
14.            പൈക്കോ ജലപൈദ്യുത ക്ൈോത്സോഹന ൈദ്ധതി 

എം.എൻ.ആർ.ഇ ൈഴിയുള്ള ക്േന്ദ്ര ധന സഹോയക്തോടെ നെപ്പിലോകിയ മൂന്ോം ഘട്ടം 

പൈക്കോ ജലപൈദ്യുത ൈദ്ധതി. 

ക്േന്ദ്ര ധന സഹോയതിടെ സൈിക്േഷതേൾ 

 ഓക് ോ പൈക്കോ ൈദ്ധതിക്കം 1,50,000 രൂൈോ ൈീതം ക്േന്ദ്ര ധനസഹോയം നൽകുന്നു. 

 ഇൈ 5 േിക്ലോ ൈോട്ട് ൈട  ക്േഷിയുള്ള ക്രോജക്ടുൾകോണ് നൽേിൈരുന്ത്. 

 2015-16 േോലയളൈിൽ ക്േന്ദ്ര ധനസഹോയം ആദ്യയടത 30 പൈക്കോ 

ൈദ്ധതിേൾകോണ് ലഭ്യമോകുേ. 

 ആദ്യയം അക്ൈഷിക്കന്ൈർക് ആദ്യയ ക്സൈന അെിസ്ഥോനതിലോണ് സോമ്പതിേ 

സഹോയം നൽകുേ. 

 30.11.2016 ന് മുമ്പ് അൈസ ം രക്യോജനടപ്പടുത്തുേ. 

 എനർജി മോക്നജ്ടമെ് ടസെറിടെ (EMC) ഓഫീസിൽ നിന്ോണ് സോമ്പതിേ 

സഹോയം ലഭ്യമോക്കന്ത്.    

 

 

 



 

ക്േ ളതിടല 50 പൈക്കോ പഹക്രോ ഇലക്ട്രിേ് ൈൈർ പ്ലോൻറുേൾ (5 ടേ.ഡബ്ല്യു.ഡബ്ല്യു.) 

സ്ഥോൈിക്കന്തിനുള്ള ക്േന്ദ്ര ധന സഹോയം (സി.എഫ്.എ).  

സംക്ഷിപ്ത ൈിൈ ണം 

ക്േ ള സംസ്ഥോനത് സ്ഥോൈിതമോകുന് 5 േിക്ലോൈോട്ട് ൈട  ക്േഷിയുള്ള പൈക്കോ ജല 

പൈദ്യുത ക്രോജക്ടുേള്ക്കക്കള്ള ക്േന്ദ്ര ധന സഹോയം  റിനൂൈബിൾ എനർജി മന്ത്രോലയം 

(എംഎൻആർഇ) രഖ്യോൈിച്ചു. ക്േ ളതിൽ ടൈോതുൈോയും ഇടുകി, ൈയനോെ് എന്ീ ജില്ലേൾ 

രക്തയേിച്ചും  പൈക്കോ ജലപൈദ്യുത പ്ലോൻറുേൾ സ്ഥോൈികോൻ സോധയതക്യടറയുള്ള 

രക്ദ്യേമോയി േടെതിയിട്ടുെ്. 2015-16 േോലയളൈിൽ 50 പൈക്കോ പഹക്രോ ഇലക്ട്രിേ് 

പ്ലോൻറുേൾക് ഓക് ോന്ിനും ഒരു ലക്ഷതി അമ്പതിനോയി ം രൂൈ ൈീതം ക്േന്ദ്ര 

ധനസഹോയമോയി നൽകുന്നു. എനർജി മോക്നജ്ടമെ് ടസെറിടെ (EMC) ഓഫീസിൽ 

നിന്് ഈ സോമ്പതിേ സഹോയം ലഭ്യമോക്കന്നു. 

