
സംസ്ഥാനത്ത് പരിസ്ിതിസൗ
ഹൃദവും ഊർജ്ജകഥാര്യക്ഷമവ
മഥായ ഹരിത കകട്ിടങ്ങൾ 
പ്ഥാത്ഥാഹിപ്ിക്കുന്നതിനഥായി 
സർട്ിഫിപകേഷൻ പേറിുംഗും 
ലഭ്യമഥായ ആനുകൂല്യങ്ങളും 
വിവരിക്കുന്ന സർകേഥാർ ഉത്രവത് 
പുേത്ിേങ്ങി. 

പരിസ്ിതിസൗഹൃദമഥായ കകട്ിട 
രൂപകല്പന, കകട്ിടത്ിൽ 
അവലുംബിച്ിട്ടുള്ള ഊർജ്ജസുംര
ക്ഷണ- ജലസുംരക്ഷണ മഥാർഗ്ഗ
ങ്ങൾ, സുസ്ിരവും തപദേശീയവ
മഥായി ലഭ്യമഥാകുന്ന നിർമ്ഥാണ 
സഥാമഗ്ികളകട ഉപപയഥാഗും, 
പുനഃസ്ഥാപികേഥാവന്ന ഊർജ്ജ 
പ്ഥാതസ്സുകളകട ഉപപയഥാഗും, 
ഒക്കുപ്ന്ത് കുംഫർട്ത് എന്നിവ 

പരിഗണിച്ഥാകുും പേറിുംഗത് 
നൽകുക. എറവും ഉയർന്ന 
നിലവഥാരും പുലർത്തുന്ന കകട്ിട
ങ്ങൾകേത് ‘A’ പേറിുംഗും അതിനത് 

എനർജി മഥാപനജത്കമന്ത് കസന്േിൽ 
്വർത്ിക്കുന്ന സ്ഥാൾ ഹഹപ്ഥാ 
്പമഥാഷൻ കസൽ വഴി ബൂട്ത് (Build 
Own Operate Transfer) അടിസ്ഥാ
നത്ിൽ നടപ്ിലഥാക്കുന്നതിനഥായി 
സർകേഥാർ സ്വകഥാര്യ സുംരഭകർകേനു
വദിച് പദ്ധതികളിൽ  മൂന്നത്  പദ്ധതി
കൾ നടപ്ിലഥാക്കുന്നതിനുള്ള ഇുംപ്ികമ
പന്ഷൻ എഗ്ികമന്ത്  ഹവദയുതി 
വകുപ്പു മന്തിയുകട സഥാന്നിദ്ധ്യത്ിൽ  
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കെറുകിട ജലഹവദയുതപദ്ധതിയുും 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനഥായഥാണത് ഇുംപ്ികമ
പന്ഷൻ എഗ്ികമന്ത് ഒപ്പു കവച്തത്. 30 
വർഷകത് ബൂട്ത് കഥാലഥാവധി പൂർത്ി
യഥാകുപ്ഥാൾ സുംരഭകർ പദ്ധതികൾ 
സർകേഥാരിനത് ഹകമഥാറുും. സർകേഥാരി
കന ്തിനിധീകരിച്ത് ഊർജ്ജ വകുപ്ത് 
്ൻസിപ്ൽ കസക്രട്േി ശ്ീ. ആർ.
കക. സിൻഹ, IAS കരഥാേിൽ ഒപ്പു 
കവച്ചു.

തഥാകഴ ഉള്ളവയ്കത് ‘B’ പേറിുംഗമഥാ
കുും ലഭിക്കുക.

വീടുകൾ, അപ്ഥാർട്ത്കമന്റുകൾ, 
വ്യവസഥായിക കകട്ിടങ്ങൾ, മറ്റു 
കകട്ിടങ്ങൾ എന്നിങ്ങകന 
തരുംതിരിച്ഥായിരിക്കുും പേറിുംഗത് 
നൽകുക. കകട്ിടനികുതിയിൽ 
പരമഥാവധി 50% വകര ഇളവത് 
അനുവദിച്ചുകകഥാണ്ഥാണത് 
ഉത്രവത് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളതത് 
(ആനുകൂല്യങ്ങളകട വിശദവിര
ങ്ങൾ പപജത് 4 ൽ). ഇതികന് 
സുംസ്ഥാനതല പനഥാഡൽ 
സമിതിയുകട കെയർമഥാകന് 
ചുമതല വഹിക്കുക എനർജി 
മഥാപനജത്കമന്ത് കസന്ർ ഡയേ
ക്ടർ ആയിരിക്കുും.

