
പൂർണ്ണമായും ഹരിത�ാർജ്ജ 
ത്ാ�സ്സുകളും ഹഹഡ്രജനും 
പ്രത�ാജനപ്പെടുത്ി സഞ്ചരിക്കുന്ന 
ജല�ാനമാ� എനർജി ഒബ്സർവ
റിന് ഇന്ത്യ�ിലാദത്യമാ�ി പ്കാച്ി
�ിൽ 2022 നവുംബർ 14 മു�ൽ 22 
വപ്ര എനർജി മാതനജ്പ്മന്് 
പ്സന്ർ  സ്വീകരണപ്മാരുക്ി. 

ഹഹഡ്രജനും ഹരിത�ാർജ്ജവും 
സുംബന്ിച് ഒരു പരവീക്ഷണ 
ശാലയും അത�ാപ്�ാപെും �പ്ന്ന 
അ�ിപ്ന് പ്രചാരണ വാഹനവ
മാ� എനർജി ഒബ്സർവർ ഫ്രഞ്ച് 
ഗവൺപ്മന്ിപ്ന് ത്ാൺസർഷി
തപൊടുകൂ�ി�ാണ് �യ്ാറാക്ി��്. 
ഈ ജല�ാനും കഴിഞ്ഞ 7 വർഷമാ
�ി തലാകപരത്യ�നും ന�ത്ി പലരാ
ജത്യങ്ങളിലും നങ്കൂരമിട്് വിവിധ 
പ്രചാരണ പരിപാ�ികൾ സുംഘ�ി
പെിക്കുന്നു. ഇത്രത്ിപ്ല 75-ാമ�് 
തറ്ാപെ് ഓവറാണ് ഇ�്.  

എനർജി ഒബസർവറിപ്ന് വരവി
തനാ�് അനബന്ിച്് 2022 
നവുംബർ 15 മു�ൽ 17 വപ്ര 
നവീണ്ടുനിന്ന ത്ിദിന ശിൽപെശാല 
തകാച്ി തബാൾഗാട്ി ഇവന്് 
പ്സന്റിൽ വച്് എനർജി മാതന
ജ്പ്മന്് പ്സന്ർ സുംഘ�ിപെിച്ചു. 
‘ഗ്വീൻ ഹഹഡ്രജൻ പാത്് 
പ്വ�്സ് ടു സഹറ്നബിൾ 
ഫ്യൂച്ർ' എന്ന തപരിൽ സുംഘ�ിപെിച് 
ത്ിദിന ശിൽപെശാല�ിൽ ഹരി� 
ഹഹഡ്രജൻ ഉ�്പാദനും, ഹരി� 
ഹഹഡ്രജൻ - ഗ�ാഗ� രുംഗത്്, 
ഹരി� ഹഹഡ്രജൻ - വത്യവസാ� 
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F\ÀPn H_vkÀhÀ tIc-f¯nÂ
രുംഗത്് എന്നവീ വിഷ�ങ്ങളിൽ 
അവ�രണങ്ങളും ചർച്കളും ന�ന്നു. 

ത്ിദിന ശിൽപെശാല ഹവദയു�ി 
വകുപെ് മന്തി ശ്വീ. പ്ക. കൃഷ്ണൻകുട്ി 
ഉദ്ഘാ�നും പ്ച�്തു. ഉദ്ഘാ�ന 
ത�ാഗത്ിൽ എനർജി ഒബ്സർവറി
പ്നക്കുറിച്്  എനർജി ഒബ്സർവറി
പ്ന് പ്ച�ർമാൻ ശ്വീ. വിത്ാറി�ൻ 
എറൂതസാ സുംസാരിച്ചു. ഫ്രഞ്ച് 
തകാൺസുതലറ്് ജനറൽ ശ്വീമ�ി. 
ലിസി �ൽബൂ ത�ാഗത്ിന് ആശുംസ
കളും തനർന്നു. എനർജി മാതനജ്പ്മ
ന്് പ്സന്ർ ഡ�റ്ർ തഡാ. ആർ. 
ഹരികുമാർ സ്ാഗ�വും രജിസ്്ാർ 
ബി. വി. സുഭാഷ് ബാബു നന്ിയും 
പറഞ്ഞു. 

