କୁ ସୁମ ଯ ୋଜନୋ ସମବନ୍ଧୀୟ ମୋର୍ଗଦର୍ଗୀକୋ ଏବଂ ନିୟମୋବଳୀ
I.

ପୃଷ୍ଠଭୁମି
I.

କୃ ଷକ ମୋନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଆୟ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯନଇ ଭୋରତ ସରକୋରଙ୍କ ନବୀନ ଏବଂ
ନବିକରଣୀୟ ର୍କ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟ ପ୍ରଧୋନ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଷୋନ ଊଜଗୋ ସୁରକ୍ଷ୍ୋ ଏବଂ ଉତର୍ଥୋନ ମହୋଭି ୋନ ବୋ
କୁ ସୁମ ଯ ୋଜନୋ ଅଫି ସ ଯମଯମୋରୋଣ୍ଡମ ନଂ ଦିନୋଙ୍କ 8.3.2019 ମୋଧ୍ୟମଯର ପ୍ରୋରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି
ଏବଂ ଏହି ଯ ୋଜନୋ କୁ କୋ ଗୟକୋରୀ କରିବୋ ପୋଇଁ ବିସ୍ତ୍ରୁତ ମୋର୍ଗଦର୍ଗୀକୋ 22.7.2019 ଯର ଜୋରି
କରିଛନ୍ତି।

II.

ଉକ୍ତ ଯ ୋଜନୋ ର କଯପୋଯନଣ୍ଟ- ଏ ଯର ଚୋଷୀ କିମବୋ ଯସମୋନଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ଅଧିକୃ ତ ବୟକ୍ତି ମୋନଙ୍କ
ଦ୍ଵୋରୋ 500 କିଯଲୋ ୱୋଟ ଠୋରୁ 2 ଯମର୍ୋ ୱୋଟ କ୍ଷ୍ମତୋ ବିର୍ଷ୍ଟ
ି ଯସୌର ର୍କ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ 33/11 ଯକଭି
ସବଯଷ୍ଟସନ ର 5 କିମି ମଧ୍ୟଯର ବସୋଇ ଉତ୍ପୋଦିତ ବିଦୁୟତ ର୍କ୍ତି କୁ ବିଦୁୟତ ବିତରକ କପୋନୀ
ମୋନଙ୍କୁ ପୂବଗ ନିଦ୍ଧଗୋରିତ ଦର ଯର ବିକ୍ରୟ କରିବୋର ବୟବସ୍ଥୋ ରହିଛ।ି

III.

ରୋଜୟ ର୍କ୍ତି ବିଭୋର୍ ଆର୍ୋମୀ ବଷଗ ମୋନଙ୍କଯର ଏହି ଯ ୋଜନୋ ଯର ଯମୋଟ 2300 ଯମର୍ୋ ୱୋଟ
ଯସୌର ର୍କ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ବସୋଇବୋ ପୋଇଁ ବିଦୁୟତ ବିତରକ କପୋନୀ ୱୋରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷ୍ମତୋ ନିଦ୍ଧଗୋରିତ
କରିଛନ୍ତି ।

IV.

ପ୍ରର୍ଥମ ପ ଗୟ।ୟ ଯର 30 ଯମର୍ୋ ୱୋଟ ଯସୌର ର୍କ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ବସୋଇବୋ ପୋଇଁ ବିଦୁୟତ ବିତରକ
କପୋନୀ ମୋଯନ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳଯର 33/11 ଯକଭି ସବ ଯଷ୍ଟସନ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ।

V.

ଏହି ଯ ୋଜନୋ କୁ ରୋଜୟଯର କୋ ଗୟକୋରୀ କରିବୋ ପୋଇଁ ଓଡିର୍ୋ ଅକ୍ଷ୍ୟ ର୍କ୍ତି ବିକୋର୍ ସଂସ୍ଥୋ
(ଓଯରଡୋ) କୁ ଅଧିକୃ ତ କରୋ ୋଇଛି।

2॰

ଯସୋଲୋର ପୋୱୋର ଯଜଯନଯରଟର (ଏସ ପି ଜି)
ଏହି ଯ ୋଜନୋ ଯର ଯସୌର ର୍କ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ବସୋଇବୋ ପୋଇଁ ଚୟନ କରୋ ୋଇଥିବୋ ଚୋଷୀ ବୋ ତୋଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ
ଅଧିକୃ ତ ବୟକ୍ତି ବୋ ଚୋଷୀଙ୍କ ଠୋରୁ ଜମି ଲୀଜ ଯନଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ବସୋଇବୋ କୁ ଥିବୋ ବିକୋର୍କର୍ତ୍ଗୋ ଙ୍କୁ ଯସୋଲୋର
ପୋୱୋର ଯଜଯନଯରଟର ବୋ ଏସପିଜି କୁ ହୋ

ୋଇ ର୍ଥୋଏ। ଏସପିଜି ନିମନ ପ୍ରଦର୍ତ୍ କୋ ଗୟ ର୍ୁଡକ
ି ପୋଇଁ

ଉର୍ତ୍ରଦୋୟୀ ରହିଯବ
I.

ଏସପିଜି ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠୋ ପୋଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜମି, ଉକ୍ତ ଜମିଯର ବସୋଇବୋକୁ ଥିବୋ ନିଦ୍ଧଗୋରିତ
କ୍ଷ୍ମତୋ ର ଯସୌର ର୍କ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଯସଥିପୋଇଁ ଚିହ୍ନତ
ି 33/11 ଯକଭି ସବ ଯଷ୍ଟସନ ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପ
କୁ ଯ ୋଡିବୋ ପୂବଗକ ନିଦ୍ଧଗୋରିତ ସମୟ ସୀମୋ ମଧ୍ୟଯର ପ୍ରକଳ୍ପ କୁ ଚୋଲୁ କରିବୋ।

II.

ଏସପିଜି ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠୋ ପୋଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜମି ଯର ପ୍ରକଳ୍ପ ବିକୋର୍କର୍ତ୍ଗୋଙ୍କୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ
କରିବୋ ବୋ ଲୀଜ ସୂତ୍ର ଯର ଯଦବୋପୋଇଁ ଆବର୍ୟକୀୟ ଦଲିଲ , ଦସ୍ତୋବିଜ , ଲୀଜ ଏଗ୍ରୀଯମଣ୍ଟ
ଇତୟୋଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଯବ।

III.

