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“ഫവഭളഭര്ട്ാ ണക്റ്റ്”ാ
ശംഖലഭബന്ധ്താവൗരവസദ്യുതാെ്ലയങ്ങൾാസഴ്യുള്ളാസ്ഫ ന്ദ്രീകൃതാ
വസദ്യുഫതഭത്പഭദ്യെംാ(2016-17)
പര്പത്രംാെമ്പര്ട്:ാ6036/SCRP/ANERT/2016-17ാതീയത്ാ1.12.2016

പദ്ധത്ലക്ഷ്യംാ
2
്ഫലഭസഭട്ാ മുതല്ാ 100ാ
്ഫലഭസഭട്ാ സനര വസദ്യുഫതഭത്പഭദ്യൊ ഫേഷ്യുള്ളാ ഫെല്ൂരാ
വൗരവസദ്യുഫതഭത്പഭദ്യൊ െ്ലയങ്ങൾ, വികാ ഒരുാ വവറ്റ്ല്ാ പരെഭസധ്ാ 100ാ ്ഫലഭസഭട്ാ ഫേഷ്ാ സനരാ െഭത്രംാ
എന്നാ പര്ധ്ക്കുള്ള്ല്, വികാ ഫ രളത്ത്ല്ാ എസ്നെയുമുള്ളാ തത്പരരഭയാ ഗുണഫ ഭക്തഭക്കൾക്ക്ാ സ്ഥഭപ്ച്ച്ാ
െല്ു യുംാ ഫ ന്ദ്രാ –ാ വംസ്ഥഭെവര്ട്ക്കഭരു ൾാ അനുസദ്യ്ക്കുന്നാ ധെവഹഭയംാ അസാ ല ്ക്കുന്നാ മുറയ്ക്ക്ാ
ഗുണഫ ഭക്തഭക്കൾക്ക്ാല യെഭക്കു യുെഭണ്ാപദ്ധത്യുനൊഉഫേേയം.ാ

പദ്ധത്ാസ്േദ്യഭംേങ്ങൾാ
1.

2.

വസദ്യുതെ്ലയംാല യെഭക്കുന്നത്നുള്ളാചുരുങ്ങ്യാഅെ്സ്ഥഭെഭസേയങ്ങളംാെറ്റ്ാനപഭതുാസ്സരങ്ങളം
a. ഒരുാ ്ഫലഭസഭട്ാ ഫേഷ്യുള്ളാ വൗരവസദ്യുഫതഭത്പഭദ്യെെ്ലയത്ത്നൊ വൗരപഭെല്ാ
െ്രാ സ്ഥഭപ്ക്കുന്നത്െ്ാ ുറഞ്ഞത്ാ 10ാ ചതുരശ്രെീറ്റര്ട്ാ സ്സ്തൃത്യ്ല്ാ െ്ഴല്രഹ്താ
ഫെല്ൂരാല യെഭയ്ര്ക്കണം
b. ഈാ പദ്ധത്യ്ല്ാ സ്ഥഭപ്ക്കുന്നാ വസദ്യുഫതഭത്പഭദ്യൊ െ്ലയങ്ങൾാ ബഭറ്ററ്ാ
ബഭക്കപ്പ്ല്ലഭനത, വികാ വസദ്യുതശംഖലഭബന്ധ്തെഭയ്ാ ാ പ്രസര്ട്ത്ത്ക്കുന്നസയഭയ്ര്ക്കും.ാ
ഉത്പഭദ്യ്പ്പ്ക്കുന്നാ വസദ്യുത്ാ ഗുണഫ ഭക്തഭസ്െ്ാ ഫെര്ട്ാ ഉപഫയഭഗ്ക്കു യുംാ
അധ് മുള്ളത്ാ ഒരുാ നെറ്റ്ാ െീറ്ററ്ംഗ്ാ നവൗ രയമുള്ളാ എെര്ട്ജ്ാ െീറ്റര്ട്ാ സഴ്ാ സ്തരണാ
വലവൻവ്യുനൊവസദ്യുത്സ്തരണാശംഖലയ്ഫലക്ക്ാ െല്ു യുംാനചയഭവുന്നതഭണ്.ാ
സ്തരണശംഖലയ്ല്ാവസദ്യുത്ാഇല്ലഭത്തഫപ്പഭൾാവസദ്യുഫതഭത്പഭദ്യെഫെഭാസ്തരണഫെഭാ
ഉണ്ടഭവു യ്ല്ല.ാ
ഉത്പഭദ്യ്പ്പ്ക്കനപ്പടുന്നാ
വസദ്യുത്യുനൊ
അളസ്, വികാ
ല യെഭയാ
വൗരസ് ്രണം, വികാ സ്ഥഭപ്ച്ച്ട്ടുള്ളാ െ്ലയത്ത്നൊ വസദ്യുഫതഭത്പഭദ്യൊ ഫേഷ്, വികാ
സ്തരണശംഖലയ്നലാ വസദ്യുത്പ്രസഭഹംാ എന്നീാ ഘെ ങ്ങനളാ ആശ്രയ്ച്ച്ര്ക്കും.ാ
സ്തരണവലവൻവ്യുനൊ വസദ്യുത്സ്തരണശംഖലയ്ല്ാ െ്ശ്ച്താ ഫസഭൾടതയ് ംാ
ആവൃത്ത്യ് മുള്ളാ വസദ്യുത്പ്രസഭഹംാ ഉള്ളഫപ്പഭൾാ െഭത്രഫൊ അതുെഭയ്ാ ബന്ധ്പ്പ്ച്ച്ട്ടുള്ളാ
വൗരവസദ്യുഫതഭത്പഭദ്യെെ്ലയത്ത്ല്ാാവസദ്യുഫതഭത്പഭദ്യെംാെെക്കു യുള്ളൂ.ാ[വ്ംഗ്ൾാ
ഫ വ്ാ വസദ്യുത്സ്തരണശംഖലയ്ല്ാആസേയെഭയാഫസഭൾടതാ184VACാമുതല്ാ253VACാ
സനരയുംാ ത്രീഫ വ്ാ വസദ്യുത്സ്തരണശംഖലയ്ല്ാ ആസേയെഭയാ ഫസഭൾടതാ 332VACാ
മുതല്ാ 456ാ VACാ സനരയുംാ ആണ്. 47.5ാ Hz-നുംാ 50.5ാ Hz-നുംാ ഇെക്കുള്ളാ ആവൃത്ത്യഭണ്ാ
സുഗെെഭയാപ്രസര്ട്ത്തെത്ത്െ്ാശംഖലയ്ല്ാഉണ്ടഭയ്ര്ഫക്കണ്ടത്.
c. ഒരുാ
്ഫലഭസഭട്ാ ാ ഫേഷ്യുള്ളാ വൗരെ്ലയപ്രത്ഷ്ടഭപെത്ത്ല്ാ െ്ന്നംാ െല്ലാ
സൂരയപ്ര ഭേമുള്ളാ ഒരുാ ദ്യ്സവംാ േരഭേര്ാ െഭ ാ യൂണ്റ്റ്ാ വസദ്യുത്ാ ഉത്പഭദ്യ്പ്പ്ക്കനപ്പടും.ാ
എന്നഭല്ാ വൗരസ് ്രണത്ത്നൊ തീവ്രതയ്ക്കംാ ഗ്ര്ഡ്നൊ ല യതയ്ക്കംാ അനുസൃതെഭയ്ാ
വസദ്യുഫതഭത്പഭദ്യെത്ത്ല്ാസയതയഭവംാഉണ്ടഭ ഭം.ാാ
d. പദ്ധത്െ്ബന്ധെ ള് ംാ ഫയഭഗയതഭെഭെദ്യണ്ഡങ്ങള് ംാ ആസേയഭനുവരണെഭയാ
െഭറ്റങ്ങൾാ
സരുത്തുസഭൻാ
അനെര്ട്ട്നുംാ
ബന്ധനപ്പടാ
വര്ട്ക്കഭരു ൾക്കുംാ
അധ് ഭരമുണ്ടഭയ്ര്ക്കുന്നതഭണ്.
ഉപ രണവംസ്ധഭൊസ്ല, വികാവബ്സ്ഡ്/ാെറ്റ്ാവഭമ്പത്ത് ാവഹഭയങ്ങൾാ
a. വൗരവസദ്യുഫതഭത്പഭദ്യൊ ഉപ രണവംസ്ധഭെത്ത്നൊ ഏ ഫദ്യേസ്ലാ ഒരുാ
്ഫലഭസഭട്െ്ാ 0.75ാ ലക്ഷ്ംാ രൂപയഭണ്.ാ തഭത്പരയപത്രത്ത്ലൂനൊ (Expressionാ ofാ Interest)ാ
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b.

