
സംസ്ഥാനത്തിലെ സമസ്ത 
മമഖെകളതിമെയം ഊർജ്ജ 
കഥാര്യക്ഷമത ലമച്ചലപെടുത്തുവഥാനു
ള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏമകഥാപതിപെതി
ച്ചച് നടപെതിെഥാക്കുന്നതതിനഥായള്ള 
കർമ്മ പദ്ധതതി തയ്ഥാറഥാക്കുന്നതതി
നുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ ആരംഭതിച്ചു. 
ബ്യൂമറഥാ ഓഫച് എനർജതി എഫതിഷ്യൻ
സതിയം എനർജതി മഥാമനജച്ലമന്ച് 
ലസന്റം മേർന്നഥാണച് കർമ്മ 
പദ്ധതതി തയ്ഥാറഥാക്കുന്ന പ്രവർത്
നങ്ങൾ എമകഥാപെതിക്കുന്നതച്. 
മകഥാൺലഫഡമറഷൻ ഓഫച് 
ഇന്്യൻ ഇന്സച്്രീസച് (CII) ആണച് 
പഠന പ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്തി 
കർമപദ്ധതതി തയ്ഥാറഥാക്കുന്നതച്. 

ഇതതിലന് ഭഥാഗമഥായതി 2022 ലമയച് 9 
നച് മ്റേക്ച് മ�ഥാൾഡർമഥാരുലട 
കൂടതിയഥാമെഥാേനഥാമയഥാഗം സംഘടതി
പെതിച്ചു.  
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പ്രസച്തുത മയഥാഗത്തിൽ എനർജതി 
മഥാമനജച്ലമന്ച് ലസന്ർ ഡയറക്ടർ 
മഡഥാ. ആർ �രതികുമഥാർ ആമുഖ 
പ്രഭഥാഷണം നടത്തി, സതി.ഐ.ഐ 
സരീനതിയർ കൺസൾട്ടന്ച് ശ്രീമതതി. 
നതിഷ ജയറഥാം വതിഷയഥാവതരണം 
നടത്തി. ഇതതിലനത്തുടർന്നച് വതിശദ
മഥായ േർച്ചയം നടന്നു. പരതിപഥാടതിയതിൽ 
വതിവതിധ മമഖെകളതിൽ നതിന്നഥായതി 45 

പ്രതതിനതിധതികൾ പലകെടുത്തു. 

ഇതതിലന തുടർന്നച് 2022 ലമയച് 13 നച് 
േരീഫച് ലസക്രട്ടറതിയലട അദ്ധ്യക്ഷത
യതിൽ ഉന്നത തെ നതിർവ്ഥാ�ക 
സമതിതതി മയഥാഗവം സംഘടതിപെതിച്ചു. 
മയഥാഗത്തിൽ എല്ഥാ പ്രധഥാന 
ഡതിപെഥാർലമന്റുകളതിമെയം ലസക്രട്ടറതി
മഥാരും പ്രതതിനതിധതികളം പലകെടുത്തു.
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എനർജി ട്രാൻസിഷൻ ഇൻ കേരള - ക്റേക്ക് 
ക�രാൾകേഴക്സക് മീറ്ക്

എനർജി േൺസർകേഷൻ ബിൽേിംഗക് കേരാേക് 
എന്ന േിഷയത്ിൽ പരിശീലനം

ക്ീൻ എനർജി ഇനന്നരാകേഷൻ ആന്റ് ബിസിനസക് 
ഇൻേുകബഷൻ നസന്ററിനന്റ കലരാഞ്ക്

ഇ.എം.സി റികസരാഴക്സക് കപഴക്സൺ ശിൽപ്പശരാല

നെറുേി് ജലവേദ്യുത നയേുമരായി ബന്ധനപ്പട്ട 
ക്റേക്ക് ക�രാൾകേഴക്സക് മീറ്ക്



Renewable Hydrogen Production Method;
New research at NREL

Hydrogen has emerged as an 
important carrier to store energy 
generated by renewable 
resources, as a substitute for 
fossil fuels used for 
transportation, in the production 
of ammonia, and for other 
industrial applications.

