എനര്ജി മാനേജനമെനനറ് സ മാന്റ് ര് മാ- മാജേരള
ഊര്ജവകുപ്പ്സേ മാജേരള മാ്ര്കേര്

(ജേറ്റസ മാനെ്ിജേറ്റെസ മാഎജന്്ിേ മായൂറോജഓേ മാ് സ മാഎനര്ജി മാഎ ിയന്ന്്ിേ മാനിനിട്രി ി മാ് സ മാരവകുപര്േ മാഗവകുപണ്നനറ് സ മാ് സ മാ്ത്്)

ശ്രീകൃഷ്ണ മാനഗര്േ മാശ്രീേേര്ംേ മാതിരുവകുപനത്പുരം-17

സ്മേര്ടസ മാഎനര്ജി മാജഗേരേം മാ(SEP)
(സ്കൂള് മാതലം)

യുവകുപജനങ്ങളുനെ മാ

ഗജത്േിച്ചം മാ

സ്കൂള് മാ

വകുപിദ്്േര്ഥിേള്കിെി  മാ

ഊര്ജ മാ

വകുപിദ്്േഭ്്േ്ത്തിനസ മാ ഗജത്േ മാ ഗേധേന്മുണ്ടസ. മാ  മാ ഊര്ജ്ംരണത്തത്തിനറ്  മാ ഗേധേന്നത്തയും മാ
ഊര്ജം മാ

േേര്ണത്നനേി മാ

വകുപിനിജേഗിജകണ്ടതിനറ്  മാ

ആവകുപശ്്േതയും മാ

വകുപിദ്്േര്ഥിേള്കിെി  മാ ഗചരി്ിജകണ്ടതസ മാ ദ്ീര്ഘേേലേെി്േനത്തിുള്ള  മാ നേറ്റങ്ങള്കസ മാ
അത്ത്േജരണത്ിതനേതസ. മാ  മാ േേര്ണത്നനേ മാ ഊര്ജവകുപിനിജേഗം മാ ്ംയൂറിിച്ച്ള  മാ
ജയൂറേധവകുപ കരതം മാ

വകുപമി മാ

നേമേ ജന മാ

ഊര്ജ്ംരണത്ത മാ

ഗവകുപര്ത്തനങ്ങള് മാ

വകുപിജത്തിനലത്തികേന് മാേമിയൂ. മാ മാഎനര്ജി മാനേജനമെനനറ് സ മാന്റ് ര് മാഅതിനറ്  മാതുെകം മാമുത ു മാ
തനെ മാ

വകുപിദ്്േര്ഥിേള്കിെിുളം മാ

നരേതുജനങ്ങള്കിെിുളം മാ

ഊര്ജ്ംരണത്തം മാ

്ംയൂറിിച്ചസ മാനിരവകുപധിേ മാരരിരേെിേള് മാആസൂമേ തം മാനചയ്തു മാനെ്ിലേകിിട്ടുണ്ടസ. മാ മാ്ത്തരം മാ
ഗവകുപര്ത്തനങ്ങളുനെ മാ തുെര്ച്ചനെ മാ നിലയ്ക്കം മാ കൂടുത  മാ വകുപ്രേനേ മാ ഗചരതത്തിനം മാ ജവകുപണ്ടി മാ
സ്മേര്ടസ മാഎനര്ജി മാജഗേരേം മാഎെ മാജരരി  മാപുതി മാഒരു മാരദ്ധതിയ്ക്കസ മാഞങ്ങള് മാതുെകനിടുേേതസ. മാ മാ
ഊര്ജ്ംരണത്തത്തിനറ്  മാ ഗേധേന്നത്തുഓിച്ചം മാ നനച്ചന്ട മാ ഊര്ജ്േജതികതിേ മാ
വകുപിദ്്േനളുഓിച്ചമു്ള  മാ്നരനേ മാജയൂറേധവകുപ കരതം മാഈ മാരദ്ധതി മാലണത്്നിടുന്നു.
സ്കൂള് മാതലത്തിുള്ള  മാഗവകുപര്ത്തനങ്ങള്

്ജരേ മാ സ്കൂളും മാ സ്മേര്ടസ മാ എനര്ജി മാ ജഗേരേനി  മാ എന്ജഓേള് മാ നചജേണ്ടതേതസ. മാ  മാ ്ജരേ മാ
സ്കൂളും മാ

്പഓഞ്ഞതസ മാ

അന്രതസ മാ

വകുപിദ്്േര്ഥിേനളനതികിുളം മാ

രദ്ധതിി  മാ

ഉള്ന്ടുജത്തണ്ടതേതസ. മാ  മാ ്ജരേ മാസ്കൂളും മാ ഊര്ജ്ംരണത്തുനേി മായൂറിന്ടസ മാ ഒരു മാ
ഗഭ്േയനതം മാ ്ംഘെി്ിജകണ്ടതേതസ. മാ  മാ ഗഭ്േയനേനന മാ സ്കൂളുേള്ു മാ തനെ മാ
േനണ്ടത്തേുെതേതസ. മാ  മാ സ്കൂളുേള് മാ അഭ്്ര്ഥിുെ മാ രണത്ം മാ എനര്ജി മാ നേജനമെനനറ് സ മാ
ന്റ് ര് മാവകുപിദ്ഗദ്ധനര മാന ്പെതേതസ.