ഗ�ാഗ� വകുപെ് മന്തി ശ്വീ. 
ആന്ണി രാജുവിപ്ന് ഉദ്ഘാ�ന 
സതന്ശതത്ാപ്� ആരുംഭിച് രണാും 

ദിവസപ്ത് പരിപാ�ി�ിൽ 
പ്കാച്ിൻ ഷിപെി�ാർഡ് 
മാതനജിുംഗ് ഡ�റ്ർ ശ്വീ. മധു 
എസ്്. നാ�ർ പ്രത�ത്യക പ്രഭാഷ
ണും ന�ത്ി. പരിപാ�ിയപ്� 
മൂന്നാും ദിവസും വത്യവസാ� 
വകുപെ് മന്തിയപ്�  ഉദ്ഘാ�ന 
സതന്ശതത്ാപ്� ആരുംഭിച്ചു 
ത�ാഗത്ിൽ ്ാവൻകുർ 
തകാച്ിൻ പ്കമിക്ൽസ് 
മാതനജിുംഗ് ഡ�റ്ർ ശ്വീ. പ്ക. 
ഹരികുമാർ പ്രത�ത്യക പ്രഭാഷണും 
ന�ത്ി.

ത്ിദിന ശിൽപെശാല�ിൽ 
എനർജി ഒബ്സർവറിൽ 
നിന്നുള്ള ഗതവഷകർ, രാജത്യത്ി
നകത്ും പുറത്ും നിന്നുള്ള 
സാതകേ�ിക വിദഗ്ധർ എന്നി
വർ അവ�രണങ്ങൾ ന�ത്ി.

വൈദ്യുതി ൈകുപ്പ് മന്തി ശ്രീ. കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ി 
ത്ിദ്ിന ശില്പശാല ഉദ്പ്ഘാടനം കെയ്യുന്നു
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ൊർബൺ നയൂ്ൽ കാട്ാക്� 
പദ്ധ�ിയപ്� ഭാഗമാ�ി കാട്ാക്� 
മണ്ഡലത്ിപ്ല എല്ാ സർക്ാർ 
സ്ാപനങ്ങളിലും ന�ത്ി� 
ഊർജ്ജ ഓഡിറ്ിപ്ന് റിതപൊർട്ടുകൾ 
2022 നവുംബർ 9 ന് എനർജി 
മാതനജ്പ്മന്് പ്സന്ർ ഓഡിതറ്ാറി
�ത്ിൽ പ്വച്് ന�ന്ന ച�ങ്ങിൽ 
ഹവദയു�ി വകുപ്പു മന്തി ശ്വീ. പ്ക. 
കൃഷ്ണൻകുട്ി പ്രകാശനും പ്ച�്തു. 
കാട്ാക്� എും.എൽ.എ. ശ്വീ. ഐ. 
ബി. സ�വീഷ്, ലാന്് യൂസ് തബാർഡ് 
കമ്വീഷണർ ശ്വീ. എ. നിസാമുദ്വീൻ, 
ഇ.എും.സി. ഡ�റ്ക�ർ തഡാ. ആർ. 
ഹരികുമാർ, ഇ.എും.സി.�ിപ്ല 
ഊർജ്ജകാരത്യക്ഷമ�ാ വിഭാഗും 
�ലവൻ  ശ്വീ. തജാൺസൺ 
ഡാനിത�ൽ എന്നിവർ ച�ങ്ങിൽ 
സുംസാരിച്ചു. ഊർജ്ജ ഓഡിറ്് 
റിതപൊർട്്  കാട്ാക്� പഞ്ചാ�ത്് 
പ്രസിഡന്് ശ്വീ. പ്ക. അനിൽ 
കുമാർ, വിളപെിൽ പഞ്ചാ�ത്് 
പ്രസിഡന്് ശ്വീമ�ി. ലില്ി തമാഹൻ, 
പള്ളിച്ൽ പഞ്ചാ�ത്് പ്രസിഡന്് 
ശ്വീമ�ി. മല്ിക �ി. എന്നിവർ 
ഏറ്റുവാങ്ങി. 

