
സംസ്ഥാനത്ത് ഇലക്ട്രികത് വഥാഹന
ങ്ങളുടെ പ്രചഥാരണത്രിനത് ട�ഥാതു 
ജനങ്ങളുടെ �രിന്തുണ അനരിവഥാര്യ
ടെന്ത് ബഹു. ഗതഥാഗത വകുപ്ത് 
െന്തരി ആന്റണരി രഥാജു. ഇലട്രികത് 
വഥാഹനങ്ങളുടെ 
പ്രചഥാരണത്രിനഥായരി സംസ്ഥാന 
സർക്ഥാർ നരിരവധരി �ദ്ധതരികൾ 
ആവരിഷത്കരരിച്രിട്ടുടടെന്ം, സം
സ്ഥാനത്ത് മുഴുവനഥായരി ഇലക്ട്രികത് 
വഥാഹന ചഥാർജരിങത് സ്റ്റേഷനുകൾ 
സ്�രിക്കുടെന്ം െന്തരി �റഞ്ഞു. 
എനർജരി െഥാസ്റനജത്ടെന്റത് ടസന്ററരി
ടന്റ ആഭരിമുഖ്യത്രിൽ നെത്തുന് 
സ്റേശീയ ഊർജ സംരക്ഷണ 
�ക്ഷഥാചരണത്രിടന്റ സംസ്ഥാന
തല ഉേത്ഘഥാെനം 2021 ഡരിസംബർ 

ഒന്രിനത് നരിർവഹരിച്ത് സംസഥാരരിക്കുക
യഥായരിരുന് അസ്റദേഹം.

ടവള്ളയമ്പലടത് ഇൻ്റേരിറ്റ്യൂഷൻ 
ഓഫത് എഞ്രിനരിസ്റയഴത് സത് ഹഥാളരിൽ 
നെന് ചെങ്ങരിൽ ഉന്ത വരിേ്യഥാഭ്യഥാസ 
- സഥാമൂഹരിക നീതരി വകുപ്ത് െന്തരി 
സ്റഡഥാ. ആർ ബരിന്ദു അധ്യക്ഷത വഹരിച്ചു. 
ആസ്റഗഥാള തഥാ�ന ഭീക്ഷണരി അതീവ 
ഗുരുതരെഥായരി തുെരുന് കഥാലത്ത് 
നഥാടളയുടെ ഭഥാവരി ഇലക്ട്രികത് വഥാഹന
ങ്ങളരിൽ ആയരിരരിക്കുടെന്ത് െന്തരി 
�റഞ്ഞു.

�ക്ഷഥാചരണ �രരി�ഥാെരിയുടെ ഉേത്ഘഥാ
െന ചെങ്ങരിസ്റനഥാെത് അനുബന്രിച്ത് 
സ്റ്റേറ്റത് ലലബ്രറരി കൗൺസരിലരിടന്റ 
സഹകരണസ്റത്ഥാടെ ലലബ്രറരി 

ഊർജ്ജപത്രികഊർജ്ജപത്രിക
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F\ÀPn amt\Pvsaâ v 
skâÀ \yq-kvseäÀ

Ce{ÎnIv hml\§fpsS {]NmcW¯n\v 
s]mXpP\ ]n´pW A\nhmcyw: 

