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ഊർജ്ജസംരക്ഷണത്തിലൂടെ ഊർജ്ജ 
ഉപഭ�ോഗം കുറയ്ക്കണടെന്ന്  ബഹു. 
വൈദ്യുതതി ൈകുപ്ന് െന്തതി ശ്രീ. എം. എം. 
െണതി പറഞ്ഞു. ഊർജ്ജ ഭെഖലയതിടല 
െതികച്ച സം�ോൈനകൾക്ോയതി നൽകു
ന് ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ അൈോർഡു
കൾ ൈതിതരണം ടെയ്യുന് െെങ്ന് 
ഉദ്ന്ഘോെനം ടെയ്ന് സംസോരതിക്കുകയോ
യതിരുന്നു അഭദേഹം. സൗഭരോർജ്ജ
ത്തിൽ അധതിഷ്തിതെോയ ൈതികസന 
പ്രൈർത്നങ്ളോണന് സംസ്ോനത്ന് 
ഇനതി നെക്കുകടയന്ന് െന്തതി 
കൂട്തിഭച്ചർത്തു.

ബഹു. സഹകരണ, ടുറതിസം, ഭദ്ൈസ്ം 
ൈകുപ്ന് െന്തതി  ശ്രീ. കെകംപള്തി 
സുഭരന്ദ്രൻ െെങ്തിൽ അദ്ധ്യക്ഷത 
ൈഹതിച്ചു. ഊർജ്ജ ൈകുപ്ന് ടസക്രട്റതി 

ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ അവാർഡ് വിതരണം

ഊർജ്ജ സംരക്ഷണത്ിനുള്ള പ്ാത്ാഹന സമ്ാനങ്ങളുടെ വിതരണം

കേരള സകംസ്ഥാന ഊർജ്ജ സകംരക്ഷണ 
അവഥാർഡുേൾ വിതരണകം ചെയ്തു

ഭ�ോ. ദ്തിഭനശന് അഭറോറ ഐ.എ.എസ്ന് 
െെങ്തിനന് സ്ോഗതം ആശംസതിച്ചു. തതിരുൈന
ന്തപുരം ഭകോർപ്ഭറഷൻ ഭെയർ കുെോരതി 
ആരധ്യ രോഭേന്ദ്രൻ മുഖധ്യ പ്ര�ോഷണം 
നെത്തി. ടെറുൈയ്ക്കൽ ൈോർ�ന് കൗൺസതി
ലർ ശ്രീെതതി. എസ്ന്. ആർ. ബതിന്ദു, KSEBL 
ടെയർെോൻ ശ്രീ. എൻ. എസ്ന്. പതിള്, 
െരീഫന് ഇലട്തിക്ൽ ഇൻടപെക്ടർ ൈതി. സതി. 
അനതിൽകുെോർ എന്തിൈർ പടകെടുത്തു. 
ഇ.എം.സതി �യറക്ടർ ഭ�ോ. ആർ. 
ഹരതികുെോർ പരതിപോെതിക്ന് നന്തി പറഞ്ഞു.   

ൈൻകതിെ ഊർജ്ജ ഉപഭ�ോക്ോക്ൾ, 
ഇെത്രം ഊർജ്ജ ഉപഭ�ോക്ോക്ൾ, 
ടെറുകതിെ ഊർജ്ജ ഉപഭ�ോക്ോക്ൾ, 
ടകട്തിെങ്ൾ, ൈധ്യക്തികൾ, സ്ോപനങ്ൾ/
സംഘെനകൾ, ആർക്തിടെക്ടന് & ഗ്രീൻ 
ബതിൽ�തിംഗന് കൺസൾട്ന്ന് എന്രീ 

ൈതി�ോഗങ്ളതിലോണന് അൈോർഡുകൾ 
പ്രഖധ്യോപതിച്ചതന്.  അൈോർ�തിഭലക്ോയതി 61 
അഭപക്ഷകളോണന് ല�തിച്ചതന്. അഭപക്ഷക
ളതിടല ആടക വൈദ്യുഭതോർജ്ജ ലോ�ം 
66.41 െതിലധ്യൺ യുണതിറ്ന് വൈദ്യുതതിയും 
1586 ടെട്തികന് െൺ എണ്ണക്ന് തതുലധ്യെോയ 
ഭഫോസതിൽ ഇന്ധനങ്ളുെോണന്.  

