No. GUVNL/Tech/Solar Cell/ Surya Gujarat/૧૭૬૨

Date: ૦૯/0૯/૨૦૧૯

ુ રાત ઉર્જા વિકાસ વિગમ લિવમટેડ
ગજ
(An ISO 9001:2008 Company)CIN U40109GJ2004SGC045195

ુ ભિિ, રે સ કોસા, િડોદરા-૩૯૦૦૦૭
રજી. અિે કોર્પોરે ટ ઓફિસ: સરદાર ર્પટેિ વિદ્યત
Email:cetech.guvnl@gebmail.com

web site: www.guvnl.com

No. GUVNL/Tech/Solar Cell/ Surya Gujarat /૧૭૬૨

Tele (Di)
PBX
FAX

: (0265) 2340205
: (0265) 2310582 to 86
: (0265) 2337918, 2338164

તારીખ: ૦૯/0૯/૨૦૧૯

ર્પફરર્પત્ર:
ુ રાત’ SURYA – Gujarat (Surya Urja Rooftop
વિષય: રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા ર્જહેર કરે િ ‘સ ૂયા –ગજ
Yojna) યોજિાિા અમિીકરણ બાબત.
રાજ્ય સરકારશ્રીના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ મિભાગના ઠરાિ ક્રિાાંક: SLR-૧૧/૨૦૧૫/૪૦૧/બ૧
તા.૦૫ /૦૮/૨૦૧૯ થી રહેણાાંક શ્રેણી િાટે ની સોલાર રૂફટોપ સબસીડી યોજના ‘સ ૂયા –ગુજરાત’ SURYA
– Gujarat (Surya Urja Rooftop Yojna) નાિથી ર્જહેર થયેલ છે . ઠરાિ ક્રિાાંક: SLR-૧૧/૨૦૧૫/૪૦૧/બ૧
તા.૦૭ /૦૯/૨૦૧૯ થી આ યોજનાિાાં સુધારો કરિાિાાં આિેલ છે .
ઉપરોક્ત ઠરાિો અનુલક્ષીને ‘સ ૂયા –ગુજરાત’ યોજનાના સિગ્ર રાજયિાાં એકસરખા અને સફળ અિલીકરણ
િાટે રાજય સરકાર હસ્તકની ચારે ય િીજ મિતરણ કાંપનીઓ અને ખાનગી પરિાનેદાર િીજ મિતરણ
કાંપનીઓિાાં નીચે મુજબ કાયાિાહી કરિાની રહેશે. આ પરરપત્રિાાં ઉપયોગ થયેલ શબ્દો કે શબ્દસમ ૂહો ની
વ્યાખ્યા આ સાથે જોડેલ ‘ર્પફરવિષ્ટ-ક’ મુજબ રહેશે.
ુ રાત” યોજિા તરીકે ઓળખાિે અિે તેન ુંુ અમિીકરણ િીચે દિાાિેિ િરતોિે આધીિ
આ યોજિા “સ ૂયા-ગજ
રહી કરિાન ુંુ રહેિે.
૧. િક્ષયાુંક :- તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ સુધી કાયાાન્વિત થયેલ સોલાર રૂફ ટોપ સીસ્ટિ ઉપરાાંત આ
યોજનાિાાં રાજ્યના કુલ ૨ (બે) લાખ રહેણાાંક હેત ુના િીજ ગ્રાહકોને ચાલુ નાણારકય િર્ા ૨૦૧૯૨૦ દરમિયાન આિરી લેિાનો લક્ષયાાંક છે . અને નાણાાંકીય િર્ા ૨૦૨૧-૨૨ સુધીિાાં કુલ ૮(આઠ)
ુ ા િીજગ્રાહકોને આિરી લેિાનો લક્ષયાાંક છે .
લાખ રહેણાાંક હેતન
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૨. કાયાાત્મક સમયગાળો :- આ નીમતનો કાયાાત્િક સિયગાળો (Policy Operative Period) નાણાાંકીય
િર્ા ૨૦૨૧-૨૨ સુધીનો રહેશે.
૩. સબસીડી/ CFA (Capital Finance Assistance) :-

કાયાાત્િક સિયગાળા દરમિયાન રહેણાાંક

ક્ષેત્રિાાં કાયાાન્વિત થયેલ કોઈપણ સોલાર રૂફટોપ સબમસડીને પાત્ર રહેશે.
GUVNL દ્વારા PGVCL થકી બહાર પાડેલ Expression of Interest(EOI)ની પ્રરક્રયાબાદ મનયત કરે લ
િહતિ દર (તિાિ કર સાથે) Rs./KWp ‘ર્પફરવિષ્ટ-ખ’ અિે ર્પફરવિષ્ટ-ખ-૧’િાાં દશાા વ્યા મુજબ
નક્કી કરે લ સોલાર સીસ્ટિની કુલ રકિંિત પર નીચે મુજબની રાજ્ય સરકારની સબમસડી કે કેવર
સરકાર તરફથી CFA િળિા પાત્ર રહેશે.
અ) પ્રાઈિેટ રહેણાુંક િીજ ગ્રાહક દ્વારા સ્થાવર્પત અિે કાયાા ન્વિત થયેિ સોિાર રૂિટોર્પ વસસ્ટમ
ુ બ સબવસડી મળિા ર્પાત્ર રહેિે:
ર્પર િીચે મજ
ક્રમ

ુ બિા
સોિાર રૂિટોર્પ વસસ્ટમ ‘ર્પફરવિષ્ટ-ખ’ / ર્પફરવિષ્ટ-ખ-૧’ માું દિાા વ્યા મજ
સ્થાર્પિિી કુ િ ક્ષમતા

િાગ ુ ર્પડતાું દર પ્રમાણે િક્કી કરે િ સોિાર સીસ્ટમિી
કુ િ ફકિંમત ર્પર રાજ્ય સરકારિી સબવસડી

કે કેવર

સરકાર તરિથી CFA
૧.

૩ (ત્રણ) કી.િો. સુધી

૨.

૩(ત્રણ) કી.િો. થી િધુ પ્રથિ ૩ રકલોિોટ સુધી ૪૦% અને 3 કી.િો. પછીની
અને ૧૦ (દસ)

૪૦%

કી.િો. બાકીની ક્ષિતા િાટે ૨૦%

સુધી
૩.

૧૦ (દસ) કી.િો. થી િધુ પ્રથિ ૩ રકલોિોટ સુધી ૪૦% અને 3 કી.િો. પછીના
૭ રકલોિોટ ક્ષિતા િાટે ૨૦%.
૧૦ રકલોિોટ પછીની ક્ષિતા પર સબમસડી િળશે નહીં.

અરજીિાાં નોંધાિેલ સોલાર ક્ષિતા, સોલાર પેનલની DC ક્ષિતા અને ઇવિરટરની AC ક્ષિતા
પૈકી જે ઓછી હશે તે ક્ષિતાને ગણતરીિાાં લઈ તે મુજબ સબમસડી ચ ૂકિિાિાાં આિશે.
સબમસડીની ગણતરી દશાાિતા નમ ૂનાનુ ાં પત્રક ‘ર્પફરવિષ્ટ-ગ’ અિે ર્પફરવિષ્ટ-ગ-૧’ િાાં દશાાિેલ
છે .
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બ) ગ્ર ૂર્પ હાઉવસિંગ સોસાયટી (GHS)/ રે વસડેન્વસયિ િેલ્િેર એસોવસએિિ(RWA)ની સોસાયટીની
લાઇટ, સોસાયટીનુ િોટર િકા સ, લલફ્ટ, જીિ, સ્િીમિિંગ પુલ, બગીચો િગેરે જેિી િલિયારી
(Common) સુમિધાઓના િીજ જોડાણો િાટે સોલાર રૂફટોપ પ્લાવટ સ્થામપત કરિા નીચે મુજબ
સબમસડી (CFA) િળિા પાત્ર થશે. GHS /RWA િાટે સોલાર રૂફ ટોપ પ્લાવટની ક્ષિતા ઘર
દીઠ ૧૦ રકલોિોટની િયાાદાિાાં િધુિાાં િધુ કુલ ૫૦૦ રકલોિોટ સુધી રહેશે.
આ ૫૦૦ કી.િો.ની િહત્તિ િયાાદા િલિયારી (Common) સુમિધાઓના િીજ જોડાણો િાટે
સોલાર રૂફટોપ પ્લાવટ સ્થામપત કરતી િખતે જે તે GHS /RWA િાાં અલગ-અલગ રહેિાસી
દ્વારા સ્થામપત કરિાિાાં આિેલ અલગ-અલગ સોલાર મસસ્ટિની ક્ષિતાઓ સાથે સિામિષ્ટ
કરી ગણિાની રહેશે.
ક્રિ

સોલાર રૂફટોપ મસસ્ટિ સ્થાપનની

કુલ ‘ર્પફરવિષ્ટ-ખ’

/

ર્પફરવિષ્ટ-ખ-૧’

માું

ુ બિા િાગ ુ ર્પડતાું દર પ્રમાણે
દિાા વ્યા મજ

ક્ષિતા

િક્કી કરે િ સોિાર સીસ્ટમિી કુ િ ફકિંમત
ર્પર રાજ્ય સરકારિી સબવસડી

કે કેવર

સરકાર તરિથી CFA

૧.

