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മുഖവുര

മലയതാളഭതാഷതാ നപതാതതാഹനതയിനതായയി  ‘ഭരണഭതാഷ മതാതൃഭതാഷ’
എന്ന  ആശയത്രം  പതാവർതയികമതാക്കുന്നതയിനതായയി എലതാ സർകതാർ
സതാപനങ്ങളയിലത്രം സർകതാർ നയിർനദ്ദേശങ്ങൾകനുസരയിച്ചുള്ളതത്രം
സസ്വനത്രം നയിലയയിലള്ളതമതായ  പവർതനങ്ങൾ  നടനവരുനണന്റ്.

മലയതാളഭതാഷതാ നപതാതതാഹനതയിനതായയി എനർജയി മതാനനജജമനന്റ്
ജസനറയിൽ  ഡയറക്ടർ ജചെയർമതാനതായയി ഭരണഭതാഷതാ
നപതാതതാഹനസമയിതയി രൂപപീകരയിചയിട്ടുണന്റ്.

എലതാ നമഖലകളയിലത്രം ഊർജ്ജകതാരര്യക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന
ലക്ഷര്യനതതാടുകൂടയി പവർതയിക്കുന്ന എനർജയി മതാനനജജമനന്റ് ജസനർ
ഊർജ്ജസത്രംരക്ഷണസനന്ദേശത്രം ജപതാതജനങ്ങളയിജലതയിക്കുന്നതയിനു
നവണയി വര്യതാപകമതായ പചെതാരണ പരയിപതാടയികൾ നടതയിവരുനണന്റ്.
ഇതയിനതായയി കകപുസ്തകങ്ങൾ,  ലഘുനലഖകൾ എന്നയിവ തയതാറതാകയി
വയിതരണത്രം ജചെയ്തു വരുന.

ഇതരത്രം പുസ്തകങ്ങളത്രം ലഘുനലഖകളത്രം മറത്രം മതാതൃഭതാഷയയിൽ
തയതാറതാക്കുന്നതന്റ് ഊർജ്ജസത്രംരക്ഷണ സനന്ദേശത്രം കൂടുതൽ
ആളകളയിൽ കൂടുതൽ ഫലപദമതായയി എതയിക്കുന്നതയിനന്റ്
സഹതായകമതാക  ത്രം.  അതയിനതായയി എഴുത്തുകതാരുജട സഹതായനതതാടുകൂടയി
മലയതാള ഭതാഷയയിൽ കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ തയതാറതാക്കുന്നതയിനന്റ്
ലക്ഷര്യമയിടുന.   അതയിനതായയി ഊർജ്ജസത്രംരക്ഷണ സത്രംബനയിയതായ
വയിവയിധ വയിഷയങ്ങളയിൽ  പുസ്തക രചെന നയിർവ്വഹയിക്കുന്നതയിനതായയി
എഴുത്തുകതാരയിൽ നയിനത്രം തതാല്പരര്യ പതത്രം ക്ഷണയിക്കുന. 

ഉനദ്ദേശര്യത്രം

 ഊർജ്ജസത്രംരക്ഷണ വയിഷയങ്ങളയിലത്രം , നയിലവയിലള്ള സതാനങ്കേതയിക
വയിദര്യകജളപ്പറയിയത്രം ഊർജ്ജസത്രംരക്ഷണ രത്രംഗത്തുണതാകന്ന
സതാനങ്കേതയിക  പുനരതാഗതയികജളക്കുറയിച്ചുത്രം വയികസന പവർതന
ങ്ങജളക്കുറയിച്ചുത്രം  മതാതൃഭതാഷയയിൽ അറയിവന്റ് പകരുക.



