
4. സ്വകാര്യമേഖലയുടെ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ ടെറുകിെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ 
മരാത്സാഹിപ്പിച്ചു ൈരുന്നു  
 
സ്വകാര്യമേഖലടെ പുനരുപമൊഗിക്കുൈാൻ കഴിയുന്ന ഊർജ്ജ പദ്ധതികളുടെ 

ൈികസ്നത്തിന് പടങ്കടുപ്പിക്കുക എന്ന ഇന്ത്യാ ഗൈൺടേന്റിടന്റ നെത്തിനനുസൃതോെി 

ടെറുകിെ / േിനി വഹമരാ മരാജക്ടുകളുടെ ൈികസ്നം മരാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും 

സുഗേോക്കുന്നതിനും മകര്ള സ്ർക്കാർ സ്വകാര്യമേഖലയുടെ പങ്കാളിത്തം 

നിർമേശിച്ചിര്ിക്കുന്നു. സ്ംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ ജലവൈദ്യുത സ്ാധ്യതകൾ ചൂഷണം 

ടെയ്യുന്നതിനും കുറഞ്ഞ ടെലൈിൽ ഉല്പാദ്യിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മരാതസ്സുകൾ 

ൈികസ്ിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിെത്രണ ണ ൈിമധ്െോെ പദ്ധതികളും, സ്വതത്രണ  വൈദ്യുത 

പദ്ധതികളും (സ്ി.പി.പി.കളും ഐ.പിപികളും) ഇതിൽ ഉൾടപ്പടുന്നു. ഇ.എം.സ്ി െിടല 

എസ്്.എച്ച്.പി ടസ്ൽ RFQ മര്ഖകൾ തയ്യാറാക്കി മുൻകൂർ മൊഗയതാ ടെൻഡറുകൾ 

ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടാെി.എസ്്.എച്ച്.പി.സ്ി. യുടെ ടെണ്ടർ നമ്പർ എസ്്.എച്ച്.പി.സ്ി / 

ആർ.എഫ്.പി / 1/14 രകാര്ം പദ്ധതി നിർമദ്യശങ്ങൾക്കുള്ള അഭ്യർത്ഥന (ആർ.എഫ്.പി) 

പര്ിമശാധ്ിച്ചു 45 എസ്്.എച്ച്.പി സ്കീമുകൾ അനുൈദ്യിച്ചു. 

 
 

നമ്പര് SHP മരാജക്ട് 
 (സ്കീം നം. 
G.O(MS)30/2012/PD 
dated 12.12.2012) 

ജില്ല സ്ഥാപിത 
മശഷി 

കമ്പനി 

01 അെയ്ക്കാമതാെ് (2) കണ്ണൂര് 2.50 ശ്രീ.ശര്ൈണ ഇന്ഡസ്ട്രീീസ്് 
വരൈറ്റ് ലിേിറ്റഡ്, തൂൈക്കുെി, 
ട്രിച്ചി. 

02 അനക്കാംമപാെില് 
(26) 

മകാഴിമക്കാെ് 6.75 േിനാര് ഇസ്പാറ്റ് വരൈറ്റ് 
ലിേിറ്റഡ്,  മകാഴിമക്കാെ് 

03 ആനയ്ക്കല് (40) മകാട്ടെം 2.00 ആംങ്ഘര് സ്ട്രീക്ച്ചച്ചവറല്സ്്, 
മകാലമേര്ി. 