സബ്സിഡി അക്ൈക്ഷക്യോടെോപ്പം സമർപ്പിക്കെ ക് ഖ്േൾ 

 ഗുണക്ഭ്ോക്തോൈിടെ ക്മൽൈിലോസം (ക്റഷൻ േോർഡ് / ടത ടെടുപ്പ് ഐഡെിറ്റി 

േോർഡ് / ആധോർ േോർഡ് / ൈോക്പോർട്ട്) 

 ഗുണക്ഭ്ോക്തോൈിടെ ഏറ്റവം പുതിയ ൈോക്പോർട്ട് പസസ് ക്ഫോക്ട്ടോ   

 പൈക്കോ പഹക്രോ ഇലക്ട്രിേ് ൈൈർ പ്ലോൻറ് സ്ഥോൈിക്കേയും േമ്മീഷൻ 

ടെയ്യുേയും ടെയ്തതിടെ ടതളിൈ്. 



 ൈിക്കോ പഹക്രോ ഇലക്ട്രിേ് ൈൈർ പ്ലോെ് സ്ഥോൈിച്ച നിർമ്മോതോൈിടെ ക്ൈരും 

ൈിലോസവം. 

 നിർമ്മോതോൈിന് / മറ്റുള്ളൈർക് നൽേിയ ടൈയ്ടമെ് ൈൗച്ചറുേൾ. 

 

പൈക്കോ പഹക്രോ പൈദ്യുത നിലയങ്ങളുടെ സ്ഥോൈനങ്ങൾക്കള്ള ഗ്രോെ് 

എങ്ങടന, ആർകോണ് ഉൈക്യോഗികോനോവേ? 

 

ക്േ ള സംസ്ഥോനടത ൈയക്തിേൾ, സംസ്ഥോന ഗൈർടെൻറ് ൈകുപ്പുേൾ / 

ക്ലോകൽ ക്ബോഡിേൾ / സഹേ ണ സംഘങ്ങൾ /എൻ.ജി.ഒേൾ / ക്നോഡൽ 

ഏജൻസി എന്ിൈ നെപ്പോക്കന് പൈക്കോ ജലപൈദ്യുത ടരോടജക്ടുേൾക് ഈ 

ൈദ്ധതിയുടെ ക്േന്ദ്ര ധനസഹോയം (CFA) േിട്ടുന്തോണ്. 

പൈക്കോ ജല പൈദ്യുതീേ ണതിനുള്ള ൈദ്ധതി നിർക്ദ്യേങ്ങളിൽ സ്ത്രീേൾ, ൈനിതോ 

സം ംഭ്േർ എന്ിൈരുടെ ഉെമസ്ഥതയിൽ അടല്ലങ്കിൽ ൈനിതോ എൻ.ജി.ഒേളിൽ 

നിന്നും സവീേ ിക്കന് ൈൈർ സ്കീമുേൾക് ഈ ഗ്രോൻറ് നൽകുന്തിൽ മുൻഗണന 

നൽകും, ഈ ഗ്രോെ് േിട്ടുന്തിനോയി നിർദ്യിഷ്ട ഗുണക്ഭ്ോക്തോൈ് ഇ.എം.സി 

ടൈബ്പസറ്റിൽ (www.keralaenergy.gov.in) നൽേിയി ിക്കന് അക്ൈക്ഷോക്ഫോറം 

രേോ ം എനർജി മോക്നജ്ടമെ് ടസെറിൽ (ഇ.എം.സി) അക്ൈക്ഷ നൽക്േെതുെ്. 

സൂഷ്മൈ ിക്േോധനയ്ക്കു ക്േഷം ക്ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റു ടെയ് ത ഗുണക്ഭ്ോക്തോകടള ഇ.എം.സി 

അറിയിക്കന്തോണ്. ഇ.എം.സിയുടെ  ജിക്േഷനും അറിയിപ്പും ലഭ്ിച്ചതിനു ക്േഷം 

ഗുണക്ഭ്ോക്തോൈ് എം.എൻ.ആർ.ഇ യുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്് ഏടതങ്കിലുക്മോ/ അടല്ലങ്കിൽ 

ഇന്ത്യക് അേത്തുള്ള നിർമോതോകൾക് മുൻഗണന ടേോടുത്തു പമക്രോ പഹക്രോ 

െർപബൻ നിർമോതോകടള ടതട ടെടുക്കെതുെ്. ഇരേോ ം 

തി ടെടുക്കന് നിര്മ്മ്മോതോകളുമോയി ഗുണക്ഭ്ോക്തോകൾ ബന്ധടപ്പട്ടു ടരോജക്ട് 

നെപ്പിലോക്കെതോണ്. 

