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એ પેન ઇ ા ચસ લિમટડ 

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

 

એ પેન ઇ ા ચસ લિમટડની વષ ૅ૨૦૧૬-૧૭ ના ુ-અ૫ ની સમંિત અને ધુારલી ુલ આવક જ રયાત ની 

સમંિત વષ ૨૦૧૮-૧૯  માટ અને વષ ૨૦૧૮-૧૯ ના વષ માટ દરો ની સમંિત તેના િવતરણ કારોબાર (વડોદરા 

એસઇઝેડ ખાતે) માટની અર  પરના વાધંાઓ/ ચૂનો 

(અર  ન.ં ૧૭૦૮ / ૨૦૧૮) 

 

કારોબાર  સારાશં 

૧. અરજદાર, એ પને ઈ ા ચર લિમટડ (પછ  એ પને તર ક ઓળખાય છે), ગૉદરજ િમલૅિનયમ, તર પાચંમો માળ, ૯, 

કૉરગાવં પાક રૉડ, ણુે, ૪૧૧ ૦૦૧, મહારા , ભારત. પર તેની ર જ ટડ ઓ ફસ ધરાવતી કંપની અિધિનયમ, ૧૯૫૬ ની જોગવાઈ 

ઓ હઠળ થપાયેલ કંપની છે. 

૨. એ પેન આ સેઝ એ ટ, ૨૦૦૫ (૨૦૦૫ ના ૨૮) ની કલમ ૩ હઠળ, ગામ અલવા અને પીપળ યા, તા કુા વાઘેાડ યા , જુરાત 

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

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

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

૪. કોમસ એ ડ ઇ ડ  મં ાલય અ સુાર (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  બાબત ે

હતો. એ પેન વડોદરા ખાત ેતેના સઝે િવ તારમા ં િવત૨ણ પરવાનેદાર  માનવામા ંઆવ ેછે. 

૫.માનનીય પચેં  તનેા ુકમ  ૧૭ ઓગ ટ ર૦૧૫, અર  ન ં૧૪૪૬/ર૦૧૪ મા ંએ પેનન ેસઝે િવ તારમા ં  િવત૨ણ પરવાનેદાર  

માનવામા ંઆવેલ છે અન ેસ ચવને િવત૨ણ પરવાનો રવાના કરવા આદશ કરલ છે. 

૬. કોમસ એ ડ ઇ ડ  ના મં ાલયે (કોમસ િવભાગ) ૧૦૦.૯૯00 હ ટર, ૯.૬૭૬૧ હ ટર અન ે ૪.૯૭૭૮ હ ટર િવ તાર તેના 

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) જુબ હ૨ કયૉ હતો. તેથી, સેઝ હઠળ ુલ ૂચત િવ તાર ૧૧૫.૬૪૩૯ હ ટર હતો. યારબાદ એ પનેની દરખા તને 

આધાર  કોમસ એ ડ ઇ ડ  (કોમસ િવભાગ) મં ાલયે ૧૦.૪ર૪૧ હ ટર ,૫ર.૪૫૮૮ હ ટર અન ે૧..ર૧૩૦ હ ટર , તેના હ૨નામા 

S.O.ર૦૦૧ ઇ) તા. ઓગ ટ ૪, ર૦૧૪ , S.O.ર૫૦૫ (ઇ) તા.ર૪ સ ટ બર, ર૦૧૪ અન ે S.O. (ઇ) તા.૧૬ એિ લ્, ર૦૧પ જુબ 

િવ ુ ત િવ તાર બનાવે છે. તથેી, પ રણામ પ ૫૧.૫૪૮0 હ ટર િવ તાર સેઝ બનાવે છે. કોમસ એ ડ ઇ ડ  (કોમસ િવભાગ) 
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મં ાલયના સઝે હ૨નામા તા.૧૬ એિ લ્, ર૦૧પ જુબ એ પેને પ રણામ પ િવ તાર નો નકશો માનનીય પચંન ે પુરત કરલો 

અને માનનીય પચંે અર  ન ં૧૪૪૬/ર૦૧૪ જુબ પરવાના િવ તારમા ંઘટાડા ન ેમં ૂર કરલો છે. 

૭. માનનીય કિમશન પચં ના ચુન અને ુકમ ર ડસે બર, ૨૦૧૫, કસ ન ં૧પ૩૪ ના ર૦૧પ જુબ એ પનેે વષ ર૦૧૪-૧પના ુ-

૫અ,  એકંદર મહ લૂ જ રયાત અને નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ ટ રફ માટ િપટ શન દાખલ કર  હતી. આ માનનીય કિમશન પચેં 

તેના ુકમ તા. એિ લ્ ૪, ર૦૧૬ , કસ ન ં૧પ૬૦ ના ર૦૧૬ જુબ એકંદર મહ લૂ જ રયાત મા ય અને નાણાક ય વષ ર૦૧૬-

૧૭ માટ ટ રફ ન  કયૉ છે. 

