
ഗവേഷകർക്കും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും 
ഹരിവ�്റാർജ്ജ രകുംഗവതേയകും ഊർജ്ജ
ക്റാര്യക്ഷമ�്റാ രകുംഗവതേയകും 
അേരുടെ ആശയങ്ങൾ 
പ്്റാേർതേികമ്റാക്േ്റാനുള്ള സ്റാമ്പ
തേിക സ്റാവകേ�ിക സഹ്റായങ്ങൾ 
നൽകുന്ന ക്ലീൻ ടെക്ക് ചലഞ്ക് 
ആരകുംഭിച്ചു. 2022 ജുലല 22 നക്  ക്ലീൻ 
എനർജി ഇവന്ന്റാവേഷൻ ആന്ക് 
ബിസിനസക് ഇൻകുവബഷൻ ടസന്
റിടന് (സലീടബകക് ) ഉദക്ഘ്റാെനകും 
ടചയക്തുടക്റാണ്ക് ലേദയു�ി േകുപ്ക്  
മന്തി ശ്ലീ. ടക. കൃഷ്ണൻകുട്ടിയ്റാണക് 
ക്ലീൻ ടെക്ക് ചലഞ്ക് പ്ഖ്യ്റാപിച്ച�ക്.

ക്ലീൻ എനർജി ഇന്ർന്റാഷണൽ 
ഇൻകുവബഷൻ ടസന്റുമ്റായി 
എനർജി മ്റാവനജക്ടമന്ക് ടസന്റുകും, 
ടക-ഡിസ്കകും വചർന്നക് 2022 ടെബ്രുേ
രി 1 നക് ഒപ്പുടേച്ച ധ്റാരണ്റാപത്രതേി
ടന് ഭ്റാഗമ്റായ്റാണക് ഈ ടസന്ർ 
സ്്റാപിക്ടപ്ട്ട�ക്. ഉദക്ഘ്റാെനച്ചെ
ങ്ങിൽ ഗ�്റാഗ�േകുപ്പു മന്തി ശ്ലീ. 
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ആന്ണി ര്റാജു അദ്്യക്ഷ� 
േഹിച്ചു. ക്റാലഘട്ടതേിന് ടേല്ലുേിളി
കൾ വനരിെ്റാൻ ഉ�കുന്ന സകുംരകുംഭ
ങ്ങടള വപ്്റാത്്റാഹിപ്ിക്ന്ന 
ഇതേരകും ടസന്റുകൾ സകുംസ്്റാന
തേിനക് ആേശ്യമ്റാടണന്നക് 
അവദേഹകും പറഞ്ഞു.

ചെങ്ങിൽ േ്യേസ്റായ, നിയമ, 
കയർ േകുപ്പു മന്തി ശ്ലീ. പി. 
ര്റാജലീേക്  മുഖ്യ പ്ഭ്റാഷണകും നെതേി. 
അക്്റാദമികക് സ്്റാപനങ്ങടളയകും  
േ്യേസ്റായങ്ങടളയകും  ഗവേഷണ
സ്്റാപനങ്ങടളയകും  എങ്ങിടന 
ബന്ിപ്ിക്്റാകും എന്ന്റാണക് സർ
ക്്റാർ ആവല്റാചിക്ന്നട�ന്നക്  
അവദേഹകും പറഞ്ഞു. ഗവേഷണ 
െലങ്ങൾ  സ്റാധ്റാരണക്്റാരനക് 
�്റാങ്ങ്റാവുന്ന�്റായിരിക്ണടമ
ന്കും, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്്റായി സർ
ക്്റാർ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്ന്ന ടേർ
ച്ചച്വൽ െണ്ക് പ്വയ്റാജനടപ്ടു 
തേണടമന്കും മന്തി പറഞ്ഞു.

ചെങ്ങിൽ സലീടബകിടന് വല്റാവഗ്റാ, 
ക്ലീൻടെക്ക് ചലഞ്ിന്റായള്ള 
ടേബക് ലസറ്ക് എന്നിേ പ്ക്റാശ
നകും ടചയക്തു.

