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સમૂયળક્તત કિવાન મોજના (SKY) અંતર્યત લાયંલાય છૂતા પ્રશ્નો*  
FAQ* 

 

પ્રશ્ન ૧: આ મોજનાભાાં કોણ જોડાઈ ળકે? 

જલાફ ૧: ળરૂઅતના તફક્કાભા ં અ મોજનાભા ં ામરોટ પીડય ઈય જોડામેરા શમાત ખેતી 
વલમિ લીજ જોડાણ ધયાલતા ખેડતૂો જોડાઇ ળિે. 
પ્રશ્ન ૨: નલા અયજદાયને વદય મોજનાભા વભાલલા કોઇ આમોજન છે ? 
જલાફ ૨: શા, SKY મોજનાનો ભશતભ રાબ ખેડતૂોને ભી ળિે તે ભાટે મોજનાભા ંજોડાલા ભાર્તા 
શોમ ને  લીજ જોડાણ ના ધયાલતા શોમ તેલા ખેડતૂોન  ં નલીન લીજ જોડાણ ભાટેન  ં સ્થ SKY  
પીડય અલત  ંશોમ  તેલા ખેડતૂોને ગ્રતાના ધોયણે ખેતીવલમિ નલીન લીજ જોડાણ ની વાભાન્મ 
મોજનાના ધાયાધોયણ મ જફ લીજ જોડાણ ભી ળિળે. (Tatkal ચાર્જ વવલામ ) 

પ્રશ્ન 3: આ મોજનાભાાં જોડલા ભાટે અયજી ત્રક બયલાન ાં શોમ છે? 

જલાફ ૩: શા, અ મોજનાભા જોડાલા ભાટે વનમત િયેર ‘Application form SKY-1’ ને તે વાથેન  ં
શમાત લીજ જોડાણ ભાટેન  ંફાશધેયી ત્રિ થલા શમાત વલજજોડાણ ના શોમ ને યજી ડતય 
શોમ તે ભાટેન  ં ફાશધેયી ત્રિ બયલાન  ં શોમ છે. જે વરંગ્ન વલજવલતયણ િંનીની નજીિની 
ેટાવલબાર્ીમ િચેયીએ ઈરબ્ધ થળે.  
પ્રશ્ન ૪: ખેડ ત એક કયતા લધાયે વલજ જોડાણ ધયાલતો શોમ તો ફધા જોડાણોને વદય મોજનાભાાં 
આલયી ળકાળે ? 

જલાફ ૪: શા, એિ િયતા લધાયે લીજ જોડાણ ોતાના નાભે ધયાલતા ખેડતૂ તેના એિ થી લધાયે 
જોડાણોનો અ મોજનાભા ંરાબ રઇ ળિળે. યંત   અ ભાટે જે  જોડાણો સ્િામ ામરોટ પીડય ઈય 
જોડામેરા શોમ તેભને રાબ ભી ળિળે. 
પ્રશ્ન ૫: આ મોજનાભાાં જોડામેર ગ્રાશકોને કેટરા કરાક લીજી ભળે? 

જલાફ ૫: SKY પીડયના SKY મોજનાભા ંજોડામરે ગ્રાશિોને ગ્રીડના વોટય  વાથે કદલવ દયમ્માન 
અળયે ફાય િરાિ સ ધી લીજ  યલઠો ભળે.  
પ્રશ્ન ૬: આ મોજનાભાાં જોડામેર ગ્રાશકોને યાવત્રના વભમે કેટરા કરાક લીજી ભળે? 

જલાફ ૬: SKY પીડય ય 3 પેજ ાલય વપ્રામ વવલામના વભમ ભાટે ૧(વવિંર્ર) પેજ ાલય 
અલાની શમાત દ્ધવત મથાલત યશળેે. 
પ્રશ્ન ૭: જો કોઈ ખેડતૂ આ મોજનાભાાં જોડાલા ના ભાાંગતો શોમ તો શ ાં? 

જલાફ૭: અ મોજનાભા ં જોડલા ના ભારં્તા ખેડતૂોને તેઓના પ્રસ્થાન ઈય લોચડોર્ નાભન  ં 
વાધન મ િીને પ્રલતયભાન નીવત મ જફ લીજ  યલઠો ાળે. 
પ્રશ્ન ૮: આ મોજના ભાટે શાર ભાાં ક લા/ફોય ભાાં ઉતાયેર એવી ભોટય ફદરલાની જરૂયી  છે? અને 
ડીવી ભોટય રગાડલી  ડે? 
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જલાફ ૮: ના, અ વોરાય ીલી વવસ્ટભ ગ્રીડ િનેિટેડ શોમ, ભોટય ફદરાલલાની  જરૂય નથી.  અ 
મોજનાભા ંવભાલેળ ગ્રીડ ટાઇ આનલટયય વોરાયના ડીવી ાલયને એવી ાલયભા ંરૂાતંકયત િયે છે  
અભ ડીવી ભોટયની જરૂય યશતેી નથી.  
પ્રશ્ન ૯: જે ખેડતૂોના લીજ જોડાણ ફાકી રેણી યકભ ના બયાઈ કયી ળકલાના કાયણે કામભી ધોયણે 
યદ થમેર શોમ તેલા ખેડૂતો SKY મોજનાભાાં જોડાલા ભાગતા શોમ તો કેલી યીતે જોડાઈ ળકે? 

