
 

 
મેન્યુઅલ્સ  - ૧૧ ( નિયમ સગં્રહ – ૧૧) 

કલમ – ૪ (૧)  (ખ)  (૧૧) 

સંસ્થાિે અંતર્ગત તમામ યોજિાઓ અંર્ેિી નિર્તો, 

 (૧) આદિજાનત નિસ્તાર પેટા યોજિા હેઠળ િીજળીકરણ (TASP Scheme) 

 િીજ નિતરણ કંપિીઓ દ્વારા આદિજાનત નિસ્તારોમાં પેટાપરા તેમજ કૃનિ નિિયક કુિાઓિું િીજળીકરણ આદિજાનત નિસ્તાર 

પેટા યોજિા હેઠળ કરિામાં આિે છે.  

 આદિજાનત નિસ્તારોમાં કુિાઓિું િીજળીકરણ કરિા માટે, રાજ્ય સરકારશ્રી તરફથી એચટી/એલટી લાઇિ, ટર ાન્સફોમગર સેન્ટર 

તેમજ સનિગસ કિેક્શિ ચાજગ માટે શેર કેપીટલ ફાળિિામાં આિે છે.  

 અરજિારે માત્ર રજીસ્ટર ેશિ ચાજગ, સીક્યુરીટી ડીપોનિટ, એગ્રીમેન્ટ તથા ટેસ્ટ રીપોટૅિાં િાણાં ભરપાઇ કરિાિા રહે છે. 

 આદિજાનત નિસ્તારોમાં પેટાપરાઓિું િીજળીકરણ કરિા માટે જરૂર જણાયે ભારે િબાણ લાઇિ, િીજ નિતરણ કેન્ર અિે 

હળિા િબાણિી લાઇિ િાંખીિે િીજળીકરણ કરિામાં આિે છે.  

 

(૨) કૃનિ નિિયક િીજ જોડાણો યોજિા (કેનપટલ)  AG Wells Scheme (Normal & Darkzone) 

 કુિા િીજળીકરણિી માંર્ણી માટેિી િોંધપાત્ર પડતર અરજીઓિે ધ્યાિે લઇિે રાજય સ૨કા૨ સામાન્ય યોજિા હેઠળ 

(ડાકગિોિ સદહત) િધ ુ િીજ જોડાણ આપિા ઇચ્છુક છે.  આ િોંધપાત્ર પડતર અરજીઓિા નિકાલ માટે િીજ નિતરણ 

કંપિીઓિ ેવ્યાપક િાણાંકીય સ્ત્રોતો િી જરુર છે. 

 સામાન્ય યોજિા અંતર્ગત (ડાકગિોિ સદહત) એચટી/એલટી લાઇિ , ટર ાન્સફોમર સેન્ટરિો ચાજગ િર્રેે અરજિાર પાસેથી 

િસુલિામાં આિતા િથી. આથી િીજ નિતરણ કંપિી પરિું આનથગક ભારણ ઓછુ કરિા રાજય સ૨કા૨ તરફથી િીજ નિતરણ 

કંપિીિ,ે જીયુિીએિએલ થકી િિગ ૨૦૧૨-૧૩ થી શેર કેપીટલ તરીકે િાણાંકીય સહાય પુરી પાડિામાં આિે  છે. 

 

(૩) અિુનસનચત જાનતિા ખેડુતોિા કુિાિું િીજળીકરણ (SCSP AG Wells Scheme)  

 કેન્ર સરકાર તેમજ રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાજ્યિી કુલ િાનિગક યોજિા પૈકી ઓછામાં ઓછી ૭.૦૯% િી જોર્િાઈ રાજ્યિા 

અિુસુનચત જાનતિા લાભાથીઓ માટે જ િાપરિાિો આગ્રહ રાખિામા આિે છે. જથેી િાનિગક યોજિા પૈકીિી અમુક જોર્િાઈ 

અિુસુનચત જાનત માટે અલર્ તારિી શકાય તે હેતુથી રાજ્ય સરકારશ્રી ધ્િારા િિગ ૨૦૧૫-૧૬ થી રાજયમાં અિુસુનચત 

જાનતિાં ખેડૂતોિે અગ્રતાિાં ધોરણે કૃનિ નિિયક િીજ જોડાણ આપિા માટે િાણાકીય ફાળિણી શેર કેનપટલ તરીકે અિુસુનચત 

જાનત પેટાયોજિા (SCSP) અંતર્ગત કરિામાં આિેલ છે. 

 અિુસુનચત જાનતિા ખેડુતોિે ખેતીનિિયક િીજ જોડાણ માટે અિુસુનચત જાનતિું પ્રમાણ-પત્ર સાથે જરૂરી િસ્તાિેજો રજૂ 

કરિાિા રહે છે.  

 અરજિારે ખેતીનિિયક િીજ જોડાણ માટે રજીસ્ટર ેશિ ચાજગ, સીક્યુરીટી ડીપોિીટ, એગ્રીમેન્ટ તથા ટેસ્ટ રીપોટૅ ચાજગ ભરપાઇ 

કરિાિો રહે છે.  

 

(૪) અિુસુનચત જાનત પેટા યોજિા (SCSP House holds)  

 અિુસુનચત જાનત પેટા યોજિા હેઠળ અિુસૂનચત જાનતિા  લાભાથીઓિે ઘર િપરાશિા િીજ જોડાણો આપિામાં આિે છે. 

 આ યોજિા હેઠળ હળિા િબાણિી લાઇિ તેમજ ઓછામાં ઓછા ૨૦ લાભાથી ઓ હોય તયાં ટર ાન્સફોમર અિે ભારે િબાણિી 

લાઇિ આપી અિસુૂનચત જાનતિા લાભાથી ઓિે ઘર િપરાશિા િીજ જોડાણ આપિામાં આિે છે. 



 

 ઇન્િીરા આિાસ, ઇન્િીરાિર્ર, ૧૦૦ ચોરસિારિા પ્લોટ કે મફત પ્લોટ કે આિી િિી િસાહતો કે જયા ંઅિુસૂનચત જાનતિા 

લોકોિી િસ્તી તે નિસ્તારિી કુલ િસ્તી કરતા ૪૦ ટકા કે તેથી િધ ુહોય અિ ેઆિા નિસ્તારમા ંધરિપરાશિા િીજજોડાણોિી 

માંર્ણી પૈકી અિુસૂનચત જાનતિા લોકોિી માંર્ણી પણ ૪૦ ટકા કે િધ ુહોય તેિા નિસ્તારિ ેઆ યોજિામા ંઆિરી શકાય. 

 લાભાથીએ સમાજ કલ્યાણ નિભાર્ મારફત અથિા વ્યદકતર્ત દકસ્સામા ં સમાજ કલ્યાણ નિભાર્ પાસેથી જાનત અંર્ેિુ ં

પ્રમાણપત્ર મેળિી અરજી કરિાિી રહેશે. 

