
କୁସୁମ ଯ ୋଜନୋ ସମବନ୍ଧୀୟ ମୋର୍ଗଦର୍ଗୀକୋ ଏବଂ ନୟିମୋବଳୀ 

I. ପଷୃ୍ଠଭୁମ ି
I. କୃଷକ ମୋନଙ୍କର ଆର୍ଥକି ଆୟ ବୃଦ୍ଧ ି କରବିୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯନଇ ଭୋରତ ସରକୋରଙ୍କ ନବୀନ ଏବଂ 

ନବକିରଣୀୟ ର୍କି୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟ ପ୍ରଧୋନ ମନ୍ତ୍ରୀ କଷିୋନ ଊଜଗୋ ସୁରକ୍ଷ୍ୋ ଏବଂ ଉତର୍ଥୋନ ମହୋଭି ୋନ ବୋ  
କୁସୁମ ଯ ୋଜନୋ ଅଫିସ ଯମଯମୋରୋଣ୍ଡମ ନଂ  ଦନିୋଙ୍କ 8.3.2019 ମୋଧ୍ୟମଯର ପ୍ରୋରମ୍ଭ କରଛିନ୍ତ ି
ଏବଂ ଏହ ିଯ ୋଜନୋ କୁ କୋ ଗୟକୋରୀ କରବିୋ ପୋଇଁ ବସୁି୍ତ୍ରତ ମୋର୍ଗଦର୍ଗୀକୋ 22.7.2019 ଯର ଜୋର ି

କରଛିନ୍ତ।ି  
II. ଉକ୍ତ  ଯ ୋଜନୋ ର କଯପୋଯନଣ୍ଟ- ଏ ଯର ଚୋଷୀ କମିବୋ ଯସମୋନଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ଅଧିକୃତ ବୟକି୍ତ ମୋନଙ୍କ 

ଦ୍ଵୋରୋ 500 କଯିଲୋ ୱୋଟ ଠୋରୁ 2 ଯମର୍ୋ ୱୋଟ କ୍ଷ୍ମତୋ ବରି୍ଷି୍ଟ ଯସୌର ର୍କି୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ 33/11 ଯକଭି 
ସବଯଷ୍ଟସନ ର 5 କମିି ମଧ୍ୟଯର ବସୋଇ ଉତ୍ପୋଦତି ବଦୁିୟତ ର୍କି୍ତ କୁ ବଦୁିୟତ ବତିରକ କପୋନୀ 
ମୋନଙୁ୍କ ପୂବଗ ନଦି୍ଧଗୋରତି ଦର ଯର ବକି୍ରୟ କରବିୋର ବୟବସ୍ଥୋ ରହଛି।ି  

III. ରୋଜୟ ର୍କି୍ତ ବଭିୋର୍ ଆର୍ୋମୀ ବଷଗ ମୋନଙ୍କଯର ଏହ ି ଯ ୋଜନୋ ଯର ଯମୋଟ 2300 ଯମର୍ୋ ୱୋଟ 
ଯସୌର ର୍କି୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବସୋଇବୋ ପୋଇଁ ବଦୁିୟତ ବତିରକ କପୋନୀ ୱୋରୀ  ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷ୍ମତୋ ନଦି୍ଧଗୋରତି 
କରଛିନ୍ତ ି।  

IV. ପ୍ରର୍ଥମ ପ ଗୟ।ୟ ଯର 30 ଯମର୍ୋ ୱୋଟ ଯସୌର ର୍କି୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ  ବସୋଇବୋ ପୋଇଁ ବଦୁିୟତ ବତିରକ 
କପୋନୀ ମୋଯନ ନଜି ନଜି ଅଞ୍ଚଳଯର 33/11 ଯକଭି ସବ ଯଷ୍ଟସନ ଚହି୍ନଟ କରଛିନ୍ତ ି। 

V.  ଏହ ି ଯ ୋଜନୋ କୁ ରୋଜୟଯର କୋ ଗୟକୋରୀ କରବିୋ ପୋଇଁ ଓଡରି୍ୋ ଅକ୍ଷ୍ୟ ର୍କି୍ତ ବକିୋର୍ ସଂସ୍ଥୋ 

(ଓଯରଡୋ) କୁ ଅଧିକୃତ କରୋ ୋଇଛ।ି 

2॰ ଯସୋଲୋର ପୋୱୋର ଯଜଯନଯରଟର (ଏସ ପି ଜ)ି 

ଏହ ିଯ ୋଜନୋ ଯର ଯସୌର ର୍କି୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବସୋଇବୋ ପୋଇଁ ଚୟନ କରୋ ୋଇଥିବୋ ଚୋଷୀ ବୋ ତୋଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ 
ଅଧିକୃତ ବୟକି୍ତ ବୋ ଚୋଷୀଙ୍କ ଠୋରୁ ଜମି ଲୀଜ ଯନଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ବସୋଇବୋ କୁ ଥିବୋ ବକିୋର୍କର୍ତ୍ଗୋ ଙୁ୍କ ଯସୋଲୋର 

ପୋୱୋର ଯଜଯନଯରଟର ବୋ ଏସପିଜ ିକୁହୋ   ୋଇ ର୍ଥୋଏ। ଏସପିଜ ିନମିନ ପ୍ରଦର୍ତ୍ କୋ ଗୟ ର୍ୁଡକି ପୋଇଁ 
ଉର୍ତ୍ରଦୋୟୀ ରହଯିବ 

I. ଏସପିଜ ିଯସୌର  ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତଷି୍ଠୋ ପୋଇଁ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ ଜମି, ଉକ୍ତ ଜମିଯର ବସୋଇବୋକୁ ଥିବୋ ନଦି୍ଧଗୋରତି 
କ୍ଷ୍ମତୋ ର ଯସୌର ର୍କି୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଯସଥିପୋଇଁ ଚହି୍ନତି 33/11 ଯକଭି ସବ ଯଷ୍ଟସନ ସହତି ପ୍ରକଳ୍ପ 

କୁ ଯ ୋଡବିୋ  ପୂବଗକ ନଦି୍ଧଗୋରତି ସମୟ ସୀମୋ ମଧ୍ୟଯର ପ୍ରକଳ୍ପ କୁ ଚୋଲୁ କରବିୋ।  
II. ଏସପିଜ ିଯସୌର  ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତଷି୍ଠୋ ପୋଇଁ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ ଜମି ଯର ପ୍ରକଳ୍ପ ବକିୋର୍କର୍ତ୍ଗୋଙୁ୍କ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ 

