' ഊരര്ജ്ജ ഭവനനം ' ററിയയാലറിററി ഷഷയാ
കയാലയാവസയാ വവ്യതറിയയാനവനം ആഷഗയാള തയാപനവനം ഏററ ചർച്ച റചയ്യറപ്പെടുന്ന ഇന്നന, വവീടു
നറിർമയാണ രവീതറികളനം അവയറിറല ഊർഷര്ജ്ജയാപഷയയാഗവനം ഏററ ചർച്ച റചയ്യറപ്പെടുന്നുണന.
ഇനവ്യയറിറല വവദദ്യുതറി ഉപഷയയാഗതറിറന്റെ 30 ശതമയാനവനം റകടറിട ഷമഖലയറിലയായതറിനയാലനം
അതറിൽ തറന്ന 75 ശതമയാനവനം വവീടുകളറിലയായതറിനയാലനം വറിഭവ ചൂഷണനം കൂടുതലയായറി
നറിർമയാണ ഷമഖലയറിലയായതറിനയാലനം വവീടുകളറിറലയനം വവീടു നറിർമയാണതറിറലയനം ഊർര്ജ്ജ
കയാരവ്യക്ഷമതയന പയാധയാനവ്യനം കൂടുന്നു.
ഈ ഷമഖലയറിൽ വരയാനറിരറിക്കുന്ന വറികസന പവർതനങ്ങൾ മുൻകൂടറിക്കണ്ടുറകയാണയാണന
വയാസഗൃഹങ്ങൾക്കന ഷറററിനംഗുകളനം സർടറിഫറിഷക്കഷനുകളനം ഇഷപ്പെയാൾ നറിലവറിൽ വന്നതന.
പകൃതറി സസൗഹൃദമയായ റകടറിട നറിർമയാണനം ഷപയാതയാഹറിപ്പെറിക്കുന്നതറിനയായറി ഹരറിത റകടറിട
നറിർമയാണ വശലറികൾ
ഷപയാതയാഹറിപ്പെറിക്കുന്നതറിനുള്ള നടപടറികൾ ഷകന-സനംസയാന
സർക്കയാർ തലങ്ങളറിൽ നടന്നു വരുന്നുണന.
ഊർര്ജ്ജ സനംരക്ഷണ നറിയമതറിറന്റെ ഭയാഗമയായറി നറിലവറിൽ വന്ന എനർജറി കൺസർഷവഷൻ
ബറിൽഡറിനംഗന ഷകയാഡന ഇന്നന മറിക്ക സനംസയാനങ്ങളറിലനം നറിലവറിൽ വന്നറിട്ടുണന. ഷകരളതറിൽ
ഷകരള എനർജറി കൺസർഷവഷൻ ബറിൽഡറിനംഗന ഷകയാഡന നറിലവറിലണന. ഇതു കൂടയാറത പല
സയാപനങ്ങളനം സനംഘടനകളനം നൽകുന്ന ഗവീൻ ബറിൽഡറിനംഗന സർടറിഫറിഷക്കഷനുകളനം
ഷറററിനംഗുകളനം ഇന്നന നറിലവറിൽ ഉണന. റചലവ കുറഞ്ഞതുനം പകൃതറി സസൗഹൃദവമയായ റകടറിട
നറിർമയാണ
വശലറികൾ
പയാവർതറികമയാക്കുന്ന
നറിരവധറി
സയാപനങ്ങൾ
ഷകരളതറിൽതറന്നയണന. അവയറട ഷമൽഷനയാടതറിൽ നറിരവധറി റകടറിട നറിർമയാണങ്ങളനം
നടക്കുന്നുണന.
പകൃതറി
വറിഭവങ്ങളറട
അമറിത
ചൂഷണനം
ഒഴറിവയാക്കറിറക്കയാണ്ടുനം
കയാരവ്യക്ഷമമയായ
ഊർഷര്ജ്ജയാപഷയയാഗനം ഷപതയാഹറിപ്പെറിച്ചുറകയാണ്ടുനം
വവീടുകൾ
നറിർമറിഷക്കണതന ഭൂമറിയറട
നറിലനറിലറിനന തറന്ന
അതവ്യയാവശവ്യമയാണന.
