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સરૂ્ાશસ્તત કકસાિ ર્ોજિા(સ્કાર્) ર્ોજિા અંતગાત ખેતીિાડી વિષર્ક 
િીજ જોડાણ માટે સોિર ઉર્જા સચંાલિત વસસ્ટમિી સાચિણી તેમજ 
અકસ્માત વિિારિા અિે સિામતી માટે ધ્ર્ાિમા ંરાખિા જેિી કેટિીક 
બાબતો :  

 સ્કામ મોજના અંતગગત મકૂલાભાાં આલતી સોરય સસસ્ટભ, 
ગ્રાહકના ખેતીલાડી ના મ્ અને ાલયગ્રીડ સાથે જોડલાભાાં 

આલે છે. સોરય ેનર પ્રકાળ ળક્તત ને DC કયાંટ(લીજ પ્રલાહ) 

ભાાં રૂાાંતરયત કયે છે. જે ઇનલટગય દ્વાયા AC કયાંટ(લીજ પ્રલાહ) 

ભાાં રૂાાંતરયત કયલાભાાં આલે છે. અને તે લીજ પ્રલાહ મ્  

ચરાલલા લયામ છે અને ખેડતૂના લધાયાના ાલય તયીકે 

ગ્રીડ ભાાં જામ છે. આભ ખેડતૂને તમાાં સોરય ેનર રગાવ્મા ફાદ 

ફે જુદા જુદા લીજ સ્ત્રોત્ર (AC અને DC) હોમ છે. લીજ પ્રલાહ 

સાથેના ખલુ્રા સાધન કે ખલુ્રા લામયના સાંકગ ભાાં આલવુાં  

ખતયનાક છે.  
 સોરય સસસ્ટભના ાટગસ(ઘટકો) સ્થાસનક અને યાષ્ટ્રીમ રાગ ુ

ડતાાં સ્ટાન્ડડગ, ભાનક, કોડ્સ અને સનમભનો અનસુાય સ્થાસત 

થમેર હોલા જોઇએ.  
 સ્થાન હરેાાં અને ઇન્સ્ટોરેળન દયસભમાન થનાયા સાંબસલત 

જોખભને ધ્માનભાાં રેલા જોઈએ. જેભાાં ઇરેક્ટ્તરક ળોકનુાં જોખભ 

યહલે ુાં હોમ તેલા તભાભ ઇન્સ્ટોરેળન ભાટે તભાભ સરાભતી અન ે

સાલચેતીઓનુાં ારન કયવુાં જોઈએ. 
 ાણીથી બીના   હોમ તમાયે કે બેજલાા લાતાલયણભાાં, અથલા 

લધ ુ ડતાાં લનના સભમગાા દયસભમાન ભોડયરુ લગેયેનુાં 

સ્થાન અથલા સભાયકાભ કયલાનુાં ટાો. 
 સોરય ીલી ભોડયરુોને એકફીજાથી છૂટા કયલાનો પ્રમાસ કયળો 

નહીં અને ભોડયલુ્સભાાં જોડેર નાભપ્રેટ અથલા અન્મ 

ાટગસ(ઘટકો)ને દૂય કયળો નહીં. 
 સોરય ીલી ભોડયરુની ટોચની સાટી ય ેઇન્ટ, ક્ટ્સ્ટકય 

અથલા અન્મ એડહસેસલ રગાલળો નહીં. 