The scientists at National 
Renewable Energy Laboratory 
(NREL) analyzed an emerging 
water-splitting technology called 
solar thermochemical hydrogen 
(STCH) production, which can 
be potentially more energy 
efficient than producing 
hydrogen via the commonly 
used electrolysis method. STCH 
relies on a two-step chemical 
process in which metal oxides 
are exposed to temperatures 

greater than 1,400 degrees 
Celsius and then re-oxidized 
with steam at lower 
temperatures to produce 
hydrogen. 

The scientists noted that 
active research to identify the 

best materials for the 
STCH process is critical to 
the success of this 
method for hydrogen 
production.

For more: shorturl.at/cjAEI
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എനർജതി  മഥാമനജച്ലമൻച്റച്  
ലസൻറ്ററതിൽ  പ്രവർത്തിക്കുന്ന 
എനർജതി എഫതിലഷൻച്റച് 
ബ്തിൽഡതിംഗച് (ഇ.ഇ.ബ്തി) 
ലസല്തിലന് പ്രവർത്നങ്ങ 
ളലട ഭഥാഗമഥായതി എനർജതി 
കൺമസർവഷൻ  
ബ്തിൽഡതിംഗച്  മകഥാഡച് പ്രകഥാരം 
ലകട്ടതിടങ്ങൾ രൂപകൽപെന 
ലേയ്യുന്നതച് സംബ്ന്തിച്ചച്  
പതി.ഡബ്ല്യു.ഡതിയതിലെ തതിര
ലഞെടുക്ലപെട്ട ആർക്തിലട്ട
കച്റുകൾക്ഥായതി തരീവ്രപരതിശരീെ
നപരതിപഥാടതി സംഘടതിപെതിച്ചു. 
2022 മഥാർച്ചച് 24 മുതൽ 27 
വലരയള്ള  തരീയതതികളതിെഥായതി 
തതിരുവനന്പുരം പബ്ലതികച് 
ഓഫരീസച് സമുച്ചയത്തിൽ 
ലവച്ചഥാണച് പരതിശരീെനം 
സംഘടതിപെതിച്ചതച്.

പരതിശരീെന പരതിപഥാടതി ഇ.എം. 
സതി ഡയറക്ടർ മഡഥാ. ആർ. 
�രതികുമഥാർ ഉദച്ഘഥാടനം 
ലേയച്തു. ഉദച്ഘഥാടന േടങ്ങതിൽ 
സരീനതിയർ ലടൌൺ പ്ഥാനർ 

ശ്രീ. രഥാമജഷച് പതി.എൻ. 
മുഖ്യപ്രഭഥാഷണം നടത്തി, പതി.ഡബ്ല്യു.
ഡതി സരീനതിയർ ആർക്തിലടകച്റ്റച് ശ്രീ. 
മറഥായച് ലെസച് െതി േടങ്ങതിനച് സ്ഥാഗത
വം, ഇ.എം.സതി മജഥായതിന്ച് ഡയറക്ടർ 
ശ്രീ. ദതിമനശച് കുമഥാർ എ.എൻ. 
നന്തിയം പറഞ്ഞു.  

പരതിശരീെനത്തിനച് മശഷവം ഉമദ്യഥാഗ
സ്ർക്ച് ആവശ്യമഥായ സഥാ�േര്യ

ങ്ങളതിൽ മവണ്ട സഥാമകെതതിക സ�ഥാ
യങ്ങളം നതിർമദേശ്ശങ്ങളം ഇ.ഇ.ബ്തി 
ലസൽ മുമഖന നൽകുന്നതഥാനച്. 

ഭഥാവതിയതിൽ തമദേശ സ്യംഭരണ 
വകുപെതിലെ ബ്ന്ലപെട്ട ഉമദ്യഥാഗ
സ്ർക്കും മറു പതി.ഡബ്ല്യു.ഡതി 
ഉമദ്യഥാഗസ്ർക്കും ഇമത രരീതതിയതിൽ 
പരതിശരീെനം നൽകുവഥാൻ ഇ.എം.സതി 
തരീരുമഥാനതിച്ചതിട്ടുണ്ടച്.
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കേരളത്തിൽ ക്രീൻ എനർജതി 
ഇന്നമവഷൻ ആന്ച് ബ്തിസതിനസച് 
ഇൻകുമബ്ഷൻ ലസന്ർ 
സ്ഥാപതിക്കുന്നതതിലന് (CEIBIC) 
പ്രഥാരംഭമയഥാഗം 2022 ലമയച് 
24 നച് ഓൺലെനഥായതി 
സംഘടതിപെതിച്ചു. 

