दशल� सौर ऊजार् �दव्यांच(सोल) प्रक, आयआयट�-बॉम्ब, मब
ुं ई

कं ट्रोल सव ्(सव��ण)

राज्

महाराष्

िजल्ह

प्रश्नाव(फॉमर) क्रमा
/
तालुका कोड

/

पालघर

तालक
ु ा मोखाडा
मल
ु ाखतीची

मल
ु ाखत घेणार्याचे ना

तार�ख

जव्हा

ग्रामपंचा

गाव

पाडा/वाडी/वस्त

/
गावाचा कोड

/

अनु. क्रमा

अ. कुटुंबाचे तपशील
कुटुंब प्रमुखाचे संपूण

अ१ उत्त दे णार्याचे ं
स ू
प रण ् न

अ३

अ२ मोबाईल क्रमा

अ४ कुटुंब प्रमुखाचे �लं
1

नाव

⃝ पर
ु ू

⃝ स्त

दशल� सौर ऊजार् �दव्यांच(सोल) प्रक, आयआयट�-बॉम्ब, मब
ुं ई

ब. मल
ु ांची मा�हती (वय वषर्५ ते १७ अथवा १२वी पय�त �शकणार्या कुटुंबातील सवर् मुलांची मा�हती घ्य).
ब१

अनु.
क.

संपूणर् ना

ब२

वय

ब३

�लंग

(पु/

स्त)

ब४

ब५

तो/ती 

शाळे त 

जातो/जाते
का?

(होय/नाह�)

इयत्त
/वगर

ब६

ब७

त्याल/�तला ‘सोल’

तुम्ह� रात्री अभ्यास करत

जर ब७ मध्य, रात्री अभ्यासासाठ� उजेडाची साध

(सवर् साधने नमूद कर, अथवा

अभ्यास करतात ते �लहा(�मनीटे /तास), जर ब७

उजेडासाठ� कोणती साधने* वापरता?

�दवा न 

�मळण्यामागचे कारण
काय?

रात्/अंधार पडल्यानंतर अभ्यास 
करण्यामागचे कारण नमूद कर)

१
२
३
४
५
६
* जर रात्री अभ्यास रस्त्यावरच्या �दव्यामध्ये अथवा व(उदाः दे ऊळ) �दव्यामध्ये करत असल्यास त्यानुब७ मध्य नमूद करा.
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ब८

वापरत असल्याचे नमूद केले असल्य, �कती तास

मध्ये अभ्यासासाठ� उजेडाची साधने वापर
नसल्या, क१ वर जा

क१ रॉके लची खरे द�
अनु.

क.

कोठून खरे द�
केले?

१.

सरकार� रे शन 

२.

बाजारातून 

अ. दर

ब. प्र�त �लटरच

क. वारंवारता (खरे द�साठ�

ड. साधारणतः कोण आणते?

�कती �लटर

(र.)

खेपा/फेर्या मारल्)

/ मुलगी / मुलगा)

म�हन्याला

सरासर� �कं मत 

दर म�हन्याला �कती

(नमूद करा प्रौढ स्/ प्रौढ पुर

दक
ु ानातून  

क२ रॉके लचा वापर

अ. उजेडासाठ�/प्रकाशासा

ब. स्वयंपाकासाठ

क. पाणी तापवणे

ड. इतर (कृपया नमूद करा)*

�कती वापरले (�लटर
प्र�त म�ह)

*इतर वापरामध्ये पुन्हा �वक, वाहनामध्ये इंधन म्हणून वापर. असू शकेल.

क३ उजेडासाठ� तेलाचा वापर (उदाः खाद्य तेल जसे क� श�गदाण, मोहर�, सय
र , सोयाबीन इ.)
ू ्फू
तेलाचे नाव

१.

अ. वापर (�लटर प्र�
म�हना)

ब. प्र�त �लटरची सरासर
�कं मत

क. ज्यामध्ये वापरले त
उपकरण/णे

२.
क४ उपकरणे ज्यामध्ये रॉक/इतर तेल इंधन म्हणून वापरले आहे
अनु.

