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പെട്രോൾ ഡീസൽ 
വരോഹനങ്ങളുപെ 

ഉെട�രോഗം െരോരിസ്ിതിക 
ആടരരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കരോരണ
മരോകുന്നുപടെന്നും അതിപന 
തെയുന്നതിന്ക് ട�രോകപമമ്രോടം 
സ്ീകരിക്കുന്ന മരോർഗ്ഗമരോ� 
വവദ്യുത വരോഹനങ്ങപെ ഇന്്യ

പരിസര മലിനീകരണവം അതിനനുബന്ിച്ച 
ആരരാഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള് തടയുന്നതിനും

വൈദ്യുത ൈാഹനങ്ങള് അനിൈാര്യം; 
ബഹു: വൈദ്യുതി ൈകുപ്പ് മന്തി
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യും മരോതൃക�രോകണപമന്ന്ക് 
ബഹു. വവദ്യുതി വകുപ്്ക് മന്തി 
ശ്ീ. എം. എം. മണി അഭിപ്രരോ�
പപ്ട്ടു. എനർജി മരോടനജ്ക്പമന്്ക് 
പസന്റിപന് ഔടദ്്യരോഗിക 
വവദ്യുത വരോഹനം ഫ്രോഗ്ക് ഓഫ്ക് 
പെയ്്ക് സംസരോരിക്കുക�രോ�ിരു
ന്നു അടദേഹം. 

ടകരെത്ിപ� സർകരോർ 
ആശുെത്ികൾ 

ഊർജ്ജ കരോര്യക്ഷമമരോക്കുക 
എന്ന ഉടദേശടത്രോപെ എനർജി 
മരോടനജ്ക്പമന്്ക് പസന്ർ നെപ്ി�രോ
കി വരുന്ന െദ്ധതി�രോണ്ക് 
"എൻജി എഫിഷ്യൻസി ഇൻ 
ടഹരോസ്ിറ്റൽസ്ക് " ഇതിപന് 

ആദ്്യഘട്ം തിരുവനന്പുരം 
പമഡികൽ ടകരോടെജിൽ പൂർത്ി
�രോ�ി.

െദ്ധതിയുപെ ഭരോഗമരോ�ി തിരുവനന്
പുരം പമഡികൽ ടകരോടെജിപ� 
എല്രോ പകട്ിെങ്ങെിലം വിശദ്മരോ� 
ഊർജ്ജ ഓഡിറ്റ്ക് നെത്ി ഊർജ്ജ 
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എനർജി മാരനജ്ത്മന്് 
ത്സന്ർ പിന്നിട്ട െഴികള്

തിരുൈന്തപുരയം മമഡിക്കൽ ക�ാകേജപ്
ഊർജ്ജ �ാര്ക്ഷമതാ 
ക്ാജക്റപ് പൂർത്ിയായി

നരോഷണൽ മിഷൻ ഓൺ ഇ�
ക്ടിക്ക്  പമരോബി�ിറ്റിയുപെ 
ഭരോഗമരോ�ി, ടകന്ദ്ര സർകരോർ 
സ്രോെനമരോ� എനർജി 
എഫിഷ്യൻസി സർവീസസ്ക് 
�ിമിറ്റഡിൽ നിന്നരോണ്ക് െരോറ്റ 

കമ്നി നിർമിതമരോ� 
െിടഗരോർ എന്ന വരോഹനം 
എനർജി മരോടനജ്ക്പമന്്ക് 
പസന്ർ വരോങ്ങി�ത്ക്. 

മണിക്കൂറിൽ 80 കിട�രോമീറ്റ
റി�ധികം ടവഗത വകവരി
ക്കുവരോൻ സരോധിക്കുന്ന ഈ 
വരോഹനത്ിന്ക് പൂർണ്ണമരോ�്ക് 
െരോർജ്ജ്ക് പെയ്തുകഴിഞ്രോൽ 
120 കിട�രോമീറ്ററി�ധികം 
ദൂരം സഞ്ചരികരോം. വരോഹനം 
െരോർജ്ജ്ക്  പെയ്രോൻ 8 
മണിക്കൂർ ടവണപമങ്ിലം, 
ഡി. സി. ഫരോസ്റ്ക് െരോർജിംഗി
പന് സഹരോ�ത്രോൽ ഒന്നര 
മണിക്കൂർ പകരോടെ്ക് പൂർണ്ണമരോ
�്ക് െരോർജ്ജ്ക് പെയ്രോം. ഈ 
വവദ്യുത വരോഹനത്ിന്ക് 
ഒരു കിട�രോമീറ്റർ സഞ്ചരി
ക്കുന്നതിന്ക് ഏകടദ്ശം ഒരു 
രുെട� പെ�വ്ക് വരികയു
ള്ളൂ.

