
ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമമായ വൈദ്യുത 
ഉപകരണങ്ങൾ എല്ാൈിഭാഗം 
ജനങ്ങളിലം എത്ിക്കുന്നതിനുവൈണ്ട 
പദ്ധതികൾ ൈിഭാൈനം ചെയ്ത് നടപ്ാ
ക്കണചമന്നത് വൈദ്യുതി ൈകുപ്ത് മന്തി 
വൈദ്യുത ൈിതരണ കമ്പനികളിചെ 
ഉവദ്്യാഗസ്ഥർക്കായി 2022 ആഗസ്റത് 
11നത് നടത്ിയ ശിൽപ്ശാെ ഉദ്ത്ഘാട
നം ചെയത്തുചകാണ്ടത് പറഞ്ഞു. 

ഡിമാന്ത് വൈഡത് മാവനജത്ചമന്ിലൂ
ചട വൈദ്യുത ഉപവയാഗം കാര്യക്ഷമ
മാക്കുന്നതിനു വൈണ്ട മാർഗ്ഗങ്ങചള 
കുറിച്ചുള്ള അൈതരണങ്ങളം െർച്ചകള
മാണത് ശിൽപ്ശാെയിൽ ഉണ്ടായിരു
ന്നതത്. വകരള വസ്ററ്ത് ഇെക്ട്ിൈിറ്ി 
വ�ാർഡിൽ നിന്ം മറ്റു വൈദ്യുത 
ൈിതരണ കമ്പനികളിൽ നിന്മായി 
അറുപതിെധികം ഉവദ്്യാഗസ്ഥർ 
പചകെടുത്തു.

എനർജി മാവനജത്ചമന്ത് ചൈന്ർ 
ഡയറട്ർ വഡാ. ആർ. ഹരികുമാറി

ഊർജ്ജ ൈംരക്ഷണ രംഗചത് 
മികച്ച പ്രൈർത്നങ്ങൾക്കത് നൽകിൈ
രാറുള്ള വകരള വസ്ററ്ത് എനർജി 
കൺൈർവൈഷൻ അൈാർഡിചന് 
മുവന്നാടിയായുള്ള ചൈൻൈിവറ് 
വൈഷൻ ക്യാമ്പുകൾ ആരംഭിച്ചു. 
അൈാർഡത് സ്കീമിചന പറ്ിയും, മുൻ 
ൈർഷങ്ങളിചെ അൈാർഡത് വജതാ
ക്കൾ മുവന്നാട്ടുചൈച്ച മികച്ച ഊർജ്ജ 
ൈംരക്ഷണ പ്രൈർത്നങ്ങചള 
പറ്ിയുമുള്ള അൈതരണങ്ങളാണത് 
ക്യാമ്പിചന് ഭാഗമായി നടന്നതത്. 

തിരുൈനന്തപുരം, എറണാകുളം, 
വകാഴിവക്കാടത് എന്നകീ ജില്കളിൊയി 6 
പരിപാടികളാണത് ഇതിചന് ഭാഗമായി 
ൈംഘടിപ്ിച്ചതത്. 2022 ആഗസ്റത് 17 നത് 
കളമവശേരി വപ്രാഡട്ിൈിറ്ി ഹൗൈിൽ 
ൈച്ചത് നടന്ന ആദ്്യ പരിപാടി ൈ്യൈ
ൈായ ൈകുപ്ത് മന്തി ശ്കീ. പി രാജകീൈത് 
ൈകീഡിവയാ വകാൺഫറൻൈിലൂചട 
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ചന് ആമുഖ പ്രഭാഷണവത്ാചട 
ആരംഭിച്ച ൈാവകെതിക അൈതരണ
ങ്ങളിൽ വ്ാ�ൽ ഗ്കീൻ വഗ്ാത്ത് 
ഇൻസ്റിടയൂട്ിചെ ക്കീൻ ഫിനാൻൈത് 
ചപെഷ്യെിസ്റത് ശ്കീ. എൈത്.പി. ഘർനാ
യകത്, ഇ.എം.ൈിയിചെ ഊർജ്ജകാ
ര്യക്ഷമതാ ൈിഭാഗം മുൻ തെൈൻ 

ഉദ്ത്ഘാടനം ചെയത്തു. 

