
 

 મેન્યુઅલ્સ  - ૧૧ ( નિયમ સંગ્રહ – ૧૧) 

કલમ – ૪ (૧)  (ખ)  (૧૧) 
સંસ્થાિે અંતર્ગત તમામ યોજિાઓ અંર્ેિી નિર્તો, 

 (૧) આદિજાનત નિસ્તાર પેટા યોજિા હેઠળ િીજળીકરણ (TASP Scheme) 
 વીજ વવતરણ કંપનીઓ દ્વારા આદિજાવત વવસ્તારોમાં પેટાપરા તેમજ કુવાઓનું વીજળીકરણ આદિજાવત વવસ્તાર પેટા 

યોજના હેઠળ કરવામાં આવે છે. 
 આદિજાવત વવસ્તાર પેટા યોજના અંતર્ગત રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા શેર કેપીટલ તરીકે નાણાકીય ફાળવણી કરવામાં આવે છે. 
 આદિજાવત વવસ્તારોમાં કુવાઓનું વીજળીકરણ કરવા માટે, રાજ્ય સરકારશ્રી તરફથી એચટી/ એલટી લાઇન તેમજ 

ટર ાન્સફોમગર સેન્ટર માટે  શેર કેપીટલ ફાળવવામાં આવે છે. 
 અરજિારે માત્ર સીક્યુરીટી ડીપોવિટ,એગ્રીમેન્ટ તથા ટેસ્ટ રીપોટૅનાં નાણાં ભરપાઇ કરવાના રહે છે. 
 આદિજાવત વવસ્તારોમાં પેટાપરાઓનું વીજળીકરણ કરવા માટે, મીનીમમ ૧૦ (િસ) અરજિારોની ગ્રુપમાં મારં્ણી હોવી 

જોઇએ.    
 

(૨) કૃનિ નિિયક િીજ જોડાણો યોજિા (કેનપટલ)  AG Wells Scheme (Normal & Darkzone) 
 રાજયમાં કોઇ પણ ખેડૂત લાભાથીઓ આ યોજનામાં લાભ લઇ શકે છે. 
 ભારે / હળવા િબાણની રેષાઓ, ટર ાન્ સફોમર સેન્ ટર અને સવવગસ કનેકશન ચાજગ જવેી બાબતોનો ખચગ સામાન્ ય યોજના 

અંતર્ગત અરજિાર પાસેથી વસુલવામાં આવતો નથી.  
 રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા શેર કેપીટલ તરીકે નાણાકીય ફાળવણી કરવામાં આવે છે. 
 ખેડૂતોને ખેતીવવષયક વીજ જોડાણ માટે જરૂરી િસ્તાવેજો રજૂ કરવાના રહે છે.  
 અરજિારે ખેતીવવષયક વીજ જોડાણ માટે રજીસ્ટર ેશન ચાજગ,સીક્યરુીટી ડીપોિીટ,એગ્રીમેન્ટ,ફીક્સ સવીસ કનેકશન ચાજગ  તથા 

ટેસ્ટ રીપોટૅ ચાજગ ભરપાઇ કરવાનો રહે છે. 
 ડાકગિોન વવસ્તારમાં ધારા ધોરણ મુજબ અરજિારે ફરજીયાત સૂક્ષ્મવપયત પદ્ધવત અપનાવવાની રહે છે. 

 

(૩) અિુનસનિત જાનતિા ખેડુતોિા કુિાિું િીજળીકરણ (SCSP AG Wells Scheme)  
 રાજ્ય સરકારશ્રી ધ્વારા રાજયમાં અનુસુવચત જાવતનાં ખેડૂતોને અગ્રતાનાં ધોરણે કૃવષ વવષયક વીજ જોડાણ આપવા માટે 

નાણાકીય ફાળવણી શેર કેવપટલ તરીકે અનુસુવચત જાવત પેટા યોજના (SCSP) અંતર્ગત કરવામાં આવેલ છે. 
 અનુસુવચત જાવતના ખેડુતોને ખેતીવવષયક વીજ જોડાણ માટે અનુસુવચત જાવતનું પ્રમાણ -પત્ર સાથે જરૂરી િસ્તાવેજો રજૂ 

કરવાના રહે છે. 
 સિર યોજના અંતર્ગત ભારે / હળવા િબાણની રેષાઓ,  ટર ાન્ સફોમર સેન્ ટર  અને સવવગસ કનેક્શન ચાજગ જવેી બાબતોનો ખચગ 

અરજિાર પાસેથી લેવામાં આવતો નથી.  
 અરજિારે ખેતીવવષયક વીજ જોડાણ માટે રજીસ્ટર ેશન ચાજગ, સીક્યુરીટી ડીપોિીટ, એગ્રીમેન્ટ તથા ટેસ્ટ રીપોટૅ ચાજગ ભરપાઇ 

કરવાનો રહે છે. 
 