GHS/ RWA ની િલિયારી (Common) ૨0%
સુમિધાઓના િીજ જોડાણો િાટે ઉપર
દશાાવ્યા મુજબ ઘર દીઠ ૧૦ રકલોિોટની
િયાાદાિાાં િધુિાાં િધુ કુલ ૫૦૦ રકલોિોટ
સુધી સોલાર રૂફટોપ પ્લાવટ સ્થામપત
કરિાની ચોખ્ખી ક્ષિતા.
આ

૫૦૦

કી.િો.ની

િહત્તિ

િયાાદા

િલિયારી (Common) સુમિધાઓના િીજ
જોડાણો

િાટે

સોલાર

રૂફટોપ

પ્લાવટ

સ્થામપત કરતી િખતે જે તે GHS /RWA
િાાં અલગ-અલગ રહેિાસી દ્વારા સ્થામપત
કરિાિાાં આિેલ અલગ-અલગ સોલાર
મસસ્ટિની ક્ષિતાઓ સાથે સિામિષ્ટ કરી
ગણિાની રહેશ.ે
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અરજીિાાં નોંધાિેલ સોલાર ક્ષિતા, સોલાર પેનલની DC ક્ષિતા અને ઇવિરટરની AC ક્ષિતા
પૈકી જે ઓછી હશે તે ક્ષિતાને ગણતરીિાાં લઈ તે મુજબ સબમસડી ચ ૂકિિાિાાં આિશે.
સબમસડીની ગણતરી દશાાિતા નમ ૂનાનુ ાં પત્રક ‘ર્પફરવિષ્ટ-ઘ’ અિે ર્પફરવિષ્ટ-ઘ-૧’િાાં દશાાિેલ
છે .
ુ ા િીજ ગ્રાહકો કે જેિણે અગાઉની યોજના દરમ્યાન સોલાર રૂફ્ટોપ
ક) નીચે મુજબના રહેણાાંક હેતન
સીસ્ટિ સ્થામપત અને કાયાાન્વિત કરે લ હોય અને તેની રહેણાકની હયાત સોલાર વસસ્ટમિી
ક્ષમતામાું િધારો કરિા ઈચ્છે તો તેઓ પણ નીચેની શરતોને આધીન સબમસડી િેળિિા
પાત્ર ગણાશે, પરાં ત ુ એ શરતે કે, જેિણે,
i.

અગાઉ કાયાાન્વિત કરે લ સોલાર સીસ્ટિ ની ક્ષિતા ૧૦ કી.િો. કરતા ઓછી

હોય તો,

ii.

અગાઉ કાયાાન્વિત કરે લ સોલાર સીસ્ટિની ક્ષિતાિાાં િધારો કયાા સાથેની સોલાર
સીસ્ટિની કુલ ક્ષિતા ૩ કીિો સુધી હોય તો િાત્ર િધતી સોલાર ક્ષિતા પર ૪૦ %
સબસીડી િળિા પાત્ર રહેશે અને જો િધારો કયાા સાથેની સોલાર સીસ્ટિની કુલ ક્ષિતા
૩ કીિો થી િધુ અને ૧૦ કીિો કે તેથી ઓછી હોય તો િાત્ર િધારે લ સોલાર ક્ષિતા
પર ૨૦% સબસીડી િળિા પાત્ર રહેશે. ૧૦ કીિોથી િધુ કુલ સોલાર સીસ્ટિ ની ક્ષિતા
પર સબસીડી િળિાપાત્ર રહેશે નરહ.

અરજીિાાં નોંધાિેલ સોલાર ક્ષિતા, સોલાર પેનલની DC ક્ષિતા અને ઇવિરટરની AC ક્ષિતા
પૈકી જે ઓછી હશે તે ક્ષિતાને ગણતરીિાાં લઈ તે મુજબ સબમસડી ચ ૂકિિાિાાં આિશે.
સબમસડીની ગણતરી દશાાિતા નમ ૂનાનુ ાં પત્રક ‘ર્પફરવિષ્ટ-ચ’ અિે ર્પફરવિષ્ટ-ચ-૧’િાાં દશાાિેલ
છે .

૪. ઉપરોક્ત સબસીડી ભારત સરકારશ્રીના નિીન અને નિીકરણીય ઉર્જા િાંત્રાલય(MNRE) દ્વારા
િળિાપાત્ર કેવરીય નાણાાંકીય સહાય (Central Financial Assistance) ને સિાાંતર રહેશ.ે એટલેકે
િળિાપાત્ર સબસીડી રાજ્ય સરકારની અથિા MNRE ની સબસીડી રહેશે, પરાં ત ુ બાંને સાથે િળી
શકશે નરહ.
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િીજ મિતરણ કાંપનીઓને MNRE ની જોગિાઈઓની હરોળિાાં સમિિસ ચાર્જિસ અને કેપેમસટી
લબલલ્ડિંગ ચાર્જિસની સહાય રાજય સરકાર દ્વારા કરિાિાાં આિશે. જેના િાટે િીજ મિતરણ
કાંપનીઓએ જરૂરી કાયાિાહી કરિાની રહેશે.
૫. સોિાર વસસ્ટમિી ક્ષમતા:
અ) આ યોજનાિાાં િીજ ગ્રાહક ૧ (એક) રકલોિોટ DC કે તેથી િધુ કોઈપણ ક્ષિતાની સોલાર
મસસ્ટિ બેસાડી શકશે, તેના િાટે તેના કરારીત મિજભારની િયાા દા લાગુ પડશે નહીં. જોકે
સબસીડી િધુિાાં િધુ ૧૦ કીિોની ક્ષિતા સુધી િયાા રદત રહેશે.
બ) GHS/ RWA ની િલિયારી (Common) સુમિધાઓના િીજ જોડાણો િાટે સોલાર રૂફટોપ
પ્લાવટ સ્થામપત કરિા િાટે ની ક્ષિતા ઘર દીઠ ૧૦ રકલોિોટની િયાાદાિાાં િધુિાાં િધુ કુલ
૫૦૦ રકલોિોટ સુધી રહેશે. આ ૫૦૦ કી.િો.ની િહત્તિ િયાાદા

િલિયારી (Common)

સુમિધાઓના િીજ જોડાણો િાટે સોલાર રૂફટોપ પ્લાવટ સ્થામપત કરતી િખતે જે તે GHS
/RWA િાાં અલગ-અલગ રહેિાસી દ્વારા સ્થામપત કરિાિાાં આિેલ અલગ-અલગ સોલાર
મસસ્ટિની ક્ષિતાઓ સાથે સિામિષ્ટ કરી ગણિાની રહેશે.

૬. ગ્રાહક અને જેતે િીજ જમિતરણ કાંપની િચ્ચે િધારાની ઉત્પારદત સોલાર િીજળીની ખરીદિેચાણ િાટે ૨૫ િર્ાનો કરાર કરિાિાાં આિશે. ગ્રાહક દ્વારા સોલાર ક્ષિતાિાાં િધારો કરિાિાાં
આિે તે સાંજોગોિાાં િધારાની ક્ષિતા કાયાાન્વિત થાય ત્યારથી કુલ ક્ષિતાથી ઉત્પન્ન થતી અને
ગ્રીડિાાં અપાતી ચોખ્ખી (net) િીજળી ખરીદીના બીર્જ ૨૫ િર્ાના નિેસર થી કરાર કરિાના
ુ બ ગ્રીડમાું અર્પાતી તમામ િીજ યવુ િટિા ખરીદી
રહેશે અને જૂના કરાર રદ થશે. િિા કરાર મજ
ુ બિા દર િાગ ુ ર્પડિે.
માટે આ ર્પફરર્પત્ર અથિા િખતો િખતિા ર્પફરર્પત્ર મજ

