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સરૂ્યશક્તિ કિસાન ર્ોજના (SKY -સ્િાર્) માાં જોડાવા માટેન ાં અરજીપત્રિ 

    અરજી િા. ____/____/૨૦૧૮   
      
પ્રતિ, 
નાર્બ ઈજનેરશ્રી,  
પેટા તવભાગીર્ િચેરી,   
_________ ગ જરાિ વીજ િાંપની લી. 
_______________.                                       . 
 
તવષર્: સરૂ્યશક્તિ કિસાન ર્ોજના (SKY - સ્િાર્) માાં જોડાવા માટેની અરજી બાબિ.        
સાંદભય: ઉર્જય અને પેટ્રોિેતમિલ્સ તવભાગ, ગ જરાિ સરિારશ્રી ના ઠરાવ ક્રમાાંિ SLR/11/2016/2284/B1              

િા. ૨૭/૬/૨૦૧૮ 
 
માનનીર્ સાહબે શ્રી, 
હ ાં સરિારશ્રીની સરૂ્યશક્તિ કિસાન ર્ોજના (SKY - સ્િાર્) માાં જોડાવા માાંગ  છુ. મારી ખેિી તવષર્િ હર્ાિ 
તવજજોડાણ / તવજજોડાણની પડિર અરજી ની  તવગિ નીચે મ જબ છે.  
 
1. અરજદારન ાં નામ:- 

2. ગ્રાહિ ન ાં નામ:  

3. A વીજજોડાણ હર્ાિ હોર્ િો ખેિી તવષર્િ વીજ ગ્રાહિ નાંબર: _________________                 
B જો વીજ જોડાણની  અરજી પડિર હોર્િો અરજી નોધણી રસીદ નાં: _______________ અને     
િારીખ ___________________ 

4. િરારીિ / માાંગેલ વીજભાર:- ___________ હો.પા. 

5. હાલમાાં જોડલે વીજભાર:- ___________ હો.પા (જે વીજભાર ખરાઈ િર્ાય બાદ માન્ર્ ગણાશે) 

6. િનેિશનનો પ્રિાર :(હો.પા. આધાકરિ /  મીટર દર આધાકરિ) (વીજ જોડાણ  હર્ાિ હોર્ િો) 

7. આ સવેનાંબર માાં રહણેાાંિ હતે  ન  ાં વીજ જોડાણ (AG-RL) ( ૧-ફેઇઝ) છે? (હા /ના)_____   

8. જો ઉપરોતિ (7) હા હોર્ િો (AG-RL)નો ગ્રાહિ નાંબર : 

______ ગ જરાિ વીજ િાંપની લી. 
CIN No.: _____________________ 
કોર્પોરેટ ઓફિસ ,___________________ 

DISCOM   

LOGO 

અરજદાર નો 

 ફોટો 



નમનૂો- Application-Form no. SKY-1 

 

Page 2 of 2 

9. સવે નાંબર:-  

10. ગામ ન ાં નામ _______________િાલ િો_____________જીલ્લો_______________ 

11. જે ૧૧ િે.વી. ફીડર ઉપર આ વીજ જોડાણ છે/ માાંગેલ છે િે ફીડર ન ાં નામ:  

12. પત્ર વ્ર્વહાર માટેન ાં સરનામ ાં :- 
_________________________________________________________________________ 

13. ફોન નાંબર_________________________ મોબાઈલ નાંબર_______________________ 

14.  ઇ-મેઈલ આઈ.ડી. ( જો હોર્ િો)___________________________________________ 
       
સદર ર્ોજનામાાં ભરવાપાત્ર ______ % લેખેના નાણાાં રૂ______________________________________       
(શબ્દમાાં____________________________________________________________________________) 
નો _________________________________ બેંિના ________________________________શાખાના મારા 
બેંિ ખાિા નાંબર ___________________________નો ક્રોસ ચેિ નાં __________________________ અને 
િારીખ _______________ થી આપેલ છે.  જે બેંિ ની શાખાનો IFSC િોડ નાં_______________________ છે. 
 
સદર ચેિ સોલાર પીવી તસસ્ટમ લગાવવા માટે તનર્િ િરેલ 
___________________________________________________________ એજન્સીને સ પ્રિ િર  છુ.  
 
હ ાં સદર વીજ જોડાણ ઉપર સોલાર પીવી તસસ્ટમ સ્થાપીિ િર્ાય બાદ, િેનાથી ઉત્પન થનાર વધારાની વીજ 
વેચાણ થી મને મળવાપાત્ર નાણાાં મારી _________________________________ બેંિના 
________________________________શાખાના બેંિ ખાિા નાંબર ___________________________માાં જમા 
આપવા માટે સાંમિી આપ ાં છુ. જે બેંિ ની શાખાનો IFSC િોડ નાં_______________________ છે. 
 
