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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. 

 



CLEAN WATER HEALTH CARE AND
SANITATION 



ജല� - വ�വവക പർവമയ ഉപവയഗ� 

Shri K. E. Ouseph
Assistant Engineer,
Kerala Water Authority, Aluva                                                                                                                       

ജ�വൻറ� ന�ലന�ൽപ�ന� ഏറവ� ആവശ�മയ വസകള�ൽ ഒനണ� ജല�. പത�കമയ�
മനഷ� ജ�വ�ത� ജലവമയ� ബനറപട ന�ൽകന. മനഷ� ശര�രത�റ2 70% നമറ4
സ�രകള�റല രകത�റ2 90% ജലമണ�. ജ�വറ2 ന�ലന�ൽപ�ന� പകത�യറ4 സനല�തവസ
ന�ലന�ർതനത�ന�, ശച�ത>� പര�പല�കനത�ന� വണ�ജ�വ�വസയ ന�ലന�ൽപ�ന� എന
ത4ങ� ജലമ�ലത ഒര അവസയ�ല എന� തറന പ�യ�. വരഗങൾകള ഔഷധമയ�
പകത� ച�ക�തയ�ൽ ജലത�ന� വളവരവയറ� പധന�� ഉണ�.

ക4�റവള� അശദമയ� കകകര�� റചയ� തൽ ജലദPർലഭ�� അധ�ക� തമസ�യറത
തറന നമറ4 സമഹറത കർന� ത�ന ഒര വൻ വ�പത�വലക� നറT റകണ
റചറനത�ക� എന കര�ത�ൽ ഒര സ�ശയവമ�ല. കപപകള�റല വകടപടകൾ
യഥസമയ� പര�ഹര�കത�ര�കക, ഫ� ളഷ� 4ങകളറ4 വചർച, 4ങകള�ൽ ന��ഞ� കവ�ഞ�
വപകന ശദ ജല�, പല വതകവബൾ വഷ� വബസ�ൽ ക4� വ�ഥ പഴയ� വപന ജല�
എന�ങറന വപയ�. ക�ണറകൾ, കളങൾ, എന�വ ഉപവയഗ ശന�മകനത�ലറ4 ഭവ�യ�റല
ജല ദPർലഭ��, നമറ4 ഭര�ഭഗ� ജല വeതസകള�ല� മല�ന�കരണത�റ2 സചകങളയ
വകള�വഫമ� ബക�ര�യകളറ4 സന�ധ�മറണന� പഠനങൾ റതള�യ�ച�ടണ�. ക4�റവള�
അണ വ�മകമകനത�ന� വലഹ� മത� ഉപവയഗ�കക.

വടർ അവത��റ�യ�ലള ട�റ� റമ2� പ2� വളവര നല ര�ത�യ�ൽ പവർത�കന.
സ� ക�ന�ങ,പസ�പ�വറഷൻ (Precipitation)  Sedimentation,  Cougion,  Chlorination,   എന�ങറന
വ�വ�ധ തലങള�ൽ ക4� ശദ�കര�ച ജലമണ� വടർ അവത��റ� വ�വ�ധ ഇ4ങള�വലക� പമ�
റചയനത�, കപപകള�റല റപടലകൾ, വ�4വകൾ, റപടൽ ന�കതവബഴള അപകതകൾ
എന�ങറന വ�വ�ധ ര�ത�യ�ൽ ജല� വ�ണ� ച�ല സനർഭങള�ൽ മല�നമകറപട. ക4�റവള�
ത�ളപ�ച� ഉപവയഗ�കനത വഴ� ഇത� പര�ഹര�കറപട�.
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Pe kwc£WwþcoXnbpw amÀ¤§fpw 

 

Dr. Subash Chandra Bose 

Director, CCDU 

Thiruvananthapuram 
 

 

 

agshÅ kw`cWnIÄ 

 

 agshÅ kw`cWw tIhew æSnshÅw kw`cn¡Â am{XaÃ. km[yXIÄ hftc 

hepXmWv. ]cnØnXnbpsS k´penXmhØí KpWIcamb Gsd Imcy§Ä sN¿m³ 

agshÅ kw`cWw, `qPe ]cn]me\w F¶nhsb sImണ്ടp Ignbpw. {]XnhÀjw A©p 

enäÀ hsc shÅw kw`cn¡mw. ]Xn\mbncw enäÀ kw`cW tijnbpÅ Sm¦mWv 

\nÀ½nç¶sX¦nÂ shÅw D]tbmKn¨p Xoê¶Xn\ëkcn¨v ASp¯ ag¡v AXv 

hoണ്ടpw \ndªv sImÅpw F¶ Imcyw HmÀ¡Ww. hftc sNdnb apSç apXÂ 

am{XamWv CXn\mbn thണ്ടn hê¶Xv. Bbvjv¡mew bmsXmê Nnehpw IqSmsX Pew 

kw`cnçIbpw sN¿mw. Sm¦nÂ kw`cnç¶ Pew t\cnt«m, ]¼nsâ 

klmbt¯mtStbm hnhn[ Bhiy§Ä¡mbn {]tbmP\s¸Sp¯mw. cണ്ടv \nebpÅ 

hoSpIfnÂ apIfnse taÂ¡qcbnÂ \n¶v hogp¶ shÅw Xmgs¯ \nebnÂ sSdknÂ 

Øm]n¨n«pÅ Sm¦nÂ kw`cn¡mw. C§s\ sN¿pt¼mÄ ]¼nsâ klmbw IqSmsX 

Xmgs¯ \nebnse ss]¸pIfnÂ shÅw F¯n¡m\mæw. hoSpIÄ, sI«nS§Ä 

F¶nhnS§fnse apä§fnse agshÅw hi§fnÂ X¿mdmç¶ tamjWçgnIfneqsS 

Xmtg¡v IS¯mhp¶XmWv. hoXn æd¨p \ofhpw Bghpw Iq«nbpw NXpcmIrXnbnepw, 

hr¯mIrXnbnepw ægnIÄ X¿mdm¡mhp¶XmWv. 

 
 hr¯mIXnbnÂ Bg¯nÂ IpgnIsfSp¯mÂ Iptd Øew aXnbmIw. apIÄ 

`mK¯v {KnÃdpIÄ X¿mdm¡Ww. sNdnb ægnIfmsW¦nÂ ¹mÌÀ sNbvX tijw ctm 

aqt¶m ]nhnkn ss]¸pIÄ Xmtg¡v IS¯n a®nte¡v hnSmhp¶XmWv. Pew 

DuÀ¶nd§p¶ {]tZiasW¦nÂ ss]¸pIÄ thണ്ടn hcnÃ. ægnIfnÂ Acn¸ kwhn[m\w 

XoÀ¶mÂ shÅw InWdpIfnse¯nçhm³ Ignbpw. 

 
 agshÅs¯ hogp¶nS¯p Xs¶ Xmgv¯pI F¶XmWv imkv{Xob Pe 

kwc£W coXn. AXneqsS D]cnXe \oscmgp¡v æd¡mw. `qKÀ`¯nÂ Peapmæw. 

th\enÂ Pe t{kmXÊpIÄ amänÃ. am{XaÃ, shÅs¸m¡t¯bpw hcÄ¨tbpw 

t\cnSmëamæw. sNt¿ണ്ടXv AÂ¸w {i²bpw Nne {IaoIcW§fpw. \½psS hoSns\ 

lcnX `h\w B¡mëÅ \S]SnbpsS Hê `mKamWv agshÅ kw`cWn. 
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ipNnXzw:þ{]iv\§fpw Bi¦Ifpw 

Shri. P.S. Hariharan 

Block Development Officer, Alangadu 
 

 

 sa¨amb `£Whpw, ip²amb Pehpw , \Ã ]cnØnXnbpw BtcmKyIcamb 

PohnX¯n\v Axy´mt]£nXamWv CXv km[yamIWsa¦nÂ ipNnXzw A\nhmcyhpamWv. 

ipNnXzwþ\½psS DÅv ip²ambmÂ am{Xta ]cnkcw ipNnbmbn kq£n¡m³ \ap¡v 

km[nçIbpÅp. s]mXp\nc¯pIfnepÅ aeaq{X hnkÀÖ\amWv Gsd 

{]Xn_Ôamæ¶ {]hr¯n. a®neqtSbpw, hncepIfneqtSbpw, `£W 

]m\ob§fptSbpw, {]mWn,Cu¨IfneqtSbpw tcmK§Ä ]Sêì. 

 aen\oIc\¯nsâ apgphëw D¯chmZnXzhpw hyhkmb§fnepw 

IrjncoXnbnepamsW¶v sI«n hípIbpw, aen\oIcW \nb{´W¯nÂ I®SçIbpw 

sN¿p¶XmWv hmkvXhw. \nXyPohnX¯nsâ `mKambpmæ¶ hnkÀPy§Ä, aen\Pew, 

Jcamen\y§Ä F¶nhsb ^e{]Zambn kwkv¡cnç¶XnëÅ kwhn[m\w 

hoSnt\mSë_Ôn¨v GÀs¸Sp¯nbmÂ AXv \½psSPet{kmXÊpIfpsS aen\oIcWw 

KWyambn XSbpw Fì am{XaÃ AXv hoSnsâ ]cnkc¯v ipNnXzw kwc£nç¶Xn\v 

klmbIamhpIbpw sN¿pw. 

 aen\Pew kw`cn¨p ip²oIcn¡m³ kwhn[m\apÅ A]qÀÆw {]tZi§tf C¶v 

\½psS kwØm\¯pÅq. C¡mcy§fnsems¡ KWyamb ]ptcmKXn \apç tIXv 

Ime¯nsâ henb BhiyamWv. hoSpIfnse amen\y§Ä bYmhnYn \nÀ½mÀÖ\w 

sN¿mXnê¶mÂ AXv AXy´nIambn InWdpIfpsS aen\oIcW¯nemWv 

Ieminç¶Xv. 

 amen\y§Ä ip²oIcnç¶XnëÅ a\Êv Hmtcmê¯êw ImWn¨mÂ, 

amen\y§fnÂ \nìw apàn t\Sp¶XnëÅ {ia§Ä¡v h³ t{]mÕml\ambncnçw. 

 

PeP-\y-tcm-K-§fpw \nÀ½mÀÖ\ coXn-Ifpw 

Dr. Dalia 

Dist. Medical Officer 
 

             
  kq£va-Po-hn-I-sf-¡p-dn-̈ pÅ ]T-\-amWv ssat{Im-_-tbm-fPn. Cu kq£va-Po-hn-IÄ 

a\p-jy-Po-hn-Xhpw a\p-jysâ Bßm-hp-ambn hf-sc-b-[nIw _Ô-s¸-«n-cn-¡p-¶p. Ch-bnÂ 

a\p-jy\v KpWapÅXpw t{Zml-ap-ÅXpamb Pohn-I-fp-v. temI-¯nÂ ipNo-I-cWw \S-̄ p-

¶Xv  kq£va-Po-hn-IfmWv F¶v ]d-bp-¶Xv Gsd AÀ°-h-¯m-Wv. temIm-cw`w apXÂ 

DXv]m-Zn-̧ n-¡-s¸« amen-\y-§sf Xn¶p-XoÀ¶-XnÂ  kq£va-Po-hn-IÄ¡pÅ ]¦v hnkva-bm-

h-l-am-Wv. F¶v am{X-a-Ã, Ah-bpsS A`m-h-¯nÂ temI-̄ nsâ \ne-\nev]v t]mepw Akm-

²y-am-Wv.  tcmK-Im-cn-I-fmb kq£va-Po-hn-IÄ Pe-¯nÂ Ie-cp-Ibpw B Pew IpSn-¡p-

Ibpw sN¿p-¶-XmWv Pe-̄ nÂ IqSn tcmK-§Ä ]I-cm³ Imc-Ww.  aq¶v Xc-¯n-epÅ 

kq£va-Po-hn-IfmWv apJy tcmK-hm-l-IÀ. 
1. _mIväo-cn-b,   2. sshd-kv,   3. t{]mt«m-tkmh Gähpw amc-I-amb tcmK-

§ÄDണ്ടm¡p¶Xpamb _mIväo-cn-b-IÄ BWv Coliforms,  Streptococcus. tImfo-t^m-ap-

I-fpsS ]cn-tim-[-\-¡mbnemt_m-d-«-dn-IfnÂ MPN F¶ sSÌmWv hym]-I-ambn D]-tbm-Kn-

¡p-¶-Xv. H2S Strip F¶ t]c#ne-dn-b-s¸-Sp¶ efn-X-amb kwhn-[m-\-ap-]-tbm-Kn¨v Pe-¯n-e-

S-§nb tImfo-t^mansâ km¶n²yw Adn-bmw. 
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SAFE DRINKING WATER & HEALTH 

Mrs. Santy S.R. 

Geological Assistant Ground Water Department 

 Water plays a very important role in our bodily functions. Every cell of our body needs 

water for its functioning. The water we consume should be safe. If it is not so it will affect our 

general health. 1.1 billion People are denied with any type of improved drinking source of water.  

1.6 million People die every year because of diarrheal diseases (including cholera) attributable to 

lack of access to safe drinking water and basic sanitation and 90% of these are children under 

5.There are 1.5 million cases of clinical hepatitis A every year. All these data shows the 

importance of safe drinking water. Some studies shows that only by providing safe drinking 

water we can avoid 75% of our communicable diseases. Even by boiling our drinking water 

before use we can kill almost all the pathogens in it and make it safe for drinking. 

 

 

WOMEN EMPOWERMENT FOR BETTER HEALTH 

Mrs. Vijaya Lekshmi .S 

Rtd. Mass Education and Information officer 
 

Health is a state of physical mental and social well being. This wellbeing in a society is 

achieved only by improving many factors with in the society. We can not isolate any one of those 

factors as the one and only reason for a healthy society. On the other hand each factor contributes 

its own share in building a healthy society. Many efforts have been made to compare the role of 

these factors. Studies of societies having better health standards showed that in all such 

communities the educational and socio economic standards of women are also found as high. 

                                       This shows that women empowerment has a very good role in higher 

health standards. For example in Indian states having women with better education have less 

infant mortality rate and maternal mortality rate. As the model for health practices in the home 

women can improve family health to better heights. 

 

 

 

 

WATER BORNE DISEASES 

Dr. Lekha Thofiyas 

Medical officer PHC, Malayankeezhu 
 

 

 Water, sanitation and hygiene play an equal role as well as important impacts on both 

health and disease. Water-borne diseases are any illness caused by drinking water contaminated 

by human or animal faces, which contain pathogenic microorganisms. The main water-related 

diseases include Polio mellitus, diarrheal diseases, cholera, hepatitis, typhoid etc .All these 

diseases have a major share in the total spectrum of communicable diseases. Even in some vector 

born diseases also water plays an important role. For example in case of malaria and dengue 

water stagnant water causes the breading of vectors. Diarrheal diseases which cause a major 

share of deaths due to communicable disease in developing and under developed countries can 

be prevented by ensuring safe drinking water. 
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ROLE OF WOMEN IN SANITATION AT FAMILY LEVEL 

Mr. Biju Kumar M.P 

JHI CHC ,Vellarada 
 

 In most cultures women have a primary responsibility of water sanitation and hygiene at 

the household level. As the managers of the house they acts the lead role in this sector. The 

health of family, especially that of children depends on the women. 

  Women are responsible for the water quality in the house 

  Women are responsible for the hygiene of the home 

 Women are responsible for the health of the family 

 Women are responsible for the solid and waste disposal of house 

    At family level she not only attends the sanitation issues but act a lead role 

in developing health habits in next generation also. General cleanliness, personal hygiene, latrine 

practices, water sanitation, checking air pollution in all such sectors women can do a lot 

compared to their male counterpart. Women being the key person in the family can take initiative 

I growing every one’s concern about the household sanitation and play a pivotal role in creating 

a positive sanitation at household level. 

 

 

 

 

HEALTH AND SANITATION 

S. Radhakrishnan 

Health Inspector 

(Assistant Administration Department Secretariat Trivandrum) 
 

Health: - Definition and description 

Present Health Problems:- 

a. Non communicable or life style diseases 

Examples: - Hypertension, cholesterol, diabetes, cancer, and heart related disorder etc.. 

Causes: Weak of exercise, unhealthy food habits, tension full life etc... 

Control measures 

1. Importance of exercise 

2. Importance of nutritional food  or balanced diet 

3. Positive thinking 

b. Communicable diseases 

Examples:  Hepatitis - A, cholera, typhoid, H1 N1, Dengue fever, Malaria, tuberculosis etc. 

Causes: Important problem is due to poor environmental sanitation, improper waste disposal 

and lack of safe drinking water 

Sanitation: Definition and importance of sanitation in house, premises and society 
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WATER RELATED ENVIRONMENT ISSUES. 

Smt. T. S Anitha Shyam 

Scientist 

Central Ground Water Board, TVM 
 

ഭൂജല  പ്രശ്ന ങ്ങൾ 

  

 

 

 

 

ജലത്തിൻറെ ലഭ്യത 

 

 

 

 

ശുദ്ധജലത്തിൻറെ ലഭ്യത 
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ജലത്തിൻറെ ഉപയ ോഗങ്ങൾ 

    ഗോർഹികം, കൃഷി, വ്യവ്സോ ം 

മഴ 

 ശ്രോശ്രി വ്ർഷപോതം   -   2965.4mm 

 റതക്ക് - പടിഞ്ഞോെ് കോലവ്ർഷം – 60.3% 

 വ്ടക്ക് - കിഴക്ക് തുലോവ്ർഷം – 20.9% 

 ബോക്കി മഴ – 18.8%  ജൂൺ, റമ ്  
ഭൂജലസത രങ്ങൾ 

 
A -കരിങ്കൽ പോെകൾ 

B -അവസാദ ശിലകൾ 

C - റെങ്കൽ 

D - എക്കൽ മണ്ണ  ്

 
 
 

പ്രധോന ഭൂജലപ്രശ്ന ങ്ങൾ 

 ഭൂജല ലഭ്യത ുറട അഭ്ോവ്ം / കുെവ്് 
  യവ്നൽകോലറത്ത ഭൂജല ദൗർലഭ്യം 

 ഭൂജല മലിനീകരണ്ം 

  നദികളിറല ഉപു്പറവ്ള്ളം 

 കൂടി  ജനസോന്ദ്രത 

ഭൂജലമലിനീകരണ്ം 

 പ്രകൃതിജനയ ഭൂജലമലിനീകരണ്ം 

 ഉപു്പരസത്തിൻറെ ആധികയം 

 തീരപ്രയദശ്ങ്ങൾ 

 ആഴത്തിലുള്ള ഭൂജലസത രങ്ങളിറല ഉപ്പിൻറെ ആധികയം, 
 ഇരുമ്പ് ,ഫ്ലുരരട്  ,ബോകട ീരി ,രനട്രറ്്റ   
 മനുഷയജനയ മലിനീകരണ്ം 

 

A B C D 
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ഭൂജല പരിപോലന പ്രശ്ന ങ്ങൾ 

 
 
 
 
 
 
 

ജനസംഖ്യ വ്ർദ്ധനവ് ് 
കൂടി  ജലവ്ിനിയ ോഗം  
കൂടുതൽ  മോലിനയങ്ങൾ  പരമ്പരോഗത ജലയരോതസസ ു കളുറട നോശ്ം 

റവ്ള്ളറപോക്കവു്ം  റവ്ള്ളറകടു്ടകളും(Flood & Water Logging) 

 
 
 
 
 
 
 

വ്രൾച്ച 
 
Lintermittent drought and flood due to unscientific land utilization and 

soil and water conservation practices. 
 
 
 

ഭൂമി ുറട ഉപയ ോഗത്തിലും കൃഷിരീതികളിലു മുള്ള മോറ്റങ്ങള ്  
 ഭൂജല ഉപയ ോഗം കുെ ുന്നു 
 ഭൂജല പരിയപോഷണ്ംകുെ ുന്നു 

 
Filling up of paddy  

1 ha paddy field can hold 5 lakh liters of water 
 
 
Vanishing hills 

Late rite-rich hillocks are vital for water storage 

The destruction of hillocks and the filling up of low-lying lands, paddy fields 

and water bodies is interconnected. Instability in the hills because of 

uncontrolled excavation has contributed to these land slips, drinking water 

scarcity 
കുടിറവ്ള്ളത്തിൽ ഇരുമ്പ ്

     പ്രശ്നങ്ങൾ 
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  ഇരുമ്പ് രുെി 
 വ്ോ ുവു്മോ ി ബന്ധണ്ടെടുയമ്പോൾ കലക്കൽ ഉണ്ടോവു്ക 

  ജലവു്മോ ി സംബർക്കമുള്ള പോത്രം, തുണ്ി, ടോങ്ക-്  നിെത്തിൽ  വ്യതയസം 

 െൂടോക്കുയമ്പോൾ റെളി അടി ുന്നു 

 ജലത്തിൻറെ മുകളിൽ എണ്ണ പ്പോട കോണുന്നു 

 െോ ക്ക ്നിെം കുടു്ടന്നു 

രരിഹാരമാർഗ്ഗം 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കുടിറവ്ള്ളത്തിൽ ബോകട ീരി  

പരിഹോരമോർഗഗ ം 

 തിളപ്പിക്കൽ -ഗോർഹിക രീതി -  അനുയ ോജയവു്ം, െിലവു്കുെഞ്ഞതും, സുരക്ഷിതവു്ം 

 ക്യലോെിയനഷൻ  -ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡർ  -ടോങ്കിൽ  യെർക്കുന്നതോണ്്  ഉെിതം (1000 
ലി -3-5  ഗ്ോം) 
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  ു. വ്ി  രശ്മ ികൾ -ജലശുദ്ധികരണ് ഉപകരണ്ളിൽ 

 റപോട്ടോസി ം റപർമോംഗയനറ്്റ  -കിണ്െുകളുറട ശുദ്ധികരണ്ത്തിനോ ി 
ജലപരിപോലനം  - എങ്ങറന സോധിക്കോം  

 മഴ, ഉപരിതല ജലം, ഭൂജലം എന്നിവ്റ ല്ലും ഒയര പ്രക്കൃതിവ്ിഭ്വ്ത്തിൻ റെ വ്ിവ്ിധ 
രൂപങ്ങളോറണ്ന്്ന തിരിച്ചെി ുക. 

 യബോധവ്ൽ കരണ്/പരിശ്ീലന പരിപോടികള്   ഊർ ജിതണ്ടെടുത്തുക. 
 ജലപരിപോലനം വ്ിയകന്ദ്രീകൃത രീതി ില്    നടപ്പോക്കുക. 
 റപോതുജന പങ്കോളിത്തം ഉെപു്പവ്രുത്തുക  
 ജലറത്ത ഒരു അമൂലയ വ്ിഭ്വ്മോ ി കരുതുക ും വ്ിനിയ ോഗിക്കുക ും  റെയു്യക.  

പുതി  യരോതസസ ു കള ്  സൃഷട ിക്കുക 
Dug wells, Filter point wells, Collector Wells 

 
COMPONENTS OF ROOF TOP RAIN WATER HARVESTING SYSTEM 

The system usually comprises: 
 A roof 

 A storage tank 

 Collection pit 

 Gutter arrangement to transport water from the roof top to thhe storage tank 

 Firstflush system to divert the dirty water 

 Filter unit to remove debris/silt etc. 

 

 Rain water Tap water 

PH 5.47 6.88 

Chloride 8.0 14.0 

TDS 62.0 86.0 

Hardness 6.0 20.0 



12 
 

Iron Trace 0.1 

Nitrate Nil Nil 

Fluoride nil Nil 

 
സംഭ്രണ് ടോങ്കുകൾ 

പി വ്ി സി ടോങ്ക്, സിറമന്റ ്ടോങ്്ക, റഫയരരോസിറമന്റെ്് ടോങ്്ക, 
ഭൂമിക്കട ില്   ടോങ്ക ്നിർ മിക്കുക, ജലം ഫില്റെരിൽ കൂടി 
കടത്തിവ്ിടുക 
ബ്ലീച്ചിംഗ് റപൗഡര്  കലരുന്നത് അണുവ്ിമുക്തമോക്കും 
 
 

 

Sirpolin Tank 

 

 

 

 
 

 

 

 

Spring fed lined pond for Rainwater harvesting 

TIPS FOR MAINTENANCE OF ROOF TOP RAIN WATER HARVESTING SYSTEM 

 Always keep the surroundings of the tank clean and hygienic. 

 Remove algae from the roof tops/roof tiles/ asbestos before the monsoon. 

 Drain the tank completely and clean inside thoroughly before the monsoon. 

 Clean the water channel (gutters) often during rainy season definitely before the first 

monsoon rain. 

 Aviod the first 15 to 20 minutes of rain fall depending on the intensity of rain. 

 Change the filter media every rainy season. 

 Cover all the inlet and outlet pipes with closely knit nylon net or fine cloth during non 

rainy season. 
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ജീവിത രശ്ലി യരോഗങ്ങൾ 

 Dr.R. Vivek Kumar 

 Depu: Dist: Medical Officer,Alappuzha 
 

 

ജീവ്ിത രശ്ലി യരോഗങ്ങൾ 

 പ്രയമഹം 

 ഹൃയരോഗങ്ങൾ 

 ഉ ർന്ന രക്തസംമമ്ർദ്ദം 

 സന്ധിയരോഗങ്ങൾ 

 പക്ഷഘോതം 

 വൃക്കയരോഗങ്ങൾ 

 അർബുദ  യരോഗങ്ങൾ 

 ശ്വോസയകോശ് യരോഗങ്ങൾ 

ജീവ്ിത രശ്ലി യരോഗങ്ങളിയലക്ക ്ന ിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ 

 അമിത ദക്ഷണ്വു്ം റകോഴുപ്പിന്റെ ും എണ്ണ  ുറട ും  അമിത ഉപയ ോഗം 

 വ്യ ോമകുെവ്് 
  അമിത വ്ണ്ണ ം 

 യകോളസ്യട്രോൾളിന്റെ  അസന്തുലിതോവ്സഥ 

 ഇല വ്ർഗഗ ങ്ങളുറട ും പച്ചക്കെികളുറട ും  പഴങ്ങളുറട ും കുെഞ്ഞ ഉപയ ോഗം 

 മദയപോനം 

 പുക ില ുറട  ഉപയ ോഗം 

 കടുത്ത മോനസിക സംഘർഷം 
പ്രയമഹത്തിൻറെ  ലക്ഷണ്ങ്ങൾ 

 അമിത  ദോഹം 
 അമിതമോ   മൂത്രം യപോക്ക് 
 അമിത വ്ിശ്പ്പ് 
 ശ്രീരഭ്ോരം  കുെ ൽ 
 അടിക്കടി ഉണ്ടോകുന്ന തവക്ക ്  യരോഗങ്ങൾ 
 രക  കോലുകളിറല  തരിപു്പം മരവ്ിപു്പം 
 അമിത  ക്ഷീണ്ം 
 കോഴച  കുെവ്് 
 ഇട ക ിറട മൂത്രത്തിൽ ഉണ്ടോകുന്ന  പഴുപ്പ് 
 മുെിവു്കൾ ഉണ്ങ്ങോൻ തോമസം . 
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പ്രയമഹയരോഗം കണു്ടപിടിക്കോനുള്ള രക്ത പരിയശ്ോധന 
 

Fasting Blood Sugar റവ്െും വ് റ്റിൽ 126 mg/ dl ൽ കൂടുതൽ 

Post prandial Blood 

Sugar 

ആഹോരം കഴിച്ച്   2 
മണ്ിക്കൂെിനു  യശ്ഷം 

  140 mg/ dlൽ കൂടുതൽ 

Random Blood sugar ആഹോരവു്മോ ്  
ബന്ധപ്റപടുത്തോറത 

 200 mg/ dlൽ കൂടുതൽ 

പ്രയമഹം പ്രധോനമോ ും 3തരം 

രടപ്പ ്1 പ്രയമഹം 

 കുട്ടികളിലും റെെുപ്പക്കോരിലും കണു്ടവ്രുന്നു 

 െികിത്സ ക  ് ഇൻസുലിൻ മോത്രം ആശ്ര ം 

 രടപ്പ് 2 പ്രയമഹം 

 സോധോരണ് ോ ി  30 വ് സിന് യമൽ പ്രോ ം ഉള്ളവ്രിൽ കണു്ടവ്രുന്നു 
.ഗുളികകൾ ഉപയ ോഗിച്ചിടു്ടള്ള െികിത്സ ഫലപ്രദമോകുറമങ്കിലും വ്ർഷങ്ങൾക്ക ്
യശ്ഷം ഇൻസുലിൻ കൂടി യവ്ണ്ടി വ്യന്നക്കോം. 

ഗർഭ്കോല പ്രയമഹം 

 പ്രസോവ്നന്തരം രക്തത്തിറല  പഞ്ചസോര ുറട അളവ്്  സോധോരണ്ഗതി ിയലക്ക ്
തിരിണ്ടെത്തോറമങ്കിലും കോലക്രമത്തിൽ പ്രയമഹയരോഗം ഉണ്ടോകുവ്ോനുള്ള സോദ്ധയത 
വ്ളറര കൂടുതലോണ്്. 

പ്രയമഹം മൂലം ഉണ്ടോകോവു്ന്ന സങ്കീർണ്ണ തകൾ 

 റെറ്റിയനോപതി 
 പക്ഷോഘോതം 
  ഹൃദ ോഘോതം 
 റനയരോപ്പതി   
 ഉണ്ങ്ങോത്ത വൃണ്ങ്ങൾ 

ഉ ർന്ന രക്ത സമർദ്ദം (High Blood Pressure) 
 ഹൃയരോഗം,പക്ഷോഘോതം, വൃക്കയരോഗങ്ങൾ എന്നിവ് ക ് കോരണ്മോകോം 
 130/80 തോറഴ രക്തസമർദ്ദം നിലനിർത്തുന്നതോണ്് അഭ്ികോമയം. 
 ഉപ്പിൻറെ ഉപയ ോഗം കുെ ുക 
 മോനസിക സം ഘർഷം കുെ ുക 

ഉ ർന്ന രക്ത സമർദ്ദത്തിന ്  കോരണ്മോകുന്ന ഘടങ്ങൾ 

മോറ്റോനോകോത്തവ് മോറ്റോനോകുന്നവ് 

പ്രോ ം   അമിത വ്ണ്ണ ം   
ലിംഗവ്യതയോസം ഉപ്പിൻറെ അമിത ഉപയ ോഗം   
പോരമ്പരയം റകോഴുപു്പകൾ /എ ണ്ണ    
 ഭ്ക്ഷണ്ത്തിൽ നോരുകളുറട അഭ്ോവ്ം   
 മദയപോനം,  പുകവ്ലി 
 വ്യോ ോമത്തിൻറെ കുെവ്്   
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 മോനസിക  സംഘർഷം 

ഹൃയരോഗ സോദ്ധയത വ്ർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഘsകങ്ങൾ 

മോറ്റോനോകോത്തവ് മോറ്റോനോകുന്നവ് 

പ്രോ ം   പുകവ്ലി 
ലിംഗവ്യതയോസം ഉ ർന്നരക്ത സമർദ്ദം 

പോരമ്പരയം അമിത റകോളസ്യട്രോൾ 

ജനിതക  ഘsകങ്ങൾ പ്രയമഹം 

 അമിത വ്ണ്ണ ം   
 വ്യോ ോമത്തിൻറെ കുെവ്്   
 മോനസിക  സംഘർഷം 

ഹൃദ ോഘോത ലക്ഷണ്ങ്ങൾ 

 റനഞ്ചിൻറെ മദ്ധയ ഭ്ോഗയത്തോ, ഇടതു ഭ്ോഗയത്തോ അനുഭ്വ്ണ്ടെടുന്ന അതി ശ്ക്തമോ   
യവ്ദന  അണ്ടല്ങ്കിൽ ഭ്ോരം. 

 യവ്ദനയ ോടോനുബന്ധിചു്ചണ്ടോകുന്ന അമിതമോ  വ്ി ർപ്പ്, ഛർദ്ദി ,ഓക്കോനം. 
 തോടിറ ല്ുകളിയലക്കും  ഇടയത്ത യതോളിയലക്കും പടർന്നിെങു്ങന്ന തരിപ്പ്/യവ്ദന. 
 റനഞു്ചയവ്ദന ും  അതിയനോടനുബന്ധിചു്ചണ്ടോകുന്ന ശ്വോസതടസവു്ം. 
  റനഞു്ചയവ്ദനയ ോsനുബന്ധിച്്ച  റവ്പ്രോളവു്ം, ആശ്ങ്ക ും. 

പക്ഷോഘോതം (Stroke) 
തലച്െലെിറല രക്തയ ോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടോകുന്ന തടസം അണ്ടല്ങ്കിൽ രക്തരോവ്ം മൂലം 
രകകോലുകൾ സത ംപിക്കുക ും സംസോരയശ്ഷി ും ഓർമശ്ക്തി ും വ്യതയസത  
അവ് വ്ങ്ങളുറട പ്രവ്ർത്തനങ്ങൾ തോളം റതറു്റക ും റെയു്യന്നു. 
പക്ഷോഘോതം ലക്ഷണ്ങ്ങൾ  

 റപണ്ടെന്നുണ്ടോകുന്ന  യബോധക്ഷ ം 
 ശ്രീരത്തിൻറെ ഒരു വ്ശ്റത്ത രകകോലുകൾക്ക് ബലക്ഷ ം 
 വ്ോ ും , മുഖ്വു്ം  ഒരു വ്ശ്യത്ത ക ് യകോടിയപോകുക. 
 ബുദ്ധി ിലും റപരുമോറ്റത്തിലുമുണ്ടോകുന്ന മോറ്റങ്ങൾ 
 സംസോരയശ്ഷി നഷട ണ്ടെടൽ  

റപണ്ടെന്നുണ്ടോവു്ന്ന  അപസമ ോരം   
റകോളസയ്ട്രോൾ   ഘsകങ്ങളുറട  അസന്തുലിതോവ്സഥ 

 റവ്െും വ് റ്റിൽ രക്ത പരിയശ്ോധന ിലൂറട റകോളസയ്ട്രോളും  റകോളസയ്ട്രോൾ 
ഘsകങ്ങളും  നിർണ്ണ  ിക്കോം. 