૮. એ પેન ે આુર  ૧૮, ૨૦૧૭એ વીજળ  ધારો, ૨૦૦૩ (૨૦૦૩ ઈ. એ) ની કલમ ૬૨ હઠળ ઈઆરસી (મ ટ  યર ટ રફ) 

ર લુેશ સ, ર૦૧૬ ના ૧૬.ર મા ં િનયત જોગવાઈ જુબ, એ પેન ે તેના નાણાક ય વષ ર૦૧૫-૧૬ ુ-અ૫, એકંદર મહ લૂ 

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 

કર  હતી. આ માનનીય કિમશન પચંે તનેા ુકમ તા. ુન ૩૦, ર૦૧૭ , કસ ન ં૧૬૩૮ ના ર૦૧૭ જુબ એકંદર મહ લૂ જ રયાત 

નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ થી ર૦ર૦-ર૧ અને નાણાક ય વષ ર૦૧૭-૧૮ માટ ટ રફ ન  કયૉ છે. 

૯. હાલના ઈઆરસી (મ ટ  યર ટ રફ) ર લુશે સ, ર૦૧૬ ના ૧૬.ર મા ં િનયત જોગવાઈ જુબ, એ પેન ેતેના નાણાક ય વષ 

ર૦૧૬-૧૭ ુ-અ૫, ધુારલી ુલ આવક જ રયાત ની સમંિત વષ ર૦૧૮-૧૯ અને નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯ માટ ટ રફ ની મં ૂર  

માટની િપટ શન દાખલ કરલ છે. 

 

૧૦. વ મુા ંન ધવામા ંઆવે ક  કમતો નાની હોવાથી તેન ેકરોડ . ની બદલે લાખ મા ંદશૉવવામા ંઆવેલ છે. 

નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭  માટ ુ-અ૫  

આ માનનીય કિમશન પચેં તનેા ુકમ તા. ુન ૩૦, ર૦૧૭ , કસ ન ં૧૬૩૮ ના ર૦૧૭ જુબ, નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ માટ 

એકંદર મહ લૂ જ રયાત અન ેટ રફ મં ૂર કર  છે. મા ંવેચાણ, ઊ  સમતોલન , ઊ  ખર દ  (એકમો) અને ખચમા ંફરફાર 

હતા, યાર બી  ઘટકો,  એ પેન એમવાયટ ના મં ૂર ુકમ જુબ સમાન લવેલ પર હતા. ઈઆરસી (મ ટ  યર ટ રફ) 

ર લુેશ સ, ર૦૧૬ના પાલન સાથે, એ પેન અહ  નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ના ુ-અ૫ માટ વા તિવક ખચ અને આવક િવગતો ર ૂ 

કર  છે.  

એ પેનના વા તિવક ઊ  વેચાણ નીચનેા કો ટક મા ંબતા યા ં માણ,ે MYT ઓડર મા ંમાનનીય કિમશન ારા મં ૂર ૧૦.૧૩ લાખ  

એકમ સામે ૧૧.૨૭ લાખ એકમ , માનનીય કિમશન ારા મં ૂર કરતા વધાર છે. 

ટબલ ૧-૧: : નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ મા ંઊ  વેચાણ (એકમો) 

િવગતો કિમશન ારા MYT આદશમા ંમં ૂર 
ઊ  વેચાણ  

(વા તિવક) 

વેચાણ ૧,૦૧,૩૨,૮૦૦ ૧,૧૨,૭૦,૬૯૮ 

 
નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ ુ-અ૫ માટ ઉપર ચૂવાયેલ એ પેનનો વા તિવક ઊ  વેચાણ મં ૂર કરવા માનનીય પચંન ેિવનતંી. 

નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ માટ એ પેન પરવાના િવ તાર માટ વા તિવક ઊ  સં લુન નીચેના કો ટક આપવામા ંઆવ ેછે: 

ટબલ ૧-૨: નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ માટ ઊ  સં લુન 
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િવગતો કિમશન ારા MYT આદશમા ંમં ૂર ઊ  સં લુન 

 (વા તિવક) 

ઊ  વેચાણ (એકમો) ૧,૦૧,૩૨,૮૦૦ ૧,૧૨,૭૦,૬૯૮ 

િવતરણ કુસાન (%) ૨.૪૭% ૨.૩૦% 

િવતરણ કુસાન (એકમો) ર,૫૬,૬૧૯ ૨,૬૫,૫૪૨ 

ઊ  ા ત  (એકમો) ૧,૦૩,૮૯,૪૧૯ ૧,૧૫,૩૬,ર૪૦ 

 

મં ૂર ૨.૪૭% ના મં ૂર િવતરણ કુસાન કરતા ંવા તિવક િવતરણ કુસાન  ૨.૩૦%  નીચો છે (ટકાવાર  ટએ) 

એ પેન ન તા વૂક માનનીય પચંને એ પેન ારા ા ત વા તિવક િવતરણ કુસાન મં ૂર કરવા િવનતંી કર છે ક   ટકાવાર  ટ 

એ મં ૂર કુસાન  તર કરતા ંનીચો છે.  

