
ഇ.എം.സി വിദ്യാർത്ികൾക്ിടയിൽ 
ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ അവബ�യാധം 
വളർത്തുന്നതിനു ബവണ്ി 
രൂപീകരിച്ിട്ടുള്ള സ്യാർട്ട് എനർജി 
ബ്യാഗയാം പദ്ധതിയുടട ബകയാ-ഓർഡി
ബനറ്റർമയാർക്യായുള്ള ശില്പശയാല 2022 
ടസപട്റ്റം�ർ 29 നട് കയാസർബ�യാഡട് 
ബ�യാകുലം നളന്ദ റിബസയാട്ിൽ വച്ട് 
സംഘടിപ്ിച്ചു.

ശില്പശയാലയുടട ഉദട്ഘയാടനം എനർജി 
മയാബനജട്ടമന്ട് ടസന്ർ രജിസട്്യാർ 
ശ്ീ. �ി.വി. സുഭയാഷട് �യാബുവിടന് 

പ്രകൃതി സൗഹൃദമയായി വവദയുബതയാർ
ജ്ജത്ിൽ ്വർത്ിക്കുന്ന അടുക്ള 
കയാസർബ�യാഡട് എ.സി. കണ്ണൻ 
നയായർ സ്യാരക �വ. യു.പി.
സട് കൂളിൽ സ്യാപ്ിക്കുന്നതിനു ബവണ് 
പദ്ധതി തയ്യാറയാകുന്നു. പയാചക 
രം�ത്തും �തയാ�ത രം�ത്തും 
ബ�യാസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഒഴിവയാക്ി 
വവദയുതിയിബലക്ട് മയാറുന്നതട് 
ബ്യാത്യാഹിപ്ിക്കുന്ന ബ�യാ-ഇലക്ട്ി
ക്ട് ക്യാമ്പയിടന് ഭയാ�മയായയാണട് 
പദ്ധതി ആസൂത്രണം ടചയ്യുന്നതട്. 
ഭയാവിയിൽ ഈ അടുക്ള സൗബരയാർ
ജ്ജത്ിലം ്വർത്ിപ്ിക്കുവയാൻ 
സയാധിക്കും. 

ബമയാഡൽ എനർജി എ�ിഷ്ന്ട് 
സട്കൂൾ പദ്ധതിയുടട ഭയാ�മയായി 
ഊർജ്ജ കയാര്ക്ഷമമയായ എൽ.ഇ.
ഡി ടയൂബുകളം �ി.ഇ.ഇ സ്റയാർ 
ബററ്റഡട് �യാനുകളം നൽകുന്ന 
ചടങ്ങിലയാണട് ഈ പദ്ധതി എനർജി 
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അധ്ക്ഷതയിൽ ഡയറട്ർ ബഡയാ. 
ആർ. ഹരികുമയാർ നിർവ്വഹിച്ചു. 

ഇ.എം.സിയിടല ഊർജ്ജ കയാര്ക്ഷമ
തയാ വിഭയാ�ം ബമധയാവി ശ്ീ. 
ബജയാൺസൺ ഡയാനിബയൽ, എനർജി 
ടടകട്ബനയാളജിസ്റ്റുമയാരയായ ശ്ീ. സന്ദീപട് 
ടക, ശ്ീ. അനൂപട് സുബരന്ദ്രൻ, സി.
എം.ഡി �യാക്ൽട്ി ശ്ീ. ടക.എസട്. 
സുരയാധട്, തുടങ്ങിയർ  സംസയാരിച്ചു. 
ചടങ്ങിൽ സ്യാർട്ട് എനർജി ബ്യാഗയാം 
കയാസർബ�യാഡട് ജില്യാ ബകയാ-ഓഡിബന
റ്റർ ശ്ീ. വി.ടി.വി. ബമയാഹനൻ മയാസ്റർ 

മയാബനജട്ടമന്ട് ടസന്ർ ഡയറട്ർ ബഡയാ. 
ആർ. ഹരികുമയാർ ്ഖ്യാപിച്തട്. 
ബമയാഡൽ എനർജി എ�ിഷ്ന്ട് സട്കൂൾ 
പദ്ധതിയുടട ഭയാ�മയായി 37 എൽ.ഇ.ഡി 
ടയൂബുകളം 33 �ി.ഇ.ഇ സ്റയാർ ബററ്റഡട് 
�യാനുകളമയാണട് സട്കൂളിനട് നൽകിയതട്. 