യപര ്  ശ്രോശ്രി അളവ്് 

ആറക(Total)  റകോളസ്യട്രോൾ നല്ല     200ൽ കുെവ് ്

High Density Lipoprotein ( നല്ല റകോളസ്യട്രോൾ) 46 ൽ കൂടുതൽ 

Low Density Lipoprotein (യമോശ്ം റകോളസ്യട്രോൾ) 100ൽ കുെവ് ്

രട്രഗല്ിസെ ിഡുകൾ 150ൽ കുെവ് ്

റപോണ്ണ ത്തടിക്കുള്ള  കോരണ്ങ്ങൾ 
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 വ്യോ ോമക്കുെവ് ്

  ടി.വ്ി.കമ്പയൂട്ടർ 

 പോക്കറ്റ്  ഭ്ക്ഷണ്ം,യകോള, റപപ് സി 
 സഥിരം  ഐസ് ക്രീം , യഷക്ക ് - പുഡ്ിംഗ് , പോ സം 
 യെോക്യലറ്റ്   
 മദയപോനം   
 വ്ിഷോദയരോഗം 
 ഉൽകണ്o് 

ഭ്ോരക്കുടുതൽ എങ്ങറന െി ും   
 BMI = ഭ്ോരം (കി. ഗ്ോം) ഉ രം (മീ2 ) 
 സോധോരണ്ക്കോർ  BMI 18.5 – 22.9 
 തടി ഉള്ളവ്ർ  (ഭ്ോരം ക്കുടുതൽ) 25 - 29.5 
  റപോണ്ണ ത്തടി Gr II 30 – 34.5 
  റപോണ്ണ ത്തടി Gr II 35 - 40   

  കയോൻസർ 

 സത നോർബുദം 
 വ്ോ ിറല കയോൻസർ 
 തവക്കിറല കയോൻസർ (ഇവ് സോധോരണ്ം) 
  ഗർഭ്ോശ്  കയോൻസർ 

കയോൻസർ സൂെനകൾ 

 ശ്രിരത്തിൽ  ഉണ്ടോകുന്ന മുഴകൾ 

  ഉണ്ങ്ങോൻ രവ്കുന്ന വൃണ്ങ്ങൾ 

 വ്ോ ക കത്തുണ്ടോകുന്ന റവ്ളുത്തപോട്,  വൃണ്ങ്ങൾ, വ്ിള്ളലുകൾ 

 സവരത്തിലുണ്ടോകുന്ന  വ്യതി ോനങ്ങൾ 

കയോൻസർ പരിയശ്ോധനകൾ 

 മയമോഗ്ം 
 പോപസ ്മി ർ റടസറ  ് 
 അൾട്രോസൗണ്ട ്

 ബയ ോപസ ി 
ആയരോഗയവ്ോനോ  ഒരോളുറട ഒരു ദിവ്സറത്ത 
ആഹോരത്തിൽ അടങ്ങി ിരിയക്കണ്ട ഘടകങ്ങൾ 

ധോനയങ്ങൾ 420gm 
പ െുവ്ർഗഗ ങ്ങൾ 60 gm 
മത്സയം, മോംസം 50 gm 
ഇലക്കെികൾ 100 gm 
പച്ചക്കെികൾ 100 gm 
കിഴങു്ങവ്ർഗഗ ങ്ങൾ 200 gm 
പോൽ , പോലുലപ ന്നങ്ങൾ 400 gm 
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എണ്ണ , റകോഴുപു്പകൾ 20 gm 
പഴങ്ങൾ 100 gm 
പഞ്ചസോര + ശ്ർക്കര 25 gm 
യപോഷകങ്ങൾ 

അന്നജം , യപ്രോട്ടീൻ , റകോഴുപു്പകൾ , വ്ിറ്റോമിനുകൾ , 
ധോതുക്കൾ , നോരുകൾ , ജലോംശ്ം 

അന്നജം 

അരി ,ഉരുളക്കിഴങ്്ങ , പഞ്ചസോര, യഗോതമ്പ് , യെന , യതൻ , നുെുക്ക ് യഗോതമ്പ ്, യെമ്പ് , 
കരുപ്റപട്ടി, പഞ്ഞപുല്ല് , കോച്ചിൽ, ശ്ർക്കര , ഓട്സ് , കപ്പ , മധുരപലഹോരം, െവ് , രമദ 
, കയോരറ്്റ , ഗ്ലൂയകോസ് , യജോവ്ർ , ബീറ്്റ െൂട്്ട , ബജ്െ 

 
 
 

 
 
 
ജീവ്ിതരശ്ലീയരോഗങ്ങൾ തട ോൻ വ്യോ ോമം ജീവ്ിതെരയ ുറട 
ഭ്ോഗമോക്കുക 

 വ്ീടു്ടയജോലികൾ കുടുംബത്തിൽ എല്ലവ്രും യെർന്ന ് റെയു്യന്ന 
ശ്ീലം വ്ളർത്തിറ ടുക്കുക 

 ഓയരോ വ്ീടിനും ഓയരോ പച്ചക്കെിയത്തോട്ടം / അടുക്കളയത്തോട്ടം - 
ശ്രീരത്തിന ്വ്യോ ോമവു്ം ആഹോരത്തിന ് പച്ചക്കെികളും  

 ടി .വ്ി  ുറട മുൻപിലിരിക്കുന്ന സമ ം കുെ ുക 

 നടക്കോൻ ലഭ്ിക്കുന്ന അവ്സരം പോഴോക്കരുത് 

 ആഴച  ിൽ 5-6 ദിവ്സം അരമണ്ിക്കൂർ നടക്കുക 

 വ്ോഹനങ്ങളുറട ഉപയ ോഗം പരമോവ്ധി കുെ ുക 

 പ്രോ യഭ്ദമയനയ വ്യോ ോമത്തിൽ കോ ിക വ്ിയനോദങ്ങളിലും ഏർണ്ടെടുക 
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നോരുകൾ 

ഇലക്കെികൾ , തവ്ിടുള്ള ധോനയങ്ങൾ , പച്ചക്കെികൾ , സോലഡുകൾ , പഴങ്ങൾ , പ െുകൾ , കടല , നീലക്കടല 
, യതങ്ങ , ഗ്ീൻപീസ് , യസോ ോബീൻ 

  

 
അന്നജത്തിന്റെ ും 
റകോഴുപ്പിന്റെ ും ആഗീരണ്ം 

തട ുന്നു , വ് ർ നിെ ുന്നു, വ്ിശ്പ്പകറു്റന്നു , 
മലബന്ധം അകറു്റന്നു, റകോളസ്യട്രോൾ, 

പ്രയമഹം ഇവ് നി ന്ത്രിക്കുന്നു 

ജലം 

 ദിവ്യസന 8 ഗ്ലോസ് ശുദ്ധജലം  (െോ ,  കോപ്പി, ജൂസുകൾ,  യമോരിൻ 
റവ്ള്ളം, റവ്ജ ്സൂപ്പ,്  ഗ്ീൻ ടീ, തുടങ്ങി വ്) ജലം നണ്ടല്ലരു ആന്റി ഒകസ ി ഡ 
ന്റോണ് ്

രവ്റ്റമിനുകലും ധോതുക്കളും 
  ഇലക്കെികൾ, കിഴങു്ങകൾ, മറു്റ പച്ചക്കെി കൾ 

എണ്ണ  ും റകോഴുപു്പകളും 

നണ്ടല്ണ്ണ   റവ്ളിണ്ടെണ്ണ   സോഫ് ഫ്ലവ്ർ ഓ ിൽ  സൂരയകോന്തി എണ്ണ  
തവ്ിറടണ്ണ  കടലഎണ്ണ   റവ്ണ്ണ   റനയ്യ്  പോം ഓ ിൽ പോൽപോട ഡോൽഡ  മോർജെിൻ  
മീറനണ്ണ   റെമീൻ റകോഞ്്ച ഞണ്ട്  യപോർക്ക്   ബീഫ്  മട്ടൻ  മുട്ട ുറട മഞ്ഞ 

യപ്രോട്ടീൻ 

 യനോൺ റവ്ജ്:   പോൽ,  മുട്ട, മത്സം,  ഇെച്ചി,  െീസ് 
 റവ്ജിെ്യെെി ൻ:  റെെു പ ർ,  വ്ൻ പ ർ,  കടല, ഉഴുന്്ന,  പരിപ്പ്, നട്്ടസ് 

രമദ 

  യഗോതമ്പിനറ്െ  ഉമി ും  തവ്ിടും യ ോഗയമോ   തരി ും  Benzoic Peroxide ഉപയ ോഗിച്ച്  
ബ്ലീച്ച ്  റെയു്യന്നു.  ഇത്തരത്തിൽ യവ്ർതിരിെ്റെടുത്ത തരി ോണ്് െവ് .റപോടിറ  അയലോകസ ോൻ 
എന്ന  രോസവ്സു  യെർത്ത് മൃദുവ്ോക്കുന്നതോണ്്  രമദ. ലോബുകളിൽ  ഇൻസുലിൻ റടസറ  ്  റെയു്യവ്നോ ്  
മൃഗങ്ങളിൽ  പ്രയമഹം  ഉണ്ടോക്കുവ്ോൻ  കുത്തിവ് ുന്ന  മരുന്നോണ് ് അയലോകസ ോൻ.  രമദ 
ഉപയ ോഗിചു്ചള്ള  ഭ്ക്ഷണ്ം  അമിതമോ ി  കഴിക്കുയമ്പോൾ  പോൻക്രി ോസിറല Beta Cells  
നശ്ിക്കുക ും  കോലക്രയമണ്  പ്രയമഹ  യരോഗി ോവു്ക ും റെയു്യന്നു . 
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മഴക്കോലത്ത ്റവ്ള്ളം റകോ  ്തോ്ൽ യവ്നലിൽ കുടിക്കോൻ യവ്ണു്ടയവ്ോളം 

Dr. P.V. Balachandran 

Director of Extension 

Kerala Agricultural University 

Mannuthy,Thrissur 
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കൃഷി ിടങ്ങളിറല മണു് ജലസംരക്ഷണ് മോർഗഗ ങ്ങൾ 
Dr. M K Sheela 

Director of Extension, KAU, Mannuthy, Thrissur 
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.IqWpIÄþ Blmc¯nepw BtcmKyc£bnepw AhbpsS {]kàn 

Smt. Suvarna kumari 

Bhasuram, MRA-14 (2), Maruthamkuzhy, Kanjirampara, 

Thiruvananthapuram  

 

Ncn{XmXoX Imew sXm«v IqWpIÄ a\pjyÀ D]tbmKn¨ncp¶p F¶Xn\v 

sXfnhpIfpv. bp²¡f¯ntebv¡v t]mIp¶ t]mcmfnIÄ¡v kachocyw ]Icphm³ 

IqWpIÄ klmbn¡pw F¶v {Ko¡pImÀ hnizkn¨ncp¶p. tZhXIfpsS 

Blmcambn«mWv tdma¡mÀ IqWpIsf hntijn¸n¨ncp¶Xv. {]tXyI 

DÕhIme§fnÂ am{Xambn IqWpIfpsS D]tbmKw AhÀ ]canXs¸Sp¯n. 

CuPn]vjy³ P\X Akpe`hpw hninjvShpamb `£W§fpsS ]«nIbnÂ IqWpIsf 

DÄs¸Sp¯nbncp¶p. ssN\okv P\Xbpw BtcmKy`£Wambn«mWv IqWpIsf 

IcpXnbncp¶Xv. FÃm kwkv¡mc§fnepw BZna a\pjyÀ IqWpIÄ 

`£W]ZmÀ°ambn ]co£n¨v t\m¡pIbpw A\p`h¯nsâ shfn¨¯nÂ \ÃXp 

sXcsªSp¡pIbpw A]ISImcnIfmb hÀ¤§Ä  Xnckv¡cn¡pIbpw 

sNbvXncp¶p F¶Xn\pw sXfnhpIfpv. 

2.IqWpIfpsS t]mjI {]m[m\yw 

 Blmc]ZmÀ°§fnÂ IqSpXÂ sshhn[yw Dd¸phcp¯m\pÅ {ia§fpsS 

^eambn IqWpIfpsS t]mjI Blmc {]m[m\ys¯¸änbpw At\Iw KthjW§Ä 

\S¶phcp¶pv. C¯cw KthjW§fpsS kmwKXyw hnIknX cmPy§fnÂ ASn¡Sn 

GdnhcnIbmWv. tIcf¯nsâ Imcyw {]tXyIn¨v FSp¯v ]dtbണ്ടXnÃtÃm. 

XmcXtay\ Xosc sshhn[yw Ipdª `£WcoXnbmWv ASp¯Imew hsc tIcfobÀ 

kzoIcn¨ph¶ncp¶Xv. s\Ãcn¡v apJyØm\w \evInsImണ്ടpÅ tIcfobcpsS 

BlmccoXnbnÂ ]bdv, aÕyw F¶o  amwky DdhnS§fpsSbpw PohI§Ä, [mXp 

ehW§Ä F¶nhbpsSbpw DdhnS§fmb Ce¡dnIfpsSbpw  ]¨¡dnIfpsSbpw 

D]t`mKw KWyambn Ipdªphcp¶p F¶v kao]Ime ]T\§Ä kqNn¸n¡p¶p. 

GXmണ്ടv Acn DÄs¸sS FÃm Blmc]ZmÀ°§fpsSbpw hne AanXambn  IpXn¨v  

Ibdp¶XmWv D]t`mKw  Ipdªphcp¶Xn\v Hcp ImcWw. BlmchkvXp¡Ä¡v 

tIcfw GXmണ്ടv ]qÀ®ambpw AbÂ kwØm\§tfmSv ISs¸«ncn¡p¶p F¶XmWv 

A{]nbamb kXyw. Cu kmlNcy¯nÂ ChnsS¯s¶  Dev]mZn¸n¡mhp¶Xpw 

t]mjWkar²hpamb aäv `£yhkvXp¡sf IqSpXÂ B{ibnt¡ണ്ട  Hcp kmlNcyw 

tIcf¯nÂ kwPmXambn«pണ്ടv. 

 IqWpIÄ C¶pw Blmc{Ia¯nse Hcp {][m\ hn`hambn¯oÀ¶n«nÃ. 

{]tXyI kµÀ`§fnÂ am{Xw D]tbmKn¡p¶ Hcp hninjvS `£W ]ZmÀ°ambn«mWv 

IqWpIsf \mw IcpXp¶Xv. Hcp t]mjImlmcw F¶ \nebnÂ IqWpIÄ¡v Bcpw 

henb {]m[m\yw \evInbn«nÃXm\pw. F¶mÂ imkv{Xob ]T\§Ä  shfnhm¡p¶Xv 

IqWpIÄ¡v Hcp t]mjImlmcw F¶ \nebnÂ \½psS Xo³taiIfnÂ  Øm\w 

]nSn¡m\pÅ FÃm km[yXIfpapണ്ടv F¶XmWv. 
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3.IqWpIfpsS t]mjILSI§Ä 

 ]pXpXmbn hnfshSp¯ IqWpIfnÂ GXmണ്ടv 90%hsc PemwiamWv. 

tIcf¯nÂ Irjn sN¿p¶ IqWpIfnÂ Pemwiw 90% ¯n\p tasebmWv. 

kzm`mhnIamb IqWpIÄ DuÀÖ¯nsâ kar²amb DdhnSambn IcpXpI h¿. 

hnfshSp¯bpSs\ D]tbmKn¡pt¼mÄ  100 {Kmw IqWpIfnÂ \n¶v 13 Itemdn 

DuÀÖw am{Xta e`yamIp¶pÅp F¶v AdnbpI. 100 {Kmw s\ÃcnbnÂ \n¶v 340 

Itemdn DuÀÖw e`n¡pw. Hcp {][m\ DuÀÖ Blmcambn  kzm`mhnI IqWpIsf 

IcpXm\mhnÃ. Jc]ZmÀ°§sfÃmw IqSn 100 {KmanÂ 8% am{Xta hcq. AXmbXv 

hnfshSp¯ 1 Intem{Kmw Iq¬ Pemwiw ]cn]qÀ®ambn  \o¡w sNbvXv 

kwkv¡cns¨Sp¡pt¼mÄ AXnsâ `mcw shdpw 80------- -þ 90 {Kmw Bbn Npcp§p¶p F¶v 

AÀ°w. C§s\ ]qÀ®ambpw Pemwiw \o¡w sNbvX IqWnÂ  kar²amb 

AfhnÂ amwkyhpw A¶Phpw AS§nbn«pണ്ടv. F¶mÂ Ing§phÀ¤§sf 

At]£n¨v  A¶Pw hfsc IpdhmWv. t\cnb tXmXnse¦nepw [mXpehW§fpw 

PohI§fpw kwkvIcns¨Sp¯ IqWnÂ AS§nbn«pണ്ടv. IqWpIfpsS 

t]mjILSI§Ä C\n tNÀ¯ncn¡p¶ ]«nI hyIßm¡pw. 

 `£ytbmKyamb Nne {][m\bn\w IqWpIfnse t]mjIaqey§sf Nne {][m\ 

]¨¡dnIfptSXpambn XmcXays¸Sp¯ncn¡pIbmWv Xmgs¯ ]«nIbnÂ 

( ]«nIþ1) 

t]mjIaqey§Ä 

(]¨¡qWnsâ Xq¡¯nsâ iXam\¡W¡nÂ) 

Iq¬ C\w/]¨¡dn      Pemwiw      amwkw    sImgp¸v    A¶Pw    \mcv  Nmcw  temdn 

AKmcn¡kv ss_kvt]mdkv     90.1             2.9             0.3                5.0        0.9      0.8         36 

¹qtdm«kv kmPÀ þ ImPp         90.2            2.5              0.2               5.2        1.3       0.6         35 

hÄthdnsbÃ hÄthknb         90.1             2.1              1.0                4.7       1.1        1.0         36 

Imt_Pv                             91.9             1.8              0.1                4.6       1.0       0.6         27 

tImfn ^vfhÀ                       90.8             2.6              0.4               4.0       1.2        1.0         30 

Dcpf¡ng§v                         74.7             1.6              0.1                22.6     0.4        0.6         97   

]«nI (2) 

hnäman\pIfpw [mXp¡fpw (an.{Kmw 100 {Kmw DW¡nb IqWnÂ 

 
 

    
 
 

 X
b

m
a
n³

 

   
 

s
s
d
t
_

m
^

v

t
f
h

n³
 

 
 
 

\
nb

m
k

n³
 

 A
k

v¡
m
À

_
nI

v 
 

 B
k

nU
v 

I
m
Â

k
yw
 

 t
^

m
k

v^
d

k
v 

 C
c
p
¼

v 

 t
k

m
U

nb
w
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s
]
m
«
m
k

yw
 

AKmcn¡kv           1.1      5.0       55.7    81.9       23       1429     0.2      þ    4762 

¹qtdm«kv             4.8      4.7      108.7     0.0       98       476      8.5     61     224 

thmÄshdnsbÃ      1.2      3.3       91.9     20.2      71        677      17.1    374    3455 

Iq¬ C\§Ä, Ah Irjn sN¿m\p]tbmKn¡p¶ am[yaw, ImemhØ 

F¶nhbnepണ്ടmIp¶ hyXymk§f\pkcn¨v t]mjIaqey§fnepw 

Gä¡pd¨nepണ്ടmIp¶psh¶v In«pണ്ടv. 
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(]«nIþ3) 

Ahiy Aant\m A¾§fpsS LS\þIqWnepw ap«bnepw 

(gm /100 gm) 
 Aant\m A¾§Ä     Pleurotus              Volvariella          tImgnap« 

                          Sajor-Caju             Vovacea 

Leucine                     7.0                   4.5                    8.8 

Isoleucine                  4.4                   3.4                    6.6 

Valine                      5.3                   5.4                     7.3 

Tryptophan                1.2                    1.5                     1.6 

Lysine                      5.7                   7.1                     6.4 

Phenylalanine              5.0                   2.6                    5.8 

Methionine                1.8                    1.1                     3.1 

Histidine                  2.2                    3.8                    2.4                    

Total                              37.6                        32.9                         47.1 

* 1 hbÊnÂ Xmsg {]mbapÅ Ip«nIÄ¡v Blmc¯neqsS e`nt¡ണ്ട Aant\m A¾w 

\½psS \m«nÂ IqSpXÂ Irjn sN¿p¶ Nn¸n¡q¬ C\§fnÂ XmcXtay\ 

Ipdhmbn«pÅ Ahiy Aant\m Aavfw  Methionine Afhv ap«bnÂ DÅXnsâ 60% 

¯nÂ Xmsg am{XamWv. CXv Hcp henb Ipdhmbn IW¡mt¡ണ്ടXnÃ. ImcWw 

s\ÃcnbnÂ Methionine [mcmfw AS§nbn«pണ്ടv. s\ÃcnbnÂ XmcXtay\  Ipdhmbn 

am{Xw ImWp¶ sseknÂ F¶ Aant\mAavfw  IqWpIfnÂ [mcmfambpണ്ടv F¶Xv 

{]tXyIw {i²bmIÀjn¡p¶p. AXn\p ]pdta IqWpIfnÂ amwkyw  kar²ambn 

AS§nbncn¡p¶XpsImണ്ടv Hcfhphsc Methionine-  sâ Ipdhv amwky¯nsâ 

kar²n ]cnlcn¡pw. sImgp¸v XmcXtay\ IpdhmWv \½psS `£ytbmKyamb 

IqWpIfnÂ ]s£ AS§nbncn¡p¶ sImgp¸nse apJyLSIw Polyunsaturated fatty 

acid - IfmWv. AhbnÂ Xs¶bpw Gähpw {][m\s¸« LSIw  Ahiy fatty acid 

Bb Linoleic acid BWv. Blmc¯nÂ IqWpIÄ DÄs¸Sp¯p¶Xphgn Hcp 

]cn[nhsc Linoleic Aavf¯nsâ BhiyIX \ndthäm³ km[n¡pw F¶v CXnÂ 

\n¶pw hyàamIpw. 

 [m\yI§fpsS kar²amb DdhnSamWv IqWpIÄ F¶v \mw t\cs¯ 

Iണ്ടphtÃm. At\Iw [m\yI§fpsS Hcp an{inXamWv IqWnse [m\yIw (A¶Pw). 

ChbnÂ Nneh ]co£W arK§fnÂ  Im³kÀ XSbphm³ iànbpÅXmWv F¶v 

ASp¯Imes¯ Nne KthjW§fnÂ \n¶v a\ÊnemIp¶p. CXnt\¡mÄ {][m\w 

IqWpIfnÂ 10%þ ¯nÂ A[nIw \mcpIÄ (Fibre)  AS§nbncn¡p¶p F¶XmWv. 

lrt{ZmK_m[ Hcp ]cn[nhsc XSbp¶Xn\pw ae_Ôw, A¸³Unsskänkv, 

sNdpIpSÂ Im³kÀ, aäv IpSÂ tcmK§Ä F¶nh XSbp¶Xn\pw \mcpIfpsS ]¦v 

kphnZnXamWtÃm. Hcp Blmc ]ZmÀ°sa¶ \nebnÂ IqWpIÄ¡pÅ {]m[m\yw 

CXv shfnhm¡p¶p. IqWpIÄ ]e [mXpehW§fpsSbpw  \Ã Hcp an{inXamWv. 

tkmUnbw, s]m«mkyw, t^mkv^dkv, ImÕyw, aáojyw F¶o [mXpehW§Ä 

BsIbpÅ [mXpehW§fpsS 75%þt¯mfw hcpw. Ipdª AfhnesW¦nepw 
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Ccp¼v, sN¼v, \mIw, skeo\nbw F¶nhbpw IqWpIfnÂ AS§nbn«pv. _n 

tImw¹Ivkv (B Complex) IpSpw_¯nse PohI§Ä FÃmw Xs¶ hyXykvXamb 

AfhnÂ AS§nb Hcp `£W]ZmÀ°amWv IqWpIÄ. 

 IqWpIfnÂ kar²ambn AS§nbn«pÅ asämcp ]ZmÀ°amWv Nucleic acids. 
Pemwiw ]qÀ®ambn Hgnhm¡nb Nn¸n¡qWpIfnÂ 4%hsc Chbpണ്ടv. A[nIamb 

AfhnÂ Nucleic acids Ign¨mÂ aq{Xmib¡ÃpIÄ Dണ്ടmhm\pÅ km[yXbpണ്ടv. 

F¶ncn¡nepw Hcp Znhkw 300 {Kmw hsc IqWv Blmc¯nÂ 

DÄs¸Sp¯p¶XpsImണ്ടv A]ISkm²yX HgnhmIp¶p. 

 tcmKmWp¡sf \nÀÆocyam¡m³ IgnhpÅ Bân_tbm«n¡pIÄ XpS§n 

tcmK{]Xntcm[ iàn {]Zm\w sN¿p¶ Huj[§Ä hsc IqWpIfnÂ \n¶v X¿mÀ 

sNbvXv hn]W\w sN¿p¶pണ്ടv. P¸m\nepw ssN\bnepw BWv IqWpIfnÂ \n¶pÅ 

Huj[§Ä Gähpw IqSpXÂ  hn]W\w sN¿p¶Xv. ]s£ B[p\nI NnInÕm 

k{¼Zmb¯nÂ kmÀÆ{XnIamb AwKoImcw Chbvs¡m¶pw Xs¶ e`yambn«nÃ F¶ 

hkvXpX ]cmaÀint¡nbncn¡p¶p. ]ebn\w IqWpIfnÂ \n¶v ]co£WmÀ°w 

thÀXncn¨ncn¡p¶ Huj[aqeyapÅ cmk]ZmÀ°§fpsS ]«nI NphsS tNÀ¡p¶p. 

]«nIþ 4 

IqWpIfnse Huj[aqey§Ä 

  cmkLSIw                        {]hÀ¯\w                       P\pÊv 

lnÀkyq«nImknUv                 _mIvSocnbm \miw               an¡hbnepw 

_nämantXmIvkn AInteäv       Bân_tbm«nIv                  HutUam³knsbÃm 

t{]m«o³ t]mfnkm¡ssdUv      sshdkv \miw                    seân\kv 

thmÄhmtSmIvkn³               lrZbt]inbpsS {]hÀ¯\w    thmÄshdnsbÃ 

FcnämU\n³                      sImfkvt{SmÄ Ipdbv¡p¶p     sImfo_nb 

ss{SsSÀ]n³                       càk½À±w Ipdbv¡p¶p       Kmt\msUÀa 

_oäm ¥q¡m³ RNA an{inXw   Im³kÀ {]Xntcm[w             ]e P\pÊpIÄ 

 

C\nbpw hfsctbsd KthjW§Ä sNbvXmÂ am{Xta kmÀÆ{XnIambn {]Nmcw 

e`n¡p¶ Huj[§Ä IqWpIfnÂ \n¶v thÀXncns¨Sp¡m³ km²yamIq. 

 taÂ ]dªXnÂ \n¶v FÃm `mcXobcpsSbpw BlmcssienbnÂ IqWpIÄ¡v 

Hcp Øm\apണ്ടv F¶ [mcW P\nt¨¡mw. \ntXy\sbt¶mWw Blmc¯nÂ IqWpIÄ 

DÄs¸Sp¯nbmÂ amwkyt]mjWw sa¨s¸Spsa¶ \nKa\w icnbmsW¦nepw CXn\v \mw 

\evtIണ്ട hne C¶s¯ kmlNcy¯nÂ aäv `£W ]ZmÀ°§Ä¡v 

apSt¡ണ്ടXnt\¡mÄ hfsc GsdbmsW¶XmWv hkvXpX. km[mcW IqWnÂ  90% 

shÅamWv F¶v HmÀ¡pI. 20 {Kmw amwkyw HcmÄ¡v IqWneqsS e`n¡Wsa¦nÂ 800 

{Kmwþ 1 Intem{Kmw Iq¬ `£nt¡ ണ്ടnhcpw. CXn\v apSt¡ണ്ട XpI apS¡nbmÂ 

CXntesd amwkyw aäv `£y]ZmÀ°§fnÂ \n¶pw e`yamhnÃ F¶v Dd¸phcp¯p¶ 

kmlNcy¯nÂ am{Xta \ymbhnebv¡v km[mcW¡mcpsS ap¼nÂ Iq¬ Hcp 

`£y]ZmÀ°ambn AwKoIcn¡s¸SpIbpÅq. AXphsc km[mcWc¡mcsâ 

t]mjImlmc¯nÂ IqWn\v F{X {]kànbpsണ്ട¦nepw icn, Iq¬ kq¸pw, Iq¬ 

ss{^bpw \£{X tlm«epIfnse Xo³taiIfnÂ am{Xw Øm\w Is¯p¶ Akpe` 

`£Wambn XpScm\mWv km[yX. 
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4.  IqWpIfnse Huj[KpW§Ä þ Npcp¡¯nÂ 

 Hmtcmbn\w IqWn\pw AXntâXmb Huj[aqey§fpsണ്ട¶v Is¯nbn«pണ്ടv. 

Ipdª Itemdnbpw, ÌmÀ¨nsâbpw jpKdnsâbpw A`mhhpw, AtXkbaw 

Zl\tbmKyamb amwky¯nsâ   (t{]m«o³) e`yXbpw sImണ്ടv IqWpIÄ 

{]taltcmKnIÄ¡v Hcp D¯a Huj[ Blmcambn AwKoIcn¡s¸«ncn¡p¶p. Ipdª 

Itemdnbpw, ]canXamb sImgp¸pw, sImfkvt{Smfns\ Ipdbv¡m\pÅ Ignhpw sImണ്ടv 

lrt{ZmKnIÄ¡v Huj[amIp¶p. £mcmwihpw, \mcnsâ e`yXbpw sImണ്ടv 

AknUnänbv¡pw, Kymkv{S_nfn\pw Iq¬ D¯a Huj[amIp¶p. IqSmsX Nnebn\w 

IqWpIfnÂ \n¶pXv]mZn¸n¡p¶ Huj[§Ä¡v {]tXyIXcw tcmK§sf sNdp¡phm³ 

IgnhpÅXmbn Iണ്ടp]nSn¡s¸«n«pv. sessâ\kv CtUmUkv F¶ C\w Pm¸\okv C\w 

IqWnÂ \n¶pw DXv]mZn¸n¡p¶ seän\m³ kÄt^äv F¶ Huj[w Syqadn\pw, 

Im³kdn\psaXnsc NnInÕn¡m\p]tbmKn¡p¶pണ്ടv. Cu IqWn\v cà¯nse 

sImfkvt{Smfns\ Ipdbv¡phm\pw, càk½À±s¯ Ipdbv¡phm\pw Ignbpsa¶v 

Is¯nbn«pണ്ടv. Kmt\msUÀa eqknUw, BÀantÃdnb, saÃnb, tImdntbmfkv, 

shÀknIfÀ, s{SsaÃ ^yqknt^makv, sessâ\kv CtUmUkv XpS§nb IqWpIfnÂ 

\n¶pw ]ehn[ tcmK§Ä¡psaXncmb hnhn[Xcw hninjvS§fmb Huj[§Ä 

ssN\m¡mÀ hnIkn¸ns¨Sp¯n«pണ്ടv. KpfnIIfpw, knd¸pIfpambn ssN\okv 

Huj[imeIfnÂ Ch e`yamWv. amcIhnjapÅ Aam\nä akv¡mcnb F¶ C\w 

IqWnÂ \n¶pXv]mZn¸n¡p¶ ''AKmckv'' F¶ tlmantbm acp¶v {]kn²amWv. CXpw 

ssN\bpsS kw`mh\bmWv. 

5.Iq¬ hnj_m[þ Andªncnt¡ Nne {][m\ Imcy§Ä 

 hÃt¸mgpsams¡ ]{Xam[ya§fnÂ ImWm\nSbmIp¶ hmÀ¯bmWv hnj¡q¬ 

Ign¨v Iptdt]À Bip]{XnbnÂ. ]t£ At\zjn¨mÂ hmÀ¯bpsS DdhnShpw IqWnsâ 

C\hpw Adnbn¡m\mcpanÃ. Iq¬ hnj_m[bv¡pÅ ImcWw IqWpIsf Ipdn¨pÅ 

AdnhnÃmbvabpw  NneÀ¡v IqWpItfmSpÅ AanX {]nbhpamWv. 

 {]IrXnZ¯amb cണ്ടmbnct¯mfw C\w IqWpIsf imkv{XtemIw 

Is¯nbn«pണ്ടv. ØeImet`Za\pkcn¨v Hmtcm Øe¯pw {]Xy£s¸Sp¶ Iq¬ 

C\§Ä hyXymks¸«pancn¡pw. {]IrXnZ¯amb Iq¬ C\§fnÂ \n¶mWv 

Irjn¡\ptbmPyambh  imkv{Xobambn sXcsªSp¡s¸«n«pÅXv. temI¯mIam\w 

t\m¡nbmÂ Ccp]¯t©mfw C\w IqWpIÄ am{Xta imkv{Xobamb Irjn 

sN¿s¸Sp¶pÅq. CXnÂ Xs¶ Ac Uk\nÂ Xmsg C\§Ä am{Xta 

hymhkmbnImSnØm\¯nÂ Irjn sN¿p¶pÅq. 

 {]IrXnZ¯amb IqWpIfpsS Iq«¯nÂ hfsc \maam{Xamb amcIamb 

hnj¡qWpIfmbpÅq. AhbnÂ Ipd¨n\§Ä elcnZmbI hn`mK¯nepapണ്ടv. Ch 

sNdnb tXmXnÂ hnjapÅh Xs¶bmWv. BZnhmkntaJeIfnÂ Cu C\§sf elcn 

hkvXphmbn D]tbmKn¡p¶hcpapണ്ടv. taÂ kqNn¸n¨ cണ്ടpXcw hnj¡qWpIfnÂ 

\n¶pw hyXykvXambn aq¶masXmcp hn`mKw IqsS {]IrXnbnÂ \n¶pw e`yamWv. Ah 

amcIaÃ, elcn ZmbIhpaÃ. ]s£ `£n¨mÂ hbdn\v AkpJapണ്ടm¡pw, Nnet¸mÄ 

XeNpäÂ, OÀ±n, hbdnf¡w F¶o e£W§fpw ht¶¡mw. AXpsImണ്ടv Cu 

hn`mKs¯ ''Kmkvt{Sm C³ässÌ\Â Cdnä³Uvkv ''  F¶v Adnbs¸Sp¶p. 

 ]ecpw tNmZn¡mdpÅ tNmZyamWv hnj¡qWpIsf F§s\ Xncn¨dnbmw. 

ImemIme§fnÂ ]d¼pIfnepw, ac¨phSpIfnepw aäpw apf¨ps]m§p¶ Iq¬ 

C\§fnÂ hnjapÅhbpapണ്ടmImw. F¶mÂ Chsb Xncn¨dnbpIsb¶Xv hfsc 

{]bmkapÅ ImcyamWv. ]s£, Iq¬ imkv{XPR³amÀ¡v  hnj¡qWpIsf 
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Xncn¨dnbm³ imkv{Xob amÀ¤§fpണ്ടv. hfsc \mfs¯ Iണ്ടp ]cnNbw sImണ്ടv 

NneXcw `£ytbmKyamb IqWpIsf km[mcW¡mÀ¡pw Xncn¨dnbm\mIpw. 

DZmlcW¯n\v ag¡me¯v \½psS \m«nse ]d¼pIfnÂ s]s«¶p {]Xy£s¸SmdpÅ 

D¸p¡q¬, Acn¡q¬ F¶o C\§Ä. Chsb ZoÀL\mfs¯ Iണ്ടp]cnNbwsImണ്ടv 

Xncn¨dnbm\mIpw. hfsc kzmZnjvTamb C\§fmWnh. F¶mÂ ChtbmSv hfsc 

kmayapÅ Nnebn\w IqWpIfpw CtX ImebfhnÂ  ]d¼pIfnÂ {]Xy£s¸Smdpണ്ടv. 

AXnkq£vaambn ]cntim[n¨v D¸p¡qWmsW¶v Dd¸phcp¯msX Ahsb ]dn¨v 

`£n¡p¶Xv  A]ISw £Wn¨phcp¯emIpw. hnj¡qWpIsf Hgnhm¡p¶Xn\v Nne 

\m«dnhpIÄ {]Nmc¯nepണ്ടv. DÅnbn«v thhn¡pI, aªÄtNÀ¯v ]mIw sN¿pI, 

thhn¨ IqWnÂ ÌoÂ  kv]q¬ ap¡nt\m¡pI C§s\sbms¡ NneÀ \m«n³]pd§fnÂ 

hnizkn¨phcp¶p. ]s£ Cu coXnIÄs¡m¶pw imkv{Xob ASn¯dbnsÃ¶p am{XaÃ 

]et¸mgpw ]nghpIÄ kw`hn¡mhp¶XpamWv. 

 taÂ]dª kmlNcy§fnemWp Iq¬IrjnbpsS {]m[m\yw AdntbXണ്ടv. 

hmkvXh¯nÂ {]IrXnZ¯amb hnj¡qWpIsf Hgnhm¡m³ thണ്ടns¯s¶bmWv 

imkv{Xobamb Iq¬IrjncoXnIÄ  BhnjvIcn¡s¸«n«pÅXv. Irjn sNbvsXSp¡p¶ 

IqWpIfnÂ hnj¡q¬ hcpsa¶ `bta thണ്ട. GsXmcn\w IqWnsâ 

hn¯psImണ്ടmtWm Irjn sN¿p¶Xv Bbn\¯nsâ ^ew am{Xta IrjnbneqsS 

Dണ്ടmhpIbpÅq. 

