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“ഫവഭളഭര്ട്ാസ്മഭര്ട്ട് ”ാ 

1-5ാ ്ഫലഭസഭട്ാവൗരഗൃഹാപദ്ധത്ാ2017-18 

പര്പത്രംാെമ്പര്ട്ാ:   ANERT-TECH/19/2017-100(ASP) 

പദ്ധത്ലക്ഷ്യം 
1ാ മുതല് 5ാ സനരാ  ്ഫലഭസഭട്ാ സ്ഥഭപ്തഫേഷ്യുള്ളാ നവൗഫരഭര്ട്ജ്ജെ്ലയങ്ങൾാ

സ്ഥഭപ്ക്കുന്നത്നുള്ളാ പദ്ധത്-ാ ഗുണഫ ഭക്തഭസ്നൊ ന ട്െഫെല്ക്കൂരാ െ്ലയംാ സ്ഥഭപ്ക്കുന്നത്നുാ
വഭഫേത് െഭയ്ാ അനുഫയഭജ്യനെേ്ല്, വികാ ഫ ന്ദ്രാ വര്ട്ക്കഭര്നൊ ധെവഹഭയഫതഭടുകൂെ്ാ നവൗഫരഭര്ട്ജ്ജാ
െ്ലയങ്ങൾാ സ്ഥഭപ്ക്കഭവുന്നതഭണ്. ാ ഗഭര്ട്ഹ് ാ ഭപഫ ഭക്തഭക്കൾക്ക്ാ അഫപക്ഷ്്ക്കഭവുന്നാ  സിറഭവ് ്ാ 3ാ
 ്ഫലഭസഭട്ാ സനരയഭയ്ാ െ്ജ്നസിറടുത്യ്ട്ടുണ്ട്.ാ െറ്റുാ സ് ഭഗങ്ങൾക്ക്ാ 5ാ  ്ഫലഭസഭട്ാ സനരാ
അഫപക്ഷ്്ക്കഭവുന്നതഭണ്. 

പദ്ധത്ാസ്േദഭംേങ്ങൾ 

1. ാനപഭതുസഭയാസ്സരങ്ങൾ 

 ാഈാ പദ്ധത്യ്ല്ാ സ്ഥഭപ്ക്കുന്നാ നവൗരവസദുഫതഭത്സിറഭദൊ െ്ലയങ്ങൾാ ബഭ റ്ഫയഭടുാ
കൂെ്യുള്ളതുംാവസദുതാശംഖലയുെഭയ്ാബന്ധ്സിറ്ക്കഭതാതരത്ലുള്ളതുെഭയ്ര്ക്കും. 

 1ാ ്ഫലഭസഭട്െ്ാഏ ഫദേംാ3ാമുതല്ാ3.5ായൂണ് ്ാവസദുത്യഭണ്ാാ( ഭലഭസസ്ഥയ്ക്കനുസൃതെഭയ്)ാ
ദ്െംപ്രത്ാഭപഫയഭഗത്െ്ാല ്ക്കഭവുന്നത്. 

 പ്രസ്തുതാനവൗഫരഭര്ട്ജ്ജാെ്ലയത്െ്ാ5ാസര്ട്ഷനതാസഭറെ്ാല യെഭയ്ര്ക്കും. 

 സയസസ്ഥ ൾക്കുംാെ്ബന്ധെ ൾക്കുംാെഭ ംാസരുത്തുന്നത്നുള്ളാഅസ ഭേംാവര്ട്ക്കഭര്ട്/അനെര്ട്ട്ാ
-ല്ാെ്ക്ഷ്്പ്തെഭയ്ര്ക്കും. 

 

2. നവൗഫരഭര്ട്ജ്ജാെ്ലയങ്ങൾാസ്ഥഭപ്ക്കുന്നത്െഭയ്ാഭണ്ടഭയ്ര്ഫക്കണ്ടാഅെ്സ്ഥഭൊനവൗ രയങ്ങൾ. 