പൈക്കോ ജലപൈദ്യുതൈദ്ധതി കുറെത് 50% േോ യക്ഷമത ക്നെിയോൽ മോത്രക്മ 

ക്േന്ദ്രധനസഹോയം (CFA) േിട്ടുേയുള്ളു. ആടേ ക്രോജക്റ്റ് ടെലൈിടെ കുറെത് 

10% തുേ ൈിഹിതമോയി ഗുണക്ഭ്ോക്തോകൾ / ക്രോജക്ട് ഉെമേൾ ൈഹിക്കെതുെ് . 

പൈക്കോ ജല പൈദ്യുത ൈദ്ധതിയുടെ ൈിേസന / നൈീേ ണ / സ്ഥോൈികോനുള്ള 

ടെലൈ് എന്ിൈയിൽ ക്േന്ദ്ര ധന സഹോയതിനു മുേളിൽ ൈരുന് ടെലവേൾ 

ഗുണക്ഭ്ോക്തോകൾ മോത്രം ൈഹിക്കെതോണ്. 

 

 



ക്േന്ദ്ര ധനസഹോയതിനുള്ള ക്യോഗയത മോനദ്യണ്ഡം 

 

 ഈ ൈദ്ധതി രേോ ം CFA രക്യോജനടപ്പടുത്തുന്തിന് ൈിക്കോ ജലപൈദ്യുത 

നിലയതിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജം 5 േിക്ലോ ൈോട്ടിന് തുലയക്മോ കുറക്ൈോ 

ആയി ികണം. 

 ഈ സ്കീമുേൾ ഒറ്റടപ്പട്ടക്തോ ഗ്രിഡുമോയി ബന്ധമില്ലോതക്തോ ആയ പൈക്കോ 

ജലപൈദ്യുത ൈദ്ധതിേൾക് ക്ൈെി മോത്രമുള്ളതോണ്. 

 പൈക്കോ ജല പൈദ്യുത യൂണിറ്റിൽ ഫ്രീേവൻസി, ഡമ്മി ക്ലോഡ് ക്ററ്റഡ് 

േപ്പോസിറ്റിയിടല ക്ൈോൾക്ട്ടജ് എന്ിൈ നിയന്ത്രികോൻ ക്ൈെി ഒരു 

ഇലക്ക്ട്രോണിേ് ക്ലോഡ് േൺക്രോളർ ഉെോയി ിക്കെതോണ്, ഈ 

ഉൈേ ണതിന് സോധോ ണ ഹൗസ് ക്ഹോൾഡ് ക്ലോഡുേൾ 

രൈർതിപ്പികോൻ ക്േഷി ഉെോയി ിക്കെതോണ്. 

 പൈക്കോ ജലപൈദ്യുത ക്രോജക്ടിടെ നെപ്പോകൽ/രൈർതനം 

സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലോ നിയമൈ മോയ അനുൈോദ്യങ്ങളും ക്ലിയറൻസുേളും 

ഗുണക്ഭ്ോക്തോകളിൽ മോത്രക്മ നിക്ഷിപ്തമോയിട്ടുള്ളു. 

 സബ്സിഡി ലഭ്ിക്കന്തിന് പൈക്കോ ജലപൈദ്യുതൈദ്ധതി സ്ഥോൈിക്കന് 

സ്ഥലതിടെ ഉെമസ്ഥതയുടെ/ പേൈേതിക്െ/ ൈോട്ടതിടെക്യോ ആയ 

ആധിേോ ിേ സർട്ടിഫികറ്റ്  സമർപ്പിക്കെതോണ്. 