അതരതറിൽ നറിർമറിക്കുന്ന വവീടുകളറട
രൂപകലന, നറിർമയാണരവീതറി, ഉപകരണങ്ങളറട ഉപഷയയാഗനം, ഊർഷര്ജ്ജയാപഷയയാഗനം തുടങ്ങറി
അവ എന്തുമയാതനം പകൃതറിഷയയാടറിണങ്ങറി നറിൽക്കുന്നു എന്നന റപയാതുജനങ്ങൾക്കന അററിവ
പകരുന്നതറിനയാണന ഈ മതര പരറിപയാടറി സനംഘടറിപ്പെറിച്ചറിരറിക്കുന്നതന. തറിരുവനനപുരനം
ദൂരദർശറന്റെ സഹയായഷതയാടുകൂടറി ഷകരള സർക്കയാരറിറന്റെ ഊർര്ജ്ജ വകുപ്പെറിനു കവീഴറിലള്ള
എനർജറി മയാഷനജറമന്റെന റസന്റെർ (ഇ. എനം. സറി.) ആണന മതര പരറിപയാടറി
സനംഘടറിപ്പെറിക്കുന്നതന.

ആർറക്കയാറക്ക പറങ്കെടുക്കയാനം
• പകൃതറി വറിഭവനം സനംരക്ഷറിച്ചു റകയാണന വവീടു നറിർമയാണനം നടതറിയവർ
• വവീടുകളറിൽ ഊർര്ജ്ജ കയാരവ്യക്ഷമത ഉയർത്തുന്നതറിനുള്ള നടപടറി സസവീകരറിച്ചന ഊർര്ജ്ജ
ലയാഭനം ഷനടറിയവർ
• വവീടുകളറിൽ പയാരമ്പഷരവ്യതര ഊർര്ജ്ജ ഷസയാതസ്സുകൾ ഉപഷയയാഗറപ്പെടുതറി ഊർര്ജ്ജ
ലയാഭനം ഷനടറിയവർ
• വവീടു രൂപകലനകളറിലൂറട പകൃതറി വറിഭവ സനംരക്ഷണനം സയാധവ്യമയാക്കറി വവീടു നറിർമയാണനം
നടതറിയവർ
വവ്യവസകൾ
• ഇ.എനം. സറി. യറിൽ
ലഭറിക്കുന്ന മതരയാർതറികളറട അഷപക്ഷ
ഈ മതര
പരറിപയാടറിക്കയായറി ഇ. എനം.സറി. നറിഷയയാഗറിച്ച പഷതവ്യക വറിദഗധ സമറിതറി
പരറിഷശയാധറിക്കുന്നതുനം മതരതറിറന്റെ തുടർ നടപടറികൾക്കയാവശവ്യമയായ വവീടുകൾ
ദൂരദർശൻ
പതറിനറിധറികഷളയാടയാപ്പെനം
സന്ദർശറിച്ചന
വറിശദ
വറിവരങ്ങൾ
ഷശഖരറിക്കുന്നതുമയാണന.
• ഇതറിൽ സനംഷപക്ഷണ ഷയയാഗവ്യമയായ റതരറഞ്ഞടുത വവീടുകളറട വറിശദ വറിവരങ്ങൾ
ഹരറിത റകടറിടങ്ങൾ, ഊർര്ജ്ജ കയാരവ്യക്ഷമതയള്ള റകടറിടങ്ങൾ എന്നറിവറയപ്പെററിയള്ള
വറിവരണങ്ങഷളയാറടയാപ്പെനം പഷതവ്യക പരറിപയാടറികളയായറി ദൂരദർശനറിലൂറട സനംഷപഷണനം
റചയ്യുന്നതയാണന.
• ഇവയറിൽ നറിന്നുനം മതര മയാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമയായ വവീടുകൾ റതരറഞ്ഞടുതന
വറിജയറികറള റതരറഞ്ഞടുക്കുന്നതറിനുള്ള
പഷതവ്യക പരറിപയാടറികൾ സനംഘടറിപ്പെറിച്ചന
വറിജയറികറള പഖവ്യയാപറിക്കുന്നതയാണന.