 നവൗഫരഭര്ട്ജ്ജാ െ്ലയംാ സ്ഥഭപ്ക്കുന്നത്െ്ാ കുറഞ്ഞത്ാ ഓഫരഭാ  ്ഫലഭസഭട്നുംാ 10ാ ചതുരശ്രാ
െീ നറേ്ലുംാെ്ഴല്രഹ്തെഭയാസ്ഥലംാന ട്െത്നൊഫെല്ക്കൂരയ്ല്ാഭണ്ടഭയ്ര്ക്കണം. 

 ബഭ റ്യുംാ ഇൻനസര്ട്ടറംാ സ്ഥഭപ്ക്കുന്നത്െ്ാ സഭയുവഞ്ചഭരമുള്ളതുംാ ഈര്ട്സിറരഹ്തവുംാ
സുരക്ഷ്്തവുംാ നവൗഫരഭര്ട്ജ്ജാെ്ലയത്ല്ാെ്ന്നംാ സളനരാഅ നലയല്ലഭതതുെഭയാസ്ഥലംാ
ആസേയെഭണ്. 

 ഫെല്ക്കൂരയ്ല്ാസ്ഥഭപ്ക്കുന്നാ ഫവഭളഭര്ട്പഭെലു ൾാ ഇെയ്ക്ക്നൊ  ഴു ്ാ വൃത്യഭഫക്കണ്ടതഭണ്, വികാ
അത്നുള്ളാ നസള്ളംാ ല ്ക്കുന്നത്നും, വികാ സുരക്ഷ്്തെഭയ്ാ ഫെല്ക്കൂരഫെല്ാ  യറ്ാ
ഫജ്ഭല്നചയ്യുന്നത്നുംാനവൗ രയമുണ്ടഭയ്ര്ക്കണം. 
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3. ാഭപ രണവംസ്ധഭൊസ്ല,ാഇളസ്/വഭമ്പത് ാവഹഭയംാഎന്ന്സയുനൊസ്സരങ്ങൾ 

 നവൗഫരഭര്ട്ജ്ജാെ്ലയംാസ്ഥഭപ്ക്കുന്നത്െ്ാഏ ഫദോ നചലസ്ാ ഭപഫയഭഗ്ക്കുന്നാബഭ റ്യുനൊ
 സിറഭവ് ്ക്ക്ാഅനുസൃതെഭയ്ാതഭനഴാപറയുംാപ്ര ഭരെഭയ്ര്ക്കും 

 

 
 

4. അഫപക്ഷ്ാവെര്ട്സിറ്ക്കുന്നത്നുള്ളാെ്ബന്ധെ ൾ 

 അഫപക്ഷ്ഫ ഭമു ൾാഅനെര്ട്ട്നൊനസവൈ ഭയാwww.anert.gov.in-ല്ാെ്ന്നംാല യെഭയാല്േ്ാ
സഴ്ാവെര്ട്സിറ്ക്കഭവുന്നതഭണ്.ാാഅഫപക്ഷ് ൾാനസവൈ ്ാസഴ്ാവെര്ട്സിറ്ച്ചശേഷംഫേഷം, വികാ1000/-ാരൂപയുനൊ
ഡ്.ഡ്ാ (ഡയറക്ടര്ട്, വികാഅനെര്ട്ട്, വികാ ത്രുസെന്തപുരംാഎന്നാ ഫപര്ല്ാ െഭറഭവുന്നത് )ാഅനെര്ട്ട്നൊ
ആസ്ഥഭെെന്ദ്രത്ല്ാഫെര്ഫടഭാതപഭല്ഫലഭാവെര്ട്സിറ്ഫക്കണ്ടതഭണ്. 

 െത്യഭയാ അഫപക്ഷ്ാ  ീവ്ാ വെര്ട്സിറ്ച്ചശേഷംത്നൊ രവീത്/ഡ്.ഡ്ാ വ സിററ്റുഫരഖ, വികാ വവന്തംാ
ഫെല്സ്ലഭവംാഎഴുത്യം ംാ5ാരൂപാസ്റ്റഭമ്പ്ാപത്ച്ചശേഷംതുെഭയാ സര്ട്ാഎന്ന്സാവഹ്തംാഡയറക്ടര്ട്, വികാ
അനെര്ട്ട്, വികാ സ് ഭവ്ാ  സൻാ (പ്.ഒ), വികാ ത്രുസെന്തപുരംാ 695033ാഎന്നാ ഫെല്സ്ലഭവത്ഫലക്കഭണ്ാാ
അയച്ചുാതഫരണ്ടത്. 

