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പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവ ം നിയമങ്ങള ം 

 

 

 1991 മ തൽ, വികേന്ദ്രീേരണത്തിന ം ഉക്യോഗസ്ഥവൽക്കരണത്തിന ം കവണ്ടിയ ള്ള 

തവര ഇന്ത്യോ ഗവൺമമനറ്ിന ്അന ഭവമെട്ട . അങ്ങമന, 1994-ൽ ഭരണഘടനോ 

കഭ്ഗതിേൾ സർക്കോരിനമ്റ ന്ദ്തിതല രൂപം അംഗീേരിച്ച . അവർ അധിേോരം 

ന്ദ്പോക്ശിേ അധിേോരിേൾക്ക,് അതോയത ്ന്ദ്ഗോമന്ദ്പക്ശങ്ങൾക്ക ്

പഞ്ചോയത്ത േളികലക്ക ം, നഗരന്ദ്പക്ശങ്ങൾക്ക ്മ നിസിെോലിറ്റിയികലക്ക ം 

കേമോറി. 

 പോരിസ്ഥിതിേ നിയമങ്ങള മോയി ബന്ധമെടട് നിയമനിർമ്മോണത്തില ം 

നടെോക്ക ന്നതില ം ന്ദ്േിയോത്മേമോയ പങ്ക വഹിച്ച കഹകക്കോടതിയ ം സ ന്ദ്പീം 

കേോടതിയ ം സർക്കോരിനമ്റ മമറ്റോര  അവയവമോണ.് ഈ കലഖനം 

അടിസ്ഥോനപരമോയി കേന്ദ്ര, സംസ്ഥോന, ന്ദ്പോക്ശിേ ഗവൺമമനറ് േൾ തമ്മില ള്ള 

അധിേോര വിഭജനമത്തക്ക റിച്ചോണ ്പറയ ന്നത,് േൂടോമത ഈ ന്ദ്പബന്ധം ഇന്ത്യയിമല 

യഥോർത്ഥ സോഹചരയകത്തക്കോൾ ഡി ജൂറിയിൽ േൂട തൽ ന്ദ്ശദ്ധ കേന്ദ്രീേരിക്ക ം. 

 പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവ മോയി ബന്ധമെട്ട ്നിയമങ്ങൾ രൂപീേരിക്ക ന്നതില ം അവ 

നടെിലോക്ക ന്നതില ം കേന്ദ്ര-സംസ്ഥോന സർക്കോര േൾ ഒര  ന്ദ്പധോന പങ്ക ്

വഹിച്ചിട്ട ണ്്ട, അവമയ നോല ്ഘട്ടങ്ങളോയി തരം തിരിച്ചിരിക്ക ന്ന , അതോയത:്- 

o (1) വിവരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു 

o (2) മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കൽ 

o (3) ലൈസൻസ ്നൽകൈുും 

o (4) വിൈ നിയന്ത്രിക്കൽ ലൈസൻസ ്നൽകൽ സുംസ്ഥാന 

അത ാറിറ്റിയുടെ ഏറ്റവുും ഉയർന്ന ഇെടപെൈായി കണക്കാക്കടെെുന്നു. 
 

 മമറ്റോര  വിഭോഗം മചലവോണ,് ഇത ്നിയന്ദ്ന്ത്ണ മചലവ,് ഭരണമച്ചലവ ്മ തലോയ വിവിധ 

രൂപങ്ങളിൽ അടികച്ചൽെിക്കമെട ന്ന . എന്നോൽ ഇത ്ഒര  മ ൻ സമീപനമോണ.് 

മറ വശത്ത,് മ ൻ കപോസ്റ്റ ്സമീപനത്തിന ്ക്ോഷം സംഭവിച്ചതിന ്കശഷം േക്ഷിേൾ 

നഷ്ടപരിഹോരം നൽേണം എന്ന മനഗറ്റീവ േള ം ഉണ്ട.് അതിനോൽ, സംയ ക്ത 

ബോധയതോ ഉത്തരവോ്ിത്തവ ം നിയന്ദ്ന്ത്ണവ ം കപോമല ബോധയതയ മടയ ം നിയന്ദ്ന്ത്ണ 

സമീപനത്തിനമ്റയ ം ഒപ്റ്റിമൽ മിന്ദ്ശിതം ആവശയമോണ.് 

 മറ വശത്ത,് നിയമനിർമ്മോണ സഭേൾ നിർമ്മിക്ക ന്ന നിയമങ്ങൾ 

നടെിലോക്ക ന്നതില ം ഒര  വയക്തിയ മട അവേോശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്ക ന്നതില ം 

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനോയി നിയമങ്ങള ം നിയന്ദ്ന്ത്ണങ്ങള ം ഉണ്ടോക്ക ന്നതില ം 

സർക്കോരിനമ്റ മമറ്റോര  അവയവമോയ ജ ഡീഷയറി അതിനമ്റ സ ന്ദ്പധോന പങ്ക ്

വഹിച്ച . 

