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Annexure – B 

રાજ્યનાાં અગરરયાઓને મીઠાનાાં ઉત્પાદન માટે સોલાર પાંપ સસસ્ટમ ખરીદવા માટે સહાય 

યોજનાનાાં તા.૨૪/૧૦/૨૦૧૭ ના ઉદ્યોગ અને ખાણ સવભાગનાાં ઠરાવ અનસુાંધાને યોજનાનાાં 

અમલીકરણ માટેની કાયયપધ્ધસત ઉદ્યોગ કસમશ્નરશ્રીની કચેરી દ્વારા સનયત કરવામાાં આવેલ હતી 

આ યોજનાનાાં અમલીકરણ દરમ્યાન ધ્યાને આવેલ બાબતો અનસુાંધાને અમકુ બાબતોએ 

વધારે સ્પષ્ટતાઓ જરૂરી હોઈ અગાઉની ગાઈડલાઈન્સમાાં જરૂર જણાયેલ મદુ્દાઓ સધુારા-

વધારા કરી નીચે મજુબ બાબતો ઉમેરવામાાં આવે છે. 

(૧) સોલાર પાંપ સસસ્ટમ ખરીદનાર અગરરયા કોઈ વેપારી કે અન્ય ખાનગી વ્યક્તત કે સાંસ્થાઓ 

પાસેથી ઉધાર/ લોન લઈને ખરીદી કરે તેના બદલે બેંક લોન લઈ ખરીદી કરે તે ઈચ્છનીય 

હોઈ, લોન મેળવવા ઇચ્છતા અગરરયાઓ માટે બાજપાઈ બેન્કેબલ યોજનાની જેમ ફોમય ભરાવી 

જજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્ર ખાતેથી બેન્કને ભલામણ કરવામાાં આવે તેવી વ્યવસ્થા પણ સમાાંતરે 

ગોઠવવાની રહશેે. જેમાાં જરૂરી ભલામણ ફોમયનો નમનૂો સનયત કરેલ છે. આથી જે અતે્રની 

અગાઉની ગાઈડલાઈન્સના મદુ્દા નાં – ૩ મજુબ જો  અગરરયાએ પાંપ ખરીદવાના બાકી હોય તો 

આ માટેનાાં સનયત ફોમય જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્ર માાંથી મેળવી અરજદારે આ ફોમય ભરી સોલાર પાંપ 

સીસ્ટમનુાં તવોટેશન, ગજુરાત ગ્રામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોડયન ુાં ઓળખકાડય તથા આધાર કાડય 

જોડીને લગત જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્રને સબમીટ કરવાનુાં રહશેે. આ અરજીની જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્ર 

દ્વારા ચકાસણી કરી, જે-તે સવસ્તારની બેંકમાાં, તેની ભલામણ કરવાની રહશેે. આમ અગાઉથી 

સસસ્ટમ ખરીદીને જજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્રનો સાંપકય  કરનાર અગરરયાથી આ પ્રકારનો કેસ જુદો પડશે 

અને તેમાાં સોલાર પાંપ સસસ્ટમ ખરીદતા પહલેા આ કાયયવાહી કરવાની રહશેે. આ રકસ્સામાાં 

જજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્રની ભલામણથી લોન મેળવી સોલાર પાંપ સસસ્ટમ ખરીદી કરીને ખરીદીનો 

પરુાવો અને ચેકલીસ્ટ મજુબના પરુાવા તથા બેંકની લોનની સવગત સાથે જજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્રને 

તલેઇમ કરવાનો રહશેે. જેની જરૂરી ચકાસણી કરી સહાય માંજુર કરી સહાયની રકમ 

અગરરયાના બેંક લોન ખાતામાાં RTGSથી જમા થાય તે મજુબની કાયયવાહી જજલ્લા ઉદ્યોગ 

કેન્રએ કરવાની રહશેે. 