 ക്േന്ദ്ര ധനസഹോയം ൈഴി സ്ഥോൈിച്ചി ിക്കന് പൈക്കോ ജലപൈദ്യുത 

ൈദ്ധതിേൾ മടറ്റോരു ൈയക്തിക് ൈിൽക്കേക്യോ പേമോറ്റം ടെയ്യുേക്യോ 

ടെയ്യരുത്. 

 ൈദ്ധതിയുടെ നിർമ്മോണ / രൈർതന സമയത് ഏത് ഘട്ടതിലും ൈദ്ധതി 

ൈ ിക്േോധികോൻ ഇ.എം.സി/സർകോ ിടെ ബന്ധടപ്പട്ട മറ്റ് അധിേോ ിേൾ 

എന്ിൈർക് പൂർണ്ണ അധിേോ മുെ്. 

 പൈക്കോ ജലപൈദ്യുത ൈദ്ധതി രൈർതിപ്പികോൻ ആൈേയമോയ ടൈള്ളം 

ലഭ്യമോയ സമയത്, നിലയതിടെ ഗുണനിലൈോ ം ഉറപ്പുൈരുതി 

രൈർതിപ്പിക്കെ ചുമതല അതോത് ഗുണക്ഭ്ോക്തോകളിൽ നിക്ഷിപ്തമോണ്. 

 ക്മൽപ്പറെ നിബന്ധനേൾ ൈോലിക്കന്തിൽ, ഗുണക്ഭ്ോക്തോൈ് 

ൈദ്ധതികോയി ലഭ്ിച്ച സബ്സിഡി തി ിടേ നൽക്േെതോണ്, 

അല്ലോതൈക്ഷം ഇകോ യതിലുള്ള ഗൈൺടമെ് നിയമനെൈെിേൾ 

ക്ന ിക്െെിൈരും. 



 ൈദ്ധതി ൈിജയേ മോയി പൂർതിയോകിയക്േഷം ഗുണക്ഭ്ോക്തോൈിടെ 

ആധിേോ ിേതക്യോടെ, സബ്സിഡി ബന്ധടപ്പട്ട നിർമ്മോതോൈിന് ക്ന ിട്ട് 

നൽേോൻ സോധിക്കന്തുമോണ്. 

 എനർജി മോക്നജ്ടമെ് ടസെറിടല ഉക്ദ്യയോഗസ്ഥരുടെ പസറ്റ് 

ൈ ിക്േോധനയ്ക്ക് ക്േഷം, ൈദ്ധതി ൈിജയേ മോയി 

പൂർതിയോകിയോകിയിട്ടുടെന്നും, പ്ലോെ് 50%  േോ യക്ഷമത 

പേൈ ിക്കന്നുടെന്നും േടെതിയോൽ ൈ മോൈധി 1,50,000 (ഒരു ലക്ഷതി 

അമ്പതിനോയി ം രൂൈ ) സബ്സിഡിയിനതിൽ ലഭ്ിക്കന്തോണ്. 

 30.11.2016 ക്നോ അതിനു മുൻക്ൈോ ഇ.എം.സിയിൽ നിന്നും അനുൈോദ്യൈത്രം 

പുറതിറക്കന് തീയതി മുതൽ 6 മോസതിനുള്ളിൽ പൈക്കോ ക്രോജക്ടുേൾ 

പൂർതിയോക്കെതോണ്. അല്ലോതൈക്ഷം സബ്സിഡി തുേ നൽകുന്തല്ല.   