സുസ്ിരമാ� ഊർജ്ജ ഭാവിക്് 
ഹരി� ഹഹഡ്രജപ്ന് അവശത്യ
ക� പരിഗണിച്് തകരളത്ിൽ 
ഒരു ഗ്വീൻ ഹഹഡ്രജൻ ഹബ് 
സാധത്യമാക്കുന്ന�ിനായള്ള 
വർക്ിുംഗ് ഗ്രൂപെിപ്ന് ആദത്യ 
ത�ാഗും ഊർജ്ജ വകുപെ് പ്രിൻ
സിപെൽ പ്സക്രട്റിയപ്� അദ്ധത്യ
ക്ഷ��ിൽ 2022 നവുംബർ 14 
ന് പ്കാച്ി�ിൽ സുംഘ�ിപെിച്ചു. 
ഊർജ്ജ വകുപെിനതവണി 
എനർജി മാതനജ്പ്മന്് പ്സന്

എനർജി മാതനജ്പ്മന്് പ്സന്റിപ്ന് 
പദ്ധ�ികളും ഊർജ്ജ സുംരക്ഷണ തബാധ
വൽക്രണവും പ്പാതുജനങ്ങളിപ്ലത്ിക്ാ
നായള്ള ഇ.എും.സി റിതസാഴ്സ് തപഴ്സൺ
മാർക്ായള്ള ശിൽപെശാല  സുംഘ�ിപെിച്ചു. 
നവുംബർ മാസും 2,3 �വീ��ികളിലാ�ാണ് 
പരിപാ�ി സുംഘ�ിപെിച്�്.

രണ് ദിവസപ്ത് കത്യാമ്ാ�ി സുംഘ�ിപെിച് 
പരിപാ�ി�ിൽ തകരളത്ിപ്ന് വിവിധ 
ഇ�ങ്ങളിൽ നിന്നുമാ�ി 145 ൽ അധികും 
ആളകൾ പപ്കേടുത്. 

ഇ.എും.സി തജാ�ിന്് ഡ�റ്ർ ശ്വീ. 
ദിതനശ്കുമാർ എ. എൻ. പരിപാ�ി�ിൽ 
ആമുഖ പ്രഭാഷണും ന�ത്ി. ഹവദയു�ി 
വകുപെ് മന്തി ശ്വീ. പ്ക. കൃഷ്ണൻകുട്ി ഓൺ
ഹലനാ�ി ശിൽപെശാല ഉദ്ഘാ�നും 
പ്ച�്തു. രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലാ�ി ഊർജ്ജ 
സുംരക്ഷണത്ിപ്ന് പ്രാധാസത്യപ്ത്ക്കുറിച്ചുും 
ഊർജ്ജ സുംരക്ഷണ മാർഗ്ഗങ്ങപ്ളക്കുറിച്ചുും 
ഇ.എും.സിയപ്� പദ്ധ�ികപ്ളക്കുറിച്ചുും ഇ.
എും.സി�ിപ്ല വിവിധ ഉതദത്യാഗസ്ർ 
ക്ാസുകൾ ന�ിച്ചു.

ഈ പദ്ധ�ിയപ്� ഭാഗമാ�ി ആദത്യ 
ഘട്മാ�ി  അമ്ത്ി മൂന്ന്  സ്കൂളക
ളിൽ ഇ.എും.സി.യപ്� തനതൃ�്ത്ിൽ 
ഊർജ്ജ ഓഡിറ്് 
പൂർത്ി�ാക്ി�ിരുന്നു. 

