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PREFACE
The Kerala State Council for Science, Technology and Environment under its Women Scientists
Division has been providing financial support for conducting Awareness Programmes on the topic
“Technological Advances in Transforming Women’s Lives” .The programme provides a platform to
speak on the use of Technology to effect social changes on the life of women and to create awareness
on the role Technology plays in improving women’s lives. The topics cover those technologies that can
be applied locally and are cost effective so as to benefit the socially and economically weaker sections
of the community and is organized as one-day programme.
The major areas of focus for the Awareness Programme include: Clean water, Healthcare and
Sanitation technologies, Use of energy saving techniques, Simple machineries for reducing drudgery at
households, Development of simple electronic gadgets for improved household life, Information
technology, Traditional/herbal medicines, Water conservation and water efficient technologies,
Nutrition & Food habits, Agricultural processing, machinery, products and practices and Traditional
skills and handicrafts etc. Scientists/Academicians/Professionals working in Universities/ R&D
institutions/ Colleges/ NGOs etc. who are experts in the relevant field and who could organize the
programmes are eligible to apply for financial assistance under the scheme.
This book is a compilation of the technical presentations contributed by the faculty and coordinators
who had organized programmes at various institutions in Kerala during the year 2016-2017. This book
is expected to contribute to the understanding of how technology can contribute to the uplift of the
status of women and can empower them to gain their rightful place in the society. The technical papers
presented in this volume would hopefully serve to benefit the society in general and women in
particular, at the same time serve as a reference material for professionals working in the field.
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FOREWORD

Dr. Suresh Das
Executive Vice President
Kerala State Council for Science Technology & Environment

Difficulties in accessing appropriate technologies and innovations by women, especially those living in
rural areas have had a significant impact on the quality of their lives. Compared to their male
counterparts, they are far more exposed to unsafe and unhealthy surroundings and in most cases their
additional societal commitments restricts their ability to work outside their homes. There are a number
of appropriate technology solutions which can solve day-to-day problems such as access to clean water,
health care, sanitation, agriculture and energy, which if made available can help provide greater
flexibility in women's lifestyles and help them to balance their responsibilities at home and in their
workplace.
The special role that women play in family and society makes them especially suited to bring about
early adaptation of innovations associated with households which can help them to play a catalytic role
in the development of our society. An important aspect related to sustainable development is for society
to be able to make better use of its natural resources, and as managers of our natural resources, women
have a special role to play in this. In this context, rural women need to be made aware of the new
knowledge related to better and more efficient use of local resources. Indigenous knowledge and skills
need to be popularized among rural women. Women in both rural and urban sectors can also be made
aware of the use and misuse of technology especially in resolving economic, social and environmental
problems. Women need to have improved awareness on various technologies related to areas such as
health and sanitation, use of efficient energy devices and improved farming and agriculture practices.
In the above context, the KSCSTE Women Scientists Division is implementing a scheme on
popularizing 'Technological Advancements in Transforming Women's Lives'. The scheme offers
financial support for conducting One-day ‘Awareness Programmes’ on simple technologies that can
improve the lives of rural women.
The present compendium is a compilation of the deliberation of the experts in the 'Awareness
Programmes' conducted during the current year with the financial assistance of KSCSTE. I hope that
this compilation will help in understanding how Science & Technology can play a role in improving the
quality of women's lives.
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WATER QUALITY
Dr.Meera V.
Associate Professor
Govt. Engg. College, Thrissur
Water is most important for life. Pollution and over extraction of water is the important problem faced
by modern world. Providing safe water is the responsibility of each nation but pollution control and
protection and optimum use of water bodies is the responsibility of each person. Our blood contains
85% water. Presence of water is also detected in moon. Quantity of water in earth will reduce by 1/3rd
by 2025. Then wars are not for land/territory bur for possession of water. We are getting 3000mm of
rain and have 44 rivers in Kerala but still facing water shortage. In literacy though in the forefront,
water bodies getting polluted and unusable. Safe water will provide healthy community. So preserve
and protect water bodies.
Safe water is free from chemical and organic impurities and also from pathogenic microorganisms.
Some water borne diseases are typhoid, dysentery, cholera, jaundice- water borne diseases. Excess
fluoride will cause fluorosis which affects teeth and bones.
Similarly nitrates will cause blue baby disease which affects infants. So prevention of water pollution is
very much important.
Water and Nature
Water is essential for the external and internal uses of man and living beings. Maintain cells in living
state. Mobility of liquid matters, make solid food to digestible form. Domestic, industrial, fire fighting
are some other uses of water.
Types of water bodies
Water is collected from source, treated and distributed to the consumers through distribution network.
Rain is the basic source of water. It is pure and hence store for water harvesting. Rooftop harvesting is
mandatory in many places in the world. Surface water sources are lake, ponds, streams, river which can
be easily polluted by turbidity, industrial and agricultural waste, organic impurities, pathogens etc.
Subsurface water is the water seeping through soil and stored in the pore spaces in soil, and in spaces
between impermeable layers and is less polluted, but suitable for small communities
Water is the universal solvent. Ground water will have more chemical impurities. Rainwater is pure but
taste may not be acceptable. Water from openwell have acceptable taste, but that from tube well will
have hardness, alkalinity, Iron, Fluoride, arsenic and taste difference.
Water pollution
Pollution is the impact of development. Main reasons are increase in population, industrialization,
urbanization which changes in life style, over exploitation and unscientific methods in agriculture.
Pollution sources
Human excreta, excreta from animals, domestic waste which can be solid waste and waste water,
industrial and hospital waster which can be solid and wastewater, leaks from wastewater pipes, leaks
from underground tanks storing oil, chemicals, leaks from vehicles transporting diesel, petrol and
6

phenols due to accidents, pooling of wastewater near sources.
Critical as pollution is generated with every development. Laws implementation and revision for
shortcomings need scientific legal approach against concreting premises, wastewater to gutters, solid
waste in plastic bags and dumping in road side.
Pollution control laws implementation and auditing is the power to central and state pollution control
boards. But it could be executed with the support of people. Implement programmes for creating
awareness among people. Strict implementation of laws and their updation are needed.
Reduce waste and dispose scientifically. Protect water bodies from pollution. Periodically find the
quality of water and ensure good quality, if necessary implement proper treatment. Close abandoned
open wells used for dumping water. Construct septic tanks especially in areas having high water table.
Solid waste from houses to be disposed in houses by composting, biogas plant etc. Implement
rainwater harvesting and reuse of treated wastewater for toilet flushing, gardening etc. These are the
good way to reduce water pollution.
Protection of open wells
Open wells is the basic component for water preservation for Kerala. More than 50 lakhs wells are
there in which 80% getting dried up in summer. Efforts should be made at home level to make
sufficient water in well leading to the development of a new water conservation culture.
Precautions while installing pumps
Water usage and wastage increased with installation of pumps and motors. Registration for wells
mandatory if HP >=1 ½. Pumps are located at least 30m away from wells /ponds used for public
distribution. Pumping with low HP motors for longer time is desirable High HP will make high flow of
water from surroundings into well which will create turbidity. Foot valve of motor should not be fitted
at the bottom permanently especially there is turbidity and iron. Revive abandoned wells rather than
filling with chemical impurities and waste which makes ground water and nearby wells polluted.
Construct parapet walls for unprotected/ ruptured side wells. Prevent impurities and organisms from
falling into the well by covering with nets. Clean wells at least once in a year before monsoon. Avoid
bathing and washing near wells and wastewater infiltration.
Inspection of health of wells
Cleanliness of well water depends on cleanliness of surrounding. If the well is closed it prevents algae
growth due to insufficient sunlight but ensure air movement to prevent inhalation of gases during
cleaning leading to breathing trouble and coma.
To check the health of well, simple method is to answer the following questions.
1. Whether Latrines are there within 10m?
2. If so whether they are at higher elevation than well?
3. Whether there are polluting sources within 10m?
4. Whether leaks or breakages in drainage channels and leading to pooling of wastewater?
5. Whether parapet wall less than 1m height leading to surface water entering
6. Whether platform surrounding well has a width of less than 1m
7. Whether the walls are not plastered?
8. Whether there are cracks in platforms resulting in infiltration of polluted water
9. Whether bucket and ropes are stored unhygenically?
If the answer for the question from 1-2 is yes, it indicate less pollution and that from 3-5 indicate
medium pollution, 5-7 indicate polluted water and from 7-9 indicates high pollution.
Wellness treatment for wells
Wells which dry in summer need wellness treatment during rainy season. Usually all well needs
treatment in Karkkidakam. Summer diseases, water shortage, salty taste cured by bringing in plenty of
7

rain water near the surrounding. Dig holes and channels to drive water to the wells by infiltration. The
holes and channels should not be near the wells which result in subsidence of walls of wells due to
pressure of water. Cleaning of wells in a year and depositing line and coconut charcoal is good. To
make water infiltrate in the surrounding of wells, plant deep and firm rooted plants like ramacham,
chembaratty, sheemakonna, moringa, narakam, pera, murikku etc. Construct bunds to prevent rainwater
flowing out. Continue this treatment for 2 years, then by 3rd year the water capacity in the well will
increase.
Common problems in wells
Sourness is due to low pH. So add lime. Bitter-kara taste is due to high pH which can be solved by
ensuring aeration and adding citric acid under advice from experts. Oily film, Yellow colour, staining
black colour to tea, taste of iron can be reduced by aeration and adding lime. Death of fish is due to low
pH and DO, needs aeration and adds lime. Salt taste is due to chloride for which dilution with rainwater
stored in collection tanks is needed. Hardness can be reduced by lime and soda treatment.
Toilet pits- Threat to wells
Pollution mainly by pathogens is due to the infiltration from septic tanks. Septic tanks construction
should be on scientific basis. Soak pit should be constructed to make the overflow to infiltrate. Bottom
of septic tank should be concreted. 90% of pollution in wells due to seepage from bottom of septic
tank, which results in diseases from virus, bacteria. Close by houses and disposal pits increase
pollution. Minimum distance of 7.5m should be maintained from soak pit and wells.
Streams- Natures’ boon
Mans selfishness has killed our water availability in plenty. Deforestation in the past decade has caused
threatening changes in our climate- Long summer and irregular rains. These are the natures warning
signals. Over mining of sand destroyed streams. Sand 10-12 feet get formed by geological reactions
over centuries- Bone marrow and flesh of streams. Streams without sand will form thin canal. Since no
blocking by sand, water very fastly flows to sea, also carries egg of fishes resulting in the extinction of
fish species. Over exploitation of nature’s goods results self destruction. Use of natural resources
judiciously and wisely is the good thing for next generation.
Protection of water bodies
Prevent filling of ponds, paddy fields, forest, hills, valleys etc which are essential for mans existence.
Construct ponds and protection is the simplest way for collection of water. Revive filled pondsConserve traditional canals, ponds in our area.
Storing of water at home
All plastic are not food grade. It is difficult to distinguish by visual examination. Taste difference in
low quality plastics. PET Poly ethylene tetrathalate is desirable. Mud pots and jars are desirable which
also give natural cooling. In refrigerator use clean glass jars.
Water pipes
PVC pipes are desirable. Iron and lead pipes are not desirable. Clean pipes with brushes weekly to
remove dirt and deposits and clean tank once in a month. Don’t use Asbestos sheets for covering tanks.
Lay tiles n the bottom surface of cement tanks.
Chlorination
Depends upon the depth of water and diameter of well. Usual dosage is 3-6 gms/1000 litres for fresh
bleaching powder.
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Quality of water
Treat water for domestic and industrial uses. Colour, taste, odour are the indicators of quality. To know
the suitability of water for drinking purposes first understand the physical, chemical and
microbiological quality. Organic and inorganic impurities results in bad health effects. Indicators of
microbiological pollution are the total coliforms (E-coli) which enter when water has come in contact
with faeces. Quality of drinking water can be ascertained by IS 10500: 2012.
Qualities of safe drinking water
1) Clear with no turbidity and colour
2) No unpleasant taste and odour
3) No salty taste
4) No chemical impurities and pathogens
Common waterborne diseases
 Virus
 Polio- Poliomylitus
 Hepatitis A- Hepatitis
 Rotavirus Bacteria
 Salmonella typhi- Typhoid
 Vibriocholera- Cholera
 Campilobacter jejuni- Dysentry
Sampling
Samples can be taken in 2 litre clean polyethylene bottles. Pipe water samples are collected from
running taps. Samples from tube wells, hand pumps are taken after a few minutes of pumping. Water
from Pen wells and tanks are taken at a small depth below water surface. After taking sufficient
samples test the quality of water in authorized labs. Field test kits approved by India govt to ascertain
the quality in rural area can also be used. But accurate results are obtained from authorized labs.
Conclusion
Thus, taking into consideration all above mentioned, it is possible to conclude that nowadays states are
in different positions since some states have larger resources of water and have better environmental
situation, while others have scarce resources of water and the level of pollution is dangerously high.
Nevertheless, regardless all these factors, the states need to provide population with the sufficient
amount of water which should be of a high quality in order to guarantee the national health since the
low quality of water or its insufficient supply threatens to the health of people and may provoke
infectious diseases. This is why the quality of water and high standards remains the major factors that
unite all the states in relation to the water supply.
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RAIN WATER HARVESTING
Dr. Jos C Raphael
Director
Mazhapolima, Thrissur District Administration

