
Page 1 of 13 
 

                ગજુરાત ઉર્જા વિકાસ વિગમ લિવમટેડ 

(An ISO 9001:2008 Company) CIN U40109GJ2004SGC045195 
 

રજી. અિે કોર્પોરેટ ઓફિસ: સરદાર ર્પટેિ વિદ્યતુ ભિિ, રેસ કોસા, િડોદરા-૩૯૦૦૦૭ 

Email:setech.guvnl@gebmail.com 
eesolar.guvnl@gebmail.com web site: www.guvnl.com 

Tele (Di) :  (0265) 2340205     
PBX :  (0265) 2310582 to 86      
FAX :  (0265) 2337918, 2338164 

 

િ.ં જીયિુીએિએિ/ ટેક/સોિર સેિ /સ્કાય/ ૧૭૪૮                                તારીખ: ૨૪/0૭/૨૦૧૮  
 

ર્પફરર્પત્ર:  
 

વિષય: રાજ્ય સરકાર દ્વારા ર્જહરે કરેિ સયૂાશક્તત ફકસાિ યોજિા (સ્કાય) િા અમિીકરણ બાબતે 
 

રાજ્ય સરકારિા ઉર્જા અિે રે્પટ્રોકેવમકલ્સ વિભાગિા ઠરાિ ક્રમાકં: SLR/11/2016/2284/B1 તા. ૨૭/૬/૨૦૧૮ 
થી  સયૂાશક્તત ફકસાિ યોજિા (સ્કાય)/(SKY)  ર્જહરે થયેિ છે. આ યોજિાિા ચારેય િીજ વિતરણ કંર્પિીમા ં
એકસરખા અિે  સિળ અમિીકરણ માટે િીચે મજુબ કાયાિાહી કરિાિી રહશેે.  
 

આ ર્પફરર્પત્રમા ંઉર્પયોગ થયેિ શબ્દો કે શબ્દસમહૂો િી વ્યાખ્યા આ સાથે જોડેિ ‘ર્પફરવશષ્ટ-ક’ મજુબ રહશેે.   
 

આ યોજિાનુ ંઅમિીકરણ િીચે દશાાિેિ શરતો િે આધીિ રહી કરિાનુ ંરહશેે.  
1. હયાત ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ ધરાિતા ખેડતૂો નો SKY યોજનામાાં સમાિેશ કરી શકાશે. 

 

2. જે તે SKY ફીડર માટે સાંબાંવધત ખેડતૂો દ્વારા ખેડતૂોની સાંચાલન સવમવતની રચના કરિાની રહશેે.   
જો ફીડર ઉપરના ખેડતૂો ની સાંખ્યા ૧૦૦ કે તેથી ઓછી હોય તો તે બધા ખેડતૂો િતી આ સવમવતમાાં 
કુલ સભ્ય સાંખ્યા ૫(પાાંચ) થી ૭ (સાત) રાખિાની રહશેે. જો ફીડર ઉપરના ખેડતૂો ની સાંખ્યા ૧૦૦ 
કે તેથી િધારે  હોય તો તે બધા ખેડતૂો િતી આ સવમવતમાાં કુલ સભ્ય સાંખ્યા ૯  (નિ) થી ૧૧ 
(અગિયાર) રાખિાની રહશેે. સવમવતના પ્રમખુ આ યોજનાના અમલીકરણ માટે જે તે િીજ વિતરણ 
કાંપની સાથે વ્યિહાર કરશે. ખેડતૂો દ્વારા રચિાની થતી આ સવમવત માટે  વનયત કરેલ શરતો, 
વનયમો, જિાબદારીઓ, કાયો, વિિેરે આ સાથે જોડેલ ‘પરરવશષ્ટ-િ’ મજુબ રહશેે અને તેની 
ઔપચારરક નોંધણી સાંલગ્ન વિભાિીય કચેરી માાં કરાિિાની રહશેે. વિભાિીય કચેરી દ્વારા આિી 
તમામ સવમવતઓની મારહતી જાળિિાની રહશેે.  

 

3. SKY માાં જોડાિા માિતા ખેડતૂો પાસેથી િીજ કાંપની દ્વારા જે તે ફીડર માટે વનયત કરેલી એજન્સી 
દ્વારા તે અંિેની અરજીઓ મળ્યેથી રદન ૭ (સાત) માાં જે તે પેટાવિભાિીય કચેરી દ્વારા જેતે ગ્રાહક 
ના વિજભાર ની ખરાઈ કરી લેિાની રહશેે.  
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4. જો જોડાયેલ વિજભાર કરારીત વિજભાર કરતાાં િધારે હોય તો તે વનયવમત કરિાની કાયયિાહી 
તાત્કાગલક કરિાની રહશેે અને તે મજુબ નો વનયવમત કરેલ કરારીત વિજભાર,  સોલર પીિી વસસ્ટમ 
ની દરખાસ્ત બનાિતી િખતે  એજન્સી દ્વારા િણતરીમાાં લેિાનો રહશેે. આ લોડ િધારો હયાત 
કરારીત વિજભારના ૧.૫ િણા સધુી જ માંજૂર કરિામાાં આિશે.   
 

5. આ યોજનામાાં ગ્રીડ સાથે જોડાયેલ ખેડતૂો ૧. હો.પા. દીઠ ૧.૨૫ રક.િો. લેખે ખેડતૂ જેટલા હોસય 
પાિરનુાં જોડાણ ધરાિતો હોય તે પ્રમાણે સોલર ફોટોિોલ્ટટક પીિી વસસ્ટમ સ્થાવપત કરી શકશે. જે 
આ સાથે જોડેલ ‘પરરવશષ્ટ-ખ’ મા  દશાયવ્યા મજુબ તાાંવિક રીતે લાગ ુપડતી યોગ્ય ક્ષમતા અનસુાર 
રહશેે.  
 