04 അര്ിപ്പാറ (13) മകാഴിമക്കാെ് 3 ടകാച്ചിന് ഇന്റര്നാഷണല് 
എെര്മപാര്ട്ട് ലിേിറ്റഡ്, 
ടകാച്ചിന് 

05 ഇേൈര്കുത്ത് (52) ഇടുക്കി 3.00 കാര്മബാറാണ്ടം 
യൂണിമൈഴ്സല് ലിേിറ്റഡ്, 
കളേമേര്ി, എറണാകുളം 

06 വകതടകാല്ലി (36) ൈെനാെ്/ 
കണ്ണൂര് 

10.00 ടകാച്ചിന് ഇന്റര്നാഷണല് 
എെര്മപാര്ട്ട് ലിേിറ്റഡ്, 
ടകാച്ചിന് 

07 കാക്കൊംമപാെില് മകാഴിമക്കാെ് 21 ടകാച്ചിന് ഇന്റര്നാഷണല് 



എസ്്1(11) എെര്മപാര്ട്ട് ലിേിറ്റഡ്, 
ടകാച്ചിന് 

08 കങ്കാപുഴ (54) ഇടുക്കി 0.75 ശ്രീ. ഐസ്ക്ക് സ്ാമുൈല്, 
മകാട്ടെം 

09 കഴുത്തുരുത്തി (41) ടകാല്ലം 2 ടകാച്ചിന് ഇന്റര്നാഷണല് 
എെര്മപാര്ട്ട് ലിേിറ്റഡ്, 
ടകാച്ചിന് 

10 കീഴാര്കുത്ത് (27) ഇടുക്കി 15 ജനറല് ടേക്കാനിക്കല് 
ൈര്ക്ക് വരൈറ്റ് ലിേിറ്റഡ്, 
വെന്ന. 

11 ടകാക്കമൂല്ലു (3) കണ്ണൂര് 2 ടകാച്ചിന് ഇന്റര്നാഷണല് 
എെര്മപാര്ട്ട് ലിേിറ്റഡ്, 
ടകാച്ചിന് 

12 മകാഴിച്ചാല് (46) കണ്ണൂര് 0.75 സ്വസ്തിക്ക് ഇന്ത്യ 
ഇേിനീെറിംഗ് (എസ്്.സ്ി) 
വരൈറ്റ് ലിേിറ്റഡ്, മുവബ. 

13 മകാഴിെിലകുത്ത് ഇടുക്കി 1.00 എ.ബി.ജി. ഇേിനീെറിംഗ് (1) 
വരൈറ്റ് ലിേിറ്റഡ്, തിരുൈല്ല. 

14 കുതിര്െട്ടം (19) കാസ്ര്മകാ
ഡ് 

2.00 ശ്രീ. ശര്ൈണ ഇന്ഡസ്ട്രീീസ്് 
വരൈറ്റ് ലിേിറ്റഡ്, തൃേി. 

15 മലാൈര്േര്മല (45) മകാട്ടെം 0.90 മനച്ചുപാെം കണ്സ്ട്സ്ട്രീക്ഷന് 
വരൈറ്റ് ലിേിറ്റഡ്, ടകാച്ചി. 

16 ോെടത്തരുൈി(9) പത്തനംതിട്ട 1.00 പി.ഇ.എം.എസ്് 
എേിനീെറിംഗ് 
കണ്സ്ട്സ്ള്ട്ട്ടന്റ് വരൈറ്റ് 
ലിേിറ്റഡ്. 

17 ോമലാത്തി(17) കാസ്ര്മകാ
ഡ് 

2.00 ശ്രീ. ശര്ൈണ ഇന്ഡസ്ട്രീീസ്് 
വരൈറ്റ് ലിേിറ്റഡ്, തൃേി. 

18 മുത്തപ്പന്പുഴ(43) മകാഴിമക്കാെ് 1.50 േീനാര് ഇസ്പാറ്റ് വരൈറ്റ് 
ലിേിറ്റഡ്, മകാഴിമക്കാെ് 
 

19 പനംകുെന്ത്(15) പത്തനംതിട്ട 0.50 എ.ബി.ജി എേിനീെറിംഗ് (1) 
വരൈറ്റ് ലിേിറ്റഡ്, തിരുൈല്ല. 