_lp. KXmKX hIp¸v a{´n

tlmw F\ÀPn HmUnäv tZiob Xe¯nte¡v
എനർജരി െഥാസ്റനജത്ടെന്റത് 
ടസന്റർ വരിഭഥാവനം ടചയ്ത് 
നെപ്രിലഥാക്രിവരുന് സ്റഹഥാം 
എനർജരി ഓഡരിറ്റത് സർട്രിഫരിസ്റക്
റ്റത് സ്റകഥാഴത്സത് സ്റേശീയ തലത്രിൽ 
നെപ്രിലഥാക്ഥാൻ ബ്യൂസ്ററഥാ ഓഫത് 
എനർജരി എഫരിഷ്യൻസരി തീരുെഥാ
നരിച്ചു. സ്റേശീയതലത്രിൽ 
�രരി�ഥാെരി നെത്തുന്തരിനുസ്റവടെരി 
എനർജരി െഥാസ്റനജത്ടെന്റത് ടസന്റ
റരിടന്റ സഹഥായം അവശ്യടപ്ട്രിട്ടു
ടെത്. 
ഇതരിടന്റ ഭഥാഗെഥായരി എല്ഥാ 
സ്റ്റേറ്റത് ടഡസരിസ്റനേറ്റഡത് ഏജൻ
സരികൾക്കും സ്റവടെരി ബ്യൂസ്ററഥാ 

പ്രവർത്കർക്ഥായരി ഊർജ സംര
ക്ഷണ സ്റബഥാധവൽക്രണ 
ടസെരിനഥാറം സംഘെരിപ്രിച്ചു. സ്റേശരിയ 
ഊർജ്ജസംരക്ഷണ േരിനെഥായ 
ഡരിസംബർ 14 സ്റനഥാെത് അനുബന്രി
ച്ഥാണത് �രരി�ഥാെരി സംഘെരിപ്രിക്കുന്തത്. 

ടക.എസത്.ഇ.ബരി.എൽ ടചയർെഥാൻ, 
സ്റഡഥാ. ബരി.  അസ്റശഥാകത് ഐ.എ.എസത് 
മുഖ്യ പ്രഭഥാഷണം നെത്രി, ഇ.എം.സരി 
ഡയറട്ർ സ്റഡഥാ. ആർ. ഹരരികുെഥാർ, 
സ്റ്റേറ്റത് ലലബ്രറരി കൗൺസരിൽ 
ടസക്രട്റരി വരി.ടക െധു, ചീഫത് 
ഇലക്ട്രികൽ ഇൻസത് ട�ട്ർ വരി. സരി 
അനരിൽകുെഥാർ, ഇ.എം.സരി സ്റജഥായരിന്റത് 
ഡയറട്ർ േരിസ്റനശത് കുെഥാർ എ.എൻ 
തുെങ്ങരിയവർ ചെങ്ങരിൽ �ടകെടുത്തു.

ഓഫത് എനർജരി എഫരിഷ്യൻസരി 
(ബരിഇഇ) ടവബരിനഥാർ സംഘെരിപ്രി
ച്ചു. ടവബരിനഥാറരിൽ ടസക്രട്റരി, 
ബരിഇഇ, ബരിഇഇയരിസ്റലയും െറ്റു 
സ്റ്റേറ്റത് ടഡസരിസ്റനേറ്റഡത് ഏജൻസരി
കളരിസ്റലയും ഉസ്റേ്യഥാഗസ്രും 
�ടകെടുത്തു. 
സ്റഡഥാ. ആർ ഹരരികുെഥാർ (ഡയറ
ട്ർ, ഇഎംസരി), ശ്ീ. സ്റജഥാൺസൻ 
ഡഥാനരിസ്റയൽ (ടഹഡത്, NMEEE & 
DSM ഡരിവരിഷൻ) എന്രിവർ സ്റഹഥാം 
എനർജരി ഓഡരിറ്റത് സംബന്രിച് 
വരിശേ വരിവരങ്ങൾ ടവബരിനഥാറരിൽ 
അവതരരിപ്രിച്ചു.  
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സ്റേശീയ ഊർജ്ജ സംര
ക്ഷണ േരിനസ്റത്ഥാെത് അനുബ
ന്രിച്ചുള്ള ട�യരിന്റരിംഗത് 
െത്സരം 2021 ഡരിസംബർ 5 
നത് നെക്കും. വരിേ്യഥാർഥരികൾക്രി
െയരിൽ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ 
അവസ്റബഥാധം വർദ്ധരിപ്രിക്കു
ന്തരിടന്റ ഭഥാഗെഥായരി സ്റകന്ദ്ര 
ഊർജ്ജ െന്തഥാലയവം 
ബയുസ്ററഥാ ഓഫത് എനർജരി 
എഫരിഷ്യൻസരിയും സ്റചർന്ത് 
എല്ഥാ വർഷവം െത്സരം 
സംഘെരിപ്രിക്ഥാറടെത്. 
സ്റകരളത്രിൽ, എൻ.െരി.�രി.സരി 
കഥായംകുളം, എനർജരി 
െഥാസ്റനജത് ടെന്റത് ടസന്റർ, 
ട�ഥാതുവരിേ്യഥാഭ്യഥാസ വകുപ്ത് 
എന്രിവർ സംയുക്തെഥായരിട്ഥാ
ണത് ഈ െത്സരം സംഘെരിപ്രി
ക്കുന്തത്. ഡരിസംബർ 5നത്  
സ്റകരളത്രിടല 41  വരിേ്യഥാ

