
സർക്കാർ ആശുപത്രികളരിലെ 
ഊർജ്ജ കകാര്യക്ഷമത 
വർധരിപ്രിക്കുന്നതരിലറെ 
ഭകാഗമകായരി എനർജരി മകാനന
ജ്ലമറെ് ലസറെർ നടപ്രിെകാക്രി
വരുന്ന 'ചൈതന്യയം പദ്ധതരി' 
തരിരുവനന്തപുരയം റീജരിയണൽ 
ഇൻസ്റരിറ്റ്യൂട്് ഓഫ് ഒഫ്തകാൽ
നമകാളജരിയരിൽ പൂർത്ീകരരിച്ചു. 
ഊർജ്ജകകാര്യക്ഷമത കുറ
ഞ്ഞതയം കകാെപ്ഴക്യം ലൈന്ന
തമകായ ചവദ്യുത ഉപകരണ
ങ്ങൾ മകാറ്റരി ഊർജ്ജ 
കകാര്യക്ഷമമകായ ഉപകരണ
ങ്ങൾ സ്കാപരിക്കുന്നതരിനകാണ് 
പദ്ധതരി െക്ഷ്യമരിടുന്നത്. 

ഇതരിലറെ ഭകാഗമകായരി ഊർജ്ജ 
കകാര്യക്ഷമത കുറഞ്ഞ ട്യൂബ് 

ഇെക്ട്രിക്ൽ ന�കായം അപ്ലയൻസസ് 
വരിൽപ്നക്കാർക്കായരി 'സ്റകാനറെർ
ഡ്സ് ആറെ് നെബെരിയംഗ് ' വരിഷയ
ത്രിൽ ശരിൽപ്ശകാെ സയംഘടരിപ്രിച്ചു. 
2022 മകാർച്് 18 ന് ന�കാളരിലഡ 
ഇന്നരിൽ വച്ചു നടന്ന ശരിൽപശകാെ 
എറണകാകുളയം എയം.പരി ശ്ീ. ച�ബരി 
ഈഡൻ ഉദ്്ഘകാടനയം ലൈയ്ത. 
എനർജരി മകാനനജ്ലമറെ് ലസറെറയം, 
നകരള നസ്ററ്റ് ന്കാഡട്രിവരിറ്റരി 
കൗൺസരിലയം സയംയുക്തമകായകാണ് 
പരരിപകാടരി സയംഘടരിപ്രിച്ത്.

ഉദ്്ഘകാടന ൈടങ്ങരിൽ എനർജരി 
മകാനനജ്ലമറെ് ലസറെർ ഡയറട്ർ 
നഡകാ. ആർ. �രരികുമകാർ, ന്കാഡട്രിവരി
റ്റരി കൗൺസരിൽ ലൈയർമകാൻ ശ്ീ. 
നജകാർജ്ജ്, സ്ീബ ബരിസ്രി ഗ്രൂപ്് 
ലൈയർമകാൻ ശ്ീ. വരി. എ. യൂസഫ്, 
ഇെക്ട്രിക്ൽ ട്രയ്നഡഴ്സ് അനസകാ
സരിനയഷൻ ്സരിഡറെ്  ശ്ീ. ലക. സരി.  
നതകാമസ്, ഡീനെഴ്സ് അനസകാസരിനയ
ഷൻ ഓഫ് ടരിവരി ആറെ് അപ്ലയൻസ
സ് ജരില്ല ്സരിഡറെ് ചബജു നജകാർജ്, 
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ല്കാഡട്രിവരിറ്റരി കൗൺസരിൽ ഓണററരി 
ലസക്രട്റരി ശ്ീ. എ. ആർ. സതീശ് 
എന്നരിവർ സയംസകാരരിച്ചു.