 સોરય ીલી ભોડયલુ્સ ય સમૂગપ્રકાળ કેક્ટ્ન્િત કયલા ભાટે 

અયીસાઓ અથલા અન્મ ભેક્નનપામસગનો ઉમોગ કયળો નહીં. . 
 ભોડયરુો ય ઊબા ન થવુાં કે તેના ય કોઈ દાથગ કે લસ્ત ુ

મકૂલી નહીં કે તેના ય ડે નહીં તેનુાં ધ્માન યાખવુાં. તેભ 

કયલાથી કાચની સાટીને નકુસાન થઈ ળકે છે અથલા ડાઘા 

ડી ળકે છે અને ભોડયલુ્સને નકુસાન થઇ ળકે છે 
 ખેડતેૂ સોરય ેનર સસસ્ટભ થી ાત ુાં શ ુ તેભજ અન્મ 

પ્રાણીઓને દૂય યાખલા જોઈએ. 
 સોરય ેનર ની નીચે તેભજ આસાસ તાણુાં કયવુાં કે કચયો કે 

ઘાસ સગાલવુાં નહીં. 
 સોરય ેનર અને તેના સ્રતચય ઉય કે તેની સાથે તાય 

ફાાંધીને કડાાં સકુલલા નહીં. 
 ભહત્તભ લીજ ઉતાદન ભાટે ખેડતેૂ સોરય ેનરની સરાભત 

લૂગક સનમસભત સપાઈ કયલાની યહળેે.  
 જો સોરય ીલી ભોડયલુ્સનો ફ્રન્ટ નરાસ તટૂી ગમો હોમ, 

અથલા ફેકળીટ પાટી ગઈ હોમ, તો ભોડયરુની સાટી અથલા 

ભોડયરુની ફે્રભ સાથે સાંકગ ના કયો. તેભ કયલાથી ઇરેતરીક ળોક 

રાગી ળકે છે. આલા સાંજોગોભાાં તયુાંત જે ત ેએજન્સીનો સાંકગ 

કયલો અને સફ રડસલજન ભાાં જાણ કયલી. 
 તટેૂરા જ ાંતળન-ફોતસ અથલા કનેતટસગ ઇરેક્ટ્તરકર જોખભો ઊબા 

કયે છે. આલી કોઈ ખાભી જણામ તો ખેડતેૂ જરૂયી સભાયકાભ 

ભાટે તયુાંત  જે તે એજન્સીનો સાંકગ કયલો અને સફ રડસલજન ભાાં 

જાણ કયલી. 
 સોરય સસસ્ટભના દયેક ાટગસને(ઘટકો) અસથિંગ કયેરા હોલા 

જરૂયી છે. અને તેનુાં સભમાાંતયે જરૂયી ચેરકિંગ અને ભેન્ટેનન્સ 

કયાલલાનુાં યહળેે. સાંણૂગ અસથિંગ સસસ્ટભ સ્લતાંત્ર રયટનગ ાથ યૂો 

ાડતી હોલી જોઈએ. 
 સાંણૂગ ીલી સસસ્ટભ ઓલય લોલ્ટેજ પ્રોટેતળનથી અને 

રાઇટસનિંગ પ્રોટેતળનથી યક્ષિત હોલી જોઈએ. ઈરેતરીકર 
ઇન્સ્ેતટય દ્વાયા ભાંજુય થમેર  સ્ટાન્ડડગ ડ્રોઈંગ મજુફ અસથિંગ 
સસસ્ટભ હોલી જોઈએ 

 સીધા સમૂગપ્રકાળના સાંકગભાાં આલે તમાયે દયેક ભોડયરુ 30 લોલ્ટ 
કયતા લધ ુડી.સી. લોલ્ટેજ ેદા કયી ળકે છે. 30 લૉલ્ટ અથલા 
લધનુા ડીસી લોલ્ટેજનો સાંકગ સાંબસલત યીતે જોખભી છે. 

 કેટરીક લખત સોરય ેનર નીચેનો કચયો કે સકૂા ાાંદડા જેલી 
લસ્તઓુના કાયણે આગ રાગલાની ળક્યતા યહ ેછે. આ પ્રકાયની 
નાની નાની ફાફતો ક્યાયેક ભોટી સભસ્માઓ ઊબી કયી ળકે છે. 