സ്റകരള സംസ്ഥാന ഊർജ്ജ 
സംരക്ഷണ അവഥാർഡരി
ടന്റ പ്രധെരിക അവസ്റലഥാക
നം നവംബർ 23,24 
തീയതരികളരിൽ ഇഎംസരി 
യരിൽ വച്ചു നെന്. അസ്റ�ക്ഷ
കരരിൽ നരിന്ം തരിരടഞെടു
ത്വർ അസ്റന്േരിവസം 
ജഡത്ജരിംഗത് �ഥാനലരിനു 
മുന്രിൽ അവതരണം 
നെത്രി. എല്ഥാ വരിഭഥാഗങ്ങ
ളരിൽ നരിന്െഥായരി 78 
അസ്റ�ക്ഷകൾ ലഭരിച്രിട്ടുടെത്. 
അവഥാർഡത് േഥാന ചെങ്ങത് 
ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ 
േരിനെഥായ ഡരിസംബർ 14 നത് 
നെക്കും. 

സ്റകരള വഥാട്ർ അസ്റതഥാറരിറ്റരി നരിർസ്റദേശരിച് 
സ്റകരളത്രിടല 16 �മ്പരിംഗത് സ്റ്റേഷനുകളുടെ 
ഊർജ്ജ ഓഡരിറ്റത് പൂർത്രിയഥായരി കരെത് 
റരിസ്റപ്ഥാെർട്ത് സെർപ്രിച്രിട്ടുടെത്. റരിസ്റപ്ഥാർട്രിൻസ്റെ
ലുള്ള പ്രസസ്റന്റഷൻ ഡരിസംമ്പർ 3,4 തീയതരി
കളരിൽ നെത്തുകയുടെഥായരി.

ഭ്യഥാസ ജരില്കളരിടല 41 സ്റകന്ദ്രങ്ങ
ളരിൽ ടവച്ത് െത്സരം സംഘെരിപ്രി
ക്കും. UP, HS വരിഭഥാഗങ്ങൾക്ത് 
പ്രസ്റത്യകെഥായഥാകും െത്സരം.
ഈ വർഷം "Energy Efficient 
India", "Cleaner Planet" എന്ീ 
വരിഷയങ്ങളഥാണത് കുട്രികൾക്ത് 