Introduction:
Rainwater Harvesting though not new to Kerala in the historical past, roof rainwater harvesting
in storage structures and well recharging is fairly new subject in the present millennium. Varsha
community roof rainwater harvesting implemented in the selected districts of Kerala during 2002-2003
under Kerala Water Authority is a curtain raiser in the recent history of roof rainwater harvesting under
Kerala Government. This was followed by CCDU, Rain Centre of Jalanidhi, Rain Centre turned
Mazhapolima of Thrissur District Administration, etc has played substantial roles in this area for the
past 15 years under Kerala Government systems. International Year for Fresh Water 2003 has reckoned
many media groups towards this subject. “Palathulli” (Many drops) of Malayala Manorama initiated in
April 2004 kick started media influx towards the subjects inviting all main stream media including
visual and audio channels. Precisely, odd attempts of government of Kerala institutions and NGOs in
the state have familiarized this subject to Kerala community to a considerable extent.
Rainwater Harvesting Rules framed under Kerala Municipal Building Rules in March 17th 2004
made the fresh start for legal binding for having rainwater harvesting structure for all new buildings
with a built area (residential buildings and institutions) more than 100 sq.metre, required storage
structures for rainwater conservation. This rule was made applicable to Grama Panchayats in 2006.
Later this rule was amended in 2009 raising the built areas above 150 sq.mtr which further sought well
/ ground water recharging. Unfortunately, this rule was neither implemented in a desired manner nor
properly discussed at required level for making suitable changes in it for public adoption. 12 th Five
Year Plan Approach paper prepared by Kerala State Planning Board has touched the subject of
rainwater harvesting but seen not implemented at the field level. Haritha Keralam Mission launched by
the state government for attaining water security in Kerala is an innovative idea in the back drop of the
scarcity of monsoon rain periods. RWH is an environment friendly drought mitigation cum flood
control approach with a lower cost coupled with optimum benefit would go a long way in the lowering
the distress caused out of drought. Under the above mentioned contexts the following recommendations
are made in 3 heads to adopt rainwater harvesting in Kerala state particular for Kerala Government
Institutions and government aided institutions:

1. Roof Rainwater Harvesting in storage structures / Tanks:
Roof Rainwater Harvesting in storage structure in ferro cement tank is the popular rainwater
harvesting method commonly discussed in the state. This method has been popularized in its full length
for the past 16 years in Kerala state by government machinery and NGO systems. This does not
require further awareness programmes. Government Rules with regard to Roof Rainwater Harvesting
made the public aware about this subject. However, implemented storage structures in the government
buildings and with beneficiary families at field level substantiate its poor acceptance in the society. It
looks that there is less demand for Rainwater harvesting structures in the Grama Sabhas at field level.
The government schools adopted rainwater harvesting in the tank form seen maintaining fairly better
the systems installed though not for very long period in a sustainable manner. Almost all District
Collectorates of the state have RWH tank in a dilapidated status except in Thrissur District
Collectorate. Maintenance of these structures are seen abysmally poor. This indicates that financial
investment from government for these structures has to be made minimal. Unless and until the
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situation requires it would be better for opting Well Recharging than RWH tanks on the following
reasons 1) construction require mining of either river sand or rock sand which is at the cost of
environment. 2) Cost of building rainwater harvesting in cement / ferro cement methods is very higher
than well recharging through Roof Rainwater Harvesting or Percolation pits.
However, RWH tank of Synthetic Plastic type is not so very costly which can be made for
multiple options of collecting the pumped up water – (over head tank form) during rain off seasons and
RWH tank for rainy seasons. Locating such tank provisions in the building structure is decisive. Truss
works being undertaken in many government institutions which are fit for such RWH tank cum over
head tank installation. Valves systems can be arranged in such a manner so as to collect rainwater as
well as pumped water. This is quite possible with normal plumbing even in the existing systems
wherever there is truss works and overhead tanks. It is a merely a plumbing and filter addition work.
Schools and Hospitals or any institution require large volume of water can also thought of Synthetic
tanks of high volume type to be located in the ground level with adequate basements. Also taps can be
fit in at the normal heights of children with these tanks at the schools.
Educational institutions / hospitals / university campuses etc where unutilized land is high
compared to other institutions are seen not utilizing rooftop rainwater effectively simply because of the
illogical reason of water logging. If the four corners of the building are equipped with percolation pits
with adequate safety measures, a major chunk of outflow of water can be reduced to a great extent. It
will definitely act as a depository of water for the future needs of the institution itself
Insisting to use rainwater during rainy season can inculcate the culture of using rain water for
office uses particularly for toilets which consumes substantial part of government office usages. This
would facilitate to reduce pressure upon Wells and unconfined aquifers. The maintenance of such
overhead tanks and filter systems are rather easier than high volume tanks. Another advantage of plastic
tanks is installation of them can be done with normal plumbers than skilled workers of ferro cement
structures. No particular specialization is required.
The synthetic tank cost only less than Rs.10 per liter capacity. Pipe, gutters and accessories and
Installation charges also have to be added in the cost estimates. Roughly it is estimated that it requires
Rs.20,000/- for harvesting a roof structure of 2000 sq.ft roof.

2. Well Recharging through Rainwater Harvesting:
Over flow of the RWH tanks can be diverted to the Wells / ponds as per the feasible terrain or
locations. If there is no well or pond exists in the government institutions, recharge pits with ferro
cement rings can be made use. No filter materials are required to add on to such percolation pits.
Coastal sandy belts, low marshy lands, steep hills (elevation of land terrain) and rocky areas can be
avoided from Percolation pits since this does not applicable in such areas. However, offices having
wells or ponds in these areas can make use rain water for well recharging.
The institutions those have truss works with available terrace space to place the over head tank
can make a filter chamber tank similar to over head tank size of 1000 liters or less than the same.
Filter chamber can have the filter materials of Gravel + Charcoal three layer combinations will
be sufficient. It is to ensure that half of the filter chamber has to be made free so as to hold the water
before filtering inside the tank.
The cost for well recharging is fairly low particularly when it is compared with RWH in Ferro
cement tanks. Roughly it is estimated that it requires Rs.25,000/- for harvesting a roof structure of 5000
sq.ft roof.
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3. Rainwater Harvesting in the government office premises:
It is learnt that One Cent of land can harvest about 1.2 Lakhs of litres of rainwater as per the
Kerala average annual rainfall conditions. Many of the government institutions like schools and
hospitals have nearly One acre of land. This means about a minimum of One Crore litres of rain water
falls upon these surface that obviously flown out of these institution campuses. If this water is
permitted to percolate down to the ground, it can recharge wells of the school as well as the wells of
households nearby by mere ground water natural recharging.
It is often seen that these institutions are particular to send off the rain water to avoid water
logging. This has to be beneficially utilized to percolate down using appropriate measures. The
premises of these institutions normally send out their rainwater according to the land slopes in the
terrain where harvesting percolation pits to be employed upon. Cement Rings with the size of One
meter has to be inserted into the percolation pit to avoid pit collapse. The cost for such rings and its
installation would be less than Rs.5000/- with labour charges. Cleaning of silt and leaves from the
percolation pit indeed is necessary annually or as and when required.
Watershed Management activities undertaken by Grama Panchayats and other agencies are
generally seen in the homesteads apart from public government lands. Western Ghat Development
Programme and IWMP too have such soil and water conservation activity seen taken up in the private
land. And therefore, homestead watershed management activities can easily taken up under regular
watershed programmes and MGNREGP programmes. This approach can be adopted in the government
institutions including in all schools and other public institutions which would benefit households and
institutions mutually.
Water Audit: Water audit is a non starter subject in the government office systems of Kerala. The
components of a nominal water audit mechanism is 1) land and roof available for rain harvesting 2)
The measurable size of water requirement for daily uses in the office 3) Water Resources of the offices
4) RWH structures 5) Grey water from office which can be reused for ground water recharging 6) site
specific related information.
All the more, a water literacy drive is highly required for government office systems to attain water
security for government offices in the long run.
Homestead Watershed Approach for NREGA
Human settlement pattern of Kerala is peculiar with homesteads unlike many other states. The Kerala
homesteads have well defined boundaries with vegetative fencing from the past or with boundary walls
from the recent past. The homesteads were self reliant with water security through their open dug wells
or small pond like water bodies especially in
the coastal belts. The ancestors were keen to
conserve the rainwater within the homesteads
by way of various agriculture operations that
replenished their homestead water bodies.
These
homesteads
were
microscopic
watersheds from the ancient history though
they were not recognized in modern
geological terms.

Fig.1 Homestead Watershed within Micro Watershed Map
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On the onset of modernization and public pipe water supply systems, people ignored in time their
precious water bodies even allowing their rainwater allowed to go out from homesteads. This
accentuated by the fragmentation of lands and decline of homestead agriculture. Import of vegetables,
rice and other groceries from nearby states coupled with labour availability issues created a total
decline of homestead microscopic watershed managements. To revive this tradition water wisdom, it is
vital to conserve rainwater within the homestead watersheds to replenish water pockets of unconfined
aquifers from where the open dug wells mainly generate water. This approach is applicable those
households have land with minimum of 3 cents and above in the midland planes and upper terrains.
This technique is not applicable to low land / coastal sandy belts where the rainwater clogged for more
than 7 days which may allow mosquito breeding. The following steps can be followed for Homestead
Watershed Management: The main principle of this microscopic watershed management is the
conservation of rainwater within homesteads than allowing it goes out. And the steps follow is tuned to
it as given below.
Fig 2. Sketch of Rural Homestead with Percolation Pits,
Coconut Basin Preparations, Boundary Mud Bunds along
with Vegetative Fencing.
Steps:
5)
Plug the outlets from the homestead boundaries that
allow the rainwater to go out. Homesteads with boundary
walls have to avoid the pipe outlets to drain out the rainwater.
Fig. 3 Boundary Mud Bunds with Vegetative Fencing

6)

7)
8)

9)

10)

Plant local species plants / bush such as asfortida (adalodakam), seemakonna,Vetiver ramacham,
Hibiscus (chembarathy) etc upon the vegetative fencing. This would work as mud bunds around
boundaries.
Coconut basin preparations are the important tool for conserving rainwater within homesteads.
Possible agriculture operations using coconut husks can increase the soil moisture and humus
content in the homesteads. This will help to increase water holding capacity of the soil to
replenish the open dug wells.
Digging percolation pits or trenches around open well keeping a minimum distance of 5 metres
can help to replenish homestead open dug well. Care should be taken to ensure that channels
direct towards these pits or trenches in the dug wells premises.
Ornamental bricking is an obstacle to percolate the rain down to the soil. If any such structures
exist, harvested rainwater has to be directed towards to the pits around the open dug wells.