(૫) િુપડા િીજળીકરણ યોજિા  

 ર્ુજરાત સરકાર ધ્િારા રાજયિા ર્ામડાઓ / શહેર અિે િર્રો તથા પરાઓિા ર્રીબ કુટુબો માટે સીંર્લ પોઇન્ટ ઘર 

િપરાશિા િીજ જોડાણ નિિા મલૂ્યે આપિા માટે િૂંપડા િીજળીકરણ યોજિા અમલી બિાિિામા આિેલ છે.  

 રાજ્યિા ગ્રામ્ય તેમજ શહેરી નિસ્તારમાં આિેલા તમામ જાનતિા અિે ગ્રામ નિકાસ નિભાર્ ર્ુજરાત સરકારિી િેબસાઈટ પર 

ઉપલબ્ધ બી.પી.એલ. લાભાથીઓ અિે તિઉપરાંત બી.પી.એલ યાિીમાં સમાનિષ્ટ િ હોય તિેા ર્રીબ કુટંબો કે જમેિી 

િાનિગક આિક ગ્રામ્ય નિસ્તાર માટે રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/- તથા શહેરી નિસ્તાર માટે રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/- થી િધુ િ હોય તેિા તમામ 

લાભાથીઓિે સિર યોજિામાં આિરી લેિામાં આિે છે.  

 શહેરી નિસ્તાર માટે મ્યુનિનસપલ કનમશ્નરશ્રી/ચીફ ઓદફસરશ્રી દ્વારા તથા ગ્રામ્ય નિસ્તાર માટે તાલુકા પંચાયત દ્વારા 

લાભાથીઓિાં ફોમગ સદહતિી યાિી સંબંનધત નિજ નિતરણ કંપિીિ ેપુરી પાડિામાં આિે છે.  

 િૂૂ઼ પડા િીજળીકરણ  યોજિા હેઠળ રાજ્ય સરકારશ્રી ધ્િારા ગ્રાન્ટ તરીકે િાણાંિી ફાળિણી કરિામાં આિે છે. લાભાથીએ 

િીજ િપરાશ પેટે માસીક  બીલ ભરિાિુ હોય છે. 

 (૬) કુટીર જયોનત યોજિા 

 આદિજાનત નિસ્તારમાં રહેતા અિુસુનચત જિજાનતિા ર્રીબ  કુટુબો માટે સીંર્લ પોઇન્ટ ઘર િપરાશિા િીજ જોડાણ નિિા 

મૂલ્યે આપિા માટે સિર યોજિા અમલી બિાિિામા આિેલ છે.  

 આદિજાનત નિસ્ તારોમાં  આિેલ અિુસૂનચત જિજાનતિા લાભાથીઓ અિે ગ્રામ નિકાસ નિભાર્ ર્જુરાત સરકારિી િેબસાઈટ 

પર ઉપલબ્ધ બી.પી.એલ. લાભાથીઓ અિે તિઉપરાતં બી.પી.એલ યાિીમાં સમાનિષ્ટ િ હોય તેિા ર્રીબ કુટંબો કે જમેિી 

િાનિગક આિક ગ્રામ્ય નિસ્તાર માટે રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/- તથા શહેરી નિસ્તાર માટે રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/- થી િધુ િ હોય તેિા તમામ 

લાભાથીઓિે સિર યોજિામાં  આિરી લેિામાં આિે છે.  

 આદિજાનત નિસ્તારમાં રહેતા અિુસુનચત જિજાનતિા લોકો માટે પંચાયત ગ્રામ ર્ૃહ નિમાગણ અિે ગ્રામ નિકાસ નિભાર્ ર્ુજરાત 

સરકારિી િેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ બી.પી.એલ. યાિીમાં િશાગિેલ અિુસુનચત જિજાનતિા લાભાથીઓિે અિે જમેિી મહત્તમ 

િાનિગક આિક ગ્રામ્ય નિસ્તાર માટે રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/- તથા શહેરી નિસ્તાર માટે રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/- હોય તેિા તમામ અિસુુનચત 

જિજાનતિા લાભાથીઓિે સિર યોજિામાં નિિામૂલ્યે િીજ જોડાણ આપિા માટે આિરી લેિામાં આિે છે.  

 સિર યોજિા હેઠળ પાત્રતા ધરાિતા લાભાથીઓિી યાિી  જ ેતે નિસ્તારિા પ્રાયોજિા અનધકારી ધ્િારા સબંનધત િીજ કંપિીિ ે

પુરી પાડિાિી થતી હોય છે.  

 રાજ્ય સરકાર ધ્િારા ગ્રાન્ટ તરીકે િાણાિી ફાળિણી કરિામાં આિ ેછે. 

 (૭) સાર્રખેડુ સિાાંર્ી નિકાસ યોજિા (Sagarkhedu Sarvangi Vikas Yojana) 

 સાર્ર નિસ્તારિા હિામાિ અિ ેતેમાં રહેલી આરગતાિે કારણે (૧) િીજ િાયરમાં કાટ લાર્ી જિો (૨) થાભંલાઓ ખિાઇ 

જિા (૩) ડીસ્ક અિે પીિ ઇન્સ્યુલેટરો ફેઇલ થિા (૪) ડીસ્ટર ીબ્યુશિ બોક્ષિે કાટ લાર્િો (૫) સિીસ લાઇિો ખરાબ થિી 

િર્ેરે કારણો િે લીધ ે િીજ િહિ િરનમયાિ અિારિિાર નિક્ષપેો સજાગતા, જિે ે લીધ ે સાર્રકાઠેં િસતા લોકોિે અપૂરતા 

પ્રમાણમાં િીજ મળિી, તયાિંા ઉદ્યોર્ોિે િકુશાિ સહિ કરિુ પડતુ, માિિ અિે પશુઓિા પ્રાણધાતક અકસ્માતો થતા હતા. 



 

તેિે ધ્યાિમાં રાખીિે માળખાકીય સુનિધા ર્ુણિત્તાસભર બિે તે હેતુથી માિ.મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ૬ માચગ ૨૦૦૭િા રોજ “સાર્ર 

ખેડૂ સિાગર્ી નિકાસ યોજિા”િી જાહેરાત કરી. આ ૧૨ મદુ્દાિો કાયગક્રમ છે,ઉજાગ નિકાસ જમેાિંો એક મુદ્દો છે.    

