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એ પેન ઇ ા ચસ લમીટડ 

સવ ન.ં ૨૬ , ગામ: પીપળ યા, તા ુકો: વાઘોડ યા જ લો: વડોદરા- ૩૯૧ ૭૬૦ 

 

એ પેન ઇ ા ચસ લમીટડની વષૅ ૨૦૧૫- ૧૬ ના ુ-અ૫ ,  વષ ૨૦૧૬-૧૭ થી વષ ૨૦૨૦-૨૧ માટ ુલ આવક જ રયાત 
અન ેવષ ૨૦૧૭-૧૮ માટના દર ની સંમિત માટ  તેના િવતરણ કારોબાર (વડોદરા એસઇઝેડ ખાત)ે માટની અર નો કારોબાર  

સારાંશ 

(અર  ન.ં૧૬૩૮ / ૨૦૧૭) 

 
કારૉબાર  સારા ંશ 
1. અરજદાર, એ પેન ઈ ા ચર લિમટડ (પછ  એ પેન તર ક ઓળખાય છે), ગૉદરજ િમલૅિનયમ, તર પ, ૯, કૉરગાંવ પાક 
રૉડ, ુ ણે, ૪૧૧ ૦૦૧, મહારા , ભારત. પર તેની ર જ ટડ ઓ ફસ ધરાવતી કંપની િઅિધનયમ, ૧૯૫૬ ની જોગવાઈઓ હઠળ 
થપાયેલ કંપની છે. 

2. એ પેન આ સેઝ એ ટ, ૨૦૦૫ (૨૦૦૫ ના ૨૮) ની કલમ ૩ હઠળ, ગામ અલવા અને પીપળ યા, તા ુકા વાઘેાડ યા , ુજરાત 

રા યમા ં જ લા વડોદરા ખાત ેહાય ટક એ જિનય રગ ઉ પાદનો અન ેસંબંિધત  સેવાઓ માટ સે ટર  પેિસ ફક સેઝ થાપેલ છે. 

3. કોમસ એ ડ ઇ ડ  મં ાલય ( કોમસ િવભાગ), ભારત સરકાર ના હ૨નામા  ન ં  . . ૧૦૮૪ (ઇ).તા. ુલાઈ ૩,૨૦૦૭ ારા 

એ પેનને, આ સેઝ ના િવકાસકતૉ તર ક ૂ ચત  કરવામાં આ ું  છે.  

4. કોમસ એ ડ ઇ ડ  મં ાલય અ ુસાર (કોમસ િવભાગ) 3 માચ, ૨૦૧૦ ના હ૨નામા અન ેવીજળ  ધારો, ૨૦૦૩ (૨૦૦૩ ઈ.એ) 

ની જોગવાઈઓ હઠળ અન ેમાનનીય કિમશનના ૧૬ ડસે બર, ૨૦૦૯ ના આદશ ક  િવતરણ પ૨વાનાની મં ૂર બાબતે હતો. 

એ પેન વડોદરા ખાત ેતેના સેઝ િવ તારમાં  િવત૨ણ પરવાનેદાર  માનવામાં આવ ૅછે. 

5.માનનીય પંચે  તેના ુકમ  ૧૭ ઓગ ટ ર૦૧૫, અર  નં ૧૪૪૬/ર૦૧૪ માં એ પેનને સેઝ િવ તારમા ં  િવત૨ણ પરવાનેદાર  

માનવામા ંઆવલે છૅ અન ેસ ચવને િવત૨ણ પરવાનૉ રવાના કરવા આદશ કરલ છે. 

6. કોમસ એ ડ ઇ ડ  ના મં ાલય ે (કોમસ િવભાગ) ૧૦૦.૯૯00 હકટર, ૯.૬૭૬૧ હ ટર અને ૪.૯૭૭૮ હ ટર િવસતાર તૅના 

હ૨નામા  ન ંS.O. ૧૦૮૪ (ઇ).(તા. ુલાઈ ૩,૨૦૦૭), S.O.૧૬૬૯ (ઇ).(તા. ુલાઈ ૧૧,૨૦૦૮) અન ેS.O. ૧૩૬૬ (ઇ) (તા. મે ૨૭, 

૨૦૦૯) ુજબ હ૨ કયૉ હતો. તેથી, સેઝ હઠળ ુલ ૂ ચત િવ તાર ૧૧૫.૬૪૩૯ હકટર હતો. યારબાદ એ પેનની દરખા તને આધાર  

કોમસ એ ડ ઇ ડ  (કોમસ િવભાગ) મં ાલય ે ૧૦.૪ર૪૧ હકટર ,૫ર.૪૫૮૮ હકટર અન ે ૧..ર૧૩૦ હકટર , તેના હ૨નામા 

S.O.ર૦૦૧ ઇ) તા. ઓગ ટ ૪, ર૦૧૪ , S.O.ર૫૦૫ (ઇ) તા.ર૪ સ ટ બર, ર૦૧૪ અને S.O. (ઇ) તા.૧૬ એિ ્લ, ર૦૧પ ુજબ િવ ુકત 