જલાફ ૯: જે ખેડતૂોના લીજ જોડાણ ફાિી રેણી યિભ ના બયાઇ િયી ળિલાના િાયણે િામભી 
ધોયણે યદ થમેર શોમ ને રેણી યિભ બયાઇ િયલા વક્ષભ ના શોમ તેલા ખેડતૂો SKY મોજનાભા ં
જોડાલા ભાર્તા શોમ તેભના લીજ જોડાણો ભાટે શપ્તા િયીને SKY નો રાબ ભી ળિળે. શપ્તાની 
લસરૂાત ખેડતૂ દ્વાયા લેચેર લીજી ની યિભ ભાથી િયી ળિાળે.  
પ્રશ્ન ૧૦: વદય મોજના શઠે રાબ રેલા ભાાંગતા ગ્રાશકે ક્ાાં અયજી કયલાની યશળેે? 

જલાફ ૧૦: વદય મોજના શઠે રાબ રેલા ભારં્તા ગ્રાશિે વરંગ્ન લીજ િંનીની ેટા વલબાર્ીમ 
િચેયીનો વંિય િયલો. યંત  , SKY ભા ંજોડાલા ભાર્તા ખેડતૂો ાવેથી લીજ િંની દ્વાયા જે તે પીડય 
ભાટે વનમત િયેરી એજન્વી દ્વાયા યજી સ્લીિાયલાભા ંઅલળે.  
પ્રશ્ન ૧૧: શારભાાં શમાત ‘OFF- GRID’ વોરાય જોડાણ ધયાલતા ખેડતૂો આ મોજના ભાાં જોડાઈ ળકળે? 

જલાફ ૧૧: ના  
પ્રશ્ન ૧૨: મોજનાભાાં બાગ રેલા ભાગતા ખેડતૂ લીજબાયભાાં  રોડ લધાયો કયલા ભાગે તો કયી ળકળે? 

જલાફ ૧૨: SKY મોજનાભા ં બાર્ રેલા ભાર્તા ખેડતૂો લીજબાય લધાયે ભારે્ તો તે િયાયીત 
વલજબાયના ૧.૫ ર્ણાની ભમાયદાભા ંભજૂંય િયી વનમવભત િયી ળિાળે થલા ભાણી દયમ્માન જોડેર 
લીજબાય લધાયે ભાલભૂ ડે તો તે િયાયીત લીજબાયના લધ ભા ંલધ  ૨ (ફે) ર્ણા સ ધી ભજૂંય િયી 
વનમવભત િયી ળિાળે. લધાયાના લીજબાય ભાટે વનમત અંદાજત્ર બયાઇ િયલાન  ંયશળેે. 
પ્રશ્ન૧૩:  શમાત જોડાણની ક્ષભતા કયતા લધાયાની વોરય વવસ્ટભ સ્થાવત કયી ળકાળે? 

જલાફ ૧૩:  શા, ખેડતૂ જો આચ્છે તો સ્લખચે  લધ  વોરય ી.લી. વવસ્ટભ ક્ષભતા લીજ વલતયણ ન ે
લીજ કયલશન નેટલિયની ભમાયદાભા ંયશીને અલશ્મિ તાવંત્રિ ભજૂંયી રીધા ફાદ સ્થાી ળિળે. યંત   
વફવવડી ખેડતૂ જેટરા શો.ા. ન  ં જોડાણ ધયાલતો શોમ તેભા ં ૧ શો.ા. દીઠ ૧.૨૫િી.લો. યૂતી 
ભમાયકદત યશળેે યંત   જે િયાયીત વલજબાયના ૧.૫ ર્ણા થલા ૧૨૫ િી.લો., ફે ભાથી જે ઓછ ંશળે 
તે ભલાાત્ર થળે. 
પ્રશ્ન ૧૪: ખેડતૂોને આ મોજનાભાાં જોડાલા કેટરી યકભ બયલાની  થળે? 

જલાફ ૧૪: જે ખેડતૂો અ મોજનાભા ં જોડામ તેભના ખેતયભા ં વોરય વવસ્ટભ સ્થાવત િયલાના 
ખચયની યિભના ૫% યિભ પ્રથભ તફકે્ક બયલાની યશળેે, જ્માયે ફાિીની યિભ િેન્ર વયિાયની 
વફવવડી યાજમવયિાયની વફવવડી ને ખેડતૂોલતી નાફાડય /ન્મ નાણાિીમ વસં્થાાવેથી રોન 
તયીિે ભેલલાભા ંઅલળે. અ અંર્ેની િામયલાશી યાજમવયિાય /GUVNL  દ્વાયા િયલાભા ંઅલળે. 
પ્રશ્ન ૧૫: ૫% યકભ કેલી યીતે બયાઈ કયલાની યશળેે? 
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જલાફ ૧૫: ૫% યિભનો લીજ વલતયણ િંનીના નાભનો Account Payee ચેિ SKY ભા ંજોડાલા 
ભાટે ની યજી વાથે ખેડતેૂ  લીજ વલતયણ િંની દ્વાયા નક્કી િયલાભા ંઅલેર  જે તે એજન્વી 
ભાયપતે અલાનો યશળેે. 
પ્રશ્ન ૧૬: આ મોજનાભાાં કેટરી કેેવીટીની વોરય વવસ્ટભ સ્થાવત કયી ળકામ? 

