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‘પરિશિસ્ટ -ગ’ 

 

11કેવી _______________ SKY ફીડિ સચંાલન સશિશિ 

 

 

 

નોંધણી ક્રિાકં : _GVCL /circle / div / SKY સશિશિ-૦૦૧  

નોંધણી િાિીખ :-  

SKY ફીડિ ન  ંનાિ:- 11 KV ___________________ SKY FEEDER 

SKY ફીડિ ના ગાિો ના નાિ :  

પેટા શવભાગીય કચેિીન  ંનાિ:-  

શવભાગીય કચેિીન  ંનાિ:-  

વર્ ળુ કચેિીન  ંનાિ :-  

વીજ શવિિણ કંપની ન  ંનાિ :- _GVCL 

સશિશિ ના પ્રમ ખ ન  ંનાિ :- શ્રી  

સશિશિના પ્રમ ખ નો િોબાઈલ નબંિ:-  

સશિશિ ન  ંઈિેલ આઇડી (ઉપલબ્ધ હોયિો ):-  
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શ્રી_____________________   
_________________પાસે, 
ગાિ__________________ 
(િાલ કો _______________)  

િા._____/_____/૨૦૧૮ 
 
પ્રશિ શ્રી 
કાયુપાલક ઇજનેિ સાહબે  
___GVCL 
શવભાગીય કચેિી  
______________ 
 
શવષય:- 11 કેવી ___________ SKY ફીડિ ની સચંાલન સશિશિ ની િચના ની નોંધણી કિવા બાબિ  
 
માનનીય સાહબે શ્રી 
રાજયસરકાર દ્વારા તારીખ ૨૭ /૬/૨૦૧૮ ના રોજ ઠરાવ ક્રમાાંક SLR/11/2016/2284/B1/ થી 
રાજ્યના ખેડતૂોના લાભાથે સયૂયશક્તત કકશાન યોજના (SKY યોજના) જાહરે કરવામાાં આવી છે. 
 
તે સાંદભે આ યોજનામાાં જોડાવા અન ે યોજનાના  અમલીકરણ સાંબાંધી વ્યવહાર કરવાના હતેસુર અમારા 
11 કેવી __________________ SKY ફીડર માાં જોડાયેલ સાંબાંધધત ખેડતૂો દ્વારા ખેડતૂોની સાંચાલન 
સધમધત ની રચના આ સાથે કાંપનીની ધનયત કરેલ શરતો પ્રમાણે કરેલ છે.  
 
આપ સાહબેશ્રીને ઉપરોકત હતેસુર અમારા 11 કેવી ____________ SKY ફીડર ની સાંચાલન સધમધત ની 
નોંધણી કરી આપવા સધમધતના પ્રમખુ તરીકે ધવનાંતી છે.  
 
બબડાણ :- ઠરાવ ની નકલ  
 
         સહી_________________ 
           (શ્રી ________________________) 
                પ્રમ ખ 
          _______ SKY ફીડિ સચંાલન સશિશિ 
             ગાિ _______________(િાલ કો______) 
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SKY ફીડિ િા ંજોડાયેલ સબંશંધિ ખેડિૂો દ્વાિા ખેડિૂોની સચંાલન સશિશિ ની િચના નીચે મ જબના 
શનયિ કિેલ િિિો, શનયિો, જવાબદાિીઓ અને કાયો પ્રિાણે િહિેે. 

 

➢ ઉદે્દિો: 
રાજયસરકાર દ્વારા તારીખ ૨૭/૬/૨૦૧૮ ના રોજ ઠરાવ ક્રમાાંક SLR/11/2016/2284/B1/ થી રાજ્યના 
ખેડતૂોના લાભાથે સયૂયશક્તત કકશાન યોજના (SKY યોજના) જાહરે કરવામાાં આવી છે. તે સાંદભે આ યોજનામાાં 
જોડાવા અને  યોજનાના  અમલીકરણ સાંબાંધી વ્યવહાર કરવાના હતેસુર અમારા SKY ફીડર માાં જોડાયેલ 
સાંબાંધધત ખેડતૂો દ્વારા ખેડતૂોની સાંચાલન સધમધત ની રચના આવશ્યક છે. 