વા તિવક ઊ  વેચાણ અને વા તિવક િવતરણ કુસાન મં ૂર  ની િવનતંી સાથે એ પેન માનનીય પચંને વા તિવક ઊ  ખર દ 

કમત ૧,૧૫,૩૬,ર૪૦ એકમ નીચે ટબલ મા ંબતા યા ં માણ ેમં ૂર કરવા િવનતંી કર છે ક  મં ૂર ૧,૦૩,૮૯,૪૧૯ એકમ કરતા ં

ચા વા તિવક વેચાણ ને કારણ ેવધાર છે.  

નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ મા ંMGVCL પાસેથી વા તિવક ઊ  ખર દ  સારાશં નીચે ટબલમા ંબતા યા ં માણે છે. 

ટબલ ૧-૩: નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ માટ ઊ  ખર દ કમત 

િવગતો કિમશન ારા MYT આદશમા ંમ ં ૂર ઊ  ખર દ  (વા તિવક) 

ઊ  ખર દ  (એકમો) ૧ ,,૦૩ ૮૯,૪૧૯ ૧,૧૫,૩૬,ર૪૦ 

ઊ  ખર દ કમત (.  લાખ) ૭૭૯ . ર૧ ૭૯ર. ૩૧ 

કમત પર  એકમ ( ./ એકમ) ૭.૫૦ ૬.૮૭ 
 

ઉપરના કો ટક પરથી જોઈ શકાય છે ક માનનીય પચેં મ ં ૂર ,  ૭.૫૦ પર  એકમ કરતા.ં, MGVCL પાસેથી ઊ  ખર દ  નો વા તિવક 

એકમ દ ઠ ખચ ઓછો  છે. ,  ૬.૮૭ પર  એકમ. નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ ુ-અપ માટ, એ પેન માનનીય પચંન ેઊ  ખર દ કમત 

ઊ  ખર દ કમત , ૭૯ર. ૩૧ લાખ મં ૂર કરવા િવનતંી કર છે. 

આ માનનીય પચેં  MYT ઓડર મા ં૩૫.૮૪ લાખ કામગીર  અને ળવણી મં ૂર કય  હતો. નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ મા ંએ પેન ારા 

લાગતા ંવા તિવક કામગીર  અન ે ળવણી ખચ  ૪૧.૬૫  લાખ  નીચેના કો ટક મા ંબતા યા ં માણ ેછે. 
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ટબલ ૧-૪: નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ માટ કામગીર  અને ળવણી ખચ (.  લાખ) 

િવગતો 

કિમશન ારા MYT આદશમા ં

મં ૂર ( ુકમ તાર ખ 

૩૦.૦૬.ર૦૧૭) 

કામગીર  અન ે ળવણી 

ખચ (વા તિવક) 

કમૅચાર  ખચ ર.૭૫ ૩.૮૫ 

સમારકામ અને ળવણી ખચ ૦.૭૯ ૧.૬૪ 

વહ વટ  અને સામા ય ખચ ૩૨.૩૦ ૩૬.૧૬ 

ુલ કામગીર  અને ળવણી ખચ ૩૫.૮૪ ૪૧.૬૫ 

 

વહ વટ  અને સામા ય ખચનો મોટો ભાગ  ઈઆરસી (ફ , ફાઇન & ચા ) ર લેુશ સ, ર૦૦૫ જુબ માનનીય પચંને કુવલે 

િપટ શન ફ  છે અને બી  બધા ઉ ચત ખચ ફિસલીટ  મેનેજમે ટ, િસ ુ રટ , ક સ ટ સી વગેર ના છે. તથેી એ પેન આદર વૂૅક ર ુ 

કર છે ક વા તિવક વહ વટ  અને સામા ય ખચ મં ૂર કરવો, કમ ક એ પને કિમશન ને કુવલે રગ લુેટર  ફ  ગા્હકૉ પાસેથી પાછ  

મેળવવા હકદાર છે. તેથી નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ ુ-અ૫ હ સુર, એ પેન વા તિવક કામગીર  અન ે ળવણી ખચ  ૪૧.૬૫ લાખ 

મં ૂર કરવા માનનીય પચંને િવનતંી કર છે, ક  એ પેન માટ બેકા  ૂછે. 

એ પેન સમ  GFA ક ઝ મુર યોગદાન ની મદદ સાથ ેબનાવવામા ંઆવી છે ક, એ પેન અવ ૂ યન, લોન ઉપર યાજ અન ેઇ વટ  

ઉપર વળતર યાનમા ં લેતી નથી. િનયમનકાર  િસ ધાતં અ સુાર, છતા ં એકાઉ ટ સ હસાબી િસ ાતંો અ સુાર અવ ૂ યન 

પિત બબ પાડ છે. 

