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F\ÀPn amt\Pvsaâ v 
skâÀ \yq-kvseäÀ

സർക്കാർ സ്കാപനങ്ങളുടെ ടെട്ടിെ
ങ്ങളടിൽ ഊർജ്ജെകാര്യക്ഷമത 
വർദ്ടിപ്ടിക്കുന്നതടിനും കുറഞ്ഞ 
ഊർജ്ജ ഉപയ�കാഗത്ടിൽ എറ്റവും 
കൂടുതൽ സൗെര്യങ്ങൽ ലഭ്യമകാക്കുന്ന
തടിനും യവണ്ട പ്രവർത്നങ്ങൾ 
എനർജടി മകായനജ്ടമന്് ടസന്റടിടന് 
യനതൃത്വത്ടിൽ പുയരകാഗമടിക്കുന്നു. 
സർക്കാർ ടെട്ടിെങ്ങളടിൽ ഊർജ്ജ 
ഓഡടിറ്റ് നെത്ടി ഊർജ്ജ ഉപയ�കാഗ
വും ഊർജ്ജ നഷ്ടവും മനസ്ടിലകാക്ടി 
അതു പരടിഹരടിക്കാനള്ള മകാർഗ്ഗങ്ങൾ 
െടണ്ടത്ടി, അത് നെപ്ടിലകാക്കുെ�കാ
ണ് ടെയ്യുന്നത്.

kÀ¡mÀ sI«nS§fnÂ
DuÀÖImcy£aX

{]hÀ¯\§Ä XpS-cp¶p

kvIqÄ sI-«n-S§Ä
യെരളത്ടിടല തടിരടഞ്ഞടുത് 20 
സ്കൂൾ ടെട്ടിെങ്ങൾ ഊർജ്ജ 
െകാര്യക്ഷമമകാക്കുന്നതടിന യവണ്ട 
പ്രവർത്നങ്ങൾ നെത്ടിവരുന്നു. 
യെരളത്ടിടല 14 ജടില്ലെളടിയലയും 
സ്കൂളുെടള ഇതടിയലക്കാ�ടി പരടിഗ
ണടിച്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യഘട്മകാ�ടി ഊർജ്ജ 
ഓഡടിറ്റകാണ് നെക്കുെ.

t]m-eo-kv Iym-¼v
യെരളത്ടിടല യപകാലീസ് െ്യകാമ്പുെളുും 
ഓഫീസുെളുും ഊർജ്ജ െകാര്യക്ഷമമകാക്കു
ന്ന പ്രവർത്നങ്ങളടിൽ ഇ എും സടി 
പങ്കാളടി�കാകുന്നു. ഇതടിടന് ആദ്യ 
ഘട്മകാ�ടി അടൂർ, കുറ്റടിക്കാനും എന്നടിവടിടു
ങ്ങളടിടല യപകാലീസ് െ്യകാമ്ടിലും യെകാഴടി
യക്കാെ്, യെകാല്ലും എന്നടിവടിടുങ്ങളടിടല 
ക്രൈബ്കാഞ്് ഒഫീസുെളടിലും  ഊർജ്ജ 
ഓഡടിറ്റ് നെത്തുെയും അവയ�കാധ െ്ളകാ
സുെൾ സുംഘെടിപ്ടിക്കുെയും ടെ�്തു. 
ടെറുെടിെ ജലക്വദയുത പദ്ദതടി, സൗ
യരകാർജ്ജ പദ്തടി എന്നടിവയടെ 
സകാധ്യതകാ പഠനവും നെക്കുന്നു. 