କରବିୋ ବୋ ଲୀଜ ସୂତ୍ର ଯର ଯଦବୋପୋଇଁ ଆବର୍ୟକୀୟ ଦଲିଲ , ଦସ୍ତୋବଜି , ଲୀଜ ଏଗ୍ରୀଯମଣ୍ଟ 

ଇତୟୋଦ ିପ୍ରସୁ୍ତତ କରଯିବ।  



III. ସମସ୍ତ ବର୍ୟକୀୟ ଦଲିଲ, ଦସ୍ତୋବଜି ଇତୟୋଦରି ଅନୁଯମୋଦନ, ମଞ୍ଜରୁୀ, ପରମିଟ ଇତୟୋଦ ିପ୍ରୋପ୍ତ 

କରଯିବ।  
IV. ପ୍ରକଳ୍ପ ସମବନ୍ଧୀୟ ଆଇନ, ଯରର୍ୁଯଲର୍ନ,  ଗ୍ରୀଡ ଯକୋଡ, ନମିଗୋଣ ପଦ୍ଧତ ିର ନୟିମ ଓ ସର୍ତ୍ଗୋନୁବଳ ି

ଅନୁ ୋୟୀ ଡଜିୋଇନ,ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତଷି୍ଠୋ ଏବଂ ତତ୍ପରବର୍ତ୍ଗୀ ପରୀକ୍ଷ୍ଣ ପୂବଗକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୋଲୁ କରବିୋ  
V. ପ୍ରକଳ୍ପ ନମିଗୋଣ ର ସର୍ତ୍ଗ ଅନୁ ୋୟୀ ନଦି୍ଧଗୋରତି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଯର ପ୍ରକଳ୍ପ କୁ ଚୋଲୁ କର ିଗ୍ରୀଡଯକୋ କୁ 

ନଦି୍ଧଗୋରତି ପରମିୋଣର ର ବଦିୟତୁ ର୍କି୍ତ ନୟିମିତ ରୂଯପ ଯ ୋର୍ୋଇ ଯଦବୋ  
VI. ଇଯଣ୍ଟର୍ ଯସକଶନ,ମିଟରଙି୍ଗ, ଯଡଲିଯଭରୀ ପଇଣ୍ଟ ଠୋଯର ଇନଟରକଯନକ୍ସନ ସୁବଧିୋ କରବିୋ ସଯଙ୍ଗ 

ସଯଙ୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ରୁ ବଦୁିୟତ ର୍କି୍ତ ପ୍ରବୋହ ର ବଯଦୋବସ୍ତ କରବିୋ  
VII. ଏଗ୍ରୀଯମଣ୍ଟ ଅବଧି ଯସସ ପ ଗୟନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୋରର ଅବଯରୋଧ ରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବୋ  
VIII. ଏଗ୍ରୀଯମଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ଦୋୟିତ୍ଵ କୁ ସପୂଣଗ ରୂଯପ ନବିଗୋହ କରବିୋ  

IX. ବଦୁିୟତ ଉତ୍ପୋଦନ, ସରବରୋହ ଓ ବକି୍ରୟ ସମବନ୍ଧୀୟ ସରକୋରଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୟିମୋବଳ ିସମବନ୍ଧ ଯର 
ଅବର୍ତ ରହବିୋ ଏବଂ ପୋଳନ କରବିୋ  

3॰ ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ର କ୍ଷ୍ମତୋ ଅନୁ ୋୟୀ ଜମିର ଆବର୍ୟକତୋ  

I. ଏହ ିଯ ୋଜନୋ ମୋଧ୍ୟମ ଯର ଓ.5 ଯମର୍ୋ ୱୋଟ ଠୋରୁ 2 ଯମର୍ୋ ୱୋଟ କ୍ଷ୍ମତୋ  ସପନ୍ନ ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ପୋଇଁ 

ଆଯବଦନ କରୋ ୋଇ ପୋରବି।  

II. ଯମର୍ୋୱୋଟ ପିଛୋ 2 ଯହକଟର ବୋ 5 ଏକର ଜମି ଆବର୍ୟକ ଯହୋଇ ର୍ଥୋଏ।  
III. ଯ  ଯକୌଣସ ିଆଯବଦକ ନଜି ଜମି ଅନୁସୋଯର ସବଗୋଧିକ  2 ଯମର୍ୋୱୋଟ କମିବୋ ବଦୁିୟତ ବତିରକ କପୋନୀ 

ଦ୍ଵୋରୋ ଅଧିସୂଚତି କ୍ଷ୍ମତୋ ମଧ୍ୟରୁ ଯ ଉଁଟ ିକମ ଯକବଳ ଯସତକି ିକ୍ଷ୍ମତୋ ପୋଇଁ ଆଯବଦନ କର ିପୋରଯିବ  

4॰ ଯକଉ ଁମୋଯନ ଆଯବଦନ କର ିପୋରଯିବ  

ଯ  ଯକୌଣସ ି ଚୋଷୀ/ଚୋଷୀ ସମୂହ/ କୃଷି ଉତ୍ପୋଦକ ସଂଘ/ଜଳ ଉପଯଭୋକ୍ତୋ ସଂଘ / ପଞ୍ଚୋୟତ ଇତୟୋଦ ିଏହ ିଯ ୋଜନୋ 
ମୋଧ୍ୟମ ଯର ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ପୋଇଁ ଆଯବଦନ କରପିୋରଯିବ ।  

5. ଲୀଜ ସୂତ୍ର ଯର ଜମ ିପ୍ରଦୋନ  

I. ବକିୋର୍କର୍ତ୍ଗୋ ଙ୍କ ମୋଧ୍ୟମଯର ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥୋପନ ପୋଇଁ ଜମି ମୋଲିକ ଓ ବକିୋର୍କର୍ତ୍ଗୋଙ୍କ ସହମତ ିଯର 

ନଦି୍ଧଗୋରତି ଲୀଜ ମୂଲୟ ଜମି ମୋଲିକ ପୋଇ ପୋରଯିବ। ଲୀଜ ମୂଲୟ ଜମି ମୋଲିକ ସଧିୋ ସଳଖ ନଜି ବୟୋଙ୍କ 
ଏକୋଉନଟ ଯର ମଧ୍ୟ ପୋଇ ପୋରଯିବ।  