જલાફ ૧૬: અ મોજનાભા ંજોડનાય ખેડતૂ જે િયાયીત શો.ા.ન  ંલીજ જોડાણ ધયાલતો શોમ તેના 
પ્રભાણ ેતાવંત્રિ યીત ેરાગ  ડતી નીચે મ જફના  િોષ્ટિભા ંદળાયલેર  ઇન્લટયય ક્ષભતા ને ીલી 
ેનર ક્ષભતાની વોરાય ેનર ને આન્લયટય ભળે.  

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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પ્રશ્ન ૧૭: ૫ શોા ના વોરાય વેટ રગાડલા ભાટે ૫% રેખે કેટરી યકભ બયાઈ કયલી ડ?ે 

જલાફ ૧૭: ‘યીવળસ્ટ -ઘ’ મ જફ રાગ  ડતા િયાયીત લીજબાય વાભે દળાયલેર ૫% યિભ બયલાની 
યેશળે.  

 

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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પ્રશ્ન ૧૮: ૫% ની યકભને શપ્તાથી બયી ળકામ? 

જલાફ ૧૮: ૫% યિભ એિ વાથે બયાઇ િયલાની યશળેે. 
પ્રશ્ન ૧૯: ૫% કયતા લધાયાની યકભ બયાઈ કયી ળકામ?   

જલાફ ૧૯: શા, ખેડતૂ ઓછી રોન રેલા આચ્છે તો ૫% ના સ્થાને લધ  યિભ upfront (ળર અતભા) 
બયી ળિળે ને તે વજંોર્ોભા ંરોન ચ િલણીનો શપ્તો ઓછો અલળે જેથી લાવિિ અલિની યિભ 
લધ  ભળે.  
પ્રશ્ન ૨૦: આ મોજનાભાાં જોડામા ફાદ લધ  યકભ બયી ળકાળે?   
જલાફ ૨૦: ખેડતૂ મોજનાભા ંજોડામા ફાદ ણ ોતાના પાા ેટે લધ  યિભ રોનના વભમર્ાા 
દયવભમાન બયી ળિળે ને તે વજંોર્ોભા ંરોન ચ િલણીનો શપ્તો ઓછો થઇ  ળિળે જેથી લાવિિ 
અલિની યિભ લધ  ભળે. ફાિી યશતેી રોનની યિભની પયી-ર્ણતયી (re-calculation ) થળે. 
પ્રશ્ન ૨૧: વોરાય ીલી વવસ્ટભ કઈ જગ્માએ રગાડલાભાાં આલળે? 

જલાફ ૨૧: લીજ જોડાણ ધાયિ જે વલે નફંયભા ંખેતી વલમિ લીજ જોડાણ ધયાલતા શોમ તે વલ ે
નફંયભા ંવોરય ીલી વવસ્ટભ રર્ાલલા ની યશળેે. 
પ્રશ્ન ૨૨: વોરાય ીલી વવસ્ટભ દ ય આલેર અન્મ વલે નાંફયભાાં રગાડી ળકામ? 

જલાફ ૨૨: ના, વોરાય ીલી વવસ્ટભ શમાત લીજ જોડાણના વલે નાંફયથી  દ ય આલેર અન્મ વલે 
નાંફયભાાં રગાડી ળકામ નશીં 
પ્રશ્ન ૨3: ભાયા વલે નાંફયભાાં અડીને આલેર ભાયા નાભના જ ફીજા વલે નાંફય ભાાં વોરાય ીલી 
વવસ્ટભ રગાડી ળકામ? 

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)
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જલાફ ૨૩: લીજ જોડાણ ધાયિની વલનતંીને ધ્માનભા ંરઇ, લોલ્ટેજ ડ્રો તેભજ િેફર ની રફંાઇના 
િાયણે થનાય લીજ વ્મમ ની CUF ય થનાય વય ને ધ્માનભા ંરઇ ગ્રાશિ ને એજન્વી દ્વાયા 
વયં  તત યીતે જે તે લીજ વલતયણ િંનીની ભજૂંયી રઇ તેની ભાલરિીના એિ જ ળેઢે અલેર ફાજ ના 
વલે નફંય ભા ંળક્ય શળ ેતો વોરય ીલી વવસ્ટભ રર્ાલી ળિાળે. અ ભાટે જે તે લીજ વલતયણ 
િંનીની ભજૂંય ભેલીનેજ EOI ના ટેિવનિર સ્ેવવકપિેવન ને સ્િો ઓપ લિય ને અધીન 
િામયલાશી િયલાની યશળેે.  
પ્રશ્ન ૨૪: ખેતયભાાં જભીનના ફદરે વલજ જોડાણની ાવેના ાકા ભકાનના ધાફા ઉય આ વોરય 
ેનર ગોઠલી ળકાળે ? 

