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!જુરાત િવ)તુ િનય-ંક આયોગ, ગાધંીનગર 
4ેસ નોટ 

તા. ૨૭.૦૪.૨૦૨૦ 

!જુરાત ઉ=> િવકાસ િનગમ @લિમટBડ (D.E.ુવી.એન.એલ.) Gારા એHસાર પાવર !જુરાત @લિમટBડ 
(ઇ.પી.D.એલ.) સાથ ેકરવામા ંઆવલે પાવર પરચેઝ એNીમેOટ (પી.પી.એ.) મા ંPધુારા ની મQૂંરS 
માટB રQૂઆત કરBલ છે. આ રQૂઆત ઇOડોનેિશયન સરકારના િનયમો થકS આયાત કરBલા કોલસાની 
VકWમતમા ં વધારો થવાથી કોલસાના ભાવોમા ં ફBરફારને કારણે કરવામા ં આવલે છે. આ [\ુામા ં
ધીરનાર, નાણાકSય સHંથાઓ, 4ો^રુસ>, ઉપભો_તાઓ `વા અનેક Vહતધારકોનો સમાવશે થતો 
હોવાથી અને તે ભારત સરકાર (એમ.ઓ.પી.) Vદશાિનદdશો [જુબનો હોવાથી રાfય સરકારB યોgય 
પગલાનંી ભલામણ કરS આ [\ુાને હલ કરવા માટB કBOh સરકારની સલાહ સાથ ેએક હાઇ પાવર 
સિમિત (એચ.પી.સી.) ની રચના કરBલ હતી. હાઇ પાવર સિમિતએ પોતાનો અહBવાલ રQૂ કયi છે 
અને ભલામણ કરBલ છે કB Nાહકો અને ધીરનાર સVહતના તમામ Vહતધારકોના Vહત માટB આ 
4ો`_jસ વીજ kરુવઠો ચાm ુરાખે. હાઇ પાવર સિમિત Gારા પી.પી.એ.મા ંફBરફાર માટB િનયમો અને 
શરતોની ભલામણ પણ કરBલ છે. સબંિંધત પoકારોએ પરHપર સમંિત Gારા પી.પી.એ.મા ંPધુારો 
કરવો પડશ.ે રાfય સરકારB તારSખ ૦૧.૧૨.૨૦૧૮ ના સરકારS ઠરાવ Gારા હાઇ પાવર સિમિતની 
ભલામણને કBટલાક Pધુારા સાથ ે અમલમા ં [કૂવાનો િનણ>ય કરBલ છે અને અરજદાર – 
D.E.ુવી.એન.એલ. ને ઇ.પી.D.એલ. સાથનેા પી.પી.એ.મા ંપરHપર સમંિત સાથ ેPચૂવલે Pધુારા 
કરS D.ઇ.આર.સી. ની જsરS મQૂંરS માટB રQૂ કBવા જણાવલે છે. 
 
સદર પીટSશન િવtતુ અિધિનયમ, ૨૦૦૩ [જુબ રDHટર કરવામા ંઆવલે અને vયારબાદ અરજદાર 
(D.E.ુવી.એન.એલ.) ને Vહતધારકો પાસેથી Vટwપણીઓ / વાધંાઓ / Pચૂનો મગંાવવા માટB 
અખબારોમા ં=હBર નોVટસ 4કાિશત કરવાનો િનદdશ આપવામા ંઆવલે. સદર Pચૂનો / વાધંાઓxુ ં
પરSoણ કરવામા ંઆવલે અને આ મામલે ઘણી Pનુાવણીઓ રાખવામા ંઆવલે. બધા Vહતધારકોને 
સાભંzયા પછS અને તેમની રQૂઆતો અને સબંિંધત રBકો{સ>ની તપાસ કયા> પછS, આયોગ Gારા આ 
અરD પર તારSખ ૨૭.૦૪.૨૦૨૦ ના રોજ આદBશ =રS કરBલ છે અને કBટલાક ફBરફાર / શરતો ની 
સાથ ેઇ.પી.D.એલ. સાથનેા kરૂક પી.પી.એ. થકS Pધુારા માટB મQૂંરS આપેલ છે. 
 
D.E.ુવી.એન.એલ.ની દરખાHતમા ંટBVરફ વધારાની એકંદર અસરને ઘટાડનારS આયોગના આદBશની 
કBટલીક મહvવkણૂ> બાબતો નીચે [જુબ છે: 
 

• વાિષ}ક ન~ધાયેલા કBપેસીટS ચા� પર જનરBટરની કBપેસીટS ચા� મા ંEિુનટ દSઠ ૨૦ પૈસેનો 
ઘટાડો કરવામા ંઆવલે છે. 
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• એન�� ચા� હવ ેએચ.બી.એ. ઇOડB_સ [જુબ એફ.ઓ.બી. કોલસા પર આધાVરત હશ ે`ની 
મયા>દા ૧૧૦ US $ ની જgયાએ ૯૦ US $ રહBશ.ે આ અx�ુમ@ણકા (�ડB_સ) ઉપર ૧૦% 
સVહ��તુાને (tolerance) મQૂંરS આપવામા ંઆવશ ેનહ�. 

• fયારથી જનરBટર ઇOડોનેિશયાથી કોલસાની આયાત કરવાxુ ં શs કરશ ે તે તારSખ થી 
PધુારBલ એન�� ચા� લા! ુથશ.ે આ પહBલાxં ુ ંએન�� ચા� [ળૂ પી.પી.એ. [જુબxુ ંઅને 
મQૂંર કરBલ કાયદામા ંપVરવત>ન માટB લા! ુએડજHટમેOટ સાથ ેહશ,ે જો કોઈ હોય તો. 

• [ળૂ પી.પી.એ. મા ંઆપવામા ંઆવલે સ[hુ xરૂ (Ocean freight) અને ફ�અુલ હBOડ@લWગ 
ચા� સી@લWગ તરSકB રહBશ ેઅને સી.D.પી.એલ. કBસમા ંસમંત થયેલ ફો�Eુ>લા [જુબ, બનેં મા ં
થી ` ઓ� ંહશ ેતે �કૂાવામા ંઆવશ.ે 

• અOય પોટ> (બદંર) હBOડ@લWગ ચા� ` એફ.ઓ.બી. ના ૩% છે અને હBરફBર ઘટ (transit loss) 
નામQૂંર કરવામા ંઆવ ેછે. 

• વીજળS ઉvપ� કરવા માટB કોલસાના વપરાશમા ંઘટાડો થાય તે માટB HટBશન હSટ રBટ ૨૩૩૩ 
Kcal/kWh થી ઘટાડSને ૨૨૬૨ Kcal/kWh કરવામા ંઆવ ેછે. 

• જનરBટરને 4ોvસાહન (incentive) [ળૂ પી.પી.એ. 4માણે ૮૫% ને બદલે હવ ે ૯૦% 
ઉપલ�ધતા ઉપર મળશ.ે 

• પી.પી.એ. પરHપર કરાર સાથ ે બી= ૧૦ વષ>ની [દુત માટB, ૫ વષ>ની શરતો 4માણે, 
કિમશનની મQૂંરS સાથ,ે વધારS શકાશ.ે 

 
 

-સહી- 
('પવંત િસંહ, આઈ.એ.એસ.) 

સચીવ 
ગુજરાત િવ9ુત િનયં<ક આયોગ 

ગાંધીનગર 
 