6.Huj[tam Blmctam 

 'kkyamwkw' F¶p hntijn¸n¡s¸Sp¶ IqWpIfpsS Øm\w amwk¯n\pw 

]¨¡dnIÄ¡pw at²ybmWv. F¶mÂ CXnsâ khntijX CXnÂ sImgpt¸m 

sImfkvt{Smtfm Xosc AS§nbn«nÃ F¶XmWv. AXpsImpXs¶ {]taltcmKnIÄ¡pw 

lrZbkw_Ôamb AkpJ§Ä DÅhÀ¡pw CjvSm\pkcWw Chsb Blmc¯nÂ 

DÄs¸Sp¯mw.  Huj[KpWapÅ  Blmcambn Chsb IW¡m¡mw. amwky¯nsâ 

Afhpw aäp [mXpehW§fpsS km¶n²yhpw hntijs¸« Aant\m A¾§fpw 

CXnsems¡ D]cn Hcp kzmZnjvS t`mP yhpw. 

7. hymhkmbnI {]m[m\yapÅ C\§Ä 

  

km[mcW \maw imkv{X\maw 

_«¬ ajvdqw AYhm bqtdm]y³  ajvdqw 

jnäms¡ AYhm Pm¸\okv ajvdqw 

Nn¸n¡q¬ (Oyster Mushroom) 

hbvt¡mÂ Iq¬ (Straw mushroom) 

CbÀ ajvdqw  (sNhnb³ Iq¬) 

]mÂIq¬ 

AKmcn¡kv ss_kvt]mdkv(Agaricus bisporus) 

sessâ\kv CtUmUkv (Lentinus edodus) 

¹qtdm«kv kv]ojnkv (Pleurotus sp.) 

thmÄthdnsbÃ thmÄthknb(Volveriella Volvacea) 

Bdn¡ptednb (Auricularia sp.) 

Imtemssk_n(Calocybe) 

 ChbnÂ AKmcn¡kv DÂ¸mZ\¯nepw, hn]W\¯nepw H¶mw Øm\¯v \nÂ¡p¶p. 

cണ്ടmas¯ C\amb 'jn«m¡n' P¸m\nse hne]nSn¨ {][m\s¸« C\amWv. taÂ¸dª 

FÃm C\w IqWpIÄ¡pw Hcp Xc¯nÂ Huj[KpWapÅXmbn sXfnbn¡s¸«n«pണ്ടv. 

sNdnbtXmXnÂ A§n§mbn IrjnsN¿p¶ aän\w IqWpIfpapണ്ടv. ]mÂ¡q¬ 

(Imtemssk_n),  {_u¬ Im]v ajvdqw (kvt{Sm^mdnb) XpS§nbh 

C¡q«¯nÂs¸Sp¶p. 

 Hmtcm `q{]IrXn¡pw ImemhØbv¡pw A\pkcn¨v IrjnsN¿mhp¶ C\w 

IqWpIsfbpw XcwXncn¨n«pണ്ടv. 'sS¼tdäv ' IqWpIsf¶dnbs¸Sp¶h 
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ssiXytaJeIfnepw 't{Sm¸n¡Â' IqWpIÄ DjvWtaJeIfnepw IrjnsN¿s¸Sp¶p. 

CXnÂ tIcf¯nÂ A\ptbmPyambXv Nn¸n¡q¬ (¹qtdm«kv), ]mÂ¡q¬ XpS§nbh 

t{Sm¸n¡Â C\§fmWv. hbvt¡mÂ Iq¬ (thmÄthdnsbÃ) F¶bn\hpw tIcf¯n\v 

A\ptbmPyw Xs¶. F¶mÂ thmÄthdnsbÃ C\§fpsS Irjn em`IcaÃm¯Xn\mÂ 

thണ്ടhn[w {]Ncn¨n«nÃ 

 AKmcn¡kv (_«¬ ajvdqw) sS¼tdäv C\amWv. AKmcn¡knsâ IrjncoXn 

Nn¸n¡qWns\ At]£n¨v hfsc k¦oÀ®hpw sNethdnbXpamWv. 

 taÂ]dª kmlNcy§fnÂ \½psS \m«nÂ hymhkmbnImSnØm\¯nÂ 

IrjnsN¿m³ {]Nmc¯nepÅXv Nn¸n¡q¬ C\§Ä am{XamWv. hfsc eLphmb 

IrjncoXnbmWv Nn¸n¡qWntâXv. Irjns¨ehpw IpdhmWv. hnhn[Xcw ssPh]mgv 

hkvXp¡Ä Irjnbv¡pÅ am[ya§fm¡msa¶Xpw CXnsâ khntijXbmWv. 

tIcf¯nsâ ImemhØbv¡v A\ptbmPyamb [mcmfw Nn¸n¡q¬ C\§Ä (tIcf 

ImÀjnI kÀÆIemime hnIkn¸ns¨Sp¯n«pÅXv DÄs¸sS) C¶p IÀjIÀ¡v e`yamWv. 

 tIcf¯nsâ ]e `mK§fnepw Nn¸n¡q¬ Irjn C¶v {]Ncn¨psImണ്ടncn¡p¶p. 

IrjncoXn hfsc eLphmsW¶Xn\p ]pdta hnhn[Xcw ssPh]mgvhkvXp¡sf 

Irjn¡pÅ am[ya§fm¡msa¶Xpw Cu C\¯nÂ khntijXIfmWv. 

 Iq¬Irjn {]Ncn¸n¡p¶XneqsS cണ്ടv {][m\ t\«§Ä \ap¡v ssIhcn¡mw. 

H¶maXmbn shdpsX Ifbp¶ ssPh ]mgvhkvXp¡Ä hne]nSn¨ Hcp amwkylmcam¡n 

amämsa¶XmWv. sXmgnenÃmbvabv¡v sNdnbtXmXnÂ ]cnlmcambn Iq¬ 

DÂ¸mZ\þhn]W\ taJesb hfÀ¯nsbSp¡msa¶XmWv cണ്ടmas¯ t\«w. 
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IqWpIÄ--IrjncoXnIÄ 

Smt. Sasikala 

Kunchuveedu, Ramapuram, Thannimoodu 

 t]mfn¯o³ IhdpIfnÂ Irjn sN¿p¶ coXnbmWv D¯aw km[mcWbmbn 

hbvt¡memWv Irjnbv¡p]tbmKn¡p¶ am[yaw. 

 kmam\yw I«nbpÅ (200 tKPv) t]mfn¯o³  IhÀ Irjnbv¡p D]tbmKn¡mw. 

Dt±iw 30 skânaoäÀ hymkhpw, 45-þ-50 skânaoäÀ \ofhpapÅ IhdpIfnÂ Dt±iw Ac 

skânaoäÀ hymk¯nepÅ ]t¯m ]{´tണ്ടm kpjnc§Ä A§n§mbn C«v 

Irjnbv¡pÅ IhÀ X¿mdm¡mw. 

 hbvt¡mÂ sNdpIjW§fmbn apdnt¨m (5--þ10 skânaoäÀ ), 30 skânaoäÀ 

hymkhpw 1--þ2 C©v  I«nbpapÅ NpcpfpIfm¡ntbm D]tbmKn¡mw. C§s\ X¿mdm¡nb 

hbvt¡mÂ 18 aWn¡qÀ shÅ¯nen«p IpXnÀ¡Ww. shÅw hmÀ¯p Ifªtijw 

BhnbnÂ ht¨m (30--þ45 an\n«v) , hoണ്ടpw shÅ¯nÂ ap¡nbn«v Xnf¸nt¨m (30þ45 an\n«v ) 

FSp¡Ww. Xnf¸ns¨Sp¯ hbvt¡mÂ shÅw hmÀ¯p IgnªmÂ hn¯nSm³ ]mIambn. 

 hbvt¡men\p ]pdta ]ehn[ Ifs¨SnIÄ, Ipfhmg, hmgt¸mf, acs¸mSn, 

Xos¸«n¡¼\n AhinjvSw , dºÀ¯Sn AhinjvSw, Icn¼n³ Nn XpS§nbhbpw 

am[yaambn D]tbmKn¡mw. 

hn¯nSp¶ coXn 

 ]mIs¸Sp¯nb hbvt¡mÂ t\cs¯ X¿mdm¡nb IhdpIfnÂ Hmtcm A«nbmbn 

\nd¨v hn¯nSpI. Hmtcm hbvt¡mÂ A«n hbv¡pt¼mgpw AIhi¯v AcnIneqsS 

am{Xw hn¯v (kvt]m¬) C«mÂ aXnbmIpw. C¯cw A©v A«nIÄ \nd¨mÂ Hcp s_Uv 

X¿mdmIpw. (Dt±iw  ~Hcp Intem{Kmw hbvt¡mÂ ) C§s\ \nd¨  IhdpIfpsS 

apIÄ`mKw `{Zambn tNÀ¯v sI«pI. F¶n«v IhdpIÄ AÂ¸w  hmbpk©mcapÅ  

Ccp«papdnbv¡I¯v hbv¡Ww. 12--þ15 Znhksa¯pt¼mÄ Ihdn\I¯v hbvt¡mÂ 

A«nIfnÂ Iq¬ X´p¡Ä \Ãh®w hym]n¡pw. XpSÀ¶v s_UpIfnÂ (XS§Ä) 

IqWpIÄ apf¨phcm³ klmbn¡pwhn[w \Ã CuÀ¸hpw hmbpk©mchpw XWp¸pw 

Bhiy¯n\p  shfn¨hpw  In«¯¡hn[w {]tXyIw X¿mdm¡nb  Øe¯p  

sI«n¯q¡pItbm, X«pIfnÂ  hbv¡pItbm sN¿pI. 

\\bv¡Â 

 IhÀ apdn¨p amänb s_UpIfnÂ  Bhiym\pkണ്ടcWw  shÅw \\¨p 

sImSp¡Ww . ctണ്ടm aqt¶m Znhk¯n\Iw IqWpIÄ apf¨phcpw. hopw 

Bhiym\pkcWapÅ \\bv¡Â  XpScpI. apf¨ IqWpIÄ aq¶mw Znhkw 

]dns¨Sp¡m³ ]mIamIpw. 

hnfshSp¸v 

 ]mIsa¯nb IqWpIÄ s_Un\p tISphcm¯hn[w kmh[m\w ]dns¨Sp¡Ww. 

]dns¨Sp¯ DS³ Xs¶ sNdnb t]mfn t{]m¸nen³ IhdpIfnÂ \nd¨v (200 {Kmw hoXw) 

koÂ sN¿Ww.  koÂ sNbvX Iq¬ ]mbv¡äpIÄ ioXoIcWnIfnÂ  kq£n¨mÂ  8- þ10  

Znhkw tISpIqSmsXbncn¡pw. 

 Hcnbv¡Â hnfshSp¯ s_UpIÄ ctണ്ടm, aqt¶m Znhkw \\bv¡msX h¨n«v 

hoണ്ടpw \\bv¡Â XpScpI. ASp¯ Btdm Gtgm Znhk¯n\Iw cണ്ടmas¯ hnfhpw 

e`yamIpw. CXpt]mse s_UpIÄ ]cnNcn¨mÂ apIfnÂ ]dª AtX ImebfhnÂ  

Xs¶ aq¶masXmcp hnfhpw e`#n¡pw. hnfshSp¯p Ignª s_UpIÄ It¼mÌp 

Ipgnbnen«v \sÃmcp hfam¡n amäpIbpw sN¿mw. shÀaoIt¼mÌpm¡m³ D¯aamWv. 
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]mÂ¡q¬ Irjn 

 'Imtemssk_n' F¶ P\pÊnÂs¸« Cu IqWns\ aebmf`mjbnÂ ']mÂ¡q¬'  

F¶v hnfnbv¡mw. ImcWw CXnsâ XqshÅ \ndw Xs¶bmWv. Cw¥ojnÂ CXns\ ' 

anÂ¡n ajvdqw' F¶pw lnµn `mjbnÂ '[qXv O{Xm' F¶pw Andbs¸Sp¶p. 

 tIcf¯new GXv ImemhØbv¡pw A\ptbmPyamb CXv 25 apXÂ 35 Un{Kn 

A´co£ DujvamhpÅ Øe§fnÂ kar²nbmbn hfcpw. \Ã I«nbpÅ amwkfamb 

Xണ്ടpw, Xണ്ടnsâ Aä¯v hnkvXmctadnb amwkfamb Hcp IpSbpamWv CXnsâ 

BIrXn. A[nIw aq¯pt]mIm¯  IqWpIÄ ]mIw sNbvXmÂ hfsc kzmZnjvSamWnXv. 

Nn¸n¡qWns\ At]£n¨v CXv sjÂ^nÂ Gsd¡mew kq£n¡mw. hnfshSp¯ Iq¬ 

aqt¶m \mtem  Znhkw hsc bmsXmcphn[ tISpw hcmsX km[mcW A´co£¯nÂ 

kq£n¡msa¶ kuIcyhpw Cubn\¯n\pണ്ടv. 17.69 iXam\w amwkyw, 4.10 iXam\w 

sImgp¸v, 64.26 iXam\w A¶Pw, 3.4 iXam\w \mcv (DW¡nbXnÂ) F¶nhbpw aäv 

IqWpIsft¸mse hnäman\pIfpw [mXp¡fpw kar²ambpw ]mÂ¡qWnÂ 

AS§nbncn¡p¶p. CXnseÃmap]cnbmbn Kymkv{S_nfpw, ae_Ôhpw AIäm\pXIp¶ 

hninjvSamb Huj[KpWhpw ]mÂ¡qWn\psണ്ട¶v sXfnbn¡s¸«n«pണ്ടv. 

 Nn¸n¡q¬ IrjnbnÂ GÀs¸«ncn¡p¶hÀ¡v aäv sNehpIÄ IqSmsX (kvt]m¬ 

AYhm hn¯nsâ  hnesbmgnsI)  Nn¸n¡q¬ hnfshSp¯pIgnªmÂ AtX 

am[ya¯nÂ Xs¶ ]mÂ¡q¬ Irjn sN¿m\mIpw. 

 Nn¸n¡q¬ cണ്ടp hnfshSp¯pIgnª hbvt¡mÂ am[yaw sNdpIjW§fm¡n 

apdn¨n«v \¶mbn  DW¡Ww . DW§nb am[ya¯nÂ Bhiy¯n\p am{Xw shÅw Xfn¨v 

(Fgp]Xv iXam\w CuÀ¸apണ്ടmIWw) Hcp aWn¡qÀ t\cw BhnbnÂ hbv¡Ww. 

XWp¸ns¨Sp¯ am[yaw sImണ്ടv Nn¸n¡q¬ s_UpIÄ  X¿mdm¡p¶ AtXcoXn  

Ahew_n¨v t]mfn¯o³ IhdpIfnÂ ]mÂ¡q¬ s_UpIÄ X¿mdm¡mw. 

Nn¸n¡qWpIsft¸mse hbvt¡mÂ am[ya¯nepw Irjn sN¿mw. 

 Hcp s_Un\v Hcp Intem{Kmw am[yaw (CuÀ¸apÅ AhØ) D]tbmKn¡mw. 

C¯cw cണ്ടp s_UpIÄ X¿mdm¡m³ Hcp ]m¡äv hn¯v aXnbmIpw. X¿mdm¡nb 

s_UpIÄ Ccp]tXmþ Ccp]¯t©m Znhkw hsc ImbnI hfÀ¨bv¡mbn Ccp«pÅ 

apdnbnÂ hbv¡Ww. ImbnIhfÀ¨ ]qÀ¯nbmb s_UpIfpsS apIÄ `mKs¯ 

t]mfn¯o³ IhÀ`mKw hr¯mIrXnbnÂ Adp¯pamänb tijw 'sIbvknwKv ' \S¯Ww. 

sIbvknwKv F¶mÂ ]gInb NmWIw DW¡ns¸mSn¨Xv aWepambn kaw tNÀ¯pm¡nb 

an{inXw  ap¸Xv iXam\t¯mfw  CuÀ¸w sImSp¯tijw Hcp aWn¡qÀ BhnbnÂ 

thhns¨Sp¯v XWp¸n¨v s_UpIfpsS IhÀ Adp¯pamänb `mK¯v ap¡mÂ C©v 

I\¯nÂ s]mXnbpI F¶XmWv. sIbvknwKv \S¯nb s_UpIÄ X«pIfnÂ 

\nc¯nsht¨m sI«n¯q¡ntbm ]cnNcn¡mw. sIbvknwKv sNbvX a®nÂ Bhiy¯n\v 

CuÀ¸w \ne\nÀ¯m³ am{Xw shÅw sNdpXmbn Xfn¨psImSp¡Ww. GgpZnhkw sImണ്ടv 

sIbvknwKn\p apIfnÂ [mcmfw sNdpIqWpIÄ apf¨phcpw. apfIÄ At©m, Btdm 

Znhks¯ hfÀ¨sImണ്ടv hnfshSp¡m³ ]mI¯nemIpw. apfIÄ {]Xy£s¸Sp¶ kabw 

apXÂ s_UpIsf ]cnNcnt¡Xv \Ã shfn¨hpw, hmbpk©mchpapÅ 

Øe¯mbncn¡Ww. 

 ]mIsa¯nb IqWpIÄ Hmtcm¶n\pw 100-þ150 {Kmw hsc Xq¡apmIpw. 

BZyhnfshSp¯mÂ \\ XpScWw. GItZiw F«v Znhkw CShn«v ctണ്ടm aqt¶m 

{]mhiyw IqsS  hnfhv e`yamIpw.  C§s\ Hcp s_UnÂ \n¶pw icmicn 600-þ800 {Kmw 

Iq¬ e`n¡pw. ]mÂ¡qWn\v tIcf¯nÂ hn]W\cwK¯v \sÃmcp `mhn 

Dണ്ടmIpsa¶Xv XÀ¡aä ImcyamWv. ImcWw CXv Gsd\mÄ tISphcmsX 
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kq£n¡msa¶Xv Xs¶ {][m\w. IqSmsX cpNnbnepw KpW¯nepw aäv IqWpIsf¡mÄ 

H«pw ]n¶neÃ. ]mÂ¡q¬ Irjn, Nn¸n¡q¬ IrjnbnteÀs¸«ncn¡p¶ Iq¬ IÀjIÀ¡v 

hensbmcp BizmktaIpsa¶XnÂ kwibanÃ. 

tcmK§Ä 

 _m[n¡p¶ tcmK§Ä A\h[nbpsണ്ട¦nepw ss{St¡msUÀa s]\nknenbw 

XpS§nb ]¨¡panfnsâ D]{Zhw hfsc {]m[m\yaÀln¡p¶p. am[ya¯nÂ IqSntbm, 

IoS§Ä hgntbm ssIImcyw sN¿p¶ sXmgnemfnIÄ hgntbm tISp_m[n¨ Iq¬hn¯v 

(kvt]m¬) hgntbm Bbncn¡pw Cu IpanÄ _m[ Dണ്ടmIp¶Xv. hn¯n«v, kvt]m¬ 

d®n\mbn hbv¡p¶ s_UpIfnÂ At©m Btdm Znhkw apXÂ ]¨¡panÄ 

]SÀ¶p]nSn¡p¶Xv ImWmw . Hcn¡Â {]Xy£s¸«mÂ AXv hfsc thKw 

]SÀ¶phym]n¨v bYmÀ° Iq¬ X´p¡fpsS hfÀ¨ \ntÈjw XSÊs¸Sp¯pIbpw, 

s_Uv AgpIn XpS§pIbpw  sN¿pw. 

 Hcp IrjnbnS¯v Hcn¡Â CXnsâ D]{Zhw Iണ്ടpXpS§nbmÂ \nb{´W amÀ¤w  

DSs\Xs¶ kzoIcnt¡ണ്ടXmWv. am[yaw IpXnÀ¡m\p]tbmKn¡p¶ shÅ¯nÂ Xmsg 

]dbp¶ acp¶pIÄ \nÀt±in¨ncn¡p¶ tXmXnÂ \ÃXpt]mse IeÀ¯n 16 -þ18 aWn¡qÀ 

am[yaw ap¡n Ct«¡Ww. 

 ImÀs_³Umknw -- - þ 6 {Kmw   

 100 enäÀ shÅw 

 t^mÀamen³   - -þ 50 an.en 

  taÂ¸dª coXnbnÂ IpXnÀs¯Sp¯ am[yaw hoണ്ടpw Xnf¸n¡phmt\m 

BhnbnÂ shbv¡phmt\m ]mSpÅXÃ. IpXnÀs¯Sp¯ am[ya¯nse CuÀ¸w hn¯nSm³  

]mI¯nemIp¶Xphsc A\ptbmPy Øe¯v sht¨¡Wsa¶p am{Xw. C§s\ 

]mIs¸Sp¯nb am[yaw D]tbmKn¨v X¿mdm¡p¶ s_UpIfnÂ ss{St¡msUÀabpsS  

D]{Zhw Xosc Dണ്ടmIp¶XÃ. 
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യപോഷകങ്ങളുറട അപരയോപത തമൂലമുണ്ടോകുന്ന അസുഖ്ങ്ങൾ 

Dr. Santhakumari 

RCH, Officer, Dist. Medical Office, 

Ernakulam  

 സമീകൃതമല്ലത്ത ആഹോരം (യപോഷകങ്ങൾ ഇല്ലതിരിക്കുകയ ോ, 
കൂടുതലോ ിരിക്കുകയ ോ റതറ്റോ  അനുപോതത്തിലോ ിരിക്കുകയ ോ റെയു്യന്നത് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ 
റപടും) കഴിക്കുന്നതുമൂലം ഉണ്ടോകുന്ന അവ്സഥകറള യപോഷകങ്ങളുറട അപരയോപതത 
മൂലമുണ്ടോക്കുന്ന അസുഖ്ങ്ങൾ (Malnutrition) അഥവ്ോ അപയപോഷണ്ം എന്്ന വ്ിവ്ക്ഷിക്കോം.  
 ഐകയരോഷര  സഭ് ുറട ഭ്ക്ഷയ, കോർ ഷിക സംഘടന ുറട കണ്ക്ക ്പ്രകോരം യലോകത്്ത 
80 യകോടി ിലധികം ജനങ്ങള്  അപകടകരമോ  യതോതില്  യപോഷകോഹോരക്കുെവ്് 
അനുഭ്വ്ിക്കുന്നു.  15 റസക്കണ്ടില്  ഒരു കുട്ടി വ്ീതം ഇന്തയ ില്  വ് െിളക്കം യപോലുള്ള 
ഒഴിവ്ോക്കോവു്ന്ന യരോഗങ്ങള്   മൂലം മരണ്മട ുന്നു. യപോഷകോഹോര കുെവ്് മൂലം കുട്ടികളുറട 
യരോഗ പ്രതിയരോധ യശ്ഷി കുെ ുന്നത് റകോണ്ടോണ് ് ഇത്തരം അസുഖ്ങ്ങള്  വ്ർ ദ്ധിക്കുന്നത് 
എന്്ന ആയരോഗയ വ്ിദഗ്ദ്ധർ െൂണ്ടിക്കോണ്ിക്കുന്നു.  യപോഷകോഹോര കുെവു്ം പട്ടിണ്ി ും കോരണ്ം 
കുട്ടികളുറട യരോഗ പ്രതിയരോധ യശ്ഷി കുെ ുക ും അവ്ർ ക്ക്  വ് െിളക്കം, മയലെി  
എന്നിങ്ങറന ുള്ള യരോഗങ്ങള ്  പിടിക്കുക ും റെയു്യന്നു.  ഥോർ ഥത്തില്  കുട്ടികളുറട മരണ് 
കോരണ്ം ഈ യരോഗങ്ങളല്, മെിചു്ച ഈ യരോഗങ്ങൾ പിടികൂടോൻ കോരണ്മോവു്ന്ന 
യപോഷകോഹോര കുെവ്ോണ്്. എല്ല വ്ിഭ്ോഗം ജനങ്ങളുയട ും ആയരോഗയം പരിഗണ്ിക്കുയമ്പോൾ 
യകരളം മറു്റ സംസഥോനങ്ങൾ ക്കു മോാണക ോറണ്ങ്കിലും കുട്ടികളില്  യപോഷകോഹോരക്കുെവ്് 
നിലനിലു ന്നു. യപോഷകഹോരക്കുെവു്ള്ള കുട്ടികൾ റമലിഞു്ഞം യശ്ോഷിചു്ചമോണ് ്കോണ്ണ്ടെടുന്നത്. 
അവ്രുറട തലച്െലെിൻ റ െ വ്ികസനവു്ം അപൂർ ണ്മോ ിരികകുറമന്്ന പനനങ്ങൾ 
െൂണ്ടിക്കോണ്ിക്കുന്നു. ലളിതമോ  കോരയങ്ങൾ യപോലും പനിക്കോന്  കഴി ോത്ത 
അവ്സഥത ിയലക്ക് ഇത് കുട്ടികറള എത്തിക്കുന്നു. 

   ഏത് യപോഷകമോണ്് കൂടുതയലോ കുെയവ്ോ ആ ത് എന്നതിറന ആശ്ര ിച്്ച പലതരം 
അസുഖ്ങ്ങൾ ഉണ്ടോവ്ോം. യലോകറത്ത മിക്ക സഥലങ്ങളിലും ഇത് യപോഷകക്കുെവ്ോ ോണ്് 
കോണ്ണ്ടെടുന്നത്. ആവ്ശ്യത്തിന് ഊർജ്ജയമോ മോംസയയമോ അടങ്ങി ിട്ടില്ലത്ത ഭ്ക്ഷണ്ത്തിൽ 
നിന്നോണ്് ഇതുണ്ടോവു്ന്നത്.  
 വ്യവ്സോ വ്ൽകൃതമോ  സമ്പന്ന രോജയങ്ങളിലും ഇത് കോണ്ണ്ടെടുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ 
ഊർജ്ജവു്ം റകോഴുപു്പം ശുദ്ധീകരിച്ച കോർയബോരഹയേറു്റകളുമടങു്ങന്ന ഭ്ക്ഷണ്ം 
കഴിക്കുന്നതിലൂറട ോണ്് സമ്പന്നരോജയങ്ങളിൽ മോൽനയൂട്രീഷനുണ്ടോകുന്നത്. വ്ികസവര 
രോജയങ്ങളിലും ഇച്െലൾ റപോണ്ണ ത്തടി ഒരു ആയരോഗയപ്രശ്ന മോ ി കോണ്ണ്ടെടു്ട തുടങ്ങി ിടു്ടണ്ട് 
 യലോകോയരോഗയസംഘടന ുറട കണ്ക്കനുസരിച്്ച യപോഷകോഹോരപ്രശ്ന ങ്ങളോണ്് 
യലോകോയരോഗയറത്ത ബോധിക്കുന്ന ഏറ്റവു്ം വ്ലി  പ്രശ്ന ം.  
 ഭ്ക്ഷണ്ത്തിറല യപോഷകം വ്ർദ്ധിപ്പിക്കു ോണ്് മനുഷയറര സഹോ ിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവു്ം 
ഫലപ്രദമോ  മോർഗഗ റമന്നോണ്് റപോതുവ്ിൽ കരുതണ്ടെടുന്നത്.  
 ഭ്ക്ഷണ്സോധനങ്ങളിൽ വ്ിറ്റോമിനുകളും മറു്റം കലർത്തിറക്കോടുക്കുന്നതും ഫലപ്രദമോ  
മോർഗഗ ങ്ങളിൽ റപടുന്നു.  
 യലോകോയരോഗയസംഘടന,  ൂണ്ിറസഫ്,ഐകയരോഷര സഭ് ുറട യലോകഭ്ക്ഷയ 
പദ്ധതി എന്നിവ് െികിത്സ എന്ന നില ിൽ ഭ്ക്ഷണ്ം നൽകുന്നത് 
യപ്രോത്സോഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.  പട്ടിണ്ി പരിഹരിക്കോനുള്ള മോർഗഗ റമന്ന നില ിൽ ആൾക്കോർക്ക ്

http://ml.wikipedia.org/wiki/UNICEF
http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=UN_World_Food_Programme&action=edit&redlink=1
http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=UN_World_Food_Programme&action=edit&redlink=1
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ഭ്ക്ഷണ്ം വ്ോങ്ങോനുള്ള പണ്ം നൽകി ോൽ അത് നോട്ടിറല കർഷകറര ും സഹോ ിക്കുറമന്നും 
വ്ിയദശ്ത്തുനിന്്ന ഭ്ക്ഷണ്ം ഇെക്കുമതി റെയു്യന്നത് നോട്ടിറല സോമ്പത്തികവ്യവ്സഥറ  തകിടം 
മെിക്കുകയ  ഉളൂ്ള എന്നും െൂണ്ടിക്കോണ്ിക്കണ്ടെട്ടിടു്ടണ്ട്.  
  ഭ്ക്ഷയസുരക്ഷ ക  ്ദീർഘകോല പദ്ധതി ോ ി റമച്ചണ്ടെട്ട ഭ്ക്ഷയവ്സുക്കൾ കൃഷി റെയ്യോൻ 
യപ്രരിപ്പിക്കുക ും വ്ിളവ്് കുെ ുന്ന ഘടകങ്ങറള നീക്കം റെയു്യക ും 
റെയ്യോവു്ന്നതോണ്്.  കർഷകർക്ക ് സഹോ ം നൽകുക ും സമീപകോല പദ്ധതികളിൽ 
റപടുന്നു.  
 യലോകബോങ്്ക കൃഷിക്കോർക്ക് സബസ ിഡികൾ നൽകുന്നതിറനതിരോണ്്. റഫർട്ടിരലസർ 
ഉപയ ോഗവു്ം പരിസഥിതിറ  ബോധിക്കുന്നതിലൂറട മനുഷയരുറട ആയരോഗയറത്ത ബോധിക്കും.  
   സര ീകൾ, കുട്ടികൾ, വൃദ്ധർ എന്നിവ്രോണ്് യപോഷകോഹോരപ്രശ്ന ങ്ങൾ ബോധിക്കോൻ 
ഏറ്റവു്ം സോദ്ധയത ുള്ള വ്ിഭ്ോഗങ്ങൾ. മുല ൂട്ടൽ, ഗർഭ്ം എന്നിവ് കോരണ്ം സര ീകൾക്ക് കൂടുതൽ 
യപോഷകങ്ങളുറട ആവ്ശ്യമുണ്ട്. ഗർഭ്സഥ ശ്ിശുക്കൾ യപോലും യപോഷകോഹോരക്കുെവ്ിന്റെ 
ഭ്ീഷണ്ി ിലോണ്്.  
 മുല ൂട്ടൽ കുട്ടികളിറല യപോഷകോഹോരപ്രശ്ന ങ്ങളും ഇതുമൂലമുള്ള മരണ്ങ്ങളും 
കുെ ുന്നുണ്ട്. അമമോറര യബോധവ്ൽക്കരിക്കുന്നതിലൂറട ഈ പ്രശ്ന ങ്ങൾക്ക് 
വ്ലിറ ോരളവു്വ്റര പരിഹോരം കോണ്ോൻ സോധിക്കും. വ്ിശ്പ്പിലും ഊർജ്ജത്തിന്റെ 
അളവ്ിലും മറു്റം വ്രുന്ന മോറ്റങ്ങൾ മൂലം വൃദ്ധർക്കും യപോഷകോഹോരപ്രശ്ന ങ്ങൾ 
ഭ്ീഷണ്ി ു ർത്തുന്നുണ്ട്.  
  

http://ml.wikipedia.org/wiki/World_Bank
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 മനുഷയൻറെ  പ്രോഥമിക ആവ്ശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നോണ്് ഭ്ക്ഷണ്ം . ശ്രീരത്തിൻറെ 
ആവ്ശ്യങ്ങൾ നിെയവ്റു്റവ്ോനും ആയരോഗയം സംരക്ഷിക്കോനും നോം  കഴിക്കുന്ന എല്ല ഖ്ര രവ് 
പദോർഥങ്ങറള ും റപോതുറവ് ഭ്ക്ഷണ്റമന്്ന  പെ ോം .ഒരു  രോഷര ത്തിൻറെ സുസഥിരത ും 
അഭ്ിവൃദ്ധി ും അവ്ിടറത്ത ജനങ്ങളുറട ആയരോഗയ സഥിതിറ  ോണ് ് പ്രധോനമോ ും 
ആശ്ര ിച്ചിരിക്കുന്നത് . യപോഷണ്ത്തിനും  ആയരോഗയത്തിനും ഒയര അർഥം നൽകുന്നത് 
ശ്രി ല് . പയക്ഷ ശ്രി ോ   യപോഷണ്മില്ലറത പൂർണ്ണ  ആയരോഗയം യനടോൻ സോധിക്കുക ില് 
.  
 ശ്രീരത്തിറല എല്ല അവ് വ്ങ്ങൾക്കും ആവ്ശ്യമുള്ള ഘടകങ്ങൾ  
ഭ്ക്ഷണ്ത്തിൽകൂടി ലഭ്യമോക്കുക ും  അവ്റ  രൂപോന്തരണ്ടെടുത്തി വ്ളർച്ച ും ആയരോഗയ 
സംരക്ഷണ്വു്ം നടത്തുക ും റെയു്യന്ന പ്രക്രി  അണ്ടല്ങ്കിൽ കല ോണ്് യപോഷണ്ം. ഭ്ക്ഷണ് 
സോധനങ്ങളുറടഘടന എന്തോറണ്ന്നും അവ്  എങ്ങറനറ ല്ലും ഭ്ക്ഷണ് ക്രമത്തിൽ 
ഉൾണ്ടെടുത്തണ്റമന്നും ഈ കല ിൽ കൂടി നോം മനസിലോക്കുന്നു . ശ്രീരത്തിൻറെ  
നിലനിൽപ്പിനും  വ്ളർച്ചക്കും യത ് മോനത്തിനും സംരക്ഷണ്ത്തിനും  ആവ്ശ്യമോ  
യപോഷകങ്ങൾ യവ്ണ്ട  അളവ്ിലും അനുപോതത്തിലും അടങ്ങി ിരിക്കുന്ന ഒരു ഭ്ക്ഷണ് 
ക്രമറത്ത ോണ്് സമീകൃതോഹോരം  എന്നു  പെ ുന്നത് . ഭ്ക്ഷണ്ത്തിൽ  അന്നജം , മോംസയo 
റകോഴുപ്പ് , ജീവ്കങ്ങൾ , ധോതുലവ്ണ്ങ്ങൾ ,ജലം  എന്നീ  6   ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങി ിരിക്കുന്നു  
. ഈ ഘടകങ്ങറള  യപോഷകങ്ങൾ  എന്നു  പെ ുന്നു . ശ്രീര  യപോക്ഷണ്ത്തിനു  
ഭ്ക്ഷണ്ത്തിൽ  അടങ്ങി ിടു്ടള്ള പല   ഘടകങ്ങളും ഒറ്റക്കും  കൂട്ടോ ും യെർന്്ന 
പ്രവ്ർത്തിയക്കണ്ടത്  ആവ്ശ്യമോണ്് . അതുയപോറലതറന്ന യപോഷക ഇതര  ഘടകങ്ങളോ   
നോരുകൾ (antioxidants) മുതലോ   pyhtochemicals  അടങ്ങി   ഭ്ക്ഷണ്വു്ം , 
ഭ്ക്ഷണ്ക്രമത്തിൽ  ഉൾണ്ടെടുത്തോൻ  ശ്രദ്ധിക്കുക . സസയഹോരങ്ങളിൽ ഇത്  ധോരളമോ ി  
അടങ്ങി ിരിക്കുന്നു. 
ഭ്ക്ഷണ്ത്തിൻറെ ധർമങ്ങൾ 

 യജോലി  റെയു്യവ്ോൻ ആവ്ശ്യമോ   ഊർജ്ജം  നൽകുക  
 ശ്രീരത്തിൻറെ  വ്ളർച്ചറ   സഹോ ിക്കുക , യത ് മോനം പരിഹരിക്കുക   
 ശ്രീരത്തിന് യരോഗപ്രതിയരോധശ്ക്തി നൽകുക 

ഭ്ക്ഷണ്  പദോർഥത്തിൽ തോരതയമനയ  കൂടുതൽ  അടങ്ങി ിടു്ടള്ള  യപോഷകമൂലയത്തിറന 
അടിസഥോനമോക്കി ഭ്ക്ഷണ്ത്തിറന 3 വ്ിഭ്ോഗങ്ങളോ ി തരം തിരിക്കോം . ഇവ്റ  അടിസഥോന 
മൂന്്ന ഭ്ക്ഷയ ഗണ്ങ്ങൾ  എന്്ന  പെ ുന്നു . 

