
ഊർജ്ജപത്രിക
Oorja Pathrika | A newsletter from Energy Management Centre - Kerala ലക്കം 12, 2021 മെയ് 05

F\ÀPn amt\Pvsaâ v 
skâÀ \yq-kvseäÀ

ബ്യൂറ�ോ എനർജി എഫിഷ്യൻ
സി എല്ോ വർഷവും മികച്ച 
ഡെസിറനേറ്റെ് ഏജൻസി
കൾക്് നൽകിവരുന്ന 
അവോർെ് തുടർച്ചയോയി 
അഞോും തവണയും 
എനർജി മോറനജ്ഡമന്് 
ഡസന്�ിന് കരസ്ഥമോക്കു
വോൻ സോധിച്ചു.

മെറ്ോ മോർട്്, റകരള റേമ്പർ 
ഓഫ് റകോറമഴ് സ്, റകരള ബ്യൂറ�ോ 
ഓഫ് ഇൻെസ്്ിയൽ ഡ്ോറമോ
ഷൻ എന്നിവർ റേർന്ന് നടത്ി
വരുന്ന  ഡമറ്ോ എും.എസ് .
എും.ഇ അവോർെ്സ് പരിപോടി
യിൽ ഊർജ്ജസുംരക്ഷണത്ി
ഡെ മികച്ച ഇടഡപടെിനുള്ള 
അവോർെ് ഇ.എും.സിയ്ക് െഭിച്ചു.

എനർജി മാനനജ്മമന്് മെന്ർ 2020-21

ImÀjnI taJe

Sqdnkw taJe

\nÀ½mW taJe
കുട്നോട്ിലും തൃശ്ശൂർ ഡപോന്നോനി 
റകോൾ നിെങ്ങളിലും ഡവള്ളും 
പമ്പ് ഡേയ്യുന്നതിന് (െി-വോട്
�ിുംഗ് ) ഉപറയോഗിക്കുന്ന 
‘ഡപട്ിയും പ�യ്കും’ പകരമോയ് 
ഉപറയോഗിക്ോവന്ന ഊർജ്ജ
കോര്യക്ഷമത കൂടിയ പമ്പ് 
വികസിപ്ിച്ചു. പോെക്ോട് 
കഞിറക്ോട് ്വർത്ിക്കുന്ന 

ഹൗസ് റബ്ോട്ടുകളിൽ 
ഉണ്ോകുന്ന ഊർജ്ജ 
നഷ്ടവും അവ കോരണും 
ഉണ്ോകുന്ന പോരിസ്ഥി
തിക ്ശ്നങ്ങളും പരിഹരി
ക്ോനുറദേശിച്ച് ഊർജ്ജ
കോര്യക്ഷമതോ 
പദ്ധതിയും അനുബ്ന്ധ 
സൗറരോർജ്ജവത്ക
രണ പദ്ധതിയഡടയും 
ഒന്നോും ഘട്ും പരീക്ഷണും 
പൂർത്ിയോക്ി വിജയക
രമോയി 
്വർത്നമരുംഭിച്ചു. 
എനർജി മോറനജ്ഡമന്് 
ഡസന്റും റകന്ദ്ര സർ

ഊർജ്ജ സുംരക്ഷണ 
നിർമ്ോണ േട്ങ്ങൾ 
(Energy Conservation 
Building Code) റകരള
ത്ിൽ നടപ്ിെോക്കുന്നതി
ഡന് ഭോഗമോയി ബ്ിൽെിുംഗ് 
എനർജി എഫിഷ്യൻസി 
എക്റപർട്് (BEEE)മോഡര 
എുംപോനൽ ഡേയ്യുന്ന 