കരോര്യക്ഷമത വകവരി
കരോനുള്ള സരോധ്യതകൾ 
കപടെത്ി�ിരുന്നു. 
അപതത്തുെർന്ന്ക് ടകരെ 
സംസ്രോന ഊർജ്ജ 
സംരക്ഷണ നിധി�ിൽ 
നിന്ന്ക് 1 ടകരോെി രൂെ 
പെ�വരോകി�രോണ്ക് 
പമഡികൽ 
ടകരോടെജിപ� കരോ�പ്ഴ
കം ഉള്ളതം കരോര്യക്ഷ
മത ഇല്രോത്തമരോ� 
ഉെകരണങ്ങൾ മരോറ്റി 
സ്രോെിച്ചത്ക്. ഇതിപന് 
ഭരോഗമരോ�ി 4367 LED 
െയൂബ്ക് വ�റ്റുകൾ 450 
LED ബൾബുകൾ 1904 
വഫവ്ക് സ്റരോർ ടററ്റഡ്ക് 
ഫരോനുകളും മരോറ്റി സ്രോെി
ച്ചു. കൂെരോപത ക്യരോമ്സി
പ� 83 പതരുവുവിെക്കുക
ളും 36 വഹമരോസ്റ്ക് 

വ�റ്റുകളും മരോറ്റി ഊർജ്ജ 
കരോര്യക്ഷമമരോ� വിെക്കുകൾ 
സ്രോെിച്ചു. 1.36 ദ്ശ�ക്ഷം 
യൂണിറ്റ്ക് വവദ്യുതി�രോണ്ക് 
ഇതിൽ നിന്നും 
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരോർഷിക
�രോഭം. ടകരെ PWD ഇ�ക്ടി
കൽ വിഭരോഗത്ിപന്  
സഹരോ�ടത്രോപെ�രോണ്ക് 
െദ്ധതി നെപ്ി�രോകി�ത്ക്.

തൃശ്ശൂർ പമഡികൽ 
ടകരോടെജ്ക്, തൃശ്ശൂർ ജില്രോ 
ആശുെത്ി, തൃശ്ശൂർ പെസ്റ്ക് 
ടഹരോസ്ക്പ്ിറ്റൽ, െരോ�രോ 
ജില്രോ ആശുെത്ി-ടകരോട്
�ം, കെമടശേരി പമഡികൽ 
ടകരോടെജ്ക്, തിരുവനന്പുരം 
റിജി�ണൽ ഇൻസ്റിെയൂട്്ക് 
ഓഫ്ക് ഒഫ്രോൽടമരോെജി 
എന്നിവ�ിൽ ഇടത 
മരോതൃക�ിൽ ഈ െദ്ധതി 
നെപ്ി�രോ�ി വരുന്നു. 

ഫ്ലാഗ് ഓഫ് വീഡിയ�ലാ: https://qrgo.page.link/MujyW
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എനർജി മാനനജ്മമന്് മെന്ർ

പിന്ിട്ട ൈഴി�ള്
കെ. എം. ധയേശൻ ഉണ്ിത്ലാൻ
മുൻ ഡ�റക്ടർ, ഇ.എം.സി

ഊർജ്ജസംരക്ഷണ 
പ്രവർത്നങ്ങളുപെ ഏടകരോെനം 
മരോത്ം �ക്ഷ്യമരോകി ഇന്്യ�ി
പ� ആദ്്യപത് സംസ്രോനത� 
സ്രോെനമരോ�ി എനർജി 
മരോടനജ്ക്പമന്്ക്  പസന്ർ (ഇ.
എം.സി) 1996-ൽ നി�വിൽ 
വന്നു.  കരോര്യക്ഷമമരോ� പ്രവ
ർത്നങ്ങൾപകരോടെ്ക് െിന്നിട് 
വർഷങ്ങെിൽ ട�രോകശ്ദ്ധ 
െിെിച്ചുെറ്റി� െ� അംഗീകരോര
ങ്ങൾക്കും ഇ.എം.സി അർഹമരോ
�ിട്ടുടെ്ക് . 

