
pാsിക് മലിനീകരണം ഉയർtുn െവlുവിളികൾ 

9പളയtിെn പ<ാtലtിൽ


ദിലീപ് കുമാർ (Thanal & PAN India )  
=========================================================


പുഴേയാരെt കുAിkാടുകളിൽ അടിEിരിkുn pാsിക് മാലിനFŋൾ 

9പളയെttുടർnു നmുെട ചുAുപാടും അടിEുകൂടിയ മാലിനFെt 
ൈകകാരFംെചyുnതുമായി ബnെpQു  പലതരtിലുll 9പവർtനŋളും  
ചർcകെളാെk നാം കTിQുT്. ആളുകൾ അധിവസിkുn േമഖലകളിൽ 
ഇtരtിൽ അടിEുകൂടിയ മാലിനFŋെള േശഖരിcു നിർമാർജനം െചyാനുll 
9ശമŋൾ സർkാർ തലtിലും െപാതുസമൂഹെമn രീതിയിലും നടnിQുT്. 
പെk, ജനവാസേക9nŋളlാtേമഖലകളിലും അടിEുകൂടെpQ  മാലിനFŋൾ, 
9പേതFകി cും അഴുകാt ഖര മാലിനFŋളും pാsിക ് മാലിനFŋളും 
േശഖരിkുnതിേനാ നിർമാർജനം െചyുnതിേനാ േവTിയിQുll 9ശമŋൾ 
കാരFമായി ഉTായിQിl എnാണ് കാണുnത്. 
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9പളയേശഷം വയനാടിെn  വിവിധേമഖലകളിൽ സaരിcേpാ ൾ കTിQുll 
ദൃ ശFŋളാണ ് ചുവ െട . ( േകര ളtിെnമ Aു 9പേദശŋളി ലും sിതി 
സമാനമായിരിkും). ഇtരം മാലിനFŋൾ 9പളയെttുടർnു മാ9തമാണ് 
ഉTായിQുllത് എnl, മറിcു, ഓേരാ മഴയ്k് േശഷവും  അെlŋിൽ മഴkാലം 
കഴിയുേmാ ഴും ന mുെട ചു A ു പാടും ഇt രtിൽ മാല ിനF ŋ ൾ 
അടിEുകൂടുnത് നാം കാണുnുT്. പെk, 9പളയെttുടർnു സാധാരണ 
ഉTാകുnതിേനkാൾ കൂടുതൽ മാലിനFŋൾ , 9പേതFകിcും pാsിക് 
മാലിനFŋൾ നmുെട ചുAും കാണാൻ പാQും. േതാടുകളിലും പുഴേയാരtുമുll 
സസFലതാദികളിൽ കുടുŋിkിടkു n രീതിയിൽ, മAു ജലാശയŋളിൽ, 
കൃഷിയിടŋളിൽ, എnിŋിെന വിവിധ തലŋളിൽ pാsിക് മാലിനFŋൾ 
കാണാം. 


ഈ pാsിക് മാലിനFŋളുെട സjഭാവം എnാ ണ്? േനാkൂ,  ഒAtവണ 
ഉപേയാഗിc് വലിെcറിയുn ഡിസ്േപാസിബിൾ േpAുകളും gാസുകളും,  ഭkണ 
വസ്തുkൾ  പാk് െചയ്തുവരുn pാsിക് സaികളും pാsിk് കുpികളും,  
കീടനാശിനികളുെട കുpികളും പായ്kAുകളുമാണ്  ഇവയിലധികവും.  യാെതാരു 
ഗുണേമnയും ഇlാt , ഏAവും തരംതാണ pാsിkുകളാണ് ഇവ . 
സസFലതാതികളിലും , മsിലും േവലികളിലും കൃഷിയിടŋളിലും എlാം 
കുടുŋിkി ടkുn ഈ pാsിk് മാലിനFŋൾ എn  ് തരtിലുll 
9പശ്നŋളാകും സൃഷ്ടിkുക? െവയിലും മഴയും ചൂടും തണുpും ഏAുകിടkുn 
ഇവയ്kു എn് മാAമായിരിkും സംഭവിkുക? 