2022 ആഗസ്റത് 26 നത് എനർജി മാവന
ജത്ചമന്ത് ചൈന്റിൽ ചൈച്ചുനടന്ന 
തിരുൈനന്തപുരം ജില്യിചെ ആദ്്യ 
പരിപാടി വൈദ്യുതി ൈകുപ്ത് മന്തി ശ്കീ. 
ചക കൃഷ്ണൻകുട്ി ഓൺവെനായി 
ഉദ്ത്ഘാടനം ചെയത്തു, െടങ്ങിൽ കാട്ാ
ക്കട നിവയാജകമണ്ഡെം എം.എൽ.എ 
അഡ്വ. ഐ �ി ൈതകീശത് മുഖ്യ പ്രഭാഷ

ശ്കീ. എ.എം. നാരായണൻ, ശക്ി 
ഫൗവണ്ടഷൻൈത് െിമിറ്ഡത് അവൈാൈിവയ
റ്ത് ഡയറട്ർ ശ്കീ. നാരായണകുമാർ 
ശ്കീകുമാർ, ടാറ്ാ പൈർ ജനറൽ മാവനജർ 
ശ്കീ. രാജകീൈത് ഘർയാൽ, ടാറ് പൈർ ഗ്രൂപ്ത് 
ചഹഡത് ശ്കീ. ൈന്കീപത് ശർമ്മ എന്നിൈർ 
അൈതരണങ്ങൾ നടത്ി.

ണം നടത്ി. രണ്ടാം പരിപാടി 2022 
ആഗസ്റത്  27 നത് കഴക്കുട്ം നിവയാജകമ
ണ്ഡെം എം.എൽ.എ ശ്കീ. കടകംപള്ളി 
സുവരന്ദ്രൻ ഉദ്ത്ഘാടനം ചെയത്തു.

ൈ്യൈൈായ രംഗത്തുള്ളൈർക്കും, ചകട്ിട 
വമഖെയിൽ പ്രൈർത്ിക്കുന്നൈർക്കുമായി 
പ്രവത്യകം പരിപാടികളാണത് എല്ാ വകന്ദ്ര
ങ്ങളിലം ൈംഘടിപ്ിച്ചതത്.
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2022 ആഗസ്റത്  27 നത് ഇ.എം.ൈിയിൽ 
ൈച്ചു നടന്ന ചൈൻൈിവറ്വൈഷൻ 

ക്യാമ്പത് കഴക്കുട്ം നിവയാജകമണ്ഡെം 
എം.എൽ.എ ശ്രീ. കടകംപള്ളി സുരേ

ന്ദ്രൻ ഉദ്ത്ഘാടനം ചെയ്യുന്.

2022 ആഗസ്റത്  26 നത് ഇ.എം.ൈിയിൽ 
ൈച്ചു നടന്ന ചൈൻൈിവറ്വൈഷൻ 
ക്യാമ്പിൽ കാട്ാക്കട നിവയാജകമണ്ഡെം 
എം.എൽ.എ അഡ്വ. ഐ. ബളി. സതരീശ് 
മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നിർൈഹിക്കുന്.

2022 ആഗസ്റത്  25 നത് വകാഴിവക്കാടത് ൈച്ചു 
നടന്ന ചൈൻൈിവറ്വൈഷൻ ക്യാമ്പി

നത് അതുൽ എനർജി മാവനജിംഗത് 
ഡയറട്ർ ശ്രീ. സര്തോഷ് എ. 

ൈ്വാഗതം ആശംൈിക്കുന്.