മകരളത്തിൽ �രതി
മതഥാർജ്ജ സഥാമകെ
തതിക വതിദ്യകളലട 
വതികസനവം, 
വ്യഥാപനവം അതതിനഥാ
യള്ള ഗമവഷണം 
മപ്രഥാത്ഥാ�തിപെതിക്ലുമഥാ
ണച് CEIBIC ലന് പ്രവർ
ത്ന െക്ഷ്യം. ഇതുമഥായതി 
ബ്ന്ലപെട്ടച് 2022 ലഫബ്രുവരതി 1 
നച് എനർജതി മഥാമനജച്ലമന്ച് 
ലസന്റം, ലക-ഡതിസ്ം, ക്രീൻ 
എനർജതി ഇൻകുമബ്ഷൻ 

ജെമസേന രംഗലത് ഊർജ്ജ കഥാര്യ
ക്ഷമത വതിഷയമഥാക്തി പ്മ്പർമഥാർക്കും 
ലടകച്നരീഷ്യൻ മഥാർക്കുമുള്ള പരതിശരീെനം 
സംഘടതിപെതിച്ചു. പഥാെക്ഥാടച് ലസമൺ 
ലസന്ർ കെ്യഥാണ മണ്ഡപത്തിൽ വച്ചച് 
2022 ലമയച് 6 നഥാണച് പരതിപഥാടതി സംഘടതി
പെതിച്ചതച്. പരതിപഥാടതിയതിൽ 100 ൽ അധതികം 
ലടകച്നരീഷ്യൻമഥാരും കഥാർഷതിക രംഗത്ച് 
പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും പലകെടുത്തു.

പഥാെക്ഥാടച് മുനതിസതിപെൽ ലേയർ 
മപഴച്സൺ ശ്രീമതതി. പ്രതിയ അജയൻ 
പരതിശരീെനം ഉദച്ഘഥാടനം ലേയ്ച് സംസഥാ
രതിച്ചു. ഉദച്ഘഥാടന മയഥാഗത്തിനച് ഇ.

PetkN\ cwKs¯ DuÀÖ Imcy£aX;
¹¼ÀamÀ¡pw sSIv\ojy³amÀ¡papÅ 
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ലസന്റം മേർന്നച് ധഥാരണഥാപത്ം 
ഒപെതിടുകയണ്ടഥായതി. 

പ്രഥാരംഭമയഥാഗത്തിനച് എനർജതി 
മഥാമനജച്ലമന്ച് ലസന്ർ ഡയറക്ടർ 
മഡഥാ. ആർ. �രതികുമഥാർ സ്ഥാഗതം 

എം.സതിയതിലെ ഊർജ്ജകഥാര്യക്ഷമതഥാ 
വതിഭഥാഗം തെവൻ ശ്രീ. മജഥാൺസൺ 
ഡഥാനതിയൽ അദ്ധ്യക്ഷത വ�തിച്ചു, 
മയഥാഗത്തിനച് ഇ.എം.സതിയതിലെ 
എനർജതി ലടകച്മനഥാളജതി്റേച് ശ്രീ. 
ഇജഥാസച്. എം.എ. സ്ഥാഗതം ആശംസതി
ച്ചു, മകരള ഇെക്ക്ടതിക്ൽ മ്മഡഴച്സച് 
അമസഥാസതിമയഷൻ എക്തിക്യുട്ടരീവച് കമ്മതി
റ്റതി അംഗം ശ്രീ. സുമരന്ദ്രൻ വതി ആർ 
മയഥാഗത്തിനച് നന്തിയം പറഞ്ഞു.

