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ഇ . എം. സി 

േകരള സം�ാന ൈവദ�തി വ��ിന്  കീഴിൽ �വർ�ി�� എനർജി 

മാേനജ്െമ�് െസ�ർ (ഇ.എം.സി) - േകരള. ഊർ� സംര�ണം 

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി മാ��� രാജ�െ� ആദ�െ� സം�ാനതല 

സംഘടനയായി 07-02-1996 ന്  നിലവിൽ വ�. ഊർ�സംര�ണ നിയമം 

2001 (2002 െല െസൻ�ൽ ആ�് 52) െല വിഭാഗം 15 െല വ��് (ഡി) നൽ�� 

അധികാരം ഉപേയാഗി�്, ബ�േറാ ഓഫ് എനർജി എഫിഷൻസി, എനർജി 

മാേനജ്െമ�് െസ�ർ - േകരള (ഇ..എം.സി)-െയ ഊർ� സംര�ണ നിയമം 

2001 (2002-െല െസൻ�ൽ ആ�് 52) ഏേകാപി�ി�ാ�ം നട�ാ�ാ�ം 

സം�ാന നി�� ഏജൻസിയായി (SDA) നി��മാ�ി നിയമി�. 
 

ഊർ� സംര�ണം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�െട�ം ഗേവഷണം, പരിശീലനം, 

അവേബാധം ��ി�ൽ എ�ിവയി�െട ഊർ��മായി ബ�െ�� 

സാേ�തികവിദ�ക�െട വികസനം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�െട�ം 

സം�ാനെ� സ�ദ്  വ�വ��െട എ�ാ േമഖലകളി�ം ഊർ� കാര��മത 

െമ�െ����തിനായി ഇ..എം.സി �വർ�ി��. 
 

പ�ാ�ലം 

വിവിധ ഊർ�കാര��മത രീതിക�ം ഊർ� മാേന�െമ�് ��ിയ�ം 

സംബ�ി�് വ�വസായ �ാപന�ളിെല ഉേദ�ാഗ�ർ�് മാ�മായി 

ഊർ�കാര��മതാേശഷി വർ�ി�ി�ൽ പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�ി��്. 

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല ഊർ�കാര��മത െമ�െ����തി�ം  

Public Sector Restructuring and Internal Audit Board (റിയാബ്)  ആയി 

സഹകരി�് ഇ.എം.സി.  പരിപാടികൾ നട�ിയി��്.   

േകാവിഡ്  19 വ�ാപനെ� �ടർ�� Lock down   കാരണം സം�ാന�് 

ഊർ�കാര��മതാ േശഷി വർ�ി�ി�ൽ, പരിശീലന പരിപാടികൾ COVID 19 

ന് ��� കാലഘ��ിൽ പി�ടർ� അേത രീതിയിൽ �ടരാനായി�. 

ഇ�ാര��ിൽ, വാണിജ� വ�വസായ ശാലകളിെല ഊർ� കാര��മത 



െമ�െ���ൽ പരിശീലന പരിപാടി �ട��തി�ം െപാ�േമഖലാ 

�ാപന�ളിെല ഓ�േറ�ർമാ�െട�ം െടക് നീഷ��ാ�േട�ം 

ൈന�ണ�വികസന�ി�മായി "വ�വസായ ശാലകളിെല �വർ�ന�ളിൽ 

ഊർ� കാര��മത”  എ� വിഷയ�ിൽ ഇ.എം.സി ഇ-ഡിേ�ാമ /ഇ-

സർ�ിഫി��് പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടി�ി��ത്. 

