
എനരരര്ജി മമാനനജജമനന്റ് ജസെനര - നകേരള

  പ്രവർത്തന നനട്ടങ്ങൾ

• 2016  ജലെ നദേശശീയ ഊർജ്ജസെസംരക്ഷണ അവമാർഡര്ജിൽ  നസ്റ്റേറന്റ് ജഡസെര്ജിനഗ്നേറഡന്റ്
ഏരൻസെര്ജി വര്ജിഭമാഗത്തര്ജിൽ  മൂനമാസം സമാനസം ലെഭര്ജിച. 

• ഇ.  എസം.  സെര്ജി.  യുജടെ ഓഫശീസെന്റ് ജകേട്ടര്ജിടെസം സെർകമാർ നമഖലെയര്ജിജലെ ആദേദ്യജത്ത
കേമാർബൺ നന്യൂട്രൽ ആയ ഹരര്ജിത ജകേട്ടര്ജിടെമമാണന്റ്.     ഇവര്ജിജടെ സമാപര്ജിചര്ജിട്ടുള്ള  61  കേര്ജി
നലെമാ വമാട്ടര്ജിജന സെസൗനരമാർജ്ജ  പളമാനര്ജിൽ നര്ജിനസം ലെഭര്ജിക്കുന വവദേദ്യുതര്ജി ജകേട്ടര്ജിടെത്തര്ജിജന
ആവശദ്യസം കേഴര്ജിഞന്റ് ബമാകര്ജി ജകേ. എസെന്റ്. ഇ.ബര്ജി ഗര്ജിഡര്ജിനലെമാട്ടന്റ് നൽകുനണന്റ്.

• നദേശശീയ ഊർജ്ജസെസംരക്ഷണ ദേര്ജിനമമായ ഡര്ജിസെസംബർ 14 നന്റ് 6  വര്ജിഭമാഗങ്ങളര്ജിലെമായര്ജി
2016  ജലെ ഊർജ്ജസെസംരക്ഷണ അവമാർഡന്റ് നൽകേര്ജി.  അവമാർഡന്റ് പരര്ജിപമാടെര്ജിയര്ജിലൂജടെ
77  മര്ജിലെദ്യണ് യൂണര്ജിറന്റ് വവദേദ്യുതര്ജിയുസം 9610  ടെൺ എണ്ണയുസം 2015-16  കേമാലെയളവര്ജില
ലെമാഭര്ജിക്കുവമാന് സെമാധര്ജിചര്ജിട്ടുണന്റ്.  

• സെരകമാര -ജപമാതുനമഖലെമാ സമാപനങ്ങളകന്റ് ഊർജ്ജ ഓഡര്ജിറന്റ് നടെത്തുനതര്ജിനുള്ള
സെബസെര്ജിഡര്ജി സശീമര്ജിജന ഭമാഗമമായര്ജി    7  സമാപനങ്ങൾകന്റ് സെബസെര്ജിഡര്ജി നൽകേര്ജി.
സെരകമാര ജകേട്ടര്ജിടെങ്ങജള  മമാതൃകേമാ ഊരജ്ജകേമാരദ്യക്ഷമ ജകേട്ടര്ജിടെങ്ങളമാക്കുനതര്ജിജന
ഭമാഗമമായര്ജി  5 സെർകമാർ   ജകേട്ടര്ജിടെങ്ങളര്ജിൽ ഊർജ്ജ ഓഡര്ജിറന്റ് നടെത്തര്ജി. 71 ജചെറുകേര്ജിടെ
ഊർജ്ജ ഉപനഭമാകമാകൾകന്റ്  പ്രമാഥമര്ജികേ ഊർജ്ജ ഓഡര്ജിറര്ജിനുള്ള ധനസെഹമായസം
നൽകേര്ജി.

