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చాప్టర్ - II 

 

I. సంసథ  యొక్ు ప్రచియము   
ఆంధ్ర ప్రదశే్ నూతన మరయిు ప్ునరుద్ధరణయీ ఇంధ్న వనరుల అభివృదధధ   సంసథ లిమిటడె్ (ఇంతక్క ప్ూరవం 
ఆగ్రో  ప్ంప్ సటె్స్ మరయిు ఇంప్లిమంెట్స్ లిమిటడె్), ఆంధ్ర ప్రదశే్ సంప్రదాయతేర ఇంధ్న వనరుల అభివృదధధ  
సంసథ లిమిటెడ్ (నడే్ క్యాప్ )  రయష్టట ర ప్రభుతవ నోడల్ ఏజన్స్గ్య ప్నిచయేు చుననదధ. ఈ సంసథ ,                     
తదేధ 21-10-1969 నాడు స్యథ ప్లంచబడి తిరగి్ి 1986 సం. నంద్ు  నడె్ క్యాప్  సంసథగ్య మారుు చయేబడ ి
మరల జూన్, 2011 నంద్ు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ నూతన మరయిు ప్ునరుద్ధరణయీ ఇంధ్న వనరుల అభివృదధధ   సంసథ  
లిమిటడె్ (ఎన్ రడే్ క్యాప్) గ్య రూపయంతరం చంెదధందధ. .  
 

 సంసథ  యొక్ు విధ్ులక ఉదేేశయలక మరయిు క్రతవ్యయాలక 
 సంసథ  యొక్ు ఉదేేశయలక      
 

1. క్ంేద్ర, రయష్టట ర ప్రభుతావల తరగని ఇంధ్న వనరుల క్యరాక్ోమాలను సరవే, అభివృదధధ  మరయిు అమలక 
ప్రుచుట. 

2. తరగని ఇంధ్న వనరుల మూలాలక అనగ్య గ్యలి మరయిు సూరా శక్తత వీట ి నుండి క్ంేదరరక్రణ, 

విక్ంేదరరక్రణ విధానాల దావర శక్తత ఉతాుద్న. 

౩.  గ్యో మీణ పయర ంతాలలో ఎనరెజీ/శక్తత వినియోగం. 
4        నాణామెనై,  సమంజసంమెనై స్యంక్తేిక్త అవలంబన మరయిు   నిరయాణాంతర సవేల నిశచయత. 

5.  సంప్రదాయతేర ఇంధ్న వనరుల రంగ్యనిక్త నాణామెైన, సమంజసంమెనై స్యంక్తేిక్త మరయిు 
యంతార లక ఇవవడం. 

6. సంప్రదాయతేర ఇంధ్న వనరుల రంగ్యనిక్త సంబంధధంచిన శిక్షణ నిరవహణ మరయిు ఈ రంగంలో 
ప్రశిోద్నలక, అభివృదధధ  ఉననత ప్రచడం  

7. సమరేవంత మెనై యాజమనా విధానంతో, క్ంేద్ర, రయష్టట ర ప్రభుతావలక విడుద్ల చసేలన నిధ్ుల 

సదధవనియోగ్యనిక్త నిశచయత. 

సంసథ  యొక్ు విధ్ులక మరయిు క్రతవ్యయాలక.   
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 ఎన్ రేడ్ క్యాప్  సంసథ క్ంేద్ర, రయష్టట ర ప్రభుతావలక ప్రవ్యశే ప్టెిటన అనిన రక్యల సంప్రదాయతేర ఇంధ్న 
వనరుల / ప్ునరుద్ధరణయీ ఇంధ్న వనరుల క్యరాక్మోాలను అమలక చయేుచుననదధ. 
 

 జాతీయ బయో గ్యాస్ మరయిు మాానూారు మానేజుమేంట్స   క్యరాక్మోం 

 ఆధ్ునిక్ పొయాలక ( రయష్టట ర ప్రభుతవ ప్ధ్క్ం)   
 విండ్ ఎనరెజీ ( గ్యలి శక్తత) క్యరాక్ోమం 

 స్ౌర శక్తత క్యరాక్మోం 

 బయో మాస్ ఉతుతి, వినియోగం లోక్త మారుు చేసే స్యంక్తేిక్త. 

 మిన్స హ డైల్ పయర జకె్ట్ట్ దావర శక్తత ఉతాుద్న. 

 పయరశియోమిక్ మరయిు మునిసలప్ల్ వారధ ప్దారయథ ల ఆధారంగ్య శక్తత ఉతాుద్న   

 ఎనరజీ క్యనే్ ర్ వ్యషే్టను (ఇంధ్న పొద్ుప్ు) క్యరాక్మోం 

 

ఎన్ రడే్ క్యాప్  సంసథ అమలక చయేుచునన క్యరాక్మోాలక మరయిు క్యరా క్లాపయలక. 
 

 1. జాతీయ బయో గ్యాస్ మరయిు మాానూారు మానజేుమంేట్స క్యరాకో్మం 

“ఎన్ రడే్ క్యాప్  ” సంసథ అనిన రక్యల సంప్రదాయతేర ఇంధ్న వనరుల / ప్ునరుద్ధరణయీ ఇంధ్న వనరుల 
క్యరాక్ోమాలను ఆంధ్ర ప్రదశే్ రయష్టట రములో, రయష్టట ర ప్రభుతవ నోడల్ ఏజన్స్గ్య అమలక చయేు చుననదధ.  
జాతీయ బయో గ్యాస్ మరయిు మాానురు మానజేుమంేట్స క్యరాక్ోమం క్తంోద్ నిరయాణం చయేబడు బయో గ్యాస్ 

పయి ంట్స్ క్క, భారత ప్రభుతవమంతిరతవ శయఖ అయన నూతన మరయిు ప్ునరుద్ధరణయీ ఇంధ్న వనరుల వ్యయరు           
( Ministry of New & Renewable Energy, G.O.I. Govt of India  (MNRE)) వ్యయరు సబ్స్డలీక 
రూప్ముగ్య  ఆరిధక్ సహాయం చేయుచునానరు.  
బయో గ్యాస్ పయి ంట్స్ సెైజు, నిరయాణ వాయం అరహత గల సబ్స్డీ వివరయలక ఈ క్తంోదధ విధ్ంగ్య ఉనానయ.  

  
  
  
  
 

బయో గ్యాస్ పయి ంట్స్ దావర ఉతుతి అగు గ్యాస్ వంట గ్యాస్ గ్య ఉప్యోగ ప్డును మరయిు పయి ంట్స దావర వచుచ 

సిరజ)  చక్ుట,ి సహజమెనై వావస్యయ ఎరువుగ్య ఉప్యోగప్డును. 

బయో గ్యాస్ పయి ంట్స్ -

సెైజు(రూ) 

 

నిరయాణ 

వాయం(రూ) 

 

అరహత గల 

సబ్స్డ(ీరూ) 

 

1 క్కబ్సక్ట్ మీటరు  
15,000 

 
4,000 

 

2 క్కబ్సక్ట్ మీటరు 
 

 
20,000 

 
8,000 
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2012-13  ఆరిధక్ సం. లో 15,328 బయో గ్యాస్ పయి ంట్స్ నిరయాణo చేయబడ,ి రూపయయలక. 
15,16,71,800/- సబ్స్డీ నిధ్ులకగ్య వినియోగ్ంిచడం జరగి్ంిదధ.  
 

2.  ఆధ్ునిక్ పొయాల క్యరాకో్మము  ( రయష్టట ర ప్రభుతవ ప్ధ్క్ం) 
2012-13 సం.క్క గ్యను ఆంధ్ర ప్రదశే్  రయష్టట ర ప్రభుతవము రూపయయలక 86.00 లక్షలక ఆధ్ునిక్ పొయాల 

క్యరాక్ోమము చపే్టటట టక్క గ్యను మంజూరు గ్యవించి నిధ్ులక విడుద్ల చసేలనదధ. ఎన్ రేడ్ క్యాప్  2012-13 

ఆరిధక్ సం. లో 74,336 ఆధ్ునిక్ పొయాలను నిరిా ంచినదధ..  వివిధ్ రక్యల నై ఆధ్ునిక్ పొయాల నిరయాణ 

ఖరజద్ుమరయిు అరహత గలసబ్స్డ ీవివరయలక ఈ క్తంోదధ విధ్ంగ్య ఉనానయ.  

 

ఏ. పోరటబుల్ పొయా 
 
1 

స్యలిడ్ బయో మాస్ పోరతబల్ టెపై్ు. IS 

13152ప్రక్యరం (పయర్ట  I. 91) 

 
 

1 నెం 

 
 
453-60 

2  

తగ్ిింప్ు : ఆంధ్ర ప్రదశే్ రయష్టట ర రయయతి / సబ్స్డ ీ 
  

50-00 

3  

లబ్సధదారుని వ్యయటా  
  

403-60 

బ్స. సలథర నమూనా పొయా 
 

1 ట.ిఎన్.ఏ.యు.  1 నెం 150-00 

2  

తగ్ిింప్ు : ఆంధ్ర ప్రదశే్ రయష్టట ర రయయతి / సబ్స్డ ీ 
  

125-00 

3  

లబ్సధదారుని వ్యయటా  
    

25-00 

 

3. విండ్ ఎనరజీ క్యరాకో్మము 
భారత దశేం లోన గ్యలి దావర గ్యలి శక్తతని అనగ్య విండ్ ఎనరజీని  ఉతుతిత  చేయగల స్యమరధయం గల రయష్టయట ర లలో 
ఆంధ్ర ప్రదశే్ రయష్టట రం ఒక్ట.ి సంెటర్ ఫర్ విండ్ ఎనరిీ టకె్యనలజి (సల.వ్యటె్స.) వ్యయరి నిరవహంిచిన అంచనాల ప్రక్యరం 

భూమి నుండ ి80 మీటరి ఎతతత న  విండ్ ఎనరజీని    ఉతుతిత  చేయగల స్యమరధయం  14,497 మెగ్యవ్యయటి ఉండ 

గలద్ని అంచనా వ్యయేడం జరగి్నిదధ. దేశంలో, విండ్ ఎనరజీని  ఉతుతిత  చయేగల లబాత మరయిు స్యమరధయం  
విష్టయంలో గుజరయత్ తద్ుప్ర ి  ఆంధ్ర ప్రదశే్ రంెడవ ఉననత  స్యథ నములో ఉననదధ. 50., మీటరి ల వ్యలె్ వద్ధ 
200వ్యయట్స్/సుర.ే మీటర్, గ్యలి శక్తతని / విండ్ ఎనరజీని  ఉతుతిత  స్యమరధయం గల 32 ప్రదశేయలను విండ్ ఎనరజీని 
అభివృదధధ  చయేటం క్ొరక్క నోటఫిె ై చయేడం జరగి్ంిదధ.   



 

 

4 
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2011-12 సం. లో  80 మీటరి ఎతతత న  విండ్ ఎనరజీని    ఉతుతిత  చయేగల  స్యమరధయం క్నుగ్ొనుటక్క  15  
ప్రదశేములలో విండ్ మానిటరంిగ్ సేటష్టనుి  స్యథ ప్లంచడం జరగి్ంిదధ.   నూతన మరయిు ప్ునరుద్ధరణయీ 
మంతిరతవ శయఖ వ్యయరు వ్యయసతవ విండ్ ఎనరజీ స్యమరధయం 100 మీటరి ఎతతత న క్ూడా  తలెకసుక్ోడానిక్త 
ప్రయోగ్యతాక్ స్యథ యలో ఎంప్లక్ చసేలన  ప్రదశేయలలో 10 విండ్ మానిటరంిగ్ సేటష్టనుి  స్యథ ప్లంచడం క్ొరక్క ప్రణాళిక్ 
తయారు చసేుత నానరు.  ఆంధ్ర ప్రదశే్ రయసత ర ద్క్షణి పయర ంతంలో విండ్ ఎనరజీ స్యమరధయం యకె్కువగ్య ఉననద్ని 
గురితంచుట జరగి్నిదధ. అవి అనంతప్ూర్, క్డప్, క్రూనల్, చితతత ర్ మరియు నలెూి రు జిలాి లక. నూతన 
మరయిు ప్ునరుదే్రణయీ మంతిరతవ శయఖ వ్యయరి  మారిద్రశక్ సూతార ల ప్రక్యరం, వివిధ్ ఇతర జిలాి లలో,  
ప్ెైరవ్యటే్స రంగంలోని వ్యయరు క్ూడా విండ్ ఎనరజీని    ఉతుతిత  చయేగల  స్యమరధయం గల  ప్రదశేములను 
గురితంచడానిక్త విండ్ రజస్ోర్్ అసె్ సె్ ెంట్స సటడసీ్ చయేడం జరుగుతతననదధ.  
ప్రసుత త ప్రసిలతతి   
ఇంక్నూ అంద్ుబాటటలోక్త తీసుక్ొని రయవలసలన  ఎంతో విండ్ ఎనరజీ  ఉతుతిత   స్యమరధయం మినహాయంచుక్ొని,  
31-06-2013 వరక్క నిరయాణము చేసలన విండ్ ఎనరజీ  పరొ జకె్ట్ట్ సంచిత  స్యమరధయం 498-62 మగె్యవ్యయటటి .  ఆంధ్ర 
ప్రదశే్ రయష్టట రం నంద్ు ప్ెైరవ్యటే్స రంగం  వ్యయరు క్ూడా ఐ.ప్ల,ప్ల. ప్దే్తి దావరయ  విండ్ ఎనరజీ పరొ జకె్ట్ట్ నిరయాణము భారజ 
స్యథ యలో చయేుటక్క అధధక్ స్యథ యలో ముంద్ుక్క వచుచచునానరు.  ఇప్ుట ి వరక్క, 2851- 67 మగె్యవ్యయటి 
స్యమరధయం గల పరొ జకె్ట్ట్ క్టేాయంప్ు జరగి్నిదధ మరియు 4800 మగె్యవ్యయటి స్యమరధయం గల పరొ జకె్ట్ట్ క్టేాయంప్ు 
క్ొరక్క ప్రశిీలనలోన ఉననవి. ఆంధ్ర ప్రదశే్ రయష్టట ర ప్రభుతవము విండ్ ఎనరజీని  పరొ జకె్ట్ట్ ప్ెైన విధాన నిరణయం 
ప్రభుతవ ఉతతరువ.సంఖా 48 తదేర 11.4.2008 ఎనరజీ (ఆర్.ఇ.ఎస్.) శయఖ దావరయ ప్రక్టంిచినదధ. ఇప్ుటవిరక్క 
జరగి్ని పరొ జకె్ట్ట్ క్టేాయంప్ులక ప్రభుతవవిధాన నిరణయం ప్రక్యరం చయేబడనివి. 
టారజఫ్ 

ఆంధ్ర ప్రదశే్ ఎల క్తృక్తట ిరెగుాలేటర్ క్మిష్టన్ వ్యయరు జారజ చసేలన ఉతతరువల తదేర 15- 11- 2012 ప్రక్యరం రూ. 4-70 

kwh రయసత రంలోని ఏరయుటటచయేబడుచునన విండ్ ఎనరెజీ పరొ జకె్ట్ట్ గ్యను 25 సం. ల పయర దానాత టారజఫ్ రటే్స గ్య  
ఇటిట  ఉతతరువల తదేరనుండ ి 31- 3- 2015  వరక్క సంస్యథ ప్న చయేబడు విండ్ పరొ జకె్ట్లక్క నిరణయం చయేటం 
జరగి్ిందధ.    
 

