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F\ÀPn amt\Pvsaâ v 
skâÀ \yq-kvseäÀ

sshZypX hml\§fpsS D]

tbmKw IqSpw_ _UvPäv 

Ipdbv¡phm³ klmbn¡pw. 

sshZypXhml\§Ä hm§p¶tXmsSm¸w 

hoSpIfnÂ Hcp tkmfmÀ ¹mâp IqSn 

Øm]n¨mÂ Nnehv ho@pw Ipdbv¡phm³ 

km[n¡pw. tIcf¯nÂ amÀ¨v amk¯n\p 

ap³]v Hcpe£w hoSpIfnÂ tkmfmÀ¹mâ v 

Øm]n¡m³ kÀ¡mÀ e£yw sh¡p¶p.

þ {io. sI IrjvW³Ip«n,

    _lp. sshZypXnhIp¸v- a{´n

hÀ[n¨p hcp¶ s]t{SmÄ þ UokÂ 

hnebpw {]IrXnkwc£Whpw ap¶nÂ 

I@psIm@v s]mXpP\§Ä kÀ¡mcnsâ 

{]Jym]nX \bamb Ce{ÎnIv hml\ 

t{]mÕml\¯nÂ ]¦mfnIfmIWw. 

hcpw Ime¯nÂ Ce{ÎnIv hml\§fpsS {]

kàn hyàamIp¶ Cu DZya¯nÂ  

bphP\§Ä  henb ]¦v hlnt¡@

Xmbp@v.

þ Ipamcn. Bcy cmtP{µ³

   tabÀ, Xncph\´]pcw tImÀ¸-tdj³

Ce{ÎnIv k-vIq«dpIÄ Ipdª hnebnÂ 
hm§phm\pÅ t]mÀ«Â kÖam-bn

കേരളത്തിൽ ഇലക്ട്തിേ് സ്കൂട്ടറുേൾ 
കുറഞ്ഞവതിലയതിൽ സബ്സതിഡതികയോടെ 
വോങ്ങുവോനുള്ള ക�ോർട്ടൽ 2021 ആഗസ്റ് 
1 ന് ബഹു. വവദ്യുതതിവകുപ്്മന്തതി ശ്രീ. 
ടേ. കൃഷ്ണൻകുട്ടതി പ്രേോശനം ടെയ്തു. 
ടവബ്വസറ്് പ്രേോശനടത് തുെർന്്  
ഇലക്ട്തിേ് സ്കൂട്ടറുേളുടെ പ്രദ്ർശനം 
നെന്നു. ആഗസ്റ് 1 മുതൽ 4 വടരയോണ് 
പ്രദ്ർശനം നെന്ത്.  അകന് ദ്തിവസം 
ഇലട്തിേ് സ്കൂട്ടറുേളുടെ ടെസ്റ് വരൈവ് 
ഉദ്്ഘോെനം ബഹു. വട്ടതിയുർക്ോവ് 
എം.എൽ.എ ശ്രീ. വതി.ടേ. പ്രശോന്് 
നതിർവഹതിച്ചു. 

െെങ്തിൽ ശ്രീ. രോകേഷ് കു്മോർ സതിൻഹ 
IAS, പ്രതിൻസതിപൽ ടസക്രട്ടറതി, ഊർജ്ജ 
വകുപ്, ശ്രീ. വതി.സതി. അനതിൽകു്മോർ, െരീഫ് 

(ക�ോർട്ടൽ സംബന്തിച്ച വതിശദ് 
വതിവരങ്ൾ ക�േ് 4ൽ)

ശ്രീ. വി.കെ. പ്രശാന്ത് എം.എൽ.എ 
ഇലക്ടിെത് സ്കൂട്ടറുെളുകെ കെസ്റത് 
ഡ്രൈവത് ഉദത്ഘാെനം കെയ്യുന്നു

ബഹു. ഡ്വദയുത വകുപ്ത് മന്തി ശ്രീ. കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി പ�ാർട്ടൽ 
ഉദത്ഘാെനം കെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു

ഇലട്തിക്ൽ ഇൻടപെട്ർ, ശ്രീ. 
കേോയതി എൻ.ആർ., െരീഫ് ഇന്റ
സ്ട്രീസ്, കേരള കസ്ററ്് പ്ോനതിംഗ് 
കബോർഡ്, കഡോ. ആർ. ഹരതികു
്മോർ, ഡയറട്ർ, എനർേതി 
്മോകനേ്ട്മന്റ് ടസന്റർ, ശ്രീ്മതതി. 
്മഹുവ ആെോര്യ, എം.ഡതി & 
സതി.ഇ.ഒ, സതി.ഇ.എസ്്.എൽ ശ്രീ. 
ദ്തികനശ് കു്മോർ എ.എൻ., 
കേോയതിന്റ് ഡയറട്ർ(i/c), ഇ.
എം.സതി, എന്തിവരുടെ സോനതിധ്യം 
ഉണ്ോയതി.

]cnØnXn kwc£n¨p sIm@v 

Ce{Sn¡v hml\§Ä D]

tbm-K-¯nÂ h-cp-¯p¶Xp hgn \nch[n 

t\«§Ä \ap¡p@v. CÔ\w 

em`n¡m³ Ignbpw F¶XmWv {][m\ 

{]tbmP\w. CXp IW¡nseSp¯p 

sIm@v sshZypX hml\§Ä 

hm§phm³ FÃmhcpw 

ap¶n«nd§Wsa¶v A`yÀYn¡p¶p.

þ {io. hn.sI. {]im´v, 

h«nbqÀ¡mhv Fw.FÂ.F.

എനർേതി ്മോകനേ്ട്മന്റ് ടസന്ററും 
കേന്ദ്ര ട�ോതുക്മഖലോ സ്ോ�ന
്മോയ ഇ.ഇഎസ്.എൽ ടന്റ 
േരീഴതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന് േൺ
ടവർേൻസ് എനർേതി സർവരീസ
സ് ലതി്മതിറ്ഡു്മോയതി കെർന്ോണ് 
ക�ോർട്ടൽ വതിേസതിപതിച്ചത്. 6 
പ്രമുഖ വവദ്യുത സ്കൂട്ടർ 
നതിർ്മോതോക്ളുടെ 10 ക്മോഡൽ 
വോഹനങ്ളോണ് ക�ോർട്ടൽ വഴതി 
ലഭ്യ്മോകുന്ത്.
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Professionals in Building 
Sector are Invited to Get 
Empanelled as BEEE

Message

Rajesh Kumar Sinha IAS
Principal Secretary
Department of Power

Energy Management Centre-Kerala 
is providing training for enthusiastic 
engineers and engineering students 
to design energy-efficient buildings 
in compliance with the Energy 
Conservation Building Code 2017. 
With this training program, EMC is 

Policy reform for lowering 
emissions in the state is now 
beginning to focus on the transition 
of the energy system away from 
fossil fuels. An important aspect to 
consider along with it is that, the 
electrification needed will contribute 
to the demand growth and make 
adequate renewable generation 
target, a larger and more daunting 
goal.  The goal should move beyond 
the goals of INDC of the country.  
Understanding the energy demand 
and then building on interactivity 
between energy utilities and energy 
users is a crucial step for a timely 
and feasible energy transition.

In Kerala, Energy Management 
Centre has consistently worked as 
the torch bearer of Energy 

Conservation activities for the 
State to optimize energy use. The 
rolling out of Go Electric Campaign 
and giving contribution for demand 
aggregation along with the energy 
efficiency initiatives make the 
Centre a cornerstone in providing 
key inputs in the policy making of 
energy sector.

I am very happy to note that the 
EMC is publishing a newsletter with 
latest news on its activities and on 
the energy sector as a whole.  
Keeping up-to-date with the latest 
trends in the world of energy 
technology is the best way that we 
can move forward, so as to help 
the policy makers and general 
public to come up with the right 
decision at the right time.  I am 

sure that this newsletter will 
benefit the people from all walks 
of life to be informed of what is 
happening in the energy sector 
within our State as well as 
outside.

I wish all the best for this 
newsletter Oorja pathrika.

preparing a cadre of Building Energy 
Efficiency Experts (BEEE) who will 
be empanelled by EMC to help the 
public to design buildings in 
accordance with the Energy 
Conservation Building code which is 
made mandatory vide Government 

Orders for commercial 
buildings. The service of 
these professionals will also 
be utilised for the state-level 
implementation of Eco Niwas 
Samhita (ECBC for 
Residential buildings), 
published by the Government 
of India, which is currently in 
voluntary mode.