രണ്ടച് സഥാമകെതതിക അവതരണങ്ങളഥാ
ണച് ഉണ്ടഥായതിരുന്നതച്. കഥാര്യക്ഷമമഥായ 
പമ്പുകളലട തതിരലഞെടുപ്ം ഉപമയഥാഗ

വം എന്ന വതിഷയത്തിൽ ലടക്ച്മമഥാ 
പമ്പച്സച് സരീനതിയർ എഞ്തിനരീയർ 
ശ്രീ. ജതി പ്രസഥാദച്, പ്മ്പതിംഗച് രരീതതിയം 
ഊർജ്ജ കഥാര്യക്ഷമതയം എന്ന 
വതിഷയത്തിൽ അസച്്ഥാൽ 
െതിമതിറ്റഡച് സരീനതിയർ എരതിയ 
മഥാമനജർ ശ്രീ. എം പ്രകഥാശച് 
എന്നതിവർ സഥാമകെതതിക അവതര
ണങ്ങൾ നടത്തി. 

മറു ജതില്കളതിലെ പ്മ്പർമഥാർക്കും 
ലടകച്നരീഷ്യൻമഥാർക്കുമുള്ള 
പരതിശരീെനം വരും ദതിവസങ്ങളതിൽ 
സംഘടതിപെതിക്കും.

ആശംസതിച്ചു, ഊർജ്ജ 
വകുപെച് പ്രതിൻസതിപെൽ 
ലസക്രട്ടറതി ശ്രീ. 
രഥാമജഷച് കുമഥാർ 
സതിൻ� ആശംസ 
അർപെതിച്ചു, ക്രീൻ 
എനർജതി ഇന്ർനഥാഷ
ണൽ ഇൻകുമബ്
ഷൻ ലസന്ർ േരീഫച് 
എക്തികയൂട്ടരീവച് 
ഓഫരീസർ മഡഥാ. ജതി. 
ഗമണഷച് ദഥാസച്, 
മസഥാഷ്യൽ ആൽഫ 
ഡയറക്ടർ ശ്രീ. 
മജക്ബ്ച് പൌമെഥാസച് 

എന്നതിവർ സംരഭം സംബ്ന്തിച്ച 
അവതരണം നടത്തി. ലക-ഡതിസച് കച് 
ലമമ്പർ ലസക്രട്ടറതി മഡഥാ. പതി.വതി 
ഉണ്തികൃഷ്ണൻ മയഥാഗം ഉപസം�രതിച്ചച് 
സംസഥാരതിച്ചു. 



Dr. R. Harikumar (Chief Editor)
Er. Dinesh Kumar A. N. (Editor)
Er. Ijas M. A. (Member)
Er. Tomson Sebastian (Member)
Ms. Kumari Sheela (Circulation)

Energy Management Centre – Kerala
Department of Power, Government of Kerala

Sreekrishna Nagar, Sreekariyam. P.O
Thiruvananthapuram – 695017

Tel: 0471-2495922, 24, Fax 0471-2494923
www.keralaenergy.gov.in

Toll Free No. 1800 425 5256

Editorial board

Oorja Pathrika, Vol-3, Issue-06, 5th June 2022

Published by Dr. R. Harikumar, Director, EMC

Design & Layout: Prajeesh A.

_q«v ASnØm\¯nÂ sNdpInS 
PesshZypX ]²Xn;

kwcw`Isc 
£Wn-¡p¶p

DuÀÖ kwc£W¯nÂ hnZymÀ°nIÄ¡mbn
¢mkpw IznÊv aÕ-chpw

ഊർജ്ജ സംരക്ഷണവമഥായതി 
ബ്ന്ലപെട്ടച് സച്കൂൾ വതിദ്യഥാർത്തികൾ
ക്ഥായതി ഏകദതിന ക്ഥാസും ക്തിസ്ച് 
മത്രവം 2022 ലമയച് 13 നച് സംഘടതി
പെതിച്ചു. മകരള മ്റേറ്റച് ലെബ്രറതി 
കൌൺസതിൽ തതിരുവനന്പുരം 
ലസൻ്ൽ ലെബ്രറതിയതിൽ വച്ചച് 

കേരളത്തിൽ ലേറകതിട ജെലവ
ദ്യുത പദ്ധതതികൾ നടപെതിെഥാക്കുന്ന
തതിനഥായതി മകരള സക്ഥാർ സംരഭ
കലര ക്ഷണതിക്കുന്നു. ബ്തിൽഡച് 
ഓൺ ഓപെമററ്റച് ആന്ച് ്ഥാൻ
സച്ഫർ (BOOT) അടതിസ്ഥാന
ത്തിൽ ലേറകതിട ജെലവദ്യുത 
പദ്ധതതികൾ 
സ്ഥാപതിക്കുന്നതതിനഥായതി അമപക്ഷ 
സമർപെതിക്കുന്നതതിനഥായഥാണച് 
സംരഭകലര ക്ഷണതിച്ചതിട്ടുള്ളതച്. 

