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ആമുഖം

2011 നവ ബര് 2 ബധന'ഴ …...................... പ ര@ഡില് ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക്  കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ ല് ഊര് പ്രതിസന്ധിക്ക്  സന്ധിക്ക്  കാരണങ ക്ക്  കാരണങ്ങളും പര% കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'രണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളും
പര ഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളും'രമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'ര്/ങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളും എന വ ഷയം :തFകറ ച% പF' ക'സ% ….. ല് തസമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com ന'ര് നടന.
തസമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com ന'റ തM മുതന'രുക്ക്  കാരണങ്ങളും പരF ല്തിസന്ധിക്ക് തന 8 ഗ്രൂപ്പുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗR'യം : തിസന്ധിക്ക്  ര ച രുന. ഓTര' ഗ്രൂU V Tപരു
നല്കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ യം :തിസന്ധിക്ക് % ആ ഗ്രൂU V നല്കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ യം : വ ഷയം : തിസന്ധിക്ക് തനയം :'യം : രുന.
ഗ്രൂU തM Tപര% ഗ്രൂU% ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്@ഡില് ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക്  കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗര് എന വ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/ U കന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/¨H/IMPLEMENTATIONS/com. കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ തിസന്ധിക്ക് 'ത[ തകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'ടുകന
ക്രമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com
ഗ്രൂU തM Tപര%
ഗ്രൂU% ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്@ഡില് ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക്  കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗര്
നമ്പര്
1
എന്'ണ% ഊര് പ്രതിസന്ധിക്ക്  സന്ധിക്ക്  കാരണങ ?
2
ഊര് പ്രതിസന്ധിക്ക്  സന്ധിക്ക്  കാരണങ ക്ക്  കാരണങ്ങളും പര% കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'രണങ്ങള്
3
ഊര് പ്രതിസന്ധിക്ക്  സന്ധിക്ക്  കാരണങ ക്ക്  കാരണങ്ങളും പര% പര ഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളും'രമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'ര്/ങ്ങള്
4
പുനeസ്ഥാപ'പ ക്ക്  കാരണങ്ങളും പര'ന് കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ[ യുന ഊര് Ti'തിസന്ധിക്ക് സ്സുളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളും
പുനeസ്ഥാപ'പ കവ'ന് കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ[ യം :'F
ഊര് Ti'തിസന്ധിക്ക് സ്സുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളും
5
ബTയം :'ഗ്യാm'സ% പ്ലാന്റുകള്'ന്റുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗള്
6
വ ന്ഡില് ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക്  കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ% എനര്q ഫാം 栀歟o@ഇ'
7
ഇന്ധിക്ക്  കാരണങനങ്ങള്
8
തസuTര'ര്
ഓTര' ഗ്രൂപ്പു പ്രബന്ധിക്ക്  കാരണങ അവതിസന്ധിക്ക് ര U ച്ചു കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ[ ഞ്ഞതിസന്ധിക്ക്  VTyഷ ആTര'ഗ്യാmകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗരമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'യം : ചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/ര്ചയു ക'സ ല്
നടന.ചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/ര്ചയം : ല് പ്രസക്തമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'യം : പലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന് Tചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/'{mങ്ങള് ഉനയം : ക്ക്  കാരണങ്ങളും പരതUടുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗയു ഉFരങ്ങള് പറയുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗയു
തചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/യ. ഓTര' ഗ്രൂപ്പുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'രു അവതിസന്ധിക്ക് ര U ച പ്രബന്ധിക്ക്  കാരണങF തM ചുരുക്ക്  കാരണങ്ങളും പര തിസന്ധിക്ക് 'ത[ തകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'ടുകന.

1. എന്'ണ% ഊര്

പ്രതിസന്ധിക്ക്  സന്ധിക്ക്  കാരണങ ?

വ വ ധ തിസന്ധിക്ക് ര യം :ന്ത്രങ്ങള് നമ്മുതട q@വ തിസന്ധിക്ക് F തM ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവ'ഗ്യാമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'യം :
മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'റ തക്ക്  കാരണങ്ങളും പര'‚ ര കകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗയം :'ണTƒ' .ഇവയുതട പ്രവര്FനF VTവ‚ ന'
ഊര് Ti'തിസന്ധിക്ക് സ്സുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗR'യം : തപT„'R യം : , കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗല്ക്ക്  കാരണങ്ങളും പരര , പ്രകതിസന്ധിക്ക്  വ'തിസന്ധിക്ക് കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ …. എന വ അമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com തിസന്ധിക്ക് മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'യം :
ഉപTയം :'ഗ്യാ ച്ചു തുടങ്ങ . ഇതിസന്ധിക്ക് % വലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന് യം : ഊര് പ്രതിസന്ധിക്ക്  സന്ധിക്ക്  കാരണങ യം : ല് നതˆ തകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'ണ്ടുതചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/ന% എF ച്ചു.
അതിസന്ധിക്ക് 'യം :തിസന്ധിക്ക് % , ഊര് F തM ആവymകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗതിസന്ധിക്ക്  അTനകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comടങ്ങ% വര്Š ച്ചുതവ‹ Œ ഉ•'{ന Tവ‚ത
വര്Š ച ട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/¨H/IMPLEMENTATIONS/com. ƒ. ഊര് F തM ആവymകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗതിസന്ധിക്ക് യം : തലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന് വര്Šന• ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവmതിസന്ധിക്ക് യം : Œള്ള കുറ•മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'ണ%
ഊര് പ്രതിസന്ധിക്ക്  സന്ധിക്ക്  കാരണങ .
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2. ഊര്
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

