
നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ കേന്ദ്രീേ
രിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത തകദേശ സ്വയംഭ
രണ സ്ാപനങ്ങളുഞ്െ ഊർജ്ജോ
ര്യക്ഷമത വർദ്ിപ്ിക്കുന്ന 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂട്ിയിണക്ിയ 
'ഊർജ്ജയാൻ' പദ്തി 
പുകരാഗമിക്കുന്നു. 

'ഊർജ്ജയാൻ' പദ്തിയുഞ്െ 
ഭാഗമായി ഇരിഞൊലക്കുെ 
നികയാജേ മണ്ഡലത്തിഞ്ല  
മൂരിയാെച് പഞ്ായത്തച് ഓഫിസച് 
ഊർജ്ജോര്യക്ഷമമാക്കുന്ന 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്ിമഘട്ത്തി
ലാണച്. മൂരിയാെച് ഗ്ാമപഞ്ായത്തച് 
ഓഫിസിൽ ഊർജ്ജോര്യക്ഷമമല്ാ
ത്ത ഉപേരണങ്ങൾ മാറ്ി ഊർജ്ജ 
ോര്യക്ഷമമമായ 23 എൽ.ഇ.ഡി 
െയൂബച് ലലറ്റുേളും, 26 സ്രീലിംഗച് 
ഫാനുേളും, 9 എൽ.ഇ.ഡി ബൾബുേ
ളും സ്ാപിക്കും.  

തൃശ്ശൂർ ജില്യിഞ്ല 10 നികയാജേ 
മണ്ഡലങ്ങളിലം തിരുവനന്പുരം 

എനർജി മാകനജച്ഞ്മന്ച് ഞ്സന്റിഞ്ന് 
പദ്തിേളും ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ 
കബാധവൽക്രണവം ഞ്പാതുജനങ്ങ
ളിഞ്ലത്തിക്ാനായുള്ള ഇ.എം.സി 
റികസാഴച്സച് കപഴച്സൺ ശിൽപ്ശാല  
സംഘെിപ്ിച്ചു. ഏപ്രിൽ മാസം 28,29 
ത്രീയതിേളിൽ ഇ.എം.സി ആഡികറ്ാറി
യത്തിൽ വച്ച് പരിപാെി സംഘെിപ്ിച്ചു. 

രണ്ച് ദിവസഞ്ത്ത േ്യാമ്ായി സംഘെി
പ്ിച് പരിപാെിയിൽ കേരളത്തിഞ്ന് 
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വിവിധ ഇെങ്ങളിൽ നിന്നുമായി 140ൽ 
ആധിേം ആളുേൾ പഞ്കെടുത്തു. 

ഇ.എം.സി ഡയറക്ടർ കഡാ. ആർ 
ഹരികുമാറിഞ്ന് ആമുഖ 
പ്രസംഗകത്താഞ്െ ആരംഭിച് പരിപാെി
യിൽ ഇ.എം.സി രജിസച്്ാർ ശ്്രീ. ബി. 
വി. സുഭാഷച് ബാബു സ്വാഗതം ആശം
സിച്ചു. രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി ഊർജ്ജ 
സംരക്ഷണത്തിഞ്ന് 
പ്രാധാന്യഞ്ത്തക്കുറിച്ചും ഊർജ്ജ 

സംരക്ഷണ മാർഗ്ഗങ്ങഞ്ളക്കുറിച്ചും ഇ.
എം.സിയുഞ്െ പദ്തിേഞ്ളക്കുറിച്ചും 
ഇ.എം.സിയിഞ്ല വിവിധ ഉകദ്യാഗ
സ്ർ ക്ാസ്സുേൾ നയിച്ചു.

പരിപാെിയുഞ്െ രണ്ാം ദിവസം പ്രശസ്ത 
മജ്രീഷ്യൻ കഗാപിനാഥച് മുതുോെച് 
അംഗങ്ങളുമായി സംവദിച്ചു.  ഇ.
എം.സി കജായിന്ച് ഡയറക്ടർ ശ്്രീ. 
ദികനശച്കുമാർ എ. എൻ പരിപാെിക്ച് 
നന്ി പ്രോശിപ്ിച്ചു.

