
സ്വാതന്ത്രത്തിന്റെ 70 ആം വവാർഷതിക
ത്തിൽ നടത്തുന്ന 'ആസവാധതി കവാ അമൃത് 
മഹ�വാത്സവ് എന്ന വതിഹേഷ പരതിപവാടതി
യതിൽന്പെടുത്തി "ഉജ്്ല ഭവാരതം, ഉജ്്ല 
ഭവാവതി, പവർ @ 2047" എന്ന ആഹ�വാഷ
വവാരം ജൂലല 25-30 വന്ര രവാജ്യന്ത് 
എല്വാ ജതില്കളതിലം സം�ടതിപെതിച്ചു.

ഇതതിൽ ഹകരളത്തിന്ല 5 ജതില്കളതിൽ 
എനർജതി മവാഹനജ്ന്മറെ് ന്സറെറതിന്റെ 
ഹനതൃത്ത്തിലവാണ് പരതിപവാടതികൾ 
സം�ടതിപെതിച്ചത്.

പവാലക്വാട് ജതില്യതിൽ കഞ്തിഹക്വാട് 
ഹകന്ദ്രീയ വതിദ്യവാലയത്തിൽ വച്ചുനടന്ന 
പരതിപവാടതി മലമ്പുഴ നതിഹയവാജകമണ്ഡലം 
എം.എൽ.എ ശ്്രീ. എ പ്രഭവാകരന്റെ 
അദ്്യക്ഷതയതിൽ  ലവദയുതതിവകുപെ് 
മന്ത്രതി ശ്്രീ. ന്ക. കൃഷ്ണൻകുട്തി ഉദ്�വാടനം 

ഗഹവഷകർക്ം സ്റവാർട്പ്പുകൾക്ം 
�രതിഹതവാർജ് രംഗന്ത് അവരുന്ട 
ആേയങ്ങൾ പ്രവാവർത്തികമവാക് 
വവാൻ സവാമ്പത്തിക സവാഹകേതതിക 
സ�വായങ്ങൾ നൽകുവവാനുഹദേേതിച്ച് 
സം�ടതിപെതിച്ച ക്്രീൻ ന്ടക്് ചലഞ്തിന്ന
പെറ്തിയുള്ള വതിവരങ്ങൾ വതിദ്യവാർത്തിക
ളതിൽ എത്തിക്വാൻ വവാ�ന പ്രചരണ 
പരതിപവാടതി സം�ടതിപെതിച്ചു.

പരതിപവാടതിയുന്ട ഫ്വാഗ് ഓഫ് ബവാർട്ൺ 
�തിൽ ഗവ. ഹകവാഹളജ് ഓഫ് എഞ്തിന്രീ
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ന്ചയ്തു. ഹയവാഗത്തിന് പവാലക്വാട് 
ജതില്വാ കളക്ടർ ശ്്രീമതതി. മൃണ്മയതി 
ഹജവാഷതി IAS സ്വാഗതമവാേംസതിച്ചു. 
ഇ.എം.സതി. എനർജതി ന്ടക്ഹനവാളജതി
സ്റ് ശ്്രീ. ഇജവാസ് എം.എ. വതിഷയവാവ
തരണം നടത്തി. പുതുഹശേരതി ഗ്വാമപ
ഞ്വായത്് വതികസനകവാര്യ സ്റവാറെതിംഗ് 
കമ്തിറ്തി ന്ചയർ ഹപഴ്സൺ ശ്്രീമതതി. 
േവാരദ എ, ഹക്ഷമകവാര്യ സ്റവാറെതിംഗ് 
കമ്തിറ്തി ന്ചയർ ഹപഴ്സൺ ശ്്രീ. 
സുജതിത്് പതി, ഒന്നവാം വവാർഡ് ന്മമ്പർ 
ശ്്രീ. പവാലവാഴതി ഉദയകുമവാർ എന്നതിവർ 
ഹയവാഗത്തിന് ആേംസകൾ അർപെതി
ച്ചു. ന്ക.എസ്്.ഇ.ബതി എൽ പവാലക്വാട് 
ഇലട്തിക്ൽ സർക്തിൾ ന്ഡപയുട്്രീ 
ച്രീഫ് എഞ്തിന്രീയർ ശ്്രീ. ലബജു. 
ന്ക.ന്ക. ഹയവാഗത്തിന് നന്തിയും 
പറഞ്ഞു.

