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റി ്

േകരള  സം ാന  അ യ  ഊർ   അവാർഡ്    -   2018  

അ യ ഊർ  (പാര േര തര ഊർ ം)  വ ാപന ി ം അ യ ഊർ

ഉപകരണ െട  വ ാപകമായ  ഉപേയാഗ ി ം മിക  രീതിയിൽ   സം ാന

സർ ാർ നടപടി സ ീകരി  വ . ഇതിെ  ഭാഗമായി ഈ രംഗ ് ഫല ദമായി

വർ ി  വ ികേള ം  ാപന േള ം േ ാ ാഹി ി തി ം

ആദരി തി മായി  സം ാനതല  അവാർ കൾ   2017 തൽ  സർ ാർ

ന ിവ .

 അതിൻ  കാരം  ഈ  രംഗ ്  മിക  േസവനം  നട വെര  കെ ി

അവാർഡ് നൽ തി ളള മതല അ യ ഊർ േമഖലയിെല  സം ാന

േനാഡൽ  ഏജൻസി  ആയ  അെനർ ിെനയാണ്  സം ാന  സർ ാർ

മതലെ ിയിരി ത്.  െ ാഫസർ ആർ.വി.ജി.  േമേനാൻ ( ൻ അെനർ ്

ഡയറ ർ),  േഡാ.ആർ.  ശശി മാർ  (CAPE ഡയറ ർ),  ീ.  െക.  അേശാകൻ

( ൻ  േബാർഡ്  െമ ർ,  െക.എസ്.ഇ.ബി)  ീ.  വി.  െക.  േജാസഫ്(ചീഫ്

എ ിനീയർ, (REES, KSEBL), ീ. എബി േജാസഫ് (േജായി ് ഡയറ ർ (PEG),

CDAC), േഡാ.ആർഹരി മാർ (ഇഎംസി),  ീ.  സി.  ി.  അജിത്  മാർ  (േ ്

േ ാ ാം  മാേനജർ,  അെനർ ്)  എ ിവർ  അട ിയ ജ ജിംഗ്  ക ിയാണ്

ഈ വർഷെ  അവാർഡ് േജതാ െള നി യി ത്.



 ഊർ വ ്  െസ റി  അ നായി ളള ം  ൈവദ ത  േബാർഡ്

െചയർമാൻ, ചീഫ് ഇല ി ൽ ഇൻെ ർ,  ഇ.എം.സി.  ഡയറ ർ,  അെനർ ്

ഡയറ ർ എ ിവർ  അംഗ ളാ ം  ഉളള  ക ി ായി  അവാർഡ്

നിർ യ ിെ  േമൽേനാ  മതല. േകരള സർ ാർ ഏർെ ിയി ളള ഈ

അവാർഡ് രാജ ി തെ  മാ കയാണ്

 അ യ  ഊർ  രംഗ ്  മിക  സംഭാവനകൾ  നൽകി ളള  വ വസായ

ാപന ൾ,  വാണിജ  ാപന ൾ,  വിദ ാഭ ാസ  ാപന ൾ,  െപാ

ാപന ൾ,  ലാേഭ യി ാെത  വർ ി  ാപന ൾ,  തേ ശ

സ യംഭരണ  ാപന ൾ,  മിക  ഗേവഷണ  വർ ന ൾ  നട

ാപന ൾ,  വ ികൾ  എ ിവരിൽ  നി ം  ലഭി  അേപ കൾ

പരിേശാധി ാണ്  അവാർഡ്  നിർ യി ി ളളത്.  സമ സംഭാവന ളള

അവാർഡി ളള  േനാമിേനഷൻ  ലഭി ി ി ാ തിനാൽ  ഈ  വിഭാഗ ി ളള

അവാർഡ് നൽകിയി ി .

 അവാ ഡായി  വ ികൾ ഒഴിെക  എ ാ  വിഭാഗ ം  ഒ  ല ം

പ ം,  ഫലക ം,  ശ ിപ ം  ആണ്  സ ാനി ത്.  വ ിഗത

വിഭാഗ ിന്  അ തിനായിരം  പ ം  ഫലക ം,  ശ ിപ ം  ആണ്

സ ാനി ത്.  ഓേരാ  വിഭാഗ ി ം  ഒ ിലധികം  ആ കൾ  അവാർഡിന്

അർഹരായി െ ിൽ  അവാർഡ്  ക  ല മായി  വീതി ്  നൽ താണ്.

ടാെത  ഓേരാ  ഇന ളി ം  േ ാ ാഹന  സ ാന ിന്  അർഹരായവർ ്

ഫലക ം ശ ി പ ം നൽ ്.