 അഫപക്ഷ്ഭാ  ീവ്ാ െ്ശ്ച്താ  ഭലഭസധ്ക്കുള്ള്ല്ാ ല ്ക്കഭതാ പക്ഷ്ംാ പ്രസ്തുതാ അഫപക്ഷ്ാ
െ്രവ്ക്കുന്നതഭണ്. 

 അഫപക്ഷ് ൾാ  ീവ്ാ അനെര്ട്ട്നൊ ആസ്ഥഭൊ െന്ദ്രത്ല്ാ ല ്ക്കുന്നാ
മുൻഗണെഭക്രെത്ലഭയ്ര്ക്കുംാധെവഹഭയത്െഭയ്ാഅഫപക്ഷ് നരാപര്ഗണ്ക്കുന്നത്.ാജ്്ല്ലാ
ത്ര്ച്ചുള്ളാെഭര്ട്ജ് ്ാആസേയനെേ്ല്ാഏര്ട്നസിറടുത്തുന്നതഭണ്. 

 അഫപക്ഷ്ഫയഭനെഭസിറമുള്ളാ അനുെത്പത്രത്ല്ാ അഫപക്ഷ് രുനൊ രജ്്ഫേഷൻാ െമ്പര്ട്ാ
അനുസദ്ച്ചുാെല്കുന്നതഭണ്. 

 രജ്്ഫേഷൻാ െന ഭരുാ ഗുണഫ ഭക്തഭസ്നൊ സ്ഥലം/ന ട്െംാ എന്ന്സയ്ഫലയ്ക്ക്ാാ
െഭ ്നക്കഭടുക്കുന്നതല്ല. 

 അനെര്ട്ട്നൊ  ഭഗത്ാ െ്ന്നള്ളാ സീുണ്യുണ്ടഭവുന്നാ വഭഹചരയത്ല്ാ അല്ലഭനതാ െന ഭരുാ
 ഭരണസേഭലുംാഅഫപക്ഷ്ഭ ീവ്ാത്ര്ന ാെല്കുന്നതല്ല. 

 
5. പ്ലഭെ്നൊഫേഷ്യുംാസ്ഥഭപ്ക്കുന്നത്നുള്ളാാെെപെ്ക്രെങ്ങളം 

 ഈാ പദ്ധത്യ്ല്ാ സ്ഥഭപ്ക്കുന്നാ നവൗരവസദുഫതഭത്സിറഭദൊ െ്ലയങ്ങളനൊ ഫേഷ്നയാ
വംബന്ധ്ച്ചശേഷംാ സ്സരങ്ങൾാ ചുസനൊ ഫചര്ട്ക്കുന്ന.ാ ഗുണഫ ഭക്തഭസ്നൊ ആസേയ തയ്ക്കംാ
സ്ഥലത്നൊ ല യതയ്ക്കംാ അനുസൃതെഭയഭണ്ാ ാ സ്ഥഭപ്ഫക്കണ്ടുന്നാ പ്ലഭെ്നൊ ഫേഷ്ാ
നതരനഞ്ഞടുഫക്കണ്ടത്. 

 

 

 

ക്രൊ
െം. 

ബ റ്ാ 
 സിറഭവ് ് 
(/kW) 

ഏ ഫദോസ്ല 
(/kW)  ്ടഭവുന്നാഏ വുംാ

കൂെ്യാവൈ്ഡ് (/kW) 
വൈ്ഡ്ാ ഴ്ഞ്ഞുള്ളാ
ഏ ഫദോസ്ലാ(/kW) 

1 7200Wh 135000 40500 94500 

2 3600Wh 108000 32400 75600 

3 1200Wh 90000 27000 63000 
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പ്ലഭെ്നൊ
ഫേഷ് ബഭ റ്യുനൊഫേഷ്ാ1 ബഭ റ്യുനൊഫേഷ്ാ2ാ* 