ഉദക്ഘ്റാെനച്ചെങ്ങിനക് ഊർജ്ജ  
േകുപ്പു പ്ിൻസിപ്ൽ ടസക്രട്ടറി 
ശ്ലീ. ര്റാവജഷക് കുമ്റാർ സിൻഹ 
ഐ.എ. എസക് സച്വ്റാഗ�കും പറഞ്ഞു. 
െ്റാറ്്റാ പേർ കമ്പനി സി. ഇ. ഒ 
വഡ്റാ. പ്േലീർ സിൻഹ,  ടക-
ഡിസ്ക് ടമമ്പർ ടസക്രട്ടറി വഡ്റാ. 
പി.േി. ഉണ്ിക്കൃഷ്ണൻ, വസ്റാഷ്യൽ 
ആൽെ സി.ഇ.ഒ ശ്ലീ. മവന്റാജക്കു
മ്റാർ, ചലീെക് ഇലക്ട്ിക്ൽ ഇൻടപെ
ട്ർ ശ്ലീ. േി. സി. അനിൽകുമ്റാർ, 
കക്ളലീൻ എനർജി ഇന്ർന്റാഷണൽ 
ഇൻകുവബഷൻ ടസന്ർ സി.ഇ.ഒ 
വഡ്റാ. ജി. ഗവണഷക് ദ്റാസക് എന്നി
േർ ചെങ്ങിൽ സന്നിഹി�ര്റായി. 
ചെങ്ങിനക് ഇ.എകും.സി. ഡയറട്ർ 
വഡ്റാ. ആർ. ഹരികുമ്റാർ നന്ി 
പറഞ്ഞു.
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ഊർജ്ജ ഉപവയ്റാഗകും േളടര കുടു�ല്റായ 
േ്യേസ്റായങ്ങവളയകും ടകട്ടിെങ്ങവളയകും 
ബയൂവറ്റാ ഓെക് എനർജി എെിഷ്യൻസി 
നിയക്ത ഉപവഭ്റാക്ത്റാക്ള്റായി 
(Designated Consumers) പട്ടികടപ്ടു
തേിയിട്ടുണ്ക്. വകരളതേിൽ 
പ്േതേിക്ന്ന നിയക്ത ഉപവഭ്റാക്ത്റാ
ക്ളുടെ വയ്റാഗകും 2022 ജുൺ 29 നക് 
എനർജി മ്റാവനജക്ടമന്ക് ടസന്റിൽ 
േച്ചക് സകുംഘെിപ്ിച്ചു. ഇ.എകും.സി. ഡയറ
ട്ർ വഡ്റാ. ആർ. ഹരികുമ്റാറിടന് 
ആമുഖ പ്ഭ്റാഷണവതേ്റാടെയ്റാണക് 
വയ്റാഗകും ആരകുംഭിച്ച�ക്.

വകരളതേിടല 11  നിയക്ത ഉപവഭ്റാ
ക്ത്റാക്ളിൽ നിന്കും 14 പ്�ിനിധികൾ 
വയ്റാഗതേിൽ പടകേടുത്തു. 
പ്�ിനിധികൾ അേരേരുടെ സ്്റാപന
ങ്ങളിൽ ഊർജ്ജക്റാര്യക്ഷമ�യ്ക്റായി 
നെതേിയ പ്േർതേനങ്ങടളയകും 
വനരിടുന്ന ടേല്ലുേിളികടളയകും സകുംബ
ന്ിച്ചക് അേ�രണകും നെത്തുകയകും 
വയ്റാഗതേിൽ അ�ക് േിശദമ്റായി ചർച്ച 
ടചയ്യുകയമുണ്്റായി.

ബയൂവറ്റാ ഓെക് എനർജി എെിഷ്യൻസി
യടെ ടസകക്റ്ർ എകക്ടപർട്ടുകള്റായ 

എനർജി മ്റാവനജക്ടമന്ക് 
ടസന്റിടന് പദ്�ികളുകും 
ഊർജ്ജ സകുംരക്ഷണകും സകുംബ
ന്ിച്ച വബ്റാധേൽക്രണവുകും 
ടപ്റാതുജനങ്ങളിവലക്ക് എതേി
ക്്റാന്റായള്ള ഇ.എകും.സി യടെ 
റിവസ്റാഴക്സക് വപഴക്സൺമ്റാരു
ടെ രണ്്റാകും ബ്റാച്ചക് പരിശിലനകും 
2022 ജൂൺ 22,23 �ലീയ�ികളി
ല്റായി സകുംഘെിപ്ിച്ചു.

ശ്ലീ. നേലീൻ കുമ്റാർ, ശ്ലീ. ഹിമ്റാൻഷു 
ചൗധരി എന്നിേർ ടപർവെ്റാകും അച്ചലീേക് 
വരേഡക് (PAT) സകുംബന്ിച്ച വദശലീയ 
�ലതേിലുള്ള �ൽസ്ി�ി േിശദലീകരിച്ചു. 
ടമ്റാണിറ്റികുംഗക് ആന്ക് ടേരിെിവക്ഷൻ 
ഓഡിറ്ിടന കുറിച്ചക് FICCI യടെ വനതൃ�ച്വ
തേിലുള്ള PAT ടസൽ  െലീകും മ്റാവനജർ 
വഡ്റാ. പി. ധർമ്മലികുംഗവുകും വകരളതേി
ടല PAT �ൽസ്ി�ി സകുംബന്ിച്ചക്   ഇ.
എകും.സി. യടെ ഊർജ്ജക്റാര്യക്ഷമ�്റാ 

േിഭ്റാഗകും മുൻ �ലേൻ, ശ്ലീ. എ.എകും. 
ന്റാര്റായണനുകും ക്്റാസുകൾ നയിച്ചു.