qനസ ഖംm'വര്Šനവ%
വmവസ'യം :വല്ക്ക്  കാരണങ്ങളും പരരണ
വ'ഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംനങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംTട അമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com തിസന്ധിക്ക് മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'യം : ഉപTയം :'ഗ്യാ
ക്ഷമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comതിസന്ധിക്ക്  കുറഞ്ഞ യം :ന്ത്രങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംTട ഉപTയം :'ഗ്യാ
ഊര് F തM ദുരുപTയം :'ഗ്യാ
ഇന്ധിക്ക്  കാരണങനങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംതട പ'['ക്ക്  കാരണങ്ങളും പരല്
Tഫാം 栀歟o@ഇ'സ ല് ഇന്ധിക്ക്  കാരണങനങ്ങള് ഇƒ'തിസന്ധിക്ക് 'യം : തക്ക്  കാരണങ്ങളും പര'‚ ര കന
ഇന്ധിക്ക്  കാരണങനങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംതട ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവ'ഗ്യാ@കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ q”ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്ന
കത മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com വRന ര്ˆ'ണ• കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ@ടന'y ന ന ര്ˆ'ണ•
നഗ്യാരവല്ക്ക്  കാരണങ്ങളും പരരണ’
ഗ്യാതിസന്ധിക്ക് 'ഗ്യാതിസന്ധിക്ക്  തസuകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗരmങ്ങR ല് ഉ‚'യം : വര്Šനവ%
ഇന്കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'ന്ഡില് ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക്  കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗതസM% ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്'മ്പുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംതട ഉപTയം :'ഗ്യാ
വ'ട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/¨H/IMPLEMENTATIONS/com.ര് ട'പ്പുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗR Œ പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് പപ്പുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗR Œമുള്ള ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്@ക്ക്  കാരണങ്ങളും പര%
പകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗല് സമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comയം :F% വ[ വ Rകകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗള് പ്രകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'y കനതിസന്ധിക്ക് % .

3.ഊര്
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

പ്രതിസന്ധിക്ക്  സന്ധിക്ക്  കാരണങ ക്ക്  കാരണങ്ങളും പര% കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'രണങ്ങള്

പ്രതിസന്ധിക്ക്  സന്ധിക്ക്  കാരണങ ക്ക്  കാരണങ്ങളും പര% പര ഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളും'രമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'ര്/ങ്ങള്

പുനeസ്ഥാപ'പ കവ'ന് കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ[ യുന ഊര് i'തിസന്ധിക്ക് സ്സുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗള് കൂടുതിസന്ധിക്ക് ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്'യം : ഉപTയം :'ഗ്യാ കകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ
പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് വ{™തിസന്ധിക്ക്  യു ഇന്ധിക്ക്  കാരണങനങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളും യുക്ത സഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'യം : ഉപTയം :'ഗ്യാ കകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ
ഇന്ധിക്ക്  കാരണങനക്ഷമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comതിസന്ധിക്ക്  കൂട യം : അടുപ്പുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗള് ഉപTയം :'ഗ്യാ കകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ
യം :ന്ത്രങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംതട ചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന് കന ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവ'ഗ്യാങ്ങR ല് ലൂബ്രിക്കന്റുകള് ഉപയോഗിക്കുക C ക്ക്  കാരണങ്ങളും പരന്റുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗള് ഉപTയം :'ഗ്യാ കകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ
അതിസന്ധിക്ക് m'വymF Vമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'ത Tമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'Tട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/¨H/IMPLEMENTATIONS/com.'ര് വ'ഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംനങ്ങള് ഉപTയം :'ഗ്യാ കകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ
ഇന്ധിക്ക്  കാരണങനക്ഷമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comതിസന്ധിക്ക്  പരമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'വധ നല്കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'ന് കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ[ യുന Tവഗ്യാതിസന്ധിക്ക് യം : ല് വ'ഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംനങ്ങള് ഓട കകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ
ഇന്കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'ന്ഡില് ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക്  കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗതസM% ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്'മ്പുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗള്ക്ക്  കാരണങ്ങളും പര% പകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗര ഫ്ലൂറതസM% ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്'Tമ്പ' CFL ഓ ഉപTയം :'ഗ്യാ കകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ
വ'ഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംനങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംതട എഞ്ചിന് ഭാഗങ്ങ ന് ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവ'ഗ്യാങ്ങള് വൃF യം :'യം : സൂക്ഷ കകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ
കൂടുതിസന്ധിക്ക് ല് ബTയം :'ഗ്യാm'സ% പ്ലാന്റുകള്'ന്റുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗള് സ്ഥാപ'പ കകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ

4. പുനeസ്ഥാപ'പ ക്ക്  കാരണങ്ങളും പര'ന് കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ[ യുന ഊര് Ti'തിസന്ധിക്ക് സ്സുളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളും
പുനeസ്ഥാപ'പ കവ'ന് കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ[ യം :'F ഊര് Ti'തിസന്ധിക്ക് സ്സുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളും
പ്രകതിസന്ധിക്ക്  യം : ല് സ”'ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവ'വ കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'യു തുടര്ചയം :'യു ഉ‚'കുനതു ഉപTയം :'ഗ്യാ തകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'‚%
തിസന്ധിക്ക് @ര്നTപ'കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'Fതുമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'യം : ഊര് Ti'തിസന്ധിക്ക് സ്സുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗR'ണ% പുനeസ്ഥാപ'പ ക്ക്  കാരണങ്ങളും പര'ന് കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ[ യുന
ഊര് Ti'തിസന്ധിക്ക് സ്സുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗള് .
പ്രകതിസന്ധിക്ക്  യം : ല് {@ര്¡ന'ള്തകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'‚% ഉ‚'യം :തു ഉപTയം :'ഗ്യാ ച% തിസന്ധിക്ക് @ര്ന'ല് വ@ണ്ടു
ഉ‚'കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'ന് സ'Šmതിസന്ധിക്ക് യം : ƒ'Fതുമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'യം : ഊര് Ti'തിസന്ധിക്ക് സ്സുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗR'ണ% പുനeസ്ഥാപ'പ ക്ക്  കാരണങ്ങളും പര'ന് കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ[ യം :'F
ഊര് Ti'തിസന്ധിക്ക് സ്സുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗള്

