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જુરાત ઊ  િવકાસ િનગમ લી. 

  
સૌર ઊ  સચંાલીત હોમ લાઇટ સી ટમ ઉપલ ધ કરવાની યોજના 

 ૨૦૧૬-૧૭ હઠળ અર ઓ  વીકારવા બાબત  
રા ય સરકાર ારા રા યના ટા છવાયા વીજળ કરણથી વંચત િવ તારો વા ક ટા  ુઉપર, વન િવ તાર 
અથવા ૂર ુ ુ ર િવ તારમા ં સોલર પી.વી.સી ટમ ારા વીજળ ની િુવધા રુ  પાડવા માટ આ યોજના હર 
કરલ છે. આ યોજના હઠળ  લાભાથ ઓ અર  કરવા ઈ  છતા હોય તેઓની અર ઓ સબિંધત વીજ 
કંપનીની  થાિનક કચેર એ  તા.  ૦૨-૫-૨૦૧૬ થી ૩૧-૭-૨૦૧૬ ધુી  વીકારવામા ં આવશ,ે ના ધારા 
ધોરણો નીચ ે જુબ છે.  
૧. અર દાર નીચે જણાવેલ િવ તારમા ંરહતો હોવો જોઇએ.  

ટા  ુિવ તાર અથવા વન િવ તાર અથવા ુગ  ્િવ તાર અથવા ટા છવાયા રહણાકંો વાક નેસ  અથવા 
ખેતી િવષયક જમીનમા ં પંડાઓ મા ંવીજ જોડાણ નથી.  

૨. અરજદાર અર  સાથ ેન ધણ  ફ  .૪૦/-(નોન ર ફડંબલ) ભરવાના રહશે. અથવા  અરજદાર અગાઉ 
રહણાક જોડાણ માટ અર  ન ધાયેલ હશે, તેમણ ેન ધણી ફ  ભરાયેલ  રસીદની નકલ આપવાની રહશે. 

૩.   જ યામા ંસોલર હોમ લાઇટ સી ટમ લેવા માગતા હોય તે યાના રહણાકંનો રુાવો આપવાનો રહશે.   
૪. બીપીએલ અને અ .ુ િત /જન િત િસવાયના લાભાથ ઓએ સોલર હોમ લાઇટ સી ટમના દા ત 

ખચના ૧૦    ટકા એટલે િપયા ૪૫૦૦/- કૂવવાના રહશે. 
૫. બીપીએલ અને અ .ુ િત / જન િત લાભાથ ઓએ કોઇ ફાળો આપવાનો રહશે નહ . આ ગ ે િતનો 

રુાવો આપવાનો રહશે.   
૬. સોલર હોમ લાઇટ સી ટમની માલીક  લાભાથ ની રહશે.  
૭. વીજ િવતરણ કંપનીઓ વારા કોઇ બીલ ગ કરવામા નહ  આવ.ે 
૮. લાભાથ   પોતાના પ રસરમાથંી સોલર હોમ લાઇટ સી ટમ અ ય  થળે ફરવી શકશે નહ .  
૯. સોલર હોમ લાઇટ સી  ટમની સં ણૂ જવાબદાર  લાભાથ ની રહશે.  
૧૦.સૌર ઉ  આધા રત હોમ લાઇટ સી ટમમા નીચ ેજણાવેલ સાધનો હશે.  
   ૧) સોલર ફોટો વો  ટ ક પેનલ- ૪૦૦ વોટસ,    ર) બેટર - ૧૨ વો ટ,૧૫૦ એએચ-૧ નં     
   ૩) સફદ LED બ  બ ૮ વોટસના- ૦૫ નં   ,   ૪) ડ સી પખંો ૨૪ વોટસ- ૦૧ નગં,    ૫) પોઇ  ટ – ૧ નગં   