િવ તાર બનાવ ેછે. તેથી, પ રણામ પ ૫૧.૫૪૮0 હકટર િવ તાર સેઝ બનાવ ેછે. કોમસ એ ડ ઇ ડ  (કોમસ િવભાગ) મં ાલયના 

સેઝ હ૨નામા તા.૧૬ એિ ્લ, ર૦૧પ ુજબ એ પેને પ રણામ પ િવ તારનો નકશો માનનીય પંચને ુપરત કરલો અને માનનીય 

પંચે અર  નં ૧૪૪૬/ર૦૧૪ ુજબ પરવાના િવ તારમા ંઘટાડાનૅ મં ૂર કરલો છે. 
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7. એ પેને ન ુઆર  ૧૯, ૨૦૧૫એ  નાણાક ય વષ ર૦૧૫-૧૬ માટ ટ રફ ની મં ૂર  માટ એક િપટ શન દાખલ કર  હતી. આ 

માનનીય કિમશન, તેના ુ ુમ એિ ્લ ર૩, ર૦૧૫, કસ ન ં૧૪૭૯ ના ર૦૧પ ુજબ એ પેનનો નાણાક ય વષ ર૦૧૫-૧૬ માટ ટ રફ 

ન  કયૉ હતો. 

8. માનનીય કિમશન પંચ ના ુચન અને   ુ ુમ ર ડસે બર, ૨૦૧૫, કસ ન ં૧પ૩૪ ના ર૦૧પ ુજબ એ પેને વષ ર૦૧૪-૧પના ુ-

અ૫, એકંદર મહ ૂલ જ રયાત અને નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ ટ રફ માટ િપટ શન દાખલ કર  હતી. આ માનનીય કિમશન પંચે 

તેના ુ ુમ તા. એિ ્લ ૪, ર૦૧૬ , કસ ન ં૧પ૬૦ ના ર૦૧૬ ુજબ એકંદર મહ ૂ લ જ રયાત મા ય અને નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ 

માટ ટ રફ ન  કયૉ છે. 

9. હાલના  ઈઆરસી (મ ટ  યર ટ રફ) ર ુ લેશ સ, ર૦૧૬ ના ૧૬.ર માં િનયત જોગવાઈ ુજબ, એ પેન ેતેના નાણાક ય વષ 
ર૦૧૫-૧૬ ુ-અ૫, એકંદર મહ ૂલ જ રયાત નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ થી ર૦ર૦-ર૧ અન ેનાણાક ય વષ ર૦૧૭-૧૮ માટ ટ રફ ની 
મં ૂર માટની િપટ શન દાખલ કરલ છે. 

 

10. વ ુમા ંનોધવામાં આવ ેક  કમતો નાની હોવાથી તેને કરોડ .ની બદલે લાખ માં દશૉવવામાં આવેલ છે. 

નાણાક ય વષ ર૦૧૫-૧૬  માટ ુ-અ૫  
આ માનનીય કિમશન પંચે તેના ુ ુમ તા. એિ ્લ ર૩, ર૦૧૫, કસ ન ં૧૪૭૯ ના ર૦૧પ ુજબ, નાણાક ય વષ ર૦૧૫-૧૬ માટ 
એકંદર મહ ૂલ જ રયાત અનૅ ટ રફ મં ૂર કર  છે. મા ંવેચાણ, ઊ  સમતૉલન , ઊ  ખર દ  (એકમો) અનૅ ખચમાં ફરફાર 
  હતા, જયાર બી  ઘટકો,  એ પેન એમવાયટ ના મં ૂર ુ ુમ ુજબ સમાન લેવલ પર હતા. 

ઈઆરસી (મ ટ  યર ટ રફ) ર ુલેશ સ, ર૦૧૧ના ર ુલેશનના પાલન સાથ,ેએ પેન અહ  નાણાક ય વષ ર૦૧૫-૧૬ માટ 
વા તિવક ખચ અન ેઆવક િવગતો ર ૂ કર  છે.  

એ પેનના વા તિવક ઊ  વેચાણ નીચેના કો ટક મા ંબતા યા માણે, MYT ઓડર મા ંમાનનીય કિમશન ારા મં ૂર ૬.૦૧ લાખ  એકમ 

સામે ૧૦.૧૦ લાખ એકમ , માનનીય કિમશન ારા મં ૂર કરતા વઘાર છે.. 

ટબલ 0-1: : નાણાક ય વષ ર૦૧૫-૧૬ મા ંઊ  વેચાણ (એકમો) 

િવગતૉ કિમશન ારા MYT આદશમામં ં ૂર 
ઊ  વેચાણ  

(વા તિવક) 

વેચાણ ૬૦,૦૬,૬૦૦   ૧,૦૧,૦૦,૫૩૮ 

 
નાણાક ય વષ ર૦૧૫-૧૬ ુ-અ૫ માટ ઉપર ૂ ચવાયેલ એ પેનનો વા તિવક ઊ  વેચાણ મં ૂર કરવા માનનીય પંચને િવનંતી. 
 