વ મુા ંનાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ મા ંMAT  િનયમ જુબ પણ કોઈ આવકવેરો કુવણી પા  ન હતો,  નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ 

એ પેનના એહવાલમા ંથયેલ કુસાની તર ક દખાય છે.. તેથી, ુ-અ૫ હ સુર એ પનેે કોઇ આવકવેરો  ગણેલ નથી.  

MGVCL ના એ પેન ારા ા ત રુ ા ડપો ઝટ પર યાજ નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ મા ંનોન ટ રફ આવક તર ક માનવામા ંઆવે છે. 

વ મુા ં ઈલેકટ સીટ  બઝનેશમા ં િુવધા ળવણી ની આવક  ૪૧.૬૬ લાખ ને બન ટ રફ આવક તર ક સામેલ કરલ છે. 

નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ માટ વા તિવક બન ટ રફ આવક નીચેના કો ટક મા ંબતા યા ં માણે છે: 

ટબલ ૧-૫: નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ માટ નોન ટ રફ આવક (.  લાખ) 

િવગતો 
કિમશન ારા MYT આદશમા ંમં ૂર 

( ુકમ તાર ખ ૩૦.૦૬.ર૦૧૭) 

નોન ટ રફ આવક 

(વા તિવક) 

નોન ટ રફ આવક ૫૩.૮૪ ૬૧.૯૬ 

ુ-અ૫ હ સુર, એ પેન માનનીય પચંને નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ માટ વા તિવક બન ટ રફ આવક મં ૂર કરવા િવનતંી કર છે. ક  

મં ૂર બન ટ રફ આવક કરતા ંવધાર છે. 

 

એકંદર મહ લૂ જ રયાત સારાશં ( ARR ) 

તાર ખ ૩૦ ુન.ર૦૧૭ના ુકમમા ંનાણાક ય વષ ર૦૧૫-૧૬ ના ુ-અ૫ ૫છ  માનનીય કિમશને મં ૂર મહ લૂ તફાવત  ૧.૪૮ 

કરોડ નાણાક ય વષ ર૦૧૭-૧૮મા ંસમાવેશ કયૉ હતો. તેથી નાણાક ય વષ ર૦૧૭-૧૮ માટ ત ેજ દાવો કરવામા ંઆવશ.ે 
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નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ માટ માનનીય કિમશન ારા મં ૂર ARR અન ેનાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ માટ વા તિવક ARR  નીચેના 

કો ટકમા ંઆપવામા ંઆવ ેછે: 

ટબલ ૧-૬: નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ માટ એકંદર મહ લૂ જ રયાત (.  લાખ) 

િવગતો 
કિમશન ારા MYT આદશમા ંમં ૂર 

 ( ુકમ તાર ખ ૩૦.૦૬.ર૦૧૭) 

એકંદર મહ લૂ 

જ રયાત (વા તિવક) 

ઊ  ખર દ  ખચ ૭૭૯ . ર૧ ૭૯ર. ૩૧ 

કામગીર  અને ળવણી ખચ ૩૫.૮૪ ૪૧.૬૫ 

કમૅચાર  ખચ ર.૭૫ ૩.૮૫ 

 સમારકામ અન ે ળવણી ખચ ૦.૭૯ ૧.૬૪ 

વહ વટ  અને સામા ય ખચ ૩૨.૩૦ ૩૬.૧૬ 

ઘસારો - - 

Interest on Long Term Loan Capital  - - 
Interest on working capital ૭.રર ૮.૦૧ 

આવક કર - - 

ુલ આવક ખચ ૮રર .૨૭ ૮૪૧. ૯૭ 

Return on Equity  
ઇ વટ  ઉપર વળતર 

- - 

બાદ: નોન ટ રફ આવક ૫૩.૮૪ ૬૧.૯૬ 

Aggregate Revenue Requirement 
(એકંદર મહ લૂ જ રયાત) 

૭૬૮.૪૩ ૭૮૦.૦૧ 

નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ મા ંવા તિવક વીજળ  વેચાણ ની આવક  ૭૮૦ લાખ હતી. 

