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નાણાકં�ય વષર્ ૨૦૧૯-૨૦ �ુ ં� અપ તથા નાણાકં�ય વષર્ ૨૦૨૧-૨૨ માટ� એઆરઆર અને ટ�ર�ફ પીટ�શન નો 

સારાશં: 
 

1. ઇલેકટર્�સીટ� એક્ટ ૨૦૦૩ ની કલમ ૬૨ અને માન. વીજ િનયમન આયોગના મલ્ટ� યર ટ�ર�ફ ર�ગ્�લુેશન્સ ૨૦૧૬ 

�જુબ, �જુરાત એનજ� ટર્ાન્સમીશન કોપ�ર�શન લીમીટ�ડ (ગેટકો) �ારા વીજ પ�રવહન માટ�ના ટ�ર�ફ�ુ ંિનયમન 

માન. �જુરાત વીજ િનયમન આયોગ �ારા થાય છે.  

2. તે �જુબ, કંપની �રા માન. વીજ િનયમન આયોગ સમક્ષ વષર્ ૨૦૧૯-૨૦ ના �અપ તેમજ વષર્ ૨૦૨૧-૨૨ માટ� 

એઆરઆર તેમજ વીજ પ�રવહન દર ન�� કરવા માટ� માન. આયોગના બ�ુવષ�ય ટ�ર�ફ �હ�રનામા ં૨૦૧૬ 

�જુબ પીટ�શન ન.ં ૧૯૦૯/૨૦૨૦ દાખલ કર�લ. છે. 
 
 

ટ�બલ ૧: ��ૂચત ટર્ાન્સમીશન ટ�ર�ફ વષર્ ૨૦૨૧-૨૨ (�. કરોડ) 

અ�.ુ ન.ં િવગતો વષર્ ૨૦૨૧-૨૨ 

૧ વાિષ�ક રાજસ્વી જ��રયાત વષર્ ૨૦૨૧-૨૨ (�. કરોડ) ૪૭૭૭.૬૬ 

૨ ર�વન્� ુગેપ/(સરપ્લસ) વષર્ ૨૦૧૯-૨૦ (�. કરોડ) ૨૧.૪૭ 

૩ વષર્ ૨૦૧૯-૨૦ ની ર�વન્� ુગેપન ેગણતર�મા ંલીધા પછ�નો ARR (�. કરોડ) ૪૭૯૯.૧૩ 

૪ �ુલ મ.ેવો. એલ્લોક�શન ૨૮૭૯૭.૨૪ 

૫ પર્વાહન  ખચર્ (�./મ.ેવો./�દવસ) ૪૫૬૫.૮૨ 

૬. STOA માટ� પર્વાહન  ખચર્ (Collective & Bilateral)  પસૈા/�િુનટ ૩૯.૧૦ 
 
  

3. ટ�ર�ફ પીટ�શનના હ�� ુમાટ�� ુ�ખુ્ય નાણાક�ય િવવરણ નીચે �જુબ છે.  
 

• નાણાક�ય વષર્ ૨૦૧૯-૨૦ નો સચંાલન અને િનભાવ ખચર્, ૬૦૬ નબર બેય્સ (Bays) અને ૧૨૧૫ સક�ટ 

�કલોમીટર ટર્ાન્સમીશન લાઈનને આધાર� ગણતર� કરવામા ંઆવેલ છે.  

•  ૪.૩૪% ના દર� ઘસારો (Depreciation) ધ્યાનમા ંલીધેલ છે.  

• નાણાક�ય વષર્ ૨૦૧૯-૨૦ નો લોનનો વ્યાજનો દર ૭.૬૫ % ગણતર�મા ંલીધેલ છે. 

• ર�ટનર્ ઓન ઈક્વીટ� (�ડૂ� પર�ુ ંવળતર) (RoE)- મલ્ટ� ઈયર ટ�ર�ફ ર�ગ્�લુેશન ૨૦૧૬,ના આધાર�, ૧૪% લીધેલ 

છે. 