નાણાક ય વષ ર૦૧૫-૧૬ માટ એ પેન પરવાના િવ તાર માટ વા તિવક ઊ  સં ુલન નીચેના કો ટક આપવામા ંઆવ ેછે: 

ટબલ 0-2: નાણાક ય વષ ર૦૧૫-૧૬ માટ ઊ  સં ુલન 
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િવગતૉ 
કિમશન ારા MYT 

આદશમામં ં ૂર 
ઊ  સં ુલન 

 (વા તિવક) 

ઊ  વેચાણ (એકમો) ૬૦,૦૬,૬૦૦ ૧,૦૧,૦૦,૫૩૮ 

િવતરણ ુ કસાન (%) ૨.૭૦% ૨.૪૭% 

િવતરણ ુ કસાન (એકમો) ૧,૬૬,૬૭૯ ૨,૫૫,૭૨૨ 

ઊ  ા તી  (એકમો) ૬૧,૭૩,૨૭૯ ૧૦૩,૫૬,૨૬૦ 

 

મં ૂર ૨.૭૦% ના મં ૂર િવતરણ ુ કસાન કરતા ંવા તિવક િવતરણ ુકસાન  ૨.૪૭%  નીચો છે (ટકાવાર  ટએ) 

એ પેન ન તા ૂ વક માનનીય પંચને એ પેન ારા ા ત વા તિવક િવતરણ ુકસાન મં ૂર કરવા િવનંતી કર છે ક   ટકાવાર  

ટએ મં ૂર ુ કશાન  તર કરતા ંનીચો છે.  

વા તિવક ઊ  વેચાણ અને વા તિવક િવતરણ ુકસાન મં ૂરની િવનંતી સાથે એ પેન માનનીય પંચન ેવા તિવક ઊ  ખર દ 
કમત ૧૦૩,૫૬,૨૬૦ એકમ નીચે ટબલ મા ંબતા યા માણે મં ૂર કરવા િવનંતી કર છે ક  મં ૂર ૬૧,૭૩, ર૭૯ એકમ કરતા ંઊચા 
વા તિવક વેચાણન ેકારણે વધાર છે.  

નાણાક ય વષ ર૦૧૫-૧૬ મા ંMGVCL પાસેથી વા તિવક ઊ  ખર દ  સારાંશ નીચે ટબલમા ંબતા યા માણે છે. 

ટબલ 0-3: નાણાક ય વષ ર૦૧૫-૧૬ માટ ઊ  ખર દ કમત 

િવગતૉ કિમશન ારા MYT આદશમામં ં ૂર ઊ  ખર દ  (વા તિવક) 

ઊ  ખર દ  (એકમો) ૬૧,૭૩, ર૭૯ ૧૦૩,૫૬,૨૬૦ 

ઊ  ખર દ કમત (.  લાખ) ૪૮૨ . ૭૫ ૭૪૦. ૪૨ 

કમત પર  એકમ ( ./ એકમ) ૭.૮૨ ૭.૧૫ 
 

ઉપરના કો ટક પરથી જોઈ શકાય છે ક માનનીય પંચૅ મં ૂર ,  ૭.૮૨ પર  એકમ કરતા.ં, MGVCL પાસેથી ઊ  ખર દ નો વા તિવક 
એકમ દ ઠ ખચ  થોઙો ઓછો  છે. ,  ૭.૧૫ પર  એકમ. 

નાણાક ય વષ ર૦૧૫-૧૬ ુ-અપ માટ, એ પેન માનનીય પંચને ઊ  ખર દ કમત ઊ  ખર દ કમત , ૭૪૦. ૪૨ લાખ મં ૂર કરવા 
િવનંતી કર છે. 

આ માનનીય પંચે  MYT ઓડર મા ં૨૨.૪૭ લાખ કામગીર  અને ળવણી મં ૂર કય  હતો. નાણાક ય વષ ર૦૧૫-૧૬ મા ંએ પેન ારા 
લાગતા વા તિવક કામગીર  અને ળવણી ખચ  ૩૪.૬૭  લાખ  નીચેના કો ટક મા ંબતા યા માણે છે. 
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ટબલ 0-4: નાણાક ય વષ ર૦૧૫-૧૬ માટ કામગીર  અને ળવણી ખચ (.  લાખ) 

િવગતૉ 
કિમશન ારા MYT 

આદશમામં ં ૂર 

કામગીર  અને ળવણી 

ખચ (વા તિવક) 

કમૅચાર  ખચ - ૩.૬૦ 

સમારકામ અન ે ળવણી ખચ - - 

વહ વટ  અને સામા ય ખચ - ૩૧.૦૭ 

ુલ કામગીર  અને ળવણી ખચ ર૨.૪૭ ૩૪.૬૭ 

 

વહ વટ  અને સામા ય ખચનો મોટો ભાગ  ઈઆરસી (ફ , ફાઈન & ચા ) ર ુલેશ સ, ર૦૦૫ ુજબ માનનીય પંચને ુ કવેલ 

િપટ શન ફ  છે અને બી  બધા ઊ ચત ખચ ફિસલીટ  મેનેજમે ટ, િસક ુર ટ , ક સ ટ સી વગેરના છે. તેથી એ પેન આદર ૂવૅક ર ુ  
કર છે ક વા તિવક વહ વટ  અને સામાનય ખચ મં ૂર કરવો, કમ ક એ પેન કિમશનને ુકવૅલ રગ ુલેટર  ફ ગા્હકૉ પાસેથી પાછ  
મેળવવા હકદાર છે. 