૭. િેટ–મીટફરિંગ અિે અવધિેષ િીજળી (Surplus Power):- સોલાર રૂફટોપ મસસ્ટિથી ઉત્પન્ન થયેલ
િીજળીને લબલલિંગ સાયકલ ગાળા દરમિયાન નેટ િીટરરિંગ કરિાિાાં આિશે. ગ્રાહક દ્વારા િીજળીના
સ્િ-િપરાશ બાદ િીજ ફીડર (ગ્રીડ)િાાં અમધશેર્ િીજળીના (Surplus Power’s) ચોખ્ખા િોકલેલ
( net-injection) યુમનટને જે તે લાગુ પડતી િીજ મિતરણ કાંપની દ્વારા રૂ।. ૨.૨૫ પ્રવત યવુ િટિા
દરે ખરીદિે.
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જે િાટે નીચે મુજબ િાલણજ્યક રહસાબ કરિાનો રહેશે:i) જેતે લબલલિંગ સાઇકલિાાં િપરાશ સાિે સેટ ઓફ થયા બાદ બાકીના િીજફીડરિાાં ચોખ્ખાાં
િોકલેલ (net-injected) સોલાર યુમનટનુ ાં રૂમપયાિાાં રૂપાાંતર કરી તે રકિ લબલિાાં જિા
કરિાની રહેશે અને પ્રત્યેક નાણાાંકીય િર્ાાવતે આિી જિા થયેલ રકિનુ ાં ચ ૂકિણુ ાં (Payment)
દર નાણાાંકીય િર્ાના અંતે કરિાિાાં આિશે.
ii) જો કોઈ લબલીંગ સાયકલિાાં િીજ ગ્રાહકે નેટ ઇમ્પોટા (નેટ-િપરાશ) કયો હોય એટલે કે
ઉત્પારદત સૌર ઉર્જા કરતાાં િધુ િીજળી િાપરે લ હોય તો તે પેટે તેણે પ્રમત યુમનટ નાિદાર
આયોગના િાંજૂર થયેલ ટેરરફ મશડયુલ મુજબ જે-તે લાગુ પડતી િીટડા કેટેગરી મુજબના
ચાલુ ટે રરફ પ્રિાણે જે તે લબલીંગ સાયકલિાાં િસ ૂલાત કરિાિાાં આિશે.
iii) જો કોઈ લબલલિંગ સાયકલને અંતે ગ્રાહકને રકિ જિા િળે લ હોય અને તે પછીની લબલલિંગ
સાયકલિાાં ગ્રાહકે ઉત્પારદત સૌર ઉર્જા કરતાાં િધુ િીજળી િપરાશનાાં કારણે રકિ ભરિા
પાત્ર થતી હોય તો, તે ગ્રાહક ની જિા રકિ સરભર કરી, તે મુજબ તફાિતની રકિ ભરપાઈ
કરિાની રહેશે અને જો જિા રકિ િધે તો આગળના લબલલિંગ સાયક્લિાાં ખેંચિાિાાં આિશે.
૮. રાજ્ય સરકારશ્રીની સબમસડી આ નીમતના કાયાાત્િક સિયગાળા દરમિયાન િળિા પાત્ર રહેશે.
૯. યોજિામાું સામેિ થિા માટે િી ર્પાત્રતા:રાજ્યની બધીજ િીજ મિતરણ કાંપનીના રહેણાુંક શ્રેણીિા િીજ જોડાણ ધરાિતા તિાિ િીજ ગ્રાહકો
આ યોજનાનો લાભ િેળિિા પાત્ર થશે પરાં ત ુ એ શરતે કે, જેિણે/જે ,
ક) િીજજોડાણ જે િકાન-હદિાાં આપિાિાાં આિેલ હોય તે જ િકાનની અગાસી ઉપર કે તે
િકાન-હદિાાં આિેલ જિીન ઉપર સોલાર મસસ્ટિ સ્થામપત કરી હોય,
ખ) સોલાર મસસ્ટિની િાલલકી િીજ ગ્રાહકની હોય,
ગ) સોલાર મસસ્ટિ સ્થાપનની િકાન-હદની િાલલકી િીજ મિતરણ કાંપનીના િીજ ગ્રાહકની
હોિી જોઈએ અથિા તો તે િીજ ગ્રાહકના કાયદે સરના કબર્જની હોય,
ઘ) સોલાર મસસ્ટિની ફક્ત નિી સાધન સાિગ્રીને જ સ્થામપત કરિા િાંજુરી આપિાિાાં આિશે
અને સ્થામપત કરે લ સોલાર મસસ્ટિને અવય જગ્યાએ સ્થળ ફેર કરી શકશે નરહ.
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ચ) સોલાર રૂફ્ટોપ સીસ્ટિિાાં િપરાયેલ સોલાર સેલ અને સોલાર િોડયુલ ભારતિાાં ઉત્પારદત
થયેલ હોિા જોઈએ. એટલેકે, લબન-ભારતીય મ ૂળના સોલાર સેલ અને/અથિા િોડયુલ આ
સ્કીિ હેઠળની સબસીડી િાટે લાયક થશે નહીં.
છ) િલિયારી સુમિધાઓ િાટે ના િીજ જોડાણો િાટેના સોલાર મસસ્ટિ સ્થાપિા િાટે તે જગ્યાની
િાલલકી/કબ્જો

જે

તે

ગ્ર ૂપ

હાઉમસિંગ

સોસાયટી

(GHS)/રે મસડેન્વસયલ

િેલ્ફેર

એસોમસયાશન(RWA)નો કાયદે સરનો હોિો જોઈએ.
જ) જે ફીડર પર રદિસ દરમ્યાન કાયિી ૩-ફેઇિ િીજ પુરિઠો િળતો હોય, િાત્ર તે ફીડરના જ
રહેણાાંક હેત ુના િીજ જોડાણને ૩-ફેઇિ સોલાર મસસ્ટિની િાંજુરી િળી શકશે.
૧૦. િોડિ એજવસી:- રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા ગુજરાત ઉર્જા મિકાસ મનગિ લીિીટે ડને આ યોજના
િાટે િાટે નોડલ એજવસી નીિિાિાાં આિેલ છે . આ યોજનાનુ ાં અિલીકરણ અને સબસીડી
મિતરણ રાજ્યની િીજ મિતરણ કાંપનીઓ થકી કરિાિાાં આિશે.
અરજદારે મનયત અરજી-પત્રકિાાં જે તે લાગુ પડતી િીજ મિતરણ કાંપનીને તેિને પસાંદ કરે લ
િાવય એજસી
ાં (Empanelled Agency) િારફત ઓન-લાઇન પોટા લ પર અરજી કરિાની રહેશે.
જે તે િાવય એજસી
ાં (Empanelled Agency) દ્વારા સોલાર મસસ્ટિને EOI ની શરતો અને ટે કમનકલ
સ્પેમસરફકેસન મુજબ સફળતાપ ૂિાક સ્થામપત અને કાયાાન્વિત કયાા બાદ િીજ મિતરણ કાંપનીના
સાંલગ્ન પેટામિભાગીય કચેરીના નાયબ ઈજનેરશ્રી દ્વારા પ્રિાલણત થયે િીજ મિતરણ કાંપનીની
મનગમિત કચેરી તે એજવસીને

સબમસડીની રકિની

ચુકિણી કરશે. સબસીડીની રકિ િાટે

એજવસીએ મનયત પત્રકિાાં સાંલગ્ન િીજ મિતરણ કાંપનીિાાં EOI પ્રિાણે અરજી કરિાની રહેશે.
૧૧. અરજદારને આ હેત ુ િાટે કરે લ એકજ સિાન