AhmÀ-UpIÄ

ക്ോർ സ്ഥോപനമോയ 
ഡസന്ർ റഫോർ ഡെവെ
പ്ഡമന്് ഓഫ് അെ്ോൻ
സ്െ് കുംപയൂട്ിുംഗുമോയി 
റേർന്നോണ് ഈ പദ്ധതി 
നടപ്ിെോക്ിയത്. പദ്ധതിയ
ഡട ഭോഗമോയി ഹൗസ് 
റബ്ോട്ിഡെ വവദ്യുത 
ആവശ്യങ്ങൾക്ോയ് 
ഉപറയോഗിക്കുന്ന ഡപറ്ോൾ 
ജനറ�റ്റർ പൂർണമോയും 
ഒഴിവോക്കുവോൻ സോധിച്ചു. 
കൂടോഡത ഹൗസ് റബ്ോട്ി
ഡന് കോർബ്ൺ ഫൂട്് ്ിൻ്�് 
പത്ിൽ ഒന്നോയി കു�ക്കു
വോനുും കഴിഞ്ഞു.

പദ്ധതി ഇ.എും.സി ആരുംഭി
ച്ചു. വിശദ്മോയ പരിശീെന
ങ്ങളും പരീക്ഷയ്കും ഇൻ്�ർ
വയുവിനുും റശഷമോണ് BEEE 
എുംപോനൽഡമന്് ഡേയ്യുന്ന
ത്. റകരളത്ിൽ നിെവിൽ 
30 ഓളും ബ്ിൽെിുംഗ് 
എനർജി എഫിഷ്യൻസി 
എക്റപർട്്സ് ഉണ്്.

ഫ്ലൂയിെ് കൺറ്ോൾ �ിസർച്ച് 
ഇൻസ്റിടയുട്്, ഡ�യ്െ്റകോ റകരള 
എന്നീ സ്ഥോപനങ്ങളമോയി 
റേർന്നോണ് എനർജി മോറന
ജ്ഡമന്് ഡസന്ർ ഈ പമ്പ് 
വികസിപ്ിച്ചത്. ‘ഡപട്ിയും 
പ�യ’മോയ് തോരതമ്യും ഡേയ്യു
റമ്പോൾ മൂന്ന് മടങ്ങ് ഊർജ്ജകോ
ര്യക്ഷമത ഈ പമ്പിനുണ്്.

tZio-b DuÀ-Ö- 
kwc-£-W A-hmÀUv

sat{Sm Fw.F-kv.Fw.C 
A-hmÀUv
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_nÂUnwKv F\ÀPn 
F^ojy³kn

FI-vkvs]ÀSv 
Fw]m\Â-saâ v

2020  ജൂൺ 5 (റെോക 
പരിസ്ഥിതി ദ്ിനും) 

മുതൽ ആരുംഭിച്ച എനർജി 
മോറനജ്ഡമന്് ഡസന്�ിഡന്  
ഡവബ്ിനോർ പരമ്പര 2021 മോർച്ച് 
22 ന് (റെോക ജെദ്ിനും) സമോപി
ച്ചു. സമസ്ത റമഖെകളിറെയും 
ഊർജ്ജ കോര്യക്ഷമത മുൻനിർ
ത്ിയള്ള അവതരണങ്ങളും 
പോനൽ േർച്ചകളമോണ് ്ധോന
മോയും നടന്നത്. 