ସମସ୍ତ ବର୍ୟକୀୟ ଦଲିଲ, ଦସ୍ତୋବିଜ ଇତୟୋଦିର ଅନୁ ଯମୋଦନ, ମଞ୍ଜୁରୀ, ପରମିଟ ଇତୟୋଦି ପ୍ରୋପ୍ତ
କରିଯବ।

IV.

ପ୍ରକଳ୍ପ ସମବନ୍ଧୀୟ ଆଇନ, ଯରର୍ୁଯଲର୍ନ, ଗ୍ରୀଡ ଯକୋଡ, ନିମଗୋଣ ପଦ୍ଧତି ର ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ଗୋନୁ ବଳି
ଅନୁ ୋୟୀ ଡିଜୋଇନ,ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠୋ ଏବଂ ତତ୍ପରବର୍ତ୍ଗୀ ପରୀକ୍ଷ୍ଣ ପୂବଗକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୋଲୁ କରିବୋ

V.

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମଗୋଣ ର ସର୍ତ୍ଗ ଅନୁ ୋୟୀ ନିଦ୍ଧଗୋରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଯର ପ୍ରକଳ୍ପ କୁ ଚୋଲୁ କରି ଗ୍ରୀଡଯକୋ କୁ
ନିଦ୍ଧଗୋରିତ ପରିମୋଣର ର ବିଦୟତୁ ର୍କ୍ତି ନିୟମିତ ରୂଯପ ଯ ୋର୍ୋଇ ଯଦବୋ

VI.

ଇଯଣ୍ଟର୍ ଯସକଶନ,ମିଟରିଙ୍ଗ, ଯଡଲି ଯଭରୀ ପଇଣ୍ଟ ଠୋଯର ଇନଟରକଯନକ୍ସନ ସୁବଧ
ି ୋ କରିବୋ ସଯଙ୍ଗ
ସଯଙ୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ରୁ ବିଦୁୟତ ର୍କ୍ତି ପ୍ରବୋହ ର ବଯଦୋବସ୍ତ କରିବୋ

VII.

ଏଗ୍ରୀଯମଣ୍ଟ ଅବଧି ଯସସ ପ ଗୟନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୋରର ଅବଯରୋଧ ରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବୋ

VIII.

ଏଗ୍ରୀଯମଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ଦୋୟିତ୍ଵ କୁ ସପୂଣଗ ରୂଯପ ନିବଗୋହ କରିବୋ

IX.

ବିଦୁୟତ ଉତ୍ପୋଦନ, ସରବରୋହ ଓ ବିକ୍ରୟ ସମବନ୍ଧୀୟ ସରକୋରଙ୍କ ସମସ୍ତ ନିୟମୋବଳି ସମବନ୍ଧ ଯର
ଅବର୍ତ ରହିବୋ ଏବଂ ପୋଳନ କରିବୋ

3॰

ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ର କ୍ଷ୍ମତୋ ଅନୁ ୋୟୀ ଜମିର ଆବର୍ୟକତୋ
I.

ଏହି ଯ ୋଜନୋ ମୋଧ୍ୟମ ଯର ଓ.5 ଯମର୍ୋ ୱୋଟ ଠୋରୁ 2 ଯମର୍ୋ ୱୋଟ କ୍ଷ୍ମତୋ ସପନ୍ନ ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ପୋଇଁ
ଆଯବଦନ କରୋ ୋଇ ପୋରିବ।

II.

ଯମର୍ୋୱୋଟ ପିଛୋ 2 ଯହକଟର ବୋ 5 ଏକର ଜମି ଆବର୍ୟକ ଯହୋଇ ର୍ଥୋଏ।

III.

ଯ ଯକୌଣସି ଆଯବଦକ ନିଜ ଜମି ଅନୁ ସୋଯର ସବଗୋଧିକ 2 ଯମର୍ୋୱୋଟ କିମବୋ ବିଦୁୟତ ବିତରକ କପୋନୀ
ଦ୍ଵୋରୋ ଅଧିସୂଚତ
ି କ୍ଷ୍ମତୋ ମଧ୍ୟରୁ ଯ ଉଁଟ ି କମ ଯକବଳ ଯସତିକି କ୍ଷ୍ମତୋ ପୋଇଁ ଆଯବଦନ କରି ପୋରିଯବ

4॰

ଯକଉଁ ମୋଯନ ଆଯବଦନ କରି ପୋରିଯବ

ଯ ଯକୌଣସି ଚୋଷୀ/ଚୋଷୀ ସମୂହ/ କୃ ଷି ଉତ୍ପୋଦକ ସଂଘ/ଜଳ ଉପଯଭୋକ୍ତୋ ସଂଘ / ପଞ୍ଚୋୟତ ଇତୟୋଦି ଏହି ଯ ୋଜନୋ
ମୋଧ୍ୟମ ଯର ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ପୋଇଁ ଆଯବଦନ କରିପୋରିଯବ ।

5.

ଲୀଜ ସୂତ୍ର ଯର ଜମି ପ୍ରଦୋନ
I.

ବିକୋର୍କର୍ତ୍ଗୋ ଙ୍କ ମୋଧ୍ୟମଯର ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥୋପନ ପୋଇଁ ଜମି ମୋଲିକ ଓ ବିକୋର୍କର୍ତ୍ଗୋଙ୍କ ସହମତି ଯର
ନିଦ୍ଧଗୋରିତ ଲୀଜ ମୂଲୟ ଜମି ମୋଲି କ ପୋଇ ପୋରିଯବ। ଲୀଜ ମୂଲୟ ଜମି ମୋଲିକ ସିଧୋ ସଳଖ ନିଜ ବୟୋଙ୍କ
ଏକୋଉନଟ ଯର ମଧ୍ୟ ପୋଇ ପୋରିଯବ।

II.