6. ખેડતૂ જો ઇચ્છે તો સ્િખચે  િધ ુસોલર પી.િી. વસસ્ટમ ક્ષમતા િીજ વિતરણ અને િીજ પરરિહન 
નેટિકયની મયાયદામાાં રહીને આિશ્યક તાાંવિક માંજૂરી લીધા બાદ સ્થાપી શકશે પરાંત ુસબવસડી ખેડતૂ 
જેટલા હો.પા. નુાં જોડાણ ધરાિતો હોય તેમાાં ૧ હો.પા. દીઠ ૧.૨૫કી.િો. પરૂતી મયાયરદત રહશેે પરાંત ુ
જે કરારીત વિજભાર ના ૧.૫ િણા અથિા ૧૨૫ કી.િો., બે માથી જે ઓછાં હશે તે મળિા પાિ થશ.ે 
મળૂ ક્ષમતા કરતાાં િધારા ની સોલાર પી િી વસસ્ટમની ક્ષમતા અવધક ક્ષમતા િણાશે. અવધક ક્ષમતા 
ની સોલાર પીિી વસસ્ટમનો ખચય  ગ્રાહકે ભોિિિાનો રહશેે જે હયાત વિજપરરિહન અને વિજવિતરણ 
નેટિકયની ક્ષમતા ની મયાયદામાાં આિશ્યક તાાંવિક માંજૂરી ને આધીન રહશેે. 
 

7. જે ખેડતૂો આ યોજનામાાં જોડાય તેમના ખેતરમાાં સોલર વસસ્ટમ સ્થાવપત કરિાના ખચય ની રકમ ના 
ઓછામાાં ઓછા ૫% રકમ પ્રથમ તબકે્ક ભરિાના રહશેે, જ્યારે બાકીની રકમ કેન્ર સરકારની 
સબવસડી, રાજયસરકારની સબવસડી અને ખેડતૂોિતી નાબાડય /અન્ય નાણાકીય સાંસ્થા પાસેથી લોન 
તરીકે મેળિિામાાં આિશે. આ અંિે ની કાયયિાહી રાજયસરકાર /GUVNL  દ્વારા કરિામાાં આિશે.   
૫% રકમનો ‘પરરવશષ્ટ-ઘ’ માાં દશાયવ્યા પ્રમાણે નો જે તે િીજ વિતરણ કાંપની ના નામનો Account 
Payee ચેક SKY માાં જોડાિા માટે ની અરજી સાથે ખેડતૂ પાસેથી  જેતે એજન્સીએ એકવિત કરી 
લેિાના રહશેે. જે તે ફીડર નો DPR માંજૂર થયે તમામ ચેક, વિજવિતરણ કાંપની ની સાંલગ્ન 
પેટાવિભાિીય કચેરીમાાં એજન્સી એ જમા કરાિિાના રહશેે અને તેની પહોંચ જે તે ખેડતૂ ને પહોચતી 
કરિાની રહશેે. એજન્સીએ વિજવિતરણ કાંપની દ્વારા તેઓને ફાળિિામાાં આિેલ ફીડરના ખેતી 
વિષયક ગ્રાહકોની યાદી મળ્યેથી રદિસ ૪૫ માાં DPR  માંજૂરી અથે જેતે કાંપનીની કોપોરેટ ઓરફસ 
માાં રજૂ કરિાનો રહશેે.   
 

8. ખેડતૂ ઓછી લોન લેિા ઇચ્છે તો ૫% ના સ્થાને િધ ુરકમ upfront ભરી શકશે અને તે સાંજોિો માાં 
લોન ચકુિણી નો હપ્તો ઓછો આિશે અને િાવષિક િધ ુરકમ મળશે. ખેડતૂ યોજનામાાં જોડાયાબાદ 
પણ પોતાના ફાળા પેટે િધ ુરકમ લોનનાાં સમયિાળા દરવમયાન ભરી શકશે અને તેમાટે બાકી 
રહતેી લોનની રકમની ફરી-િણતરી (re-calculation )થશે.   
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9. ખેડતૂ દ્વારા વસિંચાઇ માટે િપરાતી િીજળી બાદ કરતા જે િીજળી ગ્રીડમાાં આપિામાાં આિે તે રા 
૩.૫૦પ્રવત યવુનટના દરે જે તે િીજ વિતરણ કાંપની દ્વારા ખરીદી લેિામાાં આિશે. ગ્રીડમાાં િીજળી 
િેચિા માટે કોઈ મહત્તમ મયાયદા રહશેે નહી.  
 

જે તે ફીડરની કુલ િીજ વિતરણ ઘટ તે રફડરના બધા SKY ગ્રાહકોના નેટ-મીટરમાાં નોંધાયેલ Export 
થયેલ યવુનટ ના પ્રમાણમાાં િરાડે( Pro-rata)  િહેંચિાની રહશેે.  તે માટે Energy Accounting પદ્ધવત 
અલિથી આપિામાાં આિશે. આ રીતે ખેડતૂ પાસેથી ખરીદિા પાિ થતી નેટ ગબલીંિ એનજીની 
િણતરી કરિાની રહશેે.    
 

10.  ખેડતૂ અને જે તે વિજવિતરણ કાંપની િચ્ચે િધારાની ઉત્પારદત સોલાર િીજળીની ખરીદ-િેચાણ 
માટે ૨૫ િષય નો કરાર કરિામાાં આિશે. એટલે કે ૨૫ િષો સધુી આ રકિંમતે (ર। ૩.૫૦ પ્રવત યવુનટ) 
ખેડતૂ ની િીજળી જે તે  િીજવિતરણ કાંપની દ્વારા ખરીદિામાાં આિશે.  
 

11. જો કોઈ ગબલીંિ સાયકલમાાં ખેડતેૂ નેટ ઇમ્પોટય  (નેટ-િપરાશ)કયો હોય એટલે કે ઉત્પારદત સૌર ઉજાય 
કરતાાં િધ ુિીજળી િાપરેલ હોય તો તે પેટે તેણે પ્રવત યવુનટ જી.ઇ.આર.સી. ટેરરફ (ર। ૩.૫૦ પ્રવત 
યવુનટ) િીજ વિતરણ કાંપનીને ચકુિિાના રહશેે.   
 