യറതിംഗതിൽ വച്ച് ഇ.എം.സതി ഹജവായതിറെ് 
ഡയറക്ടർ ശ്്രീ. ദതിഹനേ്കുമവാർ എ.
എൻ. നതിർവ�തിച്ചു. ന്ക.ടതി.യു എൻ.
എസ്്.എസ്്. ന്ടക്നതിക്ൽ ന്സല്തിന്റെ 
ഹനതൃത്ത്തിലവാണ് ഈ വവാ�ന 
പ്രചരണ പരതിപവാടതി സം�ടതിപെതിച്ചത്. 

ഹകരളത്തിൽ 6 ഇടങ്ങളതിൽ നതിന്നവാരം
ഭതിച്ച വവാ�ന പ്രചരണ ജവാഥ ഹകരള
ത്തിന്ല എല്വാ എഞ്തിന്രീയറതിംഗ്  
ഹകവാഹളജുകളം സന്ർേതിച്ച് വതിദ്യവാർത്തി
കളമവായതി സംവദതിച്ചു.

കഴതിഞ്ഞ ഏതവാനം വർഷങ്ങളതിലവായതി 
ഊർജ് മന്ത്രവാലയത്തിന് ക്രീഴതിൽ 
വതിവതിധ േവാക്്രീകരണ പരതിപവാടതിക
ളവാണ് രവാജ്യത്് നടപെതിലവാക്തി 
വരുന്നത്. പവാരമ്പഹര്യതര ഊർജ് 
ഉത്പവാദനവം, �രതിത മവാർഗ്ം 
വഴതിയുള്ള ഊർജ് ഉത്പവാദനവം 
ഏറ്വം മതികച്ച ര്രീതതിയതിൽ മുഹന്നവാട്് 
ന്കവാണ്ടുഹപവാകവാൻ നമ്മുന്ട രവാജ്യ
ത്തിന് ഇന്ന് സവാധതിച്ചതിട്ടുണ്്. ഈ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ജനങ്ങളതിഹലന്ക്
ത്തിക്ക എന്ന ഉഹദേേഹത്വാന്ടയവാ
ണ്  "ഉജ്്ല ഭവാരതം, ഉജ്്ല ഭവാവതി, 
പവർ @ 2047" എന്ന ആഹ�വാഷവവാ
രം സം�ടതിപെതിച്ചത്.

(കൂടുതൽ വവാർത്കളം ചതിത്രങ്ങളം 
ഹപജ് 2 മുതൽ)
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തിരുവനന്തപുരം ജതില്യതിൽ എനർജതി മവാഹനജ് മറെ് ന്സറെർ 
ഓഫ്രീസ് ആഡതിഹറ്വാറതിയത്തിൽ വച്ച് 25/07/2022 ന് നടന്ന 
പരതിപവാടതി എനർജതി മവാഹനജ്ന്മറെ്റ് ന്സറെർ ഡയറക്ടർ ഹഡവാ. 
ആർ �രതികുമവാറതിന്റെ അദ്്യക്ഷതയതിൽ കഴക്കൂട്ം നതിഹയവാജക 
മണ്ഡലം എം.എൽ.എ  ശ്്രീ. കടകംപള്ളതി സുഹരന്ദൻ ഉദ്�വാടനം 
നതിർവ്വ�തിചു.

തിരുവനന്തപുരം ജതില്യതിൽ  കുടപെനക്ന്ന ്സതിവതിൽ ഹസ്റഷൻ 
ഹകവാൺഫറൻസ ്�വാളതിൽ ന്വച്ച ്29/07/2022 ന ്നടന്ന പരതിപവാടതി 
തതിരുവനന്തപുരം ഡതിസ്ട്തിക്ട ്ന്ഡന്വലപ്ന്മറെ്റ ്കമ്്രീഷണർ Dr. 
വതിനയ ്ഹഗവായൽ IAS ന്റെ അധ്യക്ഷതയതിൽ തതിരുവനന്തപുരം ജതില്വാ 

കളക്ടർ Dr. നവഹജവാത ്ഹ�വാസ ഉദ്�വാടനം ന്ചയ്തു.

പാലക്വാട് ജതില്യതിന്ല അഗളതിയതിൽ വച്ചുനടന്ന പരതിപവാടതി പവാല
ക്വാട് ജതില്വാ കളക്ടർ ശ്്രീമതതി. മൃണ്മയതി ഹജവാഷതി IAS ന്റെ അദ്്യക്ഷ
തയതിൽ മണ്വാർക്വാട് നതിഹയവാജകമണ്ഡലം എം.എൽ.എ അഡ്. 
എൻ ഷംസുദേ്രീൻ ഉദ്�വാടനം ന്ചയ്തു.

