
ഊർജ്ജപത്രിക
Oorja Pathrika | A newsletter from Energy Management Centre - Kerala വാല്യം-2, ലക്യം 02, 2021 ജൂലല 05

F\ÀPn amt\Pvsaâ v 
skâÀ \yq-kvseäÀ

ഗ�ോ ഇലക്ട്രിക് ക്ോമ്പയരിന്റെ 
ഭോ�മോയുള്ള ന്െബരിനോർ പരമ്പര 
ഗലോക പരരിസ്രിതരി ദരിനമോയ 2021 
ജൂൺ 5 മുതൽ ആരംഭരിച്ചു. വെദയുതരി 
ഉപഗയോ�രിച്ചുള്ള പോചകരീതരി, 
വെദയുത െോഹനങ്ങൾ, അെയുന്െ 
ഉപഗയോ�ം, ചോർജരിം�് സംെരിധോന
ങ്ങൾ എന്രിെ സംബന്രിച്ച 
സോഗകേതരിക അെതരണങ്ങളം, 
ഗബോധെൽക്കരണ പരരിപോെരികളം, 
ചർച്ചകളമോകം ന്െബരിനോർ 
പരമ്പരയുന്െ ഭോ�മോയരി ഉണ്ോവുക. 
ന്െബരിനോർ പരമ്പരയുന്െ ഭോ�മോ
യുള്ള എല്ോ പരരിപോെരികളം ഇ.
എം.സരിയുന്െ ഔഗദ്ോ�രിക ഗേസ്ബു
ക്ക് ഗപജരിൽ തൽസമയം സംഗരേക്ഷ
ണം ന്ചയ്യുന്നുണ്്. കൂെോന്ത, എല്ോ 
അെതരണങ്ങളന്െയും െീഡരിഗയോ 

ഗ�ോ ഇലട്രിക് ക്ോമ്പയരിന്റെ 
ഭോ�മോയരി എനർജരി മോഗനജ്ന്മറെ് 
ന്സറെർ െരിർച്വൽ എക്രിബരിഷൻ 
സംഘെരിപ്രിച്ചു. 2021 ജൂൺ 10-ോം 
തീയതരിയോണ് ഗേസ്ബുക്ക് 
വലെരിലൂന്െ െരിർച്വൽ എക്രിബരിഷൻ 
നെത്രിയത്. ബഹു. മുഖ്മന്തരി, 
ബഹു. വെദയുതെകപ്് മന്തരി, ബഹു. 
�തോ�തെകപ്് മന്തരി എന്രിെരുന്െ 
ആശംസോസഗദേശഗത്ോന്െ ആരംഭരി
ച്ച പരരിപോെരിയരിൽ എല്ോ രേമുഖ 
വെദയുത െോഹനങ്ങളന്െയും, 
വെദയുത പോചക ഉപകരണങ്ങളഗെ
യും  രേദർശനം ഉണ്ോയരി.

ഊർജ്ജ െകപ്് ന്സക്രട്ടറരി ഗഡോ. 
ബരി. അഗശോക് IAS, �തോ�ത
െകപ്് രേരിൻസരിപ്ൽ 
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പതരിപ്് ഇ.എം.സരി യുന്െ യൂെയൂബ് 
ചോനലരിൽ ലഭ്മോണ്.

ന്െബരിനോർ പരമ്പരയുന്െ ഭോ�മോയരി 4 
അെതരണങ്ങളോണ് ജൂൺ മോസം 
നെന്ത്.

അക്ഷയ ഊർജ്ജ 
പദ്ധതരികളന്െ 
കെന്നുെരവും 
െളർച്ചയും 
വെദയുത ഉത്പോദ
നത്രിന്ല 
കോർബൺ ഡഗയോ
വക്ഡ് ബഹരിർ�മ
നം 
കറച്ചുന്കോണ്രിരരിക്കുക
യോണ്. ഈ സോഹചര്
ത്രിൽ നോമരിന്് 

ന്സക്രട്ടറരി ശ്ീ. ന്ക.ആർ. ഗജ്ോതരി
ലോൽ IAS, ഇ.ഇ.എസ്.എൽ 
എക്രികയൂട്ടീെ് വെസ് ന്ചയർ
മോൻ ശ്ീ. ന്സൌരഭ് കമോർ, 
സരി.ഇ.എസ്.എൽ സരി.ഇ.ഒ 
ശ്ീമതരി. മഹുെ ആചോര് 
എന്രിെർ ആശംസകൾ 
ഗനർന്നു.

