“Save Electricity”
MADHYA GUJARAT VIJ COMPANY LTD.
Regd. Office : Sardar Patel Vidyut Bhavan,
Race Course, Vadodara - 390 007.
CIN No.U40102GJ2003SGC042907
Tele: (0265) 2310583-86
FAX: (0265) 2337918, 2338164
Website: www.mgvcl.com
Email : mgvcl@gebmail.com

સૌર ઊર્જા સંચાલીત સસિંચાઇ પમ્પ સેટ્સ ઉપલબ્ધ કરવાની યોજના ૨૦૧૫-૧૬ હેઠળ સ્વીચ રવર
અરજીર સ્વીકારવા બાબત
હાલમાં સરકાર દ્વારા ખેતીસવષયક વીજ જોડાણ મેળવવા ઈચ્છુક અરજદારો ને સૌર ઉર્જા સંચાલલત
સસિંચાઈ પંપ સેટ ઉપલબ્ધ કરાવવાની યોજના ર્જહેર કરવામાં આવેલ છે .
ુ બ આ યોજના હેઠળ જે ખેડત
ૂ ો અગાઉ નોંધાએલ સામાન્ય
અગાઉ તા. ૦૫.૦૫.૨૦૧૫ ની ર્જહેરાત મજ
ુ ા વીજ જોડાણોની સામાન્ય ્રમમની
યોજના, આદદર્જસત તેમજ ડાકા ઝોન સવસ્તાર હેઠળ ખેતી હેનન
અરજીને તબદીલ કરવા ઈચ્છછતા હોય તેરની અરજીર વીજ કં પનીની સ્ ાસનક કચેરીએ
ુ ી લંબાવામાં આવેલ છે . અન્ય
સ્વીકારવાની તા. ૩૦.૦૬.૨૦૧૫ હતી તે તારીખ ૩૧.૦૭.૨૦૧૫ સધ
ુ બજ રહેશે.
મદ્દુ ાર અગાઉ ની ર્જહેરાત મજ
ુ ીમાં આદદર્જસત, ડાકા ઝોન
ઉપરોક્ત અનવ્યે જે અરજદારોએ પોતાના નામે તા. ૩૧.૧૨.ર૦૧૪ સધ
અને સામાન્ય સવસ્તારની યોજનાર હેઠળ જે તે સ્ ાસનક કચેરીમાં ખેતી સવષયક વીજ જોડાણ માટે
અરજી નોંધાવેલ હોય તેવા અરજદારોએ આ યોજના હેઠળ વીજ કં પનીની સ્ ાસનક કચેરીમાં તા.
ુ ીમાં, નોંધાવેલ અરજીમાં ી સૌર ઊર્જા સંચાલીત સસિંચાઇ પમ્પ સેટ્સ અરજી તરીકે
૩૧.૦૭.૨૦૧૫ સધ
ુ ાચ્છય અ્ષરરે અરજી કરવાની રહેશે. અને તેની સા ે
તબદીલ (ફેરવવા) કરવા માટે સાદા કાગળમાં સવ
રા.૧૦૦૦ (એક હ્જર્જરપ ૂરા) ડીપોઝીટ તરીકે ભરવાના રહેશે, આ અરજી સા ે તેમણે અગાઉ નોંધાવેલ
અરજી સા ે ભરે લ રકમ ની પહોંચની નકલ તેમજ ૭/૧ર, ૮-અ અને ૬-ક ના ઉતારારની અદ્યતન
નકલ હયાત કુ વાના દાખલા સા ે બીડવાની રહેશે.
ુ ૂલચત ર્જસતનાં લાભા ીરએ ત ા ટ્રાયબલ સવસ્તારનાં
પાત્રતા ધરાવતા અરજદારો પૈકી અનસ
ુ ૂલચત જનર્જસતનાં લાભા ીરએ પ્રસત હોસાપાવર રુ. ૧૦૦૦/- ની રકમ ગ્રાહક ફાળા પેટે, દા.ત.
અનસ
3 હોસેપાવર માટે રુ 3000/- ભરપાઈ કરવાના રહેશે, અને તે સસવાયના અન્ય તમામ લાભા ીરએ
પ્રસત હોસાપાવર રુ. ૫૦૦૦/- ની રકમ ગ્રાહક ફાળા પેટે, દા.ત. 3 હોસેપાવર માટે રુ ૧૫000/- ભરપાઈ
કરવાના રહેશ.ે આ ઉપરાંત લાભા ીરએ વપરાશ પેટે કોઈ બીલ ભરવાન ંુ રહેશે નદહ.

ુ ાં ૩ હોસાપાવર કે ૫ હોસાપાવર ના કૃસષ વીજ જોડાણની માંગણી વાળા
આ યોજના અંતગાત વધમ
ુ ીની માંગણી વાળા અરજદારો પણ ત્રણ/ પાંચ હોસાપાવરના
અરજદારો ઉપરાંત ૧૦ હોસાપાવર સધ
સોલાર પમ્પ સેટ્સ માટે અરજી કરી શકશે.
સદર યોજના નો લાભ લેવા અંગે ની પાત્રતા ત ા અન્ય ધારા ધોરણો અગાઉ તા. ૦૫.૦૫.૨૦૧૫
ુ બજ રહેશે. વધ ુ માદહતી માટે સ્ ાસનક કચેરી નો સંપકા સાધવો. આ યોજના હેઠળ
ની ર્જહેરાત મજ
ુ ી નોધાવી શકે
ૂ ો તેરની અરજીર વીજ કં પનીની સ્ ાસનક કચેરીએ તારીખ ૩૧.૦૭.૨૦૧૫ સધ
ખેડત
ૂ સૌર ઊર્જા સંચાલીત સસિંચાઇ પમ્પ સેટ્સ દ્વારા ખેતીસવષયક વીજજોડાણ મેળવવા અંગે
છે . જે ખેડત
સહમતી દશાા વશે તેમને અગ્રતાના ધોરણે ખેતીસવષયક વીજ જોડાણ આપવાની કાયાવાહી હા
ધરવામાં આવશે.
ુ ય ઇજનેર (સં અને સન)
મખ્

