેની પીટીશનો પરનો ચકુાદો નક્કી થયા પછી બહુવષીય દર વનયતં્રણ સમયગાળા માટેનો પ્રશલુ્ક 

આદેશ બહાર પાડવાનો વનણષય કરેલ છે.  

 

 

સહીં 
રૂપિતંવસિંહ(આઇ.એ.એસ.) 

સચચિ 

ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ, 

ગાધંીિગર 
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