
കകരള സ്മ ള് കഡ് പവര കപ്ളിഡി – 2022 (കരട്)

1. ആമുഖം

കകരളത്തില് ചചെറകിട  ജലവള്വദ്യുത്  പദ്ത്ികമ സ്പിിക്കത്ിത്
അനുകയ്ജ്യമ്യ  ധ്ര്ളം  പകദ്യദേമ തിലവവില്  കചവത്തിയി്വ് .
ഇത്തരത്തില് ഏകകദ്യദം  650  MW  ള്വദ്യുത്ി   ഉല്്ദ്യത  ഡ്ധ്യത്
പഠതേളില് കണക്കിയി്വ് .   ഡംസ്തത്തിത്  ആവദ്യമ്യ
ള്വദ്യുത്ിയുചട 30% -ല് ത്്ച  മ്രമ്ണ് ഡംഡ് ന്തത്തിനുളില് തിനം
ഉല്്ദ്യിിിക്വ്ന് ഡ്ധിടി്ളത്് .   ള്വദ്യുത്ി  രംദത്ത്  ഡ്വയംപര്യ്്ത്
ള്കവരിിക്കത്ിത്  ഊരകജ്്ജോ്ദ്യത  പദ്ത്ികമ കൂടത്ല്
ആരംഭികകവിയിരിിക്ന.   ഇവിചടയ്ണ്  ചചെറകിട  ജലവള്വദ്യുത്
പദ്ത്ികളുചട പ്ധ്ത്യം .   ഇത്തരം  പദ്ത്ികമ ആരംഭിിക്കത്ിത്യി
ഡംസ്ത  ഡരക്കകമ കലവ്ക്ലവേളില് പലവ  മ്ര്ഗതിരകര്ദേളും
പുറചൂടവിടി്വ്.   ഇത്ിത്യുള ഒക തയകരഖ  ഡംസ്ത  ഡരക്ര

“കകരള  സ്മ ള് കഡ്  പവര കപ്ളിഡി  2012” എക കപരില് 2012
ഒകക്ട്ബര 3  നു പഖ്യ്പിിക്കയുവ്യി .   ഇത്ിന് പക്രം  ചചെറകിട
ജലവള്വദ്യുത് ഉത്്പ്ദ്യത രംദത്ത് ഡ്വക്ര്യ തികക്പകചര കൂടത്ല് ആകര
ഷിിക്വ്ന് ഡ്ധിടി്വ് .   2022  മ്രട ്  വചരയുള ക്ലവയളവില്
കകരളത്തില് 260  MW  സ്പിത്   കദഷി  ചചെറകിട  ജലവള്വദ്യുത്ി  ഉല്
്ദ്യതരംദത്ത്  ള്കവരിിക്കത്ിത്  ഡ്ധിടി്വ്.  ഇത്ില് 177  MW
ഡംസ്ത  ള്വദ്യുത്ി  കബ്രഡം  83  MW  ഡ്വക്ര്യ ഡംരംഭകകം  ആണ്
സ്പിടി്ളത്്.

ഡ്വക്ര്യ ഡംരഭകരക്   ചചെറകിട  ജലവള്വദ്യുത്  പദ്ത്ികമ
സ്പിിക്കത്ിനുള അനുമത്ി  തല്കകത്ിനു ഊരജ വക്
ചഡക്രട്ടറിയുചട കതരി്ള തിയ്രണണത്തില് സ്മ ള് കഡ്
ചപ്കമ്ഷന് ചഡല് (SHP  Cell)  2002  -ല് എതരജി  മ്കതചെന്റ്  ചഡന്
ററില് (EMC) പവരത്തതം ആരംഭിിക്കയുവ്യി.  SHP Cell മുകഖത ഇത്് വചര
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ഡരക്ര അനുമത്ി  തല്കിയ മുുഴുവന് പദ്ത്ികളും  തടില് വക്തുവ്ന്
ഡ്ധിടിട്ടില.   മറ്  ഡരക്ര വക്കളില് തിനം ആവദ്യമ്യ അനുമത്ി
യന്ഡമയം  ലവഭിിക്വ്നുള ക്ലവത്്മഡം  ഇത്ിചത്ക ക്രണമ്ണ് .
പദ്ത്ിക്  അനുകയ്ജ്യചമക്  കചവ്തുക സലവം  ലവഭ്യമ്ിക്കത്ിനുള
ബുദ്ിമു്കമ,  ഡ്മ്പത്തിക    ഡ ്യം  കവദത്തില് ലവഭിിക്കത്ിനുള
ത്ടസ്സേമ,  പ്രിസിത്ിക  പ്േമ,  ക്ലവ്വസ്വ്യത്ിയ്തം,  ഉല്
്ദ്യിിിക്ക ള്വദ്യുത്ിയുചട തിരക്  തിചയിിക്കത്ിനുള ചവ്വിളികമ ,
തിലവവില് തിചയിടി്ള  BOOT  ക്ലവ്വധിയുചട അപര്യ്്ത് ,  പദ്ത്ി
പകദ്യദത്ത്  ആവദ്യമ്യ  ള്വദ്യുത്ി  പഡരണ ശരണംഖലവയുചട അപര്യ്്ത്
എകിവ  ഡ്വക്ര്യ ഡംരംഭകചര ഈ  രംദ്തുതിനം  അകറകത്ിനുള
ക്രണേള്യി്വ്.

മറ്  അക്യ ഊരജ കസ്ര്ത്സകള്യ ഡൗരരകര്രജം,  ക്റില് തിനള
ഊരജം എകിവചയ അകപക്ിട് ചചെറകിട  ജലവള്വദ്യുത്  പദ്ത്ികമക്
ചചെലവവ്  ത്്രത്കമ്യത കൂടത്ല് ആണ് .  ചചെറകിട  ജലവള്വദ്യുത് പദ്ത്ികമ
ഉമചചടയുള അക്യ ഊരജ കസ്ര്ത്സകളില് തിനം ഒക തിചിത്
അളവ് ള്വദ്യുത്ി വ്േണചമനള തിബനതകയ്ചട ഇത്ിത്യുള മ്ര്ഗ
തിരകര്ദേമ കകരള  കസറ്  ഇലവക്ടിഡിറി  ചറെഗുകലവററി  കമ്മീഷന് (KSERC)
പുറചൂടവിടി്വ്.  KSERC 2020 -ല് പുറചൂടവിട Renewable Energy & Net
Metering Regulations 2022  ല് കഭദ്യദത്ി വക്തുകയുവ്യി.  ഇത്ിന് പക്രം
ചചെറകിട ജലവള്വദ്യുത് പദ്ത്ികളില് തിനള ള്വദ്യുത്ിക്  Generic  tariff
-ഉം  വന്കിട  പദ്ത്ികമക്  project  cost  based  tariff  -ഉം
തിചയിടി്ളത്്ണ്.  എക്ല് ഈ തിരിക്കമ ചക.എഡ്.ഇ.ബി.എലിചന
ദര്ദരി  ള്വദ്യുത്ി   വ്േല് തിരകികതക്മ കൂടത്ല് ആയത്ിത്ല്
ചക.എഡ്.ഇ.ബി.എ്മ്യി  ഇത്തരം പദ്ത്ികളുമ്യി ബനചട്ട PPA -ല്
ഏരചൂടകത്ിത് പയ്ഡം കതരിൂടനവ്.  

ചചെറകിട  ജലവള്വദ്യുത്  പദ്ത്ികമ ഡംസ്തത്തിചന ഊരജ ഭദ്ത്യ്
ആകം  ക്കകത്്ചട്ം  ഒറചട്ട പകദ്യദേളുചട വികഡതത്തിനും
ജലവകഡചെത ഡൗരരകര്യം, വികത്ദ്യ ഡഞ്രം എകിവിക്ം ഏചറ െഗുണം ചചെെം. 
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ലവഭ്യത്യിലുള ഡമയ  ഡംബനിത്  ഏറകറടിലുകമ തിമിത്തം
ത്ടസ്സചൂടത്ത്ചത് പവരത്തിികകവവ (must-run renewable energy) എക
കപ്ര്യ്മയുളവയ്ണ്  ഡൗരരകര്രജജവും   (Solar  Energy),  പവകത്രജജവും
(Wind  Energy)  അക്യ ഊരജ കസ്ര്ത്സകമ .   ഇത്്  പരി രിിക്വ്ന്
ചചെറകിട  ജലവള്വദ്യുത്ിയും  ഊരജ ഡംഭരണജവും  (Energy  Storage)  കചെര
നള ഡംവിധ്തം ചക്വ് ഡ്ധിിക്കത്്ണ്.  മത്ിയ്യ അളവില് ജലവം/
ഊരജം ഡംഭരിിക്വ്ന് ഡ്ധിട്ല് ചചെറകിട ജലവള്വദ്യുത് പദ്ത്ികചള
must-run status -ല് തുടടകരവ സിത്ി ലവകകരിക്ം. ആകയ്ല്   ഊരജ
രംദത്ത്  സസിരത്  ള്കവരിിക്കത്ില് ചചെറകിട  ജലവള്വദ്യുത്
പദ്ത്ികമിക്ള പങ്ക് വളചര പധ്തചട്ടത്്ണ്.

മുകളില് പറ് വ്കളുചട ചവളിടത്തില് ചചെറകിട  ജലവള്വദ്യുത്
കമഖലവയില് കൂടത്ല് തികക്പകചര ആകരഷിിക്ക ത്രത്തില് ഇക്മ
തിലവവിലുള തയകരഖ  പരിഷരിിക്കത്ിനും  അതുടവ ി  ഊരകജ്്ജോ്പ്ദ്യത
രംദത്ത് ഡ്വയംപര്യ്്ത് ള്കവരിിക്കത്ിനും ഡരക്ര ലവക്്യമിൂടന.