જલાફ ૨૪: ના. Roof / ધાફા ઈય વોરય વવસ્ટભ રર્ાડી ળિળે નશીં  
પ્રશ્ન ૨૫: ૫ શોાની ભોટય ભાટે વોરાય વેટ ફેવાડલા કેટરી જભીન જોઇએ? 

જલાફ ૨૫: ૧ િી.લો. દીઠ અળયે ૧૦ X ૧૦ ફૂટ = ૧૦૦ ચોં ફૂટ જગ્મા ની જભીન જોઇએ તે મ જફ 
ને સમૂયપ્રિાળભા ંછામો ન અલે તે મ જફ ર્ણના િયલી.  
પ્રશ્ન ૨૬: આ મોજનાભાાં કેટરી લીજી લેચી ળકાળે? અને આ લીજી  કોણ અને કેટરા ૈવાભાાં 
ખયીદળે? 

જલાફ ૨૬: ખેડતૂ દ્વાયા વવિંચાઆ ભાટે લયાતી લીજી ફાદ િયતા જે લીજી ગ્રીડભા ંઅલાભા ં
અલે તે રૂા ૩.૫૦પ્રવત ય વનટના દયે જે તે લીજ વલતયણ િંની દ્વાયા ખયીદી રેલાભા ંઅલળે. ગ્રીડભા ં
લીજી લેચલા ભાટે િોઇ ભશત્તભ ભમાયદા યશળેે નશી.                                                     
ખેડતૂોને લધાયાની લીજીની યિભની ચ િલણીના એનર્જર્જના એિાઈનન્ટિંર્ ભાટે લધાયાની ગ્રીડભા ં
અલાભા ંઅલેર  ને પીડય  રેલરના ભીટયભા ંનોંધાતી ગ્રીડભા ંઅલેર લીજી ગ્રીડભાથી ક ર 
લીજ વલતયણ ઘટ ફાદ િયી  (૫ % ટેિવનિર રોવ ફાદ િમાય છી નો રોવ ) લધેરી ગ્રીડભા ં
અલેર લીજીને દયેિ ખેડતૂોભા ંલયાે  લશેંચી તે મ જફની લીજીની ર્ણતયી િયીને તેના ય 
લીજ ખયીદ દય ને EBI ની ચ િલણી િયલાભા ંઅલળે. તે ભાટે નક્કી િયલાભા ંઅલેર Energy 

Accounting દ્ધવત થી ખેડતૂ ાવેથી ખયીદલા ાત્ર થતી નેટ લફરીંર્ એનજીની ર્ણતયી 
િયલાભા ંઅલળ.ે 
પ્રશ્ન ૨૭: આ મોજનાભાાં યાજ્મ વયકાય દ્વાયા Evacuation Based Incentive (EBI) કેટરી આલાભાાં 
આલળે? 

જલાફ ૨૭: ખેડતૂોને પ્રોત્વાશન અલા ભાટે વૌય ઈર્જય ઈત્ાદન ળરૂ થામ (Commissioning) ત્માયથી 
પ્રથભ ૭ (વાત) લય ભાટે  યાજમ વયિાય દ્વાયાઅલાની વફવીડીના ં બાર્ ર ે જે તે ખેડતૂ દ્વાયા 
ગ્રીડભા ંલેચાતી લીજી  ના રૂ। ૩.૫૦ પ્રવત ય વનટ Evacuation Based Incentive (EBI) ચિૂલલાભા ં
અલળે, જે િી.લો. (KW) દીઠ ૧૦૦૦ ય વનટની લાવિિ ભમાયદાભા ંચિૂલાળે.  ઈદાશયણ તયીિે, ય 
કિ.લો.ન  ં વોરાય ીલી વવસ્ટભ ક્ષભતાન  ં લીજ સ્થાન  ધયાલતો ખેડતૂ લાવિિ ૨૫૦૦૦ ય વનટ 
ગ્રીડભા ંલેચાણ િયી ળિળે. (વનમત યીક્સ્થવતને ન રૂ) અભ છતા ં૧. શો.ા. દીઠ ૧.૨૫ કિ. લો. 
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ઈયાતં ખેડતૂે સ્થાેર વોરય ક્ષભતાભાથંી ઈત્ાકદત લીજીના લેંચાણ વાભે વયિાયની EBI  

ચિૂલલાભા ંઅલળે નશીં. લફલરિંર્ વાઆિર દીઠ EBI ય વનટ ને વયખે બારે્ લશેંચી જેતે લફલરિંર્ વાઆિર 
દયવભમાન ગ્રીડ ભા ંઅલાભા ંઅલેર ય વનટ મ જફ જેતે લફલરિંર્ વામિર ભા ંતેનો કશવાફ િયલાનો 
યશળેે ને લાયન્તે ક ર EBI ય વનટ વયબય િયલાના યશળેે એટરેિે લાયન્તે મૂ ક્ષભતા થી ગ્રીડ ભા ં
અેર ક ર ય વનટ થલા ભલાાત્ર EBI ય વનટ જે ઓછ ંશળે તે ખેડતૂ ને ચિૂલલા ાત્ર યશળેે. અ 
EBI ભાટે ય વનટની ર્ણતયી ઈયોતત નક્કી િયેર Energy Accounting દ્ધવત મ જફ ને ઈયોતત 
૧૦૦૦ ય વનટની ભમાયદાન ેધ્માને રઇ િયલાભા ંઅલળે.  
પ્રશ્ન ૨૮: ખેડતેૂ ઉત્ાદદત વૌય ઉજાા કયતાાં લધ  લીજી લાયેર શોમ તો ક્ાાં ટેદયપ મ જફ બફર 
ફનળે? 