മാരകമായ ആേരാഗF9പ ശ്നŋൾk്  കാരണമാകുn  നൂറുകണkിന  ്
രാസവസ്തുkൾ  pാsിക് ഉlnŋളിലും മാലിനFŋളിലും അടŋിയിQുT്.  
അnരീktി െല താ പ നില യി ലും ആർ 9ദത യിലും ഉ Tാ കു n 
ഏAkുറcിലുകൾkു വിേധയമായി, pാsിക് സaികളിൽ അടŋിയിQുll 
വിഷŋൾ കാല9കേമണ വായുവിേലയ്kും മsിെലയ്kും ജലtിേലkും 
എtെpടാൻ  സാധFതയുT്. കീടനാശിനികളുെട കുpി/പായ്kAുകളിൽ നിnും 
മാരകമായ ഈ വിശ് നŋളു െട  അംശŋളും ഇtരtിൽ ചാAുപാടിേലk് 
എtും . ആേഗാള താ പ നtി െn ഫല മായി വ ർ ധിcുവ രുn ചൂ ടും 
കൂടിയാകുേmാൾ ഈ 9പ9കിയയുെട േവഗത കൂടുകെളയും ചുരുŋിയ സമയtു 
തെn ധാരാളം വിഷŋൾ അnരീktിേല യ ്kും മsിേല യ ്kും 
ജലtിേലkും എtെപടും. ഒnുകൂടി വിശദമായി പറEാൽ നാം ശjസിkുn 
വാ യു വി േല യ്kും നാം കുട ിkുക യും കുള ിkുക യും 
കാർഷികാവശFŋൾkുപേയാഗിkുകയും െചyുn െവlltിേലkും , 
കൃഷിെചyുn മsിേലkും ഈ വിഷŋൾ എtെpടാം. സാധാരണ രീതിയിൽ 
തിരിcറിയാൻ സാധFമlാt വിധtിൽ, വളെര െചറിയഅളവിലായിരിkാം ഇവ 
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ഉTാകുക, പെk, ഈ െചറിയ അളവിൽ േപാലും മനുഷFരുൾെp െടയുll 
ജീവികളുെട ശരീരtിൽ  എtെpടുകയും  മാരകമായ ആേരാഗF9പശ്നŋൾk് 
കാല9കേമണ  കാരണമാകുകയും െചyാം . േഹാർേമാൺ തകരാറുകൾ , 
9പതുൽപാ ദനപരമായ ആേരാഗF 9പശ്നŋൾ , ജനന ൈവകലFŋൾ , 
കFാൻസറുകൾ, ജനിതക ൈവകലFŋൾ, എnിവയ്k് കാരണമാേയkാവുn 
ഡേയാക്സിനുകൾ , ബിസ്  െഫേനാൾ , pാsിൈസസറു കൾ മുതലായ 
രാസവസ്തുkൾ pാsിkുകളിൽ നിnും നmുെട ചുAുപാടുകളിേലkു 
എtെpടാം, കാലŋേളാളം ഇവയുെട േദാഷഫലŋൾ അനുഭവിേkTിവരികയും 
െചyാം. 


ആയതിനാൽ , നമു kു ചുA ും എ lായി ടtും അ ടിEുകൂട െp Q , 
കുടുŋിkിടkുn ഈ pാsിക് മാലിനFŋെളkൂടി സുരkിതമായി േശഖരിcു, 
സംസ്കരിkെpേടTതായുT് , അതിനായുll ആtാർtമായ 9ശമŋൾ 
എlാതലŋളിലും ഉTാേകTതുT്. ഇത  ് അതിസŋീർsവും അതFnം 
9ശമകരവുമായ ഒരു പരിപാടിയായിരിkും. മിk sലŋളിലും അടിEുകൂടിയ, 
കുടുŋിkിടkുn pാsിക് മാലിനFŋൾkു മുകളിൽ സസFലതാദികൾ 
വളർnിQുTാകും ഇേpാൾ.  പെk ഉേപkകാണിcാൽ അതിെn െകടുതികൾ 
ഭീകരവുമായിരിkും , 9പേതFകിcും കാലാവsാവFതിയാനtിെnയും 
വർധിcുവരുn ചൂടിെnയും സാഹചരFtിൽ. 