उपकरण

१

�चमणी (साधा वातीचा �दवा)

२

कंद�ल

३

रॉकेलचा स्टोव

४

इतर (कृपया नमद
ू करा)

क.

अ. उपकरण वापरता
का? (होय/नाह�)

ब. उपकरणांची  क. दररोज/दर
संख्य*

�दवशी �कती तास

ड. दर म�हन्यामध्य
�कती �दवस

* “उपकरणांची संख्य” याचा इथे अथर् असा आहे क� उजेडासाठ� प्रत्य�ात ते �कती उपकरणे वाप, त्यांच्य
घरामध्ये �कती उपकरणे आहेत हे नाह.

क५ तुमच्या घर� वीज आहे क? जर “नाह�” तर क१२ वर जा

क६ तुमच्याकडे वीजेचे मीट/एक पॉइंट जोडणी-कनेक्श/समाईक वा वाटून घेतलेले
कनेक्श-जोडणी आहे का?

क७ तुमच्या घर� इन्व्हट(बॅटर� बॅकअप) आहे का?
क८ तुमच्या घर� जनरेटर आहे क?
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⃝ होय

⃝ नाह�

⃝ होय

⃝ नाह�

⃝ होय

⃝ नाह�

⃝ होय

⃝ नाह�

क९ वीज �बलाचा कालावधी
⃝ लागू नाह�

⃝ दर म�हन्याल

⃝ दर ३ म�हन्यानंत

⃝ दर ६ म�हन्यानंत

⃝ दर वष�

⃝ इतर (कृपया नमद
ू करा)

क१० वर नमूद के लेल्या कालावधीनुसार वीज �बलाची भरलेल� रक् (र.)
क११ घर� वापरत असलेल्या वीजेवर चालणार्या उपकरणांबाबतची मा�ह
अनु.
क.

अ. उपकरणांची 

उपकरणाचा प्रक

संख्य

१

साधा बल्ब

२

�सएफेल (कांडी बल्)

३

ट्यू

४

एलईडी

५

प्रभा�/चाजर् होणारा टॉचर् वा �वजे

६

इतर (कृपया स्पष्ट क)*

ब. उपकरण �कती काळासाठ�

क. उपकरणाची सरासर�

(�दवस/आठवडे/म�हने/वषर)?

रुपयांमध्)

चालते/काम करते

�कं मत (प्रती एक

* जर मोबाईल फोनमधील टॉचर/�वजेर� वापरत असल्यास तेदेखील इतर वीजेची उपकरणे म्हणून नमूद करा.

े बत्ती वापराबद्दलची मा�
क१२ मण

अ. दर म�हन्याला वापरलेल� संख्य(स्पष्ट कर
मेणबत्ती अथवा मेणबत्तीचे पाक )

ब. दर �दवशी तासांमध्ये
वापर

क. मेणबत्ती अथवा मेणबत्तीच्या पा�कटा

सरासर� �कंमत (रुपयांमध्ये प्रती एकक �)

क१३ घर� वापरत असलेल्या बॅटर�व/सेलवर चालणार्या टॉचर् वा �वजेर�बाबतची मा�ह (वीजेवर प्रभा�/चाजर् न होणार)
अ. सेल/बॅटर�ची 
संख्य

ब. दर म�हन्याला �कती

क. टॉचर /�वजेर�ची सरासर�

ड. दे खभाल�ची �कं मत 

लागतात

�कं मत)

�कं मत)**

सेल/बॅटर्या बदलाव्य

�कं मत (रुपयांमध्ये प्रती 

(रुपयांमध्ये प्रती 

टॉचर्१
टॉचर्२
टॉचर्३

** जर टॉचर /�वजेर� वापरा व फेका/टाका (चायनीज) असेल तर ‘दे खभाल�ची �कं मत’ या रकान्या लागू नाह� असे

�लहावे
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क१४ घर� पन
ु �नर्�मर्ती�म ऊज�ची उपकरणे असल्यास त्याबाबतची मा
अनु

. क.

