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ഹൗസ് ബ�ോട്ടുകളിൽ സൗബ�ോർജ്ജ 
പോനലുകൾ സ്ോപിക്കുന്ന പദ്ധതി 
ഹ�ിത ടൂറിസത്ിന് 
മുതൽക്കൂട്ോകുമെന്ന് �ഹു. വൈദ്യുതി 
ൈകുപ്് െന്തി ശ്രീ. എം. എം. െണി 
പറഞ്ഞു. 2021 മെബ്രുൈ�ി 17 ന് 
അലപ്പുഴ െിനിഷിംഗ് ബപോയിന്ിൽ ൈച്ചു 
നടന്ന ഹൗസ് ബ�ോട്ടുകളിമല ഊർജ്ജ 
കോ�്യക്ഷെതയം സൗബ�ോർജ്ജൈൽക്ക
�ണവം എന്ന പദ്ധതി ഉദ്്ഘോടനം 
മെയ്് സംസോ�ിക്കുകയോയിരുന്നു 
അബദേഹം. എനർജി െോബനജ്മെന്് 
മസന്റം ബകന്ദ്ര സർക്കോർ സ്ോപന
െോയ മസന്ർ ബെോർ മെൈലപ്മെ
ന്് ഓെ് അെ്ോൻസ്െ് കമ്പ്യൂട്ിംഗു
െോയി ബെർന്നോണ് ഈ പദ്ധതി 
നടപ്ിലോക്കിയത്. 

പദ്ധതിയമട ഭോഗെോയി ഒരു ഹൗ
സ്ബ�ോട്ിൽ �ോറ്ററി ബറ്ോബറജ് 
സംൈിധോനബത്ോടുകൂടിയ 6 കിബലോ

എനർജി െോബനജ്മെന്് മസന്റിമന് 
സിൽൈർ ജൂ�ിലി പ�ിപോടികളുമട 
ഭോഗെോയി തപോൽ ൈകുപ്പുെോയി 
ബെർന്ന് തയ്ോറോക്കിയ മപെഷ്യൽ 
കൈറിമന്യം വെ റ്ോമ്പിമന്യം  
പ്രകോശനം 2021 മെബ്രുൈ�ി െോസം 
20 ആം തരീയതി വൈകിട്് 5 െണിക്ക് 
�ഹു: മുഖ്യെന്തിയമട ഔബദ്്യോഗിക 
ൈസതിയോയ ക്ിെ് ഹൗസിൽ നടന്ന 
െടങ്ിൽ െയറക്ടർ ഓെ് ബപോറ്ൽ 
സർൈരീസസ് ശ്രീ. സയ്ിദ്് റഷിദ്് ഐ.
പി.ഒ.എസ്്  �ഹു: മുഖ്യെന്തിക്ക് 

ഹൗസച്്ബാട്ടുകളിൽ സൗ്�ാർജ്ജ പദ്ധതി 
ഹ�ിത ടൂറിസത്ിനച് മുതൽക്കൂട്ച്

- ബഹു. വൈദ്യുതി ൈകുപ്ച് മന്തി

ഇബതോമട ഹൗസ് ബ�ോട്ിൽ വൈദ്യുത 
ആൈശ്യങ്ൾക്കോയി ഉപബയോഗിക്കുന്ന 
ജനബററ്റർ പൂർണ്ണെോയി ഒഴിൈോക്കോം. 

�ഹു. ധനകോ�്യൈകുപ്് െന്തി ബെോ. ടി. 
എം. ബതോെസ് ഐസക് അദ്ധ്യക്ഷത 
ൈഹിച്ച ഉദ്്ഘോടനെടങ്ിൽ  �ഹു. 
സഹക�ണ, ടുറിസം, ബദ്ൈസ്ം ൈകുപ്് 
െന്തി  ശ്രീ. കടകംപള്ി സുബ�ന്ദ്രൻ 
മുഖ്യ പ്രഭോഷണം നടത്ി. ആലപ്പുഴ 
ജില്ോ ബപോർട്് ഓെരീസർ ക്യോപ്റ്റൻ. 
എബ്രഹോം ൈി. കു�്യോബക്കോസ്, ഹൗസ് 
ബ�ോട്് ഓബണഴ്സ് അബസോസിബയഷൻ 
പ്രതിനിധികൾ, സി-െോക്ക്, ഇ.എം.
സി. ഉബദ്്യോഗസ്ർ എന്നിൈർ പമകെടു
ത്തു. െടങ്ിന് ഇ.എം.സി. െയറക്ടർ 
ബെോ. ആർ. ഹ�ികുെോർ സ്ോഗതവം, 
എനർജി എെിഷ്യൻസി ൈിഭോഗം 
തലൈൻ ശ്രീ. ബജോൺസൺ െോനിയൽ 
നന്ിയം പറഞ്ഞു.

വകെോറി   പ്രകോശനം മെയ്തു.