(૪) અિુસુનિત જાનત પેટા યોજિા (SCSP House holds)  
 અનુસુવચત જાવત પેટા યોજના હેઠળ અનુસૂવચત જાવતના   લાભાથીઓને ઘર વપરાશના વીજ જોડાણો આપવામાં આવે છે. 



 

 આ યોજના હેઠળ હળવા િબાણની લાઇન તેમજ ઓછામાં ઓછા ૨૦ લાભાથી ઓ હોય તયાં ટર ાન્સફોમર અને ભારે િબાણની 

લાઇન આપી અનસુૂવચત જાવતના લાભાથી ઓને ઘર વપરાશના વીજ જોડાણ આપવામાં આવે છે. 
 ઇન્િીરા આવાસ, ઇન્િીરાનર્ર, ૧૦૦ ચોરસવારના પ્લોટ કે મફત પ્લોટ કે આવી નવી વસાહતો કે જયાં અનસુૂવચત 

જાવતના લોકોની વસ્તી તે વવસ્તારની કુલ વસ્તી કરતા ૪૦ ટકા કે તેથી વધ ુ હોય અને આવા વવસ્તારમા ં
ધરવપરાશના વીજજોડાણોની માંર્ણી પૈકી અનુસૂવચત જાવતના લોકોની માંર્ણી પણ ૪૦ ટકા કે વધ ુ હોય તેવા 
વવસ્તારને આ યોજનામાં આવરી શકાય. 

 લાભાથીએ સમાજ કલ્યાણ વવભાર્ મારફત અથવા વ્યદકતર્ત દકસ્સામાં સમાજ કલ્યાણ વવભાર્ પાસેથી જાવત 
અંર્ેનું પ્રમાણપત્ર મેળવી અરજી કરવાની રહેશે. 
  

(૫) ઝુપડા િીજળીકરણ યોજિા  
 સરકારશ્રી ધ્વારા રાજયના ર્ામડાઓ   / શહેર અને નર્રો તથા પરાઓના ર્રીબ કુટુબો માટે સીંર્લ પોઇન્ટ ઘર વપરાશના  

વીજ જોડાણ માટે િૂંપડા વીજળીકરણ યોજના અમલી બનાવવામા આવેલ છે. 
 રાજ્યના ગ્રામ્ય તમેજ શહેરી વવસ્તારમાં આવેલા તમામ જાવતના અને ગ્રામ વવકાસ વવભાર્ની 
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સમાવવષ્ટ ન હોય તેવા ર્રીબ કુટંબો કે જમેની વાવષગક આવક ગ્રામ્ય વવસ્તાર માટે રૂ.૧૨૦૦૦૦/- તથા શહેરી વવસ્તાર માટે 

રૂ.૧૫૦૦૦૦/- થી વધુ ન હોય તેવા તમામ લાભાથીઓને સિર યોજનામાં આવરી લેવામાં આવે છે. 
 શહેરી વવસ્તાર માટે મ્યુવનવસપલ કવમશ્નરશ્રી/ચીફ ઓદફસરશ્રી દ્વારા તથા ગ્રામ્ય વવસ્તાર માટે તાલુકા પંચાયત દ્વારા 

લાભાથીઓનાં ફોમગ સદહતની યાિી સંબંવધત વવજ વવતરણ કંપનીન ેપુરી પાડવામાં આવે છે.  
 િૂૂ઼ પડપટ્ટી વીજળીકરણ યોજના હેઠળ રાજ્ય સરકારશ્રી ધ્વારા ગ્રાન્ટ તરીકે નાણાનંી ફાળવણી કરવામાં આવે છે. 

