
No.GUVNL/Tech/Solar Cell/SURYA-Gujarat/૨૦૨૦-૨૧/૨૩૭૮         Date : ૦૫/૧૨/૨૦૨૦ 
 

 

 SURYA –Gujarat (Surya Urja Rooftop Yojna)  Page 11 of 14 

 

ર્પફરવશષ્ટ-ગ (૨૦૨૦-૨૧)’ (પ્રાઈિેટ રહણેાાંક િીજ ગ્રાહક માટે સબસીડીિી ગણતરીનુાં ઉદાહરણ દશાાિત ુર્પત્રક) 

અન.ુ
ક્રમ 

સોિર વસસ્ટમ િી 
ક્ષમતા (કી.િો) ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૧૦ ૨૫ ૫૦ ૧૦૦ ૧૫૦ 

૧ 

 વિયત કરેિ મહતમ 
દર (રૂ. પ્રવત 
ફકિોિોટ)  

૪૬૮૨૭.૦૦ ૪૨૯૯૩.૭૦ ૪૧૯૯૧.૮૦ ૪૦૯૯૩.૨૦ ૪૦૯૯૩.૨૦ ૪૦૯૯૩.૨૦ ૪૦૯૯૩.૨૦ ૩૭૮૪૨.૮૦ ૩૨૬૭૦.૦૦ ૩૧૫૮૧.૦૦ ૩૦૪૯૨.૦૦ 

૨ 

સોિર વસસ્ટમ િી 
વિયત કરેિ મહતમ 
કુિ ફકિંમત 

૪૬૮૨૭.૦૦ ૮૫૯૮૭.૪૦ ૧૨૫૯૭૫.૪૦ ૧૬૩૯૭૨.૮૦ ૨૦૪૯૬૬.૦૦ ૨૪૫૯૫૯.૨૦ ૪૦૯૯૩૨.૦૦ ૯૪૬૦૭૦.૦૦ ૧૬૩૩૫૦૦.૦૦ ૩૧૫૮૧૦૦.૦૦ ૪૫૭૩૮૦૦.૦૦ 

૩ 

રાજ્ય સરકારિી/ કેન્ર 
સરકારિી સહાય કુિ 
ફકિંમતિા ૪0%, 

(૩.કી.િો. સધુી ) 

૧૮૭૩૦.૮૦ ૩૪૩૯૪.૯૬ ૫૦૩૯૦.૧૬ ૪૯૧૯૧.૮૪ ૪૯૧૯૧.૮૪ ૪૯૧૯૧.૮૪ ૪૯૧૯૧.૮૪ ૪૫૪૧૧.૩૬ ૩૯૨૦૪.૦૦ ૩૭૮૯૭.૨૦ ૩૬૫૯૦.૪૦ 

૪ 

રાજ્ય સરકારિી/ કેન્ર 
સરકારિી સહાય (કુિ 

ફકિંમતિા ૨0%, 

૩.કી.િો.થી િધ ુઅિે 
૧૦ કી.િો. સધુી) 

- - - ૮૧૯૮.૬૪ ૧૬૩૯૭.૨૮ ૨૪૫૯૫.૯૨ ૫૭૩૯૦.૪૮ ૫૨૯૭૯.૯૨ ૪૫૭૩૮.૦૦ ૪૪૨૧૩.૪૦ ૪૨૬૮૮.૮૦ 

૫ 

કુિ રાજ્ય 
સરકારિી/કેન્ર 
સરકારિી સહાય 

૧૮૭૩૦.૮૦ ૩૪૩૯૪.૯૬ ૫૦૩૯૦.૧૬ ૫૭૩૯૦.૪૮ ૬૫૫૮૯.૧૨ ૭૩૭૮૭.૭૬ ૧૦૬૫૮૨.૩૨ ૯૮૩૯૧.૨૮ ૮૪૯૪૨.૦૦ ૮૨૧૧૦.૬૦ ૭૯૨૭૯.૨૦ 

૬ 

િાભાથી એ 
ચકૂિિાિી થતી 

૨૮૦૯૬.૨૦ ૫૧૫૯૨.૪૪ ૭૫૫૮૫.૨૪ ૧૦૬૫૮૨.૩૨ ૧૩૯૩૭૬.૮૮ ૧૭૨૧૭૧.૪૪ ૩૦૩૩૪૯.૬૮ ૮૪૭૬૭૮.૭૨ ૧૫૪૮૫૫૮.૦૦ ૩૦૭૫૯૮૯.૪૦ ૪૪૯૪૫૨૦.૮૦ 

 
નોંિ:-1. િેટ મીટર ચાિ, મીટર બોક્સ ચાિ, મીટર ટેસસ્ટિંગ િી અિે  કિેસક્ટવિટી ચાિિી (FQ) રકમ ઉર્પરોક્ત દરમાાં સમાવિસ્ટ િથી. આ ચાજર્જસ અને  જે રકસ્સામાાં હયાત વવજ માળખામાાં સિુારો-