സുംരഭകർ ഒപ്പു കവച്ചു. ഈ പദ്ധതികൾ 
നടപ്ിലഥാവന്നപതഥാടുകൂടി  12.75 
കമഗഥാവഥാട്ത് സ്ഥാപിതപശഷി കൂടി 
പകരളത്ിനത് ഹകവരിക്കുവഥാൻ 
സഥാധിക്കുും.

പഥാലകേഥാടത് ജില്ലയിൽ 6 കമഗഥാവഥാട്ത് 
വീതും പശഷിയുള്ള ആറത്ല-1, ആറത്ല-2 
പദ്ധതികളപടയുും ഇടുകേി ജില്ലയിൽ 
0.75 കമഗഥാവഥാട്ത് പശഷിയുള്ള കനകപ്പുഴ 



Union Minister for Power and New & 
Renewable Energy, Shri. R.K. Singh, 
addressed the National Innovation 
Conclave 2022 on the 20th Foundation 
Day of Bureau of Energy Efficiency

Releasing ceremony of compendium of the FLCTD Accelerator, 
revamped portal of FLCTD, and report on Cold Chain
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The Bureau of Energy 
Efficiency (BEE), 

commemorated its 20th 
Foundation Day by 
organising the National 
Innovation Conclave on 
Low Carbon Technologies 
on 1st March 2022. This 
conclave provided a 
platform to present the 
innovations showing 
benefits of energy savings and 
greenhouse gas emission 
reduction potential when 
deployed at a large scale in 
industrial and commercial 
sectors. 

Shri R.K. Singh, Union Minister 
of Power and New & Renewable 
Energy, Government of India 
delivered the special address on 
the occasion. Shri R.K. Singh 
emphasized that there is a need 
to establish a robust ecosystem 
for innovation. At the conclave, 
Shri Krishan Pal Gurjar, Minister 
of State for Power and Heavy 
Industries, Government of India 
said that “Energy saving is our 
responsibility. It is 

BEE observes its 20th foundation day with the National 
Innovation Conclave on Low Carbon Technologies

More than 35 innovators participated in the
exposition organised under the event

Shri. Subhash Babu B V, 
Registrar, EMC attended the 
event representing Kerala.

The event showcased many low 
carbon technology innovations 
developed and validated with the 
support of FLCTD (Facility for 
Low Carbon Technology 
Deployment) project. FLCTD is a 
project financed by the Global 
Environment Facility (GEF), 
implemented by the United 
Nations Industrial Development 

Organisation (UNIDO) in 
collaboration with the 
Bureau of Energy Efficiency 
(BEE)

More than 35 innovators 
participated in the 
exposition organised under 
the event. On this 
occasion, a compendium 
of the FLCTD Accelerator 
was released and the 

winners were felicitated. The 
conclave focussed on the 
challenges in low-carbon 
innovation including the need for 
financing towards 
commercialization and scale up. 
The conclave had sessions 
deliberating on innovating 
technologies, investments in 
cleantech innovation and 
FLCTD’s Accelerator programme.

Since 2018, the FLCTD project 
has conducted four rounds of 
innovation challenges. The 
project has received 558 
applications against the 
innovation challenges and 59 
winners were selected by the 

expert members. 
The project is 
assigning INR 18.55 
crores to the 
winners to validate 
the innovation in 
actual field 
conditions. Already 
18 technologies 
have been validated, 
and ten 
technologies got 
commercialized.

of immense 
importance for all 
of us to take steps 
in the direction of 
energy 
conservation and 
make this country 
cleaner and 
greener.”

Shri. Dinesh 
Kumar A N, Joint 
Director, EMC and 
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എനർജി മഥാപനജത് മ
ന്ത് കസന്േികല 
എനർജി എഫിഷ്യന്ത് 
ബിൽഡിുംഗത് കസല്ലി
കന് (ഇ.ഇ.ബി 
കസൽ) 
്വർത്നങ്ങളകട 
ഭഥാഗമഥായി കഫബ്രുവ
രി 15 നത് പകരളത്ി
കല ഗഥാർഹിക 
കകട്ിടങ്ങളികല 
ഊർജ്ജ സുംര
ക്ഷണ നിയമഥാവലി
യഥായ "ഇപകേഥാ 
നിവഥാസത് സുംഹി
ത”(ഇ.എൻ.എസത് ) 
എന്ന വിഷയത്ിലും, കഫബ്രുവരി 
16 നത് "കകട്ിടങ്ങളികല ഹീറിുംഗത് 
കവന്ിപലഷൻ എയർ കണ്ിഷനിും
ഗത് (HVAC) ഡിഹസൻ" എന്ന 
വിഷയത്ിലും കവബിനഥാറുകൾ 
സുംഘടിപ്ിച്ചു.