ജില്യിഞ്ല കനമം, േഴക്കൂട്ം എന്ന്രീ 
നികയാജേമണ്ഡലങ്ങളിലമാണച് 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുകരാഗമിക്കുന്നതച്. 
പദ്തിയുഞ്െ ഭാഗമായി കനമം 
നികയാജേ മണ്ഡലത്തിഞ്ല ഗവ: യു.

പി.എസ്ച് ഞ്ോഞ്ിറവിളയിൽ 
നിലവിൽ ഊർജ്ജോര്യക്ഷമമല്ാ
ത്ത ഉപേരണങ്ങൾ മാറ്ി ഊർ
ജ്ജോര്യക്ഷമമായ ഉപേരണ
ങ്ങൾ സ്ാപിച്ിട്ടുണ്ച്.



India hosted Clean Energy Ministerial 
Senior Officials meeting

New Surface Coating to Improve 
Power Plant Efficiency

India hosted the Clean Energy 
Ministerial (CEM) senior officials 
meetings starting from 2022 
April 6 to 8. The meeting is being 
organised to review the work of 
various workstreams in Clean 
Energy Policies. The Clean 
Energy Ministerial (CEM) is a 
high-level global forum of 29 
member countries to promote 
policies and programmes that 
advance clean energy 
technology.

In the event, the Government of 
India and the United Kingdom 
lead the plenary dialogue on the 
future of Energy Transition. 
International Energy Agency, 
International Renewable Energy 
Agency and UN High-Level 
Action Champions presented the 
emerging findings of the State of 
Sectoral Transitions (SoST) draft 
report, summarising chosen 
methodologies and the overall 
trajectory of their work

The opening session dealt with 
the “Transition Agenda” with 
welcome remarks by Additional 

The company Mesophase is 
developing a more efficient 
power plant steam condenser 
that leverages a surface coating 
developed in the lab of Dr. Evelyn 
Wang, (Ford Professor of 
Engineering and Head of the 
Department of Mechanical 
Engineering). Such condensers, 
which convert steam into water, 
sit at the heart of the energy 
extraction process in most of the 
world’s power plants. This 
technology bagged the 2022 
Water Innovation Prize. 

Secretary, Union Ministry of 
Power, followed by a keynote 
address by the Secretary, Union 
Ministry of Environment, Forest 
and Climate Change. This was 
followed by discussions on 
topics such as Clean Power, 
Green Steel and Hydrogen.

The second session was 
dedicated to "Scaling-Up Clean 
Energy Innovation and Actions 
– Investment Opportunities". 
This commenced with opening 
remarks by the session chair, 

Additional Secretary, NITI Aayog. 
The key speakers for this 
session were: Director General, 
International Solar Alliance; 
Additional Secretary & Financial 
Adviser, Ministry of Power; 
Advisor, Ministry of Finance; 
Managing Director and CEO, 
Invest India; Chairman, IREDA; 
Chairman and Managing 
Director, Power Finance 
Corporation and Chairman and 
Managing Director, Rural 
Electrification Corporation.

Based on lab tests, the 
company predicts it can 
increase power plant output by 
up to 7 percent using existing 
infrastructure. Because steam 
condensers are used around 
the world, this advance could 
help increase global electricity 
production by 500 terawatt-
hours per year, which is 
equivalent to the electricity 
supply for about 1 billion 
people.