c.

d.
e.
3.

വംരം ര്ല്ാ െ്ന്ന്ാ ല ്ക്കുന്നാ സ്ലെ്ലസഭരെനുവര്ച്ച്ാ ഇത്ല്ാ ാ െഭറ്റമുണ്ടഭ ഭം.ാ
വസദ്യുത്ാസ്തരണാശംഖലയ്ല്ാബന്ധ്പ്പ്ക്കുന്നത്നുാസ്തരണവലവൻവ്ാചുെത്തുന്നാ
ചഭര്ട്ജ്ജു ളംാ ീസു ളംാഈാസ്ലാെ്ര്ട്ണയത്ത്ല്ാഉൾനപ്പടുന്ന്ല്ല.ാ
ഒരുാ ്ഫലഭസഭട്െ്ാ 7, വിക200ാ രൂപയഭണ്ാ വംസ്ഥഭൊ വര്ട്ക്കഭര്ട്ാ ധെവഹഭയം.ാ ഒരുാ
്ഫലഭസഭട്െ്ാ ാ പരെഭസധ്ാ 22, വിക500ാ രൂപാ അഥസഭാ ഉപ രണവംസ്ധഭെസ്ലയുനൊ 30%ാ
(ഏതഭഫണഭാ ുറസ്ാ അത് )ാ ആണ്ാ ഫ ന്ദ്രവര്ട്ക്കഭര്ട്ാ ധെവഹഭയെഭയ്ാ ല ്ക്കു .ാ
[ഉപ രണവംസ്ധഭെസ്ല, വികാ െസീൊ െസീ രണീയാ ഊര്ട്ജാ െ്ഭലയംാ (MNRE)ാ
െ്ശ്ചയ്ച്ചാനബഞ്്ാെഭര്ട്ക്ക്ാസ്ലയ് ംാുറസഭനണങ്ക്ല്ാസ്ലയുനൊ30%ാെഭത്രം].ാ
സീടു ൾക്കുാ പുറഫൊ സ്ദ്യയഭ യഭവസ്ഥഭപെങ്ങൾ, ആഫരഭഗയാ ഫെഖലഭസ്ഥഭപെങ്ങൾ,
വഭമൂഹയഫവസൊ
സ്ഥഭപെങ്ങളഭയാ
ന യര്ട്ഫഹഭമു ൾ,
അെഭഥഭലയങ്ങൾ,
വൃദ്ധജെപര്പഭലെഫ ന്ദ്രങ്ങൾ, പര്േീലെഫ ന്ദ്രങ്ങൾാ തുെങ്ങ്ാ നവഭവവറ്റീവ്ാ
രജ്സ്റ്റഫറഷൻാ ആക്റ്റ്ാ അഥസഭാ ഇന്തയൻാ ട്രസ്റ്റ്ാ ആക്റ്റ്ാ പ്ര ഭരംാ രജ്സ്റ്റര്ട്ാ ാ നചയ്ത്ട്ടുള്ളാ
സ്ഥഭപെങ്ങൾക്കുംാ ഫ ന്ദ്രവര്ട്ക്കഭര്ട്ാ ധെവഹഭയംാ ല ്ക്കും.ാ എന്നഭല്ാ
മ്പെ്ാ
രജ്സ്റ്റഫറഷൻാ ആക്റ്റ്ാ പ്ര ഭരംാ രജ്സ്റ്റര്ട്ാ ാ നചയ്തുാ പ്രസര്ട്ത്ത്ക്കുന്നാ വവ ഭരയ-സഭണ്ജയ-ാ
സയസവഭയാസ്ഥഭപെങ്ങൾക്ക്ാഫ ന്ദ്രവര്ട്ക്കഭര്ട്ാധെവഹഭയംാല ്ക്കുന്നതല്ല.
ആന ാ 5ാ നെഗഭസഭട്ാ പദ്ധത് ൾക്കഭണ്ാ ഇനക്കഭല്ലംാ വംസ്ഥഭെ-ഫ ന്ദ്രാ ധെവഹഭയംാ
ല യെഭക്കഭൻാലക്ഷ്യെ്ട്ട്ടുള്ളത്.
പദ്ധത് ൾക്ക്ാ രജ്സ്റ്റര്ട്െമ്പര്ട്ാ ല ്ക്കുന്നത്നൊ മുൻഗണെഭക്രെത്ത്ലഭണ്ാ ഫ ന്ദ്രവംസ്ഥഭൊവര്ട്ക്കഭര്ട്ാധെവഹഭയംാല യെഭക്കു .

