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ઉત્તર ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 

કેસ નં. ૨૧૬૫/૨૦૨૨ નંુ સંક્ષિપ્ત ક્ષવવરણ  

૧. પ્રસ્તાવના : 

ઉત્તર ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ, રજી. & કોપોરટે ઓફીસ, વવસનગર રોડ, મહેસાણા એ વીજ વવતરણ 

કંપની છે અન ેભૂતપૂવવ ગજુરાત વવદુ્યત બોડવનું પુનઃગઠનના ભાગરૂપે અવતતત્વમાં આવેલ છે. 

ઉત્તર ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ(યુજીવીસીએલ) એ ગજુરાતના ઉત્તર વવભાગમાં વીજ વવતરણ કરતી 

કંપની છે.કંપની એ તેના વ્યવસાવયક પ્રારંભનું પ્રમાણપત્ર ૧૫મી ઓક્ટોબર ૨૦૦૩ નાં રોજ મળેવેલ 

છે.જયાર ેકંપની એ તેની વાવણવજયક કામગીરી ૧ એવપ્રલ ૨૦૦૫ નાં રોજ ચાલુ કરલે છે. 

ગજુરાત વવદુ્યત વનયંત્રક આયોગ (બહુવર્ષીય ટેરીફ માળખું) જાહેરનામું-૨૦૧૬, અંતગવત નામદાર આયોગ 

દ્વારા વખતોવખત આપવામાં આવેલ માગવદર્વન & વદર્ા સુચનો અન ેવીજ અવિવનયમ ૨૦૦૩ ના ંભાગ 

૭(કલમ ૬૧ થી ૬૪) ની જોગવાઈઓ ને અનુસરતા ઉત્તર ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ, રજી. & કોપોરટે 

ઓફીસ, વવસનગર રોડ, મહેસાણા દ્વારા કેસ નં. ૨૧૬૫/૨૦૨૨ થી નામદાર ગજુરાત વવિુત વનયંત્રક 

આયોગ સમક્ષ વર્ષવ ૨૦૨૧-૨૨ ની ખરાઈ (ટુ-અપ) તમેજ વર્ષવ ૨૦૨૩-૨૪ માટે વાવર્ષવક રાજતવની જરૂરીયાત 

અન ેવીજદર નક્કી કરવા માટે દરખાતત કરલે છે. 

દરખાતત નં. ૨૧૬૫/૨૦૨૨ ની સવંક્ષપ્ત સૂવચ નીચ ેમજુબ છે: 

૨. વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ ના ખરાઈ (ટુ-અપ) ની ક્ષવગત 

(ક) ગ્રાહકોની કક્ષા મજુબ મજુંર થયેલ અન ેખરખેર થયેલ વેચાણ (મી. યુવનટ્સ) 

ગ્રાહકોની કક્ષા 

વીજળીનુ ંવેચાણ વર્ષવ ૨૦૨૦-૨૧ 

(વમવલયન યુવનટ્સમાં) 

મજુંર થયેલ ખરખેર થયેલ 

હળવા દબાણના ંગ્રાહકો 

રહેણાક (આર.જી.પી.) ૨૮૧૪.૬૦ ૨૬૯૮.૭૧ 

જી.એલ.પી. ૧૨૫.૭૧ ૧૦૩.૨૪ 

હળવા દબાણના વાવણજ્ય તથા ઔદ્યોવગક (એન.આર.જી.પી. 

