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കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ 
വർഷത്തെ ഊർജസംര

ക്ഷണ അവകാർഡുേൾ പ്രഖ്കാപിച്ചു. 

എനർജി മകാകനജ്ത്മന്് ത്സന്റിന് 
തുടർച്ചയകായി അഞകാം തവണയം 
മിേച്ച ക്റേറ്് ത്െസികനേറ്െ് 
ഏജൻസിക്കുള്ള അവകാർെ് 
േരസ്ഥമകാക്കുവകാൻ സകാധിച്ചു. 
കേകാവിെ് മകാനദണ്ഡങ്ങൾ പകാലിച്ച് 
ഓൺലലനകായകാണ് അവകാർെ് 
പ്രഖ്കാപന ചടങ്ങ് നടതെിയത്. 
2021 ജനുവരി 11ന് നടന്ന ചടങ്ങിൽ 
കേന്ദ്ര ഊർജ്ജ വകുപ്് മന്തി ശ്രീ. 
ആർ. ത്േ. സിംഗ് അവകാർെ് 
പ്രഖ്കാപിച്ചു. 

ഫിലത്മന്് രഹിത കേരളം പദ്ധതിയ
മകായി ബന്ധത്പ്ട്ട എൽ.ഇ.െി 

ബൾബുേളുത്ട വിതരകണകാദ്ഘകാടനം 
ബഹു. മുഖ്മന്തി 2020 ജനുവരി 6 ന് 
ഓൺലലനകായി നിർവഹിച്ചു.

ഗകാർഹിേ ഉപക�കാക്കാക്ൾക്് കുറഞ്ഞ 
ത്ചലവിൽ എൽ.ഇ.െി  ബൾബുേൾ 
ല�്മകാക്കുന്ന കേരള സർക്കാർ പദ്ധതി
യകാണ് ഫിലത്മന്് രഹിത കേരളം 

മികച്ച സ്റ്റേറ്റ് ഫെസിസ്റനേറ്െറ് ഏജൻസിക്കുള്ള 
അവാർെറ് എനർജി മാസ്റനജറ്ഫമന്റ് ഫസന്റിനറ്

െിലഫമന്റ് രഹിത സ്റകരളകം പദ്ധതി

ബയൂകറകാ ഓഫ് എനർജി എഫിഷ്ൻ
സി എല്കാവർഷവം മിേച്ച ത്െസി
കനേറ്െ് ഏജൻസിേൾക്് അവകാർ
ഡുേൾ നൽേകാറുണ്്. നിലവിത്ല 
അവകാർഡുേൾക്് പുറത്മ 2014-ലം 
ഒന്നകാം സ്ഥകാനതെ് എത്തുവകാൻ 
േഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്. ഇതുകൂടകാത്ത അഞ് 
തവണ രണ്കാം സ്ഥകാനവം േരസ്ഥ
മകാക്ിയിട്ടുണ്്.

അവകാർെ് പ്രഖ്കാപന പരിപകാടി 
അകന്ന ദിവസം എനർജി മകാകന
ജ്ത്മൻ്റ് ത്സന്റിത്ന് ഔകദ്കാഗിേ 
കഫസ്ബുേ് കപജ് വഴി പ്രകക്ഷപണം 
ത്ചയ്തു. ചടങ്ങിൽ ബഹു. ലവദയുതി 
വകുപ്് മന്തി ശ്രീ. എം. എം. മണി 
പത്കെടുത്തു.

പദ്ധതി. ഇതിത്ന് �കാഗമകായള്ള 
എൽ.ഇ.െി ബൾബുേളുത്ട വിതരണ 
ചുമതല ത്േ.എസ്്.ഇ.ബിയ്കം, ഉപകയകാ
ഗശൂന്മകായ സി.എഫ്.എൽ, ഇൻേകാ
ത്െത്സന്് ബൾബുേൾ എന്നിവയത്ട 
ശകാസ്തരീയമകായ സംസ്കരണതെിനുള്ള 
ചുമതല എനർജി മകാകനജ്ത്മന്് 
ത്സന്റിനുമകാണ്. ക്രീൻ കേരള 
േമ്പനിയമകായി കചർന്നകാണ് എനർജി 
മകാകനജ്ത്മന്് ത്സന്ർ ഉപകയകാഗശൂ

എൽ.ഇ.െി ബൾബുകളുഫെ 
വിതരണകം ഉദറ്ഘാെനകം ഫെയറ്തു

ന്മകായ ബൾബുേളുത്ട സംസ്കര
ണം നടത്തുന്നത്.