ഭ്ക്ഷയ ഗണ്ങ്ങൾ യപോഷകങ്ങൾ ഭ്ക്ഷയ ഉെവ്ിടം 
ഉർജ്ജദോ ക ഭ്ക്ഷണ്ം അന്നജം, റകോഴുപ്പ് ധോധയങ്ങൾ ,കിഴങു്ങകൾ , പഞ്ചസോര 

ശ്ർക്കര , എണ്ണ  , റവ്ണ്ണ  , റനയ്യ് 
ശ്രീര നിർമോണ്  
ഭ്ക്ഷണ്ം 

മോംസയo മുട്ട , മത്സയo, മോംസം , പോൽ , 
പോലുലപ ന്നങ്ങൾ , അണ്ടിപ്പരിപു്പകൾ 
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ശ്രീര സംരക്ഷണ് 
ഭ്ക്ഷണ്ം 

ജീവ്കങ്ങൾ, 
ധോതുലവ്ണ്ങ്ങൾ 

പഴങ്ങൾ , പച്ചക്കെികൾ 
,ഇലക്കെികൾ 

 സമീകൃതോഹോരം  സംവ്ിധോനം  റെയു്യയമ്പോൾ നോം യപ്രാണകം െില  കോരൃങ്ങൾ  
അെിഞ്ഞിരിക്കണ്ം . കുടുംബോംഗങ്ങളുറട യപോഷകോവ്ശൃകത അംഗങ്ങളുറട  പ്രോ ം , 
ലിംഗയഭ്ദം , റെയു്യന്ന  യജോലി ുറട  സവഭ്ോവ്ം , മറ്റ ് ശ്രീര ശ്ോസര  സംബന്ധമോ  അവ്സഥ  
മുതലോ വ് . 
 വ്ളർച്ച ുറട  ഘടകങ്ങളോ   രശ്ശ്വ്ം , കൗമോരം , ഗർഭ്ോവ്സഥ , മുല ൂട്ടൽ  എന്നീ 
അവ്സരങ്ങളിൽ ഗുണ്ത്തിലും  അളവ്ിലും റമച്ചമോ   ആഹോരക്രമം വ്ളറര  ആവ്ശ്യമോണ്്. 
 ശ്രീരത്തിനോവ്ശ്യമോ   ഒയന്നോ ഒന്നിലധികയമോ  യപോഷകങ്ങൾ 
രദനംദിനോഹോരത്തിൽ കുെഞ്ഞോൽ ന്യടനോഹോര ലക്ഷണ്ങ്ങൾ ക്രയമണ് പ്രകടമോകും . 
ഏകയദശ്ം 40 -45  വ്റര  യപോഷകഘടകങ്ങൾ  നമുക്ക് ഭ്ക്ഷണ്ത്തിൽ നിന്്ന  ആവ്ശ്യമുണ്ട് 
. ഒരു ശ്രോശ്രി  യകരളീ  ഭ്ക്ഷണ്ത്തിൽ നിന്്ന ഇറതല്ലും കിടു്ടം . പറക്ഷ ഈ 
ശ്രോശ്രി ോണ്് ഇന്നറത്ത പ്രശ്് നം കീശ് ും ആശ് ും പുയരോഗമിച്ചച്െലൾ പോശ്ചോതയ 
സംസ് കോരം  ജീവ്ിതത്തിൻറെ ഭ്ോഗമോ ിമോെി . അത്  ആഹോര  രീതികളിലും െിന്തോഗതി ിലും  
മോറ്റം ഉണ്ടോക്കി. ഇതിൻറെ ഫലമോ ി യപോഷകോഹോരക്കുെവ്് മൂലം യരോഗങ്ങളും 
ഉണ്ടോകോനിട ോ ി . 
 സോധോരണ്  സര ീകളിൽ  കോണുന്ന  അസുഖ്ങ്ങളോണ് ് വ്ിളർച്ച (Anaemia ) 
Osteoporosis , Iodine Deficiency Disorder (IDD) മുതലോ വ് . അതുയപോറല  തറന്ന  
റപോണ്ണ ത്തടി ും ആയരോഗയകരമല് . 
 യപോഷകോഹോരത്തിൻറെ  കോരയത്തിൽ ഏറ്റവു്ം  കൂടുതൽ  പരിഗണ്ന  
അർഹിക്കുന്നവ്രോണ്് ഗർഭ്ിണ്ികളും മുല ൂടു്ടന്ന  അമമോരും  ഗർഭ്ോവ്സഥ ശ്ിശുവ്ിന് സവന്തം 
രക്തത്തിലൂറട ും നവ്ജോത ശ്ിശുവ്ിന് മുലപ്പോലിലൂറട ും ആവ്ശ്യ യപോഷകങ്ങൾ 
എത്തിചു്ചറകോടുക്കുക എന്ന കർത്തവ്യമോണ്് അമമോർക്ക്  നിെയവ്റ്റോനുള്ളത് . ഈ കർത്തവ്യ  
നിർവ്ഹണ്ത്തിന്  അവ്റര സഹോ ിക്കുന്നത്  പ്രധോനമോ ും അവ്ർ  കഴിക്കുന്ന ആഹോരവു്ം 
അതിറല യപോഷകസത്തുക്കളുമോണ്് അത്  റകോണ്ട ്  അമമോരുറട ആഹോരത്തിറല 
അസന്തുലിതോവ്സഥ ഒയര സമ ം രണ്ട ്ജീവ്ിതങ്ങറള അപകടണ്ടെടുത്തുന്നു. 
 ആയരോഗയമുള്ള അമ ക ്  മോത്രയമ  ആയരോഗയമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം റകോടുക്കുവ്ോൻ 
സോധിക്കുക ുളു്ള . ആയരോഗയമുള്ള കുഞു്ഞങ്ങളോണ്്  രോഷര ത്തിൻറെ  സമ്പത്്തു  ആയരോഗയമുള്ള 
തലമുെറ  വ്ോർറത്തടുക്കോൻ എല്ല അമമോരും പ്ര ത്നിക്കുക. 
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]gw, ]¨¡dn ]cnc£W¯nsâ ASnØm\ തതവങ്ങൾ 

Dr. Anitha Mohan 

State Co-ordinator, Food Safety Commissionerate 

BtcmKȳ n\v AXý mt]£nXamb hnäman\pIfpsSbpw, an\depI fpsSbpw \mcpIÄ t]mepÅ 

aäv LSI§fpsSbpw anI¨ DdhnSamWv ]g§fpw ]¨¡dnIfpw. \nch[n C\w ]g§fpw 

]¨¡dnIfpw \½psS cmPy¯v DÂ¸mZn¸n¡p¶pണ്ടv, AhbpsS DÂ]mZ\w Hmtcm hÀjhpw 

Bhiy¯nÂ A[nIamImdpapണ്ടv്. s]s«¶v tISmIp¶ km[\§fmbXp sImണ്ട ് , kokWnÂ 

Ah hfsc hneIpd¨v e`n¡pw. Cu kokWnÂ ]g§fpw ]¨¡dnIfpw tISmImsX 

kq£n¨psh¡m³ ]änbmÂ, P\§fpsS `£Ww k¼pjvSam¡m³ Ah FÃ kokWnepw 

D]tbmKn¡m³ ]äpw. Nne ]cnc£W coXnIÄ hfsc efnXamWv. Ah ho«nÂ Xs¶ 

\S¸m¡mhp¶XmWv. A¨mdpIfpw NSv\nIfpsams¡ C´y³ `£W {Ia n̄sâ 

m̀KambXpsImണ്ടv് ]g§fpsSbpw ]¨¡dnIfpsSbpw ]cnc£Ww hfsc¡meambn C´y³ 

kwkvImc¯nsâ `mKamWv. 

]g§fpsSbpw ]¨¡dnIfpsSbpw tISn\v ImcWamIp¶ Nne LSI§Ä 

]g§fpw ]¨¡dnIfpw tISmIp¶Xv kzm`mhnIamWv. apJyambpw 

Xmsg¸dbp¶ ImcW§Ä sImണ്ടmWv AXv kw`hn¡p¶Xv :- 

1) ]g§fnepw ]¨¡dnIfnepapÅ F³sskapIfpsS {]hÀ¯\w 

2) kq£va ssPhLSI§fpsS hfÀ¨ 

FÃm PohLSI§fnepw SnjyqIfnepw DÅ k¦oÀWamb cmkLSI§fmWv 

F³sskapIÄ. AXymhiy saämt_mfnIv {]{InbIsf Ah \nb{´n¡p¶p. 

A[nI NqSpsImണ്ട്v Ahsb \nÀPoham¡m³ Ignbpw. 

kq£va ssPhLSI§Ä \Kv\t\{X§ÄsImണ്ട ്  ImWm³ ]änÃ. 

FÃmhn[ Npäp]mSpIfnepw k¶nlnXamb Ahsb ssat{ImkvtIm ņeqsStb 

ImWm³ Ignbq. _mIvSocnb, boÌv, tamÄUvkv F¶nhbmWv ]g§fpsSbpw 

]¨¡dnIfpsSbpw tISn\v ImcWamIp¶ kp{][m\ kq£va 

ssPhLSI§Ä. 

_mIvSocnb aqew tISphcp¶Xv ]pfn¸p aW¯n\pw PoÀWX¡pw 

ImcWamIpw. Xnf¡p¶ shÅ¯nÂ NqSnÂ _mIvSocnb \in¡p¶p. F¶mÂ 

Nnebn\w _mIvSocnbIÄ 150 Un{Kn DujvamhnÂ am{XamWv \in¡pI. AXn\v 

{]jÀ Ip¡nwKv BhiyamWv. {^nUvPnÂ kq£n¡p¶Xv _mIvSocnbbpsS 

hfÀ¨ kmhImiam¡pIbpw Uo]v {^oknwKv AXv ]qÀ®ambn XSbpIbpw 

sN¿psa¦nepw Ah Øncamb D]m[nIfÃ. km[mcW Dujvamhnte¡v 

XncnsIsb¯pt¼mÄ Ah hfcm³ XpS§pw. 

boÌv BknUnIv kmlNcy¯nepw tISph¶ `£W km[\§fnepw 

hfcp¶p. ChbnÂ an¡hbpw NqSnÂ \in¡pw. d{^nPtdj³, Uo]v {^oknwKv 

t]mepÅ Xmgv¶ DujvamhnÂ Ah \nÀPohamIpIbpw sN¿pw. tamÄUvkv 30 

an\n«pt\cw 60 Un{Kn NqSpmbmÂ \in¡p¶hbmWv. Xmgv¶ DujvamhnÂ 

Chbpw \nÀPohamIpw. DÂ¸¶§fnte¡v hoണ്ടpw IS¡mXncn¡m³ Ah 
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\in¸nt¡ണ്ടXv BhiyamWv. AWpapIvXam¡nb Isണ്ടbv\dpIfpw, 

A\ptbmP yamb ]mt¡PnwKpw D]tbmKn¡p¶Xv BhiyamWv. 

]g§fpw ]¨¡dnIfpw ]cnc£n¡p¶Xn\v kzoIcn¡mhp¶ Nne 

coXnIfmWv Xmsgs¡mSp¡p¶Xv :- 

1. Uosslt{Uj³ 

kq£va ssPh LSI§fpsS hfÀ¨¡pw, F³sskapIfpsS 

{]hÀ¯\¯n\pw CuÀ¸w hfsc BhiyamWv. AXpsImണ്ട്v, ]g§fnsebpw 

]¨¡dnIfntebpw CuÀ¸¯nsâ tXmXv Xmgv¯nbmÂ Cu DÂ]¶§fpsS 

]pXpa \ne\nÂ¡p¶ Imebfhv \o«m³ Ignbpw. GsXmcp LSI¯nÂ 

\n¶pw CuÀ¸w \o¡w sN¿p¶Xns\bmWv Uosslt{Sj³ F¶v ]dbp¶Xv. 

]g§fpw ]¨¡dnIfpw shbne¯v DW¡nsbSp¡p¶ coXn C´y³ 

`h\§fnÂ ]ണ്ടpapXÂt¡bpÅ Hcp k{¼ZmbamWv. Uosslt{UäpIfpw, 

{^okv {UbdpIfpw D]tbmKn¨p sImണ്ടpÅ B[p\nI Uosslt{Uj³ 

coXnIÄ Dujvamhpw CuÀ¸hpw \nb{´n¨v DÂ¸¶¯nsâ ]pXpabpw 

kzm`mhnI cpNnbpw \ne\nÀ¯p¶p. 

2.  Xm] kwkvIcWw 

hmbp IS¡msX ap{Zsh¡p¶Xn\pap¼mbn km[\§Ä sÌdnssekv sN¿m³ 

A\ptbmP yamb Hcp ]m{X¯nÂ DNnXamb DujvamhnÂ NqSm¡p¶Xn\mWv 

Xm] kwkvIcWw F¶p ]dbp¶Xv. ISp¯ NqSv F³sskapIsfsbÃmw 

\nÀPoham¡pIbpw, apgph³ kq£vassPh LSI§sf \iņ n¡pIbpw 

sN¿p¶p. Ch hmbphneqsS AWp_m[ tbÂ¡m¯ hn[w `{Zambn AS¨p 

kq£nt¡ണ്ടXmWv. ]m{X¯nÂ tNmÀ¨bpണ്ടmIp¶Xv, D]tbmK¯n\v 

sImÅm¯ hn[¯nÂ DÂ¸¶w No¯bm¡pw. 

3.  D¸v D]tbmKn¨pÅ ]cnc£Ww 

D¸v 15% Ihnbp¶ AfhnÂ D]tbmKn¨mÂ AXv ^e{]Zamb Hcp 

]cnc£WLSIamIp¶p. AXv kq£vassPhLSI§fnÂ \n¶v shÅw 

\o¡w sNbvXv DÂ¸¶s¯ AXnÂ \n¶v apIvXam¡p¶p. A¨mdnepw 

NSv\nbnepsams¡ D¸v ]cnc£WLSIambn D]tbmKn¡p¶p. A¨mdn\v 

v̂tfhÀ \ÂIn ZoÀLImew tISpIqSmsXbenbn¡m³ D ņ«pÅ ]cnc£Ww 

klmbn¡p¶p. 

4.  ]©kmc sImണ്ടpÅ ]cnc£Ww 

DÂ]¶¯nÂ ]©kmc 68% e[nIapsണ്ട¦nÂ AsXmcp ]cnc£W 

LSIambn hÀ¯n¡p¶p. ]g¯nse Pew ]©kmc hens¨Sp¡p¶p. AXnsâ 

^eambn kq£vassPhLSI§Ä hfcnÃ. 68% ]©kmcbpÅ jpKÀ 

knd¸n\v, kq£vassPhLSI§fpsS hfÀ¨¡mbn hfsc Ipd¨v am{Xsa 

CuÀ¸w Dണ്ടmIq. A§s\ AXv ^e{]Zamb ]cnc£W LSIamIp¶p. 

5.  hn\mKncnsImണ്ടv ]cnc£Ww 
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hn\mKncn A¨mdnepw tkmknepw ]cnc£W ]ZmÀ°ambn hÀ¯n¡p¶p. 

aÃ ^ew Dd¸m¡m³ A´na DÂ¸¶¯nse hn\mKncnbpsS/AkänIv BknUnsâ 

tIm¬k³t{Sj³ 2% Â Ipdbm³ ]mSnÃ. 

6.  Uo]v {^oknwKv 

{^oknwKv t]mbnân\v XmsgbpÅ Dujvamhv kq£vassPh LSI§fpsS 

hfÀ¨ apcSn¸n¡pw, F³sskapIsf \nÀPoham¡m\pw AXn\v Ignbpw. ]g§fpw 

]¨¡dnIfpw Ah sImണ്ടpÅ DÂ¸¶§fpw Cu coXnbnÂ ]cnc£n¡m³ 

Ignbpw. Dujvamhv GItZiw 15 Un{Knbmbncn¡pt¼mÄ kq£va 

ssPhLSI§fpsS hfÀ¨bpw, F³sskapIfpsS {]hÀ¯\ ]cnanXambncn¡pw. 

CXnepw IqSnb DujvamhnÂ AhbpsS {]hÀ¯\w hÀ[n¡pIbpw `£Ww 

tISmIm³ XpS§pIbpw sN¿pw. 

7.  cmk]cnc£Ww 

temI¯nsâ ]e`mK¯pw A\phZn¨ncn¡p¶ cണ്ടv km[mcW cmk 

]cnc£W LSI§fmWv (i) s_³tkmbnOv BknUpw (s_³tkm shbnäv 

AS¡w) (ii) kÄ^À UtbmIvsskUpw (kÄss^äv AS¡w) Ch C´ybnepw 

A\phZn¨n«pണ്ടv. (1995-se {^q«v t{]mUIvSv D¯chv {]Imcw). 
tkmUnbw s_³tkmshbväv s_³tkmshbväv BknUnsâ D¸mWv. {^q«v 

Pqknsâbpw kvIzmjnsâbpw ]cnc£W¯nÂ AXv D]tbmKn¡p¶p. 

s_³tkmbnIv BknUv ^e{]Zamb LSIamWv. shÅ¯nÂ ebn¡p¶ CXnsâ 

tkmUnbw D¸mWv D]tbmKn¡mdpÅXv. ]n F¨v 3.5 - 4.0 DÅ PqkpIfnÂ 0.06 - 

0.01% tkmUnbw s_³tkmthmbväv aXnbmIpsa¶v sXfnªn«pണ്ടv. Ipdª 

BknUnIv PqkpIfnÂ IpdªXv 0.3% BhiyamWv. 
kÄ^À UtbmIvsskUv: kÄ^À UtbmIvsskUnsâ DdhnSambn s]m«mknbw 

saäm-_n-kÄt^äv D]tbmKn¡p¶p. Cu hcണ്ട sIan¡Â D]tbmKn¡m³ 

Kymknt\¡mÄ Ffp¸amWv. Pqkns\m¸tam, kvIzmjns\m¸tam tNÀ¡pt¼mÄ 

s]m«mknbw dmUn¡Â BknUns\m¸w {]XnIcn¡pIbpw X¯peyamb 

s]m«mknbw kmÄ«pw kÄ^À UtbmIvsskUpw cq]s¸Sp¯pIbpw sN¿p¶p. 

C´y³ {^qSvkv t{]mUIvSvkv HmÀUÀ {]Imcw kzIzmjpIfnÂ A\phZn¨ncn¡p¶ 

kÄ^À UtbmIvsskUnsâ ]camh[n Afhv 350 ]n]nFw BWv. Hcp Intem 

kvIzmjnÂ GItZiw 0.8{Kmw s]m«mknbw aäm- _n-kÄt^än\v XpeyamWv AXv. 
\oeap´ncn, X®na¯³ apXemb ISp¯ \ndapÅ ]g§fnÂ 

D]tbmKn¡pt¼mÄ \ndw »o¨v sN¿m\pÅ {]hWX AXv Im«p¶p. AXp 

sImണ്ടv AhbnÂ s_³tkmbnIv BknUv D]tbmKn¡p¶XmWv A`nImayw. 

{Iakv, kvIzmjpIÄ, knd¸v, tImÀUnbÂkv, _mÀen hm«À apXemb 

k¼pjvShpw cpNnIchpamb _ohtdPkpIfmWv. Nne _ohtdPkpIÄ Dണ്ട-

m¡p¶ coXn Cu _p¡nÂ sImSp¯n«pണ്ടv. 
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DEMONSTRATION OF JAMS, JELLIES 
Mr. Pradeep Lal 

Demonstration Officer, Food & Nutrition Board 

Thiruvananthapuram 

രപനോപ്പിൾ സക ോഷ ്  
ജയൂസ ് -   1 ലിറ്റർ   
പഞ്ചസോര -1.7 കി 
റവ്ള്ളം -1.3 ലിറ്റർ   
സിട്രിക് ആസിഡ് - 20 ഗ്ോം (4 tea spoon) 
റലമൺ റ ല്യലോ കളർ -  അല്പ്പം 

രപനോപ്പിൾഎസൻസ് -1 tea spoon   
റപോട്ടസയംറമറ്റോരബസൾരഫറ്്റ - ½ tea spoon   
 രപനോപ്പിൾജയൂസ ്അളന്നുമോറ്റിവ് ുക(െൂടോയക്കണ്ട) പഞ്ചസോര,റവ്ള്ളം,സിട്രിക് 
ആസിഡ ്എന്നിവ്  ഒരു പോത്രത്തിറലടുത്്ത സിെപ്പ്  തയ്യോെോക്കുക.  തിളച്ചതിനു യശ്ഷം ഒരു 
യവ്ോ ിൽ തുണ്ി ിലൂറട അരിക്കുക  തണുത്തതിനു യശ്ഷം ജയൂസ്  യെർത്്ത കളർ, എസൻസ്, 
റപോട്ടസയംറമറ്റോരബസൾരഫറ്്റ എ ന്നിവ് യെർത്്ത  കുപ്പി ിൽ നിെ ുക. 

യഗ്പ്പ ്സക ോഷ ്

യഗ്പ്പ ് ജയൂസ ്-1  ലിറ്റർ  
പഞ്ചസോര - 2 കി 
റവ്ള്ളം -   1  ലിറ്റർ 

സിട്രിക്  ആസിഡ് -- 4 tea spoon   
യസോഡി ം  റബൻയസോയ റ്്റ  - 1  1/ 4  tea spoon   
 കെുത്ത ഇനം  ജയൂസ്  മുന്തിരി റതരറഞടുത്്ത  കഴുകി  അടർത്തി  നല് വ്ണ്ണ ം  ഉടചു്ച  
ജയൂസ ് ആക്കുക.  റവ്ള്ളം യെർക്കോറത  ജൂസിൽ തറന്ന  നല്തു യപോറല  തിളപ്പിച്ച  യശ്ഷം  
അരിപ്പ ിൽ  അരിണ്ടെടുക്കുക.  ജയൂസ ്  അളന്നു യനോക്കുക.  പഞ്ചസോരപോനി  തയ്യോെോക്കുക  
തണുത്തതിനു യശ്ഷം  ജയൂസ ്  സിെപ്പ്  എന്നിവ്  തമിൽ  കലർത്തി  യെർത്്ത  കുപ്പികളിൽ  
നിെ ുക . 

.ജോം 
പഴ കുഴമ്പ്  -1  കി 
പഞ്ചസോര - 1  കി 
സിട്രിക്  ആസിഡ് - 1  tea spoon   
എസൻസ്  - 1 / 2  tea spoon   
കളർ ആ വ് ശ്യ മോ റണ് ങ്കി ൽ  അലപ ം 

 പഴ കുഴമു്പം  പഞ്ചസോര ും യെർത്്ത  കട്ടി ുള്ള  പോത്രത്തിൽ  അടുപ്പിൽ  വ്ച്്ച   
ഇളക്കുക . തിളച്്ച   കുെുകി വ്രുയമ്പോൾ സിട്രിക്  ആസിഡ്  യെർത്തിളക്കുക  ഒരു പരന്ന 
മരത്തവ്ി ിൽ  യകോരി  വ്ിഴത്്തുയമ്പോൾ ഷീറു്റ രൂപത്തിൽ  ഒഴുകുറമങ്കിൽ  പോകമോ ി . 
അവ്സോനം  കളർ എസൻസ്,അലപ ം യസോഡി ം റബൻയസോയ റ്്റ  എന്നിവ്    യെർത്തിളക്കി 
െുയടോടുകൂടി  കുപ്പികളിൽ  നിെ ുക .തണുത്തതിനു യശ്ഷം മോത്രം കുപ്പി അടക്കുക . 

 
 

യപരക്ക  റജലല്ി 
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   അധികം പഴുക്കോത്ത യപര ക   റെെി  കഷണ ങ്ങളോക്കി  അരിഞ്ഞത്  നികറക്ക  
റവ്ള്ളറമോഴിച്്ച  30-, 45  മിനിറു്റ  തിളപ്പിക്കുക (ഉടച്ച് റകോടുക്കുവ്ോൻ പോടില് ) അതിനു യശ്ഷം  
റതളിനീര്  അരിണ്ടെടുക്കുക . ഇതിറന  റപകട ിൻ  ലോ നി എന്നു വ്ിളിക്കും 

ലോ നി- 1 ലിറ്റർ    
പഞ്ചസോര- 900 ഗ്ോം 
സിട്രിക്  ആസിഡ് - 1  tea spoon   
 പഞ്ചസോര ും  ലോ നി ും  യെർത്്ത    അടുപ്പിൽ  വ്ച്്ച അലി ിക്കുക  അത്  
തുണ്ി ിലൂറട  അരിണ്ടെടുത്ത യശ്ഷം റജല്ി തയ്യോെോക്കുവ്നോ  ്  വ്ീണു്ടം  അടുപ്പിൽ വ്ച്്ച   
തിളപ്പിക്കുക  തവ്ി റകോണ്ട്  ഇളക്കോൻ പോടില്  തിളച്ചതിനു യശ്ഷം സിട്രിക്  ആസിഡ് 
യെർക്കുക  ഒരു പരന്ന  മരത്തവ്ി റജല്ി ിൽ മുക്കിറ ടുത്തു  യനോക്കുയമ്പോൾ  ഷീറു്റ 
രൂപത്തിൽ തവ്ി ിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു റവ്ങ്കിൽ  റജല്ി പോകമോ ി  അടുപ്പിൽ നിന്നും 
തോറഴ ിെക്കി പത നീക്കം റെ ത  യശ്ഷം റജല്ി യമോൾഡുകളിയലോ  കുപ്പികളിയലോ നിെക്കുക 
നല്തുയപോറല തണുത്തു കഴി ുയമ്പോൾ റജല്ി റസറ്റോകും. 

പഴച്ചീസ ്

പഴക്കുഴമ്പ്  -1 കി 
പഞ്ചസോര -1 കി 
റവ്ണ്ണ  / റനയ്യ്  -150, - 200 ഗ്ോം 
കിസ് മിസ ്  -100 ഗ്ോം 
സിട്രിക്  ആസിഡ്  -1 / 2   spoon   
ഉപ്പ്  -1 tea  spoon 

ഏലോക്കോറപോടി - 2 spoon 

  പഴ കുഴമു്പം  പഞ്ചസോര ും  യെർത്്ത അടുപ്പിൽ  കട്ടി ുള്ള  പോത്രത്തിൽ  ഇളക്കുക . 
ജോം പോക റമത്തി ോൽ ഉപ്പ്  ,സിട്രിക് ആസിഡ ് എന്നിവ് യെർക്കുക. വ്ീണു്ടം കട്ടി ോ ി 
തുടങു്ങയമ്പോൾ റവ്ണ്ണ  അലപ ോലപ മോ ി  യെർത്തു റകോണ്ടിരിക്കുക  പോത്രത്തിൽ നിന്നും  ഇളകി 
വ്രുന്ന പോകറമത്തി ോൽ റവ്ണ്ണ  പുരട്ടി  പ്യലറ്റിൽ നിരത്തുക  തണുത്തതിനു  യശ്ഷം 
മുെിച്്ച കഷണ ങ്ങളോക്കോം. 

മലക്കെി അച്ചോർ 

മലക്കെികൾ അരിഞ്ഞത് -1 കി, നണ്ടല്ണ്ണ    - 500 ഗ്ോം,  സവ്ോള  -250 ഗ്ോം, പുളി - 200 ഗ്ോം 
ഇഞ്ചി  -50 ഗ്ോം, പച്ചമുളക്  - 50 ഗ്ോം, മുളകുറപോടി - 100 ഗ്ോം 
ഗരം മസോല റപോടി -10   
കടുകു റപോടി / പരിപ്പ് - 100 ഗ്ോം 
ഉലുവ് റപോടി - 30 ഗ്ോം 
മഞ്ഞൾ റപോടി  -30 ഗ്ോം 
കെി യവ്പ്പില / മല്ി ില 

റവ്ളുത്തുള്ളി - 50 ഗ്ോം 
 മലക്കെികൾ ആവ്ി ിൽ വ്ോട്ടിറ ടുക്കുക, എണ്ണ  െുടോക്കി  
ഇഞ്ചി,സവ്ോള,റവ്ളുത്തുള്ളി,പച്ചമുളക് എന്നിവ്  വ് റു്റക  വ്ോട്ടി  മലക്കെികൾ  
യെർത്തിളക്കുക . പുളി ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ പിഴിഞ്്ഞ യെർക്കുക . ബോക്കി എല്ല 
യെരുവ്കളും യെർത്തിളക്കുക . 

Nutrition and Food Habits 
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 By teaching children healthy eating habits, and modeling these behaviors in yourself, you 

can help your children maintain a healthy weight and normal growth. Also, the eating habits 

children pick up when they are young will help them maintain a healthy lifestyle when they are 

adults. Child’s health care provider can evaluate your child's weight and growth and let you 

know if your child needs to lose or gain weight or if any dietary changes need to be made. 

 Some of the most important aspects of healthy eating are portion control and cutting 

down on how much fat child eats. Simple ways to reduce fat intake in your child's diet and 

promote a healthy weight include serving: 

 Low-fat or non-fat dairy products 

 Poultry without skin 

 Lean cuts of meats 

 Whole grain breads and cereals 

 Healthy snacks such as fruit and veggies 

 Also, reduce the amount of sugar sweetened drinks and salt in your child's diet. 

It is important that you do not place your overweight child(ren) on a restrictive diet. Children 

should never be placed on a restrictive diet to lose weight unless a doctor supervises one for 

medical reasons. 

Other approaches parents can take to develop healthy eatinghabits in their children include: 

 Guide your family's choices rather than dictate foods. Make a wide variety of healthful 

foods available in the house. This practice will help your children learn how to make healthy 

food choices. Leave the unhealthy choices like chips, soda, and juice at the grocery store. Serve 

water with meals. 

 Encourage your children to eat slowly. A child can detect hunger and fullness better when 

they eat slowly. Before offering a second helping or serving, ask your child to wait at least 15 

minutes to see if they are truly still hungry. This will give the brain time to register fullness. 

Also, that second helping should be much smaller than the first. 

 Eat meals together as a family as often as possible. Try to make mealtimes pleasant with 

conversation and sharing, not a time for scolding or arguing. If mealtimes are unpleasant, 

children may try to eat faster to leave the table as soon as possible. They then may learn to 

associate eating with stress. 

 Involve your children in food shopping and preparing meals. These activities will give you 

hints about your children's food preferences, an opportunity to teach your children 

about nutrition, and provide your kids with a feeling of accomplishment. In addition, children 

may be more willing to eat or try foods that they help prepare. 

 Plan for snacks. Continuous snacking may lead to overeating, but snacks that are planned at 

specific times during the day can be part of a nutritious diet, without spoiling a child's appetite 

at meal times. You should make snacks as nutritious as possible, without depriving your 

children of occasional chips or cookies, especially at parties or other social events. 

 Discourage eating meals or snacks while watching TV. Try to eat only in designated areas of 

your home, such as the dining room or kitchen. Eating in front of the TV may make it difficult 

to pay attention to feelings of fullness, and may lead to overeating. 

 Encourage your children to drink more water. Over consumption of sweetened drinks and 

sodas has been linked to increased rates of obesity. 

http://www.webmd.com/diet
http://www.webmd.com/diet/tc/healthy-weight-what-is-a-healthy-weight
http://www.webmd.com/health-insurance/default.htm
http://www.webmd.com/health-insurance/default.htm
http://www.webmd.com/vitamins-and-supplements/nutrition-vitamins-11/quick-tip-my-plate
http://www.webmd.com/diet/control-portion-size
http://www.webmd.com/diet/healthy-weight-what-is-a-healthy-weight
http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/picture-of-the-skin
http://www.webmd.com/diet/obesity/best-worst-snacks
http://www.webmd.com/diet/am-i-obese
http://www.webmd.com/diet/ss/slideshow-serving-sizes
http://www.webmd.com/diet/top-10-ways-to-deal-with-hunger
http://www.webmd.com/brain/picture-of-the-brain
http://www.webmd.com/diet/rm-quiz-nutrition-iq
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 Try not to use food to punish or reward your children. Withholding food as a punishment 

may lead children to worry that they will not get enough food. For example, sending children to 

bed without any dinner may cause them to worry that they will go hungry. As a result, children 

may try to eat whenever they get a chance. Similarly, when foods, such as sweets, are used as a 

reward, children may assume that these foods are better or more valuable than other foods. 

For example, telling children that they will get dessert if they eat all of their vegetables sends 

the wrong message about vegetables. 

 Make sure your children's meals outside the home are balanced. Find out more about their 

school lunch program, or pack their lunch to include a variety of foods. Also, select healthier 

items when dining at restaurants. 

 Pay attention to portion size and ingredients. Read food labels and limit foods with trans fat. 

Also, make sure you serve the appropriate portion as indicated on the label. 

 Replace unhealthy habits with new, healthy ones. 

 For example, in reflectingupon your eating habits, you may realize that you eat too fast when 

you eat alone. So, make a commitment to share a lunch each week with a colleague, or have a 

neighbour over for dinner one night a week. Other strategies might include putting your fork 

down between bites or minimizing other distractions (i.e. watching the news during dinner) that 

might keep you from paying attention to how quickly-0and how much — you're eating. 

 Here are more ideas to help you replace unhealthy habits: 

 Eat more slowly. If you eat too quickly, you may "clean your plate" instead of paying attention 

to whether your hunger is satisfied. 

 Eat only when you're truly hungry instead of when you are tired, anxious, or feeling an emotion 

besides hunger. If you find yourself eating when you are experiencing an emotion besides 

hunger, such as boredom or anxiety, try to find a non-eating activity to do instead. You may 

find a quick walk or phone call with a friend helps you feel better. 

 Plan meals ahead of time to ensure that you eat a healthy well-balanced meal. 

Fine-tune your diet – even if you already eat well 

Almost all pregnant women need to get more protein, more of certain vitamins and minerals such 

as folic acid and iron, and more calories (for energy). If your diet is poor to begin with, making 

the transition to eating nutritious meals is one of the best things you can do for your baby's 

health. 

 How to make 3 perfect pregnancy meals 

Learn how to make three yummy and nutritious meals just right for a pregnant woman and 

developing baby. 

 But eating better doesn't mean eating more – or rather, not much more. If you start off at 

a healthy weight, you need no extra calories during the first trimester, about 300 extra calories a 

day in the second trimester, and about 450 extra calories a day in the third trimester. If 

you're overweight or underweight, you'll need more or less than this, depending on your weight. 

 It's easier than you think to get those extra calories: Find out the best ways to eat for two. 

Skip sushi, alcohol, and soft cheeses, to name a few 

Steer clear of raw seafood (such as oysters or uncooked sushi), unpasteurized milk and cheese 

made from unpasteurized milk soft cheeses, such as Brie or Camembert, and Mexican cheeses 

like questBlanco and panel), pâté, and raw and undercooked meat and poultry. All are possible 

sources of bacteria that can harm an unborn child. 

 Learn more about how to avoid listeriosis, a food-borne illness that's particularly 

dangerous during pregnancy. 