 ആെക 37 അേപ കളാണ്  അ യ  ഊർ  അവാർഡ്  2018 ന്

പരിഗണി തിനായി ലഭി ത്. അവാർ ക െട വിശദവിവരം അ ബ മായി

േചർ . പാര േര തര ഊ  വികസന ിന് ഇ രം അവാർ കൾ ഈ

േമഖല െട  വികസന ിന്  വലിയ  േ ാ ാഹനം  നൽ െമ ്  സർ ാർ

തീ ി .
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വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള് 

അവാര്ജ്ഡ  : വില്ട്ടണ് വീകവഴ്സഡ പ്രൈവറ്റഡ ലിമിറ്റഡ , ആലപ്പുഴ 

വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങള് 

അവാര്ജ്ഡ  : അവാര്ജ്ിനഡ ആരം അര്ജ്ഹരായില്ല 

ൈശസ്തി പത്രം 1 അഹലയ ഹഹല്ട്്ഡ  ഹഹറിഹറ്റജ്ഡ & കനാഹളഡ്ജ്ഡ വില്ലജ്ഡ, 

പാലക്കാടഡ      

2 പ്രവദ്യരത്നം പി എസഡ വാരിഹയഴസഡ ആരയ പ്രവദ്യശാല, 
കോടക്കല്ട്   

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള് 

അവാര്ജ്ഡ  1 കോകളജ്ഡ ഓഫഡ എഞ്ചിനീയറിംഗഡ തിരവനന്തപുരം 

2 ഹസന്റഡ കജ്ാഹസഫ്സഡ കോകളജ്ഡ ഓഫഡ എഞ്ചിനീയറിംഗഡ & 
ഹടകനാളജ്ി, പാല 

ൈശസ്തി പത്രം 1 GVHSS, രാജ്കുമാരി, ഇടുക്കി   

2 ശ്രീ നാരായണ ഇന്സ്റ്റിറ്റൂടഡ ഓഫഡ ഹടകനാളജ്ി, അടൂര്ജ്   

3 ഹസന്റഡ ഹതകരസാസഡ കോകളജ്ഡ, എറണാകുളം    

ഹപാതു സ്ഥാപനങ്ങള് 

അവാര്ജ്ഡ  : ഹടകനാപാര്ജ്ക്കഡ , തിരവനന്തപുരം 

ൈശസ്തി പത്രം : കററ്റഡ ബാങ്കഡ ഓഫഡ ഇന്തയ 

ലാകഭ്ച്ഛയില്ലാഹത ൈവർ്ിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ 

അവാര്ജ്ഡ  : ഇന്റകേറ്റഡ റൂറല്ട് ഹടകനാളജ്ി ഹസന്റര്ജ് (IRTC), പാലക്കാടഡ      

ൈശസ്തി പത്രം : ഹസന്റഡ ഫ്രാന്സ്റ്സിസഡ അസ്സിസി േ്ിഡ്രല്ട്, എറണാകുളം   
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തകേശ സവയംഭ്രണ സ്ഥാപനങ്ങള് 

അവാര്ജ്ഡ  1 ോണക്കാരി ോമപഞ്ചായതഡ, കോടയം 

2 തുറവൂര്ജ് ോമപഞ്ചായ്ഡ , ആലപ്പുഴ 

റിസര്ജ്ചഡ & ഇകന്നാകവഷന്സ്റ് 

ൈശസ്തി പത്രം 1 ഹസന്സ്റ്രല്ട് ഇന്സ്റ്റിറ്റൂടഡ ഓഫഡ ഫിഷറീസഡ ഹടകനാളജ്ി, 
എറണാകുളം   

2 അമൃത വിശവവിദ്യാപീഠം, എറണാകുളം   

3 കോകളജ്ഡ ഓഫഡ എഞ്ചിനീയറിംഗഡ, തിരവനന്തപുരം 

അക്ഷയ ഊര്ജ്ജ രംഗഹ് വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള് 

അവാര്ജ്ഡ  1 കസാള്ജ്ന്സ്റ് എനര്ജ്ജ്ി പ്രൈവറ്റഡ ലിമിറ്റഡ, തൃശൂര്ജ് 

2 മൂപ്പന്സ്റ്സഡ എനര്ജ്ജ്ി ഹസാലുഷന്സ്റ്സഡ പ്രൈവറ്റഡ ലിമിറ്റഡ, 
എറണാകുളം 

ൈശസ്തി പത്രം : ശ്രീ. മുഹമ്മദ്ഡ  സുബീര്ജ് അലി, കോഴികക്കാടഡ   

വയക്തിേള് 

അവാര്ജ്ഡ  : Dr. കുമാരകവല്ട് എസഡ, NIT കോഴികക്കാടഡ 

ൈശസ്തി പത്രം 1 ശ്രീ. സുനീഷഡ കുമാര്ജ്, േര്ജ്മ്മധാര ചാരിറ്റബിള്  

ഹസാപ്രസറ്റി, തിരവനന്തപുരം   

2 ശ്രീ. കസവിയര്ജ് ഹജ് എസഡ, കോകളജ്ഡ ഓഫഡ 
എഞ്ചിനീയറിംഗഡ, തിരവനന്തപുരം   

 