അഫപക്ഷ്്ഫക്കണ്ടത്ാഎങ്ങനെ?
a. അഫപക്ഷ്ഭഫ ഭറംാഅനെര്ട്ട്നൊനസവബ്സറ്റ്ല്ാ(www.anert.gov.in)ാല യെഭക്ക്യ്ര്ക്കും.ാ
b. അഫപക്ഷ് ര്ട്ാ അഫതഭനെഭപ്പമുള്ളാ െ്ര്ട്ഫേേങ്ങൾാ പൂര്ട്ണെഭയ്ാ സഭയ്ു മനാ െെി്ലഭക്ക്ാ
ഫസണംാഅഫപക്ഷ്ഭഫ ഭറംാപൂര്പ്പ്ഫക്കണ്ടത്.
c. െ്ര്ട്േ്ഷ്ടാ അഫപക്ഷ്ഭഫ ഭറംാ േര്യഭയ്ാ പൂര്പ്പ്ച്ച്ാ അഫതഭനെഭപ്പംാ അഫപക്ഷ്ഭാ ീവഭയ്ാ
ഡയറക്ടര്ട്, വികാഅനെര്ട്ട്, വികാത്രുസെന്തപുരംാഎന്നാഫപര്ല്ാഎടുത്ത്ട്ടുള്ളാരണ്ടഭയ്രംാരൂപയുനൊ
ഡ്.ഡ്ഫയഭനെഭപ്പംാവെര്ട്പ്പ്ഫക്കണ്ടതഭണ്.
d. അഫപക്ഷ്ഫയഭനെഭപ്പംാ അഫപക്ഷ്ഭ ീവ്ാ, വികാ അഫപക്ഷ്്ക്കുന്നയഭളനൊ ആധഭര്ട്ാ ഭര്ട്ഡ്നൊ
പ ര്ട്പ്പ്, വികാ വൗരവസദ്യുഫതഭത്പഭദ്യൊ െ്ലയംാ സ്ഥഭപ്ക്കഭനുഫേേ്ക്കുന്നാ ന ട്െത്ത്നലാ
വെീപ ഭലത്തുള്ളാവസദ്യുത്ാബ്ല്ല്, വികാ വവന്തംസ്ലഭവംാഎഴുത്ാ5രൂപയുനൊതപഭല്ാസ്റ്റഭമ്പ്ാ
ഒട്ച്ചാ സര്ട്ാ എന്ന്സാ ഉണ്ടഭയ്ര്ക്കണം.ാ സ്ഥഭപെങ്ങൾക്ക്ാ ആധഭര്ട്ാ ഭര്ട്ഡ്നുാ പ രംാ
സ്ഥഭപൊഫെധഭസ് ൾാെല്ുന്നാഔഫദ്യയഭഗ് ാഅഫപക്ഷ്/ ത്ത്ാപര്ഗണ്ക്കുന്നതഭണ്.
e. പൂര്പ്പ്ച്ചാ അഫപക്ഷ് ൾ, വികാ അഫപക്ഷ്ഭാ
ീവ്ാ, വികാ െറ്റ്ാ അനുബന്ധാ ഫരഖ ൾാ
എന്ന്സഫയഭനെഭപ്പംാ ഡയറക്ടര്ട്, വികാ അനെര്ട്ട്, വികാ സ് ഭവ്ാ സൻാ പ്.ഓ., വികാ ത്രുസെന്തപുരം–ാ
695033ാ എന്നാ സ്ലഭവത്ത്ഫലക്ക്ാ തപഭല്ല്ാ അയക്കു ഫയഭാ ഫെര്നടത്ത്ക്കു ഫയഭാ
നചയഭവുന്നതഭണ്.
f. ഫെല്ാ സ്സര്ച്ചാ അനുബന്ധഫരഖ ളംാ
ീസുംാ ഇല്ലഭത്തഫതഭാ പൂര്ട്ണാ സ്സരങ്ങൾാ
െല് ഭത്തഫതഭാആയാഅഫപക്ഷ് ൾാഅവഭധുസഭക്കുന്നതഭണ്.
g. അനെര്ട്ട്നൊ ഭഗത്ത്ാ െ്ന്നള്ളാ സീഴ്ചയുണ്ടഭവുന്നാ വഭഹചരയത്ത്ല്ാ അല്ലഭനതാ െനറ്റഭരുാ
ഭരണസേഭ ംാഅഫപക്ഷ്ഭ ീവ്ാത്ര്ന ാെല്ുന്നതല്ല.
h. അഫപക്ഷ് ൾാ അനെര്ട്ട്ല്ാ ല ്ക്കുന്നത്നൊ മുൻഗണെഭക്രെത്ത്ല്ാ െഭത്രെഭയ്ര്ക്കുംാ
ഗുണഫ ഭക്തഭക്കനളാ നതരനഞ്ഞടുക്കുന്നത്.ാ ആസേയനെന്നാ ണ്ടഭല്ാ ജ്ല്ലാ ത്ര്ു മനള്ളാ
െഭര്ട്ജറ്റ്ാഏര്ട്നപ്പടുത്തുന്നതഭണ്.
i. അനെര്ട്ട്ല്ാഅഫപക്ഷ്ാല ്ക്കുന്നാമുറയ്ക്ക്ാ ഒരുാഅഫപക്ഷ്ഭെമ്പര്ട്ാ(AP.No.)ാഅനുസദ്യ്ക്കു യുംാ
അത്ാ വ പ്പറ്റ്ാ രവീതഭയ്ാ ഗുണഫ ഭക്തഭസ്നൊ അറ്യ്ക്കു യുംാ നചയ്യം.ാ
അഫപക്ഷ്ഫയഭനെഭപ്പംാ വെര്ട്പ്പ്ക്കുന്ന, വികാ വവന്തംസ്ലഭവംാ എഴുത്ാ സ്റ്റഭമ്പ്ാ ഒട്ച്ച സറ്ല്ാാ
ആണ്ാ ഈാ വ പ്പറ്റ്ാ രവീത്ാ അയു മനാ തര് .ാ അത്െഭല്ാ തപഭല്ാ തഭെവംാ
ഒഴ്സഭക്കഭെഭയ്ാ പ്രസ്തുതാ സറ്ല്ാ അഫപക്ഷ് ര്ട്ാ വവന്തംാ സ്ലഭവംാ സയക്തവും, വികാ
കൃതയവുെഭയ്ാ എഴുത്യ്ട്ടുണ്ടഭ ണം.ാ ല ്ക്കുന്നാ അഫപക്ഷ്ഭാ െമ്പര്ട്ാ െനറ്റഭരഭൾക്ക്ാ
വ െഭറ്റംാനചയ്യന്നത്ാഅനുസദ്യെീയെല്ല.
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രജ്സ്റ്റര്ട്ാനചഫയണ്ടത്ാഎങ്ങനെ?
a. അഫപക്ഷ്ഭെമ്പര്ട്ാ ല ്ു മനാ ഴ്ഞ്ഞഭല്ാ ഗുണഫ ഭക്തഭസ്, വികാ അനെര്ട്ട്ാ പ്രവ്ദ്ധീ ര്ക്കുന്നാ
എംപഭെല്ഡ്ാ ഏജൻവ് ളനൊ ല്സ്റ്റ്ല്ാ െ്ന്നംാ വൗരവസദ്യുഫതഭത്പഭദ്യെെ്ലയംാ
സ്ഥഭപ്ക്കഭനുള്ളാ ഏജൻവ്നയാ നതരഞ്ഞടുക്കണം.ാ പ്രസ്തുതാ എജൻവ്യുനൊ
വഭഫങ്കത് ാ വഹഭയഫത്തഭനൊ വൗരവസദ്യുഫതഭത്പഭദ്യെെ്ലയംാ സ്ഥഭപ്ക്കഭനുള്ളാ
സ്ഥലപര്ഫേഭധൊ െെത്ത്ാ വഭദ്ധയതഭാ റ്ഫപ്പഭര്ട്ട്ാ തയഭറഭക്കണം.ാ അഫപക്ഷ്ഭാ െമ്പര്ട്ാ
ല ്ു മനാ മുപ്പതുാ ദ്യ്സവത്ത്െ ംാ ഫെല്പ്പറഞ്ഞാ വഭദ്ധയതഭാ റ്ഫപ്പഭര്ട്ട്ടുംാ വസദ്യുത്ാ
സ്തരണശംഖലയ്ല്ാ
ബന്ധ്പ്പ്ക്കുന്നത്നുാ
സ്തരണവലവൻവ്യുനൊ
അനുെത്പത്രവുംാഅനെര്ട്ട്നൊഫ ന്ദ്രാ ഭരയഭലയത്ത്ല്ാവെര്ട്പ്പ്ച്ച്ര്ക്കണം.
b. വവറ്റ്നൊ വഭദ്ധയതഭാ സ്ലയ്രുത്തല്ാ പഠെംാ ഗുണഫ ഭക്തഭസ്നെയുംാ അസര്ട്ാ
നതരനഞ്ഞടുത്താഎജൻവ്യുനെയുംാെഭത്രംാഉത്തരസഭദ്യ്ത്തെഭയ്ര്ക്കും.ാവഭദ്ധയതഭപഠൊ
റ്ഫപ്പഭര്ട്ട്ടുംാ സ്തരണാ വലവൻവ്യുനൊ അനുെത്പത്രവുംാ ല ്ക്കുന്നാ മുറയ്ക്ക്ാ അനെര്ട്ട്, വികാ
ഗുണഫ ഭക്തഭസ്െ്ാരജ്ഫേഷൻാാെമ്പരുംാപദ്ധത്യുനൊഫേഷ്യുംാഅനുസദ്യ്ു മനാെല്ും.
c. രജ്ഫേഷൻാ െമ്പര്ട്ാ ല ്ു മനാ ഴ്ഞ്ഞഭല്ാ ഉെനൊ ഗുണഫ ഭക്തഭസ്, വികാ നതരനഞ്ഞടുത്താ
ഏജൻവ്ക്ക്ാ വൗരവസദ്യുഫതഭത്പഭദ്യെെ്ലയംാ സ്ഥഭപ്ക്കഭനുള്ളാ സര്ട്ക്ക്ാ ഓര്ട്ഡര്ട്ാ
െല്ഫ ണ്ടതുംാ െ്ലയത്ത്നൊ പ്രത്ഷ്ഠഭപെംാ രജ്ഫേഷൻാ െമ്പര്ട്ാ ല ്ച്ചതുാ മുതല്ക്കുള്ളാ
90ാദ്യ്സവത്ത്നുള്ള്ല്ാപൂര്ട്ത്തീ ര്ക്കു യുംാനചഫയണ്ടതഭണ്.
d. അനെര്ട്ട്ല്ാ െ്ന്ന്ാ രജ്ഫേഷൻ³ാ െമ്പര്ട്ാ ല ്ക്കഭനതഫയഭാ അനെര്ട്ട്ാ െ്ശ്ചയ്ച്ചാ
െ്ബന്ധെ ളംാ ാ വഭഫങ്കത് െഭെദ്യണ്ഡങ്ങളംാ പഭല്ക്കഭനതഫയഭാ സ്ഥഭപ്ക്കുന്നാ വൗരാ
വസദ്യുഫതഭത്പഭദ്യെെ്ലയങ്ങനളാവര്ട്ക്കഭര്ട്ാവബ്സ്ഡ് ൾക്ക്ാപര്ഗണ്ക്കുന്നതല്ല.

