
..,_ -✓ 

ma8anc8 C8 Clo.2:t CJ8 o.JmJlc0lu o1cg eJo.2:t CJ8au u 0Jc0la &I�
n(J)CDc8� Cl::>C8CD8Jf6)Q(]p 6)0Uqpc8, 
C8c0l@� auc8ce;)::>c8 

Published by UV Jose IAS, the Director, Information Public Relations Dept. 
on behalf of Government of Kerala for free digital circulation, January 2020 





ഊർജസ്വലരാകാം 
ഊർജസംരക്ഷണത്തിനായ്

ഇൻഫർമേഷൻ  പബ്ളിക് റിമേഷൻസ്  വകുപ്്,
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സമദേശകം

പതിണറായതി വതിജയ൯
മുഖ്യേ�ി

 ഊർജസകംരക്ഷണമത്യകം പരിസ്ിതിപരിപാേനമത്യകം കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങള്ക്് എന്നമത്ക്ാളകം 
പ്ാധാന്യമേറിയ സദേർഭത്ിലൂമടയാണ് നാകം കടന്നുമപാകുന്നത്. മകാവിഡ്-19 എന്ന ആമ�ാളേഹാോരി 
പേ പുതിയ പാഠങ്ങളകം നമമെ പഠിപ്ിച്ിരിക്കുന്നു. ജീവിതത്ിൽ കർശനോയ നിയ�ണങ്ങള് പാേിമക്ണ്ട 
അവസ്യിമേക്് ഒരു സുപ്ഭാതത്ിോണ് മോകകം തമന്ന എടുമത്റിയമപ്ട്ത്. ദീർഘകാേമത്ക്് ആ 
നിയ�ണങ്ങള് നാകം തുടമരണ്ടി വരുമേന്നാണ് ഇമപ്ാഴുള്ള സൂചനകള്. 
 ഊർജവിനിമയാ�ത്ിമേ േിതത്കം നമ്മുമട വീട്ിലകം ജീവിതത്ിലകം സമൂഹത്ിലകം പ്ാവർത്ികോമക്ണ്ട 
കാേഘട്ോണ് ഇത്. വിദ്യാർ്ികള്ക്് ഈ കാര്യത്ിൽ തീർച്യായകം ഏമറ മചയ്ാനുണ്ട്. ഓമരാ വീട്ിലകം 
ഊർജസകംരക്ഷണത്ിമന് അകംബാസിഡർോരായി അവർ ഉയർന്നുവരമട്. 
 അവർക്് അതിനുള്ള ോർ�നിർമ്ദേശകം നൽകുന്ന തരത്ിൽ ‘ഊർജസ്േരാകാകം ഊർജസകംരക്ഷണത്ിനായ്’ 
എന്ന തേമക്ട്ിൽ േമനാഹരോയ ഒരു സകപ്പുസ്തകകം ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ിക് റിമേഷൻസ് വകുപ്പുകം എനർജി 
ോമനജ്മേന്് മസന്റകം മചർന്നു തയ്ാറാക്ിയതിൽ ഏമറ സമ്ാഷമുണ്ട്. എല്ാവിധ ആശകംസകളകം മനരുന്നു.





സമദേശകംസമദേശകം
എം. എം. മണതി

സവദയുതിവകുപ്പു േ�ി

 ഗുണമേന്മയള്ള സവദയുതി തടസ്സരഹിതോയി എല്ാവർക്കുകം എന്നതാണ് മകരളസർക്ാർ േക്ഷ്യേിടുന്നത്. 
സവദയുതി ഉൽപാദന പ്സരണ വിതരണ മേഖേകമള ശക്ിമപ്ടുത്ി ോത്രമേ ഈ േക്ഷ്യകം സകവരിക്ാൻ കഴിയകയള്ളൂ. 
ഊർജസകംരക്ഷണ പ്വർത്നങ്ങള് ശക്ിമപ്ടുത്ിയകം  അക്ഷയ ഊർജ മ്ാതസ്സുകള് ഫേപ്ദോയി ഉപമയാ�മപ്ടുത്ിയകം 
സവദയുതിേഭ്യത വർദിപ്ിക്കുന്നതിനാണ് ഉമ്ദേശിക്കുന്നത്. 
 സകംസ്ാനമത് ഊർജസകംരക്ഷണപ്വർത്നങ്ങള്ക്് മനതൃത്കം മകാടുക്കുന്നത് എനർജി ോമനജ് മേന്് മസന്റാണ്. 
ഇതിമന് ഭാ�ോയി സ്കൂളകള്, മകാമളജുകള്, സാമകേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ാപനങ്ങള് തുടങ്ങി എല്ാ വിദ്യാഭ്യാസ 
സ്ാപനങ്ങളിലകം ഊർജസകംരക്ഷണ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികള് നടത്ി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ സ്കുളകള് മക�ീകരിച്് നടക്കുന്ന 
പ്ധാനമപ്ട് ഒരു പരിപാടിയാണ് സ്ാർട്് എനർജി മപ്ാഗാകം. ഊർജ സകംരക്ഷണകം വിഷയോക്ി കാർട്ടുണ് രചന, മപയിന്ികം�്, 
ക്ിസ്, മപ്ാജക്് തുടങ്ങിയ േത്സര പരിപാടികള് സ്ാർട്് എനർജി മപ്ാഗാേിമന് ഭാ�ോയി നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിമേ 
ജില്ാതേ േത്സരവിജയികമള പമകേടുപ്ിച്ചു മകാണ്ട് സകംസ്ാന തേത്ിൽ എല്ാ വർഷവകം സ്റ്റുഡൻസ് എനർജി മകാണ്ഗസ് 
സകംഘടിപ്ിക്കുകയകം മചയ്യുന്നു. ഇമതാമടാപ്കം ഊർജകാര്യക്ഷേ സ്കുളകള്/ കാർബണ് നയൂട്രൽ സ്കൂളകള് എന്ന ആശയകം 
മുൻനിർത്ി  കാര്യക്ഷേത കൂടിയ സേറ്റുകളകം ഫാനുകളകം സൗമരാർജ്ജ ഉപകരണങ്ങളകം   സ്ാപിക്കുകയകം മചയ്യുന്നു. 
  മകരള സർക്ാരിമന് ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ിക് റിമേഷൻസ് വകുപ്പുകം എനർജി ോമനജ്മേന്് മസന്റകം 
പുറത്ിറക്കുന്ന  ‘ഊർജസ്േരാകാകം ഊർജസകംരക്ഷണത്ിനായ്’ എന്ന  സകപുസ്തകകം  വിദ്യാർതികള്ക്് ഊർജ സകംരക്ഷണ 
പാഠങ്ങള് ഉള്മക്ാളളാൻ ഏമറ സഹായകോണ്. ഇതിൽ പ്തിപാദിക്കുന്ന പ്ാമയാ�ിക പരീക്ഷണങ്ങള്  മുതിർന്നവരുമടമയാ 
അദ്യാപകരുമടമയാ സഹായമത്ാടുകൂടി പരിശീേിക്കുന്നത് ഗുണകരോണ്.  ഈ മേഖേയിമേ പുതിയ അറിവകള് 
മനടുന്നതിന് ഇത് സഹായകരോകുകം.   വിദ്യാർതികള്ക്കുകം അദ്യാപകർക്കുകം ഒരുമപാമേ ഊർജ സകംരക്ഷണമേഖേയിൽ 
പുത്ൻ ആശയങ്ങള് വികസിപ്ിക്കുന്നതിന് പ്മചാദനോകാനുകം  ഇത് സഹായകോകുമേന്ന് പ്തീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ാവിധ 
ആശകംസകളകം മനരുന്നു.





 നാകം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏത് പ്തിസന്ിയകം അവമയാമടാപ്കം ചിേ സാധ്യതകള് കൂടി മുമന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. 
മകാവിഡ് 19 എന്ന േഹാോരി നമമെ വീടുകള്ക്കുള്ളിൽ അടച്മപ്ാള് വീടകങ്ങള് സർ�ാത്മക മവദികളാക്ി ോറ്റിമക്ാണ്ട് 
അസകംഖ്യകം സൃഷ്ികള് രൂപമപ്ടുകയണ്ടായി. കുട്ികളമട അത്ഭുതകരോയ പേ രചനകളകം ഇക്ാേയളവിൽ പുറത്തുവന്നു. 
േഹാോരിമക്തിരായ മപാരാട്കം തുടരുമ്ാള് അത്രകം സർ�ാത്മക മചറത്തുനിൽപ്പുകള് കൂടി സജീവോയി മുമന്നാട്ടു 
മപാകണകം. അവയിൽ എന്തുമകാണ്കം പ്്േസ്ാനകം നൽമകണ്ട മേഖേയാണ് ഊർജസകംരക്ഷണത്ിമന്ത്. സവവിധ്യോർന്ന 
ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഓമരാ വീട്ിലകം സദനകംദിന ജീവിതത്ിമന് ഭാ�ോയിട്ടുള്ളത്. അവ അടുത്റിയാനുകം അവയമട 
ഉപമയാ�ത്ിൽ േിതത്കം പരിശീേിക്ാനുകം ഓമരാ അകം�വകം തയാറായാൽ സാമൂഹിക സുരക്ഷയിൽ വിപ്ലവകരോയ ോറ്റങ്ങള് 
സൃഷ്ിക്കുവാൻ കഴിയകം. അതിന് മനതൃത്കം നൽകാൻ കുട്ികള് തമന്ന മുമന്നാട്ടു വരമട്
 ഓമരാ േനുഷ്യനുകം പരോവധി വീട്ിനുള്ളിൽ കഴിയാൻ നിർബന്ിതരായിരിക്കുന്ന ഈ ഘട്ത്ിൽ 
ഊർജസകംരക്ഷണത്ിലൂമട അ്രീക്ഷേേിനീകരണകം കുറയ്കാനുകം അതിലൂമട ഭൂേിമയ കൂടുതൽ ഹരിതാഭോക്ാനുകം വേിയ 
സാധ്യതയാണ് നമ്മുമട മുന്നിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഏമറ പ്മയാജനമപ്ടുന്ന നിേയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ിക് 
റിമേഷൻസ് വകുപ്പുകം എനർജി ോമനജ്മേന്് മസന്റകം മചർന്ന് പുറത്ിറക്കുന്ന ‘ഊർജസ്േരാകാകം ഊർജസകംരക്ഷണത്ിന്’ 
എന്ന ഈ പുസ്തകത്ിന് എല്ാ വിജയങ്ങളകം മനരുന്നു. ഈ പുസ്തകകം ഏമറ്റടുക്ാനുകം അതിമേ പ്ാമയാ�ിക നിർമ്ദേശങ്ങള് 
നടപ്ാക്ാനുകം വിദ്യാർ്ികളകം അധ്യാപക സമൂഹവകം ഒരുമപാമേ മുമന്നാട്ടു വരണമേന്ന് അഭ്യർ്ിക്കുന്നു. 