 

 



   

കേരള സംസ്ഥാന അക്ഷയ ഊര്ജ്ജ അവാര്ജ്ഡ  - 2018 

 

വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള് 

അവാര്ജ്ഡ  (ഒരു ലക്ഷം രൂപ അവാര്ജ്ഡ  തുേയം, ഫലേവം, പ്രശസ്തി പത്രവം) 

വില്ട്ടണ് വീകവഴ്സഡ പ്രപ്രവറ്റഡ ലിമിറ്റഡ , ആലപ്പുഴ 

േയര്ജ് ഉല്ട്പന്ന നിര്ജ്മാതാക്കളായ വില്ട്ടണ് വീകവഴ്സഡ 100kWp കശഷിയള്ള 

ബാറ്ററികയാടു കൂടിയ കസാളാര്ജ് പവര്ജ് പ്ലാന്റഡ സ്ഥാപിച്ചു. 11kVക്കഡ മുേളില്ട് പ്രവദ്യുതി 

ഉപക ാഗം നടത്തുന്ന പ്രൈ ടടന്ഷന് പ്രലന് ഉപക ാക്താവഡ എന്ന നിലയില്ട് 

സ്ഥാപനത്തിടന്റ കോണ്ട്രാക്റ്റഡ ിമാണ്ടഡ പരിധി കുറയ്ക്കുേയം ഇതിലൂടട പ്രതിമാസം 

ഒരു ലക്ഷത്തിലധിേം രൂപ പ്രവദ്യുതി ചിലവഡ ഇനത്തില്ട് കുറയ്ക്കുവാനായി.               

അകതാടടാപം പ്രതിവര്ജ്ഷം 125 ടണ് ോര്ജ്ബണ് ബൈിര്ജ്ഗമനവം കുറഞ്ഞു.   
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വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ 

കപ്രാത്സാൈന സമാനം (ഫലേവം, പ്രശസ്തി പത്രവം) 

 

(i) അൈലയ ടൈൽത്തഡ ടൈറികറ്റജ്ഡ ആന്റഡ  കനാളഡ്ജ്ഡ  വികേജ്ഡ, പാലക്കാടഡ   

ടൈറികറ്റജ്ഡ വികേജ്ിലുളള അൈലയ പബ്ലിേഡ സ്കൂൾ ോമ്പസിൽ 10 kWp 

കശഷിയളള കസാളാർ ടതരുവ വിളക്കുേളം 3000 LPD കശഷിയളള സൗകരാർജ 

വാടർ ൈീറ്ററം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടഡ.  സൗകരാർജടതരുവവിളക്കുേൾ  സ്ഥാപിക്കുേ വഴി  

പ്രതിവർഷം ശരാശരി 14600 യൂണിറ്റഡ പ്രവദ്യുതിയം കസാളാർ വാടർ ൈീറ്റർ 

സ്ഥാപിക്കുേ വഴി   70080 യൂണിറ്റഡ പ്രവദ്യുതിയം ലാ ിക്കുവാൻ േഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടഡ. 

(ii) പ്രവദ്യയരത്നം പി എസഡ വാകരയഴ്സഡ ആരയപ്രവദ്യയശാല, കോടക്കല്ട്  

 പ്രവദ്യയശാലയടട കോടക്കലിലുളള സ്ഥാപനങ്ങളിലും വിവിധ ബ്രാഞ്ചുേളിലും 

ആടേ 78 kWp കശഷിയളള സൗകരാർജ പ്രവദ്യുതി നിലയങ്ങളം  15500   LPD 

കശഷിയളള സൗകരാർജ വാടർ ൈീറ്ററം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടഡ.  കൂടാടത കോടക്കലിൽ 

6m3  കശഷിയളള  ബകയാഗയാസഡ പ്ലാന്റം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടഡ. 
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വിദ്യയാ യാസ സ്ഥാപനങ്ങള് 

അവാര്ജ്ഡ  (ഒരു ലക്ഷം രൂപ അവാര്ജ്ഡ  തുേയം, ഫലേവം, പ്രശസ്തി പത്രവം) 

i. കോകളജ്ഡ ഓഫഡ എഞ്ചിനീയറിംഗഡ, തിരുവനന്തപുരം  

തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗഡ കോകളജ്ഡ ോമ്പസില്ട് 160 kWp 