െടങ്ിൽ എനർജി െോബനജ്മെന്് 
മസന്ർ െയറക്ടർ ബെോ. ആർ 
ഹ�ികുെോർ, ബജോയിന്് െയറക്ടർ 
ശ്രീ. ദ്ിബനശ് കുെോർ എ എൻ, 
�ജിസ്് ോർ ശ്രീ സുഭോഷ് �ോബു 
�ി ൈി, എന്നിൈരും  ബപോറ്ൽ 
െിപ്ോർട്്മെന്ിൽ നിന്നും ശ്രീെതി 
അഞ്ചന എം, സൂപ്രണ്് ഓെ് 
ബപോറ്് ഓെരീസസ് എന്നിൈരും 
പമകെടുത്തു.

എനർജി മാ്നജച്മമന്ച് മസന്ർ സിൽൈർ
ജയൂബിലി സ്റാമ്ച് പ്രകാശനകം മെയച്തു

ൈോട്് സ്ോപിതബശഷിയള് സൗബ�ോർജ്ജ 
പ്ോന്് സ്ോപിച്ചു. ഹൗസ്ബ�ോട്ിമല 
ബപ്രോപ്ൽഷൻ ഒഴിമകയള് എല്ോ ഉപക�
ണങ്ളും ഇതിൽ പ്രൈർത്ിക്കും. പദ്ധതിയ
മട ഭോഗെോയി ഹൗസ് ബ�ോട്ിനുള്ിമല 
വലറ്റുകൾ, െോനുകൾ, എയർ കണ്രീഷനറ
കൾ തുടങ്ിയൈ ഊർജ്ജകോ�്യക്ഷെത 
കൂടിയതും ബലോ ബൈോൾട്് െി സിയിൽ 
പ്രൈർത്ിക്കുന്നൈയെോയി െോറ്റി  സ്ോപിച്ചു. 



Government of India launched the 
‘Go Electric’ campaign to spread 
awareness about the benefits of 
e-mobility and electric vehicle (EV) 
charging infrastructure in India on 
19th February 2021 at New Delhi.

The campaign was launched in the 
presence of Shri. Nithin Gadkari, 
Hon’ble Union Minister for Road 
Transport and Highways, Micro, 
Small, Medium Enterprise and Shri. 
R. K. Singh, Hon’ble Minister of State 
(IC) Power and New & Renewable 
Energy, MoS Skill Development and 
Entrepreneurship.
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Government of India launched Government of India launched 
the the ‘Go Electric’‘Go Electric’ Campaign  Campaign 

The launch witnessed the 
unveiling of the ‘Go Electric’ 
logo which depicts the evolution 
of the e-mobility ecosystem. 
Bureau of Energy Efficiency 
(BEE), under the aegis of the 
Ministry of Power, is mandated 
to undertake an awareness drive 
for promoting public charging, 
e-mobility and its ecosystem.

The event was attended 
by delegates from State 
Governments, PSUs, OEMs 
and other industry players 
from across sectors. The day 

long event observed panel 
discussions on “Scaling up 
of e-mobility Infrastructure 
in India and Role of different 
Stakeholders in e-mobility”. 
The panel discussions were 
attended by industry as well 
as policy experts as panellists 
from NTPC, EESL, NITI Aayog, 
etc. Dr. R. Harikumar, Director 
Energy Management Centre 
and Shri. Dinesh Kumar A. 
N., Joint Director attended 
the function and panel 
discussions.
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EMC Silver Jubilee Stamp and cover released by the Department of Posts, Govt. of India

Power Minister 
releases user 
manuals for 
accelerating 
industrial energy 
efficiency
Hon’ble Minister of State (I/C) 
for Power, New and Renewable 
Energy R K Singh chaired an 
interaction session with top 
management of energy-intensive 
industrial units through a video 
conference.

The meeting was convened 
to discuss how to accelerate 

the energy transition in 
industrial sectors. More 
than 500 delegates from 
industries, line ministries, 
state officials, and partner 
agencies attended the 
discussion. 

During the meeting, Shri. 
R. K. Singh released user 

manuals for different 
stakeholders such as 
Designated Consumers 
(DCs), State Designated 
Agencies (SDAs), 
CERC, SERC, POSOCO, 
Accredited Energy 
Auditors (AEAs), power 
exchanges, etc.



സ്ാർട്ച് എനർജി ്പ്രാഗാകം
സകംസച് ഥാനതല മത്സ�ങ്ങളുമെ

ൈിജയികമള പ്രഖ്ാപിച്ചു

ഇ.എകം.സി എനർജി മീറ്റർ കാലിബ്റഷൻ ലാബിനച്

എൻ.എ.ബി.എൽ അകംഗീകാ�കം

എനർജി െോബനജ്മെന്് മസന്ർ സ് കൂൾ 
ൈിദ്്യോർത്ികൾക്കോയി നടത്ി ൈരുന്ന സ്ോർട്് എനർജി 
ബപ്രോഗ്ോെിമന് 2020-21 അദ്ധ്യയന ൈർഷത്ിമല 
പ്രൈർത്നങ്ളുമട ഭോഗെോയി സംഘടിപ്ിച്ച സംസ് ഥോനതല 
ഊർജ്ജസം�ക്ഷണമത് ആപെദ്െോക്കിയള്  പ്രബസബന്ഷൻ 
െത്സ�ത്ിമന് ൈിജയികമള പ്രഖ്യോപിച്ചു. ൈിജയികളുമട ൈിൈ�ം 
ചുൈമട ബെർക്കുന്നു.