Nearly all fish contain traces of methyl mercury, a metal believed to be harmful in high doses to 

the growing brains of fit uses and young children. The FDA recommends limiting your 

consumption of fish to about 12 ounces a week, the equivalent of about two servings. 

http://fit.webmd.com/kids/food/rmq/rm-quiz-hunger-what-is-it
http://www.webmd.com/food-recipes/understanding-trans-fats
http://www.babycenter.com/0_protein-in-your-pregnancy-diet_1690.bc
http://www.babycenter.com/0_folic-acid-why-you-need-it-before-and-during-pregnancy_476.bc
http://www.babycenter.com/0_iron-in-your-pregnancy-diet_1468.bc
http://www.babycenter.com/2_how-to-make-3-perfect-pregnancy-meals_10343215.bc
http://www.babycenter.com/2_how-to-make-3-perfect-pregnancy-meals_10343215.bc
http://www.babycenter.com/2_how-to-make-3-perfect-pregnancy-meals_10343215.bc
http://www.babycenter.com/2_how-to-make-3-perfect-pregnancy-meals_10343215.bc
http://www.babycenter.com/0_pregnant-and-underweight-how-to-get-the-nutrients-you-need_1313894.bc
http://www.babycenter.com/eating-for-two
http://www.babycenter.com/404_is-it-safe-to-eat-fish-raw-or-seared-during-pregnancy_2284.bc
http://www.babycenter.com/404_is-it-safe-to-eat-soft-cheese-during-pregnancy_3175.bc
http://www.babycenter.com/404_is-it-safe-to-eat-soft-cheese-during-pregnancy_3175.bc
http://www.babycenter.com/0_listeriosis-during-pregnancy_9528.bc
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 Read more about eating fish during pregnancy and find answers to all your food safety 

questions. 

You'll need to give up that cocktail after work, too. Drinking alcohol during pregnancy can cause 

physical defects, learning disabilities, and emotional problems in children, so many experts 

recommend that you give up alcohol for your entire pregnancy. 

 For non-alcoholic alternatives, see our list of the best virgin drinks. 

Consider cutting back or skipping caffeinated beverages. That may be a snap if you're suddenly 

revolted by the stuff during your first trimester. If you're still craving it, cut back very gradually 

to avoid side effects such as headaches. 

Inside pregnancy: Weeks 15 to 20 
A 3D animated look at a baby in the second trimester of pregnancy. 

 Some studies suggest that women who consume 200 or more milligrams (mg) of caffeine 

per day (about one 12-ounce cup) are twice as likely to miscarry as women who consume no 

caffeine. Large amounts of caffeine have also been linked to slightly lower birth weight and even 

stillbirth. 

In addition to coffee, caffeine is found in teas, colas, other soft drinks, cocoa, and chocolate. 

Switch to decaffeinated brews and sodas instead. 

 Better still, replace these nutritional losers with healthier choices such as skim milk, 100 

percent fruit juice, or water with a squeeze of lemon. A mug of flavoured steamed milk can stand 

in for your morning latte. 

 Read our complete article on caffeine during pregnancy, which includes a list of how 

much caffeine you'll find in common beverages. 

Start taking a prenatal vitamin-mineral supplement 

 In an ideal world – free of morning sickness and food aversions – a well-balanced diet 

would be all an expectant mom needed to meet her nutritional needs. But in the real world, a 

vitamin-mineral supplement helps ensure that you'll get the nutrients you need. 

 Make sure the vitamin you choose contains folic acid. (You need 400 mcg before you 

become pregnant and in early pregnancy, and then at least 600 mcg.) A lack of this B vitamin has 

been linked to neural tube birth defects (NTDs) such as spina bifida. 

 Another important nutrient that researchers now believe may help prevent NTDs 

is choline. You need 450 mg of choline a day during pregnancy, and most prenatal vitamins don't 

contain it, so you'll have to get it from food. 

 Later in your pregnancy you may need to take iron or calciumsupplements to make sure 

you're getting enough of these key minerals. Many experts also recommend taking a vitamin- 

D supplement throughout pregnancy. 

 Strict vegetarians and women with medical conditions such as diabetes, gestational, 

or anaemia, as well as those who've previously delivered low-birth-weight babies, should talk 

with their healthcare provider about supplements they might need. A registered dietician can also 

help with diet specifics. 

 If you have trouble swallowing your vitamins or keeping them down, search for a 

chewable supplement or one in a powdered form that you can mix with water. Keep in mind, too, 

that more isn't always better: Don't take mega doses of any vitamin or mineral or any individual 

vitamin or herbal supplements without medical supervision – they could be harmful to your 

developing baby.. 

 Vitamins may be fat soluble (vitamins A, D, E, and K) or water soluble (B vitamins and 

vitamin C). The B vitamins include biotin, foliate, niacin , pantothenic acid, riboflavin (B 2 ), 

thiamin (B 1 ), B 6 (eg, pyridoxine), and B 12(coalmines). For dietary requirements, sources, 

functions, effects of deficiencies and toxicities, blood levels, and usual therapeutic dosages for 

http://www.babycenter.com/0_eating-fish-during-pregnancy-how-to-avoid-mercury-and-still_10319861.bc
http://www.babycenter.com/0_drinking-alcohol-during-pregnancy_3542.bc
http://www.babycenter.com/0_pregnancy-safe-cocktail-recipes_8661.bc
http://www.babycenter.com/2_inside-pregnancy-weeks-15-to-20_10308111.bc
http://www.babycenter.com/caffeine-during-pregnancy
http://www.babycenter.com/morning-sickness
http://www.babycenter.com/0_folic-acid-why-you-need-it-before-and-during-pregnancy_476.bc
http://www.babycenter.com/0_choline-in-your-pregnancy-diet_10325647.bc
http://www.babycenter.com/0_iron-in-your-pregnancy-diet_1468.bc
http://www.babycenter.com/0_calcium-in-your-pregnancy-diet_665.bc
http://www.babycenter.com/0_vitamin-d-in-your-pregnancy-diet_661.bc
http://www.babycenter.com/0_vitamin-d-in-your-pregnancy-diet_661.bc
http://www.babycenter.com/0_diet-for-a-healthy-vegetarian-pregnancy_1313874.bc
http://www.babycenter.com/0_iron-deficiency-anemia-in-pregnancy_3073.bc
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vitamins, see Table: Recommended Daily Intakes for Vitamins and Sources, Functions, and 

Effects of Vitamins. 

 Most of the food items that are considered healthy are labeled as expensive and to a 

certain extent they are right. Common man does not spend huge amount of money on the much 

revered nutritious food like organic food, olive oil, dry fruits, multi grain breads as they are all 

steeply priced and promises to throw the common man out of budget. This is one reason why 

most individuals are discouraged to include them in their daily diet. 

 It is often seen that unhealthy or junk food like samosa, panipuri, wafers etc are readily 

available, they taste good and are comparatively cheaper which makes eating healthy food all the 

more difficult. 

 All health conscious individuals who miss out on all the healthy foods believing that they 

are expensive do not despair, as there is a galore of options for Indian healthy food which are 

readily available at a price to suit every pocket. All weight watchers and health conscious can 

now add them to their daily diet and reap their vast health benefit. 

The 10 low cost healthy foods are: 

1.    Whole grains 

Whole grains are included in staple Indian diet and is easily available. Most individuals would 

agree that whole grains provide us energy giving carbohydrate, vitamin B complex, dietary fibre, 

and essential fatty acids. Adding jowar, bajra, nachni, wheat flour, to your daily diet works well. 

Chapattis made from whole wheat flour or jowarbhakris, are very healthy and economical 

options. ShamikaHardkar, Nutritionist adds, “Eating chapattis made from whole grain is much 

more nutritious and cheaper than chapattis made from refined flour available with the grocer.” 

2.    Beans and lentils 

Beans and lentils are one of the most nutrient rich low cost foods seen in Indian kitchen. They 

are an excellent source of protein, calcium, and fibre. These easy to cook bean are good in taste 

and almost free of sodium and fat. 

  Nutritionist, Shamika Hardikar says, “Beans and lentils such as rajma, kabulichana, 

soybean, moong are widely used in Indian kitchens. They contain certain anti carcinogenic 

compounds and are also loaded with fiber which maintains digestive health, keeps blood sugar 

under control and reduces cholesterol levels. Sprouted beans increase the nutrient quotient even 

further.” 

3.    Seasonal fresh fruits 

Seasonal fresh fruits such as banana, guava and chickoo are cheaper than apples and 

pomegranates and offer a high nutritional content. 

 Guava is rich in vitamin C and is essential for healthy gums. Bananas are high in soluble 

fibre, magnesium, potassium and natural sugars. They can be added to fruit smoothies, pancakes 

or can be added to cornflakes and milk and had for breakfast. Seasonal fruits can be enjoyed as a 

healthy snack in between meals. 

  Nutritionist, Shamika Hardikar says, “Seasonal fruits are not only cheaper but high in 

nutrients that are required for that season.” 

4.    Eggs 

Eggs are low cost and high quality protein source food with bio availability. They are a good 

source for choline, vitamin B12 and carotenoids. They prevent macular degeneration, cataract 

and other eye related problems. 

  Nutritionist advises, “You can replace whole eggs with egg whites to lower the calories 

fat and cholesterol. Vegetarians can alternate eggs with soy beans or cottage cheese.” 

http://www.medimanage.com/my-diet/articles/going-organic.aspx
http://www.medimanage.com/my-kids-health/articles/junk-food-is-junk-for-your-kid.aspx
http://www.medimanage.com/my-diet/articles/fibre-the-essential-stuffing-in-your-diet.aspx
http://www.medimanage.com/my-diet/more-articles/vitamin-c-the-versatile-nutrient.aspx
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വ�ഴകഷ യപ) ഒര �ധ�ന ഉഡപ�ൽപനമ�ണ� വ�ഴന�ര�. കല പവട !ളഞ വ�ഴകളപ)
ഡപ�ളകള ൽ ന ന�ണ� വ2�വസ�യ ക അ) സ�നത ൽ നപരടകനത�. മറ� �കത ദത
ന�രകപള അഡപക ച� ഗണഡമനഡയറ യത�ണ� വ�ഴന�ര� (എശ ല fine  quality).  , വ�ഴന�ര ൽ
ന ന� ധ�ര�ള ഉൽപനങള ഉണ�!�. ന ഡത2�പഡയ�ഗ സ�ധനങൾ, കരകCശലവസ!ൾ
മതൽ ഡമൽതര തണ തരങള, ക)ല�സ വപര വ�ഴന�രപഡയ�ഗ ച� തയ�റ�!�വനത�ണ�.

വ�ഴന�ര പന  സവ ഡശഷതകൾ 
�കത ദത ന�രകള ൽ വളപര ��ധ�ന2മണ� വ�ഴന�ര ന�, കI കലർന മഞന റവ,

നല ത ള!വ ഉണ� വ�ഴന�ര ന� . മറ �കത ദത ന�രകപള അഡപക ച� വ�ഴന�ര�
ഡവർത ര !�ൻ എളപമ�ണ�, പവളത ൽ കത ർകകഡയ�, ര�സവസ!ൾ ഡMർകകഡയ�
പMയ�പത ഡനര ട� ഡവർത ര പചട!�. ഇത ന�യ  പMറ യഒര ഉപകരണ മ�തഡമ ആവശ2മള.
എന�ൽ കടതൽ ന�ര� ഡവർത ര !�ൻ പMറ യ പമഷ നകൾ ലഭ2മ�ണ�. കല പവട യ ഡശഷ
പ�ഴ�യ ഡപ�കന വ�ഴഡപ�ളകള ൽ ന ന�ണ� വ�ഴന�ര� ഡവർത ര കനത�. അത പക�ണ�
അസസ� കത വസ� ത!ൾ!� വ ല നൽഡകണത ല.

ന�ര�  ഡവർത ര !ൽ 
കല പവട യത ന� ഡശഷമളള വ�ഴത)ങള ൽ ന ന� വ�ഴഡപ�ളകൾ അ)ർത പയട!ണ.

വ�ഴഡപ�ളകള ൽ  ന ന�ണ� നപരടകനത�. എല� ഡപ�ളകള ൽ ന ന ന�ര� ലഭ2മ�പണങ ല
ഏറവ പറതള ഒഡന�, രഡണ� ഡപ�ളകള, ഏറവ ഉള ലള ഡപ�ളകള ഒഴ വ�!  നടവ ലള
ഏഡഴ�, എഡട� ഡപ�ളകള ൽ ന ന� ന�ര� ഡവർത ര കനത�ണതമ.

ssI sIm ണ v hmg \msc-Sp-¡p-¶-Xn-\m-h-iy-amb D]-I-c-W-§Ä Hcäw aqÀ¨-bp-ff
NXp-cm-Ir-Xn-bn-ep-ff  Ccp-¼n³  Ij-Whpw  (atä  Aä¯v  Hcp  ]nSn  lmânÂ  D ണ m-
bmÂ \Ã-Xv)  Hcp  ac-¸-e-I-bp-am-Wv.  aqÀ¨ hfsc IqSn-bmÂ \mcv  apdn-ªp-t]m-Ip-hm³
km[y-X-bp-v. Cu sNdnb D]-I-c-Ws¯ " lmâv FIvkv{Sm-Ivd-dÀ' F¶v hnfn-¡mw.

t]mf-I-fpsS  DÄh-i-amWv  NotI--ണXv.  ASÀ¯n-sb-Sp¯ t]mf-IÄ  GXm ണ v
Ac-ao-äÀ  \of-¯nÂ apdn-¡-Ww.  t]mf-IÄ ac- -̧e-I-bnÂ sh¨v  lmâv  FIvkv{Sm-Ivd-dÀ
sIm ണ v  iàn-bmbn  NoIn-bmÂ \mcnÂ ]än-¸n-Sn-¨n-cn-¡p¶ aäp  kky-tIm-i-§-sfÃmw
\o§n \mcp am{X-ambn e`n-¡pw. ]e XhW NoIn-bmÂ \Ã \mcp-IÄ e`n¡pw.

C§s\ In«p¶ \mcp-IÄ \\-hp-f-f-Xm-bn-cn-¡pw.  Ch XW-e-¯n«v  \Ã h®w
DW-¡nb tijw t]mfn-¯o³ _mKp-I-fnÂ kq£n-¡mw. lmâv FIvkv{Sm-Ivd-dÀ D]-tbm-
Kn¨v \msc-Sp-¡p-t¼mÄ HcmÄ¡v Hcp Znhkw ap¡mÂ Intem {KmanÂ Ipdhv hmg-\mcv
am{Xta e`n-¡p-I-bp-f-fq. ]t£ hmg \mcv thÀXn-cn-¡m-\mbn tZiob ]pI-bne Kth-jW
tI{µ-¯nsâ `mK-amb Irjn hnÚm\ tI{µ-¯nÂ (cm-P-ap³{Sn,  B{Ôm-{]-tZ-iv)  Hcp
sajo³ cq] Iev]\ sNbvXn-«p ണ v . G Xm- ണ v 60000/- cq] hne-bp-ff  Ce-Iv{Sn-knän D]-
tbm-Kn¨v {]hÀ¯n-¡p¶ Cu "_\m\m ss^_À FIvk-{Sm-äÀ' D]-tbm-Kn¨v Hcp Znhkw
25 Intem {Kmw hmg-\mcv hsc thÀXn-cn-s¨-Sp-¡mw.

FÃm-bn\w hmg-I-fnÂ \n¶pw hmg-\mcv e`y-am-sW-¦n-epw, C\-§-f-\p-k-cn¨v Gä-
¡p-d-̈ n-ep-IÄ ImWmw. Gähpw IqSp-XÂ \mcv \ÂIp¶ C\w t\{´³ 
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]mf-bw-tIm-S³,-]q-h³, sN¦-Z-fn, tdm_Ì F¶o C\-§-fnÂ \n¶pw \msc-Sp-¡m-hp-

¶-Xm-Wv. 

C§s\ thÀXn-cn-¡p¶ hmg-\m-cn\v {Iow IeÀ¶ aª\n-d-am-bn-cn-¡pw DÂ¸-¶-

§sf IqSp-XÂ BIÀj-I-am-¡m³ thണ്ടn \ndw tNÀ¡m-hp-¶-Xm-Wv. CXn-\mbn Ib-

dn\v \ndw \ÂIp-hm³ D]-tbm-Kn-¡p¶ t\À\n-d-§Ä D]-tbm-Kn-¡mw. XWp-̄ -

tijw Igp-In-sb-Sp-¡p-¶Xv hgn hmg-\m-cn\pw \ne-\nÂ¡p¶ \ndw e`n-¡pw. 

DÂ¸-¶-§-fpsS \nÀ½mWw 

hmg-\m-cnÂ \n¶v Dണ്ടm-¡m-hp¶ DÂ -̧¶-§Ä \nc-h-[n-bm-Wv. \ntXym-]-tbm-K-km-[-

\-§Ä, Ic-Iu-ie hkvXp-¡Ä XpS§n \Ã Xcw XpWnbpw IS-emkpw hsc Dണ്ടm-

¡mw. hmg-\m-cv Xe-apSn ]n¶p-¶-Xp-t¸mse ]n¶n-sb-Sp-t¯m, ]ncn-s¨-Spt¯m BWv 

DÂ -̧¶-§Ä Dണ്ടm-¡p-¶Xv C{]-Imcw X¿mÀ sNbvX \mcp-IÄ ]e BIr-Xn-bnÂ 

B¡n-sb-Sp¯v \qÂ sImണ്ടv tbmPn-̧ n¨ ]e hkvXp-¡Ä Dണ്ടm-¡mw. 

 hnh-n[-Xcw lmâ v _mKp-IÄ, t]gvkp-IÄ,-tjm-̧ nw§v _mKp-IÄ, Xo³ta-i-

bn-ep-]-tbm-Kn-¡p¶ tS_nÄ amäv, tImÌÀ samss_Â t^m¬ tlmÄUÀ, 

s]³(s]³knÂ) tlmÄUÀ,-am-K-kn³ dm¡v, hmÄ lmwKn-Kv,ImÀ lmwKn-Kv, Nhp-«n, 

ImÀs -̧äv,-d-®À, B -̀c-W-§Ä F¶nh hmg-\m-cp-]-tbm-Kn¨v Dണ്ടm-¡m-hp-¶-XnÂ Nne-

Xp-am-{Xw. \Ã XpWn-¯-c-§Ä Dണ്ടm-¡m\pw hmg-\m-cp-]-tbm-Kn-¡mw. hmg-\m-cp-]-tbm-

Kn¨v Dണ്ടm-¡p¶ IS-em-kns\ KpW-ta-·-tb-dnb IS-emkm-bm-bn-«mWv IW-¡m-¡n-bn-

cn-¡p-¶-Xv. C§s\ ]mgm-bn-t¸m-Ip¶ hmg-t¸m-f-I-fnÂ \n¶v hfscb[nIw BZmbw 

Dണ്ടm-¡m-hp¶ Hcp hyh-km-b-amWv hmg-\m-cn-tâ-Xv. Cu {]Ir-Xn-Z¯ \mcns\ 

{]IrXn¡v tZmjw sN¿m¯ Hcp IpSnÂ hyh-km-b-ambpw \S¯mhp¶Xm-Wv 

t]¸À _mKv \nÀ½mWw 

tUm. Fkv.-F-kvd-d-enä & {ioaXn  eXm kt´mjv 

s{]m -̂kÀ, I½yq-Wn-t¡-j³ skâ-dÀ 

മണ്ണുത്തി 
  ]cn-ØnXn kulr-Z-amb Pohn-X-ssi-en-bpsS `mK-ambn t]¸À, NWw, hmg-

\m-cv, NIncn F¶nh sImണ്ടpff k©n-IÄ¡pw aä-\p-_Ô DÂ¸-¶-§Ä¡pw Gsd 

{]Nmcw h¶p-sImണ്ട -n-cn-¡p-I-bm-Wv. Cu Ah-k-cs¯ ho«-½-am-cmb kv{XoIÄ¡v 

BZm-bhpw B\-µ-hpw \ÂIp¶ \sÃmcp hn{i-a-kw-cw-̀ -ambn amäm-hp-¶-X-Wv.    

Ch-bnÂ  Gsd kpe-̀ -amb t]¸À DÂ¸-¶-§-fmWv ChnsS Ah-X-cn-̧ n-¡p-¶-Xv. 

ho«nÂ e`y-amb ]{X-¡-S-emkpw ]pkvXI IS-emkpw aäpw thണ്ട ]cn-N-c-W-̄ n-

eqsS \Ã k©n-I-fpw, Ih-dp-Ifpw,  ^b-ep-Ifpw aäp-ambn amäm-hp-¶-Xm-Wv. CXn-

te¡v Bh-iy-amb km[-\-§Ä t]¸À, ]i, kvsIbnÂ, t]\, N«, NcSv XpS-§n-b-

h-bmWv ]e hep-̧ -̄ nepw cq]-̄ n-ep-apff k©n-I-fpw, Ih-dp-I-fpw, Ffp-̧ -̄ nÂ 

cq]-IÂ¸\ sN¿m-hp-¶-Xm-Wv. 

 Xnc-sª-Sp¯ hen-̧ -̄ n-\m-h-iy-amb Af-hnÂ t]¸À joäp-IÄ apdn¨v 

]i tX¨v H«n-¡p-I. sskUpw ssI¸n-Snbpw Bh-iy-amb Af-hnÂ   Df-fn-te¡v aS-

¡pI ssI¸nSn `mK¯v tlmÄ C«-Xn\v tijw NcSv CSp-I. Bh-iym-\p-k-cWw 

_mKv \nÀ½m-W-̄ n\v {Im^väv t]¸À, \nd-ap-ff NmÀ«p t] -̧dp-IÄ lmâ v sabnUv 

t] -̧dp-IÄ, XpWn H«n¨ t]¸-dp-IÄ XpS-§n-b-hbpw D]-tbm-Kn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 

t\À¯ anÂ XpWn-IÄ, dn_-Wp-IÄ F¶nh Df-fnÂ hc-̄ -¡-hn[w H«n-¡p-¶Xv 

_mKp-IÄ¡v IqSp-XÂ Dd¸p \ÂIpw. \Ã-bn\w t]¸À _mKp-IÄ Dണ്ടm-¡p-t¼mÄ 

Ah-bpsS ]pd¯v kv{Io³ {]nâ v sN¿p-¶Xpw \Ã-Xm-Wv. 

 do^n-ep-IÄ¡v apI-fnÂ U_nÄ \yqkvt]¸À hne-§s\ aS¡n do^n-ensâ 

Af-hnÂ \mem¡n sh«n-sb-Sp¯v Dcp«n H«n¨v t]¸À t]\-IÄ Dണ്ടm-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 

CXn\p apI-fn-embn \nd-ap-ff IS-emkv sh«n H«n¨v at\m-l-c-am-¡-Ww. NmÀ«p t] -̧

dÀ Bh-iy-ap-ff Af-hnÂ apdn¨v hÀ® IS-emkp s]mXnªv t]\-bpsS Af-hnÂ 
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Dcp-«n-sb-Sp¯v t]\-bpsS AS¸v \nÀ½n-¡m-hp-¶-Xm-Wv. CXp-t¸mse 

ImÀUvt_mUÀUv N«-Ifpw hoXn-bp-ff NcSpw D]-tbm-Kn¨v Hm^okv ^b-ep-Ifpw 

Dണ്ടm-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 

Iap-In³ ]mf-bpÂ -̧¶-§Ä 

hnZym cmP³ 

aW-eqÀ       
  Iap-In³ tXm«-§-fnÂ ]mgmbn InS-¡p¶ ]mf-bp-]-tbm-Kn¨v ]cn-ØnXn 

kulmÀ±-amb hnhn[ DÂ¸-¶-§Ä Dണ്ടm-¡m-hp-¶-Xm-Wv. sNdnb Xfn-I, 

sFkv{Iow I¸v, ¥mÊv, Icn F¶nh \nÀ½n-¡p-¶-Xv ¹mÌn-¡nsâ    Aan-tXm-]-

tbmKw \nb-{´n-¡p-¶-Xn\v klm-b-I-c-amWv. Iap-In³ ]mf-s¡m-ണ്ടp-ff sXm¸n,  

hni-dn, shffw tImcp¶ ]mf, sNcp¸v F¶nh ]ണ്ടp-Im-ew apXtet¡ {]Nm-c-̄ n-

epണ്ട-v. Ahsb Xncn¨p sImണ്ടp-h--¶v ]cn-ØnXn kulmÀ±  PohnX ssien  {]N-cn-

¸n-¡p-¶-Xn\v klm-b-I-am-Wv. 

 ]mf-t¹-äp-I-fpsS \nÀ½m-W-̄ n\v Bh-iy-amb bt{´m-]-I-c-W-§Ä hn]-Wn-

bnÂ e`y-am-Wv. Bt«m-am-än¡v b{´-§Ä Znhkw 120þ460 hsc t¹äp-Ifpw 550þ600 

hsc ]mf-I-̧ p-Ifpw \nÀ½n-¡m³ ]cym-]vX-am-Wv. ap -̧Xn-e-[nIw Unssk-\p-IÄ ]mf-

t¹-äp-I-fnÂ km[y-am-Wv. CXp IqSmsX Bh-iy-§-f-\p-k-cn¨pff amXr-I-I-fnepw 

Ch \nÀ½n-¡-s -̧Sp-¶p. t¹äp-I-fmbn amäp-¶-Xn\p ap³¼v Bh-iy-amb ap³-H-cp-¡w 

]mf-bnÂ \S-t¯--Xm-Wv. CXn-\mbv BZy Ime-§-fnÂ ]pI-bn-«p-ff AWp-\m-io\n-I-

cW amÀ¤-§-fmWv Ah-ew-_n-̈ n-cn-¡p-¶-sX-¦nepw  C¶v AÄ{Sm-h-b-eäv civan-I-fp-]-

tbm-Kn-̈ p-ff B[p-\nI AWp-\-io-I-cW hnZy-I-fmWv hym]-I-amb D]-tbm-Kn¨p 

hcp-¶Xv tIc-f-̄ nÂ aq¶mÀ, tImh-fw, Ipa-c-Iw,-i-_-cne XpS-§nb ¹mÌn¡v 

\ntcm-[nX taJ-e-I-fnÂ ]mf-bpÂ -̧¶-§Ä¡v henb hn]-W\ km[y-X-bm-Wp-f-f-Xv. 

{]IrXnZ¯ DÂ¸-¶-§-fpsS hn]-W\ km[y-X-IÄ 

tUm.- kw-Ko-X.- sI. -{]-Xm-]v, 

Atkm-Ên-tbäv s{]m -̂kÀ tImtfPv Hm^v 

tImþ-Hm-̧ -td-j³ & _m¦nw-Kv, shf-fm-\n-¡c 

 DÂ¸m-Z\w am{X-a-Ã. DÂ¸-¶-§-fpsS hn]-W-\hpw hfsc {]m[m\yw 

AÀln¡p¶ H¶m-Wv. kaqlw {]IrXn Poh-\-̄ n-te¡v  aS-§n-s¡m-n-cn-¡p¶ Cu 

kml-N-cy-̄ nÂ {]IrXnZ¯ DÂ¸-¶-§Ä¡v hfscb[nIw hn]-W\ km[y-X-IÄ 

Dണ്ടv. C¯cw km[yX-IÄ a\-Ên-em¡n {]mtbm-Kn-I-am-¡pI F¶ ZuXy-amWv \mw 

Gsä-Sp-t¡-- ണ്ടXv. CXn\p thണ്ടn BZy-ambv \mw sNt¿ണ്ട -Xv hn]-Wnsb And-bpI 

F¶ X{´-am-Wv. D]-t`m-àrXmÂ]-cy-§Ä¡v A\p-kr-X-ambn DÂ¸m-Z\w \S-̄ n-

bmÂ hnÂ -̧\-¡mbn \mw A[nI {]bXv\w \S-t¯ണ്ടn hcn-I-bnÃ. ]W-̄ n-s\m¯ 

aqeyw e`n-¡p¶ {]IrXn C\ hkvXp-¡Ä  e`y-amWv F¶ Andhv D]-t`m-àm-hn-

te¡v  F¯n-¡p¶p F¶Xpw {][m\w Xs¶. C¯cw hkvXp-¡Ä¡v {_m³UnwKv 

\ÂInbpw BIÀj-amb ]mbv¡nwKv \ÂInbpw D]-t`màr XmÂ]cyw hÀ²n-̧ n¡m-

hp-¶-Xm-Wv. 

 



ENERGY CONSERVATION
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Energy 

 Energy is defined as the capacity to do the work 

Various types of energy 

kinetic energy , Potential energy, Electrical Energy, Heat energy, etc... 

Types of energy Sources 

• Primary and secondary energy sources 

• Renewable and non renewable energy sources 

Primary and Secondary energy 

 Primary energy sources are those that are either found or stored in nature. Common 

primary energy sources are coal, solar, wind, oil,natural gas, and biomass(such as wood). 

 Other primary energy sources available include nuclear energy from radioactive 

substances, thermal energy stored in earth interior, and potential energy due to earth's gravity. 

Types of energy sources 

 Primary energy sources are mostly converted in industrial utilities into secondary energy 

sources for ex; coal, oil or gas converted into steam and the electricity. 

Renewable energy sources 

• wind power,solar energy,Geo-Thermal energy,Tidal power,Hydel power 

Non- Renewable energy sources 

• Coal,Oil,Gas 

Global Energy Scenario 

 World oil and gas reserve are estimated to last just 45-50 years and 65-70 years 

respectively. Coal is likely to last over 200 years. 

Energy Conservation 

 Energy conservation is the deliberate practice or an attempt to save electricity, fuel oil or gas or 

any other combustible material, to be able to put to additional use for additional productivity 

without spending any additional resources or money. 

• To reserve natural resources for future generations. 

• For reducing the demand supply gap. 

• For attaining the energy security 

• Decreases availability of energy sources. 

• Demand increases. 

• Depleted non- renewable energy reserves 

• Savings in investment (Which can be diverted to other productive sectors) 

Benefits of energy conservation 

• To reduce imports of energy reduce the drain on foreign exchange. 

• To improve exports of manufactured goods (Either lower process or increased availability   

helping sales) or of energy, or both. 

• To reduce environmental pollution per unit of industrial output- as carbon dioxide, 

smoke, sulfur dioxide, dust, grit or as coal mine discard for ex: 

• Thus reducing the costs that pollution incurs either directly as damage, or as needing, 

special measures to combat it once pollutants are produced. 
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• Generally to relive shortage and improve development. 

Indian Power Sector Scenario 

Sector MW Percentage 

State Sector 90062.14 39.37 

Central Sector 65732.94 28.73 

Private Sector 72926.66 31.88 

Total 2,28,721.73  

 

Fuel MW Percentage 

Total thermal 155968.99 68.19 

Coal 134388.39 58.75 

Gas 20380.85 8.91 

Oil 1199.75 0.52 

Hydro(Renewable) 39788.4 17.39 

Nuclear 4780 2.08 

RES(MNRE) 28184.35 12.32 

Total 2,28,721.73 100 

Power Shortage in the country 

Peak – 13% 

Average – 8% 

Additional 1,00,000 MW required by 2015 

Rs. 8000 billion investment required 

Supply side management 

Technical losses reduction 

 Reasons for technical losses in electrical system are over loading of existing lines and 

substation equipments absence of up gradation of old lines and equipments low HT: LT ratio. 

Indiscriminate grid extension despite low load densities poor repair and maintenance of 

equipments. Non installation of sufficient capacitors/reactive power component in the system. 

Indiscriminate fixing of LT interlinking points between two feeders of nearby transformers and 

unbalanced loading of phases in the case of three phase lines. 
Commercial loss reduction 

 Reasons for commercial losses in electrical system are low metering/ billing/collection 

efficiency. Theft and tampering of meters, Low accountability of employees, absence of energy 

accounting & auditing, poor data connectivity. 

Energy saving potential 

Assessed potential of 25,000MW energy saving 

Energy efficiency/conservation and demand side management measures can reduce peak and 

average demand. 

One unit saved avoids 2.5 to 3 times of fresh capacity addition. 

Investment in energy efficiency/ energy conservation is highly cost effective. 

This can be achieved with investment of less than Rs.10 million/MW 

Also avoids fresh investment in fuel, mining, transportation etc. 

Energy Auditing and management 
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  Energy audit is the key to a systematic approach for decision making in the area of 

energy management it attempts to balance the total energy inputs with its use, and serves to 

identify all the energy streams in a facility. It quantifies energy usage according to its discrete 

functions. Industrial energy audit is an effective tool in defining and pursing comprehensive 

energy management program. 

The green House Effect 

• Greenhouse gases makeup only 1 percent of the atmosphere but they act as blanket 

around the earth or like a glass roof of a green 

house warmer than it would be otherwise- 

without greenhouse gases, earth would be too 

cold to live. 

• Human activities that are responsible 

for making the greenhouse layer thicker are 

emission of carbon dioxide from the 

combustion of coal, oil and natural gas by 

additional methane and nitrous oxide from 

farming activates and changes in land use. And 

by several man made gases that have a long 

life in the atmosphere. 

 
 

Green house gases & Global Warming potential 

 

• Carbon dioxide (Co2) (1) 

• Methane(CH4) (21) 

• Nitrous oxide(N2O)(310) 

• Hydro fluorocarbon(HFC)(140-1170) 

• per fluorocarbon (PFCs)(6,500-9,200)                        Global Warming Effect 

• Sulphur Hexa fluoride (SF6)(23,900) 
 

 

 

 

 

 

 

ACID RAIN 

 By release of SOx and NOx from combustion of fossil fuels, which the mix with water in 

atmosphere to from sulphuric acid and nitric respectively. 

 

ENERGY CONSERVATION GOVT. INITIATIVES 

 

The energy conservation Act. 2001 and its features 

• Policy frame work- energy conservation Act- 2001 

• With the back ground of high energy saving potential and its benefits, bridging the gap 

between demand and supply, reducing environmental emission through enrage saving and to 

effectively overcome the barrier the Govt. Of India has enacted the energy conservation Act-

2001. 
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The energy conservation Act 2001 and its features 

• under the provisions of the Act. Bureau of energy efficiency has been established with 

effect from 1
st
 March 2002. 

• Standards and labeling has been identified as a key activity for energy efficiency 

improvement. The S & L programme when in place would ensure that only energy efficient 

equipment and appliance would be made available to the consumers. 

• Evolve minimum energy consumption and performance standards for notified equipment 

and appliances. 

• Prohibit manufacture, sale and import of such equipment, which does not conform to the 

standards 

• Introduce a mandatory labeling scheme for notified equipment/ appliances to enable 

consumer to make informed choice 

• Disseminate information on the benefits to consumers. 

The energy conservation Act, 2001 and its Features 
Designated Consumers 

• The government would notify energy intensive industries and other 

establishment as designated consumers. 

• Certification of Energy Mangers and Accreditation of Energy 

Auditing Firms 

• Energy Conservation Building Codes 

• Building with connected load of 500kw or contract demand of 

600KVA and above and are intended to be used for commercial 

purposes. 

Demand Side Management 

• Consumers intentionally reduce the usage of power in their premises whether it is industry 

or commercial or domestic. 

• Using energy efficient equipment and process improvements to reduce the energy used. 

• Using alternate fuel or non conventional energy in place of conventional energy. 

• Bench marking the power usage by best in the industry/ premises. 

• usage of sunlight, substitutes so as to reduce the use of energy. 

Terminologies 

• Flux emitted by lamp – lumens 

• Luminous efficiency – lumens/watt 

• Illuminance – Lumens/Sq.meter(lux) 

• Colour rendering index – colours of surfaces illuminated by a given light source. 

Types of Lamps 

• incandescent Lamps(GLS) 

• Gas discharge lamps 

• Fluorescent lamps(FTL) 

• Compact Fluorescent lamps 

• Mercury vapour lamps 

• Sodium vapour lamps 

• Metal halide lamps 

• LED lamps 
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Comparison of Various Lamps 

Type Watt Lumens Efficacy 

GLS 100 1380 14 

Fluorescent (Slim) 36 2450 68 

Fluorescent- (Conventional) 40 2770 69 

Colour-80 Series 36 3250 90 

HPMV 250 13500 54 

HPSV 250 27000 400 

Metal halide 250 17000 68 

CFL 20 1200 60 

What is a T5? 

