
 

  “Save Electricity” 

 

Madhya Gujarat Vij Co. Ltd. 
Corporate office: - 2ndFloor, Sardar Patel VidyutBhavan, Race Course, Vadodara. 

 

 

હરાત 

ાહકોને પોતાના િવજ જોડાણોના િવજમીટરમાં અિથગ પોતાની ર તે કરાવી વળતર મેળવવા માટની યોજના 

(ફ ત ં ુવા, િવ ાિમ ી વે ટ તથા આણંદ ા ય િવભાગીય કચેર ના િવ તારમાં આવેલ ાહકો માટ જ) 

==================X================== 

માનનીય ુજરાત વીજનીયમન પ ંચ ના આદશ ુજબ ાહકોના િવજ થાપન પાસે અિથગ ટિમનલ ઉપર અિથગ હો ુ ં  જ ર  છે.  કામ િવશાળ મા ામાં હોઇ વીજ કંપની ારા 

ાયો ગક ધોરણે પરવાનેદાર અિધ ૃત ઠકદારો ારા અિથગ કરવાનો ઇરાદો ધરાવતા હોય તેવા ાહકો તેમના ારા અિથગ કરાવી શક છે અને તે ગેના ખચ પેટ . ૬૫૦/- 

વળતર પેટ મ ય ુજરાત વીજ કંપની લિમટડ તરફથી મેળવી શક છે. અગાઉ િવજકંપની ારા મના િવજમીટર પેટ  ઉપર અિથગ એમ વીસીએલ ારા કરલ હોય તે િસવાયના 

બાક  રહતા િવજ ાહકો આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકશે. અિથગ ુ ં જ ર  અર  પ ક, પ ક-૧ અહ  સામેલ છે. ાયો ગક ધોરણે આ યોજના ણ િવભાગીય કચેર ના તાબા 

હઠળની પેટા િવભાગીય કચેર ના ાહકો માટ લા ુ કરવામાં આવે છે. 

૧) ં ુવા િવભાગીય કચેર ના તાબા હઠળના ં ુવા, કરજણ-૧, કરજણ-૨, પાદરા, પાદરા-૨ અને મોભા પેટા િવભાગીય કચેર ના ાહકો માટ 

૨) િવ ાિમ ી વે ટ િવભાગીય કચેર ના તાબા હઠળના અ કા ુર , સમા, વાસણા, ફતેહગ ંજ, અકોટા, ગોરવા અને ગો ી પેટા િવભાગીય કચેર ના ાહકો માટ 

૩) આણંદ ( ા ય) િવભાગીય કચેર ના તાબા હઠળના ઉમરઠ ા ય, ઉમરઠ ટાઉન, મોગર , ભાલેજ, આણંદ (ઉ ર) અને આણંદ (દ ણ) પેટા િવભાગીય કચેર ના ાહકો માટ 

 તો ઉપરો ત િવભાગીય કચેર ના, આ યોજનાનો લાભ લેવા ઇ ક ાહકોએ તેમને લા ુ પડતી પેટા િવભાગીય કચેર નો સ ંપક કરવો.  

(ન ધ. આ યોજના ાયો ગક ધોરણે ઉપરો ત જણાવેલ પેટા િવભાગીય કચેર ના તાબા હઠળના ાહકો માટ જ છે.) 

 
ચીફ જિનયર (ટ  એ ડ ઓ) 

============================================================================================================== 
પ ક-૧ 

(પોતાની ર ત ેઅિથગ કરવા ઇ છતા ાહકોની અર નો ન ૂનો) 

ાહક ુ ં નામ:______________________ 

ાહક ન:ં__________________________ 

વીજ ાહકનો કાર:_________________ 

સરના ુ:ં___________________________ 

તાર ખઃ____________________________ 

િત, 

ી નાયબ ઇજનેર,  

___________________________ 

___________________________ 

િવષયઃ-પોતાની ર ત ેઅિથગ કર  વળતર મેળવવા બાબતની અર  

મહોદય ી/ ીમિત, 

ુ ં ી/ ીમિત_____________________________નામે ઘરવપરાશ / વા ણ ય / ઔ યોગક / ખેતીવાડ  િવજજોડાણ ધરા ુ ં . નો ાહક ન.ં ______________________ છે. ુ ં 

થળ (સરના ુ)ં ____________________________________________________________________ _____________છે. ુ ં મારા વીજ થાપનના થળે વૈિછક ર તે અિધ ૃત 

પરવાનેદાર (લાઇસ સ ઈલે. કો ાકટર) ારા અિથગ કરવા ઈ ં . તો મને તે ગે યો ય માગદશન તથા મં ૂર  આપશો તથા કંપનીના િનયમ ુજબ વળતર આપવા 

મહરબાની કરશો .  

સદર બાબત આપની ણ સા ુ,   

            આપનો િવ ા  ુ

 

                    (                       ) 

 કાયાલય ના ઉપયોગ માટ: 

૧) સદર ાહકની અર  કચેર માં દાખલ કયાનો નંબર____________તથા તાર ખ___________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Not to be published 

                                                                               Chief engineer (T&O) 

 