റകോവിെ് പകർച്ചവ്യോധി മുെും 
2020 മോർച്ച് മോസും മുതൽ 
ഉണ്ോയ റെോക്ൌണിഡന്യും 

ഇ. എും.സി യഡട ആഭിമുഖ്യത്ിൽ ഊർജ 
കോര്യക്ഷമമോയ ഡകട്ിടങ്ങൾ നിർമ്ി

ക്കുവോൻ ്ോപ്തരോയ ഡ്ോഫഷണലകളഡട 
എുംപോഡനൽഡമന്്  കൂടുതൽ വിപുെമോയ 
രീതിയിൽ നടത്തുവോൻ തീരുമോനിച്ചു. ആദ്്യ 
ഘട്ത്ിൽ ബ്ിൽെിുംഗ് എനർജി എഫീഷ്യൻ
സി എക്ഡപർട്് (BEEE) എന്ന വിഭോഗത്ിൽ 
മോത്ും നടത്ി വന്നിരുന്ന എുംപോഡനൽഡമന്് 
ഭോവിയിൽ ബ്ിൽെിുംഗ് എനർജി സിമുറെഷൻ 
എക്ഡപർട്് (BESE), ഡ്ോവിഷണൽ 
ബ്ിൽെിുംഗ് എനർജി എഫീസിൻസി 
എക്ഡപർട്് (PBEEE) എന്നീ നിെയിലും 
നടത്തുന്നതോണ്. അറതോഡടോപ്ും തഡന്ന ഈ 
റമഖെയിൽ ്വർത്ിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ോ
യള്ള എുംപോനൽഡമന്ും നടക്കുും.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്്: 
ട�ോംസൺ മസബ്ോസ്റ്റ്യൻ 
ഇഡമയിൽ: tomson@keralaenergy.gov.in
റഫോൺ: 9400 068 323

F\ÀPn amt\Pvsaâ v skâÀ
sh_n\mÀ ]c¼c kam]n-¨p

നിയന്ത്രണങ്ങളറടയും പശ്ോത്െ
ത്ിെോണ്   എനർജി മോറനജ്ഡമന്് 
ഡസന്ർ റബ്ോധവൽക്രണ 
ഡ്യിനിുംഗ്  പരിപോടികളും 
ഡവബ്ിനോർ രൂപത്ിൽ നടത്തു
വോൻ തീരുമോനിച്ചത്. 

ഗോർഹിക, വ്യോവസോയിക, നിർ
മ്ോണ, കോർഷിക റമഖെകളിഡെ 
ഊർജ്ജ കോര്യക്ഷമതയും ഊർജ്ജ 
സുംരക്ഷണവമോയി ബ്ന്ധഡപ്ട് 
വിഷയങ്ങളിെോണ് ഡവബ്ിനോറകളും 
പോനൽ േർച്ചകളും നടന്നത്. ഇവ 
കൂടോഡത ഊർജ്ജസുംരക്ഷണ 
നിർമ്ോണ േട്ങ്ങളഡട നടപ്ിെോ

Message

In Kerala, about half of the electrical 
energy consumption accounts 

for domestic consumers. Due to 
the Covid-19 pandemic and its 
associated work from home culture, 
household energy consumption is 
increasing. The second wave of 
Covid-19 pandemic is demanding 
more people to work from their 
homes.

There is every chance that we waste 
more energy while we are at home. 
Hence switching off an unwanted 
light or turning your laptop off while 
you are not at work are valuable 
interventions. Remember, Your duty 
as a citizen never ends. 

Energy Management Centre is 
actively broadcasting awareness 
on the above through online 
and offline media, even in this 
pandemic. This kind of active 
involvement helped EMC to 
garner citizens support towards 
energy conservation and thus 
helped to bag the national energy 
conservation award for the fourth 
time. 

I wish all the very best for the 
future endeavour of EMC and this 
Newsletter ‘Oorja Pathrika’. 

Conserve energy. Break the chain. 
Stay safe. Get vaccinated.

“

“

Shri. Saurabh Jain IAS
Secretary to the Government
Department of Power

ക്ൽ, ഇന്ർഡനറ്റ് ഓഫ് തിുംഗ്സ്, 
വ്യവസോയിക റമഖെയിഡെ ഊർജ്ജ
സുംരക്ഷണും എന്നിവയിൽ സർട്ിഫി
റക്റ്റ് റകോഴ്സുകളും നടന്നു. 