അവേലാകനം 

കം�സ് െച� വാ�, അേമാണിയ റ�ിജേറഷൻ, ചിൽഡ് വാ�ർ, നീരാവി, 

േ�ാസ�് ഹീ�ിങ്, സംേയാജിത താപ�ം ഊർ��ം, പ�കൾ, ഫാ�കൾ 

എ�ിവയാണ് വ�വസായ ശാലകളിൽ സാധാരണയായി കാണെ��� ഊർ� 

സംവിധാന�ൾ. ഈ സംവിധാന��െട കാര��മത  െമാ�ം 

�ാപന�ിെ� ഊർ� ഉപേഭാഗം വലിയ പ�് നൽ��. മിക� 

ഘടനാപരമായ പരിശീലന�ം ഉയർ� അംഗീകാര�� സർ�ിഫിേ�ഷൻ 

േ�ാ�ാ�ക�ം ഊർ�കാര��മത  നിലനിർ��തി�ം 

െമ�െ����തി�മായി ഉയർ� ൈവദഗ്ധ����ം േയാഗ�ത���മായ 

ഒ� െതാഴിൽ ശ�ിെയ വികസി�ി�ാൻ സഹായി��, �േത�കി�ം ഈ 

സംവിധാന�ളിെല സാേ�തികവിദ�കൾ ��തൽ  �േരാഗമി�േ�ാൾ. 

ചി�െ���ിയ പരിശീലന പരിപാടികൾ പെ����വ�െട �വർ�ന 

തത��െള�റി�� �ാഹ�ം, മിക� �വർ�ന�െള�റി�� അറിവ്, 

വ�ാവസായിക ഊർ�സംവിധാന��െട ഊർ� �കടന ഡാ� വിശകലനം 

െച�ാ�� കഴിവ് എ�ിവ വർ�ി�ി��. ജീവന�ാെര പരിശീലി�ി��ത് 

േജാലി �ല� �ര�ിതമായ �വർ�ന അ�രീ�ം ��ി�ാ�ം 

ജീവന�ാ�െട ഇടെപട�ം ഉൽപാദന�മത�ം വർ�ി�ി�ാ�ം 

ഊർ�കാര��മത െമ�െ���ാ�ം സഹായി��. സർ�ിഫിേ�ഷൻ 

േ�ാ�ാ�കൾ െ�ാഫഷണ�കെള അവ�െട ൈവദ��ം ത�പരമായി 

െമ�െ����തി�ം �തിയ ൈന�ണ�േശഷി േന��തി�ം േ�രി�ി��. 

വ�ാവസായിക ഊർ�സംവിധാന�ൾ�ായി ഊർ� കാര��മത 

േക�ീകരി� സർ�ിഫിേ�ഷൻ േ�ാ�ാ�കൾ ആവശ�മാണ്. അ�രം 



സർ�ിഫിേ�ഷ�കൾ ഓ�േറ�ർമാെര ഈ സി��ളിെല കഴിവ് ��തൽ 

വ�നി�മായി �കടി�ി�ാൻ സഹായി�ം. "വ�വസായ ശാലകളിെല 

�വർ�ന�ളിൽ ഊർ� കാര��മത”  എ� വിഷയ�ിൽ ഇ.എം.സി ഇ-

ഡിേ�ാമ/ ഇ-സർ�ിഫി��് പരിശീലന പരിപാടികൾ എ�ത് അവ�െട �േത�ക 

േമഖലയിെല ഓ�േറ�ർമാ�െട അറിവ് സ��മാ�� തര�ി�� േ�ാ�ാം 

ആണ്, �ടാെത ഈ ഊർ� കാര��മത വശ�ളി�ം പരിശീലന പരിപാടി  

�� േക�ീകരി�ം. 

സർ�ിഫി��് േ�ാ�ാമിെ� ഘടന 

ഒ� �ാപന�ിെ� ഓ�േറ�ർമാ�ം െടക് നീഷ��ാ�ം വിവിധ േമഖലകളിൽ 

ഉ�തിനാൽ, ഉദാ., ഇല�ി�ൽ ഓ�േറ�ർ, ഇല�ീഷ�ൻ, േബായിലർ ഓ�േറ�ർ, 

േബായിലർ അ�ൻഡ�്, േ�ാസസ് ഓ�േറ�ർമാർ, വാ�ർ പ�് ഓ�േറ�ർമാർ 

�തലായവ�് ഓേരാ േമഖല�ം �േത�ക സർ�ിഫി��് േ�ാ�ാം ഉ�ായിരി�ം. 

