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ગજુરાત ઊર્જા વિકાસ વિગમ લી. 

 

 
સૌર ઊર્જા સચંાલીત હોમ લાઇટ સીસ્ટમ ઉપલબ્ધ કરિાિી યોજિા 

 ૨૦૧૭-૧૮ હઠેળ અરજીઓ સ્ િીકારિા બાબત  
રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાજ્યના છુટા છવાયા વીજળીકરણથી વચંિત વવસ્તારો જેવા કે ટાપ ુઉપર, વન વવસ્તાર 
અથવા દૂર સદુુર વવસ્તારમા ં સોલર પી.વી.સીસ્ટમ દ્વારા વીજળીની સવુવધા પરુી પાડવા માટે આ યોજના જાહરે 
કરેલ છે. આ યોજના હઠેળ જે લાભાથીઓ અરજી કરવા ઈચ્ છતા હોય તેઓની અરજીઓ સબવંધત વીજ 
કંપનીની સ્ થાવનક કિેરી   તા.  ૦૭-૪-૨૦૧૭ થી ૩૧-૫-૨૦૧૭ સધુી સ્ વીકારવામા ંઆવ ,ે જેના ધારા 
ધોરણો નીિ ેમજુબ છે.  
૧. અરજ્દાર નીિે જણાવેલ વવસ્તારમા ંરહતેો હોવો જોઇ .  
ટાપ ુવવસ્તાર અથવા વન વવસ્તાર અથવા દુર્ગમ ્વવસ્તાર અથવા છૂટા છવાયા રહણેાકંો જેવાકે નેસ  અથવા 
ખેતી વવષયક જમીનમા ંઝપંડાઓ જેમા ંવીજ જોડાણ નથી.  

૨. અરજદારે અરજી સાથે નોંધણીં ફી રૂ.૪૦/-(નોન રીફડંબેલ) ભરવાના રહ ેે. અથવા જે અરજદારે અર્ાઉ 
રહણેાક જોડાણ માટે અરજી નોંધાયેલ હ ે, તેમણ ેનોંધણી ફી ભરાયેલ  રસીદની નકલ આપવાની રહ ેે. 

૩.  જે જગ્યામા ંસોલર હોમ લાઇટ સીસ્ટમ લેવા માર્તા હોય તે જ્ગ્યાના રહણેાકંનો પરુાવો આપવાનો રહ ેે.   
૪. બીપી લ અને અન.ુજાવત /જનજાવત વસવાયના લાભાથીઓ  સોલર હોમ લાઇટ સીસ્ટમના અંદાજીત ખિગ 
પેટે  રૂવપયા ૪૫૦૦/- ચકૂવવાના રહ ેે. 

૫. બીપી લ અને અન.ુજાવત / જનજાવત લાભાથીઓ  કોઇ ફાળો આપવાનો રહ ેે નહી. આ અંર્ ેજાવતનો 
પરુાવો આપવાનો રહ ેે.   

૬. સોલર હોમ લાઇટ સીસ્ટમની માલીકી લાભાથીની રહ ેે.  
૭. વીજ વવતરણ કંપનીઓ ધ્વારા કોઇ બીલીંર્ કરવામા નહી આવે. 
૮. લાભાથી  પોતાના પરરસરમાથંી સોલર હોમ લાઇટ સીસ્ટમ અન્ય સ્ થળે ફેરવી  ક ે નહી.  
૯. સોલર હોમ લાઇટ સીસ્ ટમની સપંણૂગ જવાબદારી લાભાથીની રહ ેે.  
૧૦.સૌર ઉજાગ આધારરત હોમ લાઇટ સીસ્ટમમા નીિ ેજણાવેલ સાધનો હ ે.  
   ૧) સોલર ફોટો વોલ્ ટીક પેનલ- ૪૦૦ વોટસ,    ર) બેટરી- ૧૨ વોલ્ટ,૧૫૦   િ-૧ નગં્    
   ૩) સફેદ LED બલ્ બ ૮ વોટસના- ૦૫ નગં્  ,   ૪) ડીસી પખંો ૨૪ વોટસ- ૦૧ નરં્,    ૫) પોઇન્ ટ – ૧ નરં્   
(મોબાઇલ િાર્જર્ માટે ),    ૬)  ૩૦વોટસ પ્લર્- ૦૧ નરં્ (નાના ટીવી માટે) 

