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പരിസ്ിതി ദിനമായ ജൂൺ 5 
മുതൽ ആരംഭിച്ച എനർജി 

മാനനജ്മമന്് ഇൻസ്റിട്യൂട്ിമന്  
മെബിനാർ പരമ്പര മമച്ചമപെട് 
സ്വീകാര്യതനയാമട് പുനരാഗമിക്കുന്നു. 
സമസ്ത നമഖലകളിനലയം ഊർജ്ജ 
കാര്യക്ഷമത മുൻനിർത്ിയള്ള 
അെതരണങ്ങളം ചർച്ചകളമാണ് 
പ്രധാനമായം നട്ക്കുന്നത്.

ജൂലല മാസം നട്ന്ന മെബിനാറുക
ളിൽ നബായിലർ എഫിഷ്യൻസി 
ഇംപ്രൂെ്മമന്് എന്ന െിഷയത്ിൽ 
ന�ാ. എം. ജി. ഗർപ്പുമര, എനർജി 
മപർനഫാർമൻസ് അസസ്മമന്് 

എനർജി മാനനജ്മമന്് മെന്ർ 
മെബിനാർ പരമ്പര പുനരാഗമിക്കുന്നു

ഊർജ്ജപത്ിക

സ്റാർ നേറ്റഡ് ഉപകരണങ്ങളുമെ െിപണനം െംബന്ിച്് െ്ാപാരികളുമായ്

എംപാനൽമമന്് നെപെികൾ പുനരാഗമിക്കുന്നു
ഓൺലൈൻ ചർച് െംഘെിപ്ിച്ചു
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ഓഫ് ചിൽ�് ൊട്ർ സിസ്റം എന്ന 
െിഷയത്ിൽ ശ്വീ. പരമൻ രാധാകൃ
ഷ്ണൻ, ഗതാഗതരംഗമത് ഊർജ്ജസംര
ക്ഷണം എന്ന െിഷയത്ിൽ ശ്വീ. 
സുനരഷ്കുമാർ എം., കൃഷിയം ഊർജ്ജ
സംരക്ഷണവം എന്ന െിഷയത്ിൽ ശ്വീ. 
അഹമ്മദ് കബവീർ, ലെദയുത ൊഹനങ്ങ
ളമട് ചാർജിംഗ് സംെിധാനങ്ങൾ എന്ന 
െിഷയത്ിൽ ശ്വീ. എൻ. നമാഹനൻ 
എന്നിെർ െിശദമായ ആെതരണങ്ങൾ 
നട്ത്ി. എല്ാ അെതരണങ്ങളമട്യം 
ഒടുെിൽ മെബിനാറിൽ പമകെടുത്െർ
ക്് െിഷത്ിന്മലുള്ള സംശയനിൊരണ
ത്ിനം ചർച്ചയ്കം അെസരം ഒരുങ്ങി. 

ഊർജ്ജസംരക്ഷണ നിയമം 
2001 പ്രകാരം നട്പെിലാക്ി

െരുന്ന ചില ഉപകരണങ്ങളിമല 
നിർബന്ിത  സ്റാർ നലബലിംഗ് 
സംമ്പന്ിച്ച് െ്യാപാരികമള നബാധ
െൽക്രിക്കുന്നതിമന് ഭാഗമായി 
ജൂലല മാസം 8 ന് െ്യാപാരികളമാ
യി  ഓൺലലൻ അെനബാധനചർ
ച്ച നട്ന്നു.  എനതാമക് ഉപകരണങ്ങ
ളിലാണ് സ്റാർ നലബലിംഗ് 
നിർബന്ിതമായിട്ടുള്ളത്, നലബൽ 
കാലാെധിയമട് പ്രാധാന്യം, െിപണ
നത്ിൽ ശ്ദ്ിനക്ണ്ട കാര്യങ്ങൾ 
മുൻകരുതലുകൾ മുതലായെയിൽ 
ദവീർഘമായ ചർച്ച നട്ന്നു. 
സ്റാനന്ർ�്സ് ആന്് നലബലിംഗ് 
ഇൻസ്പക്ട്ിംഗ് ഓഫവീസറും ഇ എം സി 
രജിസ്്ാറുമായ, ശ്വീ. സുഭാഷ് 
ബാബു ബി.െി. ആണ് െിഷയം 

