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എനർജി മാനനജ്മമന്് മെന്ർ
ഇലക്ടിക്് സ്കൂട്ടർ ഫ്ാഗ് ഓഫ് മെയ്തു

എനർജി മാനനജ്മമന്് 
മെന്റിമന് ഔന്യാ

ഗിക ആവശയങ്ങൾക്ായി 
വാങ്ങിയ  ഇലക്ട്ിക്് െ്കൂട്ടർ 
ഇ എം െി ഡയറട്ർ ഇൻ 
ചാർജ്്, നഡാ. ആർ ഹരികു
മാർ ഫ്ാഗ് ഓഫ് മചയ്തു. 
നിലവിമല ഇ എം െിയുമെ 
ഔന്യാഗിക കാറം  വവ്യുത
വാഹനമാണ്. ഇ എം െി 
ഊർജ്മിത്ര നകന്ദ്രങ്ങൾ വഴി 
ഊർജ് കാരയക്ഷമമായ 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
മചയ്യുന്നതിനലക്് എംപാനല് 
മചയ്ത െിൻെിനറാ കമ്പനിയു
മെ ഇലട്ിക്് െ്കൂട്ടർ 2020 
ഒനട്ാബർ 6നാണ് ഫ്ാഗ് ഓഫ് 
മചയ്തത്. 

ആധുനിക ബാറ്ററി ൊനകേതിക 
വി്യയായ ലിഥിയം ആനയാൺ 
ബാറ്ററി ഉപനയാഗിച്ിരിക്കുന്ന 
ഈ വാഹനം 2 മണിക്കൂർ 

െമയം മകാണ്് പൂർണ്ണ 
നശഷിയില് ചാർജ് മചയാം. 
മണിക്കൂറില് 60 കിനലാമീറ്റർ 
വമര നവഗത വകവരിക്കുവാ
നം 100 കിനലാമീറ്ററിലധികം 
ദുരം െഞ്ചരിക്കുവാനം 
വാഹനത്ിന് ൊധിക്കും.  
മപനട്ാൾ ഉപനയാഗിക്കുന്ന 
ഒരു ഇരുചക്ര വാഹനത്ില് 
ഒരു കിനലാമീറ്റർ െഞ്ചരി
ക്ാൻ ശരാശരി 2 രുപനയാളം 
ചിലവ് വരുനമ്പാൾ വവ്യുത 
ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്് 65 
വപെയില് താമഴ മാത്രമാ
ണ് ചിലവ് വരുന്നത്.

എനർജി മാനനജ്മമന്് 
മെന്ർ കയാമ്പെില് 
വവ്യുത വാഹനങ്ങൾ 
ചാർജ്് മചയ്യുന്നതിനള്ള 
െംവിധാനം നിലവിലുണ്്.  
ഒനര െമയം 5 വാഹനങ്ങൾ 
വമര ഇവിമെ ചാർജ്് 

നാഷണല് സ്ില് 
ക്ാളിഫിനക്ഷൻ മരെയിം 

വർക്ിമന് ഭാഗമാക്ി പുതിയതായി 
ആരംഭിക്ാൻ നപാകുന്ന "ഇലക്ട്ീഷയൻ 
മഡാമസ്റിക് മൊലയൂഷൻെ് " എന്ന 
െ്ട്ീമിമല വി എച്് എെ് ഇ 
അദ്യാപകർക്ായുള്ള മൂന്ന് 
്ിവെമത് ഓൺവലൻ പരിശീലന 
പരിപാെി ഇ എം െി  െംഘെിപ്ിച്ചു. 
പരിശീലന പരിപാെി ഇ എം െി 
ഡയറട്ർ (i/c) നഡാ. ആർ ഹരികുമാർ 
ഉത് ഘാെനം മചയ്തു. അദ്യാപകർ ഇ 
എം െിമയ നനരമത് തമന്ന 
താത്പരയമുള്ളതായി അറിയിച് 
വിഷയങ്ങമള നകാർത്ിണക്ി 
മകാണ്ാണ് പരിശീലന പരിപാെി 
രൂപകല്പന മചയ്തത്. 