& એલ.ટી.એમ.ડી.) 
૨૩૭૪.૭૩ ૨૨૩૫.૬ 

વારીગૃહો ૯૫૦.૨૦ ૮૯૬.૩૩ 

ખેતીવાડી ૧૦૧૪૩.૦૮ ૧૦૦૯૭.૮૭ 

ર્ેરી દીવાબત્તી  - - 

હળવા દબાણના કુલ ૧૬૪૦૮.૩૨ ૧૬૦૩૧.૭૫ 

ભાર ેદબાણના ંગ્રાહકો 

ભાર ેદબાણના ઔદ્યોવગક ૮૨૧૫.૯૧ ૯૨૩૩.૨૬ 

રલે્વે ટરેકર્ન - - 

ભાર ેદબાણ કુલ ૮૨૧૫.૯૧ ૯૨૩૩.૨૬ 

કુલ ૨૪૬૨૪.૨૩ ૨૫૨૬૫.૦૧ 
 

(ખ) વર્ષવ ૨૦૨૧-૨૨ માટે ખરખેર થયેલ વીજ વવતરણ નુકર્ાની 

વવગત મજુંર થયેલ ખરખેર થયેલ 

વીજ વવતરણ નુકર્ાની ૯.૦૦% ૬.૧૪% 

 

(ગ) વર્ષવ ૨૦૨૧-૨૨ માટે મજુંર થયેલ તેમજ ખરખેર ઉજાવની જરૂરીયાત અન ેતેની સમતુલા નીચેના કોષ્ટક 

મજુબ છે. 
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વવગત એકમ મજુંર થયેલ ખરખેર થયેલ 

વવજળીનું વેચાણ વમવલયન યુવનટ્સ ૨૪૬૨૪.૨૩ ૨૫૨૬૫.૦૧ 

વવતરણ ખાદ્ય 
વમવલયન યુવનટ્સ ૨૪૩૫.૩૬ ૧૬૫૧.૪૩ 

% ૯.૦૦% ૬.૧૪% 

વવજળીની જરૂરીયાત વમવલયન યુવનટ્સ ૨૭૦૫૯.૫૯ ૨૬૯૧૬.૪૪ 

બાદ-તથાવનક વવજળી 

ખરીદ 
વમવલયન યુવનટ્સ - ૧૩૫.૧૮ 

વવજળી ખરીદ (ટી&ડી 

પેરીફેરી પર) 
વમવલયન યુવનટ્સ ૨૭૦૫૯.૫૯ ૨૬૭૮૧.૨૬ 

પ્રવહન ખાદ્ય 
વમવલયન યુવનટ્સ ૧૦૪૬.૮૨ ૧૦૦૧.૩૭ 

% ૩.૭૨% ૩.૬૦% 

કુલ વવજળીની 

જરૂરીયાત (પવરવહન 

ખાદ્ય સાથે) 

વમવલયન યુવનટ્સ ૨૮૧૦૬.૪૧ ૨૭૭૮૨.૬૩ 

કેન્દ્રીય એકવત્રત ખાદ્ય વમવલયન યુવનટ્સ ૩૩૦.૧૮ ૬૦૯.૮૩ 

ઉમેરો-તથાવનક વવજળી 

ખરીદ 
વમવલયન યુવનટ્સ - ૧૩૫.૧૮ 

કુલ વવજળીની 

જરૂરીયાત 
વમવલયન યુવનટ્સ ૨૮૪૩૬.૫૯ ૨૮૫૨૭.૬૪ 

 

 

(ઘ) વર્ષવ ૨૦૨૧-૨૨ માટે થયેલ મૂડીગત ખચવ 

(રૂ. કરોડમા)ં 

અ.નં. મૂડીગત ખચાવઓ મજુંર થયેલ ખરખેર થયેલ 

ક વવતરણની યોજનાઓ   

 સામાન્દ્ય વવકાસની યોજનાઓ ૨૮૨ ૩૬૭.૧૯ 

 માળખાકીય વવકાસની યોજનાઓ ૫૫ ૫૨.૧૯ 
 અંડર ગ્રાઉન્દ્ડ કેબલ - - 

 પ્લાન લોડ મેનજેમેન્દ્ટ ટર ાન્દ્સફોમવર - - 

 અન્દ્ય(વીડીએસ) - ૦.૬૯ 

 કુલ ૩૩૭.૦૦ ૪૨૦.૦૭ 

ખ ગ્રામ્ય વવજળીકરણની યોજનાઓ   

 ટી.એ.એસ.પી.(કુવાઓ અને પેટાપરા) ૨૪.૮૨ ૨૪.૧૦ 

 વર્ડ્યુલ કાતટ સબ પ્લાન (કુવા) ૫.૨૭ ૧.૮૫ 
 વર્ડ્યુલ કાતટ સબ પ્લાન (લાઈટીગં) ૨.૪૨ ૧.૯૮ 