െളമര മമച്ചമപെട് സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചുമകാ
ണ്ടിരിക്കുന്ന, മെബിനാർ പരിപാട്ികളിൽ 
നകരളത്ിന് പുറത്തു നിന്നുള്ളെരുമട്യം 
പകൊളിത്വം ശ്നദ്യമായി.   500 ൽ 
അധികം ആളകളമട് പകൊളിത്മാണ് 
ജൂലല മാസം നട്ന്ന മെബിനാറുകൾക്് 
ഉണ്ടായത്.  ഈ സാമ്പത്ിക െർഷം 
മുഴുെൻ നവീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ മെബിനാർ 
പരമ്പര നലാക ജലദിനമായ 2021 മാർച്ച് 
22 െമര തുട്രും. മെബിനാറുകളമട് 
െവീ�ിനയാ ഇ.എം.സി യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ 
പ്രസിദ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

For more: https://qrgo.page.link/cmq9T

അെതരിപെിച്ചത് ഇ എം.സി. �യറക്ട്ർ 
ന�ാ. ആർ. ഹരികുമാർ ആമുഖ 
സംഭാഷണം നട്ത്തുകയം, 
സ്റാനന്ർ�്സ് ആന്് നലബലിംഗ് 
ഇൻസ്പക്ട്ിംഗ് ഓഫവീസർ, ശ്വീ. 
നജാൺസൺ �ാനിയൽ ആശംസകൾ 
അർപെിക്കുകയം മചയ്തു.  

തുട്ർന്ന് ഇ.എം.സി.യമട് നനതൃത്ത്ിൽ 
സ്റാർ നലബൽ�് ഉത്പന്നങ്ങൾ 
ഊർജ്ജമിത്ര നകന്ദ്രങ്ങൾ െഴി 
െിപണനം മചയ്യുന്നതിന് താല്പര്യമപെട് 
ഉപകരണ നിർമ്മാതാക്മളയം 
െ്യാപാരികമളയം  എംപാനൽ മചയ്യുന്ന
തിനള്ള ഇ.എം.സി പദ്തിയമട് പ്രി 
സബ്മിഷൻ നയാഗം നട്ത്മപെട്ടു. 
നകരളത്ിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള 
ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമമായ ഉപകരണങ്ങ
ളമട് െിതരണക്ാർക്് ഊർജ്ജമിത്ര 
ശംഖലമയക്കുറിച്ചും അെ ഉപനയാഗമപെ

ടുത്ി ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമ ഉപകരണങ്ങൾ 
െിതരണം ആരംഭിക്ാൻ ഉള്ള സാധ്യതക
ളം മാർഗ്ഗ നിർനദേശങ്ങളം ഇ.എം.സി 
�യറക്ട്ർ ന�ാ. ആർ. ഹരികുമാർ 
ആമുഖ സംഭാഷണത്ിലൂമട് പരിചയമപെടു
ത്ി.  ചർച്ചയിൽ ഇ.എസ്.എസ്. െിഭാഗം 
തലെൻ ശ്വീ. ദിനനശ്കുമാർ എ.എൻ., 
എനർജി മട്ക്നനാളജിസ്റ് ശ്വീ. നട്ാംസൺ 
മസബാസ്റ്യൻ എന്നിെർ എംപാനൽമമന്് 
രവീതികമള കുറിച്ചും ആപ്ിനക്ഷൻ മാനദ
ണ്ഡങ്ങമളകുറിച്ചും  െിശദവീകരിച്ചു. നാൽപെ
തിൽ അധികം ഉപകരണ നിർമ്മാതാക്
ൾ, െിതരണക്ാർ എന്നിെർ ചർച്ചയിൽ 
പമകെടുത്തു. 21 ഉപകരണങ്ങളമട് െിതര
ണത്ിനായി എംപാനൽ മചയ്ത െിതരണ
ക്ാരുമട് പ്രാധമിക പട്ിക ഇ എം സി 
പ്രസിദ്വീകരിച്ചു

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



Message

Dr. Dinesh Arora  IAS
Secretary to the Government
Department of Power
Government of Kerala

Being a predominantly 
consumerist State, Kerala is 

meeting more than 2/3rd of its 
electricity consumption through 
imports from other States and 
Central agencies. Energy security 
is considered critical for a State 
like Kerala. Energy conservation 
and energy efficiency are key 
components in Energy Sector. 
Energy Management Centre, 
as it’s name portrays, carries 
out lot of activities in the field 
of Energy Management mainly 
focusing on efficient use of 
energy in all sectors. Delivering 
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BEE Published National Strategic 
Plan for Energy Efficiency

adequate information on the 
need of energy efficiency being 
of vital importance, the outreach 
activities of EMC is streamlined 
in an efficient manner even in the 
scenario of COVID-19 pandemic. 
The webinar series of EMC is 
found to be quite effective and 
timely with the advantage of 
greater reach and giving valuable 
information to public and 
technologists alike.

