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{]hÀ¯\§Ä XpS-cp¶p

സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കെട്ടിട
ങ്ങളിൽ ഊർജ്ജകാര്യക്ഷമത
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കുറഞ്ഞ
ഊർജ്ജ ഉപയ�ോഗത്തിൽ എറ്റവും
കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന
തിനും വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ
എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററിന്റെ
നേതൃത്വത്തിൽ പുര�ോഗമിക്കുന്നു.
സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഊർജ്ജ
ഓഡിറ്റ് നടത്തി ഊർജ്ജ ഉപയ�ോഗ
വും ഊർജ്ജ നഷ്ടവും മനസ്സിലാക്കി
കേരളത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത 98
അതു പരിഹരിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ
ഫയർ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടങ്ങളിൽ
കണ്ടെത്തി, അത് നടപ്പിലാക്കുകയാ
ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമതാ
ണ് ചെയ്യുന്നത്.
പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള
ഊർജ്ജ ഓഡിറ്റ് 70 ശതമാനം
പൂർത്തിയായി. ബാക്കിയുള്ള കെട്ടിട
ങ്ങളിൽ ഊർജ്ജ ഓഡിറ്റ്
പുര�ോഗമിക്കുന്നു. ഓഡിറ്റിനുശേഷം
ഊർജ്ജ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ
പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന നിർദേശ
ങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും. ഇതിലൂടെ
പ്രധാനമായും ലൈറ്റുകൽക്കും
ഫാനുകൾക്കുമായി ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന
ഊർജ്ജത്തിൽ ഏകദേശം 30
ശതമാനത്തോളം ലാഭം ഉണ്ടാക്കു
വാൻ സാധിക്കും.

^bÀ tÌj³

t]m-eo-kv Iym-¼v
കേരളത്തിലെ പ�ോലീസ് ക്യാമ്പുകളും
ഓഫീസുകളും ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമമാക്കു
ന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇ എം സി
പങ്കാളിയാകുന്നു. ഇതിന്റെ ആദ്യ
ഘട്ടമായി അടൂർ, കുറ്റിക്കാനം എന്നിവിടു
ങ്ങളിലെ പ�ോലീസ് ക്യാമ്പിലും ക�ോഴി
ക്കോട്, ക�ോല്ലം എന്നിവിടുങ്ങളിലെ
ക്രൈബ്രാഞ്ച് ഒഫീസുകളിലും ഊർജ്ജ
ഓഡിറ്റ് നടത്തുകയും അവബ�ോധ ക്ളാ
സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ദതി, സൗ
ര�ോർജ്ജ പദ്ധതി എന്നിവയുടെ
സാധ്യതാ പഠനവും നടക്കുന്നു.

kÀ¡mÀ B-ip-]-{XnIÄ

ഇ.എം.സിയുടെ നേതൃത്തത്തിൽ
ഊർജ്ജ സംരക്ഷണപ്രവർത്തന
ങ്ങൾ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ
ആശുപത്രി കെട്ടിടങ്ങളിൽ കാര്യക്ഷ
മമായി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ
ക�ോളേജ്, തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ
ക�ോളേജ്, തൃശ്ശൂർ ചെസ്റ്റ് ഹ�ോസ്പി
റ്റൽ, പാല ജില്ലാ ആശുപത്രി,
കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ്,
തൃശ്ശൂർ ജില്ലാആശുപത്രി എന്നിവിട
ങ്ങളിൽ ഇത് പൂർത്തിയായി. ഈ
പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പ്രതി
വർഷം 1.09 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ്
വൈദ്യുത ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഒഫ്താൽമ�ോള
ജിയിൽ നിലവിൽ ഈ പ്രവൃത്തി
പുര�ോഗമിക്കുന്നു.

knhnÂ tÌ-j-\pIÄ
kvIqÄ sI-«n-S§Ä
കേരളത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത 20
സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ ഊർജ്ജ
കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനു വേണ്ട
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്നു.
കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലേയും
സ്കൂളുകളെ ഇതിലേക്കായി പരിഗ
ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടമായി ഊർജ്ജ
ഓഡിറ്റാണ് നടക്കുക.

പാലക്കാട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ സിവിൽ
സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമമാക്കു
ന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുര�ോഗമിക്കുന്നു.
ഇവിടുത്തെ കാലപ്പഴക്കം ചെന്നതും
ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമമല്ലാത്തതുമായ ട്യൂബ്
ലൈറ്റുകളും ഫാനുകളും മാറ്റി ഊർജ്ജ
കാര്യക്ഷമമായ എൽ.ഇ.ഡി ട്യൂബ്
ലൈറ്റുകളും സ്റ്റാർ റേറ്റഡ് സീലിംഗ്
ഫാനുകളും സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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

ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പരസ്പരം ചേർന്ന്
പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി എനർജി
മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും, കേന്ദ്ര
പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ എനർജി
എഫിഷ്യൻസി സർവീസസ് ലിമിറ്റഡും
(ഇ.ഇൽഎസ്.എൽ) ചേർന്ന് ധാരണ
പത്രം ഒപ്പ് വച്ചു.
എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററിൽ
വച്ച് 2021 മാർച്ച് 18 ന് നടന്ന ചടങ്ങിൽ
ഇ എം സി ഡയറകടർ ഡ�ോ ആർ
ഹരികുമാർ, ഇ.ഇ.എസ്.എൽ ഡയറ

ക്ടർ (പ്രോജക്ട്സ് & ബിഡി) ശ്രീ
വെങ്കടേഷ് ദിവേഡി എന്നിവർ
ധാരണാ പത്രത്തിൽ ഒപ്പ് വച്ചു.

പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏക�ോപിപ്പിച്ച്
മുന്നോട്ട് പ�ോകുന്നതിനായാണ്
ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചത്.

ഊർജ്ജ സംരക്ഷണവുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ,
പ്രോജക്ടുകളുടെ നടത്തിപ്പ്. ഊർജ്ജ
കാര്യക്ഷമ പ്രോജക്ടുകൾക്കായി
നവീന സാമ്പത്തിക സാധ്യതകൾ
കണ്ടെത്തി അവ കാര്യക്ഷമമായി
ഉപയ�ോഗിച്ച് പ്രോജക്റ്റുകൾ നടപ്പി
ലാക്കൽ. ട്രയിനിംഗുകൾ ശിൽപ്പശാല
കൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കൽ എന്നീ

എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററിലെ
വി കെ ഡി ക�ോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ
വച്ചു നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഇ എം സി
രജിട്രാർ ശ്രീ സുഭാഷ് ബാബു, ഇ ഇ
എസ്സ് എൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹെഡ്
സുരജ് കാന്ത്, രണ്ടുസ്ഥാപനങ്ങളിലേ
യും മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ
പങ്കെടുത്തു.

DuÀÖ Imcy£aamb KmÀlnI D]IcW§Ä

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

ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമ
മായ ഗാർഹിക
ഉപകരണങ്ങൾ
ഉപഭ�ോക്താക്കൾക്ക്
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ
നിരക്കിൽ വാങ്ങുന്ന
തിന് ഊർജ്ജ മിത്ര
കേന്ദ്രങ്ങളിൽ
അവസരം ഒരുങ്ങു
ന്നു. കേരളത്തിലെ
140 നിയ�ോചക
മണ്ഡലങ്ങളിലും
സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന
ഊർജ്ജ മിത്ര
കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും
ഈ സേവനം
ലഭ്യമാകും.

ഏറ്റവും ഊർജ
കാര്യക്ഷമമായ 4
സ്റ്റാർ 5 സ്റ്റാർ
ഉപകരണങ്ങളാ
ണ് ഊർജ്ജ മിത്ര
കേന്ദ്രങ്ങളിൽ
നിന്നും വാങ്ങാൻ
സാധിക്കുക.
ഉപകരണങ്ങൾ
ലഭ്യമാകുന്നതിന്
അതാദ് നിയ�ോജ
കമണ്ഡലങ്ങളിലെ
ഊർജ്ജമിത്ര
കേന്ദ്രങ്ങളുമായി
ബന്ധപ്പെടാവു
ന്നതാണ്.
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sNdpInS hyhkmb imeIfpsS

B[p\oIcW
{]hÀ¯\§fnÂ
C.Fw.kn ]¦m-fn-bm-Ip¶p

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

കേരള ഡെവലപ്മെന്റ് ആന്റ്
ഇന�ോവേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിക്
കൗൺസിൽ (K-DISC) നടത്തുന്ന
വൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൺ ഐഡിയ
പരിപാടിയിൽ ഇ എം സി ഭാഗമാകു
ന്നു. ചെറുകിട വ്യവസായ ശാലകളിൽ
നവീനവും ആധുനികവുനായ സാങ്കേ
തികവിദ്യകൾ എത്തിക്കുന്നതിന്
വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ
ഭാഗമായി നടക്കുക.

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
അക്കാദമിക്ക് സ്ഥാപനങ്ങൾ,
ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഓര�ോ
മേഘലകളിലേയും വിദഗ്ധർ എന്നിവ
രെ ചെറുകിട വ്യവസായ
ക്ലസ്റ്ററുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ആധുനീക
രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാ
നാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്.
ഇതിന്റെ ഫലമായി ചെറുകിട വ്യവ
സായ ശാലകളിലെ ഉത്പാദന ചിലവ്
കുറച്ച് ഉത്പാദനം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ
സാധിക്കും.
ചെറുകിട വ്യവസായ ശാലകളിൽ
ഊർജ്ജകാര്യക്ഷമത കൈവരിക്കുന്ന
തിനുവേണ്ട സാങ്കേതിക സഹായങ്ങളാ
ണ് ഇ.എം.സി നൽകിവരുന്നത്.

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
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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 10 enäÀ apXÂ

31,027/- apXÂ*

5,728/-- apXÂ*

t^mÀ ÌmÀ tdäUv
d{^nUvPv-tdäÀ

13,598/-- apXÂ*

ss^hv ÌmÀ tdäUv
koenwKv ^m³

2,700/-- apXÂ*

DuÀÖan{X tI{µ§fpsS t^m¬ \¼cpIÄ C.Fw.kn
sh_vsskänÂ e`yam-Wv
https://www.keralaenergy.gov.in/index.php/urjamithra-schemes
https://qrgo.page.link/fZXcQ
EMC
YouTube page
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