EMC is in the process of 
creating a Trainer of Trainees 
for BEEE from Architectural 
Engineering college faculties 
in a near future. Engineering 
and Architectural students 
are also given the opportunity 
to get themselves trained in 
the program to become 
Building Energy Simulation 
Experts which is the first 
milestone to become a BEEE.

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

https://qrgo.page.link/siFoS 
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B\¡ws]mbnÂ sNdpInS
PesshZypX ]²Xn \mSn\v kaÀ-¸n¨p

tIcf kwØm\ DuÀÖ 
kwc£W AhmÀUv

sk³knssätkj³ Iymw-]bn³

DuÀÖ Inc¬ 
{]n {]t¸mkÂ aoänwKv 

kwLSn-¸n¨p

കേോഴതികക്ോെ് േതില്ലയതിടല കേോെകചേ
രതി �ചേോയത്തിൽ ആനക്ോംട�ോ
യതിൽ ടെറുേതിെ േലവവദ്യുത 
�ദ്ധതതിയുടെ (8 MW) ഉദ്്ഘോെനവം 
സ്മർപണവം 2021 ആഗസ്റ് 16 ന് 
ബഹു. വവദ്യുതതി വകുപ് ്മന്തതി ശ്രീ. 
ടേ. കൃഷ്ണൻകുട്ടതി നതിർവഹതിച്ചു. 
ഊർജ്ജ, േോർഷതിേ, േലകസെന 
�ദ്ധതതിേൾ കേോർത്തിണക്തിടേോ
ണ്് സംകയോേതിത വവദ്യുത 
�ദ്ധതതിേൾ ആവതിഷ്േരതിക്ോനോ
ണ് സർക്ോർ ഊന്ൽ നൽകുന്
ത് എന്് ഉദ്്ഘോെന 
പ്രസംഗത്തിൽ ്മന്തതി സൂെതിപതിച്ചു. 

വഹദ്രോബോദ്് ആസ്ോന്മോയ 
രോേരത്ന എനർേതി കഹോൾഡതി

2021 ടല കേരള സംസ്ോന ഊർജ്ജസംരക്ഷണ 
അവോർഡതിന് മുകന്ോെതിയോയുള്ള ടസൻസതിവറ്കസ
ഷൻ േ്യോം�യതിൻ ആഗസ്റ് 4 ന് സംഘെതിപതിച്ചു. 
ടസൻസതിവറ്കസഷൻ േ്യോം�യതിൻ ഉദ്്ഘോെനം 
ബഹു. വവദ്യുതതി വകുപ് ്മന്തതി ശ്രീ ടേ കൃഷ്ണൻകുട്ടതി 
നതിർവഹതിച്ചു. �രതി�ോെതിയതിൽ ഇ.എം.സതി ഡയറട്ർ, 
കഡോ. ആർ ഹരതികു്മോർ ആദ്ധ്യക്ഷത വഹതിച്ചു, ശ്രീ. 
ദ്തികനശ്കു്മോർ എ എൻ, ഇ.എം.സതി. കേോയതിന്റ് 
ഡയറട്ർ(i/c) സ്ോഗതം ആശംസതിച്ചു, ശ്രീ. സന്രീ�് 
ടേ, എനർേതി ടെേ്കനോളേതിസ്റ് നന്തി പ്രേോശതിപതിച്ചു.

�രതി�ോെതിയുടെ ഭോഗ്മോയതി 2020 ടല ഊർജ്ജ 
സംരക്ഷണ അവോർഡ് കേതോക്ളോയ കേരള 
്മതിനറൽസ് ആന്റ് ട്മറ്ൽസ് ലതി്മതിറ്ഡ്, FACT, 
്മതിൽ്മ കേോഴതികക്ോെ്, കേയ ഫുഡ്സ് ഇന്റർനോഷ
ണൽ (വപ്ര) ലതി്മതിറ്ഡ് എന്തിവർ ബസ്റ് 
പ്രോട്രീസുേൾ അവതരതിപതിച്ചു.