5.

പദ്ധത്ാഫേഷ്ാെ്ര്ട്ണയവുംാെ്ര്ട്സഹണെെപെ്ക്രെങ്ങളം
a. ഗുണഫ ഭക്തൃന ട്െത്ത്നൊ ഫെല്ൂരയ്ല്ാ ല യെഭയാ െ്ഴല്രഹ്തെഭയാ സ്ഥലസ്സ്തൃത്, വികാ
ഗുണഫ ഭക്തഭസ്നൊ ആസേയം, വികാ വസദ്യുത്ാ സ്തരണശംഖലയ്ല്ാ ബന്ധ്പ്പ്ക്കുന്നത്നുാ
സ്തരണാ വലവൻവ്ാ അനുസദ്യ്ക്കുന്നാ ഫേഷ്ാ എന്ന്സനയാ അെ്സ്ഥഭെെഭക്ക്യഭണ്ാ
സ്ഥഭപ്ക്കഭവുന്നാവൗരവസദ്യുഫതഭത്പഭദ്യെെ്ലയത്ത്നൊാഫേഷ്ാെ്ര്ട്ണയ്ക്കുന്നത്.ാഒരുാ
പ്രത്ഷഠഭപെത്ത്നൊ അനുസദ്യെീയെഭയാ ുറഞ്ഞാ ഫേഷ്ാ 2 ്ഫലഭസഭട്ടുംാ പരെഭസധ്ാ
ഉയര്ട്ന്നാ ഫേഷ്ാ 100ാ ്ഫലഭസഭട്ടുംാ ആണ്.ാ 2, വികാ 3ാ ്ഫലഭസഭട്ടുസനരാ ഫേഷ്യുള്ളാ െ്ലയങ്ങൾാ
വ്ംഗ്ൾാ ഫ വ് ംാ അത് ംാ കൂെ്യാ ഫേഷ്യുള്ളാ െ്ലയങ്ങൾാ ത്രീഫ വ് െഭണ്ാ
പ്രസര്ട്ത്ത്പ്പ്ഫക്കണ്ടത്.ാ സ്തരണവലവൻവ്ാ വ്ംഗ്ൾാ ഫ വ്ാ ണക്ഷ്ൻാ െഭത്രംാ
െല് ്യ്ട്ടുള്ളാ ഒരുാ ഗുണഫ ഭക്തഭസ്ാ 5ാ ്ഫലഭസഭഫടഭാ അത് ംാ ഉയര്ട്ന്നാ ഫേഷ്യുള്ളഫതഭാ
ആയാ വൗരവസദ്യുഫതഭത്പഭദ്യെെ്ലയംാ സ്ഥഭപ്ക്കഭൻ³ാ ആഗ്രഹ്ക്കുന്നനസങ്ക്ല്ാ പ്രസ്തുതാ
ണ്വൂെര്ട്ാ തനൊ
ണക്ഷ്ൻാ ത്രീഫ വ്ാ ആക്ക്ാ െഭറ്റ്യാ ഫേഷംാ െഭത്രനൊ
വസദ്യുഫതഭത്പഭദ്യെെ്ലയത്ത്െഭയ്ാഅഫപക്ഷ്്ക്കഭൻാപഭടുള്ളു.ാ
b. ല യെഭക്കഭവുന്നാവ്സ്റ്റംാഫ ഭണ് ്ഗഫറഷനു ൾാതഭനഴാപട് നപ്പടുത്തുന്ന.
ക്രൊ
ഫ ഭണ് ്ഗനറഷൻ
െമ്പര്ട്
1.
2 ്ഫലഭസഭട്ാാ
വ്ംഗ്ൾഫ വ്
2.
3 ്ഫലഭസഭട്ാാ
വ്ംഗ്ൾഫ വ്
3.
5 ്ഫലഭസഭട്ാ
ത്രീഫ വ്
4.
10 ്ഫലഭസഭട്ാ
ത്രീഫ വ്
5.
15 ്ഫലഭസഭട്ാ
ത്രീഫ വ്
6.
20 ്ഫലഭസഭട്ാ
ത്രീഫ വ്
7.
30 ്ഫലഭസഭട്ാ
ത്രീഫ വ്

വൗരഫെഭഡുൾാ
ഫേഷ്
2000ാWp
3000ാWp
5000 Wp
10000 Wp
15000 Wp
20000 Wp
30000 Wp

റ്െഭര്ട്ക്ക്
വ്ംഗ്ൾാഫ വ്ാ/ ത്രീഫ വ്ാ
ണക്ഷ്നുള്ളാഗുണഫ ഭക്തഭക്കൾക്ക്
വ്ംഗ്ൾാഫ വ്ാ/ ത്രീഫ വ്ാ
ണക്ഷ്നുള്ളാഗുണഫ ഭക്തഭക്കൾക്ക്
ത്രീഫ വ്ാ ണക്ഷ്നുള്ളാ
ഗുണഫ ഭക്തഭക്കൾക്ക്
ത്രീഫ വ്ാ ണക്ഷ്ൻാെഭത്രംാ
അനുസദ്യെീയംാ
ത്രീഫ വ്ാ ണക്ഷ്ൻാെഭത്രംാ
അനുസദ്യെീയംാ
ത്രീഫ വ്ാ ണക്ഷ്ൻാെഭത്രംാ
അനുസദ്യെീയംാ
ത്രീഫ വ്ാ ണക്ഷ്ൻാെഭത്രംാ
അനുസദ്യെീയംാ
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ഫ ഭണ് ്ഗനറഷൻ
െമ്പര്ട്
8.
40 ്ഫലഭസഭട്ാ
ത്രീഫ വ്
9.
50 ്ഫലഭസഭട്ാ
ത്രീഫ വ്
10.
60ാ ്ഫലഭസഭട്ാ
ത്രീഫ വ്
11.
70ാ ്ഫലഭസഭട്ാ
ത്രീഫ വ്
12.
80ാ ്ഫലഭസഭട്ാ
ത്രീഫ വ്
13.
90ാ ്ഫലഭസഭട്ാ
ത്രീഫ വ്
14.
100ാ ്ഫലഭസഭട്ാ
ത്രീഫ വ്