4. స్ౌర శక్తత  (స్ోలార్ ఎనరెజీ ) క్యరాకో్మము 
స్ోలార్ వ్యయటర్ హటీంిగ్ సలసటమ్ 

 
ఆంధ్ర ప్రదశే్ ప్రభుతవము వ్యయరు స్ౌర శక్తత  (స్ోలార్ ఎనరెజీ ) క్యరాక్మోాలను పరో శచహసిూత  వివిధ్ విధానాలను 
2013- 14 సం. నక్క గ్యను  ప్రభుతవఉతతరువల సంఖా 26 తదేర 19- 6- 2013 దావరయ ప్రక్టంిచినదధ. దరనిక్త 
సంబందధంచి, 200 లీటర్్ స్యమరధయము వరక్క గృహ రంగమునంద్ు  వ్యడే ిన్సటి ప్రకి్రయల సలసటమ్్ ఏరయుటట 



 

 

5 
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చసేుక్ొను వ్యయరిక్త 20% అద్నప్ు సబ్స్డ ీఇవవబడుచుననదధ. ప్రభుతవ భవనములలో ఉనన ప్రభుతవ వసతి 
గృహాలక్క మరయిు రసెలడనిెియల్ పయటశయలలక్క ఏరయుటటచయేబడు వ్యడే ిన్సట ిప్రకి్రయల సలసటమ్్ క్క క్ంేద్ర 
ప్రభుతవ సబ్స్డనీి ప్ూరిత మొతతమునుండ ితీసలవ్యసేల మిగ్లిిన  దానిని సబ్స్డగీ్య ఇవవబడుచుననదధ.  వ్యడే ిన్సట ి
ప్రకి్రయల సలసటమ్్ ఏరయుటటచసేుక్ొనువ్యయరు వ్యయర ియొక్ు క్ెలిమ్ సబ్స్డ ీ పొంద్ుటక్క గ్యను ఎన్ రేడ్ క్యాప్  
క్యరయాలయమునక్క సమరిుంచవల ను.  
II. ఎనేరడ్ క్యాప్ అమలకచయేుచునన ఆఫ్ గ్ిోడ్ స్ోలార్ ప్వర్ పయి ంట్స్.  
జవ్యయహరలాల్ నహెరూ  స్ోలార్ మిష్టన్ క్తంోద్, భారత ప్రభుతవమంతిరతవ శయఖ అయన  నూతన మరయిు 
ప్ునరుద్ధరణయీ మంతిరతవ శయఖ వ్యయరు చినన స్యమరధయముగల ఆఫ్ గ్ిడో్ స్ోలార్ ప్వర్ పయి ంట్స్ వాక్కత లక్క/ 
సంసథలక్క/ ప్రశిమోలక్క  పయర జెక్కట  మోడ్ క్తోంద్ అభివృదధధ  చయేుచుననదధ. వివిధ్ స్యమరధయములక గల ఆఫ్ గ్ిడో్ 
స్ోలార్ ప్వర్ పయి ంట్స్  గరషి్టటముగ్య 500 క్త.వ్యయట్స.అవర్ వరక్క ఎలక్తటిక్ట్ ప్వర్ క్క ప్రతాామానయంగ్య వివిధ్ 
అవసరయలక్క వినియోగ్ంిచుక్కన ే వ్యయటకి్త గ్యను, భారత ప్రభుతవమంతిరతవ శయఖ అయన  నూతన మరయిు 
ప్ునరుద్ధరణయీ మంతిరతవ శయఖ వ్యయరు ఈ క్తంోదధ విధ్ముగ్య  సబ్స్డీ ఏరయుటటచయేుచుననదధ. 
1. వాక్కత లక్క : 
(ఏ)  అనిన రక్ముల ఆఫ్ గ్ిడో్ స్ోలార్ ప్వర్ పయి ంట్స్  గరషి్టటముగ్య 1 క్త.వ్యయట్స.అవర్ క్క గ్యను పయర జకె్కట  వాయము 
ప్ెనై  30%  క్యాప్లటల్ సబ్స్డ ీఇవవబడును.  
(బ్స) న్సట ిపయరుద్ల మరియు క్మూానిట ీతరా గున్సరు క్ొరక్క  గరషి్టటముగ్య 5 క్త.వ్యయట్స.అవర్ క్క గ్యను పయర జకె్కట  
వాయము ప్ెనై  30%  క్యాప్లటల్ సబ్స్డ ీఇవవబడును. 
2. సంసథలక/ ప్రశిమోలక/ వ్యయణజిా ఎసేటట్స  
(ఏ)  అనిన రక్ముల ఆఫ్ గ్ిడో్ స్ోలార్ ప్వర్ పయి ంట్స్  గరషి్టటముగ్య 500  క్త.వ్యయట్స.అవర్ క్క గ్యను పయర జకె్కట  
వాయము ప్ెనై  30%  క్యాప్లటల్ సబ్స్డ ీఇవవబడును.  
భారత ప్రభుతవమంతిరతవ శయఖ అయన  నూతన మరయిు ప్ునరుద్ధరణయీ మంతిరతవ శయఖ యొక్ు స్యంక్తేిక్ 
క్ొలతలతో మరయిు సరఫరయ మరయిు నిరయాణముతో క్లిప్ల, 1 క్త.వ్యయట్స.అవర్ స్ోలార్ ప్వర్ పయి ంట్స బాాటరజ 
ఆధారముతో   అంచనా వాయము రూ. 1- 90 లక్షలక మరయిు  1 క్త.వ్యయట్స.అవర్ స్ోలార్ ప్వర్ పయి ంట్స బాాటరజ 
ఆధారము లేక్కండా   అంచనా వాయము రూ.,  1- 00  లక్ష అగును.   
I I I . స్ోలార్ ప్ంప్ సటె్స్ క్యరాక్మోము.  
భారత ప్రభుతవమంతిరతవ శయఖ అయన నూతన మరయిు ప్ునరుద్ధరణయీ మంతిరతవ శయఖ వ్యయరు స్ోలార్ ప్ంప్ 
సటె్స్ క్యరాక్మోమునక్క 30% సబ్స్డీ ప్రక్టంిచినారు. ఇటిట  క్యరాక్మోమును “ఎన్ రడే్ క్యాప్  సంసథ ,”  అమలక 
చయేుచుననదధ.  
ఆంధ్ర ప్రదశే్ ప్రభుతవము వ్యయరు స్ౌర శక్తత  (స్ోలార్ ఎనరెజీ ) క్యరాక్మోాలను పరో శచహసిూత  వివిధ్ విధానాలను 
2013- 14 సం. నక్క గ్యను  ప్రభుతవఉతతరువల సంఖా 26 తదేర 19- 6- 2013 దావరయ ప్రక్టించినదధ ఇటిట  ప్రభుతవ 
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ఉతతరువల ప్రక్యరము, గ్ిడో్ అనుసంధానము లేని పయర ంతాలలో, స్ోలార్ ప్వర్ క్యరాక్మోుము అమలక చయేుట, 
దరనితో పయటట ఇందధరయ జలప్రభ క్తంోద్ ఎస్.సల. మరయిు ఎస్.ట.ి లబ్సధదారులక్క మాతరమ ే కి్సటర్ పయర తిప్దధక్గ్య 
అమలక చయేబడును.  స్ోలార్ ప్ంప్ సటె్స క్యరాక్మోము క్తోంద్, ఇటిట  రంెడు విభాగ్యలక్క ఎస్.సల. మరయిు 
ఎస్.ట.ి లబ్సధదారులక్క క్ేంద్ర ప్రభుతవ సబ్స్డ ీ క్యక్, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రయష్టట ర ప్రభుతవ 70% అద్నముగ్య సబ్స్డ ీ
ఏరయుటట చయేుచుననదధ. ఇతర లబ్సధదారులక్క, స్ోలార్ ప్ంప్ సటె్స క్యరాక్ోమము క్తంోద్ లబ్సధదారులక్క క్ంేద్ర 
ప్రభుతవ సబ్స్డ ీ క్యక్, ఆంధ్ర ప్రదశే్ రయష్టట ర ప్రభుతవ 20% అద్నముగ్య సబ్స్డ ీ ఏరయుటట చేయుచుననదధ.     
ఇందధరయ జలప్రభ క్తంోద్  స్ోలార్ ప్ంప్ సటె్స క్యరాక్ోమమునక్క  ఎస్.సల. మరయిు ఎస్.ట.ి లబ్సధదారుల ఎంప్లక్ 
తతదధ నిరణయమునక్క క్మిష్టనర్, క్మిష్టనర్, రూరల్ డవెలప్ెాంట్స వ్యయరు నోడల్ ఏజనె్స్ గ్య వావహరింతతరు. 
తతదధ నిరణయము తద్ుప్ర,ి క్మిష్టనర్, రూరల్ డవెలప్ెా ంట్స వ్యయరు ఇటిట  ఎంప్లక్ చయేబడని జాబ్సతా వ్యయర ి
యొక్ు సలఫయరసులతో ఎన్ రడే్ క్యాప్ క్యరయాలయమునక్క  సబ్స్డీ విడుద్ల నిమితతము ప్ంప్ుద్ురు. ఇతర 
లబ్సధదారులక్క, క్మిష్టనర్, అగ్ికో్లచర్ శయఖ వ్యయరు  నోడల్ ఏజనె్స్ గ్య వావహరంితతరు. ఇటిట  ఎంప్లక్ చయేబడిన 
జాబ్సతా వ్యయర ి యొక్ు సలఫయరసులతో ఎన్ రడే్ క్యాప్ క్యరయాలయమునక్క సబ్స్డ ీ విడుద్ల నిమితతము 
ప్ంప్ుద్ురు.  
I V.  . స్ౌర శక్తత  (స్ోలార్ ఎనరెజీ ) క్యరాకో్మము 
31.3.2010,  31.3.2011, 31.3.2012, 31.3.2013  మరయిు 30.6.2013 వరక్క వివిధ్ స్ోలార్ ఫోటో వ్యొలటెైక్ట్ 
ప్రకి్రముల  సంచిత ప్రగతి ఈ క్తంోదధ విధ్ంగ్య ఉందధ.  
క్ోమ 

సంఖ 

స్ోలార్ ఫోటో వ్యోలాట యక్ట్ సలసటం క్ొలమా
నం 

31.3.2010 
వరక్క 

31.3.2011 
వరక్క 

31.3.2012 
వరక్క 

31.3.2013 

వరక్క 
30.6.2013 
వరక్క 

 
1 

 

స్ోలార్ లాంతర్్ 
 

నెంబర్ 

 
30247 

 
35917 

 
40054 

 
51467 

 
51581 

2 స్ోలార్ స్ట రట్స ల ైట్స౦గు సలసటం నెంబర్ 2217 2522 3043 4373 4939 
3 స్ోలార్ హోం ల ైట్స౦గు 

సలసటం 

నెంబర్ 1957 1958 1958 1958 1958 

 

ప్రసుత తం, భారత ప్రభుతవమంతిరతవ శయఖ అయన నూతన మరయిు ప్ునరుద్ధరణయీ ఇంధ్న వనరుల  
ప్రిపయలనా మారిద్రశక్ సూతరా ల ప్రక్యరం నిరజణత నమూనాలో (ఏం.ఎన్.ఆర్.ఇ వ్యబె్ సెటై్స లో క్లద్ు) ప్ంప్లన 
వివిధ్ స్ోలార్ ఫోటో వ్యొలటెకై్ట్ ప్రకి్రములక్క  ఇవవబడుచునన ప్రభుతవ సబ్స్డ,ీ మంజూరు క్ొరక్క   ప్ంప్లన 
ప్రతిపయద్నలను ఆ శయఖ ప్రశిీలించును.  ఇటిట  సబ్స్డీ వివిధ్ స్ోలార్ ఫోటో వ్యొలటెకై్ట్ ప్రకి్రములక్క     గ్యను  
30 % వరక్క ప్రమిితము చయేబడనిదధ మరియు సబ్స్డీ, భారత ప్రభుతవమంతిరతవ శయఖ అయన నూతన 
మరయిు ప్ునరుద్ధరణయీ ఇంధ్న వనరుల శయఖ నుండ ిసమాచారము వచుచ వరక్క అమలకలో ఉండును.       
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భారత ప్రభుతవమంతిరతవ శయఖ అయన నూతన మరయిు ప్ునరుద్ధరణయీ ఇంధ్న వనరుల  వ్యయరచి ే
సవరించబడని / తిరగి్ి సవరంిచబడని  వివిధ్ స్ోలార్ ఫోటో వ్యొలటెైక్ట్ ప్రకి్రములక్క  డబలూా ప్ల. బెంచ్ 
మార్ు ధ్రలక ఈ క్తోందధ విద్ముగ్య ఉననవి.  
 
క్ోమ 

సంఖా 

  

వివిధ్ స్ోలార్ ఫోటో వ్యొలటెకై్ట్ ప్రకి్రములక    

 

స్ోలార్ ఫోటో వ్యొలటెకై్ట్  
(ప్ల.వి. ) మాడూాలక స్యమరయధ యలక 

సవరణ చేయబడిన / 
ప్ునరవయవస్థక్రంిచిన 
బెంచ్ మార్ు ధ్ర ప్రతి 
వ్యయట్స ప్వర్ (రూ) 

1 స్ోలార్ స్ట రట్స ల టైింగ్ సలసటమ్, స్ోలార్ హోం 
ల టైంిగ్, స్ోలార్ లాంతర్్, ప్వర్ పయాక్ట్్, 
బహుళ వినియోగము  

సల.ఎఫ్.ఎల్. 
బేస్్ సలసటమ్ 

 

300 వ్యయట్స ప్వర్ వరక్క  
 
270/- 

2 స్ోలార్ స్ట రట్స ల టైింగ్ సలసటమ్, స్ోలార్ హోం 
ల టైంిగ్, స్ోలార్ లాంతర్్, ప్వర్ పయాక్ట్్, 
బహుళ వినియోగము 

ఎల్.ఇడ.ి బేస్్ 
సలసటమ్ 

 

 

300 వ్యయట్స ప్వర్ వరక్క 
 
450/- 

3 స్ోలార్ ప్ంప్లంగ్ సలసటమ్ డి.సల. మోటార్, ఒక్వ్యళే ఏ.సల. మోటార్ 
వ్యయడినయెడల 15% బంెచ్ మార్ు ధ్రనంద్ు తగ్ిి ంప్ు  
 

5 క్తలో వ్యయట్స ప్వర్ వరక్క  190/- 

 
4 

 

ఎస్.ప్ల.వి. ప్వర్ పయి ంట్స్ ( బాాటరజ బాాంక్ట్ తో 6 గంటల 
అటానమీ ) ఒక్వ్యళే బాాటరజ బాాంక్ట్ దధగువ స్యమరధయము క్లిగ్ ి
ఉననయెడల సమాన నిష్టుతిత  పయర తిప్దధక్గ్య బంెచ్ మార్ు 
ధ్రనంద్ు 50% తగ్ిింప్ు  

> 300 వ్యయట్స ప్వర్ నుండ ి  1క్తలో వ్యయట్స 
ప్వర్  

> 1క్తలో వ్యయట్స ప్వర్ నుండ ి 10 క్తలో 
వ్యయట్స ప్వర్  

> 10 క్తలో వ్యయట్స ప్వర్ నుండి 100 క్తలో 
వ్యయట్స ప్వర్  

 
210/- 
 
 
190/- 
 
 
 
170/- 

5 ఎస్.ప్ల.వి. ప్వర్ పయి ంట్స్ ( బాాటరజ లేక్కండా ) 100 క్తలో వ్యయట్స ప్వర్ వరక్క  
> 100 క్తలో వ్యయట్స ప్వర్ నుండ ి 500 

క్తలో వ్యయట్స ప్వర్  

100/- 
 
 
90/- 

6 మెైక్ోో  గ్ిోడ్ (డ.ిసల.)   