ശ്ീ. ഗൗരവത് പഷഥാകര (ഇ.സി.ബി.
സി. മഥാസ്റ്റർ കരെയിനർ) ഇപകേഥാ 
നിവഥാസത് സുംഹിതകയ സുംബന്ി
ച് ക്ഥാസത് ഹകകഥാര്യും കെയത്തു. 

കാട്കേട നിപയഥാജക 
മണ്ഡലകത് 
കഥാർബൺ നയൂരെൽ 
നിപയഥാജക മണ്ഡല
മഥാകേി മഥാറ്റുവഥാനഥായി 
വിഭഥാവനും കെയ്ിട്ടുള്ള 
കഥാർബൺ നയൂരെൽ 
കഥാട്ഥാകേട പദ്ധതിയു
കട ഭഥാഗമഥായുള്ള 
കപഥാതു കകട്ിടങ്ങളി
കല ഊർജ്ജ ഓഡിറത് 
ആരുംഭിച്ചു. ഊർജ്ജ 
ഓഡിറികന് ഉദത്ഘഥാട
നും മലയൻകീഴത് 
പപഥാലീസത് പസ്റ്റഷനിൽ വച്ത് എും.
എൽ.എ ശ്ീ. ഐ.ബി സതീശത് 
നിർവഹിച്ചു.

ഊർജ്ജ ഓഡിറത് േിപപ്ഥാർട്ികന് 
അടിസ്ഥാനത്ിൽ ഊർജ്ജ നഷ്ും 

വീടുകളകട കഷയിഡിങത്, 
പമൽക്കൂര ദിശഥാനിർണ്ണയും 
മുതലഥായ ഘടകങ്ങൾ കകട്ിട
ത്ികല ഊർജ്ജ ഉപപഭഥാഗ
കത് എങ്ങികന സ്വഥാധീനിക്കു
ന്നുകവന്നുും, "ഇ.എൻ.എസത് 
അനലിറികേൽ ടൂൾ" ഉപപയഥാ
ഗിച്ത് ഊർജ്ജക്ഷമമഥായ 
വീടുകൾ രൂപകല്പന കെയ്യുന്ന
തത് എങ്ങികന ആകണന്നുും ശ്ീ. 
പഷഥാകര വിശദീകരിച്ചു.

കുേയ്ക്കുന്നതിനുും, അതുവഴി 
കഥാർബൺ ബഹിർഗമനും 
കുേയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മഥാർഗ്ഗങ്ങൾ 
കണ്ത്ി അവ നടപ്ിലഥാക്കൂവഥാ
നുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകമ

Ct¡m \nhmkv kwlnX, FNv.hn.F.kn Unssk³ 
F¶o hnjb§fnÂ sh_n\mÀ kwLSn-¸n¨p

ImÀ_¬ \yq{SÂ Im«m¡S; DuÀÖ HmUnäv Bcw-`n¨p

ശ്ീ. ശിരിഷത് 
പദശത് പഥാകണ്ഡ  
(ഇ.സി.ബി.സി. 
മഥാസ്റ്റർ കരെയിനർ) 
എെത്.വി.എ.സി 
ഡിഹസൻ ക്ഥാസത് 
ഹകകഥാര്യും 
കെയത്തു. വഥാണിജ്യ 
കകട്ിടങ്ങളികലയുും 
ഗഥാർഹിക കകട്ിട
ങ്ങളികലയുും 
കതർമൽ കും
പഫഥാർട്ത്, ഊർജ്ജ
ക്ഷമമഥായ എയർ 
കണ്ിഷനിങത് 
സുംവിധഥാനങ്ങൾ, 

റൂഫത്-വഥാൾ ഇൻസുപലഷൻ, ആകത്റീ
വത്, പഥാസ്ിവത് കൂളിുംഗത് മഥാർഗങ്ങൾ, 
കകട്ിടങ്ങളികല മറ്റു തഥാപനിയ
ന്തണ സുംവിധഥാനങ്ങൾ എന്നിവ
കയക്കുേിച്ഥായിരുന്നു കവബിനഥാർ.

രണ്ത് കവബിനഥാറുകളിലമഥായി 
ഉപദ്യഥാഗസ്ർ,  ക്ഥാകഫഷണല
കൾ, വിദ്യഥാർഥികൾ തുടങ്ങി 90 
ൽപ്രും ആളകളകട പങ്ഥാളിത്ും 
ഉണ്ഥായി.