 જુપડપટ્ટીનું વીજળીકરણ ૭.૯૮ ૨.૯૯ 

 કુટીર જ્યોવત યોજના ૩.૦૦ ૧.૬૪ 

 ડાકવઝોન ૨૬૫.૨૦ ૯૮.૬૯ 

 સાગરખેડુ ૩.૦ ૧.૨૧ 
 સરદાર કૃવર્ષ જ્યોવત યોજના ૩૭.૦ ૧૩.૯૪ 

 એચ.વી.ડી.એસ. ૪.૫૦ ૪.૩૮ 
 ડીઆઈએસએસ ૧૭.૦ ૮.૮૫ 

 ખેતીવાડી નોમવલ (એસપીએ) ૭૪.૮૧ ૪૮.૨૧ 

 વકસાન સૂયોદય યોજના - ૦.૪૯ 
 કુવા (ફીડર વવભાજન) - ૦.૯૦ 

 સૂયવર્વિ વકસાન યોજના (પેનલ વસવાય) - ૦.૦૫ 
 કુલ ૪૪૪.૯૯ ૨૦૯.૨૮ 

ગ કેન્દ્ર સરકારની યોજનાઓ   

 આર.એ.પી.ડી.આર.પી.-એ - - 
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 આઈ.પી.ડી.એસ. - - 
 તકાડા-એ ૧.૦ - 

 તમાટવ  ગ્રીડ  ૩.૦ ૨.૩૨ 
 કુલ ૪.૦ ૨.૩૨ 

ઘ વબનઆયોજન યોજનાઓ    

 આર.ઈ.(તત્કાલ) - ૩.૪૧ 
 એ.જી.(એસપીએ) - - 

 ઉજાવ સંરક્ષણ  - ૩.૪૧ 

 કુલ - ૩.૪૧ 

ચ અન્દ્ય નવી યોજનાઓ   

 કોમ્પ્યુટરાઈજરે્ન - ૨.૯૩ 

 વસવવલ કામ અન ેનવી વબલ્ડીગં ૨૮.૪૫ ૮.૨૦ 

 જીઆઈએસ - - 

 અન્દ્ય યોજનાઓ(અવથિંગ) - - 

 અન્દ્ય સમારકામ/વસવવલ કામ ૧.૪૬ - 

 નવુ ંફવનવચર ૨.૦૯ ૦.૬૫ 

 ઔટોમવેટક ટેતટ બેન્દ્ચ અને ટેવતટંગ વાન   - ૦.૦૯ 

 ડીએસએમ - - 

 સોલાર પંપ ૧૮.૬૦ - 

 કુલ ૫૦.૬૦ ૧૧.૮૭ 
 કુલ મૂડીગત ખર્ાષઓ ૮૩૬.૫૯ ૬૪૬.૯૫ 
 

(ચ) વર્ષવ ૨૦૨૧-૨૨ માટે થયેલ મૂડીગત ખચવ અન ેનીિીયનની વવગત નીચેના કોષ્ટક મજુબ છે: 

(રૂ. કરોડમા)ં 

વવગત વર્ષવ ૨૦૨૧-૨૨(મજુંર થયેલ) વર્ષવ ૨૦૨૧-૨૨(ખરખેર થયેલ) 

મૂડીકરણ ૭૨૫.૦૦ ૬૪૦.૦૬ 

બાદ-ગ્રાહકોનો ફાળો  ૧૮૧.૭૧ ૨૧૨.૦૯ 

બાદ-અનુદાન ૯૫.૮૦ ૯૩.૫૦ 

બાકી મવૂડકરણ ૪૪૭.૪૯ ૩૩૪.૪૭ 

ઋણ@૭૦% ૩૧૩.૨૪ ૨૩૪.૧૩ 

તવવહતસો@૩૦% ૧૩૪.૨૫ ૧૦૦.૩૪ 
 

(છ) વર્ષવ ૨૦૨૧-૨૨ માટે મજુંર થયેલ અન ેખરખેર થયેલ ખચવ મજુબ વાવર્ષવક રાજ્સતવની જરૂવરયાત અન ે

તેનો તફાવત નીચેના કોષ્ટક મજુબ છે. 

