સ્થાનિક અિે બિઝિેસ ગ્રાહકો માટે સરળ રૂફટોપ સોલાર

સ્થાપિા માટે ટેરી અિે કેડમસ રજૂ કરે છે , પ્રોજેક્ટ આઇ-સ્માટટ
આ પહેલનો હેત ુ, ચાર રાજ્યમાાં અને બે કેન્દ્રશાસિત પ્રદે શમાાં 1000
મેગાવોટની રૂફટોપ િોલાર સિસ્ટમની કુલ માાંગને પહોંચવાનો છે

સરુ ત 21 મે, 2019 : ધ એનર્જી એન્દ્ડ રરિોિસ ઇન્સન્દ્સ્ટટયુટ (ટેરી) અને યુએિ સ્સ્િત કેડમિ જૂિ
સુરત, ગુર્જરાતમાાં આજે રજૂ કરે છે , ઇન્ન્દ્ડયન િોલાર માકે રટિંગ એગ્રીગેશન ફોર રૂફટોપ (આઇુ બલ ઉર્જસ માંત્રાલય તિા ડયુટ્િચ ગેિેલસ્ચાફ્ટ ફુર
સ્માટસ ) પ્રોગ્રામ. જેને નવી તિા રરન્દ્યએ
ઇન્દ્ટરનેશનલે ઝુિામ્મેનારે બેઇટ (જીઆઇઝેડ) જીએમબીએચની માાંગ એકત્રીકરણ કાયસક્રમ ઇન્દ્ડોર્જમસન િૌર ઉર્જસ ભાગીદારીનો ર્જ એક રહસ્િો છે અને ભારતમાાં તે રૂફટોપ િોલાર માકે ટને વેગ

આપવાનો હેત ુ ધરાવે છે . અત્યાર સુધીમાાં ભારતે 2022 સુધીમાાં 40 ગીગા વોટના રૂફટોપ
િોલારના લક્ષયાાંકની િામે ફક્ત 3.85 ગીગા વોટનો લક્ષયાાંક હાાંસિલ કરી શક્યા છીએ.

અભભનવ જૈન, િલાહકાર, ગેઈઝ કહે છે , “જીઆઇઝેડએ એક અમલી બનવામાાં આવેલો ઇન્દ્ડોર્જમસન ઉર્જસ પ્રોગ્રામ (આઇજીઇએન) છે , ર્જમસન ફેડરલ સમસનસ્રી ફોર ઇકોનોસમક્િ કોપોરે શન અને

ડેવલોપમેન્દ્ટ (બીએમઝેડ)ના વતી ચાલી રહ્યો છે . જીઆઇઝેડ એ હવે, રૂફટોપ િોલાર સિસ્ટમ
માટેની માાંગના િાંયોર્જનને િપોટસ કરે છે , જેની િાિે, તેનો હેત ુ પિાંદગી કરવામાાં આવેલા
રાજ્યોમાાં પ્રોજેક્ટની સ્િાપના કરવાની ક્ષમતા અને િાંખ્યા બે ગણી કરવાનો છે .”

રૂફટોપ િોલારના પ્રોત્િાહનિી નવી નોકરી ઉભી િશે, તેનાિી આસિિક, િામાજર્જક અને

પયાસવરણના સવકાિમાાં ઘણો ફાયદો િિે. આઇ-સ્માટસ નો અમલીકરણ ગુર્જરાત, ઉત્તરાખાંડ,
રહમાચલ પ્રદે શ અને ર્જમ્મુ તિા કાશ્મીર જેવા રાજ્યોની િાિોિાિ કેન્દ્રશાસિત પ્રદે શ 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 યુનાઇટેડ સ્ટેટ્િના વહેચણી અને િાંયોજીત િફળ પ્રોગ્રામની નીસત અને પાઠની એક

અદ્દભુત તક આપે છે . િોલાર માકે ટ સવકાિ અને માાંગ એકત્રીકરણમાાં અમારી ટીમના વણસવેલા

અનુભવના લાભ દ્વારા અમે ભારતીય રાજ્યો, કેન્દ્રશાસિત પ્રદે શ અને શહેરોમાાં િોલાર માકે ટ
તિા િોલારની સ્િાપનાના દરોમાાં સુધારો કરીને તેને િપોટસ કરવા માટે અત્યાંત ઉત્િારહત છે .”