സമദേശകംസമദേശകം
കപ്രാഫ. സതി. രവീ�നാഥ്

വിദ്യാഭ്യാസ േ�ി





 വിദ്യാേയങ്ങളിൽ നിന്നുകം പുസ്തകങ്ങളിലൂമടയകം അല്ാമതയകം എമ്ല്ാകം ജീവിത പാഠങ്ങളാണ് നാകം 
സ്ായത്ോക്കുന്നത്. നമ്മുമട ോതാപിതാക്മളാടുകം ഗുരുനാ്ന്മാമരാടുകം സഹപാഠികമളാടുകം എങ്ങിമന മപരുോറണകം,  
ജീവിത വിജയത്ിനായി എമ്ല്ാകം അറിവകള് മനടണകം, പൗര ധർമെങ്ങള് എമ്ല്ാകം എന്നിങ്ങമന നാകം അറിയാമത 
വിദ്യാഭ്യാസത്ിലൂമട പേ കാര്യങ്ങളകം  സ്ായത്ോക്ി സാമൂഹ്യമബാധമുള്ള നല് ഒരു പൗരനായി ജീവിക്കുന്നു. ഇന്ന് പേ 
വിദ്യാേയങ്ങളകം  സാമൂഹ്യ പ്സക്ിയള്ള പേ വിഷയങ്ങളിലകം ക്ിയാത്മകോയ ഇടമപടലകള് നടത്ി ോതൃകയാവന്നുമുണ്ട്.
കുഞ്ഞുനാളകളിൽ തമന്ന പ്കൃതി വിഭവങ്ങളമട േിതോയ ഉപമയാ�കം ശീേോക്കുന്ന തരത്ിൽ അറിവ് പകരുന്നതിനായി  
വിദ്യാേയങ്ങളിൽ നിരവധി പരിപാടികള് നടക്കുന്നുണ്ട്.  സുേഭോയി േഭിച്ചുമകാണ്ടിരുന്ന മവള്ളത്ിന് ക്ഷാേവകം ജീവ 
വായ േേിനമപ്ടുന്നതുകം അത്യാവശ്യഘട്ങ്ങളിൽ സവദയുതി േഭിക്ാതിരിക്കുകയകം മചയ്യുന്ന അവസ്കമളാമക് നമെമള 
വിഷേിപ്ിക്ാറണ്ട്.  അതുമകാണ്തമന്ന ജേകം അമൂേ്യോണ് അത് പാഴാക്രുത്  എന്ന സമദേശവകം നമ്മുമട വായ േേിനമപ്ടുന്ന 
ഒരു പ്വൃത്ിയകം  നാകം മചയ്തുകൂടാ എന്ന പ്തിജ്ഞയകം, ഊർജസകംരക്ഷണകം ജീവസകംരക്ഷണകം എന്ന സമദേശവകം വിദ്യാർതികള് 
പ്ചരിപ്ിച്ചു മകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
 ഊർജസകംരക്ഷണത്ിമന് പുത്ൻ അറിവകളകം ആശയങ്ങളകം പുതിയ തേമുറയ്ക് പകർന്നു നൽകുന്നതിനായി 
എനർജി ോമനജുമേന്് മസന്റിനുകം  ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ളിക് റിമേഷൻസ് വകുപ്ിനുകം ഒത്തുമചർന്ന് 'ഊർജസ്േരാകാകം 
ഊർജസകംരക്ഷണത്ിനായ്' എന്ന ഈ പുസ്തകകം പുറത്ിറക്ാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഏമറ സമ്ാഷമുണ്ട്. മകവേകം വായിച്ചു 
തീർമക്ണ്ന്ന ഒന്നല് ഇത്. േറിച്്, പ്കൃതിമയാട് ഇണങ്ങിമക്ാണ്ള്ള ജീവിതസശേി രൂപമപ്ടുത്തുന്നതിന് ോർ�മരഖയായി 
സ്ീകരിമക്ണ്ട സകപ്പുസ്തകോണിത്. നമ്മുമട സദനകംദിന ജീവിതത്ിൽ പ്ാമയാ�ികോമക്ണ്ട പ്മയാജനകരോയ 
അറിവകളാണ് ഈ പുസ്തകത്ിമന് ഉള്ളടക്കം. അവ ഏറ്റവകം വിജയകരോയി നടപ്ാക്കുമ്ാഴാണ് ഈ പുസ്തകകം 
അർ്വത്ാകുന്നത്.
 അദ്യാപകരുമടമയാ മുതിർന്നവരുമടമയാ സഹായമത്ാടുകൂടി കുട്ികള്ക്് മചയ്ാവന്ന ചിേ പ്ാമയാ�ിക പഠന 
രീതികളകം ഇതിൽ ഉള്മക്ാള്ളിച്ിട്ടുണ്ട്.  ഈ പഠനങ്ങള്  നല് രീതിയിൽ  നടത്തുന്നതിന് അവമര സഹായിക്കുന്നതിനുകം പഠന 
റിമപ്ാർട്ടുകള് എനർജി ോമനജ്മേന്് മസന്റിമേക്് അയക്കുന്നതിനുകം അദ്യാപകരുകം വിദ്യാർതികളകം ശ്രദിക്ണമേന്നുകം 
അഭ്യർതിക്കുന്നു.  

യു. വതി. ജജാസ്  ഐ. എ. എസ്. കക. എം. ധജരശൻ ഉണ്തിത്ാൻ
ഡയറക്ർ, ഇൻഫർമേഷൻ, പബ്ിക് റിമേഷൻസ് വകുപ്പു്  ഡയറക്ർ, ഇ. എകം. സി. 

മുഖവര



ഊർജസ്േരാകാകം    ഊർജസകംരക്ഷണത്ിനായ്

പ്വൃത്ി മചയ്ാനുള്ള കഴിവാണ് ഊർജകം എന്നുകം സ്ിതിമകാർജകം, 
യാ�ിമകാർജകം, �തിമകാർജകം, സവദയുമതാർജകം, രാമസാർജകം, താമപാർജകം, 
ആണമവാർജകം തുടങ്ങി വിവിധ ഊർജ രൂപങ്ങള് ഉമണ്ടന്നുകം പേ 
ക്ാസ്സുകളിോയി നാകം പഠിച്ിട്ടുണ്ട്.

നമ്മുമട വീടുകളിമേ സേറ്റുകള്, ഫാനുകള്, തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങള് 
പ്വർത്ിക്കുന്നതിന് സവദയുതി ആവശ്യോമണന്നുകം, പാചകകം മചയ്യുന്നതിന് 
പാചക വാതകകം  ആവശ്യോമണന്നുകം വാഹനങ്ങള് ഓടിക്കുന്നതിന് 
മപമട്രാള്, ഡീസൽ എന്നീ ഇന്നമയണ്ണകള് ആവശ്യോമണന്നുകം നാകം 
േനസ്സിോക്ിയിട്ടുണ്ട്. 

ഉണർന്ന് രാത്രിയാകുകം വമര നാകം ഉപമയാ�ിക്കുന്ന ഊർജരൂപങ്ങള് ഒന്നു 
പരിമശാധിക്ാകം.

എഴുമന്നറ്റ യടൻ മുഖകം കഴുകാൻ സപപ്ിൽ നിന്നുകം മവള്ളമേടുക്കുന്ന 
നമുക്റിയാകം മവള്ളകം എടുക്കുന്ന ജോശയകം മുതൽ വിവിധ ജേ വിതരണ 
സകംവിധാനങ്ങളിലകം സവദയുതി ഉപമയാ�ിച്് മോമട്ാർ പ്വർത്ിപ്ിച്ാണ് 
മവള്ളകം നമ്മുമട വിരൽത്തു്ിമേത്തുന്നത് എന്ന്.  പിന്നീട് നാകം കഴിക്കുന്ന  

1
യാ�ിമകാർജകം താമപാർജകം

ആണമവാർജകം സൗമരാർജകം

രാമസാർജകം

സ്ിതിമകാർജകം �തിമകാർജകം

സവദയുമതാർജകം

അദ്യായകം

12



ആഹാരകം പാചകകം മചയ്യുന്നതിന്  വിറമകാ, േമണ്ണണ്ണമയാ, 
�്യാമസാ, സവദയുതിമയാ, ഇവയിൽ ഏമതകേിലകം ഒന്നു മവണകം.  
ഇസ്തിരി ഇടുന്നതിന് സവദയുതി ഉപമയാ�ിച്ചുള്ള ഇസ്തിരിമപ്ട്ി 
ഉപമയാ�ിക്കുന്നു. തീർന്നില് സ്കൂളിമേക്് ബസ്സിമോ, സ്്കം 
കാറിമോ മപാകുമ്ാള് മപമട്രാള്/ഡീസൽ ഇവയിമേമതകേിലകം 
ഒന്നു മവണകം. രാത്രി സുഖോയറങ്ങുന്നതിന് ഫാമനാ  എ.സി 
മയാ മവണകം.

സവദയുതിമയാ, മപമട്രാമളാ, ഡീസമോ, പാചക വാതകമോ 
ഇവമയാന്നുകം ഇല്ാതിരിക്കുന്ന അവസ് ഒന്നു ആമോചിച്ചു 
മനാക്കൂ. നമുക്് അങ്ങമനമയാരവസ് ചി്ിക്ാമന 
സാധിക്കുന്നില്.
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നമ്മുമട വീടുകളിൽ കുറച്ചു മനരകം സവദയുതി േഭിക്ാതിരുന്നാൽ  എ്ായിരിക്കുകം 
അവസ്?  സേറ്റില്, ഫാനില്, അരയ്കാൻ പറ്റുന്നില്,  തുണി കഴുകാൻ പറ്റുന്നില് 
ഭക്ഷണകം പാചകകം മചയ്ാൻ കഴിയന്നില്, എ്ിന് മോമട്ാർ ഓണാക്ാൻ 
സാധിച്ിമല്കേിൽ കുടിക്ാനുകം കുളിക്ാനുകം  മവള്ളവേില്.

ഇത്രയകം പ്ാധാന്യമുള്ള ഈ സവദയുതി എവിമട നിന്നു വരുന്നു. ഒരു ദിവസകം 
എന്തുോത്രകം സവദയുതി നാകം ഉപമയാ�ിക്കുന്നു? ഇത് കുറച്് ഉപമയാ�ിക്ാൻ വല് 
വഴികളമുമണ്ടാ? ഇമതാമക്  നാകം എമപ്ാമഴകേിലകം ചി്ിച്ിട്ടുമണ്ടാ? ഭൂരിഭാ�വകം 
‘ഇല്’ എന്നായിരിക്കുകം ഉത്രകം.