Watershed Management activities undertaken by Grama Panchayats and other agencies are generally
seen in the homesteads apart from public government lands. Western Ghat Development Programme
too have such soil and water conservation activity seen taken up in the private land. And therefore,
homesteads watershed management activities can easily taken up under regular watershed programmes
and REGP programmes.
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3D HEALTH
Dr. Suraja Harilal
MBBS, MS, FINEM
Gen, Surgeon, ESI Hospital, Oarikkara
Thrissur
OPTIMAL HEALTH IS NOT MERE ABSENCE OF DISEASE BUT THE COMPLETE
PHYSICAL, MENTAL, SOCIAL AND SPIRITUAL WELLBEING OF A PERSON

GOOD HEALTH IS A COMBINATION OF





Regular Exercises
Adequate Relaxation and Sleep
Proper Nutrition
Positive Mental Attitude

FOOD
What you eat on daily basis.
What your body gets depends upon
Culture
Geography
Individual tastes
Availability and affordability

Nutrition
Proper and adequate nutrition should have all macro and micro nutrients that the body
requires every day.

Major Nutrients required
Macro Nutrients

Micro Nutrients

•
•
•

Water : 1.5 L/ day
Carbohydrates : 250-700g/ d
Sources: cereals and tubers diet should
include un polished cereals/ complex
carbohydrates (low glycemic index)

•
•

Fat: 20-60 g/ saturated fat <7- 10g/d
Omega: omega6-12(present day diet 1.30)
source of omega 3 fish oil (more than 2
servings/ week)flax seed, virgin coconut.

•

Avoid: hydrogenated fat (dalda) trans fat
(fried and bakery) < 1% protein 75-1g/kg/d.

•
•

Source : pulses, fish meat, egg, soy
Fiber: >40g/d

•
•
•
•
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•

Vitamins: fat soluble A,D,E,K
Water soluble : B. Complex, Vitamin-C
Minerals: Macro, Ca, Na,Cl,Mg,K,S,P
Micro: Zn, Fe,I2,
Cu,Mn,Mo,Se,Cr,Va,Co,F2
Bio Flavanoids: Major source of which
are fresh fruit and vegitables.

WATER





Most imp macro nutrient- 3l/day
An adult has 65% water in body (avg)
A newborn- 73%
Obese- 45%
ORGAN

Blood,Kidney
Heart, Lungs
Brain
Skin
Liver
Adipose tissue

% of WATER

83%
79%
75%
72%
68%
10%

DIGESTIVE JUICES

OUTPUT /DAY

Saliva

1500 ml

Gastric juice

2000 -2500 ml

Pancreatic juice

1500 ml

Bile

500 ml

Intestinal juice

1500 ml

WHY WE NEED VITAMINS
Vitamins

Functions

Optimal Qty/d

Sources

A

Vision, Immunity, Anti oxidant

4000 IU

Carrot, Papaya

D

Bone, Teeth, Immunity, Hormones

400 IU

Sunlight, Butter, Egg yolk

E

Anti coagulant, Anti oxidant

30 IU

Nuts & Veg oils

K

Blood coagulation, Immunity

50-100 mg

Leafy vegs, int. bacteria

B1-Thiamine

Energy production, nerve functions

1.5mg

Rice bran, bacteria

B2-Riboflavin

Energy production, Immunity,

1.5mg

Leafy veg, yeast, sprouts

B3-Niacin

Energy production, skin, nerve
function

20 mg

Yeast, rice bran, peanut

B6Pyridoxine

Production of hormone, protein
metabolism, nerves

2mg

Rice bran, leafy veg,
banana, sprouts

B12

Cells maturation, RBC, nerve
function

2mcg

Curd , liver, chicken

Folic Acid

Cells production, RBC, Gene,
CVD

400mcg

Yeast, leafy veg

Biotin

Hair and nails

300mcg

Peanut, egg yolk, .Bacteria

B5

Energy production nerve function

10mg

Int.bacteria, fresh veg,

Antioxidant , collagen , wound
healing

75mg

Gooseberry, guava,Citrus
fruits.

C
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WHY WE NEED MINERALS
Minerals

Functions

Calcium

Optimal Qty

Sources

Bone, muscle, nerves, blood coagulation

500mg

Milk, fish , veg

Mg

Bone, muscle, nerves, heartbeat,
detoxification

100mg

Rice bran, green leafy veg

Zinc

Immune system, ligaments, Brain
development, detoxification

15mg

Nuts, seeds, non veg

Iron

Hb, Oxygen transport, Brain
development

20mg

spinach, jaggery

Bones, teeth, energy & cell production

500mg

Cabbage, milk, cereals, nuts

Iodine

Thyroid, breast, prostate

150mcg

Salt, sea foods

Selenium

Immunity, Anti-oxidant

70 mcg

Garlic

Phosphor
us

Copper

CVS & NS, blood vessel integrity

2mg
120mcg

Tomato, all veg

Chromiu
m

Reduce insulin resistance

Pomegranate

Fluoride

Teeth, bones

1ppm

Water, Tea

Sodium

BP, Brain

3-6gm

Common salt

ARE YOU MEETING THE PROTEIN REQUIREMENT FOR THE DAY?
BREAKFAST
Food
1 Egg (39gm)
3 bread Slice(50gm)

LUNCH
Protein
5.8gm
4.4gm

Food

DINNER
Protein

Food

Protein

Roti(35)gm)

3.0gm

Roti(35)gm)

3.0gm

Rice(125gm)

2.75gm

Rice(250gm)

5.5gm

1Dosa(50gm)

2.1gm

Dal(75gm)

3gm

Dal(75gm)

3gm

2Idlys(125gm)

4.2gm

Fish(100gm)

17.gm

Chicken(1piece)

8gm

Milk(200ml)

7gm

Sambar(100gm)

2.1gm

Health
•
•
•
•

Health is the product of your life style and nutrition
Good raw materials give good products
Here the raw materials are food water air and life style
We should provide good quality food and water and try
to reduce pollution of earth air and water
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PRESENT DAY CHALLENGES
•
•
•
•
•
•
•
•

Sedentary habit
Lack of sun exposure
Chemicals and pesticides
Change in dietary habits (fast food culture)
Tobacco and alcohol
Environmental pollution (exposure to As, Pb, Hg, Cd etc...)
Oxidative stress
Homocysteine

RELAXATION
•
•
•
•
•
•

Yoga
Exercises
Sleep
Music
Meditation
Entertainment







Science of expansion of consciousness
Helps to keep mind body and spirit in one line
Only through yoga we can achieve 3D health
Anything doing with 100% awareness is yoga,
Slowness and breath regulations are the key points

YOGA

ADVANTAGES OF YOGA






Bring fitness and vigor to physical body
Harnesses our will and emotions
Helps to expand our power of analysis, insights and vision
Strengthens immune system
Helps to calm the mind and steady the emotions not losing the sharpness of
intellect
 Yoga reduce stress hormones and harmful chemicals
YOGA – LEVELS
1st ―›Body level- ASANAS
2nd ―› Breath level – PRANAYAMAS
3rd ―› Mental and emotional level-MEDITATIONS
4th ―› Unravel powers hidden within us
Sravana, Manana, Nidhinyasa allowing mind to dwell in a state of silence
½ an hour Meditation = 6 hours
Sleep
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IMPORTANCE OF SLOWING DOWN BREATH
WE CAN OBSERVE IN NATURE
 The man breath rate 16-18/min ―› lives for max 100 years
 Crocodile breath rate 7/min ―› 300 years
 Whale breaths less than 1 time in few minutes lives more than 1000 years

SLEEP
•
•
•
•
•
•

6 – 8 hr Sleep
Detoxification of Brain
Anti ageing
Prevent Alzheimers & mental disorders
Maintain Diurnal rhythm ( hormonal balance)
Melatonin

EXCERSICE
• ↑No: and function of insulin receptors
• ↑HDL,↓TG
• ↑Peripheral circulation
• Helps in detoxification
• ↑Endorphins (Good hormones)
↓pain, stimulates pleasure centres
POSITIVE ATTITUDE
• Attitude of gratitude
• All difficulties as opportunities
• Achievements horizontal, Problems vertical
• Encourage subordinates
• Treat every person or living being with love and respect
• Don’t try to find fault with others
• Be happy & MAKE others happy
DIABETES
• T1 DM
• T2 DM
WHAT IS DIABETES?
•
•
•
•

Not a disease of sugar
Without sugar no energy (no life)
Improper handling of sugar
Energy production

•
•
•

Raw materials ―› oxygen, hydrogen
Source ―› Air, Water and Food
Transportation
•
Breathing
•
Swallowing and digestion
•
Blood
•
intra cellular path
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DIABETES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diabetes is a life style related disease
6.4% world population effected
Top- CHINA, INDIA AND USA
INDIA-63 MILLION
KERALA – HIGHEST INCIDENCE IN INDIA
Here 1/5 of general population diabetics 1/7 have heart disease
Every 2nd male and 3rd female will develop cancer in their lifetime
1/5 of children in India- overweight
50% of obese population is <25 years of age

H2 –HIGHLY REACTIVE
•
•
•
•

Biological form of H2 - secret of life energy
Reactive Oxygen species (free radicals)
Explosion of H2 prevented with the help of B2, B3 vitamins, Zn,Se
Mg and Fe helps in energy production

INSULIN
•
•
•
•
•
•
•

Anabolic hormone
Reducing blood sugar is only a secondary effect
Na and H2O retention-> HTN
Increase cholesterol and triglycerides
Increase platelet aggregation
Stimulates cell proliferation-> cancer
Osteoporosis and ageing

METABOLIC SYNDROME





FBS>100mg %
BP>130/85
HDL<40
TG>150
CONTRIBUTORS

• Genetic 10%
• Stress
• High glycemic diets
• Low protein diet
• High fat
• EFA deficiency

•
•
•
•
•
•

Low fiber
Increased BMI
Sedentary life style
Smoking and Alcohol
Fast food and junk food
Drugs – steroids and
antibiotics

• Refined sugars and starches
HIGH INCIDENCE REASONS
• Intra cellular blockade (pollution, heavy metals)
• Improper digestion
• Deficiency of micro nutrients
• Hormonal imbalance
• Gene expression
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ANTI-NUTRIENTS
•
•
•
•
•
•

Pb ---- blocks Fe,Ca, Mn, Mb, Cr, Se, Co
Hg — Zn, Se, Fe, S, Co
Cd ----- Zn,Mg,Se,
As ----- vitamin E,Se, S, Bo
Aluminium – Vit E, C, B, Zn, Se, Na, K, P
Antimony – Zn, Se

T1 DIABETES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Due to complete destruction of Beta Cells of Pancreas
Absolute lack of insulin
5-10%
Auto immunity
hereditory, environmental,
Viral Infections – Coxsackie, mumps, Rubella
Statistically significant correlation b/w milk and T1 DM
Japan-lowest,scandinavian countries- highest
Ab to Betalactoglobin of cow’s milk
Incidence of T1 DM also increasing
Very young children are affected

T2 DM MAINLY DUE TO INSULIN RESISTANCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acanthosis nigricans
PCOD
Dyslipidemia
Hyper coagulability of blood
Vascular dysregulation
Hyper tension
Endothelial dysfunction (micro albuminuria)
Central obesity
>90 cm in male and >80 cm in female

COMPLICATIONS OF DM
•
•
•
•
•

Micro and macro vascular complications
Occur even before diagnosis of T2DM
Nephropathy to be assessed at diagnosis
Retinopathy Every year 12000-24000 people lose vision due to DM
Neuropathy Every 30 seconds a limb is lost due to DM
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MANAGEMENT
 Awareness
 Personal health assessment
 Relaxation
 Exercise
 Detoxification
 Diet
 Hormone treatment
 Conventional Treatment
 3 Dimensional approaches(Mind body spirit)