નાણાક ય વષ ર૦૧૫-૧૬ ુ-અ૫ હ ુસર, એ પેન વા તિવક કામગીર  અને ળવણી ખચ  ૩૪.૬૭ લાખ મં ૂર કરવા માનનીય પંચને 
િવનંતી કર છે, ક  એ પેન માટ બેકા  ૂછે. 

એ પેન સમ  GFA ક ઝ ુમર યોગદાન ની મદદ સાથ ેબનાવવામા ંઆવી છે ક, એ પેન અવ ૂ યન, લોન ઉપર વયાજ અન ેઇ વટ  
ઉપર વળતર યાનમાં લેતી નથી. િનયમનકાર  િસ ધાતં અ ુસાર, છતાં એકાઉ ટસ હસાબી િસ ધાતંો અ ુસાર અવ ૂ યન 
પિત બબ પાઙ છે. 

વ ુમાં નાણાક ય વષ ર૦૧પ-૧૬ મા ં             MAT  િનયમ ુજબ પણ કોઈ આવકવેરો ુ કવણીપા  ન હતો,  નાણાક ય વષ ર૦૧પ-૧૬ 

એ પેનના   એહવાલમાં થયેલ ુકશાન તર ક દખાય છે.. તેથી, ુ-અ૫ હ ુસર એ પેન ેકોઇ આવકવેરો  ગણેલ નથી.  

MGVCL ના એ પેન ારા ા ત ુર ા ડપો ઝટ પર યાજ નાણાક ય વષ ર૦૧પ-૧૬ મા ંનોન ટ રફ આવક તર ક માનવામા ંઆવ ેછે. 

વ ુમા ં ઈલેકટ સીટ  બઝનેશમા ં ુ િવઘા ળવણીની આવક  ૩૪.૬૭ લાખને બન ટ રફ આવક તર ક સામેલ કરલ છે. 

નાણાક ય વષ ર૦૧પ-૧૬ માટ વા તિવક બન ટ રફ આવક નીચેના કો ટક મા ંબતા યા માણે છે: 

ટબલ 0-5: નાણાક ય વષ ર૦૧પ-૧૬ માટ નોન ટ રફ આવક (.  લાખ) 

િવગતૉ 
કિમશન ારા MYT 

આદશમામં ં ૂર 

નોન ટ રફ આવક 

(વા તિવક) 

નોન ટ રફ આવક ૩૦.૩૭ ૬૬.૭૦ 



5 
 

ુ-અ૫ હ ુસર, એ પેન માનનીય પંચને નાણાક ય વષ ર૦૧પ-૧૬ માટ વા તિવક બન ટ રફ આવક મં ૂર કરવા િવનંતી કર છે.ક  
મં ૂર બન ટ રફ આવક કરતાં વઘાર છે. 

એકંદર મહ ૂલ જ રયાત સારા ંશ ( ARR ) 
ઉપરના ચચાઓ પર આધા રત, MYT ઓડર અન ે ુ -અ૫ હ ુસર નાણાક ય વષ ર૦૧પ-૧૬ માટ માનનીય કિમશન ારા મં ૂર           ARR 

અને નાણાક ય વષ ર૦૧પ-૧૬ માટ વા તિવક ARR  નીચેના કો ટકમા ંઆપવામા ંઆવ ેછે: 

ટબલ 0-6: નાણાક ય વષ ર૦૧પ-૧૬ માટ એકંદર મહ ૂલ જ રયાત (.  લાખ) 

િવગતૉ 
કિમશન ારા MYT 

આદશમામં ં ૂર 
એકંદર મહ ૂલ 

જ રયાત (વા તિવક) 
ઊ  ખર દ  ખચ ૪૮૨ . ૭પ ૭૪૦. ૪૨ 

કામગીર  અને ળવણી ખચ ર૨.૪૭ ૩૪.૬૭ 

   કમૅચાર  ખચ - - 
   સમારકામ અને ળવણી ખચ - - 
   વહ વટ  અને સામાનય ખચ - - 
ઘસારો - - 

Interest on Long Term Loan Capital  - - 
બી  ખચ - - 

આવક કર - - 

ુલ આવક ખચ ૫૦પ .૨૨ ૭૭પ. ૦૯ 
Return on Equity  
ઇ વટ  ઉપર વળતર 

- - 

બાદ: નોન ટ રફ આવક ૩૦.૩૭ ૬૬.૭૦ 
Aggregate Revenue Requirement 

(એકંદર મહ ૂલ જ રયાત) 
૪૭૪.૮૫ ૭૦૮.૩૮ 

ઉમેરો :  વષ ર૦૧૩-૧૪નો આવક તફાવત ૧૯.૬૨ ૧૯.૬૨ 
વષ ર૦૧પ-૧૬ માટ ુલ એકંદર મહ ૂલ જ રયાત ૪૯૪.૪૭ ૭૨૮.૦૦ 
નાણાક ય વષ ર૦૧પ-૧૬ મા ંવા તિવક વીજળ  વેચાણ ની આવક  ૭૨૭.૧૬ લાખ હતી. 