അൈോർ�തിനന് അർഹരോയൈർക്ന് 2020 
�തിസംബർ 30 നന് നെന് െെങ്തിൽ 
ബഹു. വൈദ്യുതതി ൈകുപ്ന് െന്തതി ശ്രീ. എം. 
എം. െണതിയും  ബഹു. സഹകരണ, 
ടുറതിസം, ഭദ്ൈസ്ം ൈകുപ്ന് െന്തതി ശ്രീ. 
കെകംപള്തി സുഭരന്ദ്രനം ഭെർന്ന് 
അൈോർഡുകൾ ൈതിതരണം ടെയന്തു.

(അൈോർ�ന് ഭേതോക്ളുടെ പട്തിക ഭപേന് 
നോലതിൽ ടകോടുത്തിരതിക്കുന്നു).
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Message

Energy is one of the essential 
resources of our planet. As 

a fellow consumer of energy, 
conserving energy is the one 
initiative that we need to make 
part of our life. Kerala can always 
be proud of the fact that the state 
has always given utmost priority 
towards energy conservation 
and renewable energy. Energy 
Management Centre (EMC) ever 
since its incorporation as the first 
agency in the country dedicated 
fully for the promotion of energy 
conservation and energy efficiency 
has been dedicated in its work that 
it has been recognized nationally by 
being bestowed with the National 
Energy Conservation Awards by the 
Bureau of Energy Efficiency. 

Presently with the COVID 19 
pandemic, EMC has a big role to 

Energy Management Centre 
is empaneling Building Energy 
Efficient Experts, mainly 
focusing on decentralising the 
knowledge and the concepts 
of energy conservation and 
efficiency in the building sector. 
This process of empanelment 
includes training programs with 
assessments and simulation 
exercises. 

The BEEE empanelment targets 
to create a pool of expert 
professionals capable of 
providing technical assistance 
to Building Stakeholders of 
Kerala State, for effectively 
achieving the Energy 

M. G. Rajagopal
Former Director

Energy Management Centre-Kerala

play in making understand the 
different economic sectors 
and the society in large about 
the importance of energy 
conservation. with the advent 
of the new work culture of 
“work from home”, Kerala with 
Domestic sector consuming 
more than half of the electricity, 
households have a major role 
to play. The small changes we 
do on a micro level will give a 
massive impact at a state level. 

With this newsletter “Oorja 
Pathrika”, EMC is effectively 
conveying the latest news 
and information in the field of 
energy from around the world 
including its various capacity 
building programs and activities 
to all stakeholders. I wish all 
the very best for the upcoming 

“

”
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Empanelment of Building Energy Efficiency Empanelment of Building Energy Efficiency 
Experts (BEEE) in Kerala under ProgressExperts (BEEE) in Kerala under Progress

Conservation in upcoming 
new commercial buildings, 
especially under the scope 
of KSECBC which was made 
a mandatory norm in the 
Building Bye-laws of Kerala. 

The EMC-Kerala is sprinting 
to establish at least one BEEE 
per legislative constituency 
of Kerala to result in a total 
of 140 BEEEs in the near 
future. This is set to prevail 
and encourage an Integrated 
Design Approach of Buildings, 
that intends to create an 
effective collaboration of 
Project Team in achieving the 
expected energy efficiency 

of the proposed project. 
And significantly, the first 
ever BEEE of Kerala was 
successfully certified on 
30th December 2020 as 
part of the Kerala Energy 
Conservation Award 
2020-Event and marked its 
bloom.

issues of “Oorja Pathrika” to 
give useful contributions to 
professionals, policymakers 
and others in the field.”
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Indian scientists have 
developed a low-cost 
supercapacitor device with 
excellent capacitive retention 
using a novel electrode 
material they have synthesized. 
The research can pave the way 
for the next generation high 
power-high energy storage 
devices.

