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ശടോസ്ത്രരകംഗകം ക�ടോ-ഓർഡികേറ്റർമടോർക്ടോയി പരിശീലേ പരിപടോടി
ബഹു. വിദ്ടോഭ്ടോസമന്തി മുഖ്പ്രഭടോഷണകം േടത്ി

വരുന്ന അദ്ധ്യയനവർഷങ്ങളിൽ 
ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം എന്ന 

വിഷയത്ിൽ വിദധ്യയാലയങ്ങളിൽ 
ഒന്നിച്ച് പ്രവത്ിക്യാൻ ഇ എം സിയം 
ശയാസ്ത്രരംഗവം തീരുമയാനിച്ചു. 
അതിന്റെ തുടക്മയായി ഈ അദ്ധ്യയ
നവർഷം കേന്ദ്ര ഊർജ്ജ വകുപ്ിന്റെ 
ബ്യുക�യാ  ഓഫച് എനർജി എഫിഷധ്യൻ
സി ഊർജ്ജസംരക്ഷണത്ിൽ  
സച് കൂൾ കുട്ിേൾക്കുള്ള അവകബ്യാധം 
വളർത്തുവയാനയായി നടത്തുന്ന 
ചിത്രരചനയാ മത്സരം, ശയാസ്ത്ര രംഗം 
കേയാർഡികനറ്റർമയാരുന്ട സഹയായ
കത്യാന്ട വിപുലമയായി നടത്യാൻ 
തീരുമയാനിച്ചു. ഇതുമയായി ബ്ന്ധന്പ്ട്ച് 
ഇ എം സി ശയാസ്ത്രരംഗം കേയാർഡികന

റ്റർമയാർക്യായി ഓൺലലൻ പരിശീലന 
പരിപയാടി സംഘടിപ്ിച്ചു. പരിപയാടിയ്കച് 
മുഖധ്യപ്രഭയാഷണം നൽേി ബ്ഹു. ന്പയാതുവി
ദധ്യയാഭധ്യയാസ വകുപ്ച് മന്തി ന്പ്രയാഫ. സി. 
രവീന്ദ്രനയാഥച് സംസയാരിച്ചു. ഇ എം സി 
ഡയ�ക്ടർ (i/c) കഡയാ ആർ. ഹരികുമയാർ 
അദ്ധ്യക്ഷനയായി. എ.ഡി.പി.ഐ. (അക്യാ

ദമിക്ച് ) ശ്ീ. ലഷൻകമയാൻ എം.ന്േ, 
എൻ ടി പി സി േയായംകുളം അഡീഷണൽ 
ജന�ൽ മയാകനജർ ശ്ീ. വി വി കുരധ്യൻ 
എന്നിവർ ആശംസ അ�ിയിച്ചു. കഡയാ. 
സി.പി അരവിന്യാക്ഷൻ പരിപയാടിയ്കച് 
സച് ന്പഷധ്യൽ അഡ്രസ്ച് നൽേി.  ശ്ീ. 
ദികനശച് കുമയാർ എ.എൻ (ഇ.എം.സി)   
"ഊർജ്ജ സംരക്ഷണത്ിൽ നവീന 
സയാധധ്യതേൾ" എന്ന വിഷയത്ിൽ ക്യാസ്ച് 
നയിച്ചു.  ശയാസ്ത്രരംഗം പരിപയാടിേളിൽ 
ഉൾന്പ്ടുത്ി ബ്യുക�യാ ഓഫച് എനർജി 
എഫിഷധ്യൻസി നടത്തുന്ന ചിത്രരചനയാമ
ത്സരത്ിൽ കേരളത്ിന്ല കുട്ിേന്ള 
പന്കെടുപ്ിക്കുന്നതിന്റെ സയാദ്ധ്യതേൾ ശ്ീ 
സന്ീപച് ന്േ. (ഇ.എം.സി) കേയാർഡികന
റ്റർമയാർക്ച് വിവരിച്ചു.