10 క్తలో వ్యయట్స ప్వర్ వరక్క  
 

 
350/- 

7 మిన్స గ్ిోడ్  
 

 

> 10 క్తలో వ్యయట్స ప్వర్ నుండి 250 క్తలో 
వ్యయట్స ప్వర్ 

 
300/- 

8 స్ట రట్స ల టై్స ఎస్.ప్ల.వి. ప్వర్ పయి ంట్స దావరయ  
 

 

100 క్తలో వ్యయట్స ప్వర్ వరక్క  
 

 
300/- 
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5. బయో మాస్ ఉతుతిత  , రూపయంతరం మరయిు వినియోగ స్యంక్తేిక్ ప్రజిాా నం 

1. బయో మాస్ ప్వర్ పయర జకె్ట్ట్  
31.7.2013 వరక్క ఆంధ్ర ప్రదశే్ రయష్టట రంలో వివిధ్ స్యమరయధ యలక గల 42 నంె. బయో మాస్ ప్వర్ 

పయర జకె్ట్స్యథ ప్లంచుట జరగి్నిదధ. వీట ి  మొతతం ఉతుతిత   స్యమరధయం 238.00 మేఘా వ్యయట్సట్. 
2. బగ్యి సల బసెుడ్ క్ో జనే ేరషే్టన్  ప్వర్ పయర జకె్ట్ట్  
 

31.7.2013 వరక్క ఆంధ్ర ప్రదశే్ రయష్టట రంలో వివిధ్ స్యమరయధ యలక గల 24  నంె. బగ్యి సల బసెుడ్ క్ో జనేే రషే్టన్  

పయర జకె్ట్స్యథ ప్లంచుట జరగి్నిదధ. వీట ి  మొతతం ఉతుతిత   స్యమరధయం 324.95 మేఘా వ్యయట్సట్. 
 

3 బయో మాస్ క్ో జనేే రషే్టన్  ప్వర్ పయర జకె్ట్ట్ (నాను బాగి్ సల) 
31.7.2013 వరక్క ఆంధ్ర ప్రదశే్ రయష్టట రంలో వివిధ్ స్యమరయధ యలక గల 16  నంె. బయో మాస్ క్ో జనేే రషే్టన్  ప్వర్ 

పయర జకె్ట్ట్ (నాను బాగి్ సల) స్యథ ప్లంచుట జరగి్నిదధ. వీట ి  మొతతం ఉతుతిత   స్యమరధయం 49.45 మేఘా వ్యయట్సట్.  
6. సంప్రదాయతేర ఇంద్న వనరులక / చినన న్సటి పయర జకె్ట్ట్ (మిన్స హ డైలక దావర శక్తత ఉతుతిత  . 
ప్రసిలతతి   
 

ఆంధ్ర ప్రదశే్ రయష్టట రంలోచినన న్సటి పయర జకె్ట్ట్ (మిన్స హ డైలకపయర జెక్ట్ట్ యొక్ు ప్రసిలతతి ) 
ఈ యొక్ు క్యరాక్మోము ఆంధ్ర ప్రదశే్ ఎల క్తటిసలటీ బోరు్  నుండి ఎన్ రేడ్ క్యాప్, హ దై్రయబాద్ నక్క ఆంధ్ర ప్రదశే్ 

రయష్టట ర  ప్రభుతవ ఎనరెజీ  డపియరుట మంెటట (ప్వర్ i) ఉతతరువల నం 37 తదేధ  01.02.1999 దావర బదధలీ 

చయేబడనిదధ.  
ఆంధ్ర ప్రదశే్ రయష్టట రములో మిన్స హ డైలక శక్తత స్యమరేయ లభాత 1000 మెగ్యవ్యయటి గ్య అంచనా వ్యయేబడి నదధ.    
మిన్స హ డైలక పయర జకె్ట్ట్ సేటటస్ రిపోర్ట క్తంోద్ చూప్డమెనైదధ.  మొతతం పయర జకె్ట్ట్ మంజూరు  58 నంె. మొతతం 
స్యమరధయం 181.103  మెగ్యవ్యయటటి .. ప్ెైరవ్యటేట రంగంలో 36 పయర జకె్ట్ట్ దావరయ  100.653 మెగ్యవ్యయటి  ఉతుతిత  
స్యమరధయం  ఇప్ుటవిరక్క అంద్ుబాటటలోక్త తేవటం జరగి్ంిదధ.  300  మెగ్యవ్యయటి స్యమరధయం గల  సవివరమెనై  

పయర జకె్ట్ట  నివ్యదేధక్లక / ప్రతిపయద్నలక / నిరబాంతర ద్ృవీక్రణ ప్తరములక పొంద్ుటక్క గ్యను రయష్టట ర ప్రభుతవ 
ఇరిగో్షే్టన్ శయఖ క్క ప్ంప్డం జరగి్ిందధ  
ఆంధ్ర ప్రదశే్ రయష్టట ర  ప్రభుతవము ఉతతరువల నం 165 తదేధ  11.7.2007  ఐ & సల ఎ డి  ( ప్రయార్ా్) శయఖ దావర  

మిన్స హ డైలక పయర జెక్ట్ట్ నిరయాణం విష్టయంలో  విధానానిన ప్రక్టంిచిందధ.  ఈ విధానం ప్రక్యరం భవిష్టాత్  లో 
ప్ెైరవ్యటే్స డవె్యలెప్ర్్ క్క రజిిసేట రష్టనుి /క్టేాయంప్ులక  బ్సడి్ ంగ్ ప్రక్తయో దావరయ మాతరమ ేఉంటాయ.  
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ఆంధ్ర ప్రదశే్ రయష్టట ర  ప్రభుతవము, మిన్స హ డైల్ పరొ జకె్ట్ట్ నిరయాణముచయేు ప్ెైరవ్యటే్స డవె్యలెప్ర్్ ను  ఎంప్లక్ చయేు 
ప్నిని ఎన్ రేడ్ క్యాప్ తరఫున ఆంధ్ర ప్రదేశ్ జెన్ క్ొ వ్యయరిక్త అప్ుగ్ించినారు.    
 

మిన్స హ డైలక పయర జకె్ట్ట్ సేటటస్ రపిోర్ట 
క్ోమ 

సంఖ 

 వివరములక   పయర జకె్ట్ట్ సంఖా  స్యమరధయం 

(మెగ్యవ్యయటిలో )  
1 మంజూరు అయనవి 58 181.103 

2 ప్ూరిత అయనవి  36 100.653 

3 ప్రగతిలో ఉననవి / ప్ెపై్ ల నై్్  22 80- 453 

 

7. సంప్రదాయతేర ఇంద్న వనరులక / పయరశియో మిక్ మరయిు మునిసలప్ల్ వారయధ ల మూలంగ్య 
శక్తత ఉతుతిత  : ఉదేేశం - లక్షాం  

 వివిధ్ బద్లాయంప్ు స్యంక్తేిక్ ప్రిజాా నం అంచనా వ్యసేల అభివృదధధ  చయేడం. 
 పయరశియోమిక్ మరయిు మునిసలప్ల్ వారయధ ల నుండి శక్తత సంగహోానిక్త ప్రయావరణం ప్రసిలథతతలను 

అనుసరంిచి వ్యయహక్యలను సృష్లటంచడం, ఆరిధక్ నియమితిలో, పయరశియోమిక్ మరయిు మునిసలప్ల్ వారయధ ల 

వినియోగ్యనిన ప్రయోగ్యతాక్ంగ్య తలెియచయేడం.  
 2017 సం. వరక్క అంద్ుబాటటలో ఉండే   పయరిశయోమిక్ మరయిు మునిసలప్ల్ వారయధ ల నుండి శక్తత 

వినియోగమము లోనిక్త తవేడం.   
ఆంధ్ర ప్రదశే్ రయష్టట ర  ప్రభుతవము ఉతతరువల నం 253 తేదధ  15.11.1994  ఈ & ఎఫ్ (అర్.ఈ.ఎస్.)  దావర  

పయరశియోమిక్ మరియు మునిసలప్ల్    వారయధ ల నుండి శక్తత వినియోగమము లోనిక్త తచెచే 20 మగె్యవ్యయటి వరక్క  
పయర జకె్ట్ట్ మంజూరు చేసే అధధక్యరంన్ ఎన్ రడే్ క్యాప్  , హ దై్రయబాద్ నక్క వ వచిచనదధ.   వివిధ్ ప్రశిమోలక  
అనగ్య, స్యత ర చు, నూన,ె పయడ,ి క్ోళళ, దధసలత రలిరజస్ మొద్లగు విడుద్ల చసేే వారయధ లక శక్తత ఉతుతితక్త దోహద్ ప్డ ే 
వారయధ లక. వ్యయట ిదావరయ ఎల క్తటిసలటీ / శక్తతని ఉతుతిత   చయేుట జరుగును.  
 

పయరశియోమిక్ మరయిు మునిసలప్ల్ వారయధ ల మూలంగ్య శక్తత ఉతుతిత  చసేే పయర జకె్ట్ట్ సవివరమెైన వివరయలక  
 

1. 31.7.2013 వరక్క ఆంధ్ర ప్రదశే్ రయష్టట రంలో వివిధ్ స్యమరయధ యలక గల 14  నంె., పయరశియోమిక్ వారయధ ల 

మూలంగ్య శక్తత ఉతుతిత  చసేే పయర జకె్ట్ట్ స్యథ ప్లంచుట జరగి్నిదధ. వీట ి   మొతతం ఉతుతిత   స్యమరధయం 38- 51 మేఘా 
వ్యయట్సట్.  
2. మునిసలప్ల్ వారయధ ల మూలంగ్య శక్తత ఉతుతిత  చేసే పయర జెక్ట్ట్  
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 31.7.2013 వరక్క ఆంధ్ర ప్రదశే్ రయష్టట రంలో వివిధ్ స్యమరయధ యలక గల 4  నంె., మునిసలప్ల్ వారయధ ల 

మూలంగ్య శక్తత ఉతుతిత  చేస ేపయర జకె్ట్ట్ స్యథ ప్లంచుట జరగి్నిదధ. వీట ిమొతతం ఉతుతిత   స్యమరధయం 24-75 మఘేా 
వ్యయట్సట్.  
 

2. బయో మతెానషే్టన్ మూలంగ్య శక్తత ఉతుతిత  చేసే పయర జెక్ట్ట్  
 

 31.7.2013 వరక్క ఆంధ్ర ప్రదశే్ రయష్టట రంలో వివిధ్ స్యమరయధ యలక గల 2  నెం., బయో మతెానషే్టన్ 
మూలంగ్య శక్తత ఉతుతిత  చేస ేపయర జకె్ట్ట్ స్యథ ప్లంచుట జరగి్నిదధ. వీట ిమొతతం ఉతుతిత   స్యమరధయం ప్రతి రరజు 26040 

క్కబ్సక్ట్ మీటర్్.   
8. ఎనరజీ క్యనే్ ర్ వ్యషే్టను (ఇంధ్న వనరుల వినియోగ ) క్యరాకో్మములక 
2013-14 సంవత్రం నక్క గ్యను, ఈ క్యరాక్మోమును చపే్టటట టక్క ఆంధ్ర ప్రదశే్ ప్రభుతవము రూపయయలక  
50-.00 లక్షలక ప్రణాళిక్ ప్ద్ుే  క్తంోద్  క్టేాయంచారు. తద్నుగుణంగ్య, ఇటిట  మొతతం ఈ క్తంోదధ క్యరాక్మోములక్క 
గ్యను ఖరుచ చేయ బడుచుననదధ . 

1. ఎనరజీ సమరధత ఏరయుటటక్క గ్యను  ప్రభుతవ/ ప్రభుతవ రంగ /లోక్ల్ బాడ ిలంద్ు ఎనరజీ సమరధత గల 
ల టైంిగ్ ఏరయుటట 

2. ఎనరజీ సమరధత గల ల టైంిగ్ ఏరయుటట ఏరయుటటక్క గ్యను ప్రతి జిలాి లో  ప్రతి సం. 02, ఎస్.సల. 01 ఎస్.ట ి
. హాసటల్్ నంద్ు ఎనరజీ సమరధత గల ల టైంిగ్ ఏరయుటట. 

3. ఎనరజీ క్యనే్ ర్ వ్యషే్టను డే & వీక్ట్  ప్రతి సం.14-21 డసింెబర్. జాతీయ ఎనరజీ క్యనే్ ర్ వ్యషే్టను రరజు 
మరయిు వ్యయరమునంద్ు, 9 రంగ్యలక్క గ్యను రయష్టట ర ఎనరజీ క్యనే్ ర్ వ్యషే్టను అవ్యయర్్్ ప్ంప్లణ ీచయేడము. 

4. పయటశయల విధాారుథ లక్క వ్యయాస రచన పోటలీక, ఇంజన్సరంిగ్ విధాారుథ లక్క ప్పే్ర్ ప్ెరసెంటషే్టన్ 
క్యరాక్ోమాలక 

5. ఎనరెజీ ఆడటి్స సు్ము 
6. ప్రచార స్యమాగ్ి ో/ ప్రక్టనలక & శిక్షణ వర్ు ష్టయప్్ 

 

అంచాన ప్ద్ుే ల వ్యయర ిక్టేాయంప్ుల వివరములక అనుభంద్ము – I  (ఇ స్  ) నంద్ు జతచయేబడనివి. 
 

బ్స.ఈ.ఈ., నూా ఢలిిీ వ్యయరు రూపయయలక 87.50 లక్షలక ఈ క్తంోదధ క్యరాక్ోమముల నిరవహంిచుటక్క అగు ఖరుచ 

లక్క గ్యను విడుద్ల చసేలనారు. తద్నుగుణంగ్య, 2013-14 సం. నక్క గ్యను ఇటిట  మొతతం ఖరుచ చసేల  ఈ క్తంోదధ 
క్యరాక్ోమములక చపే్టటబడతాయ. బ్స.ఈ.ఈ., నూా ఢలిిీ యొక్ు వ్యయరిిక్ చరాల ప్రణాళిక్ అనుభంద్ము – I I  
(ఇ స్  ) నంద్ు జతచయేబడనివి. 
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సేటట్స ఎనరిీ ఎనరజీ క్యనే్ ర్ వ్యషే్టను ఫండ్ (ఎస్.ఈ.సల.ఎఫ్.) 
బ్స.ఈ.ఈ., నూా ఢలిిీ వ్యయరు రూపయయలక 400 లక్షలక ఎస్.ఈ.సల.ఎఫ్. నక్క మాాచింగ్ గ్యో ంట్స రూప్ములో 
విడుద్ల చసేలనారు. ఆంధ్ర ప్రదశే్ రయష్టట ర ప్రభుతవము వ్యయరు క్ూడా  200 లక్షలక ఎస్.ఈ.సల.ఎఫ్. నక్క మాాచింగ్ 
గ్యో ంట్స రూప్ములో విడుద్ల చసేలనారు. 
 