II. ଲୀଜ ମୂଲୟ ପ୍ରତ ିଏକର ପିଛୋ କମିବୋ ଇଉନଟି ପିଛୋ ମଧ୍ୟ ପୋଇ  ପୋରଯିବ । 
III. ଲୀଜ ଏଗ୍ରୀଯମଣ୍ଟ ଚୋଷୀ ଏବଂ ବକିୋର୍କର୍ତ୍ଗୋ ଙ୍କ ସହମତ ିଯର ଯହଇଥିବୋ ସର୍ତ୍ଗ ଅନୁ ୋୟୀ ଯହବ ଏବଂ 

ଉକ୍ତ ଏଗ୍ରୀଯମଣ୍ଟ ର ଅସଫଳତୋ ପୋଇଁ ଯକବଳ ଯସହ ିମୋଯନ ହ ିଦୋୟୀ ରହଯିବ। ଗ୍ରୀଯଡକୋ , ବଦୁିୟତ 
ବତିରକ କପୋନୀ କମିବୋ ଓଯରଡୋ ଯସଥି ପୋଇଁ ଯକୌଣସ ିମଯତ ଦୋୟୀ ଯହଯବ ନୋହିଁ।  



 

6॰ ଆର୍ଥକି ଯ ୋର୍ୟତୋ : 

I. ଏହ ିଯ ୋଜନୋଯର ଯ ଉଁ ଚୋଷୀ/ଚୋଷୀ ସମୂହ/ କୃଷି ଉତ୍ପୋଦକ ସଂଘ/ଜଳ ଉପଯଭୋକ୍ତୋ ସଂଘ / ପଞ୍ଚୋୟତ  
ନଜିସ୍ଵ ଅର୍ଥଗ ବନିଯି ୋର୍ କର ିପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥୋପନ କରଯିବ ଯସମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ ଯକୌଣସ ିଆର୍ଥକି ଯ ୋର୍ୟତୋ  
ଆବର୍ୟକ ପଡ ିନ ର୍ଥୋଏ।  

II.  ଦ ିଊପଯରୋକ୍ତ ଚୋଷୀ/ଚୋଷୀ ସମୂହ/ କୃଷି ଉତ୍ପୋଦକ ସଂଘ/ଜଳ ଉପଯଭୋକ୍ତୋ ସଂଘ / ପଞ୍ଚୋୟତ  ଯସୌର 
ପ୍ରକଳ୍ପ ଯକୌଣସ ିବକିୋର୍କର୍ତ୍ଗୋଙ୍କ ମୋଧ୍ୟମଯର ବସୋଉଥିଯବ ଯତଯବ ଉକ୍ତ ବକିୋର୍କର୍ତ୍ଗୋଙ୍କ ଯନଟୱୋର୍ଥଗ (net-
worth) ଯମର୍ୋୱୋଟ ପିଛୋ 1 ଯକୋଟ ିଟଙ୍କୋ ଥିବୋ ଆବର୍ୟକ। ଏହୋ ପ୍ରଦର୍ତି କରବିୋ ପୋଇଁ 
ବକିୋର୍କର୍ତ୍ଗୋଙୁ୍କ ଚୋଟଗୋଡଗ ଏକୋଉଣ୍ଟୋଟ ଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ପ୍ରଦର୍ତ୍ ଯନଟୱୋର୍ଥଗ ପ୍ରମୋଣ ପୋତ୍ର (certificate) ଦୋଖଲ 
କରବିୋକୁ ଯହବ। 

7॰ ଆଯବଦନ ର୍ଳୁ୍କ, ଇଏମଡ଼ ି(EMD)ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ସପୋଦନ ସୁରକ୍ଷ୍ୋ ରୋର୍ ି
 (Performance Bank Guarantee)  
 ଆଯବଦନ ର୍ଳୁ୍କ 

 ଏହ ିଯ ୋଜନୋଯର ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ବସୋଇବୋ ଆଯବଦନ କରବିୋ ପୋଇଁ ପ୍ରଯତେକ ଆଯବଦକ ଙୁ୍କ ଯମର୍ୋ ୱୋଟ ପିଛୋ 

 5000 ଟଙ୍କୋ ଆଯବଦନ ରୁ୍ଳ୍କ ଜମୋ କରବିୋକ ପଡବି। ଉକ୍ତ ରୁ୍ଳ୍କ demand ଡ୍ରୋଫଟ ରୂଯପ ଓଡରି୍ୋ ଅକ୍ଷ୍ୟ ର୍କି୍ତ 

 ବକିୋର୍ ସଂସ୍ଥୋ ଯର ଜମୋ କରବିୋକୁ ପଡବି।  

 ଇଏମଡ଼ ି(EMD) 

 ଏହ ିଯ ୋଜନୋ ଯର ପ୍ରଯତେକ ଆଯବଦକଙୁ୍କ ଯମର୍ୋୱୋଟ ପିଛୋ 100000 ଟଙ୍କୋ EMD ବୋବଦକୁ ଜମୋ କରବିୋକୁ 

 ଯହବ। ଉକ୍ତ ରୋର୍ ିମୁଖୟ ନବିଗୋହୀ ଓଯରଡୋଙ୍କ ନୋମଯର demand draft କମିବୋ ବୟୋଙ୍କ ର୍ୟୋଯରଣ୍ଟ ି (bank 

 guarantee) ରୂଯପ ଜମୋ କରବିୋକୁ ପଡବି। ଉକ୍ତ ବୟୋଙ୍କ ର୍ୟୋଯରଣ୍ଟ ି (bank guarantee) ର 

 ଯବୈଧତୋ  ( validity) ଅତ ି କମ ଯର 6 ମୋସ ଥିବୋ ଆବର୍ୟକ। ସଫଳ ଆଯବଦକ ମୋନଙୁ୍କ  ର୍କି୍ତ କ୍ରୟ 
 ଏଗ୍ରୀଯମଣ୍ଟ ବୋ PPA ଦସ୍ତଖତ କରବିୋର 15 ଦନି ମଧ୍ୟ ଯର ଏହୋ ଯଫରୋଇଦଆି ିବ ।  

 ପ୍ରକଳ୍ପ ସପୋଦନ ସୁରକ୍ଷ୍ୋ ରୋର୍(ିPerformance Bank Guarantee)  

 ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ବସୋଇବୋ ପୋଇଁ ଚୟନ କରୋ ୋଇଥିବୋ ପ୍ରଯତେକ ଏସପିଜ ି (SPG) ଙୁ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ସପୋଦନ ସୁରକ୍ଷ୍ୋ 
 ରୋର୍(ିPerformance Bank Guarantee) ବୋବଦକୁ ଯମର୍ୋୱୋଟ ପ୍ରତ ି 5,00,000 ଟଙ୍କୋ ନବିଗୋହୀ 

 ଓଯରଡୋଙ୍କ ନୋମଯର ବୟୋଙ୍କ ର୍ୟୋଯରଣ୍ଟ ି(bank  guarantee) ରୂଯପ ଜମୋ କରିବୋକୁ ପଡବି। ଉକ୍ତ ବୟୋଙ୍କ 
 ର୍ୟୋଯରଣ୍ଟ ି (bank guarantee) ର ଯବୈଧତୋ ( validity) ଅତ ିକମ ଯର 15 ମୋସ ଯହବୋ ଆବର୍ୟକ।  



 ଏସପିଜ ି(SPG) ଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ବସ ୋଇଥିବୋ ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପର ସମସ୍ତ କୋ ଗୟ ଯର୍ଷ ଯହବୋ ପୂବଗକ ଯସଥିରୁ  ବଦୁିୟତ 
 ଉତ୍ପୋଦନ ଓ ସରବରୋହ ଯହବୋ ର 30 ଦନି  ମଧ୍ୟ ଯର ଉକ୍ତ ବୟୋଙ୍କ ର୍ୟୋଯରଣ୍ଟ ି (bank guarantee) କୁ 

 ଏସପିଜ ି(SPG) ଙୁ୍କ ଯଫରୋଇଦଆି ିବ ।  

8. ବଦୁିୟତ ର୍କି୍ତ ର ବକି୍ରୟ ମଲୂୟ  

I. ଓଡରି୍ୋ ବଦୁିୟତ ନୟିୋମକ ଆଯୟୋର୍ଙ୍କ ନଯିଦ୍ଦଗର୍ ସଂଖୟୋ  ତୋ     ଅନୁ ୋୟୀ ଉକ୍ତ ଯ ୋଜନୋ ମୋଧ୍ୟମ ଯର 
ବସୋ  ୋଇଥିବୋ ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ର୍ୁଡକିରୁ ଉତ୍ପୋଦତି ବଦୁିୟତ ର୍କି୍ତ ଗ୍ରୀଡ୍ ଯକୋ  (gridco) ଆର୍ୋମୀ 25 

ବଷଗ ପୋଇଁ ଇଉନଟି (kWh)ପ୍ରତ ିଟ 3.08 ହସିୋବଯର ଏସପିଜ ି(SPG) ଙ୍କ ଠୋରୁ କ୍ରୟ କରଯିବ। 
II. ରୋଜୟ ସରକୋର  ଦ ିନଜି ତରଫ ରୁ ଇଉନଟି (kWh)ପ୍ରତ ିକିଛ ିଅଧିକ ମୂଲୟ ଯଦବୋ ପୋଇଁ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି

ଯନଯବ ଯତଯବ ଉକ୍ତ ଅଧିକ ମୂଲୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀଡ୍ ଯକୋ  (gridco) ଏସପିଜ ି(SPG)ଙୁ୍କ ପ୍ରଦୋନ କରିଯବ।  
III.  ଦ ିଯକୌଣସ ିନଦି୍ଧଷି୍ଟ ସବଯଷ୍ଟସନ ପୋଇଁ ବଦୁିୟତ ବତିରକ କପୋନୀ ଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ନଦି୍ଧଗୋରତି  କ୍ଷ୍ମତୋ ଠୋରୁ 

ଅଧିକ କ୍ଷ୍ମତୋ କମିବୋ ନଧିଗୋରତି କ୍ଷ୍ମତୋ ପୋଇଁ ଏକୋଧିକ ଯବୈଧ ଆଯବଦନ ପତ୍ର ଆଯସ ଯତଯବ ଯସ ଯକ୍ଷ୍ତ୍ର 
ଯର ଓଡରି୍ୋ ବଦୁିୟତ ନୟିୋମକ ଆଯୟୋର୍ଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ନଦି୍ଧଗୋରତି କ୍ରୟ ମୂଲୟ ଠୋରୁ କମ ମୂଲୟର ଯର ବଦୁିୟତ 
ର୍କି୍ତ କ୍ରୟ ଲୋରି୍ ଆଯବଦନକୋରୀ ମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯର ସବଗନମିନ ମଲୂୟ ଡୋକ (reverse bidding) 

ପ୍ରକ୍ରିୟୋଯର ମୂଲୟ ନଦି୍ଧଗୋରଣ କରୋ ିବ।  

9. ଯସୌର  ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥୋପନ ପୋଇ ଁଆଯବଦନ ଏବଂ ଚୟନ ପ୍ରକି୍ରୟୋ  

I. କୁସୁମ ଯ ୋଜନୋ ଯର ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ବସୋଇବୋ ପୋଇଁ ବଦୁିୟତ ବତିରକ କପୋନୀ ମୋନଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ଚହି୍ନତି 

33/11 ଯକଭି ସବ ଯଷ୍ଟସନ ର୍ଡୁକିର ତୋଲିକୋ ଓଯରଡୋ ର ଯୱବସୋଇଟ ଯର ଅପଯଲୋଡ କରୋ ୋଇଛ।ି  
II. ଉପଯରୋକ୍ତ ସବ ଯଷ୍ଟସନ ର୍ୁଡକି ପୋଇଁ ପ୍ରଯଛଦ 4  ଅନୁ ୋୟୀ  ଆଗ୍ରହୀ ଆଯବଦକ ମୋଯନ ପ୍ରଦର୍ତ୍ ସୂଚନୋ 

ଏବଂ ଆବର୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତୋବଜି ସହତି tenderwizard ଯୱବସୋଇଟ ଯର ଅନଲୋଇନ ଆଯବଦନ 

କରପିୋରଯିବ।  
III. tenderwizard ଯୱବସୋଇଟ ଯର ଅନଲୋଇନ ଆଯବଦନ କରବିୋର ପ୍ରକ୍ରିୟୋ ସଙ୍ଗଲଗ୍ନକ କ ଯର 