Oorjapathrika the online monthly 
newsletter of EMC can offer a lot 
of information to Government 
Bodies and general public 

“Unlocking National Energy Efficiency 
Potential – UNNATEE, Strategy 
plan towards developing an energy 
efficient nation (2017-2031)”

The Bureau of Energy efficiency 
has published a strategic plan 

for energy efficiency titled ‘Unlocking 
National Energy Efficiency Potential 
– UNNATEE, Strategy plan towards 
developing an energy efficient 
nation (2017-2031)’. This strategy 
plan sheds light on the energy 

efficiency potential of the industry, 
agriculture, transport, municipal, 
domestic and commercial lighting 
and appliances and Micro, small 
and medium scale enterprises 
(MSME) sectors today and in the 
long term. One of the key barriers 
to energy efficiency financing in 
India is lack of awareness amongst 
banks and financial institutions. 

The strategic plan also estimates 
the investment potential of the 

sectors and the key financing 
instruments that would play a 
bigger role in the future. The 
findings of the project would benefit 
policymakers, planners, domain 
consultants and other relevant 
stakeholders. The report will 
also facilitate knowledge sharing 
between the stakeholders and scale 
up the energy efficiency activities in 
the country in the long term.

India will have around 60 per cent 
of its installed electricity generation 

capacity from clean sources by 2030, 
Power and New & Renewable Energy 
Minister R. K. Singh said during a 
webinar titled ‘Renewable Power 
Pathways: Modelling the Integration 
of Wind and Solar in India by 2030’. 
The Minister also declared with 
confidence that the renewable energy 
capacity would touch 510 GW by 2030, 
including 60 GW of hydro power.

For more: https://qrgo.page.link/5B7vF

Clean energy capacity: India 
to have 60% renewable 
energy by 2030, says 
Hon. Minister for Power

alike on the 
activities 
in Energy 
domain and 
EMC’s various 
outreach 
activities in 
the scenario 
of Covid-19 
pandemic. 
EMC has been 
carefully incorporating the most 
relevant and appropriate information 
in this newsletter. I wish to extend 
my best wishes for the upcoming 
issues of Oorjapathrika.

For more: https://qrgo.page.link/MnMB7



Energy Management Centre 
and Energy Manager 

magazine of Society of Energy 
Engineers and Managers jointly 
organized a panel discussion 
on “Energy Efficiency in Built 
Habitat”, which was mainly 
focussed on cooling and 
building energy management. 
Dr. R. Harikumar, Director (i/c) 
delivered introductory remarks 
and Er. Jayaraman, Chief Editor, 
Energy Manager, has moderated 
the discussion.

A new report by TERI titled ‘Bending 
the Curve: 2025 Forecasts for 

Electricity Demand by Sector and State 
in the Light of the COVID Epidemic’ 
has found that Demand for electricity 

Prime Minister Narendra Modi 
on 10th June 2020 inaugurated 

Asia’s largest 750 MW solar power 
project at Rewa in Madhya Pradesh, 
via video conferencing. Notably, this 
mega solar power project comprises 
three solar generating units of 250 
MW each located on a 500-hectare 

Panel Discussion on Energy 
Efficiency in Built Habitat 

By 2025, India will be looking at an 
energy demand drop between 7-17 
percent due to COVID-19: TERI

PM Narendra Modi inaugurates 
Asia's largest solar power project  
in MP's Rewa

The keynote address for the 
panel discussion has been 
delivered by Prof. Rajan Rawal, 
CEPT University, Ahmedabad. 
Two authors who wrote article 
in Energy Manager Issue in 
relevant subjects presented their 
outlook and observations on 
their respective subjects. The 
first one was titled, ‘Montreal 
protocol: inter-linkages between 
refrigerants and energy 
efficiency in ACs’ delivered by 
Shri. Sukumar Devotta, Former 
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Director of National Environmental 
Engineering Research Institute and 
the other paper by Ms. Archana 
Walia, Former Director of CLASP’s 
India Programme on ‘How energy 
efficiency policies transformed 
the space cooling market’. There 
was an interaction session with 
the panel afterwards. A total of 
36 participants and specialists 
attended the session.

in India will be lower by 7 to 17 per 
cent due to Covid-19 by 2025. All 10 
of India’s largest power-consuming 
states will see a demand drop 
between 5 to 15 per cent, it said.

The report also suggests policy-
makers, developers, distribution 
companies, and investors need to 
be better prepared for the future 
if the decline in demand growth 
persists.

However, Union Power Minister 
R. K. Singh said that he wasn’t 
worried about the impact of the 
lockdown and that he expected 
demand to pick up. “Despite the 
lockdown, we have rebounded and 
will continue to do so. I don’t see 
electricity demand suffering in the 
long term. It will grow at a slower 
pace, but it will be back,” he said, 
talking at the launch of the report.