• The T represents lamp shape: tubular 

• The number following represent lamp diameter in eighths of an inch 

• A T5 lamp has a diameter of 5/8 

• A T5 lamp has a miniature bi-pin base while T8 and T12 lamps use medium bi-pin Bases. 

LED Lamps 

• More life – 1,00,000 hrs 

• withstand for +/-25% voltage fluctuation 

• Energy efficient 

Conservation in lighting energy 

• Lighting 

• reduce lighting required 

• Utilize task lighting 

• lighting controls 

• Selective switching 

• Programmable timing control 

• occupancy Sensors 

• use Day lighting 

 Installation of HF Electronic Ballast 

• Conventional ballast- inherent losses 14-15 watts/choke 

• HF ballast- Operates at high frequency 20 Khz to 22 Khz 

• Low loss-1 to 2 watts/Choke 

Case study replaces conventional ballast with Electronic ballast 

Benefits 

• @ energy loss 1-2 watts, @ no need for starter, @ instant start- up without flickering 

ASSESSMENT OF ELECTRIC MOTORS 

Efficiency of Electric motors 

Motors loose energy when serving a load 

• Fixed loss, Rotor loss, Stator loss, Friction and rewinding, Stray load loss 

Motor part load efficiency 

• Designed for 50-100% load, Most efficient at 75% load, Rapid drop below 50% load 

Factors that influence efficiency 
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• Age, Capacity, Speed, Type, Temperature, Rewinding, Load, 

Motor Load 

Three methods for individual motors 

Input power measurement 

• Ratio input power and rate power at 100% loading 

Line current measurement 

• compare measured amperage with rated amperage 

Slip method 

• Compare slip at operation with slip at full load 

Conservation in water heating 

• Water heating 

◦ Reduce water heating loads 

• Use solar water heating system 

◦ reduce system losses 

• increase insulation on hot water pipes 

• increase insulation on water storage tanks 

Solar water heater 

 The primary requirements for installation of solar water heating system is a shadow free 

area with clear access to the south sky. 

EC IN DOMESTIC SECTOR(at a glance) 

   Lighting 

• Use energy efficient lamps 

• switch off lamps, if it is not required 

• use automatic lighting control 

• design the lighting as required illumination 

• Clean he lamps periodically 

• Replace the lamps after its life cycle 

• keep the level of illumination 

•  reduce excessive illumination level 

• maximize the sun light 

• Examine the scope of replacement of lamp 

• replace conventional ballast 

• occupy sensors 

• use LEDs 

• Day light linking system 

• localized switching 

• select the interior colours of light reflection 

Iron Box 

• Automatic is better 

• Do not iron during at peak load time 

• Switch on the supply after everything will ready 

• select the thermostat according to the required level 

• steam type are consuming more energy 

Mixer 

• use approximate quantity in the jar 
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• use required water 

• sharpen the blade frequently 

• use appropriate blade 

• do not overload the jar 

Air conditioner 

• use shades to the out door unit 

• use thermal insulation in the room 

• do not use incandescent lamps on the  

air conditioned area 

• switch off the ac one hour before leaving the  

room 

• select the required temperature only 

• do not open the door frequently 

• use thermal insulation to the ceiling 

• use high efficient compressors 

• star labeled ac is better 

• switch off the supply through switch only  

(not through remote) 

Washing machine 

• appropriate water required 

• required quantity materials 

• heating mode is not required 

• front loading is more efficient 

• do not overload 
     Fan 

• use electronic regulators , use required speed, wattage of the fan, check bearing if sound is 

occurred,  check the angle of the leaf 

Refrigerator 

• keep the material according to the required heat 

• do not open the door frequently 

• keep distance between the wall and fridge 

• ensure the beeding closed 

• do not keep the materials in fridge after it cools 

• ensure the light inside the fridge is off 

Wet grinder 

• vertical axis is better,  wet the grains for 2 hours,  tighten the belts frequently 

Water heater 

• solar water heater is better 

• use 151 marked and star labeled water heaters 

• adjust the thermostat according to required heat 

• reduce the length of the hot line 

• insulate the hot line 
Television 

• Switch off the power supply through the switch only 



76 
 

• If TV is switched off through remote, it will consume power of 5-8w 

• LED/ LCD TV are consuming low power 

Motors 

• check and secure all motor mounting 

•  inspect bearings and drive belts for wear adjust, repair, or replace as necessary. 

• use energy-efficient motors where economical. 

•  check alignment. 

•  provide proper ventilation. 

Computer 

• switch off the power supply to the ups after use. 

•  LED/LCD monitors are consuming low power 

Let us work together to save energy for the future generations 
JNNSM- Jawaharlal Nehru National Solar Mission 

• To develop 20,000 MW of solar power by 2022 

• 3 phases of implementation. 

• Solar photo voltaic ( up to 5 MW) 

• Solar thermal ( up to 100 MW) 

• Ground mounted and roof top 

• Solar power will attain grid parity at the end of the mission 

• NWN ( NTPC Vidyuth Vyapar Nigam ) has been designated as the nodal agency 

Phase1 bidding is completed in 2 batches. Average 2.12/KWh and Rs 8.7l9'KWh 

Solar Photo Voltaic 

• Direct method of converting sunlight into Electricity 

• When silicon is exposed to sunlight, it produces small amount of electric charges. A well 

designed solar cell separates this charge to form a +ve and - ve terminals. 

• Solar cells are connected in series and parallel and then encapsulated into a laminate to 

obtain required power output and also withstand harsh environmental condition. This 

laminate is called a Solar PV module. 

 Solar PV Components 

• Solar PV module 

• Photovoltaic inverters 

• Transformers 

• Module mounting structures 

• Combiner / junction boxes 

• DC/AC power and communication cables 

• Engineering, civil works and labour 

Solar - Grid Connectivity Levels 

Capacity Type Evacuation level 

Upto 5 KW Roof top/Ground  230 V, 50 Hz 

5-100 KW Roof top/Ground 415 V, 50 Hz   

100KW-1MW    Roof top/Ground 11 KV, 50 Hz 

1-3MW Ground mounted 11/33 KV, 50Hz 

>3 MW Ground mounted 66 KV or above 
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Solar - Grid Connectivity Conditions 

• Dist licensee/STU shall provide connectivity for solar power generators seeking 

interconnection with the grid 

• The cost of providing interconnection up to the nearest Dbn/Tx system including necessary 

protection system shall be met by the developer. 

• The cost of strengthening the system for receiving the solar power shall be responsibility of 

Dbn licensee/STU and may be loaded to ARR & ERC 

• The solar power developer shall sign PPA with Dbn licensee. The Dbn licensee shall be 

exonerated against the disturbance in IT and HT lines. 

Solar - Metering & Tariff 
• Feed in metering - All energy generated is fed into the grid through a dedicated meter at the rate 

determined by SERC. Energy used by the consumer is billed at consumer tariff. 

• Net metering - The billing shall be done for the net energy fed to the grid or consumed by the 

consumer at SERC determined tariff. 

• Solar PV plants shall be treated as most run and shall not be covered under merit order 

principle 

 • Proposed capital cost by KSERC- Rs IOCr/MW for MW scale project and Rs 1.2 Lakhs/KW 

for KW scale. 

Solar Thermal 
• Attain very high temperature by concentrating sunlight into a fluid system through parabolic 

trough/dish or Linear Fresnel technologies. The hot fluid is then pumped through a boiler to 

generate super heated steam that powers a steam turbine: 

• Synthetic oil or nitrate salt is used as heat transfer fluid. 

• Capacity above 100 MW can be realised. 

• Operating period is 25 years. 

• Proposed capital cost (Cujarat)- Rs 14.5 Cr/MW Proposed tariff (Gujarat)- Rs 12.32 /KWh 

Roof Top Solar - Kerala 
• Installation of 10,000 numbers of roof-top Solar PV plants, each with 1 KWp capacity ( Off 

grid only) 

• Project cost is Rs 2.5 lakhs. Stae Govt subsidy- Rs39,000. Central subsidy is 30% (Max Rs 

81,000) 

• Minimum 15 sq.mtr shadow free area for solar PV panels and 2 sq.mtr area for battery and 

inverters. 

• Expected life span (except battery) is 25 years.                                

• ANERT is the nodal agency.( www.anert.gov.in)                
• Only IEC certified components shall be used.                                  WIND POWER 

Roof Top Solar - Parts 
• PV module – MonocrystallinejPolycrystalline 

• Battery - 7200 Wh ( 4*1 50 Ah ) 

• Inverter and Charge controller (PCU) 

• Panel mount and connectors 

• Junction box and cables 

 • Surge protection 
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ഊജ്ജപ്രതിസന്ധി ും പരിഹോരമോർഗഗ ങ്ങളും 

• റമ ിൻ  സവിച്ചിൻറെ യഫസ്   റടർമിനലിൽ പല്ിയ ോ  പോറ്റയ ോ റെെി   എലിയ ോ  
ക െി ോലും സവിച്്ച   യബോർഡിറല  വ് െുകൾ  പോറ്റ  അരിച്്ച  ഇൻസുയലഷൻ  
നഷട ണ്ടെട്ടോലും,പ്ലഗിൽ ഇടി മിന്നൽ  മൂലവു്ം, എർത്്ത പല്ഗ് യബോകസ ു കൾ റപോടി 
നിെഞ്ഞോലും  എർത്്ത ആകോൻ സോധയത ുണ്ട്. 
പരിഹോരം;  ELCB  ഉപയ ോഗിക്കുക . 

• ഫിലറമൻെ്  ലോംപുകൾ  കൂടുതലോ ി  ഉപയ ോഗിക്കുന്നത്  പ്രതിസന്ധിക്കു 
കോരണ്മോകും . 

• പരിഹോരം : LED  വ്ിളക്കുകൾ , സി .എഫ്  . എൽ  എന്നിവ്  ഉപയ ോഗിക്കുക 
• വ്ിലകുെഞ്ഞതും  തോഴ്ന്ന  നിലവ്ോരമുള്ളതുമോ   രവ്ദുതി ഉപകരണ്ങ്ങൾ 

ഉപയ ോഗിക്കുന്നതിനോൽ  രവ്ദുതി നഷട ണ്ടെടും. 
പരിഹോരം : പുതി  യശ്രണ്ി ിൽപ്റപട്ട സറ ോർ യെറ്റിങ്ങിലുള്ള രവ്ദയുതി ഉപകരണ്ങ്ങൾ 
ഉപയ ോഗിക്കുക. 
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• സന്ധയോ സമ ത്ത് ടി.വ്ി, കമ്പയൂട്ടർ, െരിജയെറ്റർ എന്നിവ്  ഉപയ ോഗിക്കുന്നതിനോൽ  
രവ്ദുതി ഉപയ ോഗം കൂടും പരിഹോരം: സന്ധയോ സമ ത്തുള്ള രവ്ദുതി ഉപയ ോഗം കുെ ൂക  
6 മുതൽ 10 വ്റര െരിജയെെുകൾ ഓഫ് റെയു്യക. 

•  ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഉപയ ോഗിക്കുന്നത് രവ്ദയുതി ഉപയ ോഗം കൂടു്ടം. 
പരിഹോരം: ഗയോസ ്അടുപു്പകൾ ഉപയ ോഗിക്കുക 

• എല്ല ദിവ്സവു്ം ഇസത ിരി ിടുന്നത് രവ്ദയുതി ഉപയ ോഗം വ്ർദ്ധിപ്പിക്കും. 
പരിഹോരം: ഇസത ിരി ിടൽ ആഴച  ിൽ ഒരിക്കലോക്കുക. 
രവ്ദയുയതോപകരണ്ങ്ങൾ ഒരു  ൂണ്ിറ്റ ്രവ്ദയുതി റെലവ്ഴിക്കോറനടുക്കുന്ന ഏകയദശ് 

പ്രവ്ർത്തന സമ ം 

ക്രമനം ഉപകരണ്ം യശ്ഷി (വ്ോട്ട്) സമ ം 

1 സോധോരണ് ബൾബ് 60 16മണ്ിക്കൂർ40 മിനിറ്്റ 

2 സോധോരണ് ബൾബ് 100 10മണ്ിക്കൂർ 

3 ടയൂബ് രലറ്്റ 40 25മണ്ിക്കൂർ 

4 സി എഫ് എൽ 15 66മണ്ിക്കൂർ40മിനിറ്്റ 

5 ഫോൻ 60 16മണ്ിക്കൂർ40മിനിറ്്റ 

6 റടലിവ്ിഷൻ 90 11മണ്ിക്കൂർ7മിനിറ്്റ 

7 മികസ ി 500 2മണ്ിക്കൂർ 

8 െരിജയെറ്റർ 200 5മണ്ിക്കൂർ 

9 ഇസത ിരിപ്റപട്ടി 750 1മണ്ിക്കൂർ 

10 റകോതു നിവ്ോരിണ്ി 5 200മണ്ിക്കൂർ 

11 വ്ോഷിങ്ങ ്റമഷീൻ 750 1മണ്ിക്കൂർ20മിനിറ്്റ 

12 ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ 2000 30മിനിറ്്റ 

13 വ്ോട്ടർ ഹിറ്റർ 1000 1മണ്ിക്കൂർ 

14 രമയക്രോയവ്വ്് അവ്ൻ 1000 1മണ്ിക്കൂർ 

15 എ സി 1.5ടൺ 20-25മിനിറ്്റ 

16 പമ്പ് 373 2മണ്ിക്കൂർ40മിനിറ്്റ 
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ഊർജ്ജസംരക്ഷണ്ം   
ആർ . ഗോ ത്രി  നോ ർ 

െീഫ്  എഞ്ചിനീ ർ (െിട്ട. ) 
 

ഊർജ്ജ  സംരക്ഷണ  മാർഗ്ഗങ്ങൾ 

 ലലറ്റുകളുും  ഫലന്ടകളുും  ആവശ്യമടള്ളവ  മലത്രും  ആവശ്യമടള്ള സമയത്തട  
ഉപച്യലഗിക്കടക . ആവശ്യും  കഴിഞ്ഞലൽ  ഓഫലക്കടക ത്പകൃരിദത്തമലയ കലറ്റുും  

ണ്ടവളിെവടും  പരമലവധി  ഉപച്യലഗിക്കടക വീെിന്കണ്ടത്ത  ചടമരടകളിലടും  രെുകളിലടും 

ഇളും ന്ിറത്തിലടള്ളച്രല ണ്ടവളുത്തച്രല ആയ  ണ്ടപയിന്റ് ഉപച്യലഗിെലൽ  മടറിക്കകത്തട് 
കൂടടരൽ ത്പകലശ്ും ലഭിക്കടും. 

 ഊര്ജ്ജ്ക്ഷമരയടള്ള ഉപകരണങ്ങൾ  ഉപച്യലഗിക്കടക  ഇത് രിരിെറിയലൻ 

ഇച്െലൾ മിക്കയിന്ും ഉപകരണങ്ങളിലടും എന്ര്ജി  ച്ലബലിുംഗ്  (സ്റ്റലര് ച്ററ്റിങ്ങ്) 
ന്ിര്ബന്ധമലക്കിയിെുണ്ട്. കൂടടരൽ സ്റ്റലറടകളുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ കടറവ്   ലവദയടരി 
ഉപച്യലഗിക്കടന്നവയടും അരടവഴി ന്മടക്ക് കൂടടരൽ ലലഭും ന്ൽകടന്നവയടമലണ് . 

 സലധലരണ ബൾബടകൾക്കട  പകരമലയി സി എഫ് എൽ , എൽ  ഇ  ഡി .ടയൂബ് 

ലലറ്റുകൾ എന്നിവ  ഉപച്യലഗിെലൽ ലവദയടരി ലലഭിക്കലും. ടയൂബ്  ലലറ്റുകൾ സ്ിും 

റ്റുബലക്കിയലൽ കൂടടരൽ ലലഭും. അരിച്ന്ക്കലൾ കന്ും കടറഞ്ഞ T 5 ടയൂബടകൾ വീണ്ടടും  

ലവദയടരി ഉപച്യലഗും  കടറയ്കക്കടും (30 % ലവദയടരി ലലഭിക്കലും)60വലെിന്റണ്ടറ സി .എഫ് 

.എല്ിൽ ന്ിന്ന് ലഭിക്കടും . ബൾബടകളുും ടയൂബടകളുും ണ്ടെയിഡടകളുും ഇടയ്കക്കിണ്ടട  രടടെു 

വൃത്തിയലക്കടക വഴി കൂടടരൽ ത്പകലശ്ും ലഭിക്കടും . 

 സീച്റല ച്വലെ്  ബൾബടകൾ എന്ന് പറയണ്ടെടടന്നവ  യഥലര്ത്ഥത്തിൽ പരിന്ഞ്ച്   
വലെുവണ്ടരയലണ് ഉപച്യലഗിക്കടന്നത്  ഇരിന്ട പകരും ഒരട  വലെിന്റണ്ടറ  എൽ . ഇ ഡി  
ഉപച്യലഗിക്കലവടന്നരലണ്.രലത്രികലലങ്ങളിൽ വീടിന്ട പടറത്തടള്ള ലലറ്റുകൾ 

ആവശ്യത്തിന്ട മലത്രും ഉപച്യലഗിക്കടക . 

 ണ്ടടലിവിെൻ 100 വലെിൻണ്ട റയലണ്ടണങ്കിൽഅരിച്ന്ലണ്ടടലെും ഇടടന്ന ഫലൻ , ലലറ്റ് 
ഇവണ്ടയല്ലുംകൂടി  ഇരടന്നൂച്റല അരിലധികച്മല  വലെിന്റണ്ടറ ലവദയടരി ണ്ടചലവ് ഉണ്ടലകടും . 

ടി .വി  മടറിയിണ്ടല ലലറ്റ് . 8 വലെ്  സി . എഫ് . എൽ  ആക്കലും . അരട മൂലും  ടി .വി  യടണ്ടട 

ലത്ബറ്റ്ണ്ടന്സ് കടറക്കലും അച്െലൾ ച്റഡിച്യെൻ  കടറയടും . കണ്ണിന്ടും  ആച്രലഗയത്തിന്ടും  

ന്ല്ത് . ലവദയടരി ലലഭിക്കലും. 

താറെ  രെയുന്നവറയല്ാം  റവെുറത  വവദ്യതി നഷ്ടമാക്ും  
 ടി  വി  റിച്മലെിൽ ഓഫ്  ണ്ടചയ്യുന്നത് . റിച്മലെിൽ  മലത്രും  ഓഫ്  ണ്ടചയ്കരലൽ  5 വലെ്  

ലവദയരി ന്ഷ്ടമലയിണ്ടക്കലണ്ടിരിക്കടും 

 കമ്പ്യൂെര് സ്റ്റലൻഡ് ലബയിൽ ഇടടന്നത് 

 ബലറ്ററി ചലര്ജജറടകൾ ഉപച്യലഗിക്കലത്തച്െലൾ  പ്ലഗിൽ  കടത്തിയിടടന്നത് 

 പ്ലഗ്  ഉപച്യലഗിക്കലത്തച്െലൾ ഓൺ ണ്ടചയ്കരട ഇൻഡിച്ക്കറ്റര് കത്തിച്ഛ്  ഇടടന്നത് 

 അലങ്കലരത്തിന്ടള്ള ലവദയരി ദീപങ്ങൾ 

 

 ലവകിെ് 6 .30 മടരൽ  9.30  വണ്ടര റത്ഫിജിച്ററ്റര് ഓഫ്  ണ്ടചയ്യലും  ഇത്  ലവദ്ദ്യടരി 
ഉപച്യലഗത്തിൽ ഗണയമലയ കടറവ് ഉണ്ടലക്കടും എന്ന് പഠന്ങ്ങളിൽ ണ്ടരളിഞ്ഞിെുണ്ട് . 

കൂടലണ്ടര റത്ഫിജിച്ററ്ററിൻണ്ടറ ആയടസ് വര്ദ്ധിെിക്കടും റത്ഫിജിച്ററ്ററിൽ  സൂഷിെിെുള്ള 

ആഹലരസലധന്ങ്ങൾക്ക് ച്കട് സുംഭവിക്കടകയില് കൂടടരൽ രവണ റത്ഫിജിച്ററ്റര് 

രടറക്കടന്നരടും ലവദ്ദ്യടരി ന്ഷ്ടത്തിന്ിടയലക്കടും ചൂടലയ ആഹലരസലധന്ങ്ങൾ രണടത്തരിന്ട 
ച്ശ്െും മലത്രച്മ  റത്ഫിജിച്ററ്ററിൽ വയ്കക്കടക . 

 ച്ത്ഫലസ്റ്റ്- ത്ഫീ റത്ഫിജിച്ററ്ററടകളുണ്ടട  ലവദയര  ഉപച്യലഗും  രലരരച്മയന് കൂടടരലലണ് 

.  റത്ഫിജിച്ററ്ററിൻണ്ടറ വലരിൽ ഭത്ദമലയി അടഞ്ഞിരിക്കണും . ഇരിന്ലയി  വശ്ങ്ങളിണ്ടല  

റബ്ബര് ബീഡിങ്ങ് കലലലകലലും  പരിച്ശ്ലധിെു പഴക്കും  ണ്ടചന്നരലണ്ടണങ്കിൽ മലറ്റുക.  
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റത്ഫിജിച്ററ്ററിൻണ്ടറ പടറകിലടും  വശ്ങ്ങളിലടും  ആവശ്യത്തിന്റ വലയട  സഞ്ചലരും  

കിെുന്നരിന്ട ച്വണ്ടി  ഭിത്തിയടമലയി 15  ണ്ടസ .മീ  എങ്കിലടും   അകലും  ണ്ടകലടടക്കണും . 

ആഹലരസലധന്ങ്ങൾരരും രിരിെു് . രണടെിച്ക്കണ്ടരിൻണ്ടറ ഏറ്റക്കടറെിലന്ടസരിെു  

രെുകളിൽ  വയ്കക്കടക  ആഹലരസലധന്ങ്ങൾ അടെുമലത്രും റത്ഫിജിച്ററ്ററിൽ  സൂഷിക്കടക  

അണ്ടല്ങ്കിൽ  ഈര്െും  റത്ഫിജച്ററ്ററിന്കത്ത് വയലപിക്കടകയടും രൻമൂലും ലവദ്ദ്യടരി 
ഉപച്യലഗും കൂടടകയടും ണ്ടചയ്യുും. 

 ഫലന്ടകൾ  കൂടടരൽ  സമയും ത്പവര്ത്തിക്കടന്നവ  ആയരടണ്ടകലണ്ട് കൂടടരൽ  ത്ശ്ദ്ധ  

ആവശ്യമലണ്  പഴയ  ഫലന്ടകൾ  വിലകടറഞ്ഞ  ഫലന്ടകൾ  ഭലരും കൂടിയ  ഫലന്ടകൾ  

ഇവണ്ടയല്ലും അമിരമലയി ലവദ്ദ്യടരി ഉപച്യലഗിക്കടന്നട . ഇലക്ച്ത്ടലണിക് ണ്ടറഗടച്ലറ്ററടകൾ 

ലവദ്ദ്യടരിയടണ്ടട ഉപച്യലഗും  കടറയ്കക്കടും  ഫലന്ിൻണ്ടറ സ്പീഡ്  കടറെലൽ ലവദ്ദ്യടരി 
ലലഭിക്കലും 

 
ച്ശ്െി  കൂടിയരടും  കൂടടരൽ ലവദ്ദ്യടരി ആവശ്യമടള്ളരടമലയ  ഉപകരണങ്ങളുണ്ടട  

ഉപച്യലഗും  സന്ധയലസമയത്തടന്ിന്നട  മറ്റു  സമയങ്ങളിച്ലക്ക്  മലറ്റിയലൽ  ലവദ്ദ്യടരി 
ലഭിക്കലവടന്നരലണ്. ണ്ടമെണ്ടെെ  ച്വലൾച്െജിൽ ഊര്ജജഷമര വര്ധിക്കടന്നരലണ് കലരണും . 

ഉദലഹരണമലയി , പകൽ സമയും  മടക്കലൽ  യൂണിറ്റുണ്ടകലണ്ടട  പമ്പ്ട ണ്ടചയ്യുന്ന  ണ്ടവള്ളും . 

സന്ധയലസമയത്തട പമ്പ്ട ണ്ടചയ്യലൻ ഒരട  യൂണിറ്റ് ലവദ്ദ്യടരി വണ്ടര  ണ്ടചലവലകടും . ഹീറ്റര് , 

ഗീസര് , മിക്സി , ച്രെുണ്ടപെി , ലമച്ത്കലച്വവ് ഓവൻ . ലത്ഗൻഡര്  രടടങ്ങിയവയ്ക ണ്ടക്കല്ലും  

ഇത്  ഒരട  പരിധിവണ്ടര  ബലധകമലണ് . 

 എയര്കണ്ടീെണറടകൾ വളണ്ടര  കൂടടരൽ   ലവദ്ദ്യടരി ഉപച്യലഗിക്കടന്ന 

ഉപകരണമലണ് . ഇരിൻണ്ടറ ലവദ്ദ്യടരി ഉപച്യലഗും  കടറക്കടന്നരിന്റ  രലണ്ടഴെറയടന്ന  

കലരയങ്ങൾ സഹലയിക്കടും 

• ലടമര് ഉപച്യലഗിെ ഉപച്യലഗസമയും  കടറക്കടക 

• ണ്ടമെണ്ടെെ ണ്ടരര്മൽ ഇൻസടച്ലെൻ ഉപച്യലഗിക്കടക 

• മടറിയടണ്ടട വലിെത്തിന്ന്ടസരിച്  ച്ശ്െിയടള്ള  എ.സി ണ്ടരരണ്ടഞ്ഞടടക്കടക 

• ഫലൾസ് സീലിുംഗ് ഉപച്യലഗിക്കടക 

• കരക്  ജന്ൽ കൂണ്ടടക്കൂണ്ടട രടറക്കലരിരിക്കടക 

• എ.സി ഉപച്യലഗിക്കടന്ന മടറിയിൽ ന്ിന്നടും പടറച്ത്തലെുും അകച്ത്തലെുും ഉള്ള 
വലയട സഞ്ചലരത്തിന്ടള്ള സലധയരല പൂര്ണമലയടും ഒഴിവലക്കടക 

• എ.സി യടണ്ടട  ഫിൽെറടകളിൽ  ണ്ടപലടിപറ്റിയിരടന്നലൽ വലയട സഞ്ചലരും 
ത്കമമല്ലരലവടകയടും  കലരയഷമരല കടറയടകയടും ണ്ടചയ്യുന്നട അതിനോൽ 
നിർമോതോവ്് പറയടന്ന രരത്തിൽ ചിെയലയി ണ്ടമയിൻറന്ൻസ് ന്ടത്തടക. 

• മടറി കൂടടരൽ രണടെിക്കലരിരിക്കടക 24 അണ്ടല്ങ്കിൽ 26 ഡിത്ഗി ണ്ടസൽെയസ് ണ്ടടും 
പച്റെറലണ് ന്മടക്ക്  ന്ല്ത് . 

• ദീപലലങ്കലരങ്ങൾ കഴിയടന്നരടും ഒഴിവലക്കടക  ദീപലലങ്കലരങ്ങൾക്ക് സി .എഫ് 
. എൽ /എൽ  ഇ.  ഡി  ലലമ്പ്ടകൾ മലത്രും രിരണ്ടഞ്ഞടടക്കടക 

• പഠന്ലവശ്യങ്ങൾക്ക് ണ്ടവളുത്ത ണ്ടെയ്കഡ്  ണ്ടകലണ്ടടള്ള ച്ടബിൾ ലലമ്പ്്  
ഉപച്യലഗിക്കടക 

• കുംപയൂെര് , ത്പിൻറര് ,ച്മലഡും  രടടങ്ങിയവ ആവശ്യ മടള്ളച്െലൾ  മലത്രും 
ഓൺ ണ്ടചയ്യുക 

• വീടടകളിണ്ടല  യട .പി .എസിന്ട  ച്സലളലര് ലവദയടരി    ഉപച്യലഗിക്കടക   
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ഗാർഹിക വവദ്യുത ചാർജ് നിരക്് 

Fixed Charges Single Phase: Rs. 20 per consumer per month 

Three phase: Rs.60 per consumer per month 

Energy charges  

Rate 

 

Remarks 
Monthly slabs 

0-40 units 150 paise per unit This rate is applicable only to consumers 

belonging to below property line (BPL) 

category with connected load of and below 

1000 watts. 

0-50 units 

51-100 units 

101-150 units 

151-200 units 

201-250 units 

280 paise per unit 

320 paise per unit 

420 paise per unit 

580 paise per unit 

700 paise per unit 

 Telescopic 

0-300 units 

0-350 units 

0-400 units 

0-500 above 500 

units 

500 paise per unit 

570 paise per unit 

610 paise per unit 

670 paise per unit 

750 paise per unit 

Non- Telescopic 

Note: Fixed charges shall not be applicable to consumers belonging to BPL category with 

connected load of and below 1000 watts 

ഒരു ശരാശരി  കുടുംബത്തിറല ഉരയയാഗം 
ബൾബ്     -8 x 60 x 5 = 2.400 

ടയൂബ്       - 4 x 40x 4 = .640 

ഫലൻ       - 4x 60x 10 = 2.400 

ത്ഫിഡ്ജ്   - 1 =1.500 

ടി . വി      - 1 x 120 x 4 = .480 

ഒരട ദിവസണ്ടത്ത ഉപച്യലഗും = 7.420 

അരലയത് ഏകച്ദശ്ും             = 7.5 unit 

ഒരട മലസണ്ടത്ത ഉപച്യലഗും    = 7.5 x 30 = 22511 

കറണ്ട് ചലര്ജ്                    = 975/- രൂപ 

സി. എഫ് .എൽ.  രകരം  ഉരയയാഗിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം 
ബൾബ്       -8 x 15 x 5 = 0.600 

ടയൂബ്          - 4 x 40 x 4 = 0.640 

ഫലൻ          - 4 x 60 x 10 =2.400 

ത്ഫിഡ്ജ്     - 1 = 1.500 

ടി . വി       - 1 x 120 x 4 = 0.480 

ഒരട ദിവസണ്ടത്ത ഉപച്യലഗും      = 5.620 

അരലയത് ഏകച്ദശ്ും                  = 5.75 unit 

ഒരട മലസണ്ടത്ത ഉപച്യലഗും         = 5.75 x 30 = 172.5 unit 

ഏകച്ദശ്ും                                      = 175 unit 

കറണ്ട് ചലര്ജ്                                 = 655 രൂപ 

ലലഭിെ  രടക                                 = 320രൂപ 



84 
 

ഊർജജo, ഊർജജ സംരക്ഷണ്ം 
Dr. K. Soman 

President 

Energy Conservation Society, Pettah 
 പ്രവൃത്തി റെയ്യോനുള്ള കഴിവ്ോണ്്  ഊർജജo. നിതയജീവ്ിതത്തില് ഊർജജത്തിന്റെ 
എത്രറ ത്ര രൂപങ്ങളോണ്്  ഉപയ ോഗിക്കുന്നത് .റപയട്രോളി ം ഉല്പ്പന്നങ്ങയളോ, രവ്ദയുതിയ ോ 
ഇല്ലത്ത ഒരു ദിവ്സറത്ത പറ്റി നമുക്ക്  െിന്തിക്കോനോകുയമോ ഊർജജമിണ്ടല്ങ്കില് 
 ന്ത്രങ്ങറളല്ലും നിശ്ചലം. ഊർജജറമന്നോല ് രവ്ദയുതി മോത്രമോണ്്  റപണ്ടെന്്ന  ഓർമ ില് 
വ്രിക. എന്നോല് റപയട്രോള്, ഡീസല്, കലക രി, പ്രകൃതി വ്ോതകം എന്നിവ് ും വ്ളറര 
പ്രോധോനയമുണ്ട് . നമുറട നോട്ടില ് രവ്ദയുതി പ്രധോനമോ ും ജലരവ്ദയുത പദ്ധതികറള 
ആശ്ര ിച്ചോണ്ച്ല്ല ഉല്പ്പോദിപ്പിക്കുന്നത് . എന്നോൽ ജലയരോതസുകള ് റകോണ്ട്  
യകരളറത്തയപോറല യലോകത്തിന്റെ എല്ല ഭ്ോഗങ്ങളും സമ്പന്നമല്. അതിനോല് ഡീസല്, 
കലക രി, ആണ്വ് ഇന്ധനം എന്നിവ് രവ്ദയുതി ഉണ്ടോക്കോനോ ി ഉപയ ോഗണ്ടെടുത്തുന്നു. 
അങ്ങറന രവ്ദയുതി ഉപയ ോഗിക്കുയമ്പോൾ പയരോക്ഷമോ ി മുകളിൽ സൂെിപ്പിച്ച ഇന്ധനങ്ങൾ 
ഉപയ ോഗിക്കുന്നുണ്ട് . എന്തുറകോണ്ട ് ഊർജജസംരക്ഷണ്ം ഭൂമി ില് നിന്നും ഖ്നനം 
റെ ് റതടുക്കുന്ന ഇന്ധന യരോതസുകറളല്ലും വ്റ്റി റകോണ്ടിരിക്കുക ോണ്് . 
പതിനോ ിരക്കണ്ക്കിന്  വ്ർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, മനുഷയ ജീവ്ിതം ഭൂമി ില് ഉടറലടുക്കുന്നതിനും 
മുൻപ ് ഭൂമിക്കടി ില ് കുഴിചു്ച മൂടണ്ടെട്ട രജവ്വ്സ് തുക്കൾ ജീർണ്ണ ിചു്ചണ്ടോ  എണ്ണ  ും 
പ്രകൃതിവ്ോതകവു്ം കറണ്ടത്തി, കുഴിണ്ടെടുത്്ത , ശുദ്ധീകരിച്്ച  മനുഷയനോവ്ശ്യമോ  ഊർജജമോക്കി 
മോറു്റന്ന സംവ്ിധോനമോണ്ച്ല്ല നോം ഉപയ ോഗണ്ടെടുത്തി വ്രുന്നത് . ഇനി എത്രനോള്.. 
സൃഷ് ടിക്കണ്ടെട്ടതിന്റെ നൂെിരട്ടി യവ്ഗത്തിലോണ്്  മനുഷയന് ഇങ്ങറന ുള്ള പ്രകൃതി വ്ിഭ്വ്ങ്ങള് 
ഉപയ ോഗിച്്ച  തീർക്കുന്നത് .യലോകത്തിറല എല്ല എണ്ണ  ഉെവ്ിടങ്ങളും വ്റ്റി 
റകോണ്ടിരിക്കുക ോണ്് . കഴിഞ്ഞ പത്്ത  വ്ർഷത്തിനിട ില് നിർണ്ണ  കമോ  പുതി  എണ്ണ  
ഉെവ്ിടങ്ങള ്കറണ്ടത്തി ിടു്ടമില്. 
  നോം ഇന്നുപയ ോഗിക്കുന്ന രീതി തുടർന്നോൽ റപയട്രോളി ം 30 വ്ർഷയത്തക്കും പ്രകൃതി 
വ്ോതകം 55 വ്ർഷയത്തക്കും മോത്രയമ യശ്ഷിക്കൂ. മോത്രമല് എല്ല രോജയത്തും റപയട്രോളി ം 
നിയക്ഷപം ഇല് എന്നതും എടുത്തു പെയ ണ്ടതുണ്ട് . അതോ ത്  യലോക സമ്പദ് വ്യവ്സഥ തറന്ന 
എണ്ണ  ുമോ ി ബന്ധണ്ടെട്ടിരിക്കുന്നു.ഇന്തയ ില് ലഭ്യമോ തിന്റെ മൂന്നിറലോന്്ന  മോത്രമോണ്്  
തദ്യദശ്ി മോ ി ഉദ് പോദിപ്പിക്കുന്നത് . ബോക്കി മൂഴുവ്നും ഇെക്കുമതി റെയു്യക ോണ്് . ഭ്ോവ്ി 
യലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവു്ം വ്ലി  പ്രശ്് നങ്ങളിറലോന്്ന  ഊർജജപ്രതിസന്ധി ോണ്് . ഇത്  
എങ്ങറന തരണ്ം റെയ്യോം. ഇവ്ിറട ോണ്്  ഊർജജസംരക്ഷണ്ത്തിന്റെ പ്രോധോനയം. ഇന്്ന  
ഊർജജക്ഷോമം പരിഹരിക്കോനോ ി വ്ിവ്ിധ രോജയങ്ങള് ഊർജജസംരക്ഷണ് ഉപോധികള് 
വ്ികസിപ്പിചു്ച റകോണ്ടിരിക്കുക ോണ്് . സൗയരോരജ്ം, തിരമോല, ഭ്ൗമതോയപോര്ജം, 
രജവ്ോവ്ശ്ിഷ് ടങ്ങളില് നിന്നുള്ള ബയ ോഗയോസ് , റജയട്രോഫോ യപോലുള്ള റെടികളില് 
നിന്നുണ്ടോക്കുന്ന ബയ ോഡീസല് എന്നീ ഊർജജ യരോതസുകളോ ിരിക്കും നോളറത്ത 
ഇന്ധനങ്ങള്. ഇത്തരത്തിലപ ു തുക്കണ്ടെടോന് കഴി ുന്ന ഊർജജയരോതസുകള ്
വ്യോപകമോക്കുന്നതും പ്രെരിപ്പിക്കുന്നതും ഊർജജ സംരക്ഷണ്യത്തോറടോപ്പം നടത്തി വ്രുന്ന 
പ്രവ്ര്ത്തനമോണ്് . 
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ഊർജജത്തിനറ്െ  ൂണ്ിറ്റ ് 
 ഊര്ജം അളക്കുന്ന  ൂണ്ിറ്്റ  പ്രധോനമോ ും ജൂള ് (joules) ആണ്് . തോപം ഒരു 
ഊർജജരൂപമോറണ്ന്്ന  കറണ്ടത്തി  റജ ിംസ്  പ്രസ് യകോട്്ട  ജൂള് എന്ന ശ്ോസ് ത്രജ്ഞന്റെ 
യപരിലോണ്്  ഈ  ൂണ്ിറ്്റ  അെി ണ്ടെടുന്നത് . ഒരു ബോരലര ൂ ഡ്  ഓ ിലില് 6.12 ജിഗോജൂള് ഊരജ്ം 
അടങ്ങി ിരിക്കുന്നു. എന്നോല ് വ്ീട്ടിറലത്തുന്ന രവ്ദയുതി അളക്കുന്നത്  കിയലോവ്ോട്്ട  അവ്ര് 
എന്ന കണ്ക്കിലോണ്് . ലളിതമോ ി ഒരു  ൂണ്ിറ്്റ  രവ്ദയുതി എന്നും പെ ും. ഒരുപകരണ്ം 
എത്ര സമ ം പ്രവ്ർത്തിക്കും അതിന്  എത്ര ശ്ക്തി ുണ്ട്  എന്നതിറന ആശ്ര ിച്ചോണ്്  
രവ്ദയുതപയ ോഗം വ്യതയോസണ്ടെടുന്നത് . 100 വ്ോട്്ട  യരഖ്ണ്ടെടുത്തി ിരിക്കുന്ന ഒരു ബൾബ 
(ഇന്കോന്ഡറസന്റ ് ലോമ്പ്  എന്ന സോയങ്കതിക നോമം) 10 മണ്ിക്കൂര് പ്രവ്ർത്തിച്ചോല് ഒരു 
മണ്ിക്കൂർ രവ്ദയുതി ോകും. അണ്ടല്ങ്കില് 1000 വ്ോട്്ട  ഉള്ള ഒരു ഉപകരണ്ം ഒരു മണ്ിക്കൂർ 
പ്രവ്ർത്തിച്ചോല ് ഒരു  ൂണ്ിറ്്റ  രവ്ദയുതി ോകും. ഉപകരണ്ത്തിന്  യവ്ണ്ട രവ്ദയുതി = 
(യരഖ്ണ്ടെടുത്തി ിരിക്കുന്ന പവ്ര് വ്ോട്്ട സില് x പ്രവ്ർത്തിക്കുന്ന സമ ംമണ്ിക്കൂെില്)/1000ഈ 
സൂത്ര വ്ോകയം ഉപയ ോഗിച്്ച  നിങ്ങളുറട വ്ീട്ടിറല രവ്ദയുയതോപയ ോഗം കണു്ട പിടിക്കോം. 
ഊർജജത്തിനറ്െ വ്ില 