2. ദ്മീരഷകം

ഈ തയ കരഖ “കകരള സ്മ ള് കഡ് പവര കപ്ളിഡി  – 2022” എക്
അറിയചൂടകതുടം  25  MW  വചര സ്പിത്  കദഷിയുള പദ്ത്ികമക്
ബ്ധകജവുമ്യിരിിക്ം.   കകരള  ഡരക്ര ഔകദ്യ്യ്ദിക  ദഡറില്
പഡിദ്ചൂട്തുക ത്്മീയത്ി മുത്ല് ഇത്് പ്ബലവ്യത്തില് വകകതുടമ്ണ്. 
 

3. ദ്യരദതം
പകൃത്ി  ഡൗരരവദ്യജവും  അക്യജവുമ്യ   രിത്  ഊരജ ഉറവിടം  എക
തിലവയില് ചചെറകിട  ജലവള്വദ്യുത്  പദ്ത്ികമ പരമ്വധി
പകയ്ജതചൂടത്തിചക്വ്  പരിസിത്ി  ഡംരക്ണം,  പ്കദ്യദിക
വികഡതം, സസിര വികഡതം  എക്മീ ലവക്്യേമ ള്കവരിിക്ക. 

4. ലവക്്യേമ 
4.1 ഡംസ്തത്തിചന ഡ്മൂഹ ിക  ഡ്മ്പത്തിക  വികഡതത്തിനും

ഒം  പ്കദ്യദിക  ഊരജ ആവദ്യേമ തിറകവറകത്ിനും
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പരിസിത്ിക്  കക്ട്ടം  ത്ട്ട്ത്ത  ചചെറകിട  ജലവള്വദ്യുത്
പദ്ത്ികമ ദത്ദത്ിയില് തടിലവ്ിക്ക.

4.2 ചചെറകിട  ജലവള്വദ്യുത്  പദ്ത്ികമ തടിലവ്ിക്കത്ിനും  ഈ
രംദത്ത്  കൂടത്ല് തികക്പം  ഉറ്ിക്കത്ിനും  ഡര
ക്ര/ഡ്വക്ര്യ/മറിത്ര  വിഭ്ദേളുചട ഡ കരണത്തിനുള
അനുകലവ അന്ര്മീക്ം സൃഷിിക്ക.

4.3 15-ആം  പദ്ത്ി  ക്ലവയളവിനുളില് ഡ്വത്്രണ ഊരജ ഉല്
്ദ്യകര (IPPs), ക്യ്പ്റിവ് ഉപകയ്ദ ഊരജ ഉല്്ദ്യകര (CPPs),
ത്കര്ദ  ഡ്വയംഭരണ  സ്പതേമ (LSGs),  ഡ കരണ
സ്പതേമ,  ചപ്തുടകമഖലവ്  സ്പതേമ,  മരടന്   പവര
കപ്ഡുകഡഴ്സ്  (MPP)  മുത്ലവ്യവകചട പങ്ക്ളിത്തകത്ത്ചട
ചചെറകിട  ജലവള്വദ്യുത്  പദ്ത്ികളില് തിനള ഊരജ ഉല്
്ദ്യതം  തിലവവിലുള 260  MW-ല് തിനം  500  MW  ആയി  വര
ധിിിക്ക.

4.4 കടിചവളം,  ജലവകഡചെതം,  വികത്ദ്യ  ഡഞ്രം,  മത്സ്യകൃഷി
തുടടേിയ  കമഖലവകളുചട വികഡതം  മൂഹലവം  പദ്ത്ി  പകദ്യദത്തിചന
ഡമഗ്ര പുകര്ദത്ി.

4.5 ഡംസ്തത്ത്  ഊരജ ഭദ്ത്  ഉറ്വക്തുവ്നും
ഉപകഭ്ക്കമക്  മിത്മ്യ  തിരകില് ള്വദ്യുത്ി
എത്തിിക്വ്നും ക ിയുക. 

5. പങ്ക്ളിത്ത സ്പതേമ
കകരള ഡംസ്ത ള്വദ്യുത്ി കബ്രഡ്  (KSEBL), എതരജി മ്കതചെന്
ചഡനര (EMC),  സ്മ ള് കഡ് കപ്കമ്ഷന് ചഡല് (SHP cell  in
EMC)  രൂപ്മീകരിിക്ക ചടക്ികല് കമിറി ,  ജലവവിഭവ  വക്,  വതം  -
വത്യജ്മീവി  വക്,  റവതു വക് ,  ത്കര്ദഡ്വയംഭരണ  വക്,  മറ
ബനട്ട വക്കമ ,  ചപ്ജക്  ഡവലവരമ്ര,  ഡംരംഭകര
എകിവര്യിരിിക്ം പങ്ക്ളിത്ത സ്പതേമ.

6. സ്മ ള് കഡ് കപ്കമ്ഷന് ചഡല് (SHP cell)
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ഡംസ്ത  ഊരജ വക്  ചഡക്രട്ടറിയുചട കതരി്ള
തിയ്രണണത്തില് EMC -ല് പവരത്തിിക്ക SHP cell  ആയിരിിക്ം ഈ
തയം  സദമമ്യി   തടില് വക്തുകത്ിനുള തടപടികമ
ഡ്വ്മീകരിിക്കത്്.  തിചിത്  ക്ലവയളവിനുളില് പദ്ത്ി  ലവക് ഷ്യം
ള്കവരിിക്കത്ിത്യി   കകരളത്തിചലവ ചചെറകിട  ജലവള്വദ്യുത്
പദ്ത്ികളുചട ഡ്ധ്യത്ചയ പറിയുള അടിസ്ത  വിവരേമ ,
വികഡത മ്തകകമ എകിവ  SHP cell  ത്യ്യ്റ്ിക്കത്്ണ്.  KSEBL,
മറ വക്കമ എകിവര ഇത്ിത്വദ്യമ്യ വിവരേമ SHP  cell-ത്
ള്കമ്റകത്്യിരിിക്ം.  അനുമത്ി തല്കക പദ്ത്ികളുചട തടത്തി്
പുകര്ദത്ി  വിവിധ  ഘടട്ടേളില് വിലവയിക്തുകതുടം  തിചിത്
ക്ലവയളവിനുളില് പൂരത്ത്മീകരിിക്കത്ിനുള   SHP  cell    തടപടികമ  
ഡ്വ്മീകരിിക്കതുടമ്ണ്.   SHP  cell-  നു ആവദ്യമ്യ  ഡ്കങ്കത്ിക
ഡ ്യം ലവഭ്യമ്ിക്കത്ിത്  EMC  ഡയറക്ടറചട കതതത്്വത്തിലും  ഊര
ജവക്  ചഡക്രട്ടറിയുചട തിയ്രണണത്തിലും ഒക വിദ്യ് കമിറി
രൂപ്മീകരിിക്കത്്ണ്.  ഈ കമിറിയില് പങ്ക്ളിത്ത സ്പതേളുചട
പത്ിതിധികമ,  ഡിസം  മ്നുുഫാക്്റകറഴ്സ്,  ഡ്കങ്കത്ിക  വിദ്യ്ര
എകിവര അംദേമ ആയിരിിക്ം .  ത്്ച  പറയുക ചമത്ലവകമ തിര
വ്വ ിിക്കത്ിനുള അടിസ്ത  ഡൗരരകര്യേളും  ആവദ്യമ്യ   തിര
വ്വ ണ ഉകദ്യ്യ്ദസചരയും SHP cell-ല് ഏരചൂട്തുകത്്ണ്.
ചമത്ലവകമ:-
6.1 ഡംസ്തത്ത്   ചചെറകിട  ജലവള്വദ്യുത്  പദ്ത്ികളുചട

വികഡതത്തിത്യുള കത്ഡല് ഓുഫാക്്മീഡ് എക തിലവയിലുള  ഒക
സിരം ഡംവിധ്തമ്യി പവൃതത്തിിക്ക.

6.2 LSGs, IPPs, CPPs തുടടേിയവരിക്ള ചപ്ജ്റ്കമ കചവ്തുകയും
ആവദ്യമ്യ  അനുമത്ി  ഡരക്രില് തിനം  ലവഭ്യമ്ിക്കയും
ചചെെക. 

6.3 SHP കപ്ളിഡി തടിലവ്ിക്കത്ിത്വദ്യമ്യ മ്ര്ഗതിരകര്ദേമ
ത്യ്യ്റ്ിക്കയും  ഇത്ിനു ഊരജവക്  ചഡക്രട്ടറിയുചട
അംദ്മീക്രം ലവഭ്യമ്ിക്കയും ചചെെക.
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6.4 ചചെറകിട  ജലവള്വദ്യുത്  പദ്ത്ികമിക്ള Techno  Economic
Feasibility  Report  (TEFR)  ത്യ്യ്റ്ിക്ക.  ആവദ്യചമങ്കില് ഇത്ിനു
വിദ്യ് ഏജന്ഡികളുചട ഡ ്യം കത്ൂടക.

6.5 ഡംരംഭകര ഡമരിിക്ക പദ്ത്ി  റിക്ര്കമ
പരികദ്ധിിക്കത്ിനും  രൂപകല്ത,  ഡ്കങ്കത്ിക  ഘടടകേമ
എകിവ ഡംബനിട ഉപകദ്യദം തല്കകത്ിത്യി  വിദ്യ് എന്
ജിത്മീയരമ്ര അടങ്ങുക ഒക ചടക്ികല്  കമിറി രൂപ്മീകരിിക്ക.

6.6 പദ്ത്ികളുചട അനുമത്ി ,  ചടന്വര എകിവക്യി  ആവദ്യമ്യ
തിര്കക്പ  ഡ്ക്്യപരം,  ത്ത്്വത്തിലുള അംദ്മീക്രം  എകിവ
അത്തുട വക്കളില് തിനം കതടിചയൂടിക്ക.

6.7 ഡ്ധ്യത്   കടിയ  പദ്ത്ികളുചട തടത്തിിനുള ചടന്വര
തടപടികമ ആരംഭിിക്കതുടം മറമുള അനുമത്ി ലവഭിിക്കത്ിനുള
ശുപ്രദ ഡരക്രിത് തല്കക.

