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                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/ ૧૯૪૮                               તારીખ: ૧૮/0૮/૨૦૧૮  
 

ર્પફરર્પત્ર: (2)  
 

વિષય: રાજ્ય સરકાર દ્વારા ર્જહરે કરેિ સયૂાશક્તત ફકસાિ યોજિા (સ્કાય) િા અમિીકરણ બાબત 
સદંભા:- (૧) ર્પફરર્પત્ર: િ ંિ.ં જીયિુીએિએિ/ ટેક/સોિર સેિ /સ્કાય/ 1748 તારીખ: 24/07/2018 
 (૨) ઉ.&રે્પ. વિભાગિે િખેિ ર્પત્ર ક્રમાકં: GUVNL/Tech/Solar Cell/SKY/1740 તા.24-૦7-2018  
  (૩) ઉ.&રે્પ. વિભાગિા ર્પત્ર ક્રમાકં: SLR/11/2016/2284(P4)/B1 તા13/8/2018 
 
સયૂાશક્તત ફકસાિ યોજિા (સ્કાય) િા   સિળ અમિીકરણ માટે અમકુ મદુાઓ ર્પરત્િે સ્ર્પષ્ટતા અિે મજૂંરી 
અર્થે  રાજ્ય સરકારિા ઉર્જા અિે રે્પટ્રોકેવમકલ્સ વિભાગિે GUVNL તરિર્થી સદંભા (૨) મજુબ  ર્પત્ર િખેિ. 
તે સદંભા ર્પરત્િે ઉર્જા અિે રે્પટ્રોકેવમકલ્સ વિભાગે સદંભા (૩) મજુબ  માગાદશાિ આરે્પિ છે.  
 
આ અનસુધંાિે સ્કાય યોજિાિા ચારેય િીજ વિતરણ કંર્પિીમા ંએકસરખા અિે  સિળ અમિીકરણ માટે 
ઉર્પરોતત સદંભા (૧) ર્થી ર્પાઠિેિ ર્પફરર્પત્રમા ંદશાાિેિ અમિીકરણિી શરતોમા ંિીચે મજુબ સધુારા અિે 
િધારા કરિામા ંઆિે છે અિે તે મજુબ અમિીકરણિી કાયાિાહી કરિાિી રહશેે.  
 

ર્પફરર્પત્રમા ંદશાાિેિ અમિીકરણિી શરતોમા ંિીચે મજુબ સધુારો કરેિ છે.  
શરત 
ક્રમાકં  

સધુારેિ શરત 

4. (ચાર) જો જોડાયેિ વિજભાર કરારીત વિજભાર કરતા ંિધારે હોય તો તે વિયવમત કરિાિી કાયાિાહી 
તાત્કાલિક કરિાિી રહશેે અિે તે મજુબ િો વિયવમત કરેિ કરારીત વિજભાર,  સોિર ર્પીિી 
વસસ્ટમ િી દરખાસ્ત બિાિતી િખતે  એજન્સી દ્વારા ગણતરીમા ંિેિાિો રહશેે.  
  
SKY યોજિામા ંભાગ િેિા માગતા ખેડતૂિો િીજભાર િધારે માગે તો તે કરારીત વિજભારિા 
૧.૫ ગણાિી મયાાદામા ંમજૂંર કરી વિયવમત કરિો અર્થિા માર્પણી દરમ્યાિ જોડેિ િીજભાર 
િધારે માલમૂ ર્પડે તો તે કરારીત િીજભારિા િધમુા ંિધ ુ૨ (બે) ગણા સધુી મજૂંર કરી 
વિયવમત કરિો. િધારાિા િીજભાર માટે વિયત અંદાજર્પત્ર ભરર્પાઈ કરિાનુ ંરહશેે ર્પરંત ુ
દંડકીય બીિિી આકારણી કરિાિી રહશેે િહીં.  
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9. (િિ) ખેડતૂ દ્વારા સ િંચાઇ માટે વપરાતી વીજળી બાદ કરતા જે વીજળી ગ્રીડમાાં આપવામાાં આવે તે 
રા ૩.૫૦પ્રસત યસુિટિા દરે જે તે વીજ સવતરણ કાંપિી દ્વારા ખરીદી લેવામાાં આવશે. ગ્રીડમાાં 
વીજળી વેચવા માટે કોઈ મહત્તમ મર્ાાદા રહશેે િહી.  