െത്സരത്രിനഥായരി നൽകരിയരിട്ടു
ള്ളതത്.  സംസ്ഥാന തലത്രിൽ 
ഒന്ഥാം സ്ഥാനം ലഭരിക്കുന് 
കുട്രിക്ത് 50000 രൂ�യും 
രടെഥാം സ്ഥാനക്ഥാർക്ത് 
30000 രൂ�യും മൂന്ഥാം 
സ്ഥാനക്ഥാർക്ത് 20000 
രൂ�യും കൂെഥാടത 10 സ്റ�ർക്ത് 
സ്റപ്രഥാത്സഥാഹന സമ്ഥാനെഥായരി 
7500 രൂ�ഥാ വീതവം ഓസ്റരഥാ 
വരിഭഥാഗത്രിനും ലഭരിക്കും. 
സ്റേശീയ തലത്രിൽ ഒന്ഥാം 
സ്ഥാനം ലഭരിക്കുന് കുട്രിക്ത് 
1,00,000 രൂ�യും രടെഥാം 
സ്ഥാനക്ഥാർക്ത് 50,000 
രൂ�യും മൂന്ഥാം സ്ഥാനക്ഥാർ
ക്ത് 30,000 രൂ�യും കൂെഥാടത 
10 സ്റ�ർക്ത് സ്റപ്രഥാത്സഥാഹന 
സമ്ഥാനെഥായരി 15,000 രൂ�ഥാ 
വീതവം ഓസ്റരഥാ വരിഭഥാഗത്രി
നും ലഭരിക്കും. 
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എനർജരി െഥാസ്റനജത്ടെന്റത് ടസന്റർ 
സരിൽവർ ജ്യൂബരിലരിയുടെ ഭഥാഗെഥായരി 
സ്റകരളത്രിടല വ്യവസഥായരിക 
ക്ല്റേറകൾ സ്റകന്ദ്രീകരരിച്ത് നെത്തുന് 
ഊർജ്ജകഥാര്യക്ഷെത ശരിൽ�ശഥാല
കൾ പുസ്റരഥാഗെരിക്കുന്. എനർജരി 
െഥാസ്റനജത്ടെന്റത് ടസന്ററം ടഫഡസ്ററ
ഷൻ ഓഫത് ഇന്്യൻ സ്റചസ്റമ്പഴത്സത് ഓഫത് 
സ്റകഥാസ്റെഴത്സത് ആന്റത് ഇന്റസത്്രിയുെഥായരി 
(FICCI) സ്റചർന്ഥാണത് �രരി�ഥാെരി സംഘെരി
പ്രിക്കുന്തത്.  

�രരി�ഥാെരിയുടെ സംസ്ഥാനതല 
ഉേത്ഘഥാെനം 2021 നവംബർ 17 നത് 
സ്റകരള സ്റ്റേറ്റത് ഇന്റസത്്രിയൽ ടഡവല

സ്റകരളത്രിടല വ്യവസഥായ �ഥാർക്കു
കൾ സ്റകന്ദ്രീകരരിച്ത് നെത്തുന് 
ഊർജ്ജകഥാര്യക്ഷെതഥാ ശരിൽ�
ശഥാല പുസ്റരഥാഗെരിക്കുന്. എനർജരി 
െഥാസ്റനജത്ടെന്റത് ടസന്ററം സ്റകരള 
സ്റ്റേറ്റത് സ്റപ്രഥാഡട്രിവരിറ്റരി കൗൺസരിലും 
സംയുക്തെഥായഥാണത് �രരി�ഥാെരി 
സംഘെരിപ്രിക്കുന്തത്.

�ത്ടെന്റത് കൗൺസരിൽ ടചയർ
െഥാൻ ശ്ീ സ്റ�ഥാൾ ആന്റണരി 
ഉേത്ഘഥാെനം ടചയത്തു. ഉേത്ഘഥാെന 
സസ്റമ്ളനടത്തുെർന്ത് ലറസത് 
െരിൽ ക്ല്റേറരിനുസ്റവടെരിയുള്ള 
ഊർജ്ജകഥാര്യക്ഷെത ശരിൽ�ശഥാല 
നെന്.