  బ్స.ఈ.ఈ., నూా ఢలిిీ వ్యయరు రూపయయలక 100 లక్షలక  ప్రయోగ్యతాక్ పయర జకె్ట్ట్ క్క  విడుద్ల చసేలనారు. 
 అవి;  
1.  ఎనరజీ సమరధత గల ల టైంిగ్ ఏరయుటట (లీప్ు) క్ొరక్క సూరాప్టే్స ముని్పయలిటి క్త  రూపయయలక  100 

లక్షల  అంచనా వాయానిక్త గ్యను 50 లక్షల రూపయయలక మంజూరు చయేడం జరగి్నిదధ. మొతతం 
వాయంలోన మిగ్లిినదధ సూరాప్టే్స ముని్పయలిట ివ్యయరు భరంిచవల ను. 

2.  30 నంె.  నిరయవసలత మరయిు ప్ునరినరయాణ  గ్యో మాలలో ఎనరజీ సమరధత ప్ంెప్ు ల టైంిగ్ ఏరయుటట 
చయేడానిక్త రూపయయలక 100 లక్షల  అంచనా వాయానిక్త గ్యను 50 లక్షల రూపయయలక బ్స.ఈ.ఈ., 

నూా ఢలిిీ వ్యయరు 11 వ ప్రణాళిక్ క్తంోద్  మంజూరు చయేడం జరగి్ినదధ. మొతతం వాయంలోన 
మిగ్లిినదధ సేటట్స ఎనరజీ క్యనే్ ర్ వ్యషే్టను ఫండ్ (ఎస్.ఈ.సల.ఎఫ్.) నుండి రయష్టట ర స్యథ య స్టరంిగ్ క్మిట ీ
ఆమోద్ముతో భరంిచవల ను. 

   

II. ఆఫస్రుి  & ఉదోాగుల విధ్ులక మరయిు అధధక్యరయలక 
క్యరొురేష్టన్ యొక్ు అధ్ాక్షులక మరయిు బోరు్  సంచాలక్కలను ఆంధ్ర ప్రదశే్ రయష్టట ర ప్రభుతవము నియామాక్ము 
చయేును. అధ్ాక్షులక మరయిు బోరు్  సంచాలక్కలక క్యరొురషే్టన్ యొక్ు విధాన నిరణయాలక తీసుక్కంటారు. 
క్యరొురేష్టన్ యొక్ు నిరవహణ అధధప్తి అయన ఉపయధ్ాక్షులక మరయిు నిరయవహక్ నిరేేశక్కలను ఆంధ్ర ప్రదశే్ 

రయష్టట ర ప్రభుతవము నియామాక్ము చయేును.  ఉపయధ్ాక్షులక మరయిు నిరయవహక్ నిరేేశక్కలక క్యరొురషే్టన్   

నిరేేశించిన లక్షాములక స్యదధంచుటక్క గ్యను తగ్ని సూచనలక ఇవవడంతో పయటట క్యరొురషే్టన్ క్యరాక్ోమాలను 
ప్రావ్యకే్షణ జరుప్ును. ఉపయధ్ాక్షులక మరయిు నిరయవహక్ నిరేేశక్కలక క్ంప్నే్స చటటములోని అంశయల  ప్రక్యరము 
సమయానుస్యరంగ్య బోరు్  సమావ్యశేయలక నిరవహంిచుటతో పయటట ప్లక అంశయల ప్ెనై నిరణయాలక తీసుక్ోవడానిక్త 
తగు వివరణ ఇచుచను. 
ఉపయధ్ాక్షులక & నిరయవహక్ నిరేేశక్కలక - ప్రపియలన, శయశనాతాక్  మరయిు ఆరిధక్ అధధక్యరయలక 
 ఉపయధ్ాక్షులక మరయిు నిరయవహక్ నిరేేశక్కలక్క క్యరొురషే్టన్ యొక్ు వివిధ్   విభాగ్యల అధధప్తతలక  సహాయం 

చయేుద్ురు.    
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క్యరొురేష్టన్ యొక్ు వివిధ్  విభాగ్యల అధధప్తతలక నిరవహంిచు  క్రతవ్యయాలక ఈ క్తంోదధ విధ్ంగ్య ఉనానయ. 

 

స్యదారణ నిరయవహక్కలక ( జనరల్ మనేజేర్ ) 

యాజమానా  స్యథ యలో ఉననతమెనై సలథతి గల హోదా. క్యరొురషే్టన్ యొక్ు ప్ూరిత నిరవహణక్క అధధప్తి. 

 క్యరొురషే్టన్ యొక్ు ప్రపియలన మరయిు చటటప్రమెనై నిరవహణక్క అధధప్తి. 

స్యదారణ నిరయవహక్కలక ( జనరల్ మనేజేర్ ) ( ఇ సల. ) 
యాజమానా  స్యథ యలో ఉననతమెనై సలథతి గల హోదా. క్యరొురషే్టన్ యొక్ు ప్ూరిత నిరవహణక్క అధధప్తి. 

క్యరొురేష్టన్ యొక్ు ఎనరజీ క్యనే్ర్ వ్యేష్టను  మరయిు స్ోలార్ గ్ిడో్ విబాగ్యలక్క మరయిు నిరవహణక్క అధధప్తి. 

(డపి్ూాట ీ జనరల్ మనేజేర్ -ఫెనైాన్్ & ఎక్ౌంటట ) 
యాజమానా  స్యథ యలో ఉననతమెనై సలథతి గల హోదా. క్యరొురేష్టన్ యొక్ుఆరిధక్, గణక్ మరయిు సకె్ెటోరయిల్ 

విభాగ్యల  నిరవహణక్క అధధప్తి. 

స్యదారణ  ఉప్ నిరయవహక్కలక - ప్రపియలన  :  
యాజమానా  స్యథ యలో ఉననతమెనై సలథతి గల హోదా. క్యరొురషే్టన్ యొక్ు ప్రపియలన మరయిు నాాయ 
సంబందధత  విభాగ్యల  నిరవహణక్క అధధప్తి. 

పయర జకె్ట్ట డెరైకె్టర్ / నిరవహణ ఇంజన్సర్  

యాజమానా  హోదా గల  స్యథ య మరియు సంసథ  యొక్ు  ఒక్ొుక్ు  క్యరాక్లాప్ం వీరచి ే

నిరవహంిచబడుతతందధ. 
పయర జకె్ట్ట డెరైకె్టర్ / నిరవహణ ఇంజన్సర్ /జిలాి  మనేజేర్ (జిలాి లలో) 
యాజమానా  హోదా గల  స్యథ య మరయిు జిలాి  అధధక్యర.ి జిలాి లోని క్యరాక్మోములక వీరచి ే

నిరవహంిచబడుతాయ.  
ప్ెనై చపె్ుబడని ఆఫస్రుి క్క సహయముగ్య  మధ్ామ /జూనియర్్/ప్రావ్యకే్షణ స్యథ యల ఉదోాగ బృంద్ం 

ఉంటటందధ. 
క్యరొురషే్టన్ నిరిాత ప్టం జతచయేబడనిదధ  
III. విధాన నిరణయ ప్రక్తోయ – ప్రావ్యకే్షణ – బాధ్ాత సహతేతక్త 

ప్రభుతవం/బోరు్ / ఉపయధ్ాక్షులక మరయిు నిరయవహక్ నిరేేశక్కలకఅనిన ముఖామెైన నిరణయాలను తీసుక్కంటారు. 
ప్రతిపయద్నలక మధ్ామ /జూనియర్్/ప్రావ్యకే్షణ స్యథ య ఉదోాగులక తయారుచసేల సంబందధత   విభాగ్యల  

అధధప్తతల దావర  సమరుిస్యత రు. సంబందధత    విభాగ్యల  అధధప్తతలక తగ్ని  సలఫయరసులక చేస్యత రు.  
అంతిమంగ్య, అంశయనిన అనుసరంిచి,   ఉపయధ్ాక్షులక మరయిు నిరయవహక్ నిరేేశక్కలక లేదా ప్రభుతవం లేదా 
ముస్యయదా రూప్ంలో బోరు్  నిరణయం తీసుక్కంటారు. 
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ఉపయధ్ాక్షులక మరయిు నిరయవహక్ నిరేేశక్కలక క్ొనిన ప్రిపయలన అధధక్యరయలను స్యదారణ నిరయవహక్కలక్క, 
స్యదారణ ఉప్ నిరయవహక్కలక్క,పయర జకె్ట్ట డెరైకె్టర్ / నిరవహణ ఇంజన్సర్ /జిలాి  మేనజేరిక్క ప్రిపయలనా స్ౌలభాం 

క్ోసం  బద్లాయంప్ు చయేడం జరగి్ంిదధ. 
 

IV. విధ్ుల నిరవహణలో పయటంిచ వలసలన విధానాలక 
భారత ప్రభుతవమంతిరతవ శయఖ అయన నూతన మరయిు ప్ునరదే్రణయీ ఇంధ్నవనరులక  ( Ministry of 

New & Renewable Energy, & Buro of Energy Efficiency,  Govt of India  (MNRE)  

ప్రవ్యశే ప్టెిటన అనిన రక్యల సంప్రదాయతేర ఇంధ్న వనరుల / ప్ునరదే్రణయీ ఇంధ్నవనరుల క్యరాక్మోాలను 
క్యరొురేష్టన్ అమలక చయేుచుననదధ క్నుక్ నిరిేష్టటమెనై పరో తా్హక్యలను పొంద్ుతతననదధ. 
                                                                                                                                                                                                                                                        

సంబందధత క్యరాక్మోాల నిరవహణలో క్యరొురషే్టన్ భారత ప్రభుతవమంతిరతవ శయఖ అయన నూతన మరయిు 
ప్ునరదే్రణయీ ఇంధ్నవనరులక (Ministry of New & Renewable Energy, Govt of India  

(MNRE), నూా ఢలిిీ వ్యయర ి మారి ద్రశక్యలను అనుసరసిుత ననదధ. దరనితో పయటట  రయష్టట ర ప్రభుతవ సంబందధత 

క్యరాక్ోమాలక అనగ్య ఆధ్ునిక్ పోయులక, ఎనెరజీ క్యంసరేవేష్ ను క్యరాక్మోాల నిరవహణలో క్యరొురషే్టన్ ఆంధ్ర 
ప్రదశే్ రయష్టట ర ప్రభుతవము వ్యయర ిమారి ద్రశక్యలను అనుసరసిుత ననదధ. 
 
 

V. క్యరొురషే్టన్ నిరవహంిచు చుననరగెుాలేష్టన్/సూచనలక/రిక్యరు్ స్/మాానువల్ 

 

రయష్టట ర ప్రభుతవం వ్యయరచిే ఆమోదధంప్బడని రూల్్ అనుసరసిుత ననదధ.  తద్ుప్ర,ి సరజవసు రూల్్ రయష్టట ర ప్రభుతవం 

వ్యయరచిే ఆమోదధంప్బడని విధ్ముగ్య,క్యరొురషే్టన్ ఉదోాగులక్క వ్యయరి విధధ నిరవహణ చయేుటక్క అమలక 
చయేుచుననదధ.  
VI.క్యరొురషే్టన్ నిరవహంిచు చుననలేదా దాని నియంతరణలో నునన తరగతతల వ్యయర ి

ద్స్యత వ్యజేులక చూప్ే నివ్యదేధక్  

అ.   అధధక్యరుల/ ఉదోాగుల వాక్తతగత ఫెలై్్ మరయిు ఇతర ఫెైల్్  
ఆ.   ఉదోాగ సంక్షేమ ఫెలై్్ 
ఇ.   నాాయ సంబదధత ఫెలై్్ 
ఈ.  క్ోమ శిక్షణా సంబదధత ఫెలై్్ 
ఉ.   క్యరాక్ోమాల అమలకక్క సంబంధధంచిన ప్రశిీలన ఫెలై్్  
ఊ.  ఇతర ఫెలై్్ 
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VII. క్యరొురషే్టన్ రూప్ క్లున చయేు విదానాలక ప్రజా ప్రతినిధ్ులక సలహా తో 
చయేబడుతతననవ్యయ లేదా ఇతర ఏరయుటట ఉననదా ? 

ఆంధ్ర ప్రదశే్ రయష్టట ర ప్రభుతవం తన విచక్షణతో ప్రజా ప్రతినిధ్ుల నుండి క్యరొురషే్టన్ బోరు్ క్క గ్యను చెరైాన్ ను 
మరయిు ఇతర సంచాలక్కలను నియమించును. క్నుక్, వ్యయరు క్ూడా క్యరొురేష్టన్ అమలక చయేు 
క్యరాక్ోములను రూప్ క్లున చయేుటలో భాగస్యవముాలకగ్య ఉంద్ురు. 
VIII. క్యరొురషే్టన్ క్క సలహా ఇచుచటక్క   బోరు్  / క్ౌని్ల్ /క్మిటలీక/ వీటకి్ొరక్క  ఇదే్రు లేదా 
ముగుి రు నియామక్ం - ఇటిట  బోరు్  / క్ౌని్ల్ /క్మిటలీక/ సమావ్యశేముల మినిట్స్ ప్రజలక్క 
సమాచారం  క్ొరక్క  అంద్ుబాటటలో ఉనానయా ?  

ఆంధ్ర ప్రదశే్ రయష్టట ర ప్రభుతవం పరొ విజన్్  ప్రక్యరం  స్యదారణ విధానంగ్య సంచాలక్కలతో బోరు్  ను ఏరయుటట 
చసేలందధ. అవును . 
బోరు్  యొక్ు సంచాలక్కలక  
 శీో  మృతతాంజయ స్యహు, ఐ.ఎ.ఎస్. అధ్ాక్షులక, ఎన్ రడే్ 
క్యాప్, ప్రభుతవ ప్రతేాక్ ప్రధాన క్యరా ద్రశి  , ఎనరజీ శయఖ, ఆంధ్ర 
ప్రదశే్ రయష్టట ర ప్రభుతవం, సచివ్యయలయం, హ ైద్రయబాద్.  

శీో యం. క్మలాక్ర బాబు, ఉపయధ్ాక్షులక మరియు నిరయవహక్ 
నిరేేశక్కలక, ఎన్ రడే్ క్యాప్, హ ైద్రయబాద్ 

ఫోన్ . 040- 23201172 

  
 

శీో మునింద్ర , ఐ.ఎఫ్.యస్. ప్రభుతవ  ప్రతేా క్ క్యరా ద్రశి , ఎనరజీ 
శయఖ , ఆంధ్ర ప్రదశే్ రయష్టట ర ప్రభుతవం, సచివ్యయలయం , హ ైద్రయబాద్ 

శీో ప్ల. రమశే్, ఐ.ఎ.ఎస్., సంయుక్త  నిరయవహక్ నిరేేశక్కలక 
(క్మరిియల్. ఐ.ప్ల.సల.), ఎప్ల. టార న్్ క్ొ, విద్ుాతతత  స్ౌద్, 
ఖెరైతాబద్, హ ైద్రయబాద్ 

శీో వి అనిల్ క్కమార్, సల.ఏం.డ.ి ఏ.ప్ల.సల.ప్ల.డ.ిసల.ఎల్. క్యరొురటేట 
క్యరయాలయము, మింట్స క్యంపౌండ్, హ దై్రయబాద్ 

శీో  ఎల్. నారయయణ రెడి్ , ఇంజిన్సర్ ఇన్ చీఫ్, (ఇరగి్షే్టన్ విభాగం), 
జల స్ౌద్ భవనం, ఎరోమంజిల్,  హ ైద్రయబాద్ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

IX. క్యరొురషే్టన్ యొక్ు అధధక్యరులక మరయిు ఉదోాగులక  
క్యాడర్ వ్యయరజగ ప్రసుత త అధధక్యరుల మరయిు  ఉదోాగుల జాబ్సతా జత చయేడమెనైదధ.  
 X. క్యరొురషే్టన్ యొక్ు అధధక్యరుల మరయిు ఉదోాగులక్క చలిెింప్ు చయేబడు నలెవ్యయర ి

ప్రతిప్లం,  నిబంధ్నలలో ప్రేొునన విధ్ముగ్య ప్రహిారం  (క్ంప్నెె్ ష్టను) చలిెింప్ు చయేబడు 
ప్దే్తి.    