For more: 
https://qrgo.page.link/T2gAt

For more:
https://qrgo.page.link/gH1cb

plot of land situated inside a 
solar park. The Rewa Solar Power 
project is expected to reduce 
carbon emission equivalent to 
around 15 lakh tons of CO2 per 
year.

EMC Facebook page

Watch webinar: https://www.youtube.
com/watch?v=zZyV9JD8zP8



ഊർജ്ജെംരക്ഷണ രംഗത്് 
ലൈബ്രേികളുമെ പ്ാധാന്ം

ലലനരേറിയൻമാർക്കും മറ്റു ലലരേറി 
സ്റാഫുകൾക്കുമായി ഊർജ്ജസംരക്ഷണ 
രംഗത്് ലലരേറികളമട് പ്രാധാന്യം 
എന്ന െിഷയത്ിൽ മെബിനാർ ജൂലല 
28 ന് സംഘട്ിപെിച്ചു. നകരളത്ിമല 
െിെിധ ലലരേറികളിൽ നിന്നുള്ള 64 

EMC YouTube channel

Dr. R. Harikumar (Chief Editor)
Er. Dinesh Kumar A. N. (Editor)
Er. Ijas M. A. (Member)
Er. Anoop Surendran (Member)
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Editorial board
Published by Dr. R. Harikumar, Director (i/c), EMC

Oorja Pathrika, Issue-3, 2020 August 5th

നപരുമട് പകൊളിത്ം പരിപാട്ിയിൽ 
ഉണ്ടായി. 'ഊർജ്ജസംരക്ഷണ ആശയ
ങ്ങളം ലലനരേറിയമന് പ്രാധാന്യവം' 
എന്ന െിഷയത്ിൽ മസന്ർ നഫാർ 
മ�െലപ്മമന്ൽ സ്റ�വീസിമല ചവീഫ് 
ലലനരേറിയൻ ശ്വീ. െി. ശ്വീറാം അെത

Smart Energy Management  
Systems Using IoT - Small Grants 
program for students
Energy Management Centre 

in collaboration with Bureau 
of Energy Efficiency (BEE), 
has launched a small grants 
program for engineering 
students for developing projects 
in the area of Smart Energy 
Management Systems (SMES) 
using the Internet of Things 
(IoT).     

Increased use of Information 
Technology including Internet 
of Things, Artificial Intelligence 
(AI), Machine learning etc., are 
transforming the energy sector  
to a smart modern era. There is 
a vast spread in the use of the 
IoT in various segments such 
as energy, smart cities, logistics, 
homes, industries, health, and 
agriculture. It is revolutionizing 

nearly every part of the energy 
industry from generation to 
transmission to distribution and 
changing how energy companies 
and customers interact and 
making the grid smarter, reliable, 
efficient and robust.

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

As the first step of this program, 
4 webinars were conducted to 
provide an introduction to smart 
energy systems and IoT. Subject 

മെബിനാർ െംഘെിപ്ിച്ചു

Prospectus: https://qrgo.page.link/Z4HSx

experts Er. Suresh Babu B V, Er. Aravind V. 
S., Er. Amit Chadha and Er. Febin K. V. M. 
was took different sessions. Total of 100 
delegates attended these sessions.

രണം നട്ത്ി. തുട്ർന്ന് 'ഊർജ്ജസം
രക്ഷണ ആശയങ്ങൾ ലലരേറിക
ളിൽ' എന്ന െിഷയത്ിൽ എനർജി 
മാനനജ്മമന്് മസന്ർ ഇ.എസ്.
എസ്. െിഭാഗം തലെൻ ശ്വീ. ദിനന
ശ്കുമാർ എ. എൻ. അെതരണം 
നട്ത്ി.

ഇ.എം.സി. �യറക്ട്ർ ന�ാ. ആർ. 
ഹരികുമാറിമന് ആമുഖ പ്രഭാഷണ
നത്ാടു കൂട്ി ആരംഭിച്ച ഈ പരിപാട്ി
യിൽ നകരള നസ്ററ്് ലലരേറി 
മകൌൺസിൽ മമമ്പർ ശ്വീ. പി. മക. 
ലബജു, മസക്രനട്റിനയറ്് ലലരേറി
യിമല സവീനിയർ നരേ�് ലലനരേറി
യൻ ശ്വീമതി. ജി. റവീന എന്നിെർ 
ആശംസകൾ നനർന്നു. പരിപാട്ിക്് 
ഇ.എം.സി ലലനരേറിയൻ ആന്് 
ഇൻഫർനമഷൻ ഔഫവീസർ ശ്വീമതി. 
സിന്ധു എസ്. കുമാർ നന്ി അർപെിച്ചു.


