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കേരളത്തിലെ 
വ്യവസായ 

പാർക്കുേൾ കേന്ദ്രീേരതിച്ച് 
ഊർജ്ജോര്യക്ഷമതയതിൽ 
ശതിൽപ്പശാെേൾ 
പുകരാഗമതിക്കുന്നു. എനർജതി 
മാകനജച്ലമന്ച് ലസന്റും 
കേരള ക്റേറ്ച് ക്ാഡക്തിവതിറ്തി 
േൗൺസതിലും കേർന്ാണച്  
വ്യവസായ ശാെേളതിലെ 
ലെേച്ന്രീഷ്യൻമാർക്കുും 
എഞ്തിന്രീയമാർക്കുമായതി 
പരതിപാെതി സുംഘെതിപ്പതിക്കുന്തച്.  

ഒകക്ാബർ മാസത്തിൽ 2 
പരതിപാെതിേളാണച് സുംഘെതിപ്പതി
ച്തച്.  ആദ്യ പരതിപാെതി ഒകക്ാ
ബർ 20 നച് കമജർ ഇൻഡ
സച്്തിയൽ എക്റേറ്ച് 

േളമകശേരതിയതിൽ വച്ും രണ്ാമകത്
തച് േതിൻഫ്ര ഇന്സച്്തിയൽ 
പാർക്ച്, ലനല്ാെച് വച്ും നെന്നു. 
രണ്ച് പരതിപാെതിേളതിലമായതി 105 
കപരുലെ പങ്ാളതിത്ും ഉണ്ായതി.

കളമശ്ശേരിയിൽ വച്ചു നടന്ന 
പരിപാടി എറണാകുളം ഡിസ്ടിക്ട് 
ഇന്റസ്ട്രീസട് സസന്ററിസന്റ ജനറൽ 
മാശ്നജർ ശ്്രീ. ബിജു പി എബ്രഹാ
മം സനല്ാടട് വച്ട് നടന്ന പരിപാടി 
ശ്കരള ശ്്റേറ്ട് ശ്്ാഡക്ിവിറ്ി 
കൗൺസിൽ ഡയറക്ർ ശ്്രീ. എ പി 
ശ്ജാസം ഉദട്ഘാടനം സെയ്തു. ശ്കരള 
ശ്്റേറ്ട് ശ്്ാഡക്ിവിറ്ി 
കൗൺസിൽ, എനർജി മാശ്നജട്സമ
ന്റട് സസന്റർ എന്നിവിടുങ്ങളിസെ 
ഉശ്ദയാഗസ്ഥരം ഊർജ്ജരംഗസതെ 
വിദഗട്ധരം ക്ാസകൾ നയിച്ചു.

എല്ാ ജതില്േളതികെയും കൃഷതി 
വതിജ്ാന കേന്ദങ്ങൾ 

മുഖാന്തരും േർഷേർക്ായതി 
നെത്തുന് കബാധവൽക്രണ 
പരതിപാെതി പുകരാഗമതിക്കുന്നു. 
ഊർജ്ജ ോര്യക്ഷമമായ 
ോർഷതിേ പമ്പുേളും നവ്രീനവും 
ോര്യക്ഷമവമായ ജെകസേന 
മാർഗ്ഗങ്ങളും ഉപകയാഗതിക്കുന്
തതിനച് േർഷേലര കബാധവൽ
ക്രതിക്കുേയാണച് പദ്ധതതിലോ
ണ്ച് ഉകദേശതിക്കുന്തച്. 
കോഴതികക്ാെച്, മെപ്പുറും, 

പരതിപാെതി പൂർത്തിയായതച്. 
എല്ാ പരതിപാെതിേളതിലമായതി 
200ൽ അധതിേും േർഷേരു
ലെ പങ്ാളതിത്ും ഉണ്ായതി. 
ഇ.എും.സതി എുംപാനൽഡച് 
എനർജതി ഓഡതിറ്ർമാരായ 
ശ്്രീ. സകന്താഷച് എ, ശ്്രീ. 
സുകരഷച് ബാബു ബതി. വതി., 
ശ്്രീ. ജാകനഷച്, ശ്്രീ. ആസ്രീും, 
ശ്്രീ അഹമ്മദച് േബ്രീർ 
എന്തിവർ വതിവതിധ കൃഷതിവതി
ജ്ാന കേന്ത്രങ്ങളതിൽ 
ക്ാസുേൾ നയതിച്. 