જલાફ ૨૮: જો િોઇ લફરીંર્ વામિરભા ં ખેડતેૂ નેટ આમ્ોટય  (નેટ-લયાળ) િમો શોમ એટરે િે 
ઈત્ાકદત વૌય ઈર્જય િયતા ંલધ  લીજી લાયેર શોમ તો તે ેટે તેણે પ્રવત ય વનટ જી.ઇ.અય.વી 
ટેયીપ (રૂ। ૩.૫૦ પ્રવત ય વનટ) લીજ વલતયણ િંનીને ચ િલલાના યશળેે.   
પ્રશ્ન ૨૯ : આ મોજનાભાાં રેલાભાાં આલેર રોનનો વભમગાો કેટરા લાનો છે? 

જલાફ ૨૯: ખેડતૂો લતી રેલામેર રોન ની યતચ િલણી અંદાજે વાત લય ભા ંણૂય થળે.  
પ્રશ્ન 3૦: આ મોજનાભાાં લેચેર લીજી ેટે લીજ વલતયણ કાંની દ્વાયા ખેડતૂને આલાની યકભ કેલી 
યીતે ચકૂલલાભાાં આલળે? 

જલાફ 3૦: અ મોજનાભા ંગ્રીડભા ંલેચેર લધાયાની લીજી ેટે લીજ વલતયણ િંની દ્વાયા ખેડતૂને 
અલાની થતી યિભભાથંી પ્રથભ, યાજમ વયિાય દ્વાયા ખેડતૂો લતી રેલામેર ફધી રોનનો શપ્તો 
તેભજ ન્મ રેણા ંશોમ તો તે ચ િવ્મા ફાદ ફાિી યશતેી યિભનો વનમભ પ્રભાણે કશવાફ િયી ખેડતૂને 
ચિૂલલાભા ંઅલળે.   
પ્રશ્ન ૩૧: જો કોઈ ખેડતૂ દ્વાયા ગ્રીડભાાં લેચેર લીજીની યકભ કયતાાં રોનનો શપ્તો લધાયે શોમ તેલા 
વાંજોગો ખેડતેૂ શ ાં કયલાન ાં યશળેે? 

જલાફ ૩૧: જો િોઇ ખેડૂત દ્વાયા ગ્રીડ ભા ંલેચેર લીજીની યિભ િયતા ંરોનનો શપ્તો લધાયે શોમ 
તેલા વજંોર્ોભા ં ફાિી યશતેી યિભ ગ્રાશિે બયાઆ િયલાની યશળેે. જો ગ્રાશિ અ રેણી યિભ 
નાણાિીમ લય દયવભમાન લીજીના લેંચાણથી વયબય િયલા ભારં્ે તો તે િયી ળિળ,ે યંત   ફાિી 
યશતેી રેણી યિભ િંનીના પ્રલતયભાન ધાયા-ધોયણ મ જફ બયાઇ િયલાની યશળેે.  
પ્રશ્ન ૩૨: જો કોઈ ખેડતૂ નાણાકીમ લાાન્તે રેણી યકભ બયાઈ ન કયી ળકે તો? 

જલાફ ૩૨: જો િોઇ ખેડૂત નાણાિીમ લાયન્તે ફાિી યશતેી રેણી યિભ બયાઇ/વયબય ન િયે તો જે 
તે લીજ વલતયણ િંની વનમભ મ જફની નોકટવ અી ં-વેટ તયપના લીજભીટયન  ં જોડાણ 
િાલાની િામયલાશી િયી ળિળે. 
પ્રશ્ન ૩૩: આ મોજનાભાાં જોડામેર ખેડતૂન ાં રેણી યકભને રીધે લીજ જોડાણ કામેર શોમ તેલા  
વાંજોગોભાાં  લીજ ઉત્ાદન ચાલ  યશળેે? 
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જલાફ 3૩: ઈયોિત ં-વેટ તયપન  ંલીજ જોડાણ િામેર વજંોર્ોભા ંલીજ ઈત્ાદન ને લીજ 
લેચાણ ચાલ  યશળેે જેભાથી ફાિી યશતેી રેણી યિભ DPC (Delay Payment Charges) વાથ ે
લસરૂલા િયલાભા ંઅલળે.  ત્માયફાદ ફાિી યશતેી રેણી યિભ ની વંણૂય બયાઇ થમેથી  નઃ 
જોડાણ ચાર્જ લસરૂી ઈયોિત ં-વેટ તયપન  ંલીજ જોડાણ  નઃ જોડી અલાભા ંઅલળે.  
પ્રશ્ન ૩૪: આ મોજનાભાાં લેચેર લીજીનો દશવાફ કેટરા વભમભાાં કયલાભાાં આલળે? 

