
 

સ્થાનિક અિે બિઝિેસ ગ્રાહકો માટે સરળ રૂફટોપ સોલાર 
સ્થાપિા માટે ટેરી અિે કેડમસ રજૂ કરે છે, પ્રોજેક્ટ આઇ-સ્માટટ 

 

આ પહલેનો હતે,ુ ચાર રાજ્યમાાં અને બે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાાં 1000 
મેગાવોટની રૂફટોપ િોલાર સિસ્ટમની કુલ માાંગને પહોંચવાનો છે 

 

સરુત 21 મે, 2019 : ધ એનર્જી એન્દ્ડ રરિોિસ ઇન્સન્દ્સ્ટટયટુ (ટેરી) અને યએુિ સ્સ્િત કેડમિ જૂિ 
સરુત, ગરુ્જરાતમાાં આજે રજૂ કરે છે, ઇન્ન્દ્ડયન િોલાર માકેરટિંગ એગ્રીગેશન ફોર રૂફટોપ (આઇ-
સ્માટસ) પ્રોગ્રામ. જેને નવી તિા રરન્દ્યએુબલ ઉર્જસ માંત્રાલય તિા ડયટુ્િચ ગેિેલસ્ચાફ્ટ ફુર 
ઇન્દ્ટરનેશનલે ઝુિામ્મેનારેબેઇટ (જીઆઇઝેડ) જીએમબીએચની માાંગ એકત્રીકરણ કાયસક્રમ ઇન્દ્ડો-
ર્જમસન િૌર ઉર્જસ ભાગીદારીનો ર્જ એક રહસ્િો છે અને ભારતમાાં તે રૂફટોપ િોલાર માકેટને વેગ 
આપવાનો હતે ુ ધરાવે છે. અત્યાર સધુીમાાં ભારતે 2022 સધુીમાાં 40 ગીગા વોટના રૂફટોપ 
િોલારના લક્ષયાાંકની િામ ેફક્ત 3.85 ગીગા વોટનો લક્ષયાાંક હાાંસિલ કરી શક્યા છીએ. 
 

અભભનવ જૈન, િલાહકાર, ગેઈઝ કહ ેછે, “જીઆઇઝેડએ એક અમલી બનવામાાં આવેલો ઇન્દ્ડો-
ર્જમસન ઉર્જસ પ્રોગ્રામ (આઇજીઇએન) છે, ર્જમસન ફેડરલ સમસનસ્રી ફોર ઇકોનોસમક્િ કોપોરેશન અને 
ડેવલોપમેન્દ્ટ (બીએમઝેડ)ના વતી ચાલી રહ્યો છે. જીઆઇઝેડ એ હવે, રૂફટોપ િોલાર સિસ્ટમ 
માટેની માાંગના િાંયોર્જનને િપોટસ  કરે છે, જેની િાિે, તેનો હતે ુ પિાંદગી કરવામાાં આવેલા 
રાજ્યોમાાં પ્રોજેક્ટની સ્િાપના કરવાની ક્ષમતા અને િાંખ્યા બે ગણી કરવાનો છે.” 
 

રૂફટોપ િોલારના પ્રોત્િાહનિી નવી નોકરી ઉભી િશે, તેનાિી આસિિક, િામાજર્જક અન ે
પયાસવરણના સવકાિમાાં ઘણો ફાયદો િિે. આઇ-સ્માટસનો અમલીકરણ ગરુ્જરાત, ઉત્તરાખાંડ, 
રહમાચલ પ્રદેશ અને ર્જમ્મ ુતિા કાશ્મીર જેવા રાજ્યોની િાિોિાિ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દમણ 
અને રદવ તિા દાદરા અને નગર હવેલીમાાં િશે. 
 