(૬) કુટીર જયોનત યોજિા 
 કુટીર જ્યોવત યોજના અંતર્ગત આદિજાવત વવસ્તારોમાં અનસુુવચત જનજાવતના લાભાથીઓને એક પોઇન્ટનુ ઘર વપરાશનુ વીજ 

જોડાણ એલ.ઇ.ડી. બલ્બ/સીએફએલ સાથ ેવવના મૂલ્યે આપવામાં આવે છે.  
 આદિજાવત વવસ્તારમાં રહેતા અનુસુવચત જનજાવતના લોકો માટે પંચાયત ગ્રામ ર્ૃહ વનમાગણ અને ગ્રામ વવકાસ વવભાર્ની 
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લાભાથીઓને અને તદ્દઉપરાંત જમેની મહત્તમ વાવષગક આવક ગ્રામ્ય વવસ્તાર માટે રૂ.૧૨૦૦૦૦ /- તથા શહેરી વવસ્તાર માટે રૂ .

૧૫૦૦૦૦ /- હોય તેવા તમામ અનુસુવચત જનજાવતના લાભાથીઓને સિર યોજનામાં આવરી લેવામાં આવે છે. 
 આદિજાવત વવસ્તારોમાં  લાભાથીઓની યાિી પ્રાયોજના અવધકારીઓ દ્વારા તૈયાર કરી વીજ વવતરણ કંપનીઓને પાઠવવામાં 

આવે છે. 
 રાજ્ય સરકારશ્રી ધ્વારા ૧૦૦% ગ્રાન્ટ તરીકે નાણાંની ફાળવણી કરવામાં આવે છે. 

(૭) સાર્રખેડુ સિાાંર્ી નિકાસ યોજિા (Sagarkhedu Sarvangi Vikas Yojana) 
 સાર્ર વવસ્તારના હવામાન અન ેતેમાં રહેલી આર્દ્ગતાને કારણે (૧) વીજ વાયરમાં કાટ લાર્ી જવો (૨) થાભંલાઓ ખવાઇ 

જવા (૩) ડીસ્ક અને પીન ઇન્સ્યુલેટરો ફેઇલ થવા (૪) ડીસ્ટર ીબ્યુશન બોક્ષને કાટ લાર્વો (૫) સવીસ લાઇનો ખરાબ થવી 

વર્ેરે કારણો ને લીધે વીજ વહન િરવમયાન અવારનવાર વવકે્ષપો સજાગતા, જનેે લીધે સાર્રકાઠેં વસતા લોકોને અપૂરતા 

પ્રમાણમાં વીજ મળવી, તયાનંા ઉદ્યોર્ોને નકુશાન સહન કરવુ પડતુ, માનવ અને પશુઓના પ્રાણધાતક અકસ્માતો થતા હતા. 
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તેને ધ્યાનમાં રાખીને માળખાકીય સુવવધા ર્ુણવત્તાસભર બને તે હેતુથી માન.મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ૬ માચગ ૨૦૦૭ના રોજ “સાર્ર 

ખેડૂ સવાગર્ી વવકાસ યોજના”ની જાહેરાત કરી. આ ૧૨ મદુ્દાનો કાયગક્રમ છે,ઉજાગ વવકાસ જમેાનંો એક મુદ્દો છે.    
 સાર્રખેડુ સવાાંર્ી વવકાસ પેકેજ અંતર્ગત ઉજાગ વવકાસ અંતર્ગત સાર્રકાંઠા વવસ્તારના ૧૫ વજલ્લાઓ વલસાડ નવસારી, સરુત, 

ભરુચ, આણંિ, અમિાવાિ, જામનર્ર, જુનાર્ઢ, પોરબંિર, કચ્છ, ભાવનર્ર, અમરેલી, િેવભમૂી દ્વારકા, ર્ીર સોમનાથ અને 

મોરબીના કુલ ૧૧૪ તાલુકાઓમાથંી િરીયાકાંઠાના કુલ ૪૨ તાલુકાઓ આવરી લેવાયેલ છે. આ યોજના હેઠળ ઉજાગ વવકાસ અંતર્ગત 

નીચે મુજબની મખુ્ય કામર્ીરીઓનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. 
 સ્ટર ે ન્ધનીંર્ ઓફ ડીસ્ટર ીબ્યુશન સીસ્ટમ  
 સ્ટર ે ન્ધનીંર્ ઓફ ટર ાન્સમીશન સીસ્ટમ  
 ૬૬ કેવી ના નવા સબસ્ટેશનો ઉભા કરવા  
 પી.જી.વી.સી.એલ વવસ્તારમાં નવા ખેતીવાડી વવજજોડાણો આપવા. 
 