കേരളത്ിന്ല ആദധ്യഘട് 
COVID-19 കലയാക്ച് ന്ഡൌൺ 

േയാലയളവിൽ സംഘടിപ്ിച് 
ഓൺലലൻ ചിത്രരചന, േയാർട്ടൂൺ, 
കപയാസ്റ്റർ രചനയാ മത്സരങ്ങളുന്ട 
സമ്യാനദയാനം നടത്ി. എൽ പി, യ പി 
വിഭയാഗം വിദധ്യയാർത്ിേൾക്ച് ചിത്ര രചനയാ 
മത്സരവം, ലഹസച് കൂൾ 
വിദധ്യയാർത്ിേൾക്യായി േയാർട്ടൂൺ 
മത്സരവം, ഹയർ ന്സക്ണ്ട�ി 
വിദധ്യയാർത്ിേൾക്യായി ഡിജിറ്റൽ 
ന്േയാളയാഷച് മത്സരവം, കേയാകളജച് 
വിദധ്യയാർത്ിേൾക്യായി കപയാസ്റ്റർ രചനയാ 
മത്സരവമയാണച് സംഘടിപ്ിച്തച്. 

യ.പി വിഭയാഗത്ിൽ കദവയാനന്ച്.ഡി 
(കേന്ദ്രിയ വിദധ്യയാലയം SAP, 
തിരുവനന്തപുരം) ഒന്നയാം സ്യാനവം, 
കനേഹ എസച് (േയാർമൽ GHSS, 
തിരുവനന്തപുരം), അഞ്ജന സുഗുണൻ.
ബ്ി (ശ്ീ നയാരയായണ പബ്ിേച് സച് കൂൾ, 
ന്േയാല്ം) എന്നിവർ രണ്ടയാം സ്യാനവം. 
ഹൻസയാ ഫയാത്ിമ (ഭയാരതീയ വിദധ്യയാ 
മന്ിർ, േണ്ണൂർ) , അനയാമിേ ഷമീർ 
(േസച്തുർബ്യാ പബ്ിേച് സച് കൂൾ, േണ്ണൂർ) 
എന്നിവർ മൂന്നയാം സ്യാനവം 
േരസ്മയാക്ി. ലഹസച്കൂൾ 
വിഭയാഗത്ിൽ അദിതച് രയാകജഷച് (േടമ്പൂർ 
HSS, േണ്ണൂർ) ഒന്നയാം സ്യാനവം, ഗൌരി 
ലക്ഷച്മി (ചിന്മയ വിദധ്യയാലയം, തൃശൂർ), 

ഓൺലലൻ മത്സരങ്ങളുടട സമ്ടോേദടോേവകം 
സർട്ിഫിക്റ്ററ് വിതരണവകം േടത്ി

നിനിത വി.ബ്ി  (ഐശ്വരധ്യയാ പബ്ിേച് 
സച് കൂൾ, ന്േയാല്ം)  എന്നിവർ രണ്ടയാം 
സ്യാനവം, ജീവൻ.എസച് (ബ്ി.എം.എം 
പബ്ിേച് സച് കൂൾ, കേയാട്യം) മൂന്നയാം 
സ്യാനം േരസ്മയാക്ി. ഹയർ 
ന്സക്ണ്ട�ി വിഭയാഗത്ിൽ അതുൾ 
എസച്  രയാജച് (എം.ഡി ന്സമിനയാരി, 
കേയാട്യം) ഒന്നയാം സ്യാനവം, ഗയായത്രി 
നന് (കഹയാളി എൻകഗൾസച് HSS, 
തിരവനന്തപുരം) രണ്ടയാം സ്യാനവം 
േരസ്മയാക്ി. കേയാകളജച് വിഭയാഗത്ിൽ 
അചയുതൻ (സഹൃദയ കേയാകളജച് ഓഫച് 
എഞ്ിനീയ�ിങച്, തൃശൂർ) ഒന്നയാം 
സ്യാനവം, ലിജിതച് സി.ബ്ി (കേയാകളജച് 
ഓഫച് എഞ്ിനീയ�ിംഗച് 
തിരുവനന്തപുരം) രണ്ടയാം സ്യാനവം, 
നിതിൻ ബ്യാഹുകലയൻ (കമയാഹൻദയാസച് 
കേയാകളജച് ഓഫച് എഞ്ിനീയ�ിംഗച്, 
തിരുവനന്തപുരം) മൂന്നയാം സ്യാനവം 
േരസ്മയാക്ി. 