അതിനാൽ �ാപന�ൾ�് �സ�മായ തിരെ��� വിഷയ�ളിൽ 

െവബിനാർ ഉൾെ��� രീതിയിലാണ് ഓൺൈലൻ സർ�ിഫി��് േ�ാ�ാം 

�പകൽ�ന െച�ിരി��ത്. ഓേരാ െവബിനാറി�ം 2 മണി�ർ 

ൈദർഘ���ായിരി�ം, അതി�േശഷം ഒ� ക�ിസ് േ�ാ�ാം ഉ�ായിരി�ം, 

അതിൽ ഓ�േറ�ർ സർ�ിഫി��്  ലഭി��തിന് േയാഗ�ത േനടിയിരി�ണം. 

െവബിനാറിനാ�� വിഷയ�ൾ �വെട േചർ��. 

1. ഇല�ി�ൽ സി��ൾ (2 മണി�ർ) - 8  െസപ്�ംബർ 2020 

● ഇല�ി�ൽ വയറിംഗ് 

● ൈവദ�ത �ര� 

● ഇല�ി�ൽ േമാേ�ാ�ക�ം ൈ��ക�ം 

● �ാൻസ്േഫാർമ�കൾ 

● ഹാർേമാണി�് 

2.  ഡീസൽ ജനേറ��കൾ  (2 മണി�ർ) - 15  െസപ്�ംബർ 2020 

● തിരെ����ം ഇൻ�േലഷൻ ഘടക��ം 

●  ഊർ�സംര�ണ അവസര�ൾ 



● േകസ് പഠന�ൾ 

3. കം��് െച� എയർ സി�ം, ഫാ�ക�ം േ�ാവ�ക�ം  (2 മണി�ർ)- 

     22  െസപ്�ംബർ 2020 

● കാര��മമായ �വർ�നം 

● ഊർ�കാര��മത�ായി െച�് ലി�് 

4. പ�ിംഗ് സി�ം  (2 മണി�ർ) – 29  െസപ്�ംബർ    2020 

● കാര��മതെയ ബാധി�� ഘടക�ൾ 

● േബായിലർ ഫീഡ് വാ�ർ പ�കൾ 

● മലിനജല പ�കൾ 

● ഊർ�സംര�ണ അവസര�ൾ 

5. േബായില�ക�ം ഫർ��ക�ം  (2 മണി�ർ) - 6 ഒേ�ാബർ    2020 

● േബായില�ക�ം ഫർ��ക�ം -  ആ�ഖം 

● �ട് �റ��തി�� അവസര�ൾ 

● ഊർ�സംര�ണ അവസര�ൾ 

6. ശീതീകരണ സംവിധാനം  (2 മണി�ർ)- 13 ഒേ�ാബർ   2020 

● ശീതീകരണ സംവിധാന��െട തര�ൾ 

● അ�േയാജ�മായ റ�ിജേറഷൻ സംവിധാന�ിെ� തിരെ���് 

● �കടന വിലയി��ൽ 

● ഊർ�സംര�ണ അവസര�ൾ 

ഓേരാ േമഖലയിെല�ം ��ഖ വിദഗ്ധ�ം എനർജി ഓഡി��ം െസഷ�കൾ 

എ��ം. 

പാലിേ��   നടപടി�മം 

ഓ�േറ�ർമാർ�ം െടക് നീഷ��ാർ�ം േവ�ി�� ഓൺൈലൻ 

സർ�ിഫിേ�ഷൻ േകാഴ് സിെന�റി�് എ�ാ വ�വസായ 

ശാലകെള�ം/െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള�ം ഇ.എം.സി അറിയി�ം. 



െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ പെ����വ�െട വിശദാംശ�ൾ ഇ.എം.സി-

യിേല�് നാമനിർേ�ശം െച�േ�താണ്. േ�ാ�ാമിൽ പെ���ാൻ 

ആ�ഹി�� ഓ�േറ�ർ അെ��ിൽ െട�ീഷ�ൻ ബ�െ�� െപാ�േമഖലാ 

�ാപന�ളിൽ നി�് �ൻ�ർ അ�മതി േനടിയ േശഷം േനരി�് 

സർ�ിഫിേ�ഷൻ േ�ാ�ാമിേല�് അേപ�ി�ാം. 

േമൽ �ചി�ി� ഓേരാ വിഷയ�ി�ം �േത�കം സർ�ിഫിേ�ഷൻ നൽ�ം. 

അതിനായി ഓ�േറ�േറാ െട�ീഷ�േനാ ആ �േത�ക വിഷയെ��റി�� 

െവബിനാറിൽ പെ��േ����്, ഒ�ം സംഘടി�ി� ക�ിസിൽ മിനിമം പാസ് 

മാർ�് േന�ക�ം േവണം. ഓ�േറ�ർേ�ാ െട�ീഷ�േനാ ഓഫ് ൈലൻ വഴി�ം 

െവബിനാറിൽ പെ���ാൻ അവസരം നൽ�ം. ത�മയ െവബിനാറി� േശഷം 

പരിശീലന പരിപാടിയിൽ   പെ���ാൻ കഴിയാൻ സാധി�ാ�വർ�് 

െവബിനാർ-െ� െറേ�ാർഡ്  െച�   വീഡിേയാ കാ��തി�� െസൗകര�ം 

ലഭി��ത് ആയിരി�ം. ആ സമയ�് സംശയ�ൾ വ��മാ��തി�� 

അവസരം ലഭി�ി�. അ�രം സാഹചര��ിൽ EMC വഴി സംശയ�ൾ 

വ��മാ�ാ�ം കഴി�ം. സർ�ിഫിേ�ഷൻ ലഭി��തിന് ഒ� ഓ�േറ�ർ / 

െട�ീഷ�ൻ എ�ാ വിഷയ�ളി�ം പെ��േ��തി�, പേ� ഒ�ിലധികം 

വിഷയ�ളിൽ പെ���ാൻ താൽ�ര�െ��െ��ിൽ അയാൾ�് പെ���ാൻ 

കഴി�ക�ം സർ�ിഫി��് കര�മാ�ക�ം െച�വാ�� അവസരം 

ലഭ�മാണ്. 

ഓേരാ െവബിനാർ കഴി�േ�ാ�ം അതിെന ആ�ദമാ�ി�� േചാദ��ൾ 

രജി�ർ െച� ഇെമയിലിേല�് അയ��തായിരി�ം. 2 ദിവസം ഉ�ര�ൾ 

സമർ�ി�വാൻ ഉ� അവസരം ഉ�ായിരി��താണ്. നി�ിത മാർ�ിൽ 

��തൽ േന�ന വ��ികൾ�് ആ പരിശീലന പരിപാടിയിെല സർ�ിഫി��് 

ലഭി��തായിരി�ം. ഒരാൾ ഒ�ിൽ ��തൽ ഉ�ര�ൾ സമർ�ി�വാൻ 

പാ��ത�. ഒ�ിൽ ��തൽ ഉ�ര�ൾ സമര്പി�� സാഹചര��ിൽ ആ 

വ��ിെയ സർ�ിഫി��് ലഭി�ന�ിൽ നി�് അേയാഗ�നാ��തായിരി�ം.    

 

   



ആർ�ാണ്  പെ���ാൻ   കഴി�ക  ? 

േകരള�ിെല വ�വസായ വാണിജ� ശാലകളിെല ഓ�േറ�ർമാർ�ം 

െടക് നീഷ��ാർ�ം    േവ�ി��താണ്. 