(૨) અગાઉની ગાઈડલાઈન્સના મદુ્દા નાં – ૧૧ માાં સચૂવેલ હત ુાં કે, ખરીદેલ સોલાર પાંપ સસસ્ટમ 

MNRE દ્વારા સનયત થયેલ સોલાર પેનલના સ્પેસીફીકેશન મજુબની હોવી જોઈએ તથા 

સપ્લાયસય પણ જણાવેલ વેબસાઈટ પરની યાદી પૈકીના હોવા જોઈએ. પરાંત ુ પ્રાયોગગક 
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અમલીકરણ દરમ્યાન જાણવા મળ્યા મજુબ ઘણા રકસ્સામાાં આ સસસ્ટમ સ્ટાન્ડડડ  સ્પેસીફીકેશન 

મજુબની હોય છે પરાંત ુસપ્લાયસય સચૂવેલ યાદી પૈકીના નથી હોતા. આ સાંજોગોમાાં સપ્લાયસય 

દ્વારા જે-તે સસસ્ટમનો અથવા તેની બેચનો ટેસ્ટ રીપોટય  (IV Curve, Serial Number, Graph)  

મેળવી  સ્ટાન્ડડય  સ્પેસીફીકેશન મજુબના હોવાનુાં ચકાસી સહાય માટે માન્ય  રાખવાના રહશેે. 

(૩) સોલાર પાંપ સીસ્ટમમાાં સોલાર પેનલ સીસ્ટમ ઉપરાાંત પાંપ પણ હોય છે. જે અગરરયા 
પોતાની પાસે ઉપલબ્ધ જુનો પાંપ વાપરતાાં હોય અને સોલાર સીસ્ટમ ખરીદી હોય તો પરૂી 
સીસ્ટમની સબસીડી માટેની જે મહત્તમ રકમાંત નક્કી કરવામાાં આવી છે, તેમાાંથી પાંપના ૧, ૨, 
૩, ૫, એચ.પી.નાાં પાંપની મહત્તમ બજાર રકમાંત અનકુ્રમે આશરે રૂ. ૭,૦૦૦/-, ૯,૦૦૦/-, 
૧૨,૦૦૦/-, ૧૮,૦૦૦/- ગણતાાં, ખરીદ રકિંમતમાાંથી આ રકમ બાદ કરીને બચેલી રકમની 
મયાયદામાાં સનયત થયેલ મયાયદામાાં સહાય ચકુવવાની રહશેે. 
 

(૪) યોજનાના ઠરાવ મજુબ યોજનાનો લાભ લેનાર અગરીયાએ ઉદ્યોગ આધાર લેવાનુાં રહ ેછે, 
પરાંત ુ ઉદ્યોગ આધાર મેળવવા માટે પાન નાંબર હોવો જરૂરી છે. આથી તમામ અરજદાર 
અગરરયાઓને પાનકાડય લેવા અને જરૂર પડે સ્વૈચ્છીક સાંસ્થાઓએ તેઓને આ બાબતે જરૂરી 
કાયયવાહીમાાં મદદરૂપ થવા જાણ કરવાની રહશેે. 
 

(૫) તા. ૦૧/૦૫/૨૦૧૮ ના રોજ વડી કચેરી ખાતે આ સવષયે યોજાયેલ બેઠકમાાં ચચાય થયા 

મજુબ સોલાર પેનલો સયૂય પ્રકાશની રદશામાાં વાળી શકાય તેવા પ્રકારના મવેુબલ સ્ટેન્ડ વાળી 

હોવી જોઈએ. આથી આ તારીખ પછી ખરીદાતી સસસ્ટમ આ પ્રકારની હોવી જોઈએ. પરાંત ુ

૦૧/૦૫/૨૦૧૮ પહલેા અને ઠરાવની તારીખ ( ૨૪/૧૦/૨૦૧૭) પછી ખરીદાયેલ સસસ્ટમ સ્થાયી 

સ્ટેન્ડ વાળી હોય તો પણ માન્ય રાખવાની રહ ેછે. 

(૬) ઘણાાં રકસ્સામાાં અગરને કોઈ સોલ્ટ વકયસનુાં નામ અપાયુાં હોય છે, જેની લીઝ વ્યક્તતગત 
નામે હોય છે અને પસત-પત્ની બાંને અગરમાાં કામ કરતાાં હોય છે. ત્યારે મીઠા ઉત્પાદનનાાં 
આધાર પરુાવા તરીકે પાછલા વષયના વેચાણની કાાંટા પાવતી લેવામાાં આવે છે. તે સોલ્ટ 
વકયસના નામથી કે લીઝ હોલ્ડરનાાં નામથી કે તેના પસત/પત્નીનાાં નામથી મેળવેલ હોય, તો 
પણ ચકાસણી કરીને માન્ય રાખવા રહશેે. તથા એક અગરમાાં કુટુાંબદીઠ એક જ સોલાર પાંપ 
સીસ્ટમ સહાયપાત્ર રહશેે. 
 