എൽ.ഇ.െി ബൾബുേളുത്ട 
വിതരകണകാദ്ഘകാടന പരിപകാടി
യിൽ ബഹു. ലവദയുതി വകുപ്് 
മന്തി ശ്രീ. എം. എം. മണി അദ്ധ്
ക്ഷത വഹിച്ചു, ബഹു. തകദേശ�രണ 
വകുപ്് മന്തി ശ്രീ. എ. സി. 
ത്മകായ്രീൻ മുഖ്പ്ര�കാഷണം 
നടതെി. പരിപകാടിയിൽ കെകാ. 
ദികനശ് അകറകാറ (ഊർജ്ജ വകുപ്് 
ത്സക്രട്ടറി), ശ്രീ. എൻ. എസ്്. 
പിള്ള (സി.എം.െി, ത്േ.എസ്.ഇ.
ബി), ശ്രീ. അമിത് മരീണ (െയറ
ക്ടർ, അനർട്ട് ), ശ്രീ. വി.സി. 
അനിൽകുമകാർ (ചരീഫ് ഇലട്ിക്ൽ 
ഇൻത്പെക്ടർ), ശ്രീ. പി. കേശവൻ
നകായർ (എം.െി, ക്രീൻ കേരള 
േമ്പനി) എന്നിവർ പത്കെടുത്തു. 
എനർജി മകാകനജ്ത്മന്് ത്സന്ർ 
െയറക്ടർ കെകാ. ആർ. ഹരികു
മകാർ നന്ി പറഞ്ഞു.

ഇതികനകാടനുബന്ധിച്ച് കേരളതെി
ത്ല എല്കാ കേകാർപ്കറഷൻ 
പരിധിയിത്ല അംഗൻവകാടിേൾ
ക്് അതകാത് കേകാർപ്കറഷനുേളി
ത്ല കമയർമകാർ എൽ.ഇ.െി 
ബൾബുേൾ  വിതരണം ത്ചയ്തു.
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Energy Management 
Centre along with Fluid 

Control Research Institute 
(FCRI) and RAIDCO-Kerala 
successfully installed a 
suitable alternative for petti 
and para in Kumarakom 
Kottayam district. This 
installation was done as 
a part of the research 
and development project 
‘Technical evaluation of the 
most efficient alternative 
option for petti and para’.

Petti and para is a locally 
manufactured pumping 
system used for dewatering 
of paddy fields at Kuttanad 
and Thrissur-Ponnani koal 
region.  As the pump is 
locally made with locally 

The pilot project to 
enhance energy efficiency 

of houseboats has been 
completed by retrofitting the 
House Boat Electrical Power 
systems with Low Voltage DC 
(LVDC) 48V Power Distribution 
system. This system is 
powered with 6kWp  flexible 
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Energy Efficient Pump for dewatering 
installed at Kumarakom, Kottayam district

Fuel Switching in Fuel Switching in 
House boatsHouse boats
Pilot project ready for commissioningPilot project ready for commissioning

available items only its 
efficiency is very low.  
Apart from other pumps, 
this system requires a very 
high flow rate in the low 
head.

To develop a suitable 
alternative  EMC had 
signed an Memorandum of 
Understanding with FCRI 
and RAIDCO Kerala. Several 
lab tests were conducted 
at FCRI lab and obtained 
promising energy efficiency 
values. The pumps have 
shown better performance 
in the field as well. The 
efficiency of this system is 
three times higher than the 
efficiency of conventional 
petti and para.

Solar Photovoltaic (PV) modules. 
These solar PV modules are 
installed on the roof of the 
houseboat.

The electrical equipment of 
conventional house boats are 
powered with a petrol generator 
set. The objective of this activity 

was to switch from petrol 
to renewable energy and 
achieve carbon neutral energy 
performance for electrical 
equipment used in house 
boats. Fuel switching from 
petrol to solar have offset the 
annual energy consumption 
from 52076 kWh to 7428 
kWh, ie. 85.7% reduction. It 
saves 2650 litres of petrol 
annually. With this system the 
annual Carbon footprint of the 
houseboat can be reduced 
from 13.4 Ton CO2 to 1.18 Ton 
CO2.