ക�ാഴതിഹക്വാട് ജതില്യതിന്ല വടകര മണതിയുരതിൽ വച്ചു 
25/07/2022 ന് നടന്ന പരതിപവാടതി  മണതിയുർ പഞ്വായത്് 
പ്രസതിഡറെ് ശ്്രീ. അഷറഫ് ടതി ന്ക യുന്ട അദ്്യക്ഷതയതിൽ 

കുറ്യവാടതി നതിഹയവാജകമണ്ഡലം എം.എൽ.എ ശ്്രീ. കുഞ്ഞമ്ദ് 
കുട്തി മവാസ്റർ ഉദ്�വാടനം ന്ചയ്തു.

ക�ാഴതിഹക്വാട് വച്ചു 26/07/2022 ന് നടന്ന പരതിപവാടതി  ഹകവാഴതിഹക്വാ
ട് ഹനവാർത്് നതിഹയവാജകമണ്ഡലം എം.എൽ.എ  ശ്്രീ. ഹതവാട്ത്തിൽ 
രവ്രീന്ദന്റെ അദ്്യക്ഷതയതിൽ വനം വന്യജ്രീനതി വകുപെ് മന്ത്രതി ശ്്രീ. 
എ. ന്ക. േേ്രീന്ദൻ ഉദ്�വാടനം ന്ചയ്തു.

എറണവാകുളം ജതില്യതിൽ അകേമവാലതി ഫതിസവാറ്തിൽ വച്ചു 
26/07/2022 ന് നടന്ന പരതിപവാടതി അകേമവാലതി ഹ്വാക്് പഞ്വായ
ത്് പ്രസതിഡറെ് ശ്്രീമതതി. ഹമരതി ഹദവസ്യക്ട്തിയുന്ട അദ്്യക്ഷത

യതിൽ എറണവാകുളം ജതില്വാ പഞ്വായത്് പ്രസതിഡറെ് ശ്്രീ. 
ഉല്വാസ് ഹതവാമസ്് ഉദ്�വാടനം ന്ചയ്തു.
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ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമമായ ജലസേചനം - പ്ലമ്പർ മാർക്കം 
ടെക്നീഷ്യൻമാർക്കമുള്ള പരിശീലനം - സകാഴിസകാെ് 

ഡിമാന്റ് സേഡ് മാസനജ്ടമന്റ് - സൈദ്യയുത ൈിതരണ കമ്പനിക
ളിടല ഉസദ്യാഗസ്ഥർകായ്കള്ള ശിൽപ്പശാല

ഊർജ്ജേംരക്ഷണത്ിൽ കർഷകർകായ്കള്ള സ�ാധൈൽക
രണ പരിപാെി - കൃഷി ൈിജ്ാന സകന്ദ്ം, തിര്കൈനന്തപുരം

സകരള സ്റേറ്് എനർജി കൺേർസൈഷൻ അൈാർഡ്േ് 
ടേൻേിസറ്സേഷൻ സന്പാന്ഗാം. യഥാന്കമം എറണാകുളം, 
സകാഴിസകാെ്, തിര്കൈനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ 

സകരള സ്റേറ്് എനർജി കൺേർസൈഷൻ അൈാർഡ്േ് ടേൻ
േിസറ്സേഷൻ സന്പാന്ഗാം. യഥാന്കമം തിര്കൈനന്തപുരം, 
സകാഴിസകാെ്, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ 03

എറണവാകുളം മുനതിസതിപെൽ ടൗൺ�വാളതിൽ ന്വച്ച് 27/07/2022 
നടന്ന പരതിപവാടതി എറണവാകുളം നതിഹയവാജകമണ്ഡലം എം.എൽ.എ 
ശ്്രീ. ടതി. ന്ജ. വതിഹനവാദതിന്റെ അദ്്യക്ഷതയതിൽ ന്കവാച്ചതി ഹകവാർപെഹറ
ഷൻ ഹമയർ  അഡ്. എം. അനതിൽകുമവാർ ഉദ്�വാടനം ന്ചയ്തു.