തിരുവനന്പുരം കരമന 
ടകന്ദ്രമരോകി ഓഫീസ്ക് പ്രവർത്
നം ആരംഭിച്ച പസന്റിപന് 
ആദ്്യകരോ� പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ഗ്രോമീണ ടമഖ��ിൽ 
പെരോതജന െങ്രോെിത്ടത്രോടകൂ
െിയുള്ള ഊർജ്ജസംരക്ഷണ 
പ്രവർത്നങ്ങളും മരോതൃകരോെദ്ധ
തികളുമരോ�ിരുന്നു. ഗ്രോമീണ 
ഊർജ്ജസംരക്ഷണ മരോതൃകരോ 
െരിെരോെികെിലൂപെ ടകരെത്ി
പ� ജനങ്ങെിൽ ഊർജ്ജസംര
ക്ഷണ അവടബരോധം വെർത്തു
ന്നതിനു മരോത്മല്, 
ഊർജ്ജസംരക്ഷണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ തെർന്നു 
പകരോണ്ടുടെരോകുന്നതിനുള്ള 
ആശ�ങ്ങൾ  ഭരണത�ങ്ങെിൽ 
രൂെപപ്ടത്തുന്നതിനും ഇ. എം. 
സികരോ�ി. അതിപന തെർന്ന്ക് 
അന്രോരരോഷ്ട്ര സംഘെനകെരോ� 
യുനിടഡരോ (UNIDO), യു.എൻ 
എസ്രോെ്ക് (UN ESCAP), യു.എസ്ക്. 
എ�്ക്ഡ്ക് (USAID), ടകരോമൺ
പവൽത്്ക് പസക്രടട്റിട�റ്റ്ക്  
എന്നിവയുമരോ�ി ടെർന്ന്ക് 
ധരോരരോെം െരിെരോെികളും, െദ്ധതി
കളും ഇ.എം.സിയ്ക്ക് നെപ്ി�രോ
കരോൻ കഴിഞ്ഞു.

കുറഞ് ജീവനകരോരുമരോ�ി പ്രവ
ർത്നം ആരംഭിച്ച ഇ.എം.
സിയ്ക്ക്, െ� സന്നദ്ധ സംഘെന
കളും ഗടവഷണ ഏജൻസികളു
മരോയും വകടകരോർ ത്തുപകരോടെരോ
ണ്ക്  ഇത്രം മരോതൃകരോെരമരോ� 
പ്രവർത്നങ്ങൾ സരോധ്യമരോകരോ
നരോ�ത്ക്.

ഇ.എം.സിയുപെ ഇതവപരയുള്ള 
െരിത്ത്ിപ� ഒരു വ�ി� 
നരോഴികകല്രോ�്ക് ടനരോകികരോണു
ന്നത്ക് 2001 പ� ടകന്ദ്ര സർകരോർ 
ഊർ ജ്ജസംരക്ഷണ നി�മം 

നെപ്ി�രോക്കുന്നതിനുള്ള  
ടകരെത്ിപ� പഡസിടനേറ്റഡ്ക് 
ഏജൻസി�രോ�ി  ഇ.എം.
സിപ� തിരപഞ്ടത്തു 
എന്നുള്ളതരോണ്ക്. എന്നരോൽ 
അതിനുമുമ്പുതപന്ന ഓടരരോ 
ടമഖ�കൾക്കും അനുട�രോജ്യ
മരോ� ഊർ ജ്ജസംരക്ഷണ 
െദ്ധതികൾ ഇ.എം.സി 
രൂെപപ്ടത്ി നെപ്ി�രോകി�ി
രുന്നു. ഊർ ജ്ജസംരക്ഷണ 
നി�മം നെപ്ി�രോക്കുന്നതിന്ക് 
ടദ്ശീ� ത�ത്ിൽ രൂെപപ്ട് 
െദ്ധതികളും ഏപറക്കുപറ 
ഇവയുപെ 
ചുവടെിെിച്ചുള്ളവ�രോ�ിരുന്നു 
എന്നതം അഭിമരോനികരോവുന്ന 
കരോര്യമരോണ്ക്.

