ભાવનગર એનર્જિ કં પની લિમિટે ડના ભાવનગર ખાતેના BECL ૨ x ૨૫૦ િે.વો.
ક્ષિતાના લિગ્નાઈટ આધારરત થિમિ પાવર પ્રોજેક્ટના મનયત ભાવ અંગે રજૂ
કરાયેિ અરજીનો સારાંશ
ભાવનગર એનર્જિ કંપની લિમિટેડ(BECL)એ ગુજરાત ઊર્જા મવકાસ મનગિ લિમિટેડ

(GUVNL)

ને વીજળી

વેચવા િાટેના મનયત ભાવ ૨૦૦૩ના વીજળી અમિમનયિની કિિ ૬૧, ૬૨, ૬૪ અને ૮૬ ની શરતો મુજબ
રાજ્ય આયોગ દ્વારા મવમનયમિત થાય છે . તદનુસાર

BECL

એ ગુજરાત વીજ મનયિન આયોગે બહાર

પાડેિ MYT -િલ્ટી ઈયર .ટેરીફ- એક કરતાં વધુ વર્ા િાટેના ભાવ નક્કી કરવા િાટેના ઢાંચા અંગેના
મવમનયિ,૨૦૧૧ મુજબ ૨૦૧૫-૧૬ અને ૨૦૧૬-૧૭ ના નાણાકીય વર્ા િાટેના ભાવ મનયત કરવા િાટે
નાિદાર આયોગ સિક્ષ અરજી નં. ૧૫૫૯/૨૦૧૬ રજૂ કરી છે .

BECL

ની અરજી નં. ૧૫૫૯/૨૦૧૬ ના િહત્તત્તવના , નોંિપાત્ર િક્ષણોનો સારાંશ નીચે કોષ્ટકિાં આપવાિાં

આવ્યો છે .
ક્રિ નં.

મવગત

એકિ

વર્ા ૨૦૧૫-૧૬

વર્ા ૨૦૧૬ -૧૭

(િારણા)

(િારણા)

૧

સ્થામપત ક્ષિતા

િે.વો.

૫૦૦.૦૦

૫૦૦.૦૦

૨

તા. ૩૧-૧૦-૨૦૧૫ સુિીિાં

રૂ. કરોડિાં

૪૧૨૪.૯૪

૪૮૨૩.૧૦

રૂ. / કક.વો. કિાક

૨.૦૫

૨.૧૫

થયેિ વાસ્તમવક મ ૂડીખચા
૩

એકિ દીઠ બદિાતુ ં રહેત ુ ં
ખચા

ુ ાનોનો સારાંશ અહીં નીચે આપવાિાં આવ્યો છે
ચાવીરૂપ અનિ

:

૧. યુમનટ-૧ તા. ૩૦ ર્જન્યુઆરી, ૨૦૧૬ ના રોજ અને યુમનટ-૨ તા. ૧૫ િાચા , ૨૦૧૬ ના રોજ શરૂ થશે.
૨. નાણાકીય વર્ા ૨૦૧૫-૧૬ િાટે

BECL

એ તા. ૩૧-૧૦-૨૦૧૫ સુિીિાં થયેિ મ ૂડીખચા મ ૂડીરોકાણ

િાટે રૂ. ૪૧૨૪.૯૪ કરોડ ગણયુ ં છે . કંપનીના કાન ૂની ઓકડટરે તે પ્રિાલણત કયુું છે .
૩. નાણાકીય વર્ા ૨૦૧૬ -૧૭ ના અંતે મ ૂડીરોકાણ કુિ અનુિામનત મ ૂડીખચા,વિારાના મ ૂડીરોકાણ
સકહત રૂ. ૪૮૨૩.૧૦ કરોડ છે .