•

 Try to save nature and avoid pollution
 Change life style
 Avoid sedentary habit, fast food, preservatives and
chemicals
 Take more fresh fruits and vegies
 Drink water 3L/day
 Do moderate exercise/brisk walking for ½ an hour at
least 5 days a week
 Do yoga and meditation
 Develop positive mental attitude
 Dietary supplementation

Food depending upon quality : 3 types
 Satvika
 Rajasika
 Thamasika
•
•

•

According to a research....
“ Satvik South indian Veg . Food of non-festival Day is the best in the world for
lifestyle disease management “

Risks - Non-Veg food :





Stress hormones
Antibiotics
Animal hormones
Heavy metals






Addictions
Alcohol & nicotine
Narcotics
Fast food

IMPATIENCE
IRRITABILITY
IMPULSIVENESS
HYPER ACTIVITY

DIETARY SUPPLEMENTATION
MACRO NUTRIENTS






Protein (Veg source)
Omega 3 FA
Fresh raw veg
Sprouted seeds
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MICRO NUTRIENTS
•
•
•

Vitamins --- C, A, D, E and B complex
Minerals --- Zn, Mg, Cr, Va, Ca, Se
Anti-oxidants
» Herbs
» Phyto chemicals
» Flavanoids
» Chlorophyll
» Curcumine

•

Pre and Pro biotic

ORGANS OF IMMUNITY
•
•
•
•
•

Skin
Blood (WBC)
Bone marrow, spleen, lymph nodes,
Tonsils and adenoids
Thymus

1st line - skin, mucous membrane of orifices and intestines
and respiratory tract and secretions and normal micro flora.
2nd line – complements, antibodies, anti-microbial substances
•

70% of total immunity lies in the GUT

ACIDITY OF STOMACH
•
•
•

Destroys pathogenic microbes
Starts digestion
Helps in absorption of Zn, Mg, Ca, Fe, B12, B6,
B1

NORMAL FLORA
•
•
•
•

We harbour about 1.5-2kg of micro organisms
300-1000 species
60% dry weight of motion is bacteria
We harbour 10x no: of

Microbes than no: our cells.

23

FUNCTIONS OF NORMAL INTESTINE FLORA
•
•
•
•
•
•
•

Helps in digestion
Controls appetite
Synthesizes many B vitamins and Vit K
Prevent entry of pathogenic bacteria
Helps in detoxification
Reduces cholesterol
Helps Maintain proportionate growth of organs

EFFECTS OF REDUCED MICRO FLORA
•
•
•

Reduced Immunity - leads to development of cancer
Increases absorption of toxins and undigested food materials triggers all sorts of
allergic reactions.
Auto immunity

SUBSTANCES WHICH DESTROY THE MICRO FLORA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soaps
Detergents
Preservatives
Cosmetics
Antibiotics
Pesticides
milk products
wheat products
Air freshener

Reduced intestinal bacterial flora leads to over growth of yeast and undigested food will be
fermented to alcohol leads to all problems of alcoholism





Addiction
Fatty liver
CLD
Cancer

TO AVOID HEAVY METALS
• Avoid metal cooking pots especially aluminium, nonstick pans...
• Avoid plastic tiffin boxes & bottles.
• Use earthen pots for cooking and glass
and clay pots for keeping the cooked food.
• Avoid crackers during festivals like vishu

YOU ARE WHAT YOU EAT AND THINK
• You can live a healthy long life even in this polluted world
• Good food and life style modifies genetic expression too
HONEY BEE
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ചക്കയാണ് താരം

ഡ ോ .എം . ലളിതോംബിക
സയൻറ്റിസ്റ്
ഐ .ആർ .ടി .സി . മുണ്ടൂർ , പോലക്കോട്

മലയാളികൾക്കു മാത്തമലല ,കകരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവർക്കും ത്പിയപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ഷണ
പദാർത്ഥമാണ് ചക്ക . ഇന്ത്യ , ബംഗ്ലാകദശ് , മകലഷ്യ ,ബർമ്മ , ത്രീലങ്ക , ഇൻക ാകേഷ്യ ,
ഫിലിെിയൻസ് ,എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്ലാവ് സമൃദ്ധമായി വളരുന്നു . ആത്ഫിക്കയുപ്പെ
പെിഞ്ഞാറു
ഭാഗത്തുള്ള
വേ
ത്പകദരം
,
ആസ്കത്തലിയയുപ്പെ
വെക്കുഭാഗം,
അകമരിക്കയിപ്പല ഫ്കളാറി , കാലികഫാർണിയ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലും പ്ലാവ്
വളരുന്നുണ്ട് . കകരളത്തിൽ കാണുന്ന പ്ലാവിൻ്്പ്പറ ഇേങ്ങൾ വരിയ്ക്ക്ക ,കൂഴ
,പ്പചമ്പരത്തി വരിയ്ക്ക്ക എന്നിവയാണ്.
കെ ത്പചാരത്തിലാകുന്നതിേുമുമ്പ് േമ്മുപ്പെ വീെുകളിൽ ചക്ക ധാരാളമായി
ഉപകയാഗിച്ചിരുന്നു. പപ്പക്ഷ , അെുത്ത കാലത്തായി സ്ത്തീകള ം ക ാലിക്കു കപായി
തുെങ്ങിയതുപ്പകാണ്ടാകണാ
അകതാ വീട്ട ക ാലിയ്ക്ക്കു സഹായിക്കാൻ സ്ത്തീകപ്പള
കിട്ടാൻ
ത്പയാസമുള്ളതുപ്പകാണ്ടാകണാ
എന്നറിയിലല
ചക്കയുപ്പെ
ഉപകയാഗം
വളപ്പരയധികം കുറഞ്ഞു വന്നിരുന്നു .
ചക്ക പ്പവട്ടിപ്പയെുത്തു , അരക്കുമാറ്റി , കുരുവും ചുളയും കവർതിരിപ്പച്ചെുക്കുന്നത്
ത്പയാസകമറിയ
ഒരു
ക ാലിയായിട്ടാണ്
സ്ത്തീകൾ
കരുതുന്നത്
.
േമുക്ക്
അപ്പതാപ്പക്കപ്പയാന്ന് മാറ്റി ചിന്ത്ിച്ച കൂപ്പെ? ത്പയാസമുള്ള എപ്പന്ത്ലലാം ക ാലികൾ
സ്ത്തീകൾ പ്പചയ്യ ന്നു. അതുകപാപ്പല ചക്ക വൃത്തിയാക്കിപ്പയെുക്കുന്നതും േമുക്ക്
സകന്ത്ാഷ്ം തരുന്നു എന്നു േമ്മൾ തീരുമാേിച്ചാൽ ഒരു െി .വി. സീരിയൽ കാണുന്ന
ലാഘവകത്താപ്പെ
ചക്ക വിഭവങ്ങൾ
േമ്മുപ്പെ ഭക്ഷണത്തിൻപ്പറ ഭാഗമാക്കാേും
സാധിക്കും. സംരയമിലല.
ചക്കപ്പയ േമ്മൾ എന്ത്ുപ്പകാണ്ടിഷ്ടപ്പെെണം ? ഇഷ്ടപ്പെൊൻ മതിയായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് .
അെുത്ത
കാലത്തായി
രാസ്ത്തീയമായ
ഗകവഷ്ണ
പഠേങ്ങൾക്ക്
“ചക്ക”
വിഷ്യമായിതീർന്നിട്ട ണ്ട്. ത്പധാേമായും ചക്കയുപ്പെ കപാഷ്കമൂലയം.
ഏതാേും വിവരങ്ങൾ ചുവപ്പെ കചർക്കുന്നു.

Sl
No.

100 ത്ഗാം ചക്കെഴത്തിലുള്ള കപാഷ്കമൂലയങ്ങൾ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ഊർജ്ജം (Energy)
അന്ന ം (Carbohydrate)
മാംസയം (Protein)
പ്പകാഴുെ് (Fat)
വവറ്റമിൻ എ
വവറ്റമിൻ ഇ
വവറ്റമിൻ സി
യറ്ററി വഫബർ
പ്പപാട്ടാസയം
കാൽസയം
കഫാസ്ഫറസ്

8.
9.
10.
11.

95 കി.കകലാറി
23.5 ത്ഗാം
1.7 ത്ഗാം
0.6 ത്ഗാം
2%
0.3 മി.ത്ഗാം
13.7 മി.ത്ഗാം
1.5 ത്ഗാം
30.3 മി.ത്ഗാം
0.2%
21 മി.ത്ഗാം
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അെുത്തിപ്പെ തിരുവേന്ത്പുരത്ത് പാറശ്ശാലയിൽ ത്പവർത്തിക്കുന്ന സരസവതി
കഹാസ്പിറ്റലിൽ

ഇൻസുലിൻ

എെുക്കുന്ന

യബറ്റിക്ക്

കപഷ്യൻപ്പറസ്

ചക്ക

കഴിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ഗുണപ്പത്തെറ്റി ഒരു പഠേം േെത്തുകയുണ്ടായി. സ്ഥിരമായി ചക്ക
കഴിച്ചാൽ ഇൻസുലിൻപ്പറ അളവ് 77% വപ്പര കുറക്കാപ്പമന്ന് അവരുപ്പെ റികൊർട്ടിൽ
പറയുന്നു. കൂൊപ്പത ചക്ക വഗ്ലസീമിക്ക് ഇൻ

ക്സസ് കുറഞ്ഞ ഒരു ആഹാര സാധേവും

ആണപ്പത്ത.
വമസൂരിലുള്ള
ഓർഗവേകസഷ്ൻ

ിഫൻസ്

റിസർച്ച്

(DRDO) ബാംഗ്ലൂരിൽ

ആൻഡ്

ത്പവർത്തിക്കുന്ന

വപ്പലെ്പ്പമൻപ്പറ

യൂണികവർസിറ്റി ഓഫ്

അത്ഗികൾച്ചറൽ സയൻസ്, കകരളത്തിൽ പത്തേംതിട്ടയിലും, കായംകുളത്തും ഉള്ള
കൃഷ്ിവിജ്ഞാൻ കകത്രങ്ങൾ, തിരുവേന്ത്പുരം ആസ്ഥാേമാക്കിയുള്ള jack fruit promotio
എന്നീ

council

സ്ഥാപേങ്ങൾ

ചക്ക

ഒരു

േലല

ആഹാര

സാധേമാപ്പണന്നു

സാധാരണക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ക്ലാസ്സ കള ം പ്പത്െയിേിങ്ങുകള ം േെത്തുന്നുണ്ട്.
ചക്കയുപ്പെ എെുത്തു പറകയണ്ട ഗുണങ്ങൾ

1. ഇതിപ്പല വവറ്റമിൻ സി ചുമ, ലകദാഷ്ം ഇവ വരാേുളള സാദ്ധയത
കുറയ്ക്ക്കുന്നു.

2.

യറ്ററി വഫബറും ആൻപ്പറ ഓക്സസി
പ്പചറുക്കുന്നു.

ൻപ്പറസും കാൻസറിപ്പേ

3. പ്പപാട്ടാസയത്തിൻപ്പറ സാന്നിദ്ധയം രക്ത സമ്മർദ്ദത്തിൽ േിന്ന് രരീരപ്പത്ത
സംരക്ഷിക്കുന്നു.

4. ബീറ്റാ-കകരാട്ടിൻ കാഴ്ചരക്തി പ്പമച്ചപ്പെെുത്തുന്നു.
േമ്മുപ്പെ
സംഭരിച്ച്

ോട്ടിൽ

ബിസ്ക്കറ്റ്

തുെങ്ങിയകൊഴാണ്
വിവിധ

വിളയുന്ന

ചക്ക

ഉണ്ടാക്കാേും

േമ്മുപ്പെ

വിഭവങ്ങപ്പളെറ്റി

മുഴുവേും

മറ്റ ം, തമിൾോട്ടികലക്ക്

ഗവൺപ്പമൻൻറിൻപ്പറയും
ക്ലാസ്സ കൾ, ത്പചരണ

എങ്കിലും ചക്കയ്ക്ക്ക് കവണ്ടത്ത

വീെുവീൊന്ത്രം
പ്പകാണ്ടു

ഇകൊൾ

കമളകൾ

േെന്ന്

ചക്ക

ഒപ്പക്ക

കപായി
പ്പകാണ്ടു

േെക്കുന്നുണ്ട്

ിമാൻപ്പറ വന്നിട്ടിലല.