കശഷിയള്ള ശംഖലാ ബന്ധിത കസാളാര്ജ് പവര്ജ് പ്ലാന്റം അനുബന്ധമായി 

ോലാവസ്ഥ പഠന കേന്ദ്രവം സ്ഥാപിച്ചു. സൗര പ്രവദ്യുതി ഉല്ട്പാദ്യനത്തിലൂടട 

പ്രതിവര്ജ്ഷം 187 ടണ് ോര്ജ്ബണ് ബൈിര്ജ്ഗമനം കുറയ്ക്കുവാനായി. അക്ഷയ ഊര്ജ്ജ 

പ്രചാരണത്തിനായി അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളില്ട് ടസമിനാര്ജ്, പ്രബന്ധ 

അവതരണം, േവിസഡ, പ്രദ്യര്ജ്ശനങ്ങള് എന്നിവയം കോകളജ്ില്ട് സംഘടിപിച്ചു.  

ii. ടസന്റഡ കജ്ാടസഫ്സഡ കോകളജ്ഡ ഓഫഡ എഞ്ചിനീയറിംഗഡ, പാല  

ടസന്റഡ കജ്ാടസഫ്സഡ കോകളജ്ഡ ഓഫഡ എഞ്ചിനീയറിംഗഡ, പാലയില്ട് 110 kWp 

കശഷിയള്ള ശംഖലാ ബന്ധിത കസാളാര്ജ് പവര്ജ് പ്ലാന്റഡ, 2000 ലിറ്റര്ജ് കശഷിയള്ള 

കസാളാര്ജ് വാടര്ജ് ൈീറ്റര്ജ്, കോകളജ്ഡ ോന്റീന്, കൈാസ്റ്റല്ട് എന്നിടങ്ങളില്ട്  ക്ഷണം 

പാേം ടചയ്യുന്നതിനായി സ്റ്റീം കുക്കിംഗഡ , ബകയാഗയാസഡ  പ്ലാന്റഡ എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചു. 

മഴടവള്ള സം രണി, ഭൂഗര്ജ്  ജ്ല കരാതസ്സുേളടട റീ-ചാര്ജ്ജ്ിംഗഡ, മലിന ജ്ല 

ശുദ്ധീേരണ പ്ലാന്റഡ എന്നിവയം മിേച്ച പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ്യ മാതൃേേളാണഡ.    
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വിദ്യയാ യാസ സ്ഥാപനങ്ങള് 

കപ്രാത്സാൈന സമാനം (ഫലേവം, പ്രശസ്തി പത്രവം) 

 

i. ഗവ. ടവാകക്കഷണൽ ൈയർടസക്കന്ററി  സ്കൂൾ, രാജ്കുമാരി, ഇടുക്കി 

 സൗകരാർജ ഉപാധിേൾ ഉപകയാഗിക്കുേ വഴി  ഊർജം ലാ ിക്കുന്നതിനും  

അകതാടടാപം മറ്റഡ ഊർജ സംരക്ഷണ മാർഗ്ഗങ്ങളം മറ്റം 

സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ പ്രചരിപിക്കുന്നതിനും മലകയാര കമഖലയിടല  ഈ 

സ്ക്കൂളിനഡ േഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടഡ.  അക്ഷയഊർജ കമഖലയിൽ  കബാധവൽക്കരണ 

ക്ലാസ്സുേൾ  സംഘടിപിച്ചിട്ടുണ്ടഡ.   

ii. ശ്രീ നാരായണ ഇന്സ്റ്റിറ്റൂടഡ ഓഫഡ ടടകനാളജ്ി (SNIT), അടൂര്ജ്  

ഈ സ്ഥാപനത്തില്ട് 50 kWp കശഷിയള്ള ശംഖലാ ബന്ധിത കസാളാര്ജ് പവര്ജ് 

പ്ലാന്റ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടഡ .  പ്രതിമാസം ശരാശരി 6000 യണിറ്റഡ പ്രവദ്യുതി ഈ 

നിലയത്തില്ട് നിന്നം ഉത്പാദ്യിപിക്കുന്ന. ഇതു മൂലം പ്രവദ്യുതി ചാര്ജ്ജ്ഡ ഇനത്തില്ട് 

പ്രതിവര്ജ്ഷം ഏേകദ്യശം 4.5 ലക്ഷം രൂപ ലാ ിക്കാടമന്നഡ േണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടഡ.  