4

തിസന്ധിക്ക് 'ത[ തകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'ടുകന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/¨H/IMPLEMENTATIONS/com. കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ ഓTര' ഇന ഊര്
ക്രമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com
നമ്പര്
1
2
3
4
5
6
7
8

പുനeസ്ഥാപ'പ ക്ക്  കാരണങ്ങളും പര'ന് കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ[ യുന
ഊര് Ti'തിസന്ധിക്ക് സ്സുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗള്
തസuTര'ര്
കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'റ്റ ല്ന ന% ഊര്
തിസന്ധിക്ക്  രമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്യം : ല്ന ന% ഊര്
ബTയം :'മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'സ%
ബTയം :'ഗ്യാm'സ%
ഒഴുകുന qലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്F തലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന് ഊര്
പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് ഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംഡ്രqന്
q Tയം :'തതിസന്ധിക്ക് ര്മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comല് ഊര്

Ti'തിസന്ധിക്ക് സ്സുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗള്ക ഉ{'ഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംരണങ്ങR'ണ%
പുനeസ്ഥാപ'പ ക്ക്  കാരണങ്ങളും പര'ന് കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ[ യം :'F
ഊര് Ti'തിസന്ധിക്ക് സ്സുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗള്
കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗല്ക്ക്  കാരണങ്ങളും പരര
തപT„'ള്
മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comത££
ആണവ ഇന്ധിക്ക്  കാരണങന
പ്രകതിസന്ധിക്ക്  വ'തിസന്ധിക്ക് കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ
ഡില് ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക്  കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ@സല്
ന'ഫാം 栀歟o@ഇ%തിസന്ധിക്ക് 
ഫാം 栀歟o@ഇ§വല് ഓയം : ല്