તદ ુસાર, નીચે ુ ંટબલ નાણાક ય વષ ર૦૧પ-૧૬ માટ આવક ગેપ / (સર લસ) સારાંશ: 

ટબલ 0-7: નાણાક ય વષ ર૦૧૫-૧૬ માટ રવ  ુગેપ / (બાક  રહલી િસલક) (.  લાખ) 

િવગતૉ કિમશન ારા MYT 

આદશમામં ં ૂર 
વા તિવક 

Aggregate Revenue Requirement 
(એકંદર મહ ૂલ જ રયાત) 

૪૯૪.૪૭   ૭૨૮.૦૦ 

Less: Revenue from sale of Electricity  
(બાદ: વીજળ  વેચાણ ની આવક) 

       ૪૮૧. ૯૮ ૭૨૭.૧૬ 
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Revenue Gap/(Surplus) 
આવક ગેપ / (સર લસ) સારાંશ 

૧૨.૪૯ ૦.૮૪ 

 
ન ઘ : માનનીય કિમશને ુધારલા ટ રફ સાથે   ૨૮.૨૦ લાખ વધાર આવકનો દાજ હતો અને તદ ુસાર આવક તફાવત   ૧૨.૪૯ લાખ વષ ર૦૧પ-૧૬ના 
ટ રફમા ં  મ ં રુ          કયૉ હતો. 
 

તદ ુસાર, નાણાક ય વષ ર૦૧પ-૧૬   ૦.૮૪ લાખ આવક ગેપ / (સર લસ) સારાંશ આવે છે   નાણાક ય વષ ર૦૧પ-૧૬ માં 
માનનીય કિમશન ારા મં રુ           આવક ગેપ / (સર લસ) સારાંશ   ૧૨.૪૯ લાખ કરતા.માનનીય કિમશને અરજદારન ે   વહ વટ     
કાયૅ મતા ુધાર  અને ખચૅ ઓછો કર  ૧૨.૪૯ લાખ આવક ગેપ ુધારવા િનદશ      કયૉ હતો.. માનનીય પંચે મં રૂ કરલ િવતરણ 

ુકસાનમાં ૨.૭૦% થી  ૨.૪૭% નો ઘઽ       કર  આવક ગેપ ઓછો કરલ છે ક  એ પેનને એકંદર મહ ૂ લ જ રયાતમાં ખાસ ઘઽક એ 
ઊ  ખર દ પ રમાણ ઓછો કરવા સમથૅ બનાવે છે. 

તદ ુસાર, નાણાક ય વષ ર૦૧૫-૧૬ ુ-અ૫ પછ  , એ પેન .૦.૮૪ લાખ  ઉપર જણાવેલી આવક ગેપ મં ૂર કરવા માનનીય પંચને 
િવનંતી કર છે અને એ પેનને આવક ગેપ / (સર લસ) .૦.૮૪ લાખ નાણાક ય વષ ર૦૧૭-૧૮મા ં   ARR સાથે સં ુ લત કરવાની મં રૂ  
આપ.ે. 
એ પેન ન તા ૂ વક જણાવે છેક નાણાક ય વષ ર૦૧પ-૧૬ની એકંદર મહ ૂલ જ રયાત સં ુકત તાર અને ુરવઠા વેપાર માટ મં ૂર 
         થયેલ હતી. આ વષ ુ ં ુ-અ૫ પણ સં ુકતપણે ગણવામાં આવે. જો ક નાણાક ય વષ ર૦૧પ-૧૬ની ક મત MYT િનયંત સમયગાળા 
માટ આઘાર બનાવે છે. સંદભૅ માટ એ પેન નાણાક ય વષ ર૦૧૫-૧૬ તાર વેપાર અને ુરવઠા વેપાર વ ચે ખચૅની વહચણી 
િપટ શન સાથે ફોરમેઽમાં ર ુ કરલ છે. 
 

નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ થી ર૦ર૦-ર૧ માટ એકંદર મહ ૂલ જ રયાત અને નાણાક ય વષ ર૦૧૭-૧૮ માટની ટ રફ 

દરખા ત 
પાછલા વેચાણન ેઆઘાર નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ થી ર૦ર૦-ર૧ માટ દા ત વીજળ  વેચાણ નીચેના કો ટકમાં બતા યા માણે 

છે. 