വൗരഫെഭഡുൾാ
ഫേഷ്
40000 Wp
50000 Wp
60000 Wp
70000 Wp
80000 Wp
90000 Wp
100000 Wp

റ്െഭര്ട്ക്ക്
ത്രീഫ വ്ാ ണക്ഷ്ൻാെഭത്രംാ
അനുസദ്യെീയംാ
ത്രീഫ വ്ാ ണക്ഷ്ൻാെഭത്രംാ
അനുസദ്യെീയംാ
ത്രീഫ വ്ാ ണക്ഷ്ൻാെഭത്രംാ
അനുസദ്യെീയംാ
ത്രീഫ വ്ാ ണക്ഷ്ൻാെഭത്രംാ
അനുസദ്യെീയംാ
ത്രീഫ വ്ാ ണക്ഷ്ൻാെഭത്രംാ
അനുസദ്യെീയംാ
ത്രീഫ വ്ാ ണക്ഷ്ൻാെഭത്രംാ
അനുസദ്യെീയംാ
ത്രീഫ വ്ാ ണക്ഷ്ൻാെഭത്രംാ
അനുസദ്യെീയംാ

5
്ഫലഭസഭട്നുാ മു ള്ല്ാ ഫേഷ്യുള്ളാ െ്ലയങ്ങൾക്ക്ാ തുലയാ ഫേഷ്യുള്ളാ PCUാ
ല യെഭക്കുന്നത്െ്ാ
ആസേയനെങ്ക്ല്ാ
സയതയസ്താ
ഫേഷ്യ് ള്ളാ
, വികPCU ളനൊ
ഫ ഭമ്പ്ഫെഷനു ൾാഉപഫയഭഗ്ക്കഭവുന്നതഭണ്.
c.
d.

e.

f.

g.
h.

i.

അംഗീകൃതവപ്ലയര്ട്െഭരുനെയുംാ
ഇൻറഫഗ്രറ്റര്ട്െഭരുനെയുംാ
ല്റ്റും ംാ
ഓഫരഭാ
ഫ ഭണ് ്ഗനറഷനുംാ അസര്ട്ാ ല യെഭക്കുന്നാ സ്ലയുംാ അനെര്ട്ട്ാ പ്രവ്ദ്ധീ ര്ക്കുന്നതഭണ്.ാ
ഇത്നൊ ഭലഭനുസൃതെഭയാപുതുക്ക ളംാഅനെര്ട്ട്നൊനസവബ്സറ്റ്ല്ാപ്രവ്ദ്ധീ ര്ക്കും.
അനെര്ട്ട്ാ പ്രവ്ദ്ധീ ര്ക്കുന്നാ അംഗീകൃതാ ല്സ്റ്റ്ല്ാ െ്ന്നംാ ഏനതഭരുാ ഏജൻവ്നയയുംാ
ഗുണഫ ഭക്തഭസ്െ്ാ
നതരഞ്ഞടുക്കഭവുന്നതഭണ്.ാ
അങ്ങനൊ
നതരനഞ്ഞടുക്കുന്നാ
എംപഭെല്ഡ്ാ
ഏജൻവ്ക്ക്ാ
ഗുണഫ ഭക്തഭസ്ാ
വൗരവസദ്യുതെ്ലയംാ
സ്ഥഭപ്ക്കുന്നത്നുള്ളാഉറപ്പഭയാസര്ട്ക്ക്ാഓര്ട്ഡര്ട്ാെല് ണം.ാ
ഉപഫ ഭക്തഭസ് ാ ത്രഞ്ഞടുത്താ ഏജൻവ്ക്ക്ാ വബ്സ്ഡ്ാ ഴ്ു മനള്ളാ തു ാ െഭത്രംാ െല് ്യഭല്ാ
െത്യഭും.ാഇതുൾനപ്പനൊ എല്ലഭാപണെ്െപഭടു ളംാപ്രസ്തുതാഎംപഭെല്ഡ്ാ ഏജൻവ്യുനൊ
ഫപര്ലഭണ്ാ (നചഫക്കഭാ ഡ്.ഡ്ഫയഭാ ആയ്ാ െഭത്രം)ാ ഗുണഫ ഭക്തഭസ്ാ െല്ഫ ണ്ടത്.ാ
എംപഭെല്ഡ് ാ ഏജൻവ്യുനൊ
ീഴ് ള്ളാ ഡീലര്ട്െഭരുനെഫയഭാ ജീസെക്കഭരുനെഫയഭാ
ഫപര്ഫലക്ക്ാപണംാെല് ഭൻാപഭെ്ല്ല.ാ
എംപഭെല്ഡ്ാ ഏജൻവ്ക്ക്ാ ഗുണഫ ഭക്തഭസ്ാ െല് ്യാ സര്ട്ക്ക്ാ ഓര്ട്ഡറ്നെയുംാ അസര്ട്ാ
െല് ്യാഇൻ-ഫസഭയ്വ്നെയും, വികാഅസരുെഭയ്ാഏര്ട്നപ്പട്ട്ടുള്ളാ രഭറ്നെയുംാാപ ര്ട്ു ൾാ
വൗരവസദ്യുതെ്ലയംാ സ്ഥഭപ്ച്ച്ാ പ്രസര്ട്ത്തെക്ഷ്െെഭക്ക്യത്നൊ റ്ഫപ്പഭര്ട്ട്ഫെഭനെഭപ്പംാ
അനെര്ട്ട്ല്ാ വെര്ട്പ്പ്ഫക്കണ്ടതഭണ്.ാ ഇസാ ല ്ച്ചത്നുാ ഫേഷംാ പ്രസ്തുതാ വൗരവസദ്യുതാ
െ്ലയംാ അനെര്ട്ട്ാ ഫെര്ട്ാ പര്ഫേഭധ്ച്ച്, വികാ െ്ബന്ധെ ൾ പഭല്ക്കനപ്പട്ട്ടുനണ്ടന്ന്ാ
ഉറപ്പഭക്ക്യാ ഫേഷഫൊ അര്ട്ഹെഭയാ വര്ട്ക്കഭര്ട്ാ ധെവഹഭയംാ ഗുണഫ ഭക്തഭസ്െ് ാ
അനുസദ്യ്ക്കു യുള്ളൂ.ാ
പ്രത്ഷ്ഠഭപെത്ത്നൊ
വഭഫങ്കത് പ്രെഭണങ്ങൾാ
MNREാ
യുനൊ
വഭഫങ്കത് ാ
െ്ര്ട്ഫദ്യേങ്ങൾക്കുംാCEAയുനൊെ്ലസ് ള്ളാെ്ബന്ധെ ൾക്കുംാഅനുസൃതെഭയ്ര്ക്കണം.
ഉത്പഭദ്യ്പ്പ്ക്കനപ്പടുന്നാ വൗരവസദ്യുത്ാ അളക്കുന്നത്നുള്ളാ എെര്ട്ജ്ാ െീറ്റം ംാ സ്തരണാ
ശംഖലയ്ഫലക്ക്ാ പ്രസഹ്പ്പ്ക്കുന്നതുംാ ശംഖലയ്ല്ാ െ്ന്ന്ാ ത്ര്ന ാ എടുത്ത്ാ
ഉപഫയഭഗ്ക്കുന്നതുെഭയാ വസദ്യുത്യുനൊ അളസ്ാ നണ്ടത്തുന്നത്നുള്ളാ നെറ്റ്ാ െീറ്ററ്ംഗ്ാ
വൗ രയമുള്ളാ എെര്ട്ജ്ാ െീറ്റം ംാ ഈാ െ്ലയങ്ങഫളഭനെഭപ്പംാ സ്ഥഭപ്ഫക്കണ്ടതുണ്ട്.ാ ഇസാ
സ്തരണാ വലവൻവ്യ്ല്ാ െ്ന്നംാ സ്ലന ഭടുത്ത്ാ സഭങ്ങ്ഫയഭ, വികാ ഗുണഫ ഭക്തഭസ്ാ
വവന്തെഭയ്ാ സഭങ്ങ്ാ സ്തരണാ വലവൻവ്യുനൊ അംഗീ ഭരമുള്ളാ ലഭബ്ല്ാ
പര്ഫേഭധ്പ്പ്ച്ച്ാഅംഗീ ഭരംാഫെെ്ഫയഭാസ്ഥഭപ്ക്കഭവുന്നതഭണ്.
െ്ലയംാ സ്തരണശംഖലയ്ല്ാ ബന്ധ്പ്പ്ക്കുന്നത്നുള്ളാ അഫപക്ഷ്ാ െല്ു , വികാ സ്തരണാ
വലവൻവ്യുനൊ അനുെത്ാ ല യെഭക്കു , വികാ എെര്ട്ജ്ാ െീറ്റം  ൾാ സഭങ്ങു ാ അഥസഭാ
പര്ഫേഭധൊ െെത്ത്ച്ച്ാ അംഗീ ഭരംാ ഫെടു ാ എന്ന്സനയഭനക്കാ ഗുണഫ ഭക്തഭസ്നൊ
ഉത്തരസഭദ്യ്ത്താ െഭയ്ര്ക്കും.ാ ഗുണഫ ഭക്തഭസ്ാ ഫ രളാ വംസ്ഥഭൊ വസദ്യുത്ാ ഫബഭര്ട്ഡ്ാ
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k.