20 പതന്കെം(25) മകാഴിമക്കാെ് 4.00 േിനാര് അമലാെിസ്് ആന്റ് 
മഫാര്ജിംഗ് വരൈറ്റ് 
ലിേിറ്റഡ്, പാലക്കാെ് 

21 ടപാരു മലാടഹഡ് 
സ്കീം(58) 

എറണാകുളം 16.00 ശ്രീ ശര്ൈണാ 
ഇേിനീെറിംഗ് ഭ്ൈാനി 
വരൈറ്റ് ലിേിറ്റഡ്, തേിഴ് 



നാെിന് അനുൈദ്യിച്ച പദ്ധതി 
രസ്തുത കമ്പനി 
പിന്ോറിെമപ്പാള്ട് 
സ്ിൊലിന് അനുൈദ്യിച്ചു. 

22 മതാണിൊര് (31) എറണാകുളം 2.60 ടകാച്ചിന് ഇന്റര്നാഷണല് 
എെര്മപാര്ട്ട് ലിേിറ്റഡ്, 
ടകാച്ചിന് 

23 തുമ്പൂര്മൂഴി (60) തൃശ്ശൂര് 7.00 ടകാച്ചിന് േിനറല്സ്് ആന്റ് 
റൂട്ടെില് ലിേിറ്റഡ്, ആലുൈ. 

24 തൂൈല് (33) ഇടുക്കി 1.00 ടകാച്ചിന് ഇന്റര്നാഷണല് 
എെര്മപാര്ട്ട് ലിേിറ്റഡ്, 
ടകാച്ചിന് 

25 ഉറുമ്പിനി (32) പത്തനംതിട്ട 2.20 ടകാച്ചിന് ഇന്റര്നാഷണല് 
എെര്മപാര്ട്ട് ലിേിറ്റഡ്, 
ടകാച്ചിന് 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



പദ്ധതികളുടെ ലിസ്റ്റ് (2016) 

നമ്പ

ര് 

പദ്ധതിയുടെ മപര്് ജില്ല സ്ഥാപിതമശഷി 

(MW) 

1 ആറ്റ് ടല I പാലക്കാെ് 6.00 

2 ആറ്റ് ടല II പാലക്കാെ് 6.00 

3 ബാലന്മതാെ് ഇടുക്കി/എറണാകുളം 0.25 

4 ടെറുപുഴ േിനി HEP േലപ്പുറം 0.6 

5 ഇെത്തനാല്കുത്ത് ഇടുക്കി/എറണാകുളം 0.5 

6 ഫര്മലാങ്കര് കണ്ണൂര് 0.35 

7 കക്കൊംമപാെില് II മകാഴിമക്കാെ് 11.00 

8 കങ്ങപ്പുഴ ഇടുക്കി 0.75 

9 കാഞ്ഞിര്പ്പുഴ പാലക്കാെ് 1.00 

10 കിള്ളിക്കല്ലു മകാഴിമക്കാെ് 3.00 

11 കുളിര്ാമുട്ടി മകാഴിമക്കാെ് 3.00 

12 േന്ത്ന്മപാറ്റി പാലക്കാെ് 3.00 

13 മുള്ളര്ിങ്കാെ് ഇടുക്കി?എറണാകുളം 0.15 



 
 
 
 
ഇപ്പറഞ്ഞ 45 ടെറുകിെ ജല വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ സ്വകാര്യ സ്ംര്ംഭ്കർക്കു 
നൽകിെതിടന്റ സ്ർക്കാർ ഓർഡറുകൾ ചുൈടെ മെർക്കുന്നു. 

1. 21/07/2014 ടല G.O. (Ms) No.23/2014/PD  
2. 11/12/2017 ടല  GO (Ms) No.25/2017/PD 
 

 

14 ഓണിപ്പുഴ മകാഴിമക്കാെ് 1.5 

15 പഴുക്കക്കാനം മകാട്ടെം/ഇടുക്കി 2.00 

16 മപരുൈ കണ്ണൂര് 2.00 

17 ടപാത്തന്മതാെ് –I കണ്ണൂര് 0.8 

18 തിപ്പ്ളിക്കെം പാലക്കാെ് 1.5 

19 ഉറുട്ടിപ്പുഴ കണ്ണൂര് 1.00 

20 ൈാലന്മതാെ് –II േലപ്പുറം 3.00 