സയാമൂഹിേ അേലം പയാലികക്ണ്ട 
സയാഹചരധ്യമയായതിനയാൽ വിജയിേൾക്ച് 
അവരവരുന്ട ജില്േളിലയാണച് 
സമ്യാനദയാനം നടത്ിയതച്. തൃശൂർ 
ജില്യിൽ ന്േയാടുങ്ങലൂർ എം എൽ എ . ശ്ീ 
വി.ആർ സുനികുമയാർ, തൃശൂർ 
കേയാർപ്ക�ഷൻ കമയർ ശ്ീമതി. അജിത 
വിജയൻ എന്നിവരും, തിരുവനന്തപുരം 
ജില്യിൽ തിരുവനന്തപുരം കേയാർപ്ക�ഷൻ 
കമയർ ശ്ീ. ന്േ. ശ്ീകുമയാർ,  കേയാട്യം 
ജില്യിൽ ജില്യാ വിദധ്യയാഭധ്യയാസ ഉപ-ഡയ�ക്ടർ 
ശ്ീമതി. ലഷല വി.ആർ, േണ്ണൂർ ജില്യിൽ 
ജില്യാവിദധ്യയാഭധ്യയാസ ഉപ-ഡയ�ക്ടർ ശ്ീ. 
മകനയാജച്  മയാണിയൂർ. ന്േയാല്ം ജില്യിൽ 
വിദധ്യയാഭധ്യയാസ ജില്യാ ഓഫീസർ ശ്ീ രയാജു, 
പയാലക്യാടച് ജില്യിൽ പയാമ്യാടി ന്നഹ്രു 
കേയാകളജച് ഓഫച് എഞ്ിനീയ�ിംഗച് എംസിഎ 
വിഭയാഗം കമധയാവി കഡയാ.സുധീർ.എസച്.
മയാരയാർ, എന്നിവർ സമ്യാനദയാനവം 
സർട്ിഫിക്റ്റച് വിതരണവം നിർവ്വഹിച്ചു.

ഊർജ്ജ �ടോര്ക്ഷമത 
വിഷയമടോക്ി േടത്ിയ 
മത്സരങ്ങൾ



Message

As we all are aware Energy is 
one of the most important 

resources of our day today life, 
among all the energy resources 
Electricity has a major role to 
play from our houses to offices, 
industries and everywhere. 
The major share of electricity 
comes from coal based 
thermal power stations, which 
lead to carbon emissions and 
resultant Global warming. 

Use of Renewable energy 
and Energy efficiency are 
the two major solutions to 
reduce these emissions. 
ANERT is using Renewable 

Applications invited for Kerala 
Energy Conservation Awards 2020
In its efforts to encourage 

energy conservation activities 
in the State, Government of 
Kerala has instituted Kerala 
State Energy Conservation 
Awards. Energy Management 
Centre operates this scheme. 
Applications are invited to apply 
for the award pertaining to 
the financial year 2019–2020 
(Award 2020) in 8 different 
categories. Award winners in 
the category of Large scale 
energy consumers, Medium 

scale energy consumers, Small 
scale energy consumers, 
Buildings, Institutions & 
Organizations, will receive the 
award, citation and a cash prize 
of Rs.1,00,000/. Award winners 
in the category of individuals, 
Retailers /Traders of energy star 
rated products, Architects and 
Green Building Consultants will 
receive award and a cash prize 
of Rs. 50,000/-.

The outlook for the global coal industry 
is stable and the demand for the fuel 

in key Asian consuming nations including 
China and India is set to recover next year, 
according to Moody’s Investors Service’.