 క్యరొురషే్టన్ యొక్ు అధధక్యరుల మరియు ఉదోాగులక్క చలిెింప్ు చేయబడు నలెవ్యయరి ప్రతిప్లం వివరయల 

యొక్ు జాబ్సతా జత చేయడమెైనదధ.  
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XI. బడెీట్స క్టేాయంప్ులక, ప్రణాళిక్ వివరయలక, ప్రతిపయదధత ఖరుచలక మరయిు విడుద్లక్క 
సంబందధంచిన నివ్యదేధక్లక   

ఆంధ్ర ప్రదశే్ రయష్టట ర ప్రభుతవం క్యరొురషే్టన్ క్క  బడెీట్స విడుద్ల చయేుచుననదధ.  అనిన వివరయలక న్ రడే్ 
క్యాప్,హ దై్రయబాద్ ప్రధాన క్యరయాలయము నంద్ు ఉననవి. 

XII. క్టేాయంచిన సబ్స్డి నిధ్ుల నిరవహణ ప్దే్తతలక - వినియోగ దారుల వివరములక  
క్టేాయంచిన సబ్స్డి నిధ్ుల నిరవహణ ప్రభుతవ మారిద్రశక్యల ప్రక్యరం పయటంిచబడుతతందధ.  సంబందధత 

క్యరాక్ోమాల వినియోగ దారుల వివరములక వ్యబె్ సెటై్స నంద్ు ఉంచబడనివి.   www.nedcap.gov.in   వ్యబె్ 

సెటై్స  నంద్ు చూడవచుచను. 
XIII. క్యరొురషే్టన్ ఇచిచన మినహాయంప్ులక, అనుమతతలక, అధధక్యరకి్తలక వివరములక  
వరితంఛధ్ు 
XIV. క్యరొురషే్టన్ యొక్ు సమాచారం లభాత లేదా ఎలక్యటి నిక్ట్ ఫయరంలో క్కదధంచ వచుచనా? 

అవును. 
XV. పౌరులక సమాచారము పొంద్ుటక్క చసేలన స్ౌక్రయాల వివరయలక  - 
క్యరయాలయ ప్ని గంటలలో ల బైరరజ లేదా రజడంిగ్ రూం నుంచి     పొంద్వచుచనా? 

అవును. 
XVI. ప్రజా సమాచార అధధక్యరులక - ప్రేుి  మరయిు హోదాలక 
శీ.ో  యస్. ఎరంో రడెి్ , స్యదారణ నిరయవహక్కలక, ఎన్ రడే్ క్యాప్, ప్రధాన క్యరాలయం, హ దై్రయబాద్,  

అప్లులేట్స అథారటి ీ
శీ.ో క్.ే అశోక్ట్, స్యధారణ సహాయక్ నిరయవహక్కలక  (ప్రిపయలన), ఎన్ రడే్ క్యాప్, క్ంేద్ర  ప్రజా సమాచార 
అధధక్యర.ి  
ప్రధాన క్యరాలయం, హ దై్రయబాద్,  

 శీ ోప్.్ రయమ గ్రపయలం, నిరయవహక్కలక, ఎన్ రడే్ క్యాప్, క్ంేద్ర  సహాయ ప్రజా సమాచార అధధక్యరి.  ప్రధాన 
క్యరాలయం, హ దై్రయబాద్,  

22 జిలాి ల జిలాి  నిరయవహక్కలక/ నిరయవహక్ ఇంజన్సరుి , రయష్టట ర ప్రజా సమాచార అధధక్యరులకగ్య వావహరంితతరు 
(అనుబంద్ం) 
22 జిలాి ల సహాయ  నిరయవహక్కలక/ జూనియర్ నిరయవహక్కలక --  రయష్టట ర  సహాయ  ప్రజా సమాచార 
అధధక్యరులకగ్య వావహరంితతరు. 
 XVII ఈ రక్మెనై  సమాచారం తద్ుప్రి ఎదెనై ఉననచో ప్రతి సంవత్రం నవీక్రణ చయేబడునా? 

అవును. 
 

http://www.nedcap.gov.in/
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ఎనరజీ క్యనే్ ర్ వ్యషే్టను క్ొరక్క రయష్టట ర ప్రభుతవ బడెీట్స ప్రణాళిక్ 2013- 14  అనుభంద్ము – I  (ఇ స ్ ) 
క్మో 
సంఖా  

వివరణ  భౌతిక్ లక్షాము  బడెీట్స అంచాన 
ప్ద్ుే లక. రూ. 
లక్షలలో 

1 ప్రభుతవ/ ప్ల.ఎస్.యు./ లోక్ల్ బాడ ీభవనముల నంద్ు 
ప్రయోగ్యతాక్ క్యరాకో్మము క్తోంద్ ఎనరిీ పొద్ుప్ు చయేు సల.ఎఫ్.ఎల్. 
మరయిు ట.ి 5 టయాబ్  దరప్ములను ఏరయుటట చయేుట దావరయ ఎనరిీ 
సమరధత రూపొందధంచుట ( 50% సబ్స్డ ీ) 

ప్రతి జిలాి నంద్ు ఒక్ 
క్యరయాలయము. 22 

 
7-50 

2 ప్రయోగ్యతాక్ క్యరాకో్మము క్తోంద్ ఎనరిీ పొద్ుప్ు చయేు 
దరప్ములను  ప్రతి జిలాి  నంద్ు  రంెడు ఎస్.సల. మరయిు ఒక్ ఎస్.ట.ి 
వసతి గృహములనంద్ు ఏరయుటట చయేుట 
(ఎస్.సల – 10 లక్షలక + ఎస్.ట.ి 3 లక్షలక )  

జిలాి  నంద్ు  రంెడు 
ఎస్.సల. మరయిు ఒక్ 
ఎస్.ట.ి వసతి గృహము. 
మొతతము. 66 

 
13-00 

3  ప్రభుతవ/ ప్రభుతవ రంగ /లోక్ల్ బాడ ి/ యునివరి్ టలిక/ 
ఆసుప్తతర లక/ ఇంజిన్సరంిగ్, వ్యెదై్ా/ ఇతర  క్ళాశయలల  
భవనములంద్ు ఎనరజీ ఆడటి్స నిరవహణ  

ప్రభుతవ ఉతతరువలక 133 తేదర 
22-8-2012 ప్రక్యరము ప్రతి 
జిలాి నంద్ు రంెడు 
క్యరయాలయాలక 

 
9-00 

4 సేటట్స ఎనరిీ ఎనరజీ క్యనే్ ర్ వ్యషే్టను అవ్యయర్్్ ( స్యున్ర్ ష్లప్ 
క్యరాకో్మమును క్లకప్ుక్ొని) 

రయష్టట ర స్యథ య, 9 
రంగములక్క అవ్యయర్్్ 
ఇవవబడును. 

 
2-00 

5 పయటశయలలక్క/ క్ళాశయలలో ఎనరిీ  క్యనే్ ర్ వ్యషే్టను అవగ్యహన  
( స్యున్ర్ ష్లప్ క్యరాకో్మమును క్లకప్ుక్ొని ) 

రయష్టట ర స్యథ య  
2-00 

6 ఎనరిీ ఎనరజీ క్యనే్ ర్ వ్యషే్టను దధనము మరయిు వ్యయరప్ు ఉత్తవ్యయలలో  
ఇ.సల విధానాలను చపె్ుటక్కగ్యను వర్ు ష్టయప్్ నిరవహంిచుటక్క 
ప్రశిోమ, వావస్యయ, వ్యయణజిా భావనముల మరయిు రవ్యయణా 
రంగములలో  

రయష్టట ర స్యథ య  
4-00 

7 డసింెబర్, 14 నుండ ి20 వరక్క ప్రతి సం. రయష్టట రములో ఎనరిీ  క్యనే్ ర్ 

వ్యషే్టను దధనము మరయిు వ్యయరప్ు ఉత్తవ్యయలను  ఈ క్తోందధ విధ్ముగ్య 
నిరవహంిచుటక్క  
 
జిలాి  స్యత య. రూ. 15, 000/-  జిలాి క్క 22 జిలాి లక్క క్లిప్ల  రూ. 3.30 
లక్షలక, రయష్టట ర స్యథ య : రూ. 3.20 లక్షలక  
 
 

రూ. 15, 000/-  జాతీయ 
ఎనరిీ ఎనరజీ క్యనే్ ర్ వ్యేష్టను 
దధనము మరియు వ్యయరప్ు 
ఉత్తవ్యయల నిరవహణక్ె ై 
 

నిరవహణ 

 
5-50 
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ఉతా్హము ఉత్తవ్యయల నిరవహణ 

 
క్మో 
సంఖా  

వివరణ  భౌతిక్ లక్షాము  బడెీట్స అంచాన 
ప్ద్ుే లక. రూ. 
లక్షలలో 

8 సల.ఎఫ్.ఎల్.  దరప్ములను ఏరయుటట చయేుట దావరయ ఎనరిీ 
సమరధత రూపొందధంచుటక్క గ్యను సల.ఎఫ్.ఎల్.  / ట.ి 5 టయాబు 
ల టై్స్ ఆధారతి వీధధ దరప్ములను ఏరయుటట ( ఖమాం మరయిు 
శోీక్యక్కళం జిలాి లలో రంెడు గ్యో మములనంద్ు ప్ంప్లణ ీ
చయేబడనివి ).  

ఖమాం జిలాి లో  మరయిు 
శోీక్యక్కళం జిలాి లో ఒక్ొుక్ు 
గ్యో మము చొప్ున  ట.ి 5  
టయాబు ల టై్స్ దరప్ముల ప్ంప్లణ ీ
నిమితతము  

 
4.00  
 
 
  

9 ఎనరిీ ఎనరజీ క్యనే్ ర్ వ్యషే్టను విధానాలను తలెియచయేు  
బౌర చరె్్ యొక్ు ముద్రణా మరయిు ప్రచార స్యమగ్ిో  

22 జిలాి లక  3.00 

 మొతతము   50.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

18 

18 

 
 

 
అనుభంద్ము –I I  (ఇ స ్ ) 

 

బ్స.ఈ.ఈ యొక్ు బడెీట్స చరాల ప్రణాళిక్. 2013- 14 

 

కో్మసంఖా వివరణ బడెీట్స మంజూరు 
. రూ. లక్షలలో 

1 ప్రయోగ్యతాక్ పరొ జకె్ట్ట్ ప్దే్తిలో సమరధ ఎనరజీ విధానములను 

అమలకచయేుట దావరయ స్యమరయధ యనిన ప్ంెచి చూప్ుట .  

0.50 

2 ఎల్.ఈ డ.ి గ్యో మాల శిబ్సరము  0.20 

3  ఎనరజీ నిష్టయణ తతలను వర్ు ష్టయప్్ మరయిు శిక్షణా క్యరాకో్మములలో 
భాగస్యవముాలకగ్య చయేుట   

0.05 

4 ఎనరజీ క్యనే్ ర్ వ్యషే్టను క్యరాకో్మాల ప్రభావము యొక్ు విశలిష్టణ మరయిు సరవే     0.03 

5 రయష్టట రములో సమరధ ఎనరజీ గురంిచి ప్రచారము మరయిు అవగ్యహన 0.075 

6 అంతరయీ ల ఆద్ునిక్రణ / నవీక్రణ మరయిు నిరవహణ  0.02 
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బూారర ఆఫ్ ఎనరిీ ఎఫలష్లయనె్స్ (బ్స.ఇ.ఈ.) నూా డలిెి వ్యయరచి ేఎస్.డ.ిఏ  క్క  ఇవవబడు రయష్టట ర ఎనరిీ క్నె్ రవేష్టన్ 
ఫండ్  సహాయ వివరములక  

అనుభంద్ము –I I I  (ఇ స ్) (రూ లక్షలలో ) 
క్ోమ 
సంఖా  

వివరణ  బడెీట్స 
అంచాన   

చెలిింప్ుల 
ఏరయుటట  
 

రిమార్ు లక  

1 ఆంధ్ర ప్రదశే్ రయష్టట రము యొక్ు నిరిేష్టట  
రంగములలో ఎనరిీ పొద్ుప్ు ప్రణాళిక్ అమలక  

30.00 19.47 ఇప్ుటవిరక్క రూ. 973500/-  విడుద్ల 
చేయబడనిదధ.  బ్స.ఇ.ఈ. వ్యయరిచ ే నిరవహంిచబడిన 
ఎనరిీ వినియోగ  యాజమానా సమీక్ష 
సమావ్యశేమునంద్ు,  క్మిట ీముంద్ు, మెసె్ ర్్ ఈ 
ఈ ఎస్ ఎల్  వ్యయరచి ే ప్ెరసెంటషే్టన్ ఇచుచటక్క 
నిరణయము తీసుక్ొనినారు. సేటట్స ల వ్యెల్ స్టరింగ్ 
క్మిట ీ ముంద్ు, ప్ెరసంెటేష్టన్ తద్ుప్ర ి మిగ్ిలిన 
మొతతము విడుద్ల చేయబడును.    

2  ఆంధ్ర ప్రదశే్ రయష్టట రము నంద్ు భారజ మరియు 
ఎస్.ఏం.ఈ తరహా గురితంప్బడని 20 
ప్రశిమోలలో వారధ వ్యడేి రకి్వరజ (WHR) 
వివరమెైన పయర జకె్కట  నివ్యేదధక్ తయారు చేయుట  

25.00 7.99 తతదధ వివరమెనై పయర జకె్కట  నివ్యదేధక్ 
సమరుించడమెైనదధ. ( రూ. 7,99,000 సంసథక్క 
విడుద్ల చేయబడనిదధ.) బ్స.ఇ.ఈ. వ్యయరిచ ే
నిరవహంిచబడిన ఎనరిీ వినియోగ  యాజమానా 
సమీక్ష సమావ్యశేమునంద్ు,  సేటట్స ల వ్యెల్ స్టరింగ్ 
క్మిట ీ ముంద్ు, మసెె్ ర్్ జనె్సత్ ఎనరిీ వ్యయరచి ే
ప్ెరసంెటషే్టన్ ఇచుచటక్క నిరణయము తీసుక్ొనినారు.  
 

3 ఆంధ్ర ప్రదశే్ రయష్టట రము నంద్ు వారధ వ్యేడ ిరకి్వరజ 
(WHR) విధానము తయారు చసేల అమలక 
చేయుటక్క క్న్ల ట ంట్స ను అదెేక్క తీసుక్ొనుట   

20.00  తతదధ వివరమెైన పయర జకె్కట  నివ్యేదధక్ 
సమరుించడమెైనదధ. సేటట్స ల వ్యలె్ స్టరంిగ్ క్మిట ీ
ముంద్ు ప్ెరసెంటేష్టన్ తరయవత, తద్ుప్ర ిచరాలక 
పయర రంబ్సంచబడును.  

4 వారధ వ్యేడ ిరకి్వరజ (WHR) ప్రయోగ్యతాక్ పయర జకె్కట  
స్టల్, క్ెమిక్ల్్ మరయిు ఆహార ప్దార్ల 
ప్రక్తోయ యూనిట్స ల నంద్ు  

100.00  రయష్టట రము నంద్ు వారధ వ్యేడ ిరకి్వరజ (WHR) అమలక 
చేయుటక్క విధానము తయారజ క్యబడిన   
తద్ుప్ర,ి తద్ుప్ర ిచరాలక పయర రంబ్సంచబడును.    