5. ബTയം :'ഗ്യാm'സ% പ്ലാന്റുകള്'ന്റുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗള്
ഒരു നƒ ഇന്ധിക്ക്  കാരണങനമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'ണ% ബTയം :'ഗ്യാm'സ% . qന്തുവ സര് mങ്ങള് , പചക്ക്  കാരണങ്ങളും പരറ കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംതട
അവy ഷ്ടങ്ങള് , കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗRകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗള് തുടങ്ങ യം : ബTയം :'മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'സുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗള്ക്ക്  കാരണങ്ങളും പര% ഓ« qതM അഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവ'വF ല് വ ¡ടന
സ ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവവ ച% ഉ‚'കുന വ'തിസന്ധിക്ക് കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംTട മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com ¬ തിസന്ധിക്ക് മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'ണ% ബTയം :'ഗ്യാm'സ% . ഇതിസന്ധിക്ക്  തലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന് പ്രധ'ന ¡ടകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ
മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com@ത-യം : ന് ആണ% . പ'ചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ ആവymF V വ Rകകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗള് കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗF കനതിസന്ധിക്ക്  V Tവ‚ ഇന്ധിക്ക്  കാരണങനമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'യം :
ഇതിസന്ധിക്ക് % ഉപTയം :'ഗ്യാ കന. ബTയം :'ഗ്യാm'സ% പ്ലാന്റുകള്'M തലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന് അവy ഷ്ട ( സ്ലറ ) നƒ വRമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'ണ% .
നന•ള്ള പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് qവ'വy ഷ്ടങ്ങള് ഓ« qതM അഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവ'വF ല് ബ'ക്ടീരിയയുടെ സഹായത്തോടെ വിഘടിച്ച് ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്ന@ര യം :യുതട
സഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളും'യം :TF'തട വ ¡ട ച% ബTയം :'ഗ്യാm'സ% ഉ‚'കുന. ബTയം :'ഗ്യാm'സ തലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന് ഈര്U' y
ബ'ക്ടീരിയയുടെ സഹായത്തോടെ വിഘടിച്ച് ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്ന@ര യം :തയം : വര്Š U ക . അനTറ'ബ കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ% ബ'ക്ടീരിയയുടെ സഹായത്തോടെ വിഘടിച്ച് ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്ന@ര യം :യം :'ണ% ബTയം :'മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'സ ല് ന ന
ബTയം :'ഗ്യാm'സ% ഉ‚'കനതിസന്ധിക്ക്  ല് മുഖംmപങ്കുവഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളും കനതിസന്ധിക്ക് % . അതുതകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'ണ്ടുതിസന്ധിക്ക് തന ഈ പ്രക്ര യം :
അനTറ'ബ കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ% {ഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംന എനറ യം :തUടുന. ഈ ബ'ക്ടീരിയയുടെ സഹായത്തോടെ വിഘടിച്ച് ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്ന@ര യം :യുതട പ്രവര്FനF ന% ഓ« qന്
ആവymമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com ƒ. ഈ ബ'ക്ടീരിയയുടെ സഹായത്തോടെ വിഘടിച്ച് ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്ന@ര യം :യുതട പ്രവര്Fന മുTഖംന ബTയം :'മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'സ% വ ¡ട ച%
കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'ര്Tബ'പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് ഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംTഡ്രറ്റുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗള് ആകുന. മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comറ്റ% ബ'ക്ടീരിയയുടെ സഹായത്തോടെ വിഘടിച്ച് ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്ന@ര യം :കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗള് ഈ കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'ര്Tബ'പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് ഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംTഡ്രറ്റുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗതR
വ ¡ട U ച% കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'ര്ബണ് പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് ഡില് ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക്  കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ ഓപൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് «¶ പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് ഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംഡ്രqV ഉ‚'കന. ഇവ രണ്ടു കൂട Tചര്ന%
മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com@ത-യം : ന് ഉ‚'കുന.
സ'ധ'രണയം :'യം : , ബTയം :'ഗ്യാm'സ% പ്ലാന്റുകള്'ന്റുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗള് രണ്ടുതിസന്ധിക്ക് രF Œ‚% .ഫാം 栀歟o@ഇ «ഡില് ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക്  കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ% Tഡില് ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക്  കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ'
പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് ടU% , T·'ട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/¨H/IMPLEMENTATIONS/com. ഗ്യാ% ഗ്യാm'സ% Tഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളും'ള്ഡില് ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക്  കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗര് പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് ടU% എന വയം :'ണ% അവ.
ഗ്യാm'സ% Tഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളും'ള്ഡില് ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക്  കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗര് പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് ടU% പ്ലാന്റുകള്'M ല് ഗ്യാm'സ% ന റയുനതിസന്ധിക്ക്  നVസര ച% സ ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന് ‚ര്
ഉയം :രുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗയു TyഖംരണTyഷ വര്Š കകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗയു തചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/¸ . Tഡില് ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക്  കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ' പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് ടU ന% ഗ്യാm'സ% Tഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളും'ള്ഡില് ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക്  കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗര്
പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് ടU തന അTപക്ഷ ച% ഗ്യാm'സ തM സ ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവരണTyഷ കുറവ'യം : ര ക .
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6. വ ന്ഡില് ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക്  കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ% എനര്q ഫാം 栀歟o@ഇ'
ചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന് കന വ'യുവ'ണ% കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'റ്റ% . ഈ കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'റ്റ ന% പ്രTവഗ്യാമുള്ളതിസന്ധിക്ക്  ന'ല് ഗ്യാതിസന്ധിക്ക്  Tകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'ര്
ഉ‚% . ഇതിസന്ധിക്ക് 'ണ% കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'റ്റ തM ഊര്
. കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'റ്റ തM ഗ്യാതിസന്ധിക്ക്  Tകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'ര്
ഉപTയം :'ഗ്യാ ച% പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് വ{™തിസന്ധിക്ക് 
ഉ•'{ U കന സ വ ധ'നമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'ണ% കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'റ്റ'ട കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗള് . കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'റ്റട കനതിസന്ധിക്ക്  നVസര ച% കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'റ്റ'ട യുതട {Rങ്ങള്
കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗറങ്ങുന . കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'റ്റ'ട യുതട {Rങ്ങള് ഒരു qനTററ്ററ തM Tറ'Tട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/¨H/IMPLEMENTATIONS/com.'റുമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'യം : ബന്ധിക്ക്  കാരണങ U ച ര കനതിസന്ധിക്ക്  ന'ല് ,
{Rങ്ങള് കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗറങ്ങുTമ്പ'ള് Tറ'Tട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/¨H/IMPLEMENTATIONS/com.'റു കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗറങ്ങുന. അങ്ങതന പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് വ{™തിസന്ധിക്ക്  ഉ•'{ U കകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗയു തചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/¸ന.
ഒരു കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'റ്റ'ട യം :ന്ത്രF ല്ന ന ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവ കന പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് വ{™തിസന്ധിക്ക്  വRTര കുറവ'ണ% . ഓTര'
കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'റ്റ'ട യം :ന്ത്രF Œ ഒരു തചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/റ യം : qനTററ്റര് മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'തമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'ണ% സ്ഥാപ'പ ച% പ്രവര്F U കവ'ന് കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ[ യുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ
എനതിസന്ധിക്ക് 'ണ% കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'രണ . അതിസന്ധിക്ക്  ന'ല് കൂടുതിസന്ധിക്ക് ല് പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് വ{™തിസന്ധിക്ക്  Tവ‚ വന'ല് ധ'ര'R വ സ്തൃതിസന്ധിക്ക്  യുള്ള
സ്ഥാപലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്F% വRതരയം :ധ കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'റ്റ'ട യം :ന്ത്രങ്ങള് സ്ഥാപ'പ ച% വന്Tതിസന്ധിക്ക് 'തിസന്ധിക്ക്  ല് പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് വ{™തിസന്ധിക്ക്  ന ര്ˆ ക്ക്  കാരണങ്ങളും പര' .ഈ
സ വ ധ'നമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'ണ% കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'റ്റ'ട U'ട അ-വ' വ ന്ഡില് ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക്  കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ% എനര്q ഫാം 栀歟o@ഇ'

കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'റ്റ'ട യം :ന്ത്രF തM Tമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comന്മകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗള്

1. പര സ്ഥാപ തിസന്ധിക്ക്  പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കു ഉ‚'കന ƒ.
2. ഇതിസന്ധിക്ക് % പുനeസ്ഥാപ'പ ക്ക്  കാരണങ്ങളും പര'ന് കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ[ യുന ഊര് Ti'തിസന്ധിക്ക് സ% ആണ%
കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'റ്റ'ട യം :ന്ത്രF തM പര മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com തിസന്ധിക്ക്  കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗള്
1. എƒ' സ്ഥാപലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്ങ്ങR Œ കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'റ്റ'ട യം :ന്ത്ര സ്ഥാപ'പ ക്ക്  കാരണങ്ങളും പര'ന് കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ[ യുന ƒ. ഓTര' വര്ഷ•
വRതരയം :ധ കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ സമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comയം :ങ്ങR Œ yക്തമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'യം : കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'റ്റ% ഉ‚'കുന സ്ഥാപലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്ങ്ങR ല് മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'തTമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com ഇതിസന്ധിക്ക് %
സ്ഥാപ'പ കവ'ന് കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ[ യുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗയുള
2. ചുരുങ്ങ യം :തിസന്ധിക്ക് % 15km/h Tവഗ്യാതിസന്ധിക്ക് തയം :‹ Œ കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'റ്റ ന% ഉത‚‹ ല് മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'തTമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com ആവymF ന%
പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് വ{™തിസന്ധിക്ക്  ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവ കകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗയുള. എƒ'യം :%TU'ഴു ഇതിസന്ധിക്ക് % സ'Šmമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comƒ.
3. ധ'ര'R വ സ്തൃതിസന്ധിക്ക്  ഉള്ള ഭൂമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com ഇതിസന്ധിക്ക്  ന% ആവymമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'ണ% .
4. സ്ഥാപ'പ കവ'ന് തചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്വ% കൂടുതിസന്ധിക്ക് ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്'ണ%