For more:
http://surl.li/bxkwg
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സർക്ാർ ആശുപത്ിേളിഞ്ല 
ഊർജ്ജ ോര്യക്ഷമത വർധിപ്ി
ക്കുന്നതിഞ്ന് ഭാഗമായി എനർജി 
മാകനജച്ഞ്മന്ച് ഞ്സന്ർ നെപ്ിലാ
ക്ിവരുന്ന ലൈതന്യം പദ്തി 
പാലക്ാഞ്ട് സ്ത്രീേളുകെയും 
കുട്ിേളുകെയും ആശുപത്ിയിൽ 
പൂർത്തിയാക്ി. ഊർജ്ജോര്യക്ഷ
മത കുറഞെതും ോലപ്ഴക്ം 
ഞ്ൈന്നതുമായ ലവദയുത ഉപേര
ണങ്ങൾ മാറ്ി ഊർജ്ജ ോര്യക്ഷ
മമായ ഉപേരണങ്ങൾ സ്ാപി
ക്കുന്നതിനാണച് പദ്തി 
ലക്ഷ്യമിടുന്നതച്. 

പദ്തി നെപ്ിലാക്ിയതിലൂഞ്െ 
പ്രതിവർഷം 84,000 യൂണിറ്ച് 
ലവദയുതി ലാഭം പ്രത്രീക്ഷിക്കുന്നു. 

ക്്രീൻ എനർജി ഇന്ർനാഷണൽ 
ഇൻകുകബഷൻ ഞ്സന്റിഞ്ന് 
കേരളത്തിഞ്ല ഞ്െേച്നിക്ൽ 
എംപവർഞ്മന്ച് േമ്ിറ്ിയുഞ്െ 
ആദ്യ കയാഗം സംഘെിപ്ിച്ചു. 2022 
ഏപ്രിൽ 22 നച് കേരള ഞ്ഡവല
പച് ഞ്മന്ച് ആൻഡച് ഇന്നകവഷൻ 
സച്്ാറ്ജിേച് േൗൺസിലിഞ്ന് 
(ഞ്േ-ഡിസച് േച് ) ഓഫ്രീസിൽ വച്ച് 
കയാഗം സംഘെിപ്ിച്ചു. 

¢o³ F\ÀPn C³Ipt_j³ skâdnsâ
BZy tbmKw kwLSn¸n-¨p
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DuÀÖ Imcy£aXbn-te¡v
ഇതിഞ്ന് ഭാഗമായി ഊർജ്ജ 
ോര്യക്ഷമത കുറഞെ െയൂബച് 
ലലറ്റുേൾക്കും സി.എഫച്.
എല്ലുേൾക്കും പേരം ഊർജ്ജ 
ോര്യക്ഷമമായ 312 എൽ.ഇ.ഡി 
ട്രൂബുേൾ, 24 എൽ.ഇ.ഡി 
ബൾബുേൾ, 13 എൽ.ഇ.ഡി 
ഞ്തരുവവിളക്കുേൾ എന്നിവ 
സ്ാപിച്ചു. 

ഇകതാഞ്ൊപ്ം ോലപ്ഴക്ം 
ഞ്ൈന്നതും ഊർജ്ജ ോര്യക്ഷമമ
ല്ാത്തതുമായ 47 സ്രീലിംഗച് 
ഫാനുേൾ മാറ്ി ബയൂകറാ ഓഫച് 
എനർജി എഫിഷ്യൻസിയുഞ്െ 
സ്റാർ കററ്ിംഗുള്ള ഫാനുേൾ 
സ്ാപിച്ചു.

കയാഗത്തിൽ േമ്ിറ്ി അംഗങ്ങ
ളായ  കഡാ. പി.വി ഉണ്ികൃഷ്ണൻ 
(ഞ്മമ്ർ ഞ്സക്രട്റി, ഞ്േ-
ഡിസച് േച് ), ശ്്രീ. നകരന്ദനാഥച് 
കവലരി ഐഎഫച്എസച് (ൈ്രീഫച് 
എേച് സിേയൂട്്രീവച് ഓഫ്രീസർ, 
അഞ്നർട്ച് ), ശ്്രീ. അനിൽ കുമാർ 
വി.സി (ൈ്രീഫച് ഇലക്ക്ടിക്ൽ ഇൻ
ഞ്പെക്ടർ, കേരള സർക്ാർ),  ശ്്രീ. 
രാജച്കുമാർ എസച് (ഡയറക്ടർ 