6.

ല്െ്റ്റഡ്ാ (KSEBL)ാ അഥസഭാ െറ്റ്ാ ഏതുാ സ്തരണാ വലവൻവ്യഭഫണഭാ അസരുെഭയ്ാ
ബന്ധനപ്പടഭണ്ാഇത്ാനചഫയണ്ടത്.
വൗരവസദ്യുതെ്ലയംാ പ്രസര്ട്ത്തെക്ഷ്െെഭക്കുന്നത്െ്ാ മുൻപുള്ളാ പര്ഫേഭധെ ളംാ
സ്തരണശംഖലയ്ല്ാ ബന്ധ്പ്പ്ക്കുന്നതുംാ െ്ലയംാ സ്ഥഭപ്ക്കുന്നാ എംപഭെല്ഡ്ാ
ഏജൻവ്യുനൊചുെതലയഭയ്ര്ക്കും.
എല്ലഭാ എെര്ട്ജ്ാ െീറ്റം  ളംാ സ്തരണാ വലവൻവ്യുനൊ ജീസെക്കഭരഭയാ െീറ്റര്ട്ാ
റീഡര്ട്െഭര്ട്ക്ക്ാ എളപ്പത്ത്ല്ാ ഭണഭനുംാ റീഡ്ംഗ്ാ ുറ്നച്ചടുക്കഭനുംാ ാ ഴ്യുന്ന്െത്തഭ ണംാ
സ്ഥഭപ്ഫക്കണ്ടത്.

സഭറെ്യുംാഅറ്റുറ്റപ്പണ് ളം
a. വൗരവസദ്യുതെ്ലയംാ സ്ഥഭപ്ക്കുന്നാ എംപഭെല്ഡ്ാ ഏജൻവ്ാ പ്രസ്തുതാ െ്ലയത്ത്െ്ാ
സഭറെ്ാ ഉറപ്പഭക്കുന്നതഭണ്.ാ െ്ലയത്ത്െ്ാ നപഭതുസഭയ്ാ 5ാ സര്ട്ഷനത്താ വെഗ്രാ
സഭറെ്യഭണ്ാ ഉണ്ടഭവു .ാ വൗരഫെഭഡുള്െ്ാ അത്നൊ ഉയര്ട്ന്നാ വസദ്യുഫതഭത്പഭദ്യൊ
ഫേഷ്, വികാ 10സര്ട്ഷനത്താ പ്രസര്ട്ത്തെ ഭലംാ പൂര്ട്ത്ത്യഭക്കുഫമ്പഭൾാ 90%-ത്ത്ല്ാ
ുറയരുനതന്നംാ 25സര്ട്ഷനത്താ പ്രസര്ട്ത്തെ ഭലംാ പൂര്ട്ത്ത്യഭക്കുഫമ്പഭഴുംാ 80%ാ ഫേഷ്ാ
ഉണ്ടഭ ണനെന്നമുള്ളാനപര്ട്ഫ ഭെൻവ്ാസഭറെ്യുംാഉണ്ടഭയ്ര്ക്കും.
b. സ്ഥഭപ്ച്ചാ െ്ലയംാ ചുരുങ്ങ്യത്ാ 5ാ സര്ട്ഷഫത്തനക്കങ്ക് ംാ േര്യഭയ്ാ സൂക്ഷ്്ക്കു യുംാ
അറ്റുറ്റപ്പണ് ൾാ ആസേയഭനുവരണംാ െെത്ത്ാ ഉപഫയഭഗ്ക്കു യുംാ ഫസണം.ാ
അല്ലഭത്തപക്ഷ്ംാ ല ്ച്ചാ വബ്സ്ഡ്ാ ത്ര്ന ാ അെഫക്കണ്ടതഭയ്ാ സരുന്നതഭണ്.ാ
ഗുണഫ ഭക്തഭസ്ാ ഈാ െ്ബന്ധൊ അംഗീ ര്ക്കുന്നാ ഒരുാ ധഭരണഭപത്രംാ അനെര്ട്ട്െ്ാ
െല്ുന്നാ മുറയ്ക്ക്ാ െഭത്രെഭണ്ാ അസര്ട്ക്കുള്ളാ വര്ട്ക്കഭര്ട്ാ ധെവഹഭയംാ അനുസദ്യ്ു മനാ
െല്ു .
c. ഈാ പദ്ധത്യ്ല്ാ സ്ഥഭപ്ക്കുന്നാ വൗരവസദ്യുഫതഭത്പഭദ്യൊ െ്ലയങ്ങൾക്ക്ാ
ഗുണഫ ഭക്തഭസ്, വികാ MNRE-യ്ല്ാ െ്ഫന്നഭാ െഫറ്റനതങ്ക് ംാ വര്ട്ക്കഭര്ട്ാ അര്ട്ദ്ധവര്ട്ക്കഭര്ട്ാ
ഏജൻവ് ള്ല്ാ െ്ഫന്നഭാ െനറ്റഭരുാ തരത്ത് ള്ളാ വബ്സ്ഡ്യുംാ സഭങ്ങഭൻാ പഭെ്ല്ല.ാ
ഇങ്ങനൊഫസനറഭരുാഫരഭതി്ല്ാെ്ന്നംാവര്ട്ക്കഭര്ട്ാധെവഹഭയംാസഭങ്ങു യ്ല്ലാഎന്ന്ാ
സയക്തെഭക്കുന്നാ ധഭരണഭപത്രവുംാ ഗുണഫ ഭക്തഭസ്ാ പദ്ധത്ാ പൂര്ട്ത്തീ രണാ ഫരഖയ്ക്കംാ
വബ്സ്ഡ്ാനെയ്മ്നുംാഒപ്പംാഅനെര്ട്ട്െ്ാെല്ഫ ണ്ടതഭണ്.
d. സ്ഥഭപ്ച്ചാ വൗരവസദ്യുഫതഭത്പഭദ്യൊ െ്ലയത്ത്നൊ പ്രസര്ട്ത്തൊ ക്ഷ്െതയുനൊ
സ്സരങ്ങൾാ ഗുണഫ ഭക്തഭസ്ാ െ്ശ്ച്താ ഇെഫസള ള്ല്ാ അനെര്ട്ട്നൊ അറ്യ്ക്കു യുംാ
ആസേയമുള്ളഫപ്പഭൾാ പ്രസ്തുതാ െ്ലയംാ പര്ഫേഭധ്ക്കഭൻാ അനെര്ട്ട്നൊ അഥസഭാ MNREയുനൊഓ ീവര്ട്െഭനരാഅനുസദ്യ്ഫക്കണ്ടതുെഭണ്.