ചക്കച്ച ള ആവിയിൽ ഒരു മിേിട്ട് വച്ചതിേുകരഷ്ം ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കാേും
ഇതിൻപ്പറ

പ്പപാെി

വമദക്കു

പകരം

തുെങ്ങിയവയുണ്ടാക്കാം.
കചരുവകൾ).

ബിസ്കറ്റ്,

കൂൊപ്പത

ചക്കെഴത്തിരയുണ്ടാക്കാം.
ഇതാണ്

കചർത്ത്

(ചക്കെഴം
കരിമുള്ള

മാങ്ങാത്തിരകപാപ്പല

അരച്ചത്, രർക്കര, കകാൺഫ്ളവർ
മാറ്റിയ

കകക്ക്

ചക്കമെൽ

പ്പേയ്യ്

അച്ചാറുണ്ടാക്കാൻ

ഉത്തമമാണ്.
വിഷ്മയകലരമിലലാത്ത
തെിയായും

ഇലയായും

ഫലം

തരുന്ന

ഫലമായും

പ്ലാവിപ്പേ

മേുഷ്യേും

ഉപകയാഗമുള്ള പ്ലാവ് ഒരു കല്പവൃക്ഷം തപ്പന്ന.
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േമ്മുക്ക്

മൃഗങ്ങൾക്കും

സംരക്ഷിക്കാം.
ഒരുകപാപ്പല
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ഉർജ്ജസംരക്ഷണത്തിൻപ്പറ ആവരയകത
ശ്രീ. രരി . ബി .മറ്റം
മൂലമറ്റം, കക .എസ്റ .ഇ .ബി റിട്ട .അസി .എഞ്ചിനീയർ

വവദയുതി സംരക്ഷണം എന്ത്ി ന് ?
ആഹാരം, വസ്ത്തം, പാർെിെം എന്നീ അെിസ്ഥാേ ആവരയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ
ആധുേികമേുഷ്യന് കവണ്ട ആവരയങ്ങള പ്പെ മുഖ്യസ്ഥാേം വവദയുതിക്കും പ്പപകത്ൊളിയം
ഉൽപന്നങ്ങൾക്കുമാണ്.
ഇവ
രണ്ടിൻപ്പറയും
വർദ്ധിച്ച വരികയും
ലഭയത
കുറഞ്ഞും
വരുന്ന

ആവരയം
ോൾക്കുോൾ
സാഹചരയമാണ്
കലാകത്ത്

േിലേിൽക്കുന്നത്. പുതിയ പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ വർഷ്ങ്ങൾ കവണ്ടിവരും.
പരിസ്ഥിതി

ത്പശ്േങ്ങൾ,

കാലതാമസം,

സാമ്പത്തിക

ബാദ്ധയത

തുെങ്ങിയവയും

കണക്കിപ്പലെുക്കണം. ഈ സാഹചരയത്തിൽ ഊർ സംരക്ഷണത്തിേും പാരമ്പകരയതര
ഊർ

ഉത്പാദേത്തിേും ഏപ്പറ ത്പാധാേയമുള്ള ോള കളാണ് വരാേിരിക്കുന്നത്.
ഉത്പാദിെിച്ച്

കരഖ്രിച്ച വയ്ക്ക്കാോവാത്തതും

േിരവധി

സവികരഷ്തകൾ

ഉള്ളതും പകരം പ്പവയ്ക്ക്കാൻ മപ്പറ്റാന്നിലലാത്തതും അകങ്ങയറ്റം അപകെകാരിയുമാണ്
വവദയുതി. ഉത്പാദേസ്ഥലത്തുേിന്നും ഉപകഭാഗസ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുവാൻ കവണ്ടസമയം
ഒരുേിമിഷ്ത്തിന്പ്പറ പ്പചറിയ ഒരംരംമാത്തം. ഒരു രൂപത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വവദയുതി (ഉദാ:
230

കവാൾട്ട്)

വവദയുതിയുപ്പെ

ത്പകയാ േപ്പെെുത്തി
മപ്പറ്റാരു

േിരവധി

ത്പകതയകതയാണ്.

ആവരയങ്ങൾ

വവദയുതിയുപ്പെ

േിറകവറ്റാപ്പമന്നത്
മുഖ്യ ത്പകയാ േം

ഇരുളിപ്പേ പ്പവളിച്ചത്തികലക്ക് േയിക്കുന്നുപ്പവന്നതാണ്. ഏതാേും മണിക്കൂർ വവദയുതി
േിലച്ചാൽ കലാകം തപ്പന്ന േിശ്ചലമാകുന്ന സ്ഥിതിയാണിന്ന്. വാർത്താവിേിമയം, ബാങ്കിംഗ്,
ആതുരകസവേം,
േീണ്ടുകപാകുന്ന

രുദ്ധ ലവിതരണം,
വവദയുതിയുമായി

വിദയാഭയാസം,

ബന്ധപ്പെട്ട

ഗതാഗതം

സാകങ്കതിക

എന്നിങ്ങപ്പേ

കാരയങ്ങൾ.

എങ്കിലും

വവദയുതിയുമായി ബദ്ധപ്പെട്ട കാരയങ്ങൾ ഇന്നും സാധാരണക്കാർക്ക് അജ്ഞാതമാണ്.
ഈക്കാരണത്താലാണ്

വവദയുതി

ദുർവിേികയാഗം

അധികമായി

േെക്കുന്നത്.

കാലാകാലങ്ങളിൽ മാറിവരുന്ന ഭരണസംവിധാേങ്ങൾ കാലത്തിന് അേുകയാ യമായ
മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് തയ്യാറാകാത്തതും വവദയുതിദുർവയയത്തിൽ ഒരു ഘെകമാണ്.
വരാേിരിക്കുന്നത്
സംബന്ധിച്ചിെകത്താളം
േിലയങ്ങള പ്പെ

ഗുരുതരമായ

ഇേി

സ്ഥാപിതകരഷ്ി

പുതുതായി
400

ഊർ ത്പതിസദ്ധിയാണ്.

കകരളപ്പത്ത

േിർമ്മിക്കപ്പെൊേുള്ള

ലവവദയുത

പ്പമഗാവാട്ടിൽ

താപ്പഴ

മാത്തം.

പിന്നീട്

എന്ത്്?

ഊർ സംരക്ഷണവും പാരമ്പകരയതര ഊർ ഉത്പാദേവും പരിസ്ഥിതിക്കേുകയാ യമായ
ീവിതം പ്പതരപ്പഞ്ഞെുക്കലും മാത്തമാണ് രാരവത പരിഹാരം.
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ഊർ സംരക്ഷണം എങ്ങപ്പേ?

1.

ത്പകൃതിദത്തമായ സാധയതകൾ പരമാവധി ത്പകയാ േപ്പെെുത്തിയകരഷ്ം മാത്തം
വവദയുതിപ്പയയും പ്പപകത്ൊളിയം ഉൽപന്നങ്ങപ്പളയും ആത്രയിക്കുക.

2.

വവദയുതി
ഉത്പാദേം,
ത്പസരണം,
വിതരണം,
ഉപകഭാഗം,
സുരക്ഷ
എന്നിവപ്പയക്കുറിച്ച ള്ള സാകങ്കതിക വസ്തുതകൾ മേസ്സിലാക്കി അവ വദേംദിേ
ീവിതത്തിൽ
ത്പാവർത്തികമാക്കുക.
ഇതിൽത്പധാേമാണ്
പീക്സ
കലാഡ്
േിയത്ന്ത്ണം.

3.

വവദയുതി
പ്പചലവ്
കുറഞ്ഞ
ഉപകരണങ്ങൾ
സാമ്പത്തികകരഷ്ിക്കേുസരിച്ച് വാങ്ങാൻ തയ്യാറാകുക.

ഓകരാരുത്തരുകെയും

4. പാരമ്പകരയതര ഊർ ഉത്പാദേത്തിോയി മൂലധേം േികക്ഷപിക്കാൻ അവരവരുപ്പെ
സാമ്പത്തികകരഷ്ിക്കും സാഹചരയത്തിേും അേുസരിച്ച ത്പവർത്തിക്കുക.

5.

ആകഗാള താപേം, കാലാവസ്ഥവയതിയാേം തുെങ്ങിയവപ്പയക്കുറിച്ച് മേസ്സിലാക്കി
ത്പകൃതിക്കേുകയാ യമായ
ീവിതവരലി പ്പതരപ്പഞ്ഞെുക്കുക.

േിർമ്മിക്കാം േമുപ്പക്കാരു വവദയുതി േിലയം

ഒരു യൂണിറ്റ് വവദയുതി ലാഭിക്കുകബാൾ
....

1. ഉപകഭാക്താവിൻപ്പറ

വവദയുതി ബിലലിൽ
ബഡ് റ്റിൽ സാരമായ കേട്ടം ഉണ്ടാകും.

2. പവർകട്ട ം കലാഡ്പ്പഷ്

കുറവ്

വരുന്നു.

കുെുംബ

ിംഗും ഒഴിവാകും.

3. പുത്തൻ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കാൻ സാവകാരം ലഭിക്കും. വേേരീകരണം
ഒഴിവാകും. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം പ്പമച്ചപ്പെെും.

4. വവദയുതി ഉത്പാദേത്തിന് കവണ്ടി വയാപകമായകതാതിൽ കൽക്കരിയും
പ്പപകത്ൊളിയം ഉൽപന്നങ്ങള ം കത്തിക്കുന്നതിൻപ്പറ അളവ് കുറയും.

5. ത്കൂക

ായിൽ ഇറക്കുമതി കുറച്ച് വികദരോണയം ലാഭിക്കാം.

6. കഫാസിൽ ഇന്ധേങ്ങള പ്പെ

വലേം മൂലമുണ്ടാകുന്ന അന്ത്രീക്ഷ മലിേീകരണം

കുറയും.

7. അന്ത്രീക്ഷ വായുവിപ്പല ഓക്സസി ൻപ്പറ സാന്നിദ്ധയം വർദ്ധിക്കും. ആകഗാള
താപേവർദ്ധേയും
ഒഴിവാകും.

കാലാവസ്ഥ

വയതിയാേവും

ഭക്ഷയ

ത്പതിസന്ധിയും

8. മുെക്കമിലലാപ്പത വവദയുതി ലഭിച്ചാൽ കൃഷ്ിയും വയവസായവും ഇതരകസവേ
കമഖ്ലകള ം പ്പമച്ചപ്പെെും.

9. കസവേകമഖ്ലകൾക്കാവരയമായ വവദയുതി മുെക്കമിലലാപ്പത ലഭിക്കും.
10. വരാേിരിക്കുന്ന

വവദയുതി
ക്ഷാമത്തിൽ
േിന്നും
ഭാരതപ്പത്തയും രക്ഷിക്കാൻ േമുക്കും പങ്കുകചരാം.
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കകരളപ്പത്തയും

കകരളത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വവദയുതിയിൽ പ്പചലവ് കുറഞ്ഞത്
പ്പചലകവറിയത്

ീസൽ

വവദയുതിയുമാണ്.

ോഫ്ത

തുെങ്ങിയവ

സംസ്ഥാേപ്പത്ത

ഭാഗകത്താളം മാത്തമാണ്

വവദയുതി

ഉപകയാഗിച്ച്

മൂന്നിൽ

ഒരു

ലവവദയുതിേിലയങ്ങളിൽ േിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. കുപ്പറ ഭാഗം

ഇവയ്ക്ക്ക്

സാഹചരയത്തിൽ

ഉത്പാദിെിക്കുന്ന

ആവരയത്തിന്പ്പറ

കകത്രവിഹിതമായി ലഭിക്കുന്നു. കപാരാപ്പത വരുന്നതിന്
ആത്രയിക്കുന്നു.