• સ્પેસર્ અને મેઈન્ટ�નન્સની જ��રયાતની ગણતર� GFA ના ૧ % ગણવામા ંઆવેલ છે. 

• વક�ગ ક�પીટલ ઉપર વ્યાજ ગણવા માટ� એસ.બી.આઈ. ના નાણાક�ય વષર્ ૨૦૧૯-૨૦ માટ�ના ભા�રત સર�રાશ 

(weighted average)  MCLR ર�ટ+૨૫૦ બેઝીસ પોઈન્ટ લેવામા ંઆવેલ છે, એટલે ક�, ૧૦.૬૬ %  

• નાણાક�ય વષર્ ૨૦૧૯-૨૦ માટ� �ટ્કો �ારા �. ૨૧૭.૪૬ કરોડ ઈન્કમટ�ક્ષ ભર�લ છે. 

• ૯૮.૫ % ટાગ�ટની ઉપલબ્ધતા કરતા વધાર� ઉપલબ્ધતાને ધ્યાનમા ં રાખી �ટ્કો �ારા �.૩૫.૪૮ કરોડ 

ઈન્સેન્ટ�વ તર�ક� ગણતર� લેવામા ંઆવેલ છે. 

• �ટ્કોએ નાણાક�ય વષર્ ૨૦૧૯-૨૦ માટ� એક્સપેન્સ ક�પીટલાઈઝ્ડ �.૩૦૦.૮૦ કરોડ ગણતર�મા ંલીધેલ છે. 

• �ટ્કોએ નાણાક�ય વષર્ ૨૦૧૯-૨૦ માટ� �.૪૧૨.૮૩ કરોડ અન્ય આવકને ગણતર�મા ંલીધેલ છે. 
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5.  �ટ્કોએ એ બધાજ ર�ન્�એુબલ સ્તોત �વાક� િવન્ડ, સોલાર, બાયોમાસ, બગાસ, Minihydel, MSW પાવર 

પર્ો�ક્ટ માટ� ર�એક્ટ�વ પાવરના વપરાશ માટ�ના હયાત દર ચા� ુરાખવા માટ� પર્સ્તાવ કર�લ છે, � નીચે �જુબ છે.  
 

ટ�બલ ૨ :  ર�એક્ટ�વ એનેજ� 

કર્મ ક�ટ�ગર� દર 

૧ 
નેટ એનજ�ના એક્સપોટર્ના ૧૦ % ક� એનાથી ઓછા ર�એક્ટ�વ એનેજ�ના 

વપરાશ માટ� 
૧૦ પૈસા/kVARh 

૨ 
નેટ એનજ�ના એક્સપોટર્ના ૧૦ % થી વધાર� ર�એક્ટ�વ એનેજ�ના 

વપરાશ માટ� 
૫૦ પૈસા/ kVARh 

 
 

 
6.   નાણાક�ય વષર્ ૨૦૧૯-૨૦ માટ� હાસંલ કર�લ અગત્યના ચાવી�પ ઘટકો �ગે �ટ્કો�ુ ંિવવરણ નીચેના  

       ટ�બલમા ંદશાર્વેલ છે.   

ટ�બલ ૩: ટર્ાન્સમીશન લોસ  
 

િવગત SLDC  �જુબ વાસ્તિવક લોસ  GETCO  �જુબ વાસ્તિવક લોસ 

ટર્ાન્સમીશન લોસ ૩.૭૨ % ૩.૬૮ % 

   
 ટ�બલ ૪: ટર્ાન્સમીશન સીસ્ટમની ઉપલબ્ધતા 

 
િવગત વાસ્તિવક ઉપલબ્ધતા 

ટર્ાન્સમીશન સીસ્ટમની ઉપલબ્ધતા ૯૯.૪૦%  
 