ટબલ 0-8: નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ થી ર૦ર૦-ર૧ માટ દા ત વીજળ  વેચાણ ( MU) 

િવગતૉ વષ ર૦૧૬-૧૭ વષ ર૦૧૭-૧૮ વષ ર૦૧૮-૧૯ વષ ર૦૧૯-ર૦ વષ ર૦ર૦-ર૧ 

વીજળ  વેચાણ ૧૦.૧૩ ૧૦.૬૪ ૧૧.૧૭ ૧૧.૭૩ ૧ર.૩૧ 

િવતરણ ુકસાન 
નાણાક ય વષ ર૦૧પ-૧૬ વા તિવકતાને આઘાર નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ થી ર૦ર૦-ર૧ માટ દા ત િવતરણ ુકસાન નીચેના 
કો ટકમાં બતા યા માણે છે. 
ટબલ 0-9: નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ થી ર૦ર૦-ર૧ માટ દા ત િવતરણ ુકસાન  

િવગતૉ વષ ર૦૧૬-૧૭ વષ ર૦૧૭-૧૮ વષ ર૦૧૮-૧૯ વષ ર૦૧૯-ર૦ વષ ર૦ર૦-ર૧ 

િવતરણ ુકસાન ર.૪૭% ર.૪૭% ર.૪૭% ર.૪૭% ર.૪૭% 
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એ પેન ન તા ૂ વક માનનીય કિમશનને , કોઈપણ ઘટાડા િવના કંટૉલ િપર યળ માટ ર.૪૭% મં ૂર કરવા િવનંતી કર છે. 
ુકસાન પહલેથી જ ઓ  ંછે અને ત ેવેચાણના પ રમાણ પર આઘાર રાખે છે.કારણ ક ઓ  ંવેચાણ ચા ુકસાન તરફ ુતકાળમા ં

દોર  ગયેલ છે. 
 

 ઉ  સં ુલન 
દા ત વેચાણ અને િવતરણ ુકસાનના આઘાર , નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ થી ર૦ર૦-ર૧મા ંએ પેનના પ૨વાના િવ તાર માટ 

ઉ  સં ુલન નીચેના કો ટક માં બતા યા માણે છે. 
ટબલ 0-10: નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ થી ર૦ર૦-ર૧ માટ દા ત ઉ  સં ુલન  

િવગતૉ વષ ર૦૧૬-૧૭ વષ ર૦૧૭-૧૮ વષ ર૦૧૮-૧૯ વષ ર૦૧૯-ર૦ વષ ર૦ર૦-ર૧ 

વીજળ  વેચાણ (એકમ) ૧,૦૧,૩૨,૮૦૦ ૧,૦૬,૩૮,૫૯૦ ૧,૧૧,૬૯,૬૭૦ ૧,૧૭,૨૭,૩૦૩  ૧,૨૩,૧૨,૮૧૮ 

િવતરણ ુ કસાન (%) ૨.૪૭% ૨.૪૭% ૨.૪૭% ૨.૪૭% ૨.૪૭% 

િવતરણ ુકસાન 

(એકમ) 
૨,૫૬,૫૩૯ ૨,૬૯,૩૪૪ ૨,૮૨,૭૯૦ ૨,૯૭,૦૦૦ ૩,૧૧,૮૨૯ 

ઉ  મેળવવી (એકમ) ૧,૦૩,૮૯,૩૩૯ ૧,૦૯,૦૭,૯૩૪ ૧,૧૪,૫૨,૪૫૯  ૧,૨૦,૨૪,૩૦૩ ૧,૨૬,૨૪,૬૪૭ 

 
વીજ ખર દ  

ુલ વેચાણ,  િવતરણ ુકસાન અન ે વીજ માંગ અ ુસાર, નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ થી ર૦ર૦-ર૧ માટ             એ પેન MGVCLની 
દા ત વીજ ખર દ ક મત નીચેના કો ટક માં બતા યા માણે છે. 

ટબલ 0-11: નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ થી ર૦ર૦-ર૧ માટ દા ત વીજ ખર દ ક મત 

િવગતૉ વષ ર૦૧૬-૧૭ વષ ર૦૧૭-૧૮ વષ ર૦૧૮-૧૯ વષ ર૦૧૯-ર૦ વષ ર૦ર૦-ર૧ 

વીજ ખર દ  (એકમ) ૧,૦૩,૮૯,૩૩૯ ૧,૦૯,૦૭,૯૩૪ ૧,૧૪,૫૨,૪૫૯ ૧,૨૦,૨૪,૩૦૩ ૧,૨૬,૨૪,૬૪૭ 

વીજ ખર દ ક મત (  લાખ) ૭૪૨.૭૮ ૭૭૯.૮૬ ૮૧૮.૭૯ ૮૫૯.૬૭ ૯૦૨.૫૯ 

એકમ દ ઠ ખચૅ ( /એકમ ) ૭.૧૫ ૭.૧૫ ૭.૧૫ ૭.૧૫ ૭.૧૫ 

તે ન ઘ  ુજોઈએ ક MGVCLની િપટ શન માનનીય કિમશન સામે મં ુર  બાક  હોવાથી અને એ પેન MGVCL ના ૄ ુ કમાં કોઈ 
વઘારો ક ઘટાડો નકક  ન હોવાથી, એ પેન MGVCL ના ૄ ુ કમાં કોઈ વઘારો યાનમા ંલેતી નથી. તેથી એ પેન આગળના કંટો્લ 
િપર યળ માટ નાણાક ય વષ ર૦૧૫-૧૬ના MGVCL ના વીજ ખર દ નો  વા તિવક સરરાશદર યાનમા ંલે છે. 
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કામગીર  અને ળવણી ખચ ૅ
 ઈઆરસી (મ ટ  યર ટ રફ) ર ુલેશ સ, ર૦૧૬માં બતાવેલ પ ઘિત ુજબ એ પેન આગળના કંટો્લ િપર યળ માટ કામગીર  અને 

ળવણી ખચ દાજ કર છે. 

