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Annexure – A 

ગજુરાત સરકાર, ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ, સચિિાલય, ગાાંધીનગરના તા.૨૪/૧૦/૨૦૧૭ (ઠરાિ 

ક્રમાાંક: નમક-૧૦૨૦૧૪-૫૨૬૫૧૫-િ) ના ઠરાિ મજુબ રાજ્યના અગરરયાઓને મીઠાના ઉત્પાદન માટે 

સોલાર પાંપ સબસીડી અંગેની યોજનાના અમલીકરણ અંગેની કાયય પદ્ધવત 

           ગજુરાત રાજ્યના મીઠાના અગરરયાઓને મીઠા ઉત્પાદન માટે સોલાર પાંપ સીસ્ટમની 

સબસીડી આપિા અંગેની યોજના અંતગયત ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગના તા.૨૪/૧૦/૨૦૧૭ના ઠરાિ 

ક્રમાાંક:નમક-૧૦૨૦૧૪-૫૨૬૫૧૫-િ  અનસુાંધાને જનરલ મેનેજરશ્રી, જજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર દ્વારા નીિે 

મજુબની કાયયિાહી કરિા જણાિિામાાં આિે છે. 

૧) અતે્રથી જે ફોમય નો નમનૂો આપિામાાં આિેલ છે તેના પર જજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર દ્વારા નીિે મજુબ 

Unique Identification Number  આપિાનો રહશે. 

 જજલ્લા ઉધોગ કેન્દ્ર (DIC) / (જજલ્લાનુાં નામ) / (તાલકુાનુાં નામ) / (Unique Identification 

Number – ક્રમાાંક ૦૧ થી શરૂ કરીને)  

     ૨)  ઉપરોક્ત મજુબ દરેક ફોમય પર Unique Identification Number નાખી આ નાંબરનુાં ફોમય જેને 

અપાય તે અગરરયા પોતે જ હોિા છે, તેની ખરાઈ કરીને જજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર ખાતે રજીસ્ટરમાાં (નીિેના 

કોષ્ટક મજુબ) તથા કોમ્પ્યટુરમાાં એક્સેલમાાં ડેટા એન્દ્રી કરિાની રહશેે. જેથી એક જ લાભાથી એક કરતા 

િધારે િાર લાભ લઇ જાય તે બાબત વનિારી શકાય. 

 રાજ્યના અગરરયાઓને સોલાર પાંપ વસસ્ટમ ફાળિિા અંગેની યોજનાનુાં રજીસ્ટરનો વનયત નમનુો  
 

ક્રમ 
નાં 

Unique 
Identification 
Number 

અરજદાર 
અગરરયાનુાં 
પરુૂાં  નામ 

અગરરયા 
ઓળખકાડય 
નાંબર 

ગામ તાલકુો સાંપકય 
નાંબર 

અગરરયાની 
સહી/ 
અંગઠુાનુાં 
વનશાન 
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૩) ફોમય લેિા આિનાર અરજદાર પાસેથી નીિે જણાવ્યા મજુબના આધાર પરુાિાની ખરાઈ કરિાની 

રહશેે. 

 સોલાર પાંપ વસસ્ટમ ખરીદ્યાનો પરુાિો (અરજદારના નામનુાં ખરીદ ચબલ) 

 અરજદારને ગ્રામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોડય દ્વારા આપિામાાં આિેલ અગરરયાઓના ઓળખકાડય 

(અસલ) 

 અરજદાર અગરરયાઓના આધારકાડય (અસલ) 

 ૪) ફોમય લેિા આિનાર અરજદારને જજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર ખાતે ના વનયત સ્ટાફની મદદથી ઉદ્યોગ 

આધાર  કાઢી આપવુાં. જેથી ભરેલા ફોમય સાથે ચબડાણ કરી શકે. 

૫)  વનયત કરેલ િેકલીસ્ટ મજુબના તમામ જરૂરી દસ્તાિેજો રજૂ થયા બાદ જ  જજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર 

દ્વારા ફોમયની સ્ુટીની કરીને સહાય ચકૂિિાની કાયયિાહી કરિાની રહશેે. 

૬) GEDA તથા વિવિધ અગરરયા એસોવસએશનો સાથે થયેલ બેઠકમાાં GEDA દ્વારા સોલાર પાંપ  

વસસ્ટમની અગાઉ અન્દ્ય યોજનામાાં માન્દ્ય રાખેલ મહત્તમ રકિંમત જણાિિામાાં આિી. જે મજુબ ૩ હોસય 

પાિરના સોલાર પાંપ મોડયલુ માટે મહત્તમ રૂવપયા બે લાખ એકાિન હજાર (રૂ. ૨,૫૧,૦૦૦/-) અને ૫ 

હોસય પાિરના સોલાર પાંપ મોડયલુ માટે મહત્તમ રૂવપયા ત્રણ લાખ એકાિન હજાર (રૂ. ૩,૫૧,૦૦૦/-) 

ની મયાયદા નક્કી કરિામાાં આિી. આથી જનરલ મેનેજરશ્રીઓએ અરજદાર દ્વારા ખરીદેલ પાંપની ચબલ 

િેલ્ય ુિકાસી, જો ખરીદ રકિંમત ઉપરોક્ત મયાયદાથી િધારે હોય તો ઉપર જણાવ્યા મજુબની રકિંમતની 

મયાયદામાાં જ સહાય પાત્રતા ગણી ૮૦% લેખે ચકુિિાની રહશેે. 