(૮) દકસાન દહત ઉજાગ શદકત યોજના ( KHUSHY )   
 દકસાન દહત ઉજાગ શદકત યોજના (KHUSHY) અંતર્ગત નાની ક્ષમતાના ડીસ્ટર ીબ્યુશન ટર ાન્સફોમર ઉભા કરી તેના ધ્વારા 

હળવા િબાણની  લાઇન નેટવકગ   ધટાડવાની કાયગવાહી કરવામા આવે છે.    
 આ યોજનાનો મખુ્ય હેતુ હળવા િબાણની લાઇનો ક્રમશ :ઘટાડી,  હળવા િબાણની લાઇનો રદહત નેટવકગ  બનાવવાનો છે અને 

બીન અવધકૃત વીજ ભાર અટકાવવા તથા હળવા િબાણની વીજ લાઇનો સાથે ચેડા થતાં અટકાવવાનો છે. 
 ગ્રામ્ય વવસ્તારમા ખેતી વવષયક વીજ જોડાણોને   પૂરતા  િબાણથી વીજ પૂરવઠો મળી રહે એ માટે હયાત ખેતીવાડી વીજ 

જોડાણો માં ભારે િબાણની વીજ લાઇનો વધારી નાની ક્ષમતાના ટર ાન્સફોમર (૧૦કેવીએ, ૧૬ કેવીએ,) ગ્રાહકના વીજ 

સ્થાપનની શકય એટલી નજીક મકૂવામા આવે છે. જથેી ગ્રાહકને ઓછામાં ઓછી હળવા િબાણની ઇંસ્યુલેટેડ લાઇન (એદરયલ 

બંચ/ પીવીસી કેબલ) નાંખી  પૂરતા િબાણથી વીજ પૂરવઠો પૂરો પાડી શકાય.  
 વીજ કંપની દ્વારા ગ્રામ્ય વવસ્તારમા લાઇન લોસ, વીજ વવતરણ લોસ,તથા ટર ાન્સફોમગર  ફેલ્યુઅર રેટ ધ્યાને લઇ, ખેતી વવષયક 

ફીડરો તેમજ છુટક ખેતી વવષયક વવસ્તાર ઉક્ત કામર્ીરી માટે પસિં કરવામા આવે છે. લાભાથી એ આ માટે સીધી કોઇ અરજી 

કરવાની હોતી નથી. 
 

 (૯)  ઉજાગ સંરક્ષણ યોજિા 
 ઉજાગ સંરક્ષણ યોજના અન્વયે રાજ્યભરમાં વવવવધ સ્થળોએ ચોપાનીયા, સ્લોર્ન તથા વવજાણુ માધ્યમો ર્દ્ારા સંિેશા 

પહોચાડવા તથા ચચાગ   / સભાઓ   / જાહેર પ્રવચનો/વવવવધ સ્પધાગના આયોજન ર્દ્ારા ઊજાગ સરંક્ષણ અંર્ ેલોકો જાર્ૃવતના 

કાયો હાથ ધરવામાં આવે છે. 
 ઉપરાંત લો વોલ્ટેજ સીસ્ટમને હાઇ વોલ્ટેજ સીસ્ટમમાં રૂપાતંરીત કરવામાં આવે છે. જથેી લો વોલ્ટેજના પ્રશ્નો વનવારી શકાય. 
 આ ઉપરાંત વવવવધ જીલ્લાઓમાં સમયાંતરે ઊજાગ બચતના પરીસંવાિો યોજવા,ઊજાગ બચત અંર્ેના પ્રિશગનો 

યોજવા/ર્દ્શ્ય/ર્દ્ાવ્ય અને વતગમાન પત્રોમાં જાહેર ખબરો આપવી,બેનર/પોસ્ટર/પેપ્લેટ વર્ેરેનું મરુ્દ્ણ પ્રસારણ કરવું / લઘ ુ

િસ્તાવજેી દફલ્મો બનાવવી તેનુ પ્રસારણ કરવુ, આ બધી કામર્ીરીનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે.વધુ માં આ યોજના અંતર્ગત 

ર્ુજરાત અને ર્ુજરાત બહાર થતાં વવવવધ પ્રિશગન જવેા કે Enerasia, વાયબ્રન્ટ ર્ુજરાત માં ભાર્ લેવામાં આવે છે. 