ഡയറക്ടര്ട്

“ഫവഭളഭര്ട്ാ ണക്റ്റ്”ാ
അനെര്ട്ട്, വികാസ
ടെലഫ
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ോക്സ്: 2329853, ഇടെയില്: director@anert.in, www.anert.gov.in
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1.

അഫേക്ഷിക്കുന്നയോളുടെ ഫേര്*

2.

േൂര്ണ്ണെോയ ഫെല്വിലോ, , േിന് ഫ
ഉള്പ്ടെടെ *

ോഡ്

PIN:

3.

ടെോബൈല് ഫ

4.

STD ഫ

5.

ഇ ടെയില് ഐഡി

6.

ഗുണഫ ോക്തൃവി ോഗ

7.

,വന്ത ആധോര്ണ്
ോര്ണ്ഡിടെ േ ര്ണ്െ് ഗുണഫ ോക്തോ്വ ,വയ
അഫേക്ഷഫയോടെോെ ,െര്ണ്െിഫക്കാണ്.ോ .
ആധോര്ണ്

ോണ് നമ്പര്ണ്.

ോഡ്, ലോന്ഡ്ഫ

(SC/ST/െറ്റുള്ളവ)
,ോക്ഷെടെെു

ി

ോര്ണ്ഡ് നമ്പര്ണ്*

,ൗരബവദ്െു.നിലയ
വിവരങ്ങള്പ്:

8.

ോണ് നമ്പര്ണ്

സ്ഥോേിക്കോനുള്ള സ്ഥല

ിടെയു

സ്ഥോേിക്കോന് ഉഫേശിക്കുന്ന ,ൗരബവദ്െു.
നിലയ
ിടെ ഫശഷി kWp ല് (,ൗരഫെോഡെുള്പ്
നിരയുടെ ഫശഷിയോ

ഇവിടെ നല്ഫ

ാണ്്)

9.

,ൗരബവദ്െു.നിലയ സ്ഥോേിക്കോനുള്ളസ്ഥല
ടെ വിലോ, *

10.

ഏറ്റവു

11.

ജിലല*

12.

.ഫേശ

13.

രഗോെെഞ്ചോയ
്/ െുനി,ിെോലിറ്റി/
ഫ ോര്ണ്െഫേഷന്*

14.

വോര്ണ്ഡ്നമ്പര്ണ്/ ട

15.

അഫേക്ഷയുടെ .ര
ഗോര്ണ്ഹിഫ .ര )

അെു

ുള്ള ലോന്ഡ് െോര്ണ്ക്ക്

രണസ്ഥോേന

ിടെ ഫേര്*

ട്ടിെനമ്പര്ണ്*
(ഗോര്ണ്ഹി

/

ി

രേ.ിഷ്ഠോേന

ിടെയു

-:2:16.

ഗോര്ണ്ഹിഫ

.രടെകില് സ്ഥോേന

[ െ/ വെവ,ോയശോല/ ,ര്ണ്ക്കോര്ണ്ഓ
സ്ഥോേന / െറ്റുള്ളവ (വെക്തെോക്കു

17.

ിടെ .ര
സ്/ വിദ്െോ െോ,
)]

,ൗരേോനല് നിര സ്ഥോേിക്കോവുന്ന,
നിഴല്രഹി. ഫെല്ക്കൂര വി്.ൃ.ി
ച.ുരരശെസറ്റേില് (ആവശെ ഒരു
ിഫലോവോട്ടിന്
ഏ

ഫദ്ശ

ബവദ്െു.

10ച.െസ)

ണക്ഷന് വിവരങ്ങള്പ്:

18.

ഉേഫ ോക്തൃ നമ്പര്ണ്*

19.

ഇലക്സരെിക്കല് ട,ക്ഷന് ഓ
നമ്പരു .*

20.

ഉേഫ ോക്തോവിടെ ട ട്ടിെ
ിഫലക്ക്
ണക്ഷന്
എെു
ിട്ടുള്ള ബവദ്െു. ഫേോസ്റ്റിടെ ര െനമ്പര്ണ്.

21.

ഉേഫ ോക്തൃ

22.

സ,ിടെ ഫേരു

ര.സ ഫ

ണക്ഷടെ .ര *

ണക്ഷന് നല് ുന്ന.ിനു അ ഗസ
ണക്സറ്റഡ് ഫലോഡ്

് / ,ി ഗിള്പ് ഫ

്

രിച്ചിട്ടുള്ള
,ി
,ി
ര.സ
ര.സ

23.

ഇലക്സരെിക്കല് എനര്ണ്ജി െസറ്റേിടെ .ര

24.

ശരോശരി ബദ്വെോ, ബവദ്െുഫ.ോേഫ ോഗ

25.

.ോരിഫ് പ്ലോന്

26.

ഉേഫ ോക്തോ്വ ToD ൈിലലി ഗ് ്
ആഫണോ

27.

അഫേക്ഷോ സ,ോയ 2000രൂേ അെയ്ക്ക്കുന്ന.ിടെ
വിവരങ്ങള്പ്:

ഗിള്പ് ഫ
ഗിള്പ് ഫ
ഫ ് –
ഫ ് –

്– ടെക്കോനിക്കല്
്– ഡിജിറ്റല്
ടെക്കോനിക്കല്
ഡിജിറ്റല്

...................................... യൂണിറ്റ്

സെില്
ഡി.ഡി.നമ്പര്ണ്:
.സയ.ി:

ബ ങ്ക്:

*നിര്ണ്ൈന്ധമെോയു

േൂരിെിച്ചിരിഫക്കാണ്വിവരങ്ങള്പ്

പ്പഖ്യ പെം
.............................................................................

................................ടെ/യുടെ

..................................................................................എന്ന
ബവദ്െു.നിലയ
നിൈന്ധമന

ളു

അനുവദ്ിച്ചു
വഹിച്ചു

ട

അനുവദ്ിച്ചു

അനുവദ്ിച്ചു
രേെോണങ്ങളു
ിട്ടുന്നു

ോാണ്്

എകില്

സ്ഥോേിക്കു

.രുന്ന.ിനു
അ ഗസ

രിക്കുന്നു.
നിര്ണ്േിഷ്ട സമയ

യു

േൂര്ണ്

ിട്ടുന്ന.ിനു ആവശെെോയ ഫരഖ

രേ്.ു.

,െയ

ിയോ

ുന്ന

െ

നോയ

നിിയിച്ചിട്ടുള്ള

ബവദ്െുഫ.ോ്േോദ്ന
അ.ിനുള്ള

െുേയ്ക്ക്ക്

,ര്ണ്ക്കോര്ണ്

ള്പ് എലലോ

നിലയ

ടചലവു

ുന്നു.