૪. નાણાકીય વર્ા ૨૦૧૫-૧૬ ના અંતે મ ૂડીરોકાણનો ભંડોળ સ્રોત તા. ૩૧-૧૦-૨૦૧૫ સુિીિાં થયેિ
વાસ્તમવક ભંડોળ તરીકે ગણવાિાં આવ્યુ ં છે . નાણાકીય વર્ા ૨૦૧૬ -૧૭ ના અંતે મ ૂડીરોકાણનો ભંડોળ
સ્રોત કુિ દે વાની રકિ અને િેળવવા િારે િ કે મવચારે િ ઈક્વીટીના આિારે અંદાજવાિાં આવ્યો છે . નીચે
કોષ્ટકિાં તે દશાાવવાિાં આવ્યો છે :
નાણાંભડ
ં ોળનો સ્રોત (રૂ. કરોડિાં)
ુ ીિાં થયેિ
તા. ૩૧-૧૦-૨૦૧૫ સધ

ુ ીનો
તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ સધ

વાસ્તમવક ખચમ

અંદાજ

દે વ ુ ં

૨૮૯૬.૫૭

૩૬૦૦.૦૦

શેર મ ૂડી

૭૭૫.૬૩

૧૨૨૩.૧૦

િાંબા ગાળાની જવાબદારી

૨૫૮.૫૬

૦.૦૦

ૂ ા ગાળાની િોન
ટંક

૧૫૧.૦૦

૦.૦૦

િીરનાર િેણદાર

૭૨.૨૫

૦.૦૦

ચોખ્ખી વતાિાન જવાબદારી

- ૨૯.૦૭

૦.૦૦

કુ િ

૪૧૨૪.૯૪

૪૮૨૩.૧૦

સ્રોત

(િારે િ રકિ)

ભાવના ઘટકો
૧ ગુજરાત વીજ મનયિન આયોગ, ગાંિીનગરના

MYT -િલ્ટી ઈયર .ટેરીફ- એક કરતાં વધુ વર્ા િાટેના

ભાવ નક્કી કરવા અંગેના મવમનયિ,૨૦૧૧ ના મવમનયિ ૨૭.૨.૨ િાં PPA વીજ ખરીદી કરાર દ્વારા સંચાલિત
વીજ ઉત્તપાદન િથક િાટેના દર અંગે જણાવવાિાં આવ્યુ ં છે કે :
“ આ મવમનયિો અિિિાં આવ્યા ત્તયારે વીજ ખરીદી કરાર અથવા વીજ ઉત્તપાદક કંપની અને વીજળીનુ ં
મવતરણ કરવાનો પરવાનો િરાવતી કંપની વચ્ચે હાિના વીજ ઉત્તપાદન િથકિાંથી વીજ પુરવઠો િેળવવા
િાટે જે દર અિિિાં હતા તેને આયોગે િંજૂરી આપી નથી. અથવા તેિાં જણાવેિ દર આયોગે સ્વીકાયાા
નથી. અથવા તો કોઈ વીજ ખરીદી કરાર કે અન્ય કરાર હોય જ નહીં તેવા સંજોગોિાં આવી વીજ ઉત્તપાદક
કંપની દ્વારા આવી વીજ મવતરણનો પરવાનો િરાવતી કંપનીને આ મવમનયિો અિિિાં આવે તે તારીખથી
આયોગના િંજૂર થયેિ વીજ ખરીદી કરાર મુજબ વીજ ખરીદી કરવાની રહેશે.”

૨.

BECL

અને

GUVNL

વચ્ચે વીજ ખરીદી કરાર પર નવેમ્બર, ૨૦૧૦ િાં સહી-મસક્કા થયા. અિબત્ત,

નાિદાર આયોગે ૨૬-૦૬-૨૦૧૧ ના રોજ તેને િાન્યતા આપી. એટિે કે MYT -િલ્ટી ઈયર .ટેરીફ- એક
કરતાં વધુ વર્ા િાટેના ભાવ નક્કી કરવા િાટેના મવમનયિ ,૨૦૧૧ અિિિાં આવ્યા ત્તયારબાદ. આથી