રોકાણ િાટે કેવર સરકારશ્રીની બીજી કોઈ પણ

યોજના હેઠળ અવય કોઈ લાભ િળી શકશે નરહ. જો અરજ્દારે

સરકારશ્રીની બીજી કોઈ પણ

યોજના હેઠળ કોઈ લાભ લીધો હોય તેવ ુ ાં જણાશે તો સબસીડીની રકિ તાત્કાલલક ધોરણે િસુલ
કરિાિાાં આિશે.
૧૨. અવય બધા પાસાાંિાાં સોલાર પોલલસી-૨૦૧૫ અને તેના િખતો િખતના સુધારાના પરરિાણો અને
નીમત મનયિો લાગુ પડશે. આ યોજિા િક્ત ઘરગથ્ ુંુ સોિાર રૂિટોર્પ તથા ગ્ર ૂર્પ હાઉવસિંગ સોસાયટી
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(GHS)/રે વસડેન્વસયિ િેલ્િેર એસોવસએિિ(RWA) સોલાર રૂફટોપ પ્રોજેકટ િાટે સીમિત રહેશે.
કોઈપણ ઔધ્યોલગક, િાલણજ્જ્યક, અવય ગ્રાહક કે સરકારી અને અધા-સરકારી સાંસ્થાઓ સબમસડી
િેળિિાપાત્ર થશે નહીં.
૧૩. જે સોલાર રૂફટોપ મસસ્ટિ આ યોજનાના આરાં ભ પહેલા સોલાર પોલલસી-૨૦૧૫ હેઠળ નોંધાયેલ
હોય તે પણ આ યોજનાના લાભ િાટે લાયક ગણાશે, પરાં ત ુ એ શરતે કે, તે આ યોજના અને સોલાર
પોલલસી-૨૦૧૫ ના બીર્જ બધા પરરિાણો/ આયાિો સાંતોર્તા હોય.
૧૪. સદર યોજનાનુ ાં અિલીકરણ ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ મિભાગ, ગુજરાત સરકારના િહીિટી મનયાંત્રણ
હેઠળ કરિાિાાં આિશે.
૧૫. સિસ્યા મનિારણની સત્તા:- સદર યોજનાની જોગિાઈના અિલીકરણ કે અથાઘટનની સિસ્યા
નુ ાં મનિારણની સત્તા ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ મિભાગ ગુજરાત સરકારને હસ્તક રહેશે.
૧૬. સદર યોજનાનો અિલીકરણ િાટે આપિાિાાં આિનાર સબસીડી િાટે નો ખચા, કલાઇિેટ ચેવજ
મિભાગને નાણારકય િર્ા ૨૦૧૯-૨૦ ના બજેટિાાં ફાળિિાિાાં આિેલ ગ્રાવટિાાંથી નીચેના બજેટ
હેડ હેઠળ કરિાનો રહેશે.
ડીિાાંડ નાંબર :- ૧૦૮
મુખ્ય સદર :- ૩૪૩૫-ઇકોલોજી એવડ એવિાયિેવટ
ગૌણ સદર :- ૦૪(CLC-૪)-ગ્રીન સોલાર પ્રોજેક્્સ
૩૪૩૫ ૦૩ ૧૦૨ ૦૪
૧૭. દરે ક સરકાર હસ્તક િીજ મિતરણ કાંપની દ્વારા ચાલુ નાણાાંકીય િર્ાની અંદાર્જજત સબમસડીની
િાગણી નોડલ એજવસી (GUVNL)ને અગાઉથી િોકલિાની રહેશે. રાજ્ય/કેવર સરકાર તરફથી
િળનાર સબમસડી દરે ક સરકાર હસ્તક િીજ મિતરણ કાંપનીને ભાગે પડતી ફાળિિાિાાં આિશે.
૧૮. આ યોજનાિાાં જોડાિા િાગતા િીજ ગ્રાહકોએ GUVNL દ્વારા PGVCL થકી EOI પ્રરક્રયાથી નક્કી
કરે લ િાવય એજવસી (Empanelled Agency) ની યાદીિાથી કોઈ એક સોલાર એજવસીની પસાંદગી
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કરિાની રહેશે. આ યાદી દરે ક િીજ મિતરણ કાંપનીએ તેની િેબસાઇટ ઉપર અપલોડ કરિાની
રહેશે અને તેના તાબા હેઠળની દરે ક િીજ કચેરીએ ઉપલબ્ધ કરાિિાની રહેશે.
૧૯. િાવય એજવસી (Empanelled Agency) જે તે િીજ ગ્રાહકિતી સોલાર રૂફટોપના પોટા લ પર જરૂરી
દસ્તાિેજો સાથે ઓન લાઇન અરજી નોંધણી કરાિશે. જે તે િીજ મિતરણ કાંપનીના પેટામિભાગીય
કચેરીના લબલલિંગ શાખા દ્વારા દસ્તાિેજોની ખરાઈ કયાા બાદ, ટેકમનકલ શાખાએ ડીપોલિટ ભરિા
િાટે ની Service Request (SR) જનરે ટ કરિાની રહેશે. જેિાાં નીચે મુજબની જનરે શન િીટર ચાિ,
િીટર બોક્સ ચાિ, િીટર ટે લસ્ટિંગ ચાિ, કનેલક્ટમિટી ચાિની રકિ બરાબર રડપોિીટની રકિ
એજવસીએ ભરપાઈ કરિાની રહેશે.

અન.ુ ક્ર્મ

િીટર

િીટર

બોક્સ

ટેલસ્ટિંગ

ચાિ

ચાિ

કર

કર

સાથે

સાથે

(રૂ.)

(રૂ.)

(રૂ.)

જનરે શન
િીટર
સીસ્ટિ ક્ષિતા શ્રેણી

ચાિ કર
સાથે

કનેલક્ટમિટી
ચાિ

(રૂ.)

કુલ

(રૂ.)

૧

૧ કી.િો. થી ૧.૫૦ કી.િો.

૧૦૧૪

૩૧૮

૧૧૮

૧૫૦૦

૨૯૫૦

૨

૧.૫૧ કી.િો. થી ૨.૫૦ કી.િો.

૧૦૧૪

૩૧૮

૧૧૮

૧૫૦૦

૨૯૫૦

૩

૨.૫૧ કી.િો. થી ૩.૫૦ કી.િો.

૧૦૧૪

૩૧૮

૧૧૮

૧૫૦૦

૨૯૫૦

૪

૩.૫૧ કી.િો. થી ૪.૫૦ કી.િો.

૧૦૧૪

૩૧૮

૧૧૮

૧૫૦૦

૨૯૫૦

૫

૪.૫૧ કી.િો. થી ૫.૫૦ કી.િો.

૧૦૧૪

૩૧૮

૧૧૮

૧૫૦૦

૨૯૫૦

૬

૫.૫૧ કી.િો. થી ૬.૦૦ કી.િો.

૧૦૧૪

૩૧૮

૧૧૮

૧૫૦૦

૨૯૫૦

૭

૬ રક.િો થી િધુ અને ૧૦ રક.િો સુધી

૨૨૭૯

૭૭૭

૩૫૪

૧૦૦૦૦

૧૩૪૧૦

૮

૧૦ રક.િો થી િધુ અને ૨૫ રક.િો સુધી

૨૨૭૯

૭૭૭

૩૫૪

૧૦૦૦૦

૧૩૪૧૦

૯

૨૫ રક.િો થી િધુ અને ૫૦ રક.િો સુધી

૨૭૬૧ ૧૨૬૮

૩૫૪

૧૦૦૦૦

૧૪૩૮૩

૧૦

૫૦ રક.િો થી િધુ અને ૧૦૦ રક.િો સુધી

૨૭૬૧ ૧૨૬૮

૩૫૪

૧૦૦૦૦

૧૪૩૮૩

૧૧

૧૦૦ રક.િો થી િધુ

૬૨૨૦ ૩૯૯૦

૧૧૮૦

૫૦૦૦૦

૬૧૩૯૦

૨૦. આ રડપોિીટ જે તે એજવસી દ્વારા ગ્રાહકના લબલલિંગ ખાતાિાાં જિા કરાિિાની રહેશે. આ રકિ, અને
જે એજવસી દ્વારા ભરિાિાાં આિનાર જનરે શન િીટર ચાિ, િીટર બોક્સ ચાિ, િીટર ટે લસ્ટિંગ ચાિ,
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કનેલક્ટમિટી ચાિ િગેરે ચાિની સાિે સરભર કરિાિાાં આિશે. મનયત સિય િયાાદાિાાં સોલાર
સીસ્ટિ સ્થામપત ન કરનાર એજવસીની સદર રડપોિીટ પરત કરિાને પાત્ર રહેશે નરહ.
૨૧. મસિંગલ ફેિ રહેણાાંક િીજ જોડાણ ધરાિતા ગ્રાહકો ૬.૦ કી.િો. સુધીની મસિંગલ ફેિ સોલાર રૂફ્ટોપ
સીસ્ટિ બેસાડી શકશે. જો મસિંગલ ફેઈિ ગ્રાહક ૬.૦ કી.િો. કરતા િધારે સોલાર રૂફ ટોપની િાાંગણી
કરશે તો તેિને પોતાનુ ાં હયાત િીજજોડાણ ૩ ફેઈિ (િીજભાર ૬.૦ કી.િો.થી િધુ) કરિાનુ ાં રહેશે.
તે િાટે ના બધા લાગુ પડતા મનયત ચાર્જિસ, જેિા કે રફક્સ કોસ્ટના તફાિતની રકિ, મસક્યુરરટી
રડપોિીટ િગેરે ભરપાઈ કરિાના રહેશે.
તે ઉપરાાંત િીજ મિતરણ કાંપની દ્વારા TFR (Technical Feasibility Report) િખતે તાાંમત્રક રીતે
િીજ જમિતરણ િાળખાિાાં સુધારો િધારો કરિાની જરૂરરયાત જણાય તો તે િાટે ના ખચાનો
અંદાજપત્ર હયાત ધારા ધોરણ મુજબ િીજ મિતરણ કાંપની દ્વારા જે તે ગ્રાહકને પાઠિિાનો રહેશે
અને ગ્રાહકે તે મનયત ૩૦ રદિસની સિય િયાા દાિાાં ભરપાઇ કરિાનો રહેશે અને તે અંગેની રકિ
ગ્રાહક તરફથી ભરપાઈ થયે જ એજવસી દ્વારા કાિ કરિાનુ ાં રહેશે, અવયથા તે સોલાર મસસ્ટિને
કાયાન્વિિંત કરિાની િાંજૂરી આપિાિાાં આિશે નહીં તથા તે મસસ્ટિ સબમસડીને પાત્ર ગણાશે નહીં.
૨૨. મનયત કરે લ એજવસી (Empanelled Agency) એ અરજદાર િીજ ગ્રાહક પાસેથી સોલાર મસસ્ટિની
મનયત કરે લ કુલ રકિંિતિાાંથી િળિા પાત્ર સબમસડીની રકિ બાદ કયાા પછી તે આધારે બાકી રહેતી
જ રકિ અરજદારના ફાળા તરીકે િેળિિાની રહેશે.
૨૩. સ્ટ્રક્ચરનો િધારાનો ખચા:- મનયત કરે લ સ્ટ્રક્ચરિાાં ગ્રાહક દ્વારા ફેરફાર કરાિિાિાાં આિશે તો તે
િાટે નો િધારાનો ખચા ગ્રાહક તથા એજવસી િચ્ચે પરસ્પર સિજુતીથી નક્કી કરી ગ્રાહકે એજવસીને
અલગથી ચ ૂકિિાનો રહેશે.
૨૪. જે તે સબરડમિિન દ્વારા કાિ પ ૂણા થયાની તારીખ “સ ૂયા-ગુજરાત” પોટા લ પર ઓન લાઇન દાખલ
થયેથી જે તે િીજ મિતરણ કાંપનીની કોપોરે ટ કચેરી દ્વારા “સ ૂયા-ગુજરાત” ના પોટા લ પર થતી ઓનલાઇન ગણતરી મુજબજ સબમસડીની સીધી ચુકિણી જે તે અજવસીના ખાતાિાાં RTGS થી કરિાની
રહેશે. EOI િાાં દશાાવ્યા મુજબના દસ્તાિેજો એજવસીએ રજૂ કરિાના રહેશે. આ િાટે મિગતિાર
િાગાદમશિકા અલગથી આપિાિાાં આિશે.
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૨૫. આ યોજનાિાાં જોડાતાાં િીજ ગ્રાહકને મિજ િપરાશ િાટે અવય કોઈ સબસીડી િળિાપાત્ર રહેશે
નહીં .
૨૬. સોલાર પીિી મસસ્ટિ કાયાાન્વિત (commission) થયા પછી મસસ્ટિની કાયિી િાલલકી ગ્રાહકની
રહેશે.
૨૭. જો કોઈ ગ્રાહક પોતાનુાં િીજ જોડાણ કાયિી ધોરણે બાંધ કરાિિા ઇચ્છે તો તે િીજ મિતરણ
કાંપનીના પ્રિતાિાન મનયિ મુજબ કરી શકશે. આિા સાંજોગોિાાં ગ્રાહક દ્વારા િેળિેલ સબમસડી
પરત ભરિાને પાત્ર થશે તેિજ િીજ મિતરણ કાંપની અને એજવસી સાથે કરિાિાાં આિેલ તિાિ
કરાર ગ્રાહક તરફથી િીજ જોડાણ કાયિી ધોરણે બાંધ કરિાની નોટીસ આપ્યાના ૯૦ (નેવ ુ ાં )
રદિસ બાદ રદ થિાને પાત્ર થશે.
૨૮. જો કોઈ ગ્રાહક પોતાના િીજ જોડાણનુ ાં નાિફેર કરિા ઇચ્છે તો તે પ્રિતાિાન મનયિોને આધીન
કરી શકશે. આિા સાંજોગો િાાં સોલાર મસસ્ટિની િાલલકીની જિાબદારી આિનાર નિા ગ્રાહકની
રહેશે અને તે મુજબ તિાિ કરારો આિનાર નિા ગ્રાહકના નાિે તબદીલ થિાને પાત્ર થશે અને
આિનાર નિા ગ્રાહકે નિા કરારો કરિાના રહેશે. આ િાટે નાિફેર કરિા િાટેના લાગુપડતા જે
તે ચાજીસ નિા ગ્રાહકે ભરિાના રહશે.
૨૯. આ યોજના અંતગાત સ્થામપત તિાિ સોલાર પાિર પ્લાવટનુ ાં ઓન લાઇન િોમનટરરિંગ કરિાનુ ાં
રહેશે.
૩૦. ચાલુ િર્ા ૨૦૧૯-૨૦ િાટે રડસકોિ પ્રિાણે ટાગેટ નીચે મુજબ રહેશે. :
અન.ુ ક્ર્મ