7.ഇന്ധിക്ക്  കാരണങനങ്ങള്
തിസന്ധിക്ക് 'ത[ തകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'ടുF ര കന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/¨H/IMPLEMENTATIONS/com. കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗയം : ല് ഇന്ധിക്ക്  കാരണങനങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംതട പൂര്£q”ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്നF TMയു ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവ'ഗ്യാ@കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ
q”ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്നF TMയു പ്രTതിസന്ധിക്ക് mകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗതിസന്ധിക്ക് കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗള് തകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'ടുF ര കന
ക്രമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com
നമ്പര്
1
2
3
4

പൂര്£q”ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്ന

ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവ'ഗ്യാ@കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ q”ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്ന

ഇന്ധിക്ക്  കാരണങന പൂര്£മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'യു q”ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന് കന

ഇന്ധിക്ക്  കാരണങന പൂര്£മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'യം : q”ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന് കന ƒ

ഇന്ധിക്ക്  കാരണങന പ'['കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ ƒ

ഇന്ധിക്ക്  കാരണങന നഷ്ടമു‚'കുന

പുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ കുറവ'യം : ര ക

ധ'ര'R പുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ ഉ‚'കുന

കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'ര്ബണ് Tമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'Tണ'പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് «ഡില് ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക്  കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ% ഉ‚'കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ ƒ;

q”ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന് ക്ക്  കാരണങ്ങളും പര'F കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'ര്ബണ് കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗണങ്ങള്

പകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗര ഡില് ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക്  കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗTയം :'പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് «ഡില് ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക്  കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ% ഉ‚'കുന

കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗര യം :'യം : പുറ തിസന്ധിക്ക് ള്ളതUടു

6

5

കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗര ഉ‚'കുന ƒ

കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'ര്ബണ് Tമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'Tണ'പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് «ഡില് ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക്  കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ% എന
വ ഷവ'തിസന്ധിക്ക് കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ ഉ‚'കുന

6

വന്Tതിസന്ധിക്ക് 'തിസന്ധിക്ക്  ല് പര സരമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന് ന@കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗരണ
സഷ്ട കന

ഇന്ധിക്ക്  കാരണങനക്ഷമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comതിസന്ധിക്ക് 
വ വ ധ ഇന്ധിക്ക്  കാരണങനങ്ങള് കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗത്തുTമ്പ'ള് ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവ കന തിസന്ധിക്ക് 'Tപ'ര് F തM അRവ%
വmതിസന്ധിക്ക് mസ്തമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'ണ% . ഒരു Æ' ഇന്ധിക്ക്  കാരണങന പൂര്£മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'യം : കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗത്തുTമ്പ'ള് ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവ കന തിസന്ധിക്ക് 'Tപ'ര് F തM
അRവ'ണ% കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗTലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്'റ@ഫാം 栀歟o@ഇ കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ% മൂലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്m . . ഇതിസന്ധിക്ക്  തM യൂണ റ്റ% ജൂള് / കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ Tലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്'Æ' ആണ% .ഒരു നƒ
ഇന്ധിക്ക്  കാരണങനF V‚'യം : ര Tക്ക്  കാരണങ്ങളും പര‚ സവ Tyഷതിസന്ധിക്ക് കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗR ല് പ്രധ'നതUട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/¨H/IMPLEMENTATIONS/com. ഒന'ണ% ഉയം :ര്ന കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗTലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്'റ ഫാം 栀歟o@ഇ കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ%
മൂലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്m .
ഉയം :ര്ന കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗTലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്'റ ഫാം 栀歟o@ഇ കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ% മൂലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്mമുള്ള ഇന്ധിക്ക്  കാരണങനമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'ണ% പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് ഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംഡ്രqന് . ഇതിസന്ധിക്ക് % എളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംU
തിസന്ധിക്ക് @പ ട കനതു TÊ'ടകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ സ”ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവ'വമുള്ളതുമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'ണ% . അതിസന്ധിക്ക്  ന'ല് തകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'ണ്ടുനടക്ക്  കാരണങ്ങളും പര'V സ ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവര ക്ക്  കാരണങ്ങളും പര'V
ബŠ മുട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/¨H/IMPLEMENTATIONS/com.'ണ% . അതിസന്ധിക്ക്  ന'ല് ഗ്യാ'ര്ഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളും കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ ഇന്ധിക്ക്  കാരണങനമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'യം : പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് ഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംഡ്രqന്
ഉപTയം :'ഗ്യാ ക്ക്  കാരണങ്ങളും പര'റ ƒ.എന രുന'Œ Tറ'ക്ക്  കാരണങ്ങളും പരറ്റുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗR ല് ഉപTയം :'ഗ്യാ ക്ക്  കാരണങ്ങളും പര'റു‚%

8. തസuTര'ര്
പുനeസ്ഥാപ'പ കവ'ന് കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ[ യുന ഊര് Ti'തിസന്ധിക്ക് സ്സാണ് സൌരോര്ജ്ജം . സൌരോര്ജ്ജത്തെ ഉപയോഗി'ണ% തസuTര'ര്
. തസuTര'ര് തF
ഉപTയം :'ഗ്യാ ച% ഊര് പ്രതിസന്ധിക്ക്  സന്ധിക്ക്  കാരണങ പര ഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംര കവ'Vള്ള ¬മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comങ്ങള് ഇTU'ള് പുTര'ഗ്യാമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com ച്ചു
തകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'‚ ര കകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗയം :'ണ% .

