
Support for Implementing Energy Management System

Guidelines

     I.        This scheme is called “Support for Implementing Energy Management

System” 

   II.        This scheme is applicable for 

a.    Small, medium and large scale industries shortlisted for Kerala State 

Energy Conservation Awards from 2020 onwards.

b.    Organisations and Institutions shortlisted for Kerala State Energy 
Conservation Awards from 2020 onwards.

c.    Individuals shortlisted for Kerala State Energy Conservation Awards 
from 2020 onwards. – Applicable only for Capacity building through 
CEM/CEA certification.

  III.        This  scheme  provides  financial  assistance  to  the  above-mentioned

category of industries/buildings/Organisations for the following activities.

1.     Financial  assistance  for  PSUs  &  Government  organizations: The

following  financial  assistance  shall  be  applicable  for  State  and  Central  Public

Sector Undertakings, State Government and Central Government or Government

funded industries, organizations and Buildings (like Milma and Cooperative sector

industries).

1.1.        Financial assistance for ISO50001 certification: The financial

assistance shall be 50% of the total expenditure for ISO 50001 certification

(Excluding  taxes)  limited  to  a  maximum of  Rs.1,00,000/-  (Rupees  One

lakhs only). Once the certification is completed and verified by EMC, the FA

shall be paid directly to the institution.

1.2.       Financial  assistance  for  Energy  Audit: If  the  If  the

industry/building/organisation need to conduct the Mandatory Energy Audit

at their facilities on FY 2021-22 or 2022-23 (As per G.O (Rt) No. 2/2011

dated 01/01/2011) a financial assistance of 50% of the total Energy audit

fee  (Excluding  taxes)  limited  to  a  maximum  of  Rs.75,000/-  (Rupees

Seventy-five Thousand only). This scheme does not apply to "Designated
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Consumers"  (DC).  If  the  industry/building/organisation  is  having  an  LT

connection the total energy audit fee (Excluding taxes) shall be given as

financial  assistance  subject  to  a  maximum of  Rs.  10,000/-(Rupees  Ten

Thousand only).   

1.3.       Financial  assistance  for  CEM/CEA  examination: If  an

Engineer  in  the  above-mentioned  institution  got  certified  as  a  Certified

Energy Auditor or Energy Manager of BEE during the financial year 2021-

22 or within 3 consecutive financial  years with institutional sponsorship,

their examination fee shall be reimbursed by EMC. The maximum financial

assistance is limited to Rs.10,000/- (Rupees Ten thousand only) 

2.     Financial  assistance  for  private  industries,  institutions  and

organizations: The following are the financial assistance schemes applicable for the

private industries, institutions, buildings and organizations shortlisted in the Kerala

State Energy Conservation awards.  

2.1.       Financial assistance for ISO50001 certification: The financial

assistance shall be 50% of the total expenditure for ISO 50001 certification

(Excluding  taxes)  limited  to  a  maximum of  Rs.  50,000/-  (Rupees  Fifty

Thousand only). Once the certification is completed and verified by EMC,

the FA shall be paid directly to the institution.  

2.2.       Financial  assistance  for  Energy  Audit:  If  the

industry/building/organisation need to conduct the Mandatory Energy Audit

at their facilities on FY 2021-22 or 2022-23 (As per G.O (Rt) No. 2/2011

dated 01/01/2011) a financial assistance 50% of the total Energy audit fee

(Excluding  taxes)  limited  to  a  maximum  of  Rs.50,000/-  (Rupees  Fifty

Thousand only). This scheme does not apply to "Designated Consumers"

(DC). If the industry/Building/organisation is having an LT connection the

total  energy  audit  fee  (Excluding  taxes)  shall  be  given  as  financial

assistance subject to a maximum of Rs. 10,000/-(Rupees Ten Thousand

only) 

2.3.       Financial  assistance  for  CEM/CEA  examination: If  an



Engineer in the above-mentioned unit got certified as a Certified Energy

Auditor or Energy Manager of BEE during the financial  year 2021-22 or

within  3  consecutive  financial  years  with  institutional  sponsorship,  their

examination  fee  shall  be  reimbursed  by  EMC.  The  maximum  financial

assistance is limited to Rs.10,000/- (Rupees Ten thousand only). 

  IV.      An  Industry/organization/building  can  avail  any  one  of  the  above

schemes or complaining two options follows.