 പൈക്കോ ൈദ്ധതിയുടെ േംപ്ലീഷൻ റിക്പ്പോര്മ്ട്ടിൽ,   ഉെമയുടെ പൂര്മ്ണ്ണ ൈിലോസം, 

സ്ഥലതിടെ ൈിേദ്യോംേങ്ങൾ, ഉൈേ ണതിടെ നിര്മ്മ്മോതോകളുടെ / 

ൈിത ണകോ ടെ ൈിലോസം, ഇന്സ്റ്സ്റ്റോള് ടെയ്ത പൈക്കോ  

ഉൈേ ണക്തോടെോപ്പം നിൽക്കന് ഗുണക്ഭ്ോേതോൈിടെ ഒരു ക്ഫോക്ട്ടോ 

എന്ിൈ ഉെോയി ികണം. പൈദ്യുതി ഉൈക്ഭ്ോഗതിടെ ൈിേദ്യോംേങ്ങളും 

സൂെിപ്പികണം. 

ക്േ ള സംസ്ഥോനതിൽ പൈക്കോ ജലപൈദ്യുത ൈദ്ധതിേൾ തുെങ്ങുന്തിനോയുള്ള 

അക്ൈക്ഷ 

(ൈയക്തമോയ എല്ലോ നോലു അനുബന്ധമുൾടപ്പടെ പൂർണമോയും പൂ ിപ്പിച്ച അക്ൈക്ഷ ഡയറക്ടര്മ്, 

എനർജി മോക്നജ്ടമെ് ടസെർ, ശ്രീകൃഷ്ണനഗർ, ശ്രീേോ യം, തിരുൈനന്ത്പു ം 695017 എന് 

ൈിലോസതിൽ ക്ന ിട്ട് /  ജിക്സ്റ്റർഡ് / പീഡ് ക്ൈോസ്റ്റ് മുക്ഖ്ന സമർപ്പിക്കെതോണ്.) 

1 
   
2 

അക്ൈക്ഷേടെ ക്ൈ ്  

ൈിതോൈിടെ ക്ൈ ്  

3 ക്മൽൈിലോസം  

4 ക്ഫോൺ നമ്പർ    

5 ടമോപബൽ നമ്പർ  



6 ഇ-ടമയിൽ ൈിലോസം  

7 പൈക്േോ ജലപൈദ്യുത 
ൈദ്ധതി സ്ഥോൈിക്കന് സ്ഥലം 

 

അടുത്തുള്ള സ്ഥലസൂെന  

നദ്യീതെതിടെ ക്ൈ ്  

ടൈള്ളച്ചോട്ടതിടെ ക്ൈ ് 
(ഉടെങ്കിൽ) 

 

നദ്യി/അരുൈി/ടെക് ഡോം 
/േനോൽ/ തുെങ്ങിയൈയുടെ 
ക്ൈ ് 

 

നിർദ്ദിഷ്ട പസറ്റിടെ 
അക്ഷോംേവം ക് ഖ്ോംേവം 
(ലഭ്യമോടണങ്കിൽ) 

 

  ൈിക്ല്ലജ്   
 

 

  തോലൂക്  
 

 

 ൈഞ്ചോയത്/ 
മുൻസിപ്പോലിറ്റി 
/ക്േോർപ്പക്റഷൻ 
ജില്ല  

 

 

   ൈിൻ ക്േോഡ്  

8. സോക്ങ്കതിേ ൈിേദ്യോംേങ്ങൾ 

 ടഹഡ് (മീറ്ററിൽ) 
   

 

 ഡിസ്െോർജ് (ലിറ്റർ/ 
ടസകൻഡിൽ) 

 

 

 ൈോർഷിേ യുണിറ്റ് 
ഉത്ൈോദ്യനം (േിക്ലോ 
ൈോട്ട് അൈറിൽ) 

 

 

 േപ്പോസിറ്റി (േിക്ലോ 
ൈോട്ടിൽ) 

 

 

 ടൈൻസ് ക്റ്റോകിടെ  



നീളം (മീറ്ററിൽ) 
 

 ൈോർഷിേ ജല ലഭ്യത (മോസം 
ക്തോറും) 

 

9 രതീക്ഷിക്കന് ടെലൈ് 
(രൂൈയിൽ) 

 

 ജലൈോഹേ സംൈിധോനം 
ടൈൻക്സ്റ്റോക്, ൈോൽവേൾ 
മുതലോയൈ 

 