റപട്രളിന്റെ ും ഡീസലിന്റെ ും എല്. പി. ജി.  ുറട ും വ്ില എന്നും 
ദിനപത്രങ്ങളില് െർച്ച വ്ിഷ മണ്ച്ല്ല. അതോ ത്  ഊർജജസംരക്ഷണ്ം എന്നോല് 
പണ്ലോഭ്വു്മോണ്് . ഒപ്പം അധിക ഊർജജ ഉപയഭ്ോഗം റകോണു്ട ഉണ്ടോയ ക്കോവു്ന്ന 
മലിനീകരണ്ത്തില ് നിന്നും പ്രകൃതിറ  രക്ഷിക്കുക ും റെയ്യോം. ഇനി രവ്ദയുതി ുറട വ്ില 
യനോക്കുക 1958 ലഒ്രു  ൂണ്ിറ്്റ  രവ്ദയുതിക്ക ് റവ്െും 1.5 അണ് മോത്രമോ ിരുന്നു വ്ില. എന്നോല് 
ഇയന്നോ 95 രപസ മുതല് 5.25 രൂപ വ്റര വ്ിവ്ിധ സ്ലോബുകളോ ോണ്്  വ്ില ഈടോക്കുന്നത്  
കുെച്്ച  ഉപയ ോഗിക്കുന്നവ് കുെഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള തുക റകോടുത്തോൽ മതി എന്നോൽ കൂടുതൽ 
ഉപയ ോഗിക്കുന്നവ്ർ കൂടുതൽ തുക ഉപയ ോഗിയക്കണ്ടി വ്രും. 1956ൽ 109.5 റമഗോ വ്ോട്്ട  
മോത്രമോ ിരുന്നു നമുറട സംസഥോനത്തിന്റെ രവ്ദയുതി സഥോപിത യശ്ഷി ഇന്്ന  2649.24 
റമഗോവ്ോട്ട ് ആ ി കുത്തറന കൂട്ടി ിടു്ടം ആവ്ശ്യത്തിന് തിക ുന്നില് 
രവ്ദയുതി ലോഭ്ിക്കൂ ബില്് തുക കുെക്കൂ 

ഇങ്ങറന ലോഭ്ിക്കുന്ന രവ്ദയുതി റകോണ്ട്  സംസഥോനത്തിന്  ഏറെ യനട്ടങ്ങളുണ്ട് . പുതി  
രവ്ദയുതി കണ്ക്ഷനും വ്യവ്സോ ശ്ോലകള ്ആവ്ശ്യത്തിനുള്ള രവ്ദയുതി ിലും നമുക്ക്  ക്ഷോമം 
അനുഭ്വ്ണ്ടെടുന്നുണ്ട് . അതോ ത്  ഉത് പോദനവു്ം ആവ്ശ്യവു്ം തമിൽ ഒരു വ്ിടവ്്  നില നിലു ന്നു. 
ഊർജജ സംരക്ഷണ്ത്തിലൂറട ലോഭ്ിക്കുന്ന രവ്ദയുതി ഇങ്ങറന ുള്ള വ്ിടവ് കുെ ക ോൻ 
സഹോ കമോകും. 20 ശ്തമോനം രവ്ദയുതി ലോഭ്ിച്ചോൽ രവ്ദയുതി ബില്ിനുണ്ടോകുന്ന കുെവ് ് 30 
ശ്തമോനമോണ് ്. ലളിതമോ  രവ്ദയുത സംരക്ഷണ് മോർഗഗ ങ്ങള് അവ്ലംബിച്ചോല് 20 ശ്തമോനം 
രവ്ദയുതി അനോ ോസമോ ി ലോഭ്ിക്കോം. മുൻപ ്സൂെിപ്പിച്ചയപോറല ഏറ്റവു്ം കുെഞ്ഞ അളവ്ിൽ 
രവ്ദയുതി ഉപയ ോഗിക്കുന്നവ്ർക്ക് കൂടി  നിരക്കിലും അതു റകോണ്ട്  സംരക്ഷിക്കണ്ടെടുന്ന 
രവ്ദയുതി കൂടി നിരക്കിലുള്ളതോ ിരിക്കും.ഊർജജസംരക്ഷണ്ം= ഊർജജ ഉല്പ്പോദനം 
യലോകമോകമോനം ഇന്്ന  കൂടുതല് ഊർജജക്ഷമത ുള്ള ഉപകരണ്ങ്ങളോക്കി ഗയവ്ഷണ്ം 
നടക്കുക ോണ്് . ഇവ്ിറട ോണ്്  ഊർജജ സംരക്ഷണ്ം = ഊർജജ ഉല്പ്പോദനം എന്ന 
സമവ്ോകയം അരഥ് വ്ത്തോകുന്നത് . രവ്ദയുതി ുറട കോരയം തറന്നറ ടുക്കോം. 
ഉല് പ്പോദിപ്പിക്കുന്നതുമുത നമുറട വ്ീട്ടിയലോ വ്യവ്സോ ശ്ോലകളിയലോ എത്തുന്നതുവ്റര 
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ഉണ്ടോകുന്ന പ്രസരണ്വ്ിതരണ് നഷ് ടം ഏതോണ്്  50 ശ്തമോനം വ്രും. ഇതിറന 
രവ്ദയുതി ുറട വ്ഴിച്ചിലറവ്ന്നും പെ ോം. അതോ ത്  നമുറട വ്ീട്ടിറല എനർജജ മീറ്റെില് ഒരു 
 ൂണ്ിറ്്റ  യരഖ്ണ്ടെടുത്തുയമ്പോ ഉത് പോദനസഥലത്ത്  2  ൂണ്ിറ്്റ  യരഖ്ണ്ടെടുത്തും എന്്ന  സോരം. 
ആവ്ശ്യമില്ലത്ത രലറു്റകളും ഫോനും ഓഫോക്കി ോല ് തറന്ന നച്ല്ലരളവു് വ്റര രവ്ദയുതി 
ലോഭ്ിക്കോന് സോധിക്കും. 
റവ്ള്ളം പോഴോക്കരുയത! 

റവ്ള്ളം വ്ീട്ടിനുമുകളിറല ടോങ്കിയലക്ക്  പമു്പറെയ്യോന് നോം രവ്ദയുത 
യമോട്യടോെിറന ോണ്ച്ല്ല ആശ്ര ിക്കുക. അലക്ഷയമോ ി ടോപ്പ്  തുെന്നുകിടന്നോല് 
പയരോക്ഷമോ ി രവ്ദയുതി ഒഴുക്കികള ുന്നു എന്നുപെ ോം. പമ്പ്  റെയു്യയമ്പോൾ റവ്ള്ളം ടോങ്ക ് 
കവ്ിറഞ്ഞോഴുകോെുണ്ടച്ല്ല. ഇതും രവ്ദയുതി നഷ ്ട്ടം തറന്ന ോണ് ്. അയതോറടപ്പം തറന്ന 
വ്ിലക്കുെവ്ോറണ്ന്നുകരുതി ഗുണ്യമന്മകുെഞ്ഞ തരംതോണ് പമു്പകൾ വ്ോങ്ങോതിരിക്കുക. 
ഇത്തരം പമു്പകൾക്ക്  രവ്ദയുതി ആർത്തി ോറണ്ന്ന ് പെ ോം. ആദയറത്തവ്ില ും 
ആെുമോസറത്ത രവ്ദയുത ബില്ുും കൂട്ടിയനോക്കി ോല് വ്ിലകുെഞ്ഞപമു്പക വ്ന് നഷ് ടമോണ്്  
വ്രുത്തി വ്ക്കുന്നത് കണ്ട്  മനസസ ിലോക്കോം. കൂടോറത നമുറട ആവ്ശ്യത്തിനിണ്ങു്ങന്ന പവ്ർ 
ഉള്ള പമ്പ്  റതരറഞ്ഞടുക്കുക. പമ്പിന്റെ പവ്ർ യഹോഴ് സ ് പവ്െിലോണ്്  
സോധോരണ്യരഖ്ണ്ടെടുത്തുക 1 യഹോഴ് സ് പവ്ർ = 746 വ്ോട്്ട  
ഊർ ജ്ജം സംരക്ഷിക്കോം ഭൂമിറ  രക്ഷിക്കോം 

ഡിസംബർ 14 യദശ്ീ   ഊർജജ സംരക്ഷണ്ദിനമോ ി ഇന്തയ ആെരിക്കുന്നു. ഓയരോ 
വ്ർഷം കഴി ുയന്തോെും ഈ ദിനത്തിന്റെ പ്രസക്തി ും പ്രോധോനയവു്ം 
വ്ർദ്ധിച്്ചറകോണ്ടിരിക്കുക ോണ്്. റപയട്രോളി ം ഉത്പന്നങ്ങളുറട വ്ിലവ്ർധന ോ ോലും 
വ്ിതരണ്ത്തിറല കുെവ്ോ ോലും, ഓയരോ മോസവു്ം മോെുന്ന രവ്ദയുതിതോരിഫ് , പോെക 
വ്ോതകത്തിന്റെ വ്ല്ലത്ത വ്ില, കൂടടന്ന ബസ് യലത്രല ന്ിരക്ക് എന്നിങ്ങണ്ടന് 
ജീവിരത്തിന്റണ്ടറ എത് ഘെങ്ങളിലടും ഊർജജത്തിന്റെ വ്ില നമുറട രദനം ദിന 
പ്രവ്ർത്തനങ്ങളുറട നി ന്ത്രണ് ശ്ക്തി ോണ്് അന്തോരോഷ് ട്ര ന തന്ത്രരംഗത്തും ഉഭ് കകഷി 
െർച്ചകളിലും റപോതുവ്ിലും ഭ്ോരതത്തിന്റെ കോരയത്തില്  പ്രയതയകിചു്ചം യപോ  വ്ർഷം  
സക്രീ മോ ി നിന്നിരുന്നത് ആണ്വ്കരോെും അതുമോ ി ബന്ധണ്ടെട്ട തുടര്   െർച്ചകളും 
ആ ിരുന്നച്ല്ല. യലോകത്തിറല വ്ിവ്ിധ സർവ്കലോശ്ോലകളിലും നടക്കുന്ന ഗയവ്ഷണ്ങ്ങളില്  
നച്ല്ലരു ഭ്ോഗം ഇന്്ന പുതി തും പുതുക്കണ്ടെടോവു്ന്നതുമോ  ഊർജജ യരോതസുകറള 
കണു്ടപിടിക്കുന്നയതോ, നിലവ്ിലുള്ളതിന്റെ കോരയക്ഷമത വ്ർധിപ്പിക്കുന്നതുമോയ ോ 
ബന്ധണ്ടെട്ടോണ്ന്നതും ആശ്വോസം പകരുന്നു.റവ്ളിച്ചത്തിന്റെ ഭ്ോവ്ി ഉപകരണ്മോ ി 
കരുതുന്ന എല്  ..ഡി ബൾബുകൾക്കു  വ്ർധിച്ച ആവ്ശ്യക്കോരും ഇന്നുണ്ട്. സോധോരണ് 
ബൾബുകൾ 60 വ്ോട്ടിന്റെ പ്രകോശ്ം നലുന്നതിന് തുലയമോ  പ്രകോശ്ം നലക ോന്   14 വ്ോട്്ട 
എടുക്കുന്ന സി.എഫ്.എല്   നോകുന്നു. എന്നോല്   റവ്ളിച്ച ഉപകരണ് വ്ിപണ്ി ിറല പുതി  
തോരമോ  എല്  ..ഡി വ്ിളക്കുകള്   ഇയത പ്രകോശ്യമകോന്  5 വ്ോട്ടില്  തോറഴ രവ്ദയുതിയ  എടുക്കൂ 
എന്നത് ആശ്വോസകരമോ  വ്ോർത്ത ോണ്.്സോധോരണ് ബൾബിൻറെ ആ ുർ രദർഘയം  
1000 മണ്ിക്കൂെും, സി.എഫ്.എല്ിന്റെത് 8000 മണ്ിക്കൂെും ആറണ്ങ്കില ്  എല്  ..ഡി 
ബൾബിൻറെത് 80,000 മണ്ിക്കൂെോണ്് ഇതു യപോലുള്ള ഊർജജ ദോ കമോ  
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ഉപകരണ്ങ്ങളുറട പ്രെരണ്വു്ം, ഉപയ ോഗിക്കോനോ ി സുഹൃത്തുക്കയള ും ബനു്ധക്കയള ും 
യപ്രരിപ്പിക്കുന്നതും ഒരു പ്രവ്ർത്തനമോ ി ഊർജജ സംരക്ഷണ് ദിനത്തില്  
എടുക്കോവു്ന്നതോണ്്. റപയട്രോളി ത്തിന്റെ അനി ന്ത്രിതമോ  ഉപയ ോഗമോണ്് 'ഭൂമിക്ക് പനി' 
പിടിക്കോന്   (ആയഗോള തപനം) കോരണ്മോ ത്. ഊർജജ സംരക്ഷണ്ം ശ്ീലമോക്കുന്നത് 
നമുറട കുടുംബ ബഡ് ജറ്റിന് മോത്രമല് നണ്ടല്ലരു നോറള ് ക്ക് കൂടി അതയന്തോയപക്ഷിതമോണ്്. 
റപയട്രോളി ം എണ്ണ  ഉപയ ോഗിച്്ച ഓടുന്ന വ്ോഹനങ്ങളുറട പുകക്കുഴല ്  പുെന്തളു്ളന്ന പുക 
വ്ിഷലിപ് തമോക്കുന്നത് നഗരവ്ീഥികറള ോണ്്. എറന്തന്്ത യരോഗങ്ങളോണ്് ഇതുമോ ി 
ബന്ധണ്ടെട്്ട നമുക്കും മറ്റ ് ജീവ്ജോലങ്ങൾക്കും ഉണ്ടോവു്ക. ജീവ്നുള്ളവ് ് ക്ക് മോത്രമല്, 
ജീവ്നില്ലത്തവ് ് ക്കും റപയട്രോളി ം പുക വ്രുത്തുന്ന നോശ്ം െില്െ ല്. റവ്ണ്ണ ക്കല്   
സൗധമോ  തോജ് മഹലിന്റെ പുെം പ്രതലം, വ്ോഹനങ്ങളുറട വ്ിഷപു്പകയ റ്്റ നശ്ിക്കോന്  
തുടങ്ങി തിറന തുടർന്്ന ഇച്െലൾ പുക വ്മിക്കുന്ന വ്ോഹനങ്ങളുറട സഞ്ചോരം തോജ ്മഹലിന് 
െുറു്റം കർശ്നമോ ി നി ന്ത്രിച്ചിരിക്കുക ോണ്്.അറത, ഈ ഊർജജസംരക്ഷണ് ദിനത്തില്  
നമുക്ക് െില പ്രതിജ്ഞകറളടുക്കോം. രവ്ദയുതി കോരയക്ഷമമോ ി ഉപയ ോഗിക്കോന്  , 
റപയട്രോളി റത്ത ആശ്ര ിക്കുന്നത് കുെ ് ക്കോനും, നല് ഇന്ധനക്ഷമത ുള്ള ഉപകരണ്ങ്ങള്  
തിറരറഞ്ഞടുക്കോന്  , രസക്കിള്  ഉപയ ോഗം കൂട്ടോന് , ആയഗോള തപനം കുെ ് ക്കോന്  
.എല്ലത്തിലും ഉപരി ോ ി ഊർജജ സംരക്ഷണ്ോശ് ങ്ങള്  പ്രെരിപ്പിക്കോം അതു വ്ഴി ഹരിത 
സുന്ദരമോ  ഒരു നല് നോറള റകട്ടിപ്പടുക്കോം. 
ഊർജ സംരക്ഷണ്ം അടുക്കള ിൽ 

1.  പോെകം റെയ്യോനുള്ളവ് എല്ലും ത ോെോക്കി റവ്ച്ചതിനു യശ്ഷം  അടുപു്പ ഓൺ 
ആക്കുക.  എല്ലും തുടർച്ച ോ ി പോകം റെയു്യക. 

2. പ െുവ്ർഗങ്ങളും  അരി ഇവ് പന്ത്രണു്ട മണ്ിക്കൂർ മുമു്പ റവ്ള്ളത്തിൽ കുതിരോൻ റവ്ച്ചോൽ 
യവ്ഗം റവ്ന്തുകിടു്ടം. 

3. റപ്രഷർ കുക്കർ  ഉപയ ോഗിക്കുക, പല തടു്ടകളിൽ ആ ി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സോധനങ്ങൾ 
യവ്വ്ിക്കോൻ ശ്രമിക്കുക. 

4. പോെകത്തിനു പരന്ന പോത്രങ്ങൾ ഉപയ ോഗിക്കുക, റെമു്പപോത്രങ്ങൾ നല്തു. 
5. അരി ും മറു്റം യവ്വ്ിക്കോൻ ആവ്ശ്യമുള്ളത്ര  കുെചു്ചറവ്ള്ളം മോത്രം ഉപയ ോഗിക്കുക. 
6. രിഡജ ിന്റെ വ്ോതൽ ഇടക്കിടക്കു തുെക്കരുതു. പവ്ർ കടു്ട സമ ത്തു തുെക്കുകയ  
അരുതു. അതിൽ സോധനങ്ങൾ കൂടുതൽ  തണുപു്പ   ആവ്ശ്യമുള്ളതു മുകളിലും മറു്റള്ളവ് 
തോറഴ ും വ് ുക. സോധനം െീത്ത ോവു്ക ും ഇല്.  

7. തണുത്ത ഭ്ക്ഷണ്ം കുെചു്ചയനരം പുെത്തു വ്ച്ചതിനു യശ്ഷം െൂടോക്കുക.  
8. ഓയരോ ദിവ്സവു്ം ആവ്ശ്യമുള്ളത്ര മോത്രം ഭ്ക്ഷണ്ം പോകം റെയു്യക. ദുർവ്വ്യ വ്ം 
ഒഴിവ്ോക്കോം, ആയരോഗയത്തിനും നല്തു.  

9. റവ്ള്ളം െൂടോക്കോൻ സൂരയപ്രകോശ്ം ഉപയ ോഗിക്കുക, ( യസോളോർ ഹീറ്റർ) . രവ്ദയുത 
ഹീറ്റെിൽ ഇൻസറ ന്റ് ഹീറ്റർ ആണു നല്തു, സംഭ്രണ്ി ഉള്ളതല്. ആവ്ശ്യത്തിലക ് അധികം 
റവ്ള്ളം െൂടോക്കുന്നറതോഴിവ്ോകും.  

10. സൂരയപ്രകോശ്ം ഉള്ളച്െലൾ കർട്ടനു ർത്തി വ്ചു്ച രലറു്റകൾ ഓഫോക്കുക.  
11 ഓയരോമുെി ിലും ഉള്ള ബൾബിന്റെ ശ്ക്തി ശ്രി ോ ി ഉപയ ോഗിക്കുക. വ്ോ ിക്കോൻ 

യമശ്വ്ിളക്കുകൾ ആണുത്തമം .കുളിമുെി ിലും കക്കൂസിലും കുെഞ്ഞ വ്ോട്്ട  മതി.  
12. റ്റി വ്ി െിയമോട്ടിൽ ഓഫ് റെ ത ോൽ യപോരോ, സവിെു തറന്ന ഓഫ് ആക്കണ്ം  
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13. എല്് ദിവ്സവു്ം ഇസത ിരി ഇടോൻ യനോക്കരുതു, ആഴച  ിറലോരിക്കൽ പകൽ സമ ത്തു 
ഇസത ിരി ഇടുക.   

14. പോെകത്തിനു രവ്ദയുതി ഉപയ ോഗിക്കുക ഒഴിവ്ോക്കുക, അതയോവ്ശ്യം വ്ന്നോൽ ഇന്ദക്ഷൻ 
കുക്കർ ഉപയ ോഗിക്കുക, യകോ ിൽ ഉള്ള ഹീറ്റർ ഉപയ ോഗിക്കരുതു.  

15. നമുറട കുഞു്ഞങ്ങറള ഊർജ സംരക്ഷണ്ത്തിന്റെ ആവ്ശ്യ്ം പെഞു്ഞ റകോടുത്തു നല് 

പൗരന്മോരോ ി വ്ളർത്തുക. 
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ho«p hf-¸nse ]¨-¡dn Irjn 

 

Dr. Asha Shankar 

Assistant professor, KVK, Tavanur 

• \½psS \nXym-lmcw t]mj-I-k-ar-²am¡p-¶-XnÂ ]¨-¡-dn-IÄ¡v apJy-]¦v. 

• Akp-J-§fnÂ \n¶v ]cn-c£ þ Itcm-«n-t\m-bvUv, ^vtfh-t\mbnUv XpS-§nb LS-

I-§Ä. 

• {]mb-]qÀ¯n-bmb HcmÄ¡v {]Xn-Zn\w 300 {Kmw ]¨-¡dn. 

• It¼m-f-̄ nÂ \n¶v e`n-¡p¶ ]¨-¡-dn-I-fnÂ Ah-injvS hnjmwiw IqSp-XÂ. 

• hmWn-P ym-Sn-Øm-\-̄ n-epÅ ]¨-¡dn Irjn-bnÂ cmk-h-kvXp-¡-fpsS {]tbmKw 

A\n-hmcyw. 

•  GI ]cn-lm-c-amÀ¤w -ho-«p-h-f-̧ p-I-fnÂ ]¨-¡-dn-IÄ kzbw DZv]m-Xn-̧ n-¡pI F¶-Xv. 

• Krl-]-cn-kc Irjn-bnÂ IpSpw-_mw-K-§Ä Irjn-̧ -Wn-IÄ Pohn-X-N-cy-bmbn sN¿p-

¶p. 

• KpW-]-c-amb hymbmaw, {Inbm-ß-I-amb hnt\m-Zw, kl-I-c-W-ioew hfÀ¯Â. 

• ASp¡pw Nn«-bp-an-Ãm-XpÅ Irjn-aqew Øe-¯nsâ ZpÀhy-bw, ]¨-¡-dn-I-fpsS kao-

IrX e`y-X-bn-Ãmbva. 

• imkv{Xo-b-ambn hn`m-h\w sN¿-s¸« ]¨-¡dn tXm«w  

• A[n-I-am-bp-Åh hnev¡m\pw, BZmbw t\Sm\pw DX-Ip-¶p. 

]¨-¡dn tXm«-§Ä¡v tbmPn¨ Øew 
• shÅhpw shfn-̈ hpw [mcmfw In«p¶ Øew, 

• icn-bmb taÂt\m-«-̄ n\v hoSn-\-Sp¯v ØnXn sN¿p-¶Xv \Ã-Xv. 

• XWÂ IqSnb Øe-§-fnÂ hfÀ¨bpw DXv]m-Z-\hpw Ipdbpw 

• hr£-§Ä DÅ ]pc-bn-S-§-fnÂ Gähpw IqSp-XÂ kqcy-{]-Imiw e`n-¡p¶ Øew 

• imkv{Xob ]cn-PvRm-\hpw  at\m-[À½hpw {]tbm-Kn¨ ASp¡pw Nn«-bp-apÅ ]¨-

¡dn tXm«w, 

• Øe-̄ nsâ e`y-Xbpw, InS¸pw, XW-ensâ hym]vXn-bp-a-\p-k-cn¨v ]¨-¡-dn-t¯m-«-

¯nsâ LS-\bnÂ Bh-iym-\p-k-c-W-amb amäw. 

• hep¸w \nÀ®-bn-¡p-¶Xv, Øe-̄ nsâ e`yX, AwK-§-fpsS F®w. 

• {]mb-]qÀ¯n-bmb HcmÄ¡v 0.5 skâv Øew. 

]¨-¡dn tXm«w kwhn-[m\w sN¿p¶ hn[w 
• Hcp IpSpw-_-̄ n-\m-h-iy-amb t]mj-I-§Ä FÃmw e`n-¡p¶ hn[-̄ nÂ. 

• ZoÀL-Ime hnf-IÄ¡m-bpÅ Øm\w þ aäv hnf-IÄ¡v XS-Ê-am-ImtXbpw, A[nIw 

XW-te-Im-tX-bpw. 

• hS¡v `mK-̄ pÅ aq¶nÂ, Hcp `mKw Nnc-Ømbn hnf-IÄ þ apcn-§, Idn-th¸v, Ccp-

¼³ ]qfn. 

• Ch-bpsS XW-enÂ þ Bg-̄ nÂ thcn-d-§m¯ tN\, tN¼v, CRvPn,, aªÄ, 

IqÀ¡, Im¨nÂ, hgp-X-\-bpsS ssZÀLyw IqSnb C\w, Im´m-cn apfIv. 

• _m¡n-bpÅ Øew t¹m«p-I-fmbn Xncn¨v, FÃm Ime¯pw FÃm ]¨-¡-dn-Ifpw In«m-

hp¶ hn[-̄ nÂ. 
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• Hcp Øe¯v Hcp ]¨-¡dn am{X-sam, Hcp hÀ¤-̄ nÂ s]« ]¨-¡dn am{Xsam 

H¶nÂ IqSp-XÂ XhW Irjn sN¿-cpXv. 

പച്ചക്കെികളും നടോൻ പറ്റി  സമ വു്ം 
t¹m«p-IÄ കോലവ്ർഷം മഞു്ഞകോലം യവ്നൽക്കോലം 

1  പോവ്ൽ/പടവ്ലം പ ർ  തണ്ണ ി മത്തൻ 
2  മത്തൻ/കുമ്പളം തക്കോളി    പോവ്ൽ/പടവ്ലം 
3 മുളക്/വ്ഴുതന പോവ്ൽ െീര   
4 പ ർ / അമരപ ർ റവ്ണ്ട  മത്തൻ/കുമ്പളം 
5  റവ്ണ്ട െുരക്ക പ ർ 
6  റവ്ള്ളരി   െീര   റവ്ള്ളരി / കുമ്പളം 

• ImenIfnÂ \n¶v hnfhpIsf c£n¡p¶Xn\v then. 

• thenbnÂ, NXpc¸bÀ, tImhÂ, \nXyhgpX\ XpS§nbh. 

• a[pc¨ocbpsS I¼pIÄ thenbpsS ^ew sN¿pw. 

• tXm«¯nsâ aqe¡v 1þ2 It¼mÌv IpgnIÄ. 

• \\¡m\pw \S¡m\pw t¹m«pIsf thÀ¯ncn¡m\pw hc¼pIÄ. 

• Irjn sN¿p¶ BfpsS Xmev]cyhpw Øe¯nsâ hnkvXrXnbpw A\pkcn¨v 

hnfIÄ XncsªSp¡pI. 

• Irjn D]IcW§Ä, tX\o¨ IqSv 

Irjn sN¿m³ ]änb hnfIÄ 

• Ce hnfIÄ þ Noc, apcn§, km¼mÀ Noc 

• Ing§v hÀ¤§Ä þ tN\, tN¼v, IqÀ¡, þ \½psS ImemhØtbmSpw a®n\pw 

\¶mbn {]XnIcn¡pw 

• Imbv hnfIÄ þshÅcn hÀ¤w, hgpX\ hÀ¤w, ]bÀ hÀ¤w, shണ്ട 

• ioXIme ]¨¡dnIÄ þ Iymt_Pv, tImfn^vfhÀ, 

\nesamcp¡epw \Soepw 
• Øes¯ ]pÃpw ImSpw sh«n amäWw. 

• Inf¨nd¡nb tijw IfIfpsS thcpw Ipänbpw s]dp¡n amämw. 

• skâv H¶n\v 100 Insem NmWIw, 1þ3 Insem Ip½mbw. 

• {lkzIme hnfIÄ¡pÅ t¹m«pIÄ icnbmb hc¼pIsfSp¯v thÀXncn¡Ww. 
hn¯v 

• P\nXI ]cnip²nbpÅ hn¯pIÄ AwKoIrX Øm]\¯nÂ \n¶v 

• A¦pcWtijn IqSpXepÅXpw, tcmKInS_m[bnÃm¯Xpamb hn¯pIÄ 

• ]¨¡dnIfptSbpw k¦cbn\§Ä e`yamWv --- t\ct¯bpÅ hnfhv, DXv]mZ\£aX 

IqSpXÂ 

• k¦cbn\§fpsS hÀ²n¨ hne, e`yX¡pdhv 
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വ്ിത്തിൻറെ  അളവ്്   
വ്ിള ഒരു റസൻെ ് ഒരു റഹകട ർ 
വ്ഴുതന 2gm 375gm 
തക്കോളി 2gm 400gm 
റവ്ള്ളരി 3gm 500-750gm 
കുമ്പളം 4gm 750gm 
മത്തൻ ,മുളക് 5gm 1000gm 
െീര 8gm 5kg 
പടവ്ലം 16gm 13kg. 
പോവ്ൽ 24gm 5kg 
റവ്ണ്ട   30gm 8kg 
കുറ്റി പ ർ 80gm 20kg 

പെിച്ച ്നടുന്നവ് 
വ്ഴുതന വ്ർഗഗ   പച്ചകെികൾ: തക്കോളി,മുളക്,  വ്ഴുതന,  െീര 
യനരിട്ട ്വ്ിത്ത ്പോകുന്നവ് 
റവ്ള്ളരി വ്ർഗഗ   പച്ചകെികൾ; റവ്ള്ളരി, കുമ്പളം, മത്തൻ, പോവ്ൽ,  പടവ്ലം, െുരക്ക, 
പീച്ചിങ്ങ, റവ്ണ്ട 
പ ർ വ്ർഗഗ   പച്ചകെികൾ: വ്ള്ളി പ ർ,കുറ്റി പ ർ, അമരപ ർ,െതുര പ ർ        
Irjn apdIÄ 

• hgpX\, apfIv, X¡mfn F¶nhbv¡v hfÀ¨bpsS BZyL«¯nÂ IqSpXÂ {i² 

• hn¯pIÄ XhmcWIfnÂ ]mIn ssXIÄ ]dn¨v \Sണ്w 

• 1 1/2 aoäÀ hoXnbnÂ , 15þ20 sk.ao Dbc¯nÂ \oÀhmgvNbpw kqcy{]ImihpapÅ 

sNdnb XS§fm¡pI 

• hn¯v hcnhcnbmbn 5þ6 sk.ao AIeapÅ hcnIfnÂ aªÄണ്ടെലSnbpw, dhbpw 

tNÀ¯v hnXdpI 

• hn¯v apf¡p¶Xv hsc ssht¡men«v ]pXbnSpI 

• cണു്ട  t\chpw \\¨v sImSp¡Ww 

• 4 BgvN Ignªv ]dn¨p \Sണ്w 

• ¹mÌn¡v _¡äpIÄ, Hgnª Sn¶pIÄ, a¬N«nIÄ, knaâv Nm¡pIÄ 

• \oÀhmgvN¡v അടിവ്ശ്ത്്ത 1, 2 ദവോരങ്ങൾ 
പച്ചക്കെികളിൽ  ഗുണ്യമന്മ ുള്ള  രതയു്യലപ ോദനം 
വ്ിളവ്ിനറ്െ പകുതി നിർണ്ണ  ിക്കുന്നത ്രതകളോണ്് 

• പച്ചക്കെികളുറട പരിപൂർണ് ഉൽപോദനത്തിന് ആയരോഗയവു്ം  കരുത്തും മുള്ള യരോഗ 
കീടവ്ിമുക്തവു്മോ  രതകൾ അനിവ്ോരയം. 

