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2021 ലെ കേരള സംസ്ഥാന 
ഊര്ജ്ജസംരക്ഷണ അവഥാര്്ഡിനഥാ
യുള്ള അകേക്ഷേള് ക്ഷണഡിച്ചു. 
കേരള സര്കഥാര് എല്ഥാ വര്ഷവം 
എനര്്ഡി മഥാകന്് ലമന്് ലസന്ര് 
മുകേനയഥാണ് ഊര്ജ്ജസംരക്ഷണ 
അവഥാര്ഡുേളുലെ തഡിരലഞെടുപ്ം 
അവഥാര്്് ദഥാനവം നഡിര്വഹഡിക്കുന്ന
ത്. വ്യവസഥായ സംരഭങ്ങള്, 
ലേട്ഡിെങ്ങള്, സ്ഥാേനങ്ങള് 
വ്യക്ഡിഗതം, ആര്കഡിലെേ്്ചറല് 
സ്ഥാേനങ്ങള് എന്നഡിങ്ങലനയുള്ള 
ഇനങ്ങളഡില് 2020-21 സഥാമ്പത്ഡിേ
വര്ഷം നെപ്ഡിെഥാകഡിയ ഊര്ജ്ജ 
സംരക്ഷണ പ്രവര്ത്ങ്ങളുലെ 

അെഡിസ്ഥാനത്ഡിെഥാണ് അവഥാര്്് 
നല്കുേ. 

േഥാര്യക്ഷമമഥായ ഊര്ജ്ജ മഥാകന
്് ലമന്ം ഉേകയഥാഗവം, ഊര്ജ്ജ 
സംരക്ഷണ പ്രവര്ത്നങ്ങള്, 
ഊര്ജ്ജ കമേെയഡിലെ ഗകവഷണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് എന്നഡിവ േണകഡി
ലെടുത്ഥാണ് അവഥാര്്ഡിന് 
േരഡിഗണഡിക്കുന്നത്. അകേക്ഷേളഡില് 
നഡിന്ം മഡിേ്ചവലയ കഷഥാര്ട്് െഡിസ്റ്  
ലെയ്്, കേരള സംസ്ഥാന ഊര്ജ്ജ 
സംരക്ഷണ അവഥാര്്ഡിലന് 
ലെേ് നഡികല് േമ്ഡിറ്ഡിയുലെ വഡിശദ 
േരഡികശഥാധനയ്ക്  കശഷം, അവഥാര്്ഡി

നഥായഡി േരഡിഗണഡികകണ്ടവലയ 
ഊര്ജ്ജ വകുപ്് ലസക്രട്റഡി അദ്്യ
ക്ഷനഥായ കമഥാണഡിറ്റഡിംഗ് േമ്റ്ഡി 
തഡിരലഞെടുക്കും. 

കദശീയ ഊര്ജ്ജ സംരക്ഷണ 
ദഡിനമഥായ ്ഡിസംബര് 14 ന് 
അവഥാര്്് ദഥാന്ചെങ്ങ് നെക്കും.  
(ഊര്ജ്ജ സംരക്ഷണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക് സഥാമ്പത്ഡിേ 
സഹഥായ േദ്തഡി - വഡിശദ വഥാര്ത്  
കേ്് 2 ല്)

കൂടുതല് വഡിവരങ്ങള്ക്:
https://qrgo.page.link/eHM2Q

കേരളത്ഡില് േീകകഥാ/മമകക്രഥാ 
്െമവദയുത േദ്തഡി, മമകക്രഥാ 
വഡിൻ്് േദ്തഡി, മഹബ്ഡി്് 
േവര് കപ്രഥാ്േ്റുേള് മുതെഥായ സഥാ
കകേതഡിേവഡിദ്യേളുകെയും ആശയങ്ങളു
കെയും സഥാധ്യതഥാ േഠനത്ഡിനം 

മേെറ്് ല്കമഥാൺസ്കരേഷനം 
കവണ്ടഡി എനര്്ഡി മഥാകന്്ലമന്് 
ലസന്ര് തഥാത്േര്യേത്ം 
ക്ഷണഡി്ചഡിട്ടുണ്ട്.

നവീന ആശയങ്ങള്ക് കപ്രഥാത്ഥാ
ഹനം നല്േഥാൻ ഉകദേശഡി്ചഡിട്ടുള്ള ഈ 
േദ്തഡിയഡില് െഭ്യമഥാകുന്ന കപ്രഥാ്ക്് 
നഡിര്കദേശങ്ങളും ആശയങ്ങളും ഇ.
എം.സഡി േരഡികശഥാധഡി്ച്  
മൂെ്യനഡിര്ണ്ണയം നെത്ഡി 
ചുരുകപ്ട്ഡിേ എല്ഥാ മഥാസത്ഡിലം 
ഒരു നഡിശ്ഡിത തഡിയതഡിയഡില് പ്രസഡിദ്ീ
േരഡികഥാനം അതഡിലൂലെ കൂടുതല് 
സഥാകകേതഡിേ സഥാദ്്യതേള് േലണ്ട

ത്ഥാനം െക്ഷ്യമഡിടുന്. 