BECL

અને

GUVNL

વચ્ચે વીજળીના લબિીંગ અને તેના દર જેવી બાબતો સકહત વીજળીના પુરવઠાની

બાબત નાિદાર આયોગ દ્વારા િંજૂર કરાયેિ વીજ ખરીદી કરાર મુજબ થાય તે જરૂરી છે .
૩. ઉક્ત વીજ ખરીદી કરારની કિિ ૫.૧.૩ મુજબ કિિ ૫.૨ િાં સંિમત આપવાિાં આવી છે તે મસવાય
તિાિ િાટે તે ગુજરાત વીજ મનયિન આયોગના વખતોવખત િાગુ પડવાપાત્ર ભાવ મનયિનની શરતો
અને મનયિોિાં સ્પષ્ટપણે જણાવ્યા મુજબના ઘટકોને અનુરૂપ હોવુ ં જોઈશે. ૨૦૧૫-૧૬ ના નાણાંકીય વર્ા
િાટે તે GERC ગુજરાત વીજ મનયિન આયોગના

MYT મવમનયિ ,૨૦૧૧ છે . સ ૂલચત દર – ભાવ BECL

ના ૫૦૦ િે.વો.ના ઉત્તપાદન િથક િાટે સિગ્રપણે છે . ગુજરાત વીજ મનયિન આયોગે આગાિી મનયિન
ગાળા ( ૨૦૧૬-૨૧) િાટે નવા MYT મવમનયિ કયાા નથી.
GERC ગુજરાત વીજ મનયિન આયોગના

BECL

પણ ૨૦૧૬-૧૭ ના નાણાકીય વર્ા િાટે

MYT મવમનયિ ,૨૦૧૧ મુજબ ભાવ-દર સ ૂચવી રહી છે .

ઘસારો
૪. ૨૦૧૫-૧૬ અને ૨૦૧૬-૧૭ ના નાણાકીય વર્ા િાટે પ્રોજેક્ટના સરે રાશ ઉઘડતા અને બંિ મ ૂડીરોકાણના
૫.૨૮% િેખે ઘસારાની ગણતરી કરવાિાં આવી છે .
૨૦૧૫-૧૬ અને ૨૦૧૬-૧૭ ના નાણાકીય વર્મ િાટે ઘસારો
મવગત

નાણાકીય વર્મ ૨૦૧૫-૧૬

નાણાકીય વર્મ ૨૦૧૬-૧૭

ઉઘડતો GFA

૪૮.૮૯

૪૧૨૪.૯૪

GFA િાં વિારો

૪૦૭૬.૦૫

૬૨૯.૬૨

બંિ GFA

૪૧૨૪.૯૪

૪૭૫૪.૫૬

સરે રાશ GFA

૨૦૮૬.૯૨

૪૪૩૯.૭૫

ઘસારાનો દર

૫.૨૮%

૫.૨૮%

લબન-િતપાત્ર ઘસારો

૧૧૦.૧૯

૨૩૪.૪૨

ઈક્વીટી પર વળતર ( RoE )
૫. તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૫ ના રોજ મુજબ કુિ ઈક્વીટી રૂ. ૪૧૨૪.૯૪ કરોડના કુિ પ્રોજેક્ટ ખચા સાિે
રૂ. ૭૭૫.૬૩ કરોડ છે . વર્ા ૨૦૧૬-૧૭ ના નાણાકીય વર્ાના અંતે રૂ. ૧૨૨૩.૧૦ કરોડ ઈક્વીટીનુ ં
મ ૂડીરોકાણ થશે તેવી િારણા છે .
૬. નાણાકીય વર્ા ૨૦૧૫-૧૬ ની શરૂઆતિાં વીજળી પ્રોજેક્ટોને મ ૂડી પ ૂરી પડાતી ન હોઈ ખુિતી- opening
ઈક્વીટી શ ૂન્ય હતી. ૨૦૧૫-૧૬ ના નાણાકીય વર્ાના અંતે ૩૧-૧૦-૨૦૧૫ ના રોજ મુજબ મ ૂડીરોકાણ
કરાયેિ ઈક્વીટીને ગણતરીિાં િેવાિાં આવી છે . રૂ. ૧૨૨૩.૧૦ કરોડની અનુિામનત ઈક્વીટીને નાણાકીય
વર્ા

૨૦૧૬-૧૭ ની બંિ- closing ઈક્વીટી તરીકે ગણવાિાં આવી છે . ગુજરાત વીજ મનયિન આયોગ,

ગાંિીનગરના

MYT -િલ્ટી ઈયર .ટેરીફ- એક કરતાં વધુ વર્ા િાટેના ભાવ નક્કી કરવા અંગેના મવમનયિ ,

૨૦૧૧ ના મવમનયિ ૩૮.૧ મુજબ ઈક્વીટીના વળતરની ગણતરી િાટે જે તે વર્ાિાં મ ૂડી ખચાના ઈક્વીટી
ભાગના ૫૦% રકિને ગણતરીિાં િેવાિાં આવી છે .