 સાર્રખેડુ સિાાંર્ી નિકાસ યોજિા અંતર્ગત ઉજાગ નિકાસ અંતર્ગત સાર્રકાંઠા નિસ્તારિા ૧૫ નજલ્લાઓ િલસાડ િિસારી, સુરત, 

ભરુચ, આણંિ, અમિાિાિ, જામિર્ર, જુિાર્ઢ, પોરબંિર, કચ્છ, ભાિિર્ર, અમરેલી, િેિભમૂી દ્વારકા, ર્ીર સોમિાથ અિે 

મોરબીિા કુલ ૧૧૪ તાલુકાઓમાથંી િરીયાકાંઠાિા કુલ ૩૯ તાલુકાઓ આિરી લેિાયેલ છે. આ યોજિા હેઠળ ઉજાગ નિભાર્ દ્વારા 

િીચે મુજબિી મખુ્ય કામર્ીરીઓિું આયોજિ કરિામાં આિેલ છે. 

 સ્ટર ે ન્ધિીંર્ ઓફ ડીસ્ટર ીબ્યુશિ સીસ્ટમ  

 સ્ટર ે ન્ધિીંર્ ઓફ ટર ાન્સમીશિ સીસ્ટમ  

 ૬૬ કેિી િા િિા સબસ્ટેશિો ઉભા કરિા  

 પી.જી.િી.સી.એલ નિસ્તારમાં િિા ખેતીિાડી નિજજોડાણો આપિા. 

(૮) દકસાિ દહત ઉજાગ શદકત યોજિા ( KHUSHY )   

 દકસાિ દહત ઉજાગ શદકત યોજિા (KHUSHY) અંતર્ગત િાિી ક્ષમતાિા ડીસ્ટર ીબ્યુશિ ટર ાન્સફોમર ઉભા કરી તેિા ધ્િારા 

હળિા િબાણિી  લાઇિ િેટિકગ   ધટાડિાિી કાયગિાહી કરિામા આિે છે.    

 આ યોજિાિો મખુ્ય હેતુ હળિા િબાણિી લાઇિો ક્રમશ :ઘટાડી,  હળિા િબાણિી લાઇિો રદહત િેટિકગ  બિાિિાિો છે અિે 

બીિ અનધકૃત િીજ ભાર અટકાિિા તથા હળિા િબાણિી િીજ લાઇિો સાથે ચેડા થતાં અટકાિિાિો છે. 

 ગ્રામ્ય નિસ્તારમા ખેતી નિિયક િીજ જોડાણોિે  પૂરતા  િબાણથી િીજ પૂરિઠો મળી રહે એ માટે હયાત ખેતીિાડી િીજ 

જોડાણો માં ભારે િબાણિી િીજ લાઇિો િધારી િાિી ક્ષમતાિા ટર ાન્સફોમર (૧૦કેિીએ, ૧૬ કેિીએ,) ગ્રાહકિા િીજ 

સ્થાપિિી શકય એટલી િજીક મકૂિામા આિે છે. જથેી ગ્રાહકિે ઓછામાં ઓછી હળિા િબાણિી ઇંસ્યુલેટેડ લાઇિ (એદરયલ 

બંચ/ પીિીસી કેબલ) િાંખી  પૂરતા િબાણથી િીજ પૂરિઠો પૂરો પાડી શકાય.  

 િીજ કંપિી દ્વારા ગ્રામ્ય નિસ્તારમા લાઇિ લોસ, િીજ નિતરણ લોસ,તથા ટર ાન્સફોમગર  ફેલ્યુઅર રેટ ધ્યાિે લઇ, ખેતી નિિયક 

ફીડરો તેમજ છુટક ખેતી નિિયક નિસ્તાર ઉક્ત કામર્ીરી માટે પસિં કરિામા આિે છે. લાભાથી એ આ માટે સીધી કોઇ અરજી 

કરિાિી હોતી િથી. 

 (૯)  ઉજાગ સંરક્ષણ યોજિા 

 ઉજાગ સંરક્ષણ યોજિા અન્િયે રાજ્યભરમાં નિનિધ સ્થળોએ ચોપાિીયા, સ્લોર્િ તથા નિજાણુ માધ્યમો રારા સંિેશા 

પહોચાડિા તથા ચચાગ   / સભાઓ   / જાહેર પ્રિચિો/નિનિધ સ્પધાગિા આયોજિ રારા ઊજાગ સંરક્ષણ અંર્ ેલોકો જાર્ૃનતિા 

કાયો હાથ ધરિામાં આિે છે. 

 ઉપરાંત લો િોલ્ટેજ સીસ્ટમિે હાઇ િોલ્ટેજ સીસ્ટમમાં રૂપાતંરીત કરિામાં આિે છે. જથેી લો િોલ્ટેજિા પ્રશ્નો નિિારી શકાય. 

 આ ઉપરાંત નિનિધ જીલ્લાઓમાં સમયાંતરે ઊજાગ બચતિા પરીસંિાિો યોજિા,ઊજાગ બચત અંર્ેિા પ્રિશગિો 

યોજિા/રશ્ય/રાવ્ય અિે િતગમાિ પત્રોમાં જાહેર ખબરો આપિી,બેિર/પોસ્ટર/પેપ્લેટ િર્ેરેિું મરુણ પ્રસારણ કરિું /લઘ ુ

િસ્તાિજેી દફલ્મો બિાિિી તેિુ પ્રસારણ કરિુ, આ બધી કામર્ીરીિો સમાિેશ કરિામાં આિે છે.િધ ુમાં આ યોજિા અંતર્ગત 

ર્ુજરાત અિે ર્ુજરાત બહાર થતાં નિનિધ પ્રિશગિ જિેા કે Enerasia, િાયબ્રન્ટ ર્ુજરાત માં ભાર્ લેિામાં આિે છે. 

(૧૦) આદિજાનત નિસ્ તારમાં સબસ્ ટેશિ અિે લાઇિો:  

 આ યોજિા હેઠળ આદિજાનત નિસ્તારમાં માળખાર્ત સુનિધાઓ પુરી પાડિા, જટેકો દ્વારા િિા સબસ્ટેશિો તથા તેિી 

આિસુાંર્ીક િીજ પ્રિહિ રેિાઓ સાથ ેસ્થાપિાિું તેમજ હયાત સબસ્ટેશિોિી સ્થાપીત ક્ષમતામાં િધારો કરિાિું આયોજિ 

કરિામાં આિે છે. 

 આદિજાનત નિસ્તારોમાં આદિજાનત નિસ્તાર પેટા યોજિા હેઠળ િિા સબસ્ટેશિો તથા સંલગ્ન િીજ પ્રિહિ રેિાઓ માટે રાજય 

સ૨કા૨શ્રી દ્વારા શેર કેપીટલ તરીકે િાણાકીય ફાળિણી કરિામાં આિે છે. 