ഏന്റക്കുന്റ പൂർണ്ണമോയും ഗേോസരിൽ 
ഇന്നങ്ങന്ള ആശ്യരിച്ചുഗപോരുന് 
പോചകവും, �തോ�തവും വെദയുതരി 
അധരിഷ്രിതമോയരി മോറ്റുന്ത് ആഗ�ോളതോപ
നന്ത് ന്ചറുക്കുന്തരിന് സഹോയകമോ
കം. ഈ ലക്ഷ്ഗത്ോന്െ ഗകന്ദ്ര ഊർജ്ജ 
മന്തോലയത്രിനു കീഴരിലുള്ള ബയൂഗറോ ഓേ് 
എനർജരി എേ്ഷ്ൻസരി  ഗ�ോ ഇലക്ട്രിക് 
ക്ോമ്പയരിൻ ആഹ്വോനം ന്ചയ്രിട്ടുണ്്. 
ഗദശീയതലത്രിൽ 2021 ന്േബ്രുെരരി 
മോസം 19 ന് രേസ്തുത ക്ോമ്പയരിൻ 
തുെക്കം കറരിച്ചരിരുന്നു. 

ഗ�ോ ഇലക്ട്രിക് ക്ോമ്പയരിന്റെ  ഗകരളത്രി
ന്ല രേെർത്നങ്ങൾക്ക് ചുക്കോൻ പരിെരിക്കു

ന് ഇ.എം.സരി, ന്െബരിനോർ 
പരമ്പരയ്ക് പുറഗമ ഗറോഡ്ഗഷോ, 
രേദർശനം മുതലോയെയും 
ആസൂത്രണം ന്ചയ്രിട്ടുണ്്.
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കോട്ടോക്കെ നരിഗയോജകമണ്ഡലത്രിന്ല എല്ോ 
പഞ്ോയത്തുകളരിഗലയും ന്പോതുെരിദ്ോലയങ്ങളരിൽ 
എനർജരി മോഗനജ്ന്മറെ് ന്സറെറരിന്റെ ഗനതൃത്വ
ത്രിൽ ഊർജ്ജ ഓഡരിറ്് പൂർത്രിയോയരി. ഊർജ്ജ 
ഓഡരിറ്് റരിഗപ്ോർട്ട് ജൂൺ 5 ഗലോക പരരിസ്രിതരി 
ദരിനത്രിൽ ബഹു. ന്പോതു െരിദ്ോഭ്ോസ െകപ്് മന്തരി 
ശ്ീ. െരി. ശരിെൻകട്ടരി, കോട്ടോക്കെ എം.എൽ.എ ശ്ീ. 
ഐ. ബരി. സതീശരിന് നൽകരി രേകോശനം ന്ചയ്തു.

ബഹു. െരിദ്ോഭ്ോസ െകപ്് മന്തരിയുന്െ ഗചമ്പറരിൽ 
െച്ചു നെത്രിയ ചെങ്ങരിൽ ജരില്ോപഞ്ോയത്് രേസരിഡ
റെ് ശ്ീ. ഡരി. സുഗരഷ് കമോർ, ഗക്ഷമകോര് സമരിതരി 
അദ്ധ്ക്ഷൻ ശ്ീ. െരിളപ്രിൽ രോധോകൃഷ്ണൻ, ഇ.
എം.സരി. ഡയറട്ർ ഗഡോ. ആർ. ഹരരികമോർ, 
ഭൂെരിനരിഗയോ� സമരിതരി കമ്ീഷണർ ശ്ീ. എ. 
നരിസ്ോമുദ്ീൻ, ഊർജ്ജ ഓഡരിറ്ർ ശ്ീ. സുഗരഷ് 
ബോബു എന്രിെർ പന്കേടുത്തു.