૨૦૧૫-૧૬ અને ૨૦૧૬-૧૭ ના નાણાકીય વર્મ િાટે ઈક્વીટી પર વળતર
વર્મ

૨૦૧૫-૧૬

૨૦૧૬-૧૭

યથાક્રિ ખુિતી opening

૦.૦૦

૭૭૫.૬૩

ઉિેરો

૭૭૫.૬૩

૪૪૭.૪૭

િાનક િોન

૦.૦૦

૦.૦૦

બંિ- closing ઈક્વીટી

૭૭૫.૬૩

૧૨૨૩.૧૦

ઈક્વીટી પર વળતરનો દર

૧૪.૦૦ %

૧૪.૦૦%

સરે રાશ ઈક્વીટી

૩૮૭.૮૨

૯૯૯.૩૭

ઈક્વીટી પર વળતર

૫૪.૨૯

૧૩૯.૯૧

ઈક્વીટી

િાંબા ગાળાની િોન પર વ્યાજ
૭. ૨૦૧૫-૧૬ ના નાણાકીય વર્ાની શરૂઆતિાં વ્યાજ-ખચાની ગણતરી કરવા િાટે િાંબા ગાળાની િોન
શ ૂન્ય રાખવાિાં આવી છે . ૨૦૧૫-૧૬ ના નાણાકીય વર્ાના અંતે બાકી રહેતી િોન િાટે તા. ૩૧-૧૦-૨૦૧૫
ના ઓકડટ કરાયેિ કેપેક્ષ capex

પત્રકિાં પ્રિાલણત કરાઈ હોય તે રકિને ગણતરીિાં િેવાિાં આવી

છે . અનુિામનત કુિ રૂ. ૩૬૦૦ કરોડના દે વાને ૨૦૧૬ -૧૭ ના નાણાકીય વર્ાના બંિ દે વા તરીકે ગણવાિાં
આવ્યુ ં છે .
૮. ગુજરાત વીજ મનયિન આયોગ, ગાંિીનગરના

MYT -િલ્ટી ઈયર .ટેરીફ- એક કરતાં વધુ વર્ા િાટેના

ભાવ નક્કી કરવા અંગેના મવમનયિ,૨૦૧૧ ના મવમનયિ ૩૯.૩ મુજબ જે તે વર્ા િાટે ભરપાઈની રકિ ,
િંજૂરી અથે રજૂ કરાયેિ ઘસારા ખચાની રકિને બરાબર જેટિી ગણવાિાં આવી છે . ગુજરાત વીજ
મનયિન આયોગ, ગાંિીનગરના

MYT -િલ્ટી ઈયર .ટેરીફ- એક કરતાં વધુ વર્ા િાટેના ભાવ નક્કી કરવા

અંગેના મવમનયિ,૨૦૧૧ ના મવમનયિ ૩૯.૫ મુજબ જે તે નાણાકીય વર્ાની શરૂઆતિાં વ્યાજનો જે
સરે રાશ દર અિિિાં હતો તે પ્રિાણે વેઈટેડ weighted સરે રાશ વ્યાજદર ગણવાિાં આવ્યો છે . અને
વાસ્તમવક િોન પોટા ફોલિયાના આિારે તેની ગણતરી કરવાિાં આવી છે .
૨૦૧૫-૧૬ અને ૨૦૧૬-૧૭ ના નાણાકીય વર્મ િાટે વ્યાજની ગણતરી(રૂ. કરોડિાં)
વર્મ

