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સૌર ઊર્જા સચંાલીત સસિંચાઇ પમ્પ સેટ્સ ઉપલબ્ધ કરવાની યોજના ૨૦૧૫-૧૬ હઠેળ સ્ વીચ રવર 
અરજીર સ્ વીકારવા બાબત 

હાલમા ંસરકાર દ્વારા ખેતીસવષયક વીજ જોડાણ મેળવવા ઈચ્છુક અરજદારો ને સૌર ઉર્જા સચંાલલત 
સસિંચાઈ પપં સેટ ઉપલબ્ધ કરાવવાની યોજના ર્જહરે કરવામા ંઆવેલ છે.  
અગાઉ તા. ૦૫.૦૫.૨૦૧૫ ની ર્જહરેાત મજુબ આ યોજના હઠેળ જે ખેડતૂો અગાઉ નોંધાએલ સામાન્ ય 
યોજના, આદદર્જસત તેમજ ડાકાઝોન સવસ્ તાર હઠેળ ખેતી હનેનુા વીજ જોડાણોની સામાન્ ય ્રમમની 
અરજીને તબદીલ કરવા ઈચ્છ છતા હોય તેરની અરજીર વીજ કંપનીની સ્  ાસનક કચેરીએ 
સ્વીકારવાની તા. ૩૦.૦૬.૨૦૧૫ હતી તે તારીખ ૩૧.૦૭.૨૦૧૫ સધુી લબંાવામા ંઆવેલ છે. અન્ય 
મદુ્દાર અગાઉ ની ર્જહરેાત મજુબજ રહશેે.  
ઉપરોક્ત અનવ્યે જે અરજદારોએ પોતાના નામે તા. ૩૧.૧૨.ર૦૧૪ સધુીમા ંઆદદર્જસત, ડાકાઝોન 
અને સામાન્ ય સવસ્ તારની યોજનાર હઠેળ જે તે સ્  ાસનક કચેરીમા ંખેતી સવષયક વીજ જોડાણ માટે 
અરજી નોંધાવેલ હોય તેવા અરજદારોએ આ યોજના હઠેળ વીજ કંપનીની સ્  ાસનક કચેરીમા ંતા. 
૩૧.૦૭.૨૦૧૫ સધુીમા,ં નોંધાવેલ અરજીમા ંી સૌર ઊર્જા સચંાલીત સસિંચાઇ પમ્પ સેટ્સ અરજી તરીકે 
તબદીલ (ફેરવવા) કરવા માટે સાદા કાગળમા ંસવુાચ્છ ય અ્ષરરે અરજી કરવાની રહશેે. અને તેની સા ે 
રા.૧૦૦૦ (એક હ્જર્જરપરૂા) ડીપોઝીટ તરીકે ભરવાના રહશેે, આ અરજી સા ે તેમણે અગાઉ નોંધાવેલ 
અરજી સા ે ભરેલ રકમ ની પહોંચની નકલ તેમજ ૭/૧ર, ૮-અ અને ૬-ક ના ઉતારારની અદ્યતન 
નકલ હયાત કુવાના દાખલા સા ે બીડવાની રહશેે.  
પાત્રતા ધરાવતા અરજદારો પૈકી અનસુલૂચત ર્જસતના ં લાભા ીરએ ત ા ટ્રાયબલ સવસ્તારના ં
અનસુલૂચત જનર્જસતના ંલાભા ીરએ પ્રસત હોસાપાવર  રુ. ૧૦૦૦/- ની રકમ ગ્રાહક ફાળા પેટે, દા.ત. 
3 હોસેપાવર માટે રુ 3000/- ભરપાઈ કરવાના રહશેે, 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 રહશેે. આ ઉપરાતં લાભા ીરએ વપરાશ પેટે કોઈ બીલ ભરવાનુ ંરહશેે નદહ.   
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આ યોજના અંતગાત વધમુા ં૩ હોસાપાવર કે ૫ હોસાપાવર ના કૃસષ વીજ જોડાણની માગંણી વાળા 
અરજદારો ઉપરાતં ૧૦ હોસાપાવર સધુીની માગંણી વાળા અરજદારો પણ ત્રણ/ પાચં હોસાપાવરના 
સોલાર પમ્પ સેટ્સ માટે અરજી કરી શકશે. 
સદર યોજના નો લાભ લેવા અંગે ની પાત્રતા ત ા અન્ય ધારા ધોરણો અગાઉ તા. ૦૫.૦૫.૨૦૧૫ 
ની ર્જહરેાત મજુબજ રહશેે. વધ ુમાદહતી માટે સ્ ાસનક કચેરી નો સપંકા  સાધવો. આ યોજના હઠેળ 
ખેડતૂો તેરની અરજીર વીજ કંપનીની સ્  ાસનક કચેરીએ તારીખ ૩૧.૦૭.૨૦૧૫ સધુી નોધાવી શકે 
છે. જે ખેડતૂ સૌર ઊર્જા સચંાલીત સસિંચાઇ પમ્પ સેટ્સ દ્વારા ખેતીસવષયક વીજજોડાણ મેળવવા અંગે 
સહમતી દશાાવશે તેમને અગ્રતાના ધોરણે ખેતીસવષયક વીજ જોડાણ આપવાની કાયાવાહી હા  
ધરવામા ંઆવશે.  
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