കേരളത്ഡിലെ അനകയഥാ്്യമഥായ 
സ്െങ്ങളഡില് 1 മുതല് 50 േഡികെഥാവഥാ
ട്് കശഷഡിയുള്ള േവര് കപ്രഥാ്േ്ടുേളു
ലെ സഥാധ്യതഥാ േഠനവം മേെറ്് 
ഇൻസ്റഥാകളഷനം ആണ് പ്രധഥാന
മഥായും െക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. വഡി്യേര
മഥായ മേെറ്്  േദ്തഡിയുലെ 
മഥാതൃേയഡില് സഥാധ്യമഥായ ഇെങ്ങ
ളഡില് ഘട്ംഘട്മഥായഡി കൂടുതല് 
േദ്തഡിേള് നെപ്ഡിെഥാക്കുവഥാനം 
ഉകദേശഡിക്കുന്.

പുനരുേകയഥാഗഡികഥാവന്ന പ്രകൃതഡിവഡി
ഭവങ്ങള് വഡികേന്ദീകൃതമഥായും 
ഫെപ്രദമഥായും  ഉേകയഥാഗലപ്ടു
ത്ഥാൻ  ഈ ഉദ്യമം അവസരലമഥാ
രുക്കും

കൂടുതല് വഡിവരങ്ങള്ക്: 
https://qrgo.page.link/219Xx
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ഊര്ജ്ജ സംരക്ഷണ അവഥാര്്ഡി
ലന് കഷഥാര്ട്് െഡിസ്റഡില് എത്തുന്നവര്
ക് ഊര്ജ്ജ സംരക്ഷണ പ്രവര്ത്
നങ്ങള്കഥായുള്ള സഥാമ്പത്ഡിേ 
സഹഥായ േദ്തഡി എനര്്ഡി മഥാകന
്്ലമന്് ലസന്ര് പ്രേ്യഥാേഡിച്ചു. 2020 
ലെ കഷഥാര്ട്് െഡിസ്റഡില് ഇെംേഡിെഡി്ചവര്
ക്കും വരും വര്ഷലത് കഷഥാര്ട്് 
െഡിസ്റഡില് എത്തുന്നവര്ക്കും േദ്തഡി

നഡികയഥാ്േ മണ്ഡെഥാെഡിസ്ഥാന
ത്ഡില് ഊര്ജ്ജ േഥാര്യക്ഷമത 
വര്ധഡിപ്ഡിക്കുന്നതഡിലന് ഭഥാഗമഥായ 
ഇ.എം.സഡി "ഉര്ജ്ജയഥാൻ" േദ്തഡി 
പുകരഥാഗമഡിക്കുന്. േദ്തഡിയുലെ 
ഭഥാഗമഥായഡി തൃശൂര് ്ഡില്യഡിലെ 8 
നഡികയഥാ്േ മണ്ഡെത്ഡിലെ 
(ഒല്ലൂര്, പുതുകഥാെ്, മണലൂര്, 
കുന്ംകുളം, േയ്േമംഗെം, 
ഇരഡിഞെഥാെക്കുെ, ലേഥാടുങ്ങല്ലൂര്, 
ഗുരുവഥായൂര്) തഡിരലഞെടുത് 
സര്കഥാര് ലേട്ഡിെങ്ങളുലെ 
ഊര്ജ്ജ ഓ്ഡിറ്് ആരംഭഡിച്ചു. 
തഡിരുവനന്തപുരം ്ഡില്യഡിലെ 
കനമം, േഴക്കൂട്ം നഡികയഥാ്േ 
മണ്ഡെങ്ങളഡിലെ സര്കഥാര് 
സ്കൂളുേളുലെ ഊര്ജ്ജ ഓ്ഡിറും 
ആരംഭഡി്ചഡിട്ടുണ്ട്. 

ഇെക്ക്ഡിേ് സ്കുട്റുേള് 
കുറഞെ വഡിെയഡില് ലേഥാതു്
നങ്ങള്ക് െഭ്യമഥാക്കുന്നതഡി
നഥായഡി ആരംഭഡി്ച കേഥാര്ട്ല് 
വഴഡി വഥാഹന ബുകഡിംഗ് 
പുകരഥാഗമഡിക്കുന്. 2021 
ലസേ്റ്ംബര് മഥാസം 1 ന് 
ഉദ്ഘഥാെനം ലെയ്് പ്രവര്ത്
നമഥാരംഭഡി്ച കേഥാര്ട്ല് വഴഡി 
നഡിെവഡില് 28 സ്കൂട്റുേള് 
ബുക് ലെയ്യലപ്ട്ഡിട്ടുണ്ട്. 
(കേഥാര്ട്ല് സംബന്ഡി്ച 
വഡിവരങ്ങള്ക് കേ്് 4 
േഥാണുേ.)

പ്രേഥാരമുള്ള ധനസഹഥായത്ഡിന് 
അര്ഹതയുണ്ട്. 1 െക്ഷം രൂേ 
വലരയുള്ള ധനസഹഥായ േദ്തഡിേളഥാ
ണ് പ്രേ്യഥാേഡി്ചത്.