 

ખેડતૂોિે વધારાિી વીજળીિી રકમિી ચકુવણીિા એિર્જિિા એકાઉન્ટિંગ માટે વધારાિી 
ગ્રીડમાાં આપવામાાં આવેલ  અિે ફીડર  લેવલિા મીટરમાાં િોંધાતી ગ્રીડમાાં આવેલ વીજળી 
ગ્રીડમાથી કુલ વીજ સવતરણ ઘટ બાદ કરી  (૫ % ટેકસિકલ લો  બાદ કર્ાા પછી િો લો  
) વધેલી ગ્રીડમાાં આવેલ વીજળીિે દરેક ખેડતૂોમાાં વરાળે  વહેંચી તે મજુબિી વીજળીિી 
ગણતરી કરીિે તેિા પર વીજ ખરીદ દર અિે EBI િી ચકુવણી કરવી.        
 
તે માટે Energy Accounting પદ્ધસત અલગથી આપવામાાં આવશે. આ રીતે ખેડતૂ પા ેથી 
ખરીદવા પાત્ર થતી િેટ બબલીંગ એિજીિી ગણતરી કરવાિી રહશેે. 

‘ર્પફરવશષ્ટ-
ક’ િી 
વ્યાખ્યા 
ક્રમાકં -19 

‘ર્પફરવશષ્ટ-ક’ િી વ્યાખ્યા ક્રમાકં -19  
 
િેટ બબલીંગ એિેજીિી : જે તે ફીડરમાાં ફીડર  લેવલિા મીટરમાાં િોંધાતી ગ્રીડમાાં આવેલ 
વીજળી ગ્રીડમાથી કુલ વીજ સવતરણ ઘટ બાદ કરી  (૫ % ટેકસિકલ લો  બાદ કર્ાા પછી 
િો લો  ) વધેલી ગ્રીડમાાં આવેલ વીજળીિે દરેક ખેડતૂોમાાં વરાળે ( Pro-rata)  વહેંચ્ર્ા 
બાદ ખરીદવા પાત્ર થતી વીજળી િે  િેટ બબલીંગ એિેજીિી ગણવાિી રહશેે.     

 
ર્પફરર્પત્રમા ંઅમિીકરણિી િધારાિી શરતો િીચે મજુબ ઉમેરેિ છે.   
િિી 
શરત 
ક્રમાકં 

ર્પફરર્પત્રમા ંઉમેરેિ િધારાિી શરતો 

37 SKY યોજિાિો મહતમ િાભ ખેડતૂોિે મળી શકે તે માટે યોજિામા ંજોડાિા માગતા હોય અિે  
િીજ જોડાણ િા ધરાિતા હોય તેિા ખેડતૂોનુ ંિિીિ િીજ જોડાણ માટેનુ ં સ્ર્થળ SKY  િીડર 
આિતુ ંહોય  તેિા ખેડતૂોિે અગ્રતાિા ધોરણે ખેતીવિષયક િિીિ િીજ જોડાણ િી સામાન્ય 
યોજિાિા ધારાધોરણ મજુબ િીજ જોડાણ આર્પવુ.ં (Tatkal ચાર્જ વસિાય )  
 

38 કેટિાક ખેડતૂોિા અંગત કારણોસર િીડર ર્પરિા ૧૦૦% ખેડતૂોિી SKY યોજિામા ંજોડાિિાિી 
સહમતી શક્ય િા હોઈ ઓછામા ંઓછા  ૭૦% સધુી ગ્રાહકો સહમત ર્થાય તેિા િીડરો િો SKY 
મા ંસમાિેશ કરિો.  