വയനാെച്, പത്നുംതതിട്ട, പാെക്ാെച് ജതില്േളതി
ൊണച് നതിെവതിൽ കബാധവൽക്രണ 
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എൻ.ജതി.ഒ േകളയും അക്ാദമതിേ, 
ഗകവഷണ സ്ാപനങ്ങകളയും 
പങ്ടുപ്പതിച്ലോണ്ച് സുംഘെതിപ്പതിക്കുന് 
ഊർജ്ജ സുംരക്ഷണ കബാധവൽ
ക്രണ പരതിപാെതിയലെ കപാ്റേച് 
സാുംഗച്ഷൻ വർക്ച്കഷാപ്പച് ഒകക്ാ
ബർ 29 നച് സുംഘെതിപ്പതിച്.
പരതിപാെതിയലെ ഭാഗമായതി വതിവതിധ 
എൻ.ജതി.ഒ േളലെ സഹായകത്ാലെ 
കേരളത്തിലെ എല്ാ നതികയാജേ 
മണ്ഡെങ്ങളതിലും 200 ലവബതിനാറ
േൾ സുംഘെതിപ്പതിക്കുും. ഇകതാലൊപ്പും 

ഇെക്തിേച് സ്കുട്ടറേളൾ 
കുറഞ്ഞ വതിെയതിൽ ലപാതുജന
ങ്ങൾക്ച് െഭ്യമാക്കുന്തതിനാ
യതി ആരുംഭതിച് കപാർട്ടൽ വഴതി 
വാഹന ബുക്തിുംഗും വതിൽപ്പന
യും പുകരാഗമതിക്കുന്നു. 2021 
ലസപച്റ്ുംബർ മാസും 1 നച് 
ഉദച്ഘാെനും ലേയ്ച് ്വർത്
നമാരുംമഭതിച് കപാർട്ടൽ വഴതി 
നതിെവതിൽ 32 സച്കൂട്ടറേൾ 
ബുക്ച് ലേയ്യലപ്പട്ടതിട്ടുണ്ച് 
അവയതിൽ 3 എണ്ും 
വതിതരണും ലേയച്തു. ബുക്തിുംഗതി
നായതി www.myev.org.in 
സന്ദർശതിക്കുേ.

എനർജതി മാകനജച് മന്ച് 
ലസന്റും െതി.ലേ.എും എഞ്തിന്രീ
യറതിുംഗച് കോകളജതിലെ ഇെക്ക്തി
ക്ൽ വതിഭാഗവും ഇന്സച്്തി 
അക്ാദമതിക്ച് ഇന്റാക്ഷൻ 
ക്ാഗ്ാമതിനായള്ള  ധാരണാ 
പത്രത്തിൽ ഒപ്പു ലവച്.

ഇതതിലന് ഭാഗമായതി എനർജതി 
മാകനജച് മന്ച് ലസന്റും െതി.ലേ.

കേരളത്തിലെ വനതിതാ സുംരഭേർ
ക്ായതി എല്ാ ജതില്േളതിലും കബാധവൽ
ക്രണ പരതിപാെതിേളും സുംഘെതിപ്പതി
ക്കുും.
വതിവതിധ പരതിപാെതിേൾക്ായതി 160 
എൻ.ജതി.ഒ േലളയാണച് തതിരലഞ്ഞടു
ത്തച്. ലസന്ർ ക�ാർ എൻവ
കയാൺലമന്ച് ആന്ച് ലഡവെപച്ലമ
ന്ാണച് പദ്ധതതിയലെ നെത്തിപ്പതിനുള്ള 
റതികസാഴച്സച് ഏജൻസതി.
തതിരലഞ്ഞടുത് എൻ.ജതി.ഒ േലള 
പരതിശ്രീെതിപ്പതിക്കുന്തതിനുള്ള വർക്ച്കഷാ

പ്പാണച് 29നച് നെന്തച്. പരതിശ്രീെന 
പരതിപാെതി ഇ.എുംസതി ഡയറക്ർ 
കഡാ. ആർ ഹരതികുമാർ ഉദച്ഘാെ
നും ലേയച്തു, ശ്്രീ. ദതികനശച്കുമാർ 
എ എൻ   കജാ.ഡയറക്ർ ഇ.
എുംസതി പരതിപാെതിയതിൽ അദ്ധ്യക്ഷത 
വഹതിച്. കഡാ. െതി സാബു, ഡയറ
ക്ർ, സതി.ഇ.ഡതി വതിഷയാവതരണും 
നെത്തി. തതിരലഞ്ഞടുത് എൻ.
ജതി.ഒേളതിൽ നതിന്ായതി 182 കപർ 
പലങ്ടുത്തു. 