કું ર્પિી

આિરી િેિાિા

એકું દર સૌર ક્ષમતા

રહેણાુંક જોડાણોિી

મેગા િોટમાું

સુંખ્યા
૧

ડીજીિીસીએલ

૪૧૦૦૦

૧૨૪

૨

એિજીિીસીએલ

૩૮૦૦૦

૧૧૪

૩

પીજીિીસીએલ

૫૭૦૦૦

૧૭૧

૪

યુજીિીસીએલ

૩૪૦૦૦

૧૦૧

૫

ટોરે વટ (અિદાિાદ+ સુરત)

૩૦૦૦૦

૯૦

૬

બાકીના પરિાનેદાર
કુ િ

ુ બ
જરૂફરયાત મજ
૨૦૦૦૦૦
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૩૧. આ યોજનાિા જોડાિા િાટે િીજ ગ્રાહક અને િીજ મિતરણ કાંપની િચ્ચે દ્વદ્વપલક્ષય િીજળી ખરીદ
કરાર (Connectivity Agreement -PPA ) ૨૫ (પચ્ચીસ) િર્ા િાટે મનયત કરાયેલ નમ ૂના મુજબ
કરિાનો રહેશે. જે PPA સહી કરિાની સત્તા સાંલગ્ન િીજ મિતરણ કાંપનીના સાંલગ્ન પેટામિભાગીય
કચેરીના નાયબ ઇજનેરને રહેશે.
૩૨. આ યોજનાિા જોડતા િીજ ગ્રાહક અને એજવસી િચ્ચે દ્વદ્વપલક્ષય કરાર કરિાના રહેશે.
૩૩. TPIA: - આ યોજના હેઠળ સ્થામપત કરે લ સોલાર મસસ્ટિનુ ાં ઇવસ્પેક્શન જીયુિીએનએલ દ્વારા
મનયુક્ત કરે લ Third Party Inspection Agency (TPIA) દ્વારા કરિાિાાં આિશે.

૩૪. સોલાર મસસ્ટિ સ્થામપત અને કાયાન્વિિંત કરિાનો સિયગાળો:- EOIની શરતો મુજબ Empanelled
Agency એ સોલાર મસસ્ટિ સ્થામપત અને કાયાન્વિિંત કરિાનુાં કાિ કનેલક્ટમિટી ચાિના ભાિપત્રક
ભરપાઈ થયેના રદિસથી ૪ (ચાર) િારહનાિાાં પ ૂરુાં કરિાનુ ાં કરિાનુ ાં રહેશે. અને તેન ુ ાં િોમનરટ્રિંગ
પોટા લ પર કરિાનુ ાં રહેશ.ે અને મનયત સિયિયાાદિાાં કાિ પુણા ના થયે EOIની શરતો મુજબ
Empanelled Agency પાસેથી દાંડ (penalty) િસ ૂલ કરિાની રહેશે.

૩૫. આ સાથે કેટેગરી –A અને કેટેગરી –B ની િાવય યાદીિાાં સિામિસ્ટ એજવસીઓ (Empanelled
Agencies) નુાં લલસ્ટ જે તે િીજ મિતરણ કાંપનીની િેબસાઇટ પર ઉપલબધ છે .
૩૬. આ પરરપત્રના અથાઘટનની સિસ્યાનુ ાં મનિારણની સત્તા GUVNL ને હસ્તક રહેશે. આ પરરપત્ર
બાબતેન ુાં ગુજરાત સરકારશ્રીના ઉપરોક્ત ઠરાિનુ ાં અથાઘટન આખરી ગણાશે.
૩૭. આ પરરપત્ર અને આ મિર્યિાાં િખતો િખત થતાાં સુધારા તિાિ સાંબધ
ાં કતાાઓને બાંધનકતાા
રહેશે.
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આ પરરપત્રની ર્જણ આપની કક્ષાએથી તિાિ ક્ષેત્રીય કચેરીઓને અિલીકરણ અથે કરિા અને આ
પરરપત્રની સ્કેન PDF ફાઇલ આપની િેબસાઇટ અને intranet િાાં અપલોડ કરિા આઇ.ટી. મિભાગને
સ ૂચના આપિા સારુાં.
(આર. બી. ર્પટે િ)
ુ ય ઇજિેર(ટે ક)
કા.િા. મખ્
લબડાણ:

૧. ઉ અને પેટ્રો. મિભાગનો ઠરાિ અને સુધારા ઠરાિ,
૨. પરરમશષ્ટ-ક (વ્યાખ્યાઓ),
૩. ‘પરરમશષ્ટ-ખ’ અને પરરમશષ્ટ-ખ-૧’ (સોલાર સીસ્ટિના દરો),
૪. ‘પરરમશષ્ટ-ગ’ અને પરરમશષ્ટ-ગ-૧’ (પ્રાઈિેટ રહેણાુંક િીજ ગ્રાહક સબસીડીની ગણતરી દશાા િત ુ
પત્રક),
૫. ‘પરરમશષ્ટ-ઘ’ અને પરરમશષ્ટ-ઘ-૧’ (ગ્ર ૂર્પ હાઉવસિંગ સોસાયટી (GHS)/રે વસડેન્વસયિ િેલ્િેર
એસોવસએિિ(RWA) સબસીડીની ગણતરી દશાા િત ુ પત્રક),
૬. ‘પરરમશષ્ટ-ચ’ અને પરરમશષ્ટ-ચ-૧’ (રહેણાક િીજ ગ્રાહકની હયાત સોલાર મસસ્ટિની ક્ષિતાિાાં
િધારો િાટે સબસીડીની ગણતરી દશાા િતુ પત્રક),