േകാഴ് സ്  ഫാ�ൽ�ി 

�േത�ക േമഖലകളിൽ നി�� സാേ�തിക വിദഗ്ധർ 

രജിസ്േ�ഷൻ   ��ിയ 

ഓൺൈലൻ വഴിയാണ് രജിസ്േ�ഷൻ െചേ��ത്. 

സ�കാര� �ാപന�ളിൽ നി�് പെ����വർ�ം ഒ� വിഷയ�ിന് 595/- 

�പ�ം   

േകരള സർ�ാരിെ� ഉടമ�തയി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ിൽ നി�് 

പെ����വർ�് ഒ� വിഷയ�ിന് 298/- �പ�മാണ് ഫീസ്. 

ഫീസ് 18% ജി.എസ്.�ി�ം 1% ഫ്ളഡ്  െസ�ം ഉൾെ���. ജി.എസ്.�ി 

രജിസ്േ�ഷൻ ന�ർ ഉെ��ിൽ, അത് നൽ�ക. 
ഒ�ിേലെറ വിഷയ�ളിൽ പെ����വർ ഓേരാ വിഷയ�ി�ം ഫീസ് 

അടയ് േ����്.     

ഫീസ് അടയ് േ��   ബാ�് അ�ൗ�്  വിവരം 

Account Name: Energy Management Centre 

Account No: 67084840014 

Bank & Branch: State Bank of India, Engineering College Branch 

IFSC Code: SBIN0070268 

 

 

 

ഇ-ഡിേ�ാമ�ം   ഇ-സർ�ിഫി��ി���     അർഹത 



പരിശീലന പരിപാടിയിെല ആദ� ��് (1 ,2 ,3) വിഷയ�ളിെല െവ�ിനാ�കളിൽ 

പെ���ക�ം വിജയകരമായി ഇ-സർ�ിഫിേകഷൻ േന�ക�ം െച��വർ 

"ഇല�ി�ൽ ��ിലി�ികളിെല   ഊർ� കാര��മത"-യിൽ ഇ-ഡിേ�ാമ�് 

അർഹരായിരി�ം. 

പരിശീലന പരിപാടിയിെല ആവസാന ��് (4,5 , 6) വിഷയ�ളിെല 

െവ�ിനാ�കളിൽ പെ���ക�ം വിജയകരമായി ഇ-െസർ�ിഫിേകഷൻ 

േന�ക�ം െച��വർ "െതർമൽ  ��ിലി�ികളിെല   ഊർ� കാര��മത"-

യിൽ ഇ-ഡിേ�ാമ�് അർഹരായിരി�ം   

പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പെ���� ഓ�േറ�ർ/ െടക് നിഷ�ൻ 

തിരെ���� വിഷയ�ിെല െവ�ിനാറിൽപെ���ക�ം േചാേദ�ാ�ര 

പരീ�യിൽ വിജയി�ക�ം െച�ാൽ ആ തിരെ���  വിഷയ�ിെല   

ഇ.എം.സി  സാ��െ���ിയ    ഇ-സർ�ിഫി��്ന്   അർഹരാ��താണ് . 

വിലാസം 

ഡയറ�ർ, 

എനർജി മാേനജ്െമ�് െസ�ർ - േകരളം, 

ൈവദ�തി വ��്, േകരള സർ�ാർ 

�ീ�� നഗർ, �ീകാര�ം. പി.ഒ. ,. 
തി�വന��രം - 695 017 

email : emck@keralaenergy.gov.in 
EMC website : https://www.keralaenergy.gov.in/ 

 
Facebook : https://facebook.com/energymanagementcentre/ 
LinkedIn : https://in.linkedin.com/company/energy-management-centre-kerala 
YouTube : https://youtube.com/channel/UCMmtgT3qVUWB3vg6gKmBnoQ 
Instagram : https://instagram.com/energymanagementcentre?igshid=n331bau3s577 

 