മവള്ളത്ിമന് കാര്യകം മപാമേതമന്നയാണ് സവദയുതിയമട കാര്യവകം. ഒരു 
കാേത്്  നമ്മുമട സകംസ്ാനത്ിന് സവദയുതി സ്യകംപര്യാപ്തത ഉണ്ടായിരുന്നു. 
സവദയുതി ഉപമയാ�ിക്കുന്നവരുമട എണ്ണകം  കൂടിയമപ്ാള് നാകം ഉല്ാദിപ്ിക്കുന്ന 
സവദയുതി ആവശ്യത്ിന് തികയാമത വന്നു. പവർ കട്് വന്നു. ചിേമപ്ാള് 
നാകം പഠിക്കുന്ന സേയങ്ങളിൽ കറണ്ടില്ാമത വന്നു. അമപ്ാഴാണ് നമുക്് 
കിട്ിമക്ാണ്ടിരുന്ന സവദയുതി ദുരുപമയാ�കം മചയ്ാതിരിക്ാനുകം കരുതമോമട 
ഉപമയാ�ിക്ാനുകം നാകം ആമോചിച്തുകം അതിനുള്ള വഴികള് മതടിയതുകം.  
വർഷകം മതാറകം സവദയുതി ആവശ്യക്ാരുമട എണ്ണകം കൂടിമക്ാണ്ടിരുന്നു. 
നമ്മുമട നദികളിൽ ഡാകം മകട്ി അവിമട നിന്ന് ഉല്ാദിപ്ിച്ചു മകാണ്ടിരുന്ന 
സവദയുതി നമുക്് തികയാമത വന്നു. നാകം പേ ബദൽ സവദയുമതാത്പാദന 
ോർഗ്ഗങ്ങളകം അവേകംബിച്ചു.  നാഫ്ത, ഡീസൽ, കൽക്രി, സൂര്യതാപകം, കാറ്റ്, 
തിരോേ, സജവാവശിഷ്ങ്ങള്, മചറിയ മവള്ളച്ാട്ങ്ങള് അങ്ങിമന പേതുകം 
നാകം ഉപമയാ�മപ്ടുത്ി. കൂടാമത സവദയുതി േിച്മുള്ള സകംസ്ാനങ്ങളിൽ 
നിന്നുകം ഇറക്കുേതിയകം. ഏമതല്ാകം മ്ാതസ്സുകള് നാകം ഉപമയാ�മപ്ടുത്ിയാലകം 
ഉപമയാ�ത്ിൽ േിതത്കം പാേിച്ിമല്കേിൽ പ്കൃതി വിഭവങ്ങളമട അേിത 
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ചൂഷണത്ിനുകം നമ്മുമട പ്കൃതിയമട നാശത്ിനുകം കാരണോകുകം എന്ന കാര്യത്ിൽ 
സകംശയേില്. 

ജേത്ിന് പുറമേ സവദയുതി ഉല്ാദിപ്ിക്കുന്നതിന് കൽക്രി, ഡീസൽ, നാഫ്ത 
എന്നിവമയല്ാകം ഉപമയാ�ിക്കുന്നുമണ്ടന്ന് നിങ്ങള്ക്റിയാകം. ഇവമയല്ാകം നമ്മുമട 
ഭൂേിയിമേ ഖനിജ ഇന്നമശഖരങ്ങളിൽ നിന്നുകം  അതായത് േമക്ഷാപേക്ഷകം 
വർഷങ്ങള്മകാണ്ട് രൂപമപ്ട്ടുവരുന്നവയിൽ നിന്നുോണ് േഭിക്കുന്നത്. ഇവ 
നാകം എടുക്കുമ്ാറകം കുറഞ്ഞുമകാമണ്ടയിരിക്കുകം. അത്രയകം മവ�ത്ിൽ 
രൂപമപ്ടണമേന്നുേില്.  അമപ്ാള് ഭാവിയിൽ ഇവയ്ക് ദൗർ േഭ്യകം മനരിടുകം. തീർച്! 
കണക്കുകള് പറയന്നത് ഖനിജ ഇന്നങ്ങളമട മശഖരകം മുപ്ത് മുതൽ  നൂറ്റ്ത് 
വർഷമത്യ്ക് ോത്രമേ കാണൂ എന്നാണ്. 

ഖനിജ ഇന്നങ്ങള് തീർന്നു മപാകുന്നതു ോത്രേല് അവയമട ഉപമയാ�കം മൂേകം 
നമ്മുമട അ്രീക്ഷകം േേിനമപ്ടുന്നുമുണ്ട്. ആമ�ാളതാപനത്ിനുകം കാോവസ്ാ 
വ്യതിയാനത്ിനുകം അത് കാരണോകുകയകം നമ്മുമട പ്കൃതിയ്ക്  മദാഷകം 
വരുത്തുകയകം മചയ്യുന്നു. 

നമ്മുമട ന�രങ്ങളിമേ വായ േേിനീകരണവകം അമതാടനുബന്ിച്ചുണ്ടാകുന്ന 
പ്ശ്നങ്ങളകം ഇന്ന് വാർത്കളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണാകം. രാജ്യ 
തേസ്ാനോയ നയൂഡൽഹിയിൽ വായ േേിനീകരണകം കാരണകം ജനങ്ങള്ക്് 
മറാഡിൽ ഇറങ്ങി നടക്ാൻ കഴിയാമത വരുന്നതുകം മപമട്രാള് ഡീസൽ 
വാഹനങ്ങളമട ഉപമയാ�കം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വാഹനങ്ങള്ക്് ഒറ്റ ഇരട് ന്രുകള് 
അനുസരിച്് �താ�തകം ക്േീകരിക്കുന്നതുകം നാകം കാണുന്നു. 

ഒരു വിരൽത്തു്ിമന് പ്മയാ�കംമകാണ്ട് േഭിക്കുന്ന സവദയുതിയമട 
ഉപമയാ�ത്ിൽ കാര്യോയ ോറ്റകം ഉണ്ടാക്കുവാൻ നമുക്് സാധിക്കുകം.   
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വീടുകളിൽ നിന്നുകം തുടങ്ങാകം

നമ്മുമട വീടുകളിൽ ഏമതല്ാകം തരകം ഊർജകം ഉപമയാ�ിക്കുന്നുമണ്ടന്ന് 
മനാക്ാകം.

ആദ്യകം അടുക്ളതമന്നയാവമട്. ഭക്ഷണകം പാചകകം മചയ്യുന്നതിനായി  
വിറക്, േമണ്ണണ്ണ, എൽ.പി.ജി, സവദയുതി എന്നിവമയല്ാകം നാകം 
ഉപമയാ�ിക്കുന്നു. 

വീടിനകത്് ഒന്നു കമണ്ണാടിച്ചു മനാക്ിയാൽ കാണാകം  അരക്ാനുകം 
മപാടിക്ാനുകം, ചതയ്കാനുകം, േിക്ി, സഗൻഡർ, ജയൂസർ, മടാസ്റ്റർ, 
അവ്ൻ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങള്.  പിമന്ന മറഡിമയാ, േയൂസിക്് 
സിസ്റ്റകം, സേറ്റുകള്, ഫാനുകള്, തുണി അേക്കുവാനുള്ള മേഷീൻ, എയർ 
കണ്ടീഷണർ, ഫ്ിഡ്ജ്  അങ്ങിമന പട്ിക നീണ്മപാവകയാണ്. ഒരു 
കാര്യകം മചയ്ാകം. ഇന്നുതമന്ന ഓമരാരുത്രുകം അവരവരുമട വീടുകളിലള്ള 
ഉപകരണങ്ങളകം   അവ പ്വർത്ിക്ാനുപമയാ�ിക്കുന്ന  ഊർജരൂപകം 
ഏമതന്നുകം കാണിക്കുന്ന  ഒരു പട്ിക താമഴ മകാടുക്കുന്ന ോതൃകയിൽ 
തയ്ാറാക്ണകം.

അദ്യായകം

2
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ഇത് ഒരു ോതൃക ോത്രോണ്. ഇതുമപാമേ ഓമരാരുത്രുകം വീടുകളിമേ 
ഉപകരണങ്ങള് മനാക്ി മുതിർന്നവമരാട് മചാദിച്് േനസ്സിോക്ി ഒരു 
പട്ിക തയ്ാറാക്ണകം.

വീടുകളിമേ വാഹനങ്ങളമട കാര്യകം പ്മത്യകകം ശ്രദിക്ണകം. 
സ്കൂട്റായാലകം, കാറായാലകം അവ മപമട്രാളാമണാ, ഡീസോമണാ, 
േമറ്റമതകേിലകം ഇന്നോമണാ ഉപമയാ�ിക്കുന്നത് എന്നുകം കുറിച്ചു 
മവക്കുക.  ഈ ഇന്നങ്ങമളാന്നുേല്ാമത  സവദയുതി ചാർജ് മചയ്് 
ഓടിക്ാവന്ന ഇേക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളകം ഇന്നുണ്ട്.  അവയകം പ്മത്യകകം 
ശ്രദിക്കുേമല്ാ.

 പട്ിക - 1

ക്േ 
ന്ർ

ഇനകം എണ്ണകം ഊർജരൂപകം പ്വർത്നസേയകം 
േണിക്കൂറിൽ

1. സേറ്റുകള് 10 സവദയുതി 4

2. �്യാസ് സ്റ്റൗ 1 പാചക�്യാസ് 6

3. ഇൻഡക്ഷൻ 
കുക്ർ

1 സവദയുതി 1
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ഊർജസകംരക്ഷണകം

പ്കൃതി വിഭവങ്ങളമട കാര്യത്ിൽ േിതത്കം 
പാേിച്ിമല്കേിൽ നമ്മുമട പ്കൃതിക്് നാശകം 
സകംഭവിക്കുമേന്ന് നാകം േനസ്സിോക്ിക്ഴിഞ്ഞു.  
ഊർമജാപമയാ�ത്ിലകം ഈ േിതത്കം 
അത്യാവശ്യോണ്. വീടുകളിൽ മവളിച്ത്ിനായി 
േമണ്ണണ്ണ വിളക്കുകളിൽ നിന്നുകം സവദയുതി 
വിളക്കുകളിമേയ്ക് ോറിയമപ്ാള് നാകം 
സാധാരണ ബള്ബുകള് എന്നു പറയന്ന 
ഇൻകാൻഡമസന്് ബള്ബുകള് ഉപമയാ�ിച്ചു. 
പിന്നീട് പേവിധത്ിലള്ള ടയൂബ് സേറ്റുകള്,  
സി.എഫ്.എൽ കള് അങ്ങിമന പേതുകം.  ഇമപ്ാള് 
നാകം എൽ.ഇ.ഡി യിൽ എത്ി നിൽക്കുന്നു. 
സാമകേതിക വിദ്യകള് പുമരാ�േിച്ചു വരുമ്ാള് 
ഉപകരണങ്ങളമട കാര്യക്ഷേതയകം കൂടുന്നു. 
സാധാരണ ബള്ബ് പ്കാശിപ്ിക്കുന്നതിന് 60 
വാട്്സ് സവദയുതി ആവശ്യമുള്ളമപ്ാള് അത്രയകം 

അദ്യായകം

3
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പ്കാശകം േഭിക്കുന്നതിന് 14 വാട്്സ് സി.എഫ്.എൽ ഓ 
9 വാട്്സ് എൽ.ഇ.ഡി മയാ േതിയാകുകം. അതായത് ഒരു 
സാധാരണ ബള്ബ് പ്കാശിപ്ിക്കുന്ന സവദയുതിമകാണ്ട് 
കുറഞ്ഞത് ആറ് 9 വാട്്സ് എൽ.ഇ.ഡി പ്കാശിപ്ിക്ാകം. 
ഇന്ന് ോർക്റ്റിൽ േഭിക്കുന്ന കാര്യക്ഷേത കൂടിയ 5 സ്റ്റാർ 
ഫാനുകളകം അതിമനക്ാള് കാര്യക്ഷേതയള്ള  ബി.എൽ.
ഡി സി ഫാനുകളകം േഭിക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ഫാനുകള് 
75 വാട്്സ് സവദയുതി എടുക്കുകയാമണകേിൽ 5 സ്റ്റാർ 
ഫാനുകള് 55 വാട്്സുകം ബി.എൽ.ഡി.സി ഫാനുകള് 35 
വാട്്സുകം എടുക്കുകം.  സവദയുതി ഉപമയാ�കം പകുതിയാക്ാകം. 
അതുമപാമേ ഫാനിമന് സ്ീഡ് കുറച്ാലകം സവദയുതി 
ഉപമയാ�കം കുറയ്കാകം.  