സ്ഥാേനങ്ങള്ക്കും വ്യവസഥായങ്ങള്
ക്കും ലേട്ഡിെങ്ങള്ക്കും ISO 50001 
സര്ട്ഡിഫഡികകഷനഥായുള്ള ധനസഹഥാ
യം, ഊര്ജ്ജ ഓ്ഡിറ്ഡിനള്ള ധനസ
ഹഥായം, സ്ഥാേനത്ഡിലെ എഞ്ഡിനീ

ഇതുകൂെഥാലത, േഥാട്ഥാകെ 
നഡികയഥാ്േ മണ്ഡെത്ഡിലെ 
തഡിരലഞെടുത് 6 സ്കൂളുേ
ളഡില് ഊര്ജ്ജ േഥാര്യക്ഷമത 
കുറഞെ ഉേേരണങ്ങള് 
മഥാറ്ഡി ഊര്ജ്ജ േഥാര്യക്ഷമത 
കൂെഡിയവ സ്ഥാേഡിക്കുന്ന 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് പ്രഥാരംഭ
ഘട്ത്ഡിെഥാണ്. േഥാെകഥാെഡി
ലന ഊര്ജ്ജ േഥാര്യക്ഷമ
മഥായ ്ഡില്യഥാകഡി 
മഥാറുന്നതഡിലന് ഭഥാഗമഥായഡി 
തഡിരലഞെടുത് സര്കഥാര് 
ലേട്ഡിെങ്ങളുലെയും വഡിദ്യഥാെ
യങ്ങളുലെയും ഊര്ജ്ജ 
ഓ്ഡിറും പുകരഥാഗമഡിക്കുന്.

യര്മഥാര്ക് സര്ട്ഡിമഫ്് എനര്്ഡി 
മഥാകന്ര്/ഓ്ഡിറ്ര് േരീക്ഷയ്ക്കുള്ള 
ധനസഹഥായം എന്നഡിവയഥാണ് െഭ്യമഥാ
വേ. ഇകതഥാലെഥാപ്ം, വ്യക്ഡിേള്ക് 
എനര്്ഡി മഥാകന്ര്/ഓ്ഡിറ്ര് േരീക്ഷ
യ്ക്കുള്ള ഫീസ്, നഡിബന്നേള്ക് 
വഡികധയമഥായഡി തഡിരഡിച്ചു നല്കും.

കൂടുതല് വഡിവരങ്ങള്ക്: 
https://qrgo.page.link/fMH17
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Southern Railway Managed to Save Southern Railway Managed to Save 
5.88 Lakhs Tonne CO5.88 Lakhs Tonne CO22 in 2020-21 in 2020-21

Training for Empanelment of 
Professionals in Building Sector Started

Southern Railway has managed 
to save carbon dioxide 
emission by 5.88 lakh tons 
leading to a saving of Rs 377 
crore as a result of various 
steps taken to attain the 
net-zero emission target set by 
Indian Railways by 2030. 

Energy savings of 570 million 
units in traction category and 
18 million units in non-traction 
were achieved during 2020-21 
over 2019-20. 

Under mission electrification of 
the routes, Southern Railway 
has added 370 track kilometres 

EMC has started the training 
programs as part of the 
empanelment of professionals in 
the building energy efficiency 
sector. With this training 
programme,  EMC is preparing a 
cadre of Building Energy Efficiency 
Experts(BEEE) who will be 
empanelled to help the public to 
design buildings to the provisions 
of the Energy Conservation Building 
code (ECBC). ECBC is made 
mandatory for commercial 
buildings from 2017. The service of 
these professionals will also be 
utilised for the State level 
implementation of Eco Niwas 

during 2020-21 and has enabled 
the introduction of electric loco 
run passenger and goods trains, 
reduction of diesel automotive 
and improved operational 
efficiency. Southern railway 
introduced LED lights and BLDC 
fans (brushless direct current) 
coaches resulting in 29 per cent 
of energy saving in EMU (electric 
multiple units) and 23 per cent in 
MEMUs (mainline electric 
multiple units).

For more: 
https://qrgo.page.link/nHpyc

Samhita (ECBC for Residential buildings 
currently notified on voluntary scope), 
published by the Government of India. 

The Government of Kerala is also 
promoting the construction of green 
buildings and decided to provide 
financial incentives including a reduction 
in building tax, etc for which energy 
usage is a major component for 
evaluation. EMC is also planning to use 
the support of these empanelled 
professionals for the development of 
green buildings in Kerala for evaluation 
of such buildings for the Government.

Empanelment is done in two stages. 
After successful completion of the first 

stage training program, the applicant 
become a Building Energy Simulation 
Expert (BESE). On completion of the 
second stage training and successful 
clearing of the evaluation process the 
applicants are empanneled as  BEEE.

 The training will be imparted by 
selected ECBC firms empanelled by 
the Bureau of Energy Efficiency. EMC 
is also in the process of creating 
Trainer of Trainees for BEEE from 
Architectural /Engineering college 
faculties who are empanelled as 
BEEE, in the near future. 

For more:  
https://qrgo.page.link/J6xDK
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