પ્રવત
મેિેજીંગ ડીરે કટરશ્રી
ડીજીિીસીએલ, એિજીિીસીએલ, પીજીિીસીએલ, યુજીિીસીએલ, ટોરે વટ પાિર લલમિટે ડ
રજી. અિે કોર્પોરે ટ ઓિીસ
સરુ ત, િડોદરા, રાજકોટ, મહેસાણા, અમદાિાદ
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નકલ સાદર રિાના 1. િાન. ઉર્જાિત્ર
ાં ીશ્રીના અંગતસલચિશ્રી, િાન. ઉર્જાિત્ર
ાં ીશ્રીનુ ાં કાયાાલય,

સ્િલણિિ સાંકુલ-૧,

સલચિાલય, ગાાંધીનગર.
2. િાન. િાંત્રીશ્રી રાજ્યકક્ષા(ઉર્જા)ના અંગતસલચિશ્રી, િાન. િાંત્રીશ્રી રાજ્યકક્ષા(ઉર્જા)નુ ાં કાયાાલય,
સ્િલણિિ સાંકુલ-૧, સલચિાલય, ગાાંધીનગર.
3. િાન. મપ્રન્વસપાલ સલચિશ્રી(EPD)ના અંગતસલચિશ્રી ઉર્જા પેટ્રોકેમિકલ્સ મિભાગ, સલચિાલય,
ગાાંધીનગર
4. િેનેજીંગ ડીરે કટરશ્રી, જીયુિીએનએલ,િડોદરા.
5. ડીરે કટરશ્રી (ટે કનીકલ/ નાણાાં), જીયુિીએનએલ, િડોદરા.
6. અમધકસલચિશ્રી,ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ મિભાગ, સલચિાલય, ગાાંધીનગર.
7. મનયાિકશ્રી, ગુજરાત ઉર્જા મિકાસ સાંસ્થા, બ્લોક નાં. ૧૧-૧૨ , ચોથો િાળ, ઉદ્યોગ ભિન,
ગાાંધીનગર.
નકલ રિાના 1.

મુખ્ય ઈજનેરશ્રી (ટે ક /પ્રોજેકટ )કોપોરે ટ ઓરફસ ,દલક્ષણ પમિિ ગુજરાત - ઉત્તર - િધ્ય િીજ મિતરણ કાંપની, સુરત રાજકોટ – િહેસાણા - િડોદરા -

2. મુખ્ય ઇજનેર શ્રી પરીિહન ,GETCO,કોપોરે ટ ઓફીસ,િડોદરા.
3. મુખ્ય ઇજનેર શ્રી લોડ રડસ્પેચ ,SLDC, ગોત્રી, િડોદરા
4. જનરલ િેનેજર (એફ&એ /કોિસા/આઇ.ટી), જીયુિીએનએલ .િડોદરા ,
5. જનરલ િેનેજર (F&A) કોપોરે ટ ઓરફસ ,દલક્ષણ પમિિ ગુજરાત િીજ - ઉત્તર - િધ્ય મિતરણ કાંપની, સુરત રાજકોટ – િહેસાણા - િડોદરા 6. ઉપસલચિશ્રી,ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ મિભાગ, સલચિાલય, ગાાંધીનગર.
7. લાયિન ઓરફસરશ્રી, િાન .ઉર્જા િાંત્રીશ્રીનુ કાયાાલયસલચિાલય ,૧-સ્િલણિિ સાંકુલ ,પહેલો િાળ ,,
ગાાંધીનગર .
8. સરકારી સાંદભા મિભાગ જીયુિીએનએલ , િડોદરા,
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‘ર્પફરવિષ્ટ-ક’
ુ બ છે .
ર્પફરર્પત્રમાું ઉર્પયોગ થયેિ િબ્દો કે િબ્દસમ ૂહો િી વ્યાખ્યા િીચે મજ
1. Surya Gujarat: Surya Urja Rooftop Yojna - Gujarat
2. જનરે શન િીટર: સોલાર પીિી મસસ્ટિ થી ઉત્પન્ન થતી િીજળી િાપિાનુ ાં િીજ િીટર
3. ગ્રાહક નેટ િીટર: િીજ મિતરણ કાંપનીની લો-ટેંસન (LT) િીજલાઇન તરફ મ ૂકિાિાાં આિતુ ાં
િીટર કે જેિાાં ગ્રાહક દ્વારા સોલાર ઉત્પારદત િપરાશ પછીની એક્સપોટા કરાતી િીજળી અને
પોતાના િીજ સ્થાપનિાાં િપરાશ િાટે ઇમ્પોટા કરાતી િીજળી િાપી શકાય તે િીટર. આ િીટરિાાં
injected અને drawn યુમનટ િપાય છે .
4. િાવય એજવસી / એિપાનેલ્ડ એજવસી : િીજ કાંપની દ્વારા મનયત કરે લી સોલાર પીિી મસસ્ટિ
લગાિિા િાટે ની કરાર કરાયેલ એજવસી
5.

ગ્રાહક નેટ-િીટરના નોંધાયેલ ઇમ્પોટા /drawn યુમનટ: સોલાર પેનલ દ્વારા ઉત્પારદત િીજ યુમનટ
કરતાાં ગ્રાહકના િપરાશના યુમનટ િધારે હોય ત્યારે ગ્રાહક દ્વારા હળિા દબાણની િીજ લાઇનિાાંથી
લીધેલા હોય તેિા યુમનટ

6. ગ્રાહક નેટ-િીટરના નોંધાયેલ એક્સપોટા /injected યુમનટ: સોલાર પેનલ દ્વારા ઉત્પારદત િીજ યુમનટ
કરતાાં ગ્રાહકના િપરાશના યુમનટ ઓછા હોય ત્યારે ગ્રાહક દ્વારા હળિા દબાણની િીજ લાઇનિાાં
આપેલા હોય તેિા યુમનટ
7. EOI :- GUVNL દ્વારા PGVCL થકી સોલાર રૂફટોપ િાટે એજવસીઓને િાવય / એિપાનેલ્ડ કરિા
િાટે બાહરપડેલ (Expression of Interest) ન. PGVCL/DSM/EOI/SRT/2019-20/01
Dated: 20/07/2019
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No. GUVNL/Tech/Solar Cell/ Surya Gujarat/૧૭૬૨

Date: ૦૯/0૯/૨૦૧૯

પરિશિષ્ટ-ખ (સોલાિ સીસ્ટમના િોશિત દિ )

ક્રમ

સોિર વસસ્ટમ િી ક્ષમતા ફકિોિોટમાું
(કી.િો –ડીસી)

મેસ. સિ સાઇિ સોલ્યુસિ
પ્રા.િી ચેન્નઈ સીિાય િી
એજવસીઓ માટે િોવધત દર
(તમામ કર સાથે)
(રૂ. પ્રવત ફકિોિોટ)

૧

૧ કી.િો = ૧.૦ થી ૧.૫૦

૪૬૮૨૭

૨

૨ કી.િો = ૧.૫૧ થી ૨.૫૦

૪૬૫૫૫

૩

૩ કી.િો = ૨.૫૧ થી ૩.૫૦

૪૬૩૩૭

૪

૪ કી.િો = ૩.૫૧ થી ૪.૫૦

૪૫૭૩૮

૫

૫કી.િો = ૪.૫૧ થી ૫.૫૦

૪૫૦૩૦

૬

૬ કી.િો = ૫.૫૧ થી ૬.૦૦

૪૪૦૦૬

૭

૬ કી.િો થી િધુ અિે ૧૦ કી.િો સુધી

૪૩૦૦૫

૮

૧૦ કી.િો થી િધુ અિે ૨૫ કી.િો સુધી

૩૮૦૦૬

૯

૨૫ કી.િો થી િધુ અિે ૫૦ કી.િો સુધી

૩૭૫૦૫

૧૦

૫૦ કી.િો થી િધુ અિે ૧૦૦ કી.િો સુધી

૩૬૦૦૨

૧૧

૧૦૦ થી િધુ

૩૩૯૯૯

પરિશિષ્ટ-ખ-૧ (સોલાિ સીસ્ટમના મે . સન સાઇન સોલ્યુસન પ્રા. લલ. ચેન્નઈ ના
૨ કી.વો. થી ૧૦ કી. વો. સુિીની નીચેની િે ન્જના ભિે લ દિ તેમજ બાકીના િોશિત દિ

ક્રમ

સોિર વસસ્ટમ િી ક્ષમતા ફકિોિોટમાું
(કી.િો –ડીસી)

મેસ. સિ સાઇિ સોલ્યુસિ
પ્રા.િી માટેિા દર
(તમામ કર સાથે)
(રૂ. પ્રવત ફકિોિોટ)

૧

૧ કી.િો = ૧.૦ થી ૧.૫૦

૪૬૮૨૭

૨

૨ કી.િો = ૧.૫૧ થી ૨.૫૦

૪૩૫૬૦

૩

૩ કી.િો = ૨.૫૧ થી ૩.૫૦

૪૨૪૭૧

૪

૪ કી.િો = ૩.૫૧ થી ૪.૫૦

૪૨૪૭૧

૫

૫કી.િો = ૪.૫૧ થી ૫.૫૦

૪૦૨૯૩

૬

૬ કી.િો = ૫.૫૧ થી ૬.૦૦

૪૦૨૯૩

૭

૬ કી.િો થી િધુ અિે ૧૦ કી.િો સુધી

૪૦૨૯૩

૮

૧૦ કી.િો થી િધુ અિે ૨૫ કી.િો સુધી

૩૮૦૦૬

૯

૨૫ કી.િો થી િધુ અિે ૫૦ કી.િો સુધી

૩૭૫૦૫

૧૦

૫૦ કી.િો થી િધુ અિે ૧૦૦ કી.િો સુધી

૩૬૦૦૨

૧૧

૧૦૦ થી િધુ

૩૩૯૯૯

SURYA – Gujarat (Surya Urja Rooftop Yojna)

Page 16 of 19

૯૩૧૧૦

૦
૩૭૨૪૪
૫૫૮૬૬

૪૬૮૨૭
૧૮૭૩૧
૦
૧૮૭૩૧
૨૮૦૯૬

સોલર મસસ્ટિ ની મનયત કરે લ િહતિ કુ લ રકિંિત રૂ.