 
➢ સચંાલન સશિશિ ના શનયિો, િિિો, જવાબદાિીઓ અને કાયો :- 

 
1. જે તે ફીડર માટે સાંબાંધધત ખેડતૂો દ્વારા ખેડતૂોની સાંચાલન સધમધતની રચના કરવાની રહશેે. 
2. જો ફીડર ઉપરના ખેડતૂો ની સાંખ્યા ૧૦૦ કે તેથી ઓછી હોય તો તે બધા ખેડતૂો વતી આ સધમધતમાાં કુલ 

સભ્ય સાંખ્યા ૫(પાાંચ) થી ૭ (સાત)  રાખવાની રહશેે. જો ફીડર ઉપરના ખેડતૂો ની સાંખ્યા ૧૦૦ કે તેથી 
વધારે  હોય તો તે બધા ખેડતૂો વતી આ સધમધતમાાં કુલ સભ્ય સાંખ્યા ૯  (નવ) થી ૧૧ (અબિયાર) 
રાખવાની ની રહશેે.  

3. SKY ફીડર સાંચાલન સધમધતના સભ્ય ખેડતૂો દ્વારા પ્રમખુ ની વરણી કરવાની રહશેે. 
4. સધમધતની રચનાના ઠરાવની નકલ ધવજધવતરણ કાંપની ને આપવાની રહશેે. 
5. સધમધતના માાં થતાાં ફેરફારની જાણ ધવજધવતરણ કાંપની ને કરવાની રહશેે.  
6. SKY ફીડર સાંચાલન સધમધતના પ્રમખુ આ યોજનાના અમલીકરણ માટે જે તે વીજ ધવતરણ કાંપની સાથ ે

વ્યવહાર કરશે.  
7. એજન્સી દ્વારા કામિીરી શરૂ કયાય બાદ ખેડતૂો દ્વારા તેને સહકાર મળે તે જોવુાં અને કોઈ સામાન્ય ધવવાદ 

હોય તો તે સ્થાધનક ઉકેલવાનો પ્રયત્ન કરવો. બાકીના કકસ્સામાાં સ્થાધનક કચેરીને જાણ કરી અને સાથે રહી 
ધવવાદનો ઉકેલ લાવવાનો પ્રયત્ન કરવો. 

8. સ્કાય યોજના ધવષે કોઈ સભ્યને જરૂરી જાણકારી આપી અને તેની જો કોઈ રજૂઆત હોય તો તેને સ્થાધનક 
કચરેીએ પહોચાડવી. 

9. કામિીરી દરધમયાન સભ્ય, એજન્સી અને વીજ ધવતરણ કાંપની વચ્ચે સાાંકળની ભધૂમકા ધનભાવી   સમગ્ર 
કામિીરી સરળતાપવૂયક પાર પડે તે જોવુાં. 
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10. SKY ફીડરના જરૂરી સમારકામ માટેના ચોક્કસ સ્થળની જાણકારી આપવી અંને યોગ્ય સહકાર આપવો.  
11. યોજનામાાં જોડાવા ઇચ્છનાર કૃધષ વીજ ગ્રાહકોની અરજીઓ સાંદભે કફડર પરના મહતમ ગ્રાહકો જોડાય,ત ે

માટે પ્રયત્ન કરવો.  
 
ઉપરોતત શરતો અમોને માંજૂર છે.  
િા._____/_____/૨૦૧૮ 
                                                                

સહી_________________ 
           

(શ્રી ________________________) 
                                                                                   પ્રમ ખ 
          _______ SKY ફીડિ સચંાલન સશિશિ 
             ગાિ _______________(િાલ કો______) 