પૌલ ફેઇિ, કેડમિ સિદ્ાાંત અને પ્રોગ્રામ ટીમ ભલડર, નોંધે છે, “આ પ્રોજેક્ટ એ ભારત, ર્જમસની 
અને યનુાઇટેડ સ્ટેટ્િના વહચેણી અને િાંયોજીત િફળ પ્રોગ્રામની નીસત અને પાઠની એક 
અદ્દભતુ તક આપે છે. િોલાર માકેટ સવકાિ અને માાંગ એકત્રીકરણમાાં અમારી ટીમના વણસવેલા 
અનભુવના લાભ દ્વારા અમે ભારતીય રાજ્યો, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ અને શહરેોમાાં િોલાર માકેટ 
તિા િોલારની સ્િાપનાના દરોમાાં સધુારો કરીને તેને િપોટસ  કરવા માટે અત્યાંત ઉત્િારહત છે.” 
 

ડો. અસિની કુમાર, સિસનયર રડરેક્ટર ઓફ રરન્દ્યએુબલ એનર્જી ટેકનોલોજીિ રડસવઝન, ટેરી 
ખાતે, કહ ેછે, “યએુિમાાં િોલારીિ કેમ્પેઇનમાાં કેડમિની િાિે રૂફટોપ િોલાર સિસ્ટમમાાં િાંયકુ્ત 



 

રીતે વેલ્ય ુચેઇનમાાં કરવામાાં આવેલા િફળ િાંયોર્જન કામગીરીનો ટેરીનો અનભુવ લક્ષયાાંરકત 
રાજ્યના માકેટમાાં િોલાર રૂફટોપને સધુારવામાાં મદદ કરશે. 
 

આ પ્રોગ્રામનો હતે,ુ 4 રાજ્યોમાાં રૂફટોપ િોલાર ક્ષમતાની 1000 મેગા વોટની માગને એકત્રીત 
કરીને પરૂો કરવાનો છે. ભારતના અન્દ્ય શહરેોમાાં આ ઉપરાાંત, આઇ-સ્માટસ , સરુતમાાં સરુત 
મ્યસુનસિપલ કોપોરેશન (એિએમિી)ના િહકારિી અમલી બનશે. એિએમિીના પ્રયત્ન 
શહરેમાાં સ્િાસનક ગ્રાહકોમાાં 35 મેગાવોટિી પણ વધ ુ રૂફટોપ િોલાર સિસ્ટમ સ્િાપવા માટે 
પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. નવા પ્રોગ્રામ હઠેળ, આ પ્રવસૃતમાાં ઘરેલુાં અને રહણેાાંક કે્ષત્ર બાંનેના નવા 
ગ્રાહકોને લક્ષયાાંરકત કરવાનો છે. 
 

આઇ-સ્માટસની ટીમ તેના લક્ષયાાંક તરફ કામ કરે છે, જેનાિી તે િોલાર માકેટમાાં સવકાિના 
અડચણને દૂર કરે છે અને સ્િનમાાં વધારો કરવાની િાિોિાિ રહણેાાંક, િરકાર અને કોમસશિયલ 
તિા ઔદ્યોભગક (િી એન્દ્ડ આઇ) ક્ષેત્રમાાં િોલારના સ્સ્વકારને િરળ બનાવવાનો છે. આ 
લક્ષયાાંકની પ્રાન્સતત રડઝીટલ/િોસશયલ કેમ્પેઇન દ્વારા પ્રાતત કરવાનો છે. 
 

આઇ-સ્માટસન ુાં સિિંગલ સવન્દ્ડો http://ismartsolar.in/ રિ ધરાવતા ગ્રાહકોને રૂફટોપ િોલાર સ્િાપવા 
માટેની ઓનલાઈન સવનાંતીની િબસમશન પહલેા િાંબાંસધત મારહતી િમર્જવામાાં મદદ કરે છે. આ 
તલેટફોમસ િોલાર ડવેલોપિસ અને ગ્રાહકોને ર્જોડવામાાં મદદ કરે છે, સ્િાપનાની પ્રરક્રયાને િરળ બનાવે છે 
અને લક્ષયાાંરકત િામાન્દ્ય ર્જનતામાાં પહોંચીને ર્જગતૃતા વધારવામાાં મદદ કરે છે. 
 