12. ઉપર જણાવ્યા મજુબ ૨૫ િષય સધુી જે તે િીજ વિતરણ કાંપની ર। ૩.૫૦ પ્રવત યવુનટની રકિંમતે 
ખેડતૂોની િધારાની િીજળી ખરીદશે. તે ઉપરાાંત ખેડતૂોને પ્રોત્સાહન આપિા માટે સૌર ઉજાય ઉત્પાદન 
શર થાય (Commissioning) ત્યારથી પ્રથમ ૭ (સાત) િષય માટે  રાજય સરકાર દ્વારા આપિાની 
સબસીડીનાાં  ભાિ રુપે જે તે ખેડતૂ દ્વારા ગ્રીડમાાં િેચાતી િીજળી  ના ર। ૩.૫૦ પ્રવત યવુનટ 

Evacuation Based Incentive (EBI) ચકૂિિામાાં આિશે, જે કી.િો. (KW) દીઠ ૧૦૦૦ યવુનટની 
િાવષિક મયાયદામાાં ચકૂિાશે . ઉદાહરણ તરીકે, રપ રક .િો. નુાં સોલાર પીિી વસસ્ટમ ક્ષમતાનુાં િીજ 
સ્થાપન  ધરાિતો ખેડતૂ િાવષિક ૨૫૦૦૦ યવુનટ ગ્રીડમાાં િેચાણ કરી શકશ.ે 
આમ છતાાં ૧. હો.પા. દીઠ ૧.૨૫ રક. િો. ઉપરાાંત ખેડતેૂ સ્થાપેલ સોલર ક્ષમતામાાંથી ઉત્પારદત 
િીજળીના િેંચાણ સામે સરકારની EBI  ચકૂિિામાાં આિશે નહીં.  
 

ગબગલિંિ સાઇકલ દીઠ EBI યવુનટ ને સરખે ભાિે િહેંચી જેતે ગબગલિંિ સાઇકલ દરવમયાન ગ્રીડ માાં 
આપિામાાં આિેલ યવુનટ મજુબ જેતે ગબગલિંિ સાયકલ માાં તેનો રહસાબ કરિાનો રહશેે અને િષાયન્તે  
 
કુલ EBI યવુનટ સરભર કરિાના રહશેે એટલેકે િષાયન્તે મળૂ ક્ષમતા થી ગ્રીડ માાં આપેલ કુલ યવુનટ 
અથિા મળિાપાિ EBI યવુનટ જે ઓછાં હશે તે ખેડતૂ ને ચકૂિિા પાિ રહશેે.  
 

આ EBI માટે યવુનટની િણતરી ઉપરોક્ત ૯ નાંબરની કલમ માાં Energy Accounting માાં દશાયવ્યા 
મજુબ અને ઉપરોક્ત ૧૦૦૦ યવુનટની મયાયદાને ધ્યાને લઈ કરિાની રહશે.  
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13.  રાજ્ય સરકાર દ્વારા ચકૂિાતી આ EBI રાજ્ય સરકારનાાં ૩૦% ફાળા પેટે િણિામાાં આિશે અને તે 
વધરાણકતાય સાંસ્થા / નાબાડયને લોન હપ્તા પેટે ચકૂિિામાાં આિશે.  
 

14. સાત િષયનાાં સમયિાળામાાં આ મજુબ રાજ્ય સરકાર ચકુિણી કરશે. ત્યારબાદ સરકાર ની 
સબવસડીનાાં ભાિ રુપે મેળિેલ લોન પણૂય ભરપાઈ થઈ િયા બાદ EBI ચકૂિિામાાં આિશે નહીં, 
પરાંત ુજે તે િીજ વિતરણ કાંપની દ્વારા ખેડતૂો દ્વારા િેચાતી િીજળીની ખરીદી પ્રથમ ૭ િષય સધુી 
ઉપર મજુબ ચાલ ુરહશેે અને ત્યારબાદ બાકીના ૧૮ િષય સધુી તે પેટે િીજ વિતરણ કાંપની દ્વારા 
ઉપર મજુબ EBI વસિાય ર। ૩.૫૦ પ્રવત યવુનટ લેખે રકમ ખેડતૂોને મળતી રહશેે . ખેડતૂો  િતી 
લોનની પરત ચકૂિણી અંદાજે સાત િષયમાાં પણૂય થશે. 
 

15. ગ્રીડમાાં િેચેલ િીજળી પેટે િીજ વિતરણ કાંપની દ્વારા ખેડતૂને આપિાની રકમ દરેક ખેડતૂ અને 
િીજ વિતરણ કાંપની દ્વારા ખોલિામાાં આિનાર Escrowed Accountમાાં જમા થશે . તેમાથી પ્રથમ, 
ખેડતૂો િતી લેિાયેલ લોનનો હપ્તો ચકુવ્યા બાદ બાકી રહતેી રકમ ખેડતૂને મળી શકશે. જો કોઈ 
ખેડતૂ દ્વારા ગ્રીડ માાં િેચેલ િીજળી ની રકમ કરતાાં લોન નો હપ્તો િધારે હોય તેિા સાંજોિો માાં 
બાકી રહતેી રકમ ગ્રાહકે ભરપાઇ કરિાની રહશેે.  જો ગ્રાહક આ લેણી રકમ નાણાકીય િષય દરવમયાન  
િીજળીના િેંચાણ થી સરભર કરિા માાંિે તો તે કરી શકશે, પરાંત ુબાકી રહતેી લેણી રકમ કાંપનીના 
પ્રિતયમાન ધારા-ધોરણ મજુબ ભરપાઈ કરિાની રહશેે.  
 

16. ત્યાર બાદ પણ નાણાકીય િષાયન્તે બાકી રહતેી લેણી રકમ ગ્રાહક દ્વારા ભરપાઈ /સરભર ના થય ે 
વનયમ મજુબ ની નોરટસ આપી પાંપ-સેટ તરફના િીજમીટર નુાં જોડાણ કાપિાની કાયયિાહી કરિાની 
રહશેે. ઉપરોકત પાંપ-સેટ તરફનુાં િીજ જોડાણ કપાયેલ સાંજોિો માાં િીજ ઉત્પાદન અને િીજ િેચાણ 
ચાલ ુરહશેે જેમાથી બાકી રહતેી લેણી રકમ DPC (Delay Payment Charges) સાથે િસલૂિાની 
રહશેે.  ત્યારબાદ બાકી રહતેી લેણી રકમ ની સાંપણૂય ભરપાઈ થયેથી પનુઃ જોડાણ ચાર્જ િસલૂી 
ઉપરોકત પાંપ-સેટ તરફનુાં િીજ જોડાણ પનુઃ જોડી આપિામાાં આિશે.  
 