കാര്യക്ഷേതയള്ളവ മതരമഞ്ഞടുത്ാലകം അവയമട 
ഉപമയാ�ത്ിൽ നാകം ശ്രദിക്ണകം. പഠനകം കഴിഞ്ഞാൽ 
മുറിയിമേ സേറ്റുകം ഫാനുകം അണയ്കാമത കിടന്നു എന്നു 
വിചാരിക്കുക. രാത്രി 8 േണി മുതൽ രാവിമേ 6 േണി വമര 
10 േണിക്കൂർ ഒരു 9 വാട്്സിമന് എൽ. ഇ. ഡി. സേറ്റുകം  
55 വാട്്സിമന് ഒരു ഫാനുകം പ്വർത്ിപ്ിച്ാൽ 0.64 
യൂണിറ്റ് സവദയുതി പാഴായി. ഇത് ഒരു ദിവസമത് കാര്യകം. 
പത്് ദിവസകം ആവർത്ിച്ാമോ 6.4 യൂണിറ്റ് സവദയുതി 
നഷ്കം. ഈ യൂണിറ്റ് എങ്ങിമന കണക്ാക്ി എന്നമല്. 
ഒരു ഉപകരണത്ിമന് ശക്ി അതായത് വാമട്ജിമന 
(W) ഉപമയാ�ിക്കുന്ന േണിക്കൂറകള്മകാണ്ട് (h)  ഗുണിച്് 
ആയിരകംമകാണ്ട് ഹരിച്ാൽ ഉപമയാ�ിച് സവദയുതിയമട 
യൂണിറ്റ് കിട്ടുകം. സകംശയമുമണ്ടകേിൽ ഒന്നുകൂടി വ്യക്ോക്ാകം.  
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പട്ിക  - 2 

ക്േ ന്ർ ഉപകരണത്ിമന് 
മപര്

എണ്ണകം ശക്ി 
(watts)

ഉപമയാ�ിക്കുന്ന 
േണിക്കൂർ

സവദയുതിയമട 
യൂണിറ്റ്

1 എൽ.ഇ.ഡി 
ബള്ബ്

2 9 4 0.072

2 കനകംകുറഞ്ഞ ടയൂബ് 
സേറ്റുകള് 

2 30 4 0.24

3 എൽ. ഇ. ഡി. 
ടയൂബ് സേറ്റുകള് 

2 16 4 0.12

ഒരു 100 വാട്്സ് (W) ഉള്ള സാധാരണ ബള്ബ് 10 േണിക്കൂർ (h) 
പ്വർത്ിച്ാൽ 100 W x 10 h, അതായത് 1000Wh സവദയുതി 
ഉപമയാ�ിക്കുകം.  ഇതിമന ആയിരകംമകാണ്ട് ഹരിച്ാൽ നമുക്് കിമോവാട്് 
അവർ -  മേക്് ോറ്റാകം.   ഇവിമട 1000Wh മന 1000 മകാണ്ട് ഹരിച്ാൽ 
1 kWh എന്ന് കിട്ടുകം. അതാണ് നമ്മുമട ഒരു യൂണിറ്റ്.  

കഴിഞ്ഞ അദ്യായത്ിൽ  നാകം ഉണ്ടാക്ിയ പട്ികയിൽ നിന്നുകം 
സവദയുതിമകാണ്ട് പ്വർത്ിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങമള മവർതിരിച്് 
എഴുതണകം. അവയമട ശക്ി (wattage) എത്രയാമണന്ന് മുതിർന്നവമരാട് 
മചാദിച്് േനസ്സിോക്ി അതുകം മചർക്ണകം.  മുകളിൽപറഞ്ഞ കണക്കുമവച്് 
നാകം ഒരു ദിവസകം ഉപമയാ�ിക്കുന്ന സവദയുതിയമട അളവ് കണ് പിടിക്ാകം.
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വീടുകളിമേ എല്ാ ഉപകരണങ്ങളകം ഒമര സേയങ്ങളിേല് 
പ്വർത്ിക്കുന്നത്. ഫാൻ പത്് േണിക്കൂർ ഉപമയാ�ിക്കുന്നു. 
േിക്ി ഒമന്നാ, രമണ്ടാ േിനിറ്റ് ഉപമയാ�ിക്കുന്നു. ഇവമയല്ാകം 
സസൂഷ്കം ശ്രദിച്് ഓമരാ ദിവസമത്യകം ഉപമയാ�കം പട്ിക 
–2   മന് ോതൃകയിൽ തയ്ാറാക്ിയാൽ നമ്മുമട വീടുകളിമേ 
സവദയുതി ഉപമയാ�മത്ക്കുറിച്് േനസ്സിോക്ാകം.
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ബി.ഇ.ഇ. സ്റ്റാർ മേബൽ
ഊർജക്ഷേത കൂടിയ ഉപകരണങ്ങള് കണ്പിടിക്കുന്നതിന് 
ബി.ഇ.ഇ സ്റ്റാർ മേബൽ നമമെ സഹായിക്കുകം. 
എ്ാണ് ബി.ഇ.ഇ. സ്റ്റാർ മേബൽ? നമ്മുമട രാജ്യത്് 
ഊർജ്ജസകംരക്ഷണ നിയേകം  നിേവിലണ്ട്.  നിയേകം 
നടപ്ിോക്കുന്ന മക� ഏജൻസിയാണ് ബയൂമറാ ഓഫ് 
എനർജി എഫിഷ്യൻസി (ബി.ഇ.ഇ). ഉപകരണങ്ങളമട ഊർജ 
കാര്യക്ഷേതയ്കനുസൃതോയി  ഒന്നു മുതൽ അ ഞ്ചുവമരയാണ് 
സ്റ്റാർ പദവി. കാര്യക്ഷേത കൂടിയത് 5 സ്റ്റാർ ആണ്.  ഈ സ്റ്റാർ 
മേബൽ ഉപകരണത്ിമന് മുകളിൽ പതിച്ിരിക്കുകം. അതിമന് 
ബ്ാൻഡ്,  അത് ഉപമയാ�ിക്കുന്ന സവദയുതിയമട യൂണിറ്റ്, 
മേബൽ കാോവധി എന്നിവമയാമക് മരഖമപ്ടുത്ിയിരിക്കുകം. 

അദ്യായകം
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നിേവിൽ 10 ഉപകരണങ്ങള്ക്് സ്റ്റാർ മേബൽ നിർബന്ോക്ിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർ 
മേബേില്ാമത ഇവ വിൽക്കുവാൻ പാടില്.  നിർബന്മുള്ളവയല്ാമത 14 
ഉപകരണങ്ങള്ക്കുകം സ്റ്റാർ മേബേികം�്  നിേവിലണ്ട്.  

നിങ്ങളമട വീടുകളിലകം ഏമതല്ാകം ഉപകരണങ്ങളിൽ സ്റ്റാർ മേബൽ പതിച്ിട്ടുമണ്ടന്ന് 
ഒന്നു പരിമശാധിച്ചു മനാക്കൂ! അവ സ്റ്റാർ പദവിക്നുസരിച്് പട്ികയായി എഴുതി 
മനാക്കൂ.

പട്ിക  –  3
ബി. ഇ. ഇ. സ്റ്റാർ മേബലകളള്ള ഉപകരണങ്ങള് 

ഈ ോതൃകയിൽ നിങ്ങള് തയ്ാറാക്കുന്ന പട്ികയിൽ വീട്ിമേ സ്റ്റാർ മേബലള്ള എല്ാ 
ഉപകരണങ്ങളകം മചർമക്ണ്ടതാണ്. മേബലകളമട നിറങ്ങളിലള്ള പ്തേങ്ങളിമേ 
നക്ഷത്രങ്ങളമട എണ്ണേനുസരിച്ാണ് സ്റ്റാർ പദവി.

ക്േ 
ന്ർ ഉപകരണങ്ങള് 1 സ്റ്റാർ 

എണ്ണകം
2 സ്റ്റാർ 
എണ്ണകം

3 സ്റ്റാർ 
എണ്ണകം

4 സ്റ്റാർ 
എണ്ണകം

5 സ്റ്റാർ 
എണ്ണകം

1 എൽ.ഇ.ഡി. 
ബള്ബുകള് 

1 1 1 5

2 റഫ്ിജമററ്റർ 1

3 ടി. വി 1

4 ടയൂബ് സേറ്റുകള് 4
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നാകം ഉപമയാ�ിക്കുന്ന സവദയുതിയമട  അളവ് േനസ്സിോക്കുവാൻ മക.എസ്ഇ. 
ബി നമ്മുമട  വീടുകളിൽ മവച്ിരിക്കുന്ന ഉപകരണോണ് എനർജി േീറ്റർ.  
അത് വായിച്് നമ്മുമട ഉപമയാ�കം േനസ്സിോക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 
പടി കൂടി നമെള് പിന്നിടുകം.  ചിേ കൂട്ടുകാർ  എല്ാ ദിവസവകം രാവിമേ ഒരു 
പ്മത്യകസേയത്് േീറ്റർ റീഡികം�് എടുത്് കേണ്ടറിൽ എഴുതാറണ്ട്.  ദൂമര 
നിന്ന് േീറ്റർ വായിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്േില്.  പമക്ഷ മതാടരുത്.  

ഇത്രയകം വായിച്മപ്ാള് സവദയുതി ോഭിക്കുവാനുള്ള  കുറച്ചു വിദ്യകമളാമക് 
കിട്ി അമല്. അവ നമുമക്ാന്നു കൂടി ആവർത്ിക്ാകം.

ആവശ്യകം കഴിഞ്ഞാൽ സവദയുമതാപകരണങ്ങള് സ്ിച്് ഓഫ് മചയ്ണകം.
ഊർജകാര്യക്ഷേത കൂടിയ സ്റ്റാർ മേബലകളള്ള ഉപകരണങ്ങള് 
ഉപമയാ�ിക്ണകം.
പ്കൃതിദത്ോയി േഭിക്കുന്ന കാറ്റുകം മവളിച്വകം പരോവധി 
ഉപമയാ�മപ്ടുത്ണകം.