iii. ടസന്റഡ ടതകരസാസഡ കോകളജ്ഡ, എറണാകുളം 

 20kWp കശഷിയളള ഗ്രിഡ േണക്ടഡ സൗകരാർജ നിലയം  ഈ കോകളജ്ിൽ 

സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടഡ.  കൂടാടത സൗകരാർജടത്ത അധിേരിച്ചഡ  ആഡ ഓൺ കോഴ്സുേളം  

നടത്തുന്ന.  വിദ്യയാർത്ഥിേൾക്കായി  പരിശീലന പരിപാടിേൾ, ടസമിനാറേൾ, 

ഫീൽഡ തല സന്ദർശനങ്ങൾ എന്നിവയം സംഘടിപിച്ചിട്ടുണ്ടഡ. 
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ടപാതു സ്ഥാപനങ്ങള് 

അവാര്ജ്ഡ  (ഒരു ലക്ഷം രൂപ അവാര്ജ്ഡ  തുേയം, ഫലേവം, പ്രശസ്തി പത്രവം) 

ടടകനാപാര്ജ്ക്കഡ , തിരുവനന്തപുരം 

തിരുവനന്തപുരം ടടകനാപാര്ജ്ക്കിടല ഗംഗ, യമുനാ ടേടിട സമുച്ചയത്തില്ട് 

200kWp കശഷിയള്ള ശംഖലാ ബന്ധിത കസാളാര്ജ് പവര്ജ് പ്ലാന്റഡ  സ്ഥാപിച്ചു. 

ഇതിലൂടട പ്രതിവര്ജ്ഷം 187 ടണ് ോര്ജ്ബണ് ബൈിര്ജ്ഗമനം കുറയ്ക്കുവാനായി. കൂടാടത, 

കേരളത്തിടല ഐ റ്റി വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങളില്ട് സ്ഥാപിക്കടപടിട്ടുള്ള ഏറ്റവം 

വലിയ കമല്ട്ൂര സൗര പ്രവദ്യുത പദ്ധതിയാണഡ ടടകനാപര്ജ്ക്കികലതഡ.      

കപ്രാത്സാൈന സമാനം (ഫലേവം, പ്രശസ്തി പത്രവം) 

കസ്റ്ററ്റഡ ബാങ്കഡ ഓഫഡ ഇന്തയ 

എസഡ.ബി.ഐ ആസ്ഥാനത്തഡ 30kWp കശഷിയളള  ശംഖലാ ബന്ധിത 

സൗകരാർജ പ്രവദ്യുതി നിലയം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടഡ.  കൂടാടത വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലുളള 

10 ബ്രാഞ്ചഡ  ഓഫീസുേളിൽ ആടേ 325kWp കശഷിയളള കമൽൂര സൗകരാർജ 

പ്രവദ്യുതി നിലയം രണ്ടാം ഘടത്തിൽ ബാങ്കഡ  സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടഡ.  4,74,500 യൂണിറ്റഡ  

പ്രവദ്യുതിയാണഡ  രണ്ടാം ഘടത്തിൽ  സ്ഥാപിച്ച പ്ലാന്റേളിൽ നിന്നളള  ശരാശരി 

വാർഷിേ ഉല്പാദ്യനം.  കൂടാടത ബാങ്കഡടൈഡ ഓഫീസഡ ോമ്പസിൽ കസാളാർ സ്ട്രീറ്റഡ 

പ്രലറ്റേളം ോന്റീനിൽ സൗകരാർജ വാടർൈീറ്ററം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടഡ. 

   

 

 

 



   

കേരള സംസ്ഥാന അക്ഷയ ഊര്ജ്ജ അവാര്ജ്ഡ  - 2018 

 

ലാക ച്ഛയിോടത പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ 

അവാര്ജ്ഡ  (ഒരു ലക്ഷം രൂപ അവാര്ജ്ഡ  തുേയം, ഫലേവം, പ്രശസ്തി പത്രവം) 

ഇന്റകഗ്രറ്റഡ റൂറല്ട് ടടകനാളജ്ി ടസന്റര്ജ് (IRTC), പാലക്കാടഡ      

ഇന്റകഗ്രറ്റഡ റൂറല്ട് ടടകനാളജ്ി ടസന്റര്ജ്, പാലക്കാടഡ  കസാളാര്ജ് പവര്ജ് പ്ലാന്റഡ, 

ബകയാഗയാസഡ  പ്ലാന്റഡ, ടചറേിട ജ്ല പ്രവദ്യുത പദ്ധതിേള്, ചൂടാറാടപടി മുതലായവ 

കേരളത്തില്ട് ഉടനീളം സ്ഥാപിച്ചു നല്ട്ക്കുന്നതില്ട് പ്രധാന പങ്കഡ വൈിച്ചു. 