 ઇનલટગય ાલય સસસ્ટભ અથલા તો સોરય ેનર સાથે જોડામેર 

હોમ તમાયે સોરય ેનર, ઇનલટગય, કે તેની સાથે જોડામેર 

કેફર નુાં કાભ કયવુાં નહીં. 
 ગ્રાઉક્ટ્ન્ડિંગ કનેતળન્સ અને સ્રતચયને સભમાાંતયે ચકાસલા  

 
 ાલય સસસ્ટભ અથલા ઈનટુ DC સસસ્ટભ ભાથી ઇનલટગય છૂટુાં 

કમાગ છી ઓછાભાઓછી ૫ થી ૭ સભનટ ભાટે રડસચાર્જ થલાની 

યાહ જોલી. ભલ્ટીભીટય નો ઉમોગ કયીને ઇનલટગય ના ત્રણેમ 

પેજ ભાાં તેભજ  ડીસી(-VE) અને ડીસી(+VE) ભાાં 0 લૉલ્ટ છે કે 

નહીં તેની ખાસત્ર કયી રેલી. તમાયફાદ જ કાભ કયવુાં. 
 સોરાય સસસ્ટભની અને ભીટય ફોતસ ની જાલણી / સાચલણી 

યાખલી .   
 સદય મોજનાભાાં સોરય ેનર ગ્રીડ સાથે જોડામેર હોલાથી, 

જ્માયે ગ્રીડની રાઇન પોલ્ટભા જામ અથલા તો તેના ભેઇનટેનન્સ 

ભાટે ફાંધ કયી હોમ તમાયે ઇનલટગય રી થઈને સોરય જનયેળન 

ફાંધ થઈ જવુાં જરૂયી છે. કે જેથી ાલય ગ્રીડભાાં ના જામ અન ે

ગ્રીડ ય કાભ કયતાાં લીજ કભી કે અન્મ કોઈને લીજ અકસ્ભાત 

ની ળક્યતા ના યહ.ે 

 સોટગ  સ્રતચયના સ્ૂ-ફોલ્ટ સનમસભત સભમાાંતયે ચેક કયલા 

જોઈએ અને જરૂય ડે તો દુયસ્ત કયલા.  
 સોરય સસસ્ટભના કેફર , ક્સ્લચ, લામરયિંગ, રડક્ટ્સ્રબ્યળૂન ફોતસ 

લગેયેનુાં સનમસભત સભમાાંતયે ચેક કયલા અને જરૂય ડે તો 

દુયસ્ત કયલા.  
 સોરય સસસ્ટભ ના સાધનોની ચોયી કે નકુસાન ના થામ તેની 

કાજી યાખલી કે જેથી તેનુાં લીજ ઉતાદન જલાઈ યહ.ે 
 જો સોરય સસસ્ટભભાાં કોઈ ણ પ્રકાયની તકરીપ ઊબી થામ 

અને સોરય જનયેળન ફાંધ થઈ જામ અથલા ઓછાં થઈ જામ તો 

ખેડતેૂ જાતે ભયાભત કયલાના ફદરે જે તે એજન્સીને ટેરેપોન, 
ઈભેર, ભોફાઇર એ લગેયે થકી પરયમાદ નોધાલલી. 

 ખેતય ય યોજ કાભ કયતાાં તભાભ વ્મક્તત ને ગ્રાહકે લીજ 

સરાભતીની ફાફત થી અલગત કયાલલા.  
 અકસ્ભાતના રકસ્સાભાાં જે તે ેટા સલબાગીમ કચેયી અને નજીકના 

સ્લાસ્્મ કેન્િ અથલા ૧૦૮ એંબરુન્સ સેલા નો તયુાંત સાંકગ 

કયલો.   
 ફાકો સોરાય સસસ્ટભ થી દૂય યહ ેતેલી તકેદાયી યાખલી.   



 લીજ સરાભતી ફાફતે કોઈણ જાતની ભારહતી ભાટે લીજ 

સલતયણ કાંની ની સરનન ેટા-સલબાગીમ કચેયી નો સાંકગ 

કયલો.    