• വദ്യവസെമായങ്ങളര്ജിജലെ നബമായര്ജിലെറുകേള ഊരജ്ജകേമാരദ്യക്ഷമമമാക്കുനതര്ജിനമായര്ജി
ഫമാക്ടറശീസെന്റ് ആനന്റ് നബമായര്ജിനലെർസെന്റ് വകുപ്പുമമായര്ജി നചെർനന്റ് വദ്യവസെമായങ്ങൾകമായര്ജി
പരര്ജിശശീലെന പരര്ജിപമാടെര്ജി നടെത്തര്ജി.  പര്ജി.  സെര്ജി.  ആർ.  എ യുമമായര്ജി നചെർനന്റ് 120
നബമായലെറുകേളര്ജിലസം 60 ഡശീസെൽ രനനററർ ജസെറ്റുകേളര്ജിലസം വര്ജിശദേമമായ കേമാരദ്യക്ഷമതമാ
പഠനസം നടെത്തര്ജി.

• ഊർജ്ജ സെസംക്ഷണ നര്ജിയമത്തര്ജിജന ഭമാഗമമായര്ജി നടെപര്ജിലെമാക്കുന
ഊർജ്ജസെസംരക്ഷണ ബര്ജിൽഡര്ജിസംഗന്റ് നകേമാഡര്ജിജനക്കുറര്ജിചന്റ് നകേരള ജപമാതുമരമാമത്തന്റ്
വകുപ്പുമമായര്ജി  നചെർനന്റ്  2016  ഒനക്ടമാബർ 21,22  തശീയ്യതര്ജികേളര്ജിൽ    ശര്ജില്പശമാലെ
നടെത്തുകേയുസം,  ജപമാതുമരമാമത്തന്റ്  അഡശീഷണൽ ചെശീഫന്റ് ജസെക്രട്ടറര്ജിയുജടെ
അദദ്യക്ഷതയര്ജിൽ ജപമാതുമരമാമത്തന്റ് വകുപര്ജിജലെ വര്ജിവര്ജിധ വര്ജിഭമാഗങ്ങളര്ജിജലെ
ഉനദേദ്യമാഗസജര ഉൾജപടുത്തര്ജി ജപമാതുമമാരമാമത്തന്റ് വകുപര്ജിജന  ജകേട്ടര്ജിടെങ്ങളര്ജിൽ
ഊർജ്ജ സെസംരക്ഷണ ബര്ജിൽഡര്ജിസംഗന്റ് നകേമാഡന്റ് നടെപര്ജിൽ വരുത്തുനതര്ജിനുള്ള
നടെപടെര്ജികേൾകന്റ് തുടെകസം കുറര്ജിചര്ജിട്ടുണന്റ്.  



• ജതരുവുവര്ജിളക്കുകേൾ ഊർജ്ജകേമാരദ്യക്ഷമമമാക്കുനതര്ജിജന ഭമാഗമമായര്ജി ശശീകേമാരദ്യസം -
കൂളത്തുർ നറമാഡര്ജിൽ  226 എൽ. ഇ. ഡര്ജി ജതരുവു വര്ജിളക്കുകേൾ സമാപര്ജിച. 

• സമാരട്ടന്റ് എനരരര്ജി നപ്രമാഗമാസം -  ഊര ജ്ജസെസംരക്ഷണ വര്ജിദേദ്യമാഭദ്യമാസെ പരര്ജിപമാടെര്ജി -
വര്ജിദേദ്യമാരരര്ജികേളര്ജില ഊരജ്ജസെസംരക്ഷണ നബമാധവലകരണസം നടെത്തുനതര്ജിനന്റ്
സമാരട്ടന്റ് എനരരര്ജി നപ്രമാഗമാസം (SEP)  എന നപരര്ജില പദതര്ജി നടെപര്ജിലെമാകര്ജി വരുന.
ഇതര്ജിജന ഭമാഗമമായര്ജി സെസംസമാന തലെത്തര്ജില  എനരരര്ജി നകേമാണ്ഗസന്റ്      2017
ജഫബ്രുവരര്ജി 4 നന്റ്  ഇ.  എസം.സെര്ജി യര്ജിൽ ജവചന്റ് നടെത്തര്ജി .    4280  സ്കൂളുകേൾ ഈ
പരര്ജിപമാടെര്ജിയര്ജിൽ എൻനറമാൾ ജചെയര്ജിട്ടുണന്റ്.   