જલાફ 3૪:  કશવાફના શતે   ભાટે ખેડતૂની લફરીંર્ વામિર પ્રભાણે ખેડૂતે િેટરી લીજી લાયી 
છે/ગ્રીડભા ંલેચી છે તે નક્કી િયલાભા ંઅલળે. લફરીંર્ વામિર શાર દ્વદ્વભાવવિ યશળેે. 
પ્રશ્ન ૩૫: ગ્રાશકન  યીડીંગ કેલી યીતે કયલાભાાં આલળે?  

જલાફ 3૫: SKY પીડય ય અલેરા તભાભ લીજ ગ્રાશિોના ભીટય યીકડિંર્ AMR (Automatic Meter 
Reading) દ્ધવતથી થલા લીજ વલતયણ િંનીના િભયચાયી દ્વાયા તભેજ ન્મ ગ્રાશિો ઈય 
રર્ાડેર લોચ ડોર્ ઈિયણો દ્વાયા રેલાભા ંઅલળ.ે  
પ્રશ્ન ૩૬: શમાત રાઇદટગ જોડાણન ાં બફબરિંગ કઈ યીતે થળે? 

જલાફ ૩૬: શમાત રાઆકટર્ જોડાણ ન  ંલફલરિંર્ શારભા ંજે યીતે થામ છે તે યીતે જ ચાલ  યેશળે.  
પ્રશ્ન ૩૭: આ મોજના અંતગાત નક્કી થમેર વલજના દય કેટરા વભમ ભાટે અભરભાાં યશળેે? 

જલાફ ૩૭: અ મોજના અંતર્યત વલજ ગ્રાશિ ને વલજ િંની લચ્ચે વલજ ખયીદી એલગ્રભેંટ િયલાભા ં
અલે છે ને તેની મ દત ૨૫ લયની યશળેે.  
પ્રશ્ન ૩૮: આ મોજના શઠે વોરય વવસ્ટભના ઉકયણોની ભાબરકી કોની યશળેે? 

જલાફ ૩૮: અ મોજના ભા ંવોરય ીલી વવસ્ટભ ની ભાલરિી વોરય ીલી વવસ્ટભ રર્ાડયા છી ના 
પ્રથભ ૭ (વાત) લય  (રોનની મ દત) સ ધી વયિાય લતી જે તે વલજવલતયણ િંનીની યશળેે. રોન 
બયાઇ થમા ફાદ વવસ્ટભ ની ભાલરિી ખેડતૂની યશળેે. 
પ્રશ્ન ૩૯: વોરય પોટોલોલ્ટટક ીલી વવસ્ટભનાાં સ્થાન ફાદ યીેયીંગની કોઈ વ્મલસ્થા કયલાભાાં 
આલી છે?  
જલાફ ૩૯: શા, અ મોજનાભા ંયીેયીંર્ ભાટેનો ૭ લય સ ધીનો િોન્રાતટનો વભાલેળ થમેર છે ને 
તે અંર્ે ખેડતૂ ાવેથી િોઇ લધાયાનો ચાર્જ રેલાભા ંઅલળે નશીં. 
પ્રશ્ન ૪૦: વદય મોજના શઠેની વોરાય વવસ્ટભભાાં ખાભી વજાામ અથલા ફાંધ થામ, તે વાંજોગોભાાં શ ાં 
કયવ ાં ? 

જલાફ ૪૦: લીજ િંની દ્વાયા નક્કી થમેર જે તે પીડયની વોરાય એજન્વી દ્વાયા વનમત થમેર 
ળયતોને અધીન વાત લય સ ધી ભયાભત (maintenance) િયી અલાભા ંઅલળે  તથા   થમેર 
ખાભીન  ંવનલાયણ િયલા તજલીજ િયલાભા ંઅલળે. 
પ્રશ્ન ૪૧: આ મોજનાને રગતી વોરાય વવસ્ટભ કે તેના બાગ ચોયાઇ જલાના દકસ્વાભાાં શ ાં જોગલાઈ 
છે?  
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જલાફ ૪૧: વદય મોજના ન્લમે વોરાય વવસ્ટભના લીભા િલચની જોર્લાઇ િયલાભા ંઅલેર છે.  
પ્રશ્ન ૪૨: એજ ાંવી દ્વાયા વલીવ સ્ટેળનની  વ્મલસ્થા કયેર છે? 

જલાફ ૪૨: શા, દયેિ લત  ય િચેયી લાઇઝ એજવંી દ્વાયા વલીવ સ્ટેળનની  વ્મલસ્થા િયલાભા ં
અલળે. 
પ્રશ્ન ૪૩: આ મોજનાભાાં જોડાલા ભાટે વાંચારન વવભવતની યચના કયલાની જરૂયી છે? 