സമ്റാപനവയ്റാഗതേിൽ  ഇ.എകും.സി. 
രജിസക്രേ്റാർ ശ്ലീ. സുഭ്റാഷക് ബ്റാബു 
ബി.േി വകരള വസ്ററ്ക് എനർജി 
കൺസർവേഷൻ െണ്ക് സകുംബന്ി
ച്ചക് അേ�രണകും നെതേി. വയ്റാഗതേി
നക് ഊർജ്ജ ക്റാര്യക്ഷമ�്റാ േിഭ്റാഗകും 
�ലേൻ ശ്ലീ. വജ്റാൺസൺ 
ഡ്റാനിയൽ നന്ിയകും പറഞ്ഞു.

രണ്ക് ദിേസടതേ ക്യ്റാമ്പ്റായി 
സകുംഘെിപ്ിച്ച പരിപ്റാെിയിൽ 
വകരളതേിടന് േിേിധ ഭ്റാഗങ്ങളിൽ 
നിന്ന്റായി 100ൽ അധികകും 
ആളുകൾ പടകേടുത്തു.  ഇ.എകും.സി 
ഊർജ്ജ ക്റാര്യക്ഷമ�്റാ േിഭ്റാഗകും 
�ലേൻ, ശ്ലീ. വജ്റാൺസൺ 
ഡ്റാനിയലിടന് ആമുഖ പ്സകുംഗ
വതേ്റാടെയ്റാണക് പരിപ്റാെി ആരകുംഭി
ച്ച�ക്. പരിപ്റാെിയടെ രണ്്റാകും ദിേസകും 
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എനർജി കൺസർവേഷൺ ബിൽഡിംഗ് വകോഡ് സംബ
ന്ിച്ച വബോധേൽക്കരണ പരിപോടി - തിരുേനന്തപുരം

എനർജി മോവനജർ/ ഓഡിറ്റർ പരീക്ഷക്കുള്ള 
പരിശീലനം

എനർജി കൺസർവേഷൺ ബിൽഡിംഗ് വകോഡ് - തവദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ോപനങ്ങളിലല ഉവ്യോഗസ്ർക്കോയി പരിശിലനം

എനർജി കൺസർവേഷൺ ബിൽഡിംഗ് വകോഡ് 
സംബന്ിച്ച വബോധേൽക്കരണ പരിപോടി - തൃശ്ുർ

ഇ.എകും.സി ഡയറട്ർ വഡ്റാ. ആർ 
ഹരികുമ്റാർ റിവസ്റാഴക്സക് വപഴക്സൺ
മ്റാടര അഭിസകുംവബ്റാധന ടചയ്ക് 
സകുംസ്റാരിച്ചു.

ഊർജ്ജ സകുംരക്ഷണതേിടന് 
പ്്റാധ്റാന്യടതേക്റിച്ചുകും ഊർജ്ജ 
സകുംരക്ഷണ മ്റാർഗ്ഗങ്ങടളക്റിച്ചുകും 
ഇ.എകും.സിയടെ േിേിധ പദ്�ിക
ടളക്റിച്ചുകും ഇ.എകും.സിയിടല േിേിധ 
ഉവദ്യ്റാഗസ്ർ ക്്റാസുകൾ നയിച്ചു.
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വെ്റാസിൽ അധിഷ്ി�മ്റായ 
പരമ്പര്റാഗ� ഊർജ്ജ 
ഉല്്റാദന രലീ�ികളിൽ നിന്കും 
ക്റാർബൺ ബഹിർഗമനകും 
കുറഞ്ഞ ഹരിവ�്റാർജ്ജ 
ഉദക്പ്റാദനതേിവലക്ള്ള 
ലക്ഷ്യതേിവലക്ക് വകരളതേിനക് 
എങ്ങടന പരിേർതേനടപ്
െ്റാകും എന്ന�ക് സകുംബന്ിച്ച 
രണ്ടു ദിേസടതേ ശിൽപ്
ശ്റാല 2022 ജൂൺ 15, 16 
എനർജി മ്റാവനജക് ടമന്ക് 
ടസന്റിൽ േച്ചക് സകുംഘെിപ്ിച്ചു. 
ശിൽപ്ശ്റാല എനർജി 
മ്റാവനജക് ടമന്ക് ടസന്റിടന് 
ലേസക് ടചയർമ്റാൻ വഡ്റാ. 
ആർ.േി.ജി വമവന്റാൻ ഉദക്ഘ്റാെ
നകും ടചയക്തു.