વિારો કરવાનો થાય ત ેરકસ્સામાાં વિારાના ચાજીસની રકમ વનયમોનસુર સાંલગ્ન પટેા  વવભાગીય કચેરીમાાં ગ્રાહકે પોતે ભરપાઈ કરવાની રહરે્.ે  
2. સ્ટ્રક્ચરનો વિારાનો ખચા:- સોલાર વસસ્ટમના ભાવમાાં ૩૦૦ મી.મી ઊંચાઈના  સોલાર સ્ટ્રક્ચરનો ભાવ આવરી લેવામાાં આવલે છે. એટલકેે સ્થાવપત થયલે સોલાર મોડયલુની રૂફ લેવલથી 

૩૦૦ મી.મી. ઉંચાઈ રાખી વસસ્ટમ સ્થાપવામાાં આવ ેતો તનેો કોઈ ચાર્જ ગ્રાહકે ચકૂવવાનો રહતેો નથી. પરાંત ુ ગ્રાહક જો સ્ટ્રક્ચરની ઉંચાઈમાાં  ઉપરોક્ત ઉંચાઈ કરતા વિારો કરવા ઈચ્છે તો 
તે િધારાિી ઉંચાઈમાટે િધારાિો ખચા ગ્રાહક તથા એજન્સી િચ્ચે ર્પરસ્ર્પર સમજુતીથી િક્કી કરી ગ્રાહકે એજન્સીિે અિગથી ચકૂિિાિો રહશેે. 
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ર્પફરવશષ્ટ-ઘ (૨૦૨૦-૨૧) (ગ્રરૂ્પ હાઉવસિંગ સોસાયટી (GHS)/રેવસડને્ન્સયિ િેલ્િેર એસોવસએશિ(RWA) સબસીડીિી ગણતરીનુાં ઉદાહરણ દશાાિત ુર્પત્રક) 

અન.ુક્રમ 
સોિર વસસ્ટમ િી 
ક્ષમતા (કી.િો) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૧૦ ૨૫ ૫૦ ૧૦૦ ૧૫૦ 

૧ 

 વિયત કરેિ 
મહતમ દર (રૂ. 
પ્રવત ફકિોિોટ)  

૪૬૮૨૭.૦૦ ૪૨૯૯૩.૭૦ ૪૧૯૯૧.૮૦ ૪૦૯૯૩.૨૦ ૪૦૯૯૩.૨૦ ૪૦૯૯૩.૨૦ ૪૦૯૯૩.૨૦ ૩૭૮૪૨.૮૦ ૩૨૬૭૦.૦૦ ૩૧૫૮૧.૦૦ ૩૦૪૯૨.૦૦ 

૨ 

સોિર વસસ્ટમ િી 
વિયત કરેિ 
મહતમ કુિ ફકિંમત 

૪૬૮૨૭.૦૦ ૮૫૯૮૭.૪૦ ૧૨૫૯૭૫.૪૦ ૧૬૩૯૭૨.૮૦ ૨૦૪૯૬૬.૦૦ ૨૪૫૯૫૯.૨૦ ૪૦૯૯૩૨.૦૦ ૯૪૬૦૭૦.૦૦ ૧૬૩૩૫૦૦.૦૦ ૩૧૫૮૧૦૦.૦૦ ૪૫૭૩૮૦૦.૦૦ 

૩ 

રાજ્ય સરકારિી/ 
કેન્ર સરકારિી 
સહાય (કુિ 

ફકિંમતિા ૨0%)ઘર 
દીઠ ૧૦ 
ફકિોિોટિી 
મયાાદામાાં િધમુાાં 
િધ ુકુિ ૫૦૦ 

ફકિોિોટ સધુી 

૯૩૬૫.૪૦ ૧૭૧૯૭.૪૮ ૨૫૧૯૫.૦૮ ૩૨૭૯૪.૫૬ ૪૦૯૯૩.૨૦ ૪૯૧૯૧.૮૪ ૮૧૯૮૬.૪૦ ૧૮૯૨૧૪.૦૦ ૩૨૬૭૦૦.૦૦ ૬૩૧૬૨૦.૦૦ ૯૧૪૭૬૦.૦૦ 

૪ 
િાભાથી એ 
ચકૂિિાિી થતી 

૩૭૪૬૧.૬૦ ૬૮૭૮૯.૯૨ ૧૦૦૭૮૦.૩૨ ૧૩૧૧૭૮.૨૪ ૧૬૩૯૭૨.૮૦ ૧૯૬૭૬૭.૩૬ ૩૨૭૯૪૫.૬૦ ૭૫૬૮૫૬.૦૦ ૧૩૦૬૮૦૦.૦૦ ૨૫૨૬૪૮૦.૦૦ ૩૬૫૯૦૪૦.૦૦ 