EMC completed this 
project jointly in technology 
partnership with CDAC and 
ANERT. A second phase 
of this project has been 
proposed for retrofitting the 
boat’s propulsion system with 
electricity from renewable 
sources. 
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In association with Kerala 
Water Authority (KWA), 

Energy Management 
Centre has implemented 
an energy efficiency 
project at the pumping 
station of Raw Water 
Supply System at Niranam 
- Kadapra– Pumping 
Division, Thiruvalla.  
This energy efficiency 
enhancement project 
was done by replacing 
the existing inefficient 
pumpsets with energy 
efficient pumpsets. 

Four numbers of pump 
sets were replaced with 

Synchronisation of 8 MW Anakkampoil 
Small Hydro Power Project has been 

completed successfully. The project has 
been scheduled to commission soon. On 
completion of this project it will pump 
23.76 Million units of Electricity to the 
state grid. 

The project was allotted to Anakkampoil 
Power Pvt LTD on Built Own Operate 
and Transfer (BOOT) basis as per the 
provisions of Small Hydropower Policy 
2012 of Government of Kerala. 

The project utilises water of 
Iruvanjippuzha for the power generation; 
after power generation water is 
discharged to the same river and no large 
reservoirs are required, thereby reducing 
the environmental impact. The project 
consists of two 3.5MW generators and 
one 1 MW generator.

Enhancing Energy Efficiency of 
KWA Water Supply Systems

Anakkampoil Small Hydropower 
Project  Synchronised with Grid

energy efficient ones. 
Also the electrical 
wiring of the pumping 
station was renovated 
to avoid the losses. 
Along with this project, 
old and inefficient 
lighting systems in the 
office premises were 
retrofitted with energy 
efficient LED lamps. 
The expected energy 
savings of this project 
is 0.3 MU. The project 
was implemented with 
the financial support 
of the Bureau of 
Energy Efficiency. 



ഊർജ്ജമിത്ര സ്റകന്ദ്രങ്ങൾ വഴി ്റോർ സ്റററ്െറ്
ഉപകരണങ്ങളുഫെ വിൽപ്പന ആരകംഭിച്ചു

സ്ാർെറ് എനർജി സ്റ്ാഗാകം
വിദ്ാഭ്ാസ ജില്ാ മത്സര പരിപാെികൾ സകംഘെിപ്പിച്ചു

ഊർജ്ജ സകംരക്ഷണ രകംഗഫതെ മികച്ച ഇെഫപെലിനുള്ള
ഫമസ്റ്ാ എകം.എസറ് .എകം.ഇ അവാർെറ് ഇ.എകം.സിയ്കറ്

ഊർജ്ജേകാര്ക്ഷമമകായ 
ഉപേരണങ്ങളുത്ട 

ഉപകയകാഗം കേരളതെിൽ 
ത്വരിതത്പ്ടുത്തുന്നതിനകായി 
ഇ.എം.സിയത്ട ആ�ിമുഖ്തെിൽ 
ഊർജ്ജമിത്ര കേന്ദ്രങ്ങൾ 
വഴിയള്ള ഉത്പന്നങ്ങളുത്ട 
വിൽപന ആരം�ിച്ചു. ബയൂകറകാ 
ഓഫ് എനർജി 
എഫിഷ്ൻസിയത്ട 5 ്റേകാർ, 4 
്റേകാർ കലബലിംഗുള്ള 
ഉപേരണങ്ങളകാണ് വിപണനം 
ത്ചയ്യുന്നത്. 

സ്കാർട് എനർജി കപ്രകാഗകാം 2020-21 �കാഗമകായള്ള കുട്ടിേൾക്കുള്ള 
ഓൺലലൻ പ്രസകന്ഷൻ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്ിച്ചു. കേരളതെിത്ല 
37 വിദ്കാ�്കാസ ജില്േളിത്ല മത്സരപരിപകാടിേളകാണ് േഴിഞ്ഞത്. 
കേകാവിെ് 19 മകാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണമകായി പകാലിച്ചു ത്േകാണ്് 
ഓൺലലനകായി നടതെിയ മത്സര പരിപകാടിേൾ SEP ജില്കാ, 
വിദ്കാ�്കാസ ജില്കാ കേകാർെികനറ്ർമകാരുത്ട കമൽകനകാട്ടതെിലകാണ് 
സംഘടിപ്ിച്ചത്. വിദ്കാ�്കാസ ജില്യിൽ വിജയിേളകായിട്ടുള്ള 
വിദ്കാർത്ിേൾക്് ഇ.എം.സി കനരിട്ട് നടത്തുന്ന സംസ്ഥകാനതല 
മത്സര പരിപകാടിേൾ ത്ഫബ്രുവരി 13, 14 തരീയതിേളിൽ നടക്കും.