ഉദ്്ഘകാടനത്രിനു നശഷയം നടന്ന 
ലടക്നരിക്ൽ ലസഷനരിൽ ഇ.എയം.സരി 
യുലട എനർജരി എഫ്യൻസരി വരിഭകാഗയം 
തെവൻ ശ്ീ. നജകാൺസൺ 

ഡകാനരിയൽ, രജരിസ്ട്രകാർ ശ്ീ. സുഭകാഷ് 
ബകാബു എന്നരിവരുയം, ന്കാഡട്രിവരിറ്റരി 
കൗൺസരിൽ നജകായരിറെ് ഡയറട്ർ ശ്ീ. 
ലക. എയം. ഷകാനവകാസ്, എനർജരി ഓഡരി
റ്റർ ശ്ീ. സുനരഷ് ബകാബു, �രിറ്റകാച്രി നകരള 
്തരിനരിധരി ശ്ീ. രനമശ് രകാമകൃഷ്ണൻ 
എന്നരിവരുയം അവതരണങ്ങൾ നടത്രി.

ചെറ്റുകൾക്കുയം സരി.എഫ്.
എല്ലുകൾക്കുയം പകരയം 
ഊർജ്ജകകാര്യക്ഷമമകായ 
560 എൽ.ഇ.ഡരി. ട്യൂബു
കൾ, 78 എൽ.ഇ.ഡരി. 
ബൾബ്, 2 എൽ.ഇ.ഡരി. 
ലതരുവുവരിളക്കുകളയം 
സ്കാപരിച്ചു. 

ഇനതകാലടകാപ്യം കകാെപ്ഴ
ക്യം ലൈന്നതയം ഊർജ്ജ
കകാര്യക്ഷമമല്ലകാത്തമകായ 
200 സീെരിയംഗ് ഫകാനുകൾ 
മകാറ്റരി ബ്യൂനറകാ ഓഫ് 
എനർജരി എഫരിഷ്യൻസരിയു
ലട സ്റകാർ നററ്റരിയംഗുള്ള 
ഫകാനുകൾ സ്കാപരിച്ചു.

ചൈതന്യം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്ാപിച്ച ഊർജ്ജ 
കാര്ക്ഷമമായ LED ചൈറ്റുകളയം ഫാനുകളയം
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ച�ഡ്രജൻ ഇന്ധനമകായരി 
ഉപനയകാഗരിച്ചു ്വർത്രിക്കുന്ന 
രകാജ്യലത് ആദ്്യ കകാർ നകന്ദ്ര 
ഗതഗതവകുപ്പു മന്തരി ശ്ീ. 
നരിതരിൻ ഗഡ്കരരി നെകാഞ്് 
ലൈയ്ത. ഒറ്റ ൈകാർജരിൽ 650 
കരിനെകാമീറ്റർ ദൂരയം സഞ്രരിക്കാവു
ന്ന ലടകാനയകാട് മരിറകായ് എന്ന 
വകാ�നമകാണ് പുറത്രിറക്രിയത്. 
ലടകാനയകാട് കരിർനെകാസ്കർ നമകാ
നട്കാർസ് ആണ് വകാ�നയം 

എനർജരി  മകാനനജ്ലമറെ്  ലസ
റെ്ററരിൽ  ്വർത്രിക്കുന്ന 
എനർജരി എഫരിലഷറെ്  
ബരിൽഡരിയംഗ് ലസല്ലരിലറെ  (ഇ.ഇ.
ബരി. ലസൽ) ്വർത്നങ്ങളലട 
ഭകാഗമകായരി മകാർച്് 18,19 തീയതരിക
ളരിൽ "എനർജരി കൺനസർവഷൻ  
ബരിൽഡരിയംഗ്  നകകാഡ് റൂൾസ് " 
എന്ന വരിഷയത്രിൽ ലവബരിനകാർ 
സയംഘടരിപ്രിച്ചു. ശ്ീ. അർപ്ൺ 
പകാൽ (ഇ.സരി.ബരി.സരി. മകാസ്റർ 
ചട്രനർ) ക്കാസ്സുകൾ ചകകകാര്യയം 
ലൈയ് ത.