ഇവ കപാതുവായ വതിദ്യകളാണ്. ഓജരാ ഉപകരണങ്ങളുകട ഉപജയാഗത്തിലം 
വവദയുതതി എങ്ങതികന ലാഭതികാം എന്നു ജനാകാം.

കാര്യക്ഷേത കൂടിയ  എൽ. ഇ. ഡി. ബള്ബുകള്, ടയൂബ് സേറ്റുകള് എന്നിവ 
ഉപമയാ�ിക്കുക. ഇവ ബി. ഇ. ഇ. സ്റ്റാർ മേബലള്ളവ േഭ്യോണ്.  
കാര്യക്ഷേത കൂടിയ   ബി. ഇ. ഇ.  5 സ്റ്റാർ മേബലള്ള ഫാമനാ ബി. എൽ. ഡി. 
സി  (ബ്ഷ് മേസ്സ് ഡി സി ) ഫാനുകമളാ  ഉപമയാ�ിക്കുക.
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ആവശ്യത്ിന് അനുമയാജ്യോയതുകം ബി. ഇ. ഇ. സ്റ്റാർ 
മേബലള്ളതുോയ റഫ്ിജമററ്ററകള് ഉപമയാ�ിക്കുക. 
ഇടയ്കിടക്് തുറക്ാതിരിക്കുക. 
ദിവസവകം  ഓമരാ തുണികളായി ഇസ്തിരി ഇടാമത  
തുണികമളാമക്  ഒരുക്ി മവച്തിനുമശഷകം ആഴ്ചയിൽ   
ഒരു ദിവസകം ഇസ്തിരിയിടുക.
േിക്ിയമട  മശഷിയനുസരിച്്  അരയ്ക്കുവാനുള്ള  
സാധനങ്ങള് നിറയ്ക്കുക
ആവശ്യകം കഴിഞ്ഞാൽ ടി.വി, കകംപയൂട്ർ, ോപ് മടാപ്്, 
അനുബന് ഉപകരണങ്ങള്, മോസബൽ ചാർജറകള്  
എന്നിവ സ്ിച്് ഓഫ് മചയ്യുക. 
എയർ കണ്ടീഷണറകള് ബി. ഇ. ഇ. സ്റ്റാർ മേബലള്ളവ 
വാങ്ങുക.  അവ 24 ഡിഗിയിൽ  മസറ്റ് മചയ്യുക.  ഓമരാ ഡി�ി  
മസൽഷ്യസ് കൂടുമ്ാറകം  6 ശതോനകം സവദയുതി ോഭിക്ാകം.
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ഊർജ സകംരക്ഷണകം
ജീവ സകംരക്ഷണകം!
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ഊർജ സകംരക്ഷണവകം  കാോവസ്ാ വ്യതിയാനവകം

നമ്മുമട സകംസ്ാനത്തുകം േറ്റ് സ്േങ്ങളിലകം ഉണ്ടായിമകാണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ളയ ദുര്ങ്ങള് കാോവസ്ാ 
വ്യതിയാനങ്ങമളക്കുറിച്ചുളള കൂടുതൽ ചർച്കളിമേയ്ക് നമമെ നയിച്ിരിക്കുകയാണ്. ഭാവിമയപ്റ്റി  
ആശകേയളള വിദ്യാർതികള് മപാലകം കാോവസ്ാ ഉച്മകാടികളിലകം േറ്റുകം പമകേടുക്കുകയാണ്. 2019 
മസപ്തകംബറിൽ നയുമയാർക്ിൽ നടന്ന യ.എൻ കാോവസ്ാ ഉച്മകാടിയിൽ പമകേടുത്് സകംസാരിച് 
ഒരു വിദ്യാർതിനിമയ  നിങ്ങളകം  ശ്രദിച്ചു കാണുേമല്ാ.

ഹരിതഗൃഹ പ്ഭാവ (Green House Effect) മത്ക്കുറിച്ചുകം ആമ�ാള താപനമത്ക്കുറിച്ചുകം 
(Global Warming) കാോവസ്ാ വ്യതിയാനമത്ക്കുറിച്ചുമോമക് നിങ്ങള് പാഠഭാ�ങ്ങളിൽ 
പഠിച്ചുകാണുേമല്ാ. ഇതിൽ ആമ�ാളതാപനത്ിന് കാരണോകുന്ന വാതകങ്ങളിൽ കാർബണ്സഡ- 
ഓസക്ഡ്, േീമ്ൻ എന്നിവയാണ് പ്ധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നമതന്നുകം പഠിച്ചുകാണുേമല്ാ. 
അ്രീക്ഷത്ിമേ കാർബണ്സഡഓസക്ഡിമന് 60 ശതോനവകം സവദയുമതാല്ാദനമക�ങ്ങളിൽ 
നിന്നുകം �താ�തമേഖേയിൽ നിന്നുകം ആകയാോണ് കാോവസ്ാ വ്യതിയാനമത് 
പ്തിമരാധിക്കുന്നതിൽ ഊർജ സകംരക്ഷണത്ിനുകം  പാര്മര്യതര ഊർജ മ്ാതസ്സുകള്ക്കുകം 
പ്ധാന്യകം സകവന്നത്.

മുൻ അദ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതുമപാമേ മകരളത്ിമേ സവദയുതി ഉത്പാദനകം നമ്മുമട ആവശ്യത്ിനു 
തികയന്നില്. േറ്റു സകംസ്ാനങ്ങളിൽ നിന്നുകം േഭിക്കുന്ന സവദയുതിയമട മുക്ാൽ പങ്കുകം താപസവദയുത 

അദ്യായകം
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നിേയങ്ങളിൽ നിന്നുോമണന്നുകം നിങ്ങള്ക്റിയാകം. ഈ നിേയങ്ങളിൽ കൽക്രി, 
�്യാസ്, ഡീസൽ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇന്നോയി ഉപമയാ�ിക്കുന്നത്. ഇവ കത്തുമ്ാള് 
അ്രീക്ഷത്ിമേയ്ക് പുറകം്ളളന്ന കാർബണ്സഡഓസക്ഡിമന് അളവ് വളമര 
കൂടുതോണ്.

നാകം ഓമരാരുത്രുകം സവദയുതി കരുതമോമട ഉപമയാ�ിച്ാൽ സവദയുതിയമട 
ആവശ്യകം കുറയ്കാകം. പുറത്തുനിന്നുകം വരുത്തുന്ന സവദയുതിയമട അളവകം ഉല്ാദനവകം കുറയ്കാകം. 
അ്രീക്ഷത്ിമേ കാർബണ്സഡഓസക്ഡിമന് അളവ് കുറയ്കാകം  ഒരു മചറിയ കണക്കു പറഞ്ഞാൽ 
ഉപമയാ�ിക്കുന്ന ആള് ഒരു യൂണിറ്റ് സവദയുതി ോഭിക്കുന്നത്  രണ് യൂണിറ്റ് സവദയുതി ഉല്ാദിപ്ിക്കുന്നതിന് 
തുേ്യോണ് എന്നു പറയാകം. ഉല്ാദനമക�ങ്ങളിൽ നിന്നുകം നമ്മുമട വീടുകളിൽ സവദയുതി എത്തുന്നതിനിടയിൽ 
പ്സരണ- വിതരണ നഷ്ോയി കുമറ സവദയുതി നഷ്മപ്ടുകം.  ഇതുകം കൂടി കണക്ിമേടുത്ാണ് രണ്ട് യൂണിറ്റിമന് 
കണക്്.  േമറ്റാരു രഹസ്യകം കൂടി പറയമട്, ഇന്നമത് സവദയുതി ഉപമയാ�കം മനാക്ിയാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് സവദയുതി 
ോഭിക്കുന്നത് ഒരു കിമോ ഗാകം കാർബണ് സഡ ഓസക്ഡിമന് പുറകംതള്ളൽ കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുകം. 
അമപ്ാള് നിങ്ങള് ഒരു ോസകം 10 യൂണിറ്റ് സവദയുതി  ോഭിച്ചു എന്നിരിക്മട്,   അങ്ങമനമയകേിൽ നിങ്ങള്ക്കു 
പറയാകം ഞാൻ 10 കിമോ കാർബണ് സഡ ഓസക്ഡാണ് കുറച്ിരിക്കുന്നത് എന്ന്.  നിങ്ങളമട ക്ളാസ്സിമേ എല്ാ 
കുട്ികളകം മചർന്നാമോ, അമല്കേിൽ സ്കൂള് മുഴുവനുകം, അതുേമല്കേിൽ മകരളത്ിമേ മോത്കം കുട്ികള് വിചാരിച്ാൽ 
എത്രോത്രകം കാർബണ്സഡ ഓാസക്ഡ് കുറക്ാകം എന്ന്  ആമോചിച്ചുമനാക്കൂ.  അതുമകാണ്ട് നമ്മുമട ഭൂേിയ്ക് 
മവണ്ടി നാകം ഊർജ സകംരക്ഷണ പ്വർത്നങ്ങള് നടത്ിമയ േതിയാകൂ. 

നാടിമന് വികസന പ്വർത്നങ്ങള്ക്് ഊർജകം അത്യാവശ്യോയതിനാലകം പുതിയ ഊർജ മ്ാതസ്സുകള് 
സ്ീകാര്യോകുന്നതിന് കാേതാേസകം വരുന്നതിനാലകം നിേവിലളള ഉല്ാദനോർഗ്ഗങ്ങള് കൂടുതൽ 
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കാര്യക്ഷോക്കുന്നതിനുളള ശ്രേങ്ങള് നടക്കുന്നുണ്ട്. അവയമട കൂമട 
ോേിന്യമുക്ോയ സൗമരാർജകം, കാറ്റിൽ നിന്നുമുളള ഊർജകം, 
മചറകിടജേസവദയുമതാർജകം  എന്നിവയമട ഉപമയാ�വകം നാകം 
ശീേോക്ണകം.

നിങ്ങളമട വിദ്യാേയത്ിൽ സൗമരാർജകം ഉപമയാ�ിച്് 
പ്വർത്ിക്കുന്ന ഏമതകേിലകം സകംവിധാനകം ഉമണ്ടകേിൽ അവ 
അദ്യാപകരുമോത്് കണ്ട് േനസ്സിോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുകം.  
നമ്മുമട വീടുകളിൽ സൗമരാർജകം വഴി ഒരു വിളക്് 
കത്ിക്ണമേകേിൽ ആവശ്യമുളള സാധനങ്ങളമട മപരു വിവരങ്ങള്  
അറിയാവന്നവമരാട് മചാദിച്ചു േനസ്സിോക്ി താമഴ മകാടുത്ിരിക്കുന്ന 
പട്ികയിൽ മചർക്ാവന്നതാണ്.

  
പട്ിക – 4

• സൗമരാർജ പാനൽ

• .............................................

• .............................................

• .............................................