ଦର୍ଗୋ  ୋଇଛ।ି  
IV. ଯ  ଯକୌଣସ ି ଏସପିଜ ି (SPG) ଯର୍ୋଟଏି  ନଦି୍ଧଷି୍ଟ 33/11 ଯକଭି ସବ ଯଷ୍ଟସନ ପୋଇଁ ଯକବଳ 

ଯର୍ୋଟଏି ଆଯବଦନ ପତ୍ର ଦୋଖଲ କର ିପୋରଯିବ।  ଦ ିଯକୌଣସ ିଏସପିଜ ି(SPG) କମିବୋ ତୋଙ୍କ ସହତି 
ଜଡତି ଥିବୋ ଯକୌଣସ ିଯମମବର, ଡଯିରକଟର, ଯର୍ୋଷ୍ଠୀ , କପୋନୀ ଯର୍ୋଟଏି 33/11 ଯକଭି ସବ ଯଷ୍ଟସନ 
ପୋଇଁ ଏକୋଧିକ ଆଯବଦନ ପତ୍ର ଦୋଖଲ କରଯିବ ଯତଯବ ଯସହ ିଆଯବଦନ ପତ୍ର ଅଯ ୋର୍ୟ ଯଘୋଷିତ 

ଯହବ ଏବଂ ଖୋରଜ କରୋ ିବ।  
V. ସମସ୍ତ ଆଯବଦନ ପତ୍ର ଏବଂ ତତ୍ ସମବନ୍ଧୀୟ ଦସ୍ତୋବଜି ଇତୟୋଦ ିନଦି୍ଧଗୋରତି ତୋରଖି ଓ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଯର 

ଅପଯଲୋଡ କରବିୋ ବଯିଧୟ। ଏହ ିସମୟ ସୀମୋ ପଯର ଯୱବସୋଇଟ ଯର ଆଯବଦନ ପତ୍ର ଦୋଖଲ କରବିୋ 

ଆଉ ସମ୍ଭବ ଯହବ ନହିଁ । 



ଚୟନ ପ୍ରକି୍ରୟୋ  

 ନଦି୍ଧଗୋରତି ତୋରଖି ଓ ସମୟ ସୀମୋ ମଧ୍ୟ ଯର ପ୍ରୋପ୍ତ ସମସ୍ତ ଆଯବଦନ ପତ୍ର ଓ ମର୍ୋ ୋଇଥିବୋ ଦଲିଲ/ଦସ୍ତୋବଜି 
 ର୍ୁଡକିର  ୋଞ୍ଚ କରୋ ୋଇ ଆଯବଦକ ମୋନଙୁ୍କ ନମିନ ମଯତ ବର୍ଗୀକୃତ କରୋ ିବ  

 ବର୍ଗ ‘କ’ 

 ଯ  ଯକୌଣସ ିସବ ଯଷ୍ଟସନ ର ଯଘୋଷିତ କ୍ଷ୍ମତୋ ବୋ ତୋ ଠୋରୁ କମ କ୍ଷ୍ମତୋ ପୋଇଁ ପ୍ରୋପ୍ତ  ସମସ୍ତ ଯବୈଧ ଆଯବଦକ 
 ମୋନଙୁ୍କ ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ବସୋଇବୋ ପୋଇଁ  ଏବଂ ଓଡରି୍ୋ ବଦୁିୟତ ନୟିୋମକ ଆଯୟୋର୍ଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ନଦି୍ଧଗୋରତି ଦର ଯର 

 ବଦୁିୟତ ର୍କି୍ତ  ବକି୍ରୟ କରବିୋ ପୋଇଁ ତୋଲିକୋଭୁକ୍ତ କରୋ ିବ।  

 ସମସ୍ତ ତୋଲିକୋଭୁକ୍ତ ଆଯବଦକମୋନଙୁ୍କ Notice of Award (NOA) ଜରଆିଯର ଯସୌର ର୍କି୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ର 
 ସ୍ଵୀକୃତ  କ୍ଷ୍ମତୋ ଏବଂ ଯସଥିପୋଇଁ ନଦି୍ଧଗୋରତି ଆଯବଦନ ରୁ୍ଳ୍କ  ତର୍ଥୋ EMD ରୋର୍ ି ଏକ ନଦି୍ଧଷି୍ଟ ସମୟ ସୀମୋ 

 ମଧ୍ୟଯର ଜମୋ କରବିୋ ପୋଇଁ ଜଣୋଇ ଦଆି ିବ। 

 ନଦି୍ଧଗୋରତି ସମୟ ସୀମୋ ମଧ୍ୟଯର ଆଯବଦନ ରୁ୍ଳ୍କ  ତର୍ଥୋ EMD ରୋର୍ ିଜମୋ କରଥିିବୋ ସମସ୍ତ ଆଯବଦନକୋରୀଙୁ୍କ 
 Letter of Award (LOA) ପ୍ରଦୋନ କରୋ ିବ ଏବଂ  ପ୍ରକଳ୍ପ ସପୋଦନ ସୁରକ୍ଷ୍ୋ ରୋର୍(ିPerformance 

 Bank Guarantee) ଓ ଅନୟୋନୟ ଦଲିଲ/ଦସ୍ତୋବଜି ଜମୋ କରବିୋର ସମୟ ସୀମୋ ମଧ୍ୟ ଜଣୋଇ ଦଆି ିବ।  

 ପ୍ରକଳ୍ପ ସପୋଦନ ସୁରକ୍ଷ୍ୋ ରୋର୍(ିPerformance Bank Guarantee) ଓ ମର୍ୋ ୋଇଥିବୋ 
 ଦଲିଲ/ଦସ୍ତୋବଜି ପ୍ରୋପ୍ତ ଯହବ ପଯର ବଦୁିୟତ କ୍ରୟ ଅନୁବନ୍ଧ ( Power Purchase Agreement) 

 ଦସ୍ତଖତ କରବିୋ ପୋଇଁ ନମିନ୍ତ୍ରଣ କରୋ ିବ।  

 ଯ ଉଁ ଆଯବଦକ ମୋଯନ ନଦି୍ଧଷି୍ଟ ସମୟ ସୀମୋ ମଧ୍ୟ ଯର EMD, Performance Bank Guarantee 
 କମିବୋ ଅନୟୋନୟ ଦଲିଲ/ଦସ୍ତୋବଜି ଜମୋ କରପିୋରଯିବ ନୋହିଁ କିମବୋ Power Purchase Agreement