૨૦૧૫-૧૬

૨૦૧૬ -૧૭

યથાક્રિ ખુિતી opening િોન

૦૦૦

૨૯૩૭.૩૮

ઉિેરો

૩૦૪૭.૫૭

૫૫૨.૪૩

િાનક િોન (વિારાની ઈક્વીટી)

૦.૦૦

૦.૦૦

ભરપાઈ (ઘસારો)

૧૧૦.૧૯

૨૩૪.૪૨

બંિ- closing િોન

૨૯૩૭.૩૮

૩૨૫૫.૩૯

વેઈટેડ weighted સરે રાશ

૧૦.૪૫ %

૧૦.૪૫%

સરે રાશ િોન

૧૪૬૮.૬૯

૩૦૯૬.૩૯

વ્યાજ ખચમ

૧૫૩.૪૮

૩૨૩.૫૭

વ્યાજદર

કાયમકારી મ ૂડી પર વ્યાજ
૯. કાયાકારી મ ૂડી ગુજરાત વીજ મનયિન આયોગ, ગાંિીનગરના

MYT -િલ્ટી ઈયર .ટેરીફ- એક કરતાં

વધુ વર્ા િાટેના ભાવ નક્કી કરવા અંગેના મવમનયિ,૨૦૧૧ ના મવમનયિ ૪૧.૧ મુજબ ગણી કાઢવાિાં
આવી છે . . કાયાકારી મ ૂડી પર વ્યાજ દર સ્ટેટ બેંક એડવાન્સ રે ટ (SBAR) ના સિાન દરે રાખવાિાં આવશે.
નાણાકીય વર્ાની ૧ િી એમપ્રિના રોજ મુજબ ૨૦૧૫-૧૬ ના નાણાકીય વર્ા િાટે ૧૪.૭૫% અને
૨૦૧૬-૧૭ ના નાણાકીય વર્ા િાટે ૧૪.૦૫ % રાખવાિાં આવશે.

૨૦૧૫-૧૬ અને ૨૦૧૬-૧૭ ના નાણાકીય વર્મ િાટે કાયમકારી મ ૂડી પર વ્યાજ (રૂ. કરોડિાં)
મવગત

સિયગાળો

૨૦૧૫-૧૬

૨૦૧૬-૧૭

બળતણનો ખચા

૧.૫ િકહના

૬૨.૫૦

૬૫.૬૩

ગૌણ બળતણનો સ્ટોક

૨ િકહના

૧૬.૭૭

૧૭.૫૨

સંચાિન-મનભાવ ખચા

૧ િકહનો

૧૧.૨૬

૧૧.૯૦

છૂટક ભાગોનો મનભાવ

મ ૂડી ખચાના ૧ %

૪૧.૨૫

૪૮.૨૩

િાન્યતાપાત્ર

૧ િકહનો

૯૦.૫૪

૧૨૫.૭૨

૨૨૨.૩૨

૨૬૮.૯૯

૧૪.૭૫%

૧૪.૦૫ %

૩૨.૭૯

૩૭.૭૯

કુિ કાયાકારી મ ૂડી
વ્યાજનો દર

સ્ટેટ બેંક એડવાન્સ રે ટ

કાયમકારી મ ૂડી પર વ્યાજ

સંચાિન અને મનભાવ ખચમ
૧૦. ગુજરાત વીજ મનયિન આયોગ, ગાંિીનગરના

MYT -િલ્ટી ઈયર .ટેરીફ- એક કરતાં વધુ વર્ા

િાટેના ભાવ નક્કી કરવા અંગેના મવમનયિ,૨૦૧૧ ના મવમનયિ ૫૬(ક) મુજબ ૨૦૧૫-૧૬ ના નાણાકીય
વર્ા િાટે લિગ્નાઈટ આિાકરત પાવર પ્િાન્ટનુ ં સંચાિન અને મનભાવ ખચા િે.વો. દીઠ રૂ. ૨૭.૦૨ િાખ છે .
અને તેથી ૨૦૧૫-૧૬ ના નાણાકીય વર્ા િાટે સંચાિન અને મનભાવ ખચા એટલું ગણવાિાં આવ્યુ ં છે .
૨૦૧૬ -૧૭ ના નાણાકીય વર્ા િાટે સંચાિન અને મનભાવ ખચાિાં ૫.૭૦% નો વિારો છે . અને તે ખચા
િે.વો. દીઠ