^bÀ tÌj³
യെരളത്ടിടല തടിരടഞ്ഞടുത് 98 
ഫ�ർ യ്റേഷൻ ടെട്ടിെങ്ങളടിൽ 
ഊർജ്ജ െകാര്യക്ഷമതകാ 
പ്രവർത്നങ്ങളുടെ ഭകാഗമകായള്ള 
ഊർജ്ജ ഓഡടിറ്റ് 70 ശതമകാനും 
പൂർത്ടി�കാ�ടി. �കാക്ടിയള്ള ടെട്ടിെ
ങ്ങളടിൽ ഊർജ്ജ ഓഡടിറ്റ് 
പുയരകാഗമടിക്കുന്നു.  ഓഡടിറ്റടിനയശഷും 
ഊർജ്ജ ഓഡടിറ്റ് റടിയപ്കാർട്ടിൽ 
പരകാമർശടിച്ടിട്ടുള്ള പ്രധകാന നടിർയദശ
ങ്ങൾ നെപ്ടിലകാക്കുും. ഇതടിലൂടെ 
പ്രധകാനമകായും ക്ലറ്റുെൽക്കുും 
ഫകാനെൾക്കുമകാ�ടി ഉപയ�കാഗടിക്കുന്ന 
ഊർജ്ജത്ടിൽ ഏെയദശും 30 
ശതമകാനയത്കാളും ലകാഭും ഉണ്ടകാക്കു
വകാൻ സകാധടിക്കുും.kÀ¡mÀ B-ip-]-{XnIÄ

ഇ.എും.സടിയടെ യനതൃത്ത്ടിൽ 
ഊർജ്ജ സുംരക്ഷണപ്രവർത്ന
ങ്ങൾ യെരളത്ടിടല സർക്കാർ 
ആശുപത്ടി ടെട്ടിെങ്ങളടിൽ െകാര്യക്ഷ
മമകാ�ടി നെപ്ടിലകാക്ടി�ടിട്ടുണ്ട്. 
തടിരുവനന്തപുരും ടമഡടിക്ൽ 
യെകായളജ്, തൃശ്ശൂർ ടമഡടിക്ൽ 
യെകായളജ്, തൃശ്ശൂർ ടെ്റേ് യഹകാസ്ടി
റ്റൽ, പകാല ജടില്ലകാ ആശുപത്ടി, 
െളമയശേരടി ടമഡടിക്ൽ യെകായളജ്, 
തൃശ്ശൂർ ജടില്ലകാആശുപത്ടി എന്നടിവടിെ
ങ്ങളടിൽ ഇത് പൂർത്ടി�കാ�ടി. ഈ 
പ്രവർത്നങ്ങളുടെ ഭകാഗമകാ�ടി പ്രതടി
വർഷും 1.09 ദശലക്ഷും യൂണടിറ്റ് 
ക്വദയുത ലകാഭും പ്രതീക്ഷടിക്കുന്നു. 
തടിരുവനന്തപുരും റീജടി�ണൽ 
ഇൻ്റേടിറ്റ്യൂട്് ഓഫ് ഒഫ്തകാൽയമകാള
ജടി�ടിൽ നടിലവടിൽ ഈ പ്രവൃത്ടി 
പുയരകാഗമടിക്കുന്നു.

knhnÂ tÌ-j-\pIÄ
പകാലക്കാെ് െണ്ണൂർ ജടില്ലെളടിടല സടിവടിൽ 
യ്റേഷനെളടിൽ ഊർജ്ജ െകാര്യക്ഷമമകാക്കു
ന്ന പ്രവർത്നങ്ങൾ പുയരകാഗമടിക്കുന്നു. 
ഇവടിടുടത് െകാലപ്ഴക്ും ടെന്നതുും 
ഊർജ്ജ െകാര്യക്ഷമമല്ലകാത്തുമകാ� െ്യൂ�് 
ക്ലറ്റുെളുും ഫകാനെളുും മകാറ്റടി ഊർജ്ജ 
െകാര്യക്ഷമമകാ� എൽ.ഇ.ഡടി െ്യൂ�് 
ക്ലറ്റുെളുും ്റേകാർ യററ്റഡ് സീലടിുംഗ് 
ഫകാനെളുും സ്കാപടിക്കുന്ന പ്രവർത്ടി 
ആരുംഭടിച്ടിട്ടുണ്ട്.
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ഊർജ്ജ െകാര്യക്ഷമ
മകാ� ഗകാർഹടിെ 
ഉപെരണങ്ങൾ 
ഉപയഭകാക്കാക്ൾക്് 
ഏറ്റവും  കുറഞ്ഞ 
നടിരക്ടിൽ വകാങ്ങുന്ന
തടിന് ഊർജ്ജ മടിത് 
യെന്ദ്രങ്ങളടിൽ 
അവസരും ഒരുങ്ങു
ന്നു. യെരളത്ടിടല 
140 നടിയ�കാെെ 
മണ്ഡലങ്ങളടിലും 
സ്ടിതടി ടെയ്യുന്ന 
ഊർജ്ജ മടിത് 
യെന്ദ്രങ്ങളടിൽ നടിന്നുും 
ഈ യസവനും 
ലഭ്യമകാകുും. 