39  જે ખેડતૂોિા િીજ જોડાણ બાકી િેણી રકમ િા ભરર્પાઈ કરી શકિાિા કારણે કાયમી ધોરણે રદ 
ર્થયેિ હોય અિે િેણી રકમ ભરર્પાઈ કરિા સક્ષમ િા હોય તેિા ખેડતૂો SKY યોજિામા ંજોડાિા 
માગતા હોય તેમિા િીજ જોડાણો માટે હપ્તા કરીિે SKY િો િાભ આર્પી શકાય. હપ્તાિી 
િસિૂાત ખેડતૂ દ્વારા િેચેિ િીજળી િી રકમ માર્થી કરિી. 
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ઉર્પરોતત સદંભા (૧) ર્થી ર્પાઠિેિ મળૂ ર્પફરર્પત્રમા ંદશાાિેિ અમિીકરણિી અન્ય શરતો યર્થાિત રહશેે.  
 
આ પરરપત્રિી જાણ આપિી કક્ષાએથી તમામ ક્ષેત્રીર્ કચેરીઓિે  અમલીકરણ અથે કરવા  ાર.   
           

              
                       કા.િા. મખુ્ ય ઇજિેર(ટેક) 
 

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

 
િકલ  ાદર રવાિા -  

1. માિ. ઉજાામાંત્રીશ્રીિા અંગત બચવશ્રી, માિ. ઉજાામાંત્રીશ્રીનુાં કાર્ાાલર્,  સ્વબણિમ  ાંકુલ-૧, 
 બચવાલર્,  ગાાંધીિગર.     

2. માિ. માંત્રીશ્રી રાજ્ર્કક્ષા(ઉજાા) િા અંગત બચવશ્રી, માિ. માંત્રીશ્રી રાજ્ર્કક્ષા(ઉજાા) નુાં કાર્ાાલર્,  
સ્વબણિમ  ાંકુલ-૧,  બચવાલર્,  ગાાંધીિગર. 

3. માિ. અગ્ર  બચવશ્રી(EPD)િા અંગત બચવશ્રી ઉજાા પેટ્રોકેસમકલ્  સવભાગ,  બચવાલર્, 
ગાાંધીિગર 

4. મેિેજીંગ ડીરેકટરશ્રી, જીયવુીએિએલ,વડોદરા.  
5. ડીરેકટરશ્રી (ટેકિીકલ/ િાણાાં), જીયવુીએિએલ, વડોદરા.  
6. અસધક  બચવશ્રી,  ઉજાા અિે પેટ્રોકેસમકલ્  સવભાગ,  બચવાલર્, ગાાંધીિગર. 

 
િકલ રવાિા -  

1. મખુ્ર્ ઈજિેરશ્રી (ટેક /પ્રોજેકટ )કોપોરેટ ઓરફ  , દબક્ષણ - મધ્ ર્ - ઉત્તર - પસિમ ગજુરાત 
વીજ સવતરણ કાંપિી, સરુત - વડોદરા - મહ ેાણા – રાજકોટ  

2. મખુ્ર્ ઇજિેર શ્રી પરીવહિ , GETCO, કોપોરેટ ઓફી ,  વડોદરા. 
3. મખુ્ર્ ઇજિેર શ્રી લોડ રડસ્પેચ , SLDC, ગોત્રી, વડોદરા 
4. જિરલ મેિેજર (આઈ.ટી. /કોમ ા/ F&A ), જીયવુીએિએલ, વડોદરા.  
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5.  જિરલ મેિેજર (F&A) કોપોરેટ ઓરફ  , દબક્ષણ - મધ્ ર્ - ઉત્તર - પસિમ ગજુરાત વીજ 
સવતરણ કાંપિી, સરુત - વડોદરા - મહ ેાણા – રાજકોટ 

6. ઉપ  બચવશ્રી,  ઉજાા અિે પેટ્રોકેસમકલ્  સવભાગ,  બચવાલર્, ગાાંધીિગર. 
7. લાર્ઝિ ઓરફ રશ્રી, માિ. ઉજાા માંત્રીશ્રીન ુકાર્ાાલર્, પહલેો માળ, સ્વબણિમ  ાંકુલ-૧,  બચવાલર્, 
ગાાંધીિગર.   

8.   રકારી  ાંદભા સવભાગ, જીયવુીએિએલ, વડોદરા 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