 നിരവധി ജ ഡീഷയൽ തീര മോനങ്ങളിലൂമട കേോടതിേൾ നിയമങ്ങൾ 

േർശനമോക്ക േയ ം മലിനീേരണം നടത്ത ന്നയോള മട ബോധയത വർധിെിക്ക േയ ം 

ഈ ന്ദ്പശ്നത്തിമനതിമര പരോതി രജിസ്റ്റർ മചയ്യോന ം കവഗത്തില ള്ള തീർെോക്കൽ 

ന്ദ്പന്ദ്േിയ എള െമോക്ക േയ ം മചയ്ത . ഭരണത്തിനമ്റ ന്ദ്തിതല രൂപത്തില ള്ള ഈ 

അധിേോര വിഭജനം ഭരണഘടനയ മട അടിസ്ഥോന ഘടനയോയ അധിേോര 

വികേന്ദ്രീേരണത്തിനമ്റ ഉകപോൽെന്നമോണ്. 
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 പോരിസ്ഥിതിേ േോരയങ്ങളിൽ നിയമനിർമ്മോണ അധിേോരത്തികേൽ 

സംസ്ഥോനങ്ങൾക്ക ്സവയംഭരണോധിേോരം നൽേിയിട്ട മണ്ടങ്കില ം മമോത്തത്തില ള്ള 

അധിേോരം ഇകെോഴ ം കേന്ദ്ര സർക്കോരിനോണ.് ആർട്ടിക്കിൾ 3, 356 എന്നിവയിൽ മോറ്റം 

വര ത്തോകനോ പ തിയ സംസ്ഥോനം സൃഷ്ടിക്കോകനോ കേന്ദ്ര സർക്കോരിന ്അധിേോരമ ണ്്ട, 

േൂടോമത ആർട്ടിക്കിൾ 251, 254 എന്നിവയ്ക്ക ്േീഴില ള്ള േൺേറനറ് ്ലിസ്റ്റ ്

എൻന്ദ്ടിേളിൽ കമൽകക്ക. 

 േൂടോമത, രകണ്ടോ അതിലധിേകമോ സംസ്ഥോനങ്ങള മട സമ്മതകത്തോമട അത്തരം 

േോരയങ്ങളിൽ സംസ്ഥോനത്തിന ്നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കോന ം ആർട്ടിക്കിൾ 249 ന്ദ്പേോരം 

ക്ശീയ തോൽെരയത്തിന ്േീഴിൽ സംസ്ഥോനത്തിന ്അധിേോരപരിധിയ ള്ള 

നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കോന ം േഴിയ ം. അതിനോൽ, ഇത ്മെഡറൽ ഘടനയ മട 

പിന്നിമല അടിസ്ഥോന ആശയം േോണിക്ക ന്ന , അതോയത ്ശക്തമോയ കേന്ദ്രമ ള്ള 

മെഡറൽ ഘടന. അധിേോര വിഭജനം എന്നോൽ മറ്റ ്അധിേോരിേമളക്കോൾ യൂണിയൻ 

പരിമിതമെട ത്ത ന്ന . 

 

പരിസ്ഥി ി സുംരക്ഷണവുമായി ബന്ധടെട്ട ്ഇരയൻ ഭരണഘെനയുടെ 

ടെഡ്യൂൾ 7 ന്ടറ അെിസ്ഥാനത്തിൽ അധികാര വിഭജനും 

 

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ മട പതിമനോന്നോം ഭോഗം നിയമനിർമ്മോണത്തിന ം ഭരണപരമോയ 

അധിേോരത്തിന ം യൂണിയന ം സംസ്ഥോനവ ം തമ്മില ള്ള മെഡറൽ ഘടനയ മട ചട്ടക്കൂട ്

നൽേ ന്ന . പോരിസ്ഥിതിേ ഘടേങ്ങള മോയി ബന്ധമെട്ട വിഷയത്തിൽ നിയമം 

ഉണ്ടോക്ക ന്നതിന ള്ള അധിേോരമത്തക്ക റിച്ച ്ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ മട മഷഡയൂൾ 7-ൽ 

നൽേിയിരിക്ക ന്ന ചില എൻന്ദ്ടിേളോണിത.് പരിസ്ഥിതിയ മോയി ബന്ധമെട്ട േോരയങ്ങളിൽ 

അവര മട അധിേോരമത്തയ ം ബോധയതമയയ ം േ റിച്ച ്അവർ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥോന 

സർക്കോര േൾക്കിടയിൽ വിഭജിക്ക ന്ന . േൺേറന്റ ്ലിസ്റ്റ ്ന്ദ്പേോരം രണ്ട  സർക്കോരിന ം 

നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടോക്കോം. 