കാട്ാക്� നിത�ാജക മണ്ഡലത്ിപ്ല 
എൺപത്ിപ്�ാന്ന്  സർക്ാർ  

സ്ാപനങ്ങളിപ്ല ഊർജ്ജ 
ഓഡിറ്് റിതപൊർട്ടുകളാണ്  
പ്രകാശനും പ്ചയ്ത�്. തു�ർന്ന് 
ന�ന്ന ശില്പശാല�ിൽ ഈ 
ഓഡിറ്് റിതപൊർട്ടുകൾ ന�പെിലാ
ക്കുന്ന�ിനള്ള  ന�പ�ികളും ചർച് 
പ്ച�്തു.

റാണ് പരിപാ�ി സുംഘ�ിപെിച്�്. 

ഹരി� ഹഹഡ്രജൻ  രുംഗത്് 
നിതക്ഷപും വർദ്ധിപെിക്കുവാനും, 
അ�ിനാവശത്യമാ� പശ്ാത്ല 
സുംവിധാനങ്ങൾ വികസിപെിക്കു
ന്നതുും സുംബന്ിച് ചർച്കൾ 
ന�ന്നു. ഇന്ത്യ�ിലും വിതദശത്ും 
ഹരി� ഹഹഡ്രജനമാ�ി 
ബന്പ്പെട് പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ന�ിക്കുന്ന സാതകേ�ിക വിദ
ഗ്ധർ ചർച്�ിൽ പപ്കേടുത്.

ImÀ_¬ \yq{SÂ Im-«m¡S; DuÀÖ HmUnäv 
dnt¸mÀ«pIÄ {]Imi\w sN-bvXp

tIcf {Ko³ ssl{UP³ l_v hÀ¡nwKv 
{Kq¸v; BZy tbmKw kwLSn¸n¨p
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F\ÀPn I¬tkÀhj³ _nÂUnwKv tImUv 
t_m[hÂ¡cW ]cn]mSnIÄ kwLSn¸n¨p

ÌmÀ te_enwKv; hym]mcnIÄ¡mbpÅ 
]cnioe\w ]ptcmKan¡p¶p

തിരുവനന്പുരും തകാതളജ് ഓഫ്് എഞ്ചിനവീ�റിുംഗ്, നൂറനാ�് 
ശ്വീബുദ്ധ തകാതളജ് ഓഫ്് എഞ്ചിനവീ�റിുംഗ്, കാക്നാ�് രാജഗിരി 
സ് കൂൾ ഓഫ്് സ�ൻസ് ആൻഡ് പ്�ക്തനാളജി, തൃശൂർ ഗവൺപ്മ
ന്്  എഞ്ചിനവീ�റിുംഗ് തകാതളജ് എന്നിവി�ങ്ങളിൽ 2022 നവുംബർ  8, 
10, 11, 15 �ിയ്�ികളിൽ "എനർജി കൺതസർവഷൻ  ബിൽഡിുംഗ്  
തകാഡ് റൂൾസ് & ഇതക്ാ നിവാസ് സുംഹി�" എന്നവീ വിഷ�ങ്ങളിൽ  
പരിശവീലന പരിപാ�ി സുംഘ�ിപെിച്ചു . �ിരുവനന്പുരും തകാതളജ് ഓഫ്് 
എഞ്ചിനവീറിങ്ങിൽ പ്വച്ചു ന�ന്ന ച�ങ്ങ്  ഇ.എും.സി തജാ�ിന്് ഡ�റ
്ർ ശ്വീ. ദിതനശ് കുമാർ ഉദ്ഘാ�നും പ്ച�്തു.  ഇ.എും.സി എനർജി 
പ്�ക്തനാതളാജിറ്് ശ്വീ. ത�ാുംസൺ പ്സബാറ്ത്യൻ, ഇ.ഇ.ബി. 
പ്സൽ പ്പ്രാജക്റ്് ഓഫ്വീസർ ശ്വീ. അശ്ിൻ, കുമാരി. ദിവത്യ എന്നി
വർ ച�ങ്ങിൽ പപ്കേടുത്.