 
નોંિ:-1. િેટ મીટર ચાિ, મીટર બોક્સ ચાિ, મીટર ટેસસ્ટિંગ િી અિે  કિેસક્ટવિટી ચાિિી (FQ) રકમ ઉર્પરોક્ત દરમાાં સમાવિસ્ટ િથી. આ ચાજર્જસ અને  જે રકસ્સામાાં હયાત વવજ માળખામાાં સિુારો-

વિારો કરવાનો થાય ત ેરકસ્સામાાં વિારાના ચાજીસની રકમ વનયમોનસુર સાંલગ્ન પટેા  વવભાગીય કચેરીમાાં ગ્રાહકે પોતે ભરપાઈ કરવાની રહરે્.ે  
2. સ્ટ્રક્ચરનો વિારાનો ખચા:- સોલાર વસસ્ટમના ભાવમાાં ૩૦૦ મી.મી ઊંચાઈના  સોલાર સ્ટ્રક્ચરનો ભાવ આવરી લેવામાાં આવલે છે. એટલકેે સ્થાવપત થયલે સોલાર મોડયલુની રૂફ લેવલથી 

૩૦૦ મી.મી. ઉંચાઈ રાખી વસસ્ટમ સ્થાપવામાાં આવ ેતો તનેો કોઈ ચાર્જ ગ્રાહકે ચકૂવવાનો રહતેો નથી. પરાંત ુ ગ્રાહક જો સ્ટ્રક્ચરની ઉંચાઈમાાં  ઉપરોક્ત ઉંચાઈ કરતા વિારો કરવા ઈચ્છે તો 
તે િધારાિી ઉંચાઈમાટે િધારાિો ખચા ગ્રાહક તથા એજન્સી િચ્ચે ર્પરસ્ર્પર સમજુતીથી િક્કી કરી ગ્રાહકે એજન્સીિે અિગથી ચકૂિિાિો રહશેે. 
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ર્પફરવશષ્ટ-ચ (૨૦૨૦-૨૧)’ (જો પ્રાઈિેટ રહણેાાંક િીજ ગ્રાહકે સોિર વસસ્ટમિી  ક્ષમતામાાં િધારો કરિા માટે 
િીચે મજુબ સબસીડીિી ગણતરી કરિાિી રહશેે.) 

અન.ુ 
ક્રમ 

 જો હયાત સોિર વસસ્ટમ માાં ક્ષમતા િધારો 
કરિા ઇચ્છે તો સબવસડીિી ગણતરી િીચે મજુબ  
થશે.  

ઉદાહરણ-૧  ઉદાહરણ-૨ ઉદાહરણ-૩ 

૧ સોિર વસસ્ટમિી   હયાત ક્ષમતા કી.િો.  ૨ ૨ ૮ 

૨ સોિર વસસ્ટમિી માાંગેિ િધારાિી  ક્ષમતા કી.િો.  ૨ ૮ ૧૭ 

૩ સોિર વસસ્ટમ િી કુિ ક્ષમતા કી.િો.  ૪ ૧૦ ૨૫ 

૪  વિયત કરેિ દર (રૂ. પ્રવત ફકિોિોટ)  ૪૨૯૯૩.૭૦ ૪૦૯૯૩.૨૦ ૩૭૮૪૨.૮૦ 

૫ 
સોિર વસસ્ટમ િી વિયત કરેિ મહતમ કુિ ફકિંમત 

રૂ.  
૮૫૯૮૭.૪૦ ૩૨૭૯૪૫.૬૦ ૬૪૩૩૨૭.૬૦ 

૬ 
રાજ્ય સરકારિી/ કેન્ર સરકારિી સહાય કુિ 
ફકિંમતિા ૪૦%, (૩.કી.િો. સધુી ) રૂ.  

૧૭૧૯૭.૪૮ ૧૬૩૯૭.૨૮ ૦.૦૦ 

૭ 

રાજ્ય સરકારિી/ કેન્ર સરકારિી સહાય (કુિ 

ફકિંમતિા ૨૦%, ૩.કી.િો.થી િધ ુઅિે ૧૦ કી.િો. 
સધુી) રૂ.  

૮૫૯૮.૭૪ ૫૭૩૯૦.૪૮ ૧૫૧૩૭.૧૨ 

૮  રાજ્ય સરકારિી/કેન્ર સરકારિી કુિ સહાય રૂ.  ૨૫૭૯૬.૨૨ ૭૩૭૮૭.૭૬ ૧૫૧૩૭.૧૨ 

૯ િાભાથી એ ચકૂિિાિી થતી રકમ રૂ.  ૬૦૧૯૧.૧૮ ૨૫૪૧૫૭.૮૪ ૬૨૮૧૯૦.૪૮ 

 

  