ഏറ്റവും ഊർജ 
െകാര്യക്ഷമമകാ� 4 
്റേകാർ 5 ്റേകാർ 
ഉപെരണങ്ങളകാ
ണ് ഊർജ്ജ മടിത് 
യെന്ദ്രങ്ങളടിൽ 
നടിന്നുും വകാങ്ങകാൻ 
സകാധടിക്കുെ. 
ഉപെരണങ്ങൾ 
ലഭ്യമകാകുന്നതടിന് 
അതകാദ് നടിയ�കാജ
െമണ്ഡലങ്ങളടിടല 
ഊർജ്ജമടിത് 
യെന്ദ്രങ്ങളുമകാ�ടി 
�ന്ധടപ്െകാവ
ന്നതകാണ്.

DuÀÖ Imcy£aamb KmÀlnI D]IcW§Ä

DuÀÖan{X tI{µ§Ä hgn
t\cn«v hm§m³ kuIcyw X¿m-dmbn

ഊർജ്ജ സുംരക്ഷണ 
പ്രവർത്നങ്ങളടിൽ പരസ്രും യെർന്ന് 
പ്രവർത്ടിക്കുന്നതടിനകാ�ടി എനർജടി 
മകായനജ്ടമന്് ടസന്റുും, യെന്ദ്ര 
ടപകാതുയമഖലകാ സ്കാപനമകാ� എനർജടി 
എഫടിഷ്യൻസടി സർവീസസ് ലടിമടിറ്റഡും 
(ഇ.ഇൽഎസ്.എൽ) യെർന്ന് ധകാരണ 
പത്ും ഒപ്് വച്ചു.

എനർജടി മകായനജ്ടമന്് ടസന്റടിൽ 
വച്് 2021 മകാർച്് 18 ന് നെന്ന െെങ്ങടിൽ 
ഇ എും സടി ഡ�റെെർ യഡകാ ആർ 
ഹരടികുമകാർ, ഇ.ഇ.എസ്.എൽ ഡ�റ

പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏയെകാപടിപ്ടിച്് 
മുയന്നകാട്് യപകാകുന്നതടിനകാ�കാണ് 
ധകാരണകാപത്ും ഒപ്പുവച്ത്.

എനർജടി മകായനജ്ടമന്് ടസന്റടിടല 
വടി ടെ ഡടി യെകാൺഫറൻസ് ഹകാളടിൽ 
വച്ചു നെന്ന െെങ്ങടിൽ ഇ എും സടി 
രജടിട്കാർ ശ്ീ സുഭകാഷ് �കാബു, ഇ ഇ 
എസ്് എൽ യെരള യ്റേറ്റ് ടഹഡ് 
സുരജ് െകാന്ത്, രണ്ടുസ്കാപനങ്ങളടിയല
യും മറ്റു ഉയദ്യകാഗസ്ർ എന്നടിവർ 
പടങ്ടുത്തു.

DuÀÖ kwc£W {]hÀ¯\§Ä \S¸nem¡p¶Xn-\mbn
F\ÀPn amt\Pvsaâ v skâdpw F\ÀPn F^njy³kn 

kÀhokkv enanäUpw [mcWm]{Xw H¸v h¨p

ക്ടർ (യപ്രകാജക്ട്സ് & �ടിഡടി) ശ്ീ 
ടവങ്യെഷ് ദടിയവഡടി എന്നടിവർ 
ധകാരണകാ പത്ത്ടിൽ ഒപ്് വച്ചു.