സമയാനനം
ഒന്നയാനം സമയാനനം - ഒരു ലക്ഷനം രൂപ വറിലമതറിക്കുന്ന ഊർര്ജ്ജ കയാരവ്യക്ഷമ ഉപകരണങ്ങൾ
രണയാനം സമയാനനം - അമ്പതറിനയായറിരനം രൂപ വറിലമതറിക്കുന്ന
ഊർര്ജ്ജ കയാരവ്യക്ഷമ
ഉപകരണങ്ങൾ.
നറിബന്ധനകൾ
• ഊർര്ജ്ജ ഭവനനം ററിയയാലറിററി ഷഷയാ
ഊർര്ജ്ജ കയാരവ്യക്ഷമതയള്ള വവീടുകൾ എന്ന
ആശയ പചയാരണതറിനയായറി നടത്തുന്നതയാണന. ഇതറിഷലക്കന അഷപക്ഷഷയയാറടയാപ്പെനം
ലഭറിക്കുന്ന വവീടുകറള സനംബന്ധറിച്ചുള്ള വറിവരങ്ങൾ മതര നടതറിപ്പെറിറന്റെ

ആവശവ്യയാനുസരണനം ഇ. എനം. സറി. ഉപഷയയാഗറിക്കുന്നതയാണന.
• വറിദഗധ
സമറിതറിക്കന
അഷപക്ഷകരുറട
വവീടന
സന്ദർശറിക്കുന്നതറിനുനം
മതരതറിനയാവശവ്യയായ വറിവരങ്ങൾ ഷശഖരറിക്കുന്നതറിനുനം, ചറിതങ്ങൾ പകർത്തുന്നതറിനുനം
മതരയാർതറി സഹയായറിഷക്കണതയാണന.
• മതരതറിനു ലഭറിച്ച ചറിതങ്ങളനം വറിവരങ്ങളനം തങ്ങളറട പചയാരണ പരറിപയാടറികളറിലനം
മറനം ഉപഷയയാഗറിക്കയാന് എനർജറി മയാഷനജറമന്റെന റസന്റെററിനന അവകയാശനം ഉണയായറിരറിക്കുനം.
• ഈ മതരനം സനംബന്ധറിച്ച ഏറതയാരു കയാരവ്യതറിനുനം അനറിമ തവീരുമയാനനം എനർജറി
മയാഷനജറമന്റെന റസന്റെററിഷന്റെതയായറിരറിക്കുനം.
• പഷതവ്യകറിച്ചു കയാരണറമയാന്നുനം അററിയറിക്കയാറത തറന്ന മതരനം പൂരര്ണ്ണമയാഷയയാ,
ഭയാഗറികമയാഷയയാ റദയാക്കുവയാഷനയാ, അതറിറന്റെ നറിയമങ്ങളറിലനം വവ്യവസകളറിലനം
ഭയാഗറികമയാഷയയാ, പൂരര്ണ്ണമയാഷയയാ മയാറനം വരുത്തുവയാഷനയാ എനർജറി മയാഷനജറമന്റെന
റസന്റെററിനന അവകയാശമുണയായറിരറിക്കുന്നതയാണന.
മതരപരറിപയാടറിയറില് പറങ്കെടുക്കുവയാന് ആഗഹറിക്കുന്നവര www.reg.keralaenergy.gov.in
രജറിഷസ്ട്രേഷന് ലറിങ്കെറിലൂറട ഷപരന രജറിസ്റ്റര റചയന അഷപക്ഷയാഷഫയാറനം ഡസൗണഷലയാഡന റചയന
പൂരറിപ്പെറിച്ചന അയയ്ക്കുക
വറിലയാസനം - എനർജറി മയാഷനജറമന്റെന റസന്റെർ
ശവീകൃഷ്ണ നഗർ, ശവീകയാരവ്യനം പറി. ഒ.
തറിരുവനനപുരനം 695 017
ഷഫയാൺ 0471 2594922/23/24
ഇ റമയറിൽ emck@keralaenergy.gov.in
www.keralaenergy.gov.in
ഇതറിഷലക്കുള്ള അഷപക്ഷകൾ ലഭറിഷക്കണ അവസയാന തവീയ്യതറി 30 ജൂൺ 2019 ആണന.
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