17. આ યોજનામાાં જોડાતાાં ખેડતૂોને કૃવષ વિષયક વિજ િપરાશ માટે અન્ય કોઈ સબસીડી મળિાપાિ 
રહશેે નહીં . 
 

18. આ યોજના માાં સોલર પીિી વસસ્ટમ ની માગલકી સોલર પીિી વસસ્ટમ commission થાય પછી ના 
પ્રથમ ૭ (સાત) િષય  (લોન ની મદુત) સધુી સરકાર િતી જે તે વિજવિતરણ કાંપનીની રહશેે.  લોન 
ભરપાઈ થયા બાદ વસસ્ટમ ની માગલકી ખેડતૂ ની રહશેે. 
 

19. રહસાબના હતેમુાટે ખેડતૂની ગબલીંિ સાયકલ પ્રમાણે ખેડતેૂ કેટલી િીજળી િાપરી છે /ગ્રીડમાાં િેચી 
છે તે નક્કી કરિામાાં આિશે. ગબલીંિ સાયકલ હાલ દ્વદ્વમાવસક રહશેે. 
 

20. SKY ફીડર પરના SKY વસિાયના તમામ પ્રકારના િીજ જોડાણના પ્રિતયમાન િીજ દર ચાલ ુરહશેે. 
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21. િીજ જોડાણ ધારક જે સિે નાંબર માાં ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ ધરાિતા હોય તેજ સિે નાંબર  માાં 
સોલર પીિી વસસ્ટમ લિાિિા ની રહશેે અથિા િીજ જોડાણ ધારકની વિનાંતી ને ધ્યાન માાં લઈ, 
િોટટેજ ડ્રોપ તેમજ કેબલ ની લાંબાઈ ના કારણે થનાર િીજ વ્યય ની CUF પર થનાર અસર ન ે
ધ્યાનમાાં લઈ ગ્રાહક અને એજન્સી દ્વારા સાંયકુ્ત રીતે જે તે િીજ વિતરણ કાંપનીની માંજૂરી લઈ તેની 
માગલકીના એક જ શેઢે આિેલ બાજુના સિે નાંબર માાં શક્ય હશે તો સોલર પીિી વસસ્ટમ લિાિી 
શકાશે. આ માટે જે તે િીજ વિતરણ કાંપનીની માંજૂર મેળિીનેજ  EOI  ના ટેકવનકલ સ્પેવસરફકેસન 
અને સ્કોપ ઓફ િકય ને આધીન કાયયિાહી કરિાની રહશેે.  
 

22. જો કોઈ ખેડતૂ િીજ જોડાણ એજ સિે નાંબર માાં અથિા પોતાની માગલકીના અન્ય સિે નાંબરમાાં માાં 
ખસેડિા ઇચ્છે તો તે વિજવિતરણ કાંપનીના પ્રિતયમાન વનયમ મજુબ કરી શકશે. નિી જગ્યા નુાં 
ફીડર SKY ફીડર હશે તો જ SKY યોજના નો લાભ મળી શકશે પરાંત ુઆિા રકસ્સાઓમાાં વસસ્ટમ ની 
િેરેન્ટી, મેંટેનન્સ અને વિમા ના લાભો મળિાપાિ રહશેે નહીં અને તેિા સાંજોિોમાાં સોલર પીિી 
વસસ્ટમ ખસેડિા નો ખચય ગ્રાહકે ભોિિિા નો રહશેે. િીજ જોડાણ SKY રફડર વસિાય ના ખેતીિાડી 
ફીડરમાાં ખસેડિાના રકસ્સામાાં સોલર વસસ્ટમની જે તે િખતે બાકી લેણી રહતેી રકમ ખેડતૂ દ્વારા 
ભરપાઈ કરી દેિાની રહશેે અને િીજળી િેંચાણ કરી શકશે નહીં.   
 

23. જો કોઈ ખેડતૂ સોલર વસસ્ટમ commission થયા બાદ લોડ િધારો અથિા ઘટાડો કરિા ઇચ્છે તો 
તે વિજવિતરણ કાંપનીના પ્રિતયમાન વનયમ મજુબ કરી શકશે. તેિા સાંજોિો માાં લોડ ઘટાડા માટે 
સોલર વસસ્ટમ ની ક્ષમતા ઘટાડિાની જરર રહશેે નહીં. પરાંત ુલોડ િધારા માટે તે સ્િખચે નિા 
કરારીત વિજભારના ૧.૨૫ િણા મજુબની ક્ષમતા ની સોલર પીિી વસસ્ટમ િીજ વિતરણ કાંપનીની 
માંજૂરીને આધીન બેસાડી શકશે. આિા રકસ્સામાાં િધારાની બેસાડેલ સોલર પીિી વસસ્ટમ થી ગગ્રડમાાં 
આપેલ િધારાની િીજળી ઉપર સરકાર તરફથી  મળતી EBI મળિા પાિ રહશેે નહીં.   
 

24. જો કોઈ ખેડતૂ પોતાનુાં ખેતી વિષયક િીજ જોડાણ કાયમી ધોરણે બાંધ કરાિિા ઇચ્છે તો તે 
વિજવિતરણ કાંપનીના પ્રિતયમાન વનયમ મજુબ કરી શકશે. તેિા સાંજોિોમાાં માાં ખેડતેૂ વસસ્ટમની 
તેમજ અન્ય બાકી રહતેી તમામ રકમ સાથે સપણૂય રકમ ભરપાઈ કરી વસસ્ટમ ની માગલકી મેળિી તે 
વસસ્ટમ ને ત્યાથી દૂર કરી શકશે. આિા સાંજોિો માાં વિજવિતરણ કાંપની અને એજન્સી સાથે કરિામાાં 
આિેલ તમામ કરાર ગ્રાહક તરફથી િીજ જોડાણ કાયમી ધોરણે બાંધ કરિાની નોરટશ આપ્યાના ૯૦ 
(નેવુાં ) રદિસ બાદ રદ થિાને પાિ થશે. 