5 ప్రశిమోలనంద్ు ఎనరిీ ఎఫలష్లయనె్స్ పరొ జకె్ట్ట్ క్క 
గ్యను అప్ులక ఇచుచట  

50.00 1.00 దరనిక్త గ్యను మారి ద్రశక్యల తయారజ ప్రగతిలో 
నుననదధ. ఒక్ అంతరిత క్మిటీ తతదధ మారి 
ద్రశక్యలను చేయుటక్క నియమించబడనిదధ.  

6  5.00 5.00 ప్ూరిత క్యబడనిదధ  
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క్ోమ 
సంఖా  

వివరణ  బడెీట్స 
అంచాన   

చెలిింప్ుల 
ఏరయుటట  

రిమార్ు లక  

7 ఎనరిీ పొద్ుప్ు, ఎనరిీ ఎఫలష్లయనె్స్ ప్రభుతవ/ 
ప్రభుతవ రంగ సంసథల/ పయర ంతీయ బాడ ీ/ 
విశవవిదాాలయ భవనములక నంద్ు   ఉననత 
ప్రుచుటక్క Esco క్ంప్నె్స లక్క అప్ులక 
ఇచుచట 

90.00  దరనిక్త గ్యను మారి ద్రశక్యల తయారజ ప్రగతిలో 
నుననవి. క్న్ల ట ంట్స యొక్ు మారి ద్రశక్యలక 
ఎస్.ఎల్.ఎస్.సల ఆమోద్ము పొంద్వలసలఉననదధ.    

8 ముని్పయలిట ీ/ భవనాలక / ప్రశిమోల నంద్ు 
ఎనరిీ ఆడిట్స నిరవహణ  

10.00  భవనయజమానులక్క/ ప్రశిమోలక్క సులభ 
అప్ులక ఇచుచటక్క గ్యను మారి ద్రశక్యల ప్రక్తోయ 
ప్ూరిత అయన తద్ుప్ర,ి తద్ుప్ర ి చరాలక 
పయర రంబ్సంచబడుటక్కగ్యను,మారిద్రశక్యలక 
ఎస్.ఎల్.ఎస్.సల ఆమోద్ము పొంద్వలసలఉననదధ.    

9 ఎనరిీ ఎఫలష్లయనె్స్ వివరమెనై పయర జెక్కట  
నివ్యదేధక్ల తయారజ క్రక్క ఆరిధక్ సహాయము  

5.00  భవనయజమానులక్క/ ప్రశిోమలక్క సులభ 
అప్ులక ఇచుచటక్క గ్యను మారి ద్రశక్యల ప్రక్తోయ 
ప్ూరిత అయన తద్ుప్ర,ి తద్ుప్ర ిచరాలక 
పయర రంబ్సంచబడుటక్కగ్యను,మారిద్రశక్యలక 
ఎస్.ఎల్.ఎస్.సల ఆమోద్ము పొంద్వలసలఉననదధ.    

10 ఎనరిీ ఎఫలష్లయనె్స్ గ్యో మాలను మరియు 
సంసథలను రూపొందధంచుట  

20.00   

11 పరొ జకె్ట్ట్ యొక్ు ప్రావ్యకే్షణ మరయిు 
తతలనాతాక్ విశలిష్టణ 

20.00   

12 రయష్టట ర ప్రభుతవ మాాచింగ్ గ్యో ంట్స 200.00 110.00 
 

సంప్రదాయ వీధధ దరపయల స్యథ నములో ఎల్.ఈ.డి 
దరప్ములక ఏరయుటట చేయుటక్క 40 గ్యో మములక 
గురితంచబడనివి. సల.ఎఫ్.ఎల్,  ట.ి5 ఎఫ్.ట.ిఎల్., 
దరప్ములక  ప్రతి ఇంటకి్త ఇచిచ వ్యయటిని ఎనరిీ 
ఎఫలష్లయనె్స్ గ్యో మాలకగ్య రూపొందధంచుటక్క, 17 
గ్యో మములక గురితంచడమెనైదధ. ఎల్.ఈ.డ ివీధధ 
దరపయల సలసటమ్్ మరియు సల.ఎఫ్.ఎల్, ఎఫ్.ట.ిఎల్.,   
సంపయ్ాప్న క్ూడా  అయనదధ.  
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 పయయంటట IX అనుబంద్ం (  26-8-2013 నాటకి్త )  
తదేధ 26-8-2013 నాటకి్త  క్యాడర్ వ్యయరగి్య  క్యరొురషే్టన్ సంఖా బలము  యొక్ు వివరములక  

క్ోమ సంఖా               క్యాడర్ / హోదా  ప్రసుత త సంఖా బలము 

1 స్యధారణ నిరయవహక్కలక 02 

2 స్యధారణ  ఉప్ నిరయవహక్కలక 02 

3 పయర జకె్ట్ట డెరైకె్టర్  

స్యధారణ సహాయక్ నిరయవహక్కలక  (ఆరిధక్ & గణక్ ) 
స్యధారణ సహాయక్ నిరయవహక్కలక    (ప్రిపయలన) 

05 

01 

01 

4 నిరయవహక్ ఇంజన్సర్  

నిరయవహక్కలక  ( ఎన్.ట.ి)  
17 

09 

5 అభివృదధధ   అధధక్యరులక  06 

6 సహాయక్ నిరయవహక్కలక ( ఎన్.ట.ి)   (సన్ియర్ అసలసెటంట్స) 07 

7 సహాయక్ నిరయవహక్కలక ( ఎన్.ట.ి)   (ఆరిధక్  ) 06 

8 సహాయక్ నిరయవహక్కలక ( ఎన్.ట.ి)   ( సన్ియర్ సెటనో ) 03 

9 జూనియర్ మానజేర్  (ఆఫస్ు అసలసెటంట్స) 05 

10 జూనియర్ మానజేర్ (ఆరిధక్  ) 10 

11 క్షతేర అధధక్యరులక   (గ్ేడోు.I) ( సన్ియర్ టకె్ట్)  07 

12 క్షతేర అధధక్యరులక (టకె్ట్)     16 

13 సహాయ క్షతేర అధధక్యరులక ( సహాయ టకె్ట్ ) 33 

14 డెైరవర్ - క్ం. మెక్యనిక్ట్ 02 

15 రకి్యరు్  అసలసెటంట్స 01 

16 జమదేార్  04 

17 ఆఫస్ు సబ్-ఆరి్నేటట / సకె్ూారటి ిఅటంెడర్    06 

18 మొతతం:        143 
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పయయంటట IX అనుబంద్ం ( ప్రపియలన) 
ఎన్ రడే్ క్యాప్ క్యాప్ హ దై్రయబాద్ 

ఎన్ రడే్ క్యాప్ నంద్ు క్యాడర్ వ్యయరగి్య ఉదోాగులక 
తదేధ ( 26-8-2013 నాటిక్త )  
క్ోమ 

సంఖ్ 

క్యాడర్ క్మో సంఖా క్యాడర్ / ఉదోాగ్ ిప్ేరు  
సరవశీ ో 

ప్రసుత త 

సంఖా  

1 స్యధారణ   నిరయవహక్కలక  ( 2 ) 2 

 1 యస్. యరంో రడెి్    

 2 ట.ియస్.సల. బోసు ( డపే్ూటషే్టన్ ప్ెనై )   

 3 క్.ె శీనోివ్యయస్ (ఇ.సల )  

2 స్యధారణ  ఉప్ నిరయవహక్కలక (2) 2  

 1 ఎస్.రయమచంద్ర్ రయజు (ఆరిధక్ & గణక్)  

 2   

3 స్యధారణ సహాయ నిరయవహక్కలక (2) 2 

 1 క్.ేఅశోక్ట్ (ప్రపియలన)  

 2  వ్యె.ై యెలాి  రడెి్  ( ఆరిధక్ & గణక్ )  

4        పయర జకె్ట్ట డెరైకె్టరుి  (5) 5 

 1 ఎన్. రయమ్ మోహన్   

 2 డ.ి అశోక్ క్కమార్   

 3 ఎం. అలేి శవర చారి   

 4 సల.బ్స. .జగదరశవర్ రడెి్   

 5 ప్ల.వి. రమషే్   

5  నిరయవహక్ ఇంజన్సరుి  ( అర్.ఇ. & ఇ.సల.) (20) 17 

 1 జి. హరనిాథ్ బాబు   

 2 ఎం. క్యమశేవరరయవు  
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 3 జి. బుచిచ రయజు   

 4 ప్ల.వి. రయమ రయజు  

 5 వి. రయమలింగయా   

 6 జ.ే నాని బాబు  

 7 డ.ివి. ప్రస్యద్   

 8 ఎం. క్ోద్ండ రయమ మూరిత   

 9 జి. సుధాక్ర్ రయవు   

 10 జి. సతానారయయణ  

 11 ఎం. విజయ క్కమార్ రయజు   

 12 క్.ే శీనోివ్యయస రయవు   

 13 ఎం. శివ ప్రస్యద్  

 14 ఎం. చంద్రశలఖర్ రడెి్    

 15 జి. సతా వర ప్రస్యద్   

 16 జ.ేవి.ఎల్. సతానారయయణ   

 17 ఐ.వి. సుబరమణాం  

6  నిరయవహక్కలక( ఎన్.ట.ి)   11  ప్రిపయలన 5 + సెటనో ల నై్ 2 + ఆరిధక్ 4 9  

 1 వ్యె.ై హమే చంద్ర క్కమార ి  

 2 ఎం. అననప్ూరణమా  

 3 ఎం.డ.ి సులేమాన్ పయష్టయ   

 4 అర్. సతానారయయణ  

 5 క్.ె భాసుర్ రయవు   

 6 ట.ి రయధా క్ృష్టణ   

 7 ప్ల. రయమ గ్రపయలం  

 8 బ్స. జయ రయజు  
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 9 ఎస్. నిస్య్ర్ అహాద్  

 10   

 11   

7 అబ్సవృదధధ   అధధక్యరులక (29) 6 

 1 క్.ే గ్రవింద్ రయజు  

 2 వ్యె.ైఎస్.ఎన్. మూరిత  

 3   ఎస్.క్.ె సెదైావలి  

 4 క్.ె ప్రక్యష్  

 5 క్.ె రయమశేవర రయవు   

 6 వి. క్ృష్టయణ  రడెి్    

8 సహాయక్ నిరయవహక్కలక (ప్రిపయలన) (7) 7 

 1 ప్ల.అర్.ఎల్.క్ే. మోహన్  

 2 ఎస్.వి.ఎస్. ప్రస్యద్  

 3 ఎన్. క్ొండా రడెి్   

 4 ఏ. ఉమా ప్తి   

 5 ఎ. వ్యణేుగ్రపయల రడెి్    

 6 అర్. రయమక్ృష్టణ  రడెి్    

 7 ప్ల. సుబాా రయవు   

9 జూనియర్ మానజేర్ (ప్రిపయలన) (19+4) 5 

 1 సల. నరహర ి  

 2 క్.ే అరుణ  

 3 ప్ల. విజంేద్ర బాబు   

 4 ఎస్. స్యవతి రతన                 

 5 ఏం. శీనోివ్యయస్   
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 10         సహాయక్ నిరయవహక్కలక ( ఆరిధక్ ) (6)                                                        6 

 1 జి. విజయ బాబు   

 2 ఎం. వి. క్ృష్టయణ  రయవు   

 3 ఎం. ఎన్. సుద్రశన్ రయవు    

 4 వ్యె.ైవి.ఎస్.ఎస్.ఎన్.వి. ప్రస్యద్   

 5 వి. జనారధన్ రడెి్    

 6 వి. అనిల్ క్కమార్  

11 జూనియర్ మానజేర్ (ఆరిధక్  ) 21 10 

 1 ఎం. ఎన్. రతానజి  రయవు                                                                                                                                       

 2 యు.వి. భాసుర్   

 3 ఎన్. శీనోివ్యయస రడెి్    

 4 బ్స. ప్దాా రయవు  

 5 క్.ే వీరయబద్ర రయవు   

 6 బ్స. ఆదధనారయయణ   

 7 ఎల్. లక్షీా నారయయణ   

 8 ట.ి వ్యంెక్ట సుబాయా   

 9 హ చ్.ఐ.వి. దొర   

 10 ఎం.డ.ి అహాద్  

 

 

12 సహాయక్ నిరయవహక్కలక ( సెటనోగ్యో ఫల  ) (4) 3 

   

 1 ప్ల. లక్షిా    

 2 ప్ల. రయధాక్ృష్టణ    

 3 బ్స. ఉష్టయ క్తరణ్   

13 జూనియర్ మానజేర్ ( సెటనోగ్యో ఫల  ) ( 3 )  
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14 క్షతేర అధధక్యరులక  (గ్ేడోు.I) ( సన్ియర్ టకె్ట్ )  7 

 1 క్.ేప్రతాప్ రడెి్    

 2 క్.ే ఉమాప్తి                                                                                    

 3 ట.ివి.ఎస్. రెడి్    

 4 ఎన్. రయమచంద్రయా   

 5 డ.ి ఆర్. జి. గుప్త   

 6 బ్స. ఆంజనయేులక  

 7 ఏం.ఏం. హుసెై్ న్  

15 క్షతేర అధధక్యరులక  ( 22 ) 16 

 1 అర్. క్ృష్టణ  రయవు                                                                          

 2 జి. శంక్ర్ రయవు    

 3 క్.ే రవి   

 4 ఎస్.ఎ. జలీలక   

 5 ఎం.డ.ి నజీరుదరేన్  

 6 జి. క్యంతయా చారి   

 7 ఎం. బుచచయా  

 8 సల. ముని క్ృష్టణ  రడెి్    

 9 వి. హరి ప్రస్యద్   

 10 డ.ియాద్గ్రిి   

 11 అబుే ల్ వహదీ్  

 12 జి. వ్యంెక్టశేవరుి   

 13 డ.ి రయoబాబు  

 14 డ.ి ఎలియా  

 15 అర్. నాగభూష్టణ చార ి  
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 16 ప్ల. ప్రబాక్ర నాయుడు  

 17   

 18   

 19   

 20   

 21   

 22   

 
16  సహాయ క్షతేర అధధక్యరులక  (ఏ.ట.ి )  ( 45) 

 
31  

 1 ప్ల. సుబరమణాం  

 2 ఎన్. వ్యణేుగ్రపయల్  

 3 ఎం. విక్ంో   

 4 ప్ల. మనాధ్ రయవు   

 5 ఎస్. ఎరుక్లయా   

 6 వి. సత్ారయమయా   

 7 సల.హ చ్. జగదరశవర్  

 8 ఎం. విజయ క్కమార్   

 9 జ.ే అంబరజష్టత   

 10 ఎస్.క్.ే మస్యత న్   

 11 ప్ల. పయండు రంగ   

 12 క్.ే సలెవం         

 13 జి. తిరుప్తి రయవు   

 14 ప్ల. స్యయ బాబా   

 15 క్.ే విటటల్  

 16 ప్ల. నాగ ముని   

 17 ఎ.ధ్నంజయ రడెి్    

 18 క్.ె ఆర్. వ్యంెక్టశేలవరుి   
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 19 ఏం. విజయ బాబు   

 20 అర్. అపయురయవు  

 21 ప్ల. వీరయా   

 22 వి. ద్యాక్ర్ రడెి్    

 23 ఎ. సతానారయయణ  

 24 క్.ే క్ృష్టణయా   

 25 క్.ే శీనోివ్యయసులక             

 26 బ్స. ప్రపి్ూరణ  చారి           

 27 ఎన్. అపయురయవు  

 28 జి. చిటిట  అబాాయ  

 29 ఎం. సతానారయయణ   

 30 ఖాద్ర్ మొహనిుదధేన్                 

 31 క్.ే వర ప్రస్యద్  

 32 ఎం. పయండు రంగ రయవు          

 33 ప్ల. రయమయా  

    

    

17 రకి్యరు్  అసలసెటంట్స  1 

 1 ప్రమశేవర రయవు    (1)    
 

 డెైరవర్  క్ం.మెక్యనిక్ట్ ( 4) 2  

 1 జి. అంజయా   

 2 ఎం.డ.ి జహరీరదరధన్  

18 డెైరవర్ (14 + 1) 0 
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19 జమదేార్ ( 4) 4 
 

 1 సల. స్యగర్   

 2 అర్. సదానంద్   

 3 ప్ల. జోసఫె్          

 4 జి. మలియా   

20 ఆఫస్ు సబారి్నటే్స / సెక్ూారటిీ అటంెడర్ ( 11 +1 + 1) సవ్ప్ర్        6  

 1 ఐ. లచచయా    

 2 ఎన్. రయజు  

 3 క్.ే రయజ మొగ్లిి   

 4 జి.ఎల్. శీనోివ్యయస రయవు   

 5 సలహ చ్. పోచయా   

 6 వ్యె.ై రయజు   

  మొతతము            143 
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 (X) (ఎఫ్. & ఏ )  క్క అనుభంద్ం 
నూతన మరయిు ప్ునరుద్ధరణయీ ఇంధ్న వనరుల అభివృదధధ  సంసథ . ఏ.ప్ల. లిమిటడె్. 