Financial  assistance  for  ISO 50001 and  financial  assistance  for  CEM/CEA

examination 

            OR 

Financial assistance for Energy audit and financial assistance for CEM/CEA

examination 

V. This scheme provides financial assistance for individuals who applied and were 

shortlisted for Kerala state EC awards 2020 onwards for CEM/CEA examination. 

a. The candidate shall qualify for the certified energy Manager/Auditor 

examination during the financial year 2021-22 or within 3 consecutive 

financial years. 

b. The fee shall be reimbursed upon the certification. 

c. Maximum financial assistance is limited to Rs. 10,000/- (Rupees Ten 

thousand only) 

d. To avail of financial assistance the individual has to submit the application 

shown in Annexure 3 on certification of CEM/CEA examination 

e. The individual has to possess all the eligibility criteria for applying the 

examination as notified by the Bureau of Energy Efficiency    

VI.To register with this scheme industry/building/organization have to submit a 

formal application in the prescribed format shown in Annexure 1 and remit a total 

registration fee of Rs. 3000/- (+18%GST) to EMC. There will be no registration 

fee if an industry/organization/building/individual is applying only for financial 

assistance for the CEM/CEA examination or only for LT Energy Audit. 

VII.To avail of the financial assistance, the industry/organization shall complete all 

the activities related to certification for ISO 50001/Energy Audit and submit the 

application form shown in Annexure 2. 

VIII.To avail of the financial assistance, the industry/organization must complete all 

the related activities before the end financial year of 2022-23 (31 March 2023). 



ഊർജ്ജ സംരക്്പ്ർത്ങ്ങൾക്കാ്ജ സ്മത്ത്ജ സ സഹ്യ്്ധത്്  

മ്ർഗ്ഗ്്ർദദ്ദേങ്

I. ഈ്്ധത്്ഊർജ്ജ സംരക്്പ്ർത്ങ്ങൾക്കാ്ജ സ്മത്ത്

ജ സ സഹ്യ്്ധത്്എന്്അറ്യപപ്ം. 

II.2020്പലെ്ദതരള ്ജ സം്്്്ഊർജ്ജ സംരക്്അ്്ർി്്്കാ്
ചുരുങൾകപട്ട്തയ്പലെത്തുന്്്യ്ജ സ്യങ്ക്കും്പതട്ട്കങ്ക്കും്

്്്്ങ്ക്കും്്്യക്ത്ത്ക്കും്ഈ്്ധത്കപക്ക്ത്ദക്ക്ത്ങൾകള ്ത്ം. 

III.മുതള ്ൽ്്റഞ്ഞ്ത്റ്റഗറ്യ്ൽ്്രുന്്്യ്ജ സ്യങ്ക്കും്പതട്ട്കങ്ക്കും്
്്്്ങ്ക്കും്ത്പഴെപറകന്പ്ർത്ങ്ങൾക്്ഈ്്ധത്്പത്രം്

ജ സ്മത്തജ സ സഹ്യം്ലെക്യമ്കും. 

1. പ്്തു്ദമഖലെ /്ജ സർങൾക്ർ്്്യ്ജ സ്യങ്ക്കും്്്്്ങ്ക്കുമുാ്

ജ സ്മത്ത്ജ സ സഹ്യം: ഇത്്ദതേ,്ജ സം്്്്പ്്തുദമഖലെ്്
്്്്ങ്ക്കും,്ജ സർങൾക്ർ്പതട്ട്കങ്ക്കും്്്്്ങ്ക്കും,്്ദതേ-
ജ സം്്്്ഫണ്ടുത്്ലെക്ക്കുന,്മ്ൽമങൾക്്ജ സമ്്മ്യ്ജ സർങൾക്ർ്ജ സ സഹതര്്
ദമഖലെയ്ൽ്പ്ർത്ക്കുന്്്യ്ജ സ്യങ്ക്കും്്്്്ങ്ക്കും്ലെക്യമ് ്്.്്
1.1. ് ISO ് 50001 ്ദ്്നത്്്കാ് ധ്ജ സ സഹ്യം : ISO ് 50001
ജ സർട്ട്ഫ്ദങൾകഷ്്കാ 