 

(૧૧) મહાિર્ર પાનલકા/િર્ર પાનલકા નિસ્તારોમાં િીજ થાંભલાઓ અિે િીજ નિતરણ લાઈિો  ખસેડિા/બિલિા માટેિી 

યોજિા(DISS)  

 મ્ યિુીસીપલ કોપોરેશિ, િર્ર પાલીકા, શહેરી નિકાસ સત્તામડંળ હેઠળિા અિે ગ્રામ્ય નિસ્ તારોમાં રસ્તાઓિા નિસ્તૃનતકરણમા ં

અડચણરૂપ હોય તેમજ હયાત રસ્ તાઓ પર અડચણરૂપ હોય તેિી ભારે િબાણિી લાઈિો (૧૧ કેિી/૨૨ કેિી), હળિા 

િબાણિી લાઈિો, ટર ાન્ સફોમર સને્ ટસગ, િીજ થાંભલા જિેા સંલગ્ન  િીજ નિતરણ માળખાિુ શીફટીંર્ તેમજ જરૂરી હોય તિેા 

દકસ્સાઓમાં ઑિર હેડ લાઈિોિ ેઅન્ડરગ્રાઉન્ડ કરિી, એબીસી (ABC) કેબલ િાંખિો  જિેી કામર્ીરી કરિામાં આિે છે.  

(૧૨) સરિાર  કૃનિ  જયોનત  યોજિા  

 આ પ્રોજકેટિો મુખ્ય હેતુ ખેતીિાડી ફીડસગિા સાથ ેસંકળાયેલ જૂિા  - જજગરીત િીજ િાયરોિે સ્થાિે િિા િીજ િાયર જરુર 

જણાયે તેિા આિુસાંર્ીક ઉપકરણો સહ બિલી તેમજ ફીડરો િા ંનિભાજિ િી કામર્ીરી થકી ર્ુણિતાયકુત િીજ પુરિઠો પુરો 

પાડી ગ્રાહકોિે સારી સેિા પુરી પાડિાિો  છે. 

 સિર યોજિા હેઠળ રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા કુલ પ્રોજકે્ટિા ૮૦% િાણાકીય ફાળિણી કરિામાં આિ ેછે. જ્યારે બાકીિા ૨૦% 

િીજ નિતરણ કંપિી દ્વારા ભોર્િિાિી રહે છે. 

(૧૩) સયૂગશનક્ત દકસાિ યોજિા (સ્કાય/SKY ):- 

 ર્ુજરાત સરકારશ્રીિા ઉજાગ અિે પેટર ોકેનમકલ્સ નિભાર્ે જૂિ-૨૦૧૮થી રાજ્યિા ખેડૂતોિા લાભાથે, નબિપરંપરાર્ત ક્ષેતે્ર ઉજાગ 

િપરાશ િધારિા, ગ્રીિ એિજીિ ેઉત્તેજિ આપિા અિે ખેડૂતોિે દિિસ િરનમયાિ િીજળી મળે તે માટેિી સૂયગશનક્ત દકસાિ 

યોજિા (સ્કાય)/(SKY)િો  પાયલોટ પ્રોજકે્ટ જાહેર કરેલ. આ યોજિા હેઠળ ખેડુતોિે ગ્રીડ કિકેટેડ સૌર ઊજાગ સંચાનલત 

નસસ્ટમ ઉપલબ્ધ કરાિિામાં આિી રહી છે. આ યોજિા હેઠળ ખેડૂતો પોતાિા ખેતરમાં સૌર ઉજાગ ઉતપાદિત કરી શકે, િાપરી 

શકે તેમજ જ ેબચે તે િીજળી ગ્રીડમાં િેચી શકે છે અિે િધારાિી આિક મેળિી શકે છે. સ્કાય યોજિા અંતર્તગ ગ્રીડિા 

સપોટગ  સાથ ેદિિસ િરનમયાિ આશરે બાર કલાક સુધી િીજ પુરિઠો આપિામાં આિે છે. 

 ખેડુતોિે ગ્રીડ કિેકટેડ સૌર ઊજાગ સંચાનલત નસસ્ટમ ઉપલબ્ધ કરાિિાર ર્ુજરાત સમગ્ર િેશમાં પ્રથમ રાજ્ય છે. આ યોજિા 

અમલમાં મુકિા માટે િિી ટેકિોલોજી જિેી કે િોચ ડોર્ ટર ાન્સ્ફોમરે (જિેા દ્વારા યોજિામાં િ જોડાતા ખેડૂતોિે ૩-ph પાિર 

સપ્લાય ૮ કલાક માટે મયાગદિત કરી શકાય છે.) નિકનસત કરિામાં આિેલ છે. SEDM (સોલાર એિજેી ડેટા મેિજેમેન્ટ 

સીસ્ટમ) નિકસાિિામાં આિેલ જિેા થકી સ્કાય ફીડર પર જોડાયલે તમામ ગ્રાહકો દ્વારા ઉતપન્ન થતી સૌર ઉજાગ, િીજ િપરાશ 

તથા અન્ય માદહતી ઓિલાઈિ મેળિી શકાય છે. સ્કાય યોજિામાં જોડાતા ખેડૂતોિે મોબાઈલ એપ્લીકેસિ ઉપલબ્ધ કરિામા ં

આિેલ છે જિેા થકી તે પોતાિો િીજિપરાશ / િીજઉતપાિિ અરં્ેિી માદહતી મેળિી શકે છે. 

(૧૪) SURYA- Gujarat - સૂયગ ઉજાગ રૂફટોપ યોજિા:- 

  રાજ્યિા િાિા તમેજ મધ્યમ િર્ગિા િીજ ગ્રાહકોિે િીજ બીલમાં રાહત આપિાિા હેતુથી અિે રહેણાકં ક્ષેતે્ર સોલાર રૂફ 

ટોપિો વ્યાપ િધારિા રાજય સરકારશ્રી દ્વારા તા.૦૫.૦૮.૨૦૧૯ થી સૂયગ ઉજાગ રૂફ ટોપ યોજિા ('સૂયગ-ર્ુજરાત') શરુ 

કરિામાં આિી છે. રૂફટોપ નસસ્ટમ લર્ાિિામાં ર્ુજરાત પ્રથમ િબરે છે.  

 આ યોજિા માટેિી સબનસડીિી રકમમાં િધારો કરી ૩-દકલોિોટ સુધી નિયત કરેલ દકંમતિા ૪૦% સબનસડી તથા 

૩દકલોિોટથી િધ ુઅિે ૧૦ દકલોિોટ સુધી ૨૦% સબનસડી આપિામાં આિે છે. 

 તદ્દઉપરાંત, ગ્રૂપ હાઉનસંર્ સોસાયટી(GHS/રેનસડેનન્સયલ િેલ્ફેર એસોનસએશિ (RWA)િી સોસાયટીિી લાઇટ, 

સોસાયટીિુ િોટરિકગસ, નલફ્ટ, જીમ, સ્િીનમંર્પુલ, બર્ીચો િર્ેરે જિેી મનિયારી(Common) સુનિધાઓિા િીજજોડાણો 

માટે સોલાર રૂફટોપ પ્લાન્ટ સ્થાનપત કરિા ૨૦% સબનસડી(CFA) નિયમાિસુાર મળિા પાત્ર છે. 