കയാസർബ�യാഡട് ന�രസഭ ടചയർ 
ബപഴട് സൺ ശ്ീമതി. ടക.വി. സുജയാത 
ഉദട്ഘയാടനം ടചയ്ത ചടങ്ങിൽ പി.ടി.എ. 

സ്യാ�തവം, സി.എം.ഡി ട്യാജട്ട് 
ഓ�ീസർ ശ്ീ. ആദിത് എച്ട്. നയായർ 
നന്ദിയും പറഞ്ഞു.   

ഈ അക്യാദമിക വർഷത്ിൽ ഊർജ്ജ 
സംരക്ഷണ അവബ�യാധം കുട്ികളിലം, 
സമൂഹത്ിലം ഉണ്യാക്കുവയാൻ ആവശ്
മയായ പരിപയാടികൾ, ടസമിനയാറുകൾ, 
ക്യാസുകൾ, വിവിധ മത്രങ്ങൾ 
എന്നിവ ഈ ശില്പശയായിൽ അസൂത്ര
ണം ടചയട്തു. ബകരളത്ിടല എല്യാ 
ജില്കളിൽ നിന്നും ്തിനിധികൾ 
ശിൽപ്ശയാലയിൽ പടകെടുത്തു.

്സിഡന്ട് ശ്ീ. ജി. ജയൻ അധ്
ക്ഷത വഹിച്ചു. ഇ.എം.സി. രജിസട്്യാർ 
ശ്ീ. �ി.വി. സുഭയാഷട് �യാബു, എസട്.ഇ
.പി. ബകയാർഡിബനറ്റർമയാരയായ ശ്ീ. 
വി.ടി.വി. ബമയാഹനൻ മയാസ്റർ, ബഡയാ. 
ടകയാടക്യാടട് നയാരയായണൻ, ശ്ീമതി. 
നിഷ ്ദീപട്, സട്കൂളിടല 
്ധയാനയാധ്യാപകൻ ശ്ീ. വി.ബ�യാപി 
തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംസയാരിച്ചു.
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ജലബസചന രം�ടത് ഊർജ്ജ 
കയാര്ക്ഷമത സം�ന്ധിച്ട് പ്ലമ്പർ 
മയാർക്കും ടടകട്നീഷ്ന്യാർക്കുമുള്ള 
പരിശീലന പരിപയാടി 2022 ആ�സ്റട് 
24 നട് ബകയാഴിബക്യാടട് വച്ട് സംഘടിപ്ി
ച്ചു. ബകരള വയാട്ർ അബതയാറിറ്റി വല
സൻസട്ഡട് പ്ലബമ്പഴട്സട് അബസയാസി
ബയഷനുമയായി (KWALPA) 
ബചർന്നയാണട് എനർജി മയാബനജട്ടമന്ട് 
ടസന്ർ പരിപയാടി സംഘടിപ്ിച്തട്. 

പരിപയാടിയിൽ ഊർജ്ജ കയാര്ക്ഷമ
മയായ പമ്പുകളടട തിരടഞെടുപ്ം 
അവയുടട ഉപബയയാ�വം സം�ന്ധി
ച്ട് M&S എഞ്ിനീയറിം�ട് കമ്പനി 
മയാബനജിം�ട് പയാർടട്ണർ ശ്ീ. അനീഷട് 
വമക്ിളം, പ്ലമ്പിം�ട് രീതിയും ഊർജ്ജ 
കയാര്ക്ഷമതയും സം�ന്ധിച്ട് 
അസട്്യാൽ ലിമിറ്റഡട് സീനിയർ 
ഏരിയ മയാബനജർ ശ്ീ. എം. ്കയാശം 
ക്യാസുകൾ വകകയാര്ം ടചയട്തു. 

ഊർജ്ജ കയാര്ക്ഷമമയായ പഞ്യായ
ത്ട് പദ്ധതിയുമയായി �ന്ധടപ്ട്ട് 
കയാസർബ�യാഡട് ജില്യിടല പീലിബക്യാ
ടട് ഗയാമപഞ്യായത്ട് ്തിനിധികളം 
ഇ.എം.സി ഉബദ്യാ�സ്രം തമ്ിൽ 
ചർച് നടത്ി.  