ആപത്ച്ലെ്്പU  50% ് (്്കുത്ത്ങൾക് ്പറദമ), ്്രമ്്ധ് 1,00,000/- ് (ഒരു 

ലെകം) ്രൂ്് ് ്പര   ധ്ജ സ സഹ്യമ്യ് ് ലെക്യമ്കും. ്ജ സർട്ട്ഫ്ദങൾകഷൻ
പൂർത്യ്യ്ൽ്എ്ർി് ്മ്ദ്പമU് ്പജ സUറ്പU്്്്ദേതലെ്ത്ു്ദ്ദേഷം
അർ സഹമ്യ്ർങൾക്്ധ്ജ സ സഹ്യം്ലെക്യമ്ക്കും.
1.2. ്എ്ർി് ് ഓി്റ്റ് ് ്കത്തുനത്്്കാ് ധ്ജ സ സഹ്യം : ് 01/01/2011 ്പലെ
ജ സർങൾക്ർ്ഉതര ്്്്മർ G.O്(Rt)്No.്2/2011്dated ്പത്രം,്2021-22,്2022-23
ജ സ്മത്ത ് ്ർഷങള ്ൽ ് ്്ർ്ധിത്ത ് എ്ർി് ് ഓി്റ്റ്
്കദതണ്ടത്കപണ്ടണ്ടെ്ൽ ് ധ്ജ സ സഹ്യം ് ലെക്യമ്ക്കും. ്എ്ർി് ് ഓി്റ്റ്
ഫീജ സ്പU 50% ് (്്കുത്ത്ങൾക് ് പറദമ) ്്രമ്്ധ് 75,000/- ് (എഴ്ത്
അയ്യ്യ്രം) ്രൂ് ് ്പര്ജ സ്മത്തജ സ സഹ്യം ് ലെക്യമ്ക്കും . ്പിജ സ്ദഗ്റ്റി്
തൺജ സ്യൂദമഴെ് ്് (DC) ്ഈ ് ജ സ സഹ്യം ് ലെക്യമമ. ്വ്ദ്യത ് ത്കൻ LT
ആപ്ണ്ടെ്ൽ ്എ്ർി് ് ഓി്റ്റ് ് ഫീജ സ് ്(്്കുത്ത്ങൾക് ് പറദമ) ്പൂർണമ്കം
-്രമ്്ധ് 10,000/-്(്ത്്്യ്രം)-്രൂ്്്പര്ലെക്യമ്ക്കും.്
1.3. ്ജ സർട്ട്വഫി്്എ്ർി്്മ്ദ്ിർ / ്ഓി്റ്റർ (CEM/CEA) ്്രീകത്ക്കുാ



ജ സ സഹ്യം: മുതള ്ൽ ് ്റഞ്ഞ് ്്്്ങള ്പലെ് ഒരു് എ്്്ീയർ ,
്്്്ത്പU് ദസ്ൺജ സർഷ്ദപ്പക  2021-22 ്ജ സ്മത്ത്്ർഷത്ദലെ്
അ്ത്മന് ്്ർഷത്ുാ്ദലെ് ്എ്ർി് ്ഓി്റ്റദറ് ്എ്ർി് ്മ്ദ്ിദറ്
ആയ് BEE്ജ സർട്ട്ഫ്ദങൾകഷൻ്ദ്ക്യ്ൽ,്്രീക്്ഫീജ സ്്പൂർണമ്കം്എ്ർി്
മ്ദ്പമU് ് പജ സUർ ്്ല്െ കും. ്്രമ്്ധ് 10000 ്രൂ്യ് ്് ്ഈ്ഇ്ത്പലെ
ജ സ്മത്തജ സ സഹ്യം.

2.ജ സ്വത്ര്യ്്്്്ങ്ക്കുാ്ജ സ്മത്തജ സ സഹ്യം: ദതരള ്ജ സം്്്്
ഊർജ്ജ സംരക്്അ്്ർി്പU്ചുരുങൾകപട്ട്തയ്പലെത്തുന്ജ സ്വത്ര്യ്
്്യ്ജ സ്യങ്/പതട്ട്കങ്/്്്്ങ്്എന്്ങൾക്്ലെക്യമ്കുന്