 ଦସ୍ତଖତ କରବିୋ ପୋଇଁ ଆସ ିପୋରଯିବ ନୋହିଁ ଯସମୋନଙ୍କ ମୂଳ ଆଯବଦନ କୁ ରଦ୍ଧ କରୋ ିବ।  

 ବର୍ଗ ‘ଖ’ 

 ଯ ଉଁ ସବ ଯଷ୍ଟସନ ର୍ୁଡକିର ର ଯଘୋଷିତ କ୍ଷ୍ମତୋ ଠୋରୁ ଅଧିକ  କ୍ଷ୍ମତୋ ପୋଇଁ ଆଯବଦନ ପତ୍ର ଆସଥିିବୋ ଯସଇ 
 ସମସ୍ତ ଯବୈଧ ଆଯବଦକମୋନଙୁ୍କ ତୋଲିକୋଭୁକ୍ତ କରୋ ିବ ଏବଂ Reverse Auction ର ନଦି୍ଧଗୋରତି ତୋରଖି, 

 ସମୟସୀମୋ ଓ ଅନୟୋନୟ ନୟିମୋବଳୀ ଜଣୋଇ ଦଆି ିବ।  

 Reverse Auction ମୋଧ୍ୟମଯର ସବଗନମିନ ବଦୁିୟତ କ୍ରୟ ମୂଲୟ ନଦି୍ଧଗୋରଣ କର ି ସବ ଯଷ୍ଟସନ ର୍ୁଡକିର ର 

 ଯଘୋଷିତ କ୍ଷ୍ମତୋ ମୁତୋବକ ଏକ ବୋ ଏକୋଧିକ ଆଯବଦକଙୁ୍କ ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ବସୋଇବୋ ପୋଇଁ ଚୟନ କରୋ ିବ।  



 Reverse Auction ପୋଇଁ ସୂଚତି କରୋ ୋଇଥିବୋ ସମସ୍ତ ଆଯବଦକ ମୋନଙୁ୍କ Auction ପୂବଗରୁ EMD 

 ଏବଂ Performance Bank Guarantee ରୋର୍ ି ଜମୋ କରବିୋକୁ ପଡବି। ଯ ଉଁ ଆଯବଦକ ମୋଯନ 
 ଏଥିଯର ବଫିଳ ଯହଯବ ଯସମୋଯନ Reverse Auction ପ୍ରକ୍ରୟିୋ ଯର ଭୋର୍ ଯନଇ ପୋରଯିବ ନୋହିଁ।  

 Reverse Auction ମୋଧ୍ୟମଯର ଚୟନ କରୋ ୋଇଥିବୋ ସମସ୍ତ ଆଯବଦନକୋରୀଙୁ୍କ  ବଦୁିୟତ କ୍ରୟ ଅନୁବନ୍ଧ   

 ( Power Purchase Agreement) ଦସ୍ତଖତ କରବିୋ ପୋଇଁ ନମିନ୍ତ୍ରଣ କରୋ ିବ। 

 ବ॰ିଦ୍ର॰ 

  ଦ ିଯକୌଣସ ି  ଚୋଷୀ/ଚୋଷୀ ସମୂହ/ କୃଷି ଉତ୍ପୋଦକ ସଂଘ/ଜଳ ଉପଯଭୋକ୍ତୋ ସଂଘ / ପଞ୍ଚୋୟତ  ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ  
 ବକିୋର୍କର୍ତ୍ଗୋଙ୍କ ମୋଧ୍ୟମଯର ବସୋଉଥିଯବ ଯତଯବ ଉକ୍ତ ବକିୋର୍କର୍ତ୍ଗୋ ଜମି ପୋଇଁ ଆବର୍ୟକୀୟ ଲୀଜ ଏଗ୍ରୀଯମଣ୍ଟ 
 ଅନୁବନ୍ଧତି କରସିୋରବିୋ ପୂବଗକ ସପକୃ୍ତ ଚୋଷୀ/ଚୋଷୀ ସମୂହ/ କୃଷି ଉତ୍ପୋଦକ ସଂଘ/ଜଳ ଉପଯଭୋକ୍ତୋ ସଂଘ / 
 ପଞ୍ଚୋୟତ  ଦ୍ଵୋରୋ  ଭୋରପ୍ରୋପ୍ତ ଯହବୋ  ପଯର ବର୍ଗ ‘କ’ କମିବୋ ‘ଖ’ ଯର ତୋଲିକୋ ଭୁକ୍ତ ଯହୋଇ ସଧିୋ ସଳଖ କମିବୋ 
 reverse auction ପ୍ରକ୍ରିୟୋ ଯର ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ବସୋଇବୋ ପୋଇଁ ଚୟିତ ଯହଯବ ଏବଂ  କ୍ରୟ ଅନୁବନ୍ଧ 

 (Power Purchase  Agreement) ଦସ୍ତଖତ କରବିୋ ପୋଇଁ ନମିନ୍ତ୍ରଣ ପୋଇପୋରଯିବ। 

10. 33/11 ଯକଭି ସବଯଷ୍ଟସନ ସହ ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ର ସଂଯ ୋର୍  

I. ଏହ ିଯ ୋଜନୋ ମୋଧ୍ୟମଯର ବସୋ ୋଉଥିବୋ 0.5-2.0 ଯମର୍ୋ ୱୋଟ ଯସୌର ର୍କି୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ର୍ୁଡକି 33/11 
ଯକଭି ସବଯଷ୍ଟସନ ର ଯକବଳ 11 ଯକଭି ପୋର୍ଶ୍ଗଯର ସଂଯ ୋର୍ କରୋ ୋଇପୋରବି। 

II. ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ଠୋରୁ  11 ଯକଭି ସଂଯ ୋର୍ ସ୍ଥୋନ ପ ଗୟନ୍ତ ଅବର୍ୟକୀୟ 11 ଯକଭି ଲୋଇନ ( ଖୁଣ୍ଟ, ତୋର 
ଇତୟୋଦ ି ) ଏସପିଜ ି ନଜିସ୍ଵ ଖର୍ଚ୍ଗ ଯର ବସୋଇଯବ। ଏହ ିଲୋଇନ ଟୋଣିବୋ ପୋଇଁ ଆବର୍ୟକ ଯହଉଥିବୋ 
Right of Way (ROW) ସଙ୍କର ୋନ୍ତୀୟ ସମସ୍ତ ଦୋୟିତ୍ଵ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଗଚ ଏସପିଜ ିନଯିଜ ବହନ କରଯିବ ।  