ഗരോർഹിക ടമഖ��ിൽ 
വീട്മ്മമരോർക്ക് ടവടെി വനിതരോ 
വരോെടെി�ർമരോർ മുടഖന 
നെത്തുന്ന ഊർജ്ജക്ിനിക്ക്, 
സ്കൂളുകെിൽ ഊർജ്ജസംര
ക്ഷണ ക്ബ്ബുകൾ, വ്യവസരോ�
ങ്ങൾകരോ�ി ഊർജ്ജ ഓഡിറ്റ്ക്, 
സരോടങ്തിക വിദ്ഗ്ക്ധർക്ക് 
എനർജി മരോനടജർ/ഓഡിറ്റർ 
സർട്ിഫിടകഷൻ എന്നിവ 
അവ�ിൽ െി�തരോണ്ക്. 
ഊർജ്ജ ക്ക്െിനിക്ക് െരിെരോെി
�ിലൂപെ  ഊർജ്ജ ടമഖ��ി
പ� സ്തീ സരോന്നിദ്ധ്യപത്പ്റ്റി
യും സ്തീശരോക്ീകരണത്ിൽ 
ഇവയുപെ െങ്ിപനപ്റ്റിയും 
USAID ടെരോലള്ള അന്രോരരോഷ്ട്ര  
ഏജൻസികൾ െർച്ച പെയ്യുക
യും   ഇ. എം. സിയുപെ  
ആഭിമുഖ്യത്ിൽ സരോർക്ക്  
രരോജ്യങ്ങെിപ� പ്രതിനിധികപെ 
ഉൾപപ്ടത്ി ടകരെത്ിൽ 
െരിെരോെികൾ സംഘെിപ്ിക്കുക
യും, തെർന്ക്ൻ പതകൻ 
ഏഷ്യ�ിപ� രരോജ്യങ്ങെിലള്ള 
വനിതരോ പ്രതിനിധികളുപെ  ഒരു 
കൂട്രോയ്മ  'സരോവി'(South Asia 
Initiative for Women in 
Energy)  രൂെീകരിച്ച്ക് പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ നെപ്ി�രോകി 
മരോതൃക�രോ�ി.  

പെറുകിെ ജ�വവദ്യുത െദ്ധതി 
ടമഖ��ിൽ ഇ. എം.  സി. 
യുപെ വവദ്ഗ്ക്ധ്യം മനസ്ി�രോ
കി�രോണ്ക് യുനിടഡരോയുപെ 
ആദ്്യപത് പതകൻ ഏഷ്യൻ 
രരോജ്യങ്ങൾകരോയുള്ള ടമഖ�രോ 

ടകന്ദ്രം െദ്ധതി അെിസ്രോന
ത്ിൽ ഇ. എം. സി. �ിൽ 
സ്രോെിച്ചത്ക്. ഈ ടമഖ�രോ 
ടകന്ദ്രത്ിപന് സഹരോ�ടത്രോട
കൂെി�രോണ്ക് ഇടകി ജില്�ിപ� 
വവദ്യുതി എത്ി�ിട്ില്രോ�ിരു
ന്ന മരോങ്കുെം ഗ്രോമെഞ്ചരോ�ത്ിൽ 
110 കിട�രോവരോട്്ക് പെറുകിെ 
ജ�വവദ്യുത െദ്ധതി സ്രോെി
കരോനരോ�ി. ഈ െദ്ധതി 
െിന്നീെ്ക് പക. എസ്ക്. ഇ. ബി 
ഗ്ിഡുമരോ�ി ബന്ിപ്ിക്കുകയും 
ഇന്്യ�ിൽ ആദ്്യമരോ�ി 
വവദ്യുതി വില്പന നെത്തുന്ന 
ഗ്രോമെഞ്ചരോ�ത്രോ�ി മരോങ്കുെം 
മരോറുകയും പെയ്തു.

മറ്റു സംസ്രോനങ്ങപെ അടെ
ക്ഷിച്ച്ക് ഊർജ്ജസംരക്ഷണ 
കരോര്യങ്ങെിൽ എന്നും മുൻെന്ി
�ിൽ നിൽക്കുന്ന ടകരെത്ിൽ, 
ഊർ ജ്ജസംരക്ഷണ പ്രവർത്
നങ്ങെിൽ ഏർപപ്ടന്നവപര 
ടപ്രരോത്രോഹിപ്ിക്കുന്നതിനരോ�ി 
ടകരെ സർകരോർ സംസ്രോന 
ഊർജ്ജസംരക്ഷണ അവരോർഡ്ക് 
ഏർപപ്ടത്ി. അവരോർഡ്ക് 
സംബന്ിച്ച പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ഏടകരോെിപ്ിക്കുന്നതം കരോട�രോ
െിതമരോ�ി അവരോർഡ്ക് നി�മ
ങ്ങൾ െരിഷ്ക്കരിച്ച്ക്  ഫ�പ്രദ്മരോ
�ി  നെത്തുന്നതിനും ഇ. 
എം.സികരോ�ി.