ധ്ജ സ സഹ്യങ്്ഇ്യ് ്്. 
2.1. ് ISO ് 50001 ്ദ്്നത്്്കാ് ധ്ജ സ സഹ്യം - ് ISO ് 50001
ജ സർട്ട്ഫ്ദങൾകഷ്്കാ് ആപത് ച്ലെ്്പU  50% ് (്്കുത്ത്ങൾക് ് പറദമ),
്രമ്്ധ്്50,000/-്(അൻ്ത്്്യ്രം)്രൂ്്്്പര   ധ്ജ സ സഹ്യം്ലെക്യമ്ക്കും.
ജ സർട്ട്ഫ്ദങൾകഷൻ ് പൂർതത്യ്യ് ് എ്ർി് ് മ്ദ്പമU് ് പജ സUറ്പU
്്്ദേതലെ്ത്ു് ദ്ദേഷം ് അർ സഹമ്യ ് ്്്്ങ്ങൾക് ് ധ്ജ സ സഹ്യം
ലെക്യമ്കും.
2.2. ്എ്ർി് ് ഓി്റ്റ് ് ്കത്തുനത്്്കാ് ധ്ജ സ സഹ്യം : 01/01/2011 ്പലെ
ജ സർങൾക്ർ ് ഉതര ്് ് ്മർ G.O ് (Rt) ് No. ് 2/2011 ്പത്രം, ് 2021-22, ് 2022-23
ജ സ്മത്ത ് ്ർഷങള ്ൽ ് ്്ർ്ധിത്ത ് എ്ർി് ് ഓി്റ്റ്
്കദതണ്ടത്കപണ്ടണ്ടെ്ൽ, ്ധ്ജ സ സഹ്യം ് ലെക്യമ്ക്കും. ്എ്ർി് ് ഓി്റ്റ്
ഫീജ സ്പU 50%്(്്കുത്ത്ങൾക്്പറദമ)്്രമ്്ധ് 50,000/-്(അൻ്ത്്്യ്രം)
രൂ് ് ്പര് ജ സ്മത്ത ് ജ സ സഹ്യം ് ലെക്യമ്ക്കും . ്തൺജ സ്യൂദമഴെ് ്് (DC) ്ഈ
ജ സ സഹ്യം ്ലെക്യമമ. ്വ്ദ്യത ്ത്കൻ LT ്ആപ്ണ്ടെ്ൽ ്എ്ർി് ്ഓി്റ്റ്
ഫീജ സ് ്പൂർണമ്കം ്(്്കുത്ത്ങൾക്്പറദമ)്-്രമ്്ധ് 10,000/-്(്ത്്്യ്രം)
രൂ്-്്പര്ധ്ജ സ സഹ്യം്ലെക്യമ്ക്കും.്
2.3. ്ജ സർട്ട്വഫി്്എ്ർി്്മ്ദ്ിർ / ്ഓി്റ്റർ (CEM/CEA)്്രീകത്ക്കുാ
ജ സ സഹ്യം: മുതള ്ൽ ് ്റഞ്ഞ് ്്്്ങള ്പലെ് ഒരു് എ്്്ീയര്  

്്്്ത്പU് ദസ്ൺജ സർഷ്ദപ്പക  2021-22 ്ജ സ്മത്ത്ർഷദലെ്
അ്ത്മന് ്്ർഷത്ുാ്ദലെ്്എ്ർി് ്ഓി്റ്റദറ് ്എ്ർി് ്മ്ദ്ിദര്
ആയ് BEE ്ജ സർട്ട്ഫ്ദങൾകഷൻ്ദ്ക്യ്ൽ്്രീക്ഫീജ സ് ്പൂർണമ്കം്എ്ർി്
മ്ദ്പമU് ് പജ സUർ ്്ല്െ കും. ്്രമ്്ധ് 10000 ്രൂ്യ് ്് ്ഈ്ഇ്ത്പലെ
ജ സ്മത്ത്ജ സ സഹ്യം.



IV.മുതള ്ൽ്്റഞ്ഞ്ര്ക്കുന്യ്ൽ് ഏതപതണ്ടെ്കം്ഒന്്മ്ാമ്ദയ്്അപമണ്ടെ്ൽ്
ത്പഴെപറകന്ക്രമത്ൽ്രണ്ട്്ജ സ സഹ്യങ്്ദചർദത്്്്്്ങ്ങൾക്്

ദ്ക്പയ്ങൾക്വുനത് ്്. 
ISO ് 50001 ്ദ്്നത്്്കാ് ജ സ സഹ്യവും ് CEM/CEA ്്രീകത്ക്കുാ
ജ സ സഹ്യവും
അപമണ്ടെ്ൽ,
എ്ർി് ് ഓി്റ്റ് ് ്കത്തുനത്്്കാ് ധ്ജ സ സഹ്യവും ് CEM/CEA
്രീകത്ക്കുാ്ജ സ സഹ്യവും.