ബഭ റ്യുനൊഫേഷ്ാ3 

1000 W 7200 Wh 3600 Wh 1200Wh 

2000 W 14400 Wh 7200 Wh 2400Wh 

3000 W 21600 Wh 10800 Wh 3600Wh 

5000 W 36000 Wh 18000 Wh 6000Wh 

*ാ മുഖയെഭയുംാ പ ല്വെയനതാ ഭപഫയഭഗംാ െഭത്രമുള്ളാ ഗുണഫ ഭക്തഭക്കൾക്കഭണ്ാ ഈാ
കുറഞ്ഞാബഭ റ്ഫേഷ്ാവവീ ര്ക്കഭവുന്നത്.ാഅങ്ങനെയുള്ളാെ്ലയങ്ങൾക്ക്ാാആസേയെഭയാ
ആന ാ നചലവുംാ ല യെഭക്കഭവുന്നാ ഫ ന്ദ്രവര്ട്ക്കഭര്ട്ാ ധെവഹഭയവുംാ ഒന്നഭെത്ാ
ഓപ്ഷഫെക്കഭൾാകുറസഭയ്ര്ക്കും. 
 

 നവൗഫരഭര്ട്ജ്ജെ്ലയംാ സ്ഥഭപ്ക്കുന്നത്നുള്ളാ അനുെത്പത്രത്ല്ാ അംഗീ ര്ച്ചശേഷം്ട്ടുള്ളാ
 മ്പെ് ളനൊ ഫപരുംാ അതഭത്ാ  മ്പെ് ളനൊ പദ്ധത്ാ െ്ര്ട്സഹണനചലവുംാ വംബന്ധ്ച്ചശേഷംാ
സ്സരങ്ങൾാഭണ്ടഭയ്ര്ക്കും.ാഇത്ാഅനെര്ട്ട്നൊനസബ്ബ്ാവവ ്ലുംാല യെഭക്ക്യ്ര്ക്കും. 

 ഗുണഫ ഭക്തഭസ്െ്ാഅനെര്ട്ട്ാപ്രവ്ദ്ധീ ര്ക്കുന്നാപട് യ്ല്ാെ്ന്നംാതഭല്പരയമുള്ളാാഏനതഭരുാ
 മ്പെ്നയയുംാ വവതന്ത്രെഭയ്ാ തീരുെഭെ്ക്കഭവുന്നതഭണ്.ാ  മ്പെ്നയാ ത്രനഞ്ഞടുക്കഭനുള്ളാ
പൂര്ട്ണ്ണാ ഭതരസഭദ്തവംാ ഭപഫ ഭക്തഭസ്ല്ാ െ്ക്ഷ്്പ്തെഭയ്ര്ക്കും.ാ ാ നതരനഞ്ഞടുതാ  മ്പെ്ക്ക്ാ
ഗുണഫ ഭക്തഭസ്ാഒരുാെ്ശ്ച്താെഭതൃ യ്ലുള്ളാസര്ട്ക്ക്ാഓര്ട്ഡര്ട്ാെല്ഫ ണ്ടതുണ്ട്.ാപ്രസ്തുതാസര്ട്ക്ക്ാ
ഓര്ട്ഡറ്നൊ ഒരുാ പ ര്ട്സിറ്, വികാ പദ്ധത്െ്ര്ട്സഹണംാ ആരം ്ക്കുന്നത്െ്ാ മുൻപ്ാ അനെര്ട്ട്ഫലക്ക്ാ
െല് ണം.ാനവൗഫരഭര്ട്ജ്ജെ്ലയംാസ്ഥഭപ്ച്ചുാ ഴ്ഞ്ഞഭല്ാഅനെര്ട്ട്ാാവഭഫേത് ാപര്ഫേഭധൊ
െെത്തുന്നതഭണ്.ാ നവൗരെ്ലയത്നൊ പ്രത്ഷ്ഠഭപെത്െഭയ്ാ ഗുണഫ ഭക്തഭസ്ല്ാ െ്ന്നംാ
ഏജ്ൻവ്ാധെവഹഭയംാ ഴ്ച്ചുള്ളാതു ാെഭത്രംാഈെഭഫക്കണ്ടതും, വികാഗുണഫ ഭക്തഭസ്ാധെവഹഭയംാ
അനെര്ട്ട്ല്ാെ്ന്നംാവ സിററ്റുന്നത്െ്ാഏജ്ൻവ്നയാഅധ് ഭരനസിറടുഫതണ്ടതുെഭണ്. 