ଲୀଜ ମୂଲୟ ପ୍ରତି ଏକର ପିଛୋ କିମବୋ ଇଉନିଟ ପିଛୋ ମଧ୍ୟ ପୋଇ ପୋରିଯବ ।

III.

ଲୀଜ ଏଗ୍ରୀଯମଣ୍ଟ ଚୋଷୀ ଏବଂ ବିକୋର୍କର୍ତ୍ଗୋ ଙ୍କ ସହମତି ଯର ଯହଇଥିବୋ ସର୍ତ୍ଗ ଅନୁ ୋୟୀ ଯହବ ଏବଂ
ଉକ୍ତ ଏଗ୍ରୀଯମଣ୍ଟ ର ଅସଫଳତୋ ପୋଇଁ ଯକବଳ ଯସହି ମୋଯନ ହି ଦୋୟୀ ରହିଯବ। ଗ୍ରୀଯଡକୋ , ବିଦୁୟତ
ବିତରକ କପୋନୀ କିମବୋ ଓଯରଡୋ ଯସଥି ପୋଇଁ ଯକୌଣସି ମଯତ ଦୋୟୀ ଯହଯବ ନୋହିଁ।

6॰

ଆର୍ଥିକ ଯ ୋର୍ୟତୋ :
I.

ଏହି ଯ ୋଜନୋଯର ଯ ଉଁ ଚୋଷୀ/ଚୋଷୀ ସମୂହ/ କୃ ଷି ଉତ୍ପୋଦକ ସଂଘ/ଜଳ ଉପଯଭୋକ୍ତୋ ସଂଘ / ପଞ୍ଚୋୟତ
ନିଜସ୍ଵ ଅର୍ଥଗ ବିନଯି ୋର୍ କରି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥୋପନ କରିଯବ ଯସମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ ଯକୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଯ ୋର୍ୟତୋ
ଆବର୍ୟକ ପଡି ନ ର୍ଥୋଏ।

II.

ଦି ଊପଯରୋକ୍ତ ଚୋଷୀ/ଚୋଷୀ ସମୂହ/ କୃ ଷି ଉତ୍ପୋଦକ ସଂଘ/ଜଳ ଉପଯଭୋକ୍ତୋ ସଂଘ / ପଞ୍ଚୋୟତ ଯସୌର
ପ୍ରକଳ୍ପ ଯକୌଣସି ବିକୋର୍କର୍ତ୍ଗୋଙ୍କ ମୋଧ୍ୟମଯର ବସୋଉଥିଯବ ଯତଯବ ଉକ୍ତ ବିକୋର୍କର୍ତ୍ଗୋଙ୍କ ଯନଟୱୋର୍ଥଗ (networth) ଯମର୍ୋୱୋଟ ପିଛୋ 1 ଯକୋଟି ଟଙ୍କୋ ଥିବୋ ଆବର୍ୟକ। ଏହୋ ପ୍ରଦର୍ିତ କରିବୋ ପୋଇଁ
ବିକୋର୍କର୍ତ୍ଗୋଙ୍କୁ ଚୋଟଗୋଡଗ ଏକୋଉଣ୍ଟୋଟ ଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ପ୍ରଦର୍ତ୍ ଯନଟୱୋର୍ଥଗ ପ୍ରମୋଣ ପୋତ୍ର (certificate) ଦୋଖଲ
କରିବୋକୁ ଯହବ।

7॰

ଆଯବଦନ ର୍ୁଳ୍କ, ଇଏମଡ଼ି (EMD)ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ସପୋଦନ ସୁରକ୍ଷ୍ୋ ରୋର୍ି
(Performance Bank Guarantee)
ଆଯବଦନ ର୍ୁଳ୍କ
ଏହି ଯ ୋଜନୋଯର ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ବସୋଇବୋ ଆଯବଦନ କରିବୋ ପୋଇଁ ପ୍ରଯତେକ ଆଯବଦକ ଙ୍କୁ ଯମର୍ୋ ୱୋଟ ପିଛୋ
5000 ଟଙ୍କୋ ଆଯବଦନ ର୍ୁଳ୍କ ଜମୋ କରିବୋକ ପଡିବ। ଉକ୍ତ ର୍ୁଳ୍କ demand ଡ୍ରୋଫଟ ରୂଯପ ଓଡିର୍ୋ ଅକ୍ଷ୍ୟ ର୍କ୍ତି
ବିକୋର୍ ସଂସ୍ଥୋ ଯର ଜମୋ କରିବୋକୁ ପଡିବ।

ଇଏମଡ଼ି (EMD)
ଏହି ଯ ୋଜନୋ ଯର ପ୍ରଯତେକ ଆଯବଦକଙ୍କୁ ଯମର୍ୋୱୋଟ ପିଛୋ 100000 ଟଙ୍କୋ EMD ବୋବଦକୁ ଜମୋ କରିବୋକୁ
ଯହବ। ଉକ୍ତ ରୋର୍ି ମୁଖୟ ନିବଗୋହୀ ଓଯରଡୋଙ୍କ ନୋମଯର demand draft କିମବୋ ବୟୋଙ୍କ ର୍ୟୋଯରଣ୍ଟି (bank
guarantee) ରୂଯପ ଜମୋ କରିବୋକୁ ପଡିବ। ଉକ୍ତ ବୟୋଙ୍କ ର୍ୟୋଯରଣ୍ଟି (bank guarantee) ର
ଯବୈଧତୋ ( validity) ଅତି କମ ଯର 6 ମୋସ ଥିବୋ ଆବର୍ୟକ। ସଫଳ ଆଯବଦକ ମୋନଙ୍କୁ

ର୍କ୍ତି କ୍ରୟ

ଏଗ୍ରୀଯମଣ୍ଟ ବୋ PPA ଦସ୍ତଖତ କରିବୋର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଯର ଏହୋ ଯଫରୋଇଦିଆ ିବ ।