V. 2020്പലെ്ഊർജ്ജ സംരക്്അ്്ർി്്്കാ്ചുരുങൾകപട്ട്തയ്ൽ്ഇകം്

ദ്ക്യ്്്യക്ത്ത്ങൾക്്CEM/CEA്്രീകത്ങൾക്കാ്ധ്ജ സ സഹ്യം്ലെക്യമ് ്്. 
a. ്്രീകപയഴതുന്്്യക്ത് ് 2021-22 ്ജ സ്മത്ത്്ർഷദമ് ്തുകർ്നുാ് 3
ജ സ്മത്ത്്ർഷത്ദലെ്്CEM/CEA്ജ സർട്ട്ഫ്ങൾകറ്റ്്തര്മ്ങൾക്ം.
b. ്ജ സർട്ട്ഫ്ങൾകറ്റ് ് ലെക്യമ്കുന് മുററയ്് ് ജ സ്മത്തജ സ സഹ്യം
അു്ദ്ക്കുനത് ്്.
c. ്്രമ്്ധ് ് ജ സ്മത്തജ സ സഹ്യം ്10,000/- ് (്ത്്്യ്രം) ്രൂ്യ്യ്
്്ിപപ്ത്യ്ര്ക്കു്നു.
d. ്ജ സ്മത്തജ സ സഹ്യത് ്് ്ജ സർട്ട്ഫ്ദങൾകറ്റ് ് ലെക്യമ്യ്കകൻ ്Annexure ് 3
പത്രമുാ്അദ്ക്ജ സമർപ്ദങൾകണ്ടത് ്്.
e. ്്രീക് എഴതുനത് ്് ് ്ധി്യൂദറ് ് ഓഫ് ് എ്ർി് ് എഫ്ഷ്യൻജ സ്
്്ശയ്ച്ചിടാ്എമ്്അക്്്്്ദയ്ഗ്യതതളം്ഉണ്ട്ദതണ്ടത് ്്.

VI.്ധത്റയ്്്ദ്ണ്ട്്അദ്ക്ക്കുനത്്്യ്്്്്്ങ്്3000്രൂ്്്(18%+GST)്
ഫീ്ജ സ സഹ്തം്Annexure്1്പത്രം്്്ശ്ത്മ്തൃതയ്കാ്അദ്ക,്എ്ർി്്
മ്ദ്പമൻറ്്പജ സൻററ്ൽ്ജ സമർപ്ങൾക്ം.്CEM/CEA്്രീകത്ങൾക്കാ്

ധ്ജ സ സഹ്യത് ്്്മ്ാമ് ്്്അദ്ക്ക്കുനപതണ്ടെ്ദലെ് LT്എ്ർി്്
ഓി്റ്റ്പU്ജ സ്മത്ത്ജ സ സഹ്യത്്്യ്്മ്ാമ് ്്്

അദ്ക്ക്കുനപതണ്ടെ്ദലെ്്അദ്ക്ഫീജ സ്്ഉണ്ട്യ്ര്ക്കുനതമ. 

VII.ജ സ്മത്തജ സ സഹ്യം്ലെക്ക്കുനത്്്യ്്്്്്ങ്്ISO്50001/എ്ർി്്
ഓി്റ്റ്്എന്്്ജ സം്ധിത്ച്എമ്്്ക്ക്ക്രമങളം്പൂർത്യ്ങൾക്്Annexure്2്

പത്രമുാ്അദ്ക്ജ സമർപ്ദങൾകണ്ടത് ്്. 

VIII.ജ സ്മത്ത്ജ സ സഹ്യം്ലെക്ക്കുനത്്്യ്്്എമ്്പ്ർത്ങളം്2022-23്
ജ സ്മത്ത്്ർഷ്ത്പU്അ്ജ സ്്ത്ു്മുമ്യ്്പൂർതീതര്ങൾക്ം(31-

മ്ർച-്2023). 