പ്രകാശഗ�ാപുര മുകളില് ചാര്തിയ
ധ്വജം കണക്കെ ഇ.എം.സി
കാല്നൂറ്ാണ്ിന് കരുത്തുമായി
രജതഗശാഭയില് മിന്നുന്നു 
ഊര്ജ്ജക്മക്്ാരു മന്ത്രണമിവിക്െ മുഴങ്ങുഗ്ാള്
ഊര്ജ്ജസുരക്ഷതന് ക്കാടുങ്ാറ്ായി ഇ.എം.സി 

അക്ഷയ ഊര്ജ്ജം, ഫിലക്മന്റ് രഹിതം
നൂതനപെവുകള് താണ്ടുന്നു 
ഊര്ജ്ജസുരക്ഷ ഉറപ്ിക്ം
പദ്ധതി പലതുണ്ി്ിവിക്െ
വവദ്യുതിതന്നുക്െ ഉപഗഭാ�ങ്ങള് നിരവധിയഗ്ാ
അതിക്നാരു മറുവാകെഗ്ാ എന്നും ഇ.എം.സി

ഗകരളനാെിന് തമസ്സകറ്ി
പ്രകാശപൂരിതമാകെി 
നാെിന് ഐശ്വര്യകെതിരായി ഇ്നീഗനട്ം
ഒരു ദ്ശാബ്ദകൊലതിക്ന് തുെര്കെഥയായി
ഭാരതതിന് ഊര്ജ്ജസുരക്ഷയ്ക്ക-
നുഗമാദ്നമതുഗനടുന്നു 
ഗകരള നാെി്ഭിമാനം നമ്മുക്െ ഇ.എം.സി

ത്മകട്കാ മകാർട്ട്, കേരള കചംബർ ഓഫ് കേകാകമഴ് സ്, കേരള ബയൂകറകാ 
ഓഫ് ഇൻെസ്ട്ിയൽ ത്പ്രകാകമകാഷൻ എന്നിവർ കചർന്ന് 
നടതെിവരുന്ന  ത്മകട്കാ എം.എസ് .എം.ഇ അവകാർെിത്ല ഊർജ്ജ 
സംരക്ഷണതെിത്ല മിേച്ച ഇടത്പടലിനുള്ള അവകാർെ് ഇ.എം.സിയ്ക് 
ല�ിച്ചു. 13-01-2021ന് തിരുവനന്തപുരതെ് നടന്ന  അവകാർെ് ദകാന 
ചടങ്ങിൽ  ബഹു. ലവദയുതി വകുപ്് മന്തി ശ്രീ. എം. എം  മണി 
അവകാർെ് ഇ.എം.സി െയറക്ടർ കെകാ. ആർ. ഹരികുമകാറിന് നൽേി.
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മിേച്ച ഊർജ്ജേകാര്ക്ഷമതയള്ള 
എയർ േണ്ിഷനറുേൾ, ബി.എൽ.
െി.െി ഫകാനുേൾ, 
റഫ്ിജകററ്റുേൾ, വകാട്ടർ ഹരീറ്റുേൾ 
എന്നിവ മിതമകായ നിരക്ിൽ 
ഊർജ്ജമിത്ര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് 
വകാങ്ങുവകാൻ സകാധിക്കും. 

ഊർജ്ജമിത്ര കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി 
വിപണനം ത്ചയ്യുന്ന 
ഉപേരണങ്ങളുത്ട വിശദകാംശങ്ങൾ 
ഇ.എം.സിയത്ട ത്വബ്ലസറ്ിൽ 
ല�്മകാണ്.

രജതശ�ോഭയില് ഇ.എം.സി
കവിത

 - ഇ. എസറ്. യമുന അനില്
   വലഗരേറിയന്, ഇ.എം.സി