(રૂ. કરોડમા)ં 

વવગત 
વર્ષવ ૨૦૨૧-૨૨ 

(મજુંર થયેલ) 

વર્ષવ ૨૦૨૧-૨૨ 

(ખરખેર થયેલ) 
તફાવત 

વીજળી ખરીદ ખચવ ૧૧૮૧૨.૪૯ ૧૪૦૭૦.૯૧ (૨૨૫૮.૪૨) 

સંચાલન & જાળવણીના 

ખચાવઓ  
૭૮૩.૫૦ ૯૧૨.૪૩ (૧૨૮.૯૪) 

ઘસારો ૪૦૦.૦૭ ૩૮૫.૨૬ 
               

૧૪.૮૧ 

વ્યાજ & નાણાંકીય 

ખચાવઓ  
૧૧૭.૬૮ ૧૦૫.૧૦ ૧૨.૫૮ 

ડૂબતા લ્હેણા માટેની 

જોગવાઈઓ 
૦.૩૧ ૧.૦૬ (૦.૭૫) 

ઈકવીટી પર વળતર  ૨૫૬.૩૪ ૨૫૧.૩૪ ૫.૦ 

આયકર માટેની ૧૬.૮૪ ૨૧.૨૫ (૪.૪૧) 
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જોગવાઈઓ 

કુલ ખર્ાષઓ  ૧૩૩૮૭.૨૨ ૧૫૭૪૭.૩૫ (૨૩૬૦.૧૩) 

બાદ:વીજ દર વસવાયની 

અન્દ્ય આવક 
૧૫૨.૮૪ ૧૯૬.૭૩ (૪૩.૮૯) 

એકક્ષિત મહેસુલી 

જરૂક્ષરયાતો  
૧૩૨૩૪.૩૮ ૧૫૫૫૦.૬૨ (૨૩૧૬.૨૪) 

 

(જ) અંકુવર્ત અન ેવબનઅંકુવર્ત બાબતોને લીિે વર્ષવ ૨૦૨૧-૨૨ માં થયેલ પુરાંત ખાદ્ય 

(રૂ. કરોડમા)ં 

વવગત 
વર્ષવ ૨૦૨૧-૨૨ 

(મજુંર થયેલ) 

વર્ષવ ૨૦૨૧-૨૨ 

(ખરખેર થયેલ) 

અંકુવર્ત 

પવરબળોને લીિે 

થયેલ 

પુરાત/(ખાદ્ય) 

વબનઅંકુવર્ત 

પવરબળોને લીિે 

થયેલ 

પુરાત/(ખાદ્ય) 

વીજળી ખરીદ ખચવ ૧૧૮૧૨.૪૯ ૧૪૦૭૦.૯૧ ૪૧૭.૯૩ (૨૬૭૬.૩૫) 

સંચાલન & 

જાળવણીના ખચાવઓ  
૭૮૩.૪૯ ૯૧૨.૪૩ ૪૦.૩૮ (૧૬૯.૩૨) 

ઘસારો ૪૦૦.૦૭ ૩૮૫.૨૬ - ૧૪.૮૧ 

વ્યાજ & નાણાંકીય 

ખચાવઓ  
૧૧૭.૬૮ ૧૦૫.૧૦ - ૧૨.૫૮ 

ડૂબતા લ્હેણા માટેની 

જોગવાઈઓ 
૦.૩૧ ૧.૦૬ (૦.૭૫) - 

ઈકવીટી પર વળતર  ૨૫૬.૩૪ ૨૫૧.૩૪ - ૫.૦૦ 

આયકર માટેની 

જોગવાઈઓ 
૧૬.૮૪ ૨૧.૨૫ - (૪.૪૧) 