• VHSC,  ITI,  Polytechnic,  Engineering  college  എനര്ജിവയര്ജിനലെക്കു കൂടെര്ജി SEP
വദ്യമാപര്ജിപര്ജിക്കുനതര്ജിജന ഭമാഗമമായര്ജി  എഞര്ജിനശീയറര്ജിസംഗന്റ് നകേനളരന്റ് വര്ജിദേദ്യമാർരര്ജികേൾക്കുസം
അദദ്യമാപകേർക്കുസം ഇ. എസം. സെര്ജി യര്ജിൽ ജവചന്റ് പരര്ജിശശീലെനസം നടെത്തര്ജി.  100 ഐ.ടെര്ജി.ഐ
കേളുസം 45 നപമാളര്ജിജടെകര്ജിക്കുകേളുസം 44  എഞര്ജിനശീയറര്ജിസംഗന്റ് നകേമാനളജുകേളുസം എൻനറമാൾ
ജചെയര്ജിട്ടുണന്റ്. 

• ഊർജ്ജസെസംരക്ഷണ ഗനവഷണസം നപ്രമാതമാഹര്ജിപര്ജിക്കുനതര്ജിനമായര്ജി സെമാമ്പത്തര്ജികേവുസം
സെമാനങ്കേതര്ജികേവുമമായ സെഹമായസം ഇ.എസം.സെര്ജി നലകേര്ജി വരുന.   ഈ വർഷസം
അത്തരത്തര്ജിൽ 3  റര്ജിസെർചന്റ് ഗമാനന്റ് നൽകേര്ജിയര്ജിട്ടുണന്റ്.  

• മമാതൃകേമാ ഊര ജ്ജകേമാരദ്യക്ഷമ  നര്ജിനയമാരനകേ മണ്ഡലെങ്ങളുസം  പഞമായത്തുകേളുസം  -
നര്ജിനയമാരകേ മണ്ഡലെങ്ങജളയുസം ഗമാമപഞമായത്തുകേജളയുസം
ഊർജ്ജകേമാരദ്യക്ഷമമമാക്കുനതര്ജിജന ഭമാഗമമായര്ജി  തലെനശ്ശേരര്ജി  നര്ജിനയമാരകേ
മണ്ഡലെത്തര്ജിലസം  ജപരുമ്പളസം,  ചെര്ജിറമാറ്റുകേര,  പശീലെര്ജിനകമാടെന്റ് എനശീ ഗമാമ
പഞമായത്തുകേളര്ജിലസം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടെന വരുന.   തലെനശ്ശേരര്ജി നര്ജിനയമാരകേ
മണ്ഡലെത്തര്ജിജലെ പഞമായത്തന്റ് ഭമാരവമാഹര്ജികേൾകന്റ് 5  ബമാചകേളര്ജിലെമായര്ജി   ദേദര്ജിദേര്ജിന
പരര്ജിശശീലെന പരര്ജിപമാടെര്ജികേൾ ഇ. എസം. സെര്ജി യര്ജിൽ ജവചന്റ്നടെത്തര്ജി.  ഇവര്ജിടെങ്ങളര്ജിൽ  തുടെർ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടെന വരുന.  ചെര്ജിറമാറ്റുകേര,  ജപരുമ്പളസം  പഞമായത്തുകേളര്ജിൽ
കേമാരദ്യക്ഷമത കൂടെര്ജിയ  വവദേദ്യുനതമാപകേരണങ്ങൾ സമാപര്ജിക്കുനതര്ജിനുള്ള
പരര്ജിപമാടെര്ജികേൾ നടെന വരുന.  പശീലെര്ജിനകമാടെന്റ് ഗമാമ പഞമായത്തുകേളര്ജിൽ നര്ജിനസം
ജതരജഞടുത്തവർകന്റ് ഇ. എസം. സെര്ജി യര്ജിൽ പരര്ജിശര്ജിലെനസം നൽകുകേയുസം പഞമായത്തന്റ്
ഊർജ്ജ കേമാരദ്യക്ഷമമമാക്കുനതര്ജിനുള്ള സെർനവ്വേ പൂർത്തര്ജിയമാക്കുകേയുസം ജചെയര്ജിട്ടുണന്റ്.
സെർനവ്വേ ഫലെങ്ങൾ വര്ജിശകേലെനസം ജചെയ നശഷസം ആവശദ്യമമായ ഊർജ്ജ കേമാരദ്യക്ഷമ
ഉപകേരണങ്ങൾ വര്ജിതരണസം ജചെയ്യുനതമാണന്റ്.