്.എം.്ിയുനെ മാ നിനേവകുപലി മാ അന്രിച്ചസ മാ സ്കൂളുേള് മാ നവകുപംയൂറര് മാ 15 മാ നസ മാ
'ഊര്ജജേത്സവകുപം' മാഎെ മാജരരി  മാഒരു മാരരിരേെി മാ്ംഘെി്ിജകണ്ടതേതസ. മാ മാ്തിനറ്  മാ
ഭ്േഗനേി മാ ഊര്ജ്ംരണത്തംേ മാ ്ഥ്ിര മാ വകുപിേ്നം മാ തുെങ്ങി മാ വകുപിയനങ്ങനള മാ

അധിേരിച്ചസ മാ

ഗഭ്േയനതം മാ

്ംഘെി്ിജകണ്ടതേതസ. മാ

 മാ

രണ്ടേനതേി മാ

ഊര്ജജേത്സവകുപത്തിനറ്  മാഭ്േഗനേി മാ'ഊര്ജ മാവകുപിാേന മാരരീണത്' മാഎെ മാജരരി  മാഒരു മാ
ഒബ്ജറ്റീവകുപസ മാ ജചേദ്്രരീണത് മാ നെത്തുെതേതസ. മാ  മാ ്തിനേവകുപശ്്നേ മാ ജചേദ്്ങ്ങള് മാ ്.എം.്ി മാ
ന ്പെതേതസ.


സ്കൂളുേളി  മാനെഡ്മേേര്/നെഡ്മിട്രി ്സേ മാഅധ്േരേ മാഗതിനിധിേ മാവകുപിദ്്േര്ഥി മാഗതിനിധി മാ
എെിവകുപനര മാഉള്ന്ടുത്തി മാഒരു മാേറ്റിറ്റി മാഉണ്ടേജകണ്ടതേതസ.



ജന രഓഞ്ഞ മാനേന്ജെറ്റഓി മാരരിരേെിേള് മാ്ംഘെി്ിുെതിനേി മാസ്കൂളുേള്കസ മാ 3000 മാ
രൂരവകുപീതം മാ ധന്െേം മാ നല്കുെതേതസ. മാ  മാ രരിരേെിേള് മാ നെത്തിജശ്യനം മാ
അതു്ംയൂറിിച്ചസ മാഒരു മാഓിജ്േര്ടസ മാജജേിറ് സ മാജേേര്െിജനറ്റഓിനസ മാ്നര്്ിജകണ്ടതേതസ.



ജന ്ഓഞ്ഞ മാ രരിരേെിേള്കസ മാ പുഓനന മാ സ്കൂളുേള്കസ മാ അവകുപരുനെ മാ തേ രര്ഗേേരം മാ
വകുപിവകുപിധ മാ രരിരേെിേള് മാ ്ംഘെി്ികേുെതേതസ. മാ  മാ ഊര്ജ്ര്ജേ/ഉരന്േ്ം/ മാ
ഊര്ജ്ംയൂറിനേ മാ രരീണത്തങ്ങള്/ മാ ജരേേര് മാ രചന/ മാ ചിമേ രചന മാ തുെങ്ങിവകുപ മാ
നെത്തേുെതേതസ.



സ്കൂളുേള് മാ സ്മേര്ടസ മാ എനര്ജി മാ ജഗേരേം മാ ്ംയൂറിിച്ചസ മാ ഒരു മാ രജിേര് മാ ബുകസ മാ
സൂണത്ിജകണ്ടതേതസ. മാ മാസ്മേര്ടസ മാഎനര്ജി മാജഗേരേം മാഅംഗങ്ങനള മാ്ംയൂറിിച്ചം മാനെത്തുെ മാ
രരിരേെിേനള മാ ്ംയൂറിിച്ചമു്ള  മാ വകുപിവകുപരങ്ങള് മാ ബുകി  മാ ജരഖന്ടുജത്തണ്ടതേതസ. മാ മാ
്ജരേ മാ സ്കൂളും മാ തങ്ങള് മാ 'സ്മേര്ടസ മാ എനര്ജി മാ ജഗേരേനി ' മാ അംഗനേതസ മാ എെസ മാ
ജരഖന്ടുത്തി മാ ഒരു മാ ജയൂറേര്െസ മാ ്േരിജകണ്ടതേതസ. മാ ജയൂറേര്ഡുേള് മാ ്.എം.്ി മാ
ന ്പെതേതസ.



സ്മേര്ടസ മാ എനര്ജി മാജഗേരേനി  മാഉള്ന്ട മാവറ്റും മാനിേച്ച മാസ്കൂളിനസ മാ ്ം്േനതലത്തി  മാ
പുരസ്കേരം മാ ന ്പെതേതസ. മാ  മാ സ്കൂളുേള് മാ സ്മേര്ടസ മാ എനര്ജി മാ ജഗേരേമുനേി മാ യൂറിന്ടസ മാ
നെത്തുെ മാ രരിരേെിേള് മാ വകുപിലിരുത്തിേിരിും മാ പുരസ്കേരം മാ നിശ്ചിുേ. മാ മാ
അന്രതിനേിരം മാ രൂരയും മാ ഗശ്ം്രമേ ും മാ അെ്ങുനെതേിരിും മാ പുരസ്കേരം. മാ മാ
അവകുപേര്െസ മാ തുേ മാ ഊര്ജ്ംരണത്തുനേി മാ യൂറിന്ടസ മാ സ്കൂള് മാ നെ്ിലേുെ മാ ഒരു മാ
രദ്ധതിേിരികേിരിും മാന ്പേ. മാ മാരദ്ധതി മാര്ര്ത്തിേകിജശ്യനം മാഗത പദത മാരദ്ധതി മാ
എനര്ജി മാനേജനമെനനറ് സ മാന്റ് ര് മാഅവകുപേര്െസ മാനചതത്തസ മാഎെസ മാജരഖന്ടുജത്തണ്ടതേതസ.