• .............................................
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നാമളയമട വാഗ്ാനങ്ങളായ നിങ്ങള് നാളമത് ഊർജ മ്ാതസ്സുകമളപ്റ്റിയകം 
കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രേിക്കുക. 2022 ആവമ്ാമഴക്കുകം 10 േക്ഷകം ഇേക്ട്രിക് 
വാഹനങ്ങള് നമ്മുമട മറാഡുകളിേിറങ്ങുകം എന്ന വാർത് നിങ്ങളകം കണ് 
കാണുേമല്ാ. 

ഡീസൽ,  മപമട്രാള് എന്നിവ ഉപമയാ�ിച്് കരിയകം പുകയകം പുറകംതളളന്ന നമ്മുമട 
വാഹനങ്ങള്ക്കുപകരകം ബാറ്ററികളിൽ സവദയുതി ചാർജ്ജ് മചയ്് ഓടുന്നവയാണ്   
ഇേക്ട്രിക് വാഹനങ്ങള്. ഇവയമട ഉപമയാ�കം ഡീസൽ, മപമട്രാള് 
എന്നിവയമട ഉപമയാ�കം കുറയ്ക്കുകം എന്നു ോത്രേല് അ്രീക്ഷ  േേിനീകരണവകം 
കുറയ്ക്കുകം. ഇത്രത്ിലളള  വാഹനങ്ങള് സകംബന്ിച് പരിപാടിക്് മപാതുമവ 
പറയന്ന മപരാണ്  ‘ഇ-മോബിേിറ്റി’ (E-mobility). ഇ-മോബിേിറ്റിമയക്കുറിച്് 
കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രേിക്കുക. മശഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്  മുതിർന്നവരുോമയാ 
അദ്യാപകരുോമയാ ചർച് മചയ്യുക.

ഇവ ോത്രേല് നമ്മുമട ഭൂേിയമട സകംരക്ഷണത്ിനായി നിരവധി ഹരിത 
സാമകേതിക വിദ്യകള് ഇന്ന് പ്ചരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്.
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കാർബണ്  ഫൂട്്  പ്ിന്്  അ്വാ  കാർബണ്  പാദമുദ്ര

സ്ാർട്് എനർജി മപ്ാഗാകം, ഹരിതവിദ്യാേയങ്ങള്, കാർബണ് നയൂട്രൽ അ്വാ 
കാർബണ് സന്തുേിത സ്കൂള്, ഗീൻ സ്കൂള്  തുടങ്ങി നിരവധി  പരിപാടികള് 
നമ്മുമട വിദ്യാേയങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്.  ഇവമയല്ാകം  േക്ഷ്യേിടുന്നത് പ്കൃതി  
സകംരക്ഷണത്ിലൂമടയളള  ജീവസകംരക്ഷണോണ്.

നമ്മുമട ഭൂേി േനുഷ്യർക്് ോത്രമുളളതല്.  ഭൂേിയിമേ  എല്ാ ജീവജാേങ്ങള്ക്കുകം  
അവകാശമപ്ട്താണ്.  എന്നാൽ  േനുഷ്യരുമട പേവിധ പ്വൃത്ികള്മകാണ്ടാണ്  
ഭൂേിക്് ഇന്ന് നാശകം സകംഭവിച്ചുമകാണ്ടിരിക്കുന്നത്.  നാകം ഓമരാരുത്രുകം 
ജീവിക്കുന്നകാേത്് നമ്മുമട ഓമരാ പ്വൃത്ി മകാണ്കം ഭൂേിക്കുണ്ടാകുന്ന  മദാഷകം 
പരോവധി കുറച്് പ്മത്യകിച്് അ്രീക്ഷത്ിമേയ്ക് വിടുന്ന കാർബണിമന് അളവ് 
പരോവധി കുറച്് നമ്മുമട കാല്ാടുകളകം ഹരിതോക്കുക എന്നതാണ് കാർബണ് പാദമുദ്ര 
മകാണ്ട് അർതോക്കുന്നത്. നിങ്ങള്ക്റിയാകം നിത്യജീവിതത്ിൽ നടക്കുന്ന പേവിധ 
പ്വൃത്ികളിലൂമട കാർബണ് ോത്രേല് അ്രീക്ഷത്ിമേക്് വേിക്കുന്നത്.  േീമ്ൻ,  
സനട്രസ് ഓസക്ഡ്, സഹമ്ാഫ്ളമറാ കാർബണ് എന്നിങ്ങമന പേ വാതകങ്ങളകം 
ഉള്മപ്ടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവമയല്ാകം കാർബണിന് തുേ്യോയ അളവിമേക്് 
ോറ്റിയാണ് കാർബണ് വേനത്ിമന് മതാത് കണക്ാക്കുന്നത്.  അതിമന കാർബണ് 
തുേ്യോനകം അ്വാ കാർബണ് ഇക്ിവേന്്  എന്ന് പറയന്നു  (CO2e).

അദ്യായകം
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ഇത്രയകം പറഞ്ഞത് നിമത്യന നാകം മചയ്യുന്ന ഓമരാ കാര്യങ്ങളകം നമ്മുമട ഭൂേിയമട 
നിേനില്ിമന ഒട്ടുകം മദാഷകരോയി ബാധിക്കുന്നില് എന്ന് ഉറപ്പുവരുമത്ണ്ടത് 
നമ്മുമട കടേയാണ് എന്ന് ഓർമെമപ്ടുത്ാനാണ്. സവദയുതി ോത്രേല്, 
േണ്ണ്, മവളളകം തുടങ്ങി സകേതുകം.  അത് ഒരു സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണത്ിലൂമട 
തമന്നയാവണകം.
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ഇമന്ന  തുടങ്ങാകം   നാമളയ്ക്കു മവണ്ടി   

നല് േക്ഷ്യമബാധമത്ാടുകൂടി  വിദ്യാേയങ്ങളിൽ  എത്തുന്ന നാകം  ആ 
േക്ഷ്യത്ിമേത്തുന്നതിനായി കാര്യങ്ങള് ചിട്യായി മചയ്യുന്നതിനാണ് 
ആദ്യകം അഭ്യസിക്കുന്നത്.   നാകം ഈ ഭൂേിയിൽ  പതിപ്ിച്് മപാകുന്ന 
പാദമുദ്രകള് (കാല്ാടുകള്) ഹരിതവർണ്ണോക്കുക എന്ന േക്ഷ്യത്ിനായകം 
നമുക്്  ഈ ചിട്യായ പ്വർത്നകം അത്യാവശ്യോണ്.    'ആറ്റിൽ 
കളഞ്ഞാലകം അളന്നു കളയണകം'  എന്നതാണ് പഴമോഴി.  അമത 
- പ്കൃതിയിൽ  നിന്നുകം സുേഭോയി   നമുക്കു േഭിക്കുന്ന  ഒന്നുകം 
ധൂർത്ിനുളളതല്.  അവ എ്ിനുപമയാ�ിക്ന്നു?  എങ്ങിമന  
ഉപമയാ�ിക്കുന്നു?  എമപ്ാള് ഉപമയാ�ിക്കുന്നു ?  എമന്നല്ാകം പരിമശാധിച്്  
കരുതമോമട ഉപമയാ�ിക്ണകം.  ഇത്രത്ിൽ നമ്മുമട വിദ്യാേയങ്ങളമട 
പ്വർത്നങ്ങളോയി ബന്മപ്ട്്  നാകം ഉപമയാ�ിക്കുന്ന കുറച്ചു  
കാര്യങ്ങമളകേിലകം  ഒരു കണമക്ടുപ്പു  രൂപത്ിൽ നമുക്് പരിമശാധിക്ാകം .

അദ്യായകം
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ജീവമന് നിേനില്ിന് വായ, ജേകം, േണ്ണ് എന്നിവ അത്യ്ാമപക്ഷിതോയ  ഘടകങ്ങളാമണന്ന്  നാകം  
പഠിച്ിട്ടുണ്ട്.  ഇന്ന് ' അവ ശുദോയ വായ, ശുദോയ ജേകം, ശുദോയ േണ്ണ് ' എന്ന്  പറമയണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു.    
ശുദജേകം േഭിക്കുന്നതിന്എ.ടി.എകം. കൗണ്ടറകളകം ശുദവായ േഭിക്കുന്നതിന്  ഓക്ിജൻ പാർേറകളകം സ്ാപിച്ചു 

വരുന്നു. വായ േേിനീകരണകം കാരണകം പട്ണങ്ങളിൽ  
േരണ നിരക്് കൂടിമക്ാണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്കളകം 

ോേിന്യക്കൂ്ാരങ്ങളിൽനിന്നുകം പകർച് വ്യാധികള് 
പടർന്നുപിടിക്കുന്നതുകം നാകം കാണുന്നു. ഇനിയകം  
നാകം പ്വർത്ിക്കുവാൻ സവകിക്കൂടാ.  

നിങ്ങളമട വിദ്യാേയത്ിനു ചുറ്റുകം 
ഒന്നു കമണ്ണാടിച്ചുമനാക്കൂ. േറ്റുള്ളവർക്് 
ോതൃകയാകാവന്ന തരത്ിൽ   ഇതിനായി 
ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള് മചയ്ാനുള്ളതായി 

കാണാകം. അതിനായി ആദ്യകം നാകം എമപ്ാഴുകം 
ഉപമയാ�ിക്കുന്ന ജേകം, സവദയുതി, 

വാഹനകം എന്നിവയമട ഉപമയാ�രീതി 
വിേയിരുത്ാകം.   ഇതിനായി അടുത് 
മപജുകളിൽ മകാടുത്ിരിക്കുന്ന 
മചാദ്യാവേികള്  ഉപമയാ�ിച്് 
വിവര മശഖരണകം നടത്ി ആ 
വിവരങ്ങള് അദ്യാപകരുമട 
സഹായമത്ാടുകൂടി വിശകേനകം മചയ്് 

നമ്മുമട പ്വൃത്ികളിമേ മപാരായ്മകള് 
പരിഹരിമക്ണ്ടതാണ്.
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ആദ്യകം  സവദയുതി  ഉപമയാ�ത്ിമന് കണമക്ടുപ്് തമന്നയാവമട്. 
മചാദ്യാവേി - 1  നമ്മുമട സവദയുതി ഉപമയാ�ത്ിൽ നാകം കാണിക്കുന്ന ചിേ  
ശീേങ്ങള്/സ്ഭാവരീതികള് വിശകേനകം മചയ്യുന്നതിനുള്ളതാണ്.