 
Annexure 1

Support for Implementing Energy Management System
Application for Financial Assistance Scheme

1 Name of the industry/building/organization  
2 Registered address  

 
3 Category (Strike off non-applicable 

category)

Public Sector undertakings as per

guidelines / Private 
4 Contact Number  
5 Name of a contact person with designation  
6 Mobile Number of the contact person  
7 Email of the contact person  
8 Year of shortlisting for Kerala State Energy 

Conservation awards
 

9 Schemes applying for Mark (P) for the required

scheme/s 
a. Financial assistance for 

ISO50001 certification 

 

b. Financial assistance for 

Energy Audit 

 

c. Financial assistance for 

CEM/CEA examination 

 

10 Tentative start date of activities  
11 Name and designation of the candidate 

applying for CEM/CEA examination (if 

applying)

 

12 Seal and signature of authorised signatory  

 

Date:

For office use only

Reference number of the application

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Annexure 2

Support for Implementing Energy Management System
Request for Claiming Financial Assistance

1 Name of the industry/Building/Organization  
3 Reference Number given by EMC  
4 Schemes applied for Mark (P) for the required

scheme/s 
a. Financial assistance for 

ISO50001 certification 

 

b. Financial assistance for 

Energy Audit 

 

c. Financial assistance for 

CEM/CEA examination 

 

5 Schemes Completed Mark (P) for the required

scheme/s 
a. Financial assistance for 

ISO50001 certification 

 

b. Financial assistance for 

Energy Audit 

 

c. Financial assistance for 

CEM/CEA examination 

 

6 Status Attach Supporting documents

   

a

If completed ISO50001 certification Provide the 

Certification details

 

   

b

If Completed the Energy Audit 

Provide the Name of EMC empaneled EA firm & 

Attach Energy Audit Report

 

   c If certified for CEM/CEA Provide Name & 

Designation of engineer, attach certificate or 

CEM/CEAID card

 

7 Seal and signature of authorised signatory

 

 

 

 

 

Date: 

 
 
 
 
 
 



 
 

Annexure 3
Support for Implementing Energy Management System

Request for Claiming Financial Assistance for Individuals
Financial Assistance for CEM/CEA Examination 

1 Name of the Individual

 

 

2 Address

 

 

 

 

 

 

Pin:
3 Contact number

 

 

4 e-mail

 

 

5 Year of shortlisting for KSEC awards  
5 Designation (if employed)

 

 

6 Name and address of the organization (if 

employed)

 

 

 

5 Year of application for CEM/CEA examination  
6 Year of certification for CEM/CEA examination  

 
7 CEM/CEA certification number  

 

(Attach Certificate or CEM/CEAID 

card)
8 Signature of the candidate  

 

 
9 Date of application  

 
 
 
 
 
 



 

Annexure 4

General Information

ISO50001

ISO 50001 Energy management systems is  an international  standard created by the

International  Organization  for  Standardization  (ISO).  The  standard  specifies  the

requirements  for  establishing,  implementing,  maintaining  and  improving  an  energy

management system, whose purpose is to enable an organization to follow a systematic

approach in achieving continual improvement of energy performance, including energy

efficiency, energy security, energy use and consumption.

Mandatory Energy Audit

Vide Government Order No. G.O. (P) No. 21/2015/PD dated 11/06/2015 Government of

Kerala made Energy Audits Mandatory for all HT & EHT consumers except Designated

Consumers once in three years. They to submit Energy Audit Report to EMC. EMC has

empanelled Energy audit firms for the conduct of mandatory energy audits. The list of

EMC empanelled Energy Audit firms are available on the EMC website.

Energy Audit

Energy  Audit  means  the  Verification,  Monitoring  and  Analysis  of  the  use  of  energy

including  submission  of  a  technical  report  containing  recommendations  for  improving

energy  efficiency  with  cost-benefit  analysis  and  action  plan  to  reduce  energy

consumption.

Certification of Energy Managers and Auditors

The certification  of Energy Managers and Energy Auditors  (CEM/CEA) is  done by the

Bureau of Energy Efficiency (BEE) through a national level examination for certification

on Energy Managers and Auditors. The Certified Energy Managers and Auditors are a

cadre of experienced professionals with expertise in policy analysis, project management,

financing and implementation  of  energy efficiency  projects.  To know more about the

examination, visit the website of BEE or www.aipnpc.org.   