హ దై్రయబాద్ 
సకె్షన్ 4 (1) (బ్స) (ఎక్ట్్) ప్రక్యరము. అధధక్యరులక మరయిు సలబాంధధ తీసుక్ొను నెలవ్యయర ిపయరతిోష్టక్ము  

క్ోమ 
సంఖా 

ఉదోాగ్ి ప్రేు 
 
 

హోదా 
 

నలెవ్యయరజ 
జీతం/ప్రతిప్లం 

(రూ) 

1 యం. క్మలాక్ర బాబు,   ఉపయధ్ాక్షులక & నిరయవహక్నిరేేశక్కలక 73589 

2 యస్. యరంో రడెి్   స్యధ్రణ నిరయవహక్కలక  91644 

3 ట.ియస్.సల. బోసు  స్యధ్రణ ఉప్ నిరయవహక్కలక  వ్యేర ేశయఖ క్క  డపె్ుాటేష్టన్ 

4 క్.ేశీనోివ్యయస్  స్యధ్రణ ఉప్ నిరయవహక్కలక 78138 

5 ఎస్. రయమచంద్ర రయజు స్యధ్రణ ఉప్ నిరయవహక్కలక 89929 

6 డ.ి అశోక్ క్కమార్ పయర జకె్ట్ట డెరైకె్టర్  68154 

7 సల.బ్స. .జగదరశవర్ రడెి్  పయర జకె్ట్ట డెరైకె్టర్ 74758 

8 ఎం. అలేి శవర చార ి పయర జకె్ట్ట డెరైకె్టర్ 82867 

9 ఎన్. రయమ్ మోహన్ పయర జకె్ట్ట డెరైకె్టర్ 82435 

10 ప్ల.వి. రమషే్  పయర జకె్ట్ట డెరైకె్టర్ 81278 

11 డ.ివి. ప్రస్యద్  నిరయవహక్ ఇంజన్సర్(అర్.ఈ) 70984 

12 జి. బుచిచ రయజు  నిరయవహక్ ఇంజన్సర్(అర్.ఈ) 81078 

13 జి. హరనిాథ్ బాబు  నిరయవహక్ ఇంజన్సర్(అర్.ఈ) 76763 

14 జి. సతా వర ప్రస్యద్ నిరయవహక్ ఇంజన్సర్(అర్.ఈ) 66193 

15 జి  సతానారయయణ నిరయవహక్ ఇంజన్సర్(అర్.ఈ) 74526 

16 జి. సుధాక్ర్ రయవు,  నిరయవహక్ ఇంజన్సర్(అర్.ఈ) 77388 

17 జ.ే నాని బాబు  నిరయవహక్ ఇంజన్సర్(అర్.ఈ) 68559 

18 జ.ేవి.ఎల్. సతానారయయణ  నిరయవహక్ ఇంజన్సర్(అర్.ఈ) 69829 

19 క్.ే శీనోివ్యయస రయవు  నిరయవహక్ ఇంజన్సర్(అర్.ఈ) 69789 

20 ఎం. చంద్రశలఖర్ రడెి్  నిరయవహక్ ఇంజన్సర్(అర్.ఈ) 68284 

21 ఎం. క్యమశేవరరయవు, నిరయవహక్ ఇంజన్సర్(అర్.ఈ) 71337 

22 ఎం. క్ోద్ండ రయమ మూరిత, నిరయవహక్ ఇంజన్సర్(అర్.ఈ) 76572 
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23 ఎం. శివ ప్రస్యద్ నిరయవహక్ ఇంజన్సర్(అర్.ఈ) 71503 

24 ఎం. విజయ క్కమార్ రయజు  నిరయవహక్ ఇంజన్సర్(అర్.ఈ) 67428 

25 ప్ల.వి. రయమ రయజు, నిరయవహక్ ఇంజన్సర్(అర్.ఈ) 80360 

26 వి. రయమలింగయా, నిరయవహక్ ఇంజన్సర్(అర్.ఈ) 80187 

27 క్.ె అశోక్ట్ స్యధారణ ఉప్ నిరయవహక్కలక 76329 

28 ఎం. అననప్ూరణమా సహాయక్ నిరయవహక్కలక 76239 

29 ఎం.డ.ి సులేమాన్ పయష్టయ  సహాయక్ నిరయవహక్కలక  72644 

30 ఎన్. పోతనన  సహాయక్ నిరయవహక్కలక  65413 

31 అర్. సతానారయయణ సహాయక్ నిరయవహక్కలక 74436 

32 వ్యె.ై హమే చంద్ర క్కమారి  సహాయక్ నిరయవహక్కలక  72714 

33 వ్యె.ై యలాి  రడెి్   సహాయక్ నిరయవహక్కలక  74646 

34 ఎస్. నిస్య్ర్ అహాద్  సహాయక్ నిరయవహక్కలక 67490 

35 జి. విజయ బాబు  జూనియర్ మానజేర్ (గ్ేడోు.I) 61516 

36 ఎం. వి. క్ృష్టయణ  రయవు  జూనియర్ మానజేర్ (గ్ేడోు.I) 58787 

37 ఎం. ఎన్. సుద్రశన్ రయవు   జూనియర్ మానజేర్ (గ్ేడోు.I) 51058 

38 వ్యె.ైవి.ఎస్.ఎస్.ఎన్.వి. ప్రస్యద్  జూనియర్ మానజేర్ (గ్ేడోు.I) 55196 

39 క్.ే భాసుర్ రయవు  సహాయక్ నిరయవహక్కలక 67050 

40 ట.ి రయధాక్ృష్టణ  సహాయక్ నిరయవహక్కలక 67933 

41 ప్ల. రయంగ్రపయలం సహాయక్ నిరయవహక్కలక 70316 

42 ప్ల. లక్షిా   జూనియర్ మానజేర్ (గ్ేడోు.I) 45244 

43 ప్ల. రయధా క్ృష్టణ   జూనియర్ మానజేర్ (గ్ేడోు.I) 70316 

44 బ్స. ఉష్టయక్తరణ్ జూనియర్ మానజేర్ (గ్ేడోు.I) 70586 

45 ఐ.వి.. సుబరమణాం  అబ్సవృదధధ   అధధక్యర ి 44438 

46 క్.ే గ్రవింద్ రయజు అబ్సవృదధధ   అధధక్యర ి 57783 

47 బ్స. ఆదధనారయయణ జూనియర్ మానజేర్ 54245 

48 బ్స. ప్దాా రయవు జూనియర్ మానజేర్ 54245 

49 హ చ్. ఐ. వి.  దొర  జూనియర్ మానజేర్ 51150 

50 క్.ే వీరబద్ర  రయవు  జూనియర్ మానజేర్ 50432 

51 ఎల్. లక్షీా నారయయణ జూనియర్ మానజేర్ 55111 
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52 ఎం. ఎన్. రతానజి  రయవు                                                                                                                                      జూనియర్ మానజేర్ 50636 

53 ఎం.డ.ి అహాద్  జూనియర్ మానజేర్ 52877 

54 ఎన్. శీనోివ్యయస రడెి్   జూనియర్ మానజేర్ 52841 

55 ట.ి వ్యంెక్ట సుబాయా జూనియర్ మానజేర్ 52341 

56 యు.వి. భాసుర్  జూనియర్ మానజేర్ 50950 

57 వి. అనిల్ క్కమార్  జూనియర్ మానజేర్ (గ్ేడోు.I) 52551 

58 వి. జనారధన్ రడెి్  జూనియర్ మానజేర్ (గ్ేడోు.I) 49417 

59 ఎ. ఉమాప్తి  జూనియర్ మానజేర్ (గ్ేడోు.I) 63998 

60 ఎ. వ్యణేుగ్రపయల రడెి్  జూనియర్ మానజేర్ (గ్ేడోు.I) 61629 

61 సల. నరహర ి జూనియర్ మానజేర్ (గ్ేడోు.I) 54125 

62 క్.ే అరుణ జూనియర్ మానజేర్ (గ్ేడోు.I) 40898 

63 ఏం. శీనోివ్యయస్ జూనియర్ మానజేర్  34986 

64 ఎన్. క్ొండ రడెి్  జూనియర్ మానజేర్ (గ్ేడోు.I) 65489 

65 ప్ల. సుబాా రయవు జూనియర్ మానజేర్ (గ్ేడోు.I) 55071 

66 ప్ల. విజంేద్ర బాబు జూనియర్ మానజేర్  37661 

67 అర్. రయమక్ృష్టణ  రడెి్   జూనియర్ మానజేర్  62279 

68 ఎస్. స్యవతి రతన                జూనియర్ మానజేర్  36842 

69 ఎస్.వి.ఎస్. ప్రస్యద్  జూనియర్ మానజేర్  62664 

70 క్.ేప్రతాప్ రడెి్   క్షతేర అధధక్యర ి  (గ్ేడోు.I) 52992 

71 క్.ే ఉమాప్తి                                                                                   క్షతేర అధధక్యర ి  (గ్ేడోు.I) 49431 

72 ఎన్. రయమచంద్రయా క్షతేర అధధక్యర ి  (గ్ేడోు.I) 51486 

73 ట.ివి.ఎస్. రెడి్  క్షతేర అధధక్యర ి  (గ్ేడోు.I) 51681 

74 డ.ి రయంబాబు  క్షతేర అధధక్యర ి   47818 

75 క్.ె ప్రక్యష్  అబ్సవృదధధ   అధధక్యర ి 43761 

76 అబుే ల్ వహదీ్  క్షతేర అధధక్యర ి   41785 

77 బ్స. ఆంజనయేులక  క్షతేర అధధక్యర ి  (గ్ేడోు.I) 41785 

78 సల. ముని క్ృష్టణ  రడెి్    క్షతేర అధధక్యర ి   44513 

79 డ.ిఆర్.జి  గుపయత   క్షతేర అధధక్యర ి  (గ్ేడోు.I) 51196 

80 డ.ి యాద్గ్రిి     క్షతేర అధధక్యర ి   37723 
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81 డ.ి ఎలియా  క్షతేర అధధక్యర ి   41360 

82 జి. క్యంతయా చారి  క్షతేర అధధక్యర ి   42862 

83 జి. శంక్ర్ రయవు   క్షతేర అధధక్యర ి   49961 

84 జి. వ్యంెక్టశేవరుి  క్షతేర అధధక్యర ి   37698 

85 క్.ే రవి  క్షతేర అధధక్యర ి   51591 

86 ఎం. బుచచయా క్షతేర అధధక్యర ి   39755 

87 ఎం  మహబూబ్ హుసే్ న్  క్షతేర అధధక్యర ి   51836 

88 ఎం.డ.ి నజీరుదరేన్ క్షతేర అధధక్యర ి   43977 

89 అర్. క్ృష్టణ  రయవు                                                                           క్షతేర అధధక్యర ి   54856 

90 ఎస్.ఎ. జలీలక  క్షతేర అధధక్యర ి   51591 

91 ఎస్. క్.ే సెైదా వ్యయలి           అభివృదధధ  అధధక్యర ి   50451 

92 వి. హరి ప్రస్యద్  క్షతేర అధధక్యర ి   42937 

93 వ్యె.ైఎస్.ఎన్. మూరిత  అబ్సవృదధధ   అధధక్యర ి 46111 

94 ఎ.ధ్నంజయ రడెి్   సహాయ క్షతేర అధధక్యర ి   37698 

95 ఎ. సతానారయయణ  సహాయ క్షతేర అధధక్యర ి   40213 

96 బ్స. ప్రపి్ూరణ  చారి          సహాయ క్షతేర అధధక్యర ి   39695 

97 సల.హచ్. జగదరశవర్ సహాయ క్షతేర అధధక్యర ి   40003 

98 జి. చిటిట  అబాాయ సహాయ క్షతేర అధధక్యర ి   40213 

99 జి. తిరుప్తి రయవు  సహాయ క్షతేర అధధక్యర ి   36795 

100 జ.ే అంబరజష్టత  సహాయ క్షతేర అధధక్యర ి   36151 

101 క్.ే క్ృష్టణయా  సహాయ క్షతేర అధధక్యర ి   47596 

102 క్.ె ఆర్. వ్యంెక్టశేవరుి   సహాయ క్షతేర అధధక్యర ి   43261 

103 క్.ే రయమశేవర రయవు  అభివృదధధ  అధధక్యర ి   42160 

104 క్.ే సలెవం        సహాయ క్షతేర అధధక్యర ి   42210 

105 క్.ే శీనోివ్యయసులక            సహాయ క్షతేర అధధక్యర ి   43181 

106 క్.ె వర ప్రస్యద్  సహాయ క్షతేర అధధక్యర ి   30879 

107 క్.ే విటటల్  సహాయ క్షతేర అధధక్యర ి   44849 

108 ఎం. పయండు రంగ రయవు         సహాయ క్షతేర అధధక్యర ి   31671 

109 ఎం. సతానారయయణ  సహాయ క్షతేర అధధక్యర ి   44363 
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110 ఎం. విజయ బాబు  సహాయ క్షతేర అధధక్యర ి   42160 