ലവവദയുതിയും

യൂണിപ്പറ്റാന്നിന്

വവദയുതി

15

ഉപകയാഗം

ീസൽ ോഫ്ത േിലയങ്ങപ്പള

രൂപകയാളം

കുറച്ചാൽ

വില

വരും.

താപേിലയ

ഈ

വവദയുതി

വാങ്ങുന്നപ്പതാഴിവാക്കാം.

വവദയുതി സംരക്ഷണം ഒരു രീലമാക്കുക....!!
വവദയുതി

ലാഭിക്കുന്നത്

രാസ്ത്തസതയം

വവദയുതി

മേസിലാക്കി

ഉത്പാദിെിക്കുന്നതികേക്കാൾ

അർെണമകോഭാവകത്താപ്പെ

മികച്ചത്

ത്പവർത്തിക്കാൻ

എന്ന
േമ്മൾ

തയ്യാറാകണം.

വവദയുതി ഉപകഭാഗം കണക്കാക്കുന്ന വിധം
ഓകരാ

ഉപകഭാക്താവും

തങ്ങൾ

എത്തമാത്തം

അതിേു േൽകകണ്ട ബിൽ തുക എത്ത. ബിലലിൽ
തുെങ്ങിയവ

മേസിലാക്കി

ഉപകയാഗം

വവദയുതി

ഉപകയാഗിക്കുന്നു.

എപ്പന്ത്ലലാം വിവരണങ്ങൾ ഉണ്ട്

ത്കമീകരികക്കണ്ട

ോള കളാണ്

ഇേി

വരാേിരിക്കുന്നത്. ഓകരാ പ്പകട്ടിെത്തിലും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ എത്ത
സമയം

ത്പവർത്തിക്കുന്നു.

കുറഞ്ഞവ

ഇകൊൾ

ഉപകയാഗിക്കാകമാ.

ഉപകയാഗിക്കുന്ന
ഓകരാ

ബൾബുകൾ

ഉപകരണങ്ങള ം

മാറ്റി

എത്ത

വാകട്ടജ്
സമയം

ത്പവർത്തിക്കുകബാഴാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് വവദയുതി പ്പചലവാകുന്നത് എന്നിവ രരിയായി
പഠിച്ച്

വിരദമായ

ഓ

ിറ്റിംഗ്

േെത്തിയാൽ

തങ്ങള പ്പെ

ബിൽ

തുക

എങ്ങപ്പേ

കുറക്കാപ്പമന്നു മേസിലാക്കാം. വവദയുതി ബിലലിൽ സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ തുക
കാണപ്പെട്ടാൽ അവരവർതപ്പന്ന ഒരു പരികരാധേ േെത്തിയ കരഷ്ം കവണം വവദയുതി
ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെകെണ്ടത്.
കൃഷ്ിക്കും വയവസായത്തിേും ഒഴിപ്പകയുള്ള എലലാ താരിഫിേും വവദയുതി
ഉപകഭാഗം കൂെുംകതാറും േിരക്കും വർദ്ധിക്കും. വവദയുതി പ്പചലവ് കുറക്കുന്നതിേുള്ള
േയപരമായ ഒരു

സമീപേമാണിത്. വവദയുതി ഉപകയാഗം കണക്കാകക്കണ്ട ചില

സൂചേകൾ താപ്പഴ വിവരിക്കുന്നു.
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വവദയുതി ഉപകയാഗം കണക്കാക്കുന്ന രീതി

ഒരു യൂണിറ്റാവാൻ കവണ്ട സമയം

ഉപകരണം

മിേിറ്റ്

ബൾബ്

60w

മണിക്കൂർ
16

സീകറാ ബൾബ്

15w

66

40

CFI
െയൂബ് വലറ്റ് സാധാരണ കചാക്കുള്ളത്
െയൂബ് വലറ്റ് ഇല കചാക്കുള്ളത്

15w
55w
44w

66
18
22

40
11
44

1-5െയൂബ് വലറ്റ്

30w

33

20

20w
100w

50
10

00
-

സീലിംഗ് ഫാൻ 48''

60w

16

40

മിക്സ സി
വാഷ്ിംഗ് പ്പമഷ്ീൻ

450w
325w

2
3

13
-

ഇസ് തിരിപ്പെട്ടി

750w

1

20

വാട്ടർ പമ്പ്
വാകവം ക്ലീേർ

750w
750w

1
1

20
20

പ്പെലിവിഷ്ൻ

100w

10

-

20w

50

-

വീ ികയാ പ്പപ്ലയർ
പ്പമാവബൽ ചാർ ർ

40w
5w

25
200

-

കമ്പയൂട്ടർ (CRT കമാണിറ്റർ)

80w

12

30

കമ്പയൂട്ടർ ( LCD കമാണിറ്റർ)
എയർ കണ്ടീഷ്ണർ

30w
1500w

33
-

20
40

ഇൻ

2000w

-

30

LEDെയൂബ് വലറ്റ്
റത്ഫി കററ്റർ (165 ലിറ്റർ)

കെെ് പ്പറകക്കാ

ർ

ക്ഷൻ കുക്കർ

40

മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വാകട്ടജ് സൂചേകൾ മാത്തമാണ്. കമ്പേികള പ്പെ വയതയാസം
അേുസരിച്ച് ഉപകരണങ്ങള പ്പെ വാകട്ട ിൽ മാറ്റം വരാം 1000 വാട്ട്സിൻപ്പറ ഉപകരണം
ഒരു മണിക്കൂർ ത്പവർത്തിക്കുകബാൾ പ്പചലവാകുന്ന വവദയുതിയാണ് ഒരു യൂണിറ്റ്.
വവദയുതി ഉപകരണങ്ങൾ എർത്ത് പ്പചയ്യ ന്നത് എന്ത്ിന് ?
ത്പസംഗിച്ച േെക്കുന്നതികോ ോളകത്തക്ക് മാറ്റിപ്പവക്കുന്നതികോ ഉള്ള ഒന്നലല
വവദയുതി
സുരക്ഷ.
ഓകരാ
വർഷ്വും
േൂറുകണക്കിോള കൾ
കകരളത്തിൽ
വവദയുതാഘാതകമറ്റ് മരിക്കുന്നു. ഇതിൽ പകുതികയാളം കപർ മരണമെയുന്നത്
പ്പകട്ടിെത്തിേുള്ളിൽവച്ച ള്ള വവദയുതി ആഘാതത്താലാണ്. പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങള ം
ഇതിൽ ഉൾപ്പെെുന്നു. അപകെങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകബാൾ ഉപകഭാക്താവും സവപ്ല
ഏ ൻസിയും വവദയുതി അപകെങ്ങൾക്ക് ഒകരകപാപ്പല ഉത്തരവാദിയാപ്പണന്നുകാണാം.
കഴിഞ്ഞ
കുപ്പറ
വർഷ്ങ്ങളിപ്പല
കണക്കുകൾ
പരികരാധിച്ചാൽ
ഓകരാ
മൂന്ന്
ദിവസത്തിലും രണ്ട് കപർ വീതം രരാരരി മരണമെയുന്നു എന്ന് കാണാം.
പ്പകട്ടിെങ്ങൾക്കുള്ളിൽ
വച്ച ണ്ടാകുന്ന
അപകെങ്ങള പ്പെ
പൂർണ്ണ
ഉത്തരവാദി
ഉപകഭാക്താവ് തപ്പന്നയാണ്. ഈ കാരണത്താൽ വവദയുതിസംരക്ഷണം
കപാപ്പല
സുരക്ഷയും ഓകരാ കുെുംബത്തിൽ േിന്നും ആരംഭിക്കണം.
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വവദയുതിസംരക്ഷയുപ്പെ ത്പധാേ ഘെകമാണ് എർത്തിംഗ്. േിർഭാഗയവരാൽ
എർത്തിംഗിൻപ്പറ ആവരയകതയും ത്പാധാേയവും ഉപകഭാക്താക്കൾകക്കാ ഒരു വിഭാഗം
ഇലക്സത്െീഷ്യൻമാർകക്കാ അറിയിലലാപ്പയന്നതാണ് വസ്തുത. വവദയുതി ഉപകരണങ്ങൾ
ത്പവർത്തിക്കുകബാഴും അറ്റകുറ്റപണികൾ േെത്തുകബാഴും അവിചാരിതമായി
ഉണ്ടാകുന്ന വവദയുതിത്പവാഹത്തിൽേിന്നും ഉപകരണങ്ങള മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന
ആളിന്പ്പറ
ീവപ്പേ
സംരക്ഷിക്കുക
എന്നതാണ്
എർത്തിംഗിൻപ്പറ
ത്പാധാേയം.
കലാഹേിർമ്മിതമായ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഏപ്പതങ്കിലും വിധത്തിൽ തകരാർ വന്നാൽ
അവയുപ്പെ പുറംഭാഗത്ത് വവദയുതിത്പവാഹം ഉണ്ടാകും. ഈ സാഹചരയത്തിൽ
ഉപകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളിന് വവദയുതി ആഘാതകമൽക്കും. േിശ്ചിത
അളവിൽ കൂെുതൽ വവദയുതി രരീരത്തിലൂപ്പെ ത്പപഹിച്ചാൽ മരണവും സംഭവിക്കും.
ഇത്തരം സരർഭങ്ങളിൽ മേുഷ്യരരീരത്തിൽകൂെി വവദയുതി ത്പവഹിക്കുന്നതികേക്കാൾ
എള െത്തിൽ എർത്ത്കമ്പിയിൽക്കൂെിയും വപെിൽക്കൂെിയും വവദയുതിത്പവാഹം
ഉണ്ടായി
ഉപകരണങ്ങൾ
വകകാരയം
പ്പചയ്യ ന്ന
വയക്തിയുപ്പെ
ീവൻ
രക്ഷപ്പപെണപ്പമന്നതാണ് എർത്തിംഗിൻപ്പറ ഉകദ്ദരം. പ്പകട്ടിെത്തിേുള്ളിൽ ത്പവർത്തിക്കുന്ന
ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി, ത്ഫിഡ്ജ്, പമ്പ്, വത്ഗൻ ർ, വാഷ്ിംഗ് പ്പമഷ്ീൻ, മിക്സസി, തുെങ്ങിയ
ഉപകരണങ്ങളാണ് ത്പധാേമായും എർത്ത് പ്പചകയ്യണ്ടത്.
രരിയായ
വിധത്തിൽ
എർത്തിംഗ്
ത്കമീകരണങ്ങൾ
ഉപ്പണ്ടങ്കിൽ
ഉപകരണത്തിന്പ്പറ പുറംഭാഗത്ത് വവദയുതി എത്തുകബാൾ എർത്ത് ലീകക്കജ് സർകയൂട്ട്
കത്ബക്കർ (ELCB) ത്പവർത്തികച്ചാ അമിതവവദയുതി ത്പവാഹത്താൽ ഫയൂസ് വയർ
എരിപ്പഞ്ഞാ വവദയുതി ത്പവാഹം േിലയ്ക്ക്കും.
സാധാരണപ്പകട്ടിെങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന എർത്ത് വപെിന് ഒന്നര ഇഞ്ച് വണ്ണവും
8 അെി േീളവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. എർത്തിംഗിേുപകയാഗിക്കുന്ന പ്പചമ്പുകമ്പി No. 14
കഗ ിൽ കുറയാത്തതായിരിക്കണം. ഉകദ്ദരം 7 അെി ആഴത്തിൽ കുഴി എെുത്ത്
അതിേുള്ളിൽ എർത്ത് വപെ് വച്ച് ഉെ ം കരിയും കചർന്ന മിത്രിതം വപെിൽേിന്നും
അല്പം അകലത്തിൽ ഇട്ട് മണ്ണിട്ട േിറയ്ക്ക്കണം. എർത്ത് വയർ വപെ മായി ദൃഢമായി
ബേധിച്ചിരിക്കണം. ഈ ഭാഗം എക്കാലത്തും പരികരാധിക്കാൻ പറ്റ ന്നവിധമാണ്
ത്കമീകരികക്കണ്ടത്.
ആൾസഞ്ചാരമിലലാത്തതും
ഈർെം
േിലേിറുത്താൻ
പറ്റിയ
സ്ഥലമായിരിക്കണം
എർത്ത്വപെ്
സ്ഥാപിക്കാൻ
പ്പതരപ്പഞ്ഞെുകക്കണ്ടത്.
കവേൽക്കാലത്ത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഏതാേും ബക്കറ്റ് പ്പവള്ളം വപെിേുചുറ്റിലും
ഒഴിച്ച് എർത്ത്വപെിൻപ്പറ പരിസരം ഈർെമുള്ളതാക്കാൻ ത്രദ്ധിക്കണം
.
വവദയുതി ഉപകയാഗിക്കിന്നവരുപ്പെ ത്രദ്ധയ്ക്ക്ക്
േമ്മൾ കേരിൊൻ കപാകുന്നത് കെുത്ത വവദയുതിക്ഷാമമാണ്. ഇതിൻപ്പറ കാഠിേയം
കുറയ്ക്ക്കാൻ വവദയുതി പ്പചലവ്കുറയ്ക്ക്കലും പാരമ്പകരയതര ഊർ ഉത്പാദേവുമാണ്
രാരവത പരിഹാരം. ഇത് കണക്കിപ്പലെുത്ത് േമ്മൾ ഓകരാരുത്തരും ഇന്നുമുതൽ
തങ്ങള പ്പെ വീെുകളിൽ താപ്പഴ സൂചിെിക്കുന്ന വവദയുതി സംരക്ഷണ േിർകദ്ദരങ്ങൾ
േെെിൽ വരുത്തണം. ഓകരാരുത്തരും തങ്ങള പ്പെ ഭവേങ്ങളിപ്പല കഴിഞ്ഞവർഷ്പ്പത്ത
വവദയുതി പ്പചലവികേക്കാൾ 30 രതമാേപ്പമങ്കിലും കുറവുവരുത്താൻ ത്രമിക്കണം.

