GUJARAT ENERGY TRANSMISSION CORPORATION
LIMITED
Regd Office:Sardar Patel Vidyut Bhavan,
Race Course, VADODARA–390007
(CIN: U40100GJ1999SGCO36018)

Phone No.(0265) 2353086 (D)/Fax No.(0265) 2337918/2338164
Web site: www.getcogujarat.com- Email:serc.getco@gebmail.com

નાણા ાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ન ાં ટ્રુ અપ તથા નાણા ાંકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે ટેરીફ પીટીશન નો સારા ાંશ:
1. ઈલે. એક્ટ ૨૦૦૩ ની કલમ ૬૨ અને માન. ગજરાત વીજ નનયમન આયોગના મલ્ટી ઇયર ટે રીફ
રે ગ્યલેશન, ૨૦૧૬ મજબ, ગજરાત એનજી ટ્રાન્સમીશન કોપોરે શન લીમીટે ડ (ગેટકો) દ્વારા વીજ
પરરવહન માટે ના ટે રીફન ાં નનયમન માન. ગજરાત વીજ નનયમન આયોગ દ્વારા થાય છે .
2. તે મજબ, ગજરાત એનજી ટ્રાન્સમીશન કોપોરે શન લીમીટે ડ (ગેટકો)

દ્વારા માન. ગજરાત

વીજ નનયમન આયોગ સમક્ષ વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ના ટ્રુઅપ તેમજ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે વીજ
પરરવહન દર નક્કી કરવા માટે માન. આયોગના મલ્ટી ઇયર ટેરીફ રે ગ્યલેશન, ૨૦૧૬ મજબ
પીટીશન નાં. ૧૭૫૭/૨૦૧૮ દાખલ કરે લ. છે .
ટે બલ ૧: સ ૂચિત ટ્રાન્સમીશન ટેરીફ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ (રૂ. કરોડ)
અન.

નવગતો

નાં.
૧

વાર્ર્ષક રાજસ્વી જરૂરરયાત વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ (રૂ. કરોડ)

૨

રેવન્યુ ગેપ / (સરપ્લસ) વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ (રૂ. કરોડ)

૩

વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ની રેવન્યુ ગેપને ગણતરીમાાં લીધા પછીનો વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ નો ARR
(૧+૨) (રૂ. કરોડ)

૪

કુલ મે.વો. કેપેસીટી

૫

ટ્રાન્સમમશન ટેરરફ (રૂ./મે.વો./રિવસ)

૬.

STOA માટે ટ્રાન્સમમશન ટેરરફ (Collective & Bilateral) (પૈસા/યુમનટ)

વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦
૪૧૧૪.૮૫
૨૮૪.૮૬
૪૩૯૯.૭૧
૨૬૩૦૦.૪૯
૪૫૮૩.૧૮
૩૯.૭૦

3. પીટીશનના હેત માટેની અગત્યની નાણાકીય ધારણાઓન ાં નવવરણ નીિે મજબ છે .


નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે સાંિાલન અને નનભાવ ખિષ ૭૦૪ જેટલા bay તથા ૧૬૧૩
સકીટ રકલોમીટર ટ્રાન્સનમશન લાઈનના ઉમેરાને ધ્યાને લઈને ગણવામા ાં આવ્યો છે .



૪.૩૫% નો ઘસારો ધ્યાનમા ાં લીધેલ છે . જેટ્કો દ્વારા નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે
અનદાન / ઉપભોક્તા ફાળો / સબસીડી મા ાંથી મળે લ સાંપનત ઉપર ઘસારો ગણવામા ાં
આવેલ નથી.



નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ નો વ્યાજનો દર ૭.૯૭ % ગણતરીમા ાં લીધેલ છે .



રીટનષ ઓન ઈક્વીટી (મ ૂડી પરન ાં વળતર)- મલ્ટી ઈયર ટેરીફ રે ગ્યલેશન, ૨૦૧૬,ના
આધારે , ૧૪% લીધેલ છે .



વકીંગ કેપીટલ ઉપર વ્યાજ ગણવા માટે એસ.બી.આઈ. ના નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮
માટે ના ભારરત સરે રાશ (MCLR) બેઝ રે ટ + ૨૫૦ બેઝીસ પોઈન્ટ લેવામા ાં આવેલ છે ,
એટલે કે, ૧૦.૫૦%



નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે જેટ્કો દ્વારા રૂ. ૧૨૩. ૩૭ કરોડ ઈન્કમટે ક્ષ ભરે લ છે .



૯૮.૫ % ટાગેટની ઉપલબ્ધતા કરતા વધારે ઉપલબ્ધતાને ધ્યાનમા ાં રાખી જેટ્કો દ્વારા
રૂ. ૩૪.૯૨ કરોડ ઈન્સેન્ટીવ તરીકે ગણતરી લેવામા ાં આવેલ છે .



જેટ્કોએ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ના નાણાકીય અહેવાલ મજબ રૂ. ૨૨૦.૧૮ કરોડ ખિષ
કેપીટલાઈજેશન ગણતરીમા ાં લીધેલ છે .



જેટ્કોએ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે રૂ. ૨૭૭.૭૩ કરોડ અન્ય આવકને ગણતરીમા ાં
લીધેલ છે .




સ્પેર્સ અને મેઈન્ટે નન્ર્ની જરૂરિયાતની ગણતિી GGG ના ૧ % ગણવામાાં આવેલ છે .