જલાફ ૪૩: શા, અ મોજનાભા ંજોડાલા ને  મોજનાના  ભરીિયણ વફંધંી વ્મલશાય િયલાના 
શતે  વય SKY પીડયભા ંજોડામેર વફંવંધત ખેડતૂો દ્વાયા ખેડતૂોની વચંારન વવભવત ની યચના અલશ્મિ 
છે. દયેિ પીડય દીઠ એિ વચંારન વવભવત ફનાલલી જરૂયી છે.  
પ્રશ્ન ૪૪: વાંચારન વવભવતભાાં કેટરા વભ્મ જરૂયી છે? 

જલાફ ૪૪ :  જો પીડય ઈયના ખેડતૂોની વખં્મા ૧૦૦ િે તેથી ઓછી શોમ તો તે ફધા ખેડતૂો લતી 
અ વવભવતભા ંક ર વભ્મ વખં્મા ૫(ાચં) થી ૭ (વાત) યાખલાની યશળેે. જો પીડય ઈયના ખેડતૂોની 
વખં્મા ૧૦૦ િે તેથી લધાયે  શોમ તો તે ફધા ખેડતૂો લતી અ વવભવતભા ંક ર વભ્મ વખં્મા ૯  (નલ) 
થી ૧૧ (લર્માય) યાખલાની યશળેે. SKY પીડય વચંારન વવભવતના વભ્મ ખેડતૂો દ્વાયા પ્રમ ખની 
લયણી િયલાની યશળેે. 
પ્રશ્ન ૪૫: આ મોજનાભાાં જોડલા ભાટે કેટરા ખેતી વલમક ગ્રાશકો શોલા જરૂયી છે? 

જલાફ ૪૫: અ મોજનાભા ં જોડલા ભાટે જે તે પીડય ઈય જોડામેરા ખેતી વલમિ ગ્રાશિોભાથંી 
ઓછાભાઓંછા ૭૦ ટિા ગ્રાશિોની વશભતી શોલી જરૂયી છે. 
પ્રશ્ન ૪૬: વોરય વવસ્ટભ રગાડયા ફાદ ખેડતૂ વોરય લીજ જોડાણ એજ વલે નાંફયભાાં અથલા 
ોતાની ભાબરકીના અન્મ વલે નાંફયભાાં ખવેડલા ઇચ્છે તો ખવેડી ળકાળે? 

જલાફ ૪૬: જો િોઇ ખેડતૂ લીજ જોડાણ એજ વલે નફંયભા ંથલા ોતાની ભાલરિીના ન્મ વલે 
નફંયભા ં ખવેડલા આચ્છે તો તે વલજવલતયણ િંનીના પ્રલતયભાન વનમભ મ જફ િયી ળિળે. નલી 
જગ્મા ન  ંપીડય SKY પીડય શળે તોજ SKY મોજનાનો રાબ ભી ળિળે યંત   અલા કિસ્વાઓભા ંવવસ્ટભ 
ની રે્યેન્ટી, ભેંટેનન્વ ને વલભાના રાબો ભલાાત્ર યશળેે નશીં ને તેલા વજંોર્ોભા ંવોરય ીલી 
વવસ્ટભ ખવેડલાનો ખચય ગ્રાશિે બોર્લલાનો યશળેે. લીજ જોડાણ SKY કપડય વવલામના ખેતીલાડી 
પીડયભા ં ખવેડલાના કિસ્વાભા ં વોરય વવસ્ટભની જે તે લખતે ફાિી રેણી યશતેી યિભ ખેડતૂ દ્વાયા 
બયાઇ િયી દેલાની યશળેે ને લીજી લેચાણ િયી ળિળે નશીં. 
પ્રશ્ન ૪૭: વોરય વવસ્ટભ રગાડયા ફાદ રોડ ઘટાડો થઈ ળકળે? 

જલાફ ૪૭: જો િોઇ ખેડતૂ વોરય વવસ્ટભ રર્ાડયા થમા ફાદ રોડ ઘટાડો િયલા આચ્છે તો તે 
વલજવલતયણ િંનીના પ્રલતયભાન વનમભ મ જફ િયી ળિળે. તેલા વજંોર્ોભા ંરોડ ઘટાડા ભાટે વોરય 
વવસ્ટભની ક્ષભતા ઘટાડલાની જરૂય યશળેે નશીં.  
પ્રશ્ન ૪૮: વોરય વવસ્ટભ રગાડયા ફાદ રોડ લધાયો થઈ ળકળે? 
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જલાફ ૪૮: જો િોઇ ખેડતૂ વોરય વવસ્ટભ રર્ાડયા ફાદ રોડ લધાયો િયલા આચ્છે તો તે 
વલજવલતયણ િંનીના પ્રલતયભાન વનમભ મ જફ િયી ળિળે. તેલા વજંોર્ો ભા ંરોડ લધાયા ભાટે તે 
સ્લખચે નલા િયાયીત વલજબાયના ૧.૨૫ ર્ણા મ જફની ક્ષભતા ની વોરય ીલી વવસ્ટભલીજ 
વલતયણ િંનીની ભજૂંયીને અધીન ફેવાડી ળિળે. અલા કિસ્વાભા ંલધાયાની ફેવાડેર વોરય ીલી 
વવસ્ટભ થી લગ્રડભા ંઅરે લધાયાની લીજી ઈય વયિાય તયપથી  ભતી EBI ભલા ાત્ર યશળેે 
નશીં.  
પ્રશ્ન ૪૯: મોજનાભાાં બાગ રીધા ફાદ ખેડતૂ ોતાન ાં ખેતી વલમક લીજ જોડાણ કામભી ધોયણે ફાંધ 
કયાલવ ાં શોમ તો કયલી ળકળે? 