തിരുവനന്തപുരം ടമിക്കല്ട് കോകളജ്ില്ട് പ്രതിദ്യിനം 2600 േികലാഗ്രാം മാലിനയ 

സംസ്കരണ കശഷിയള്ള ബകയാഗയാസഡ  പ്ലാന്റഡ, പാലക്കാടഡ  ജ്ിേയിടല 60 സ്കൂളേളില്ട് 

100 േികലാഗ്രാം വീതം മാലിനയ സംസ്കരണ കശഷിയള്ള ബകയാഗയാസഡ  പ്ലാന്റേള് 

16,000 കത്താളം ചൂടാറാടപടിേളടട വിതരണം എന്നിവ കൂടാടത വിവിധ 

സ്ഥാപനങ്ങളിലായി ആടേ 92kWp കശഷിയള്ള സൗകരാര്ജ്ജ പ്രവദ്യുതി 

നിലയങ്ങളം സ്ഥാപിച്ചു. 

കപ്രാത്സാൈന സമാനം (ഫലേവം, പ്രശസ്തി പത്രവം) 

ടസന്റഡ  ഫ്രാൻസിസഡ  അസ്സീസി േത്തീഡ്രൽ, എറണാകുളം   

ഈ േത്തീഡ്രലിൽ 15kWp കശഷിയളള ശഖലാ ബന്ധിത  സൗകരാർജ പവർ 

പ്ലാന്റഡ  സ്ഥാപിക്കുേ വഴി  പ്രവദ്യുതി ബിൽ  ഗണയമായി കുറയ്ക്കുവാൻ  േഴിഞ്ഞു.  

കൂടാടത പരിശീലന പരിപാടിേൾ, ോംമ്പയിനുേൾ തുടങ്ങിയവയം അക്ഷയ 

ഊർജ ഉപേരണങ്ങളടട വയാപനത്തിനായി നടത്തിയിട്ടുണ്ടഡ. 
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തകേശ സവയം രണ സ്ഥാപനങ്ങള് 

അവാര്ജ്ഡ  (ഒരു ലക്ഷം രൂപ അവാര്ജ്ഡ  തുേയം, ഫലേവം, പ്രശസ്തി പത്രവം) 

i. ോണക്കാരി ഗ്രാമപഞ്ചായതഡ, കോടയം  

കോടയം ജ്ിേയിടല ോണക്കാരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തഡ  19.5 ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ചഡ  

121 സൗകരാര്ജ്ജ ടതരുവഡ വിളക്കുേള് പഞ്ചായത്തില്ട് ആേമാനം സ്ഥാപിച്ചു. 

അക്ഷയ ഊര്ജ്ജ പ്രചരണത്തിനായി വിവിധ പഠന ക്ലാസുേള്, പ്രദ്യര്ജ്ശനങ്ങള് 

എന്നിവയം സംഘടിപിച്ചു. 

ii. തുറവൂര്ജ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തഡ , ആലപ്പുഴ 

പഞ്ചായത്തിടന്റ പരിധിയിലുള്ള പ്രാഥമിേ ആകരാഗയ കേന്ദ്രം 

മൈാത്മാഗാന്ധി കദ്യശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപഡ പദ്ധതി  ഓഫീസഡ, പഞ്ചായത്തഡ  

പ്രലബ്രറി, വികേജ്ഡ എക്സ്റഡറ്റന്ഷന് ഓഫീസറടട ോരയാലയം, കുടുംബശ്രീ ഓഫീസഡ, 

ോന്റീന്, ക്ഷീര വിേസന ഓഫീസഡ, അസിസ്റ്റന്റഡ  എഞ്ചിനീയറടട ോരയാലയം, 

കൃഷി  വന് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളില്ട് കസാളാര്ജ് പ്രവദ്യുതി നിലയങ്ങള് 

സ്ഥാപിച്ചു. 
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റിസർച്ചഡ ആന്റഡ ഇടന്നാകവഷൻ 

കപ്രാത്സാൈന സമാനം (ഫലേവം, പ്രശസ്തി പത്രവം) 
 

i. ടസൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂടഡ ഓഫഡ ഫിഷറീസഡ ടടകനാളജ്ി, ടോച്ചി 

 മത്സയം ഉണക്കുന്നതിനായി  ഇലക്ട്രിേഡ – കസാളാർ പ്രൈബ്രിഡ ഡ്രയർ ഈ 

സ്ഥാപനം വിേസിപിച്ചഡ വിജ്യേരമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന. വിവിധ അളവിലുളള 

മത്സയം ഉണക്കുന്നതിനഡ അനുകയാജ്യമായ  മാതൃേേൾ ല യമാണഡ.  ഗുണകമന്മ 

ഉറപ്പുവരുത്തി കൂടുതൽ സമയം മത്സയം സൂക്ഷിക്കുവാൻ  ഇതഡ വഴി സാധിക്കുന്ന. 