ആ്യ ്ിവെം "എനർജി നെവിങ്െ് 
മെക് നിക് െ് & നഹാം എനർജി 

ഓൺലലൻ പരിശീലന പരിപാടി
ഓഡിറ്റ് " എന്ന വിഷയത്ില് ശ്ീ. 
അനീഷ് രാനജന്ദ്രൻ (ഇ എം െി), 
"ഹൗെ് വയറിംഗ് ന്ാെീജർ & 
ഓനട്ടാനമഷൻ" എന്ന വിഷയത്ില് 
ശ്ീ. നലാനകഷ്, ശ്ീ. കൃഷ്ണകുമാർ 
(മലഗ്ാൻഡ് ഇന്യ) എന്നിവർ 
ക്ാസ്സുകൾ നയിച്ചു.

രണ്ാം ്ിവെം "നബെിക്് ഓഫ് 
ഇലക്ട്ിക്ല് വയറിംഗ് "എന്ന 
വിഷയത്ില് ശ്ീ. തമ്പി വർഗീെ്, 
ശ്ീ. കണ്ണൻ (നൊളാർ മെക്് ), 
"ഇലക്ട്ിക്ല് നെഫ്റ്റി, കൺനട്ാൾ 
& മ്ാട്ടക്ഷൻ"എന്ന വിഷയത്ില് 
ശ്ീ. അനീഷ് രാനജന്ദ്രൻ (ഇ എം 
െി) എന്നിവർ ക്ാസ്സുകൾ നയിച്ചു.

മൂന്നാം ്ിവെം "ഇലക്ട്ീഷയൻ 
മഡാമസ്റിക് മൊലയൂഷൻെ് 
കരിക്കുലം & NSQF" എന്ന 

വിഷയത്ില് ശ്ീ. ്കാശ് ചന്ദ്ര മജയിൻ 
(പവർ മെട്ർ സ്ില് കൗൺെില്), 
"വലെൻെിംഗ് ഇൻ ഇലക്ട്ിക്ല് 
ഇൻെ് മപക്റ്റനററ്റ് " എന്ന വിഷയത്ില് 
ശ്ീമതി. ഷീബ എബ്രഹാം (അഡീ. ചീഫ് 
ഇലക്ട്ിക്ല് ഇൻെ് മപട്ർ) എന്നിവർ 
ക്ളാസുകൾ നയിച്ചു.

ഓൺവലൻ പരിശീലന പരിപാെിയുമെ 
െമാപനത്ില് ആശംെകൾ 
നനർന്നുമകാണ്്  ശ്ീമതി എെ്. ഷീബ വി 
എച്് എെ്  ഇ ഡയറട്ർ (i/c), ശ്ീ. 
്ിനനശ് കുമാർ എ.എൻ (ഇ എെ് എെ് 
ഡിവിഷൻ തലവൻ, ഇ എം െി), നഡാ. 
ബി. ഷാജി (നസ്ററ്റ് നകാർഡിനനറ്റർ, വി 
എച്് എെ്  ഇ ട്ിപ്ിൾഐ  മെല്) 
എന്നിവർ െംൊരിച്ചു.

മചയാം. ഈ ചാർജ്ിംഗ് 
നസ്റഷൻ ൌര വവ്യുതി
യില് ്വർത്ിക്കുന്ന 
നൊളാർ ചാർജ്ിംഗ് 

നസ്റഷനായി നവീകരിക്കുന്നതി
നള്ള നിർമ്ാണ നജാലികൾ 
പുനരാഗമിക്കുകയാണ്.

വി.എച്്.എെ്.ഇ അദ്ധ്ാപകർക്ായി മൂന്് ദിവെമതെ

ഇ.എം.സിയുടെ ഇലക്ടിക് കാറം സ്കൂട്ടറം 
ഇ.എം.സിയിടല ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ
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Message

It is a matter of great pleasure 
to felicitate the publishing of 

Oorja Patrika being brought 
out by the Energy Management 
Centre, Kerala.

The activities concerned with 
management of energy is 
of utmost importance in the 
prevailing energy scenario in 
the country.

EMC has been contributing 
its might in this direction for 
a long time. The accolades 
it has bagged for the superb 
initiatives are the testimonials 
for this. It is observed that the 
EMC Kerala has established 
itself as a torchbearer for 
the nation in envisaging and 
implementing state of the 

Empanelment of Building Empanelment of Building 
Energy Efficiency Experts (BEEE) in KeralaEnergy Efficiency Experts (BEEE) in Kerala
EMC-Kerala invites 

application for the 
empanelment of Building 
Energy Efficiency Experts 
(BEEE) in Kerala. Empanelment 
of Building Energy Efficiency 
Experts (BEEE) professionals 
targets at creation of a pool of 
building professionals in the 
State of Kerala, to implement 
the concepts and actions 
of energy efficiency and 
conservation in building sector.