Scientists at the International 
Advanced Research Center 
for Powder Metallurgy and 
New Materials (ARCI), an 
autonomous body of the 
Department of Science 

The Government of India 
wants to develop a ‘green city’ 
in every state of the country, 
powered by renewable energy. 
The ‘green city’ will mainstream 
environment-friendly power 
through solar rooftop systems 
on all its houses, solar parks 

High Performance Hybrid Supercapacitors 
For Next-Gen Energy Storage Devices

Government of India Planning 
a ‘Green City’ in Every State

Collaborative research of IIT Hyderabad & ARCI

and Technology, in collaboration with 
IIT Hyderabad have developed a facile, 
scalable, and cost-effective electrochemical 
route to synthesize electrodes made of 
Nickel cobaltite (NiCo2O4) containing 
nanosheet structures with incorporated 
oxygen vacancies as an active material, for 
hybrid supercapacitors. These electrodes 

have been found to have 
excellent electrochemical 
performance.

An asymmetric 
supercapacitor device 
further fabricated by the 
research team, using 
porous carbon and NiCo2O4 
electrodes exhibited good 
capacity retention and 
stability. This device could 
power equipment like an LED 
lamp and a DC fan.

on the city’s outskirts, waste 
to energy plants and electric 
mobility enabled public 
transport systems.

Ministry of New and Renewable 
Energy (MNRE) on December 
3 unveiled the concept note of 

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

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

one city in each state to 
be developed as a green 
city. 

The ministry notes 
that the idea is in line 
with international 
trends in green energy. 
“Various countries have 
announced periods 
during which they will 
use only green energy. 
Many buildings and 
enterprises are declaring 
and moving towards 
net-zero emissions. 
The city will continue to 
be connected with the 
grid, and the renewable 
energy injected into the 
grid shall be equivalent 
to or more than the 
total consumption of 
electricity in the city,” said 
the concept note.



ഇ.എകം.സിയിൽ എനർജി 
മീറ്റർ േഥാലിബകേഷൻ 

ലഥാകബഥാേട്ടേി
പ്രവർത്തനകം ആരകംഭിച്ചു

ഇ.എകം.സി രജത ജൂബിലി കലഥാക�ഥാ പ്രേഥാശനകം ചെയ്തു

എനർേതി െോഭനേന്ടെന്ന് ടസന്റതിൽ 
സജ്ജെോക്തിയ എനർേതി െരീറ്ർ 
കോലതിബഭറഷൻ ലഭബോറട്റതി 
(EMCL)  പ്രൈർത്നം ആരം�തിച്ചു. 0.1 
ആക്കുറസതി ക്ോഭസ്ോടുകുെതിയ 
കോലതിബഭറഷൻ സൗകരധ്യെോണന് 
ഈ ലോബതിൽ ല�ധ്യെോവുക. ISO 
17025:2017 പ്രകോരമുള് എല്ോ 
െോനദ്ണ്ഡങ്ളും പോലതിച്ചോണന് ലോബന് 
പ്രൈർത്തിക്കുന്തന്. 

സതികെതിൾ ഭഫസന് ഭപോളതി ഭഫസന് 
എനർേതി െരീറ്റുകൾ, ഇംഭപോർട്ന് 
എകന്ഭപോർട്ന് വെപ്ന്  എനർേതി 
െരീറ്റുകൾ, വട്ടൈക്ടർ െരീറ്റുകൾ 
തുെങ്തി എല്ോത്രം െരീറ്റുകളം 
കോലതിബഭററ്ന് ടെയ്ോവുന്തോണന്. 
നോഷണൽ അക്ര�തിഭറ്ഷൻ 
ഭബോർ�ന് ഭഫോർ ടെസ്തിംഗന് ആന്ന് 
കോലതിബഭറഷൻ ലഭബോറട്റരീസന് 
(NABL) നൽകുന് അംഗരീകോരം 
ല�തിക്കുന്തതിനള് നെപെതികളുടെ 
അൈസോന ഘട്ത്തിലോണന് 
ലഭബോറട്റതി. 

എനർജി മാനനജ്മമന്് മെന്റിമന് 
രജത ജൂബിലി നലാന�ാ ബഹു. 