ઉપરોક્ત કુલ  ૧૩૩૮૭.૨૨ ૧૫૭૪૭.૩૫ ૪૫૭.૫૫ (૨૮૧૭.૬૮) 

બાદ:વીજ દર 

વસવાયની અન્દ્ય આવક 
૧૫૨.૮૪ ૧૯૬.૭૩ - (૪૩.૮૯) 

એકક્ષિત મહેસુલી 

જરૂક્ષરયાતો  
૧૩૨૩૪.૩૮ ૧૫૫૫૦.૬૨ ૪૫૭.૫૫ (૨૭૭૩.૮૦) 

 

(ઝ) વર્ષવ ૨૦૨૧-૨૨ માટે ખરખેર થયેલ આવકની વવગત 

(રૂ. કરોડમા)ં 

વવગત વર્ષવ ૨૦૨૧-૨૨(ખરખેર થયેલ) 

વીજળી વેચાણની મહેસુલી આવક ૧૩૬૫૧.૮૮ 

અન્દ્ય આવક(ગ્રાહક સબંિી) ૧૭૪.૪૧ 

કુલ આવક અનુદાનની આવક વસવાય ૧૩૮૨૬.૩૦ 

કૃવર્ષ અનુદાન ૫૪૫.૧૩ 

કુલ આવક અનુદાનની આવક સાથે ૧૪૩૭૧.૪૨ 
 

(ટ) વર્ષવ ૨૦૨૧-૨૨ માટેની રાજ્સતવની ખાદ્યની ગણતરી 

             (રૂ. કરોડમા)ં 

વર્ષવ ૨૦૨૧-૨૨ ની એકવત્રત રાજ્સતવની જરૂરીયાત (મજુંર થયેલ) ૧૩૨૩૪.૩૮ 

બાદ: વર્ષવ ૨૦૧૯-૨૦ ની ખાદ્ય/(પરુાંત) ૪૫૦.૦૨ 

બાદ:વબનઅંકુવર્ત પવરબળને લીિે થયેલ પુરાતં/(ખાદ્ય) ગ્રાહક પાસેથી 

વસુલવા સબબ  
(૨૭૭૩.૭૯) 

બાદ:અંકુવર્ત પવરબળને લીિે થયેલ પુરાંત/(ખાદ્ય) ગ્રાહક પાસેથી વસુલવા ૧૫૨.૫૨ 
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સબબ {૧/૩ થયેલ પુરાંત/(ખાદ્ય)ના} 

વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ ની સુધારલે એકક્ષિત રાજ્સસ્વની જરૂરીયાત  ૧૫૪૦૫.૬૪ 

વીજળી વેચાણની મહેસુલી આવક  ૧૩૬૫૧.૮૮ 

અન્દ્ય આવક (ગ્રાહક સબંિી) ૧૭૪.૪૧ 

કૃવર્ષ અનુદાન  ૫૪૫.૧૩ 

જીયુવીએનએલના નફા ની ફાળવણી ૧૬.૬૧ 

કુલ આવક  ૧૪૩૮૮.૦૩ 

અંકુક્ષિત અને ક્ષબનઅંકુક્ષિત પક્ષરબળને થયેલ પુરાંત/(ખાદ્ય)ને ધ્યાનમા ં

લઇ સુધારલે ખાદ્ય  
(૧૦૧૭.૬૦) 

 

૩. વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે વાક્ષર્ષક રાજસ્વની જરૂરીયાત અને વીજદર માટેની દરખાસ્ત  

(ક) વર્ષવ ૨૦૨૩-૨૪ માટે વાવર્ષવક રાજ્સતવની વવગત: 

વર્ષવ ૨૦૨૩-૨૪ માટે અંદાજીત વાવર્ષવક રાજતવની નીચે મજુબ છે. 