 സിൈിൽ ൈർക്കേൾ  

 പൈക്കോ പഹക്രോ 
െർപബൻ ജനക്ററ്റർ & 
അനുബന്ധ ഉൈേ ണങ്ങൾ 

 

 ഇലക്ക്ട്രോ ടമകോനികൽ 
ൈർക്സ് 

 

 മറ്റുള്ളൈ  

 ആടേ ടെലൈ്  

10 ൈദ്ധതി പൂർതീേ ണതിനു 
ആൈേയമോയ സമയം 
(മോസതിൽ) 

 

11 അക്ൈക്ഷോ  ജിക്േഷൻ ഫീസ് ആയ 1000 രൂൈ (ആയി ം രൂൈ) ഡിമോൻഡ് 
രോഫ്റ്റ് ൈഴി ഡയറക്ടർ, എനർജി മോക്നജ്ടമെ് ടസെർ, തിരുൈനന്ത്പു ം 
എന് ക്ൈർക് അെക്കെോതോണ്.   

 1,000 /- രൂൈയുടെ ഡിമോൻഡ് 
രോഫ്റ്റ് 

അടത /അല്ല 
(1000/-രൂൈയുടെ ഡിമോൻഡ് രോഫ്റ്റ് 
ഇല്ലോടതയുള്ള അക്ൈക്ഷേൾ 
നി സിക്കന്തോണ്.) 

   

 നമ്പർ  

 തീയതി  

 ബോങ്കിടെ ക്ൈ ്  

 ബ്രോഞ്ചിടെ ക്ൈ ്  

 ബ്രോഞ്ച് ക്േോഡ്  

 

 



അക്ൈക്ഷടയോക്െോപ്പം (1) ഗുണക്ഭ്ോക്തോൈിടെ ക്മൽൈിലോസതിനുള്ള തി ിച്ചറിയൽ 

ക് ഖ്യുടെ (ൈോക്പോർട്ട് / ആധോർ / ഇലക്ഷൻ തി ിച്ചറിയൽ േോർഡ്) അറ്റസ്റ്റ് ടെയ്ത 

ൈേർപ്പ്, (ii) ഡയറക്ടർ, എനർജി മോക്നജ്ടമെ് ടസെറിന് ക്ൈർക്കള്ള 1000 രൂൈയുടെ 

ഡിമോൻഡ് രോഫ്റ്റ്. (iii) ഗുണക്ഭ്ോക്തോൈിടെ അടുതേോലടത ൈോക്പോർട്ട് പസസ് 

ക്ഫോക്ട്ടോ, (iv) പൈക്കോ ജലപൈദ്യുത ൈദ്ധതി സ്ഥോൈിക്കന് സ്ഥലതിടെ ഉെമസ്ഥത / 

പേൈേോൈേോേം / ൈോട്ടം എന്ിൈ ടതളിയിക്കന് ആധിേോ ിേ സർട്ടിഫികറ്റ്. 

ഞോൻ മുേളിൽ തന്ി ിക്കന് ൈിൈ ങ്ങൾ എടെ അറിൈിലും ൈിേവോസതിലും 

േ ിയോടണന്് ഇതിനോൽ രഖ്യോൈിക്കന്നു. 

ഒപ്പ്     : 

ക്ൈ ്    : 

തീയതി  : 

ഉള്ളെകം : 

1. പൂ ിപ്പിച്ച അക്ൈക്ഷ 

2. ഡയറക്ടർ, എനർജി മോക്നജ്ടമെ് ടസെറിടെ ക്ൈർക്കള്ള 1000 രൂൈയുടെ 

ഡിമോൻഡ് രോഫ്റ്റ് 

3. അടുത േോലടതടുത ഗുണക്ഭ്ോക്തോൈിടെ ക്ഫോക്ട്ടോ 

4. ഉെമസ്ഥത / പേൈേോൈേോേം/ ൈോട്ടതിടെ ആധിേോ ിേ സർട്ടിഫികറ്റ് 

 

 

 

 

 

 