ഗ്രോമീണ ഊർജ്ജ ടമഖ��ിൽ 
വിവിധ മരോതൃകരോ െദ്ധതികളും 
കരോട�രോെിതമരോ�ി െിട്പപ്ട
ത്ി നെപ്ി�രോക്കുവരോൻ ഇ.എം. 
സി. ക്ക് സരോധിച്ചിട്ടുടെ്ക്.  
ഊർജ്ജകരോര്യക്ഷമത കൂെി� 
സി. എഫ്ക്. എല്ലുകൾ, പ്രഷർ 
കുകറുകൾ, െരോെടകരോർജ്ജ 
�രോഭത്ിനരോ�ി ഇ.എം.സി 
വികസിപ്ിപച്ചടത് തരോെഭര
ണി എന്നിവ െരിെ�പപ്ടത്ി
പകരോണ്ടുള്ള െദ്ധതികൾ, 
വവദ്യുതി ഉെട�രോക്രോകൾ
ക്ക് കുറഞ് വി��ിൽ സി. 
എഫ്ക്. എൽ. നൽകിപകരോണ്ടു
ള്ള ബെത്ക് �രോമ്്ക് ട�രോജന  
െരിെരോെി എന്നിവ�ിൽ 
തെങ്ങി ഇന്ന്ക് എൽ. ഇ. ഡി. 
വിെക്കുകളും, പതരുവുവിെക്കുക
ളും സ്രോെിക്കുന്നതിനുള്ള 
സരോടങ്തിക സഹരോ�ം 
നൽകൽ മുതൽ മരോതൃകരോ 
ഊർജ്ജസംരക്ഷണ ഗ്രോമങ്ങൾ 

രൂെപപ്ടത്ി എടക്കുന്നതവ
പര എത്ി നിൽക്കുന്നു.

ഊർജ്ജസംരക്ഷണ നി�മപ്ര
കരോരം  വ്യവസരോ�ങ്ങെിൽ 
ഊർജ്ജ മരോടനജർമരോപര 
നി�മികണം എന്ന വ്യവ
സ് വരുന്നതിനു മുൻെ്ക് 
1997-ൽ തപന്ന  െ� പെരോത
ടമഖ�രോ വ്യവസരോ�ങ്ങെിലം 
െരിശീ�നം �ഭിച്ച ഊർജ്ജ 
മരോടനജർമരോപര നി�മിക്കുന്ന
തിന്ക് ടവടെ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ഇഎംസി പെയ്ിട്ടുടെ്ക്.  
ഊർജ്ജ ഓഡിറ്റർമരോപര 
എംെരോനൽ പെയ്്ക്   ടസവനം 
ആവശ്യമുള്ളവർക്ക്  �ഭ്യമരോ
ക്കുന്നതിനും  ഊർജ്ജ 
ഓഡിറ്റ്ക് നെത്തുന്നതിന്ക് 
െ�വിധ സഹരോ� െദ്ധതിക
ളും ഇ.എം.സി ഇടപ്രോഴം 
നെത്ി വരുന്നു. 

ഇ.എം.സിയുപെ ഗടവഷണപ്ര
വർത്നങ്ങെിൽ എടത്തുെറ
ട�ടെ ഒന്നരോണ്ക് പെമ്ടറച്ചർ 
ടമരോണിറ്ററിംഗ്ക് ആന്്ക് അട�ർ
ട്ിംഗ്ക് സിസ്റം (T-MAS), 
ഇഷ്ിക വ്യവസരോ�ങ്ങെിപ� 
ഊർജ്ജ കരോര്യക്ഷമത 
കൂട്ടുന്നതിനരോ�്ക് വികസിപ്ിച്ച
തരോപണങ്ിലം തൽഫ�മരോ�ി 
ഇഷ്ികകളുപെ പമച്ചപപ്ട് 
ഗുണനി�വരോരം ടനടന്നതിനും 
സഹരോ�കമരോ�ി. തെർന്ന്ക് 
ഫരിദ്രോബരോദ്ിപ� ഗ്രോസ്ക് 
വ്യവസരോ�ങ്ങെിലം ഈ 
സരോടങ്തികവിദ്്യ ഫ�പ്രദ്മരോ
�ി നെപ്ി�രോകി.

2008-ൽ ടദ്ശീ� ഊർജ്ജ
സംരക്ഷണ അവരോർഡ്ക് 
ഏർപപ്ടത്ി�ത മുതൽ 
െത്്ക് തവണ ടദ്ശീ� 
അവരോർഡ്ക് ഇ.എം.സിയ്ക്ക് 
�ഭിച്ചത്ക് ടസ്ററ്റ്ക് പഡസിടനേറ്റ
ഡ്ക് ഏജൻസി എന്ന നി��ി
ലള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ വെപര 
കരോര്യക്ഷമമരോ�ി നെത്രോൻ 
സരോധിച്ചു എന്നതിപന് 
പതെിവരോ�ി സ്ീകരികരോം.
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As part of the webinar series 
titled ‘Energy Efficiency in 

all walks of life - From Lamp to 
Boilers’  Energy Management 
Centre had conducted 
webinars on ‘Energy Audit 
and Management in HVAC’ on 
19/06/2020 and on ‘Artificial 
Intelligence in Energy efficiency’ 
on 20/06/2020.