જલાફ ૪૯: જો િોઇ ખેડતૂ ોતાન  ં ખેતી વલમિ લીજ જોડાણ િામભી ધોયણે ફધં િયાલલા આચ્છે 
તો તે વલજવલતયણ િંનીના પ્રલતયભાન વનમભ મ જફ િયી ળિળે. તેલા વજંોર્ોભા ં ભા ં ખેડતેૂ 
વવસ્ટભની તેભજ ન્મ ફાિી યશતેી તભાભ યિભ વાથે વણૂય યિભ બયાઇ િયી વવસ્ટભની ભાલરિી 
ભેલી તે વવસ્ટભ ને ત્માથી દૂય િયી ળિળે. અલા વજંોર્ો ભા ં વલજવલતયણ િંની ને એજન્વી 
વાથે િયલાભા ંઅલેર તભાભ િયાય ગ્રાશિ તયપથી લીજ જોડાણ િામભી ધોયણે ફધં િયલાની નોકટળ 
અપ્માના ૯૦ (નેવ  ં) કદલવ ફાદ યદ થલાને ાત્ર થળે. 
પ્રશ્ન ૫૦: મોજનાભાાં બાગ રીધા ફાદ નાભપેય કયાલી ળકામ? 

જલાફ:૫૧ શા જો િોઇ ખેડતૂ ોતાના લીજ જોડાણન  ં નાભપેય િયલા આચ્છે તો તે પ્રલતયભાન 
વનમભોને અધીન િયી ળિળે.  
પ્રશ્ન ૫૧: નાભપેયનાાં દકસ્વાભાાં  વોરય વવસ્ટભની ભાબરકી અને રોનની જલાફદાયી કોની યશળેે? 

જલાફ ૫૧: નાભપેયના ં કિસ્વાભા ં  વોરય વવસ્ટભ ની ભાલરિી ને રોન ની જલાફદાયી અલનાય 
નલા ગ્રાશિની યશળેે ને તે મ જફ તભાભ િયાયો અલનાય નલા ગ્રાશિના નાભે  તફદીર થલાને 
ાત્ર થળે ને અલનાય નલા ગ્રાશિે નલા િયાયો િયલાના યશળેે. અ ભાટે રાગ  ડતા જે ત ે 
ચાજીવ નલા ગ્રાશિે બયલાના યશળે.  
પ્રશ્ન ૫૨: આ મોજનાભાાં જોડલા ભાટે કેટરા કયાય  કયલાના યશળેે? 

જલાફ ૫૨: અ મોજનાભા જોડાલા ભાટે એભેનેલ્ડ એજન્વી દ્વાયા SKY ખેડતૂ, એજન્વી  ને 
વલજવલતયણ િંની લચ્ચે પ્રથભ ૭ (વાત) લય ભાટે વત્રલક્ષમ િયાય િયલાનો યશળેે. તથા SKY 
ખેડતૂ ને જે તે લીજ વલતયણ િંની લચ્ચે દ્વદ્વલક્ષમ લીજી ખયીદ િયાય (Power Purchase 
Agreement -PPA ) ૨૫ (ચ્ચીવ) લય ભાટે વનમત િયામેર નમનૂા મ જફ િયલાનો યશળેે.  
પ્રશ્ન ૫૩: જભીનનો શતે   પેય થતી લખતે ઊબી થતી દયસ્સ્થતીભાાં આ મોજના ન ાં શ ાં દયણાભ યશળે? 

જલાફ ૫૩ : અલા વજંોર્ોભા ંખેડતેૂ વવસ્ટભની તેભજ ન્મ ફાિી યશતેી તભાભ યિભ બયાઇ િયી 
વદય જગ્માએ ખેતી વલમિ લીજ જોડાણ યદ િયલાન  ંયશળેે. 
*નોંધ:- ઈયોતત FAQ ની ભાકશત પતત ર્જણ ને વભજ ભાટે છે જે સ્િામ મોજના ના ભરીિયણ 
ભાટે લખતો લખતના વનમભો,યાજ્મ વયિાયશ્રીના ંઠયાલો ને વલજવલતયણ િંનીના કયત્રો તેભજ 
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નીવત વનમભો ને અધીન યશળેે. લધ  ભાર્યદળયન  ભાટે વરંગ્ન લીજ વલતયણ િંની 
(DGVCL/MGVCL/PGVCL/UGVCL) ની વરંગ્ન ેટાવલબાર્ીમ િચેયીનો વંિય િયલો.     