 

(૭) જે અગરરયા મીઠુ ઉત્પાદન કરવા માટે જમીનની લીઝ ધરાવતા ન હોય, પરાંત ુમીઠાનુાં 
ઉત્પાદન કરતા હોય અને ગજુરાત શ્રમયોગી કલ્યાણ બોડયન ુાં ઓળખકાડય ધરાવતા હોય તો 
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તેવા અગરરયાઓને પણ સોલાર પાંપ સસસ્ટમની સહાય અન્ય શરતોને આધીન મળવાપાત્ર 
રહશેે.  

 

(૮) લોન અને લોન સસવાયનાાં બને્ન રકસ્સામાાં, ચેકલીસ્ટ મજુબનાાં દસ્તાવેજો જયારે ફોમય 
ભરાઈને આવે ત્યારે અથવા લોન મળે પછી પાંપની ખરીદી બાદ મેળવવાનાાં છે. જ્યારે 
અરજીપત્રક મેળવવા માત્ર આધાર કાડય , ગજુરાત શ્રમયોગી કલ્યાણ બોડયન ુાં ઓળખકાડય તથા 
તા.૨૪/૧૦/૨૦૧૭ પછીનુાં સોલાર પાંપ સસસ્ટમનુાં ખરીદ ગબલ અથવા લોનના રકસ્સામાાં જરૂરી 
તવોટેશન આ ત્રણ જ દસ્તાવેજો જરૂરી છે. 
 

(૯) જે અગરરયાઓને અતે્રથી રીવોલ્વીંગ ફાંડની રકમ આપી હતી, અને જેઓએ તે પરત કરેલ 
નથી તેવા અગરરયાઓને સોલાર પાંપ સીસ્ટમની સહાય આપવામાાં આવશે નહીં. આથી લગત 
સાંસ્થાઓને તેઓની યાદી તાકીદે અતે્ર અને લગત જજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્રને પરૂી પાડવા 
જણાવવામાાં આવેલ છે. 
 

(૧૦) જે અગરરયાઓ આ યોજનાનો લાભ લઇ સોલાર પાંપ સસસ્ટમ ખરીદે, તે અગરરયાઓએ 
ઠરાવની જોગવાઈઓનુાં પાલન કરવાનુાં રહશેે તથા વાસષિક ઉત્પાદનના આંકડા લગત જજલ્લા 
ઉદ્યોગ કેન્રને દર  સસઝનનાાં અંતે આગામી પાાંચ વષય સધુી ઉત્પાદન પ્રવસૃત્ત ચાલ ુ રાખીને 
આપવાના રહશેે. વધમુાાં, સપ્લાયરે ઇન્સ્ટોલેશન પ્રમાણપત્ર આપવાનુાં રહશેે અને આગામી 
પાાંચે સીઝનમાાં ફરીથી ઇન્સ્ટોલ કરવામાાં આવે ત્યારે પણ ઇન્સ્ટોલેશન પ્રમાણપત્ર આપવાનુાં 
રહશેે. 
  

(૧૧) ગજુરાત રાજ્યના તમામ મીઠા ઉત્પાદનમાાં સાંકળાયેલા જીલ્લાઓમાાં સોલાર પાંપ 
સીસ્ટમની સહાયનુાં સવતરણ જજલ્લા કક્ષાએ કાયયક્રમનુાં આયોજન કરીને કરવામાાં આવે તેવુાં 
સસુનસિત કરવાનુાં રહશેે. 
 

(૧૨) તમામ લાભાથીઓ બેંક લોન સાથે સાંકળાય તેવુાં સસુનસિત કરવા પ્રયાસો કરવાના રહશેે, 
જેથી તેઓએ વેપારી કે અન્યો પાસેથી વધ ુવ્યાજની રકમ ઉધાર ન લેવી પડે. 
 

(૧૩) ઉપરોતત ગાઇડલાઇન મજુબ, એક વષયનાાં સમયગાળામાાં અમલીકરણનો અનભુવ થયા 
બાદ, જરૂરીયાત મજુબનાાં સધુારાવધારા આ યોજનામાાં કરવામાાં આવી શકે છે. 
                                                                                                           
 

સહી/- 
સયુાંકત ઉદ્યોગ કસમશનર (સોલ્ટ/ટેક્ષ) 

ઉદ્યોગ કસમશનરશ્રીની કચેરી 