 അനുെത്പത്രംാ ല ്ച്ചുാ  ഴ്ഞ്ഞ്ാ രണ്ട്ാ െഭവത്നുള്ള്ല്ാ നവൗഫരഭര്ട്ജ്ജെ്ലയംാ സ്ഥഭപ്ച്ചശേഷംാ്
 മ്മീഷൻാനചഫേണ്ടതഭണ്. 
 

6. സഭറെ്യുംാപര്പഭലെവും 

 വൗരവസദുതെ്ലയംാ സ്ഥഭപ്ക്കുന്നാ എംപഭെല്ഡ്ാ ഏജ്ൻവ്ാ പ്രസ്തുതാ െ്ലയത്െ്ാ
സഭറെ്ാഭറസിറഭക്കുന്നതഭണ്.ാെ്ലയത്െ്ാനപഭതുസഭയ്ാ5ാസര്ട്ഷനതാവെ്ാസഭറെ്യഭണ്ാ
ഭണ്ടഭവു .ാവൗരഫെഭഡുള്െ്ാഅത്നൊഭയര്ട്ന്നാവസദുഫതഭത്പഭദൊഫേഷ്, വികാ10സര്ട്ഷനതാ
പ്രസര്ട്തെ ഭലംാ പൂര്ട്ത്യഭക്കുഫമ്പഭൾാ 90%-ത്ല്ാ കുറയരുനതന്നംാ 25സര്ട്ഷനതാ
പ്രസര്ട്തെ ഭലംാപൂര്ട്ത്യഭക്കുഫമ്പഭഴുംാ80%ാഫേഷ്ാഭണ്ടഭ ണനെന്നമുള്ളാനപര്ട്ഫ ഭെൻവ്ാ
സഭറെ്യുംാഭണ്ടഭയ്ര്ക്കും. 

 സ്ഥഭപ്ച്ചശേഷംാ െ്ലയംാ ചുരുങ്ങ്യത്ാ 5ാ സര്ട്ഷഫതനക്കേ്ലുംാ േര്യഭയ്ാ സൂക്ഷ്്ക്കു യുംാ
അ കു സിറണ് ൾാ ആസേയഭനുവരണംാ െെത്ാ ഭപഫയഭഗ്ക്കു യുംാ ഫസണം.ാ
അല്ലഭതപക്ഷ്ംാല ്ച്ചശേഷംാവൈ്ഡ്ാത്ര്ന ാഅെഫക്കണ്ടതഭയ്ാസരുന്നതഭണ്.ാഗുണഫ ഭക്തഭസ്ാ
ഈാ െ്ബന്ധൊ അംഗീ ര്ക്കുന്നാ ഒരുാ ധഭരണഭപത്രംാ അനെര്ട്ട്െ്ാ െല്കുന്നാ മുറയ്ക്ക്ാ
െഭത്രെഭണ്ാഅസര്ട്ക്കുള്ളാവര്ട്ക്കഭര്ട്ാധെവഹഭയംാഅനുസദ്ച്ചുാെല്കു . 

 ഈാപദ്ധത്യ്ല്ാസ്ഥഭപ്ക്കുന്നാവൗരവസദുഫതഭത്പഭദൊെ്ലയങ്ങൾക്ക്ാഗുണഫ ഭക്തഭസ്, വികാ
MNRE-യ്ല്ാ െ്ന്ന്ാ െന ഭരുാ തരത്ലുള്ളാവൈ്ഡ്യുംാ സഭങ്ങഭൻാ പഭെ്ല്ല.ാ ആയതുെഭയ്ാ
ബന്ധനസിറടാ ധഭരണഭപത്രംാ ഗുണഫ ഭക്തഭസ്ാ പദ്ധത്ാ പൂര്ട്തീ രണാ ഫരഖയ്ക്കംാ വൈ്ഡ്ാ
നെയ്മ്നുംാഒസിറംാഅനെര്ട്ട്െ്ാെല്ഫ ണ്ടതഭണ്. 

