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સૌર ઉર્જા ઉત્પાદક સહકારી મડંળી 
કાર્ારત
• સૌર ઉર્જા કે્ષત્રે ગજુરાત રાષ્ટ્રીર્ સ્તરે

પ્રસ્થાપપત ખેડા જજલ્લાના ઢ ુંડી ખાતે 
પિશ્વની સૌપ્રથમ સૌર ઉર્જા ઉત્પાદક 
સહકારી મડંળી કાર્યરત 

• ખેડા જજલ્લાના ઠાસરા નજીક ઢંુડી 
ગામે સમગ્ર રાષ્ટ્રમા ંનહીં પરંત ુસમગ્ર 
પિશ્વમા ંસૌપ્રથમિાર સૌર ઊર્જા 
ઉત્પાદક સહકારી મડંળી કાર્ારત કરી 
છે. 



• ઢંુડી ગામના ૯ ખેડુતોએ ટેકનોલોજી 
પિપનર્ોગ કરી સરૂ્ા શકપત દ્વારા ખેતી 
ઉપરાતં િધારાની પિજળી િેચીને 
દરેક ખેડતૂે દોઢ લાખની િધારાની 
આિક મેળિી છે. 



સરૂ્ાશક્તત કકસાન ર્ોજના(સ્કાર્)  
• આ ર્ોજના થકી ખેડતૂો પોતાના

ખેતરમા ંસરૂ્ાશકકતથી િીજ ઉત્પાદન 
કરી શકશે અને ઉત્પાદન કરેલ 
િીજળી ઉપર્ોગ ખેતીમા ંકરી શકશે. 

• આ ઉપરાતં િધારાની િીજળીને
િીજપનગમ ને િેચીને િધારાની
આિક મેળિી શકશે. 



• ખેડતૂોએ ઓછામા ંઓછી કુલ ખચાની પાચં 
ટકા રકમ ભરપાઇ કરિાની રહશેે 

• કેન્દ્ર અને રાજ્ર્ સરકાર ૬૦ ટકા રકમ 
સબસીડી પેટે ચકૂિશ.ે

• ખેડતૂ િતી રાજ્ર્ સરકાર બાકીની ૩૫ ટકા 
રકમ સસ્તા વ્ર્ાજની લોન પેટે લેશે.

• લોનનો સમર્ગાળો ૭ (સાત) િર્ાનો રહશેે. 



• એક હોસા પાિર દીઠ સિા કકલોિોટની 
સોલાર પેનલ આપિામા ંઆિશે.

• (એટલે કે ૧૦ હો.પા.ના જોડાણ માટે 
૧૨.૫ કકલોિોટની પેનલ અપાશ)ે –
પ્રપત કકલોિોટ સોલાર ક્ષમતા મજુબ 
૧૦ x ૧૦ ફુટ જગ્ર્ાની આિશ્ર્કતા
રહશેે.



• િધારાની પેનલોથી ઉત્પન્ન થતી િીજળી રા. 
૩.૫૦ પ્રપત યનુીટના દરથી ખરીદિામાં
આિશ.ે 

• સ્કાર્ ફીડર ઉપર કદિસે ૧૨ કલાક િીજળી 
મળશ,ે પરંત ુજે ખેડતૂ આ ર્ોજનામાં નહીં 
જોડાર્ તેને ૮ (આઠ) કલાક િીજ પરુિઠો
મળશે.



• િીજળીનુ ંઉત્પાદન થાર્ અને િપરાશ કર્ાા 
બાદ જે યપુનટ ગ્રીડમા ંઆિે તે યપુનટ દીઠ 
પહલેા ંસાત િર્ા માટે રા. ૭/- પ્રપત યપુનટ 
ખેડતૂને ચકૂિિામા ંઆિશે.

• જે પૈકી ર. ૩.૫૦ પ્રપત યપુનટ િીજ પિતરણ 
કંપની ચકૂિશે.

• બાકીના ર. ૩.૫૦ પ્રપત યપુનટ (૧૦૦૦ યપુનટ 
પ્રપત કક.િો. પ્રપત િર્ાની મર્ાાદામા)ં ખેડતૂને 
રાજ્ર્ સરકાર સબસીડી રપે ચકૂિાશે.



સૌભાગ્ર્ ર્ોજના’
• પ્રધાનમતં્રી સહજ બબજલી ર્ોજના –

સૌભાગ્ર્ ર્ોજના’
• આ ર્ોજના અંતર્યત દેશના તમામ 
ગ્રામમણ અને શહરેી ઘરોમાું વીજળી 
પરૂી પાડવાનો છે





આંતરરાષ્ટ્રીર્ પોલીસ એકસ્પો
• આંતરરાષ્ટ્રીર્ પોલીસ એકસ્પોન ુ

આર્ોજન કદલ્હી ખાતે કરિામા ંઆવ્ય.ુ 
• રાજકોટ શહરેના પોલીસ કપમશનર 

મનોજ અગ્રિાલને પોલીસ એતસેલેન્દ્સી 
૨૦૧૯ એિોડા એનાર્ત કરિામા ં
આવ્ર્ો.
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