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નાણાંક ય વષ ૨૦૨૦-૨૧

ંુ

અપ તથા નાણાંક ય વષ ૨૦૨૨-૨૩ માટ એઆરઆર અને ટર ફ પીટ શન

નો સારાંશ:
1.

ઇલેકટ્રીસીટી એક્ટ ૨૦૦૩ ની કલમ ૬૨ અને માન. વીજ િનયમન આયોગના મ ટી યર ટેરીફ રે ગ્યુલશ
ે સ
૨૦૧૬ મુજબ, ગુજરાત એનજીર્ ટ્રા સમીશન કોપ રે શન લીમીટેડ (ગેટકો)

ારા વીજ પિરવહન માટે ના ટેરીફનુ ં

િનયમન માન. ગુજરાત વીજ િનયમન આયોગ ારા થાય છે .
2.

તે મુજબ, કંપની

રા માન. વીજ િનયમન આયોગ સમક્ષ વષર્ ૨૦૨૦-૨૧ ના

અપ તેમજ વષર્ ૨૦૨૨-૨૩

માટે એઆરઆર તેમજ વીજ પિરવહન દર નક્કી કરવા માટે માન. આયોગના બહવ
ુ ષીર્ય ટેરીફ જાહેરનામાં
૨૦૧૬ મુજબ પીટીશન નં. ૨૦૨૬/૨૦૨૧ દાખલ કરે લ. છે .
ટબલ ૧:

ૂ ચત ા સમીશન ટર ફ વષ ૨૦૨૨-૨૩ ( . કરોડ)

અ .ુ નં.

િવગતો

વષ ૨૦૨૨-૨૩

૧

વાિષર્ક રાજ વી જ િરયાત વષર્ ૨૦૨૨-૨૩ ( . કરોડ)

૪૮૮૫.૭૩

૨

રે વ યુ ગેપ/(સર લસ) વષર્ ૨૦૨૦-૨૧ ( . કરોડ)

૩

વષર્ ૨૦૨૦-૨૧ ની રે વ યુ ગેપને ગણતરીમાં લીધા પછીનો ARR ( . કરોડ)

૪

કુ લ મે.વો. એ લોકેશન

૫

પ્રવાહન ખચર્ ( ./મે.વો./િદવસ)

૬.

STOA માટે પ્રવાહન ખચર્ (Collective & Bilateral) પૈસા/યુિનટ

૧૪૪.૧૮
૫૦૨૯.૯૦
૩૩૩૩૦
૪૧૩૫
૪૧.૦

3.

ટેરીફ પીટીશનના હેત ુ માટેન ુ મુખ્ય નાણાકીય િવવરણ નીચે મુજબ છે .



નાણાકીય વષર્ ૨૦૨૦-૨૧ નો સંચાલન અને િનભાવ ખચર્, ૭૧૭ નબર બે સ (Bays) અને ૧૨૬૪ સક ટ
િકલોમીટર ટ્રા સમીશન લાઈનને આધારે ગણતરી કરવામાં આવેલ છે .



૪.૧૮% ના દરે ઘસારો (Depreciation) યાનમાં લીધેલ છે .



નાણાકીય વષર્ ૨૦૨૦-૨૧ નો લોનનો યાજનો દર ૬.૯૫ % ગણતરીમાં લીધેલ છે .



રીટનર્ ઓન ઈક્વીટી (મ ૂડી પરનુ ં વળતર) (RoE)- મ ટી ઈયર ટેરીફ રે ગ્યુલશ
ે ન ૨૦૧૬,ના આધારે , ૧૪%
લીધેલ છે .




પેસર્ અને મેઈ ટે ન સની જ િરયાતની ગણતરી GFA ના ૧ % ગણવામાં આવેલ છે .
વક ગ કેપીટલ ઉપર યાજ ગણવા માટે એસ.બી.આઈ. ના નાણાકીય વષર્ ૨૦૨૦-૨૧ માટેના ભાિરત સરે રાશ
(weighted average) MCLR રે ટ+૨૫૦ બેઝીસ પોઈ ટ લેવામાં આવેલ છે , એટલે કે, ૯.૫૭ %



નાણાકીય વષર્ ૨૦૨૦-૨૧ માટે

કો ારા . ૩૨૯.૮૮ કરોડ ઈ કમટે ક્ષ ગણતરી છે .



૯૮.૫ % ટાગેર્ટની ઉપલ ધતા કરતા વધારે ઉપલ ધતાને

યાનમાં રાખી

કો

ારા

.૪૩.૦૩ કરોડ

ઈ સે ટીવ તરીકે ગણતરી લેવામાં આવેલ છે .


કોએ નાણાકીય વષર્ ૨૦૨૦-૨૧ માટે એક્સપે સ કેપીટલાઈ ડ .૨૧૩.૮૪ કરોડ ગણતરીમાં લીધેલ છે .



કોએ નાણાકીય વષર્ ૨૦૨૦-૨૧ માટે .૭૦.૩૧ કરોડ અ ય આવકને ગણતરીમાં લીધેલ છે .

કોએ એ બધાજ રી યુએબલ

4.

તોત

વાકે િવ ડ, સોલાર, બાયોમાસ, બગાસ, Minihydel, MSW પાવર

પ્રો ક્ટ માટે રીએક્ટીવ પાવરના વપરાશ માટેના હયાત દર ચાલુ રાખવા માટે પ્ર તાવ કરે લ છે ,

નીચે મુજબ છે .

ટબલ ૨ : ર એ ટ વ એનેજ
મ
૧
૨

કટગર

દર

નેટ એનજીર્ના એક્સપોટર્ ના ૧૦ % કે એનાથી ઓછા રીએક્ટીવ એનેજીર્ના
વપરાશ માટે
નેટ એનજીર્ના એક્સપોટર્ ના ૧૦ % થી વધારે રીએક્ટીવ એનેજીર્ના

૫૦ પૈસા/ kVARh

વપરાશ માટે

5. નાણાકીય વષર્ ૨૦૧૯-૨૦ માટે હાંસલ કરે લ અગ યના ચાવી પ ઘટકો અંગે

૧૦ પૈસા/kVARh

કોનુ ં િવવરણ નીચેના

ટેબલમાં દશાર્વેલ છે .
ટબલ ૩: ા સમીશન લોસ
િવગત

SLDC

ા સમીશન લોસ

ુ બ વા તિવક લોસ
જ

GETCO

૩.૫૦ %

ુ બ વા તિવક લોસ
જ
૩.૪૧ %

ટબલ ૪: ા સમીશન સી ટમની ઉપલ ધતા
િવગત

વા તિવક ઉપલ ધતા

ા સમીશન સી ટમની ઉપલ ધતા

૯૯.૪૭%