എനർജി കൺസർവേഷൻ 
ബിൽഡികുംഗക് വക്റാഡുമ്റായി 
(ഇ.സി.ബി.സി) ബന്ടപ്ട്ട 
വഡലലറ്ക് സിമുവലഷൻ, 
ഇന്വരേറ്ഡക് ഡിലസൻ 
അവക്പ്്റാച്ചക് എന്നലീ േിഷയങ്ങ
ളിൽ 2022 ജൂൺ മ്റാസകും 
8,9,10 �ലീയ�ികളിൽ പരിശലീ
ലന പരിപ്റാെി സകുംഘെിപ്ിച്ചു.

പരിപ്റാെിയടെ ഉദക്ഘ്റാെനകും ഇ. 
എകും. സി. ഡയറട്ർ വഡ്റാ. 
ആർ. ഹരികുമ്റാർ നിർേഹിച്ചു. 
ഉദക്ഘ്റാെനവയ്റാഗതേിനക് ഇ. 

F\ÀPn I¬kÀthj³ _nÂUnwKv tImUv;
]cnioe\ ]cn]mSn kwLSn-¸n¨p

tIcf¯nse DuÀÖ]cn-hÀ¯\w;
inÂ¸ime kwLSn-¸n¨p

ക്റാല്റാേസ്്റാ മ്റാറ്കും, ഹരി
വ�്റാർജ്ജ സ്റാദ്്യ�കൾ 
എന്നലീ വമഖലകളിൽ പ്േർതേി
ക്ന്ന ഇകച്വലീവന്റാട്ക്, അസർ 
എന്നലീ ഗവേഷണ സ്്റാപനങ്ങ
ളുടെ സഹകരണവതേ്റാടെയ്റാ
ണക് പരിപ്റാെി സകുംഘെിപ്ിച്ച�ക്.

സമസ്ത വമഖലകളിവലയകും 
ഹരിവ�്റാർജ്ജതേിവലക്ള്ള 
മ്റാറ്കും എപ്ക്റാരകും സ്റാധ്യമ്റാ
ക്്റാകും എന്നതു സകുംബന്ിച്ചുകും, 
ഹരിവ�്റാർജ്ജ സ്റാധ്യ�കൾ 
സകുംബന്ിച്ചുകും, ഊർജ്ജ 
ക്റാര്യക്ഷമ� സകുംബന്ിച്ചുകും 
േിദഗക്ധർ അേ�രണങ്ങൾ 
നെതേി. ഇേ സകുംബന്ിച്ച 
തുെർചർച്ചകളുകും പരിപ്റാെിയടെ 
ഭ്റാഗമ്റായി ഉണ്്റായി.

എകും. സി. വജ്റായിന്ക് ഡയറ
ട്ർ ശ്ലീ. ദിവനശക് കുമ്റാർ 
എ. എൻ സച്വ്റാഗ�വുകും, ഇ. 
എകും. സി. രജിസക്രേ്റാർ ശ്ലീ. 
സുഭ്റാഷക് ബ്റാബു ബി.േി 
നന്ിയകും പറഞ്ഞു. 

ഇ.സി.ബി.സി മ്റാസ്റർ 
രേയിനർമ്റാര്റായ ശ്ലീമ�ി. 
മറിയകും സഖിയ, ശ്ലീ. അബു 
�ല്റാഹക് െറൂഖി എന്നിേർ 
ക്്റാസുകൾ ലകക്റാര്യകും 
ടചയക്തു. 

ഉദക്ഘ്റാെന ചെങ്ങിൽ ടക.
എസക്.ഇ. ബി.എൽ ടചയർ
മ്റാൻ ആന്ക് മ്റാവനജികുംഗക് 
ഡയറട്ർ വഡ്റാ. ബി. 
അവശ്റാകക് ഐ.എ.എസക് 
മുഖ്യപ്ഭ്റാഷണകും നെതേി 

ക്ലീൻ എനർജി ഇന്നോനേഷൻ 
ആന്റ് ബിസിനസറ് ഇൻകുനബ
ഷൻ സസന്റിസന് ന�നോന�നോ 
വേദ്യുതി േകുപ്റ്  മന്തി ശ്ലീ. 
സെ. കൃഷ്ണൻകുട്ി, �തനോ�തേകു
പ്പുമന്തി ശ്ലീ. ആന്ണി രനോജു, 
േ്യേസനോയ േകുപ്പു മന്തി ശ്ലീ. 
പി. രനോജലീേറ് എ്ിേർ നേർ്റ്  
2022 ജൂൺ 22 നറ് പ്രെനോശനം 
സേയറ്തു.

