
अ�य ऊज� िदन- २० ऑग�ट

ऊऊऊऊजजजज����    ����हहहहणणणणजजजजेेेे    ककककाााायययय

ऊज� �हणजे काय� कर�याची �मता

ऊऊऊऊजजजज����चचचचीीीी    ममममाााागगगगणणणणीीीी    वववव    ऊऊऊऊजजजज����चचचचेेेे        उउउउपपपपययययोोोोगगगग

ऊज�ची मागणी $ामीण भागातही सतत वाढते आहे. स*या ऊज�चा वापर �वयंपाकासाठी,िदवाब/ीसाठी, आिण
शेती1या  इतर  कामांसाठी  केला  जातो.  एकूण  ऊज�1या  मागणीपैकी  ७५  %  ऊज�,  �वयंपाक  आिण
िदवाब/ीसाठी वापरली जाते.  $ामीण घरांमधे,  िवजेबरोबरच, पिरसरात उपल<ध असलेली झाडेझुडुपे आिण
केरोसीन हयांचाही वापर ऊज� िमळव�यासाठी होतो. शेती1या कामांपैकी, पाणी खेचणा-या पंपासाठी, ऊज�चा
वापर  BामुCयाने  होतो.  ही  ऊज�  िमळव�यासाठी  वीज  Dकवा  िडझेल  हयांचा  वापर  केला  जातो.
िवकासकामांसाठी आिण एकंदरीतच आधुिनक राहणीसाठी लागणा-या ऊज�ची �हणजचे सा*या भाषेत िवजेची
गरज  भागव�यासाठी  अजूनही  खिनज  इंधनांचाच  वापर  मुCयत:  केला  जात  आहे.  परंतु,  यामुळे
BदुषणासारCया  सम�या  वाढून  जीवसृHटीला  Iास  होत  आहे.  यासाठीच  अपारंपिरक  आिण  पनुव�पर
कर�यायोJय ऊज�वर भर Kायला हवा.



२००४ सालापासून,  नवीन व पनुव�परयोJय ऊज�Mोत मंIालया1या पढुाकाराने,  भारतात हा िदवस साजरा
होऊ लागला आहे. पारंपािरक वीज जाNयावरील ताण कम होऊन ऊज�िनOमतीचे िवकP Qीकरण Rहावे असाही
हेतू यामागे आहे. पिहSया ऊज�िदना1या िनिम/ाने एक पो�टाचे ितिकटही जारी केले गेले आहे.

उउउउजजजज����    बबबबचचचचततततीीीीचचचचेेेे    ससससााााधधधधेेेे    वववव    ससससोोोोपपपपेेेे    ममममाााागगगग����
1111....    ससससौौौौरररर    औऔऔऔWWWWHHHHणणणणकककक    ककककाााायययय����XXXXमममम    ---- सौर औWHणक तंIYानामा*ये सौर उज�चा वापर घरगुती ,Rयापारी तसेच औKोिगक
�ेIाम*येपाणी तापिवणे तसचे वाफ तयार क[न अ\ िशजिवणे तसेच िवKतु िनOमती करणे यासाठी होतो .

2222....    ससससौौौौरररर    BBBBककककााााशशशशीीीीयययय    ससससााााधधधधननननेेेे    ----सौर पनेॅलवर पडणा_या सूय�िकरणां1या मा*यमातून िवKतु िनOमती कर�यात येते
.सौर कंदील ,सौर पथदीप ,सौर घरगुती िदवे  ,  सौर पाणी उपसणारा पंप ,सौर िवKतु संच यांसारCया सौर
Bकाशीय संयंIाचा दैनंिदन कामाम*ये वापर करता येतो .

3333....    बबबबााााययययोोोोगगगगॅॅॅॅसससस    ::::    जजजजैैैैििििववववकककक    इइइइंंंंधधधधनननन
बायोगॅसपासून िवKतु िनOमती होऊ शकते

बायोगॅस हा �वयंपाकासाठी इधंन �हणनू वापरता येतो.

4444....    पपपपववववनननन    ऊऊऊऊजजजज����    ववववीीीीजजजजििििननननOOOOममममततततीीीीससससााााठठठठीीीी    पपपपववववननननऊऊऊऊजजजज����
देशा1या  $ामीण व  दुग�म  भागांत,  ितथे  वारा  भरपरू  असतो,  िवकP Qी  पcतीने  पाणी  उपस�यासाठी  आिण
िवज1ेया  छोeा  गरजा  भागव�यासाठी  पाणी  उपसणार् या  पवनचggया,  एअरोजनरेटस�  �हणजे  वार् यावर
छोeा Bमाणात वीजिनOमतीची यंIे तसचे वारा आिण सूय� hांपासून सयुंgतपणे वीजिनOमती करणे हे चांगले
उपाय आहेत.

5. गरज नसेल तेRहा सव� िवKतु उपकरणे आिण िदव ेjविरत बदं करा.

6. घरा1या Dभती व छताला िफकट रंग Kा.

7. िवKुत उपकरणे व वीज जोडणी सािहjय दज�दार वापरा.

8. िवजे1या वहनातील हानी कमी कर�यासाठी योJय आकाराची वीज तार वापरा

9.  oीजम*ये जादा बफ�  साच ूदेऊ नका .oीज वळेोवेळी डीoो�ट करा .



10. oीजमधील   दरवाजा1या कडा आिण िबजाग-यातून हवा आत जात नाही ना याबाबत अधूनमधून खाIी
क[न qया .

11. शgय असेल /थेे कमी �मतेचे िदवे वापरा.

12.  सौर उज�वर चालणा_या सौर  बबंाचा जा�तीत जा�त उपयोग करा .

आआआआपपपपणणणणाााांं ंंसससस    ममममााााििििहहहहतततत    आआआआहहहहेेेे    ककककाााा????

१)  १ युिनट िवजेची बचत �हणजेच २ युिनट िवजेची िनOमती होय.
२)   औWHणक वीज िनOमती BकSपातून उjपािदत झालेSया १ युिनट िवजेची िनOमती �हणजेच ३०१५ िकलो 
कॅलरी उHणतेचे उjसज�न, १ िकलो    CO2,  ०.६ िकलो NO2, ०.९ िकलो CO आिण ०.००७ िकलो SO2, 
वायूची िनOमती आिण jयामुळे पय�वरणा1या Bदूषणात वाढ होते.
३)  १ मे.व ॅऔWHणक वीज िनOमतीसाठी ५ कोटी |पये खच� व jयासाठी ५ वष�चा कालावधी आिण $ाहकांपय}त 
पोहोचिव�यास दीड ते दोन कोटी खच�.

~~~~ोोोोतततत    ----    ममममहहहहााााररररााााHHHH����    उउउउजजजज����    ििििववववककककाााासससस    अअअअििििभभभभककककररररणणणण    ((((mmmmeeeeddddaaaa))))