യ. പി. ൈിഭോഗം ഒന്നോം സ്ോനം: അഭിൻ �ോജ് (ആലപ്പുഴ), 
�ണ്ോം സ്ോനം: ൈിപഞ്ചിക സജരീൈ് (െോൈക്കോട് ), 
ബദ്ൈോനന്നൻ എ.എസ് (മനയ്ോറ്റിൻക�), മൂന്നോം സ്ോനം:  
ഹൃദ്്യ,മക (തളിപ്റമ്പ് ), നി�ഞ്ജൻ ൈി (പത്നംതിട്).

വഹസ് കൂൾ ൈിഭോഗം ഒന്നോം സ്ോനം: െരീനോക്ഷി സജരീൈ്  
(ആലപ്പുഴ), �ണ്ോം സ്ോനം: സോ�ംഗി െന്ദ്ര  (ൈയനോട് ), 
ആത്മജ ടി മജയ്സൺ (ഇ�ിഞ്ോലക്കുട), മൂന്നോം സ്ോനം:  
ജോസ്ിൻ എ.എസ്  (പോലക്കോട് ), സിദ്ധോർത്് കൃഷ്ണ മക  
(ഒറ്റപ്ോലം).

മെബ്രുൈ�ി 13, 14 ദ്ിൈസങ്ളിൽ ഓൺവലനോയി നടത്ിയ 
െത്സ� പ�ിപോടികൾ ഇ എം സി െയറക്ടർ ബെോ. ആർ 
ഹ�ികുെോർ ഉത് ഘോടനം മെയ്തു. ബക�ളത്ിമല 40 
ൈിദ്്യോഭ്യോസ ജില്കളിൽ നിന്നും യ പി, വഹസ് കൂൾ 
ൈിഭോഗത്ിൽ നിന്നോയി 80 കുട്ികൾ െത്സ�ത്ിൽ പമകെടുത്തു.

ഇ എം സി എനർജി െരീറ്റർ കോലി�ബറഷൻ ലോ�ിന് 
നോഷണൽ അക്രെിബറ്റഷൻ ബ�ോർെ് ബെോർ മടറ്ിംഗ് 
ആന്് കോലി�ബറഷൻ ലബ�ോറട്റരീസിമന് (NABL) 
അംഗരീകോ�ം ലഭിച്ചു. 0.1 ക്ോസ്് കൃത്യതബയോടുകൂടിയ 
കോലി�ബറഷൻ സൗക�്യം ഈ ലോ�ിൽ ലഭ്യെോണ്. ISO/
IEC 17025:2017 പ്രകോ�മുള് എല്ോ െോനദ്ണ്ഡങ്ളും 
പോലിച്ചോണ് ലോ�് പ്രൈർത്ിക്കുന്നത്. 

സിംഗിൾ ബെസ് ബപോളി ബെസ് എനർജി െരീറ്ററകൾ, 
ഇംബപോർട്് എക്ബപോർട്് വടപ്്  എനർജി െരീറ്ററകൾ, 
വ്മൈക്ടർ െരീറ്ററകൾ തുടങ്ി എല്ോത്�ം െരീറ്ററകളും ഈ 
ലോ�ിൽ കോലി�ബററ്റ് മെയ്ോവന്നതോണ്. കൂടോമത 
എനർജി െരീറ്റർ കോലി�ബററ്ററകബളയം കോലി�ബററ്റ് 
മെയ്യുൈോൻ ഇൈിമട സോധിക്കും.
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Calibration fee structure
ENERGY METER

Type of Meter

Fee for 
ordinary 

calibration 
report

Fee for calibra-
tion certificate 
as per NABL 

norms
1. Single phase energy meter (4 

points) (Active energy % error)
Rs. 350 Rs. 600

2. Poly phase (4 points) (Active 
energy % error)

Rs. 600 Rs. 1200

3. Trivector meter(Active & reactive 
energy % error)

Rs. 1200 Rs. 2300

ENERGY METER DISPUTE
1. Single phase energy meter (4 

points) (Active energy % error)
Rs. 600

2. Poly phase (4 points) (Active 
energy % error)

Rs. 1200

3. Trivector meter(Active & reactive 
energy % error)

Rs. 2300

ENERGY METER CALIBRATOR

Active & reactive energy % error at 
different points.

Rs. 3000/ 
mode in each 
range minimum 
12000/- (cali-
bration Certif-
icate as per 
NABL norms)

IMPORT/ EXPORT METER OR NET METER
1. Single Phase (Active energy at 

export and import mode % error)
Rs. 400 Rs. 800

2. Three Phase Direct Meter(Active 
energy at export and import 
mode % error)

Rs. 600 Rs. 1200

3. Three Phase (Active & reactive 
energy@ export and import 
mode, % error at different load 
points)

Rs. 1150 Rs. 2300

0471 – 2594922, 24, +91 9400068320
emck@keralaenergy.gov.in
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