• ഊര ജ്ജ കേര്ജിരണ് -  ജപമാതുരന നബമാധവലകരണ പരര്ജിപമാടെര്ജി - ജപമാതുരനങ്ങളര്ജില



ഊരജ്ജസെസംരക്ഷണ അവനബമാധസം വളരത്തുനതര്ജിനലെയമായര്ജി സെരകമാനരതര്ജിര
സെസംഘടെനകേള മുഖമാന്തരസം നടെത്തുന ഊരജ്ജസെസംരക്ഷണ നബമാധവലകരണ
പരര്ജിപമാടെര്ജിയമാണന്റ് ഊരജ്ജകേര്ജിരണ് .  എലമാ നര്ജിനയമാരകേമണ്ഡലെങ്ങളര്ജിലസം കുറഞതന്റ്
ഒരു നബമാധവലകരണ പരര്ജിപമാടെര്ജി എന നര്ജിലെയന്റ് 307   പരര്ജിപമാടെര്ജി ലെക്ഷദ്യമര്ജിട്ടര്ജിട്ടുണന്റ്.
ഊരജ്ജകേര്ജിരണ് പദതര്ജിയുജടെ കേശീഴര്ജില പരര്ജിശശീലെനപരര്ജിപമാടെര്ജികേള
നടെത്തുനതര്ജിനലെയമായര്ജി നകേരളത്തര്ജിലടെനശീളസം 640  റര്ജിനസെമാഴന്റ് നപഴണുകേജള
പരര്ജിശശീലെനസം നലകേര്ജി ഇ.എസം.സെര്ജി തയ്യമാറമാകര്ജിയര്ജിരര്ജിക്കുന.   

• ഊരജ്ജ കര്ജിനര്ജികന്റ് -  വശീട്ടമ്മമമാരകന്റ് ഊരജ്ജസെസംരക്ഷണ അവനബമാധസം
വരദര്ജിപര്ജിക്കുനതര്ജിനമായര്ജി നടെത്തുന   ഊരജ്ജകര്ജിനര്ജികര്ജിജന ഭമാഗമമായര്ജി
ഊരജ്ജസെസംരക്ഷണ അനര്ജിനമറരമമാര (സശീകേള )  വശീടുകേള സെന്ദരശര്ജിക്കുകേയുസം
വവദേദ്യുതര്ജി ഉപകേരണങ്ങള്ളുജടെ ശരര്ജിയമായ ഉപനയമാഗരശീതര്ജി
മനസര്ജിലെമാകര്ജിജകമാടുക്കുകേയുസം ജചെയ്യുന. .  ഈ പദതര്ജിയര്ജിന് കേശീഴര്ജില 1000  ത്തര്ജിൽ
പരസം  എനരരര്ജി കര്ജിനര്ജികന്റ് നവമാളണര്ജിയരമമാര സെസംസമാനത്തര്ജിജന വര്ജിവര്ജിധ
ഭമാഗങ്ങളര്ജിലെമായര്ജി പ്രവരത്തര്ജിചവരുന.  