1.

രുദ്ധവായുവും പ്പവളിച്ചവും മുറികളിൽയകേഷ്ഠം ലഭിക്കാൻ ഇെയാകുംവിധം
ഫർണ്ണിച്ചറുകൾ ത്കമീകരിച്ച ം ോലകള ംവാതിലുകള ം തുറന്നിട്ട ം കർട്ടേുകൾ
ത്കമീകരിച്ച ം
ത്പകൃതിദത്തമായ
എലലാസാധയതകള ം
പരമാവധി
ത്പകയാ േപ്പെെുത്തുക.

2.

അതയാവരയപ്പമന്നു കതാന്നുകബാൾ മാത്തം വലറ്റ്, ഫാൻ തുെങ്ങി ഓകരാ
ഉപകരണവും
ആവരയാേുസരണം
ത്പവർത്തിെിക്കുക.
ആവരയം
കഴിഞ്ഞാൽ
ഉെൻ ഓഫാക്കുന്നത് രീലമാക്കുക.

3. വവകിട്ട് 6 മുതൽ 10 വപ്പരയുള്ള പീകക്ലാഡ് സമയത്താണ് വവദയുതിയുപ്പെ
ആവരയം

പരമാവധി

കവണ്ടി

വരുന്നത്.

32

ഈ

ആവരയം

േിറകവറ്റാൻ

സാധിക്കാപ്പത വരുകബാൾ ഏർപ്പെെുത്തുന്ന ത്കമീകരണമാണ് കലാഡ്പ്പഷ് ിംഗ്.
ഇകതാഴിവാക്കാൻ പീകക്ലാഡ് സമയത്ത് വാട്ടർപമ്പ്, മിക്സസി, ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി,
വാഷ്ിംഗ്പ്പമഷ്ീൻ
,
ഇൻ ക്ഷൻകുക്കർ
തുെങ്ങി
കൂെുതൽ
വവദയുതിപ്പചലവാക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ത്പവർത്തിെിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായി
ഒഴിവാക്കണം.

4.

ഓകരാരുത്തരുകെയും സാമ്പത്തിക കരഷ്ിക്കേുസരിച്ച് സാധാരണ ബൾബുകൾ
എലലാം മാറ്റി തൽസ്ഥാേത്ത് LED ബൾബുകൾ, CFL, T-5 െയൂബ് തുെങ്ങിയവ
ഉപകയാഗിക്കുക.

ഓഫീസുകളിപ്പല വവദയുതി പ്പചലവ് കുറയ്ക്ക്കാൻ .....
ഉപകഭാക്താക്കള പ്പെ
ആവരയാേുസരണം
മാത്തകമ
പവർഹൗസിൽ
വവദയുതി
ഉത്പാദേം
േെക്കുകയുള്ള പ്പവന്ന
സാകങ്കതിക
വസ്തുതകൾ
ഉപകഭാക്താക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ കാരണത്താൽ ആവരയമിലലാപ്പത വവദയുതി
ഉപകരണങ്ങൾ ത്പവർത്തിെിക്കാതിരുന്നാൽ അതിന് ആേുപാതികമായി
ാമിൽ
ലവും താപേിലയങ്ങളിൽ കൽക്കരി, ോഫ്ത,
ീസൽ തുെങ്ങിയ
ഇന്ധേങ്ങള പ്പെ
ഉപകയാഗവും കുറയ്ക്ക്കുവാൻ സാധിക്കും
വവദയുതി ദുർവിേികയാഗം എവിപ്പെ
േെന്നാലും ഇതിൻപ്പറ ഭവിഷ്യത്ത് താേുൾപ്പെട്ട സമൂഹപ്പത്ത ഒന്നെങ്കം ഗുരുതരമായി
ബാധിക്കുപ്പമന്ന ചിന്ത് എലലായ്ക്കൊഴും േമ്മളിൽ ഉണ്ടാവണം സംസ്ഥാേപ്പത്ത വവദയുതി
ആവരയത്തിൻപ്പറ അധികപങ്കുo ഇകൊൾ താപേിലയങ്ങളിൽ േിന്നുമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
ഈ സാഹചരയത്തിൽ വവദയുതി ഉപ കയാഗം കുറച്ചാൽ കൂെിയവിലയ്ക്ക്കുവാങ്ങുന്ന
വവദയുതിയുപ്പെ
അളവ്
കുറയ്ക്ക്കാം.
കൽക്കരി
േിലയങ്ങളിൽ
േിന്നുള്ള
വവദയുതിയാപ്പണങ്കിൽ
ോം 1 യൂണിറ്റ്
വവദയുതി ലാഭിക്കുകബാൾ ഏകകദരം 1
കികലാത്ഗാം കാർബൺ വ ഓക്സവസഡ് കുറയ്ക്ക്കാൻസാധിക്കും. ഇത് കാലാവസ്ഥാ
വയതിയാേപ്പത്ത
ത്പതികരാധിക്കുവാേും സഹായിക്കും. ഇത്തരം വസ്തുതകള പ്പെ
അെിസ്ഥാേത്തിൽ പ്പപാതുസ്ഥലങ്ങളിൽ എങ്ങപ്പേ വവദയുതിപ്പചലവ് ചുരുക്കാം എന്ന്
ഓകരാ
ീവേക്കാരേും ചിന്ത്ികക്കണ്ടത്
കാലഘട്ടത്തിൻപ്പറ ആവരയകതയായി
കാണണം.
രുദ്ധവായുവും
പ്പവളിച്ചവും
മുറിക്കുള്ളിൽ
കെന്നുവരാൻ
സാഹചരയം
ഉണ്ടാകും
വിധം ഇരിെിെങ്ങള ം കമര, അലമാര തുെങ്ങിയവയും ത്കമീകരിക്കുക
അല്പം ത്രദ്ധിച്ച് ഇരിെിെങ്ങൾ ത്കമീകരിച്ചാൽ വലറ്റ കൾ പലതും ഒഴിവാക്കാം.
രാവിപ്പല ഓഫീസ് വൃത്തിയാക്കുവാൻ വരുന്നവർ ഓണാക്കുന്ന വലറ്റ കൾ
വവകുകന്നരം ഓഫീസ് പൂട്ടാൻ ചുമതലപ്പെട്ട
ീവേക്കാരൻ ഓഫാക്കുന്ന രീതി
അവസാേിെിക്കണം .
ഇരിെിെം വിട്ട കപാകുകബാൾ വലറ്റ ം ഫാേും ഓഫ് പ്പചയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. അത്
േമ്മുപ്പെ ഒരു േലല രീലമാക്കുക.
മുറിയുപ്പെ വിസ്തയതിക്ക് അേുകയാ യമായ വലറ്റ കള ം ഫാേും മതിപ്പയന്ന്
ഓകരാരുത്തരും തീരുമാേിച്ച് അധികമുള്ളവ േീക്കം പ്പചയ്യാകോ ഓഫാക്കുവാകോ
തയ്യാറാകണം ക ാലിസ്ഥലത്ത് ത്പകാരം കൂെുന്നതും കുറയുന്നതും രാരീരികാസവാസ്േയം
ഉണ്ടാക്കുന്നു.
വലറ്റ ം
ഫാേും
സ്ഥാേത്തുമായിരിക്കണം.

സ്ഥാപിക്കുന്നത്

അേുകയാ യമായ

ഉയരത്തിലും

മുറിക്കുള്ളികലക്ക് കേരിട്ട് പ്പവയിലെിക്കാത്ത ഭാഗപ്പത്തലലാം ആവരയപ്പമങ്കിൽ
ോലയുപ്പെ താഴപ്പത്ത പകുതിമാത്തം മറയ്ക്ക്കുന്ന കർട്ടേുകൾ ഉപകയാഗിക്കുക .
ആ ംബരത്തിേു കവണ്ടി
ോലമുഴുവേും മറയ്ക്ക്കുന്ന കർട്ടേുകൾ സ്ഥാപിച്ച്
മുറിക്കുള്ളിൽ പ്പവളിച്ചത്തിോയി വലറ്റ കൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് തികച്ച ം പ്പതറ്റായ
സമീപേമാണ്.
േിയമം
അേുവദിക്കുപ്പമങ്കിൽ
വിേീഷ്യൻ
വൈൻസ്
ഉപകയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.
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വലറ്റിൻപ്പറയും ഫാേിൻപ്പറയും സവിച്ച കള പ്പെ സ്ഥാേം അവ എള െത്തിൽ
ഓണാക്കുവാേും ഓഫാക്കുവാേും പറ്റ ന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കണം. ഇകൊഴുള്ളവയുപ്പെ
സ്ഥാേം രരിയായ വിധത്തിലപ്പലലങ്കിൽ സാരമായ പ്പചലവിലലാപ്പത സമാന്ത്രമായി മപ്പറ്റാരു
സവിച്ച് കൂെി സ്ഥാപിക്കാൻ ത്രദ്ധിക്കുക.
പ്പസകയൂരിറ്റി
ആവരയങ്ങൾക്കായി
രാത്തിയിൽ
പ്പതളിച്ചികെണ്ടതുപ്പണ്ടങ്കിൽ അതിന് വാകട്ടജ് കുറഞ്ഞ എൽ. ഇ .
എൽ. ഉപകയാഗിക്കുക.

മുറികളിൽ
ബൾബ്
ി . അപ്പലലങ്കിൽ സി. എഫ്.