പീലിബക്യാടട് ഗയാമ പഞ്യായത്ട് 2018 
ൽ �ിലടമന്ട് രഹിത പഞ്യായത്ട് 
ആയി മയാറിയിരന്നു. പഞ്യായത്ിൽ 

KWALPA ജില്യാ ്സിഡന്ട് ശ്ീ. എൻ. 
റിയയാസിടന് അദ്ധ്ക്ഷതയിൻ നടന്ന 
ആമുഖ ബയയാ�ത്ിനട്  KWALPA ജില്യാ 
ടസക്രട്റി ശ്ീ. ടക.വി. ഷയാജഹയാൻ 
സ്യാ�തം ആശംസിച്ചു. ബയയാ�ത്ിൽ 

എനർജി മയാബനജട്ടമന്ട് ടസന്ർ 
എനർജി ടടകട്ബനയാളജിസ്റട് ശ്ീ. 
ഇജയാസട് എം.എ. ആമുഖ ്ഭയാഷണം 
നടത്ി, KWALPA ജില്യാ ്ഷറർ ശ്ീ. 
വി. ശിവദയാസൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

പീലിബക്യാടട് ഗയാമപഞ്യായത്ട് ്തിനിധികളം 
ഇ.എം.സി ഉബദ്യാ�സ്രം തമ്ിൽ നടന്ന ചർച്

ഊർജ്ജ കയാര്ക്ഷമതയുമയായി 
�ന്ധടപ്ട്ട് തുടർന്നും നടപ്ിലയാക്കു
വയാൻ കഴിയുന്ന പദ്ധതികൾ 
സം�ന്ധിച്ചുള്ള ചർച്കളയാണട് 
നടന്നതട്.

വവദയുത വയാഹനങ്ങളടട ്ചര
ണം, വവദയുത വയാഹന ചയാർജിം�ട് 
ബസ്റഷൻ എന്നിവയുടട സയാധ്ത
കൾ പഞ്യായത്ിൽ 

്ബയയാജനടപ്ടുത്തുന്നതട് പരിബശയാ
ധിക്കും.

പീലിബക്യാടട് ഗയാമ പഞ്യായത്ട് 
്സിഡന്ട് ശ്ീമതി. അജിത പി, മറ്റട് 
പഞ്യായത്ട് ഭയാരവയാഹികൾ, 
എനർജി മയാബനജട്ടമന്ട് ടസന്ർ 
ഡയറട്ർ ബഡയാ. ആർ. ഹരികുമയാർ,  
ഇ.എം.സി യിടല മറ്റട് ഉബദ്യാ�സ്ർ 
എന്നിവർ ചർച്യിൽ പടകെടുത്തു.
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കൃഷി വിജ്യാന ബകന്ദ്രങ്ങളിൽ എനർജി 
മയാബനജട്ടമന്ട് ടസന്റിടന് ബനതൃത്
ത്ിൽ നടത്തുന്ന കയാർഷിക രം�ടത് 
ഊർജ്ജകയാര്ക്ഷമത സം�ന്ധിച് 
ബ�യാധവൽക്രണ പരിപയാടി തിരവന
ന്തപുരം, ബകയാഴിബക്യാടട്  കൃഷി വിജ്യാന 
ബകന്ദ്രങ്ങളിൽ സംഘടിപ്ിച്ചു.

2022 ആ�സ്റട് 23 നട് തിരവനന്തപുരം 
മിത്രയാനിബകതൻ കൃഷി വിജ്യാന 

ബകന്ദ്രത്ിലം 2022 ടസപട്റ്റം�ർ 27 
നട് ബകയാഴിബക്യാടട്  കൃഷി വിജ്യാന 
ബകന്ദ്രത്ിലം പരിപയാടി സംഘടിപ്ിച്ചു. 
എനർജി ഓഡിറ്റർമയാരയായ ശ്ീ. 
സുബരഷട് �യാബു �ി.വി., ശ്ീ. ജയാബനഷട് 
എന്നിവർ തിരവനന്തപുരത്തും 
ബകയാഴിബക്യാടും ക്യാസുകൾ വകകയാര്ം 
ടചയട്തു.