તદ સુાર, નીચે ુ ંટબલ નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ માટ આવક ગપે / (સર લસ) સારાશં: 

ટબલ ૧-૭:: નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ માટ રવ  ુગેપ / (બાક  રહલી િસલક) (.  લાખ) 

િવગતો કિમશન ારા MYT આદશમા ંમં ૂર 

 ( ુકમ તાર ખ ૩૦.૦૬.ર૦૧૭) 

ુ-અ૫મા ંદાવો 

Aggregate Revenue Requirement 
(એકંદર મહ લૂ જ રયાત) 

૭૬૮.૪૩  ૭૮૦.૦૧ 

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

-     ૭૮૦.૦0 

Revenue Gap/(Surplus) 
આવક ગેપ / (સર લસ) સારાશં 

-            ૦.૦૧ 

 

તદ સુાર, નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭   ૦.૦૧ લાખ આવક ગપે / (સર લસ) સારાશં આવે છે. એ પેન આદર વૂૅક ર ુ કર છે ક 

માનનીય પચંે મં ૂર કરલ િવતરણ કુસાન ૨.૪૭% કરતા િવતરણ કુસાનમા ં૨.૩૦% નો ઘટાડો કર  આવક ગેપ ઓછો કરલ છે ક 

 એ પેનને એકંદર મહ લૂ જ રયાત મા ંખાસ ઘટક એ ઊ  ખર દ પ રમાણ ઓછો કરવા સમથૅ બનાવે છે. 
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તદ સુાર, નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ ુ-અ૫ પછ  , એ પેન .૦. ૦૧ લાખ  ઉપર જણાવેલી આવક ગપે મં ૂર કરવા માનનીય પચંન ે

િવનતંી કર છે અન ેએ પેનને આવક ગેપ / (સર લસ) . ૦. ૦૧ લાખ નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯મા ંARR સાથ ેસં ુલત કરવાની 

મં ૂર  આપે 

 

એ પેન ન તા વૂક જણાવ ે છે ક નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ ની એકંદર મહ લૂ જ રયાત સ ં ુ ત તાર અને રુવઠા વેપાર માટ 

મં ૂર થયેલ હતી. આ વષ ુ ં ુ-અ૫ પણ સં કુતપણે ગણવામા ંઆવે.  

 

ધુારલી એકંદર મહ લૂ જ રયાત નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯ અને નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯ માટની ટ રફ 

દરખા ત  

પાછલા વેચાણ ન ેઆધાર નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯માટ દા ત વીજળ  વચેાણ નીચેના કો ટક મા ંબતા યા ં માણે છે. 

ટબલ ૧-૮: નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯માટ ધુારલ દા ત વીજળ  વેચાણ ( MU) 

િવગતો MYT આદશમા ંમં ૂર ધુારલ દા ત 

વીજળ  વેચાણ ૧૧.૧૭ ૧૨.૨૮ 

 

િવતરણ કુસાન 

કિમશન ારા મં ૂર કુસાનને આધાર એ પેન નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯માટ નીચેના કો ટક મા ંબતા યા ં માણે દા ત િવતરણ 

કુસાન ૂચત કરલ છે. 

ટબલ ૧-૯: નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯ માટ દા ત િવતરણ કુસાન  

િવગતો MYT આદશમા ંમં ૂર ધુારલ દા ત 

િવતરણ કુસાન ર.૪૭% ર.૪૭% 

 

એ પેન ન તા વૂક માનનીય કિમશન ન ે , કોઈપણ ઘટાડા િવના માટ નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯માટ ર.૪૭% િવતરણ કુસાન 

મં ૂર કરવા િવનતંી કર છે. કુસાન પહલેથી જ ઓ ં છે અને ત ેવચેાણ ના પ રમાણ પર આધાર રાખે છે. કારણ ક ઓ  ંવચેાણ 

ચા કુસાન તરફ તૂકાળમા ંદોર  ગયલે છે. નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ ના બનાવ જુબ જો વા તિવક િવતરણ કુસાન ચા 
ઉજૉ વેચાણ ને કારણ ેઓ  ંઆવે તો એ પેન નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯ ના ુ-અ૫ સમય ેર ૂ કરશ ેજોક દા ત હ  ુમાટ મ ં ૂર 

િવતરણ કુસાન ર.૪૭% માન ુ.ં 

 

ઉજૉ સં લુન 

દા ત વેચાણ અને િવતરણ કુસાન ના આધાર , નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯મા ંએ પેનના પ૨વાના િવ તાર માટ ઉજૉ સ ં લુન 

નીચનેા કો ટક મા ંબતા યા ં માણે છે. 
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ટબલ ૧-૧૦: નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯ માટ દા ત ઉજૉ સં લુન  

િવગતો MYT આદશમા ંમ ં ૂર ધુારલ દા ત 

વીજળ  વેચાણ (એકમ) ૧,૧૧,૬૯,૬૭૦ ૧,રર,૭૮,૫૧૪ 

િવતરણ કુસાન (%) ૨.૪૭% ૨.૪૭% 

િવતરણ કુસાન (એકમ) ર,૮ર,૮૭૮ ૩,૧૦,૯૬૦ 

ઉજૉ મેળવવી (એકમ) ૧,૧૪,૫ર,૫૪૮ ૧,ર૫,૮૯,૪૭૪ 

 
વીજ ખર દ  

ુલ વેચાણ, િવતરણ કુસાન અન ેવીજ માગં અ સુાર, નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯ માટ MGVCLમાથંી  એ પેનની દા ત વીજ 

ખર દ કમત નીચેના કો ટક મા ંબતા યા ં માણે છે. 