(રૂ. કરોડમા)ં 

વવગત ૨૦૨૩-૨૪ (અંદાજીત) 

કુલ વવજળી ખરીદ ખચવ  ૧૫૩૮૬.૬૨ 

સંચાલન અન ેનીભાવાના ખચાવઓ  ૯૩૩.૮૨ 

       કમવચારી અંગે લાભ/ખચવ  ૭૬૭.૫૪ 

       સમારકામ અન ેવનભાવ ખચવ  ૧૦૨.૬૦ 

       વહીવટી અન ેસામાન્દ્ય ખચાવઓ  ૧૨૪.૫૧ 

આરડીએસએસ મીટરીગં ખચાવ ૫૮.૧૪ 

બાદ: અન્દ્ય ખચાવઓનું મૂડીકરણ  (૧૧૮.૯૭) 

ઘસારો ૪૪૦.૯૫ 

નાણાકીય ચાજવ અને લોન ઉપરનું વ્યાજ  ૯૬.૦૦ 

ડૂબતા લ્હેણાં માટેની જોગવાઈઓ  ૧.૦૬ 

ઉપરોિ કુલ ૧૬૮૫૮.૪૫ 

રીટનવ ઓન ઇવિટી  ૨૮૩.૮૭ 

કર માટેની જોગવાઈઓ  ૨૧.૨૫ 

કુલ ખચાવઓ ૧૭૧૬૩.૫૬ 

બાદ: વીજ દર વસવાયની આવક  ૧૯૪.૨૩ 

એકવત્રત મહેસુલી જરૂવરયાતો  ૧૬૯૬૯.૩૪ 
 

(ખ)  વર્ષવ ૨૦૨૩-૨૪ માટે વવવવિ કક્ષાના ગ્રાહકો માટે અંદાવજત થયેલ વીજવેચાણ  

ગ્રાહકોની કક્ષા અંદાજીત વીજ વેચાણ ( વમવલયન યુવનટસમાં ) 

હળવા દબાણના   

   રહેણાંક ( આરજીપી ) ૩૦૪૧ 

   જીએલપી ૧૧૪ 

   એનઆરજીપી અને એલટીએમડી ૨૪૬૧ 

   વાવરગૃહો ૧૦૧૪ 

   ખેતીવાડી ૧૦૬૪૧ 

ઇવી ચાવજિંગ હણવા દબાણ ૮ 

ભાર ેદબાણ ૧૦૧૮૦ 

ઇવી ચાવજિંગ ભાર ેદબાણ ૫ 

કુલ ૨૭૪૬૪ 
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(ગ) વર્ષવ ૨૦૨3-૨4 માટે અંદાજીત આવક 

વર્ષવ ૨૦૨3-૨4 માટે ગણતરીમાં લીિેલ વીજવેચાણ અન ેહયાત વીજ દર ેવીજવેચાણ થકી થતી આવક રૂા 

9809.96કરોડ થવા જાય છે . વવવવિ કક્ષાના ગ્રાહકો માટે વર્ષવ ૨૦૨3-૨૪ દરમ્યાન થનારી આવક નીચ ે

મજુબ છે 

ગ્રાહકોની કક્ષા વર્ષવ ર૦૨૩-૨૪ માટે થનાર આવક(રૂ. કરોડમાં) 

હળવા દબાણના   

   રહેણાંક ( આરજીપી ) ૧૩૪૦.૨૬ 

   જીએલપી ૪૮.૩૧ 

   એનઆરજીપી અને એલટીએમડી ૧૪૨૭.૪૧ 

   વાવરગૃહો ૩૭૨.૪૭ 

   ખેતીવાડી ૧૨૯૨.૫૯ 

ઇવી ચાવજિંગ હણવા દબાણ ૩.૪૮ 

ભાર ેદબાણ ૫૩૨૩.૫૭ 

ઇવી ચાવજિંગ ભાર ેદબાણ ૧.૮૭ 

કુલ ૯૮૦૯.૯૬ 

 