6.8 പദ്ത്ികളുചട വിജയകരമ്യ തടത്തി് ഉറ്ിക്ക ഡ്കങ്കത്ിക
വിവരേളും മറം ഡരക്രിത് തല്കക.

6.9 പദ്ത്ി  തടത്തി്  വിവിധ  ഘടട്ടേളില് വിലവയിക്തുകത്ിനുള
പകത്്യക  മ്ര്ഗതിരകര്ദേമ ത്യ്യ്റ്ിക്കയും  ഇത്ിന് പക്രം
ത്യ്യ്റ്ിക്ക റിക്രട്ട് ഡരക്രിത് ഡമരിിക്കയും ചചെെക.

6.10 പദ്ത്ി  തടത്തിിനുള മ്ര്ഗതിരകര്ദേമ ,  ഡംരംഭകചര
ത്ിരച്ൂടിക്കത്ിനുള തടപടി  ക്രമേമ,  ചടന്വര കരഖകമ,
ചടന്വര വിലവയികത്തല് ,  അനുമത്ി  തല്കല്,
തടത്തി്/ക്ലവ്വധി/പവര പരചചെയ്ഡ് മുത്ലവ്യവ ഡംബനിട
കര്റകമ ത്യ്യ്റ്കല് എകിവ  പങ്ക്ളിത്ത സ്പതേളുചട
ഡ കരണകത്ത്ചട SHP cell ചചെെകത്്ണ് .

6.11 ഏകജ്ലവക  ഡംവിധ്തം  വ ി  പദ്ത്ിയ്  ആവദ്യമ്യ
അനുമത്ികമ വിവിധ വക്കളില് തിനം കവദത്തില് അനുമത്ി
ലവഭിിക്കത്ിനുള തടപടികമ ഡ്വ്മീകരിിക്കത്്ണ്.
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6.12 മുകളില് പകത്്യകമ്യി  പറ്ി്ളത്്  കട്ചത് കകരള  സ്മ

ള് കഡ്  പവര കപ്ളിഡി  – 2022  ല് പറയുക എല്
ചമത്ലവകളും SHP cell തിരവ്വ ിിക്കത്്ണ്.

7. പ്കയ്ദിക മ്ര്ഗേമ.
7.1 പദ്ത്ി  സദമമ്യും  കവദത്തിലും  തടിലവ്ിക്കത്ിനും  വിവിധ

വിഭ്ദത്തിലുള ഡംരംഭകചര ഉമചൂട്തുകത്ിനുമ്യി
പദ്ത്ിയുചട സ്പിത്  കദഷിയുചട അടിസ്തത്തില് 4
വിഭ്ദേള്യി  കണക്ിക്കത്്ണ്.  ഓകര്  വിഭ്ദത്തിനും
പകത്്യക  മ്ര്ഗതിരകര്ദേമ ഊരജ വകിചന
അനുമത്ികയ്ചട ത്യ്യറ്ിക്കതുടമ്ണ്.
7.1.1 10 kW വചര കദഷിയുളവ (ഗ്രൂ് -A Pico Hydro)
7.1.2 10 kW നു മുകളില് 100 kW വചര (ഗ്രൂ്  - B Micro Hydro)
7.1.3 100 kW നു മുകളില് 2 MW വചര (ഗ്രൂ് -C Mini Hydro)
7.1.4 2 MW നു മുകളില് 25 MW വചര (ഗ്രൂ് -D Small Hydro)

7.2 പദ്ത്ികളുചട അനുമത്ി 
7.2.1    ചക.  എഡ്  .  ഇ  .  ബി  .  എല്  കചവത്തിയി്ള പദ്ത്ികളും  

ഡംസ്ത  ഡരക്ര ഡ്വക്ര്യ തികക്പരക്യി
മ്റിവടിട്ടില്ത്തതുടം  തിലവവിലുള എല്    dam-toe  
ചപ്ജക് കളും തിചിത് കത്്ത്ില് ജലവം പുറകത്തക് ഒുഴുിക്ക
തിലവവിലുള ജലവള്വദ്യുത്  പദ്ത്ികളുചട
റിഡരകവ്യറകളിലും    ജലവകഡചെത  കപ്ജക്ടിചന റിഡര
കവ്യറകളിലും  തടിലവ്ക്ജവുക ചചെറകിട  ജലവള്വദ്യുത്
പദ്ത്ികമ   ചക  .  എഡ്  .  ഇ  .  ബി  .  എലി  നും  ,    അത്്ത്്  ഡരക്ര  
ഏജന്ഡിക്യി    മ്റി വടിരിിക്ന  .  

7.2.2  മുകളിലവചത്ത ഖനികയില് പറ് പക്രം

ചക.എഡ്.ഇ.ബി.എല്  ത്യി  മ്റി  വടിട്ടില്ത്തതുടം  EMC  –
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SHP  cell,  ചക.എഡ്.ഇ.ബി.എല്,  അചതരട്ട്  എക്മീ
സ്പതേമ കചവത്തിയി്ളതുടമ്യ  ചപ്ജടകമ
ഡ്വക്ര്യ ഡംരംഭകര മുകഖത IPP/CPP  വ്യവസയില് മത്സര
ചടന്വര പക്രം  Build  Own  Operate  &  Transfer  (BOOT)
അടിസ്തത്തില് തടിലവ്ിക്കത്ിത്യി മ്റിവടിരിിക്ന.

7.2.3  SHP  cell-ചന ശുപ്രദ  പക്രം  ത്കര്ദഡ്വയംഭരണ
സ്പതേമക്  മത്സര്ധിഠിതിത്മല്ചത്
വിഷയ്ധിഠിതിത്മ്യി  ചപ്ജക്  തുടടങ്ങുകത്ിനുള അനുമത്ി
ഡരക്ര തല്കകത്്ണ് .  ത്കര്ദഡ്വയംഭരണ
സ്പതത്തിന ധതസിത്ി ,  ജില-കബ്ല്ക് -ഗ്ര്മ
പഞ്യ്തുകളുചട ഏക്മീകൃത് ത്്മീകമ്തം, ത്കര്ദഡ്വയംഭരണ
വകിതചന അനുമത്ി  എകിവയുചട
അടിസ്തത്തിലവ്യിരിിക്ം  ഡരക്ര  ത്്മീകമ്തം
ള്കചക്ള്ക.

7.2.4  SHP  cell  തിചയിിക്ക മ്തദ്യഡത്തിചനയും  ശുപ്ര
ദയുചടയും  അടിസ്തത്തില് ആയിരിിക്ം  ചപ്ജക്  IPP
അചലങ്കില് CPP എക് ഡരക്ര തിചയിിക്ക.

7.2.5  ഡ്വക്ര്യ വ്യകികമ/സ്പതേമ അവരവകചട ഡ്വന്ം
സലവത്ത്  ചചെറകിട  ജലവ  ള്വദ്യുത്  പദ്ത്ി
ആരംഭിിക്കത്ിനുള അനുവ്ദ്യം SHP cell ത്യ്യ്റ്ിക്ക മ്ര
്ഗതിരകര്ദേമ പക്രജവും  തിചിത്  തുടക  upfront  premium
ഈട്കിചക്വ്  പ്ത്  വ്യകികമ/സ്പതേമക്
ത്ചക തല്കകത്്ണ്.

 
7.3 ചപ്ജക്  അനുമത്ിിക്ള വിവിധ  ര്മീത്ികമ .

SHP Cell  ചചെറകിട ജലവള്വദ്യുത് പദ്ത്ികളുചട അനുമത്ി ത്്ച 
സൂചെിിടി്ള  4  ര്മീത്ിയിലവ്കം  SHP  Cell  തല്കകത്്.  ഓകര്
അനുമത്ിിക്ം കവവിയുള ആവദ്യമ്യ മ്ര്ഗതിരകര്ദം ഊരജ
വക്  ചഡക്രട്ടറിയുചട അനുമത്ികയ്ൂടകടി  SHP  Cell  ത്യ്റ്കി
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പഡിദ്്മീകരിിക്കത്്ണ്.

7.3.1 ഡരക്രിചന തിലവവിലുള ചടന്വര തടപടി പക്രം.
7.3.2 ചടന്വര തടപടി  കട്ചത് ത്കര്ദഡ്വയംഭരണ

സ്പതേമ കചവ്തുക കപ്ജടിക്ള അനുമത്ി  തല്
കല്.

7.3.3 ഡ്വക്ര്യ വ്യകികളുചടയും   സ്പതേളുചടയും  ഡ്വന്ം
സലവ്തുള  ചപ്ജ്റ്കമ.

7.3.3.1 ഡ്വക്ര്യ വ്യകികളും  സ്പതേളും  കചവ്തുക
ചപ്ജ്റ്കമ.

7.3.3.2ഡ കരണ  ഡംഘടേമ/ഡ കരണ  സ്പതേമ
കചവ്തുക ചപ്ജ്റ്കമ.

7.3.3.3ഡരക്ര വക്കമ /ചപ്തുടകമഖലവ്സ്പതേമ
കചവ്തുക ചപ്ജ്റ്കമ.