આ ર્ોજના અંગેન ાં માગયદશયન અમોને મળેલ છે. અને િેને લગિા િમામ નીતિ તનર્મો, િિનીિી, સલામિી, 
નાણાિીર્ બાબિો વગેરે અંગેની સમજણ અને ર્જણિારી નાર્બ ઇજનેર/ િેમના પ્રતિતનતધ, __________ સબ 
કડતવજન િરફથી મળેલ  છે. જે અમોને સાંપણૂય પણે માંજૂર છે અને વખિો વખિ િેમાાં િરવામાાં આવિા બદલાવ 
પણ અમોને માંજ ર છે. 
                                                                                આપનો તવશ્વાસ ,  
 
                                                                               x________________.   
િારીખ:- _____________       (અરજદારની સહી) 
 
 
જો અરજદાર ના અંગઠૂા ની છાપ હોર્ િો સાક્ષી ન ાં નામ િથા સહી .________________________ 
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હર્ાિ વીજ જોડાણ માટેન ાં બાહધેરી પત્રિ: 
 
અમારા હર્ાિ ખેિીવાડી વીજ જોડાણનો હાલનો વીજભાર જો િરારીિ વીજભાર િરિાાં વધારે માલમૂ પડશે િો 
વધારાના વીજભાર તનર્િ િરાવવા િરવી પડિી િાર્યવાહી માટે હ ાં સાંમિ છુ, િેમજ િે માટે ભરવાપાત્ર 
અંદાજપત્રના નાણાાં ભરપાઈ િરવાાં હ ાં સાંમિ છુ.  
 
જો અમને વીજ પ રવઠો પરૂો પાડિા 11િેવી. __________ ખેિીવાડી ફીડરનો ગ જરાિ સરિાર દ્વારા ર્જહરે 
િરારે્લ સરૂ્યશક્તિ કિસાન ર્ોજના અંિગયિ સમાવેશ થાર્ િો, ઉપરોતિ દશાયવેલ તવગિોવાળા અમારા હર્ાિ 
ખેિીવાડી વીજ જોડાણ ને સોલાર પીવી તસસ્ટમમાાં, ર્ોજનાના નીતિ તનર્મોન સર સમાવેશ િરવા માટે આપને 
તવનાંિી િરૂ છુ. હ ાં સદર ર્ોજનામાાં જોડાવા માટેની શરિો સાથે સાંમિ છુ.  
 
આ સાથે નીચે દશાયવેલ જરૂરી દસ્િાવેજ સામેલ િરેલ છે. 
(1) છેલ્લા વીજ બબલ ની નિલ (2) આધાર િાડય ની નિલ  

         આપનો તવશ્વાસ ,  
 

                                                                            x________________.   
િારીખ:- _____________       (અરજદારની સહી) 
જો અરજદાર ના અંગઠૂા ની છાપ હોર્ િો સાક્ષી ન ાં નામ િથા સહી .________________________ 
 

હર્ાિ તવજજોડાણ ના હોર્ અને અરજી પડિર હોર્ િે માટેન ાં બાહધેરી પત્રિ: 
 
અમોએ ______ હો.પાના  ખેિીતવષર્િ  વીજ જોડાણ મેળવવા માટે ______________ પેટા તવભાગીર્ િચેરીમાાં 
અરજી િરેલ છે. જેનો અરજી નોંધણી પહોંચ નાંબર _______________ િારીખ ____________ છે. સદર અરજીનો 
અગ્રિાક્રમ મ જબ હજ  વારો આવેલ નથી. અમો, સરૂ્યશક્તિ કિસાન ર્ોજના (SKY-સ્િાર્) અંિગયિ સોલાર પીવી 
તસસ્ટમ બેસાડવા માાંગીએ છીએ જે માટે અમો, અમારી પડિર અરજી ના અન સાંધાને નવીન વીજ જોડાણ મેળવવા 
માટે ભરવાપાત્ર નાણાાં ભરપાઈ િરવા િૈર્ાર છીએ. અને SKY ર્ોજના ના નીતિ તનર્મો અન સાર ર્ોજનામાાં 
જોડાવા આ અરજી િકરએ છીએ,આ સાથે, હ ાં સદર ર્ોજનામાાં જોડાવા માટેની શરિો સાથે સાંમિ છુ. 
 
આ સાથે નીચે દશાયવેલ જરૂરી દસ્િાવેજ સામેલ િરેલ છે 
(૧)અરજીફી ભર્ાયની રસીદની નિલ (2) આધાર િાડય ની નિલ 
 સહિારની અપેક્ષા સહ, 
          આપનો તવશ્વાસ ,  
 

                                                                           x________________.   
િારીખ:- _____________       (અરજદારની સહી) 
જો અરજદાર ના અંગઠૂા ની છાપ હોર્ િો સાક્ષી ન ાં નામ િથા સહી .________________________ 

   