മത്സയടതാഴിലാളിേൾക്കഡ ഇത്തരം ഡ്രയറേൾ ഉപകയാഗിക്കുന്നതിനുളള പരിശീലന 

പരിപാടിേളം  ഇൻസ്റ്റിറ്റൂടഡ സംഘടിപിക്കുന്നണ്ടഡ.   

ii. അമൃത വിശവ വിദ്യയാപീഠം, എറണാകുളം  

 ഇകപാൾ സാധാരണ ഉപകയാഗിക്കുന്ന സിലിക്കൺ ടസേിനു പേരം മറ്റഡ തരം 

ടമറ്റീരിയൽസഡ ഉപകയാഗിച്ചഡ ക്ഷമത കൂടിയ കസാളാർ ടസല്ലുേൾ വിേസിപിക്കുന്ന 

റിസർച്ചഡ കപ്രാജ്ക്ടുേൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ടചയ്യുന്നണ്ടഡ.  അതു കപാടല 

ബാറ്ററിേൾക്കഡ  കസ്റ്റാകറജ്ഡ േപാസിറ്റി കൂട്ടുന്നതിനുളള റിസർച്ചഡ വർക്കുേളം ടചയ്യുന്ന. 

iii. കോകളജ്ഡ ഓഫഡ എഞ്ചിനീയറിംഗഡ, തിരുവനന്തപുരം 

സൗകരാർജ പ്രവദ്യുതി ഉല്പാദ്യനം പ്രവചിക്കുവാൻ സൈായിക്കുന്ന റിസർച്ചഡ 

വർക്കുേൾ  ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നടത്തുന്നണ്ടഡ.  മുമ്പഡ ല യമാക്കിയിട്ടുളള 

വിവരങ്ങളടടയം ോലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തികന്റയം  അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരും 

ദ്യിവസങ്ങളിൽ കസാളാർ പവർപ്ലാന്റിൽ നിന്നം ഉല്പാദ്യിപിക്കാവന്ന  ഊർജത്തിടന്റ  

അളവഡ  ഇതു മൂലം  േണക്കാക്കുവാൻ സാധിക്കും.  പി.എച്ചഡ.ി തലത്തിലും എം.ടടേഡ  

തലത്തിലും സൗകരാർജ പ്രവദ്യുതി ഉല്പാദ്യനത്തിനഡ പ്രാമുഖയം നൽേിടക്കാണ്ടുളള 

കപ്രാജ്ക്ടഡ വർക്കുേളം നടത്തിവരുന്ന. 
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അക്ഷയ ഊര്ജ്ജ രംഗടത്ത വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള് 

അവാര്ജ്ഡ  (ഒരു ലക്ഷം രൂപ അവാര്ജ്ഡ  തുേയം, ഫലേവം, പ്രശസ്തി പത്രവം) 

i. കസാള്ജ്ന് എനര്ജ്ജ്ി പ്രപ്രവറ്റഡ ലിമിറ്റഡ, തൃശൂര്ജ് 

കസാള്ജ്ന് എനര്ജ്ജ്ി പ്രപ്രവറ്റഡ ലിമിറ്റഡ 1674 kWp ആടേ കശഷിയള്ള 

സൗകരാര്ജ്ജ പ്രവദ്യുതി നിലയങ്ങള് കേരളത്തില്ട് ആേമാനം വിവധ വയക്തിേള്/ 

സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളില്ട് സ്ഥാപിച്ചു.  

ii. മൂപന്സഡ എനര്ജ്ജ്ി കസാലൂഷന്സഡ പ്രപ്രവറ്റഡ ലിമിറ്റഡ, എറണാകുളം  

മൂപന്സഡ എനര്ജ്ജ്ി കസാലുഷന്സഡ പ്രപ്രവറ്റഡ ലിമിറ്റഡ 2500 kWp ആടേ 

കശഷിയള്ള സൗകരാര്ജ്ജ പ്രവദ്യുതി നിലയങ്ങള് കേരളത്തില്ട് ആേമാനം വിവധ 

വയക്തിേള് / സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളില്ട് സ്ഥാപിച്ചു. 1 MWp വീതം കശഷിയള്ള 

കമല്ട്കൂര സൗകരാര്ജ്ജ പ്രവദ്യുതി നിലയം തൃശൂര്ജ് ലിസ്സി കൈാസ്പിറ്റല്ട്, കോഴികക്കാടഡ 

എം വി ആര്ജ് ോന്സര്ജ് ടസന്റര്ജ് എന്നിടങ്ങളില്ട് നൂതന സാകങ്കതിേ വിദ്യയ 

ഉപകയാഗിച്ചഡ സ്ഥല പരിമിതിക്കുള്ളില്ട് നിന്നഡ ടോണ്ടഡ പൂര്ജ്ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടഡ.   