Tസ'R'ര് പ'നല്

തസuTര'ര് തF Tനര ട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/¨H/IMPLEMENTATIONS/com.% പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് വ{™Tതിസന്ധിക്ക് 'ര് മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'ക്ക്  കാരണങ്ങളും പര മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'റ്റുന ഉപകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗരണമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'ണ%
Tസ'R'ര് തസല് .അTനകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ Tസ'R'ര് തസല്ലുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗള് അVTയം :'qmമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'യം : Tയം :'q U ച'ണ% Tസ'R'ര്
പ'നŒകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗള് ന ര്ˆ ച ര കനതിസന്ധിക്ക് % . ഇതതിസന്ധിക്ക് 'രു ഇലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ% T„'ണ കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ% സ വ ധ'നമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'ണ% . Tസ'R'ര്
തസƒ തM ഒരു ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവ'ഗ്യാF% തസuTര'ര്
പതിസന്ധിക്ക്  കTമ്പ'ള് Tനര യം : പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് വ{™തിസന്ധിക്ക്  പ്രവ'ഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംമു‚'കു .
ഇതിസന്ധിക്ക്  ന% Tഫാം 栀歟o@ഇ'Tട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/¨H/IMPLEMENTATIONS/com.' Tവ'ള്ട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/¨H/IMPLEMENTATIONS/com.യം : കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ% പ്രഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവ'വ എന പറയുന. അTനകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ തസല്ലുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗR@ല് ന ന ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവ കന
പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് വ{™തിസന്ധിക്ക്  TÍ'Tറq% ബ'റ്ററ കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗR ല് സ ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവര ച% ആവym'Vസരണ പ്രTയം :'qനതUടുF' .
ഉപTയം :'ഗ്യാങ്ങള്
1. തതിസന്ധിക്ക് രു•വ Rകകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗള് പ്രവര്F U കവ'ന്
2. കത മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com ഉപÆഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംതട പ്രവര്FനF ന%
3. പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് വ{™തിസന്ധിക്ക്  ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവmമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comƒ'F ഒറ്റതUട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/¨H/IMPLEMENTATIONS/com. സ്ഥാപലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്ങ്ങR ല് ഉപTയം :'ഗ്യാ കന
4. Tസ'R'ര് Tഫാം 栀歟o@ഇ'Tട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/¨H/IMPLEMENTATIONS/com.' Tവ'ള്ട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/¨H/IMPLEMENTATIONS/com.യം : കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ% പവര് പ്ലാന്റുകള്'ന്റുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗR'യം :
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Tസ'R'ര് വ'ട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/¨H/IMPLEMENTATIONS/com.ര് ഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളും@റ്റര്
സൂരmരശ്മിയുട യുതട ചൂTടറ്റ% തവള്ള ചൂട'കന സ വ ധ'നമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'ണ% Tസ'R'ര് വ'ട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/¨H/IMPLEMENTATIONS/com.ര് ഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളും@റ്റര് .ഇതിസന്ധിക്ക്  തM
തപട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/¨H/IMPLEMENTATIONS/com. യം : ല് തവച ര കന തചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/മ്പുപൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് പപ്പുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗള് കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗറുFതു പരുപരുFതുമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'ണ% . കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'രണ കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗറുFതു
പരുപരുFതുമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'യം : പ്രതിസന്ധിക്ക് ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്ങ്ങള് വ കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ രണതിസന്ധിക്ക് 'പതF നന'യം : ആഗ്യാ രണ തചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/¸ന. വ ളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംFതു
മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com Vസമുള്ളതുമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'യം : പ്രതിസന്ധിക്ക് ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്ങ്ങള് വ കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ രണ തിസന്ധിക്ക് 'പതF പ്രതിസന്ധിക്ക്  പതിസന്ധിക്ക്  U കനതിസന്ധിക്ക്  ന'ല് വസ
ചൂട'കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ ƒ.തവള്ള ചൂട'കുTമ്പ'ള് ചൂട'യം : തവള്ളF തM സ'ന്ദ്രതിസന്ധിക്ക്  കുറഞ്ഞ%
മുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗള്ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവ'ഗ്യാതFത്തുന.അതിസന്ധിക്ക്  ന'ല് qലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന് ട'‹ തM മുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗള് ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവ'ഗ്യാത്തുന ന% പുറTFതക്ക്  കാരണങ്ങളും പരടുകന

Tസ'R'ര് കുക്ക്  കാരണങ്ങളും പരര്
ഇതിസന്ധിക്ക് % തസuTര'ര്
ഉപകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗരണമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'ണ%

ഉപTയം :'ഗ്യാ ച% ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവക്ഷണ പ'ചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ തചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/യ്യൂവ'ന് ഉപTയം :'ഗ്യാ കന