ഡവബ്ിനോർ പരമ്പരയഡട ഭോഗമോയി 
38 ഡവബ്ിനോറകളും 6 പോനൽ 
േർച്ചകളും 11 സർട്ിഫിറക്റ്റ് റകോ
ഴ്സുകളും മറ്റു േർച്ചകളും പരിപോടികള
മടക്ും 70 ഓളും ഓൺവെൻ 
പരിപോടികൾ സുംഘടിപ്ിച്ചു. 3500 
ഓളും റപരുഡട പങ്ോളിത്വും പരിപോ
ടികളിൽ ഉണ്ോയി. ഡവബ്ിനോറകൾ 
എല്ോും തഡന്ന ഇ.എും.സിയഡട 
യടയൂബ്് േോനെിൽ െഭ്യമോണ്.
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Final review of Small GrantsFinal review of Small Grants
Program AwardeesProgram Awardees

Cool your home and bring Energy Conservation

New research on New research on 
Ultra White PaintUltra White Paint

Energy Management Centre 
in collaboration with the 

Bureau of Energy Efficiency 
(BEE), had launched a Small 
Grants Program for students for 
developing projects in the area 
of Smart Energy Management 
Systems (SMES) using the 
Internet of Things (IoT).     

Through this program, EMC is 
providing an opportunity and 
suitable grants to budding 

Researchers from Purdue 
University in the U.S. have 

developed an ‘ultra-white’ paint, 
which when painted onto buildings, 
can reflect the sunlight falling on 
them and lower the temperature 
indoors by 4.5 degrees Celsius than 
the surroundings. This technology 
can drastically reduce the cooling 
load of air conditioners and thereby 
reducing energy consumption.  

engineers and technologists, 
encouraging them to think out 
of the box and come up with 
solutions and ideas in the field of 
SEMS using IoT that may change 
the course of energy utilization in 
our society.

27 teams from all over the state 
have submitted their proposals 
in the Small Grants Program, and 
13 teams have been selected for 
the final review and issued the 

Grant Letter. Respective teams 
have developed the models/
prototype and the final review 
was conducted on 30 April 
2021. The technical committee 
for the Small Grants Program 
has reviewed the developed 
prototype in detail and gave 
their remarks. EMC will be 
handing over the grant amount 
to the awardees after final 
processing.

Researchers claimed that this can 
alleviate global warming on two 
counts; by reducing carbon emissions 
from air conditioners, and driving the 
sun’s incoming heat away to outer 
space – a principle called radiative 
cooling.

This is achieved by adding Barium 
sulfate(BaSO4) to acrylic paint, 
imparting a reflectance of 98.1%. 
This marked an improvement over the 

Purdue University 
Professor of 
Mechanical Engineering 
Mr. Xiulin Ruan holds 
up his lab’s sample of 
the whitest paint on 
record.

(Credit: Purdue 
University/Jared Pike)

team’s earlier work last year 
that made use of Calcium 
carbonate(CaCO3) as a 
filler material to produce a 
paint that boasted 95.5% 
reflectance.

For more: 
https://qrgo.page.link/KwK4q
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DuÀÖImcy£aamb 
D]IcW§Ä anXamb \nc¡nÂ 
DuÀÖan{X tI{µ§fnÂ \n¶v 
t\cn«v hm§mw
tIcf¯nse FÃm \ntbmPI 
aÞe§fnepw

ss^hv ÌmÀ tdäUv 
C³hÀ«À Fkn ss^hv ÌmÀ tdäUv hm«À 

loäÀ 1 0  enäÀ apXÂ
5,728/-- apXÂ*

31,027/- apXÂ*

2,700/-- apXÂ*

13,598/-- apXÂ*

DuÀÖan{X tI{µ§fpsS t^m¬ \¼cpIÄ C.Fw.kn 
sh_vsskänÂ e`yam-Wv

*T&C Applyhttps://www.keralaenergy.gov.in/index.php/urjamithra-schemes
https://qrgo.page.link/fZXcQ

ss^hv ÌmÀ tdäUv 
koenwKv ^m³

t^mÀ ÌmÀ tdäUv 
d{^nUvPv-tdäÀ