(૧૫) સીમશાળાઓિે થ્રી ફેિ ર્ણુિત્તાસભર િીજ પૂરિઠો પૂરો પાડિા (િિી બાબત):- 

 હાલમાં ર્ામતળ બહાર ખેતીિાડી નિસ્તારમાં આિેલી સીમશાળાિે ૮(આઠ) કલાક થ્રી ફેિ અિે બાકીિા કલાકો િરમ્યાિ 

સીંર્લ ફેિ િીજ પૂરિઠો િજીકિા ખેતીનિિયક ફીડર પરથી સ્પેશ્યલ ડીિાઇિ ટર ાન્સફોમગર (એસ.ડી.ટી.) થકી પૂરો પાડિામા ં

આિે છે.  



 

 પાિર નસસ્ટમિી ટેકિીકલ સ્ટેબીનલટી જાળિિા માટે ખેતીનિિયક ફીડરોિા ર્ૃપ બિાિી તમામ ર્પૃિે દિિસે અિે રાત્રે એમ 

રોટેશિ પ્રમાણે  િીજ પુરિઠો પૂરો પાડિામાં આિતો હોય છે. ખેતીનિિયક ફીડરિી સાપેક્ષ ે ૨૪ કલાકિા ફીડર અથિા 

જ્યોતીગ્રામ ફીડર પરિો િીજ પૂરિઠાિી ર્ુણિત્તા િધારે હોઇ, સીમશાળાઓિે થ્રી ફેિ ર્ુણિત્તસભર િીજ પૂરિઠો દિિસિા 

સમય િરમ્યાિ મળી રહે તે માટે તા.૨૮.૦૨.૨૦૧૯િા રોજ માિિીય ઉજાગમંત્રીશ્રીિી અધ્યક્ષતામાં મળેલી બેઠકમાં ચચાગ થયા 

મુજબ, હાલમાં ખેતીનિિયક ફીડરો પર જોડાયેલી સીમશાળાઓિે િજીકિા જ્યોતીગ્રામ અથિા ૨૪ કલાકિા ફીડર પર ફેરિિા 

સૂનચત કરિામાં આિેલ.  

 આમ, જો સીમશાળાિા િીજજોડાણોિે િજીકિા જ્યોતીગ્રામ ફીડર અથિા ૨૪ કલાકિા ફીડર પરથી િીજ પૂરિઠો પૂરો 

પાડિામાં આિે તો તેિે નિિા નિક્ષેપે ર્ુણિત્તસભર િીજ પૂરિઠો મળી શકે, અિે કોમ્પ્યુટસગ જિેા ઉપકરણોિા ઉપયોર્થી 

નશક્ષણિા સ્તરમાં સધુારો થઇ શકે.  

 એ બાબતે જણાિિાિું કે, આિા હયાત સીમશાળાિા (યાિી મુજબિી કુલ ૯૭ સીમશાળા માટે)   િીજજોડાણોિે િજીકિા 

જ્યોતીગ્રામ અથિા ૨૪ કલાકિા ફીડર પર ફેરિિા માટે ઊભી કરિામાં આિતી માળખાકીય સુનિધાિે લર્તો તમામ કુલ ખચગ 

રૂ. ૯.૦૨ કરોડિા ખચ ેકુલ ૬૪ સીમશાળાિું કામ પૂણગ કરિામાં આિેલ છે. જમેાં િાણાંકીય િિગ ૨૦૧૯-૨૦ માં ૬.૬૭ કરોડિા 

ખચ ે ૫૪ સીમશાળા  તથા િિગ ૨૦૨૦-૨૧ માં ૨.૩૫ કરોડિા ખચ ે ૧૦ સીમશાળાિા કામ કરિામાં આિેલ છે, ઉપરાતં 

િીજચોરી અિે અકસ્માત નિિારિા આિા કિકેશિિે િજીકિા હયાત હળિા િબાણિાળા િીજરેિામાંથી એલટી એબીસી 

દ્વારા િીજપુરિઠો પૂરો પાડિા અથિા HVDS પધ્ધનત દ્વારા જ આપિા અિે HT લાઇિ માટે ઓિરહેડ HT AB CABLE 

િો ઉપયોર્ ફરજીયાત કરિાિી જોર્િાઇ અંર્ ેપણ િરખાસ્ત કરિામાં આિેલ. 

(૧૬) દકસાિ સયૂોિય યોજિા અતંર્ગત ખેડૂતોિે દિિસે િીજળી પૂરી પાડિા બાબત:- 

 ખેડૂતો દ્વારા છેલ્લા કેટલાય સમયથી દિિસે પાિર આપિાિી રજૂઆત હતી. ખેડૂતોિી માંર્ણીિ ેસંતોિિા ખેડૂતોિે દિિસ ે

નિજળી પૂરી પાડિા ર્જુરાત સરકાર દ્વારા એક િિીિ અનભર્મ અપિાિી “દકસાિ સૂયોિય યોજિા” અમલમાં મુકિામા ં

આિી છે. આ યોજિા હેઠળ  ખેડૂતોિે ખેતીિાડી ફીડર ઉપર દિિસ િરમ્યાિ સિારે ૫.૦૦ થી રાત્રીિા ૯.૦૦ િાગ્યા િરનમયાિ 

િીજ પુરિઠો આપિામાં આિશે. 

 

 ખેડૂતોિે દિિસ િરનમયાિ કૃનિ િીજ પુરિઠો પૂરો પાડિા માટે નિર્તિાર કરિામાં આિેલ નિશ્લેિણ મુજબ પ્રિહિ માળખાિે 

સશનસ્કતકરણિી જરૂદરયાત રહે છે. જ ેિીચે મુજબ છે.  

 કુલ  ૩૩૭૩ સદકગ ટ કી.મી જટેલી િિીિ ૬૬ કેિી  િીજ રેિા આશરે ૨૩૬ િંર્ િું નિમાગણ. 

 કુલ ૧૪ િિીિ ૨૨૦ કેિી સબ-સ્ટેશિ તથા ૦૧ િિીિ ૧૩૨ કેિી સબ-સ્ટેશિિું સંલગ્ન િીજ રેિા સદહત પ્રસ્થાનપત કરિા. 

 

 ઉપરોક્ત માળખાકીય સુનિધા ઉભી કયાગ બાિ સમગ્ર ર્ુજરાતિા ખેડૂતોિે તબક્કાિાર દકસાિ સયૂોિય યોજિા હેઠળ દિિસ ે

નિજળી આપિાિું આયોજિ છે.  