മചാദ്യാവേി - 1 

സ്ഭാവ  രീതി സർമവേ  (Behavioral Survey)

1 മുറി/ തരകം
2 സദേർശിച്  സേയകം രാവിമേ                                                          ... േണി  

സവകുമന്നരകം ... േണി
3 മുറികള് ഉപമയാ�ത്ിോയിരുമന്നാ അമത അല് 
4 അല് എകേിൽ അനാവശ്യോയി ഉപമയാ�ിച്ചു 

മകാണ്ടിരുന്ന ഉപകരണങ്ങള്
തരകം വാട്്സ്

സേറ്റുകള്
ഫാനുകള്
കകംപയൂട്റകള്
മോമബൽചാർജർ
ോബ് ഉപകരണങ്ങള്
ടി.വി
േറ്റുളളവ

   
   
   
   
   
   
   

5 മുറികളിൽ പകൽ മവളിച്കം ഉപമയാ�മപ്ടുത്തുന്നുമണ്ടാ?   
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6 ഉപമയാ�ത്ിേിരിക്കുന്ന മുറികളിൽ അധിക സവദയുതി  ഉപമയാ�കം  
ശ്രദയിൽമപ്മട്ാ. എകേിൽ വിശദാകംശകം   

7 ജേ വിതരണ ടാപ്പുകള് തുറന്നു കിടക്കുന്നത് ശ്രദയിൽമപ്ട്ിട്ടുമണ്ടാ?   
8 ഇത്രകം കാര്യങ്ങള് ശ്രദയിൽമപ്ടുത്ി നടപടി സ്ീകരിക്കുന്നതിന്  

വിദ്യാേയത്ിൽ എമ്കേിലകം  സകംവിധാനകം നിേവിലമണ്ടാ   
9 അഭിപ്ായകം

സർമവേ നടത്ിയ വിദ്യാർതിയമട  ഒപ്്

മചാദ്യാവേി - 2 

ഊർജ്ജ  ഓഡിറ്റ്  (Energy Audit)
ഈ മചാദ്യാവേി ഉപമയാ�ിച്്  വിവരകം മശഖരിച്തിനുമശഷകം സവദയുതി ബിൽ, േറ്റ് മരഖകള് 
എന്നിവ ഉപമയാ�ിച്് ഒരു വർഷമത്ക്കുള്ള വർക്് ഷീറ്റ്  തയ്ാറാക്ാവന്നതാണ്.
1 മുറി തരകം                                  വിസ്തൃതി

ഉപമയാ�ിക്കുന്ന 
ഉപകരണങ്ങള്

എണ്ണകം വാമട്ജ് ഉപമയാ�ിക്കുന്ന സേയകം

(1) മവളിച്ത്ിനായി
ബള്ബുകള്
സി.എഫ്.എൽ
എൽ. ഇ. ഡി. 
ബള്ബുകള്
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ടയൂബ് സേറ്റുകള് 
55  W  (40 W ടയൂബ് +15 W മചാക്് ) 
T 5  - 28 W 
T 8  - 36 W 
T 12 -  40  W 
എൽ. ഇ. ഡി  ടയൂബ് സേറ്റുകള് 
സൗമരാർജ വിളക്കുകള്
േറ്റുള്ളവ 

(2) പഠമനാപകരണങ്ങള് എണ്ണകം    വാമട്ജ് ഉപമയാ�ിക്കുന്ന  േണിക്കൂർ
(3) ഫാൻ എണ്ണകം      വാമട്ജ് ഉപമയാ�ിക്കുന്ന  േണിക്കൂർ
(4) എയർകണ്ടീഷണർ എണ്ണകം      വാമട്ജ് ഉപമയാ�ിക്കുന്ന  േണിക്കൂർ

2 പാചകത്ിനായി  ഉപമയാ�ിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്   
തരകം എണ്ണകം ഉപമയാ�ിക്കുന്ന  േണിക്കൂർ

3 കകംപയൂട്റകം േറ്റു അനുബന് ഉപകരണങ്ങളകം    
തരകം എണ്ണകം വാമട്ജ് ഉപമയാ�ിക്കുന്ന  

േണിക്കൂർ

4 പാചകത്ിനായി  ഉപമയാ�ിക്കുന്ന ഇന്നകം   തരകം യൂണിറ്റ് വിേ
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5 സ്കൂള് വാഹനങ്ങളമട എണ്ണകം തരകം   ഉപമയാ�ിക്കുന്ന  ഇന്നകം  അളവ് (ോസത്ിൽ)

6 അഭിപ്ായകം ............................................................................................. 

സർമവേ നടത്ിയ വിദ്യാർതിയമട  ഒപ്്

മചാദ്യാവേി - 3
ജേ വിനിമയാ�മത്ക്കുറിച്ചുള്ള കണക്് 

1 നിങ്ങളമട സ്കൂളിൽ മവളളകം േഭിക്കുന്നത് സ്്കംകിണർ/മുൻസിപ്ാേിറ്റി 
ജേവിതരണകം 

2 മുൻസിപ്ാേിറ്റി ജേവിതരണോമണകേിൽ അതിമന് ഉറവിടകം
3 കഴിഞ്ഞ വർഷകം മവളളത്ിന് മചേവഴിച്  തുക  ഒരു കിമോ േിറ്റർ വിേ: മോത്കം തുക:
4 കഴിഞ്ഞവർഷകം സ്കളിൽ ഉപമയാ�ിച് മവളളത്ിമന് അളവ്  

(ബിൽ മനാക്ി േനസ്സിോക്കുക)
5 സ്്കം കിണറിൽ നിന്ന് മവളളകം  ഉപമയാ�ത്ിനായി മകാരിമയടുക്കുന്നു/പ്് മചയ്യുന്നു.
6 പ്്  മചയ്യുകയാമണകേിൽ  പ്ിമന്  മശഷി 
7 സ്കൂളിൽ ഒരു ദിവസകം ഉപമയാ�ിക്കുന്ന മവളളത്ിമന് അളവ് 

കണക്ാക്ിയിട്ടുമണ്ടാ ?
8 ഉപമയാ�ിക്കുന്ന സ്േങ്ങള്
  സകകഴുകാൻ .............. േിറ്റർ
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പൂമ്ാട്കം .............. േിറ്റർ
പച്ക്റികൃഷി .............. േിറ്റർ
മൂത്രപ്പുരകളിൽ .............. േിറ്റർ
പരീക്ഷണശാേകളിൽ .............. േിറ്റർ
 േറ്റുള്ളവ         .............. േിറ്റർ

9 േേിനജേകം പുനരുപമയാ�ിക്കുന്നതിനുളള  പദതികള് 
നിേവിലമണ്ടാ?

10 മവളളത്ിൽ രാസവസ്തുക്ള്,  ബാക്ീരിയകള് എന്നിവയമട അളവ് 
േനസ്സിോക്കുന്നതിന്  മവണ്ടി പരീക്ഷണകം നടത്ിയിട്ടുമണ്ടാ?

11 േഴമവളള   സകംഭരണകം  മപാമേ  മവളളകം  കാര്യക്ഷേോയി  
ഉപമയാ�ിക്കുന്നതിനുളള പദതികള് നിേവിലമണ്ടാ?    

12 സപപ്പുകളമട  മകടുപാടുകള്  കാരണകം  മവളളകം നഷ്മപ്ട്ടു മപാകു-
ന്നത്  ശ്രദയിൽമപ്ട്ിട്ടുമണ്ടാ. ഉമണ്ടകേിൽ  സ്ീകരിച് നടപടി.

13 ഇത്രകം കാര്യങ്ങള് ശ്രദയിൽമപ്ടുത്ി നടപടി സ്ീകരിക്കുന്നതി-
നായി  മക�ീകൃത സകംവിധാനങ്ങള് നിേവിലമണ്ടാ?

14 ജേത്ിമന് ഉപമയാ�കം കുറയ്ക്കുന്നതിനുളള ഉപകരണങ്ങമളാ 
പ്ക്ിയകമളാ നിേവിലമണ്ടാ?.

   

15 അഭിപ്ായകം

സർമവേ നടത്ിയ വിദ്യാർതിയമട  ഒപ്്
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മചാദ്യാവേി - 4

ഖര ദ്രവ ോേിന്യ സകംസ്ക്കരണവകം അനുബന് കണക്കുകളകം
1 ോേിന്യകം മശഖരിക്കുന്നതിനുളള ോർഗ്ഗങ്ങള് ഓമരാ ക്ളാസ്സിലകം ഓമരാ 

മവസ്റ്റ് ബിൻ, സ്കൂളിൽ ഒമരണ്ണകം 
2 ോേിന്യങ്ങള് തരകംതിരിച്് മശഖരിക്ാറമണ്ടാ?  ഉമണ്ടകേിൽ 

ോർഗ്ഗങ്ങള് 
3 ഒരു ദിവസകം ഉണ്ടാക്കുന്ന ോേിന്യങ്ങളമട ഏകമദശകം അളവ് 
4 മപപ്റകള്/ ഭക്ഷണ പദാർതങ്ങള്/ പ്ളാസ്റ്റിക്കുകള്/ േറ്റുളളവ അളവ്
5 ോേിന്യ നിർമൊർജനകം നടത്തുന്ന രീതി:

  ബമയാ�്യാസ് പ്ളാന്റുകള്
  വളകം
  കകംമപാസ്റ്റ് കുഴികള്
  േറ്റുളളവ

6 പുനരുപമയാ�ിക്കുന്ന ോേിന്യങ്ങള് ഏവ? എങ്ങമന?
7 ശരിയായ ോേിന്യ നിർമൊർജനത്ിലമട േഭിച് ആദായകം?
8 കുട്ികളമട പകേ്
9 സുരക്ഷിതോയ ോേിന്യ നിർമൊർജനമത്പ്റ്റി വിദ്യാർതിക-

ള്ക്് അറിവ് പകരുന്നതിന് നടപ്ിോക്ിയ പരിപാടികള്
10 ദ്രവ ോേിന്യങ്ങള് നിർമൊർജനകം മചയ്യുന്നതിനുളള സകംവിധാനകം സ്്കം മസപ്റ്റിക് ടാകേ്/

മപാതു അഴുക്കുചാൽ
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11 ശുചിത് മകരളകം മപാലളള പദതികളിൽ പകോളികളാമണാ?
12 അഭിപ്ായകം

സർമവേ നടത്ിയ വിദ്യാർതിയമട  ഒപ്്

മചാദ്യാവേി - 5

വാഹനങ്ങളമടയകം ഇന്ന ഉപമയാ�ത്ിമന്യകം കണമക്ടുപ്്

1. വിദ്യാർതികളകം അദ്യാപകരുകം സ്കൂളിൽ എത്ിമച-
രുന്നത്:

വാഹനങ്ങളിൽ / കാൽനടയായി 
/ മപാതു വാഹനകം / സ്കാര്യ 
വാഹനകം/സ്കൂള് വാഹനത്ിൽ

2. സ്കൂള് വാഹനത്ിമന് എണ്ണകം:
  സ്്കം വാഹനങ്ങള്
  ബസ്
  സസക്ിള് /സബക്് 
  കാർ 
  വാൻ 
  േിനിവാൻ

3 ഒമര സ്േത്് നിന്നുകം വരുന്നവർ ഒരുേിച്് ഒരു വാഹ-
നത്ിൽ വരുന്നുമണ്ടാ?