വൈദ്യുതി ൈകുപ്് മന്തി ശ്രീ. എം. 
എം. മണി ഊർജ്ജ ൈകുപ്് 

മെക്രട്ടറി ന�ാ. ദ്ിനനശ് അനറാറ 
ഐ.എ.എസ്ിന് നൽകി 

പ്രകാശനം മെയതു.
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ഇ.എം.സി അവാർഡ് ജേതാക്കൾ  2020
വിഭാഗം : വന്ിെ ഊർജ്ജ ഉപപഭാക്ാക്കള്

അവാർഡ്, ഒരു ലക്ഷം രൂപ ്്ാഷ് 
പ്്സ് (2 പപർക്ക്- രൂപ 50,000 
വീതം)

1. ദി പ്രള മിനറലസ് & ടമറ്റലസ് ലിമിറ്റഡ്. ചവറ

2. ദി ടെർടിപ്ലപസഴ്് & ട്മിക്കലസ് ട്ാവനകൂർ 
ലിമിറ്റഡ്, ഉപദ്ാഗമണ്ഡല

്ശസ്ിപത്ം ഹിന്ദുസ്ാന ഓർഗാനിക്ക് ട്മിക്കലസ് ലിമിറ്റഡ്, 
ട്ാച്ി

വിഭാഗം : ഇെത്രം ഊർജ്ജ ഉപപഭാക്ാക്കള്

അവാർഡ്, ഒരു ലക്ഷം രൂപ ്്ാഷ് 
പ്്സ്

മലബാർ റീജിയണല പ്ാ-ഓപ്പപററ്റീവ് മിലക്ക് 
ട്ാഡയൂപസഴ്് യൂണിയന ലിമിറ്റഡ്, പ്ാഴിപക്കാെ്

്ശസ്ിപത്ം എച്്.എല.എല പ്ലെ് ട്യർ ലിമിറ്റഡ് – ആക്കുളം 
ൊക്ടറി

വിഭാഗം : ടചറു്ിെ ഊർജ്ജ ഉപപഭാക്ാക്കള്

അവാർഡ്, ഒരു ലക്ഷം രൂപ ്്ാഷ് 
പ്്സ്

ട്യ ഫുഡ്സ് ഇന്റർനാഷണല പ്്വറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, 
ആലപ്പുഴ

വിഭാഗം : ട്ടിെങ്ങള്

അവാർഡ്, ഒരു ലക്ഷം രൂപ ്്ാഷ് 
പ്്സ് പ്രൈസ്റ് പ്ാപളജ്, തൃശ്ശൂർ

്ശസ്ിപത്ം മാർ അത്പനഷിയസ് പ്ാപളജ് ഓെ് എഞ്ിനീയറിംഗ്, 
പ്ാതമംഗലം

്ശസ്ിപത്ം പ്രള ഇനസ്റിറ്റയൂട് ഓെ് ടമഡിക്കല സയനസ്, 
തിരുവനന്തപുരം

വിഭാഗം : വ്ക്ി്ള്

അവാർഡ്, അമ്പതിനായിരം രൂപ 
്്ാഷ്  പ്്സ് ശ്ീ. ടജ. എസ്. പസാനു, ട്ാല്ം

്ശസ്ിപത്ം
ശ്ീ. സാബിർ പി, മലപ്പുറം

ശ്ീ. ബിജു മാതയു ട്.സി., പത്നംതിട

വിഭാഗം : സംഘെന്ള് / സ്ാപനങ്ങള്

അവാർഡ്, ഒരു ലക്ഷം രൂപ ്്ാഷ്  
പ്്സ് ്ണാക്കാരി ഗ്ാമ പഞ്ായത്് , പ്ാടയം

്ശസ്ിപത്ം അതുല എനർജി ്ണ്സലടനസി പ്്വറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, 
തൃശ്ശൂർ

വിഭാഗം : ആർക്കിടെക്റ് & ഗ്ീന ബിലഡിംഗ് ്ണ്സലടന്റ്

്ശസ്ിപത്ം F5 സപ്സ്റനബിലിറ്റി ്ണ്സലടനസ്, ട്ാച്ി
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