રૂ. ૨૮ .૫૬ િાખ જેટલું િારવાિાં આવ્યુ ં છે . પ્િાન્ટનુ ં કુિ સંચાિન અને મનભાવ ખચા

૨૦૧૫-૧૬ અને ૨૦૧૬ -૧૭ ના નાણાકીય વર્ા િાટે નીચે જણાવવાિાં આવ્યુ ં છે .
૨૦૧૫-૧૬ અને ૨૦૧૬-૧૭ ના નાણાકીય વર્મ િાટે સંચાિન અને મનભાવ ખચમની ગણતરી (રૂ. કરોડિાં)
વર્ા

૨૦૧૫-૧૬

૨૦૧૬-૧૭

સંચાિન અને મનભાવ દર

. ૨૭.૦૨

૨૮ .૫૬

ક્ષિતા (િે.વો.)

૫૦૦

૫૦૦

સંચાિન અને મનભાવ ખચા

૧૩૫.૧૦

૧૪૨.૮૦

(રૂ. િાખ/િે.વો.)

(રૂ. કરોડિાં )

૧૧. આવકવેરો અને SLDC-State Load Despatch Centre– ચાજીસ
SLDC-State Load Despatch Centre – ચાજીસ અને ફી વાસ્તમવક દર મુજબ મનયત કરવાિાં આવે છે .
SLDC-State Load Despatch Centre – ચાજીસની ગણતરી
વર્ા

૨૦૧૫-૧૬

૨૦૧૬-૧૭

પ્રમત િાસ SLDC-State Load

૧૯૩

૧૯૩

સંચાિનનો સિયગાળો

૨

૧૨

ક્ષિતા (િે.વો.)

૫૦૦

૫૦૦

કુિ SLDC-State Load Despatch

૦.૦૧૯

૦.૧૧૬

Despatch Centre – ચાજીસ
(રૂ. /િે.વો.)

Centre – ચાજીસનુ ં ખચા
(રૂ. કરોડિાં)

SLDC-State Load Despatch Centre – ફીની ગણતરી
વર્ા

૨૦૧૫-૧૬

૨૦૧૬-૧૭

દર ત્રણ િકહને SLDC-State Load

( -)

( -)

સંચાિનના ત્રણ િકહના

૧

૪

ક્ષિતા (િે.વો.)

૫૦૦

૫૦૦

Despatch Centre – ફી
(રૂ. /િે.વો.)

કુિ SLDC-State Load Despatch
Centre – ફીનુ ં ખચા(રૂ. કરોડિાં)
આજની તારીખિાં SLDC-State Load Despatch Centre – ની ફીના વાસ્તમવક દરની ર્જણ નથી. આથી
નાિદાર આયોગને વાસ્તમવકતાના આિારે તે િંજૂર કરવા મવનંતી છે .
૧૨. ઈક્વીટીના સ ૂલચત વળતર પર

MAT િગાડીને આવકવેરાની રકિ નક્કી કરવાિાં આવે છે .

૨૦૧૫-૧૬ અને ૨૦૧૬-૧૭ ના નાણાકીય વર્મ િાટે આવકવેરાની ગણતરી (રૂ. કરોડિાં)
વર્ા

૨૦૧૫-૧૬

૨૦૧૬-૧૭

આવકવેરો (રૂ. કરોડિાં)

૧૦.૦૪

૨૫.૮૮

બળતણ ખચમ
૧૩. બળતણ ખચાની ગણતરી િાટે

BECL

એ

BECL અને GUVNL

વચ્ચે સહી-મસક્કા થયેિ PPA

વીજ ખરીદી કરારની અનુસ ૂલચ ૫.૨ મુજબના ટેકમનકિ િાપદં ડોને ગણતરીિાં િીિાં છે . એટિે કે ૨૬૨૩
કક.કેિરી / કક.વો.કિાક SHR અને ૧૧% સહાયક ગૌણ વપરાશ . ઉક્ત PPA િાં -