• ജപമാതുരനവമായനശമാലെകേളുമമായര്ജി സെഹകേരര്ജിചള്ള നബമാധവല്കരണ പരര്ജിപമാടെര്ജികേൾ   -
നകേരളത്തര്ജിജലെ മുഴുവൻ ജപമാതുരനവമായനശമാലെകേളുമമായര്ജി സെഹകേരര്ജിചന്റ്
നബമാധവൽകരണ പരര്ജിപമാടെര്ജികേൾ ശകര്ജിജപടുത്തുനതര്ജിജന ഭമാഗമമായര്ജി  രര്ജിലമാ
വലെബ്രറര്ജി കേസൗൺസെര്ജിലകേളുജടെ നനതൃതദത്തര്ജിൽ വമാനയശമാലെകേളുജടെ
ആഭര്ജിമുഖദ്യത്തര്ജിൽ  ഊർജ്ജസെസംരക്ഷണ നബമാധവൽകരണ പരര്ജിപമാടെര്ജികേൾ
നടെത്തുന.   കേണ്ണൂർ രര്ജിലയര്ജിൽ 1000  ഊർജ്ജസെസംരക്ഷണ നബമാധവൽകരണ
കളമാസ്സുകേൾ നടെത്തുകേയുസം ഇതര്ജിജന ഭമാഗമമായര്ജി കേണ്ണൂർ രര്ജില സെമ്പൂർണ്ണ
ഊർരരസെസംരക്ഷണ അവനബമാധ രര്ജിലയമായര്ജി പ്രഖദ്യമാപര്ജിച കേഴര്ജിഞ.  ഓനരമാ രര്ജിലമാ
വലെബ്രറര്ജി കേസൗൺസെര്ജിലകേളുജടെ കേശീഴര്ജിലസം 500  ലെധര്ജികേസം നബമാധവൽകരണ
കളമാസ്സുകേളമാണന്റ് നടെത്തുനതന്റ്.  

• ജചെറുകേര്ജിടെരലെവവദേദ്യുത പദതര്ജി വര്ജികേസെനസം  

• 2014  -  ൽ അനുവദേര്ജിച 22 ജചെറുകേര്ജിടെ രലെവവദേദ്യുതപദതര്ജികേളര്ജിൽ 8 ജമഗമാവമാട്ടര്ജിജന
പമാതസംകേയസം പദതര്ജി 17/1/17  ൽ ബഹു :  മുഖദ്യമനര്ജി ശശീ.  പര്ജിണറമായര്ജി വര്ജിരയൻ
അവർകേൾ ഉദഘമാടെനസം ജചെയ.  

• 2016  ൽ 55  പദതര്ജികേൾകമായര്ജി ദേർഘമാസെന്റ് -  Request  For  Qalification  (RFQ)
ക്ഷണര്ജിചതര്ജിൽ      47.4  ജമഗമാവമാട്ടര്ജിജന  20  പദതര്ജികേൾ
അനുവദേര്ജിക്കുനതര്ജിനുള്ള നടെപടെര്ജികേൾ പൂർത്തര്ജിയമാകര്ജി സെർകമാരര്ജിനലെകന്റ്
നൽകേര്ജിയര്ജിട്ടുണന്റ്.    



• ചെര്ജിനമാര  വനദ്യമൃഗസെസംരക്ഷണനകേന്ദ്രത്തര്ജിനകേത്തുള്ള തമായണ്ണൻകുടെര്ജിയര്ജിജലെ മുതുവമാൻ
നകേമാളനര്ജിയര്ജിലള്ള അമ്പനതമാളസം വശീടുകേൾക്കുസം അങ്കേൻവമാടെര്ജി,പള്ളര്ജിക്കൂടെസം  കേമന്യൂണര്ജിറര്ജി
ജസെനർ,  ജതരുവുവര്ജിളക്കുകേൾ എനര്ജിവയമാവശദ്യമമായ 3  കേര്ജിനലെമാ വമാട്ടന്റ് വവദേദ്യുതര്ജി
ഉല്പമാദേത്തര്ജിനുള്ള ഒരു വമനക്രമാ രലെവവദേദ്യുത പദതര്ജി   ഇ.എസം.സെര്ജി യുസം വനസം
വകുപ്പുസം സെസംയുകമമായര്ജി നര്ജിർമ്മര്ജിച. 

• നകേന്ദ്ര നവശീന -  നവശീകേരണശീയ ഊരജ്ജ മനമാലെയത്തര്ജിജന സെമാമ്പത്തര്ജികേ
സെഹമായനത്തമാടുകൂടെര്ജി  30  വപനകമാ സൂക്ഷ്മ രലെവവദേദ്യുത പദതര്ജികേള
നകേരളത്തര്ജിജന പലെ ഭമാഗങ്ങളര്ജിലസം നടെപര്ജിലെമാകര്ജി.  