.സയ.ി:

ഫേര്:
ധൊല സ്റ്റ്

ഫ ോഫട്ടോേ.ിച്ച .ിരിച്ചേിയല്
ോര്ണ്ഡിടെ േ ര്ണ്െ്
,െസേ ോല
ുള്ള ബവദ്െു.ി ൈിലലിടെ േ ര്ണ്െ്
അഫേക്ഷോ സ,ോയ 2000 രൂേയുടെ ഡി.ഡി.
,വന്ത വിലോ,ടെഴു.ി 5രൂേ സ്റ്റോമ്പ് േ.ിച്ച
വര്ണ്
േൂരിെിച്ച ബ െറ്റ് ഫരഖ

[ഉാണ്്/
[ഉാണ്്/
[ഉാണ്്/
[ഉാണ്്/
[ഉാണ്്/

ഇലല]
ഇലല]
ഇലല]
ഇലല]
ഇലല]

:
:
:
:
:

ള്പ്

ധന,ഹോയ

അടനര്ണ്ട്ടിഫലക്ക് ,െര്ണ്െിക്കു

ഒെ്:

1.
2.
3.
4.
5.

അടനര്ണ്ട്ട്

ിനുള്ളില്,

സ്ഥല :

പര ശ

ളോയ/

ശൃ ഖലോൈന്ധമി.-ഫെല്ക്കൂര-,ൗര

സ്ഥോേിക്കുന്ന.ിനു

അ്

ടചയ്യോടെന്നു ഇ.ിനോല് ,ോക്ഷെടെെു

ഞോന്,

െ

.............
..............
.............
.............
.............

യു

-:3:ക

പ്പറ്റ്ാശരഖ്

“ഫ,ോളോര്ണ്
ണക്സ്”
േദ്ധ.ിയില്
ശൃ ഖലോൈന്ധമി.
വിഫ രരസ ൃ.
,ൗരബവദ്െുഫ.ോ്േോദ്നനിലയ
അനുവദ്ിച്ചു
ിട്ടുന്ന.ിനുള്ള
.ോകളുടെ
അഫേക്ഷയു
അഫേക്ഷോ സ,ോയ 2000രൂേയ്ക്ക്കുള്ള, .ോടഴ േേയുന്ന നമ്പേിലുള്ള
ഡി.ഡിയു അടനര്ണ്ട്ട് ബ െറ്റിയ.ോയി അേിയിക്കുന്നു.
ഡി.ഡി നമ്പര്ണ്
ഡി.ഡി..സയ.ി
ഡി.ഡി നല്

ിയ ൈോക്

.ു

Rs. 2000/-

(ഇ് അഫേക്ഷിക്കുന്നയോള്പ് .ടന്ന േൂരിെിഫക്കാണ്.ോ

)

.ോകളുടെ
അഫേക്ഷോ
നമ്പര്ണ്
.ോടഴട ോെുക്കുന്നു.
ദ്യവോയി
ിെേോെു ളിലു
,ഫരശങ്ങളിലു
,ൂചനയ്ക്ക്കോയി
ഈ
േരോെര്ണ്ശിഫക്കാണ്.ോ .

.ുെര്ണ്ന്നുള്ള
അഫേക്ഷോ

എലലോ
നമ്പര്ണ്

അഫേക്ഷോ നമ്പര്ണ്
അഫേക്ഷ ബ
.സയ.ി
(ഇ് അടനര്ണ്ട്ട് ഓ

െറ്റിയ
സ,ില് േൂരിെിഫക്കാണ്

ോഗെോ

)

ഡയറക്ടര്ട്
അനെര്ട്ട്
സ
്ാഭസൻാപ .ഓ
ത രുസെന്തപുരംാ–ാ695033
സ്വീ

ര്ട്ത വ്

(അഫേക്ഷിക്കുന്നയോള്പ് െു ളില് ട
ഫ ോഡ് ,ഹി. വലിയ അക്ഷര

ോെുക്കുന്ന ഫൈോക്സ,ില്, ,വന്ത ഫെല്വിലോ,
ില് വെക്തെോയി എഴുഫ.ാണ്.ോ .)

േൂര്ണ്ണെോയി േിന്

-:4:-

സ്ൗരകസദ്യുതാസ്ംസ ധ െംാ

ഭ ഗംാ–ാII
ംഖ്ലയുമ യ ാബന്ധ പ്പ ക്കുന്നത െുള്ളാഅശപക്ഷ
(േഗുഫലഷന് 13(1) രേ

ോര )

വി.രണ ബല,ന്,ിയുടെ ഇലക്സരെിക്കല് ട,ക്ഷന് ഓ

സ,ില് ,െര്ണ്െിഫക്കാണ്്

സ്ഥല :1

ഉേഫ ോക്തോവിടെഫേര്

2

ഉേഫ ോക്തൃ നമ്പര്ണ്

3

ഉേഫ ോക്തൃ വി ോഗ

4

ഉേഫ ോക്തോവിടെേൂര്ണ്ണ ഫെല്വിലോ,

5

ടെലഫ

6

ഇടെയില്

7

ഉേഫ ോക്തോവിടെ ണക്സറ്റഡ് ഫലോഡ്/
ഫ ോണ്രെോക്സറ്റ് ഡിെോന്ഡ്
ശൃ ഖലയുെോയിൈന്ധമിെിക്കുന്ന.ിന്
ഉഫേശിക്കുന്ന ,ൗരബവദ്െു.
, വിധോന
ിടെ ഫശഷി
ഉ്േോദ്ിെിക്കുന്ന ബവദ്െു.ി ഉേഫ ോക്തോ്വ
.ടെ ഉെെസ്ഥ.യിലുള്ള െഫറ്റട.കിലു
ട ട്ടിെ
ില് ഉേഫയോഗിക്കോന്
ഉഫേശിക്കുന്നുഫാണ്ോ
ഉേഫ ോക്തോ്വ ToD ൈിലലി ഗ് ് സെില്
ഉള്പ്ടെെുന്നുഫവോ
ലക്ഷെെിെുന്ന ,ൗരബവദ്െു. , വിധോന
ഫെല്ക്കൂരയില് സ്ഥോേിക്കുന്നഫ.ോ നില
ു
സ്ഥോേിക്കുന്നഫ.ോ
രേ.ിഷ്ട സമയോേന േൂര്ണ്
സ രിക്കോന്
ഉഫേശിക്കുന്ന .സയ.ി

ോണ് നമ്പര്ണ്

ലോന്ഡ് ബലന്:
ടെോബൈല്:

8

9

10
11
12

ഉേഫ ോക്തോവിടെ ഒെ്

…………………………………………………………………………………………………………..........................................

ക പ്പറ്റ്ാശരഖ്ാ

,ൗരബവദ്െു. , വിധോന ശൃ ഖലയുെോയി ൈന്ധമിെിക്കുന്ന.ിനുള്ള അഫേക്ഷ ബ
ഫേര്
.സയ.ി
ഉേഫ ോക്തൃ നമ്പര്ണ്
അഫേക്ഷോ സ് അെച്ചിട്ടുഫാണ്ോ ഇലലഫയോ
അഫേക്ഷോ രജിസ്റ്റഫേഷന് നമ്പര്ണ്
,ൗരബവദ്െു. നിലയ
ിടെ ഫശഷി
ഓ സ,േുടെ ഫേര്
ഓ
,സല്

സ,േുടെ .്.ി

ഫേര്
ഒെ്

െറ്റി