The major observation of Moody’s report 
is that, the global coal industry expects 
an improvement in demand and pricing 
benchmarks over the next 12-18 months. 
The report added that an improving global 
economy has set the stage for some 
recovery in demand in the most important 
coal-consuming sectors, including power 
generation and steelmaking.

Shri. Amith Meena IAS
Director, ANERT

Energy and our sister 
organization EMC under 
Power Department 
is actively involved in 
activities related to energy 
efficiency.

In the present situation of 
pandemic most of us are 
working from home and 
it will definitely reflect in 
our energy bills. Improved 
Energy efficiency is the 
way to make it under 
control. My message is to 
conserve energy by using 
energy efficient appliances 
and incorporate renewable 

energy starting from 
our homes.

This Newsletter ‘Oorja 
Pathrika’ is efficiently 
broadcasting the 
news and information 
about the energy 
sector. Also, EMC 
is very carefully 
trying to incorporate 
the most relevant 
and appropriate 
information in this 
newsletter. Hope 
upcoming issues of 
‘Oorja Pathrika’ will be 
a driving force for a 

more energy efficient 
state. I wish all the 
very best for the 
upcoming issues of 
‘Oorja Pathrika’.

“

”

For more: https://qrgo.page.link/vc732 

For more:
https://qrgo.page.link/eHM2Q

For more: https://qrgo.page.link/eHM2Q 
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Govt working to reduce electric 
vehicle tax: Niti Aayog CEO

Government prepares draft rules to 
protect electricity consumers’ rights
The Power Ministry has 

prepared draft rules providing 
for rights of electricity consumers 
for the first time, an official 
statement said on Wednesday. 
“Union Power Ministry in a historic 
pro-consumer move drafts 
Electricity (Rights of Consumers) 
Rules, 2020; invites suggestions/
comments by September 30, 
2020,” the Ministry said in the 
statement.

The objective is to provide 
consumers with better services 
and facilities, it said, adding that 

Niti Aayog CEO, Shri. Amitabh 
Kant said that the government 

was pushing for electric mobilities 
with FAME and FAME 2 schemes, 
bringing down the rate of taxes 
on electric vehicles at 5%, as 

electricity consumers are the 
most important stakeholders 
in the power sector and the 
sector exists because of them. 
Having provided access to 
electricity to all citizens, it is now 
important to focus on consumer 
satisfaction and for this, it is 
imperative to identify the key 
services, prescribe minimum 
service levels and standards 
with respect to these services 
and recognize them as rights of 
consumers, it noted.

compared to 28% for other 
vehicles and 43% for hybrid 
vehicles.

“We also give tax exemption, 
up to Rs 1 lakh, to people who For more: https://qrgo.page.link/FphmH

For more: https://qrgo.page.link/zKBEz

For more: https://qrgo.page.link/gPd2S

The expected growth of Green Building 
material market, Report by Technavio
The global green building materials 
market size is expected to grow by 
USD 132.13 billion during 2020-
2024, progressing at a Compound 
Annual Growth Rate of about 9% 
throughout the forecast period, 
according to the latest report by 
Technavio, a market research 
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company. The report offers an 
up-to-date analysis regarding the 
current market scenario, the latest 
trends and drivers, and the overall 
market environment. The report 
also provides the market impact 
and new opportunities created 
due to the COVID-19 pandemic. 

are buying electric vehicles. As a 
consequence of all this, the focus 
on electrification will be huge and 
if India has to emerge as a leader 
in clean, connected and shared 
mobility, there are two important 
things to keep in mind one is that 
India is a major user of two- and 
three-wheelers and 80% of people 
travel in these vehicles. Second, 
the battery will be an important 
component. Battery manufacturing 
and storage will be a key component 
and storage will have to be linked to 
renewable energy integration with 
the grid,” he said in an interactive 
session for students of the first 
batch of MS (Research) in e-mobility 
programme, organised by IIT-
Guwahati on Saturday.