III. 33/11 ଯକଭି ସବଯଷ୍ଟସନ ଠୋଯର ଆବର୍ୟକୀୟ bay, switchgear, meter ଇତୟୋଦ ିଏବଂ 
ତତସମବନ୍ଧୀୟ ଅନୟୋନୟ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ସପକୃ୍ତ ବଦୁିୟତ ବତିରକ କପୋନୀ ର ତର୍ତ୍ବୋବଧୋନଯର ଏସପିଜ ି
ନଜି ଖର୍ଚ୍ଗ ଯର ବସୋଇଯବ।  

IV. ବଦୁିୟତ ବତିରଣ ସମବନ୍ଧୀୟ ଉପଯରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ  ନ୍ତ୍ରୋଂର୍ ର ସ୍ଥୋପନୋ  ପୋଇଁ ଏସପିଜ ି ସପକୃ୍ତ ବଦୁିୟତ 
ବତିରକ କପୋନୀ ର ନୟିମ ତର୍ଥୋ ଖର୍ଚ୍ଗ ଅଟକଳ ଅନୁ ୋୟୀ ଆବର୍ୟକ ଅର୍ଥଗ କପୋନୀ ଯର ଜମୋ କରବିୋ 
ପୂବଗକ ଉକ୍ତ ଦୋୟିତ୍ଵ କପୋନୀ କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦଇ ପୋରଯିବ।  

V. 33/11 ଯକଭି ସବଯଷ୍ଟସନ ସହତି ସଂଯ ୋର୍ ପୋଇଁ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ 11 ଯକଭି ଲୋଇନ ର ସମସ୍ତ ରକ୍ଷ୍ଣୋ 
ଯବକ୍ଷ୍ଣ ଦୋୟିତ୍ଵ ଏସପିଜ ି ବହଯନ କରଯିବ ।  

VI.  ଦ ିଯକୌଣସ ିସବଯଷ୍ଟସନ ଯର ଏକୋଧିକ ଏସପିଜ ିନଜି ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯ ୋର୍ କରୁର୍ଥୋନ୍ତ ିଯତଯବ ନଜି 
ନଜି ଭିତଯର ସହମତ ି କ୍ରଯମ ବଦୁିୟତ ବତିରକ କପୋନୀ ର ଅନୁମତ ି ଯନଇ ସୋମଗି୍ରକ ଭୋଯବ 
common ସଂଯ ୋଜନୋ  ନ୍ତ୍ରୋଂର୍ ସ୍ଥୋପନ କର ିପୋରନ୍ତ।ି  



VII. ସମସ୍ତ ଏସପିଜ ି ସପକୃ୍ତ  ବଦୁିୟତ ବତିରକ କପୋନୀ ଦ୍ଵୋରୋ ନଦି୍ଧଗୋରତି ସଂଯ ୋଜନୋ ରୁ୍ଳ୍କ ବୋ 
connectivity charge ଉକ୍ତ କପୋନୀ ଯର ଜମୋ କରଯିବ।  

VIII. ସମସ୍ତ ଏସପିଜ ି ଙୁ୍କ grid code, ତର୍ଥୋ ବଦୁିୟତ ଉତ୍ପୋଦନ ଏବଂ ସରବରୋହ ସଙ୍କର ୋନ୍ତୟି ସମସ୍ତ  
ନୟିମ/ଅଧିନୟିମ ପୋଳନ କରବିୋକୁ ପଡବି।  

11. ବଦୁିୟତ କ୍ରୟ ଅନୁବନ୍ଧ ( Power Purchase Agreement) 

I. ଏସପିଜ ିମୋନଙ୍କ ଠୋରୁ ବୟୋବସୋୟିକ କୋ ଗୟକୋରୀତୋ ଦନି (Commercial Operation Date) 
ଠୋରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି  25 ବଷଗ ପ ଗୟନ୍ତ ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ରୁ ଉତ୍ପୋଦତି ସମସ୍ତ ବଦୁିୟତ ର୍କି୍ତ ପୂବଗନଦି୍ଧଗୋରତି 
ମୂଲୟ ଯର କ୍ରୟ କରବିୋ ପୋଇଁ  ଗ୍ରୀଡଯକୋ ପ୍ରଯତୟକ ଏସପିଜ ିଙ୍କ ସହତି ବଦୁିୟତ କ୍ରୟ ଅନୁବନ୍ଧ ସ୍ଵୋକ୍ଷ୍ର 

କରଯିବ।  
II. 25 ବଷଗ ଅବଧି ସରବିୋ ପଯର ବଦୁିୟତ କ୍ରୟ ପୋଇଁ ଏସପିଜ ିଏବଂ ଗ୍ରୀଡଯକୋ ପରସ୍ପର  ବୁଝୋମଣୋଯର 

ବଦୁିୟତ କ୍ରୟ ଅନୁବନ୍ଧର ସମୟ ସୀମୋ ବଢୋଇ ପୋରଯିବ  
III. ଏସପିଜ ିଙୁ୍କ ବଦୁିୟତ କ୍ରୟ ଜନତି ଅର୍ଥଗ ପ୍ରଦୋନ ଯର ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷ୍ୋ ଯଦବୋ ପୋଇଁ  Letter of Credit 

(LC) ତର୍ଥୋ ESCROW account ର ବୟବସ୍ଥୋ ବଦୁିୟତ କ୍ରୟ ଅନୁବନ୍ଧ ଯର ଦର୍ଗୋ  ୋଇଛ।ି  
13. ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ର୍ୁଡକିରୁ ଉତ୍ପୋଦତି ବଦୁିୟତ ର୍କି୍ତ କୁ   ଗ୍ରୀଡଯକୋ ନଜିର  RPO (Renewable 

Purchase Obligation)  ଆପୂର୍ତ୍ ିପୋଇଁ ବୟବହୋର କରଯିବ। 
14.  ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ର ର୍ୁଣବର୍ତ୍ୋ ସୁନଶିି୍ଚତ କରବିୋ ପୋଇଁ ବଭିିନ୍ନ  ନ୍ତ୍ରୋଂର୍  ର୍ଥୋ; ମଡୁୟଲ, ଇନଭରଟର, 

BOS ଇତୟୋଦ ି ଅଣପୋରପରକି ର୍କି୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟ କମିବୋ BIS ଅନୁଯମୋଦତି ମୋପଦଣ୍ଡ ଅନୁ ୋୟୀ ଯହବୋ  
ବଯିଧୟ। 