7.3.4 ഡരക്ര ത്്മീകമ്തപക്രം  കതരിട്ട്  അനുവ്ദ്യം  തല്കക
ചപ്ജ്റ്കമ 

7.3.4.1 തികക്പക ഡംദമം മുകഖത.
7.3.4.2മ്രണിഡഭ് ത്്മീകമ്തം അനുഡരിട.്
7.3.4.3വിവിധ ഡരക്ര ഏജന്ഡികളുചട പങ്ക്ളിത്തം മുകഖത

7.4 അനുമത്ി ക്ലവയളവിചന ഡ്ധുത്.
ഡംരംഭകര അവരവകചട തിരദ്യിൃഷ  ചപ്ജക്  പകദ്യദം വത്യയദ
ഡകങ്കത്േമ, ത്ഷണല് പ്രക് , പരിസിത്ി ഡംരക്ണ കമഖലവ
എകിവയില് ഉമചൂടകിചലനം KSEBL, മറ ഡരക്ര/ ഡ്വക്ര്യ
ഡംരംഭകര എകിവകചട  തിലവവിലുളകത്്  തിര
കര്ദികചട്ടി്ളകത്്  ആയ  പദ്ത്ി  പകദ്യദത്തില് ഉമ
ചൂടകകത്് അചലന ഉറ് വകകത്തവത്്ണ്. 
മുന്പ്  സൂചെിിട ക്ര്യേളില് ഒ ിചക 7.3.2,  7.3.3,  7.3.4  എക്മീ
വിഭ്ദേമക്  ചപ്ജക്  ആരംഭിിക്കത്ിനുള അനുമത്ി
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ക്ലവയളവ്  അനുമത്ി ഉത്തരവ് ത്്മീയത്ി മുത്ല് 3 വരഷമ്യിരിിക്ം.
പ്ത്  ക്ലവയളവിനുളില് ചപ്ജക്  തടിലവ്ിക്കത്ില്
യ്ചത്്ക പുകര്ദത്ിയും  ഉവ്യിട്ടില എങ്കില് അനുമത്ി
ഡ്വ്ഭ്വികമ്യിത്ചക റര്് ചചെയ്യചൂടകത്്ണ്.
എകികക്ലും,  ചപ്ജക്  തടിലവ്ക്ത്ികകത്ിത്
ത്മീത്്മീകരിക്ജവുക  ക്രണേമ ഉചവങ്കില് അവ  SHP  cell
വിലവയിക്തുകതുടം  ക്ലവയളവ്  ത്മീ്കത്ിനുള  ശുപ്രദ  ഡര
ക്രിത്  ഡമരിിക്കതുടമ്ണ്.   പരമ്വധി  1  വരഷകത്തക്  കടി
ആയിരിിക്ം ഇത്തരത്തില്  ക്ലവ്വധി ത്മീട്ടി  തല്കക.  അനുമത്ി
ലവഭിട ചപ്ജ്റ്കമ  മത്ിയ്യ  ക്രണേമ ഇല്ചത്
തികഷധിിക്വ്കത്  ത്്മഡിിിക്വ്കത്  പ്ൂടളത്ല.
ഇത്തരത്തിലുള ത്ടസ്സേമ കതരിട്ട്ല് വിവരം  SHP  cell  -ചത
അറിയികകവതുടം പ്േമ പ്ത് വക്കളുമ്യി പരസര ചെര
ടയിലൂചട പരി രികചകടവതുടമ്ണ്. 

7.5 ചപ്ജകിത്  അനുമത്ി  ലവഭിിക്കത്ിനു മത്ിയ്യ  ക്രണേമ
ഇല്ചത് വിവിധ  വക്കളില് തിനം  ത്്മഡം  കതരിട്ട്ല് ഡര
ക്ര പുറചൂടവിിക്ക മ്ര്ഗകരഖകമ പക്രം  ചപ്ജകിത്
അനുമത്ി ലവഭിടത്്യി കണക്ിക്കത്്ണ്. 

7.6 ത്കര്ദഡ്വയംഭരണ  സ്പതേമ,  ചപ്തുട കമഖലവ്
സ്പതേമ തുടടേിയ ഡരക്ര സ്പതേമ  ഏചറൂടിക്ക
ചപ്ജ്റ്കളുചട  ഡിവില് വരിക്കമ ഡരക്ര അക്രഡിറ്
ചചെയ്തി്ള ഏജന്ഡികമ മുകഖത തടത്ത്ജവുകത്്ണ്.

7.7 ചപ്ജക്  തടത്തിിത്യി  കവവി  വകക സലവത്തിചന 75%
അചലങ്കില് അത്ില് കൂടത്കലവ്  വ്േിയി്ള ഡംരംഭകരക്
കദഷിിക്ക സലവം  land  acquisition  act  പക്രം  ഏചറൂട്തു
തല്കുകത്ിനുള ഡ ്യം ഡരക്ര ചചെെകത്്ണ്.

7.8 IPPs മുകഖത തടിലവ്ിക്ക ചചെറകിട ജലവള്വദ്യുത്ി പദ്ത്ികമക്
ഡരക്ര തല്കക കപ്ത്സ് തം എക തിലവയില് 2 MW  വചര
സ്പിത്  കദഷിയുള ചപ്ജ്റ്കളില് തിനം  ഉല്്ദ്യിിിക്ക
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ള്വദ്യുത്ി  KSERC  തിചയിടി്ള generic  tariff  പക്രം  KSEBL
വ്ങ്ങുകത്്ണ്

8. ചപ്ജക്  അകലവ്ട്ട്ചമനിനുള ചടന്വര തടപടി ക്രമേമ.
8.1 അകലവ്ട്ട്ചമന്  തടപടികമ രവ്  ഘടട്ടമ്യിട്ട്യിരിിക്ം

തടിലവ്ിക്കത്്.   ചടന്വറില് പചങ്കൂടിക്കത്തിനുള കയ്ദ്യത്
കതൂടകത്ിത്യി   ആദ്യ്യ ഘടട്ടത്തില് Request for Qualification (RFQ)
ഡമരികകവത്്ണ്.   Pre-  Qualification  criteria  അനുഡരിച്ചുള
ഡ്കങ്കത്ിക  മികജവും  ഡ്മ്പത്തിക  കദഷിയും  ഉളവചര മ്രകമ
രവ്ം ഘടട്ടമ്യ commercial evaluation ത് പരിദണിിക്കയുു.

8.2 ഒക്ം ഘടട്ടത്തില് കയ്ദ്യത് കതടിയവര  ചപ്ജക്  കപ്ക്ഡലും
ബിഡം  ഡമരികകവത്്ണ്.  ഓകര്  കപ്ചജകിനും  അത്ിചന
സ്പിത്കദഷിയുചട അടിസ്തത്തില് ഒക MW  -നു തല്
ക്ജവുക പരമ്വധി പ്മീമിയം (premium/MW) അചലങ്കില്  അകലവ്ട്ട്
ചചെെക ചപ്ജക് ല് തിനം വില്ിക്ക  ള്വദ്യുത്ിയുചട തിരക്
(tariff for sale of power) ആണ് ചടവറില് ക്ണികകവത്്.  

8.3 പ്മീമിയം തുടകയുചട (upfront premium) അടിസ്തത്തില് ചപ്ജക് 
അകലവ്ട്ട്  ചചെെക ചടവറില് ,  ചമദ്വ്ട്ടിത്  അടിസ്ത
തുടകയ്യി  തിചയിടി്ളത്ില് (threshold  premium/MW)  എര
കൂടത്ല് തല്കം  എകത്്ണ്  ചടവറില് ക്ണികകവത്് .
ഇതുടമ്യി ബനചട്ട പകത്്യക  മ്ര്ഗതിരകര്ദം ഊരജ വക്
ചഡക്രട്ടറിയുചട അനുമത്ികയ്ട്  കടി  SHP  Cell  ത്യ്റ്കി
പഡിദ്്മീകരിിക്കത്്ണ്.

8.4 ള്വദ്യുത്ിയുചട തിരകിചന  അടിസ്തത്തില് ചപ്ജക്  അകലവ്ട്ട്  
ചചെെക ചടവറില്  ,    ഗ്രിഡ്  മുകഖത  വില്ിക്ക ള്വദ്യുത്ിയുചട  
തിരക്ണ്  ചടവറില് ക്ണികകവത്്  അത്ികത്ചട്ം
അടിസ്ത പ്മീമിയം തുടക ചമദ്വ്ട്ടിത്    (threshold premium/MW)  
SHP  Cell    അടയ് കകവതുടമ്ണ്  .   ഇതുടമ്യി  ബനചട്ട പകത്്യക
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മ്ര്ഗതിരകര്ദം  ഊരജ വക്  ചഡക്രട്ടറിയുചട
അനുമത്ികയ്ൂടകടി SHP Cell ത്യ്യ്റ്കി പഡിദ്്മീകരിിക്കത്്ണ്.

8.5 പദ്ത്ിയുചട DPR  ത്യ്യ്റ്കല്,  ചടവര തടപടികമിക്ള
ചചെലവജവുകമ,  മറ്  ഭരണപരമ്യി  കവവിവകക ചചെലവജവുകമ
എകിവ അത്തുട ചപ്ജക്ടിചന ചടവര ുഫാക്്മീഡ്  ഇതത്തില് SHP Cell
ഈട്ിക്കത്്ണ്.

8.6 മുകളില് പറ് പക്രമുള ചടവറകമ മുകഖത  അകലവ്ട്ട്
ചചെെക ചപ്ജക്  റര്്  ചചെയ്യചൂടക പക്ം  ഈ ചപ്ജ്റ്കമ
പിക്മീട് ക്യ്പ്റിവ് ഉപകയ്ദ ഊരജ ഉല്്ദ്യകര (CPPs), മരടന്
പവര കപ്ഡുകഡഴ്സ്  (MPPs)  എകിവരക്യി  പ്മീമിയം  തുടകയുചട
അടിസ്തത്തില്  (തിബനത  8.3)  പുത്ിയത്്യി  ചടവര
ചചെെകത്്ണ് .

8.7 ചചെറകിട ജലവള്വദ്യുത്ി പദ്ത്ികളുചട തിരമ്ണ ചെിലവവ് കറയ്ക
ത്രത്തിലുള തിരമ്ണ  ര്മീത്ികമ ,  രൂപകല്ത,  ക്ലസര
അടിസ്തത്തിലുള ള്ഡറകമ കചവത്തല് ,  ഇലവകക്ട്-
ചമക്തികല് ഘടടകേളുചട standardization  കട്ചത്
പദ്ത്ിയില് തിനം  പരമ്വധി  ള്വദ്യുത്ി  ഉല്്ദ്യതം
ഡ്ധ്യമ്ിക്ക  എകിവചയ്ചകയുള ഡ്കങ്കത്ിക  ഡ ്യം
ഡംരംഭകരക് SHP cell മുകഖത ഡരക്ര ചചെെ ചക്ൂടിക്കത്്ണ്.
കകന്ദ്ര അക്യ ഊരജ മ്രണ്ലവയം ,  ഐ ഐ ടി  റരകിയുചട
ള് കഡ്  എതരജി  വിഭ്ദം   ,  മറ്  ഡ്കങ്കത്ിക  വി്ര
മുത്ലവ്യവകചട ഡ ്യം ഇത്ിത്യി പകയ്ജതചൂടതുടകത്്ണ്.