 മലയതാള ഭതാഷയയിൽ പുസ്തകങ്ങൾ രചെയിക്കുന്നതയിനന്റ് കൂടുതൽ
എഴുത്തുകതാജര നപതാതതാഹയിപ്പയിക്കുക

പുസ്തകരചെനതാ വയിഷയങ്ങൾ

 കടയികളത്രം ഊർജ്ജസത്രംരക്ഷണവുത്രം

 ഊർജ്ജസത്രംരക്ഷണത്രം വപീടമ്മമതാരയിലൂജട

 ഊർജ്ജത്രം ഊജ്ജസത്രംരക്ഷണത്രം ഊർജ്ജകതാരര്യക്ഷമത

 ഊർജ്ജസത്രംരക്ഷണതയിജന സതാമൂഹയിക പസകയി

 ഊർജ്ജസത്രംരക്ഷണവുത്രം കതാലതാവസതാ വര്യതയിയതാനവുത്രം

തതാല്പരര്യപതജതക്കുറയിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വയിവരങ്ങളത്രം അനപക്ഷകൾ
വയിലയയിരുത്തുന്ന രപീതയിയത്രം

നയതാഗര്യത

സസ്വനത്രം നയിലയയിനലതാ പസതാധകർ മുനഖനനയതാ രനണതാ
അതയിൽക്കൂടുതനലതാ പുസ്തകങ്ങൾ പസയിദപീകരയിചവർ

അനപക്ഷ വയിലയയിരുതൽ 

ഈ അനപക്ഷ പകതാരത്രം എനർജയി മതാനനജജമനന്റ് ജസനറയിൽ ലഭയിക്കുന്ന
അനപക്ഷകൾ ഇതയിനതായയി രൂപപീകരയിക്കുന്ന സമയിതയി തതാജഴെപ്പറയന്ന
കതാരര്യങ്ങളജട അടയിസതാനതയിൽ വയിലയയിരുത്തുന്നതതായയിരയിക്കുത്രം

 അനപക്ഷകൻ നനരജത എഴുതയിയതത്രം പസയിദപീകരയിചതമതായ
പുസ്തകങ്ങൾ

 അനപക്ഷകജന വയിദര്യതാഭര്യതാസ നയതാഗര്യത,  പവൃതയി പരയിചെയത്രം,
വയിഷയതയിലള്ള അറയിവന്റ്

 അനപക്ഷകനന്റ് ലഭയിചയിരയിക്കുന്ന അത്രംഗപീകതാരങ്ങൾ



 സമയിതയികന്റ് ഉചെയിതജമന നതതാനന്ന മറ വയിഷയങ്ങൾ

പതയിഫലത്രം 

ലഭയിക്കുന്ന അനപക്ഷകൾ, പുസ്തക രചെനയന്റ് ഉനദ്ദേശയിക്കുന്ന വയിഷയങ്ങൾ
എന്നയിവ  ഇതയിനതായയി നയിനയതാഗയിക്കുന്ന സമയിതയി
വയിലയയിരുതയിയതയിനുനശഷത്രം പുസ്തക രചെനയ്ക്കുള്ള ഉചെയിതമതായ
പതയിഫലത്രം  നയിശ്ചയയിചന്റ് അനപക്ഷകജര അറയിയയിക്കുന്നതതാണന്റ്.  

ധതാരണതാ പതത്രം 

ജതരജഞ്ഞെടുകജപ്പടുന്ന എഴുത്തുകതാർ എനർജയി മതാനനജജമനന്റ്
ജസനറുമതായയി  ഒരു ധതാരതാണതാ പതതയിൽ ഒപ്പു ജവനകണതതാണന്റ്.

കതാലയളവന്റ്

പുസ്തകരചെനയതായയി അനുവദയിചയിരയിക്കുന്ന സമയത്രം   ധതാരണതാ പതത്രം
ഒപ്പയിടുന്നത മുതൽ  6 മതാസകതാലമതാണന്റ്

അനപക്ഷ സമർപ്പയിക്കുന്ന രപീതയി

അനപക്ഷകരുജട നയതാഗര്യത,  പവൃതയി പരയിചെയത്രം,  പസയിദപീകരയിച
പുസ്തകങ്ങളജട വയിശദവയിവര ത്രം  എന്നയിവ കതാണയിചന്റ് ജവള്ളകടലതാസയിൽ
തയതാറതാകയിയ അനപക്ഷ പസയിദപീകരയിച പുസ്തകങ്ങളജട ഓനരതാ
നകതാപ്പയി സഹയിതത്രം എനർജയി മതാനനജജമനന്റ് ജസനറയിനലകന്റ്
അയനകണതതാണന്റ്.

വയിലതാസത്രം

ഡയറക്ടർ
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