EMC targets to create a special 
cadre of building professionals 
who would help building owners, 
architectural firm, builders & 
consultants to design ECBC 
compliant building incorporating 
necessary measures in the 
design before the building is 
constructed. It also ensures 
availability of building 
professionals who are capable of 
doing ECBC compliance check for 
upcoming buildings in the State 

The Ministry of New & Renewable 
Energy has come up with the Draft 

Policy Framework for developing 
and promoting Decentralized 
Renewable Energy (DRE) Livelihood 
Applications in Rural Areas. The new 
policy framework is developed to 
promote DRE livelihood applications 
in rural areas of the country to 
provide a conducive environment for 
development and large-scale adoption 
of these applications.

Shri. V C Anil Kumar
Chief Electrical Inspector
Govt. of Kerala

art, as well as innovative 
concepts in power 
generation and energy 
management.

Also, it has taken a keen 
interest in implementing 
safety aspects in the 
energy sector in tandem 
with the Electrical 
Inspectorate Department.

Safety Management 
System is a prerequisite 
for the effective 
implementation of any 
energy sector activity. 
The optimal performance 
of the system has safety 
parameters as its most 
important component. In 
this aspect, the projects 

undertaken by the 
Energy Management 
Centre has invariably 
adapted the 
prescribed safety 
norms without fail. 
This methodology of 
enforcement of safety 
procedures in the core 
activities also has 
contributed largely 
for its outstanding 
performance.

The publishing of 
a journal on the 
energy sector is 
a praiseworthy 
endeavour from the 
EMC. I am hopeful that 
the journal would offer 
boundless resources 

and information for 
all the stakeholders, 
including the general 
public.

I take this opportunity 
to offer, on behalf of 
the Department of 
Electrical Inspectorate, 
all success for the 
publication.

“

”
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Developing and Promoting 
Decentralized Renewable Energy 
(DRE) Livelihood Applications in 
Rural Areas

till Certified Energy Auditors 
(Building) is notified by BEE.

The promotion of such an 
expert team is expected to 
be the spine of the ECBC 
implementation in the 
State of Kerala, providing 
assistance for the design 
and construction of ECBC 
compliant buildings.

Fore more: 
https://qrgo.page.link/XJzBt

MNRE issues a Draft Policy Framework forMNRE issues a Draft Policy Framework for

Fore more: https://qrgo.page.link/sqoGk



India to replace coal fired power plants with 
renewables: Hon. Power Minister Shri. R K Singh

Kerala’s Solar installed Kerala’s Solar installed 
capacity crossedcapacity crossed

With various schemes under 
Government of Kerala, 

Kerala state currently attained 
ongrid Solar PV installed capacity 
of 161 Megawatts. Also around 
20 Megawatt projects are on 
the anvil. This 161MW solar 
power plants includes rooftop 
and ground mounted solar 

India is planning to replace 
retiring coal-fired power plants 

with renewable generating 
capacity in a bid to cut the nation’s 
carbon footprint, Union Minister 
of State (Independent charge) for 
Power Shri. R. K. Singh said at an 
industry event on October 6th. 

India, which aims to meet 40% of 
its energy requirement from non-

power plants of Kerala State 
Electricity Board Ltd and various 
Government and non government 
institutes. 

Around 30 % of the present 
installed capacity accounts to 
ongrid consumers utilising the 
solar connect and Soura scheme.

fossil fuel sources by 2030, is 
targeting 175 GW of renewable-
based installed power capacity 
by 2022.

India is the world’s second 
largest coal consumer after 
China, and the third largest 
emitter of greenhouse gases. 
Coal-fired plants currently 
account for over half its nearly 

Fore more: https://qrgo.page.link/JRDJc

Fore more: https://qrgo.page.link/xeWk3 

373 gigawatt (GW) power 
generating capacity. Many of those 
plants are getting retired, Some 
plants are already retired, and 
about 29 more plants are going 
to retire, and all that space will be 
occupied by renewable energy, he 
added.

160 MW160 MW

EMC Oorja Pathrika | 5th November 2020 | Thiruvananthapuram
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എനർജരി മാനനജ്മമന്് മെന്ർ

2020 ജൂൺ മാെം മുതല് 
ആരംഭിച് ഇ. എം. 