ഊർജ്ജ ഓഡരിറ്് റരിഗപ്ോർട്ട് രേകോരം 174.61 ലക്ഷം 
രൂപ മുതൽമുെക്കരിൽ രേതരിെർഷം 59.26 ലക്ഷം 
രൂപയുന്െ വെദയുതരി (8.78 ലക്ഷം യൂണരിറ്് 
വെദയുതരി) ലോഭരിക്കോന്മന്നും, 728.43 െൺ 
കോർബൺ ഡഗയോവക്ഡ് ബഹരിർ�മനം കറക്കോ
ന്മന്നും കണക്കോക്കുന്നു.

സ്വകോര്പകേോളരിത്ത്രിൽ നരിർമരിച്ച 8 
ന്മ�ോെോട്ട് ഉത്പോദന ഗശഷരിയുള്ള 
ആനക്കംന്പോയരിൽ ന്ചറുകരിെ ജലവെ
ദയുത പദ്ധതരിയരിൽ വെദയുതരി ഉത്പോദ
നം ആരംഭരിച്ചു. 2013 ൽ എനർജരി 
മോഗനജ്ന്മറെ് ന്സറെർ മുഗഖന ബൂട്ട് 
(Build Operate Own and Transfer) 
അെരിസ്ോനത്രിൽ ഗകരള സർക്കോർ 
സ്വകോര് സംരംഭകർക്ക് അനുെദരിച്ച 
പദ്ധതരിയോണ് ഇത്. ഗകോഴരിഗക്കോെ് 
ജരില്യരിൽ ഇരുെഴരിഞ്രിപ്പുഴയരിൽ 
സ്രിതരിന്ചയ്യുന് ഈ പദ്ധതരി വഹദ
രോബോദ് തപസ്യും, ഗകോഴരിഗക്കോെ്  
ന്ക.എസ്.ന്കയും സംയുക്തമോയോണ് 
നെപ്രിലോക്കരിയത്.

3 ന്മ�ോെോട്ടരിന്റെ രണ്് ജനഗററ്റു
കളം 1 ന്മ�ോെോട്ടരിന്റെ ഒരു 
ജനഗററ്റുമെങ്ങുന് ഈ ന്ചറുകരിെ 
ജലവെദയുത പദ്ധതരിയുന്െ 
നരിർമോണ ചരിലെ് 77 ഗകോെരി 
രുപയോണ്. ഇെരിന്െ ഉത്പോദരിപ്രിക്കു
ന് വെദയുതരി തരിരുെമ്പോെരി 
പഞ്ോയത്രിൽ സ്രിതരിന്ചയ്യുന് 
ന്ക.എസ്.ഇ.ബരിയുന്െ തമ്പലമണ്ണ 
സബ് ഗ്റേഷനരിഗലക്കോണ് 
നൽകന്ത്.

30 െർഷന്ത് ബൂട്ട് കോലോെധരി 
കഴരിയുഗമ്പോൾ സംരഭകർ ഈ  
പദ്ധതരി സർക്കോരരിന് വകമോറും.

ഗ്റേറ്് ബോകേ് ഓേ് ഇന്്യുന്െ 
66-ോമത് 'ബോകേ് ഗഡ'യുന്െ 
ഭോ�മോയരി എനർജരി മോഗന
ജ്ന്മറെ് ന്സറെർ െളപ്രിൽ 
എസ്.ബരി.ഐ ഉഗദ്ോ�സ്ർ 
മരവത്കൾ നട്ടു. എസ്.
ബരി.ഐയുന്െ സരി.ഇ.െരി ബ്ോഞ്് 
മോഗനജർ സീനോ രോജൻ, 
സീനരിയർ അഗസോസരിഗയറ്് 
മീന അർ നോയർ എന്രിെരു
ന്െ ഗനതൃത്വത്രിലോണ് മര
വത്കൾ നട്ടത്. Fkv._n.sF
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BEE to Prepare 
An Action Plan to Meet 
Commitments in Paris 
Agreement

In line with India’s Nationally 
Determined Contributions 

(NDC) submitted under the Paris 
Agreement, the Bureau of Energy 
Efficiency is gearing up to prepare an 
action plan for 2021-30 to meet its 

NDC commitments with the 
support of states.