Tസ'R'ര് കുക്ക്  കാരണങ്ങളും പരറ തM Tമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comന്മകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗള്
1. അന്ര@ക്ഷ മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന് ന@കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗരണ ഉ‚'കന ƒ
2. ഇന്ധിക്ക്  കാരണങന സുലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'ണ%
3. തിസന്ധിക്ക് 'രതിസന്ധിക്ക് Tമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4commന കുറഞ്ഞ തിസന്ധിക്ക് 'പന ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്യം : ല് പ'ചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ നടകനതിസന്ധിക്ക്  ന'ല് ആഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളും'ര
സ'ധനങ്ങR തലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന് Tപ'ഷകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ' yങ്ങള് നഷ്ടതUടുന ƒ.
4. ഒTര സമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comയം : തിസന്ധിക്ക് തന ഒന ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്ധ കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവക്ഷണ സ'ധനങ്ങള് പ'ചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ തചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/¸വ'ന് സ'ധ കന.
5. പ'ചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ സമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comയം :F% പ്രTതിസന്ധിക്ക് mകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ ¬Š ആവymമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com ƒ'Fതിസന്ധിക്ക്  ന'ല് സമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comയം : ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്'ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവമു‚%
6. ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്R തിസന്ധിക്ക് മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'യം : ¡ടകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങR'ല് ന ര്ˆ തിസന്ധിക്ക് മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'യം :തിസന്ധിക്ക്  ന'ല് പ്രവര്F U കവ'ന് എളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംUമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'ണ% .
7. പ'ചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗF VTyഷ• 4 മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comണ ക്കൂര് മുതിസന്ധിക്ക് ല് 6 മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comണ ക്കൂര് വതര പ'ചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗതUടൂF യം :
ആഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളും'രF തM ചൂട% ന ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ല്കന.
8. തിസന്ധിക്ക് @പ ടുFTമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com' ഗ്യാm'സ% സ ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന് ‚റ Tലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്തുTപ'തലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന് തപ'ട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/¨H/IMPLEMENTATIONS/com. തFറ Tയം :' പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് വ{™തിസന്ധിക്ക് 
ഉപകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗരണങ്ങRR Tലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്തുTപ'തലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന് Tഷ'Tക്ക്  കാരണങ്ങളും പര' ഇƒ'Fതിസന്ധിക്ക്  ന'ല് വRതര സുരക്ഷ തിസന്ധിക്ക് മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'ണ% .

Tസ'R'ര് കുക്ക്  കാരണങ്ങളും പരറ തM പര മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com തിസന്ധിക്ക്  കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗള്

1. ഉയം :ര്ന തിസന്ധിക്ക് 'പന ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന് ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവ ക്ക്  കാരണങ്ങളും പര'Fതിസന്ധിക്ക്  ന'ല് വറുക്ക്  കാരണങ്ങളും പര'Tന' തപ'ര ക്ക്  കാരണങ്ങളും പര'Tന' , ചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/U'F ചുട'Tന'
സ'Šmമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comƒ.
2. പ'ചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗF ന% കൂടുതിസന്ധിക്ക് ല് സമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comയം : Tവ‚ വരുന.
3. Tമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com¡'വൃതിസന്ധിക്ക് മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'യം : സമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comയം :ങ്ങR ല് ഉപTയം :'ഗ്യാ ക്ക്  കാരണങ്ങളും പര'ന് സ'ധmമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comƒ.
4. ര'ത യം : ല് ഉപTയം :'ഗ്യാ ക്ക്  കാരണങ്ങളും പര'ന് സ'ധmമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comƒ.
5. സമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comയം :'സമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comയം :ങ്ങR ല് റ ·ക്ടീരിയയുടെ സഹായത്തോടെ വിഘടിച്ച് ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്നറുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംതട സ്ഥാപ'ന മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'റ്റ തക്ക്  കാരണങ്ങളും പര'T‚ ഇര ക്ക്  കാരണങ്ങളും പരണ .എന'ല്
മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'തTമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com സൂരmരശ്മിയുട കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗതR Tബ'« Vള്ള Tലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്ക്ക്  കാരണങ്ങളും പര% Tകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗന്ദ്ര@കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗര കവ'ന് സ'ധ കകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗയുള

Tസ'R'ര് തതിസന്ധിക്ക് ര്മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comല് പവര് പ്ലാന്റുകള്'M%