 

യൂണിയൻ ൈിസ്റ്റ്:- 
 

 എൻന്ദ്ടി 6: ഉൽപോ്നത്തിനോയ ള്ള ധോത ക്കള ം ആകറ്റോമിേ് എനർജിയ മോയി 

ബന്ധമെട്ട വിഭവങ്ങള മോയി ബന്ധമെട്ടതോണ ്

 എൻന്ദ്ടി 14: മറ്റ ്രോജയങ്ങള മോയ ള്ള ഉടമ്പടിേൾ, ഉടമ്പടിേൾ, േൺമവൻഷന േൾ 

എന്നിവ നടെിലോക്ക ന്നത മോയി ബന്ധമെട്ടതോണ ്

 എൻന്ദ്ടി 24: ഇത ്ഇന്ത്യയിമല ഉൾനോടൻ ജലപോതയിലൂമടയ ള്ള ഷിെിംഗ ം 

നോവികഗറ്റ മചയ്യ ന്നത മോയി ബന്ധമെട്ടതോണ ്

 എൻന്ദ്ടി 25: ഇത ്ഇന്ത്യയ മട കവലികയറ്റ മവള്ളത്തിലൂമടയ ള്ള ഷിെിംഗ ം 

നോവികഗഷന ം സംബന്ധിച്ച ള്ളതോണ ്

 എൻന്ദ്ടി 29: ഇന്ത്യയ മട എയർ ന്ദ്ടോെിേ് േൺകന്ദ്ടോൾ നിയന്ദ്ന്ത്ിക്ക ന്നത ം 

നിയന്ദ്ന്ത്ിക്ക ന്നത ം സംബന്ധിച്ച ള്ളതോണ് 

 എൻന്ദ്ടി 52: മപോത തോൽെരയമ ള്ളത ം കേന്ദ്ര ഗവൺമമനറ്ിനമ്റ 

നിയന്ദ്ന്ത്ണത്തില ള്ളത മോയ രോജയമത്ത നിയമന്ദ്പേോരം ന്ദ്പഖയോപിച്ചിട്ട ള്ള 

വയവസോയങ്ങമള നിയന്ദ്ന്ത്ിക്ക ന്നത മോയി ബന്ധമെട്ടതോണ.് 

 എൻന്ദ്ടി 53: ഇന്ത്യയ മട എണ്ണെോടങ്ങൾ, മിനറൽ ഓയിൽ ത ടങ്ങിയ വിഭവങ്ങൾ 

വിേസിെിക്ക ന്നത ം അവമയ നിയന്ദ്ന്ത്ിക്ക ന്നത ം 
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 എൻന്ദ്ടി 54: ഖനിേള ം ധോത ക്കള ം നിയന്ദ്ന്ത്ിക്ക ന്നത ്സംബന്ധിച്ച ള്ളതോണ,് എന്നോൽ 

അവയ മട വിേസനത്തിന ്നിയമം അന വ്ിക്ക ന്ന പരിധിയിൽ മോന്ദ്തം 

 
 

 എൻന്ദ്ടി 56: ഇന്ത്യയിമല അന്ത്ർ-സംസ്ഥോന ന്ിേള ം ന്ീതടങ്ങള ം 

വിേസിെിക്ക ന്നതിന ള്ള എൻന്ദ്ടി 57: ഇത ്ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന ്പ റത്ത ള്ള 

മത്സ്യബന്ധനവ ം മത്സ്യബന്ധനവ ം നിയന്ദ്ന്ത്ിക്ക ന്നത മോയി ബന്ധമെട്ടതോണ.് 

 

തസ്റ്ററ്റ ്ൈിസ്റ്റ്  
 

 എൻന്ദ്ടി 6: ഇത ്സംസ്ഥോനമത്ത ആകരോഗയം, ശ ചിതവം, ഡിസ്മപൻസറിേൾ, 

ആശ പന്ദ്തി എന്നിവമയ സംബന്ധിച്ച ള്ളതോണ.് 

 എൻന്ദ്ടി 10: വയക്തമോക്കിയിട്ട ള്ള അത്തരം ആചോരങ്ങൾക്കോയി ഉപകയോഗിക്ക ന്ന 

ശ്മശോനമത്തയ ം സ്ഥലമത്തയ ം സംബന്ധിച്ച ള്ളതോണ.് 

 എൻന്ദ്ടി 14: ഇത ്ഒര  ന്ദ്പകതയേ സംസ്ഥോനമത്ത േൃഷിയ മോയി ബന്ധമെട്ടതോണ.് 

 എൻന്ദ്ടി 15: കസ്റ്റോക്ക ്സംരക്ഷിക്ക ന്നത ം വിേസിെിക്ക ന്നത ം സംരക്ഷിക്ക ന്നത ം 

മൃഗങ്ങമള കരോഗങ്ങളിൽ നിന്ന ്തടയ ന്നത ം സംബന്ധിച്ച ള്ളതോണ.് 

 എൻന്ദ്ടി 17: ലിസ്റ്റ ്1-മല എൻന്ദ്ടി 56-ന ്േീഴിൽ എമന്ത്ല്ോം അടങ്ങിയിട്ട മണ്ടങ്കില ം, 

മവള്ളം വിതരണം മചയ്യ േ, േൃഷിയിടങ്ങൾ നനയ്ക്ക േ, മന്ദ്ഡയികനജ,് േനോൽ 

സംവിധോനം, സംസ്ഥോനത്തിന്മറ ജലസംവിധോനം സംഭരിക്ക േ ത ടങ്ങിയ 

വിഷയങ്ങളിൽ സംസ്ഥോനത്തിന ്അധിേോരമ ണ്്ട. 