The BEE has urged state 
governments to aggressively 
promote energy efficiency 
and conservation to achieve 
comprehensive development. 
As part of this, the BEE held 
a stakeholders’ consultation 
meeting through a webinar 
to discuss enhancing energy 
efficiency in key sectors, 
including industry, MSMEs, 
buildings, electric appliances, 
transport, etc.

BEE Director General, Mr. 
Abhay Bakre, said that high 
economic growth would 
be possible only with low 
per capita emissions for 
which the Union Ministry of 

Power wants to enhance energy 
efficiency and promote clean 
energy. “The Union Government 
will lay a balanced emphasis 
on economic development and 
the environment. It is adopting 
a climate-friendly, cleaner path 
to achieve cleaner economic 
development”.

The BEE estimated that its 
activities related to energy 
efficiency and conservation would 
result in a reduction of 557 million 
tonnes of CO2 per annum by 2030. 
It also estimated that the energy-
saving investment potential of the 
country would be around Rs 10.02 
lakh crore by 2031 under the 
moderate scenario, and Rs 13.20 
lakh crore under the ambitious 
scenario.

Hybrid Supercapacitor Hybrid Supercapacitor 
Offers NiMH Energy Offers NiMH Energy 
Density, Charges Density, Charges 
Much FasterMuch Faster

Researchers at the Queensland University 
of Technology (QUT) have added another 

hybrid supercapacitor design to the mix, 
promising the near-instant charge and 
discharge of a supercapacitor with vastly 
improved energy storage on par with NiMH 
batteries.

In new research published in Advanced 
Materials, the QUT team describes a design 
that uses a capacitor-style titanium carbide-
based negative electrode and a battery-style 
graphene-hybrid positive electrode. The result, 
says the team, is a hybrid capacitor with a 
power density (and thus charging capability) 
“about 10 times that of lithium batteries”, and 
an energy density “close to that of nickel-metal 
hydride batteries.”

For more: https://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/adma.202004560
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EMC invites EoI for
Hydrokinetic 
Projects in 
Kerala

Energy Management Centre invites 
Expression of Interest for the 
development of Hydrokinetic projects 
in the irrigation canals of Kerala. 
The project has three phases. The 
first phase is to conduct a study 
and quantify the hydrokinetic energy 
potential in Kerala. The second phase is 
to install a 100 kW project in a suitable 

Switching to Electric Cars
Shri. Rishi Tandon 
General Manager, Head Sales for  
Govt/Institutional EV Sales- Tata Motors

EV Charging Market Assessment
Shri. Ankit Rathi 
Key Account Manager 
Delta Electronics India Private Limited

The EV Revolution on 2 Wheels 
Shri. Sidharth VK 
Head, Sales - Ather Energy

“Electric Mobility - Driving the EV  Ecosystem” 
- CESL experience and  learnings

Shri. N. Mohan  
Head, EVCI Department, 

Convergence Energy Services Limited (CESL)

Go-Electric Cambain 
Virtual Exhibition

https://youtu.be/66cuDadSM60

https://youtu.be/apjYgTj9Rms

https://youtu.be/6LTGfFgluAc

https://fb.watch/6vJPo95ncW/

https://qrgo.page.link/QkkpT

irrigation canal at Palakkad district in 
RESCO mode or EPC mode. The third 
phase is a phased manner replication 
of similar projects. 
More details are available at the 
Energy Management Centre website. 
The last date of receiving Expression 
of Interest at the EMC office is 31 
July 2021.