 દકસાિ સૂયોિય યોજિા િા  અમલીકરણ માટે  ટર ાન્સમીશિ માળખાિું નિસ્તરણ કરિા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા આિિારા 

ત્રણ િિગ િરમ્યાિ આશરે રૂ ૩૫૦૦ કરોડિી િાણાકીય જોર્િાઈ કરિામાં આિી છે. આ અંતર્ગત ર્જુરાત રાજ્યિા તમામ ૩૩ 

જીલ્લાઓિે  તબ્ક્કાિાર આિરી લેિામાં આિશ.ે 

 િિગ ૨૦૨૦-૨૧ માં પ્રથમ ચરણમાં માિિીય પ્રધાિમંત્રી દ્વારા તા ૨૪.૧૦.૨૦૨૦ િા રોજ દકસાિ સૂયોિય યોજિાિું શુભારંભ 

કરિામાં આવ્યો અિે આ યોજિાિા અિાિરણ િાં દિિસથી િાહોિ જીલ્લા િાં તમામ ૬૯૨ ર્ામો  ર્ીર-સોમિાથ જીલ્લા િા ં

૧૪૩ ર્ામો જુિાર્ઢ જીલ્લા િાં ૨૨૦ ર્ામો િે પૂણગ/આંનશક રીત ેઆિરી લેિામાં આિેલ છે. આમ કુલ ૧૦૫૫ ર્ામો તા. ૩૧-

૧૦-૨૦૨૦ થી આ યોજિા અંતર્ગત આિરી લેિામાં આિેલ છે. તે ઉપરાંત મહીસાર્ર જીલ્લા િાં િધુ ૫૫ ર્ામો પંચમહાલ 

જીલ્લા િાં િધ ુ ૨૮ ર્ામો અમરેલી જીલ્લા િા ં િધ ુ ૫ ર્ામો અિે રાજકોટ જીલ્લાિું િધુ ૧ ર્ામિે આ યોજિા અંતર્ગત 

પૂણગ/આંનશક  રીત ેઆિરી લેિામાં આિેલ છે. 

 માચગ-૨૦૨૧િી નસ્થનતએ દકસાિ સૂયોિય યોજિા ર્જુરાત રાજ્યિા સમગ્ર ૩૩ જીલ્લાઓિા સને્સસ-૨૦૧૧ મુજબિા કુલ 

૧૮૨૨૫ ર્ામો માંથી ૩૯૧૫ ર્ામોિે પૂણગ/આંનશક રીત ેઆિરી લેિામાં આિેલ છે અિે બાકી રહેતા તમામ જીલ્લાઓિા 



 

ર્ામોિો સમાિેશ માળખાકીય સુનિધા ઉભી કયાગ બાિ તબક્કાિાર “દકસાિ સુયોિય યોજિા” હેઠળ આિરી લેિાિુ ં

આયોજિ છે.  

 આ યોજિા હેઠળ િિગ ૨૦૨૦-૨૧ માં રાજ્ય સરકાર દ્વારા રૂ. ૪૦૦ કરોડિી િાણાંકીય જોર્િાઇ કરિામાં આિેલ છે. જિેી 

સામે માચગ-૨૦૨૧ અંત ેરૂ. ૪૦૦ કરોડિા ખચ ે૨૩૨.૫૦ સદકગ ટ કી.મી જટેલી િિીિ િીજ રેિાિું નિમાગણ કરિામાં આિેલ છે. 

૧૭) SURYA- Gujarat - સૂયગ ઉજાગ રૂફટોપ યોજિા:- 

  રાજ્યિા િાિા તમેજ મધ્યમ િર્ગિા િીજ ગ્રાહકોિે િીજ બીલમાં રાહત આપિાિા હેતુથી અિે રહેણાકં ક્ષેતે્ર સોલાર રૂફ 

ટોપિો વ્યાપ િધારિા રાજય સરકારશ્રી દ્વારા તા.૦૫.૦૮.૨૦૧૯ થી સૂયગ ઉજાગ રૂફ ટોપ યોજિા ('સૂયગ-ર્ુજરાત') શરુ 

કરિામાં આિી છે. રૂફટોપ નસસ્ટમ લર્ાિિામાં ર્ુજરાત પ્રથમ િબરે છે.  

 આ યોજિા માટેિી સબનસડીિી રકમમાં િધારો કરી ૩-દકલોિોટ સુધી નિયત કરેલ દકંમતિા ૪૦% સબનસડી તથા 

૩દકલોિોટથી િધ ુઅિે ૧૦ દકલોિોટ સુધી ૨૦% સબનસડી આપિામાં આિે છે. 

 તદ્દઉપરાંત, ગ્રૂપ હાઉનસંર્ સોસાયટી(GHS/રેનસડેનન્સયલ િેલ્ફેર એસોનસએશિ (RWA)િી સોસાયટીિી લાઇટ, 

સોસાયટીિુ િોટરિકગસ, નલફ્ટ, જીમ, સ્િીનમંર્પુલ, બર્ીચો િર્ેરે જિેી મનિયારી(Common) સુનિધાઓિા િીજજોડાણો 

માટે સોલાર રૂફટોપ પ્લાન્ટ સ્થાનપત કરિા ૨૦% સબનસડી(CFA) નિયમાિસુાર મળિા પાત્ર છે. 

૧૮) પ્રધાિ મંત્રી દકસાિ ઉજાગ સરુક્ષા એિમ  ઉતથાિ મહાનભયાિ  

      (PM-KUSUM) યોજિા કોમ્પોિન્ટ - B 

 રાજ્ય સરકારિા ઉ. અિે પે. નિભાર્િા ઠરાિ ક્રમાકં: બજટ/૨૦૧૪/૧૪૪૭/બ૧ તા.૧૯/૬/૨૦૨૦ થી ખેડૂતોિા લાભાથ ેકેન્ર 

સરકારિી પ્રધાિ મંત્રી દકસાિ ઉજાગ સુરક્ષા એિમ  ઉતથાિ મહાનભયાિ (PM-KUSUM) યોજિાિા કોમ્પોિન્ટ-B હેઠળ 

સ્ટેન્ડ એલોિ ઓફ ગ્રીડ સોલાર ઉજાગ સંચાનલત નસંચાઈ પંપ સેટ્સ ઉપલબ્ધ કરાિિાિીયોજિા જાહેર થયેલ છે. 

 રાજ્ય સરકારદ્વારા ર્ુજરાત ઉજાગ નિકાસ નિર્મ લીમીટેડ (GUVNL) િે આ યોજિાિા અમલીકરણ માટે ‘સ્ટેટ િોડલ 

એજન્સી’ િીમિામાં આિેલ છે. 