പ്കട്ി�ങ്ങളിപ്ല ഊർജ്ജസുംരക്ഷണും എങ്ങിപ്ന ഹകവരിക്ാും 
എന്ന വിഷ�ത്ിൽ  ഇ.എും.സി എുംപാനൽ പ്ചയ്ത ബിൽഡിങ് 
എനർജി എഫ്ിഷത്യൻസി എക്പ്പർ�്സ്  ക്ാസ്സുകൾ ന�ിച്ചു.  പരിശവീ
ലന പരിപാ�ികളിൽ അ�തു എഞ്ചിനവീ�റിുംഗ് തകാതളജുകളിപ്ല  
അധത്യാപകരുും വിദത്യാർത്ികളും  പപ്കേടുത്.

ബ്യൂതറാ ഓഫ്് എനർജി എഫ്ിഷത്യൻസി 
ന�പെിലാക്കുന്ന റ്ാൻതഡർഡ് സ് 
ആൻഡ് തലബലിുംഗ് തപ്രാഗ്ാമിപ്ന് 
ഗുണതമന്മകതളയും നി�മങ്ങപ്ളയും 
കുറിച്് വത്യാപാരികപ്ള തബാധവാന്മാരാ
ക്കുന്ന�ിനായള്ള റവീഹ�ലർ പ്്�ിനിങ് 
തപ്രാഗ്ാും പുതരാഗമിക്കുന്നു. 

2022 നവുംബർ 11 ന് തകാട്�ത്് 
ന�ന്ന പരിശവീലനും തകാട്�ും എും
.ൽ.എ ശ്വീ. �ിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷണ
നും, 2022 നവുംബർ 23 ന് തകാഴിതക്ാ
�് വച്ചുന�ന്ന പരിശവീലനും തകാഴിതക്ാ�് 
എും.എൽ.എ ശ്വീ. ത�ാട്ത്ിൽ രവവീന്ദ്ര
നും ഉദ്ഘാ�നും പ്ച�്തു.

ൈിൈിധ കൊകേജുെേിൽ ൈച്ചു നടന്ന പരിശരീലന 
പരിപാടിയിൽ പങ്ാേിെോയൈർ പരിശരീലെർക്ാപ്ം

കൊട്യത്പ് നടന്ന ൈ്ാപാരിെൾ്ായുള്ള പരിശരീലനം 
കൊട്യം എം.ൽ.എ ശ്രീ. തിരുൈഞ്ചൂർ രാധാകൃഷണൻ 

ഉദ്പ്ഘാടനം കെയ്യുന്നു

കൊഴിക്ാടപ് നടന്ന ൈ്ാപാരിെൾ്ായുള്ള പരിശരീലനം 
കൊഴിക്ാടപ് എം.ൽ.എ ശ്രീ. കതാട്ത്ിൽ രൈരീന്ദ്രൻ 

ഉദ്പ്ഘാടനം കെയ്യുന്നു

തകരള തറ്റ്് തപ്രാഡ്ിവിറ്ി 
കൗൺസിലും, പ്ഫ്ഡതറഷൻ ഒഫ്് 
ഇന്ത്യൻ തചതമ്ഴ്സ് ഓഫ്് തകാതമഴ്സ് 
ആന്് ഇൻഡസ്്ി എന്നവീ 
സ്ാപനങ്ങളമാ�ി സഹകരിച്ാണ് 
എനർജി മാതനജ്പ്മന്് പ്സന്ർ ഈ 
പരിപാ�ി സുംഘ�ിപെിക്കുന്ന�്. 