ന്നുും ഉദത്ഘഥാടന 
പവളയിൽ എും
.എൽ.എ ശ്ീ. 
ഐ.ബി സതീശത് 
പേഞ്ഞു.

എനർജി മഥാപനജത്കമ
ന്ത് കസന്േിന് 
പനതൃത്വത്ിൽ 
മണ്ഡലത്ികല 
എല്ലഥാ സർകേഥാർ 
സത്കൂളകളിലും 
ഊർജ്ജ ഓഡിറത് 
നടന്നിരുന്നു. 
ഇതികന് തുടർച്യഥാ

യഥാണത്  കഥാർബൺ നയൂരെൽ 
കഥാട്ഥാകേട പദ്ധതിയുകട ഭഥാഗമഥായി 
മണ്ഡലത്ികല 92 സർകേഥാർ 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഊർജ്ജ 
ഔഡിറത് നടത്തുക.
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Incentives for Green Buildings
(As per Guidelines of G.O.(Ms)No. 39/2022/LSGD dated 25/02/2022)

Grade A Grade B Remarks

1
One time 
building tax

50% reduction
25% 
reduction

This is applicable for newly constructed green 
buildings. Hence is not applicable to existing 
buildings.

2 Stamp duty 1% reduction
0.5% 
reduction

If the construction and certification of green buildings 
happens after transaction of property (where 
transaction occurs on or after the date of issue of this 
guideline), incentive equivalent to prescribed reduction 
in stamp duty based on the value of existing green 
building as per valuation certification calculated as per 
CPWD rate is applicable.

3 Property tax 20% reduction
10% 
reduction

This rebate is for two years. After two years, the 
appicant has to submit a certificate of compliance for 
availing the rebate further.

നിയമസഭഥാ മണ്ഡലങ്ങൾ 
പകന്ദീകരിച്ത് തിരകഞെടുത് 
തപദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങളകട ഊർജ്ജ കഥാര്യക്ഷമത 
വർദ്ധിപ്ിക്കുന്ന 
്വർത്നങ്ങൾ നടത്തുന്ന 
ഊർജ്ജയഥാൻ പദ്ധതിയുകട 
ഭഥാഗമഥായി തൃശ്ശൂർ ജില്ലയികല 

ഇ.എം.സി ജ�ായിന്റ് ഡയറക്ടർ (i/c) ശ്രീ. ദിജനശറ് കുമാർ 
എ.എൻ, ര�ിസറ്്ാർ ശ്രീ. സുഭാഷറ് ബാബു ബി.വി 
എന്ിവർ ഡൽഹിയിലെ ക്രീൻ എനർ�ി ഇന്ർനാഷ
ണൽ ഇൻകുജബഷൻ ലസന്ർ സന്ദർശിച്ചു (സി.ഇ.ഐ
.ഐ.സി). ജകരളത്ിൽ ഹരിജ�ാർജ്ജ സാജകേ�ികവിദ്യ
കളുലെ വികസനത്ിനായി സി.ഇ.ഐ.ഐ.സി, ഇ.എം.
സി, ലക-ഡിസറ്കറ് എന്ിവർ ജേർന്റ് കഴിഞ്ഞ മാസം 
ധാരണാപത്ം ഒപ്പുവച്ിരുന്നു.

DuÀÖbm³ ]²Xn XrÈqÀ PnÃ-bn-se 
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നിയമസഭഥാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ 
ഊർജ്ജ ഓഡിറത് പൂർത്ിയഥായി.

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയികല 10 നിപയഥാജക 
മണ്ഡലത്ിലഥാണത് ഊർജ്ജ 
ഓഡിറത് പൂർത്ിയഥായതത്. ഊർജ്ജ 
ഓഡിറത് േിപപ്ഥാർട്ത് അതഥാതത് 
നിപയഥാജക മണ്ഡലത്ികല എും
.എൽ.എ മഥാർകേത് ഹകമഥാേി.

പദ്ധതിയുകട ഭഥാഗമഥായി 
തിരകഞെടുത് കകട്ിടങ്ങളി
കല ഊർജ്ജ കഥാര്യക്ഷമമല്ലഥാ
ത് ഉപകരണങ്ങൾമഥാറി 
ഊർജ്ജ കഥാര്യക്ഷമമഥായ 
ഉപകരണങ്ങൾ 
സ്ഥാപിക്കുന്നതഥാണത്.