 આ યોજિામા ંજ્યાં ગ્રીડ સપ્લાય ઉપલબ્ધ િથી તેિા ઓફ ગ્રીડ નિસ્તારમા ં નપયત માટે/હયાત ડીિલથી ચાલતા પંપ સેટિ ે

બિલિા માટે ખેડૂતોિે સ્ટેન્ડ એલોિ સોલાર એગ્રીકલ્ચર પંપ સ્થાનપત કરિા માટે સહાય કરિામાં આિશે. આ યોજિામા ં

હયાત ગ્રીડથી િીજજોડાણ આપિુ ટેક્િીકલી શક્ય િ હોય તેમજ કોમશીયલી િાયેબલ(વ્યિહારૂ) િ હોય તેિા િુર-સુિુરિા 

નિસ્તાર,જરં્લ,ઓફ ગ્રીડ નિસ્તારમાંડીિલથી ચાલતા પંપ સેટિે બિલિામાટે ખેત તલાિડી તથા સરફેસ િોટરથી નપયત 

સુનિધા ધરાિતા અરજિારોિો સમાિેશ કરિામાં આિશ.ે 

 આ યોજિામાં સોલાર ફોટોિોલ્ટેઇક સંચાનલત ઓફ ગ્રીડ આધારીત, કૃનિ હેતુ ૧ હો.પા.,૨ હો.પા.,૩ હો.પા., ૫ હો.પા., ૭.૫ 

હો.પા.અિે ૧૦ હો.પા.િા DC /AC સબમસીબલ પંપ (િોટર દફલ્ડ મોટસગ), સરફેસ પંપ અિે સબમસીબલ પંપ (ઓઈલ 

દફલ્ડ મોટસગ) સોલાર પંપિો સમાિેશ થઇ શકશ.ે 

 રાજ્ય સરકારિી અર્ાઉિી સોલાર પંપિી યોજિાિા અિે જરં્લ નિસ્તારિા અરજિારોિે આ યોજિાિા ધારા ધોરણો 

અિુસાર સમાિેશ કરિામાં આિલે છે.  

 સૂક્ષ્મ નસંચાઈ પદ્ધનતઓિો ઉપયોર્ કરતા અથિા સૂક્ષ્મ નસંચાઇ યોજિાઓ હેઠળ આિરી લેિારા અથિા સૂક્ષ્મ નસંચાઇ 

નસસ્ટમિી યોજિામાં જોડાિાર ખેડુતો/અરજિારોિે યોજિાિા ધારા ધોરણો પ્રાધાન્ય આપિામાં આિશે. 

 આ યોજિા હેઠળ નપયત સહકારી મંડળી/સંર્ઠિ અિે ક્લસ્ટર આધાદરત નસંચાઈ નસસ્ટમ પણ આિરી લેિામાં આિશ.ે જો કે, 

િાિા અિે સીમાંત ખેડુતોિે પ્રાધાન્ય આપિામાં આિશ.ે  

 આ યોજિામાં લાભાથીિે કુલ સીસ્ટમ ખચગિા ૩૦% રકમ કેન્ર સરકારિી સહાય (CFA) તરીકે,૩૦% રકમ રાજ્ય સરકારિી 

સહાય (સબસીડી) તરીકેઆપિામાં આિશ ેઅિે બાકીિી ૪૦% રકમ લાભાથી એટલે કે ખેડુતે ભોર્િિાિી રહેશે. 

ઉપરોક્ત સબસીડી/CFA ૭.૫ હો.પા. િી ક્ષમતા સુધીિા પંપસેટ માટે મયાગદિત રહેશે. ૭.૫ હો.પા. થી ઉપરિી ક્ષમતાિા 

પંપસેટ માટે ૭.૫ હો.પા. િા પંપસેટિે મળિા પાત્ર સબસીડી લાર્ ુપડશે અિે તફાિતિી રકમ લાભાથીએ ભરિાિીરહેશે.  



 

સબમસીબલ પંપ (Oil Filled Motors) િા CFA /સબનસડીિી ર્ણતરી માટે  િોટરદફલ્ડ મોટર (Water Filled 

Motors) િા નિયત િર ર્ણતરીમાં લેિામાં આિશ ેઅિે તફાિતિી રકમ લાભાથીએ ભરિાિીરહેશે.  

 આ યોજિામાં જોડિા માટે જ ેતે અરજિાર તેમિા િતી માન્ય એજન્સી (Empanelled Agency) દ્વારા  સ્ટેટ પોટગલ 

https://pmkusum.guvnl.com પર જરૂરી િસ્તાિેજો સાથ ેઓિ લાઇિ અરજી િોંધણી કરાિશે.  

 MNRE દ્વારા એલોટ થયેલ અિે GUVNL દ્વારા એમપાિેલ કરેલ એજન્સીઓિી યાિી સ્ટેટ પોટગલ પરથી મળી શકે છે. 

 પોટગલ પર મળેલ ઓિ લાઇિ અરજીઓિે યોજિાિા ધારા ધોરણો અિુસાર અગ્રતાક્રમમાં મૂકિાિી ર્ોઠિણ િરમદહિાિા અતં ે

પોટગલ પર કરિામાં આિશ.ે  

 બજટેnિી જોર્િાઈ મજુબ, અગ્રતાક્રમમાં આિતા અરજિારિે રૂ.૧૦૦૦/- ડીપોિીટ પેટે જ ે તે સંબંધીત પેટા નિભાર્ીય 

કચેરીમાં ભરિાિા રહેશે. પાત્રતા ધરાિતા અરજિારોિી ડીપોિીટિી રકમ પંપ સેટ્સ માટે ભરિાિી થતી ફાળાિી રકમ સામ ે

સરભર કરી આપિામાં આિશે. 

 ડીપોિીટિી રકમ જ ેતે સંબંધીત પેટા નિભાર્ીય કચેરીમાં ભયાગ બાિ  ડૉક્યુમેન્ટ તપાસણી કરિામાં આિશે અિે લાભાથીએ 

પેટાનિભાર્ીય કચેરીએ ‘આધાર’ ઓથેંદટકેશિ કરાિિાિું રહેશે. 

 પાત્રતા ધરાિતા અરજિારે એમએિઆરઈ થકી EOI પ્રદક્રયાથી નિયત કરેલ સોલાર નસસ્ટમિી કુલ કીંમતિા ૪૦% 

ફાળાિીરકમ તથા િધારાિી ભરિાપાત્ર રકમ સંલગ્ન િીજ નિતરણ કંપિીિી જ ે તે પેટા નિભાર્ીય કચેરી ખાતે એક 

મદહિામાંભરપાઈ કરિાિી રહેશે.  

 કેપેસીટી િાઈિ સોલાર િોટર પમ્પિું ભાિ પત્રક, કેન્ર સરકાર અિે રાજ્ય સરકારિી સબસીડી  તથા  ખેડૂતે ચૂકિિાપાત્ર 

ફાળાિી રકમ  (GST  સાથેિા ભાિ)િી માદહતી સ્ટેટ પોટગલ પરથી મળી શકે છે. 