ഇവ തട തസuTര'ര്
ഉപTയം :'ഗ്യാ ച% പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് വ{™തിസന്ധിക്ക്  ഉ•'{ U കന. Tകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'ണ്Tകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗവ%
റ ·ക്ടീരിയയുടെ സഹായത്തോടെ വിഘടിച്ച് ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്നറുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗള് ഉപTയം :'ഗ്യാ ച% സൂരmരശ്മിയുട കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗതR കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗറുF തപയം : Mട ചതു qലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന് ന റചതുമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'യം :
പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് പപ്പുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗR ല് Tഫാം 栀歟o@ഇ'ക്ക്  കാരണങ്ങളും പരസ% തചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/¸ന.തിസന്ധിക്ക് ല്ഫാം 栀歟o@ഇലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'യം : qലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന് തിസന്ധിക്ക്  Rച% ന@ര'വ യം :'കുന.ഈ ന@ര'വ
ഉപTയം :'ഗ്യാ ച% Í@ ടര്പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് ബന് തിസന്ധിക്ക്  ര ച% qനTററ്റര് പ്രവര്F U കന.
തസuTര'ര്
( തിസന്ധിക്ക് 'Tപ'ര്
) → യം :'ന്ത്ര Tകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'ര്
→ പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് വ{™Tതിസന്ധിക്ക് 'ര് .
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ചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/ര്ചയം : ല് വന പ്രസക്തമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'യം : Tചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/'T{m'Fരങ്ങള്
1. ഭൂമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com യുതട ഏതിസന്ധിക്ക് % ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവ'ഗ്യാF'ണ% Tവലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന് Tയം :'ര്
കൂടുതിസന്ധിക്ക് ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്'യം : വ ന Tയം :'ഗ്യാ ക്ക്  കാരണങ്ങളും പരതUടുനതിസന്ധിക്ക് %?
ഭൂമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comധmTരഖം'Tരഖം' പ്രT{yങ്ങR ല് . കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'രണ , ഭൂമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comധmTരഖം'Tരഖം' പ്രT{yങ്ങR ല്
ധ്രുവപ്രT{yങ്ങTRക്ക്  കാരണങ്ങളും പര'ള് Tവലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന് Tയം :റ്റ കൂടുതിസന്ധിക്ക് ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്'യം : അVഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവവതUടുന.
2. എന്'ണ% പ്രകതിസന്ധിക്ക്  വ'തിസന്ധിക്ക് കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ ?
തപT„'R യം : ഉ‚'കുനതിസന്ധിക്ക്  Tന'Tട'U പ്രകതിസന്ധിക്ക്  വ'തിസന്ധിക്ക് കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളും ഉ‚'കുന. പ്രകതിസന്ധിക്ക്  വ'തിസന്ധിക്ക് കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ
ഉള്ള സ്ഥാപലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്ങ്ങള് കു[ ച% പമ്പ% തചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/×% ഈ വ'തിസന്ധിക്ക് കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ പുറTFതക്ക്  കാരണങ്ങളും പരടുകന. മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com ക്ക്  കാരണങ്ങളും പരവ'റു
തപT„'R യം : പുറTFതക്ക്  കാരണങ്ങളും പരടുകന സ്ഥാപലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്ത്തുന ന തിസന്ധിക്ക് തന പ്രകതിസന്ധിക്ക്  വ'തിസന്ധിക്ക് കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ•
ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവ കന.എന'ല് ത{uര്ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവ'ഗ്യാmകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗരതമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comന പറയം :തട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/¨H/IMPLEMENTATIONS/com. , തപT„'R യം : എടുകന കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗമ്പന കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗള്
ഈ വ'തിസന്ധിക്ക് കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ ട'U% തചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/Ø'Vള്ള അതസuകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗരm കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'രണ തവറുതതിസന്ധിക്ക്  കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗF ച്ചു കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗRയുനമു‚% .
3. ഡില് ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക്  കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ@സലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന് ന% ആ Tപര് ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവ ചതതിസന്ധിക്ക് ങ്ങതന?
qര്മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comന് y'സ്ത്രജ്ഞന'യം : Rudolf Christian Karl Diesel 1892 ല് ഡില് ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക്  കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ@സല് എഞ്ചിന് ഭാഗങ്ങ ന്
കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗണ്ടുപ ട ച്ചു. അTáഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംF തM കുടു ബതUര'ണ% ഡില് ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക്  കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ@സല് എനതിസന്ധിക്ക് % .
4. വ മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'ന , കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗUല് എന വയുതട വര്Šനവ% ഊര് പ്രതിസന്ധിക്ക്  സന്ധിക്ക്  കാരണങ ക്ക്  കാരണങ്ങളും പര% കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'രണമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'കുന Tƒ ?
ഉ‚%
5. മുന് പറഞ്ഞവയം : ല് തപT„'ള് ഇന്ധിക്ക്  കാരണങനങ്ങR'Tണ' ഉപTയം :'ഗ്യാ കനതിസന്ധിക്ക് % ?
അതതിസന്ധിക്ക് 
വ മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'ന ഗ്യാതിസന്ധിക്ക് 'ഗ്യാതിസന്ധിക്ക്  വ[ അന്ര@ക്ഷ മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4comലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന് ന@കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗരണ ഉ‚'കുനT‚' ?
6. ഉ‚%
7. Tറ'ഡില് ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക്  കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ@ല് വ'ഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംനങ്ങള് വ[ യുള്ള Tഫാം 栀歟o@ഇ'സ ല് ഇന്ധിക്ക്  കാരണങനങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംതട ഉപTഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവ'ഗ്യാTമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com' അTതിസന്ധിക്ക് '
കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗUŒകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംTടയു വ മാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'നങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംTടയു ഗ്യാതിസന്ധിക്ക് 'ഗ്യാതിസന്ധിക്ക്  വ[ യുള്ള Tഫാം 栀歟o@ഇ'സ ല് ഇന്ധിക്ക്  കാരണങനങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംതട
ഉപTഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവ'ഗ്യാTമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com' ഏതിസന്ധിക്ക് 'ണ% കൂടുതിസന്ധിക്ക് ല് ?
അതിസന്ധിക്ക് % പ്രസതിസന്ധിക്ക്  സ്ഥാപലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്TFയു സ'ഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/രmTFയു ആ¬യം : ച ര കന
8. Tകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗരRF ല് തമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് ബല് Tഫാം 栀歟o@ഇ'ണുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംTട ഉപTയം :'ഗ്യാ വര്Š ച്ചുതകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ'‚ ര കന.
അതുTപ'തലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്Fതന തമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് ബല് ടവറുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളുംTടയു . അതിസന്ധിക്ക്  ന'ല് തമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് ബല് ടവറ VTവ‚
പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് വ{™തിസന്ധിക്ക്  ഉപTഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ .ഇവയുടെ പ്രവ'ഗ്യാ• അതിസന്ധിക്ക്  VTവ‚ തചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നുS/ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്• കൂടൂതിസന്ധിക്ക് ല് തിസന്ധിക്ക് തനയം :Tƒ ?
അതതിസന്ധിക്ക് 
9. Tകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗരRF ല് ലീഡര് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്ക്ഷക്ക്  കാരണങ്ങളും പരണക്ക്  കാരണങ്ങളും പര ന% തമാര്ഗ്ഗങ്ങളും4com'പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് ബല് Tഫാം 栀歟o@ഇ'ണുകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗള് ഉപTയം :'ഗ്യാ ക‚% . പതക്ഷ ,
ഓTര' { വസ• അവക Tവ‚ പൈപ്പുകളിലുമുള്ള ലീക്ക് വ{™തിസന്ധിക്ക്  യുതട ആതകാരണങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗ അRവ% Tന'ക്ക്  കാരണങ്ങളും പര യം :'ല്
എങ്ങതനയം :'യം : ര ക ?
കുടുതിസന്ധിക്ക് ല് തിസന്ധിക്ക് തന .