തൃശ്ശൂർ ടൗൺ�വാളതിൽ ന്വച്ച് 27/07/2022 നടന്ന പരതിപവാടതി 
തൃശ്ശൂർ ജതില്വാപഞ്വായത്് പ്രസതിഡറെ് പതി. ന്ക. ഹഡവതിസ് 

മവാസ്ററുന്ട അദ്്യക്ഷതയതിൽ തൃശ്ശൂർ നതിഹയവാജകമണ്ഡലം 
എം.എൽ.എ ശ്്രീ. പതി. ബവാലചന്ദൻ ഉദ്�വാടനം ന്ചയ്തു.

ആതതിരപെള്ളതിയതിൽ ന്വച്ച് 29/07/2022 നടന്ന പരതിപവാടതി 
ആതതിരപെള്ളതി പഞ്വായത്് പ്രസതിഡറെ് ശ്്രീ. ന്ക.ന്ക. റതിഹജഷതി
ന്റെ അദ്്യക്ഷതയതിൽ ചവാലക്ടതി നതിഹയവാജകമണ്ഡലം എം.
എൽ.എ ശ്്രീ. സന്രീഷ് കുമവാർ ഹജവാസഫ് ഉദ്�വാടനം ന്ചയ്തു.

എനർജതി മവാഹനജ്ന്മറെ് ന്സറെറതിൽ 
പ്രവർത്തിക്ന്ന എനർജതി എഫതിന്ഷറെ് 
ബതിൽഡതിംഗ് (ഇ.ഇ.ബതി) ന്സല്തിന്റെ  
പ്രവർത്നങ്ങളന്ട ഭവാഗമവായതി 
"എനർജതി കൺഹസർവഷൻ  
ബതിൽഡതിംഗ് ഹകവാഡ് റൂൾസ്,  ഇഹക്വാ 
നതിവവാസ് സം�തിത" എന്ന്രീ വതിഷയങ്ങ
ളതിൽ ഹബവാധവൽക്രണ പരതിപവാടതി 
ജൂലല 16 ന് തതിരുവനന്തപുരത്് വച്ചും 
ജൂലല 30 ന് തൃശ്ശൂർ വച്ചും സം�ടതിപെതി
ച്ചു. പരതിപവാടതികളതിൽ ഇ.സതി.ബതി.സതി  
മവാസ്റർ ലട്നർമവാരവായ ശ്്രീ. ജ്രീവൻ 
ഹമവാ�നും ശ്്രീ. ഗൗരവ് ഹഷവാന്റയും 
ക്വാസ്സുകൾ ലകകവാര്യം ന്ചയ് തു. രണ്് 
പരതിപവാടതികളതിലമവായതി ആന്ക 83  ഹപർ 
പന്കേടുത്തു .

ഹകരളത്തിൽ ന്ചറുകതിട ജലലവദയുത 
പദ്തതികൾ നടപെതിലവാക്ന്നതതിനവായതി 
സംരഭകന്ര ക്ഷണതിച്ചുന്കവാണ്ടുള്ള ന്ടറെറതി
ന്റെ അവസവാന ത്രീയതതി 2022 സപ്റ്ംബർ 
9 ഹലക്് ന്രീട്തിവച്ചു. ബതിൽഡ് ഓൺ ഓപെഹറ
റ്് ആറെ് ട്വാൻസ്ഫർ (BOOT) അടതിസ്വാ
നത്തിൽ ന്ചറുകതിട ജലലവദയുത പദ്തതി
കൾ സ്വാപതിക്ന്നതതിനവായുള്ള അഹപക്ഷ 
സമർപെതിക്ന്നതതിനവായവാണ് സംരഭകന്ര 
ക്ഷണതിച്ചതിട്ടുള്ളത്. 

കുടുതൽ വതിവരങ്ങൾക്്: www.
keralaenergy.gov.in-Tenders. ഹഫവാൺ: 
9400068321.

എനർജതി കൺഹസർവഷൻ  ബതിൽഡതിംഗ്  
ഹകവാഡ് പ്രകവാരം ന്കട്തിടങ്ങൾ രൂപകൽ
പെന ന്ചയ്യുന്നത് സംബന്തിച്ച്  തഹദേേ 
സ്യംഭരണ വകുപെതിന്ല തതിരന്ഞ്ഞടുത് 
ഉഹദ്യവാഗസ്ർക്വായതി ത്രീവ്രപരതിേ്രീലന 
പരതിപവാടതി സം�ടതിപെതിച്ചു. 