(મોબાઇલ ચા ્ માટ ),    ૬)  ૩૦વોટસ લગ- ૦૧ નગં (નાના ટ વી માટ) 
૧૧. સોલર હોમલાઈટ સી ટમની આગામી ૫ (પાચં) વષ ધુી મેઈનટન સ ( ળવણી) ન  કરલ સ લાયર 

ારા કર  આપવામા ંઆવશ.ે   
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ઉપરો ત ધારા ધોરણો અન યે  લાભાથ ને ઉપરના માપદંડ લા  ુપ તા હોય અને  સૌર ઊ  સચંાલીત 
હોમ લાઇટ સી ટમ લેવા ઇ છતા હોઇ ત ેલાભાથ એ  ત ેવીજ કંપનીની  થાિનક કચેર મા ંઉપર દશાવલે 
તાર ખ ધુીમા ંસાદા કાગળમા ં વુા  ય  અ ર અર   કરવાની રહશ,ે નો ન નુો આ સાથ ેબીડલ છે,  અને 
તેની સાથે  ા.૪૦ (ચાલીસ રૂા) ભરવાના રહશ,ે અર  સાથે રહણાકંનો રુાવો આપવાનો રહશ.ે  
અરજદાર અગાઉ રહણાક જોડાણ માટ અર  ન ધાયેલ હશે તે આ યોજના હઠળ તબદ લ કર  શકાશે.  
 

.ુઉ.િવ.િન.લી અને તેની સલં ન વીજ િવતરણ કંપનીઓ  
 

 
અર નો ન નૂો 

 
               અરજદાર ુ ંનામ ................. 
                                                                         સરના ુ:ં ......................... 

          ગામ ............. તા કુો .......  
                                     જ  લો : .......... 

       તા. .......... 
િત, 

નાયબ ઈજનેર ી 
...........વીજ િવતરણ કંપની લી. 
............... પેટા િવભાગીય કચેર , 

 
િવષય : સૌર ઊ  સચંાલીત હોમ લાઇટ સી ટમ મેળવવા બાબતની યોજના ૨૦૧૬-૧૭       

ઉપરોકત િવષય ગે જણાવવા ુ ંક, માર સૌર ઊ  સચંાલીત હોમ લાઇટ સી ટમ લેવાની ઈ  છા છે અને તે 
માટ સદર  યોજના  હઠળ િનયમો મે  યા અને સમજયા છે એ માટ  ુ ંસમંિત આ ુ ં .ં  યોજના હઠળ ુ ં  રહણાકંમા ં 
સૌર ઊ  સચંાલીત હોમ લાઇટ સી ટમ લેવા માં  ુ  ંતે રહણાકંના જ ર  અ તન રુાવા આ સાથે જોડલ છે. અગાઉ મ 
કોઈ પણ યોજના હઠળ વીજ જોડાણ મેળવેલ નથી. 

આ યોજના ગેના ધારા-ધોરણો મ વાચેંલ છે અને મને વીકાય છે. આ સાથે  અર ની ન ધણી માટના  ા. 
૪૦/- (નોન ર ફડંબલ)  ભરપાઈ ક ુ /ં મ રહણાક હ  ુવીજ જોડાણ લેવા માટ તા.......... ના રોજ આપની કચેર મા ં
રસીદ નબંર........ થી અર  ન ધાવેલ છે તેની નકલ આ સાથે સામેલ છે, માર  અગાઉની અર  સામે મને હવે આ 
યોજના હઠળ સોલાર હોમ લાઈટ સી ટમ આપવા િવનતી છે.  માટ ુ ંસમંતી આ ુ ં . યોજના ગેની વીજ કંપનીની 
તમામ શરતો મને મા ય છે. 

સાથે સાથે ુ ંપરંપરાગત વીજ જોડાણની માગણી ન હ કરવાની બાહધર  આ ુ ં ,    
 
 
              આપનો િવ  વા ,ુ 
બીડાણ :  ઉપર જુબ  
             (અરજદારની સહ ) 
                    
 