The Session on ‘Energy Audit 
and Management in Energy 
Efficiency’ was handled by Dr. 
Rajesh Deshpande, Certified 

EMC-Kerala’s first online 
certificate course on ECBC 

compliance check through 
Energy Simulation made an 
effective impetus among Building 
professionals and created a new 
interest among them to take part in 
the Energy Efficiency Revolution in 
the Building sector even though the 
situation of social distancing due 
to COVID-19 was providing hurdles. 
The program was established by 
EMC-Kerala on 8th June 2020, 
headed by the expert team for a 
duration of 7-days. Government 
executives, private consultants, 
independent architects, practicing 
engineers, etc., had taken part in 
the course. With an intent to impart 
maximum professional awareness 
in this significant event, the first 
day of the program was open to 
all interested professionals. The 
Day-One, titled as the “Awareness 
on ECBC” had 101 participants 
which was enriched by one of 
the Masterminds behind the 
establishment of ECBC in 
country, Mr. Tanmay Tathagat, 
Director of Environmental Design 

The Bureau of Energy Efficiency 
(BEE) and Central Public Works 

Department (CPWD) had inked a pact 
to make 150 buildings energy efficient 
thereby saving millions of units of 
Electricity. 

In the first stage of the project, these 
buildings will be taken under star 
rating scheme and also promote 
energy efficiency in the CPWD 
managed buildings. It is anticipated 
that this initiative will result in energy 
saving of more than 50 million units in 
the first stage.

The star rating scheme for buildings is 
based on the actual performance of a 
building in terms of its specific energy 
usage in kwh/sqm/year. The scheme 
rates office buildings on a scale of 1-5, 
with 5-star labelled buildings being the 
most efficient. 

An MoU was signed between Abhay 
Bakre, Director General, BEE and 
Prabhakar Singh, Director General, 
CPWD in this regard will be in force for 
a period of 5 years.

Webinars on ‘AI in Energy Efficiency’ and 
‘Energy Audit and Management in HVAC’

Online Course on ECBC 
Compliance Check through BEE and CPWD joins 

hand for Energy 
Efficient Buildings

Energy Auditor. 97 participants 
from various industries,  energy 
professionals and UG & PG 
students of various universities 
attended the session. The 
Webinar session on ‘Artificial 
Intelligence in Energy Efficiency’ 
was handled by Mr. Mathew 
Joseph, Vice President, Apar 
Technologies Pvt. Ltd.  145 
participants from various 
industries,  energy professionals 
and UG & PG students of various 
universities attended the session.

Solutions inculcating thoughts in 
participants about the importance 
and vital role of ECBC. BEE 
Certified Master Trainers having 
an immense experience in the 
field of Sustainability and Energy 
Efficiency handled the following 
sessions. Phase one of the course 
which began with the 2nd session 
was handled by Mrs. Samhitha 
M., MD, Ela Green Buildings and 
Infrastructure Consultants Pvt. Ltd. 
dealt with ECBC - its characteristics 
and codal provisions, continued 
till the end of the second day. 
The Phase two of the course 
was handled by Mr. Mahesh 
Kumar. M, Principal Consultant 
of TransGreen, who followed on 
from 3rd day onwards. Those 
comprehensive sessions spanning 
4 days concentrated on usage of 
Energy Simulation Tools for ECBC 
Compliance appraisal adopting 
a Whole Building Performance 
Approach. A full day evaluation of 
the trainees including an online 
MCQ test and a practical project 
design test happened on the final 
day. 

First Batch (June 
2020) passes outEnergy Simulation

For more: https://qrgo.page.link/V8qYa

03



കാർഷികരംഗപത് 
ഊ ർജ്ജസംരക്ഷ

ണം മുൻനി ർത്ി എനർജി 
മരോടനജ്ക്പമന്്ക് പസന്ർ 
നെത്ിവരുന്ന ഓൺവ�ൻ 
ടബരോധവൽകരണ െരിെരോെി
�ിപ� ആദ്്യ അവതരണം 
25/06/2020 ന്ക് നെന്നു. 
കൃഷി�ിെങ്ങെിപ� ഊർജ്ജ
കരോര്യകഷമത എന്ന വിഷ�
ത്ിൽ ടകരെ കരോർഷിക 
സർവ്വക�രോശരോ� പപ്രരോഫസർ 
ടഡരോ. ഷരോജി ജ�ിംസരോണ്ക് 
അവതരണം നെത്ി�ത്ക്. 
കൃഷി�ിെങ്ങെിപ� ഊർജ്ജ 
ആവശ്യം, വിവിധതരം 
കരോർഷിക ഉെകരണങ്ങളും 
അവയുപെ ഊർജ്ജ കരോര്യക്ഷ
മത, വീട്ടുവെപ്ിപ� കൃഷിയും 
ഊർജ്ജകരോര്യക്ഷമതയും 