ટબલ ૧-૧૧: નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯ માટ ધુારલ દા ત વીજ ખર દ કમત 

િવગતો MYT આદશમા ંમં ૂર ધુારલ દા ત 

વીજ ખર દ  (એકમ) ૧,૧૪,૫ર,૫૪૮ ૧,ર૫,૮૯,૪૭૪ 

વીજ ખર દ કમત (  લાખ) ૮૪ર.૯૧ ૯ર૬.૫૯ 

એકમ દ ઠ ખચ ૅ( /એકમ ) ૭.૩૬ ૭.૩૬ 

 

MGVCL ના ુકમ અર  ન ં૧૬ર૪/ર૦૧૬ તાર ખ ૩૧.૦૩.ર૦૧૭ અન ેMYT આદશમા ંએ પેનની અર  ન ં૧૬૩૮/ર૦૧૭મા ં

માનનીય કિમશને મં ુર કરલ સરખો એકમ દ ઠ ખચૅ જોતા ં તે ન ધ ુ ં જોઈએ ક એ પને MGVCL ના ૄ ુ કમા ં કોઈ વધારો 

યાનમા ં લેતી નથી. તેથી એ પેન માનનીય કિમશન ે મ ં ુર કરલ કંટો્લ િપ રયડ માટની દા ત વીજ ખર દ કમત જુબ  

નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯ માટ MGVCL ના વીજ ખર દ  નો એકમ દ ઠ દર .૭.૩૬ યાનમા ંલ ેછે. 

કામગીર  અને ળવણી ખચ ૅ
 એ પેને નાણાક ય વષ ૨૦૧૬ -૧૭ ના વા તિવક કામગીર  અને ળવણી ખચન ેવધાર ને નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯ માટ કામગીર  

અને ળવણી ખચનો દાજ ૂ ો છે,  વષ ૨૦૧૬-૧૭ માટ ુ-અ૫ -અપ સમય ેદાવો કરતો હતો, મા ંબે વષમા ં૫.૭૨ ટકાનો 

વધારો થયો છે .૫.૭૨   %નો ઉ તીક પ રબળ, ઇઆરસી MYT ર લેુશ સ, ર૦૧૬મા ંદશાવવામા ંઆ યો છે. 

ટબલ ૧-૧૨: નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯ માટ ધુારલ કામગીર  અને ળવણી ખચ કમત (  લાખ) 

િવગતો MYT આદશમા ંમ ં ૂર ધુારલ દા ત 

કામગીર  અને ળવણી ખચ ૪૦.૦૬ ૪૬.૫૫ 
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ડૂ  સબિંધત ખચ ૅ

એ પેન સમ  GFA ક ઝ મુર યોગદાન ની મદદ સાથે બનાવવામા ંઆવી છે  અન ેનાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯ માટ કોઇ ડુ  રોકાણ 

ની ક પના કરવામા ંઆવેલ નથી. એ પનેે  નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯ માટ અવ ૂ યન, લોન ઉપર યાજ અન ે ઇ વટ  ર ટન 

દા લ નથી. 

 

આવક વેરો 

વ મુા ંનાણાક ય વષ ૨૦૧૬-૧૭ મા ંMAT િનયમ જુબ પણ કોઈ આવકવેરો કુવણી પા  ન હતો,  નાણાક ય વષ ૨૦૧૬-૧૭ના 

એ પેનના એહવાલમા ંથયેલ કુસાન તર ક દખાય છે.. તેથી એ પેન નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯ માટ કોઇ  કામચલાઉ આવકવેરો 

યાનમા ંલીધો નથી. કદાચ નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯ દર યાન ખરખર આવકવેરો કુવામા ંઆવશે તો તેનો ુ-અપ સમયે દાવો 

કરવામા ંઆવશે. 

કાયૅકાર  ડૂ  પર ુ ં યાજ 

નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯ માટ કાયકાર  ડૂ  પરના યાજની ગણતર  માટના યાજનો દર ૧ એિ લ, ર૦૧૭ ના રોજ એક વષની 

એસબીઆઇ એમસીએલઆર તર ક ગણવામા ંઆ યો છે, એટલે ક, ૮%, વ ા ર૫૦ બેિસસ પો ટ, એઆરસી MYT ર લુેશ સ, 

૨૦૧૬ મા ં થમ ધુારા માણે  .આમ , આઇઓડ સુી માટ યાજદરનો અસરકારક દર ૧૦.૫૦  %થાય છે.  