(ഡിസച്്ിബയൂഷൻ & ഐെി), കേരള 
കസ്ററ്ച് ഇലക്ക്ടിസിറ്ി കബാർഡച് 
ലിമിറ്ഡച് ), കഡാ. ജി. ഗകണഷച് ദാസച് 
(ൈ്രീഫച് എക്ിേയൂട്്രീവച് ഓഫ്രീസർ, ക്്രീൻ 
എനർജി ഇന്ർനാഷണൽ ഇൻകു
കബഷൻ ഞ്സന്ർ (CEIIC)), കഡാ. 
ആർ. ഹരികുമാർ (ഡയറക്ടർ, 
ഇ.എം.സി), ശ്്രീ. കജക്ബച് 
പൗകലാസച് (ഡയറക്ടർ കസാഷ്യൽ 
ആൽഫ) എന്നിവർ പഞ്കെടുത്തു.
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കുട്ടനാട്ടടിൽ കൃഷടി ആവശ്യത്ടിനായടി പാടശശഖര
ങ്ങളടിലെ ലവള്ളം പമ്പുലെയ്ത് കളയുവാൻ 
ഉപശയാഗടിക്കുന്ന ‘ലപട്ടടിയുളം പറയ്ക്കുളം’ പകരളം 
ഉപശയാഗടിക്ാവുന്ന ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമമായ 
ലവർട്ടടിക്ൽ ആക്ടിസ് ടർബയടിൻ പമ്പുകൾക്ാ
യടി ലടണ്ടർ ക്ഷണടിച്ചു.

2020 ഞ്മയച് 16 ആണച് ഞ്െണ്ർ സമർപ്ികക്ണ് 
അവസാന ത്രീയതി. കുട്നാെച് പ്രകദശഞ്ത്ത 
തിരഞ്ഞെടുത്ത 3 പാെകശഘരങ്ങളിലാണച് ഈ 
പമ്പുേൾ സ്ാപിക്കുന്നതച്. ‘ഞ്പട്ിയും പറയ്കം 
പേരമായി’ ഊർജ്ജ ോര്യക്ഷമമായ പമ്ച് 
സ്ാപിക്കുന്നതച് വഴി 30% ൽ അധിേം ഊർജ്ജ
ലാഭം പ്രത്രീക്ഷിക്കുന്നു.

ഊർജ്ജകാര്യക്ഷമമമായ 1000 സീെടിളംഗ് 
ഫാനുകൾ വാങ്ങുന്നതടിനായടി ലടന്റർ ക്ഷണടിച്ചു.

2020 ഞ്മയച് 19 ആണച് ഞ്െണ്ർ സമർപ്ികക്ണ് 
അവസാന ത്രീയതി. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ച് എനർജി മാകനജച്ഞ്മന്ച് 
ഞ്സന്ർ ഞ്വബച്ലസറ്ച്, കേരള സർക്ാർ 
ഇ-ഞ്െണ്ർ ഞ്വബച്ലസറ്ച് എന്നിവ സന്ർശിക്കുേ.കുട്ടനാട്ടടിൽ പരമ്പരാഗതമായടി കൃഷടി ആവശ്യത്ടിനായടി 

ഉപശയാഗടിക്കുന്ന ലപട്ടടിയുളം പറയുളം

നവഭാവന ൊരടിറ്റബടിൾ ട്രസ്റടിലന്റ ബടി ഹൃദയകു
മാരടി സ്ാരക പുരസ്കാരത്ടിന്  എനർജടി 
മാശനജ്ലമന്റ് ലസന്റർ ലെശരേറടിയൻ 
ശ്ീമതടി. ഇ.എസ്. യമുന അർഹയായടി. 

പുരസ്കാരളം  ശ�ാ. ശജാർജ്ജ് ഓണക്കൂറടിൽ  
നടിന്ളം സ്ീകരടിച്ചു.

22þ-maXv \mjWÂ kÀ«n^nt¡j³ FI-vkmant\j³ 
t^mÀ F\ÀPn amt\tPgvkv Bâ v HmUntägvkv 2022 

Pqsse 22, 23 XobXn-IfnÂ
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