 എൻന്ദ്ടി 18: ഇത ്സംസ്ഥോന അധിേോരപരിധിയിൽ വര ന്ന ഭൂവിനികയോഗം 

സംബന്ധിച്ചതോണ.് 

 എൻന്ദ്ടി 21: സംസ്ഥോനത്തിനമ്റ മത്സ്യബന്ധന, മത്സ്യബന്ധന വേ െ മോയി 

ബന്ധമെട്ടതോണ.് 

 

കൺകറന്റ് ൈിസ്റ്റ് 
 

 എൻന്ദ്ടി 17: മൃഗങ്ങമള ന്ദ്േൂരതയിൽ നിന്ന ്തടയ ന്നത ്സംബന്ധിച്ച ള്ളതോണ.് 

 എൻന്ദ്ടി 18: ഭക്ഷണത്തില ം മറ്റ ്വസ്ത ക്കളില ം മോയം കചർക്ക ന്നത ്തടയ ന്നത ്

സംബന്ധിച്ച ള്ളതോണ്. 

 എൻന്ദ്ടി 19: ഇത ്മയക്ക മര ന്ന ം വിഷവ ം നിയന്ദ്ന്ത്ിക്ക ന്നത മോയി ബന്ധമെട്ടതോണ്. 

 എൻന്ദ്ടി 20: സോമൂഹിേ-സോമ്പത്തിേ േോരയങ്ങള മോയി ബന്ധമെട്ട ്പദ്ധതി 

തയ്യോറോക്ക ന്നത ്സംബന്ധിച്ച ള്ളതോണ.് 

 എൻന്ദ്ടി 20A: ഇത ്െോമിലി പ്ലോൻ ഉണ്ടോക്ക ന്നതിമനക്ക റിച്ച ം ഇന്ത്യയിമല ജനസംഖയ 

നിയന്ദ്ന്ത്ിക്ക ന്നതിന ം നിയന്ദ്ന്ത്ിക്ക ന്നതിന മ ള്ളതോണ.് 

 എൻന്ദ്ടി 29: ഏമതങ്കില ം അണ ബോധകയോ അപേടേരവ ം സോംന്ദ്േമിേവ മോയ 

സൂക്ഷ്മോണ ക്കൾ, മൃഗങ്ങൾ, മന ഷയർ, സസയങ്ങൾ എന്നിവ ഒര  സംസ്ഥോനത്തിൽ 

നിന്ന ്മമറ്റോന്നികലക്ക ്പടര ന്നത ്തടയ ന്നത ്സംബന്ധിച്ച ള്ളതോണ.് 

 എൻന്ദ്ടി 32: യോന്ദ്ന്ത്ിേമോയി ചലിെിക്ക ന്ന േെല േള മട നോവികഗഷന ം ഉൾനോടൻ 

ജലപോതേളിലൂമടയ ള്ള ഷിെിംഗ ം സംബന്ധിച്ച ള്ളതോണ.് 

 എൻന്ദ്ടി 36: ഇത ്െോക്ടറിേമള സംബന്ധിച്ച ള്ളതോണ ്

 എൻന്ദ്ടി 37: ഏത ്കബോയിലിംഗ ്കസ്റ്റഷന േമള സംബന്ധിച്ച ള്ളതോണ.് 
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 എൻന്ദ്ടി 38: ക്ശീയ ന്ദ്പോധോനയമ ള്ളതോയി ന്ദ്പഖയോപിച്ചിട്ട ള്ള നിയമന്ദ്പേോരം പ രോവസ്ത  

സ്ഥലങ്ങള ം അവശിഷ്ടങ്ങള ം നിയന്ദ്ന്ത്ിക്ക ന്നത മോയി ബന്ധമെട്ടതോണ.് 

പരിസ്ഥി ി മൈിനീകരണും  െയുന്ന ിനുള്ള ഇരയൻ ഗവൺടമന്റിന്ടറ 

നിയമങ്ങളുും നിയന്ത്രണങ്ങളുും:- 

 

കഭോെോൽ വോതേ ് രന്ത്ത്തിന ്കശഷം ഭരണഘടനയ മട ആർട്ടിക്കിൾ 253 ന്ദ്പേോരം 

പോർലമമന്റ ്1986 മല പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം നടെിലോക്ക േയ ം ആ 

നിയമങ്ങൾക്ക ്േീഴിൽ സ്ഥോപിതമോയ വിവിധ പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങൾക്ക ം കേന്ദ്ര-