 
 
 
 

Annexure 4
പ്്തു്്്്രങ്

ISO50001
ഇUർ്്ഷ്ൽ്ഓർഗവ്ദജ സഷൻ്ദഫ്ർ്സ്ൻദിർവിദജ സഷൻ്(ISO) ്സൃഷ്ട്ച
അന്ത്ര്ഷ്ട്ര് ്്ലെ്്രമ് ്് ് ISO ് 50001 ്എ്ർി് ് മ്ദ്പമU് ് ജ സ്സംജ സ്.
ഊർജത്ര്യകമത, ്ഊർജസുരക, ്ഊർജഉ്ദയ്ഗം, ്എന്്യകങൾകം ്ഊർജ
ത്ര്യകമതയ്ദലെപങൾകത്ൻ ് തുകർചയ്യ ് പദര്ഗത് ് വത്ര്ക്കുനത് ്് ് ഒരു
്്്്പത്പ്പമ്ക്കുതയ് ്്്ഈ്മ്്ദതത്പU്ലെക്യം.്

 

്്ർ്ധിത്ത്ഊർജ്ഓി്റ്റ്്(Mandatory്Energy്Audit)
ദതരള ്ജ സർങൾക്ർ ്11/06/2015 ് പലെ്ഉതര ്് ്്മർ  G.O. ് (P)്No. ്21/2015/PD ്ലൂപക്എമ്
എച്.ക് ്/ ്ഇ.എച്.ക് ്ഉ്ദക്ക്ത്ങൾക്ക്കും്ഊർജ്ഓി്റ്റ് ്്്ർ്ധിത്തമ്ങൾക്യ്ചിടണ്ട് .
്ഊർജ് ഓി്റ്റ്ു് ദ്ദേഷം ് റ്ദപ്ർട്ട് ് എ്ർി് ് മ്ദ്പമU് ് പജ സUറ്ൽ
ജ സമർപ്ദങൾകണ്ടത്കണ്ട്. ്്്ർ്ധിത്ത ്ഊർജ്ഓി്റ്റ്്്യ് ്എ്ർി് ് മ്ദ്പമU്
പജ സUർ്എം്്്ൽ്പചയ്ത്ഓി്റ്റർമ്രുപക്്ട്ട്ത്പ്വസറ്റ്ൽ്പജ സ്ധീതര്ച്ചിടണ്ട്.്

 

ഊർജ്ഓി്റ്റ്്(Energy്Audit)
ഊർജ് ഉ്ദക്ഗം ് കുററയ്നത്്്യ് , ്ഊർജഉ്ദയ്ഗത്പU് ്ര്ദ്ദേ്ധ്കം
്്രീക്വും ്്്്ദേതലെ്വും ്്കത്, ്ഊർജ്ത്ര്യകമത ് പമചപപ്ത്തുനത്ുാ
ശ്്ർ്ദേതളം, ്അ്കപക്ജ സ്മത്ത്്്്ദേതലെ്വും, ്മ്ർഗ്ഗ്്ർദദ്ദേവും്അകങൾകം്ഒരു
ജ സ്ദണ്ടെത്ത്റ്ദപ്ർട്ട്്ജ സമർപ്ക്കുന്പ്ർത്മ് ്്്ഊർജ്ഓി്റ്റ്.

 

എ്ർി്്മ്ദ്ിർമ്രുപകകം്ഓി്റ്റർമ്രുപകകം്ജ സർട്ട്ഫ്ദങൾകഷൻ
ഊർജജ സം്ധിതമ്യ ് ്യങളപക് ്്്ദേതലെ്ം , ്ദപ്ിക് ് മ്ദ്പമU്, ്ഊർജ
ത്ര്യകമത ് ്ധത്ത് ് ്കപ്ലെ്ങൾകൽ ് എന്്യ്ൽ ് പ്്ീ്്യമുാ,
്ര്ചയജ സമനര്യ ് പപ്ഫഷ്കതളപക് കട്ടമ് ്് ് ജ സർട്ട്വഫി് ് എ്ർി്
മ്ദ്ിർമ്രും ്ഓി്റ്റർമ്രും ്(CEM/CEA). ്ഒരു് ദദ്ദേീയ ്തലെ ്്രീകയ്ലൂപക്്ധി്യൂദറ്
ഓഫ്്എ്ർി്്എഫ്ഷ്യൻജ സ്്(BEE)്ആ ്്്ഇ്രുപക്ജ സർട്ട്ഫ്ദങൾകഷൻ്്കത്തുനത്.്

 