ഊർജ്ജ സുംരക്ഷണവമകാ�ടി 
�ന്ധടപ്ട് പഠന പ്രവർത്നങ്ങൾ, 
യപ്രകാജെ്ടുെളുടെ നെത്ടിപ്്. ഊർജ്ജ 
െകാര്യക്ഷമ യപ്രകാജെ്ടുെൾക്കാ�ടി 
നവീന സകാമ്ത്ടിെ സകാധ്യതെൾ 
െടണ്ടത്ടി അവ െകാര്യക്ഷമമകാ�ടി 
ഉപയ�കാഗടിച്് യപ്രകാജെ്റ്റുെൾ നെപ്ടി
ലകാക്ൽ. ട്�ടിനടിുംഗുെൾ ശടിൽപ്ശകാല
െൾ എന്നടിവ സുംഘെടിപ്ടിക്ൽ എന്നീ 
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യെരള ടഡവലപ്ടമന്് ആന്് 
ഇയനകായവഷൻ സ്ട്കാറ്റജടിെ്  
ൌൺസടിൽ (K-DISC) നെത്തുന്ന 
വൺ ഡടിസ്ട്ടിക്ട് വൺ ഐഡടി� 
പരടിപകാെടി�ടിൽ ഇ എും സടി ഭകാഗമകാകു
ന്നു. ടെറുെടിെ വ്യവസകാ� ശകാലെളടിൽ 
നവീനവും ആധുനടിെവനകാ� സകായങ്
തടിെവടിദ്യെൾ എത്ടിക്കുന്നതടിന് 
യവണ്ട പ്രവർത്നങ്ങളകാണ് ഇതടിടന് 
ഭകാഗമകാ�ടി നെക്കുെ.  

sNdpInS hyhkmb imeIfpsS 
B[p\oIcW 

{]hÀ¯\§fnÂ
C.Fw.kn ]¦m-fn-bm-Ip¶p

Calibration fee structure
ENERGY METER

Type of Meter
Fee for calibration 

certificate as per NABL 
norms

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 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/- (calibration 
Certificate as per NABL 
norms)

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

import mode % error)
Rs. 800

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

Rs. 1250

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

Rs. 2350

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

Energy Meter Calibration Laboratory
Energy Management Centre – Kerala

(NABL accredited laboratory for Electro Technical)
Department of Power, Govt. of Kerala

Sreekrishna Nagar, Sreekaryam P O 
Thiruvananthapuram - 17

അക്കാദമടിക്് സ്കാപനങ്ങൾ, 
ഗയവഷണ സ്കാപനങ്ങൾ, ഓയരകാ 
യമഘലെളടിയലയും വടിദഗ്ധർ എന്നടിവ
ടര ടെറുെടിെ വ്യവസകാ� 
ക്ല്റേറുെളുമകാ�ടി �ന്ധടിപ്ടിച്് ആധുനീെ
രണ പ്രവർത്നങ്ങൾ നെപ്ടിലകാക്കാ
നകാണ് പദ്തടി ലക്ഷ്യും വയ്ക്കുന്നത്. 
ഇതടിടന് ഫലമകാ�ടി ടെറുെടിെ വ്യവ
സകാ� ശകാലെളടിടല ഉത്പകാദന െടിലവ് 
കുറച്് ഉത്പകാദനും ടമച്ടപ്ടുത്തുവകാൻ 
സകാധടിക്കുും. 

ടെറുെടിെ വ്യവസകാ� ശകാലെളടിൽ 
ഊർജ്ജെകാര്യക്ഷമത ക്െവരടിക്കുന്ന
തടിനയവണ്ട സകായങ്തടിെ സഹകാ�ങ്ങളകാ
ണ് ഇ.എും.സടി നൽെടിവരുന്നത്. 
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DuÀÖImcy£aamb 
D]IcW§Ä anXamb \nc¡nÂ 
DuÀÖan{X tI{µ§fnÂ \n¶v 
t\cn«v hm§mw
tIcf¯nse FÃm \ntbmPI 
aÞe§fnepw

ss^hv ÌmÀ tdäUv 
C³hÀ«À Fkn ss^hv ÌmÀ tdäUv hm«À 

loäÀ 1 0  enäÀ apXÂ
5,728/-- apXÂ*

31,027/- apXÂ*

2,700/-- apXÂ*

13,598/-- apXÂ*

DuÀÖan{X tI{µ§fpsS t^m¬ \¼cpIÄ C.Fw.kn 
sh_vsskänÂ e`yam-Wv

*T&C Applyhttps://www.keralaenergy.gov.in/index.php/urjamithra-schemes
https://qrgo.page.link/fZXcQ

ss^hv ÌmÀ tdäUv 
koenwKv ^m³

t^mÀ ÌmÀ tdäUv 
d{^nUvPv-tdäÀ