જુદા-જુદા સ્િળોએ પહોંચવાના પ્રયત્ન, ટીમ દ્વારા મોટા શહરેોમાાં ર્જગતૃતા પ્રવસૃતને હાિ ધરવી 
તેની શરૂઆતની િાિે. આ શહરે-સ્તરના કેમ્પેઇનમાાં આ પ્રોજેક્ટ ટીમની િાિે વોલાંટીયર તરીકે 
કોલેર્જના ઉત્િારહત સવદ્યાિીઓનો પણ િમાવેશ િાય છે. જેને “િોલાર સમત્ર”, કહવેાય છે, આ 
વોલાંટીયર આઇ-સ્માટસ  ટીમ દ્વારા તાભલમ આપવામાાં આવશે, જેના લીધે તેઓ ઘરે-ઘરે પહોંચે 
અને સ્િાસનક રહવેાિીઓને રૂફટોપ િોલાર પેનલ સ્િાપવા માટે સવનાંતી કરે છે. 
 

ટેરીની પાિે રૂફટોપ િોલારની એકત્રીત માાંગને પરૂી કરતા હોય તેવા ગરુ્જરાત સરુતમાાં 
6000િી વધ ુવ્યસ્ક્તગત ઘરો છે અને તેમાાંિી દ્વારકા, નવી રદલ્હીમાાં 100 આરડબલ્યએુ છે, જે 
િાંયકુ્ત રીતે 70 મેગાવોટ રૂફટોપ િોલાર ક્ષમતાની કુલ સ્િાપના કરે છે. 
 
About TERI 
The Energy and Resources Institute (TERI) is an independent, multi-dimensional 
organization, with capabilities in research, policy, consultancy,and implementation. It 
has pioneered conversations and action in the energy, environment, climate change, 
and sustainability space for over four decades. 
 
The institute's research and research-based solutions have had a transformative 
impact on industry and communities. Headquartered in New Delhi, it has regional 
centres and campuses in Gurugram, Bengaluru, Guwahati, Mumbai, Panaji, and 

http://ismartsolar.in/


 

Nainital, supported by a multidisciplinary team of scientists, sociologists, economists 
and engineers, and state-of-the-art infrastructure. 
 
About CADMUS 
 
Cadmus is an employee-owned consultancy committed to addressing complex 
challenges by applying diverse skills and experiences in a highly collaborative 
environment. Cadmus brings the technical expertise and additional bandwidth 
required to help government and private-sector clients successfully navigate the 
complexities of solar PPA projects and make informed business decisions about 
renewable energy investments. 
 
Founded in 1983, it leverages exceptional expertise across a staff of more than 400 
professionals in the physical and life sciences, engineering, social sciences, strategic 
communication, architecture and design, law, policy analysis, and the liberal arts 
who provide an array of research and analytical services in the United States and 
abroad. 
 
For further details, please contact: 
 
TERI: 
Arpo Mukherjee, Associate Fellow, M: 9650359969, E: arpo.mukherjee@teri.res.in 
Anand Upadhyay, Fellow, M: 9811914995, E: anand.upadhyay@teri.res.in 
Aastha Manocha, TERI, M: 8447049011, E: aastha.manocha@teri.res.in 
 
Edelman: 
Rakhi Aurora, Edelman, M: 9599067185 E: rakhi.aurora@edelman.com 
 
 
CADMUS: 
Ryan Cook, Senior Associate, ryan.cook@cadmusgroup.com 
Will Sloan, Analyst, william.sloan@cadmusgroup.com 
 
GIZ: 
Abhinav Jain, Advisor, abhinav.jain@giz.de 
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