(૧૦) આદિજાનત નિસ્ તારમાં સબસ્ ટેશિ અિે લાઇિો:  



 

 આ યોજના હેઠળ આદિજાવત વવસ્તારમાં માળખાર્ત સુવવધાઓ પુરી પાડવા, જટેકો દ્વારા નવા સબસ્ટેશનો તથા તેની 

આનસુાંર્ીક વીજ પ્રવહન રેષાઓ સાથ ેસ્થાપવાનું તેમજ હયાત સબસ્ટેશનોની સ્થાપીત ક્ષમતામાં વધારો કરવાનું આયોજન 

કરવામાં આવે છે. 
 આદિજાવત વવસ્તારોમાં આદિજાવત વવસ્તાર પેટા યોજના હેઠળ નવા સબસ્ટેશનો તથા સંલગ્ન વીજ પ્રવહન રેષાઓ માટે રાજય 

સ૨કા૨શ્રી દ્વારા શેર કેપીટલ તરીકે નાણાકીય ફાળવણી કરવામાં આવે છે. 
 

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

યોજિા(DISS)  
 મ્ યનુીસીપલ કોપોરેશન, નર્ર પાલીકા, શહેરી વવકાસ સત્તામડંળ હેઠળના અને ગ્રામ્ય વવસ્ તારોમા ં૧૧ કેવી કે ૨૨ કેવી ભારે 

િબાણની લાઈનો, હળવા િબાણની લાઈનો, ટર ાન્ સફોમર સેન્ ટસગ, વીજ થાંભલા જવેા સંલગ્ન  વીજ વવતરણ માળખાનુ શીફટીંર્ 

તેમજ જરૂરી હોય તેવા દકસ્સાઓમાં ઑવર હેડ લાઈનોને અન્ડરગ્રાઉન્ડ કરવી, એબીસી (ABC) કેબલ નાંખવો  જવેી 

કામર્ીરી નીચેના દકસ્ સાઓમાં કરવામાં આવશે.  
 રસ્ તાઓના વવસ્ તૃવતકરણમાં અડચણરૂપ હોય ત યાં  
 હયાત રસ્ તાઓ પર અડચણરૂપ હોય ત યાં. 

 

(૧૨) સરિાર  કૃનિ  જયોનત  યોજિા  
 આ પ્રોજકેટનો મુખ્ય હેતુ ખેતીવાડી ફીડસગના સાથ ેસંકળાયેલ જૂના  - જજગરીત વીજ વાયરોને સ્થાને નવા વીજ વાયર જરુર 

જણાયે તેના આનુસાંર્ીક ઉપકરણો સહ બિલી ર્ુણવતાયુકત વીજ પુરવઠો પુરો પાડી ગ્રાહકોને સારી સેવા પુરી પાડવાનો  છે. 
 

(૧૩) સૂયગશનતત દકસાિ યોજિા (સ્કાય/SKY ):- 
 ર્ુજરાત સરકારશ્રીના ઉજાગ અને પેટર ોકેવમકલ્સ વવભાર્ે જૂન-૨૦૧૮થી રાજ્યના ખેડૂતોના લાભાથે, વબનપરંપરાર્ત કે્ષતે્ર ઉજાગ 

વપરાશ વધારવા, ગ્રીન એનજીન ેઉત્તેજન આપવા અને ખેડૂતોને દિવસ િરવમયાન વીજળી મળે તે માટેની સૂયગશવક્ત દકસાન 

યોજના (સ્કાય)/(SKY)િો  પાયલોટ પ્રોજકે્ટ જાહેર કરેલ. આ યોજના હેઠળ ખેડુતોને ગ્રીડ કનેકટેડ સૌર ઊજાગ સચંાવલત 

વસસ્ટમ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહી છે. આ યોજના હેઠળ ખેડૂતો પોતાના ખેતરમાં સૌર ઉજાગ ઉતપાદિત કરી શકે, વાપરી 

શકે તેમજ જ ેબચે તે વીજળી ગ્રીડમાં વેચી શકે છે અને વધારાની આવક મેળવી શકે છે. સ્કાય યોજના અંતર્તગ ગ્રીડના 