സംസ്ഥോന അധിേോരിേൾക്ക ം േ ട സംരക്ഷണം നൽേ േയ ം മചയ്ത . കസ്റ്റോക്ക്കഹോമിൽ 

നടന്ന ഐേയരോഷ്ന്ദ്ടസഭയ മട മന ഷയ പരിസ്ഥിതിയ മട ന്ദ്പഖയോപനങ്ങൾ 

നടെിലോക്ക ന്നതിനോയി, ഈ നിയമം നടെിലോക്കി. അപേടേരമോയ വസ്ത ക്കളിൽ നിന്ന ്

മന ഷയ പരിസ്ഥിതിയ മട സംരക്ഷണവ മോയി ഇത് ബന്ധമെട്ടിരിക്ക ന്ന . കേോൺെറൻസ ്

തയ്യോറോക്ക ന്നതിന ്ആവശയമോയ നടപടിേൾ സവീേരിക്ക ന്നതിന ്എൻസിഇപിസി 

(നോഷണൽ േമ്മിറ്റി ഓൺ എൻവകയോൺമമന്റൽ പ്ലോനിംഗ ്ആൻഡ് കേോർഡികനഷൻ) 

രൂപീേരിച്ച . 

 

ഭരണഘെനാ തഭദഗ ികൾ: 

1976-മല ഭരണഘടനയ മട 42-ാോാം കഭ്ഗതി ഡിപിഎസ്പിയിൽ ചില വയവസ്ഥേൾ കചർത്ത , 

അതോയത ്ആർട്ടിക്കിൾ 48 (എ) അത് സംസ്ഥോനത്തിന്മറ േടമയോമണന്ന ം മൃഗങ്ങമള 

സംരക്ഷിക്കോന ം വനം സംരക്ഷിക്കോന ം ന്ദ്ശമിക്കണമമന്ന ം വയക്തമോയി പറയ ന്ന . 

വനവ ം പരിസ്ഥിതിയ ം സംരക്ഷിക്ക ന്നതിന ം വിേസിെിക്ക ന്നതിന ം 

ജീവജോലങ്ങകളോട ള്ള അന േമ്പ േോണിക്ക ന്നതിന മോയി ആർട്ടിക്കിൾ 41(എ)(ജി) കചർത്ത . 

എൻന്ദ്ടി: 17(എ)- വനം, 17(ബി)- വനയമൃഗങ്ങമളയ ം പക്ഷിേമളയ ം സംരക്ഷിക്ക ന്നതിനോയി, 

ഈ രണ്്ട എൻന്ദ്ടിേള ം േൺേറന്റ ്ലിസ്റ്റിൽ ഉൾമെട ത്തിയിട്ട ണ്്ട. 

 

വനയജീവി (സുംരക്ഷണും) നിയമും, 1972: 

വനയജീവിേള മട എണ്ണം തടയ ന്നതിനോയി ഭരണഘടനയ മട 252-ൽ നിന്ന ്അന വ്ിച്ച 

അധിേോരത്തിന ്േീഴിലോണ ്ഈ നിയമം നടെിലോക്കിയത.് ഇത ്കവട്ടയോടൽ, കവട്ടയോടൽ 

ത ടങ്ങിയ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്ക േയ ം അതിനോയി കലസൻസ ്

നിർബന്ധമോക്ക േയ ം മചയ്യ ന്ന . േൂടോമത, സസയജന്ത് ജോലങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി, 

ഭൂമിശോസ്ന്ദ്തപരമോയ ഘടന, സംരക്ഷിക്ക ന്നതിന ം ന്ദ്പചരിെിക്ക ന്നതിന മ ള്ള 

സ കവോളജിയ മട ന്ദ്പോധോനയം എന്നിവയ മട സംരക്ഷണത്തിന ്ആവശയമോയ ഈ നടപടിേൾ 

സംസ്ഥോന സർക്കോർ പരിഗണിച്ചോൽ മോന്ദ്തം, ആവശയമോയ എണ്ണം സകങ്കതത്തികനോ 

ക്ശീകയോ്യോനത്തികനോ േീഴിൽ സംരക്ഷിത ന്ദ്പക്ശമോയി ന്ദ്പഖയോപിക്കോൻ സംസ്ഥോന 

സർക്കോരിന ്അധിേോരം നൽേിയിട്ട ണ്്ട. ഒെം വനയജീവിേള മടയ ം പരിസ്ഥിതിയ മടയ ം 

വിേസനം. 

 

ജൈും (മൈിനീകരണും  െയൈുും നിയന്ത്രണവുും) നിയമും, 1974: 

ആർട്ടിക്കിൾ 252 മല കലോസ് 9 ന്ദ്പേോരം ഇന്ത്യൻ സർക്കോർ ഉണ്ടോക്കിയത ം അക്കോലത്ത ്12 

സംസ്ഥോനങ്ങൾ അംഗീേരിച്ചത മോയ ആ്യമത്ത പരിസ്ഥിതി 'േമോൻഡ് ആൻഡ് 

േൺകന്ദ്ടോൾ' നിയമമോണിത.്  
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കേന്ദ്ര സർക്കോരിന  േീഴില ള്ള CPCB (കേന്ദ്ര മലിനീേരണ നിയന്ദ്ന്ത്ണ കബോർഡ)്, സംസ്ഥോന 

സർക്കോര േള മട േീഴില ള്ള SPCB (സംസ്ഥോന മലിനീേരണ നിയന്ദ്ന്ത്ണ കബോർഡ)് എന്നിവ 

ഉണ്ടോക്ക ന്നതിന ള്ള ഖണ്ഡിേയ ം ഇത ്അംഗീേരിച്ച . ഇന്ത്യയിമല ന്ിേള മടയ ം 

േിണറ േള മടയ ം ശ ചിതവം നിലനിർത്ത േ എന്നതോയിര ന്ന  ഇര  അധിേോരിേള മടയ ം 

ന്ദ്പോഥമിേ കജോലി. 

 

 വയക്തി ജലകന്ദ്സോതസ്സ േകളോ േിണകറോ മലിനമോക്ക േയ ം മലിനീേരണം തടയോൻ 

കേോടതിയിൽ അകപക്ഷ നൽേോതിരിക്ക േയ ം മചയ്തോൽ ചില ന്ദ്പവർത്തനങ്ങൾ 

നിർവഹിക്കോൻ എസ്പിസിബിക്ക ്അധിേോരമ ണ്്ട. അസവോഭോവിേമോകയോ മനെൂർവകമോ 

അര വിേളികലകക്കോ േിണറികലകക്കോ േരയികലകക്കോ മോലിനയങ്ങൾ പ റന്ത്ള്ള കമോ എന്ന 

ആശങ്കകയോ ഉണ്ടോയോൽ, ആ്യം ഉത്തരവോ്ിത്തമെട്ട വയക്തി അത് കബോർഡിമന 

അറിയിക്കോൻ ബോധയസ്ഥനോണ.് നിയമങ്ങള ം നയങ്ങള ം ഉണ്ടോക്ക ന്നതിന ള്ള അധിേോരം 

സംസ്ഥോന-കേന്ദ്ര സർക്കോര േൾക്ക ്നിയമത്തിൽ നിന്ന ്നൽേിയിട്ട ണ്്ട,  

 

എന്നോൽ ബന്ധമെട്ട കബോർഡ മോയി ചർച്ച മചയ്തതിന ്കശഷമോണ.് ഈ കബോർഡ േൾ 

ന്ദ്പവർത്തിക്ക ന്നതിന ള്ള െണ്ട േൾക്കോയി അതോത ്സർക്കോരിമന ആന്ദ്ശയിച്ചിരിക്ക ന്ന , 

അവ സവയം നിയന്ദ്ന്ത്ണ സവഭോവമ ള്ളവയല്. 

 

വനസുംരക്ഷണ നിയമും, 1980: 

പരിസ്ഥിതിമയ അസന്ത് ലിതമോക്ക േയ ം പോരിസ്ഥിതിേ തേർച്ചയക്്ക ്േോരണമോേ േയ ം 

മചയ്യ ന്ന മരങ്ങൾ മ റിക്ക ന്നത ്തടയ ന്നതിനോണ ്ഈ നിയമം നടെിലോക്കിയത.് ഈ 

നിയമത്തിന്മറ അധിേോരം കേന്ദ്ര ഗവൺമമന്റിനമ്റ കേയിലോണ,് േൂടോമത 

യൂണിയനമ്റ ഔപചോരിേ സമ്മതമില്ോമത വകനതര ന്ദ്പവർത്തനങ്ങൾക്കോയി നിക്ഷിപ്ത ഭൂമി 

വനത്തിനോയി മോറ്റ ന്നത ്കപോല ം സംസ്ഥോന സർക്കോരിമന നികരോധിക്ക ന്ന . 

 

വായു (മൈിനീകരണും  െയൈുും നിയന്ത്രണവുും) നിയമും, 1981: 

ഭരണഘടനയ മട 253-ാോാം അന ച്കേ്ത്തിൽ നൽേിയിരിക്ക ന്ന അധിേോരത്തിന ്

േീഴിലോണ ്കേന്ദ്രസർക്കോർ ഈ നിയമം നടെിലോക്കിയത.് ജല നിയമത്തിൽ നിന്ന ്

വയതയസ്തമോയി, ഇവിമട വയക്തികയോ സ്ഥോപനകമോ CPCB അമല്ങ്കിൽ SPCB യ മട ഉത്തരവ ്

പോലിക്ക ന്നിമല്ങ്കിൽ, പിഴ 3 മോസം തടകവോ അമല്ങ്കിൽ 1000 രൂപ വമര പിഴകയോ ആണ.് 

10,000 അമല്ങ്കിൽ രണ്ട ം. േോരണം, ജലനിയമത്തിൽ, േമ്പനിക്ക ്അറിവില്ോയ്മകയോ 

സൂക്ഷ്മതകയോ ഇമല്ങ്കിൽ, ചോർജ േളിൽ നിന്ന ്അവമര സംരക്ഷിക്കോൻ േഴിയ ം. മ ൻ 

നിയമത്തിൽ കപോല ം, മലിനീേരണക്കോരമനക്ക റിച്ച ്പരോതിമെടോന ം കേോടതിയിൽ 

അകേഹത്തിമനതിമര േ റ്റം ച മത്തോന ം ചട്ടക്കോർക്ക ്കേോടതിയിൽ കപോേോൻ േഴിഞ്ഞില്, 

ഈ നിയമത്തിനമ്റ േോരയമല്. 

 

 ിവാരി കമ്മിറ്റി, 1980 

 

വിഖയോതനോയ ന്ദ്ശീ. എൻ.ഡി. തിവോരിയ മട കനതൃതവത്തില ള്ള ഈ േമ്മിറ്റിമയ ഇന്ത്യൻ 

സർക്കോർ നിലവില ള്ള പോരിസ്ഥിതിേ നിയമങ്ങൾ പരികശോധിക്ക ന്നതിന ം നിയമങ്ങൾ 

ശരിയോയി നടെിലോക്ക ന്നതിന മോയി നിയമനിർമ്മോണത്തിന ം 

ഭരണസംവിധോനത്തിന മ ള്ള ശരിയോയ സംവിധോനവ ം സംവിധോനവ ം ഊന്നിെറയ േയ ം 

മചയ്ത . ജില്ോ ആസ്ഥോനങ്ങളിൽ പരിസ്ഥിതി കേോടതിേൾ സ്ഥോപിക്കൽ. കേന്ദ്ര ലോൻഡ് 

േമ്മീഷൻ രൂപീേരിക്കൽ.  
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ഈ േമ്മിറ്റി േോരണം പരിസ്ഥിതി ആഘോത വിലയിര ത്തൽ (EIA (Environment Impact 

Assessment) മോന്ദ്തമോണ ്നിലവിൽ വന്നത.് എല്ോ വയവസോയങ്ങള മടയ ം ഉത്പോ്നം 

ആരംഭിക്ക ന്നതിന ്മ മ്പ ്EIA ഒര  ന്ദ്പധോന മ ൻവയവസ്ഥയോയി മോറ േയ ം േൃതയമോയ 

ഇടകവളേളിൽ മൂലയനിർണ്ണയം നടത്ത േയ ം കവണം. 1980-ൽ സർക്കോർ പരിസ്ഥിതിക്കോയി 

ഒര  ന്ദ്പകതയേ വേ െ ്രൂപീേരിച്ച , അത് പിന്നീട ്1985-ൽ പരിസ്ഥിതി, വനം 

മന്ദ്ന്ത്ോലയത്തികലക്ക ്മോറ്റി. 1994 മ തൽ പരിസ്ഥിതി ആഘോത പഠനം നിർബന്ധമോക്കി, 

മചറ േിട സംരംഭങ്ങൾക്ക ്കന്ദ്പോത്സ്ോഹനങ്ങൾ കപോല ം നൽേി. സോകങ്കതിേവ ം 

സോമ്പത്തിേവ മോയ േോരയങ്ങളിൽ സഹോയം നൽേ ന്നത ്കപോമലയ ള്ള മോലിനയ സംസ്കരണ 

പ്ലോനറ്.് 

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം 1986, അപേടേരമോയ പ്ോർത്ഥം എന്ന വോക്കിനമ്റ 

അർത്ഥം നിർവചിക്ക ന്നത,് 'മന ഷയകനോ മൃഗത്തികനോ മകറ്റമതങ്കില ം ജീവജോലത്തികനോ 

പരിസ്ഥിതികക്കോ ക്ോഷം വര ത്ത ന്ന രോസവസ്ത ക്കകളോ െിസികയോമേമിക്കൽ ഗ ണങ്ങകളോ 

േോരണം ഏമതങ്കില ം പ്ോർത്ഥം അമല്ങ്കിൽ തയ്യോമറട െ'് എന്നോണ.് 

ഇത ്കേന്ദ്ര സർക്കോരിന ്അധിേോരം നൽേ ന്ന : 
 

 സംസ്ഥോന സർക്കോരിനമ്റ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങൾ ഏകേോപിെിക്ക േ 

 വിവിധ പോരിസ്ഥിതിേ വശങ്ങൾക്കോയി ഗ ണനിലവോരം, ഉ്വമനം അമല്ങ്കിൽ 

ഡിസ്ചോർജ് എന്നിവയ മട നിലവോരം സ്ഥോപിക്കൽ 

 രോജയവയോപേമോയി പരിസ്ഥിതിമയ സംരക്ഷിക്ക ന്നതിനോയി നിയമങ്ങള ം 

നിയന്ദ്ന്ത്ണങ്ങള ം സ്ഥോപിക്ക േയ ം അവ നടെിലോക്ക േയ ം മചയ്യ ന്ന  

 പരിസ്ഥിതിമയ ക്ോഷേരമോയി ബോധിക്കോൻ സോധയതയ ള്ള െോക്ടറിേൾ അമല്ങ്കിൽ 

വയവസോയങ്ങൾ പരികശോധിക്ക േയ ം പരികശോധിക്ക േയ ം മചയ്യ േ. 