(ઘ) વર્ષવ ર૦૨૩-૨૪ માટે બળતણ અને વીજ ખરીદીના વિારાના સરભર કરવા માટે ૨૬૦ પૈસા પ્રવત યુવનટ 

ગણતરીમાં લેતા આવક નીચ ેમજુબ થવા જાય છે: 

 

વવગત  

બળતણ અન ે વીજ ખરીદીના ભાવવિારાના 

સરભર પેટે રૂવપયા/ પ્રવત યુવનટ  

૨.૬૦ 

વવજવેચાણ (MU) ૨૭૪૬૩.૫૧ 

બળતણ અન ે વીજ ખરીદીના ભાવવિારાના 

સરભર પેટે વસુલી (રૂ.કરોડમાં) 

૭૧૪૦.૫૧ 

 

(ચ) વર્ષવ ૨૦૨૩-૨૪ માટે ગ્રાહક સંબવિત અન્દ્ય આવક તથા ખેતીવાડી સબસીડીની આવક મજુબ 

ગણતરીમાં લેતા વર્ષવ ૨૦૨૩-૨૪ ની હયાત વીજદર ેઆવક નીચ ેમજુબ થવા જાય છે: 

વવગત  વર્ષવ ૨૦૨૩-૨૪ (રૂ. કરોડમાં) 

વવજળી વેચાણની મહેસુલી આવક (હયાત વીજ 

દર)ે 

૯૮૦૯.૯૬ 

વીજ ખરીદીને સરભર કરતી વસૂલી ૨૬૦ પૈસા પ્રવત 

યુવનટ  

૭૧૪૦.૫૧ 

ગ્રાહક સબંિી બીજી આવક  ૧૭૪.૪૧ 

ખેતી અનુદાનની આવક  ૫૪૫.૪૬ 

કુલ  ૧૭૬૭૦.૩૫ 
  

(છ) વર્ષવ ૨૦૨૩-૨૪ માટે અંદાવજત મહેસુલી ખાદ્ય: 

ઉપરોિ િોરણે ગણતરીમાં લેતા વર્ષવ ૨૦૨૩-૨૪ માટે હયાત વીજ દર ેઅંદાજલે ખાદ્ય નીચ ેમજુબ છે: 

વવગત વર્ષવ ૨૦૨૩-૨૪ માટે અંદાજલે (રૂ.કરોડમાં) 

વાવર્ષવક રાજ્સતવની જરૂવરયાત  ૧૬૯૬૯.૩૪ 

૭માં પગાર પંચના ચુકવણી પુનરાવતવન પેટે ની વર્ષવ 

૨૦૨૦-૨૧ વબનઅંકુવર્ત પવરબળોને લીિે ઉદભવલે દાવા 

ની રકમ  

૬.૩૩ 
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બાદ-વર્ષવ ૨૦૨૧-૨૨ ની ખરાઈ પચ્યાત પવરણમતો વિારો   (૧૦૧૭.૬૦) 

કુલ વાવર્ષવક રાજતવની જરૂરીયાત  ૧૭૯૯૩.૨૭ 

હયાત દર ેવવજવેચાણની આવક  ૯૮૦૯.૯૬ 

બળતણ અન ે વીજ ખરીદીના ભાવવિારાના સરભર પેટે 

૨૬૦ પૈસા પ્રવત યુવનટ ના દર ેવસૂલી  

૭૧૪૦.૫૧ 

ગ્રાહક સંબવિત અન્દ્ય આવક  ૧૭૪.૪૧ 

ખેતી અનુદાનની આવક  ૫૪૫.૪૬ 

કુલ આવક (અનુદાનની આવક સાથે) ૧૭૬૭૦.૩૫ 

ખાદ્ય/(પુરાંત) (૩૨૨.૯૩) 
 

(જ) વીજદરની દરખાતત : કંપની દ્વારા બહવવર્ષવય વીજદર વનયમનો હેઠળ નાણાંકીય વર્ષવ ૨૦૨૧-૨૨ 