अ. संख्य

उपकरणाचे नाव

ब. �मता

क. सर
ु ुवातीची

गुंतवणूक (र.)*

१

ड. चालू 

इ. दे खभाल�ची 

(होय/नाह�)

प्रती ए)

िस्थती

�कं मत (र.मध्ये

फ. खरे द�चे
वषर

२
३

* जर कोणतीह� गुंतवणूक केल� नसेल (दे णगी/अनुदान �मळाले असेल) तर सुरुवातीची गुंतवणूक या रकान्य लागू
नाह� असे �लहावे.

ड. इतर सौर ऊज�वर चालणार्या उत्पादनांसाठ�पैसे देण्य/खरे द�ची तयार� (योग्य त्या वतुर्ळावर खूण )
आपणास मा�हती आहे क�, ‘सोल’ �दव्याची प्रत्य�ा
�कं मत र. ५०० आहे , परंतु अनुदान/अथर्सहाय्
�मळाल्याने‘सोल’ १२० र.ना �वद्याथ्या�साठ� उपलब

सौर ऊज�शी संबं�धत गरजा

आहे . मात्र खाल�ल गरजांसाठ� गुंतवणूक करायच

कुटुंबाच्या सौर
ड१

झाल्यास आपण �कती .पय�त गंतवू 
शकता?
ु

ऊज�शी संबं�धत
कोणत्या गरजा
आहेत?

⃝ उजेडासाठ�/प्रकाशासा
⃝ स्वयंपाकासाठ
⃝ �संचन (शेतीसाठ� पाणी)
⃝ इतर (स्पष्ट क)

⃝ कोणत्याह� नाह�

इ. सामािजक मा�हती (योग्य त्या वतुर्ळावर खूण )
इ१

काडार्चा प्रक(योग्य त्या वतुर्ळावर खूण )

⃝ दा�र�य रे षेखाल�ल काडर्(बीपीएल)

⃝ अंत्योद

⃝ दा�र�य रे षेवर�ल काडर (एपीएल)

⃝ काडर् नाह

इ२

⃝ इतर (कृपया स्पष्ट क)

उत्पन्नाचा प्रा/मख
ु ्य स्त (कृपया फक्त एकाच पयार्यावर खूण क)

⃝ शेती

⃝ नोकर�

⃝ म(गा)ं नरे गा / महात्मा गांधी
राष्ट्र�य रोजगार हमी यो

⃝ मजरू �

⃝ शेती + मजरू �

⃝ पाठवलेल� रक्कम

⃝ इतर (कृपया स्पष्ट क)

⃝ दगु ्-व्यवसा

⃝ कौशल्याधा�रत व्यवस (सुतार, कंभ
ु ार इ.)
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इ३

धमर (कृपया फक्त एकाच पयार्यावर खूण क)

⃝ �हदं ू

⃝ शीख

⃝ मुस्ल�

⃝ �ख्रश

⃝ बौद

⃝ जैन

⃝ इतर (कृपया स्पष्ट क)
इ४

सामािजक गट (कृपया फक्त एकाच पयार्यावर खूण क)

इ५

⃝ अनस
ु �ु चत जमाती (ST)

⃝ अनस
ु �ु चत जाती (SC)

⃝ इतर मागासवग�य जाती (OBC)

⃝ भटक्य-�वमक
ु ्त जमात (NT/ DNT/ VJNT)

⃝ खल
ु ा वगर्(सवर्साधार)

⃝ इतर (कृपया स्पष्ट क)

आपल्या जातीच/जमातीचे नाव सांगा

उत्तर

दे णार्याची सह

मल
ु ाखत घेणार्याची
सह�

कृपया उत्तर देणार्याच्या सूचना आ�ण तक्रार� खाल� नमू.

मल
ु ाखत घेणार्याची �टपण:
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