નીચનેા કો ટક મા ંબતા યા ં માણે કાયૅકાર  ડૂ  પર ુ ં યાજ ઈઆરસી (મ ટ  યર ટ રફ) ર લેુશ સ, ર૦૧૬ , ૪૦.૫ જુબ 

ગણવામા ંઆવેલ છે. 

ટબલ ૧-૧૩: નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯ માટ ધુારલ કાયૅકાર  ડૂ  પર ુ ં યાજ (  લાખ) 
િવગતો MYT આદશમા ંમ ં ૂર ધુારલ દા ત 

કાયૅકાર  ડૂ  પર ુ ં યાજ ૭.૮પ ૮.૪પ 

 

બન- ૄ ુ ક આવક 

એ પેન નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯ માટ િુવધા ળવણી ની આવક બન- ૄ ુ ક આવક તર ક દાજ કર છે ક  નાણાક ય વષ 

ર૦૧૬-૧૭ની વા તિવક આવકના તર પર જ છે. નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯ માટ ુલ દા ત આવક નીચેના કો ટક મા ંબતા યા ં

માણે છે. 

ટબલ ૧-૧૪:: નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯ માટ બન- ૄ ુ ક આવક (  લાખ) 

િવગતો MYT આદશમા ંમ ં ૂર ધુારલ દા ત 

બન- ૄ ુ ક આવક પ૮.૦૬ ૬૧.૯૬ 

 

એકંદર મહ લૂ જ રયાત સારાશં ( ARR ) 

ઉપર એકંદર મહ લૂ જ રયાત ના ઘટકોની ચચાઓ પર આધા રત, નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯ માટ એકંદર મહ લૂ જ રયાત  

નીચનેા કો ટક આપવામા ંઆવે છે. 
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ટબલ ૧-૧પ:: નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯ માટ દા ત એકંદર મહ લૂ જ રયાત (  લાખ) 

િવગતો MYT આદશમા ંમ ં ૂર ધુારલ દા ત 

ઊ  ખર દ  ખચ ૮૪૨.૯૧ ૯૬૨.૫૯ 

કામગીર  અને ળવણી ખચ ૪૦.૦૬ ૪૬.૫૫ 

ઘસારો - - 

લાબંા ગાળા ના ડૂ  પર ુ ં યાજ - - 

કાયૅકાર  ડૂ  પર ુ ં યાજ ૭.૮૫ ૮.૪૫ 

આવક વેરો - - 

ુલ આવક ખચ ૮૯૦.૮૨ ૯૮૧..પ૯ 

ઈકિવટ  પર વળતર - - 

બાદ: નોન ટ રફ આવક પ૮.૦૬ ૬૧.૯૬ 

એકંદર મહ લૂ જ રયાત ૮૩૨.૭૬ ૯૧૯.૬૩ 

 

આવક ગેપ / સર લસ: 

નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯ માટ દા જત એકંદર મહ લૂ જ રયાત અને હાલના ટ રફમા ંઅપે ત આવક પર આધા રત, નાણાક ય 

વષ ર૦૧૮-૧૯ માટ દા જત આવક ગેપ / )બાક  રહલી િસલક (નીચે કો ટકમા ંદશાવવામા ંઆવી છે:  

ટબલ ૧-૧૬:: નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯ માટ રવ  ુગેપ / (બાક  રહલી િસલક) (.  લાખ) 

િવગતો નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯ 

નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯ માટ એકંદર મહ લૂ જ રયાત      ૯૧૯.૬૩ 

વધારો: આવક ગેપ નાણાક ય વષ ર૦૧૬-૧૭ ૦.૦૧ 

ચો ખી એકંદર મહ લૂ જ રયાત ૯૧૯.૬૪ 

વેચાણ માથંી  આવક ૮૮૦.૦૭ 

Revenue Gap/(Surplus) આવક ગેપ / (સર લસ) ૩૯.૫૭ 

 

ૂચત ૄ ુ ક 

એ પેનની SEZ િવકાસ કરવાની યા હ ુ  પણ ચા  ુછે, અન ેએ પેન માનનીય પચંને નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯ માટ રુવઠાના 

MGVCL િવ તારમા ં ાહકોની લાગતાવળગતા ણેી માટ લા  ુરહશે ત ેજ ટ રફ ખાત ેસઝે િવ તારમા ં ાહકોના ચા  ચા  ુરાખવા 

િવનતંી કર છે. એવી અપે ા રાખવામા ંઆવે છે ક એ પેન માટ મં ૂર કરલ ટ રફ વધારો, એમ વીસીએલ ટ રફ ારા સીએ લગ 

ટ રફ હોવાને કારણે નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯ માટનો રવ  ુગપે  ૩૯.૫૭ લાખ બધા / મોટાભાગના નુઃ ા ત કરવા માટ સમથ 

હશ.ે  

તાર વેપાર અને રુવઠાના વેપાર વ ચ ેઅલગતા 

ઈઆરસી (મ ટ  યર ટ રફ) ર લેુશ સ, ર૦૧૬ , ૮૭.૧મા ંદશૉવેલ ફાળવણી મે ્કસ જુબ એ પેન િવતરણ તાર વપેાર અને 