ഇകൊഴുള്ള കാരയക്ഷമത കുറഞ്ഞതരം െയൂബ് വലറ്റ കള ം ഫാേുകള ം മാ
റ്റ കബാൾ ഏറ്റവും കാരയക്ഷമതയുള്ള ഉപകരണങ്ങളാക്കുക (കാരയക്ഷമത കൂെിയ ബി.
ഇ. ഇ കലബലുകള ള്ള 5 സ്റ്റാർ െയൂബ് വലറ്റ കൾ, ഫാേുകൾ എന്നിവ വാങ്ങുക).
വി.ഐ.പി. മുറികൾക്ക്
ോലകൾ മുഴുവൻ കർട്ടൻ മുകഖ്േ മറയ്ക്കക്കണ്ട
സാഹചരയമുപ്പണ്ടങ്കിൽ താഴപ്പത്ത പകുതി പൂർണ്ണമായി മറയ്ക്ക്കുന്നതും മുകൾഭാഗം
ഇരുവരകത്തക്കും മാറ്റാവുന്നതുമായ കട്ടികുറഞ്ഞ ഇളംേിറമുള്ള തുണി കർട്ടൻ
ഉപകയാഗിക്കുക. തുെർന്ന് ആവരയമിലലാത്ത വലറ്റ കൾ ഒഴിവാക്കുക .
ഉന്നത
ഓഫീസർമാർ
മുറിവിട്ട്
കപാകുകബാൾതപ്പന്ന
ഉത്തരവാദപ്പെട്ട
ീവേക്കാരൻ വലറ്റ് ഫാൻ എയർകണ്ടീഷ്ണർ തുെങ്ങിയവ ഓഫ് പ്പചയ്യ വാൻ
ത്രദ്ധിക്കണം അതുകപാപ്പല മുറിയിൽ വരുകബാൾ മാത്തം ഇവ ഓൺ പ്പചയ്യ ക.
രാവിപ്പല 10 മുതൽ വവകിട്ട് 5 വപ്പര മാത്തം ത്പവർത്തിക്കുന്ന ഓഫീസുകളിൽ
കൊയ്ക്ലറ്റ് കപാലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വലറ്റ് ആവരയമിലല. ഇവിപ്പെയുള്ള ബൾബുകൾ
േീക്കം പ്പചയ്യ കകയാ ആവരയപ്പമങ്കിൽ വാകട്ടജ് കുറഞ്ഞവ ഉപകയാഗിക്കുകകയാ
പ്പചയ്യ ക. 2 വാട്ടിൽ താഴയുള്ള എൽ. ഇ.
ി ബൾബുകൾ ഉപകയാഗിക്കുന്നത് കൂെുതൽ
ഗുണകരമാണ്.
പ്പകട്ടിെത്തിേു പുറപ്പമയുള്ള വലറ്റ കൾ പകൽ സമയത്ത് പ്പതളിഞ്ഞുകിെക്കുന്നിലലാപ്പയന്ന്
ഉറെ വരുത്തണം.
ഇത്തരം
വലറ്റ കൾ
ഇരുട്ട്
വയാപിച്ച
കരഷ്ം
മാത്തം
ഓണാക്കുന്നതിേും േകന്ന ത്പഭാതത്തിൽതപ്പന്ന ഓഫാക്കാേും ത്രദ്ധിക്കണം.
പ്പവള്ളം പമ്പ് പ്പചയ്ക്ത് കയറ്റ ന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ൊങ്ക് ഓവർഫ്കളാ ആവാപ്പത
ത്രദ്ധിക്കുക.
രാ യപുകരാഗതിക്ക്
സഹായകമാകകണ്ട
കൃഷ്ിക്കും
വയവസായത്തിേും
കസവേത്തിേും ത്പകയാ േപ്പെകെണ്ട വവദയുതി എവിപ്പെ പാഴാകുന്നത് കണ്ടാലും അത്
ഒഴിവാക്കുന്നതിേുള്ള ത്കിയാത്മക സമീപേം സവീകരിക്കുക ഇന്ന് േമ്മൾ പാഴാക്കുന്ന
വവദയുതി മതി ോളപ്പത്ത അതയാവരയങ്ങൾക്ക്.
കകരളത്തിപ്പല ഒരു കകാെിയിൽ അധികം വരുന്ന വവദയുതി ഉപകഭാക്താക്കള പ്പെ
ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണത്തിലൂപ്പെ പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്നപ്പത്ത വവദയുതി
ത്പതിസന്ധി.

“ഓർക്കുക ..... വവദയുതിക്ക്
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പകരം വവദയുതി മാത്തം”

എൽ.പി. ി സുരക്ഷാമാർഗങ്ങൾ
ശ്രീ .ശ്പസോദ് ഭോസ്റകർ
ഭോരത് ഗ്യോസ്റ
ിസ്റശ്ടിബയൂട്ടർ
ഗയാസ് സിലിണ്ടർ (Gas cylinder)

1.
2.
3.
4.

സിലിണ്ടർ പ്പചരിച്ചിെരുത്.
എള െം തീ പിെിക്കാവുന്ന സാധേങ്ങൾ സിലിണ്ടറിേരികിൽ പ്പവക്കരുത്.
സിലിണ്ടർ റിങ്ങിൽ പാത്തങ്ങകളാ വസ്തുക്കകളാ കയറ്റി പ്പവക്കരുത്.
സുരക്ഷതതവ
അെെിൻപ്പറ
(കസഫ്െി കയാെ്) ത്പാധാേയം അറിഞ്ഞിരിക്കുക.
പ്പറഗുകലറ്റർ മാറ്റിയാലുെൻ കസഫ്െി കയാെ് (പ്പവള ത്ത കയാെ്) പ്പകാണ്ട് വാൽവ്
അെച്ച പ്പവക്കുക.

5. സിലിണ്ടർ പ്പകാണ്ട് വരുകബാൾ പ്പ
പ്പചക്ക്പ്പചയ്യിക്കുക.

പ്പ

ലിവിറ്റി പ്പചയ്യ ന്ന ആകളാട് സിലിണ്ടർ

ാമസ്റ്റിക്ക് ത്പഷ്ർ റഗുകലറ്റർ

1. റഗുകലറ്റർ

കവർപ്പെെുത്തുകബാള ം
എെുകക്കണ്ട മുൻകരുതലുകപ്പളെറ്റി

സിലിണ്ടറുമായി ബന്ധിെിക്കുകബാഴും
അറിഞ്ഞിരിക്കണം

2. പാചകം കഴിഞ്ഞാലുെൻ റഗുകലറ്റർ ഓഫ് പ്പചയ്യ ക.
റബ്ബർ െയൂബ്

1.
2.
3.
4.
5.

സുരക്ഷാ െയൂബ് ഉപകയാഗിക്കുക.
റബർ െയൂബിൻപ്പറ ആവരണം ഉപകയാഗിക്കരുത്.
െയൂബിൻപ്പറ േീളം ഒന്നര മീറ്ററിൽ അധികമാകരുത്.
പരികരാധേയ്ക്ക്ക് കേരിൽ കാണും വിധം ഘെിെിക്കുക.
സുരക്ഷാ െയൂബ് 5 വർഷ്ം കഴിയുകബാൾ മാറ്റ ക.

കഹാട്ട് െയൂബ്

1.
2.
3.
4.

ഐ.എസ്.ഐ അംഗീകാരവും മുത്ദയും ഉള്ളതായിരിക്കണം.
സ്റ്റൗ എകൊഴും സിലിണ്ടറിപ്പേക്കാൾ ഉയരത്തിൽ പ്പവക്കുക.
സ്റ്റൗ അംഗീകൃത വയക്തികപ്പള പ്പകാണ്ട്.
ഭാരത് ഗയാസ് സ്റ്റൗവിൻപ്പറകയാ സിലിണ്ടറിൻപ്പറകയാ യാപ്പതാരു ഭാഗവും സവയം
റിെയർ പ്പചയ്യ വാൻ മുതിരരുത്.

5. ഭാരത്

ഗയാസ്
ിസ്ത്െിബയുട്ടർ
അധികാരപ്പെെുത്തിയ
ഒരു
പ്പമക്കാേിക്കിപ്പേപ്പക്കാണ്ട് 2 വർഷ്ത്തിൽ ഒരിക്കൽ േിങ്ങള പ്പെ ഗയാസ് സ്റ്റൗവ് ം
സിലിണ്ടറും പ്പചക്ക് പ്പചയ്യിക്കുക.

അെുക്കള

1. അെുക്കള

കവണ്ടവിധം വാതായേസൗകരയം ഉള്ളതായിരിക്കണം.
പ്പചയ്യ ന്നസ്ഥലത്തിേെുത്ത്
കർട്ടൺ
ഉപ്പണ്ടങ്കിൽ,
േീളം
കൂെിയ
ഉപകയാഗിക്കാതിരിക്കുക. അവ കാറ്റിൽ പറന്ന് തീപിെിപ്പച്ചക്കാം.

പാചകം
കർട്ടൺ

2. അെുക്കളയിൽ മറ്റ് ഇന്ധേ അെുെ കൾ, തുറന്ന തീോളങ്ങൾ എന്നിവ അരുത്.
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ഗയാസിൻപ്പറ മണം കതാന്നിയാൽ.

1.
2.
3.
4.

സ്റ്റൗവ്് കത്തിക്കുന്നതിേുമുമ്പ് ഗയാസിൻപ്പറ മണം ഉകണ്ടാ എന്ന് ആദയം കോക്കണം.
ഗയാസ് സ്റ്റൗവ്ിൻപ്പറ കോബ് രരിയായി അെച്ചിട്ട പ്പണ്ടന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക.
റഗുകലറ്റർ ഓഫ് പ്പപാസിഷ്േിൽ പ്പകാണ്ട് വരിക.
ഗയാസ് ലീക്ക് പ്പചയ്യ ന്നുകണ്ടാ (കചാരുന്നുകണ്ടാ) എന്ന് പ്പചക്ക് പ്പചയ്യ വാൻ കസാെ്
ലായേി ഉപകയാഗിക്കുക. (ഒരു കാരണവരാലും തീപ്പെട്ടി കത്തിച്ച കോക്കരുത്).

5. ഇലത്െിക്സ സുച്ച കൾ ഉപകയാഗിക്കരുത്.
6. േലുകള ം വാതിലുകള ം തുറന്നിെുക.
7. ഗയാസിൻപ്പറ മണം തുെർന്നും വരുന്നുപ്പണ്ടങ്കിൽ േിങ്ങള പ്പെ ഭാരത് ഗയാസ്
വിതരണക്കാരപ്പേ വിളിക്കുക.

8. റഗുകലറ്റർ എെുത്തുമാറ്റി പ്പവള ത്ത കയാെ് പ്പകാണ്ട് വാൽവ് അെച്ച പ്പവക്കുക.
പാചക വാതകം ലാഭിക്കുന്നതിന്
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

പാചകത്തിന് ത്പഷ്ർകുക്കർ ഉപകയാഗിക്കുക.
ധാേയങ്ങൾ കുതിർത്തകരഷ്ം പാചകം പ്പചയ്യ ക.
പാചകത്തിന് ആവരയമായ പ്പവള്ളം മാത്തം ഉപകയാഗിക്കുക.
തിളച്ചാലുെൻ തീോളം കുറക്കുക.
പാചകത്തിന് ആവരയമായവ ഒരുക്കി പ്പവച്ചതിേു കരഷ്ം മാത്തം സ്റ്റൗ
കത്തിക്കുക.
ആഹാരസാധേങ്ങൾ മൂെിപ്പവച്ച് പാചകം പ്പചയ്യ ക.
ആഴം കുറഞ്ഞ പരന്ന പാത്തങ്ങൾ പാചകത്തിന് ഉപകയാഗിക്കുക.
ത്ഫി ിൽ വയ്ക്ക്കുന്ന തണുത്ത ആഹാരസാധേങ്ങൾ തണുെ് മാറിയതിേു കരഷ്ം
മാത്തം പാചകം പ്പചയ്യ ക.
തിരക്കിലലാത്തകൊൾ പ്പചറിയ ബർണറിൽ പാചകം പ്പചയ്യ ക.
സ്റ്റൗ യോസമയം സർവ്ീസ് പ്പചയ്യ ക. ബർണ്ണർ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക.
മൺപാത്തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
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