 സ്ഥഭപ്ച്ചശേഷംാവൗരവസദുഫതഭത്പഭദൊെ്ലയത്നൊപ്രസര്ട്തൊക്ഷ്െതയുനൊസ്സരങ്ങൾാ
ഗുണഫ ഭക്തഭസ്ാ െ്ശ്ച്താ ഇെഫസള ള്ല്ാ അനെര്ട്ട്നൊ അറ്യ്ക്കു യുംാ
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ആസേയമുള്ളഫസിറഭൾാപ്രസ്തുതാെ്ലയംാപര്ഫേഭധ്ക്കഭൻാഅനെര്ട്ട്നൊഅഥസഭാMNRE-യുനൊ
ഓ ീവര്ട്െഭനരാഅനുസദ്ഫക്കണ്ടതുെഭണ്. 

 

ഡയറക്ടര്ട് 
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അനുെത്പത്രം 

അനെര്ട്ട്ാ2017-18  പദ്ധത്യ്ല്ാെെസിറഭക്കുന്നാ“ഫവഭളഭര്ട്ാസ്മഭര്ട്ട് ”ാാ1-5ാkWp നവൗരഗൃഹപദ്ധത്യ്ല്ാഫപരുാ
രജ്്സ്റ്റര്ട്ാനചയ്യുന്നത്നുള്ളാഅഫപക്ഷ്ഭ ീവഭയാ1000/-ാരൂപയുനൊാഡ്ഡ്യുംാഅഞ്ചുാരൂപയുനൊസ്റ്റഭമ്പ്ാഒട്ച്ചശേഷംാ
ഫെല്സ്ലഭവനെഴുത്യാ സറംാഇഫതഭനെഭസിറംാവെര്ട്സിറ്ക്കുന്ന. 

അഫപക്ഷ് നൊഫപര്:  

അഫപക്ഷ്ാതീയത്:  

ജ്്ല്ല:  

ഡ്.ഡ്.ാെമ്പര്ട്:  

തീയത്:  

ബഭേ്ാ:  

ാതു ാ: ₹ാ1000/-ാ(ആയ്രംാരൂപാെഭത്രം) 

(അഫപക്ഷ്്ക്കുന്നയഭൾാപൂര്സിറ്ച്ചശേഷം്ര്ഫക്കണ്ടാാാ ഭഗം) 

തഭേൾക്ക്ാാഅനുസദ്ച്ചശേഷം്ട്ടുള്ളാരജ്്സ്റ്റഫറഷൻാെമ്പര്ട്ാചുസനൊഫചര്ട്ക്കുന്ന.ാ ഭസ്യ്നലാആേയസ്െ്െയങ്ങള്ല്ാ
പ്രസ്തുതാരജ്്സ്റ്റഫറഷൻാെമ്പര്ട്ാെല്ഫ ണ്ടതഭണ്. 

രജ്്സ്റ്റഫറഷൻാെമ്പര്ട്ാ:  

ാരജ്്സ്റ്റഫറഷൻാതീയത്ാ:  

(അനെര്ട്ട്ാപൂര്സിറ്ഫക്കണ്ടാാാ ഭഗം) 

 

 

         ാ            ഡയറക്ടര്ട്, വിക 

അനെര്ട്ട്, വികാാസ് ഭവ് സൻാാപ്.ഒ., വിക 

ത്രുസെന്തപുരംാ–ാ695ാ033 

 

ാവവീ ര്ട്തഭസ്ാ 

 

 
(ഇസ്നൊഅഫപക്ഷ്്ക്കുന്നയഭൾാവവന്തംാഫെല്സ്ലഭവംാപ്ൻഫ ഭഡ്ാവഹ്തംാപൂര്ട്ണ്ണെഭയ്ാഎഴുഫതണ്ടതഭണ് ) 