(ഓൺലലന്റായി). ഇ.എകും.
സി. ഡയറട്ർ വഡ്റാ. ആർ. 
ഹരികുമ്റാർ സച്വ്റാഗ�കും 
ആശകുംസിച്ചു. അസർ 
വപ്്റാരേ്റാകും ടഹഡക് ശ്ലീമ�ി. 
പ്ിയ പിള്ള നന്ി പറഞ്ഞു.
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2012 ടല ടചറുകിെ ജലലേദയു�ി 
നയകും പരിഷക്കരിക്ന്ന�ക് സകുംബ
ന്ിച്ചക് 3 ദിേസടതേ 
വസ്റകക്വഹ്റാൾഡർ ശിൽപ്ശ്റാല 
2022 ജൂൺ 22 മു�ൽ 24 േടരയ
ള്ള �ലീയ�ികളിൽ എനർജി മ്റാവന
ജക്ടമന്ക് ടസന്റിൽ േച്ചക് നെന്. 
ശിൽപ്ശ്റാല ലേദയു�ി േകുപ്ക് 
മന്തി ശ്ലീ. ടക. കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഓൺ
ലലന്റായി ഉദക്ഘ്റാെനകും ടചയക്തു. 
പുതുക്ിയ ടചറുകിെ നയകും കൂടു�ൽ 
നിവക്ഷപ സൗഹൃദമ്റാകണടമന്കും 
അതുേഴി കൂടു�ൽ ടചറുകിെ 
ജലലേദയു� പദ്�ികൾ നെപ്ില്റാ
ക്ണടമന്കും മന്തി ഉദക്ഘ്റാെന 
പ്സകുംഗതേിൽ പര്റാമർശിച്ചു. 

ഉദക്ഘ്റാെന വയ്റാഗതേിനക് ഊർജ്ജ 
േകുപ്പു പ്ിൻസിപ്ൽ ടസക്രട്ടറി ശ്ലീ. 
ര്റാവജഷക് കുമ്റാർ സിൻഹ ഐ. എ. 

സ്നോർട്റ് എനർജി നപ്രനോഗ്നോമിസന് ഭനോ�മനോയുള്ള 2021, 2022 േർഷങ്ങളിസ� നെരള ന്റേറ്റ് 
സ്റ്റുഡന്റ്സറ് എനർജി നെനോൺഗ്സ്റ്  േിജയിെൾ േിശിഷ്നോഥിതിെൾസ്നോപ്ം

എസക്  അദ്്യക്ഷ� േഹിച്ചു,  
ഇ. എകും. സി. ഡയറട്ർ വഡ്റാ. 
ആർ. ഹരികുമ്റാർ സച്വ്റാഗ�വുകും 
ഇ.എകും.സി. വജ്റായിന്ക് ഡയറ
ട്ർ ശ്ലീ. ദിവനശക് കുമ്റാർ എ. 
എൻ നന്ിയകും പറഞ്ഞു. 
ഉദക്ഘ്റാെന വയ്റാഗടതേ 
തുെർന്നക് ഇ. എകും. സി. 
സ്്റാപക ഡയറട്ർ ടപ്്റാെ. 
േി.ടക. ദ്റാവമ്റാദരൻ ആദ്യ 
സ്റാവകേ�ിക അേ�രണകും 
നെതേി.    

ടചറുകിെ ജലലേദയു� രകുംഗടതേ 
നേലീന സ്റാധ്യ�കൾ, സച്വക്റാര്യ 
സകുംരകുംഭങ്ങൾ, േനകും-പ്റാരിസ്തി
�ിക അനുമ�ി, സർക്്റാർ 
അനുമ�ികൾ, �വദേശ സച്വയകുംഭ
രണ സ്്റാപനങ്ങളുടെ സ്റാധ്യ�
കൾ മു�ല്റായ േിഷയങ്ങളിൽ 
ടചറുകിെ ജലലേദയു� പദ്�ി 
നയതേിൽ വേണ്ിേവന്നക്്റാവു
ന്ന പരിഷക്ക്റാരങ്ങടള കുറിച്ചക് 
അേ�രണങ്ങളുകും േിശദമ്റായ 
ചർച്ചയകും നെന്.