• രതകൾ യലോലവു്ം ഇളം തയണ്ടോടു കൂടി തും ആക ോൽ  യരോഗ കീട സോധയ ുള്ള 
സോദ്ധയത കൂടുതൽ. 
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• രതകൾ ശ്രദ്ധയ ോറട പരിപോലനം  നൽകി വ്ളർയത്തണ്ടത്  അതയന്തോയപക്ഷിതം. 
• ഇന്്ന ഏറെ പ്രെോരത്തിലുള്ള രഹേിഡ് ഇനങ്ങളുറട വ്ിത്തുകൾക്ക്  വ്ില വ്ളറര 
കുടുതല ോൽ ഒരു വ്ിത്്ത യപോലും നഷട പ്റപടരുത്. 

• ഓയരോ വ്ിത്തിൽ നിന്നും ഓയരോ റെടി. 
പച്ചകെി  രതകൾക്കോവ്ശ്യമോ  ഗുണ്ങ്ങൾ 

• ശ്ക്തി ുള്ള നിവ്ർന്ന  തണ്ട് 
• സമൃദ്ധമോ  യവ്രു വ്ളർച്ച 

• ഇലകൾക്ക് കടും പച്ച നിെം 
• യരോഗകീട വ്ിമുക്തം 
• രതകൾക്ക്  ഏതോണ്ട്  തുല്യ ഉ രവു്ം വ്ളർച്ച ും 
• കൃതയമോ   പ്രോ ത്തിൽ പെിചു്ച നടോനുള്ള സോഹെരയം 

 യപ്രോയട്ര  ഉപയ ോഗിചു്ചള്ള  രത നിർമോണ്ം 

 യപോളി റപ്രോപ്പലിൻ  റകോണ്ട്  നിർമിച്ച യപ്രോയട്രകൾ   ഒരു യട്ര ിൽ  6 പ്രോവ്ശ്യം  വ്റര  
രതകൾ ഉൽപോദിപ്പിക്കോൻ  ഉപയ ോഗണ്ടെടുത്തോം 

 യട്രകൾ  ഓയരോ  പ്രോവ്ശ്യം ഉപയ ോഗിക്കുയമ്പോൾ  കുമിൾനോശ്ിനി ഉപയ ോഗിച്െല,1 % 
ച്ലലെിൻ ലോ നി ഉപയ ോഗിച്െല കഴുകണ്ം 144 ,98 ,50  വ്ീതം  അെകളുള്ള   
യപ്രോയട്രകൾ 53.5,8,27.5.റസ .മി  വ്ലുപ്പം . 

 മെിചു്ചവ്ച്ച പിരമിഡിൻറെ ആകൃതി ിലുള്ള  കുഴികൾ അഭ്ികോമയം യവ്രുകൾ 
സമൃദ്ധമോ ി െുറ്റി പിണ് ോറത തോയഴോട്്ട വ്ളരും 

 യട്ര ുറട ഓയരോ അെകളുറട ും തോറഴ റവ്ള്ളം വ്ന്നു യപോകോനുള്ള സുഷിരങ്ങൽ. 
 ഒയര അകലത്തിലുള്ള അെകൾ , റെടികൾ ഒയര വ്ലുപ്പത്തിൽ വ്ളരുവ്ോൻ 

സഹോ ിക്കുന്നു 

വ്ളർച്ചോ മോദ്ധയം 

 മണ്ണ ് അടങ്ങി  യപോട്ടിങ്ങ ്മിശ്രിതം ഉപയ ോഗിക്കോെില്. 

 യരോഗോണു വ്ിമുക്തമോ  മോദയമം. 
 യരോഗോണു വ്ിമുക്തമോ   െകിരിച്െലെ് ,റകോയക്കോപീറ്്റ, റപർരലറ്്റ ,റവ്ർമിക്കുരലറ്റ്, 

പീറ്്റ യമോഡ് യഡൽ. 
 െകിരിച്െലർ അടിസഥോനമോക്കി  മോധയമങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രെോരം. 

യകോയകോപീറ്റ് (െകിരിയച്ചാെ ്

 ജലം വ്ന്്ന യപോകുന്നതും വ്ോ ുസഞ്ചോര അനുവ്ദിക്കുന്നതും ഈർപ്പം  
നിലനിർത്തുന്നതുമോ  മോദ്ധയമം. 

 ഏറ്റവു്ം മുതൽ ഉപയ ോഗിക്കുന്നത്  150 റമട്രിക് ടൺ മർദ്ദത്തിൽ. 
 20 ടൺ പ്രസ് റെ ുണ്ടോക്കുന്ന െകിരിയച്ചാെിൻറെ ച്ലലക്കുകൾ ഭ്ോരക്കുെവു്ള്ള  

മോദ്ധയമം. 
 ഒരു സഥലത്തുനിന്നു മണ്ടറ്റലരിടയത്തക്ക് റകോണു്ടയപോകോനുള്ള എളുപ്പം. 
 ഒരു യലോെി ിൽ യലോഡ് െരിച്െലെ് -3 ടൺ. 
 എന്നോൽ െകിരിയച്ചാെിൻറെ ച്ലലക്കുകൾ 10-12  വ്റര. 
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 30 x 30x13 റസ. മി (4.5-5കിയലോ ഭ്ോരം)20x10x6 റസ. മി  (650 ഗ്ോം ഭ്ോരം). 
 ഈർപ്പം-20% . റവ്ള്ളം പിടിചു്ച നിർത്തോനുള്ള കഴിവ്് 70% 

 രനട്രജൻ -0.5% യഫോസ് യഫോെസ് -0.04% റപോട്ടോസി ം-0.031 

 അമ്ല സൂെിക-5.5-608, രജവ് വ്സുക്കൾ-80-90% 

 ബയ ോപിറ്്റ  നിയ ോപിറ്്റ തുടങ്ങി  നോമങ്ങളിൽ ലഭ്യം. 
റവ്ർമി ക്കുയലറ്റ ്

 വ്ളറര  ഭ്ോരം കുെഞ്ഞത് , റപോട്ടോസി ം, മഗ്നീഷയം അടങ്ങി ത്  
 അമ്ലസൂെിക നയൂട്രൽ 

 2,4എന്ന യഗ്ഡുകൾ ഉപയ ോഗിക്കുന്നു 

റപർ രലറ്റ ്

 അലുമിനി ം സിലിയക്കറ്്റ  റപോടിചു്ച 98 ഡിഗ്ി ിൽ െൂടോക്കി ത് 

 റവ്ളുത്ത നിെം  മോദ്ധയമത്തിന്റെ നീർ വ്ോഴച  ും വ്ോ ു സഞ്ചോരവു്ം വ്ർദ്ധിക്കുന്നു 

 മോദ്ധയമം തയ്യോെോക്കി യട്രകളിൽ   നിെക്കൽ 

 യകോയകോപിറ്്റ  ,റവ്ർമികുയലറ്റ ് റഷർരലറ്്റ – 3:1:1 

 യകോയകോപിറ്്റ വ്ളരുവ്ോനുള്ള മോദ്ധയമം,ഈർപ്പം നിലനിർത്തൽ 

 റവ്ർമികുയലറ്റ ്വ്ളരുവ്ോനുള്ള മോദ്ധയമത്തിന്റെ ഭ്ോഗം 

 റപർരലറ്്റ നീർ വ്ീഴച ക്കു സഹോ ിക്കുന്നു 

 മിശ്രണ്ം തയ്യോെോക്കുന്നതിനു മുൻപ ് യകോയകോപിറ്്റ നന്നോ ി റവ്ള്ളത്തിൽ കഴുകി 
അതിൻറെ അമ്ലത കുെക്കണ്ം 

 മിശ്രണ്ം പിട്്ട  പരുവ്ത്തിൽ കുട്ടികലർത്തണ്ം 

 യപോട്ടിംഗ്  മിശ്രിതത്തിൽ 1 കിയലോ ഗ്ോമിന് 2 .5 കിയലോ  ഗ്ോം സയൂയഡോയമോണ്സ് 
 98 അെകളുള്ള യട്ര  ്കൾക്കു  1  കിയലോ ഗ്ോം യപോട്ടിംഗ്  മിശ്രിതം 

 യപ്രോയട്രകളിൽ മിശ്രിതം നിെചു്ച വ്ടിച്ചയശ്ഷം അതിനു മുകളിൽ നിെചു്ച വ്ച്ച മണ്ടറ്റലരു 
യട്ര വ്ചു്ച ഒന്നമർത്തുക. 

 പോകത്തിനു മുൻപ ്വ്ിത്തുകൾ -ഒരു കിയലോ വ്ിത്തിനു -4 ഗ്ോം രട്രയക്കോറഡർമ 

 ഓയരോ യട്രകളുറട ും മിശ്രിതം 3 / 4 ഭ്ോഗമോ ി ക്രമീകരിക്കുക 

 മുകളിൽ ഒരു റസന്റിമീറ്റർ കനത്തിൽ യപോട്ടിംഗ് മിശ്രിതം 

 യവ്നലിൽ 8 യട്ര കൾ അടുക്കിവ്ചു്ച പ്ലലസറ ിക് ഷീറ്്റ റകോണു്ട മൂടോം 

 െൂടും  ഈർപ്പവു്ം നിലനിർത്തുക കരുത്തുള്ള മുളകൾ 

 വ്ിത്തുകൾ മുളറപോട്ടി വ്രുയമ്പോൾ ഷീറ്്റ മോറ്റി റനറ്്റ ഹൗസിൽ നിരത്തി വ് ക ോം 
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വ്ിത്തു മുള റപോട്ടോനുള്ള  സമ ം     
തക്കോളി 4 to 6  ദിവ്സം   

വ്ഴുതന 4 to 6  ദിവ്സം 

മുളക് 8 to 9 ദിവ്സം 

കോപ് സിക്കം 5 to 7  ദിവ്സം 

കയോയബജ്/ യകോളിഫ്ലവ്ർ 3 to 4  ദിവ്സം 

റവ്ള്ളരി 3 to 4  ദിവ്സം 

ക ് പ്പ 6 to 7  ദിവ്സം 

പടവ്ലം 6 to 7  ദിവ്സം 

റവ്ണ്ട 5 to 6  ദിവ്സം 
പരിപോലനം 

 രോവ്ിയല ും രവ്കിടു്ടം നന 

 3 ഇല പ്രോ ത്തിൽ 19 :19 :19 -2 ഗ്ോം  ഒരു  ലിറ്റർ റവ്ള്ളത്തിൽ 

 പിന്നീട് 5 ഗ്ോം ഒരു ലിറ്റർ റവ്ള്ളത്തിൽ 

 15 -12 ദിവ്സങ്ങളിൽ കോൽസി ം രനയട്രറ്്റ - 2 ഗ്ോം 

 5 ദിവ്സത്തിൽ ഒരിക്കൽ വ്ള പ്രയ ോഗം 

 ആവ്ശ്യമനുസരിചൂ്ച കീടനോശ്ിനി യവ്പ്പിന്കുരു സത്്തു ഇയക്കോനീം 2 -5 മില്ലി / ലിറ്റർ 

 കുമിൾ നോശ്ിനി യകോപ്പർ ഓകസ ിക്യലോരെഡ് / കോർഡഡോസിം 1 ഗ്ോം / ലിറ്റർ 

ദയഡീകരണ്വു്ം  പെിചു്ചനടിലും 
 പെിചു്ച നടുന്നതിന് 4 ,5  ദിവ്സം മുൻപ ് നന  കുെ ക ണ്ം 
 4 ,5 ദിവ്സം കുെചു്ചള്ള സമ ം  യനരിടു്ടള്ള സൂരയപ്രകോശ്ം  തട്ടിക്കണ്ം   
 രവ്കുയന്നരങ്ങളിൽ പെിചു്ചനടുന്നത് ഉത്തമം  

പെിചു്ചനടോനുള്ള സമ ം 
തക്കോളി 25-30  ദിവ്സം   

വ്ഴുതന 30-35  ദിവ്സം 

മുളക്, കോപ് സിക്കം 35-40 ദിവ്സം 

കയോയബജ്/ യകോളിഫ്ലവ്ർ 24-28  ദിവ്സം 

റവ്ള്ളരി ,പടവ്ലം, കുമ്പളം 15-20  ദിവ്സം 

ക ് പ്പ, തണ്ണ ീർ മത്തൻ 15-20  ദിവ്സം 
യപ്രോയട്ര രതകളുറട ഗുണ്യമന്മകൾ 

 98-100% വ്ിത്തുകളും മുളക്കും   
 മണ്ണ ിൽ കൂടി ുള്ള യരോഗകീടബോധ ുണ്ടോകില് 
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 കരുത്തും വ്ളർച്ച ുമുള്ള രതകൾ, ശ്രി ോ   കോലോവ്സഥോ സോഹെരയം  മൂലം  യവ്രുകളിൽ 
മിശ്രിതം മുഴുവ്നോ ി റപോതി ുന്നതുമൂലം യവ്രുകൾക്ക ് പെിചു്ചനടുയമ്പോൾ റെടികൾക്ക് വ്ോട്ടം 
സംഭ്വ്ിക്കുന്നില്. 

 എലല് റെടികൾക്കും ഏറെക്കുറെ  ഒയര  വ്ളർച്ച  
 യവ്രുകൾക്ക് നല് വ്ളർച്ച  
 യരോഗ -കീടബോധ വ്ളറര വ്ിരളമോ ി മോത്രം 
 ഭ്ോരക്കുെവു്മൂലം മറു്റ സഥലങ്ങളിറലത്തിക്കോൻ എളുപ്പം 
  രത  ഉപയ ോഗിക്കുന്നതുമൂലം കൃഷി ിടത്തിൽ 1 മോസം സമ ലോഭ്ം   
 രതകൾ രനറ്റ ്ഹൗസിൽ വ്ളർത്തി ോൽ കോറ്റ് സൂരയപ്രകോശ്ം ,െൂട ്എന്നിവ് ിൽ നിന്നും രക്ഷ. 

\Sm\pÅ Imew 
• hgpX\, sh, apfIv þsabv amkw 

• X¡mfn, a¯³, hn¯nSp¶Xv þsk]vXw_ÀþHIvtSm_À 

• X®na¯³  þ \hw_ÀþUnkw_À  

• ]mhÂ þ \hw_ÀþUnkw_À / Ce]pffn]q ¸pw Ce IpcpSn¸pw Iq-

SpXepÅ Øe§fnÂ 

• ag¡me¯v hmc§fnepw th\enÂ NmepIfnepw \Smw 

• ssX \« DSs\ \\¡Ww, XWÂ \ÂIWw 

hf{]tbmKw 

• ssPhhf¯n\v {]mapJyw 

• ssPhmhinjnS§Ä kw`cn¡Ww, ASp¯ Irjn¡v D]tbmKn¡Ww 

• Imen hfw, tImgnImjvSw, It¼mÌv, ]n®m¡v 

• PohmWp hf§Ä, an{X IpanfpIÄ, IoS\min\nIÄ 

• ]¨ne hf§Ä þ ioas¡m¶, hf¸bdpIÄ 

• a®nsâ LS\ \¶m¡p¶p, BKncW tijn Iq«p¶p, kqjvamWp¡fpsS 

{]hÀ¯\w hÀ²n¸n¡p¶p 

• aWÂ {]tZi§fnepw NcÂ a®nepw IqSpXÂ ssPhhfw  

• ssPhhfw In«m¯ Øe§fnÂ cmkhfw 

• a®nsâ hf¡qdv, hnfIfpsS C\w, A¾£mc kqNnI þ cmk hf§fpsS 

tXmXv \nÝbn¡p¶p. 

• cmkhf§fn«mÂ a®v IbäWw 

ഇട കലം 
വ്ിള അകലം 
െീര 30x30 CM 
പ ർ 25x15 CM 
റവ്ണ്ട 60x30 CM 
മുളക് 45x45 CM 
തക്കോളി 60x60 CM 
വ്ഴുതന 75x60 CM 
റവ്ള്ളരി 2x1.5 CM 
പീച്ചിൽ ,പോവ്ൽ ,പടവ്ലം ,വ്ള്ളിപ്പ ർ 2x2 CM 
കുമ്പളം ,മത്തൻ 4.5x2 CM 
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hf{]tbmKw ഒരു സെൻറ് 

വ്ിള അടിവ്ളം (gm) യമൽവ്ളം (gm) 
 ൂെി   
 

മസൂെി
യഫോസ് 

 റപോട്ടോഷ്   
 

 ൂെി  മസൂെി
യഫോസ് 

റപോട്ടോഷ്   
 

പോവ്ൽ പടവ്ലം 300 500 170 150   
റവ്ള്ളരി,കുമ്പളം,മത്തൻ    150   
വ്ഴുതന 330 800 85 160  85 
തക്കോളി, മുളക്    160   
െീര 220 1000 335 220   
റവ്ണ്ട 220 160 170 220   
പ ർ 88 600 70 88   
രജവ്  വ്ളങ്ങൾ :കോലി വ്ളം,  യകോഴി വ്ളം ,എല്ുറപോടി, മൽസയ  വ്ളം, െോരം, 
പച്ചിലവ്ളങ്ങൾ 
പിണ്ണ ോക്ക:്, കടലപ്പിണ്ണ ോക്ക്,  യവ്പ്പിൻപിണ്ണ ോക്ക് ,ഏളു്ളപ്പിണ്ണ ോക്ക ് 
കയമ്പോസറ ് : മണ്ണ ിര കയമ്പോസറ ്,  െകിരിച്െലർ കയമ്പോസറ ്,  ഇ .എം കയമ്പോസറ ് 
രജവ്ക്കൂടു്ടകൾ : പുക ിലകക്ഷോ ം,യവ്ണ്ടെണ്ണ  റവ്ളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം, മഞ്ഞ റകണ്ി, 
നീം യസോപ്പ ് , കഞ്ഞി റവ്ള്ള റകണ്ി, മത്തി ശ്ർക്കര മിശ്രിതം, പുളിപ്പിച്ച കടല 
പിണ്ണ ോക്ക്,പുളിപ്പിച്ച യവ്പ്പിൻ പിണ്ണ ോക്ക് ,െോണ്കപ്പോൽ,റഫയെോയമോൺ റകണ്ികൾ, 
തുളസിറക്കണ്ികൾ, യഗോമൂത്രം കോന്തോരി മിശ്രിതം, മുളകുറപോടി സ്യപ്ര, മണ്ടണ്ണണ്ണ  യസോപ്പ ്
ലോ നി, യവ്പ്പിൻ കുരു സത്്തു കിരി ോത്ത എമൽഷൻ, നോറ്റപൂ്പണ്ടെടി എമൽഷൻ. 
മിത്ര കുമിളകൾ:   യബോയവ്െി  ബോസി ോന, റവ്ർട്ടിസീലി ം, റമറ്റോരെസി ം, 
രട്രയക്കോറഡർമ 
മിത്ര ബോകറ ീരി കൾ:  സുയഡോയമോണ്ോസ് ഫ്ലുയെോറസൻസ് , ബോസിലസ്  
മിത്ര കീടങ്ങൾ:  ആമ, വ്ണ്ട ്, ഗ്ീൻ യലോസ ്വ്ിങ് ബഗ് 
ജീവ്ോണുവ്ളങ്ങൾ:പോകയജനകം പ്രദോനം  റെയു്യന്നവ് : രെയസോബി ം,  അസക്യടോബോകട ർ  
അയസോസ്രപെില്ും  
ബവ്ോഹംപ്രദോനംറെയു്യന്നവ്:യഫോസ് യഫോബോകട ീരി ,രമയക്കോരെസ, റപോട്ടോഷ് 
ല ിപ്പിക്കുന്നവ് രറൂ്റ െി  ഔനൻഷയ 
aäp Irjn apdIÄ 

• PetkN\w þ hnfhns\ _m[n¡p¶ {][m\ LSIw 

• PetkN\¯nsâ CSthf a®nsâ LS\, \oÀ hmgvN, PetkN\ 

coXnF¶nhsb B{ibn¨v 

• \Ã th\enÂ Znhk¯nsemcn¡Â \\ 

• IWnI PetkN\w, kv{]nwKvfÀ coXnþ shÅ¯nâ D]tbmKw Ipd¡pw 

• If \nb{´Ww þ IfIÄ bYmkabw ]dn¨v amämw 

• NncØmbn hnfIfpsS imJIÄ apdn¨v amäWw 
മഴ  മെ  

• മഴക്കോലത്്ത  പച്ചക്കെി  കൃഷി  സോധയമോകുന്നു 
• യമലൂ ര  മോത്രം ആവ്രണ്ം റെ ത   െിലവു്  കുെഞ്ഞ  രീതി . 
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• മുള കവു്ങ്ങ ് പന  തുടങ്ങി വ്  െട്ടക്കൂടിനോ ി  ഉപയ ോഗിക്കുന്നു 
• ജി  ഐ  രപപു്പകളും  യകോൺക്രീറ്്റ  കോലുകളും  ഉപയ ോഗിക്കുന്നു 
• 200  രമയക്രോൺ കനമുള്ള   ൂ  വ്ി 

ണ്ടസ്റ്റബിരലസ്് യപോളിത്തീൻ ഷീറ്്റ  
• ഒരു െതുരശ്ര  മീറ്റെിന് 750 രൂപ 
• വ്ശ്ങ്ങൾ തുെന്നതോക ോൽ  ഉള്ളിറല െൂടും  

ഈർപ്പവു്ം  വ്ർദ്ധിക്കുന്നില്  
• വ്ശ്ങ്ങളിൽ  തണ്ൽ  വ്ലകളോൽ മെ ക ോം  
• യമൽഭ്ോഗത്തു തണ്ൽ  വ്ലകൾ  ക്രമീകരിചു്ച  

യവ്നലിലും ഉപയ ോഗിക്കോം  
• 100  െതുരശ്ര  മീറ്റർ  വ്ിസ് തീർണ്മുള്ള  മഴ  

മെക്കുള്ള  െിലവ്് 75000  രൂപ. 
• യ ോജിച്ച വ്ിള  സമ്പ്രദോ ം തിരറഞ്ഞടുക്കൽ 

• മഴക്കോലത്്ത  തക്കോളി  െീര  റവ്ണ്ട  കക്കരി  
കോപ് സിക്കം 

• സൂരയപ്രകോശ്ം  ലഭ്ിക്കുന്ന  തുെസസ ോ   സഥലങ്ങൾ  
• വ്ടക്ക്  റതക്ക്  ദിശ് ിൽ  നിർമിക്കുക 

• അതിശ്ക്തമോ   കോറ്റിൽ നിന്്ന സംരക്ഷണ്ം   

• ജലയസെന  ജലനിർഗഗ മന  സൗകരയങ്ങൾ  
• െട്ടക്കൂടിൽ  മൂർച്ച ുള്ള ഭ്ോഗങ്ങൾ  ഒഴിവ്ോക്കണ്ം 
• മഴ മെ ിൽ  കൃഷി  റെ ത  തക്കോളിക്കും  കക്കിരിക്കും  മൂന്നിരട്ടിയ ോളം വ്ിളവ്് വ്ർദ്ധന 

റടെസസ ു കളിൽ പച്ചക്കെി കൃഷി  
• യഗ്ോ  ബോഗുകൾ 

• 15  ഇഞ്്ച  വ്ീതി  നീളം  ഉള്ള യപോളിത്തീൻ  
കവ്െുകൾ 

• മണ്ണ ്  മണ്ൽ  െോണ്കണ്ടെലടി  എന്നിവ് ടങ്ങി  
യപോട്ടിങ ് മിശ്രിതം 

• രജവ് കൃഷി രീതി   

• രോസവ്ളങ്ങളും രോസകീടനോശ്ിനികളും ഒഴിവ്ോക്കണ്ം 
• നന  നി ന്ത്രിക്കണ്ം 
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]¨¡dn¡rjnbn³ Io-S-tcmK-\nb-{´Ww 

Dr. Sunil V G,  

Assistant Professor, KVK Malappuram 

 
പുക ില കഷോ ം 
പുക ില കഷോ ം  50 ഗ്ോം  പുക ില ൦.0 .5  ലിറ്റർ റവ്ള്ളത്തിൽ മുക്കി ഒരു ദിവ്സം  
വ് ുക  12 ഗ്ോം  ബോർയസോപ്പ് 50 എം എൽ  റവ്ള്ളത്തിൽ  അരിഞ്ഞിടു്ട ല ിപ്പിെ്റെടുക്കുക 
അരിെ്റെടുത്ത പുക ില ലോ നി ും യസോപ്പ ് ലോ നി ും യെർത്തിളക്കി 6 -7 ഇരട്ടി 
യനർപ്പിച്ു്ച റെടികളിൽ തളിക്കുക . 
സയൂയഡോയമോണ്സ ്

20 ഗ്ോം  ഒരു ലിറ്റർ റവ്ള്ളത്തിൽ കലർത്തി വ്ിളകളിൽ സയ്പ്ര റെയു്യകയ ോ വ്ിളകളുറട 
െുവ്ട്ടിൽ ഒഴിക്കുകയ ോ റെയ്യോം. വ്ോരകളിൽ നിന്്ന രതകൾ പെിചു്ച നടുയമ്പോൾ 250 ഗ്ോം 750 
മി .ലി  റവ്ള്ളത്തിൽ കലർത്തി ുണ്ടോക്കി  ലോ നി ിൽ 10 -15 മിനുറ്്റ  യവ്ര് മുക്കി വ്ച്ച 
യശ്ഷം നടുക  . 
രട്ര യകോഡർമ 

 90 കിയലോ െോണ്കം + 10  കിയലോ യവ്പ്പിൻ പിണ്ണ ോക്ക് + 1 കിയലോ രട്ര യകോഡർമ 

5 ദിവ്സത്തിനു യശ്ഷം ഇളക്കി റകോടുക്കുക 

3   ദിവ്സത്തിനു യശ്ഷം ഉപയ ോഗിക്കുക 
 യഗോമൂത്രം കോന്തോരി മിശ്രിതം 
ഒരു ലിറ്റർ യഗോമൂത്രത്തിൽ 10 ഗ്ോം കോന്തോരി അരച്ച യെർക്കുക 

10 ലിറ്റർ റവ്ള്ളത്തിൽ യനർപ്പിച്ച തളിക്കുക 

പച്ചക്കെികളിറല പുഴുക്കൾറക്കതിറര ഫലപ്രദം 

കോ ീച്ച  
കോ ീച്ച ലക്ഷണ്ങ്ങൾ 

പുഴുക്കൾ കോ  ്തുളചു്ച ക െുന്നു .കോ ് കൾ യവ്ഗത്തിൽ പഴുക്കോനും െീ ോനും ഇട ോകുന്നു 

 
\nb-{ -́W-amÀ¤-§Ä  

• Agp-InbImbvIÄ \in-¸n-¡pI 

• ImbvIÄ IS-em-kp-sImണ്ട v s]mXn-bp-I. 

• a®n-f¡n IoS-¯nsâ kam-[n-Z-isb \in-̧ n-¡p-I 

• 10 d·Þ¢ ÖVAø, 4 ÎßÜïß ÎÞÜÄßçÏÞY/3 d·Þ¢ 
µÞVÌÞùßW _ ²øá Üß. æÕUJßW. 
 

 

 

CeXo\n ]pgp-¡Ä 
\nb-{´W amÀ¤-§Ä 

• ]pgp-¡sf tiJ-cn¨v \in-̧ n-¡pI. 

• ]pI-bne¡jmbw / th¸n³Ip-cp-k¯v Xfn-¡p-I. 
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ImbvXp-c-̧ ³ ]pgp 

• th¸n³Ip-cp-k¯v emb\n 2 þ 3 iX-am\w hocy-

¯nÂ Xfn-¡p-I. 

• ]pI-bne Ijmbw, as®-®-þtkm¸v emb\n 

F¶nh Xfn-¡p-I. 

 
 

\nb-{´W amÀ¤-§Ä  

• hn¯n-Sp-¶-Xn\p ap¼v XSw Nh-dn«v I¯n-¡p-I. 

• XS-̄ nÂ 2In.{Kmw th¸n³ ]n®m¡v tNÀ¡p-I. 

• പുഴു hns\ hoin ]nSn¨v \in-̧ n-¡p-I. 

• a®n-f¡n IoS-¯nsâ kam[nZisb \in-̧ n-¡p-I. 

• \Sp-¶-Xn\v ap¼v XS-¯nÂ 5 {Kmw skhn³ 50 WP  

tNÀ¡p-I. 

• പുഴുhns\ \in-̧ n-¡m³ F¡m-eIvkv 25EC 2an.-en. 

1 enäÀ shÅ-¯nÂ tNÀ v̄ Xfn-¡p-I 
ഇലയേൻ 

• Ce-t¸-\p-IÄ Iq«-am-bn-cn-¡p¶ Ce-IÄ ]dn¨p \in-

¸n-¡p-I. 

•  ]pI-bn-e-I-jm-bw, ths¸® an{in-Xw, \mä-]q-

s¨Sn¨mdv F¶nh D]-tbm-Kn-¡p-I. 

•  ame-¯n-tbm¬ 50EC þ 2 an.-en. 1 enäÀ shÅ-

¯nÂ tNÀ¯v Xfn-¡p-I. 

•  ^yptk-dnbw ]en-tUm-tdm-knbw F¶ an{X-Ip-anÄ Xfn-¡p-I. 
Ce-t¸³/{Xn]vkpIÄ 

• shfp-̄ pÅn þ ths¸® an{inXw Xfn-¡p-I. 

H¶-c{Kmw Ak-äm^v 75 SP 1 end-dÀ shÅ-̄ nÂ 

Ie¡n Xfn-¡p-I 

 
ImbvI-fnÂ \n¶pw \ocq-än-Ip-Sn-¡p-¶p. 

ImbvIÄ Idp¯ \nd-am-hp-Ibpw sImgn-ªp-t]m-hp-Ibpw 

sN¿p-¶p 
Nmgn-IÄ 

• hoip-he D]-tbm-Kn¨v ]nSn¨p \in-̧ n-¡p-I. 

• ame-̄ n-tbm¬ 50% 2 an.-en. Hcp enäÀ shÅ-̄ nÂ 

IeÀ¯n Xfn-¡p-I. 

 

 
IqSp-sI-«n-]pgp  
Ce-bnÂ IqSp-sI«n AXnsâ `mK-§Ä Xn¶p \in-̧ n-bv¡p-¶p. 
\nb-{´-W-amÀ¤-§Ä 

• tISmb Ce-IÄ ]pgp-¡-tfm-Sp-IqSn \in-̧ n-¡p-I. 

• Ce-I-fnÂ Nmcw hnXdn sImSp-¡p-I. 
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• ame-̄ n-tbm¬ 50EC 2 anÃn 1 enäÀ shÅ-̄ nÂ IeÀ¯n Xfn-¡p-I. 

•  BZys¯ hnf-sh-Sp-̧ n-\p-tijw th¸v ASn-Øm-\-am-¡n-bpÅ IoS-\m-in-\n-IÄ Xfn-¡p-I. 

 
_mIvSo-cn-bÂ hm«w 

 

 

 

 

 

 
samssk¡v 

 
sNSn-bpsS Xfn-cn-e-IÄ sNdp-Xm-hp-Ibpw aª-fn-¡p-Ibpw sN¿p-¶p, 

hfÀ¨ apc-Sn-¡p-¶p 
sNSn ]pjv]n-¡m-Xn-cn-¡p-Ibpw Dmb sam«p-IÄ hnS-cm-Xn-cn-¡p-Ibpw 

sN¿p-¶p.  
Cfw Ce-I-fnÂ ]¨-I-eÀ¶ aª-s¸m-«p-IÄ {]Xy-£-s -̧Sp-Ibpw 

hym]n-¡p-Ibpw sN¿p-¶p. 

 

• tcmK-hn-ap-à-amb tXm«-§-fnÂ \n¶pw hns¯-Sp-¡p-I. 

• XS-̄ n-en-Sp¶ hn¯nsâ F®w Iq«p-I. 

• tcmKw ]c-̄ p¶ shÅo-̈ sb \nb-{´n-¡m³ aª-s¡Wn (1 G¡-À þ 50 sIWn) D]-tbm-Kn-

¡pI 

• ths¸® þ shfp-̄ pÅn an{inXw (2 an.en + 1 enäÀ shÅw) Ce-bpsS ASn-bnÂ Xfn-¡p-I. 

• tdmKÀ 30EC, 1 an.en.1 enäÀ shÅ-̄ nÂ 15 Znhkw CS-hn«v Xfn-¡p-I.  

•  

 
Ce-̧ pÅn tcmKw 
Ce-I-fnÂ apdn-th-ä-Xp-t]m-se-bpÅ At\Iw ]pÅn-Ip-̄ p-IÄ 

ImWmw 
 
• CO-1, CO-2 F¶o ] -̈̈ o-c-IÄ Nph¶ Noc-bp-ambn CS-I-

eÀ¯n Irjn sN¿p-I. 

• \\-bv¡p-t¼mÄ Nph-«nÂ am{Xw \\-bv¡p¶ coXn kzoI-cn-

¡p-I. 

• 2 {Kmw C³tUm-̂ nÂ Fw. 45 F¶ IpanÄ \min\n Hcp 

enäÀ sXfnª NmW-I-sh-Å-̄ nÂ tNÀ¯v Ce-bpsS cp-̀ m-K¯pw Xfn-¡p-I. 
kyqtUm-tam-Wm-kv, ss{St¡m-tUÀa F¶nh shÅ-̄ nÂ Ie¡n AXnÂ ssXItfm hnt¯m 

ap¡nsh¨ tijw\Sp-I 
• tcmKw _m[n¨ Ce-IÄ tiJ-cn¨v \in-̧ n-¡p-I. 

•  tcmK_m[n-bn-Ãm¯ sNSn-I-fnÂ \n¶pw hn¯v tiJ-cn-¡p-I. 

•  2 {Kmw _mhn-Ìn³ (50WP) 1 enäÀ shÅ-̄ nÂ Ie¡n Xfn-¡p-I.  
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B{´m-Ivt\mkv 

\nb-{´W amÀ¤-§Ä 

 ssPh-hfw a®nÂ tNÀ¡pI 

 tcmKw h¶ sNSn-IÄ ]dn¨p \in-̧ n-¡p-I. 

 _mhn-Ìn³ 1 {Kmw Hcp enäÀ shÅ-̄ nÂ FSp¯v Xfn-

¡p-I. 

 
Xpcp¼v tcmKw 
Ce-bpsS ASn-̀ m-K¯v Xpcp-¼n-̈ -Xp-t]mse ImWp-¶p. 

Ce-IÄ s]mgn-bp¶p 

\nb-{´W amÀ¤-§Ä 

 

• 2{Kmw _mhn-Ìn³ 1 enäÀ shÅ-̄ nÂ Ie¡n Xfn-¡p-I. 

• C³tUm-̂ nÂ Fw. 45, 2 {Kmw 1 enäÀ shÅ-̄ nÂ  Ie¡n 

Xfn-¡p-I 
Icn-¼³tISv 

 
\nb-{´W amÀ¤-§Ä 

• In.{Kmw hn¯n\v 2 {Kmw F¶ tXmXnÂ _mhn-Ìn³ ]pc-«p-I. 

• tcmKw h¶ Ce-IÄ \in-̧ n-̈ -Xn-\p-tijw _mhn-Ìn³ 1 {Kmw 

Hcp enäÀ shÅ-̄ nÂ Ie¡n Ce-I-fnepw Xnepw Xfn-¡p-I. 
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രച്ചക്െി കൃഷി 
Dr. Sunil V G, Dr. Berin Pathrose & Dr. Asha Sankar 

Assistant Professores  
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മണ്ണിര കയപാസ്റ്റു 
Dr. Berin Pathrose & Dr. Jinu A 

Assistant Professor KVK, Malappuram 
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വജവ നിയപ്രണത്തിന്  പ്സസയൂയ ായമാണാസ് 

Dr. Berin Pathrose 

Assistant Professor, KVK, Malappuram 
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