ഊർജ്ജകയാര്ക്ഷമമയായ കയാർഷിക 

പമ്പുകൾ എങ്ങടന തിരടഞെടു
ക്യാം, പമ്പുകളടട കയാര്ക്ഷമമയായ 
ഉപബയയാ�ം ടമച്ടപ്ട് പ്ലമ്പിം�ട് 
രീതികൾ എന്നിവ സം�ന്ധിച് 
അവതരണങ്ങളയാണട് നടന്നതട്. 
ബകയാഴിബക്യാടട് കൃഷി വിജ്യാന 
ബകന്ദ്രത്ിൽ ക്യാസുകടള തുടർന്നട് 
കയാർഷിക ഉപകരണങ്ങളടട 
്ദർശനവം സംഘടിപ്ിച്ചു. 

കേരള സർക്കാരിന്റെ ഓണകാക�കാഷത്ിന്റെ സമകാപനദിവസം സം�ടിപ്ിച്ച ക�കാഷയകാത്രയിന്െ ഇ.എം.സിയുന്ട നിശ്ചെദൃശ്ം. സ്റകാർ 
കേറിംഗുള്ള വവദയുത ഉപേരണങ്ങൾ ഉപകയകാഗിക്കുന്നതു വഴി ഊർജ്ജസംരക്ഷണത്ിനം അതുവഴി വവദയുത ബില്ിൽ 

കുേവുണ്കാക്കാനം സഹകായിക്കും എന്ന സകദേശമകാണ് പ്രദർശിപ്ിച്ചത്

േകാസർകഗകാഡ് വച്ചു നടന്ന സ്കാർട്് എനർജി കപ്രകാഗ്കാമിൽ 
പന്കെടുത്് എസ്്.ഇ.പി കേകാ-ഓർഡികനറർമകാർ ഇ.എം.സി. 

ഉകദ്കാഗസ്ഥർന്ക്കാപ്ം

കേകാഴികക്കാട് കൃഷി വിജ്കാന കേന്ദ്രത്ിൽ നടന്ന 
േർഷേർക്കായുള്ള കബകാധവൽക്രണ പരിപകാടി
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തബദേശസ്യംഭരണ സ്യാപനങ്ങളമയായി ബചർന്നുടകയാണ്ട് ബകരളത്ിടല  ടചറുകിട ജലവവദയുത പദ്ധതികൾ നടപ്ിലയാക്കുന്ന
തിടന് സയാധ്തകൾ പരിബശയാധിക്കുന്നതിടന് ഭയാ�മയായി തൃശൂർ ബകയാർപ്ബറഷൻ, മയാങ്കുളം ഗയാമ പഞ്യായത്ട്  എന്നീ തബദേശ
സ്യംഭരണ സ്യാപനങ്ങളിടല അധികൃതരമയായി ഇ.എം.സി. ഉബദ്യാ�സ്ർ കൂടിക്യാഴട്ച് നടത്ി.  

തൃശൂർ ബകയാർപ്ബറഷൻ ബമയർ ശ്ീ. 
എം.ടക. വർ�ീസട്, ബകയാർപബറഷനി
ടല മറ്റട് ജന്തിനിധികളം ഉബദ്യാ�
സ്രം ഇ.എം.സി  ഉബദ്യാ�സ്രമയാ
യി 2022 ടസപട്റ്റം�ർ 12 നട് 
എനർജി മയാബനജട് മന്ട് ടസന്റിൽ 
ടവച്ട് ചർച് ടചയട്തു.

ചർച്ടയ തുടർന്നട്  2022 ടസപട്റ്റം
�ർ 24 നട്  ഇ.എം.സി. ബജയായിന്ട് 
ഡയറട്ർ ശ്ീ. ദിബനശട് കുമയാറിടന് 

മയാങ്കുളം പഞ്യായത്ട്  അധികൃതര
മയായി ഇ.എം.സി. ഉബദ്യാ�സ്രടട  
കൂടിക്യാഴട്ച് 2022 ടസപട്റ്റം�ർ 25 
നട് മയാങ്കുളം പഞ്യായത്ട് ഓ�ീസിൽ 
ടവച്ട് സംഘടിപ്ിച്ചു.