BECL

અને

GUVNL

વચ્ચે સહી-મસક્કા થયેિ વીજ ખરીદી કરારિાં ગૌણ ઓઈિ વપરાશ અંગે કંઈ જણાવવાિાં આવ્યુ ં ન હોઈ
તેની ગણતરી ગુજરાત વીજ મનયિન આયોગ, ગાંિીનગરના

MYT -િલ્ટી ઈયર .ટેરીફ- એક કરતાં વધુ

વર્ા િાટેના ભાવ નક્કી કરવા અંગેના મવમનયિ,૨૦૧૧ મુજબ કરવાિાં આવી છે . એટિે કે
૧૨૫ મિ.લિ./કક.વો.કિાક પ્રિાણે ગણતરી કરવાિાં આવી છે . આ પ્િાન્ટ ખાડારકહત મુખ્ય પ્િાન્ટ હોઈ
ગુજરાત વીજ મનયિન આયોગ, ગાંિીનગરના

MYT -િલ્ટી ઈયર .ટેરીફ- એક કરતાં વધુ વર્ા િાટેના

ભાવ નક્કી કરવા અંગેના મવમનયિ,૨૦૧૧ મુજબ પ્રવહન વ્યય ૦.૮૦% ગણવાિાં આવ્યો છે .
૧૪. ગૌણ બળતણ (ઓઈિ) ની એકંદર કેિરીકફક વેલ્ય ૂ (GCV) ની ગણતરી વાસ્તમવક વેઈટેડ સરે રાશ દર
મુજબ કરાઈ છે . ક્ચ્છ લિગ્નાઈટ પાવર પ્િાન્ટ- ૪ની

ગૌણ બળતણ (ઓઈિ) ની એકંદર કેિરીકફક વેલ્ય ૂ

(GCV) ૨૦૧૩-૧૪ ના વર્ા િાટે ગુજરાત વીજ મનયિન આયોગના તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૫ ના ૨૦૧૩-૧૪ ના
નાણાકીય વર્ાના

Truing-up – ટ્રુઈંગ અપ અંગેના હક
ુ િ મુજબ કરવાિાં આવી છે . લિગ્નાઈટની ગૌણ

બળતણ (ઓઈિ) ની એકંદર કેિરીકફક વેલ્ય ૂ (GCV) ૨૬૦૦ કક.કેિરી / કક.ગ્રા. િેવાિાં આવી છે .
૧૫. લિગ્નાઈટ, િાઈિ સ્ટોન – ચ ૂનાનો પથ્થર અને ગૌણ ઓઈિ – આ બિાં ઈંિણનુ ં ખચા ચાલુ
બર્જરભાવ મુજબ ગણવાિાં આવ્યુ ં છે .અથવા તો િાિ પ ૂરો પાડનાર સપ્િાયર સાથેના હાિના કરારિાં
જણાવ્યા મુજબનુ ં રાખવાિાં આવ્યુ ં છે . બળતણ- કરાર મુજબ ૨૦૧૬-૧૭ ના નાણાકીય વર્ા િાટે લિગ્નાઈટ
અને િાઈિ સ્ટોન – ચ ૂનાનો પથ્થરના વેઈટેડ સરે રાશ દર- ભાવિાં ૫% વિારાને ગણતરીિાં રાખવાિાં
આવ્યો છે .
૧૬. ઉપરના અનુિાનોના આિારે બળતણ ખચા નીચે જણાવ્યા પ્રિાણે નક્કી કરવાિાં આવ્યુ ં છે . :

બળતણ ખચમ
િાપદં ડ

એકિ

૨૦૧૫-૧૬

૨૦૧૬-૧૭

ક્ષિતા

િે.વો.