૧૧. સોલર હોમલાઈટ સીસ્ટમની આર્ામી ૫ (પાિં) વષગ સધુી મેઈનટેનન્સ (જાળવણી) નક્કી કરેલ સપ્લાયર 
દ્વારા કરી આપવામા ંઆવ .ે   
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ઉપરોક્ત ધારા ધોરણો અનવ્યે જે લાભાથીને ઉપરના માપદંડ લાગ ુપડ્તા હોય અને જે સૌર ઊજાગ સિંાલીત 
હોમ લાઇટ સીસ્ટમ લેવા ઇચ્છતા હોઇ ત ેલાભાથી  જે ત ેવીજ કંપનીની સ્ થાવનક કિેરીમા ંઉપર દ ાગવલે 
તારીખ સધુીમા ંસાદા કાર્ળમા ંસવુાચ્ ય  અ્ષરરે અરજી  કરવાની રહ ેે, જેનો નમનુો આ સાથે બીડલે છે,  અને 
તેની સાથે  રૂા.૪૦ (િાલીસ પરૂા) ભરવાના રહ ેે, અરજી સાથે રહણેાકંનો પરુાવો આપવાનો રહ ેે. જે 
અરજદાર અર્ાઉ રહણેાક જોડાણ માટે અરજી નોંધાયેલ હ ે તે આ યોજના હઠેળ તબદીલ કરી  કા ે.  
 

ગ.ુઉ.વવ.વન.લી અને તેની સલંગ્ન વીજ વવતરણ કંપનીઓ  
 

 

અરજીનો નમનૂો 
 

               અરજદારનુ ંનામ ................. 
                                                                         સરનામુ:ં ......................... 

          ર્ામ ............. તાલકુો .......  
                                     જજલ્ લો : .......... 

       તા. .......... 
પ્રવત, 
નાયબ ઈજનેરશ્રી 
...........વીજ વવતરણ કંપની લી. 
............... પેટા વવભાર્ીય કિેરી, 

 
વવષય : સૌર ઊર્જા સચંાલીત હોમ લાઇટ સીસ્ટમ મેળિિા બાબતિી યોજિા ૨૦૧૬-૧૭       

ઉપરોકત વવષય અંરે્ જણાવવાનુ ં કે, મારે સૌર ઊજાગ સિંાલીત હોમ લાઇટ સીસ્ટમ લેવાની ઈચ્ છા છે અને તે 
માટે સદર  યોજના  હઠેળ વનયમો મે જાણ્ યા અને સમજયા છે   માટે  હુ ંસમંવત આપુ ંછુ.ં  યોજના હઠેળ હુ ંજે રહણેાકંમા ં 
સૌર ઊજાગ સિંાલીત હોમ લાઇટ સીસ્ટમ લેવા માગં ુછુ ંતે રહણેાકંના જરૂરી અદ્યતન પરુાવા આ સાથે જોડેલ છે. અર્ાઉ મેં 
કોઈ પણ યોજના હઠેળ વીજ જોડાણ મેળવેલ નથી. 

આ યોજના અંરે્ના ધારા-ધોરણો મેં વાિંેલ છે અને મને સ્વીકાયગ છે. આ સાથે  અરજીની નોંધણી માટેના  રૂા. 
૪૦/- (નોન રીફડેંબલ)  ભરપાઈ કરુ છુ/ં મેં રહણેાક હતે ુવીજ જોડાણ લેવા માટે તા.......... ના રોજ આપની કિેરીમા ં
રસીદ નબંર........ થી અરજી નોંધાવેલ છે તેની નકલ આ સાથે સામેલ છે, મારી અર્ાઉની અરજી સામે મને હવે આ 
યોજના હઠેળ સોલાર હોમ લાઈટ સીસ્ટમ આપવા વવિંનતી છે. જે માટે હુ ંસમંતી આપુ ંછુ. યોજના અંરે્ની વીજ કંપનીની 
તમામ  રતો મને માન્ય છે. 

સાથે સાથે હુ ંપરંપરાર્ત વીજ જોડાણની માર્ણી નરહ કરવાની બાહધેરી આપુ ંછુ,    
 
 
              આપનો વવશ્ વાસ,ુ 
બીડાણ :  ઉપર મજુબ  
             (અરજદારની સહી) 
                    
 