കപ്രാത്സാൈന സമാനം (ഫലേവം, പ്രശസ്തി പത്രവം)  

ശ്രീ. മുൈമദ്യഡ സുബീർ അലി, കോഴികക്കാടഡ  

 കമൽൂര സൗര പ്രവദ്യുതി നിലയങ്ങൾ  Eco tech എന്ന സ്ഥാപനം മുകഖന 

സ്ഥാപിച്ചു നൽകുന്ന.  270 kWp ആടേ കശഷിയളള  16 ഓഫഡ  ഗ്രിഡ പവർ 

പ്ലാന്റേളം 89 kWp കശഷിയളള   ഗ്രിഡ േണക്ടഡ കസാളാർ പവർ പ്ലാന്റേളം 

സ്ഥാപിച്ചു നൽേിയിട്ടുണ്ടഡ. 

 

 



   

കേരള സംസ്ഥാന അക്ഷയ ഊര്ജ്ജ അവാര്ജ്ഡ  - 2018 

 

വയക്തിേള് 

അവാര്ജ്ഡ  (അമ്പതിനായിരം രൂപ അവാര്ജ്ഡ  തുേയം, ഫലേവം, പ്രശസ്തി പത്രവം) 

Dr. കുമാരകവല്ട്, NIT കോഴികക്കാടഡ  

സാൈചരയങ്ങള്ക്കുനുസൃതമായി വിവധ അക്ഷയ ഊര്ജ്ജങ്ങളായ 

സൗകരാര്ജ്ജം, ോറ്റില്ട് നിന്നള്ള പ്രവദ്യുതി, തുടങ്ങിയവില്ട് നിന്നം 

അനുകയാജ്യമായതഡ     തിരടഞ്ഞടുക്കുനതിനും വിനികയാഗിക്കുനതിനും ആവശയമായ 

സാകങ്കതിേ വിദ്യയയടട പഠനത്തിനും ഗകവഷണത്തിനും നല്ട്േിയ സം ാവനേളടട 

ടവളിച്ചത്തിലാണഡ Dr. കുമാരകവലിനു അവാര്ജ്ഡ  നല്ട്ക്കുന്നതഡ. നിലവില്ട് 

കോഴികക്കാടഡ NITയില്ട് അധയാപേനായ ഇകേൈം അക്ഷയ ഊര്ജ്ജ കമഖലയില്ട് 

നൂതന സാകങ്കതിേ വിദ്യയേള് അവതരിപിക്കുന്നതില്ട് ശ്രകദ്ധയമായ പങ്കഡ 

വൈിച്ചുവരുന്ന.  

കപ്രാത്സാൈന സമാനം (ഫലേവം, പ്രശസ്തി പത്രവം) 

i. ശ്രീ. സുനീഷഡ കുമാർ ി, തിരുവനന്തപുരം  

 ടമച്ചടപട വിറേടുപഡ സ്ഥാപിച്ചുനൽകുന്നതിനായി േർമധാര SEW 

ചാരിറ്റബിൾ ടസാപ്രസറ്റി എന്ന കപരിൽ  ശ്രീ.സുനീഷഡ കുമാറിടന്റ കനതൃതവത്തിൽ  

സ്ഥാപനം  നടത്തുന്ന.  ഇതിൽ ഇരുപത്തകഞ്ചാളം ആളേൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന.  

ശ്രീ.സുനീഷഡ കുമാർ അടനർടഡ അംഗീോരമുളള ടസൽഫഡ എംകപ്ലായ്ഡ വർക്കർ 

(SEW) ആണഡ. 

ii. ശ്രീ. കസവിയർ ടജ്. എസഡ, തിരുവനന്തപുരം 

 ോറ്റാടിയന്ത്രത്തിടന്റ കവാൾകടജ്ഡ വയതിയാനടത്ത 

പ്രതികരാധിക്കുന്നതിനുളള േൺകട്രാൾ സംവിധാനം രൂപേല്പന ടചയ്തിട്ടുണ്ടഡ. ഇതുമൂലം 

കുറഞ്ഞ കവാൾകടജ്ിലും ോറ്റാടിയന്ത്രത്തിൽ നിന്നം പ്രവദ്യുതി ഗ്രിികലയ്ക്കഡ 

നൽകുവാൻ സാധിക്കും. 
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