ചർച്യിൽ ഇ.എം.സി. ബജയായിന്ട് 
ഡയറട്ർ ശ്ീ. ദിബനശട് കുമയാർ എ.
എൻ, രജിസട്്ർ ശ്ീ. സുഭയാഷട് 
�യാബു �ി.വി, എനർജി ടടകട്ബനയാ
ബളയാജിസ്റട് ശ്ീ. ബടയാംസൺ ടസ�യാ
സ്റ്ൻ എന്നിവരം മയാങ്കുളം പഞ്യായ
ത്ിടന ്തിനിധീകരിച്ട്  

കെകാവർ വട്പ്കാേയിൽ ഇ.എം.സി ഉകദ്കാഗസ്ഥരം തൃശ്ശുർ 
കേകാർപ്കേഷൻ  ഭകാരവകാഹിേളം കേർന്ന് നടത്ിയ സദേർശനം

മകാങ്കുളം പഞ്കായത്് ഓഫീസിൽ ന്വച്ച് നടന്ന കൂടിേകാഴ്ച്ച 

ബനതൃത്ത്ിൽ ടചറുകിട ജലവവ
ദയുത പദ്ധതി ഡി.പി.ആർ. തയ്യാ
റയായ പയാലക്യാടട് ജില്യിടല ബലയാവർ 
വട്പ്യാറ ്ബദശത്ട് തൃശൂർ ബകയാർപ്
ബറഷൻ ബമയർ, ബകയാർപ്ബറഷൻ 
വികസനകയാര് സമിതി ടചയർ
മയാൻ ശ്ീ. വർഗ്ീസട് കണ്ംകുളത്ി, 
മറ്റട് ബകയാർപ്ബറഷൻ  ഉബദ്യാ�സ്ർ 
എന്നിവർടക്യാപ്ം സന്ദർശനം 
നടത്ി.

പഞ്യായത്ട് ്സിഡന്ട് ശ്ീമതി. 
വിനീത സജീവൻ, വവസട് ്സിഡ
ന്ട് ശ്ീ. �ി�ിൻ ബജയാസ�ട്, മറ്റു 
ജന്തിനിധികളം ഉബദ്യാ�സ്രം 
പടകെടുത്തു.

2019 ടല ്ളയത്ിൽ നയാശനഷ്ം 
സംഭവിച്ട് തകരയാറിലയായ 110 കിബലയാ
വയാട്ിടന്  മയാങ്കുളം ജലവവദയുത 
പദ്ധതി പുനരജ്ജീവിപ്ിക്കുന്നതുമയായി 
�ന്ധടപ്ട് ചർച്കളയാണട് നടന്നതട്. 

2004-ൽ UNIDO യുടട പിന്തുണബയയാ
ടുകൂടി പഞ്യായത്ിനു ബവണ്ി ഇ.എം.

ഇ.എം.സി. തയ്യാറയാക്ിയ ഡീവറ്റൽ
ഡട് ട്യാജകട്റ്റട് റിബപ്യാർട്ട്  ്കയാരം 
പദ്ധതി നടപ്ിലയാക്കുന്നതിടന് 
സയാധ്തകൾ ബമയറും ഉബദ്യാ�സ്രം 
ബനരിൽ കണ്ട് മനസ്ിലയാക്ി. 

തൃശൂർ ബകയാർപബറഷനും ഇ.എം.സി 
യും ബചർന്നുടകയാണ്ട് ഈ ട്യാജകട്റ്റട് 
നടപ്ിലയാക്കുവയാൻ സയാധിക്കുടമന്നട് 
ബമയർ ആത്മവിശ്യാസം ്കടിപ്ിച്ചു.

സിയുടട സഹയായബത്യാടട നടപ്ിൽ 
വരത്ിയ പദ്ധതിടയ പുനരജ്ജീവിപ്ി 
ക്യാൻ ഇ.എം.സിയുടട ഭയാ�ത്തു 
നിന്നുള്ള പിന്തുണയുണ്യാവടമന്നട് ഇ.
എം.സി ബജയായിന്ട് ഡയറട്ർ പഞ്യായ
ത്ട് അധികൃതടര അറിയിച്ചു. 

മയാങ്കുളം പഞ്യായത്തും ഇ.എം.സിയും 
ബചർന്നുടകയാണ്ട് ഈ ട്യാജകട്റ്റട് 
എത്രയും ബവ�ം നടപ്ിലയാക്കുന്നതിനട് 
ബവണ് മയാർഗ്ങ്ങൾ സ്ീകരിക്കുടമന്നു 
പഞ്യായത്ട് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.