വൈദ്യുതി ൈകുപ്പ് മന്തി ശ്രീ കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ി, ഫ്രഞ്പ് കൊൺസുകലറ്പ് ജനറൽ ശ്രീമതി. ലിസി ടൽബൂ, കൊച്ി എം.എൽ.എ 
ശ്രീ. കെ. കജ. മാക്ി എന്നിൈർ ഇ.എം.സി ഉകദ്്ാഗസ്ഥർക്ാപ്ം എനർജി ഒബ്പ്സർൈർ സന്ദർശിച്ചു
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എനർജി മാതനജ്പ്മന്് പ്സന്ർ തകരളയപ്� 
ഭരണഭാഷാ തപ്രാൽസാഹന സമി�ിയപ്� 
തനതൃ�്ത്ിൽ �യ്ാറാക്ി� ഇ.എും.സി.യപ്� 
സതന്ശഗവീ�ും പ്രകാശനും പ്ച�്തു.

2022 നവുംബർ 3 ന്  ഇ.എും.സി ഓഡിതറ്ാറി�
ത്ിൽ പ്വച്ചു ഡ�റ്ർ തഡാ. ആർ. ഹരികുമാ
റിപ്ന് അധത്യക്ഷ��ിൽ ന�ന്ന ച�ങ്ങിൽ 
വട്ിയൂർകാവ് എും.എൽ.എ  ശ്വീ. വി. പ്ക. 
പ്രശാന്് സതന്ശ ഗവീ�ും പ്രകാശനും പ്ച�്തു. 
തകരള സുംസ്ാന ചലച്ിത് അക്ാദമി 
ഹവസ് പ്ച�ർമാൻ ശ്വീ. തപ്രുംകുമാർ 
ച�ങ്ങിൽ മുഖത്യ അ�ിഥി ആ�ി. ഇ.എും.സി 
എനർജി പ്�ക്തനാളജിറ്് ശ്വീ. അനൂപ് 
സുതരന്ദ്രൻ സ്ാഗ�ും ആശുംസിച് ച�ങ്ങിൽ 
ഇ.എും.സി പി.ആർ.ഒ ശ്വീമ�ി. ബവീന �ി. എ. 

എനർജി മാതനജ് പ്മന്് പ്സന്റും തകാജന
തറഷൻ അതസാസിത�ഷൻ ഓഫ്് ഇന്ത്യയ
മാ�ി സഹകരിച്് 2022 നവുംബർ 29 ന് 
�ിരുവനന്പുരും എനർജി മാതനജ് പ്മന്് 
പ്സന്റിൽ  തകാജനതറഷൻ സാതകേ�ികവി
ദത്യ സുംബന്ിച് ബിസിനസ് മവീറ്് സുംഘ�ിപെി
ച്ചു. പരിപാ�ിയപ്� ഉദ്ഘാ�നും ഹവദയു� 
വകുപെ് മന്തി ശ്വീ. പ്ക. കൃഷ്ണൻകുട്ി ഓൺ
ഹലനാ�ി നിർവഹിച്ചു. ഫ്ാക് �റവീസ് ആന്് 
തബാ�ിതലഴ് സ് ഡ�റ്ർ ശ്വീ. പി. പ്രതമാദ് 
മുഖത്യപ്രഭാഷണും ന�ത്ി. തകാജനതറഷൻ 
അതസാസിത�ഷൻ ഓഫ്് ഇന്ത്യ ഹവസ് 
പ്രസിഡന്്, ശ്വീ. ജ�പ്രകാശ് ദതണ്ഡഗാ
വ്കർ, തകാജനതറഷൻ അതസാസിത�ഷൻ 
ഓഫ്് ഇന്ത്യ ഡ�റ്ർ ജനറൽ ശ്വീ. 
സഞ്ജ�് ഖ�ാൽ എന്നിവർ ച�ങ്ങിപ്ന 
അഭിസുംതബാധന പ്ച�്തു സുംസാരിച്ചു. 
ഇ.എും.സി ഡ�റ്ർ തഡാ. ആർ. ഹരികു
മാർ സ്ാഗ�വും ഊർജ്ജ കാരത്യക്ഷമ�ാ 
വിഭാഗും �ലവൻ ശ്വീ. തജാൺസൺ 
ഡാനി�ൽ നന്ിയും പറഞ്ഞു.