ટક રુવઠા વેપાર ના નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯ માટ ધુારલ એકંદર મહ લૂ જ રયાત અલગ- અલગ કરલ છે. 
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ૂચત હ લગ ખચ 

માનવીય કિમશન ારા ર૦૧૭ ના કસ ન ં.૧૬૩૮મા ં 30 મી ૂન , ૨૦૧૭ ના રોજ MYT ઓડરમા ંઅપનાવાયેલા અ ભગમ જુબ 
એચટ  અન ેએલટ  વો ટજ વ ચે અલગ તારવવામા ંઆવેલી વાયર બઝનસેની એઆરઆરની ગણતર  કરવામા ંઆવી નથી . 
તદ સુાર, ૂચત હ લગ ખચ ની ગણતર  નીચે કો ટકમા ંદશા યા જુબ કરવામા ંઆવે છે: 
 

ટબલ 1-17: નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯ માટ ૂચત હ લગ ખચ ૧૧ ક.વી એ ( પૈસા પ૨ એકમ ) 

િવગતો એકમો ૨કમ 

વાયર બઝનેસ ની એઆરઆર  લાખ મા ં ૨૦.૧૭ 

ઊ  િનવેશ ૧૧ ક.વી એ   લાખ એકમ ૧૨પ.૮૯ 

હ લગ ખચ ૧૧ ક.વી એ પૈસા પ૨ એકમ ૧૬.૦૨ 

ૂચત હ લગ ખચ ૧૧ ક.વી એ 

 
પૈસા પ૨ એકમ ૧૬.૦૦ 

વ મુા,ં ઉપરો ત ૂચત હ લગ ચા સ ઉપરાતં, ઓપન એ સસે ાહકોને પણ ૨.૪૭  %િવતરણ કુશાન સહન કર ુ ંપડશે . 

ૂચત ોસ સબિસડ  સરચા  

મ ક CSS હાલના ટ રફ પર આધા રત નકારા મક હોઇ શક છે, નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯ માટ ઓપન એ સેસ ાહકો માટ કોઈ 

CSS તાિવત નથી  .જો સી.એસ.એ સ નાણાક ય વષ ર૦૧૮-૧૯ માટ માનનીય કિમશન ારા મં ૂર કરાયેલી ટ રફ પર આધા રત 

પો ઝ ટવ હોય તો તે ઓપન એ સેસ ાહકો માટ લા  ુપડશ.ે 
 

ાથનાઓ 

ઉપરો ત હક કતો અને સજંોગો જોતા,ં એ પેન માનનીય પચંને ાથના કર છે: 

 
૧) નાણાક ય વષ ૨૦૧૬-૧૭ ુ-અ૫, નાણાક ય વષ ૨૦૧૮-૧૯ માટ ધુારલી ુલ આવક જ રયાત અન ેનાણાક ય વષ ૨૦૧૮-૧૯ 

માટ ટ રફ ની મં ૂર  માટ િપટ શન વીકારવી. 
 
ર) એ પેન નાણાક ય વષ ૨૦૧૮-૧૯ માટ રુવઠાના MGVCL િવ તારમા ં ાહકોની લાગતાવળગતા ેણી માટ લા  ુ રહશે ત ે જ 

હ લ ગ ચા  સેઝ િવ તારમા ં ાહકોને ચા  કરવા ુ ંચા  ુરાખવાની મં ૂર  આપો. 
 
૩) એ પેન નાણાક ય વષ ૨૦૧૮-૧૯ માટ રુવઠાના MGVCL િવ તારમા ં ાહકોની લાગતાવળગતા ણેી માટ લા  ુરહશે ત ેજ ટક 

ટ રફ સેઝ િવ તારમા ં ાહકો ચા  કરવા ુ ંચા  ુરાખવાની મં ૂર  આપો. 
 
૪) કોઈપણ અ ણતા ઓિમશન / લૂો / ખામીઓ અન ે / / ફરફાર ઉમેરો સશંોિધત / આ ફાઈ લગ બદલવા અને ભિવ ય ના તાર ખ 

જ ર પડ  શક, મ આગળ સબિમશ સ બનાવવા માટ એ પેનન ેપરવાનગી. 
 
૫) આ માનનીય પચેં હાલના કસની હક કતો ને યો ય એવા ુકમો પસાર કરો. 
_____________________________________________________________________________________________ 
ખાસ ન ધ : ઉપરો ત જુરાતી અ વુાદ ગૅ્  પરથી કરવામા ંઆવેલ છે અને તે સમજવા રૂતો છે.  િવવાદ ના ક સામા ં ળુ 

ગ્ૅ મા ંલખાયે ુ ંઅથૅઘટન મા ય રહશે    .  
 