ପ୍ରକଳ୍ପ ସପୋଦନ ସୁରକ୍ଷ୍ୋ ରୋର୍ି(Performance Bank Guarantee)
ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ବସୋଇବୋ ପୋଇଁ ଚୟନ କରୋ ୋଇଥିବୋ ପ୍ରଯତେକ ଏସପିଜି (SPG) ଙ୍କୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସପୋଦନ ସୁରକ୍ଷ୍ୋ
ରୋର୍ି(Performance Bank Guarantee) ବୋବଦକୁ ଯମର୍ୋୱୋଟ ପ୍ରତି 5,00,000 ଟଙ୍କୋ ନିବୋଗ ହୀ
ଓଯରଡୋଙ୍କ ନୋମଯର ବୟୋଙ୍କ ର୍ୟୋଯରଣ୍ଟି (bank guarantee) ରୂଯପ ଜମୋ କରିବୋକୁ ପଡିବ। ଉକ୍ତ ବୟୋଙ୍କ
ର୍ୟୋଯରଣ୍ଟି (bank guarantee) ର ଯବୈଧତୋ ( validity) ଅତି କମ ଯର 15 ମୋସ ଯହବୋ ଆବର୍ୟକ।

ଏସପିଜି (SPG) ଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ବସ ୋଇଥିବୋ ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପର ସମସ୍ତ କୋ ଗୟ ଯର୍ଷ ଯହବୋ ପୂବଗକ ଯସଥିରୁ ବିଦୁୟତ
ଉତ୍ପୋଦନ ଓ ସରବରୋହ ଯହବୋ ର 30 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଯର ଉକ୍ତ ବୟୋଙ୍କ ର୍ୟୋଯରଣ୍ଟି (bank guarantee) କୁ
ଏସପିଜି (SPG) ଙ୍କୁ ଯଫରୋଇଦିଆ ିବ ।

8.

ବିଦୁୟତ ର୍କ୍ତି ର ବିକ୍ରୟ ମୂଲୟ
I.

ଓଡିର୍ୋ ବିଦୁୟତ ନିୟୋମକ ଆଯୟୋର୍ଙ୍କ ନିଯଦ୍ଦଗର୍ ସଂଖୟୋ ତୋ

ଅନୁ ୋୟୀ ଉକ୍ତ ଯ ୋଜନୋ ମୋଧ୍ୟମ ଯର

ବସୋ ୋଇଥିବୋ ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ର୍ୁଡକ
ି ରୁ ଉତ୍ପୋଦିତ ବିଦୁୟତ ର୍କ୍ତି ଗ୍ରୀଡ୍ ଯକୋ (gridco) ଆର୍ୋମୀ 25
ବଷଗ ପୋଇଁ ଇଉନିଟ (kWh)ପ୍ରତି ଟ 3.08 ହିସୋବଯର ଏସପିଜି (SPG) ଙ୍କ ଠୋରୁ କ୍ରୟ କରିଯବ।
II.

ରୋଜୟ ସରକୋର

ଦି ନିଜ ତରଫ ରୁ ଇଉନିଟ (kWh)ପ୍ରତି କିଛ ି ଅଧିକ ମୂଲୟ ଯଦବୋ ପୋଇଁ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି

ଯନଯବ ଯତଯବ ଉକ୍ତ ଅଧିକ ମୂଲୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀଡ୍ ଯକୋ (gridco) ଏସପିଜି (SPG)ଙ୍କୁ ପ୍ରଦୋନ କରିଯବ।
III.

ଦି ଯକୌଣସି ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ସବଯଷ୍ଟସନ ପୋଇଁ ବିଦୁୟତ ବିତରକ କପୋନୀ ଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ନିଦ୍ଧଗୋରିତ କ୍ଷ୍ମତୋ ଠୋରୁ
ଅଧିକ କ୍ଷ୍ମତୋ କିମବୋ ନିଧଗୋରିତ କ୍ଷ୍ମତୋ ପୋଇଁ ଏକୋଧିକ ଯବୈଧ ଆଯବଦନ ପତ୍ର ଆଯସ ଯତଯବ ଯସ ଯକ୍ଷ୍ତ୍ର
ଯର ଓଡିର୍ୋ ବିଦୁୟତ ନିୟୋମକ ଆଯୟୋର୍ଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ନିଦ୍ଧଗୋରିତ କ୍ରୟ ମୂଲୟ ଠୋରୁ କମ ମୂଲୟର ଯର ବିଦୁୟତ
ର୍କ୍ତି କ୍ରୟ ଲୋର୍ି ଆଯବଦନକୋରୀ ମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯର ସବଗନମ
ି ନ ମୂଲୟ ଡୋକ (reverse bidding)
ପ୍ରକ୍ରିୟୋଯର ମୂଲୟ ନିଦ୍ଧଗୋରଣ କରୋ ିବ।

9.

ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥୋପନ ପୋଇଁ ଆଯବଦନ ଏବଂ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟୋ
I.

କୁ ସୁମ ଯ ୋଜନୋ ଯର ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ବସୋଇବୋ ପୋଇଁ ବିଦୁୟତ ବିତରକ କପୋନୀ ମୋନଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ଚିହ୍ନତ
ି
33/11 ଯକଭି ସବ ଯଷ୍ଟସନ ର୍ୁଡକ
ି ର ତୋଲିକୋ ଓଯରଡୋ ର ଯୱବସୋଇଟ ଯର ଅପଯଲୋଡ କରୋ ୋଇଛି।

II.

ଉପଯରୋକ୍ତ ସବ ଯଷ୍ଟସନ ର୍ୁଡକ
ି ପୋଇଁ ପ୍ରଯଛଦ 4 ଅନୁ ୋୟୀ ଆଗ୍ରହୀ ଆଯବଦକ ମୋଯନ ପ୍ରଦର୍ତ୍ ସୂଚନୋ
ଏବଂ ଆବର୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତୋବିଜ ସହିତ tenderwizard ଯୱବସୋଇଟ ଯର ଅନଲୋଇନ ଆଯବଦନ
କରିପୋରିଯବ।

III.

tenderwizard ଯୱବସୋଇଟ ଯର ଅନଲୋଇନ ଆଯବଦନ କରିବୋର ପ୍ରକ୍ରିୟୋ ସଙ୍ଗଲଗ୍ନକ କ ଯର
ଦର୍ଗୋ ୋଇଛି।

IV.