  
25. જો કોઈ ખેડતૂ પોતાના િીજ જોડાણનુાં નામફેર કરિા ઇચ્છે તો તે પ્રિતયમાન વનયમોને આધીન કરી 

શકશે. આિા સાંજોિો માાં સોલર વસસ્ટમ ની માગલકી અને લોન ની જિાબદારી આિનાર નિા 
ગ્રાહકની રહશેે અને તે મજુબ તમામ કરારો આિનાર નિા ગ્રાહકના નામે  તબદીલ થિાને પાિ 
થશે અને આિનાર નિા ગ્રાહકે નિા કરારો કરિાના રહશેે. આ માટે લાગપુડતા જે તે  ચાજીસ નિા 
ગ્રાહકે ભરિાના રહશે.  
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26.  SKY ફીડરના SKY યોજનામાાં જોડાયેલ તમામ ગ્રાહકોને ગગ્રડના સપોટય સાથે રદિસ દરમ્યાન આશરે 
બાર કલાક સધુી િીજ પરુિઠો આપિાનો રહશેે.  
 

27. જે ખેતીવિષયક િીજ ગ્રાહક SKY માાં જોડાયેલ નથી તે ગ્રાહક ન ેિીજ પરુિઠો િોચડોિ ટ્રાન્સફોમયર 
/ઉપકરણ થી આપિાનો રહશેે. જે ટ્રાન્સફોમયર પર એક કરતાાં િધારે ગ્રાહક છે અને તેમાથી બધાજ 
ગ્રાહક SKY માાં નથી જોડાતા તે ટ્રાન્સફોમયર બદલી િોચડોિ ટ્રાન્સફોમયર  મકૂિાનુાં રહશેે. જ્યારે 
અન્ય ટ્રાન્સફોમયર ની LT લાઇન પર આિેલ SKY માાં ના જોડાયેલ ગ્રાહક ના સવિિસ પોલ પર 
િોચડોિ ઉપકરણ મકૂી તેમાથી તે ગ્રાહક ને સવિિસ આપિાની રહશેે.  SKY માાં ના જોડાતા ગ્રાહક 
નો િીજ પરુિઠો પ્રિતયમાન નીવત મજુબ ૮ (આઠ) કલાક મળિા પાિ રહશેે અને તેમનો િીજ 
િપરાશ િોચડોિ ઉપકરણ ના મીટર મજુબ િણી એનજી એકાઉંરટિંિ કરિાનુાં રહશેે. 
 

28. SKY ફીડર પરના બધા મીટરો, મીટરીંિ કોન્સોલ તેમજ િોચ ડોિ ઉપકરણોનુાં સીગલિંિ અને લોરકિંિ 
અને pilfer proof વનયમોનસુાર કરિાનુાં રહશેે.  
 

29. SKY ફીડર પર   િીજ સાતતત્ય (feeder availability) જાળિિા સાંલગ્ન િીજ વિતરણ કાંપની દ્વારા 
જરરી કાયયિાહી કરિાની રહશેે.  
 

30. SKY ફીડર પર આિેલા તમામ િીજ ગ્રાહકો ના મીટર રીરડિંિ, મીટરીંિ કોન્સોલ તેમજ િોચ ડોિ 
ઉપકરણો દ્વારા, AMR (Automatic Meter Reading) પદ્ધવતથી લેિાના રહશેે.  
 

31. SKY ફીડર પર 3 ફેજ પાિર સપ્લાય વસિાય ના સમય માટે SDT/PLMT/Watch Dog Device થી 
૧(વસિંિલ) ફેજ પાિર સપ્લાય આપિાની હયાત પદ્ધવત યથાિત રહશેે. 
 

32.  આ યોજનામા જોડાિા માટે આ સાથે જોડેલ ‘Application form SKY-1’ અને તે સાથેનુાં હયાત િીજ 
જોડાણ માટેનુાં બાહધેરી પિક અથિા હયાત વિજજોડાણ ના હોય અને અરજી પડતર હોય તે માટેનુાં 
બાહધેરી પિક ભરિાનુાં રહશેે। 
 

33.  આ યોજનામા જોડાિા માટે એમપેનેટડ એજન્સી દ્વારા SKY ખેડતૂ, એજન્સી  અને વિજવિતરણ 
કાંપની િચ્ચે પ્રથમ ૭ (સાત) િષય માટે વિપગક્ષય કરાર કરિાનો રહશેે.  
 

34. આ યોજનામા જોડાિા માટે SKY ખેડતૂ અને વિજવિતરણ કાંપની િચ્ચે દ્વદ્વપગક્ષય િીજળી ખરીદ 
કરાર (Power  Purchase Agreement -PPA ) ૨૫ (પચ્ચીસ) િષય માટે વનયત કરાયેલ નમનૂા 
મજુબ કરિાનો રહશેે. જે PPA  સહી કરિાની સત્તા સોલર રફ ટોપ યોજનાની િતયમાન પ્રણાલી 
મજુબ સાંલગ્ન િીજ વિતરણ કાંપનીના સાંલગ્ન પેટાવિભાિીય કચેરીના નાયબ ઇજનેરને રહશેે.  
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35. CUF (Capacity Utilization Factor) ની િણતરી EOI for Empanelment of SPV Agencies (vide   
No: PGVCL/DSM/EOI/Ag. Solarization/2018-19/01 Dated: 29/05/2018) ની શરતો ન ે
આધીન રહશેે. આ CUF ની ન્યનૂતમ મયાયદા ૧૮.૩% અને મહતમ મયાયદા ૨૦% રહશેે.  
 

36. ભવિષ્યમાાં આ પરરપિ અને આ વિષયમાાં જે સધુારા િધારા થાય તે તમામ સાંબાંધ કતાયઓને 
બાંધનકતાય રહશેે.   
 

આ પરરપિની જાણ આપની કક્ષાએથી તમામ ક્ષેિીય કચેરીઓને  અમલીકરણ અથે કરિા સાર.   
           