2020-21 വർഷത്തിടല ഊർജ്ജേതിരൺ �രതി�ോെതിയു
ടെ പ്രരീ-പ്രകപോസൽ ്മരീറ്തിംഗ് സഘെതിപതിച്ചു. �രതി�ോെതി 
ബഹു. വവദ്യുതതി വകുപ് ്മന്തതി ശ്രീ ടേ. കൃഷ്ണൻകുട്ടതി 
ഉദ്്ഘോെനം ടെയ്തു. �രതി�ോെതിയുടെ ഭോഗ്മോയതി  
ഇ.എം.സതി സംസ് ഥോനത്്  മുകന്ോട്ട് ടവക്കുന്  
“കഗോ ഇലക്ട്തിേ് േ്യോം�യതിടന”  മുഖ്യവതിഷയ്മോയതി 
സ്രീേരതിച്ചു ടേോണ്് കേരളത്തിടല ട�ോതുേനങ്ൾ
ക്കും, വനതിതോ സംരംഭേർക്കും ഇലക്ട്തിേ് വോഹന
ങ്ൾ, ഇലക്ട്തിക്് കുക്തിംഗ് ഉ�േരണങ്ൾ  
എന്തിവയുടെ  സോകകേതതിേവതിദ്്യേടളക്കുറതിച്ചും 
അതതിടന്റ ഉ�കയോഗം വതിപുലടപടുത്തുന്തതിനു 
കവണ്തിയുള്ള വതിപുല്മോയ കബോധവത്േരണ 
�രതി�ോെതി നെത്ോനോണ് തരീരു്മോനതിച്ചതിട്ടുള്ളത്.

െന �രതി�ോെതിയതിൽ ശ്രീ. വതി.�തി. 
ഷോഹുൽ ഹ്മരീദ്് (ടപ്രോേേ്റ്് 
കേോർഡതികനറ്ർ - അനക്ം
ട�ോയതിൽ വപ്രവറ്് ലതി്മതിറ്ഡ് ) 
സ്ോഗതം �റഞ്ഞു. എനർേതി 
്മോകനേ് ട്മന്റ് ടസന്റർ 
ഡയറട്ർ കഡോ ആർ. 
ഹരതികു്മോർ, ടേ.എസ്.ഇ.ബതി.
എൽ െരീഫ് എചേതിനതിയർ 
സ്ോ്മതിനോഥൻ, ടേോടുവള്ളതി 
ക്ോക്് �ചേോയത്് പ്രസതിഡ
ന്റ് ശ്രീ. ബോബു േളത്തൂർ, 
കേോെകചേരതി �ചേോയത്് 
പ്രസതിഡന്റ് ശ്രീ. അലക്് 
കതോ്മസ് എന്തിവർ ആശംസ
േൾ അറതിയതിച്ചു.

ങ്സും ്മതിനോർ ഇപെോത് ലതി്മതിറ്ഡും 
സംയുക്ത്മോയോണ് (അനക്ംട�ോ
യതിൽ വപ്രവറ്് ലതി്മതിറ്ഡ് ) സ്േോര്യ 
�കേോളതിത്കത്ോടെ BOOT വ്യവസ്
യതിൽ ഈ �ദ്ധതതി ഒരുക്തിയത്. 
ഉദ്്ഘോെന െെങ്തിൽ തതിരുവമ്ോെതി 
എം.എൽ.എ. ശ്രീ. ലതികന്റോ കേോസഫ് 
അധ്യക്ഷത വഹതിച്ചു.

ഈ �ദ്ധതതിയതിൽ  ഉത്�ോദ്തിപതിക്കുന് 
വവദ്യുതതി ടേ.എസ്.സതി.ബതിയുടെ 
തമ്ല്മണ്ണ സബ്കസ്റഷനതിലോണ് 
എത്തിക്കുന്ത്. 8 ട്മഗോവോട്ട് 
ഉൽ�ോദ്ന കശഷതിയുള്ള �ദ്ധതതിയതിൽ 
3.5 ട്മഗോവോട്ടതിടന്റ 2 േനകററ്റുേളും 
ഒരു ട്മഗോവോട്ടതിടന്റ ഒരു േനകററ്റു
്മോണ് �വർഹൗസതിലുള്ളത്. ഉദ്്ഘോ
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