ટબલ 0-12: નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ થી ર૦ર૦-ર૧ માટ દા ત કામગીર  અને ળવણી ખચ ક મત (  લાખ) 

િવગતૉ વષ ર૦૧૬-૧૭ વષ ર૦૧૭-૧૮ વષ ર૦૧૮-૧૯ વષ ર૦૧૯-ર૦ વષ ર૦ર૦-ર૧ 

કામગીર  અને ળવણી ખચ ૩૫.૩૨ ૩૭.૩૪ ૩૯.૪૮ ૪૧.૭૪ ૪૪.૧ર 

ૂ ડ સંબિઘત ખચ ૅ
એ પેન સમ  GFA ક ઝ ુમર યોગદાન ની મદદ સાથે બનાવવામા ંઆવી છે  અન ેનાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ થી ર૦ર૦-ર૧ માટ કોઇ 

ુડ  રોકાણની ક પના કરવામાં આવેલ નથી. એ પેને  કંટો્લ િપર યળ માટ અવ ૂ યન, લોન ઉપર યાજ અને ઇ વટ  ર ટન 
દા લ નથી. 

 

આવક વેરો 
વ ુમાં નાણાક ય વષ ર૦૧પ-૧૬ મા ં             MAT  િનયમ ુજબ પણ કોઈ આવકવેરો ુ કવણીપા  ન હતો,  નાણાક ય વષ ર૦૧પ-૧૬ 

એ પેનના   એહવાલમાં થયેલ ુકશાન તર ક દખાય છે.. તેથી એ પેન નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ થી ર૦ર૦-ર૧ માટ કોઇ  કામચલાઉ 
આવકવેરો યાનમા ંલીધો નથી. કદાચ કંટો્લ િપર યળ દર યાન ખરખર આવકવેરો ુ કવામાં આવશે તો તેનો -ુઅપ સમયે દાવો 
કરવામાં આવશ.ે 

કાયૅકાર  ૂ ડ  પર ુ ં યાજ 
આગળના કંટો્લ િપર યળ માટ કાયૅકાર  ૂ ડ  પર ુ ં યાજ ઈઆરસી (મ ટ  યર ટ રફ) ર ુલેશ સ, ર૦૧૬ , ૪૦.૫ ુજબ 
ગણવામાં આવેલ છે. 
ટબલ 0-13: નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ થી ર૦ર૦-ર૧ માટ કાયૅકાર  ૂ ડ  પર ુ યાજ (  લાખ) 

િવગતૉ વષ ર૦૧૬-૧૭ વષ ર૦૧૭-૧૮ વષ ર૦૧૮-૧૯ વષ ર૦૧૯-ર૦ વષ ર૦ર૦-ર૧ 

કાયૅકાર  ૂ ડ  પર ુ  યાજ ૭.૩૦ ૭.૬૫ ૭.૯૯ ૮.૩૯ ૮.૭૫ 

 
બન- ૄ ુ ક આવક 

એ પેન નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ થી ર૦ર૦-ર૧ માટ ુ િવઘા ળવણીની આવક બન- ૄ ુ ક આવક તર ક દાજ કર છે ક  
નાણાક ય વષ ર૦૧પ-૧૬ની વા તિવક આવકના તર પર જ છે. એ પેન  MGVCL પાસે રાખેલી ુર ા ડપો ઝટની નોન ટ રફ 

આવક ઓછ  દાજ કર છે કમ ક ડપો ઝટની રકમ  ૩૫૭.૨૬ લાખથી ઘટ ને  ૨૩૨.૨૬ લાખ વષ ર૦૧૬-૧૭ની શ આતમાં ઘટ  
ગયેલ છે. 

કંટો્લ િપર યળ માટ ુલ દા ત બન- ૄ ુ ક આવક નીચેના કો ટક માં બતા યા માણે છે 

ટબલ 0-14: નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ થી ર૦ર૦-ર૧ માટ બન- ૄ ુ ક આવક (  લાખ) 
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િવગતૉ વષ ર૦૧૬-૧૭ વષ ર૦૧૭-૧૮ વષ ર૦૧૮-૧૯ વષ ર૦૧૯-ર૦ વષ ર૦ર૦-ર૧ 

બન- ૄ ુ ક આવક ૫૪.૪૧ ૫૪.૪૧ ૫૪.૪૧ ૫૪.૪૧ ૫૪.૪૧ 

 

એકંદર મહ ૂલ જ રયાત સારા ંશ ( ARR ) 
ઉપર એકંદર મહ ૂ લ જ રયાતના ઘટકોની ચચાઓ પર આધા રત, નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ થી ર૦ર૦-ર૧ માટ એકંદર મહ ૂ લ 
જ રયાત  નીચેના કો ટક આપવામા ંઆવ ેછે: 