ഉപമയാ�ിക്കുന്നവരുമട 
ശതോനകം

4 സ്കൂള് വാഹനത്ിൽ  ഉപമയാ�ിക്കുന്ന ഇന്നകം ഒരു ോസമത് ഇന്നമചേവ്.
േിറ്റർ:                തുക:
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5 ഇന്നകാര്യക്ഷേതയ്കായിഎമ്കേിലകം പരിപാടികള് ആവിഷ്കരിച്ിട്ടുമണ്ടാ?
6 സസക്ിളിമന് ഉപമയാ�കം മപ്ാത്സാഹിപ്ിക്കുന്നുമണ്ടാ?
7 സ്്കം വാഹനങ്ങളിൽ ഇന്ന കാര്യക്ഷേതയ്ക്കുളള ോനദണ്ഡങ്ങള് പാേി-

ക്കുന്നുമണ്ടാ? വിശദാകംശകം
8 ഇേക്ട്രിക് വാഹനങ്ങള് ഉപമയാ�ിക്കുന്നുമണ്ടാ? വിശദാകംശകം 
9 വാഹനങ്ങളിൽ അറ്റകുറ്റപണികള് സേയബന്ിതോയി നടത്ാറമണ്ടാ? 

സ്ീകരിച് നടപടികള്

സർമവേ നടത്ിയ  വിദ്യാർതിയമട മപര്

അദ്യായകം

ഊർജസകംരക്ഷണ  പഠന പ്വർത്നങ്ങള്
8

മുൻ അദ്യായങ്ങളിൽ  മകാടുത്ിരിക്കുന്ന പഠന പ്വർത്നങ്ങള് കുട്ികള്ക്് സവദയുതി, ജേകം, ഇന്നകം 
എന്നിവയമട ഉപമയാ�മത്ക്കുറിച്ചുകം ോേിന്യസകംസ്ക്കരണമത്ക്കുറിച്ചുമുള്ള പ്ാ്േിക വിവരങ്ങള് േനസ്സിോക്ി-
മക്ാടുക്കുന്നതിനു മവണ്ടിയള്ളതാണ്. ഈ അദ്യായത്ിൽമക്ാടുത്ിരിക്കുന്ന പഠന പ്വർത്നങ്ങള് 
വിദ്യാർതികളകം അദ്യാപകരുകം മചർന്നുള്ള �ഹനോയ ചർച്കള്ക്കുകം പഠനപ്വർത്നങ്ങള്ക്കുകം   മവണ്ടിയള്ളതാണ്.
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1. വായനശാേ (Energy Library)
♦	 ഊർജമത്യകം, ഊർജ സകംരക്ഷണമത്യകം  ഊർജ  കാര്യക്ഷേതമയയകം  

കുറിച്ചുളള പുസ്തകങ്ങള് മശഖരിക്കുക
♦	 വർത്ോനപത്രങ്ങളിലകം ോസികകളിലകം പ്സിദീകരിയ്ക്കുന്ന ഊർജ 

സകംരക്ഷണമത്ക്കുറിച്ചുളള വാർത്കള്  മശഖരിക്കുക.
♦	 ഊർജ സകംരക്ഷണമത്ക്കുറിച്ചുളള േഘുമേഖകള്, സി.ഡി കള് എന്നിവ 

മശഖരിക്കുക.
♦	 ഊർജ സകംരക്ഷണ നിയേത്ിമന് പരിധിയിൽമപ്ടുത്ി  അതാതു 

കാേങ്ങളിൽ എനർജിോമനജ്മേന്്  മസന്റകം മക� ഊർജ 
േ�ാേയത്ിനു കീഴിലളള  ബയൂമറാ ഓഫ് എനർജി എഫിഷ്യൻസിയകം 
പുറത്ിറക്കുന്ന വിജ്ഞാപനങ്ങമളയകം പരിപാടികമളയകംകുറിച്ചുളള 
വിവരങ്ങള് മശഖരിക്കുക (ഉദാഹരണത്ിന് ഊർജ  മേബേിമനയകം 
അതിമന് പ്ാധാന്യമത്യകംകുറിച്് നിരവധി പരസ്യങ്ങള് പ്സിദീകരിച്ചു 
വരുന്നുണ്ട്).

വായന ശാേയ്ക്കുളളിൽ 
ഊർജ സകംരക്ഷണ 

മബാധവൽക്രണത്ിനുതകുന്ന 
മപാസ്റ്ററകളകം സ്റ്റിക്റകളകം 

(വിദ്യാർതികള്ക്് രൂപ കല്ന 
മചയ്ാവന്നതാണ്) 
പ്ദർശിപ്ിക്കുക.
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ഊർജ സകംരക്ഷണകം    വീടുകളിൽ   (Energy saving at home)
♦	 വീടുകളിമേ സവദയുമതാപകരണങ്ങളമട േിസ്റ്റ് തയ്ാറാക്കുക.
♦	 ഓമരാ സവദയുമതാപകരണത്ിമന്യകം സവദയുത ഉപമയാ�കം േനസ്സിോക്കുക, കുറിച്ചു മവക്കുക.
♦	 ഓമരാ ദിവസമത്യകം സവദയുതി ഉപമയാ�കം സവദയുത േീറ്ററിൽ നിന്നുകം കണ്പിടിക്കുക.
♦	 ഊർജ സകംരക്ഷണ ോർഗ്ഗങ്ങമളക്കുറിച്് കുടുകംബാകം�ങ്ങള്ക്് മബാധവൽക്രണകം നൽകുക.
♦	 ഓമരാ ദിവസമത്യകം സവദയുത ഉപമയാ�കം സവദയുത േീറ്ററിൽ നിന്നുകം മശഖരിച്മശഷകം മതാട്ടു മു�ളള 

ദിവസമത് ഉപമയാ�വോയി താരതേ്യകം മചയ്യുക.
♦	 സവദയുത ഉപമയാ�ത്ിൽ കുറമവാ കൂടുതമോ ഉണ്ടായാൽ അതിനുളള കാരണകം കണ്പിടിക്കുക.

വീടുകളിമേ എനർജി   ഓഡിറ്റ്   (Home Energy  Audit)
♦	 വീടുകളിമേ  സവദയുമതാപകരണങ്ങളമട േിസ്റ്റ് തയ്ാറാക്കുക
♦	 ഓമരാ സവദയുമതാപകരണത്ിമന്യകം സവദയുതി ഉപമയാ�കം തയ്ാറാക്കുക.
♦	 ഓമരാ സവദയുമതാപകരണവകം ദിവസവകം എത്ര േണിക്കൂർ  പ്വൃത്ിയ്ക്കുന്നു എന്നുകം എത്ര യൂണിറ്റ്   സവദയുതി 

ഉപമയാ�ിക്കുന്നു എന്നുകം സകംബന്ിച്ചുളള വിവരങ്ങള് തയ്ാറാക്കുക.
♦	 സവദയുതി േീറ്ററിമേ ഓമരാ ദിവസമത്യകം േീറ്റർ റീഡിങ്ങ് എടുക്കുക. അതിൽ നിന്നുകം ഓമരാ ദിവസമത്യകം 

സവദയുതി ഉപമയാ�കം കണക്ാക്കുക.
♦	 മുൻ ോസങ്ങളിമേ സവദയുതി ബില്ലുകള് മശഖരിച്് സവദയുതി ഉപമയാ�വകം ബിൽ തുകയകം താരതേ്യകം മചയ്യുക.
♦	 വീടുകളിമേ ഊർജക്ഷേതയളള ഉപകരണങ്ങളകം ഊർജക്ഷേത കുറഞ്ഞ ഉപകരണങ്ങളകം മവർതിരിക്കുക.
♦	 ഊർജക്ഷേത കുറഞ്ഞ ഉപകരണങ്ങള് ോറ്റി സ്ാപിക്കുമ്ാള് ഉണ്ടാകുന്ന സവദയുതി ോഭവകം സവദയുതി  

തുകയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവകം കണക്ാക്കുക.
♦	 വീട്ിമേ എല്ാ അകം�ങ്ങള്ക്കുകം ഊർജ ഉപമയാ�കം സകംബന്ിച്് മബാധവല്ക്കരണകം നൽകുക.
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ത്രിതേപഞ്ായത്തുകളകം േറ്റു സകംഘടനകളകം 
സ്ാപനങ്ങളോയി  മചർന്ന് വിദ്യാേയങ്ങള് 
പേ പദതികളകം ഇന്ന് നടത്ി വരുന്നുണ്ട്.  
അത്രത്ിൽ വിദ്യാർതികള്ക്് മചയ്ാവന്ന 
ഒരു പരിപാടിയാണ് വീടുകളിൽ സർമവേ നടത്ി 
കാര്യക്ഷേതയില്ാത് ഉപകരണങ്ങള് കമണ്ടത്ി അവ 
കാര്യക്ഷേതയള്ളവയാക്ി ോറ്റി  സ്ാപിക്കുമ്ാഴുണ്ടാകുന്ന 
ഊർജ ോഭകം കണക്ാക്ൽ.  ഊർമജാപമയാ�കം 
കുറയന്നതിലൂമടയള്ള  കാർബണ് ബഹിർ�േനത്ിമന് 
കുറവകം.

ഇവമയല്ാത്ിനുമുപരി  �മവഷണ താല്ര്യമുള്ള നമ്മുമട 
കുട്ികള്ക്് ഊർജ സകംരക്ഷണ വിഷയങ്ങളിൽ �മവഷണ 
പ്മപ്ാസലകള് തയ്ാറാക്ി  എനർജി ോമനജ്മേന്് 
മസന്റിമേക്് അയക്ാവന്നതാണ്.  കൂടാമത നിങ്ങളിൽ 
പേർക്കുകം ഊർജസകംരക്ഷണവിഷയമത് ആസ്ദോക്ി 
നല് രീതിയിൽ വരയ്കാനുകം, വിവരിക്കുവാനുകം കഴിവകള് 
ഉണ്ടാകുകം.  േറ്റു കുട്ികള്ക്്കൂടി അവമബാധകം വളർത്തുവാൻ 
അവ എനർജി ോമനജ്മേന്് മസന്റിമേക്് അയച്ചുതരിക.
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മനടിയ അറിവിമനാരു സമൊനകം
ഈ പുസ്തകകം വായിച്്  േനസ്സിോക്ി  ഊർജസകംരക്ഷണ  സകംബന്ിയായ ഏമതകേിലകം 
പ്വർത്നങ്ങമളാ, പദതികമളാ, പഠനങ്ങമളാ നടത്ി 2022 ജൂമമേ  ോസത്ിനകകം  
എനർജിോമനജ്മേന്്  മസന്റിമേക്് അയക്ാവന്നതാണ്.  നല് റിമപ്ാർട്ിന്  സമൊനങ്ങള് 
നൽകുന്നതാണ്. റിമപ്ാർട്ടുകള് എനർജി ോമനജ്മേന്് മസന്ർ ഡയറക്റമട  വിോസത്ിൽ 
അയക്ാവന്നതാണ്.

വിോസകം: 
ഡയറക്ടർ

എനർജി ോമനജ്മേന്് മസന്ർ - മകരള
ശ്രീകാര്യകം മപാസ്റ്റ്

തിരുവന്പുരകം - 695 017
മഫാണ്- 0471 2594922/23/24

ഇ.മേയിൽ  - emck@keralaenergy.gov.in
www.keralaenergy.gov.in
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