રાજ્ય સરકારની/ કેવર સરકારની સહાય કુ લ રકિંિતના
૪0%, (૩.કી.િો. સુધી ) રૂ.

રાજ્ય સરકારની/ કેવર સરકારની સહાય (કુ લ રકિંિતના
૨0%, ૩.કી.િો.થી િધુ અને ૧૦ કી.િો. સુધી) રૂ.

કુ લ રાજ્ય સરકારની/કેવર સરકારની કુ લ સહાય રૂ.

લાભાથી એ ચ ૂકિિાની થતી રકિ રૂ.

૩૭૨૪૪

૪૬૫૫૫

૪૬૮૨૭

૨

મનયત કરે લ િહતિ દર (રૂ. પ્રમત રકલોિોટ)

૧

૮૩૪૦૭

૫૫૬૦૪

૦

૫૫૬૦૪

૧૩૯૦૧૧

૪૬૩૩૭

૩

૧૧૮૯૧૯

૬૪૦૩૩

૯૧૪૮

૫૪૮૮૬

૧૮૨૯૫૨

૪૫૭૩૮

૪

૧૫૩૧૦૨

૭૨૦૪૮

૧૮૦૧૨

૫૪૦૩૬

૨૨૫૧૫૦

૪૫૦૩૦

૫

૧૮૪૮૨૫

૭૯૨૧૧

૨૬૪૦૪

૫૨૮૦૭

૨૬૪૦૩૬

૪૪૦૦૬

૬

૩૧૮૨૩૭

૧૧૧૮૧૩

૬૦૨૦૭

૫૧૬૦૬

૪૩૦૦૫૦

૪૩૦૦૫

૧૦
૩૭૫૦૫

૫૦

૩૬૦૦૨

૧૦૦

૩૩૯૯૯

૧૫૦

૯૭૫૧૩

૫૨૫૦૭

૪૫૦૦૬

૯૩૬૦૫

૫૦૪૦૩

૪૩૨૦૨

૮૮૩૯૭

૪૭૫૯૯

૪૦૭૯૯

૮૫૧૩૩૪ ૧૭૭૭૭૩૭ ૩૫૦૬૫૯૫ ૫૦૧૧૪૫૩

૯૮૮૧૬

૫૩૨૦૮

૪૫૬૦૭

૯૫૦૧૫૦ ૧૮૭૫૨૫૦ ૩૬૦૦૨૦૦ ૫૦૯૯૮૫૦

૩૮૦૦૬

૨૫
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૬

૫

૪

૩

૨

૧
૮૭૧૨૦

૦
૩૪૮૪૮
૫૨૨૭૨

૪૬૮૨૭
૧૮૭૩૧
૦
૧૮૭૩૧
૨૮૦૯૬

સોલર મસસ્ટિ ની મનયત કરે લ િહતિ કુ લ રકિંિત રૂ.

રાજ્ય સરકારની/ કેવર સરકારની સહાય કુ લ રકિંિતના
૪0%, (૩.કી.િો. સુધી ) રૂ.

રાજ્ય સરકારની/ કેવર સરકારની સહાય (કુ લ રકિંિતના
૨0%, ૩.કી.િો.થી િધુ અને ૧૦ કી.િો. સુધી) રૂ.

કુ લ રાજ્ય સરકારની/કેવર સરકારની કુ લ સહાય રૂ.

લાભાથી એ ચ ૂકિિાની થતી રકિ રૂ.

૩૪૮૪૮

૪૩૫૬૦

૨

૪૬૮૨૭

૧

િેસ. સન સાઇનનો મનયત કરે લ િહતિ દર (રૂ. પ્રમત
રકલોિોટ)

અનુ.ક્રમ સોિર વસસ્ટમ િી ક્ષમતા (કી.િો)

૭૬૪૪૮

૫૦૯૬૫

૦

૫૦૯૬૫

૧૨૭૪૧૩

૪૨૪૭૧

૩

૧૧૦૪૨૫

૫૯૪૫૯

૮૪૯૪

૫૦૯૬૫

૧૬૯૮૮૪

૪૨૪૭૧

૪

૧૩૬૯૯૬

૬૪૪૬૯

૧૬૧૧૭

૪૮૩૫૨

૨૦૧૪૬૫

૪૦૨૯૩

૫

૧૬૯૨૩૧

૭૨૫૨૭

૨૪૧૭૬

૪૮૩૫૨

૨૪૧૭૫૮

૪૦૨૯૩

૬

૨૯૮૧૬૮

૧૦૪૭૬૨

૫૬૪૧૦

૪૮૩૫૨

૪૦૨૯૩૦

૪૦૨૯૩

૧૦

૩૭૫૦૫

૫૦

૩૬૦૦૨

૧૦૦

૩૩૯૯૯

૧૫૦

૯૭૫૧૩

૫૨૫૦૭

૪૫૦૦૬

૯૩૬૦૫

૫૦૪૦૩

૪૩૨૦૨

૮૮૩૯૭

૪૭૫૯૯

૪૦૭૯૯

૮૫૧૩૩૪ ૧૭૭૭૭૩૭ ૩૫૦૬૫૯૫ ૫૦૧૧૪૫૩

૯૮૮૧૬

૫૩૨૦૮

૪૫૬૦૭

૯૫૦૧૫૦ ૧૮૭૫૨૫૦ ૩૬૦૦૨૦૦ ૫૦૯૯૮૫૦

૩૮૦૦૬

૨૫

પરિશિષ્ટ-ગ-૧’ (જો પ્રાઈવેટ િહેણાાંક વીજ ગ્રાહકે, મેસ. સન સાઇન સોલ્યુસન પ્રા.લી ચેન્નઈ ની પસાંદગી કિે લ હોય તો નીચે મુજબ સબસીડીની ગણતિી કિવાની િહેિ.ે )

૬

૫

૪

૩

૨

૧

અનુ.ક્રમ સોિર વસસ્ટમ િી ક્ષમતા (કી.િો)

પરિશિષ્ટ-ગ’ (પ્રાઈવેટ િહેણાાંક વીજ ગ્રાહક સબસીડીની ગણતિીનુાં ઉદાહિણ દિાાવતુ પત્રક) (મેસ. સન સાઇન સોલ્યુસન પ્રા.લી ચેન્નઈ સીવાય ની એજન્સીઓ માટે)

No. GUVNL/Tech/Solar Cell/ Surya Gujarat/૧૭૬૨
Date: ૦૯/0૯/૨૦૧૯
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૯૩૬૫

રાજ્ય સરકારની/ કેવર સરકારની સહાય (કુ લ
રકિંિતના ૨0%)ઘર દીઠ ૧૦ રકલોિોટની િયાાદાિાાં
િધુિાાં િધુ કુ લ ૫૦૦ રકલોિોટ સુધી રૂ.

લાભાથી એ ચ ૂકિિાની થતી રકિ રૂ.

૩

૪
૭૪૪૮૮

૧૮૬૨૨

૯૩૧૧૦

૪૬૫૫૫

૨

૧૧૧૨૦૯

૨૭૮૦૨

૧૩૯૦૧૧

૪૬૩૩૭

૩

૧૪૬૩૬૨

૩૬૫૯૦

૧૮૨૯૫૨

૪૫૭૩૮

૪

૧૮૦૧૨૦

૪૫૦૩૦

૨૨૫૧૫૦

૪૫૦૩૦

૫

૨૧૧૨૨૯

૫૨૮૦૭

૨૬૪૦૩૬

૪૪૦૦૬

૬

૩૪૪૦૪૦

૮૬૦૧૦

૪૩૦૦૫૦

૪૩૦૦૫

૧૦

૩૭૫૦૫

૫૦

૩૬૦૦૨

૧૦૦

૩૭૫૦૫૦

૭૨૦૦૪૦
૭૬૦૧૨૦ ૧૫૦૦૨૦૦ ૨૮૮૦૧૬૦

૧૯૦૦૩૦

૯૫૦૧૫૦ ૧૮૭૫૨૫૦ ૩૬૦૦૨૦૦

૩૮૦૦૬

૨૫

૪૦૭૯૮૮૦

૧૦૧૯૯૭૦

૫૦૯૯૮૫૦

૩૩૯૯૯

૧૫૦

SURYA – Gujarat (Surya Urja Rooftop Yojna)
૯૩૬૫

રાજ્ય સરકારની/ કેવર સરકારની સહાય (કુ લ
રકિંિતના ૨0%)ઘર દીઠ ૧૦ રકલોિોટની િયાાદાિાાં
િધુિાાં િધુ કુ લ ૫૦૦ રકલોિોટ સુધી રૂ.