સપોટગ  સાથે દિવસ િરવમયાન આશરે બાર કલાક સુધી વીજ પુરવઠો આપવામાં આવે છે. 
 ખેડુતોને ગ્રીડ કનેકટેડ સૌર ઊજાગ સંચાવલત વસસ્ટમ ઉપલબ્ધ કરાવનાર ર્ુજરાત સમગ્ર િેશમાં પ્રથમ રાજ્ય છે. આ યોજના 

અમલમાં મુકવા માટે નવી ટેકનોલોજી જવેી કે વોચ ડોર્ ટર ાન્સ્ફોમેર (જનેા દ્વારા યોજનામાં ન જોડાતા ખેડૂતોન ે૩-ph પાવર 

સપ્લાય ૮ કલાક માટે મયાગદિત કરી શકાય છે.) વવકવસત કરવામાં આવેલ છે. SEDM (સોલાર એનેજી ડેટા મેનજેમેન્ટ 

સીસ્ટમ) વવકસાવવામાં આવેલ જનેા થકી સ્કાય ફીડર પર જોડાયલે તમામ ગ્રાહકો દ્વારા ઉતપન્ન થતી સૌર ઉજાગ, વીજ વપરાશ 

તથા અન્ય માદહતી ઓનલાઈન મેળવી શકાય છે. સ્કાય યોજનામાં જોડાતા ખેડૂતોને મોબાઈલ એપ્લીકેસન ઉપલબ્ધ કરવામા ં

આવેલ છે જનેા થકી તે પોતાનો વીજવપરાશ / વીજઉતપાિન અંર્ેની માદહતી મેળવી શકે છે. 
 

(૧૪) SURYA- Gujarat - સૂયગ ઉજાગ રૂફટોપ યોજિા:- 
  રાજ્યના નાના તેમજ મધ્યમ વર્ગના વીજ ગ્રાહકોને વીજ બીલમાં રાહત આપવાના હેતુથી અને રહેણાંક ક્ષેતે્ર સોલાર રૂફ 

ટોપનો વ્યાપ વધારવા રાજય સરકારશ્રી દ્વારા તા.૦૫.૦૮.૨૦૧૯ થી સૂયગ ઉજાગ રૂફ ટોપ યોજના ('સયૂગ-ર્ુજરાત') શરુ 

કરવામાં આવી છે. રૂફટોપ વસસ્ટમ લર્ાવવામાં ર્ુજરાત પ્રથમ નબરે છે.  



 

 આ યોજના માટેની સબવસડીની રકમમાં વધારો કરી ૩-દકલોવોટ સુધી વનયત કરેલ દકંમતના ૪૦% સબવસડી તથા 

૩દકલોવોટથી વધુ અને ૧૦ દકલોવોટ સુધી ૨૦% સબવસડી આપવામાં આવે છે. 
 તદ્દઉપરાંત, ગ્રૂપ હાઉવસરં્ સોસાયટી(GHS/રેવસડેવન્સયલ વેલ્ફેર એસોવસએશન (RWA)ની સોસાયટીની લાઇટ, 

સોસાયટીનુ વોટરવકગસ, વલફ્ટ, જીમ, સ્વીવમંર્પુલ, બર્ીચો વર્ેરે જવેી મવિયારી(Common) સુવવધાઓના 

વીજજોડાણો માટે સોલાર રૂફટોપ પ્લાન્ટ સ્થાવપત કરવા ૨૦% સબવસડી(CFA) વનયમાનુસાર મળવા પાત્ર છે. 
 

(૧૫) સીમશાળાઓિે થ્રી ફેઝ ર્ુણિત્તાસભર િીજ પૂરિઠો પૂરો પાડિા (િિી બાબત):- 
 હાલમાં ર્ામતળ બહાર ખેતીવાડી વવસ્તારમાં આવેલી સીમશાળાને ૮(આઠ) કલાક થ્રી ફેિ અને બાકીના કલાકો િરમ્યાન 

સીંર્લ ફેિ વીજ પૂરવઠો નજીકના ખેતીવવષયક ફીડર પરથી સ્પેશ્યલ ડીિાઇન ટર ાન્સફોમગર (એસ.ડી.ટી.) થકી પૂરો પાડવામા ં

આવે છે.  