માટેના ટૂ - અપ તથા વર્ષવ ૨૦૨૩-૨૪ ના વીજદર નક્કી કરવાની દરખાતત કરલે છે . વર્ષવ ૨૦૨૩-૨૪ માટે 

હયાત વીજદરમાં તમેજ ટૅવરફના માણખામા ંકોઇ ફેરફાર સૂચવેલ નથી 

 (ઠ) દરખાતતની નકલ મેળવવા માટે: 

ઉપરોિ દરખાતત ની નકલ મુખ્ય ઇજનેર ,ઉત્તર ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ, રજી. & કોપોરટે ઓફીસ, 

વવસનગર રોડ, મહેસાણાની વડી કચેરીમાંથી અથવા તો ઉત્તર ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડની વતુવળ 

કચેરીમાંથી અવિક મુખ્ય ઇજનેર/અવિક્ષક ઇજનેર પાસેથી  જરૂરી રકમ ભરપાઈ કરવાથી મળી ર્કર્.ે 

સંબવિત દતતાવજેો ખરીદવા માટે વકમત રૂ.૨૦૦/-પ્રવત નકલ નક્કી કરવામાં આવી છે. 

ટપાલની નકલ મેળવવા માટે નકલ દીઠ ટપાલ ખચવ પેટે રૂ.૫૦/-(રૂ.પચાસ પુરા)વિારાના સવહતની રકમ 

મનીઓડવર અથવા ડીમાન્દ્ડ ડર ાફ્ટથી ઉત્તર ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડના નામે મોકલવાનો રહેર્.ે 

ઉપરોિ દતતાવજેો કંપનીની વેબસાઈટ www.guvnl.com તથા www.ugvcl.com  ઉપરથી પણ મેળવી 

ર્કાર્ે. 

(ડ) સૂચનો/વાંિાઓ રજૂ કરવાની માગવદવર્વકા: 

ઉપરોિ બાબત ે ગજુરાત વવદુ્યત વનયંત્રક આયોગ (કાયવ સંચાલન અન ે વેપાર) જાહેરનામુ ં ૨૦૦૪ અન ે

ગજુરાત વવદુ્યત વનયંત્રક આયોગ (બહુવવર્ષવય ટેરીફ માળખું) જાહેરનામું -૨૦૧૬ ની જોગવાઈઓની રૂએ 

આથી સબંવિત વ્યવિઓ/સંતથાઓ વવગેર ે પાસેથી ઉપરોિ દરખાતત પરત્વે સૂચનો તથા વાંિાઓ 

મંગાવવામાં આવ ેછે.જ ેગજુરાત વવદુ્યત વનયંત્રક આયોગની કચેરીમાં સવચવશ્રી, ગજુરાત વવદુ્યત વનયંત્રક 

આયોગ,છઠો માળ, વગફ્ટ-૧, રોડ ૫-સી, જોન -૫, વગફ્ટ સીટી, ગાંિીનગર ૩૮૨ ૩૫૫ ને તારીખ 

૦૨.૦૨.૨૦૨૩ સુિીમાં પ્રમાવણત મુસદ્દા  પ્રમાણે સોગંદનામું કરીને પાંચ નકલમાં મોકલી આપવાના રહેર્ ે

તથા તેની એક નકલ નીચ ે સહી કરનારન ે પહોચતી કરવાની રહેર્.ેસૂચનો/વાંિાઓ નોંિાવનાર 

વ્યવિઓ/સંતથાઓ એ તમેની રજુઆતો સાથે સબંવિત પ્રમાણભૂત દતતાવજેો પણ રજુ કરવાના રહેર્.ે 

ખાસ નોધં: ઉપરોક્ત ગુજરાતી અનુવાદ અસલ અગં્રજેી પરથી કરવામા ંઆવેલ છે અને તે સમજવા 

પુરતો છે.ક્ષવવાદના ક્ષકસ્સામા ંમળૂ અગં્રજેીમા ંલખાયલે મસુદ્દાનંુ અથષઘટન માન્ય રહેિે. 

http://www.guvnl.com/
http://www.ugvcl.com/