ଯ

ଯକୌଣସି ଏସପିଜି (SPG) ଯର୍ୋଟିଏ

ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି 33/11 ଯକଭି ସବ ଯଷ୍ଟସନ ପୋଇଁ ଯକବଳ

ଯର୍ୋଟିଏ ଆଯବଦନ ପତ୍ର ଦୋଖଲ କରି ପୋରିଯବ।

ଦି ଯକୌଣସି ଏସପିଜି (SPG) କିମୋବ ତୋଙ୍କ ସହିତ

ଜଡିତ ଥିବୋ ଯକୌଣସି ଯମମବର, ଡିଯରକଟର, ଯର୍ୋଷ୍ଠୀ , କପୋନୀ ଯର୍ୋଟିଏ 33/11 ଯକଭି ସବ ଯଷ୍ଟସନ
ପୋଇଁ ଏକୋଧିକ ଆଯବଦନ ପତ୍ର ଦୋଖଲ କରିଯବ ଯତଯବ ଯସହି ଆଯବଦନ ପତ୍ର ଅଯ ୋର୍ୟ ଯଘୋଷିତ
ଯହବ ଏବଂ ଖୋରଜ କରୋ ିବ।
V.

ସମସ୍ତ ଆଯବଦନ ପତ୍ର ଏବଂ ତତ୍ ସମବନ୍ଧୀୟ ଦସ୍ତୋବିଜ ଇତୟୋଦି ନିଦ୍ଧଗୋରିତ ତୋରିଖ ଓ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଯର
ଅପଯଲୋଡ କରିବୋ ବିଯଧୟ। ଏହି ସମୟ ସୀମୋ ପଯର ଯୱବସୋଇଟ ଯର ଆଯବଦନ ପତ୍ର ଦୋଖଲ କରିବୋ
ଆଉ ସମ୍ଭବ ଯହବ ନହିଁ ।

ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟୋ
ନିଦ୍ଧଗୋରିତ ତୋରିଖ ଓ ସମୟ ସୀମୋ ମଧ୍ୟ ଯର ପ୍ରୋପ୍ତ ସମସ୍ତ ଆଯବଦନ ପତ୍ର ଓ ମର୍ୋ ୋଇଥିବୋ ଦଲିଲ/ଦସ୍ତୋବିଜ
ର୍ୁଡକ
ି ର ୋଞ୍ଚ କରୋ ୋଇ ଆଯବଦକ ମୋନଙ୍କୁ ନିମନ ମଯତ ବର୍ଗୀକୃ ତ କରୋ ିବ

ବର୍ଗ ‘କ’
ଯ ଯକୌଣସି ସବ ଯଷ୍ଟସନ ର ଯଘୋଷିତ କ୍ଷ୍ମତୋ ବୋ ତୋ ଠୋରୁ କମ କ୍ଷ୍ମତୋ ପୋଇଁ ପ୍ରୋପ୍ତ ସମସ୍ତ ଯବୈଧ ଆଯବଦକ
ମୋନଙ୍କୁ ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ବସୋଇବୋ ପୋଇଁ ଏବଂ ଓଡିର୍ୋ ବିଦୁୟତ ନିୟୋମକ ଆଯୟୋର୍ଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ନିଦ୍ଧଗୋରିତ ଦର ଯର
ବିଦୁୟତ ର୍କ୍ତି ବିକ୍ରୟ କରିବୋ ପୋଇଁ ତୋଲିକୋଭୁକ୍ତ କରୋ ିବ।
ସମସ୍ତ ତୋଲିକୋଭୁକ୍ତ ଆଯବଦକମୋନଙ୍କୁ Notice of Award (NOA) ଜରିଆଯର ଯସୌର ର୍କ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ର
ସ୍ଵୀକୃ ତ କ୍ଷ୍ମତୋ ଏବଂ ଯସଥିପୋଇଁ ନିଦ୍ଧଗୋରିତ ଆଯବଦନ ର୍ୁଳ୍କ ତର୍ଥୋ EMD ରୋର୍ି ଏକ ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ସମୟ ସୀମୋ
ମଧ୍ୟଯର ଜମୋ କରିବୋ ପୋଇଁ ଜଣୋଇ ଦିଆ ିବ।
ନିଦ୍ଧଗୋରିତ ସମୟ ସୀମୋ ମଧ୍ୟଯର ଆଯବଦନ ର୍ୁଳ୍କ ତର୍ଥୋ EMD ରୋର୍ି ଜମୋ କରିଥିବୋ ସମସ୍ତ ଆଯବଦନକୋରୀଙ୍କୁ
Letter of Award (LOA) ପ୍ରଦୋନ କରୋ ିବ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ସପୋଦନ ସୁରକ୍ଷ୍ୋ ରୋର୍ି(Performance
Bank Guarantee) ଓ ଅନୟୋନୟ ଦଲିଲ/ଦସ୍ତୋବିଜ ଜମୋ କରିବୋର ସମୟ ସୀମୋ ମଧ୍ୟ ଜଣୋଇ ଦିଆ ିବ।
ପ୍ରକଳ୍ପ

ସପୋଦନ

ସୁରକ୍ଷ୍ୋ

ରୋର୍ି(Performance

Bank

Guarantee)

ଓ

ମର୍ୋ ୋଇଥିବୋ

ଦଲିଲ/ଦସ୍ତୋବିଜ ପ୍ରୋପ୍ତ ଯହବ ପଯର ବିଦୁୟତ କ୍ରୟ ଅନୁ ବନ୍ଧ ( Power Purchase Agreement)
ଦସ୍ତଖତ କରିବୋ ପୋଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୋ ିବ।
ଯ ଉଁ ଆଯବଦକ ମୋଯନ ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ସମୟ ସୀମୋ ମଧ୍ୟ ଯର EMD, Performance Bank Guarantee
କିମବୋ ଅନୟୋନୟ ଦଲିଲ/ଦସ୍ତୋବିଜ ଜମୋ କରିପୋରିଯବ ନୋହିଁ କିମବୋ Power Purchase Agreement
ଦସ୍ତଖତ କରିବୋ ପୋଇଁ ଆସି ପୋରିଯବ ନୋହିଁ ଯସମୋନଙ୍କ ମୂଳ ଆଯବଦନ କୁ ରଦ୍ଧ କରୋ ିବ।