111 ఎం. విజయ క్కమార్  సహాయ క్షతేర అధధక్యర ి   40753 

112 ఎం. విక్ంో  సహాయ క్షతేర అధధక్యర ి   40195 

113 ఎన్. అపయురయవు సహాయ క్షతేర అధధక్యర ి   32672 

114 ప్ల. రయమయా  సహాయ క్షతేర అధధక్యర ి   19358 

115 ప్ల. మనాధ్ రయవు  సహాయ క్షతేర అధధక్యర ి   40803 

116 ప్ల. నాగ ముని  సహాయ క్షతేర అధధక్యర ి   36563 

117 ప్ల. పయండు రంగ సహాయ క్షతేర అధధక్యర ి   42135 

118 ప్ల. ప్రభాక్ర నాయుడు  క్షతేర అధధక్యర ి   37089 

119 ప్ల. స్యయ బాబా సహాయ క్షతేర అధధక్యర ి   40758 

120 ప్ల. సుబరమణాం  సహాయ క్షతేర అధధక్యర ి   35828 

121 ప్ల. వీరయా  సహాయ క్షతేర అధధక్యర ి   40003 

122 ఖాద్ర్ మొహనిుదధేన్                సహాయ క్షతేర అధధక్యర ి   40003 

123 అర్. అపయురయవు సహాయ క్షతేర అధధక్యర ి   41760 

124 ఆర్. నాగభూష్టణా చార ి  క్షతేర అధధక్యర ి   43697 

125 ఎస్.క్.ే మస్యత న్  సహాయ క్షతేర అధధక్యర ి   40213 

126 ఎస్. ఎరుక్లయా సహాయ క్షతేర అధధక్యర ి   44884 

127 వి. ద్యాక్ర్ రడెి్   సహాయ క్షతేర అధధక్యర ి   45469 

128 వి. క్ృష్టణ  రెడి్            అభివృదధధ  అధధక్యర ి   33419 

129 వి. సత్ారయమయా సహాయ క్షతేర అధధక్యర ి   34931 

130 జి. అంజయా  డెైరవర్ క్ం. మెక్యనిక్ట్ 48889 

131 ఎం.డ.ి జహరీరదరధన్  డెైరవర్ క్ం. మెక్యనిక్ట్ 32428 

132 సల. స్యగర్  జమదేార్ 40738 

133 జి. మలియా  జమదేార్ 36547 

134 ప్ల. జోసఫె్         జమదేార్ 36027 

135 అర్. సదానంద్  జమదేార్ 36537 

136 ప్రమశేవర రయవు       రకి్యరు్  అసలసెటంట్స  34701 

137 సలహ చ్. పోచయా  ఆఫస్ు సుబరిేనేట్స   39495 

138 జి.ఎల్. శీనోివ్యయస రయవు ఆఫస్ు సుబరిేనేట్స  33314 
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139 ఐ. లచయా   ఆఫస్ు సుబరిేనేట్స  33841 

140 ఎన్. రయజు ఆఫస్ు సుబరిేనేట్స  34831 

141 వ్యె.ై రయజు ఆఫస్ు సుబరిేనేట్స  25240 

142 క్.ే రయజ మొగ్లిి ఆఫస్ు సుబరిేనేట్స  32849 

143 బ్స. జయ రయజు సహాయక్ నిరయవహక్కలక 69388 

144 ప్ల.ఆర్.ఎల్.క్.ె మోహన్  జూనియర్ మానజేర్ (గ్ేడోు.I) 65270 

145 క్.ెప్ల. ఆనంద్  జూనియర్ మానజేర్ (గ్ేడోు.I) 63615 

146 ఎన్. వ్యణేు గ్రపయల్  సహాయ క్షతేర అధధక్యర ి   అస్యధారణ సెలవు 
ప్ెనై  
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పయయంటటXVI అనుబంద్ం  

సరవశోీ  సరవశోీ  

 డ.ిఅశోక్ట్ క్కమార్, నిరయవహక్ ఇంజన్సర్, (అర్.ఇ) 

 (ఎఫ్.ఏ.సల.)ఎన్ రడే్ క్యాప్ 

పయి ట్స నం.34, క్ెలైాష్ నగర  
ఆదధలాబాద్  504002  

 ఫోన్..08732-226796 / 9000550984 

ఎమ్. క్ోద్ండ రయమ మూరిత,  నిరయవహక్ ఇంజన్సర్, (అర్.ఇ),, 
ఎన్ రడే్ క్యాప్,రూం.నం.138 ఈస్ట సలెాి ర్ వింగ్  
నూా క్ల క్టర్ క్యంప్ెి క్ట్్ , క్రూనలక .518002 

 ఫోన్.08518-277975 / 9849804134 

ఏం.. శివ ప్రస్యద్  

నిరయవహక్ ఇంజన్సర్, (అర్.ఇ) 

ఎన్ రడే్ క్యాప్ 

ఆగ్రో  భవనము, మొద్ట ిఫోి ర్ 
క్యి క్క టవరు రరడ్,  

అనంతప్ూర్.515001 

 ఫోన్.08554-241060  
9000550969/9849804134  
 

క్.ె గ్రవింద్ రయజు, నిరయవహక్ ఇంజన్సర్, (అర్.ఇ),, (ఎఫ్.ఏ.సల.) 
ఎన్ రడే్ క్యాప్ 

ఇంట.ినం.1-6-20/3/ఏ, రెలైేవ సేటష్టన్ రరడ్,  
విజన్ ఫంక్షన్ హాల్ ఎద్ురుగ్య, 
మహాబూబ్ నగర్  509001, 

 ఫోన్08542-242889 / 9948052767 

సల.బ్స. జగదరశవర్ రడెి్    
నిరయవహక్ ఇంజన్సర్, (అర్.ఇ) 

ఎన్ రడే్ క్యాప్ 

ఇంట.ినం.10-161, గ్యంధర రరడ్, 

చితతత ర్ . 517 001 

ఫోన్. 08572-233187 / 9440266636 

   
 

ఐ. వి. సుబరమణాం,  
నిరయవహక్ ఇంజన్సర్, (అర్.ఇ)  
ఎన్ రడే్ క్యాప్, క్ల ి క్టరటే్స క్ొతత  భవనం  
సంగ రడెి్   . 502 001, మదే్క్ట్ జిలాి  
ఫోన్. 08455-276564 / 9014254285 

ప్ల.వి. రయమ రయజు  

నిరయవహక్ ఇంజన్సర్, (అర్.ఇ) 

ఎన్ రడే్ క్యాప్ 

ఇంట.ినం.43-5-58, రెలైేవ నూా క్యలన్స, 

పోలోి క్త సూుల్ ప్రక్ున,  
విశయఖ ప్టనం . 530 016 

ఫోన్. 0891-2736678 / 9000550986  

 
 
 

ఎం. విజయ క్కమార రయజు,  

నిరయవహక్ ఇంజన్సర్, (అర్.ఇ) 

ఎన్ రడే్ క్యాప్ 

, ఇంట.ినం. ఎం  ఐ  జి   70,  
అలక్యనంద్ క్యలన్స, విజయ నగరం  . 535 003 

ఫోన్. 08922-276866 / 9000550987 
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ఎం. చంద్ర శలక్ర్ రడెి్ ,  
నిరయవహక్ ఇంజన్సర్, (అర్.ఇ) 

ఎన్ రడే్ క్యాప్ 

, ఇంట.ినం.2-5-725, సుబదేార,ి 

ఎంపయి యెా ంట్స ఎక్ే్ ేంజి ద్గిర  
హనుమక్ొండ 506 001 వరంగల్ జిలాి    
ఫోన్. 0870-2578613 / 9866824022 

డ.ివి. ప్రస్యద్, నిరయవహక్ ఇంజన్సర్, (అర్.ఇ) 

ఎన్ రడే్ క్యాప్ 

 ఇంట.ినం.8-175, 1st ఫోి ర్, సంెట్స. తరెసె్య క్యలేజీ 
ఎద్ురుగ్య, గవరవరం, ఏలూరు,  ప్శిచమగ్రదావర ిజిలాి  534 

007   

ఫోన్. 08812-230285 / 9000550989 

జ.ేవి.ఎల్.సతానారయయణ   

నిరయవహక్ ఇంజన్సర్, (అర్.ఇ) 

ఎన్ రడే్ క్యాప్ 

ఇంట.ినం.6-275 , శంక్రయప్ురం   
క్నెరయ బాoక్క ద్గిర, క్డప్  . 516 001 

ఫోన్. 08562-244151 / 9000550973 

 వి. రయమలింగయా   
నిరయవహక్ ఇంజన్సర్, (అర్.ఇ) (ఎఫ్.ఏ.సల.) 
ఎన్ రడే్ క్యాప్ 

ఇంట.ినం.6-4-93/5, మారుెట్స యార్్, బీట్స మారుెట్స,  
నలగి ండ  508 002 .  

ఫోన్. 08682-224447 / 9000550975 

జి. హరనాథ్ బాబు, నిరయవహక్ ఇంజన్సర్, (అర్.ఇ) 

ఎన్ రడే్ క్యాప్ 

 ఇంట.ినం.27-2-34, ఫస్ట ఫోి ర్  
క్ననవ్యయర ితోట, చంద్రమౌళి బ్సల్ింగ్,  

మడెకి్ల్ క్యలేజీ రరడ్, గుంటయరు  . 522 004 

ఫోన్. 0863-2350114 / 9491114790 

సల.బ్స.జగదరశవర్ రడెి్ , నిరయవహక్ ఇంజన్సర్, (అర్.ఇ) 

ఎన్ రడే్ క్యాప్ 

 ఎ.ప్ల.ఎస్.ఎ.ఐ.డ.ిసల.ఆఫస్ు ప్ెనై  
ఎం.ప్ల.డ.ివ్యో. ఆఫస్ు ఎద్ురుగ్య  
రెలైేవ ఫడ్ర్ రరడ్, నలెూి రు . 524 001 

ఫోన్. 0861-2326616 / 9440266636 

క్.ె శోీనివ్యయస రయవు,   
నిరయవహక్ ఇంజన్సర్, (అర్.ఇ), ఎన్ రడే్ క్యాప్ 

 

ఫయి ట్స నం. 160    నాలకగవ రరడ్, ఆర్ ట ిసల క్యలన్స                   
 విజయవ్యయడ . 520 008 

ఫోన్. 0866-2472586 / 9000550976 

జ.ే నాని బాబు   
నిరయవహక్ ఇంజన్సర్, (అర్.ఇ) 

ఎన్ రడే్ క్యాప్, జల్  భవన్, 2వ అంతసుత , క్ల ి క్టరటే్స 
క్యక్తనాడ ,   తతరుు గ్రదావర.ి 533 004  .  

ఫోన్. 0884-2375974 / 9000550972 

ఎమ్. చంద్ర శలక్ర్ రడెి్ ,  నిరయవహక్ ఇంజన్సర్, (అర్.ఇ) 

ఎన్ రడే్ క్యాప్, నం.6-2-80, సుభాష్ నగర్,  
నియర్ రయధా క్ృష్టణ థధయటేర్ 
నిజామాబాద్  503 002 

 ఫోన్..08462-237724 / 9866824022 

వి. రయమలింగయా, నిరయవహక్ ఇంజన్సర్, (అర్.ఇ) 

ఎన్ రడే్ క్యాప్, ( అర్.అర్. జిలాి  ) 
ఇంట ి నంె. 3-2-22 జి . 1, శోీనిధధ రసెలడనె్స్. రరడ్.నంె-1   

శయతవ్యయహన నగర్ క్యలన్స, ఎల్.బ్స. నగర్  
హ దై్రయబాద్ .500 074  .  

ఫోన్. 040-24036869 / 9000550975 
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డ.ి అశోక్ట్ క్కమార్     
నిరయవహక్ ఇంజన్సర్, (అర్.ఇ) 

ఎన్ రడే్ క్యాప్ 

ఇంట ినం 2-8-191, ముకో్ం ప్ుర 
అర్ & బ్స గ్సె్ట  హౌస్ వ్యనెుక్  
క్రజంనగర్ . 505 002 

ఫోన్. 08782-261798 / 9000550984 

ఎం. క్యమశేవర రయవు  
నిరయవహక్ ఇంజన్సర్, (అర్.ఇ) 

ఎన్ రడే్ క్యాప్ 

ఇంట ినం 58-13-4(బ్స) , రయఘవ చార ిస్ట రట్స  
రడె్ క్యో స్ బ్సల్ింగ్ వదే్ , సంతప్టే  
ఒంగ్రలక  . 523 001 

ఫోన్. 08592-233043 / 9441078577 

 జి.ఎస్.వి. ప్రస్యద్   

నిరయవహక్ ఇంజన్సర్, (అర్.ఇ) 

ఎన్ రడే్ క్యాప్ 

జిలాి  క్ోర్ట ఎద్ురుగ్య , క్విరయయ నగర్ , వ్యెరైయ రరడ్   
ఖమాం  . 507 002 

ఫోన్. 08742-228904 / 9000550974 

ఎమ్.వి.క్.ె రయజు   
నిరయవహక్ ఇంజన్సర్, (అర్.ఇ) 

ఎన్ రడే్ క్యాప్ 

ఇంట.ినం.6-18, ఇందధరయ నగర్ క్యలన్స  
శోీక్యక్కళం  . 532 001  .  

ఫోన్. 08942-221171 / 9000550987 

 
 
 
 
     **** 
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            NREDCAP సంసథ నిరిా తి చితర ప్టము 
 
 

  
 

స్యధారణ నిరయవహక్క(ఈ.సలలక  స్యధారణ నిరయవహక్కలక  

నిరయవహక్ 
ఇంజిన్సర్(ఎస్..ఈ) 

నిరయవహక్ ఇంజిన్సర్ 
(ఐ.డుబుి య/ఏం.ఎస్. 
డుబుి య & ప్రణాళిక్  

పయర జకె్కట  డెరైకె్టర్ 
(విండ్/మినిహ ై
డ్ల్ మరియు/ 
ప్రచార  

నిరయవహక్ ఇంజిన్సర్(ఆర్.ఈ. & 
ఈ.సల./ జిలాి  నిరయవహక్కలక(22) 
(ఎస్..ఈ 

స్యధారణ  సహాయ   
నిరయవహక్కలక(ప్రి
పయలన   
 

స్యధారణ  సహాయ 
నిరయవహక్కలక(ఆరిధక్ & 
గణక్)   
 

అభివృదధ అదధక్యర/ి సహాయక్ 
నిరయవహక్కలక/ జూనియర్ మనేేజర్ 

 

ఆఫ్సు క్తోందధ సలబాందధ  

స.ని  /జూ.ని//ఆ.ఆ./ 
క్ష.ేఅ(గ్ేోడ్.I )/ క్ష.ేఅ/ 
స.క్ష.ేఅ 

ఆఫ్సు క్తోందధ సలబాందధ  
 

నిరయవహక్కలక/ సహాయక్ 
నిరయవహక్కలక 
 

ఆఫ్సు క్తోందధ సలబాందధ  
 

నిరయవహక్కలక/ సహాయక్ 
నిరయవహక్కలక/ జూనియర్ 
మేనేజర్ 

 

స్యధారణ  సహాయ నిరయవహక్కలక(ఆరిధక్ 
& గణక్)   
 

నిరయవహక్కలక// సహాయక్ 
నిరయవహక్కలక/ జూనియర్ మేనేజర్ 

 

ఆఫ్సు క్తోందధ సలబాందధ  
 

క్యరయాలయ సబ్. 
స్యట ఫ్ 

సహాయక్ 
నిరయవహక్కలక 

పయర జకె్కట  డెరైకె్టర్ 
(ఈ.సల.) 

క్షేతర అధధక్యర/ిరకి్యరు్  సహాయక్కడు  

ఆఫ్సు క్తోందధ సలబాందధ  
సలబాందధ  
 

పయర జకె్కట  డెరైకె్టర్ 
(బ్సజి &బ్స.ఈ) 

సహాయనిరయవహక్కలక
/ క్షేతర అధధక్యరి   

ఆపయధ్ాక్షులక & బోరు్  యొక్ు సంచాలక్కలక 

ఉపయధ్ాక్షులక & నిరయవహక్ నిరేేశక్కలక 