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സംരഭകരുലട 
സഥാമകെതതിക, സഥാമ്പത്തിക 
മയഥാഗ്യത പരതിമശഥാധതിക്കുകയഥാണച് 
ലേയ്യുന്നതച്. ഇതതിനഥായള്ള റതിക്്റേച് 
മഫഥാർ ക്ഥാളതിഫതിമക്ഷൻ (RFQ) 
എനർജതി മഥാമനജച്ലമന്ച് ലസന്ർ 
ലവബ്ച്ലസറ്റതിൽ 
പ്രസതിദ്ധരീകരതിച്ചതിട്ടുണ്ടച്. 2022 
ആഗ്റേച് 25 നച് മുൻപഥായതി നതിമക്ഷ
പകർക്ച് അമപക്ഷ സമർപെതിക്ഥാം. 
ഇതതിലന് ഭഥാഗമഥായള്ള പ്രതി ബ്തിഡച് 

നടത്തി വരുന്ന സമ്മർ ക്യഥാമ്പതിെഥാണച് 
പരതിപഥാടതി സംഘടതിപെതിച്ചതച്.

ഇ.എം.സതിയതിലെ എനർജതി ലടകച്മനഥാ
ളജതിസ്റ്റുമഥാരഥായ ശ്രീ. അനൂപച് സുമര
ന്ദ്രൻ, ശ്രീ. ഇജഥാസച് എം എ എന്നതിവർ 
ക്ഥാസ്ച് നയതിച്ചു. ക്ഥാസുകലളതുടർന്നച് 
ക്തിസ്ച് മത്രവം നടത്തി. മത്രത്തി

മരീറ്റതിംഗച് 2022 ജൂൺ 16 നച് ഓൺ
ലെനഥായതി സംഘടതിപെതിക്കും.

മകരളത്തിൽ കലണ്ടത്തിയതിട്ടുള്ള 
86.69 ലമഗഥാവഥാട്ടച് സ്ഥാപതിതമശഷതി 
ലകവരതിക്ഥാൻ കഴതിയന്ന 68 
ലേറകതിട ജെലവദ്യുത പദ്ധതതികൾ 
നടപെതിെഥാക്ഥാനഥാണച് റതിക്്റേച് മഫഥാർ 
ക്ഥാളതിഫതിമക്ഷൻ ക്ഷണതിച്ചതിട്ടുള്ളതച്.   

സ്കഥാര്യ സംരഭകർക്കും, തമദേശ 
സ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും 
പദ്ധതതിയലട ഭഥാഗമഥായതി ലേറകതിട 
ജെലവദ്യുത പദ്ധതതികൾ സ്ഥാപതി
ക്ഥാം. 30 വർഷലത് ബൂട്ടച് കഥാെയള
വതിമെക്ഥാണച് പദ്ധതതികൾ അനുവദതി
ക്കുന്നതച്. ബൂട്ടച് കഥാെഥാവധതി 
പൂർത്തിയഥാക്കുന്ന മുറയ്കച് പദ്ധതതി 
സർക്ഥാരതിനച് ലകമഥാറം.

കുടുതൽ വതിവരങ്ങൾക്ച്: www.
keralaenergy.gov.in - Tenders.
മഫഥാൺ: 9400068321.

ലെ വതിജയതികൾക്ച് ഇ.എം.സതിയതിലെ 
ഊർജ്ജകഥാര്യക്ഷമതഥാ വതിഭഥാഗം 
തെവൻ ശ്രീ. മജഥാൺസൺ ഡഥാനതിയൽ 
സമ്മഥാനങ്ങൾ വതിതരണം ലേയച്തു. 
സമ്മഥാനദഥാനേടങ്ങതിനച് തതിരുവനന്പു
രം ലസൻ്ൽ ലെബ്രറതി രജതിസച്്ഥാർ 
ശ്രീ. അമശഥാകച് അദ്ധ്യക്ഷത വ�തിച്ചു.