ବର୍ଗ ‘ଖ’
ଯ ଉଁ ସବ ଯଷ୍ଟସନ ର୍ୁଡକ
ି ର ର ଯଘୋଷିତ କ୍ଷ୍ମତୋ ଠୋରୁ ଅଧିକ କ୍ଷ୍ମତୋ ପୋଇଁ ଆଯବଦନ ପତ୍ର ଆସିଥିବୋ ଯସଇ
ସମସ୍ତ ଯବୈଧ ଆଯବଦକମୋନଙ୍କୁ ତୋଲିକୋଭୁକ୍ତ କରୋ ିବ ଏବଂ Reverse Auction ର ନିଦ୍ଧଗୋରିତ ତୋରିଖ,
ସମୟସୀମୋ ଓ ଅନୟୋନୟ ନିୟମୋବଳୀ ଜଣୋଇ ଦିଆ ିବ।
Reverse Auction ମୋଧ୍ୟମଯର ସବଗନମ
ି ନ ବିଦୁୟତ କ୍ରୟ ମୂଲୟ ନିଦ୍ଧଗୋରଣ କରି ସବ ଯଷ୍ଟସନ ର୍ୁଡକ
ି ର ର
ଯଘୋଷିତ କ୍ଷ୍ମତୋ ମୁତୋବକ ଏକ ବୋ ଏକୋଧିକ ଆଯବଦକଙ୍କୁ ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ବସୋଇବୋ ପୋଇଁ ଚୟନ କରୋ ିବ।

Reverse Auction ପୋଇଁ ସୂଚତ
ି କରୋ ୋଇଥିବୋ ସମସ୍ତ ଆଯବଦକ ମୋନଙ୍କୁ Auction ପୂବଗରୁ EMD
ଏବଂ Performance Bank Guarantee ରୋର୍ି ଜମୋ କରିବୋକୁ ପଡିବ। ଯ ଉଁ ଆଯବଦକ ମୋଯନ
ଏଥିଯର ବିଫଳ ଯହଯବ ଯସମୋଯନ Reverse Auction ପ୍ରକ୍ରିୟୋ ଯର ଭୋର୍ ଯନଇ ପୋରିଯବ ନୋହିଁ।
Reverse Auction ମୋଧ୍ୟମଯର ଚୟନ କରୋ ୋଇଥିବୋ ସମସ୍ତ ଆଯବଦନକୋରୀଙ୍କୁ

ବିଦୁୟତ କ୍ରୟ ଅନୁ ବନ୍ଧ

( Power Purchase Agreement) ଦସ୍ତଖତ କରିବୋ ପୋଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୋ ିବ।

ବି॰ଦ୍ର॰
ଦି ଯକୌଣସି ଚୋଷୀ/ଚୋଷୀ ସମୂହ/ କୃ ଷି ଉତ୍ପୋଦକ ସଂଘ/ଜଳ ଉପଯଭୋକ୍ତୋ ସଂଘ / ପଞ୍ଚୋୟତ ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ
ବିକୋର୍କର୍ତ୍ଗୋଙ୍କ ମୋଧ୍ୟମଯର ବସୋଉଥିଯବ ଯତଯବ ଉକ୍ତ ବିକୋର୍କର୍ତ୍ଗୋ ଜମି ପୋଇଁ ଆବର୍ୟକୀୟ ଲୀଜ ଏଗ୍ରୀଯମଣ୍ଟ
ଅନୁ ବନ୍ଧିତ କରିସୋରିବୋ ପୂବଗକ ସପୃକ୍ତ ଚୋଷୀ/ଚୋଷୀ ସମୂହ/ କୃ ଷି ଉତ୍ପୋଦକ ସଂଘ/ଜଳ ଉପଯଭୋକ୍ତୋ ସଂଘ /
ପଞ୍ଚୋୟତ ଦ୍ଵୋରୋ

ଭୋରପ୍ରୋପ୍ତ ଯହବୋ ପଯର ବର୍ଗ ‘କ’ କିମବୋ ‘ଖ’ ଯର ତୋଲିକୋ ଭୁକ୍ତ ଯହୋଇ ସିଧୋ ସଳଖ କିମବୋ

reverse auction ପ୍ରକ୍ରିୟୋ ଯର ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ବସୋଇବୋ ପୋଇଁ ଚୟିତ ଯହଯବ ଏବଂ

କ୍ରୟ ଅନୁ ବନ୍ଧ

(Power Purchase Agreement) ଦସ୍ତଖତ କରିବୋ ପୋଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପୋଇପୋରିଯବ।

10.

33/11 ଯକଭି ସବଯଷ୍ଟସନ ସହ ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ର ସଂଯ ୋର୍
I.

ଏହି ଯ ୋଜନୋ ମୋଧ୍ୟମଯର ବସୋ ୋଉଥିବୋ 0.5-2.0 ଯମର୍ୋ ୱୋଟ ଯସୌର ର୍କ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ର୍ୁଡକ
ି 33/11
ଯକଭି ସବଯଷ୍ଟସନ ର ଯକବଳ 11 ଯକଭି ପୋର୍ଶ୍ଗଯର ସଂଯ ୋର୍ କରୋ ୋଇପୋରିବ।

II.

ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ଠୋରୁ 11 ଯକଭି ସଂଯ ୋର୍ ସ୍ଥୋନ ପ ଗୟନ୍ତ ଅବର୍ୟକୀୟ 11 ଯକଭି ଲୋଇନ ( ଖୁଣ୍ଟ, ତୋର
ଇତୟୋଦି ) ଏସପିଜି ନିଜସ୍ଵ ଖର୍ଚ୍ଗ ଯର ବସୋଇଯବ। ଏହି ଲୋଇନ ଟୋଣିବୋ ପୋଇଁ ଆବର୍ୟକ ଯହଉଥିବୋ
Right of Way (ROW) ସଙ୍କର ୋନ୍ତୀୟ ସମସ୍ତ ଦୋୟିତ୍ଵ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଗଚ ଏସପିଜି ନିଯଜ ବହନ କରିଯବ ।

III.