ജൂലല  20,21,22  ത്രീയതതികളതിൽ തതിരുവന
ന്തപുരം സ്രവാജ് ഭവനതിൽ വച്ചവാണ്  
പരതിേ്രീലനം സം�ടതിപെതിച്ചത്. പരതിേ്രീലനം 
ലഭതിച്ച ഉഹദ്യവാഗസ്ർക്് ഹവണ് സവാഹകേ
തതിക സ�വായങ്ങളം നതിർഹദേേങ്ങളം 
ഇ.ഇ.ബതി ന്സൽ മുഹ�ന തുടർന്ം 
നൽകുന്നതവാണ്. ഭവാവതിയതിൽ ബന്ന്പെട് 
വകുപ്പുകളതിന്ല മറ്് ഉഹദ്യവാഗസ്ർക്ം  
ഇഹത ര്രീതതിയതിൽ പരതിേ്രീലനം നൽകുവവാൻ 
ഇ.എം.സതി ത്രീരുമവാനതിച്ചതിട്ടുണ്്.
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തിരുവനന്തപുരം ഇനിസ്റിട്യൂട്ട് ഔഫട് എഞ്ിനീകേഴട്സട് ഹാളിൽ വച്ചു നട്ന്ന 
‘ഉജ്ജ്വല ഭാരതം, ഉജ്ജ്വല ഭാവി, പവർ @ 2047’ ഗ്ാന്ട് ഫിനാലല

‘ഉജ്ജ്വല ഭാരതം, ഉജ്ജ്വല ഭാവി, പവർ @ 2047’ ഗ്ാന്ട് 
ഫിനാലല വീഡികോ ക�ാൺഫറൻസിൽ വവദ്യുതിവകുപ്ട് 
മന്തി ശ്ീ. ല� കൃഷ്ണൻകുട്ി പാലക്ാട്ട് �ളക്ടകററ്ിൽ നിന്ം 

പലകെടുത്തു

ക�ാഴികക്ാട്ട് വവദ്യുതഭവനം ലവള്ളേിലിൽ വച്ചു നട്ന്ന 
‘ഉജ്ജ്വല ഭാരതം, ഉജ്ജ്വല ഭാവി, പവർ @ 2047’ ഗ്ാന്ട് 

ഫിനാലല

'DÖze `mcXw, DÖze `mhn, ]hÀ @ 2047'
{][m\a{´n cmPys¯ A`nkwt_m[\ sN-bvXp

‘ഉജ്്ല ഭവാരതം, ഉജ്്ല ഭവാവതി, പവർ @ 
2047’ ആഹ�വാഷവവാരത്തിന്റെ സമവാപന 
ദതിവസമവായ 2022 ജൂലല 30 ന് നടന്ന 
ഗ്വാറെ് ഫതിനവാന്ലയതിൽ പ്രധവാനമന്ത്രതി ശ്്രീ. 
നഹരന്ദ ഹമവാദതി വ്രീഡതിഹയവാ ഹകവാൺഫറൻസതി
ലൂന്ട രവാജ്യന്ത് അഭതിസംഹബവാധന 
ന്ചയ്തു.

ഹകരളത്തിൽ 5 ജതില്കളതിൽ വ്രീഡതിഹയവാ 
ഹകവാൺഫറൻസ് സംവതിധവാനം ഒരുക്തി. 
ഇതതിൽ തതിരുവനന്തപുരം, പവാലക്വാട്, 
ഹകവാഴതിഹക്വാട് ജതില്കളതിൽ വച്ചു നടന്ന 
വ്രീഡതിഹയവാ ഹകവാൺഫറൺസ് എനർജതി 
മവാഹനജ്ന്മറെ് ന്സറെറതിന്റെ ഹനതൃത്ത്തിലവാ
ണ് സം�ടതിപെതിച്ചത്. 

വ്രീഡതിഹയവാ ഹകവാൺഫറൻസതിൽ ലവദയുതതിവ
കുപെ് മന്ത്രതി ശ്്രീ. ന്ക. കൃഷ്ണൻകുട്തി പവാലക്വാട് 
കളക്ടഹററ്തിൽ നതിന്ം, ഗതവാഗതവകുപ്പുമന്ത്രതി 
ശ്്രീ ആറെണതി രവാജു തതിരുവനന്തപുരം 
ഇൻസ്റതിടയൂട്് ഓഫ് എഞ്തിന്രീഹയഴ്സ് �വാളതിൽ
നതിന്ം പന്കേടുത്തു. 
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