15. ସମସ୍ତ ଏସପିଜ ିବଦୁିୟତ କ୍ରୟ ଅନୁବନ୍ଧ ସ୍ଵୋକ୍ଷ୍ର କରବିୋର 6 ମୋସ ମଧ୍ୟ ଯର ପ୍ରକଳ୍ପ ପୋଇଁ ଆବର୍ୟକ ଅର୍ଥଗ 
ରୋର୍ ି ଯ ୋର୍ୋଡ ଯହବୋର ପ୍ରମୋଣ ଓଯରଡୋ କୁ ଦର୍ଗୋଇଯବ। ଏଥି ପୋଇଁ ବୟୋଙ୍କ/ବରି୍ତ୍ୀୟ ସଂସ୍ଥୋ ମୋନଙ୍କ 

ଦ୍ଵୋରୋ ପ୍ରଦର୍ତ୍ ସବୀକୃତୀ ପତ୍ର ଓଯରଡୋ ଯର ଜମୋ କରବିୋ ବଯିଧୟ। 
16. ଏସପିଜ ିଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ଦୋଖଲ କରୋ ୋଇଥିବୋ ଦଲିଲ/ଦସ୍ତୋବଜି/ ସଚୂନୋ ଯ  ଯକୌଣସ ିସମୟ ଯର ଅସତୟ 

ପ୍ରମୋଣିତ ଯହଯଲ ତୋଙ୍କ ଆଯବଦନ ତର୍ଥୋ ଚୟନ କୁ ରଦ୍ଧ କରୋ ିବ ଏବଂ ଯସ ଜମୋ କରଥିିବୋ ବୟୋଙ୍କ 

ର୍ୟୋରୋଣ୍ଟ ିଜବତ କୋରର ିବ।  

17॰ ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ରୁ ସବଗ ନମିନ ନଦି୍ଧଗୋରତି ବଦୁିୟତ ର୍କି୍ତ ଉତ୍ପୋଦନଯର ହ୍ରୋସ  

I. ବଦୁିୟତ କ୍ରୟ ଅନୁବନ୍ଧ ର ଅବଧି ମଧ୍ୟ ଯର ବୋଷିକ ଅତ ିକମ ଯର 15 ପ୍ରତରି୍ତ CUF ( Capacity 
Utilization Factor) କୋୟମ ରଖିବୋ ଅନବିୋ ଗୟ।  

II. CUF ( Capacity Utilization Factor) 15 ପ୍ରତରି୍ତ ରୁ କମ  ଯହଯଲ ବଦୁିୟତ କ୍ରୟ 
ଅନୁବନ୍ଧ ଯର ଦଆି ୋଇଥିବୋ ସର୍ତ୍ଗ ଅନୁ ୋୟୀ ଏସପିଜ ିଙୁ୍କ କ୍ଷ୍ତ ିଭରଣୋ କରବିୋକୁ ପଡବି।  

III. ବଦୁିୟତ ଗ୍ରୀଡ ଉପଲବ୍ଧ ନ ଯହଯଲ କଂିବୋ ଏସପିଜ ିଙ୍କ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ବୋହୋରର ଯକୌଣସ ିସ୍ଥିତଯିର ସବଗନମିନ 
CUF କୋୟମ ନ ରହପିୋରିଯଲ କ୍ଷ୍ତ ିଭରଣୋ ଯର ର୍ଥିିଳତୋ ଯଦବୋ କର୍ଥୋ ବଚିୋର କରୋ ୋଇପୋଯର।  



IV. ଯଦୈବ ିଦୁବପିୋକ ତର୍ଥୋ ଅନୟୋନୟ Force majeur ସ୍ଥିତ ିଯର କ୍ଷ୍ତ ିପୂରଣ ବୟବସ୍ଥୋ ଲୋର୍ୁ ଯହବ ନୋହିଁ 
V. ଅସୋଧ୍ୟ ପରସି୍ଥିତ ିକୁ ବୋଦ ଯଦଯଲ  ସୋଧୋରଣ ସ୍ଥିତ ିଯର ବଦୁିୟତ ବତିରକ କପୋନୀ ଅତ ିକମ  ଯର 95 

ପ୍ରତରି୍ତ ସମୟଯର ଗ୍ରୀଡ ଉପଲବ୍ଧ କରଯିବ। 

18. ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥୋପନ କରବିୋର ଅବଧି  

I. LOA ପ୍ରୋପି୍ତ ର 9 ମୋସ ଭିତଯର ଏସପିଜ ିଙୁ୍କ ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୋଲୁ ( Commissioning) କରିବୋକୁ 
ଯହବ। ଏହ ିଅବଧି ମଧ୍ୟଯର ପ୍ରକଳ୍ପ Commissioning ନ ଯହଇ  ପୋରିଯଲ PPA ର ସର୍ତ୍ଗ 
ଅନୁ ୋୟୀ ଯଜୋରମିୋନୋ (Penalty) ଯଦବୋକୁ ପଡବି।  

II. LOA ପ୍ରୋପି୍ତ ର 11 ମୋସ ମଧ୍ୟଯର  ଦ ିଅନୁଯମୋଦତି କ୍ଷ୍ମତୋ ସପୁଣଗ ରୂଯପ Commissioning 
ଯହଇ ନ ପୋରବି ଯତଯବ ଉପଯରୋକ୍ତ ମଯତ ଯଜୋରମିୋନୋ ଆଦୋୟ ପୂବଗକ ପ୍ରକଳ୍ପ ର ଅନୁଯମୋଦତି 
କ୍ଷ୍ମତୋକୁ ପ୍ରକୃତଯର commissionଯହୋଇଥିବୋ କ୍ଷ୍ମତୋ ଅନୁସୋଯର ସଂଯର୍ୋଧନ କରୋ ିବ।  

19.  ବୟୋବସୋୟିକ କୋ ଗୟକୋରୀତୋ ତଥିି  (Commercial Operation Date) 

  ସପକୃ୍ତ କମିସନଙି୍ଗ କମିଟ ି ପ୍ରଯତୟକ ଯସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ର ବୟୋବସୋୟିକ କୋ ଗୟକୋରୀତୋ ତଥିି  
(Commercial Operation Date) ଯଘୋଷଣୋ କରଯିବ।  


