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                                                                                                                     તા : ૦૩.૧૦.૨૦૨૦  
 

“પોલસી ફોર ડવેલોપમે ટ ઓફ મોલ કલે ડીસ ી યટુડે સોલાર ોજે ટસ– ૨૦૧૯” અતંગત બે મિહના ના સમયગાળામા ં 
એ લીકશેન મગંાવવા માટ ે હરે િનવદેન 

 

GUVNL વારા “પોલસી ફોર ડેવલોપમે ટ ઓફ મોલ કેલ ડીસ ી યુટેડ સોલાર ોજે ટસ– ૨૦૧૯” (ઉ  અન ેપે ો. 
િવભાગ GR – ૦૬.૦૩.૨૦૧૯) અંતગત લાયકાત ધરાવતી સં થાઓ એટેલ ેક ેકોઇપણ યિ ત, કંપની / બોડી કોપ રેટ / 

એસોિસએશન / યિ તઓ નું સમૂહ, યિ તઓ ક ેખેડૂતો વારા થાિપત કો-ઓપરેટીવ સોસાયટી અથવા આટ ફીસીયલ 

જુરીડીકલ પસન પાસેથી ૦.૫ – ૪ મ.ેવો. કેપેિસટી ધરાવતા મોલ કેલ સોલાર ોજે ટ થાપવા તથા ત ે અંતગત 

GUVNL / DISCOMs સાથ ેPPA કરી વીજળી વેચવા માટ ેબ ેમિહના ના સમયગાળા માટ ેએ લીકેશન મંગાવવામા ં
આવે છે. આ પોલીસી મા ં થાપવામા ંઆવતા ોજે ટ માટ ેઉ  અન ેપે ો. િવભાગ ના તા ૧૫.૧૧.૨૦૧૯ ના GR થી 

હેર કરવામા ંઆવેલ ગાઈડલાઈ સ લાગુ પડશ.ે  
 

મોલ કેલ સોલાર ોજે ટ ડવેલોપસ માટ ેGUVNL વારા કરવામા ંઆવેલ લાજ કેલ ટે ડર મા ંશોધાયેલ એવરજે ટેરીફ 
ઉપરાંત વધારાના ૨૦ પસૈા િત યુિનટ નો લાભ પોલીસી અંતગત કરવામા ંઆવેલ PPA મા ંમળવા પા  રહેશે. આ મુજબ, 

તા ૦૧.૧૦.૨૦૨૦ થી ૩૧.૦૩.૨૦૨૧ દરિમયાન કરવામા ંઆવતા PPAs માટનેું ટેરીફ  ૨.૮૩ / યુિનટ (એટલેક ેલાજ 

કેલ ટે ડર મા ંશોધાયેલ  ૨.૬૩ /યુિનટ ટેરીફ વ ા વધારાના ૨૦ પૈસા િત યુિનટ). 
 

ઉપરો ત એ લીકેશન જે ત ેલોકલ વીજ કંપની (DISCOM) ની કોપ રેટ ઓફીસમા ંબ ેમિહના ની અંદર જમા કરાવવાની 
રહેશે. DISCOM વારા કનેિ ટિવટી ની ફાળવણી વહેલા ત ેપહેલા ના ધોરણે કરવાની રહેશે.  
 

પોલીસી અંતગત ોજે ટ કમીશન કરવાની સમયમયાદા PPA ની તારીખ થી ૧૨ મિહના છે તથા  PPA મા ંદશાવલે ટેરીફ 
ોજે ટ કમીશન થયા બાદ ૨૫ વષ માટ ે ફ સ રહેશે.  

 

                                                                                               જનરલ મનેજેર (આઈ પી પી) 

   

 