വകാണരിജ്യ ലകട്രിടങ്ങളരിലെ 
ഊർജ്ജസയംരക്ഷണയം എങ്ങരിലന 
ചകവരരിക്കായം എന്ന വരിഷയ
ത്രിൽ നകരളത്രിൽ ്കാബെ്യ
ത്രിലള്ള വകാണരിജ്യ ലകട്രിടങ്ങളരി
ലെ ഊർജ്ജസയംരക്ഷണ 
നരിയമകാവെരിയകായ  ഇ.സരി.ബരി.സരി.  
2017, ലകരള നസ്ററ്റ് എനർജരി 
കൺനസർവഷൻ ബരിൽഡരിയംഗ് 

cmPys¯ BZy
ssl{UP³ ImÀ ]pd¯nd§n
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നരിർമ്രിച്് പുറത്രിറക്രിയത്.

രകാജ്യലത് ഇത്രത്രിലള്ള ആദ്്യ 
പദ്ധതരിയകാണരിലതന്ന് മന്തരി 
പറഞ്ഞു. തീർത്യം പരരിസ്രിതരിസൗ
ഹൃദ് വകാ�നമകാണരിത്. എക് സ് ന�കാ
സ്റ് ചപപ്രിലൂലട ലവള്ളമല്ലകാലത 
മലറ്റകാന്യം പുറത്വരരില്ല.

ച�ഡ്രജനുയം ഓക് സരിജനുയം 
സയംനയകാജരിപ്രിച്് ചവദ്യുതരി ഉത്പകാദ്രി
പ്രിക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ ലസൽ സകാനകേ

നകകാഡ് റൂൾസ് 2017 എന്നരിവലയ 
മുൻ നരിർത്രി ശ്ീ. അർപ്ൺ പകാൽ 
വരിശദ്ീകരരിച്ചു.

ലവബരിനകാറരിൽ നകരളത്രിലെ  
വരിവരിധ മുനരിസരിപ്കാെരിറ്റരികളരിൽ 

തരിക വരിദ്്യയകാണ്  ഈ വകാ�ന
ത്രിൽ ഉപനയകാഗരിച്രിട്ടുള്ളത്. ച� 
്ഷർ ച�ഡ്രജൻ ഫയുവൽ 
ടകാകേകാണ് ഈ വകാ�നത്രിൽ 
നൽകരിയരിട്ടുള്ളത്. സകാധരണ 
ഇെക്ട്രിക് കകാറകളമകായരി തകാരത
മ്യയം ലൈയ്യുന്കാൾ 30 മടങ്ങ് 
വെരിപ്യംകുറഞ്ഞ ബകാറ്ററരിയകാണ് 
ഈ വകാ�നത്രിൽ ഉപനയകാഗരിച്രി
ട്ടുള്ളത്. 

നരിന്യം നകകാർപനറഷനുകളരിൽ 
നരിന്മുള്ള എൻജരിനീയർമകാർ, 
ഓവർസരിയർമകാർ, ലസക്രട്റരിമകാർ 
എന്നരിവരുലട സകാന്നരിധ്യയം ഉണ്കായരിരു
ന്. പരരിപകാടരിയരിൽ ആലക 50 നപർ 
പരരിപകാടരിയരിൽ പലകേടുത്.



Energy Efficiency Services Ltd 
has signed an agreement with 
Bureau of Energy Efficiency 
to Demonstrate Energy 
Efficiency Projects 
(DEEP) in industrial 
units, under the PAT 
(Perform Achieve 
Trade) scheme. The 
agreement has been 
signed to improve 
energy efficiency in 
the industry through 
the demonstration of 
energy-efficient 
technologies.