തു�ർന്ന് മിറ്്തക്ാൺ കൺസൾട്ൻസി & 
എഞ്ചിനവീ�റിുംഗ് സർവവീസസ് ലിമിറ്ഡ് 
സവീനി�ർ ഹവസ് പ്രസിഡന്് ശ്വീ. നളിൻ 

നന്ിയും പറഞ്ഞു. സതന്ശ ഗവീ�ത്ി
പ്ന് അണി�റ പ്രവർത്കരാ� 
ചലച്ിത് സുംവിധാ�കൻ ശ്വീ. 
രാജതസനൻ, ഗാനരച�ി�ാവ് ശ്വീ. 
രാജവീവ് ആലകേൽ എന്നിവപ്ര 
ച�ങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. സതന്ശഗവീ�ത്ി

ഷാ, എൻറിക്വർ എനർജി റിക്വറി 
പ്സാലയൂഷൻസ് ഹപ്രവറ്് ലിമിറ്ഡ് 
ഡ�റ്ർ ശ്വീ. നിഖിൽ ചൗഗപ്ല, 
എസ്.ഇ.ഡി. ലിമിറ്ഡ് മാതനജിുംഗ് 
ഡ�റ്ർ ശ്വീ. വിതവക്   വർമ, 
സിറ്്പ്സാൺ ഇന്ത്യ ഹപ്രവറ്് 
ലിമിറ്ഡ് ഡ�റ്ർ ശ്വീ. നിതലഷ് 
ജാദവ്, ഇ.പി.സി.എൽ. ജനറൽ 
മാതനജർ ശ്വീ. ജത�ഷ് തഗാസ്ാമി, 
എ.ജി. ആൻഡ് പി. പ്രഥമപ്ന് പ്ര�ിനി

ന് സുംഗവീ�ും നൽകി��് ചലച്ിത് 
സുംവിധാ�കൻ ശ്വീ. രാജതസനനും 
ആലപിച്�് ശ്വീമ�ി. പ്ക. എസ്. ചിത്, 
ശ്വീ. എും. ജി. ശ്വീകുമാർ, ശ്വീ. മധു 
ബാലകൃഷ്ണൻ, ശ്വീമ�ി. മൃദുല വാരത്യർ 
എന്നിവരാണ്.

സകന്ദശഗരീതം 
കെൾക്കുൈാനായി 

QR കൊഡപ് സപ്ൊൻ 
കെയ്യുെ

ധികൾ എന്നിവർ ന�ിക്കുന്ന സാതകേ
�ിക പ്സഷനകൾ ന�ന്നു.

വിവിധ വത്യവസാ�ശാലകളിൽ നിന്ന് 
80ൽ അധികും പ്ര�ിനിധികൾ 
പരിപാ�ി�ിൽ പപ്കേടുത്. ബിസിനസ് 
മവീറ്ിപ്ന തു�ർന്ന് 2022 നവുംബർ 30 
ന് തകാജനതറഷൻ പ്പാട്ൻഷത്യൽ 
അസപ്മെന്് സുംബന്ിച്് എനർജി 
ഓഡിറ്ർമാർക്് പരിശവീലനവും 
നൽകി.

സകന്ദശഗരീത പ്രൊശനെടങ്പ് ബ്ഹു ൈട്ിയൂർ്ാൈപ് എം.എൽ.എ 
ശ്രീ. ൈി. കെ. പ്രശാന്പ് ഉദ്പ്ഘാടനം കെയ്യുന്നു

ബ്ിസിനസപ് മരീറ്ിൽ ഫാെപ് ടറരീസപ് ആൻഡപ് കബ്ായികലഴപ് സപ് ഡയറക്ടർ
ശ്രീ. പി. പ്രകമാദ്പ് മുഖ്പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു


