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മലിനീകരണവ ും അതിന്റെ വിവിധ തരങ്ങള ും
കഴിഞ്ഞ ഏതാന ും പതിറ്റാണ്ട കളായി പാരിസ്ഥിതിക തകർച്ച മന ഷ്യരാശിറയ
സുംബന്ധിച്ചിടത്താളും ഒര "റപാത ആശങ്ക" ആയി മാെിയിരിക്ക ന്ന . ഇന്നറത
ന
പാരിസ്ഥിതിക
പ്പശ്ങ്ങ
ള റട
സവിത്ശഷ്മായ
സവഭാവും
പ്പകൃതി
പ്പതിഭാസങ്ങത്ളക്കാൾ നരവുംശും മൂലമാണ് അവയ്ക്ക് കാരണമാക ന്നത് എന്നതാണ്.
ഹരിതഗൃഹ വാതക ഉദ്വമനവ ും ആസിഡ് നിത്േപവ ും ഉൾറെറടയ ള്ള
സാർവപ്തിക പാരിസ്ഥിതിക മലിനീകരണവ ും ജലമലിനീകരണവ ും മാലിനയ സുംസ്
കരണവ ും ആത്ഗാള റപാത ജനാത്രാഗയ പ്പശ്നങ്ങളായി പരിഗണിക്കറെട ന്ന , ഇത്
സാമൂഹിക, സാമ്പതിക, നിയമനിർമ്മാണ, പാരിസ്ഥിതിക എഞ്ചിനീയെിുംഗ്
സുംവിധാനങ്ങൾ
എന്നിങ്ങറന
വിവിധ
വീേണങ്ങളിൽ
നിന്ന്
പരിത്ശാധിത്ക്കണ്ടതാണ്. ജീവിതശശലി ശീലങ്ങൾ, ആത്രാഗയ പ്പത്മാഷ്റന
സഹായിക്ക ക, മായും ത്േർക്ക ന്നത് തടയാൻ പരിസ്ഥിതി സുംവിധാനങ്ങൾ
ശക്തിറെട ത ക. വികസവര രാജയങ്ങളിൽ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണതിന്റെ
ന
പ്പശ്ങ്ങ
ൾ തീപ്വമാറണന്ന് നിരീേിക്കറെട ന്ന , അവിറട വയവസായ മലിനീകരണും,
ത ായ മാലിനയ സുംസ്ര
ക ണും, മലിനമായ ജലവിതരണും,
ത്മാശും ശ േിതവും, അപരയാപ്മ
ശജവ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന ള്ള ഇൻത്ഡാർ വായ മലിനീകരണും ത ടങ്ങിയ
മലിനീകരണതിന്റെ
ഉെവിടങ്ങൾ
മന ഷ്യറര
ബാധിക്ക ന്ന .
അട തിറട,
ആധ നിക മലിനീകരണങ്ങൾ ഉയർന്ന വന്നിട്ട ണ്ട്, ഇത് ഗതാഗത തിരക്ക ും
വീടിന ള്ളിൽ ആധ നിക രാസവസ് ത ക്കള റട ഉപത്യാഗവ ും ഭേണതില ും ജല
ശ ദ്ധീകരണതിന ും കീട നിയപ്രണതിന ും ഉപത്യാഗിക്ക ന്ന .

മലിനീകരണറത വിശാലമായി തരും തിരിച്ചിരിക്ക ന്ന :







വായ മലിനീകരണും.
ജല മലിനീകരണും.
ഭൂമി മലിനീകരണും.
സമ പ്ദ മലിനീകരണും.
താപ മലിനീകരണും
ശബ്ദ മലിനീകരണും

മലിനീകരണതിന്

കാരണമാക ന്ന

ഏറതാര

പദാർത്ഥവ ും റപാല ടന്െ്സ് ആന്െ് . അവ ഇതാണ്.





വാതകങ്ങൾ (ഉദാ- SOx, NOx)
സൂക്ഷ്പ്മ ദവയും (ഉദാ- PM10, PM2.5)
ട
ത്െഡിത്യാ ആക്ീവ്
പദാർത്ഥങ്ങൾ (ഉദാ- യ ത്െനിയും, ത്െഡിയും)
ശജവ മാലിനയങ്ങൾ (ഉദാ- ഭേയ മാലിനയങ്ങൾ, കാർഷ്ിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ)
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ത്നാൺ-ബത്യാഡീത്പ്ഗഡബിൾ പദാർത്ഥങ്ങൾ (എക്-് സ പ്ലാസ്റ്റിക്)
സ്ഥിരമായ രാസവസ് ത ക്കൾ (മ ൻ- DDT)
കനത ത്ലാഹങ്ങൾ (ഉദാ - റമർക്ക െി, ലീഡ്)

വായ മലിനീകരണും
അരരീേ മലിനീകരണും പരിസ്ഥിതിവാദികൾക്ക ും ഗത്വഷ്കർക്ക ും ഇടയിൽ
പ്പത്തയകിച്ച് വികസിത രാജയങ്ങളിൽ 1960-കള റട ദശകും മ തൽ വളർന്ന വര ന്ന ഒര
ന ായി ഉയർന്ന വന്നിട്ട ണ്ട്. ഇത് മന ഷ്യര റടയ ും മൃഗങ്ങള റടയ ും
ആത്ഗാള പ്പശ്മ
ജീവൻ, പ്പകൃതി ആവാസവയവസ്ഥ, മന ഷ്യനിർമ്മിത പരിസ്ഥിതി എന്നിവറയ
ബാധിക്ക ന്ന .
നഗരപ്പത്ദശങ്ങളിറല
വായ മലിനീകരണും
നഗരവാസികള റട
ആയ സ്സ്
ക െയ ന്നത ത്പാല ള്ള നിരവധി ആത്രാഗയ പ്പതയാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്ക ന്ന . വർധിച്ച
ഹരിതഗൃഹ പ്പഭാവും, അമ്ലമഴ, ഓത്സാൺ പാളിയ റട ത്ശാഷ്ണും എന്നിവ മൂലമ ള്ള
കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനതിന ും അരരീേ മലിനീകരണും കാരണമാക ന്ന .
വായ മലിനീകരണും പ്പധാനമായ ും NOX ത്പാല ള്ള വാതക മലിനീകരണവ ും റപാടി
ത്പാറലയ ള്ള കണികകള മാണ്. ജവലന എഞ്ചിന കളിൽ നിന്ന ള്ള എക്സ്ത്ഹാസ്റ്റ്,
തീപിട തും, നിർമ്മാണ പ്പവർതനങ്ങളിൽ നിന്ന ള്ള റപാടി എന്നിവയാണ്
മലിനീകരണതിന്റെ പ്പധാന ഉെവിടങ്ങൾ.
വായു മലിനീകരണം: മന ഷ്യരില ും ആവാസവയവസ്ഥയില ും പ്പതികൂല ഫലങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്ക ന്ന വായ വിറല ഒര
വസ് ത വാണ് വായ
മലിനീകരണും. പദാർത്ഥും
ഖരകണങ്ങത്ളാ പ്ദാവക ത ള്ളികത്ളാ വാതകങ്ങത്ളാ ആകാും.
ഒര മലിനീകരണും സവാഭാവിക ഉത്ഭവത്മാ മന ഷ്യനിർമ്മിതത്മാ ആകാും.

റപാല ടന്െ്സിറന

പ്പാഥമിക

അറെങ്കിൽ

ദവിതീയമായി

തരുംതിരിച്ചിരിക്ക ന്ന .
അഗ്നിപർവ്വത സ്ത്ഫാടനതിൽ നിന്ന ള്ള ോരും ത്പാറലയ ള്ള പ്പപ്കിയകളാണ്
സാധാരണയായി പ്പാഥമിക മലിനീകരണും ഉണ്ടാക്ക ന്നത്. ത്മാത്ട്ടാർ വാഹന എക്സ്
ത്ഹാസ്റ്റ കളിൽ നിന്ന ള്ള കാർബൺ ത്മാത്ണാക്ശസഡ് വാതകും അറെങ്കിൽ
ട ികളിൽ
ഫാക്െ
നിന്ന്
പ െത വിട ന്ന
സൾഫർ
ഡത്യാക്ശസഡ്
മറ്റ്
ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഉൾറെട ന്ന .
ദവിതീയ
മലിനീകരണങ്ങൾ
ത്നരിട്ട്
പ െത വിട ന്നിെ.
മെിച്ച്,
പ്പാഥമിക
മലിനീകരണും പ്പതികരിക്ക ത്മ്പാത്ഴാ ഇടപഴക ത്മ്പാത്ഴാ അവ വായ വിൽ രൂപും
റകാള്ള ന്ന . ഒര ദവിതീയ മലിനീകരണതിന്റെ ഒര പ്പധാന ഉദാഹരണമാണ് ഭൂതല
ഓത്സാൺ.
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േില മലിനീകരണങ്ങൾ പ്പാഥമികവ ും ദവിതീയവ ും ആകാും: അവ രണ്ട ും ത്നരിട്ട്
പ െത വിട കയ ും മറ്റ് പ്പാഥമിക മലിനീകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപും റകാള്ള കയ ും
റേയ്യ ന്ന .

ജല മലിനീകരണും
ഈ ഭൂമിയിറല എൊ അസ്ിത തവതിന ും റവള്ളും ഒര നിർണായക വിഭവമാണ്
കൂടാറത ആത്ഗാള പാരിസ്ഥിതിക വയവസ്ഥയ റട അനിവാരയ ഭാഗവ മാണ്. എൊ
ന
രാജയങ്ങളില ും ജലതിന്റെ ഗ ണനിലവാരവ ും അളവ ും സുംബന്ധിച്ച പ്പശ്ങ്ങ
ൾ ഒര
ന
പ്പധാന ആശങ്കയാണ്. എന്നിര ന്നാല ും, ജലപ്പശ്ങ്ങ
ള റട പ്പത്തയക സാഹേരയങ്ങൾ
ഓത്രാ
പ്പത്ദശതിന ും
ഓത്രാ
രാജയതിന ും
ഓത്രാ
രാജയതിന ും
ത ായിരിക്ക ും.
വയതയസ്മ
ഭൂമിയിറല ജലത്ശഖരങ്ങറള രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാും, അതായത്.



ഉെ് റവള്ളും
ശ ദ്ധജലും.

ഭൂമിയിറല ജലതിന്റെ ആറക അളവ് ഏകത്ദശും 1386 ദശലേും ഘന
കിത്ലാമീറ്റൊണ്. റമാതും ജലതിന്റെ 2.5 ശതമാനും മാപ്തമാണ് ശ ദ്ധജലും,
ശ ദ്ധജലതിന്റെ 1 ശതമാനതിൽ താറഴ മാപ്തത്മ മന ഷ്യ ഉപത്യാഗതിന് ത്നരിട്ട്
ലഭയമാകൂ.
നമ്മ റട ജീവിതതിൽ ക ടിറവള്ളതിന ും മറ്റ് വികസന ആവശയങ്ങൾക്ക ും
ഉപത്യാഗിക്ക ന്ന ഒര പ്പധാന പ്പകൃതിവിഭവമാണ് റവള്ളും. ത്ലാകറമമ്പാട മ ള്ള
മന ഷ്യന്റെ ആത്രാഗയതിന് സ രേിതമായ ക ടിറവള്ളും ആവശയമാണ്. ഒര
സാർവപ്തിക ലായകമായതിനാൽ, ജലും അണ ബാധയ റട പ്പധാന ഉെവിടമാണ്.
ത്ലാകാത്രാഗയ
സുംഘടനയ റട
(WHO)
കണക്കന സരിച്ച്,
80%
ത്രാഗങ്ങള ും
ജലജനയമാണ്. വിവിധ രാജയങ്ങളിറല ക ടിറവള്ളും ത്ലാകാത്രാഗയ സുംഘടനയ റട
മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്ക ന്നിെ 3.1% മരണങ്ങൾ സുംഭവിക്ക ന്നത് ജലതിന്റെ
ക ിക്കാത മാലിനയങ്ങൾ
വൃതിഹീനവ ും ഗ ണനിലവാരമിൊതത മാണ്.സുംസ്ര
ജലാശയങ്ങളിത്ലക്ക് പ െരള്ള ത്മ്പാഴാണ് ജലമലിനീകരണും ഉണ്ടാക ന്നത്.

ജലമലിനീകരണതിന്റെ നാല് പ്പധാന വിഭാഗങ്ങള ണ്ട്:





ത്രാഗകാരികൾ
അശജവ സുംയ ക്തങ്ങൾ
ഓർഗാനിക് റമറ്റീരിയൽ
മാത്പ്കാസ്ത്കാെിക് മലിനീകരണങ്ങൾ.
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ഭൂമി മലിനീകരണും
മണ്ണിറനയ ും
ഭൂഗർഭജലറതയ ും
മലിനമാക്ക കയ ും
റപാത ജനാത്രാഗയറത
ഭീഷ്ണിറെട ത കയ ും വൃതിറകട്ട സാഹേരയങ്ങള ും ശലയങ്ങള ും ഉണ്ടാക്ക കയ ും
റേയ്യ ന്ന വിധതിൽ ഖര അറെങ്കിൽ പ്ദാവക മാലിനയ വസ് ത ക്കൾ കരയിത്ലാ
ഭൂഗർഭതിത്ലാ നിത്േപിക്ക ന്നത് ഭൂ മലിനീകരണമായി കണക്കാക്കറെട ന്ന .

ഭൂമി മലിനീകരണതിന്റെ വിവിധ കാരണങ്ങൾ











വനനശീകരണവ ും മറണ്ണാലിെ ും
കാർഷ്ിക പ്പവർതനങ്ങൾ
ഖനന പ്പവർതനങ്ങൾ
തിങ്ങിനിെഞ്ഞ ലാൻഡ്ഫിെ കൾ
വയവസായവൽക്കരണും
നഗരവൽക്കരണും
നിർമ്മാണ പ്പവർതനങ്ങൾ
ആണവ അവശിഷ്ടും
ക ണും
മാലിനയ സുംസ്ര
മാലിനയും തള്ളൽ

ഭൂമി മലിനീകരണതിന്റെ വിനാശകരമായ ഫലങ്ങൾ










മണ്ണ് മലിനീകരണും
ന
ക ടിറവള്ള പ്പശ്ും
ഭൂഗർഭ ജല വിഷ്ും
കാലാവസ്ഥാ രീതികളിൽ മാറ്റും
പാരിസ്ഥിതിക പ്പതയാഘാതും
മന ഷ്യന്റെ ആത്രാഗയറത ബാധിക്ക ന്ന
വിത്നാദസഞ്ചാരികള റട പ്ശദ്ധ
കാട്ട തീ
ആവാസവയവസ്ഥ ഷ്ിഫ്റ്റിുംഗ്

മശെൻ മലിനീകരണും
രാസവസ് ത ക്കൾ, കണികകൾ, വയാവസായിക, കാർഷ്ിക, പാർെിട മാലിനയങ്ങൾ
എന്നിവയ റട സമ പ്ദതിത്ലക്ക് പ്പത്വശിക്ക ത്മ്പാൾ ത്ദാഷ്കരമായ ഫലങ്ങൾ
ഉണ്ടാക ത്മ്പാഴാണ്
സമ പ്ദ
മലിനീകരണും
സുംഭവിക്ക ന്നത്.
സമ പ്ദ
മലിനീകരണതിന്റെ
എൺപത്
ശതമാനവ ും
കരയിൽ
നിന്നാണ്.
കീടനാശിനികത്ളാ അഴ ക്ക കത്ളാ സമ പ്ദതിത്ലക്ക് റകാണ്ട ത്പാക ന്നതിലൂറട
വായ മലിനീകരണവ ും ഒര സുംഭാവനയാണ്. കര, വായ മലിനീകരണും
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സമ പ്ദജീവികൾക്ക ും അവയ റട ആവാസ വയവസ്ഥകൾക്ക ും ഹാനികരമാറണന്ന്
റതളിയിക്കറെട്ടിട്ട ണ്ട്.
സാധാരണയായി, സമ പ്ദതിത്ലക്ക് മലിനീകരണതിന്റെ മൂന്ന് പ്പധാന തരങ്ങൾ
ഉണ്ട്:
സമ പ്ദങ്ങളിത്ലക്ക് ത്നരിട്ട് മാലിനയങ്ങൾ പ െരള്ള ന്ന
മഴ കാരണും റവള്ളതിത്ലക്ക് ഒഴ ക ന്ന , കൂടാറത
അരരീേതിൽ നിന്ന് പ െരള്ള ന്ന മലിനീകരണും
പ്ലാസ്റ്റിക്, റവളിച്ചും, ശബ്ദും, രാസ മലിനീകരണും
ആവാസവയവസ്ഥറയ തടസ്സറെട ത ന്ന നിരവധി
മലിനീകരണതിൽ ഉൾറെട ന്ന .

എന്നിവയ ൾറെറട
മലിനീകരണങ്ങൾ

സമ പ്ദ
സമ പ്ദ

പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണും
സമ പ്ദ
പരിസ്ഥിതിയിറല
ഏറ്റവ ും
വലിയ
മന ഷ്യനിർമിത
മലിനീകരണങ്ങളിറലാന്നാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്, ഓത്രാ വർഷ്വ ും ഏകത്ദശും 8 ദശലേും
ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിനയങ്ങൾ നമ്മ റട സമ പ്ദങ്ങളിത്ലക്ക് എതിത്ച്ചര ന്ന . പ്ലാസ്റ്റിക്
മാലിനയങ്ങൾ - ക െികള ും കെ കള ും, സിഗരറ്റ് ഫിൽട്ടെ കളിൽ കറണ്ടതിയ
പ്ലാസ്റ്റിക്, ശവത്ക്കാൽ, മറ്റ് 'മാത്പ്കാപ്ലാസ്റ്റിക്'് സ (5 മിെീമീറ്റെിൽ കൂട തല ള്ളവ) - ഈ
നഗര തീരപ്പത്ദശങ്ങളിൽ കനത മഴയിൽ കടലിത്ലക്ക് ഒഴ ക ന്ന , ഒട വിൽ
തീരറത മലിനമാക്ക ന്ന റവള്ളും. ഒര പ്ലാസ്റ്റിക് ക െി സമ പ്ദാരരീേതിൽ 450
വർഷ്ും വറര നിലനിൽക്ക ും.

റവളിച്ച മലിനീകരണും
ശലറ്റ് ബൾബ് കണ്ട പിടിച്ചതിന ത്ശഷ്ും, പ്പകാശും ത്ലാകറമമ്പാട ും വയാപിച്ച ,
മിക്കവാെ ും എൊ ആവാസവയവസ്ഥയില ും എതി. പ്പകാശ മലിനീകരണും
റവള്ളതിനടിയിത്ലക്ക് ത ളച്ച കയെ ന്ന , നഗര പരിതസ്ഥിതികൾക്ക് സമീപും
ത ായ ഒര
ആഴമിൊത പാെകളിൽ വസിക്ക ന്ന മത്സ്യങ്ങൾക്ക് വളറര വയതയസ്മ
ത്ലാകും സൃഷ്ടിക്ക ന്ന . സിർകാഡിയൻ താളവ മായി ബന്ധറെട്ട സാധാരണ
സൂേനകറള പ്പകാശും തടസ്സറെട ത ന്ന , ഈ ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ ത്ദശാടനും,
പ നര ൽപാദനും, ഭേണും എന്നിവയ റട സമയും വികസിെിറച്ചട ത .

ശബ്ദ മലിനീകരണും:
കെല കൾ, എണ്ണ പരയത്വേണും, ഭൂകമ്പ സർത്വകൾ, നാവിക ത്ലാ-പ്ഫീകവൻസി
ആക്റ്റീവ് ത്സാണാർ എന്നിവത്പാല ള്ള
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ഉെവിടങ്ങളിൽ നിന്ന ള്ള ശബ്ദത്മാ ശബ്ദ മലിനീകരണത്മാ സമ പ്ദജീവികൾക്ക്
ഇരയാകാും. അരരീേത്തക്കാൾ ത്വഗതില ും വലിയ ദൂരതില ും ശബ്ദും കടലിൽ
ച ക്തി
സഞ്ചരിക്ക ന്ന . റസത്റ്റഷ്യൻ ത്പാല ള്ള കടൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് പലത്ൊഴ ും കാഴ്ശ
ക െവായിരിക്ക ും, കൂടാറത ശബ്ദപരമായ വിവരങ്ങളാൽ നിർവേിക്കറെട്ട ഒര
ത്ലാകതാണ് ജീവിക്ക ന്നത്. പ്പകൃതിവിര ദ്ധമായ ശബ്ദങ്ങൾ ആശയവിനിമയറത
തടസ്സറെട ത ന്ന , പല സമ പ്ദ ജര ക്കള റടയ ും ക ടിത്യറ്റും, ആശയവിനിമയും, ത്വട്ട,
പ്പതയ ൽപാദന രീതി എന്നിവ തടസ്സറെട ത ന്ന .

രാസ മലിനീകരണും
രാസ
മലിനീകരണും,
അറെങ്കിൽ
ത്പാഷ്ക
മലിനീകരണും,
ആത്രാഗയും,
പാരിസ്ഥിതിക, സാമ്പതിക കാരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് വലിയ ആശങ്കയ ണ്ട്.
മന ഷ്യന്റെ പ്പവർതനങ്ങൾ, പ്പത്തയകിച്ച് കീടനാശിനികൾ, കളനാശിനികൾ,
കൃഷ്ിയിടങ്ങളിറല
രാസവളങ്ങൾ,
ഡിറ്റർജന്െ കൾ,
എണ്ണ,
വയാവസായിക
രാസവസ് ത ക്കൾ,
മലിനജലും
എന്നിവയ റട
ഉപത്യാഗും
രാസവസ് ത ക്കൾ
ജലപാതകളിത്ലക്ക്
ഒഴ ക ന്നതിത്ലക്ക്
നയിക്ക ത്മ്പാൾ
സമ പ്ദതിത്ലക്ക്
ഒഴ ക ത്മ്പാൾ ഇതരതില ള്ള മലിനീകരണും സുംഭവിക്ക ന്ന . റവള്ളതിത്ലക്ക്
പ െരള്ള ന്ന മാലിനയതിന്റെ ഏറ്റവ ും വലിയ അളവ് മലിനജലമാണ്, ഇത്
ട
പ്പാഥമികമായി
ശജവ
സവഭാവമ ള്ളത ും
ബാക്ീരിയ
പ്പവർതനതാൽ
തരുംതാഴ്തറെട ന്നത മാണ്.

താപ മലിനീകരണും
താപ മലിനീകരണും, "താപ സമ്പ ഷ്ടീകരണും" എന്ന് വിളിക്കറെട ന്ന , േ റ്റ മ ള്ള
ജലതിന്റെ താപനില മാറ്റ ന്ന ഏത് പ്പപ്കിയയ ും ജലതിന്റെ ഗ ണനിലവാരും
ക െയ ന്ന .
േൂട റവള്ളത്മാ
തണ ത
റവള്ളത്മാ
ജലാശയതിത്ലക്ക്
വലിറച്ചെിയ ന്നതിൽ നിന്നാണ് താപ മലിനീകരണും ഉണ്ടാക ന്നത്. "റതർമൽ
ത്ഷ്ാക്ക്" എന്നെിയറെട ന്ന ജലതിന്റെ താപനിലയിറല റപറട്ടന്ന ള്ള വയതിയാനും
(ഒന്ന കിൽ പ്ദ തഗതിയില ള്ള വർദ്ധനവ് അറെങ്കിൽ ക െവ്) വഴി മത്സ്യവ ും മറ്റ്
ജീവജാലങ്ങള ും നശിെിക്കറെട ും.

ശബ്ദ മലിനീകരണും
മന ഷ്യരിത്ലാ
മറ്റ്
ജീവജാലങ്ങളിത്ലാ
പ്പതികൂലമായ
പ്പതയാഘാതങ്ങൾക്ക്
ഇടയാക്കിത്യക്കാവ ന്ന ഉയർന്ന ശബ്ദ നിലകളിത്ലക്ക് പതിവായി സമ്പർക്കും
പ ലർത ന്നതാണ് ശബ്ദമലിനീകരണറത റപാത റവ നിർവേിച്ചിരിക്ക ന്നത്.
ശബ്ദമലിനീകരണും
അദൃശയമായ
അപകടമാണ്.
ഇത്
കാണാൻ
കഴിയിെ,
എന്നിര ന്നാല ും കരയില ും കടലിനടിയില ും ഇത് ഉണ്ട്. മന ഷ്യര റടയ ും മറ്റ്
ജീവജാലങ്ങള റടയ ും
ആത്രാഗയറതയ ും
ത്േമറതയ ും
ബാധിക്ക ന്ന
അനാവശയത്മാ
ശലയറെട ത ന്നത്താ
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ആയ ശബ്ദമായാണ് ശബ്ദമലിനീകരണും കണക്കാക്കറെട ന്നത്.

മലിനീകരണും

നിയപ്രിക്ക ന്നതിന ള്ള

േില

പരിസ്ഥിതി

നിയമങ്ങൾ








1986 - പരിസ്ഥിതി (സുംരേണ) നിയമും
1991 - റപാത ബാധയതാ ഇൻഷ് െൻസ് നിയമവ ും േട്ടങ്ങള ും ത്ഭദഗതികള ും
1995 - നാഷ്ണൽ എൻവത്യാൺറമന്െൽ പ്ടിബയൂണൽ നിയമും
1997 - നാഷ്ണൽ എൻവത്യാൺറമന്െ് അെത്ലറ്റ് അത്താെിറ്റി ആക്റ്റ്
1999 - പരിസ്ഥിതി (ഇൻഡസ്പ്ടിയൽ ത്പ്പാജക് ട കൾക്ക ള്ള സിറ്റിുംഗ്) നിയമങ്ങൾ
2000 - ഓത്സാൺ-ഡീറപ്ലറ്റിുംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് (നിയപ്രണവ ും നിയപ്രണവ ും) നിയമങ്ങൾ
2002 - ശജവ ശവവിധയ നിയമും