The Bureau of Energy Efficiency 
has provided a grant of Rs 64 
crore to EESL for the execution 
of the project. The project will be 
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ച�നഡ്രകാചകനറ്റരിക്് സകാനകേതരി
കവരിദ്്യ ഉപനയകാഗരിച്് ലൈറകരിട 
ജെചവദ്്യതപദ്ധതരികൾ സ്കാപരി
ക്കുന്നതരിനകായരി ലടണ്ർ ക്ഷണരിച്ചു. 
പകാെക്കാട് ജരില്ലയരിലെ മൂെത്റ 
ലെഫ്റ്റ് ബകാകേ് കനകാെരിൽ 25 
കരിനെകാവകാട്് വീതയം നശഷരിയുള്ള 2 
പദ്ധതരികൾ നടപ്രിെകാക്കുന്നതരിനകാ
ണ് ലടണ്ർ ക്ഷണരിച്ത്. 2022 
എ്രിൽ 30 ആണ് ലടണ്ർ സമർ
പ്രിനക്ണ് അവസകാന തീയതരി.

കൂടകാലത നെകാവർ വട്പ്കാറ ലൈറകരിട 
ജെചവദ്യുത പദ്ധതരിക്കായരി ഡീറ്റ
യ്ൽഡ് ന്കാജട്് റരിനപ്കാർട്് തയ്കാ
റകാക്കുന്നതരിനുയം ലടണ്ർ 
ക്ഷണരിച്രിട്ടുണ്്.

കൂടുതൽ വരിവരങ്ങൾക്് എനർജരി 
മകാനനജ്ലമറെ് ലസറെർ ലവ
ബ്ചസറ്റ്, നകരള സർക്കാർ 
ഇ-ലടണ്ർ ലവബ്ചസറ്റ് എന്നരിവ 
സന്ദർശരിക്കുക.

പച്ക്റരിക്കൃഷരിയരിൽ  സ്വയയംപര്യകാ
പ്തത ചകവരരിക്കുകയുയം  സുര
ക്ഷരിത ഭക്ഷണയം ഉറപ്കാക്കുക 
എന്ന െക്ഷ്യനത്കാടുയം കൂടരി  കൃഷരി
വകുപ്് നടപ്രിെകാക്കുന്ന ഞങ്ങളയം 
കൃഷരിയരിനെക്് എന്ന പദ്ധതരിക്് 
എനർജരി മകാനനജ്ലമറെ് ലസറെ
റരിൽ തടക്മകായരി.  ഇ എയം സരി യുയം 
ഉള്ളൂർ കകാർഷരിക കർമ്നസന
യുയം നൈർന്നകാണ് കൃഷരിക്് തടക്
മരിട്ത്.  

ഇതരിലറെ  ഔപൈകാരരിക ഉദ്്ഘകാട
നയം 2022 ഏ്രിൽ 1 ന് ഇ.എയം.സരി 
ഡയറട്ർ നഡകാ. ആർ �രരികു
മകാർ ഇ.എയം.സരിയുലട കൃഷരിയരിട
ത്രിൽ പച്ക്റരിചത് നട്ടുലകകാ
ണ്് നരിർവ്വ�രിച്ചു. കകാർഷരിക 

കർമ്നസന നകകാർഡരിനനറ്റർ  
ശ്ീ. ബരിനു ജരി. നകായർ, ഉള്ളൂർ 
കൃഷരി ഭവൻ അസരിസ്ററെ് കൃഷരി 
ഓഫീസർ ശ്ീ. സുനരഷ് കുമകാർ 
എയം, കർമ്നസനയരിലെ അയംഗ
ങ്ങൾ, ഇ.എയം.സരി  ജീവനക്കാർ 
എന്നരിവർ കൃഷരിയരിടത്രിൽ 
അനന്നദ്രിവസയം കൃഷരിയരിടത്രിൽ 
പച്ക്റരിചത്കൾ നട്ടു. 