െിയുമെ  മവബിനാർ പരമ്പര 
പുനരാഗമിക്കുന്നു. ഒനട്ാബർ 
മാെത്ില് നാല് മവബിനാറകളം 
ഒരു പാനല് ചർച്യുമാണ് നെന്നത്. 
ഈ മാെമത് പരിപാെികളില് 
മമാത്മായി 286 നപരുമെ 
പകോളിത്ം ഉണ്ായി. ഇനതാമെ 
മവബിനാർ പരമ്പരയിമല ആമക 
പകോളിത്ം 2450 കെന്നു.

നസ്ാപ് ഓഫ് സ്ാൾ വഹന്ാ 
ന്ാജട്്െ് എന്ന വിഷയത്ില് 
ശ്ീ. ജി അനില് (മുൻ നജാ. 
ഡയറട്ർ , ഇ എം െി),  എനസ്ാ 
മാതൃകയില് എനർജി എഫിഷയൻെി 
- ബില്ഡിംഗ്െ് ആന്് 
മകാമമഴ്െയല് എസ്റാബ്ിമമെന്്െ് 
എന്ന  വിഷയത്ില് ശ്ീ. മിലിന്് 

ഇെിമിന്നല് സുരക്ഷാ 
മാന്ണ്ഡങ്ങളായ IS/IIEC 

62305:2010 െംബന്ിച്് 
ഓൺവലൻ ക്ാസ്് 
െംഘെിപ്ിക്കുന്നു. ഡിപ്ാർട്ട്മമന്് 
ഓഫ് ഇലട്ിക്ല് ഇൻസ്പനക്ട്റ്ം 
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നെത്ി. ഇനതാമൊപ്ം ഇ.െി. 
ബി.െി. െർട്ടിഫിനക്റ്റ് 
നകാഴ്െിമന് അഞ്ചാം ബാച്ചും 
പൂർത്ിയായി.

എനർജി നസ്റാനറജ് ആന്് 
ഇലട്ിക് മവഹിക്ിൾെ് എന്ന 
വിഷയത്ില് പാനല് ചർച്യും  
ഈ മവബിനാർ പരമ്പരയുമെ 
ഭാഗമായി  െംഘെിപ്ിച്ചു. 
പാനല് ചർച്യില് നഡാ. 
കലയാൺ ഭാസ്ർ (നെവയർ 
െ്കൂൾ ഓഫ് മാനനജ്മമന്് ) 
മുഖയ ്ഭാഷണം നെത്ി. ശ്ീ. 
രാഹുല് വളവാല്ക്ർ 
(കസ്റവമെ്ഡ് എനർജി 
മൊലയുഷൻെ് ), ശ്ീ. മുരളി 
അരിക്ര (മറക്ാനാ എനർജി) 
എന്നിവർ ്ബന്ങ്ങൾ 
അവതരിപ്ിച്ചു.

മെബരിനാർ പരമ്പര

Published by Dr. R. Harikumar, Director (i/c), EMC

Design & Layout: Prajeesh A.

എനർജി മാനനജ്മമന്് മെന്റം 
െംയുക്തമായിട്ടാണ് ക്ാസ്് 
െംഘെിപ്ിക്കുന്നത്. നവംബർ 
മാെത്ിമല ആ്യ മൂന്ന് 
ഞായറാഴ്ച്കളില് ക്ാസ്് 
ഉണ്ാകും. ഇലട്ിക്ല്  

ചിറ്റാവാർ (െീ മെക് മൊലയൂഷൻെ് ), 
െംനയാജിത കൃഷിയിമല ഊർജ്കാരയക്ഷമത 
എന്ന വിഷയത്ില് നഡാ. നജക്ബ് നജാൺ 
(ഇന്നഗ്റ്റഡ് ഫാം റിെർച്് നസ്റഷൻ), ഇ വി 
ചാർജ്ിംഗ് നസ്റഷൻെ് എന്ന വിഷയത്ില് 
ശ്ീ. ബി്യു്് മസും്ാർ (ഫയുച്ർ ഗ്ിഡ്െ്, 
െീമൻെ് ) എന്നിവർ അവതരണങ്ങൾ 
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നകാൺട്ാട്ർ, സുപ്ർവവെർ, 
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