              
                       કા.િા. મખુ્ ય ઇજિેર(ટેક) 
 

   ગબડાણ: 1. ઉ અને પેટ્રો. વિભાિનો ઠરાિ ક્રમાાંક: SLR/11/2016/2284/B1 તા. ૨૭/૬/૨૦૧૮, 
2. પરરવશષ્ટ-ક (વ્યાખ્યાઓ), 
3. પરરવશષ્ટ-ખ (કરારરત વિજભર, ઈન્િટયર ક્ષમતા અને પીિી પેનલ ક્ષમતા નો કોષ્ટક),  
4. પરરવશષ્ટ-િ (સાંચાલન સવમવતની રચના અને સવમવત અરજી નોંધણીનુાં ફોમય),  
5. પરરવશષ્ટ-ઘ (ખેડતેૂ ચકૂિિાપાિ ૫% ફાળાની પીિી ક્ષમતામજુબ ની રકમ) 
6. SKY યોજનામાાં જોડાિાનુાં અરજી પિક  

પ્રવત 
મેિેજીંગ ડીરેકટરશ્રી   
દલિણ - મધ્ ય - ઉત્તર - ર્પવિમ ગજુરાત િીજ વિતરણ કંર્પિી  
રજી. અિે કોર્પોરેટ ઓિીસ 
સરુત - િડોદરા - મહસેાણા – રાજકોટ 
 

નકલ સાદર રિાના -  
1. માન. ઉજાયમાંિીશ્રીના અંિતસગચિશ્રી, માન. ઉજાયમાંિીશ્રીનુાં કાયાયલય,  સ્િગણિમ સાંકુલ-૧, 

સગચિાલય,  િાાંધીનિર.     
2. માન. માંિીશ્રી રાજ્યકક્ષા(ઉજાય) ના અંિતસગચિશ્રી, માન. માંિીશ્રી રાજ્યકક્ષા(ઉજાય) નુાં કાયાયલય,  

સ્િગણિમ સાંકુલ-૧, સગચિાલય,  િાાંધીનિર. 
3. માન. અગ્ર સગચિશ્રી(EPD)ના અંિતસગચિશ્રી ઉજાય પેટ્રોકેવમકટસ વિભાિ, સગચિાલય, 

િાાંધીનિર 
4. મેનેજીંિ ડીરેકટરશ્રી, જીયિુીએનએલ,િડોદરા.  
5. ડીરેકટરશ્રી (ટેકનીકલ/ નાણાાં), જીયિુીએનએલ, િડોદરા.  
6. એક્ક્સકુરટિ ડીરેકટરશ્રી (એફ&એ), જીયિુીએનએલ, િડોદરા.   
7. અવધક સગચિશ્રી,  ઉજાય અને પેટ્રોકેવમકટસ વિભાિ, સગચિાલય, િાાંધીનિર. 
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નકલ રિાના -  
1. મખુ્ય ઈજનેરશ્રી (ટેક /પ્રોજેકટ )કોપોરેટ ઓરફસ , દગક્ષણ - મધ્ ય - ઉત્તર - પવિમ ગજુરાત 

િીજ વિતરણ કાંપની, સરુત - િડોદરા - મહસેાણા – રાજકોટ  
2. મખુ્ય ઇજનેર શ્રી પરીિહન , GETCO, કોપોરેટ ઓફીસ,  િડોદરા. 
3. મખુ્ય ઇજનેર શ્રી લોડ રડસ્પેચ , SLDC, િોિી, િડોદરા 
4. જનરલ મેનેજર (આઈ.ટી. /કોમસય ), જીયિુીએનએલ, િડોદરા.  
5.  જનરલ મેનેજર (F&A) કોપોરેટ ઓરફસ , દગક્ષણ - મધ્ ય - ઉત્તર - પવિમ ગજુરાત િીજ 

વિતરણ કાંપની, સરુત - િડોદરા - મહસેાણા – રાજકોટ 
6. ઉપ સગચિશ્રી,  ઉજાય અને પેટ્રોકેવમકટસ વિભાિ, સગચિાલય, િાાંધીનિર. 
7. લાયઝન ઓરફસરશ્રી, માન. ઉજાય માંિીશ્રીન ુકાયાયલય, પહલેો માળ, સ્િગણિમ સાંકુલ-૧, સગચિાલય, 

િાાંધીનિર.   
8.  સરકારી સાંદભય વિભાિ, જીયિુીએનએલ, િડોદરા 
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‘ર્પફરવશષ્ટ-ક’ 
ર્પફરર્પત્રમા ંઉર્પયોગ થયેિ શબ્દો  કે  શબ્દસમહૂો િી વ્યાખ્યા િીચે મજુબ છે. 

1. SKY/સ્કાય : રાજ્ય સરકાર દ્વારા જાહરે કરેલ યોજના “સયૂાશક્તત ફકસાિ યોજિા” 
 

2. SKY ગ્રાહક: SKY યોજના માાં જોડાયેલ ખેતીિાડી િીજ ગ્રાહક. 
 

3. SKY િીડર:  SKY યોજના માાં સમાિાયેલ ફીડર. 
 

4. કરારીત હો.ર્પા. : ગ્રાહક ના કરારીત વિજભાર. 
 

5. ખેડતૂ: ખેતીવિષયક િીજ ગ્રાહક. 
 

6. સોલર પીિી ની મળૂ િમતા: ગ્રાહકના કરારીત વિજભાર(હોસય પાિર) ના ૧.૨૫ િણી (૧. હો.પા. 
દીઠ ૧.૨૫ રક.િો. લેખે) સોલર ફોટોિોલ્ટટક પીિી વસસ્ટમની ‘પરરવશષ્ટ-ખ’ મા  દશાયવ્યા મજુબ 
તાાંવિક રીતે લાગ ુપડતી નજીકની યોગ્ય ઈન્િટયરની AC (Alternating  Current) ક્ષમતા 
 

7. સોલર પીિી ની અવધક િમતા: સોલર પીિી મળૂ ક્ષમતા કરતાાં િધારાની ની માિણી મજુબ ની 
ક્ષમતા 
 

8. સોલર પીિી ની કુિ િમતા: સોલર પીિી ની મળૂ િમતા અિે અવધક િમતાિો સરિાળો. 
 

9. SKY ફીડર નેટ મીટર: સબ-સ્ટેશન જે તે SKY ફીડરની પેનલ પર મકેુલ ફીડરની એક્સપોટય  અને 
ઇમ્પોટય  િીજળી માપિાનુાં  મખુ્ય મીટર.  
 

10. જનરેશન મીટર: સોલર પીિી વસસ્ટમ થી ઉત્પન્ન થતી િીજળી માપિાનુાં િીજ મીટર  
 

11. કાંજયમુર મીટર: ગ્રાહક નો િીજ િપરાશ માપિાનુાં લોડ તરફનુાં િીજ મીટર 
 

12. ગ્રાહક નેટ મીટર: િીજ વિતરણ કાંપનીની  લો-ટેંસન (LT) વિજલાઇન  તરફ મકૂિામાાં આિતુાં મીટર 
કે જેમાાં ગ્રાહક દ્વારા સોલર ઉત્પારદત િપરાશ પછીની એક્સપોટય  કરાતી િીજળી અને  પોતાના િીજ 
સ્થાપનમાાં િપરાશ માટે ઇમ્પોટય  કરાતી િીજળી પાપી શકાય તે મીટર. આ મીટરમાાં ઇમ્પોટય  અને 
એક્સપોટય  યવુનટ મપાય છે.  
 

13. િધારાની ઉત્પારદત િીજળી :- દરેક SKY ખેડતૂના નેટ-મીટરમાાંથી ગ્રીડમાાં Export કરાતી સોલર 
િીજળીમાાં માટે, જે ત ેSKY રફડરના સબસ્ટેશન લેિલના ‘ફીડર નેટ મીટર’મા જે તે ગબગલિંિ સાયકલ 
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દરવમયાન નોંધાતી Import સોલર ઉજાય ની િીજળીમાાં િીજ વિતરણ કાંપની દ્વારા તાાંવિક 
ઘટ(Technical loss)  પેટેના 5% યવુનટ મજરે આપ્યા આપ્યા બાદ િધલે િીજળીને તે રફડરના 
બધા SKY ગ્રાહકોના નેટ-મીટરમાાં નોંધાયેલ Export યવુનટ ના પ્રમાણમાાં િરાડે( Pro-rata)  િહેંચેલ 
યવુનટ  
 

14. ડોમેલ્સ્ટક મીટર: ગ્રાહકના ખેતીિાડી મીટર સાથે ઘર િપરાશ / ફામય હાઉસ નુાં લાઇરટિંિ મીટર 
 

15. એજન્સી / એમપાનેટડ એજેન્સી  : િીજ કાંપની દ્વારા વનયત કરેલી સોલર પીિી વસસ્ટમ લિાિિા 
માટેની કરાર કરાયેલ એજન્સી 
 

16. િોચડોિ યવુનટ: સ્કાયમાાં યોજનામાાં ના જોડાય તેિા ગ્રાહકને ત્યાાં / ટ્રાન્સફોમયર પર લિાિિાનુાં 
વિજમીટર, જે ૮ કલાક ૩ ફેજ પાિર વનયાંિણ કરશે. 
 

17.  ગ્રાહક નેટ-મીટરના નોંધાયેલ ઇમ્પોટય  યવુનટ: સોલાર પેનલ દ્વારા ઉત્પારદત િીજ યવુનટ કરતાાં 
ગ્રાહકના િપરાશના યવુનટ િધારે હોય ત્યારે ગ્રાહક દ્વારા હળિા દબાણની િીજ લાઇનમાાંથી લીધેલા 
હોય તેિા યવુનટ ( નેટમીટર માાં  ઋણ યવુનટ) 
 

18. ગ્રાહક નેટ-મીટરના નોંધાયેલ એક્સપોટય  યવુનટ: સોલાર પેનલ દ્વારા ઉત્પારદત િીજ યવુનટ કરતાાં 
ગ્રાહકના િપરાશના યવુનટ ઓછા હોય ત્યારે ગ્રાહક દ્વારા હળિા દબાણની િીજ લાઇનમાાં આપેલા 
હોય તેિા યવુનટ ( નેટમીટર માાં  ઘન યવુનટ) 
 

19. નેટ ગબલીંિ એનેજીની : જે તે ફીડરની કુલ િીજ વિતરણ ઘટ પૈકી 5% તાાંવિક ઘટ િીજ વિતરણ 
કાંપનીએ ભોિિી બાકીની િીજ વિતરણ ઘટ તે રફડરના બધા SKY ગ્રાહકોના નેટ-મીટરમાાં 
નોંધાયેલ Export થયેલ યવુનટ ના પ્રમાણમાાં િરાડે( Pro-rata)  િહેંચ્યા બાદ ખરીદિા પાિ થતી 
િીજળી ને  નેટ ગબલીંિ એનેજીની િણિાની રહશેે.    
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‘પરરવશષ્ટ-ખ’ 
(કરારરત વિજભર, ઈન્િટયર ક્ષમતા અને પીિી પેનલ ક્ષમતા નો કોષ્ટક) 

ખેતી વિષયક િીજ ગ્રાહક કરારીત વિજભાર(HP) ના ૧.૨૫ િણી સોલર પીિી વસસ્ટમ (KW) 
સ્થાવપત કરિા માટે  નીચે  દશાયવ્યા મજુબ લાગપુડતી તાાંવિક રીતે યોગ્ય ક્ષમતા િણિાની રહશેે 

Sr. 
No. 

Contract Load Minimum AC 
(Inverter) Capacity 

Minimum DC 
(PV Module) Capacity 

 (hp) (kW) (kW @ STC) 

1.  
 

< 3 5 5.5 

2.  3.1 - 5 6 6.6 

3.  5.1 - 7.5 9 9.9 

4.  7.6 - 10 12 13.2 

5.  10.1 - 12.5 15 16.5 

6.  12.6 - 15 18 19.8 

7.  15.1 - 16 18 19.8 

8.  16.1 - 17.5 20 22 

9.  17.6 - 20 25 27.5 

10.  20.1 - 22.5 25 27.5 

11.  22.6 - 25 30 33 

12.  25.1 - 27.5 35 38.5 

13.  27.6 - 30 35 38.5 

14.  30.1 - 35 40 44 

15.  35.1 - 40 50 55 

16.  40.1 - 45 55 60.5 

17.  45.1 - 50 60 66 

18.  50.1 - 55 65 71.5 

19.  55.1 - 60 70 77 

20.  60.1 - 63 75 82.5 

21.  63.1 - 65 75 82.5 

22.  65.1 - 70 85 93.5 

23.  70.1 - 75 90 99 

24.  75.1 - 80 100 110 

25.  80.1 - 85 100 110 

26.  85.1 - 90 110 121 

27.  90.1 - 95 110 121 

28.  95.1 - 100 120 132 

29.  100.1 - 100.1 120 132 

30.  100.2 - 105 130 143 

31.  105.1 - 110 130 143 

32.  110.1 - 115 140 154 

33.  115.1 - 120 140 154 

34.  120.1 - 125 150 165 
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‘પરરવશષ્ટ-ઘ’  
(ખેડતેૂ ચકૂિિાપાિ ૫% ફાળાની પીિી ક્ષમતામજુબ ની રકમ) 

 

 
 
 

Sr.

  

No.

Contract

ed load 

(HP)

Minimum 

AC 

(Inverter) 

Capacity 

KW(AC)

SPV 

System  

AC  

Capacity

Minimum 

DC

(PV 

Module) 

Capacity

Rate of PV 

system 

including 

GST 

RS./KW 

(AC)

Per UNIT 

cost of PV 

SYSTEM 

(with GST) 

(Rs.)

Consumer 

contribution 

@ 5% (Rs.)

1 3.00 3.00 5  5 kW(AC) 5.5 52091.00 260455.00 13022.75

2 5.00 3.10 5.00 6 6.6 51975.00 311850.00 15592.50

3 7.50 5.10 7.50 9 9.9 51975.00 467775.00 23388.75

4 10.00 7.60 10.00 12 13.2 50295.00 603540.00 30177.00

5 12.50 10.10 12.50 15 16.5 50295.00 754425.00 37721.25

6 15.00 12.60 15.00 18 19.8 50295.00 905310.00 45265.50

7 16.00 15.10 16.00 18 19.8 50295.00 905310.00 45265.50

8 17.50 16.10 17.50 20 22 50295.00 1005900.00 50295.00

9 20.00 17.60 20.00 25 27.5 45149.00 1128725.00 56436.25

10 22.50 20.10 22.50 25 27.5 45149.00 1128725.00 56436.25

11 25.00 22.60 25.00 30 33 45149.00 1354470.00 67723.50

12 27.50 25.10 27.50 35 38.5 45149.00 1580215.00 79010.75

13 30.00 27.60 30.00 35 38.5 45149.00 1580215.00 79010.75

14 32.50 40 44 45149.00 1805960.00 90298.00

15 35.00 40 44 45149.00 1805960.00 90298.00

16 37.50 50 55 45149.00 2257450.00 112872.50

17 40.00 50 55 45149.00 2257450.00 112872.50

18 42.50 55 60.5 41999.00 2309945.00 115497.25

19 45.00 55 60.5 41999.00 2309945.00 115497.25

20 47.50 60 66 41999.00 2519940.00 125997.00

21 50.00 60 66 41999.00 2519940.00 125997.00

22 52.50 65 71.5 41999.00 2729935.00 136496.75

23 55.00 65 71.5 41999.00 2729935.00 136496.75

24 57.50 70 77 41999.00 2939930.00 146996.50

25 60.00 70 77 41999.00 2939930.00 146996.50

26 62.50 60.10 63.00 75 82.5 41999.00 3149925.00 157496.25

27 65.00 63.10 65.00 75 82.5 41999.00 3149925.00 157496.25

28 67.50 85 93.5 41999.00 3569915.00 178495.75

29 70.00 85 93.5 41999.00 3569915.00 178495.75

30 72.50 90 99 41999.00 3779910.00 188995.50

31 75.00 90 99 41999.00 3779910.00 188995.50

32 77.50 100 110 41999.00 4199900.00 209995.00

33 80.00 100 110 41999.00 4199900.00 209995.00

34 82.50 100 110 41999.00 4199900.00 209995.00

35 85.00 100 110 41999.00 4199900.00 209995.00

Contracted 

load Range 

from -to (HP)

80.10 85.00

70.10

55.10 60.00

Above 50 

kW(AC) 

and up to 

100 

kW(AC)

50.10 55.00

75.00

75.10 80.00

65.10 70.00

Above 9 

kW(AC) 

and up to 

20 

kW(AC)

Above 5 

and up to 9 

kW(AC)

40.10 45.00

45.10 50.00

Above 20  

kW(AC) 

and up to 

50 

kW(AC)

30.10 35.00

35.10 40.00
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Sr.

  

No.

HP

Minimum 

AC 

(Inverter) 

Capacity 

KW(AC)

SPV 

System  

AC  

Capacity

Minimum 

DC

(PV 

Module) 

Capacity

Rate of PV 

system 

including 

GST 

RS./KW 

(AC)

Per UNIT 

cost of PV 

SYSTEM 

(with GST) 

(Rs.)

Consumer 

contribution 

@5% (Rs.)

36 87.5 110 121 41474.00 4562140.00 228107.00

37 90 110 121 41474.00 4562140.00 228107.00

38 92.5 110 121 41474.00 4562140.00 228107.00

39 95 110 121 41474.00 4562140.00 228107.00

40 97.5 120 132 41474.00 4976880.00 248844.00

41 100 120 132 41474.00 4976880.00 248844.00

42 102.5 100.1 100.1 120 132 41474.00 4976880.00 248844.00

43 105 100.2 105 130 143 41474.00 5391620.00 269581.00

44 107.5 130 143 41474.00 5391620.00 269581.00

45 110 130 143 41474.00 5391620.00 269581.00

46 112.5 140 154 41474.00 5806360.00 290318.00

47 115 140 154 41474.00 5806360.00 290318.00

48 117.5 140 154 41474.00 5806360.00 290318.00

49 120 140 154 41474.00 5806360.00 290318.00

50 125 120.1 125 150 165 41474.00 6221100.00 311055.00

115.1 120

105.1 110

110.1 115

90.1 95

95.1 100

85.1 90

Above 100 

kW(AC) 

and up to 

150 

kW(AC)

Contracted 

load from -to 

(HP)