૫૦૦.૦૦

૫૦૦.૦૦

PLF – વીજ ભાર પકરબળ % િાં

૭૫%

૭૫%

એકંદર ઉત્તપાદન

MU િાં

૩૨૯૪.૦૦

૩૨૯૪.૦૦

સહાયક ઊર્જા વપરાશ

% િાં

૧૧%

૧૧%

ઉત્તપાદન ( Ex-bus )

MU િાં

૨૯૩૧.૬૬

૨૯૩૧.૬૬

સ્ટેશન ઉષ્િા દર (SHR)

કક.કેિરી / કક.વો.કિાક

૨૬૨૩.૦૦

૨૬૨૩.૦૦

મનમિત ઓઈિ વપરાશ

મિ.લિ. / કક.વો.કિાક

૧.૨૫

૧.૨૫

ચ ૂનાનો મનમિત વપરાશ

કક.ગ્રા. / કક.વો.કિાક

૦.૨૬

૦.૨૬

ઓઈિની એકંદર

કક. કેિરી/લિટર

૧૦૨૮૩.૦૦

૧૦૨૮૩.૦૦

કક. કેિરી/કક.ગ્રા.

૨૬૦૦.૦૦

૨૬૦૦.૦૦

એકંદર ઉષ્િા

G - કેિરી

૮૬૪૦૧૬૨.૦૦

૮૬૪૦૧૬૨.૦૦

ઓઈિિાંથી ઉષ્િા

G - કેિરી

૪૨૩૪૦.૨૫

૪૨૩૪૦.૨૫

લિગ્નાઈટિાંથી ઉષ્િા

G - કેિરી

૮૫૯૭૮૨૧.૭૫

૮૫૯૭૮૨૧.૭૫

ઓઈિનો વપરાશ

કક.લિટર

૪૧૧૭.૫૦

૪૧૧૭.૫૦

ચ ૂનાનો વપરાશ

િે.ટન

૮૫૬૪૪૦.૦૦

૮૫૬૪૪૦.૦૦

લિગ્નાઈટનો વપરાશ

િે.ટન

૩૩૩૩૫૨૨.૭૦

૩૩૩૩૫૨૨.૭૦

ઓઈિનુ ં ખચા

રૂ./કક.લિટર

૨૫૯૧૦.૦૦

૨૫૯૧૦.૦૦

ચ ૂનાનુ ં ખચા

રૂ ./િે.ટન

૧૦૫૦.૦૦

૧૧૦૨.૫૦

લિગ્નાઈટનુ ં ખચા

રૂ ./િે.ટન

૧૫૦૦.૦૦

૧૫૭૫.૦૦

ઓઈિનુ ં કુિ ખચા

રૂ. કરોડિાં

૧૦.૬૭

૧૦.૬૭

ચ ૂનાનુ ં કુિ ખચા

રૂ. કરોડિાં

૮૯.૯૩

૯૪.૪૨

લિગ્નાઈટનુ ં કુિ ખચા

રૂ. કરોડિાં

૫૦૦.૦૩

૫૨૫.૦૩

યમુ નટદીઠ ફેરફારપાત્ર

રૂ./યમુ નટ

૨.૦૫

૨.૧૫

કેિરીકફક વેલ્ય ૂ
લિગ્નાઈટની એકંદર
કેિરીકફક વેલ્ય ૂ

ખચમ

ટેરીફ – દરની વસ ૂિાત
૧૭. ગુજરાત વીજ મનયિન આયોગ, ગાંિીનગરના

MYT -િલ્ટી ઈયર .ટેરીફ- એક કરતાં વધુ વર્ા

િાટેના ભાવ નક્કી કરવા અંગેના મવમનયિ,૨૦૧૧ ના મવમનયિ ૫૯.૨ (ક) મુજબ ૨૦૧૫-૧૬ ના નાણાકીય
વર્ા િાટે બન્ને યુમનટો શરૂ થયા ત્તયારથી ભાગે પડતા િોરણે મનયત ખચા વસ ૂિ કરાશે.
૧૮. ૨૦૧૫-૧૬ અને ૨૦૧૬-૧૭ ના નાણાકીય વર્ાિાં ઉત્તપન્ન થયેિ કુિ ચોખ્ખા net યુમનટની સંખ્યા
મુજબ જે તે યુમનટની COD બાદ ફેરફારપાત્ર ખચા વસ ૂિ કરાશે.