 

(૧૯) પ્રધાિ મંત્રી દકસાિ ઉજાગ સરુક્ષા એિમ  ઉતથાિ મહાનભયાિ 

        (PM-KUSUM) યોજિા કોમ્પોિન્ટ – C 

 આ યોજિામાં ગ્રીડ સાથ ે જોડાયેલ  નસંચાઇ હેતુ માટેિા ખેતીિાડી નિજજોડાણ ધરાિતા ખેડૂતો તથા નપયત સહકારી 

મંડળી/સંર્ઠિ અિે ક્લસ્ટર આધાદરત નસંચાઈ નસસ્ટમ ધરાિતા અરજિારો લાભ લઈ શકે છે આ યોજિા અંતર્ગત ખેડૂત સૌર 

ઉજાગ થકી િીજળી ઉતપન્ન કરી, જરૂરીયાત મજુબ િાપરી િધેલી િીજળીિ ે

િેચી િધારાિી આિક મેળિી શકે છે. 

 આ યોજિામાં ગ્રીડ સાથ ેજોડાયલે  નસંચાઇ હેતુ માટેિા ખેતીિાડી નિજજોડાણ ધરાિતા અરજિારો િો સમાિેશ થઇ શકશે.  

 આ યોજિા હેઠળ નપયત સહકારી મંડળી/સંર્ઠિ અિે ક્લસ્ટર આધાદરત નસંચાઈ નસસ્ટમ પણ આિરી લેિામાં આિશ.ે જો કે, 

િાિા અિે સીમાંત ખેડુતોિે પ્રાધાન્ય આપિામાં આિશ.ે  

 નસંચાઇિા હેતુ માટે પાણીિો ઉપયોર્ ઓછો કરિા માટે સૂક્ષ્મ નસંચાઈ પદ્ધનતઓિો ઉપયોર્ કરતા અથિા સૂક્ષ્મ નસંચાઇ 

યોજિાઓ હેઠળ આિરી લેિારા અથિા સૂક્ષ્મ નસંચાઇ નસસ્ટમિી યોજિામાં જોડાિાર ખેડુતો /અરજિારોિે પ્રાધાન્ય 

આપિામાં આિશે . 

 જ ેતે ખેતીિાડી ફીડર પરિા ઓછામાં ઓછા  ૭૦ % સુધી ખેતીિાડી િીજ જોડાણ ધરાિતા ગ્રાહકો  આ  યોજિામાં જોડાિા 

સહમતી આપે તેિા ફીડરિો આ યોજિામાં સમાિેશ થઇ શકશ.ે  

  ડાકગ  િોિ નિસ્તાર માં સુક્ષ્મ નપયત પદ્ધનત િો ઉપયોર્ કરતા હયાત િીજ જોડાણ ધરાિતા ખેડૂતો જ આ યોજિા માં જોડાઈ 

શકશ.ે 

 આ યોજિામાં જોડતા ખેડૂતો પોતાિા ખેતરમાં તેમિા નસંચાઇ હેતુંિા ખેતીિાડી િીજ જોડાણિા કરારીત નિજભારિે HP 

માથી KW માં રૂપાંતદરત કરી, જતેે KW િા ૧.૭૫ ર્ણા લેખે સોલાર ફોટોિોનલ્ટક પીિી સ્થાનપત કરી શકશ.ે  

 યોજિામાં સમાિેશ કરિામાં આિેલ ફીડરમાં સોલાર નસસ્ટમ થી ઉતપાદિત િીજળીિે નગ્રડમાં મોકલિા (inject)  કરિા માટે 

દિિસ િરમ્યાિ સૂયોિય થી સયુાગસ્ત સુધી  થ્રી ફેિ િીજ પુરિઠો ચાલ ુ રાખિાિો રહેશે. ભૂર્ભગજળિું શોિણ (water 
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exploitation) ઘટાડિા અિે પાણીિો સંચય કરિાિા હેતથુી યોજિામાં ભાર્લેતા ખેડૂતિા પંપસેટિે રાજયસરકારિી 

િીનત મુજબ ૮ કલાક સીમીત િીજ પુરિઠો મળી રહે તે માટે ટેકિીકલ િયિસ્થા કરિાિી રહેશે.   

 જ ેખેડૂતો આ યોજિામાં જોડાય તે ખેડુતોએ સોલાર નસસ્ટમ સ્થાનપત કરિાિા કુલ ખચગિા ૩૦ % રકમ કેન્ર  સરકારિી સહાય 

(CFA) તરીકે,  ૩૦ %  રકમ રાજ્ય સરકારિી સહાય  સબનસડી તરીકે આપિામાં આિશ ેઅિે બાકીિી ૪૦% રકમ લાભાથી 

એટલે કે ખેડુતે ભોર્િિાિી રહેશે. 

 ઉપરોક્ત સબસીડી & CFA ૭.૫ હો.પા. .િી ક્ષમતા સુધીિા કરારીત નિજભાર ધરાિતા  નિજજોડાણ માટે, તેમિા કરારીત 

નિજભારિા  KW િા ૧.૭૫ ર્ણા લેખે સોલાર ફોટોિોનલ્ટક પીિી માટે મયાગદિત રહેશે . 

 આ યોજિા માં મળિાપાત્ર સોલાર સીસ્ટમ માટે ૭.૫ હો.પા. સુધીિા જ કરાદરત િીજભાર ધરાિતા ખેતીિાડી િીજ જોડાણ 

િો સમાિેશ કરી શકાશે. ૭.૫ હો.પા. થી ઉપરિા કરાદરત િીજભાર ધરાિતા િીજ જોડાણો માટે સોલાર ક્ષમતા અિે સબસીડી 

માટે ૭.૫ હો.પા. િા ખેતીિાડી િીજ જોડાણ િે મળિાપાત્ર ક્ષમતા સુધી મયાગદિત રહેશે.    

 ખેડૂત અિે જ ે તે િીજનિતરણ કંપિી િચ્ચે િધારાિી ઉતપાદિત સોલાર િીજળીિી ખરીિ-િેચાણ માટે ૨૫ િિગિો કરાર 

કરિામાં આિશ.ે આ કરાર િરનમયાિ ખેડૂત દ્વારા ખેતીિાડી નસંચાઇ હેતુિા િીજ િપરાશ િે બાિ કયાગ પછીિી નગ્રડમાં િાંખેલ 

િધારાિી સરપ્લસ (surplus) (net-injected)  િીજળી  જ ેતે િીજનિતરણ કંપિી દ્વારા રૂનપયા ૨.૮૩ પ્રનત યુનિટિા 

િરે ૨૫ િિો સુધી ખરીિિામાં આિશ.ે આ માટે માિિીય GERC દ્વારા િક્કી થયેલ િર માન્ય રહેશે.   

 જ ેતે ફીડર િા આ યોજિા માં િ જોડાતા ગ્રાહકોિો થ્રી ફેિ િીજ પુરિઠો પ્રિતગમાિ િીનત મુજબ ૮ (આઠ) કલાક મળિાપાત્ર  

રહેશે.  

 