 પાવર વસસ્ટમની ટેકનીકલ સ્ટેબીવલટી જાળવવા માટે ખેતીવવષયક ફીડરોના ર્ૃપ બનાવી તમામ ર્પૃને દિવસે અને રાતે્ર એમ 

રોટેશન પ્રમાણે  વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવતો હોય છે. ખેતીવવષયક ફીડરની સાપેક્ષે ૨૪ કલાકના ફીડર અથવા 

જ્યોતીગ્રામ ફીડર પરનો વીજ પૂરવઠાની ર્ુણવત્તા વધારે હોઇ, સીમશાળાઓને થ્રી ફેિ ર્ુણવત્તસભર વીજ પૂરવઠો દિવસના 

સમય િરમ્યાન મળી રહે તે માટે તા.૨૮.૦૨.૨૦૧૯ના રોજ માનનીય ઉજાગમંત્રીશ્રીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી બેઠકમાં ચચાગ થયા 

મુજબ, હાલમાં ખેતીવવષયક ફીડરો પર જોડાયેલી સીમશાળાઓને નજીકના જ્યોતીગ્રામ અથવા ૨૪ કલાકના ફીડર પર ફેરવવા 

સૂવચત કરવામાં આવેલ.  

 આમ, જો સીમશાળાના વીજજોડાણોને નજીકના જ્યોતીગ્રામ ફીડર અથવા ૨૪ કલાકના ફીડર પરથી વીજ પૂરવઠો પૂરો 

પાડવામાં આવે તો તેને વવના વવકે્ષપે ર્ુણવત્તસભર વીજ પૂરવઠો મળી શકે, અને કોમ્પ્યુટસગ જવેા ઉપકરણોના ઉપયોર્થી 

વશક્ષણના સ્તરમાં સધુારો થઇ શકે.  

 એ બાબતે જણાવવાનું કે, આવા હયાત સીમશાળાના (યાિી મુજબની કુલ ૯૭ સીમશાળા માટે)   વીજજોડાણોને નજીકના 

જ્યોતીગ્રામ અથવા ૨૪ કલાકના ફીડર પર ફેરવવા માટે ઊભી કરવામાં આવતી માળખાકીય સુવવધાને લર્તો તમામ કુલ ખચગ 

રૂ. ૧૭.૭૦ કરોડ પૈકીની અંિાજીત રૂ. ૧૦ કરોડની ફાળવણી શેર મડૂી (શેર કેપીટલ) પેટે નાણાકંીય વષગ ૨૦૧૯-૨૦ માટે 

કરવા વવનંતી કરવામાં આવેલ, ઉપરાંત વીજચોરી અને અકસ્માત વનવારવા આવા કનેકશનને નજીકના હયાત હળવા 

િબાણવાળા વીજરેષામાંથી એલટી એબીસી દ્વારા વીજપુરવઠો પૂરો પાડવા અથવા HVDS પધ્ધવત દ્વારા જ આપવા અન ે

HT લાઇન માટે ઓવરહેડ HT AB CABLE નો ઉપયોર્ ફરજીયાત કરવાની જોર્વાઇ અંર્ે પણ િરખાસ્ત કરવામાં આવેલ. 
 

 જ ે સબબ ઉજાગ અને પેટર ો. ના ૨૦૧૯-૨૦ના ફેરફાર કરેલ અંિાજપત્રમાં માંર્ણી નંબર-૧૩ અંતર્ગત “સીમશાળાઓમા ં

નજીકના જ્યોતીગ્રામ ફીડર પરથી વીજ પૂરવઠો પૂરો પાડવા” ને નવી બાબત તરીકે િશાગવવામા ંઆવલે, અન ેરૂ.૧૦ કરોડની 

ફાળવણી શેર મૂડી (શેર કેપીટલ) પેટે કરવામા ંઆવલે. જ ેપૈકી નાણાકંીય વષગ ૨૦૧૯-૨૦મા ં(એવપ્રલ-૧૯ થી નવમે્બર-
૧૯ના સમયર્ાળા િરમ્યાન) રૂ.૬.૬૭  કરોડની ફાળવણી કરેલ, જ્યારે ચાલુ  નાણાકંીય વષગ ૨૦૨૦-૨૧ માટે  રૂ.૩.૮૫ 

કરોડ ફાળવવાનો બજટે ઉલ્લેખ છે. 
 