ટબલ 0-15: નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ થી ર૦ર૦-ર૧ માટ એકંદર મહ ૂલ જ રયાત (  લાખ) 

િવગતૉ વષ ર૦૧૬-૧૭ વષ ર૦૧૭-૧૮ વષ ર૦૧૮-૧૯ વષ ર૦૧૯-ર૦ વષ ર૦ર૦-ર૧ 

ઊ  ખર દ  ખચ ૭૪૨.૭૮ ૭૭૯.૮૬ ૮૧૮.૭૯ ૮૫૯.૬૭ ૯૦૨.૫૯ 

કામગીર  અને ળવણી ખચ ૩૫.૩૨ ૩૭.૩૪ ૩૯.૪૮ ૪૧.૭૪ ૪૪.૧ર 

ઘસારો      

Interest on Long Term Loan Capital       
કાયૅકાર  ૂ ડ  પર ુ  યાજ ૭.૩૦ ૭.૬૫ ૭.૯૯ ૮.૩૯ ૮.૭૫ 

આવક વેરો      

ુલ આવક ખચ ૭૮પ..૪૦ ૮ર૪.૮પ ૮૬૬..ર૬ ૯૦૯..૮૦     ૯પપ..૪૭  
Return on Equity      
બાદ: નોન ટ રફ આવક ૫૪.૪૧ ૫૪.૪૧ ૫૪.૪૧ ૫૪.૪૧ ૫૪.૪૧ 

વષ ર૦૧પ-૧૬ નો આવક તફાવત  ૦.૮૪    

એકંદર મહ ૂલ જ રયાત ૭૩૦.૯૯ ૭૭૧.ર૮ ૮૧૧.૮પ ૮૫૫.૩૯ ૯૦૧.૦૬ 
 
તાર વેપાર અને ુરવઠા વેપાર વ ચે અલગતા 

ઈઆરસી (મ ટ  યર ટ રફ) ર ુલેશ સ, ર૦૧૬ , ૮૭.૧માં દશૉવેલ ફાળવણી મે ્કસ ુજબ એ પેન િવતરણ તાર વેપાર અને 
ટક ુરવઠા વેપારના કંટો્લ િપર યળ માટ એકંદર મહ ૂ લ જ રયાત અલગ- અલગ કરલ છે. 

 
ૂ ચત ૄ ુ ક 

એ પેનની SEZ િવકાસ કરવાની યા હ ુ  પણ ચા ુ છે, અને એ પેન માનનીય પંચને નાણાક ય વષ ર૦૧૭-૧૮ માટ ુ રવઠાના 
MGVCL િવ તારમા ં ાહકોની લાગતાવળગતા ેણી માટ લા  ુ રહશ ેતે જ ટ રફ ખાત ેસેઝ િવ તારમા ં ાહકો ચા  ચા  ુરાખવા 
િવનંતી કર છે. 
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ાથનાઓ 

ઉપરો ત હક કતો અને સંજોગો જોતા,ં એ પેન માનનીય પંચને ાથના કર છે: 
 
    ૧) નાણાક ય વષ ર૦૧૫-૧૬ ુ-અ૫ ની મં ૂર , નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ થી ર૦ર૦-ર૧ કંટો્લ િપર યળ માટ ARR અને નાણાક ય 

વષ ર૦૧૭-૧૮ માટ ટ રફ ની મં ૂર માટ િપટ શન વીકારવી. 
 
ર) એ પેન નાણાક ય વષ ર૦૧૭-૧૮ માટ ુરવઠાના MGVCL િવ તારમા ં ાહકોની લાગતાવળગતા ેણી માટ લા  ુ રહશ ે તે જ 

હ લ ગ ચા  સેઝ િવ તારમા ં ાહકો ચા  કરવા ુ ંચા  ુકરવાની મં ૂર  આપો. 
 
૩) એ પેન નાણાક ય વષ ર૦૧૭-૧૮ માટ ુ રવઠાના MGVCL િવ તારમા ં ાહકોની લાગતાવળગતા ેણી માટ લા  ુરહશ ેતે જ ટક 

ટ રફ સેઝ િવ તારમા ં ાહકો ચા  કરવા ુ ંચા  ુકરવાની મં ૂર આપો. 
 
૪) કોઈપણ અ ણતા ઓિમશન / ૂ લો / ખામીઓ જ ુ ંઅને / / ફરફાર ઉમેરો સંશોિધત / આ ફાઈ લગ બદલવા અને ભિવ યના તાર ખ 

જ ર પડ  શક, મ આગળ સબિમશ સ બનાવવા માટ એ પેનને પરવાનગી. 
 
૫) આ માનનીય પંચે હાલના કસની હક કતોને યો ય એવા ુકમો પસાર કરો. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
ખાસ ન ઘ : ઉપરોકત ુજરાતી અ ુવાદ ગૅ્  પરથી કરવામાં આવેલ છે અને તે સમજવા  રૂતો છે.  િવવાદના ક સામાં ુળ ગૅ્ મા ં 
લખાયે ુ ં  અથૅઘટન મા ય રહશે    .  
 
 