എനർജരി മാനനജ്മമന്് മെന്ർ

ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത, വരിഷ്വൽ കംഫർട്് 
ആന്് ലൈറരിംഗ് എന്നീ വരിഷയങ്ങളരിൽ

2020 ജൂൺ മയാസം മുതൽ 
ആരംഭിച് ന്വബ്ിനയാർ 

പരമ്ര പുകരയാഗമിക്കുന്നു. ന്സപ്ംബ്ർ 
മയാസത്ിൽ നയാലച് ന്വബ്ിനയാറുേളും ഒരു 
പയാനൽ ചർച്യമയാണച് നടന്നതച്. ഈ 
മയാസന്ത് ന്മയാത്ം പരിപയാടിേളിലയായി 
722 കപരുന്ട പകെയാളിത്ം ഉണ്ടയായി. 
ഇകതയാന്ട ന്വബ്ിനയാർ പരമ്രയിന്ല 
ആന്േ പകെയാളിത്ം 2200 േടന്നു.

എനർജി എഫിഷധ്യൻസി ഇംപ്രൂവച്ന്മറെച് 
ഇൻ കബ്യായിലർ സിസ്റ്റംസച് എന്ന 
വിഷയത്ിൽ ശ്ീ. ആർ കനശമണി (കജയാ. 
ഡയ�ക്ടർ, പി സി ആർ എ),  ISO 50001 
എനർജി മയാകനജച് ന്മറെച് സിസ്റ്റം എന്ന 
വിഷയത്ിൽ ശ്ീ. ജി. കൃഷ്ണകുമയാർ 
(ന്സയാലസറ്റി ഓഫച് എനർജി 
എഞ്ിനിയർസച് & മയാകനജർസച് ), 
അണ്ടർസ്റ്റയാറെിംഗച് ദ ലിമിറ്റച്സച് ഓഫച് 
ഇലട്ിക്ൽ കസവിംഗച്സച് ആറെച് കേയാസ്റ്റച് 
�ിഡക്ഷൻ എന്നവിഷയത്ിൽ ശ്ീ. ടി. 

ഊർജ്ജ േയാരധ്യക്ഷമതയാ 
അവകബ്യാധകത്യാന്ട 

വധ്യവസയായ ശയാലേളിന്ല 
ന്തയാഴിലിന്ന സമീപിക്കുവയാനം, 
സുരക്ഷിതവം േയാരധ്യക്ഷമവമയായി 
വധ്യവസയായ ശയാലേളിന്ല 
പ്രവർത്നങ്ങൾ മുകന്നയാട്ച് 
കേയാണ്ടുകപയാകുവയാനമുള്ള കശഷി 
വളർത്ിന്യടുക്കുേ എന്ന 
ലക്ഷധ്യകത്യാന്ട കേരളത്ിന്ല 
വധ്യവസയായ ശയാലേളിന്ല 
ഓപ്ക�റ്റർമയാർക്കും 
ന്ടേച്നീഷധ്യൻമയാർക്കുമയായച് 
ഇ-ഡിക്യാമ കേയാഴച്സച് നടത്ി. 
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നടത്ി. ശ്ീ. ഹരിഹരൻ ചന്ദ്രകശഖർ 
(ആൾട്ച് ന്ടേച് ഫൌകണ്ടഷൻ), ശ്ീ. പദു 
എസച് പദച്മനയാഭൻ (സൌത്ച് ഏഷധ്യ 
�ീജിയണൽ ഇനിന്ഷധ്യറ്റീവച് കഫയാർ 
എനർജി മുൻ ഡയ�ക്ടർ) എന്നിവർ 
പ്രബ്ന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്ിച്ചു.
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വിവിധ വധ്യവസയായ ശയാലേളിൽ നിന്നയായി 
16 കപരുന്ട പകെയാളിത്ം കേയാഴച്സിൽ 
ഉണ്ടയായി. ന്സപ്ംബ്ർ 8 മുതൽ ആരംഭിച് 
കേയാഴച്സിൽ ഇലക്ക്ടിക്ൽ, 
ന്മക്യാനിക്ൽ കമഖലേളിന്ല ആ�ച്    
വിഷയങ്ങളയാണച് കേയാഴച്സിൽ 
ഉൾന്പ്ടുത്ിയിരുന്നതച്. കേയാഴച്സിന 
കശഷം ഓൺലലനയായി പരീക്ഷയം 
നടത്ി സർട്ിഫികക്റ്റച് നൽകുന്നുണ്ടച്. 