 പോരിസ്ഥിതിേ വശങ്ങമള സംബന്ധിച്ച സ ന്ദ്പധോന വിവരങ്ങൾ കശഖരിക്ക േയ ം 

ന്ദ്പചരിെിക്ക േയ ം അംഗീേൃത ലകബോറട്ടറിേൾ സ്ഥോപിക്ക േയ ം മചയ്യ േ. 

 

ടപാ ു ബാധയ  ഇൻെുറൻസ് നിയമും, 1991: 

പോർലമമന്റോണ് ഇത ്നിർമ്മിച്ചത,് അപേടേരമോയ ഏമതങ്കില ം വസ്ത ക്കൾ അവര മട 

പരിസരത്ത ്സ്ഥോപിക്ക ന്നതിന ്നിർബന്ധിത മപോത  ഇൻഷ റൻസ ്നൽേോൻ കേന്ദ്ര 

സർക്കോരിന ്അധിേോരം നൽേ ന്ന . അതിനോൽ ആ ക്വം വിലക്ക ന്ന , പകക്ഷ 

എമന്ത്ങ്കില ം അപേടമ ണ്ടോയോൽ സർക്കോരിന ്മപോത ജനങ്ങമള വലിയ അളവിൽ 

സംരക്ഷിക്കോന ം ബോധയത ഉടനടി തീർക്കോന ം േഴിയ ം. 

ഉപസുംഹാരും: 

എന്നിര ന്നോല ം, പരിസ്ഥിതി മലിനീേരണ നിയമം, തോപ ഊർജം, ശബ്ദ, ആണവ വിേിരണം 

അമല്ങ്കിൽ വനനശീേരണവ ം അനിയന്ദ്ന്ത്ിതമോയ വിേസനവ ം മൂലമ ണ്ടോേ ന്ന 

മലിനീേരണം കപോല ം പരിസ്ഥിതി മലിനീേരണ നിയമത്തിനമ്റ നിർവചനത്തിൽ 

ഉൾമെട ത്തിയിട്ടില്. പോരിസ്ഥിതിേ ന്ദ്പശന്ത്തിനമ്റ വയോപ്തി വിപ ലീേരിക്ക ന്നതിന ്

േോലത്തിനന സരിച്ച് േൂട തൽ കഭ്ഗതിേൾ ആവശയമോണ,് േോരണം ഇത് സംരക്ഷികക്കണ്ട 

സമയമോണിത.് ആകഗോളതോപനം കപോല ള്ള ന്ദ്പശന്ങ്ങൾ േോരണം പരിസ്ഥിതിമയ 

സംരക്ഷികക്കണ്ടത് ന്ദ്പധോനമോണ,് അത് ഭോവിയിമല ഒര  സംഭവമോയി അവകശഷിക്ക ന്നില്, 

പകക്ഷ സംഭവിക്ക ന്ന , അതിനമ്റ ്ൂഷയെലങ്ങൾ കലോേം േോണ ം. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ 

നിയമം കേന്ദ്ര ഗവൺമമന്റിനമ്റ കേേളികലക്ക ്വിപ ലമോയ അധിേോരം നൽേ ന്ന . 

വോയ , ജലം, ഭൂമി മലിനീേരണം ത ടങ്ങിയ വോക്ക േളിൽ കചർത്ത മേോണ്്ട േൺേറന്റ ്

ലിസ്റ്റിന ്വിശോലമോയ അർത്ഥം നൽേോൻ നിർകേശിക്കമെട ം, 
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 അങ്ങമന ഇര  സർക്കോര േൾക്ക ം അത്തരം ഏത ്നിയമവ മോയി ബന്ധമെട്ട ്നിയമങ്ങൾ 

നിർമ്മിക്കോൻ അധിേോരമ ണ്്ട, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കോൻ േൂട തൽ ന്ദ്പോകയോഗിേമോേ ം. 

അതിനോൽ, വർദ്ധിച്ച വര ന്ന ഈ ന്ദ്പശന്മത്ത മചറ ക്ക ന്നതിന ്മെഡറൽ ഘടന 

അയവ ള്ളതോേ േയ ം സർക്കോർ തമ്മില ള്ള തർക്കം ഒഴിവോക്ക േയ ം കവണം. ന്ദ്തിതല 

ഗവൺമമനറ് ം ജ ഡീഷയറിയ ം പരിസ്ഥിതിക്ക ്ഗ ണം മചയ്യ ന്നതിനോയി ഇതിനേം നന്നോയി 

ന്ദ്പവർത്തിക്ക ന്ന ണ്്ട, എന്നോൽ മലിനീേരണം നടത്ത ന്നവർമക്കതിമര േൂട തൽ ന്ദ്പതികരോധ 

നടപടിേൾ ആവശയമോണ.് 
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