૭) જો કોઈ રકસ્સામાાં ૨ હોસય પાિરનો એક અથિા ૧ હોસય પાિરના બે સોલાર પાંપ લગાિિાની 

જરૂરરયાત હોય અને અરજદારે તે પ્રમાણે ખરીદી કરી હોય, તો પણ તેમને ૨ હોસય પાિર માટે મહત્તમ 

રકિંમત રૂવપયા ૨ લાખ (રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/-) ની મયાયદામાાં સહાય પાત્રતા ગણી ૮૦% લેખે સહાય આપિી. 

૮) અરજીપત્રકમાાં લાભાથીએ જણાવ્યા મજુબના આધાર કાડય સાથે લીંક કરી બેંન્દ્ક અકાઉન્દ્ટમાાં RTGS  

દ્વારા નાણાાંકીય સહાયની રકમ ચકૂિિાની રહશેે. જજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર દ્વારા આ માટે અંદાજીત ગ્રાન્દ્ટની 

િડી કિેરી પાસેથી અગાઉથી માાંગણી કરિાની રહશેે. 

૯) અરજદારે અરજી સાથે સોલાર પાંપ વસસ્ટમના ઈંસ્ટોલેશન થયા પહલેાનાાં છેલ્લા ઉત્પાદન/િેિાણની 

૦૧ િર્યની અંદરના સમયની કાાંટા પાિતી પરૂી પાડિાની રહશેે. ઠરાિનાાં શરતોના મદુ્દા નાં (૪) માટે 
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રાજ્ય કક્ષાની એમ્પપાિડય કવમટીમાાં લેિાયેલ વનણયય મજુબ આ સહાયની ચકુિણી માટે સોલાર પાંપ 

વસસ્ટમ સ્થાવપત થયા બાદ તેના દ્વારા ઉત્પાદન શરૂ થયા સધુી વિલાંબ કરિાનો રહતેો નથી. 

૧૦) વનયત નમનુાનુાં અરજીપત્રક તથા આ કાયયપદ્ધવત મળ્યા બાદ જજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર દ્વારા તમામ 

અગરરયાઓને યોજનાની જાણ થાય તે સવુનવિત કરી ઉપરોક્ત ગાઈડલાઈન મજુબ યોજનાનો અમલ 

િાલ ુ કરિાનો રહશેે. (તમામ એસોવસયેશનોને, લગત ગ્રામ પાંિાયત, મામલતદાર કિેરી, કલેકટર 

કિેરીઓને જાણકારી પહોંિાડિાની રહશેે. આ માટે મામલતદાર કિેરીઓમાાં તલાટીની સા્તારહક બેઠક 

યોજાય છે, તેમાાં જજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રના પ્રવતવનવધ દ્વારા જાણકારી આપિામાાં આિે તે પણ સવુનવિત 

કરિાનુાં રહશેે.) 

૧૧) સોલાર પાંપ વસસ્ટમ માટે MNRE દ્વારા SPV પેનલનાાં તમામ સ્પેસીફીકેશન તથા સ્લાયસયની યાદી 

બનાિેલ છે, જે MNRE ની િેબસાઈટ http://mnre.gov.in/ પર ઉપલબ્ધ છે. અરજદારે આ 

સ્પેસીફીકેશન મજુબના SPV પેનલ વસસ્ટમ ખરીદેલ છે તે તથા સ્લાયસય પણ આ યાદી પૈકીના છે તે 

સવુનવિત કરિાનુાં રહશેે. તદુપરાાંત, આ વસસ્ટમમાાં જે પાંપ ખરીદિાના થાય છે, તે અગરના ખારાશપણૂય 

િાતાિરણમાાં િાપરિાનાાં હોિાથી, Stainless Steel ના હોિા જોઈએ, અને તેનો ગે્રડ SS316 હોય તે 

જોિાનુાં રહશેે. 

૧૨) આ યોજનાના ઠરાિની તારીખ ૨૪/૧૦/૨૦૧૭ બાદ જે અગરરયાઓએ જાતે અથિા કોઈ NGOની 

સહાયથી આ પ્રકારના સોલાર પાંપ િસાિેલ હોય, તો તેઓને પણ ઉપરોક્ત તમામ શરતો અને 

િકાસણીઓને અધીન યોજના મજુબનો લાભ આપી શકાશે.  

૧૩) આ યોજનાને બેંક લોન સાથે સાાંકળિામાાં આિે તો અગરરયાઓને આવથિક રીતે ઘણુાં ફાયદાકારક 

રહ ેતેમ છે. આ બાબતે અરજદાર બેંક સાથે જોડાણ કરી લાભ લઇ શકશે. જરૂર જણાયે બેંકો સાથે બેઠક 

કરી બેંક મારફતે લોન પરૂી પડિાની પણ કાયયિાહી કરિામાાં આિશે. 

સહી/- 
સયુાંકત ઉદ્યોગ કવમશનર (સોલ્ટ/ટેક્ષ) 

ઉદ્યોગ કવમશ્નરશ્રીની કિેરી 

http://mnre.gov.in/