ഊർജ്ജേയാരധ്യക്ഷമമയായി ന്േട്ിടങ്ങളിൽ 
പ്രേയാശ കശ്യാതസ്സുേൾ സ്യാപിക്കുേയം 
പേൽ സമയം പരമയാവധി സുരധ്യപ്രേയാശം 
േിട്ടുന്ന തരത്ിൽ ന്േട്ിടങ്ങൾ 

രുപേൽപ്ന ന്ചയ്യുന്നതിനം 
എഞ്ിനീയർമയാന്രയം, 
ആർക്ിന്ടക്ടച്മയാകരയം പ്രയാപ്രയാക്കുവയാൻ 
‘വിഷ്വൽ േംഫർട്ച്, ആർട്ിഫിഷധ്യൽ 
ലലറ്റിംഗച് ആറെച് ന്ഡ ലലറ്റിംഗച് ’ എന്ന 
വിഷയത്ിൽ സർട്ിഫികക്റ്റച് കേയാഴച്സച് 
നടത്ി. കേയാഴച്സിന്റെ ഭയാഗമയായി 4 
കസയാഫച്ന്റ്റ്വയറുേളുന്ട പ്രയാകയയാഗിേ 
പരിശീലനവം ഉണ്ടയായി. ഇ സി ബ്ി സി 
മയാസ്റ്റർ ട്യിനർ ശ്ീ. പ്രവയാർ ഗൂപ്യയാണച് 
ക്യാസുേൾ ലേേയാരധ്യം ന്ചയ്തതച്. 
കേയാഴച്സിനച് 26 കപരുന്ട പകെയാളിത്ം 
ഉണ്ടയായി.

ശകെര നയാരയായണൻ (നയാഷണൽ 
ന്പ്രയാഡക്ടിവിറ്റി േൌൺസിൽ), മൂവിങ്ങച് 
ടുകവഡച്സച് ഇ കമയാബ്ിലിറ്റി ഇൻ 
പബ്ിേച് ട്യാൻക്യാർകട്ഷൻ എന്ന 
വിഷയത്ിൽ ശ്ീ. അരുൺ കൃഷ്ണ ഗല്ി 
(അകശയാേച് ന്ലയിലയാറെച് ) ഊർജ്ജ 
േയാരധ്യക്ഷമമയായ േയാർഷിേ പമ്പുേൾ 
എന്ന വിഷയത്ിൽ ശ്ീ. 
ബ്യാലസുബ്രമണധ്യം, ശ്ീ. പ്രശയാന്തച് 
(അേ്വ സബ്ച് എൻജിനിയ�ിംഗച് ) 
എന്നിവർ അവതരണങ്ങൾ നടത്ി. 
ഇകതയാന്ടയാപ്ം ഇസിബ്ിസി 
സർട്ിഫികക്റ്റച് കേയാഴച്സിന്റെ നയാലയാം 
ബ്യാച്ചും പൂർത്ിയയായി.

കൂടയാന്ത വയാട്ർ-എനർജി ന്നക്സസച് 
എന്ന വിഷയത്ിൽ പയാനൽ ചർച്യം 
സംഘടിപ്ിച്ചു. പയാനൽ ചർച്യിൽ 
കഡയാ. അനപമ ഡുകബ് 
(ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ച് ഓഫച് പബ്ിേച് 
എറെർലപ്രസച് ) മുഖധ്യപ്രഭയാഷണം 

െർട്രിഫരിക്കറ് നകാഴ്സുകള്