33/11 ଯକଭି ସବଯଷ୍ଟସନ ଠୋଯର ଆବର୍ୟକୀୟ bay, switchgear, meter ଇତୟୋଦି ଏବଂ
ତତସମବନ୍ଧୀୟ ଅନୟୋନୟ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ସପୃକ୍ତ ବିଦୁୟତ ବିତରକ କପୋନୀ ର ତର୍ତ୍ବୋବଧୋନଯର ଏସପିଜି
ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଗ ଯର ବସୋଇଯବ।

IV.

ବିଦୁୟତ ବିତରଣ ସମବନ୍ଧୀୟ ଉପଯରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ

ନ୍ତ୍ରୋଂର୍ ର ସ୍ଥୋପନୋ ପୋଇଁ ଏସପିଜି ସପୃକ୍ତ ବିଦୁୟତ

ବିତରକ କପୋନୀ ର ନିୟମ ତର୍ଥୋ ଖର୍ଚ୍ଗ ଅଟକଳ ଅନୁ ୋୟୀ ଆବର୍ୟକ ଅର୍ଥଗ କପୋନୀ ଯର ଜମୋ କରିବୋ
ପୂବଗକ ଉକ୍ତ ଦୋୟିତ୍ଵ କପୋନୀ କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦଇ ପୋରିଯବ।
V.

33/11 ଯକଭି ସବଯଷ୍ଟସନ ସହିତ ସଂଯ ୋର୍ ପୋଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ 11 ଯକଭି ଲୋଇନ ର ସମସ୍ତ ରକ୍ଷ୍ଣୋ
ଯବକ୍ଷ୍ଣ ଦୋୟିତ୍ଵ ଏସପିଜି ବହଯନ କରିଯବ ।

VI.

ଦି ଯକୌଣସି ସବଯଷ୍ଟସନ ଯର ଏକୋଧିକ ଏସପିଜି ନିଜ ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯ ୋର୍ କରୁର୍ଥୋନ୍ତି ଯତଯବ ନିଜ
ନିଜ ଭିତଯର ସହମତି କ୍ରଯମ ବିଦୁୟତ ବିତରକ କପୋନୀ ର ଅନୁ ମତି ଯନଇ ସୋମଗ୍ରି କ ଭୋଯବ
common ସଂଯ ୋଜନୋ ନ୍ତ୍ରୋଂର୍ ସ୍ଥୋପନ କରି ପୋରନ୍ତି।

VII.

ସମସ୍ତ ଏସପିଜି ସପୃକ୍ତ

ବିଦୁୟତ ବିତରକ କପୋନୀ ଦ୍ଵୋରୋ ନିଦ୍ଧଗୋରିତ ସଂଯ ୋଜନୋ ର୍ୁଳ୍କ ବୋ

connectivity charge ଉକ୍ତ କପୋନୀ ଯର ଜମୋ କରିଯବ।
VIII.

ସମସ୍ତ ଏସପିଜି ଙ୍କୁ grid code, ତର୍ଥୋ ବିଦୁୟତ ଉତ୍ପୋଦନ ଏବଂ ସରବରୋହ ସଙ୍କର ୋନ୍ତିୟ ସମସ୍ତ
ନିୟମ/ଅଧିନିୟମ ପୋଳନ କରିବୋକୁ ପଡିବ।

11.

ବିଦୁୟତ କ୍ରୟ ଅନୁ ବନ୍ଧ ( Power Purchase Agreement)
I.

ଏସପିଜି ମୋନଙ୍କ ଠୋରୁ ବୟୋବସୋୟିକ କୋ ଗୟକୋରୀତୋ ଦିନ (Commercial Operation Date)
ଠୋରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 25 ବଷଗ ପ ଗୟନ୍ତ ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ରୁ ଉତ୍ପୋଦିତ ସମସ୍ତ ବିଦୁୟତ ର୍କ୍ତି ପୂବଗନଦ୍ଧ
ି ଗୋରିତ
ମୂଲୟ ଯର କ୍ରୟ କରିବୋ ପୋଇଁ ଗ୍ରୀଡଯକୋ ପ୍ରଯତୟକ ଏସପିଜି ଙ୍କ ସହିତ ବିଦୁୟତ କ୍ରୟ ଅନୁ ବନ୍ଧ ସ୍ଵୋକ୍ଷ୍ର
କରିଯବ।

II.

25 ବଷଗ ଅବଧି ସରିବୋ ପଯର ବିଦୁୟତ କ୍ରୟ ପୋଇଁ ଏସପିଜି ଏବଂ ଗ୍ରୀଡଯକୋ ପରସ୍ପର ବୁ ଝୋମଣୋଯର
ବିଦୁୟତ କ୍ରୟ ଅନୁ ବନ୍ଧର ସମୟ ସୀମୋ ବଢୋଇ ପୋରିଯବ

III.

ଏସପିଜି ଙ୍କୁ ବିଦୁୟତ କ୍ରୟ ଜନିତ ଅର୍ଥଗ ପ୍ରଦୋନ ଯର ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷ୍ୋ ଯଦବୋ ପୋଇଁ Letter of Credit
(LC) ତର୍ଥୋ ESCROW account ର ବୟବସ୍ଥୋ ବିଦୁୟତ କ୍ରୟ ଅନୁ ବନ୍ଧ ଯର ଦର୍ଗୋ ୋଇଛି।

13.

ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ର୍ୁଡକ
ି ରୁ ଉତ୍ପୋଦିତ ବିଦୁୟତ ର୍କ୍ତି କୁ

ଗ୍ରୀଡଯକୋ ନିଜର RPO (Renewable

Purchase Obligation) ଆପୂର୍ତ୍ି ପୋଇଁ ବୟବହୋର କରିଯବ।
14.

ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ର ର୍ୁଣବର୍ତ୍ୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବୋ ପୋଇଁ ବିଭିନ୍ନ

ନ୍ତ୍ରୋଂର୍

ର୍ଥୋ; ମଡୁୟଲ, ଇନଭରଟର,

BOS ଇତୟୋଦି ଅଣପୋରପରିକ ର୍କ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟ କିମବୋ BIS ଅନୁ ଯମୋଦିତ ମୋପଦଣ୍ଡ ଅନୁ ୋୟୀ ଯହବୋ
ବିଯଧୟ।
15.