എന്്രീ രണ്ടു കോഴച്സു
േൾ ആരുംഭതിക്കുവാനാ
ണച് ഉകദേശതിക്കുന്തച്. 
ബയൂകറാ ഓ�ച് എനർജതി 
എ�തിഷ്യൻസതിയലെ 
കദശ്രീയ സർട്ടതി�തികക്
ഷൻ പര്രീക്ഷേൾക്കുും  
ഊർജ്ജ രുംഗത്ച് 
്വർത്തിക്കുന് സ്ാപ
നങ്ങളതിൽ കജാെതി ലേയ്യു
വാനുും ഉകദ്യാഗാർത്തിേ
ലള ്ാപ്തരാക്കുേ എന് 
ഉകദേശത്തിൊണച്  ഈ 
രണ്ച് കോഴച് സുേളും 
രൂപേൽപന ലേയ്തിട്ടുള്ള
തച്. കദശ്രീയ തെത്തിൽ  
ഈ കമഖെേളതിലെ 
വതിദഗ്ദ്ധരാണച് പരതിശ്രീെന
ത്തിനു കനതൃത്ും നൽകു
ന്തച്.

എും എഞ്തിന്രീയറതിുംഗച് 
കോകളജതിലെ ഇെക്ക്തിക്ൽ 
വതിഭാഗവും കേർന്ച് രണ്ച് 
സർട്ടതി�തികക്റ്ച് കോഴച്സു
േൾ ആരുംഭതിക്കുും.

Foundation Course in 
Energy Engineering 
(FEE), Advanced Course 
in Energy Auditing (AEA)  
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New Audit Norms for Indian 
Electricity Distribution Companies

Kerala State Road Transport 
Corporation (KSRTC) in 
association with Kerala 
Transport Development Finance 
Corporation (KTDFC) for 
ensuring first and last-mile 
connectivity is planning to 
procure 1500 electric 
autorickshaws in major cities 
including Thiruvananthapuram, 
Kochi and Kozhikode. As an 
initial phase of the project, it 
was decided to procure 30 
electric autorickshaws. 
Prior to tendering, EMC has 
convened a meeting of electric 
autorickshaw manufacturers 
and dealers on behalf of KSRTC 
on 4th October. Sri. Biju 

The Bureau of Energy Efficiency 
(BEE) notified its latest regulation, 
dated October 2021, regarding the 
“Manner and Intervals for Conduct 
of Energy Audit in Electricity 
Distribution Companies”. This is 
expected to ensure better 
measurement and tracking of the 
transmission and distribution (T&D) 
losses of electricity distribution 
companies (DISCOMS).
Currently, despite Central Electricity 
Authority guidelines, most 
DISCOMS adopt varying 

Prabhakar IAS, Chairman and 
Managing Director, KSRTC, Dr B 
Ashok IAS, Chairman & Managing 
Director, KTDFC and Dr. R 
Harikumar, Director EMC 

methodologies to calculate AT&C 
losses. This difference in methodology 
can create a difference in the AT&C 
reporting, thereby making their 
measurement and tracking difficult. 
The average AT&C losses reported by 
electricity distribution companies 
range from 22 to 25 percent. These 
new energy audit regulations 
prescribed by BEE will change this 
situation to bring uniformity in the 
reporting methods.
DISCOMS are required to submit 
energy accounting reports every 

quarter and an audited energy 
report every year to the BEE in 
prescribed formats. This includes 
data on energy input and 
consumption at each voltage level 
by all users, including DISCOMs 
consumers, open access and 
captive users, as well as 
distribution franchises. This 
enables a better estimation of T&D 
losses based on the actual energy 
handled by the system.
For more: 
https://qrgo.page.link/QRPWe

addressed the manufacturers. 
Representatives from leading 
manufacturers of electric 
autorickshaws have attended the 
meeting.

‘First and Last-mile connectivity through electric 
Autorickshaws’ Program by KSRTC and KTDFC 
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പാെക്ാെച് കൃഷതി വതിജ്ാനകേന്ദും

പത്നുംതതിട്ട കൃഷതി വതിജ്ാനകേന്ദും

േതിൻഫ്ര ഇന്സച്്തിയൽ 
പാർക്ച്, ലനല്ാെച് വച്ച് 
നെന് ഊർജ്ജ ോര്യക്ഷമ
താ ശതിൽപ്പശാെ കേരള 
ക്റേറ്ച് ക്ാഡക്തിവതിറ്തി 
ലേൗൺസതിൽ ഡയറക്ർ 
ശ്്രീ. എ. പതി. കജാസച് ഉദച്ഘാ
െനും ലേയ്യുന്നു.

വയനാെച് കൃഷതി വതിജ്ാനകേന്ദും

കോഴതികക്ാെച് കൃഷതി വതിജ്ാനകേന്ദും