ഉേത്ഘഥാെന സസ്റമ്ളനത്രിൽ 
സ്റഡഥാ. ആർ ഹരരികുെഥാർ (ഡയറ
ട്ർ, ഇഎംസരി) അദ്ധ്യക്ഷത 
വഹരിച്ചു, ശ്ീ. േീ�കത് എൽ 
അസ്ഥാനരി (സ്റകഥാ ടചയർ, FICCI) 
സ്ഥാഗതവം, ശ്ീ. വർക്രി �ീറ്റർ 
(ജനറൽ ടസക്രട്റരി, സ്റകരള 

ലറസത് െരിൽസത് അസ്റസഥാസരിസ്റയ
ഷൻ) ആശംസയും, ശ്ീ. എം എൻ 
ഗരിരീഷത് (ഡയറട്ർ, റരിസ്റസഥാഴത്സത് 
കൺസർസ്റവഷൻ ആന്റത് െഥാസ്റനജത്ടെ
ന്റത്, FICCI) നന്രിയും �റഞ്ഞു.  

�രരി�ഥാെരിയുടെ ഭഥാഗെഥായരി ലലൈവഡത് 
ക്ല്റേറരിനുസ്റവടെരി മൂവഥാറ്റുപുഴയരിൽ 
18/11/2021 നും, ഫർണരിച്ർ 
ക്ല്റേറരിനുസ്റവടെരി തൃശ്ശൂരരിൽ 
23/11/2021 നും, ലൈഥാ്റേരികത് െഥാനയുഫഥാ
കത്ചറരിംഗത് ക്ല്റേറരിനുസ്റവടെരി 
24/11/2021 നത് ആലുവഥായരിൽ വച്ചും 
ശരിൽ�ശഥാലകൾ സംഘെരിപ്രിച്ചു 
(ചരിത്രങ്ങൾ സ്റ�ജത് 4 ൽ).

�രരി�ഥാെരിയഥായരി കളെസ്റശേ
രരി ഇന്റസത്്രിയൽ 
ടഡവല�ത്ടെന്റത് ഏരരിയ
യരിടല സ്ഥാ�നങ്ങളരിടല 
െഥാസ്റനജത്ടെന്റത് ്റേഥാഫുകൾ
ക്ഥായുള്ള ശരിൽ�ശഥാലയും 
സംഘെരിപ്രിച്ചു. 

നവംബർ െഥാസത്രിൽ ഒല്ലൂർ 
ഇന്റസത്്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റത്, കഥാക്ൻ
സ്റചരരി കരിൻഫ്ര ഇന്റസത്്രിയൽ 
�ഥാർക്ത്, സ്റചർത്ല ഇന്റസത്്രിയൽ 
എസ്റ്റേറ്റത്, ഏറ്റുെഥാനൂർ ഇന്റസത്്രി
യൽ എസ്റ്റേറ്റത് എന്രിനവരിെങ്ങളരിൽ 
ശരിൽ�ശഥാല സംഘെരിപ്രിച്ചു. 
ഇസ്റതഥാടെഥാപ്ം ലവകുസ്റന്ര 



മൂവാറ്റുപുഴയിൽ വച്ചു നടന്ന ശിൽപശാല ശ്രീ. 
ബിജു പി. എബ്രഹം, ജനറൽ മാനനജർ ഡിഐസി 
എറണാകുളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

ആലുവായിൽ വച്ചു നടന്ന ശിൽപശാല ശ്രീമതി 
ഷരീബ എസ് ചഡപയൂട്ി ഡയറക്ടർ, ഡിഐസി 
എറണാകുളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

ഒല്ലൂർ ഇന്റസ്്ിയൽ എന്റേറ്ിൽ 
വച്ചുനടന്ന ശിൽപശാല

തൃശ്ശൂരിൽ വച്ചു നടന്ന ശിൽപശാല നഡാ. 
കൃപകുമാർ ചെ എസ്, ജനറൽ മാനനജർ 

ഡിഐസി തൃശ്ശൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു 

നെർത്തല ഇന്റസ്്ിയൽ എന്റേറ്ിൽ 
വച്ചുനടന്ന ശിൽപശാല

ഏറ്റുമാനൂർ ഇന്റസ്്ിയൽ എന്റേറ്ിൽ 
വച്ചുനടന്ന ശിൽപശാല
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