ସମସ୍ତ ଏସପିଜି ବିଦୁୟତ କ୍ରୟ ଅନୁ ବନ୍ଧ ସ୍ଵୋକ୍ଷ୍ର କରିବୋର 6 ମୋସ ମଧ୍ୟ ଯର ପ୍ରକଳ୍ପ ପୋଇଁ ଆବର୍ୟକ ଅର୍ଥଗ
ରୋର୍ି ଯ ୋର୍ୋଡ ଯହବୋର ପ୍ରମୋଣ ଓଯରଡୋ କୁ ଦର୍ଗୋଇଯବ। ଏଥି ପୋଇଁ ବୟୋଙ୍କ/ବିର୍ତ୍ୀୟ ସଂସ୍ଥୋ ମୋନଙ୍କ
ଦ୍ଵୋରୋ ପ୍ରଦର୍ତ୍ ସବୀକୃ ତୀ ପତ୍ର ଓଯରଡୋ ଯର ଜମୋ କରିବୋ ବିଯଧୟ।

16.

ଏସପିଜି ଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ଦୋଖଲ କରୋ ୋଇଥିବୋ ଦଲିଲ/ଦସ୍ତୋବିଜ/ ସୂଚନୋ ଯ ଯକୌଣସି ସମୟ ଯର ଅସତୟ
ପ୍ରମୋଣିତ ଯହଯଲ ତୋଙ୍କ ଆଯବଦନ ତର୍ଥୋ ଚୟନ କୁ ରଦ୍ଧ କରୋ ିବ ଏବଂ ଯସ ଜମୋ କରିଥିବୋ ବୟୋଙ୍କ
ର୍ୟୋରୋଣ୍ଟି ଜବତ କୋରର ିବ।

17॰

ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ରୁ ସବଗ ନିମନ ନିଦ୍ଧୋଗ ରିତ ବିଦୁୟତ ର୍କ୍ତି ଉତ୍ପୋଦନଯର ହ୍ରୋସ
I.

ବିଦୁୟତ କ୍ରୟ ଅନୁ ବନ୍ଧ ର ଅବଧି ମଧ୍ୟ ଯର ବୋଷିକ ଅତି କମ ଯର 15 ପ୍ରତିର୍ତ CUF ( Capacity
Utilization Factor) କୋୟମ ରଖିବୋ ଅନିବୋ ଗୟ।

II.

CUF ( Capacity Utilization Factor) 15 ପ୍ରତିର୍ତ ରୁ କମ ଯହଯଲ ବିଦୁୟତ କ୍ରୟ
ଅନୁ ବନ୍ଧ ଯର ଦିଆ ୋଇଥିବୋ ସର୍ତ୍ଗ ଅନୁ ୋୟୀ ଏସପିଜି ଙ୍କୁ କ୍ଷ୍ତି ଭରଣୋ କରିବୋକୁ ପଡିବ।

III.

ବିଦୁୟତ ଗ୍ରୀଡ ଉପଲବ୍ଧ ନ ଯହଯଲ କିଂବୋ ଏସପିଜି ଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋହୋରର ଯକୌଣସି ସ୍ଥିତଯି ର ସବଗନମ
ି ନ
CUF କୋୟମ ନ ରହିପୋରିଯଲ କ୍ଷ୍ତି ଭରଣୋ ଯର ର୍ିଥିଳତୋ ଯଦବୋ କର୍ଥୋ ବିଚୋର କରୋ ୋଇପୋଯର।

IV.

ଯଦୈବ ି ଦୁ ବପ
ି ୋକ ତର୍ଥୋ ଅନୟୋନୟ Force majeur ସ୍ଥିତ ି ଯର କ୍ଷ୍ତି ପୂରଣ ବୟବସ୍ଥୋ ଲୋର୍ୁ ଯହବ ନୋହିଁ

V.

ଅସୋଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି କୁ ବୋଦ ଯଦଯଲ ସୋଧୋରଣ ସ୍ଥିତ ି ଯର ବିଦୁୟତ ବିତରକ କପୋନୀ ଅତି କମ ଯର 95
ପ୍ରତିର୍ତ ସମୟଯର ଗ୍ରୀଡ ଉପଲବ୍ଧ କରିଯବ।

18.

ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥୋପନ କରିବୋର ଅବଧି
I.

LOA ପ୍ରୋପ୍ତି ର 9 ମୋସ ଭିତଯର ଏସପିଜି ଙ୍କୁ ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୋଲୁ ( Commissioning) କରିବୋକୁ
ଯହବ। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟଯର ପ୍ରକଳ୍ପ Commissioning ନ ଯହଇ

ପୋରିଯଲ PPA ର ସର୍ତ୍ଗ

ଅନୁ ୋୟୀ ଯଜୋରିମୋନୋ (Penalty) ଯଦବୋକୁ ପଡିବ।
II.

LOA ପ୍ରୋପ୍ତି ର 11 ମୋସ ମଧ୍ୟଯର

ଦି ଅନୁ ଯମୋଦିତ କ୍ଷ୍ମତୋ ସପୁଣଗ ରୂଯପ Commissioning

ଯହଇ ନ ପୋରିବ ଯତଯବ ଉପଯରୋକ୍ତ ମଯତ ଯଜୋରିମୋନୋ ଆଦୋୟ ପୂବଗକ ପ୍ରକଳ୍ପ ର ଅନୁ ଯମୋଦିତ
କ୍ଷ୍ମତୋକୁ ପ୍ରକୃ ତଯର commissionଯହୋଇଥିବୋ କ୍ଷ୍ମତୋ ଅନୁ ସୋଯର ସଂଯର୍ୋଧନ କରୋ ିବ।

19.

ବୟୋବସୋୟିକ କୋ ୟଗ କୋରୀତୋ ତିଥି (Commercial Operation Date)
ସପୃକ୍ତ କମିସନିଙ୍ଗ କମିଟି ପ୍ରଯତୟକ ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ର ବୟୋବସୋୟିକ କୋ ଗୟକୋରୀତୋ ତିଥି

(Commercial Operation Date) ଯଘୋଷଣୋ କରିଯବ।