ത്െബിനാർ പരമ്പര ആരംഭിച്ചു

�ാർഷി� രയംഗമത് 
ഊർജ്ജ സയംരക്ഷണയം

എയംപാനൽമമന്ിനു കൈണ്ി 
അകപക്ഷ�ള് ക്ഷണിച്ചു

ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമമായ
ഉപകരണങ്ങളുത്ട െിതരണതെിനുള്ള

ഗാർഹി� കമഖലയിമല 
ഊർജ്ജ സയംരക്ഷണയം

്തിൈാര ക�ാൺ-ഇൻ
പരിപാടി ആരയംഭിച്ചു

എന്നീ ആശ�ങ്ങെിലൂന്നി� 
അവതരണമരോണ്ക് നെന്നത്ക്. 

കർഷകർ, കരോർഷിക എഞ്ചിനീ
�ർമരോർ, ഊർജ്ജ വിദ്ഗ്ക്ധർ, 
വിദ്്യരോർത്ികൾ മുത�രോ� 36 
ടെരുപെ െങ്രോെിത്ം ഒന്നര 
മണിക്കൂടറരോെം നീണ്ടുനിന്ന 
പവബിനരോറിൽ ഉടെരോ�ിരുന്നു. 
പവബിനരോറിപന തെർന്ന്ക് 
വിഷ�ത്ിൽ �ഘു െർച്ചയും 
നെന്നു. 

ബഹുകൃഷിവകുപ്്ക് മന്തിയുപെ 
ആശംസരോ സടദേശടത്രോപെ 
ആരംഭിച്ച െരിെരോെി�ിൽ 
എനർജ്ജിമരോടനജ്ക്പമന്്ക് 
പസന്ർ ഊർജ്ജ കരോര്യക്ഷമതരോ 
വിഭരോഗം ത�വൻ ശ്ീ. 
ടജരോൻസൺ ഡരോനി�ൽ 
സ്രോഗതം ആശംസിച്ചു. 

എനർജി മരോടനജ്ക് പമന്്ക് 
പസന്ർ - ടകരെയുപെ 

ആഭിമുഖ്യത്ിൽ സംസ്രോന
പത് ഊർജ്ജമിത് ടകന്ദ്രങ്ങെി
ലൂപെ ഊർജ്ജ കരോര്യക്ഷമമരോ� 
ഉെകരണങ്ങളുപെ വിതരണ 
െദ്ധതി നെപ്ി�രോക്കുന്നതിപന് 
ഭരോഗമരോ�ി നിർമ്മരോതരോകൾ / 
വിതരണകരോർകരോയുള്ള 
എംെരോനൽപമന്ിട�ക്ക് 
അടെക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു.

ടകരെത്ിന്ക് അകത്തും 
പുറത്തുമരോയുള്ള ടകന്ദ്ര സർകരോ
ർ ഊർജ്ജ മന്തരോ��ത്ിപ� 
ബയൂടറരോ ഓഫ്ക് എനർജി 
എഫിഷ്യൻസി (ബി.ഇ.ഇ) 
നിർടദേശിച്ചിട്ടുള്ള 5-സ്റരോടറരോ 4 
-സ്റരോടറരോ സർട്ിഫിടകഷൻ 
ഉള്ള ഉെകരണങ്ങളുപെയും മറ്റ്ക് 
ഊർജ്ജ കരോര്യക്ഷമതയുള്ള 
ഉെകരണങ്ങളുപെയും നിർമ്മരോ
തരോകൾ/ വിതരണകരോർ 
എന്നിവരിൽ നിന്നും ആണ്ക് 
അടെക്ഷകൾ 

ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്ക്. ടകരെ
ത്ിപ� 140 നിട�രോജക 
മണ്ഡ�ങ്ങെിലം 
പ്രവർത്ിക്കുന്ന ഊർജ്ജമിത് 
ടകന്ദ്രങ്ങപെ ഊർജ്ജ ക്ഷമത
യുള്ള ഉെകരണങ്ങളുപെ 
വിതരണ ടകന്ദ്രങ്ങെരോ�ി 
ഉെട�രോഗിക്കുവരോനും 
അതിലൂപെ ടകരെത്ിപ� 
ഏത സ്�ത്്ക് ടവണപമങ്ി
ലം ഉത്ക്െന്നങ്ങൾക്ക് വിെണി 
കപടെത്രോനും ഉള്ള സുവർണ്ണ 
അവസരമരോണ്ക് ഉെകരണ 
നിർമ്മരോതരോകൾ/ വിതരണ
കരോർക്ക് വകവരുന്നത്ക്. 
ഇതിലൂപെ പെരോതജനങ്ങൾക്ക് 
ന്യരോ�മരോ� നിരകിൽ ഏറ്റവും 
കരോര്യക്ഷമമരോ� ഉെകരണങ്ങ
ൾ അവരവരുപെ നിട�രോജകമ
ണ്ഡ�ങ്ങെിൽ �ഭ്യമരോകരോനും 
അതിലൂപെ ഊർജ്ജ കരോര്യക്ഷ
മമരോ� ഒരു ഉെടഭരോക്തൃ 
സംസ്രോരം വെർത്രോനുമരോണ്ക് 
ഇ.എം.സിയുപെ �ക്ഷ്യം.

Small businesses, including those run 
by women and young entrepreneurs, 
are being hit hardest by the economic 
fall-out of the covid 19 pandemic. 
Unprecedented lockdown measures to 
contain the spread of the coronavirus 
have resulted in supply chain 
disruptions and a massive drop in 
demand in most sectors.

According to the data provided by 
the International Council for Small 
Business (ICSB), formal and informal 
Micro-, Small and Medium-sized 
Enterprises (MSMEs) make up over 
90% of all firms and account on 
average for 70% of total employment 
and 50% of GDP.

UN - General Assembly decided 
to declare 27th June as the Micro, 
Small and Medium-sized Enterprises 

EMC celebrated World Micro, 
Small and Medium-sized 
Enterprises Day

Day  to raise public awareness of 
their contribution to sustainable 
development and global economy.

In connection with this, Energy 
Management Centre on behalf of 
Govt of Kerala and Bureau of Energy 
Efficiency have released Posters 
focussing on Energy Efficiency in 
MSMEs Post Covid 19.

Those industries who are further 
interested to display the same in their 
plant or offices, may contact EMC. 
The printed copy of all the versions of 
these posters are available at nominal 
charges. MSMEs may please register 
to get the same on https://forms.gle/
oZDURtQSavEbL6129.

For further details, you may also contact 
us @ 9495191019 / aneeshrajendran@
keralaenergy.gov.in

ഗരോർഹിക ടമഖ��ിപ� ഊർജ്ജ 
സംരക്ഷണം എന്ന വിഷ�വുമരോ�ി 
ബന്പപ്ട്്ക്  എല്രോ ബുധനരോഴ്ചയും പെരോതജ
നങ്ങളുപെ സംശ�ങ്ങൾക്ക്   എനർജി 
മരോടനജ്ക് പമന്്ക്   പസന്റിപ� ഊർജ്ജ 
വിദ്ഗ്ദ്ധർ മറുെെി നൽകുന്ന ടഫരോൺ ഇൻ 
െരിെരോെി 10/06/2020  ഇ.എം.സി 
�ിപ� ഇ.എസ്ക്.എസ്ക്. വിഭരോഗം ത�വൻ 
ശ്ീ. ദ്ിടനശ്ക് കുമരോറുമരോയുള്ള അഭിമുഖ 
സംഭരോഷണടത്രോപെ തെകമിട്ടു. എല്രോ 
ആഴ്ചകെിപ�യും െരിെരോെികൾ കരോണുന്ന
തിനരോ�ി �ിങ്്ക് സദേർശിക്കുക. ടഫരോൺ 
ഇൻ െരിെരോെിയുപെ തത്മ�/ പറടകരോ
ർഡ്ക് പെയ് ദൃശ്യങ്ങൾ എനർജി മരോടന
ജ്ക്പമന്്ക് പസന്റിപന് ടഫസ്ക്ബുക്ക് 
ടെജിലം യൂെയൂബ്ക് െരോന�ിലം �ഭ്യമരോണ്ക്. 

Energy Management Centre Facebook 
page: https://www.facebook.com/
energymanagementcentre

Energy Management Centre Youtube 
channel: https://qrgo.page.link/XQpiq

EMC Facebook page EMC YouTube channel
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