2022 ആഗസ്റത്  30 നത് വകാഴിവക്കാടത് ൈച്ചു 
നടന്ന ചൈൻൈിവറ്വൈഷൻ ക്യാമ്പത് 
ഫാട്റകീൈത് ആന്ത് വ�ായിവെഴത്ൈത് 
വജായിന്ത് ഡയറട്ർ ശ്രീ. മുനരീർ എൻ. 
ജെ. ഉദ്ത്ഘാടനം ചെയ്യുന്. 
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രകരളത്ിചന് റിനയൂൈ�ിൾ 
പർവച്ചൈത് ഒബ്ിവഗഷൻ െക്ഷ്യം 
വകൈരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൈർ
ത്ന പദ്ധതികൾ തയ്ാറാക്കുന്ന
തത് ൈം�ന്ിച്ചത് 
ഗുണവഭാക്ാക്കളചട വയാഗം 
ൈംഘടിപ്ിച്ചു. 2022 ആഗസ്റത് 24 
നാണത് വയാഗം ൈംഘടിപ്ിച്ചതത്. 

ഊർജ്ജ ൈകുപ്ത് പ്രിൻൈിപ്ൽ 
ചൈക്രട്റി ശ്കീ ചക. ആർ വജ്യാതി
ൊൽ IAS മുഖ്യ പ്രഭാഷണം 
നടത്ിയ വയാഗത്ിൽ വൈദ്യുതി 
ൈകുപ്ത് മന്തി ശ്കീ. ചക കൃഷണൻകു
ട്ി പ്രവത്യക പ്രഭാഷണം ഓൺവെ
നായി നിർൈഹിച്ചു. വയാഗത്ിനത് 
ഇ.എം.ൈി ഡയറട്ർ വഡാ. ആർ 
ഹരികുമാർ ൈ്വാഗതവം പറഞ്ഞു. 

ചൈന്ർ വഫാർ സ്റഡി ഓഫത് 
ൈയൻൈത് ചടകത്വനാളജി ആന്ത് 
വപാളിൈി (CSTEP) യുചട ൈാവകെ

തിക ൈഹായവത്ാചടയാണത് പരിപാടി 
ൈംഘടിപ്ിച്ചതത്. ൈി-ചസ്റപ്ിചെ 
വപാളിൈി ചപെഷ്യെിസ്റായ ശ്കീമതി. റിഷു 

2022 ആഗസ്റത്  31 നത് എറണാകുളത്ത് ൈച്ചു 
നടന്ന ചൈൻൈിവറ്വൈഷൻ ക്യാമ്പത് 

വഗ്റ്ർ ചകാച്ചി ചഡൈെപത്ചമന്ത് അവതാറി
റ്ി ചെയർമാൻ ശ്രീ. ജക. ചന്ദ്രൻ പളിള് 

ഉദ്ത്ഘാടനം ചെയ്യുന്. 

ഗാർഗത്, ൈകീനിയർ അനെിസ്റായ ശ്കീ. 
ൈിഷ്ണു മിശ് എന്നിൈർ ൈാവകെതിക 
അൈതരണങ്ങൾ നടത്ി.

ൈ്വാതന്ത്യ ദ്ിനവത്ാടനു�ന്ിച്ചത് 
എനർജി മാവനജത്ചമന്ത് ചൈന്റിൽ 

ഡയറട്ർ വഡാ. ആർ ഹരികൂമാർ പതാക 
ഉയർത്ി. ൈ്വാതന്ത്യ ദ്ിന പരിപാടികളചട 
ഭാഗമായി “സ്വതോതന്ത്ര്യവം െനതോധളിപത്ര്യവം 

75 വർഷം പളിന്ളിടുര്തോൾ” എന്ന ൈിഷയ
ത്ിൽ ഭൈൻൈത് വകാവളജത് ഓഫത് കമയൂണി
വക്കഷൻ ആന്ത് മാവനജത്ചമന്ത് വകാഴത്ൈത് 

ഡയറട്ർ ശ്കീ. അജിത്ത് ചൈണ്ിയൂറിചന് 
പ്രഭാഷണം ൈംഘടിപ്ിച്ചു.
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വളിൈിധ ചെറുകിട ജെവൈദ്യുത 
പദ്ധതികളചട ഡകീറ്യിൽഡത് വപ്രാജ
ട്ത് റിവപ്ാർട്ത്  (DPR) തയ്ാറാക്കുന്ന
തിനായി ഇ.എം.ൈി ചടണ്ടറുകൾ 
ക്ഷണിച്ചു.
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