ુ બલ એનર્જી ટે કનોલોજીિ રડસવઝન, ટે રી
ડો. અસિની કુમાર, સિસનયર રડરે ક્ટર ઓફ રરન્દ્યએ

ખાતે, કહે છે , “યુએિમાાં િોલારીિ કેમ્પેઇનમાાં કેડમિની િાિે રૂફટોપ િોલાર સિસ્ટમમાાં િાંયક્ુ ત

રીતે વેલ્યુ ચેઇનમાાં કરવામાાં આવેલા િફળ િાંયોર્જન કામગીરીનો ટે રીનો અનુભવ લક્ષયાાંરકત
રાજ્યના માકે ટમાાં િોલાર રૂફટોપને સુધારવામાાં મદદ કરશે.

આ પ્રોગ્રામનો હેત,ુ 4 રાજ્યોમાાં રૂફટોપ િોલાર ક્ષમતાની 1000 મેગા વોટની માગને એકત્રીત
કરીને પ ૂરો કરવાનો છે . ભારતના અન્દ્ય શહેરોમાાં આ ઉપરાાંત, આઇ-સ્માટસ , સુરતમાાં સુરત

મ્યુસનસિપલ કોપોરે શન (એિએમિી)ના િહકારિી અમલી બનશે. એિએમિીના પ્રયત્ન
શહેરમાાં સ્િાસનક ગ્રાહકોમાાં 35 મેગાવોટિી પણ વધુ રૂફટોપ િોલાર સિસ્ટમ સ્િાપવા માટે

પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે . નવા પ્રોગ્રામ હેઠળ, આ પ્રવ ૃસતમાાં ઘરે લ ુાં અને રહેણાાંક ક્ષેત્ર બાંનેના નવા
ગ્રાહકોને લક્ષયાાંરકત કરવાનો છે .
આઇ-સ્માટસ ની ટીમ તેના લક્ષયાાંક તરફ કામ કરે છે , જેનાિી તે િોલાર માકે ટમાાં સવકાિના

અડચણને દૂ ર કરે છે અને સ્િનમાાં વધારો કરવાની િાિોિાિ રહેણાાંક, િરકાર અને કોમસશિયલ
તિા ઔદ્યોભગક (િી એન્દ્ડ આઇ) ક્ષેત્રમાાં િોલારના સ્સ્વકારને િરળ બનાવવાનો છે . આ
લક્ષયાાંકની પ્રાન્સતત રડઝીટલ/િોસશયલ કેમ્પેઇન દ્વારા પ્રાતત કરવાનો છે .

આઇ-સ્માટસ ન ુાં સિિંગલ સવન્દ્ડો http://ismartsolar.in/ રિ ધરાવતા ગ્રાહકોને રૂફટોપ િોલાર સ્િાપવા
માટેની ઓનલાઈન સવનાંતીની િબસમશન પહેલા િાંબસાં ધત મારહતી િમર્જવામાાં મદદ કરે છે . આ
તલેટફોમસ િોલાર ડેવલોપિસ અને ગ્રાહકોને ર્જોડવામાાં મદદ કરે છે , સ્િાપનાની પ્રરક્રયાને િરળ બનાવે છે
અને લક્ષયાાંરકત િામાન્દ્ય ર્જનતામાાં પહોંચીને ર્જગૃતતા વધારવામાાં મદદ કરે છે .

જુદા-જુદા સ્િળોએ પહોંચવાના પ્રયત્ન, ટીમ દ્વારા મોટા શહેરોમાાં ર્જગૃતતા પ્રવ ૃસતને હાિ ધરવી
તેની શરૂઆતની િાિે. આ શહેર-સ્તરના કેમ્પેઇનમાાં આ પ્રોજેક્ટ ટીમની િાિે વોલાંટીયર તરીકે

કોલેર્જના ઉત્િારહત સવદ્યાિીઓનો પણ િમાવેશ િાય છે . જેને “િોલાર સમત્ર”, કહેવાય છે , આ
વોલાંટીયર આઇ-સ્માટસ ટીમ દ્વારા તાભલમ આપવામાાં આવશે, જેના લીધે તેઓ ઘરે -ઘરે પહોંચે
અને સ્િાસનક રહેવાિીઓને રૂફટોપ િોલાર પેનલ સ્િાપવા માટે સવનાંતી કરે છે .

ટેરીની પાિે રૂફટોપ િોલારની એકત્રીત માાંગને પ ૂરી કરતા હોય તેવા ગુર્જરાત સુરતમાાં
6000િી વધુ વ્યસ્ક્તગત ઘરો છે અને તેમાાંિી દ્વારકા, નવી રદલ્હીમાાં 100 આરડબલ્યુએ છે , જે
િાંયક્ુ ત રીતે 70 મેગાવોટ રૂફટોપ િોલાર ક્ષમતાની કુલ સ્િાપના કરે છે .
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