വഴുതന, തക്കാളരി, പച്മുളക്, 
പയർ  എന്നീ ഇനങ്ങളകാണ് 
കൃഷരി ലൈയ്യുന്നത്. ജീവനക്കാർ
ക്്  വരിഷര�രിതമകായ ചജവ 
പച്ക്റരി െഭ്യമകാക്കുകയുയം ഇ.എയം.
സരി. കകാ്സ് �രരിതകാഭമകായരി 
നരിെനരിർത്കയുമകാണ് ഈ 
കൃഷരിയുലട െക്ഷ്യയം.
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EESL, BEE Signed Agreement to Demonstrate
Energy Efficiency Projects in Industrial Units

Through this partnership, EESL 
and BEE will jointly work under 

the aegis of Ministry of Power, 
towards supporting the 

PAT industries by 
creating an 

ecosystem, which 
will not only help 
them in meeting 
their allocated 
Specific Energy 
Consumption 

(SEC) reduction 
targets but also 

facilitate the market 
transformation for 

innovative technologies.

For more: https://bit.ly/3jazALa 

technologies, while phase II 
will aggregate the demand for 
the successfully demonstrated 
technologies across the 
sectors.

implemented in two phases. 
The phase-I will demonstrate 
about eight innovative 
energy-efficient 
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വ്യവസകായ രയംഗലത് 
ഊർജ്ജസയംരക്ഷണവുയം 
ഊർജ്ജകകാര്യക്ഷമതയുയം 
മുൻനരിർത്രി വ്യവസകായ 
പകാർക്കുകളയം, വ്യവസകായ 
ക്സ്ററകളയം നകന്ദ്രീകരരിച്് 
ശരിൽപശകാെകൾ സയംഘടരിപ്രി

'hyhkmb taJebnse DuÀÖkwc£Ww'
inÂ¸imeIÄ kwLSn¸n-¨p

നടന്ന പരരിപകാടരി എനർജരി 
മകാനനജ്ലമറെ് ലസറെറയം 
ലഫഡനറഷൻ ഓഫ് 
ഇന്ത്യൻ നൈയംനബഴ്സ് ഓഫ് 
ലകകാനമഴ്സ് ആറെ് ഇറെ
സ്ട്രരിയുമകായരി നൈർന്മകാണ് 
സയംഘടരിപ്രിച്ത്.

2022 മാർച്ചച് 24 നച് എറണാകുളത്ച് ഹ�ാട്ടൽ ആന്ച് 
റഹറ്ാറന്ച് ക്ലറ്റിനുഹേണ്ി നെത്ിയ ശിൽപ്പശാൈ

2022 മാർച്ചച് 8 നച് അത്ാണി ടെേൈപച്ടമന്ച് ഹ്ാട്ടച് 
മാനുഫാകച്ഹച്ചഴച്സച് അഹസാസിഹയഷനിൽ േച്ചു നെന്ന ശിൽപ്പശാൈ

2022 മാർച്ചച് 25 നച് ടനല്ാെച് ഇന്സച്്ിയൽ പാർക്ിൽ 
േച്ചു നെന്ന ശിൽപ്പശാൈ

2022 മാർച്ചച് 22 നച് ടകാച്ചുഹേളി ഇന്സച്്ിയൽ 
എഹറ്റ്ിൽ േച്ചു നെന്ന ശിൽപ്പശാൈ

2022 മാർച്ചച് 15 നച് തൃശ്ശൂർ എയം.എസച്.എയം.ഇ ഇൻറ്ിെയൂട്ടിൽ 
േച്ചു നെന്ന ശിൽപ്പശാൈ

2022 മാർച്ചച് 23 നച് ഇെയാർ ഇന്സച്്ിയൽ പാർക്ിൽ 
േച്ചു നെന്ന ശിൽപ്പശാൈ

ച്ചു. വ്യവസകായ പകാർക്കുക
ളരിൽ വച്ചുനടന്ന പരരിപകാടരി 
എനർജരി മകാനനജ്ലമറെ് 
ലസറെറയം നകരള നസ്ററ്റ് 
ന്കാഡട്രിവരിറ്റരി കൗൺസരിലയം 
നൈർന്യം ഇറെസ്ട്രരിയൽ 
ക്സ്ററകൾ നകന്ദ്രീകരരിച്ചു 