8.8 വ്ണിജ്യ അടിസ്തത്തില് ഉല്്ദ്യതം  ആരംഭിിക്വ്ന്

ത്്മീകമ്തിട  ത്്മീയത്ി  (Commercial  Operation  Date  – COD)
അചലങ്കില് യന്രതത്തില് ള്വൈദുതത്ി ഉല്്ദ്യതം ആരംഭിിക്ക
ത്്മീയത്ി  ഇത്ില് ഏത്്കണ്  ആദ്യ്യം  അക്   മുത്ല് 35  വര
ഷമ്യിരിിക്ം ചപ്ജക്  ക്ലവയളവ് (BOOT period)

9. മ്ര്ഗതിരകര്ദേളും ഡ്കങ്കത്ിക വിവരേളും.
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9.1 ചചെറകിട  ജലവള്വദ്യുത്ി  തിലവയേളുചട പവരത്തതം
കറമറത്്ിക്കത്ിത്യി  ഡിവില് കജ്ലവികമ ,  ഇലവകക്ട്-
ചമക്തികല് കജ്ലവികമ ,  സരക് എകിവയില് പ്ലവികകവ
മ്തദ്യഡേമ,  ഉപകയ്ദിിക്ക ചമഷിതറികമ, ഉപകരണേമ
എകിവയുചട ചസഡിുഫാക്ികകഷന്, െഗുണതിലവവ്രം ഇവചയചയല്ം
കറിച്ചുള വിദദ്യമ്യ രൂപകരഖയും മ്ര്ഗതിരകര്ദേളും  SHP cell
ത്യ്യ്റ്ിക്കത്്ണ്.

9.2 ചചെറകിട  ജലവള്വദ്യുത്ി  തിലവയേളില് തിനള ള്വദ്യുത്ി  ഉല്
്ദ്യതം ഏറജവും ചമടചട്ടത്്കക ത്രത്തില് തിലവയത്തിചന തിര
മ്ണജവുമ്യി  ബനചട്ട എന്ജിത്മീയറിംദ്  ഡരകവ്വ ,  പരമ്വധി
കദഷി കണക്ിക്ക വിധം, TEFR ത്യ്യ്റ്കല്  എകിവചയല്ം
കമ്ജോറ്  മ്ര്ഗതിരകര്ദേളില് പത്ിപ്ദ്യിിക്കത്്ണ്.

9.3 SHP  Cell  തവ്മീത  ഡ്കങ്കത്ിക  വിദ്യ്യകചള കപ്ത്സ് ിിിക്ന .
അത്ിത്യി ഡരക്ര അംദ്മീകരിട പദ്ത്ിയുചട TEFRല് തിനം
മ്റി  ക്ര്യക്മത്  കടിയതുടം  സരക്യില് വി്വ്മീ ്ടകമ
ഇല്ത്തതുടമ്യ  തവ്മീതമ്യ ഡ്കങ്കത്ിക വിദ്യ്യകമ ഡംരഭകരക്
അവലവംബിക്ജവുകത്്ണ്.  ഈ മ്റേമ ഡംരംഭകചന ഡ്വന്ം
ചചെലവവിലും ഉത്തരവ്ദ്യിത്തത്തിലുമ്യിരികണം  തടകത്തവത്്.

10. അനുമത്ികളും ഡ്കങ്കത്ിക വിവരേളും
10.1 ഡംരംഭകര/ചഡവലവപര ഡമരിിക്ക ചപ്ജക്  ചപ്ക്ഡല്

ഡ്കങ്കത്ിക  കമിറി  വിദദ്യമ്യി  പരികദ്ധിിക്കതുടം  ചപ്ജക് 
രൂപകല്ത,  മറ് ഡ്കങ്കത്ിക വിവരേമ എകിവയുചട ഡ്ധുത്
വിലവയികത്തി  റിക്രട്ട് തല്കകതുടമ്ണ്.  ഇത്് പക്രം SHP cell
ചപ്ജക് ത് ഡ്കങ്കത്ിക അനുമത്ി തല്കകത്്ണ്.

10.2 ഡ്കങ്കത്ിക  അനുമത്ി  ലവഭിട്  30  ദ്യിവഡത്തിനുളില്
ഡംരംഭകര/ചഡവലവപര ബനചപട്ട വക്കളില് (LSGD/ KSEBL/
Revenue/  Irrigation/  Electrical  Inspectorate/  Fire  &  Rescue/  PCB
etc.)   തിനള അനുമത്ിക്യി  ഇത്ിത്യി  രൂപ്മീകരിടി്ള
ഏകജ്ലവക  ഡംവിധ്തത്തില് അകപക് ഡമരികകവത്്ണ് .
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ഇകത്്ചട്ം  ചപ്ജകിത്   കിട്ടിയി്ള ത്ത്്വത്തിലുള
അംദ്മീക്രജവും  തിര്കക്പ  പരജവും  ഡമരികകവത്്ണ്.
ഇത്ികന്മേലുള അനുമത്ി  6  മ്ഡത്തിനുളില് തല്കകവത്്ണ് .
ഇത്ിത്വദ്യമ്യ തുടടരതടപടി SHP cell ഡ്വ്മീകരിിക്കത്്ണ്.

10.3 ചപ്ജക്  തടത്തിിനുള അനുമത്ി ത്്ച  പറയുക വക്കളില്
തിനം ലവഭികകവതുടവ്.
(a) ചപ്ജക്  സിത്ി  ചചെെക ത്കര്ദഡ്വയംഭരണ

സ്പതത്തിചന അനുമത്ി 
(b)ഡരക്ര ഭൂമി ഉമചട്ടി്ചവങ്കില് റവത്യൂ വകിചന അനുമത്ി.
(c) വത ഭൂമി ഉമചട്ടി്ചവങ്കില് വതം വകിചന അനുമത്ി
(d) ജലവ വിഭവ വകിചന തിര്കക്പ പരം

10.4 വതം വകിചന അനുമത്ി അവദ്യമുള ഡ് ചെര്യത്തില് വതം -

പരിസിത്ി  മ്രണ്ലവയത്തിചന “PARIVESH” എക കപ്രട്ടല് വ ി
വതഡംരക്ണ  തിയമം  1980  പക്രമുള അനുമത്ി
ലവഭികകവതുടവ്.

10.5 ഡരക്ര ഭൂമിയില് ആണ് തിരര്ിൃഷ  ചപ്ജക്  എങ്കില് ചപ്ജക് 
ക്ലവയളവികലവക്  (ചപ്ജകിചന തിരമ്ണ  ക്ലവയളവ്  ഉമ
ചചട)  ക്ലവ് ക്ലവേളില് ഡരക്ര തിചയിിക്ക ള്ലവഡന്
ഡ്  ുഫാക്്മീഡ്  ഡംരംഭകന്/ഡവലവചപര തല്കകവത്്ണ് .
ഇത്തരത്തിലുള അവദ്യേമക്  കകരള  ഭൂഡംരക്ണ  തിയമം
1957  പക്രമുള അനുവദ്യത്മീയമ്യ  അനുമത്ി  (permissive
sanction) അനുവദ്യിിക്കത്്ണ്.

10.6 തിരര്ിൃഷ ചപ്ജക്  സലവം  ഡ്വക്ര്യ ഭൂമി  ആചണങ്കില്
ഡംരംഭകന്/ഡവലവചപറചട ഡ്വന്ം  ചചെലവവിലും
ഉത്തരവ്ദ്യിത്തത്തിലും പ്ത് സലവം വകേവ്ത്്ണ്. ചപ്ജക് 
ക്ലവയളവിനു (BOOT period)  കദഷം  ത്ല് സലവമുമചചട ഡര
ക്രിത് ള്കമ്റം ചചെകയ്യവത്്ണ്.

10.7 സരക്്  മ്തദ്യഡേമ,  ഗ്രിഡ്  സ്ന്ഡ്രഡ്  തുടടേിയവ
പ്ലവികചൂടന എനള  പരികദ്ധതകമിക് കദഷം  ഉല്
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്ദ്യിിിക്ക  ള്വദ്യുത്ി  കസറ് ഗ്രിഡികലവക് കടത്തിവിൂടകത്ിനുള
അനുമത്ി ചെ്മീു്ഫാക് ഇലവക്ടികല് ഇന്ചസക്ടര തല്കകത്്ണ്.

10.8 ഇന്റര കണക്ന് കപ്യിന്  വചരയുള  ള്വദ്യുത്ി  പഡരണ
വിത്രണ  ഡംവിധ്തേമ കസറ്  യുട്ടിലവിറി /ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്
ള്ലവഡന്ഡി  മുകഖത  ഡംരംഭകന്/ഡവലവചപറചട ചെിലവവില്
ചചെകയ്യവത്്ണ്.

10.9  2 MW -ത് മുകളില് സ്പിത് കദഷിയുള ചപ്ജക്  സ്പിിക്ക
IPPs  മത്സര്ധിഠിതിത്  ചടവര മുകഖത  KSERC  യുചട
അനുമത്ികയ്ചട,  ചടന്ഡറില്  തിചയിടി്ള തിരക്  (tariff)
അനുഡരിച്ചുള PPA -ല് ഏരചൂടകത്ിത്യി  KSEBL-ചത കതരിട്ട്
ഡമ്മീപിക്ജവുകത്്ണ്.

10.10ഡംരംഭകന്/ഡവലവചപരക്  കൂടത്ല് ചമടം   ലവഭിിക്കത്ിത്യി
പ്മീക്  ഡമയത്ത്  ഉല്പ്ദ്യിിട്  ഗ്രിഡികലവക്  കടത്തിവിൂടക
ള്വദ്യുത്ിക്  പകത്്യക തിരക്  (two-part  tariff  with  Time-of-Day)
തിചയിിക്കത്ിത്യി KSERC-ല് അകപക് തല്ക്ജവുകത്്ണ്.

11. ഡ്മ്പത്തിക ഡ ്യജവും കപ്ത്സ് തേളും 
വിദദ്യമ്യ  എന്ജിത്മീയറിംദ്  ഡരകവ്വ,  ചപ്ജക്  റിക്രട്ട്
ത്യ്യ്റ്കല് (TEFR)  എകിവയ്  ഡരക്ര ത്ലവത്തില്
ഡബ്സിഡി/ധതഡ ്യം/ഉല്്ദ്യതം  അടിസ്തമ്കിയുള
കപ്ത്സ് ത  തുടക  (GBI)  മുത്ലവ്യവ  ലവഭ്യമ്ചണങ്കില് ഇത്്
ഡംരംഭകന്/ഡവചലവപരക്  അനുവദ്യിിക്കത്ിനുള തടപടി
ഡ്വ്മീകരിിക്കത്്ണ്. 
2 MW വചര കദഷിയുള ചചെറകിട ജലവള്വദ്യുത്ി തിലവയേളില് തിനം
ഉല്്ദ്യിിിക്ക ള്വദ്യുത്ി  KSERC  തിചയിിക്ക Generic  tariff
പക്രം  വ്ങ്ങുകത്ിനുള തിരകര്ദം  KSEBL  ത്  ഡരക്ര തല്
കകത്ിനുള തടപടി ഡ്വ്മീകരിിക്കത്്ണ്.
ള്വദ്യുത്ി ഉല്്ദ്യതത്തിനു കദഷം ജലവം വ്മീ്ം തദ്യിയികലവക് ത്ചക
ത്ിരിചക ഒുഴുിക്കത്ിത്ല് കകരള  ഇറികദഷന് &  വ്ട്ടര കണ്ഡര
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കവഷന് ആക്ട്  -  2003 (Act  23  of  2003)  പക്രമുള വ്ട്ടര ചഡഡ്
IPP കളില് ചമ്തുകത്ല.
ക്യ്പ്റ്മീവ്  ഉപകയ്ദ ഊരജ ഉല്്ദ്യകര (CPPs)  ക്  ബ്ധകമ്യ
കകരള ഡരക്ര തിബനത പക്രമുള കറ്യല്റി  എതരജി  ചെ്ര
ജികത്ചട്ം  അത്തുട utility  കമ ഈട്കി  ഡരക്രിത്  കൃത്്യമ്യി
അടകകവത്്ണ്.   കറ്യല്റി  ഈട്ിക്കത്ില് ഡരക്ര ഇളജവു
പഖ്യ്പിിക്കയ്ചണങ്കില് അത്ിനു KSERC  യുചട അനുമത്ി
വകേവത്്ണ്.
ഡംരംഭകത്/ഡവചലവപരക്  ദ്യ്മീരഘടക്ലവ  അടിസ്തത്തില് ആകര
ഷകമ്യ  പലവിദതിരകില് വ്യ ഒക രികക്ി  കര്റിചന
അടിസ്തത്തില് escrow  account  വ ി  തല്കകത്ിത്യി
ബ്ങ്കുകളുചട consortium  രൂപ്മീകരിിക്ക ക്ര്യം   ഡരക്ര
പരിദണിിക്കത്്ണ്.

12. ള്വദ്യുത്ിയുചട  തിരിക്ം വില്തിക്ള വ്യവസകളും.
ഡ്വത്്രണ ള്വദ്യുത്ി ഉല്്ദ്യകര (IPPs) ഉല്്ദ്യിിിക്ക ള്വദ്യുത്ിയും
ക്യ്പ്റിവ്  ഉപകയ്ദ ഊരജ ഉല്്ദ്യകര (CPPs)  ിക് മിടം  വകക
ള്വദ്യുത്ിയും  KSERC  തിദയിിക്ക തിരകിലും  വ്യവസയിലും
വ്ങ്ങുകത്ിനുള ആദ്യ്യചത്ത അവക്ദം KSEBL ത് ആയിരിിക്ം.
KSEBL  അചലങ്കില് അവകചട കത്മിതി  ള്വദ്യുത്ി  വ്ങ്ങുവ്ന്
ത്യ്യ്റ്ക്ത്ത പക്ം  KSERC  തിദയിിക്ക തിരകില് മറ്  വിത്രണ
ള്ലവഡന്ഡികമക് ചചെറകിട ജലവ ള്വദ്യുത്ി തിലവയേളില് തിനള
ള്വദ്യുത്ി  മുുഴുവത്കയ്  ഭ്ദികമ്കയ്  വ്േ്ജവുകത്്ണ്.
കദഷിിക്ക ള്വദ്യുത്ി  മറ്  വിത്രണ  ള്ലവഡന്ഡികമകക്  open
access  consumers  -കത് ചറെഗുകലവററി  കമ്മീഷചന ത്്മീകമ്ത പക്രം
തല്ക്ജവുകത്്ണ്.
KSERC  അത്തുട ഡമയേളില് തിചയിിക്ക പഡരണ  ചെ്രജ് ,
വ്മീലവിംദ് ചെ്രജ് ഡംരംഭകന്/ഡവചലവപറില് തിനം ഈട്ിക്കത്്ണ്.
ക്യ്പ്റ്മീവ്  ഉപകയ്ദ  ഊരജ ഉല്്ദ്യകര (CPPs)  ള്വദ്യുത്ി
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തിലവയത്തില് തിനം  അവകചട  ഉപകയ്ദിിക്കത്ിത്യി
എത്തിിക്ക ള്വദ്യുത്ിിക്ള പഡരണ -വിത്രണ  തൃഷം
കണക്ിക്കത്്   KSERC  അത്തുട ഡമയത്ത്  പുറചൂടവിിക്ക
മ്തദ്യഡം അനുസത്മ്യിരിിക്ം.
STU/Distribution Licensee യുചട തിരകര്ദ പക്രമുള   ള്വദ്യുത്ിയുചട
ചക്ൂടകല്-വ്േലുകമ കരഖചൂട്തുക മ്മീററകളും  അനുബന
ഉപകരണേളും  ഇന്റര കണക്ന് കപ്യിനില്
ഡംരംഭകന്/ഡവചലവപര സ്പികകവത്്ണ് .  എല്  മ്മീററകളും
STU/Distribution Licensee  യുചട അധ്മീതത്യില് ആയിരിിക്ം .   Meters,
CT,  PT,  സരക്്  ഉപകരണേമ  മുത്ലവ്യവയുചട
സ്പത/പരിപ്ലവത  ചചെലവജവുകളും  കട്ചത് ഇവയുചട
അറകറണികളും  മ്റിസ്പികലും    ഡംരംഭകന്/ഡവചലവപറചട
ചമത്ലവയില് തിരവ്വ ികകവത്്ണ്.  യ്ചത്്ക വികവചെതജവും കട്ചത്
open  access  പക്രം  കകരളത്തിനുളിലുള  ഏചത്്ക
സ്പതത്തിനും  ള്വദ്യുത്ി വില്ിക്വ്നുള അനുവ്ദ്യം  KSERC തല്
കകത്്ണ്.

Electricity Act 2003, Section 11  അനുഡരിട് ഓപ ആക്ഡ് പക്രം
കകരളത്തിത്  പുറ്തു ള്വദ്യുത്ി  വില്ിക്കത്ിനുള അനുമത്ി  KSERC
തല്കകത്്ണ്.  KSERC  ത്യ്യ്റ്കിയ  തിയമേമ ഓപ അക്സ്സ്
തിരണ്ണയിിക്കത്ിത് ബ്ധകമ്ണ്.

13. െഗുണതിലവവ്രജവും സരക്് ക്രമ്മീകരണേളും 
തിലവയ തിരമിത്ിയില്  തിചിത് െഗുണതിലവവ്രം പ്ലവികചട്ടി്ചവന
ഉറ് വക്തുകത്തിനുള അവക്ദം  ചടക്ികല് കമിറിയില്
തിക്ി്മ്ണ്.   തിലവയത്തിചന ള് കഡ്ളിക്  ഘടടകേളുചട
രൂപകരഖയും വിദദ്യമ്യ പി്നും മറം ചടക്ികല് കമിറിക് ഡമരിച്െ
അനുമത്ി വ്കേവത്്ണ്.   തിലവയത്തിചന രൂപകരഖ ത്യ്യ്റ്ിക്ക
സ്പതം  ള്വദ്യുത്ി  തിലവയത്തിചന സരക് ഡംബനിട ഡര
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ട്ടിുഫാക്ികറ്  ചടക്ികല് കമിറിക് /ഡരക്രിത്   തല്കകവത്്ണ്
കട്ചത് തിചിത് െഗുണതിലവവ്രം പ്ലവികചട്ടി്ചവന ക്ണിിക്ക
ഡരട്ടിുഫാക്ികറ്,  പവൃതത്തികമക്   കമല്കത്ട്ടം  വ ിിക്ക സ്പതം
ത്യ്യ്റ്കി  ഡംരംഭകചന/ഡവലവപറചട അംദ്മീക്രകത്ത്ചട തല്
കകവതുടമ്ണ് .

14. പരിസിത്ി വിഷയേളും ഡ്മൂഹ ്യ പത്ിബദ്ത്യും 
പദ്ത്ിക്  ഡ്കങ്കത്ിക  അനുമത്ി  തല്കക ഘടട്ടത്തില് ,  തിരര്ിൃഷ
പദ്ത്ി  ജലവ  വിതികയ്ദം  ഡംബനിച്ചു Kerala  Irrigation  and  water
conservation  Act,  2003 (  Act  31  of  2003)  ലവംഘടികചൂടകില എനം
പകദ്യദവ്ഡികളുചട കടിചവള ,  ജലവകഡചെത  ആവദ്യേമ
തികഷധിിക്കില എനം ഉറ് വകകത്തവത്്ണ്. 
ഉല്്ദ്യിിിക്ക ള്വദ്യുത്ി  ചക്്കപ്കകത്തിനു ആവദ്യമ്യ
ഗ്രിഡ്  ഡംവിധ്തേമ,  പകൃത്ി  വിഭവമ്യ ജലവത്തിന ുഫാക്ലവപദ്യമ്യ
വിതികയ്ദം,  തിരര്ിൃഷ പദ്ത്ി  ത്മീചര്ുഴുകിചന മുകളിലും  ത്്ച യും
ഉളകത്്  വര്ന് കപ്കകകത്്  ആയ  പദ്ത്ികളുചട തിലവതില്് 
എകിവ  കണകിചലവൂടത്ത്യിരിിക്ം  ചടക്ികല് കമിറി  പദ്ത്ിക്
ഡ്കങ്കത്ിക അനുമത്ി തല്കകത്്.
പദ്ത്ി  തടില് വകകതുടമൂഹലവമുവ്ക്ജവുക പ്രിസിക  പ്േമ
ലവകകരിിക്കത്ിത്  അംദ്മീകരികചട്ടി്ള  തടപടികമ
ള്കചക്ള്കത്ിനുള ുഫാക്വ്  പദ്ത്ി  തുടകയില്
വകയികകത്തവത്്ണ്.  പരിസിത്ി  മ്കതചെന്   പി്ന്,  പരിസിത്ി
ത്ദം ലവകകരിിക്കത്ിനുള മ്ര്ഗേമ,  വതവല്കരണം,  മണ്പ
ഡംരക്ണം,  പദ്ത്ി  പകദ്യദ്തുള കൂടംബംേളുചട പുതരധിവ്ഡ
പ്കകജ്  മുത്ലവ്യവയും   പദ്ത്ി  തുടകയില് ഉമചൂടകത്തവത്്ണ് .
പദ്ത്ി പകദ്യദത്ത് തിരമ്ണ പവരത്തതേമ തട്തുകത്ിനു പ്റ
ചപ്ട്ടികല് കപ്ലുള പവരത്തികമ മൂഹലവമുള  മണം  ചചെളിയും  മറ്
അവദിൃഷേളും  ശദ്്പൂരവ്വം  ത്മീകം  ചചെെകയും  തിരമ്രജതം
ചചെകയ്യവതുടമ്ണ്.  
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പദ്ത്ി  തടിലവ്ിക്കകത്്ചട്ം  ഡംരംഭകന്/ഡവചലവപര കക്ര
പകററ് ഡമൂഹ ്യ ഉത്തരവ്ദ്യിത്തജവും (Corporate Social Responsibility-CSR)
തിരവ്വ ികകവത്്ണ്.   പദ്ത്ി  കതരി്ം  അല്ചത്യും  ബ്ധിിക്ക
ആളുകളുചട വിദ്യ്യ്ഭ്യ്ഡം,  ആകര്ദ്യ ഡംരക്ണം,  ചത്് ില് എകിവ
ചമടചൂട്തുകത്ിത്  തിലവവിലുള ഡരക്ര /ഡരക്രിത്ര
സ്പതേമക് ഡ ്യം തല്കകത്ിനും പരിദ്മീലവത പരിപ്ടികമ
ഡംഘടടിിിക്കത്ിനും  CSR  ുഫാക്വ്  വിതികയ്ദിക്ജവുകത്്ണ്.
ഇത്തരത്തിലുള ഡ്മൂഹ ്യ ഉത്തരവ്ദ്യിത്തേമ
തടിലവ്ിക്കത്തിനുള ഡ ്യം  ചചെെകത്ിനും  പവരത്തതം
വിലവയികത്തി  ഡംരംഭകന്/ഡവചലവപരക്  ആവദ്യമ്യ  മ്ര്ഗതിര
കര്ദേമ തല്കകത്ിത്യി  പ്കദ്യദിക  വികഡത  കമിറി
രൂപ്മീകരികകവത്്ണ്. 
 

15. പദ്ത്ി വിലവയികത്തല് 
തിലവയത്തിചന ള്രമ്ഡ  പവരത്തത  റിക്രട്ട് ,  തിലവയത്തിത്
പത്്മീക്ിട പവരത്തത  ക്മത്  ള്കവരിിക്വ്ന് ക ിയുനകവ് ,
ഇചലങ്കില് തിലവയത്തിചന തടത്തിിലും  മറം  അഭിമുഖ്മീകരിിക്ക
പ്േമ മുത്ലവ്യവ ത്യ്യ്റ്കി SHP cell-ത് ഡമരികകവതുടം പ്
പരി ്രത്തിത് ആവദ്യമ്യ ഇടചപടല് SHP cell തട്തുകതുടമ്ണ്.
ഡംരംഭകന്/ഡവചലവപര തിലവയം  തവ്മീകരിിക്വ്ന്
ഉകര്ദിിക്നചവങ്കില് തവ്മീകരണം ,  ആധുതികവല്കരണം,
കദഷികട്ടല്,  തിലവയത്തിത്  അവകദഷിിക്ക പവരത്തത ക്ലവയളവ് 

കണക്കല് (Remanent Life Assessment  – RLA),  തവ്മീകരണത്തിത്
ആവദ്യമ്യ ചചെലവവ് എകിവ ഈ രംദത്ത് അംദ്മീക്രമുള എജന്
ഡി മുകഖത തടത്തി ഡരക്രില് തിനം അനുമത്ി ലവഭിിക്കത്ിത്യി
SHP cell-ത്  തല്കകവത്്ണ്.  പ്ത് ചപ്ക്ഡല് തിലവയത്തിചന
തിചയിടി്ള പവരത്തത  ക്ലവയളവ്  (BOOT  Period)
അവഡ്തിിക്കത്ിത്  ചകേിയത്്  രവ്  വരഷചമങ്കിലും  മുമ്പ്
ത്യ്യ്റ്കകവത്്ണ്.

19 | P a g e

File No.EMC/571/2022-ETB-5



ത്്മീര്തും  തിരഡിിക്വ്ന് പറ്ത്ത ക്രണേള്ല് തിലവയത്തിചന
പവരത്തതം  ഒക ഡ്മീഡപ മുുഴുവനും  അചലങ്കില് ഒക ദണ്യമ്യ
ക്ലവയളവില് തിരത്തിവകയവി  വകക ഡ് ചെര്യേളില് ഒ ിചക
തിലവയത്തിചന തിചയിടി്ള പവരത്തത ക്ലവയളവ്  (BOOT period)
ഡ്ധ്രണദത്ിയില് ത്മീട്ടി തല്കകത്ല.  ഇത്തരം ഡ് ചെര്യത്തില്
ഡംരംഭകന്/ഡവചലവപറചട അകപക്യുചട അടിസ്തത്തില് SHP
cell  വ്ത്  പരികദ്ധിട്  റിക്രട്ട്  ഉചെിത്മ്യ  ത്്മീകമ്തം
ള്കചക്ള്കത്ിത്യി ഡരക്രിത് തല്കകത്്ണ്.

16. ഡംരംഭകകചട ഡ കരണജവും പങ്ക്ളിത്തജവും 
പദ്ത്ി  പകദ്യദത്തിചന ഡമഗ്ര പുകര്ദത്ി  ഡ്ധ്യമ്കക ത്രത്തില്
കടിചവള വിത്രണം ,  ജലവകഡചെതം,  വികത്ദ്യഡഞ്രം,  മത്സ്യ കൃഷി
തുടടേി  പകദ്യദത്തിത്  അനുകയ്ജ്യമ്യ  വിവിധ  അനുബന
പദ്ത്ികമ ആസൂരണം  ചചെയ്ത്  തടിലവ്ിക്വ്ന് കപ്ളിഡി
ലവക്്യമിൂടന. ഇത്ിത്യി  തിരര്ിൃഷ ജലവള്വദ്യുത്ി പദ്ത്ിയുചട ചചെലവവ്
അധികരിക്ത്ത ത്രത്തില് വിവിധ  വക്കളുചട /ഡംരംഭകകചട
പങ്ക്ളിത്തം ഉറ് വക്തുകത്്ണ്.

17. മറ വ്യവസകമ 
കസറ്  കലവ്ഡ്  ഡസ്ട്  ചഡന്റര (SLDC)  -ചന തിരകര്ദ
പക്രമ്യികണം ള്വദ്യുത്ി തിലവയം പവരത്തിിിക്വ്ന്.  ള്വദ്യുത്ി
ശരണംഖലവയിചലവ തിയ്രണണേമക്  അനുസത്മ്യി  ള്വദ്യുത്ി
തിലവയത്തിചന പവരത്തതം  SLDC  യുചട തിരകര്ദ  പക്രം
ക്രമചൂടകത്തവകത്്  ആവദ്യചമങ്കില് തിരത്തി  വയ്കകയ്
ചചെകയ്യവത്്ണ്.   SLDC  യുചട ഇടചപടല് മൂഹലവം  ള്വൈദുതത്ിഉല്
്ദ്യതത്തില് ഡംഭവിിക്ക കറവിത്  തൃഷപരി ്രം  തല്കകത്ല .
ഡംസ്തത്തിചന  സരക്ിക്ള ഭ്മീഷണി, പകൃത്ി കക്്ഭം തുടടേിയ
അഡ്ധ്രണമ്യ ഡനരഭേളില്   ചപ്തുട ത്ല്ര്യം മുന്തിരത്തി
ഡംസ്ത  ഡരക്രിചന തിയ്രണണേളും ,  ഉത്തരജവുകളും,  തിര
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കര്ദേളും  പ്ലവിച്ചുചക്വ്യിരികണം  ള്വദ്യുത്ി  തിലവയം  പവര
ത്തിിിക്വ്ന്.   ഇത്തരം  ഘടട്ടേളില് തിലവയത്തിചന മുടകം
മൂഹലവമുവ്കക വകമ്ത തൃഷം ഡരക്ര തിക്തുകത്ല.  
HT/EHT  വിഭ്ദത്തില്ചൂടക captive consumers  അവകചട ള്വദ്യുത്
തിലവയം  മ്ഡത്തില് 15  ദ്യിവഡചമങ്കിലും  തുടടരടയ്യി  ചറെഗുകലവററി
കമ്മീഷചന അംദ്മീകൃത്  തടപടിക്രമേമ പ്ലവിച്ചുചക്വ്  പവര
ത്തിിക്കയ്ചണങ്കില് demand  charge-ല് ചറെഗുകലവററി  കമ്മീഷന്
അംദ്മീകരിടി്ള കുഫാക്്രമുലവ  പക്രമുള ഇളവ്  STU/Distribution
licensee  തല്കകത്്ണ്.  പവര കട്ട് ,  മറ്  ള്വദ്യുത്ി  തിയ്രണണേമ
തിലവവിലുളക്മ മ്ക്ിമം  ഡിമ്ന്ഡില് കറകവ് തിയ്രണണേകള്
വക്തുകയ്ചണങ്കില്    മറ്  ള്വദ്യുത്ി  ഉപകഭ്ക്കമക്
കണക്ിക്ക അചത് ത്ത്്വത്തിചന അടിസ്തത്തില്
ത്ചകയ്യിരിിക്ം   ക്യ്പ്റിവ്  ഉപകയ്ദ  ഊരജ ഉല്്ദ്യകരിക്ം
(CPPs)  അവകചട പങ്ക്ളിത്ത സ്പതേമിക്ം  യട്ടിലവിറി  ഗ്രിഡില്
തിനള   മ്ക്ിമം ഡിമ്ന്ഡ് വി ിത്ം കണക്ിക്കത്്.  റെഗുകലവററി
കമ്മീഷന് തിചയിിക്ക കുഫാക്്രമുലവ  പക്രം   ക്യ്പ്റിവ്  ഉപകയ്ദ
ഊരജ ഉല്്ദ്യകരിക്ം   (CPPs)  അവകചട പങ്ക്ളിത്ത
സ്പതേമിക്ം  അവര യട്ടിലവിറി  ഗ്രിഡികലവക്  തല്കക
ള്വദ്യുത്ിയുചട അളവിചന അടിസ്തത്തില്  കമല്
ഡ് ചെര്യത്തില് അനുവദ്യിിക്ക മ്ക്ിമം  ഡിമ്ന്ഡ്
വി ിത്കത്തക്മ കൂടത്ല് ള്വദ്യുത്ി  ഉപകയ്ദിിക്വ്ന്
അനുവദ്യിിക്കത്്ണ്.   ള്വദ്യുത്ിയുചട ലവഭ്യത്യുചടയും  മറ്
ഉപകഭ്ക്കമക്  ള്വദ്യുത്ി  അനുവദ്യിിക്കത്ില് കണക്ിക്ക
മ്തദ്യഡേളുചടയും  അടിസ്തത്തിലവ്യിരിിക്ം  ഇത്തരത്തില്
കൂടത്ല് ള്വദ്യുത്ി  അനുവദ്യിിക്കത്് .   ഇത്തരം  ഡനരഭേളില്
മ്കഡിമം  ഡിമ്ന്ഡില് യ്ചത്്ക ഇളജവും  അനുവദ്യിിക്കത്ല .
STU/ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് ള്ലവഡന്ഡിയുമ്യി  ഇത്ിത്യി  പകത്്യക
കര്റില് ക്യ്പ്റിവ്  ഉപകയ്ദ  ഊരജ ഉല്്ദ്യകര (CPPs)  ഒ്
വകയവത്്ണ്.
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18. ഡ്ം സരക്് അകത്്റിറിയുചട  പരികദ്ധത.
കമ്മീഷന് ചചെെക എല് ചപ്ജ്റ്കളുചടയും ഡ്മും അനുബന തിര
മിത്കളും ഡ്ം സരക്് അകത്്റിറി പരികദ്ധികകവതുടം  ഈ തിര
മിത്ികളുചട പവരത്തതജവും  പരിപ്ലവതജവും  വിലവയികകത്തവതുടം
സരക്യുചട ക്ര്യത്തില്  കൂടത്ല് ചമടചട്ട പവരത്തതത്തിത്യി
ആവദ്യമ്യ തിരകര്ദം തല്കകവതുടമ്ണ് . ഇത്തരത്തിലുള സരക്്
പരികദ്ധതയും  തിര്മീക്ണജവും  മറം  ത്ികച്ചും  സത്്ര്യമ്യിരികണം.
സരക്്  ക്ര്യേളില് വ്മീ ്ച്െ  ഡംഭവിക്ത്ിരിിക്വ്ന് കമ്മീഷന്
ചചെയ്ത ഡ്മുകളുചട സരക്്  ആഡിറ്  തിചിത്  ക്ലവയളജവുകളില്
തടത്തി  പവരത്തതം  വിലവയികത്തി  ആവദ്യമ്യ  ത്ികത്തല്
തടപടികമ ഡ്വ്മീകരികകവതുടമ്ണ്.

19. കപ്ചജ്റ്കളുചട അനുമത്ി റര്് ചചെയ്യലും ഏചറൂടകലും. 
ഡംരംഭകന്/ഡവചലവപര ത്തിിക് അനുവദ്യിട ചപ്ജക്  പൂര
ത്തിയ്ക്ചത് ഉകപക്ിിക്കകയ് ,  വ്യവഡ്യം   അടച്ചു പൂ്കകയ് ,
ചപ്ജകിചന അനുമത്ി   വ്യവസകമ ലവംഘടിിക്കകയ്  ചചെയ്ത്ല്
പ്ത് ചപ്ജക്  ഏചറൂടിക്വ്നും യ്ചത്്ക തൃഷപരി ്രജവും തല്
ക്ചത്യും  ബ്ധ്യത്കമ കട്ചത്യും  മചറ്ക ഏജന്ഡിക്
തല്കുവനുമുള അവക്ദം ഡരക്രിത് ഉവ്യിരിിക്കത്്ണ്.
ചപ്ജക്  തടത്തിിത്യി  അനുവദ്യിട ക്ലവയളവ്  (BOOT  period)
അവഡ്തിിക്കമ്പ്മ ചപ്ജ്റ്ം  സലവം  ഉമചചടയുള എല്
അനുബന ഘടടകേളും  പവരത്തതക്മത്കയ്ചട ഡൗരരജത്യമ്യും
യ്ചത്്ക ബ്ധ്യത്ത്കമ ഇല്ചത്യും  ഡരക്രിത്
ള്കമ്കറവത്്ണ്.
ള്കമ്റം  ചചെെക ഡമയത്ത്  ചപ്ജകില് കജ്ലവി  ചചെെക
ഉകദ്യ്യ്ദസചര തുടടരനം  കജ്ലവിയില് ഏരചൂട്തുകത്ിനുള
ബ്ധ്യത് ഡരക്രിത് ഉവ്യിരിിക്കത്ല.
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ഡംരംഭകന്/ഡവചലവപര തിലവയം  BOOT period  ത്  കദഷം  തുടടരനം
പവരത്തിിച്ചു ചക്്കപ്കവ്ന് ആഗ്ര ിിക്നചവങ്കില്
തിലവയത്തിത് അവകദഷിിക്ക പവരത്തത ക്ലവയളവ്  കണക്കല്

(Remanent Life Assessment – RLA), തുടടര പവരത്തതത്തിനുള ചചെലവവ്
എകിവ ഈ രംദത്ത് അംദ്മീക്രമുള എജന്ഡി മുകഖത തടത്തി ഡര
ക്രില് തിനം  അനുമത്ി  ലവഭിിക്കത്ിത്യി   SHP  cell-ത്  തല്
കകവത്്ണ്.  പ്ത് ചപ്ക്ഡല് തിലവയത്തിന്ചറ തിചയിടി്ള
പവരത്തത  ക്ലവയളവ്  (BOOT  Period)  അവഡ്തിിക്കത്ിത്
ചകേിയത്് രവ് വരഷചമങ്കിലും മുമ്പ് ത്യ്യ്റ്കി തല്കകവത്്ണ്.
ഡരക്ര ചപ്ജക്  ക്ലവ്വധി  ത്മീട്ടി  തല്ക്ത്ിരിിക്കകയ്
ഡംരംഭകന്/ഡവചലവപര ചപ്ജക്  ഡരക്രിത്
ള്കമ്റ്ത്ിരിിക്കകയ്  ചചെെക ഡനരഭേളില് ഡരക്രികത്
ഡരക്ര തിചയിിക്ക മറ്  ഏജന്ഡികമകക്  ചപ്ജ്റ്ംഎല്
അനുബന ഘടടകേളും  ഏചറൂടിക്വ്നുള അവക്ദം
ഉവ്യിരിിക്കത്്ണ്.

ചപ്ജ്റ്മ്യി  ബനചട്ട എല്  ബ്ധ്യത്കളും
ഡംരംഭകന്/ഡവചലവപര പരി രികകവത്്ണ്  

20. കപ്ളിഡി തട്കല്/ഇളജവു തല്കല്/വ്യ്ഖ്യ്തം/കഭദ്യദത്ി വകത്തല്
ഈ തയം തടിലവ്ിക്വ്നും,  തയത്തിചന വ്യവസകളില് ഇളജവുകമ
തല്കവ്നും,  വ്യവസകളുചട വ്യ്ഖ്യ്തം തല്കവ്നും,  കഭദ്യദത്ികമ
വക്തുവ്നുമുള അധിക്രം  കകരള  ഡരക്രിത്
ഉവ്യിരിിക്കത്്ണ്.   തയത്തിചന സദമമ്യ  തടത്തി്  ഉറ്
വക്തുകത്ിത്  ഒക ഉകത്്ധിക്ര  കമിറി  ഡരക്ര
രൂപ്മീകരിിക്കത്്ണ്.  കപ്ളിഡി  ക്ലവത്്മഡം  കട്ചത്
തടിലവ്ിക്കത്ിത്വദ്യമ്യ  വക്ത്ലവ  ഉത്തരജവുകമ അത്തുട
വക്കമ  യന് ഡമയം പുറചൂടവിിക്ന എനളതുടം കമിറി ഉറ്
വക്തുകത്്ണ്. 
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