લાભાથી એ ચ ૂકિિાની થતી રકિ રૂ.

૩

૪

૩૭૪૬૨

૪૬૮૨૭

સોલર મસસ્ટિ ની મનયત કરે લ િહતિ કુ લ રકિંિત રૂ.

૨

૪૬૮૨૭

૧

મનયત કરે લ િહતિ દર (રૂ. પ્રમત રકલોિોટ)

સોલર મસસ્ટિ ની ક્ષિતા (કી.િો)

૧

અનુ.ક્રમ

૬૯૬૯૬

૧૭૪૨૪

૮૭૧૨૦

૪૩૫૬૦

૨

૧૦૧૯૩૦

૨૫૪૮૩

૧૨૭૪૧૩

૪૨૪૭૧

૩

૧૩૫૯૦૭

૩૩૯૭૭

૧૬૯૮૮૪

૪૨૪૭૧

૪

૧૬૧૧૭૨

૪૦૨૯૩

૨૦૧૪૬૫

૪૦૨૯૩

૫

૧૯૩૪૦૬

૪૮૩૫૨

૨૪૧૭૫૮

૪૦૨૯૩

૬

૧૦

૩૨૨૩૪૪

૮૦૫૮૬

૪૦૨૯૩૦

૪૦૨૯૩

ુ બ સબસીડીની ગણતિી કિવાની િહેિે )
કિે લ હોય તો નીચે મજ

૩૭૫૦૫

૫૦

૩૬૦૦૨

૧૦૦

૩૭૫૦૫૦

૭૨૦૦૪૦
૭૬૦૧૨૦ ૧૫૦૦૨૦૦ ૨૮૮૦૧૬૦

૧૯૦૦૩૦

૯૫૦૧૫૦ ૧૮૭૫૨૫૦ ૩૬૦૦૨૦૦

૩૮૦૦૬

૨૫

૪૦૭૯૮૮૦

૧૦૧૯૯૭૦

૫૦૯૯૮૫૦

૩૩૯૯૯

૧૫૦

ુ ન પ્રા.લી ચેન્નઈ ની પસાંદગી
પરિશિષ્ટ-ઘ-૧ ( જો ગ્ર ૂપ હાઉશસિંગ સોસાયટી (GHS)/િે શસડેન્ન્સયલ વેલ્ફેિ એસોશસએિન(RWA) વીજ ગ્રાહકે , મેસ. સન સાઇન સોલ્યસ

૩૭૪૬૨

૪૬૮૨૭

સોલર મસસ્ટિ ની મનયત કરે લ િહતિ કુ લ રકિંિત રૂ.

૨

૪૬૮૨૭

૧

મનયત કરે લ િહતિ દર (રૂ. પ્રમત રકલોિોટ)

સોલર મસસ્ટિ ની ક્ષિતા (કી.િો)

૧

અનુ.ક્રમ

ુ ન પ્રા.લી ચેન્નઈ સીવાય ની એજન્સીઓ માટે )
(મેસ. સન સાઇન સોલ્યસ

પરિશિષ્ટ-ઘ (ગ્ર ૂપ હાઉશસિંગ સોસાયટી (GHS)/િે શસડેન્ન્સયલ વેલ્ફેિ એસોશસએિન(RWA) સબસીડીની ગણતિી દિાાવત ુ પત્રક)

No. GUVNL/Tech/Solar Cell/ Surya Gujarat/૧૭૬૨
Date: ૦૯/0૯/૨૦૧૯
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No. GUVNL/Tech/Solar Cell/ Surya Gujarat/૧૭૬૨

Date: ૦૯/0૯/૨૦૧૯

પરિશિષ્ટ-ચ’ (જો પ્રાઈવેટ િહેણાાંક વીજ ગ્રાહકે સોલિ શસસ્ટમની ક્ષમતામાાં વિાિો કિવા માટે, મેસ. સન સાઇન સોલ્યુસન પ્રા.લી
ચેન્નઈ સીવાય ની એજન્સીઓમાથી પસાંદગી કિે લ હોય તો નીચે મુજબ સબસીડીની ગણતિી કિવાની િહેિ.ે )
જો હયાત સોલિ શસસ્ટમ માાં ક્ષમતા વિાિો કિવા ઇચ્છે તો

અનુ.
ક્રમ

સબશસડીની ગણતિી નીચે મુજબ થિે.
૧ સોલિ શસસ્ટમની

ઉદાહિણ-૧

હયાત ક્ષમતા કી.વો.

ઉદાહિણ-૨

ઉદાહિણ-૩

૨

૨

૮

૨ સોલિ શસસ્ટમની માાંગેલ વિાિાની ક્ષમતા કી.વો.

૨

૮

૧૭

૩ સોિર વસસ્ટમ િી કુ િ ક્ષમતા કી.િો.

૪

૧૦

૨૫

૪ વિયત કરે િ મહતમ દર (રૂ. પ્રવત ફકિોિોટ)

૪૬૫૫૫

૪૩૦૦૫

૩૮૦૦૬

૫ સોિર વસસ્ટમ િી વિયત કરે િ મહતમ કુ િ ફકિંમત રૂ.

૯૩૧૧૦

૩૪૪૦૪૦

૬૪૬૧૦૨

૧૮૬૨૨

૧૭૨૦૨

૦

૯૩૧૧

૬૦૨૦૭

૧૫૨૦૨

૮ રાજ્ય સરકારિી/કેવર સરકારિી કુ િ સહાય રૂ.

૨૭૯૩૩

૭૭૪૦૯

૧૫૨૦૨

૯ િાભાથી એ ચ ૂકિિાિી થતી રકમ રૂ.

૬૫૧૭૭

૨૬૬૬૩૧

૬૩૦૯૦૦

૬

રાજ્ય સરકારિી/ કેવર સરકારિી સહાય કુ િ ફકિંમતિા ૪૦%, (૩.કી.િો.
સુધી ) રૂ.

૭

રાજ્ય સરકારિી/ કેવર સરકારિી સહાય (કુ િ ફકિંમતિા ૨૦%,
૩.કી.િો.થી િધુ અિે ૧૦ કી.િો. સુધી) રૂ.

પરિશિષ્ટ-ચ-૧’ (જો પ્રાઈવેટ િહેણાાંક વીજ ગ્રાહકે સોલિ શસસ્ટમની ક્ષમતામાાં વિાિો કિવા માટે, મેસ. સન સાઇન સોલ્યુસન પ્રા.લી
ચેન્નઈ ની પસાંદગી કિે લ હોય તો નીચે મુજબ સબસીડીની ગણતિી કિવાની િહેિ.ે )
જો હયાત સોલિ શસસ્ટમ માાં ક્ષમતા વિાિો કિવા ઇચ્છે તો

અનુ.
ક્રમ

સબશસડીની ગણતિી નીચે મુજબ થિે.
૧ સોલિ શસસ્ટમની

હયાત ક્ષમતા કી.વો.

ઉદાહિણ-૧

ઉદાહિણ-૨

ઉદાહિણ-૩

૨

૨

૮

૨ સોલિ શસસ્ટમની માાંગેલ વિાિાની ક્ષમતા કી.વો.

૨

૮

૧૭

૩ સોિર વસસ્ટમ િી કુ િ ક્ષમતા કી.િો.

૪

૧૦

૨૫

૪ વિયત કરે િ મહતમ દર (રૂ. પ્રવત ફકિોિોટ)

૪૩૫૬૦

૪૦૨૯૩

૩૮૦૦૬

૫ સોિર વસસ્ટમ િી વિયત કરે િ મહતમ કુ િ ફકિંમત રૂ.

૮૭૧૨૦

૩૨૨૩૪૪

૬૪૬૧૦૨

૧૭૪૨૪

૧૬૧૧૭

૦

૮૭૧૨

૫૬૪૧૦

૧૫૨૦૨

૮ રાજ્ય સરકારિી/કેવર સરકારિી કુ િ સહાય રૂ.

૨૬૧૩૬

૭૨૫૨૭

૧૫૨૦૨

૯ િાભાથી એ ચ ૂકિિાિી થતી રકમ રૂ.

૬૦૯૮૪

૨૪૯૮૧૭

૬૩૦૯૦૦

૬

રાજ્ય સરકારિી/ કેવર સરકારિી સહાય કુ િ ફકિંમતિા ૪૦%, (૩.કી.િો.
સુધી ) રૂ.

૭

રાજ્ય સરકારિી/ કેવર સરકારિી સહાય (કુ િ ફકિંમતિા ૨૦%,
૩.કી.િો.થી િધુ અિે ૧૦ કી.િો. સુધી) રૂ.

SURYA – Gujarat (Surya Urja Rooftop Yojna)
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