മെAാരു 9പധാന വിഷയം െവllേtാെടാpം ഒഴുകി വലിയ ജലാശയŋളി ലും 
കടലിലും എtെpQിQുll pാsിക് മാലിനFŋളാണ്, 9പളയെttുടർnു 
മാ9തമl, കാലŋളായി ഇtരtിൽ മാലിനFŋൾ കടലിലും മAും അടിEു 
കൂടിയിQുT്. ഈ  അടുtകാലtായി പുറtുവn ഒരു ഗേവഷണഫലം 
അkരാർttിൽ െഞQിkുnതാണ് . േബാംേബ ഐ ഐ ടി യുെട പഠനtിൽ 
നാം ഉപേയാഗിkുn ഉpിൽ pാsിkിെn സൂk്മ കണŋൾ കTtി 
എnതായിരുnു  ആ വാർt. ഉpു തിnവൻ െവllം കുടിkുെമnു നാം 
പറയാറുTേlാ. എnാൽ, pാsിക് െചറുകണികകൾ അടŋിയ ഉpു തിnാൽ 
െവllം മാ9തമായിരിkിl കുടിേkTിവരിക. pാsിക് െചറുകണികകൾkു 
ശാരീ രിക 9പവർtനŋെള താറുമാറാkാനും അതുവഴി മാരകമായ 
േരാഗാവsകെള സൃഷ്ടിkാനും കഴിയും. ചികിtേപാലുമി lാt ഭീകരമായ 
േരാ ഗാവsകളി േലkു സ മൂഹ െt െകാTുെചെntി kുn 
അപകടtിേലkാണ് നാം േപാകുnത ്എn് തിരിcറിേയTിയിരിkുnു. ഉpു 
മാ9തമl, കടൽ ജീവികളിലും pാsിkി െn അംശം ഉTാകും. നാം കഴിkുn 
മtFŋളും സുരkിതമl , ഉപേയാഗിcേശഷം നാം വലിെcറിEതും 
പുറംതllിയതുമായ pാsിkുകൾ നmുെട തീേnശയിേലkു എtുn ചാ9കിക 
9പതിഭാസമാണിത.് 
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കൂടാെത, pാസ്റിkിലടŋിയിQുll വിഷപദാർtŋൾ  pാsിക് സaികളിൽ 
െപാതിEു വരുn ഭkF വസ്തുkളിേലkു എtെpടുെമnും പഠനŋൾ 
വFkമാകുnുT്.


ഇtരം മാലിനFŋൾ, 9പകൃതിയിെലtിkഴിEാൽ തിരിcു പിടിkുnതിേനാ, 
അവയിൽ നിnും അnരീktിേല k് വമിkുn രാസവസ്തുkെള തടEു 
നിർtുnതിേനാ  ൈകകാരFം െചyുnതിേനാ, അവമൂലമുTാകാവുn 
ആേരാഗF 9പശ്നŋെള ചികിtിcു േഭദമാkാേനാ  സാധിkുകയിl എn 
വസ്തുത നാം തിരിcറിേയടtുT്. ഇവിെടയാണ്, കാലŋളാ യി ഉയർnു 
േകൾkുn ഗുണനിലവാരം കുറE pാsികു കൾ  നിേരാധിkണം എn 
ആശയtിെn 9പസkി. പല തവണ pാsിക് നിേരാധിkെpQിQും പൂർവാധികം 
ശkിേയാെട അവെയലാം വീTും ഉപേയാഗtിലി രിkുn sലŋളും  
േകരളമഹാരാജFtുT് എn വസ്തുത നാം മറkരുത്. ഉപേയാഗിkുവാനുll 
സൗകരFെt നFായമായിkTു  കുടപിടിkുn നിയമ പരിപാലസംവിധാ നവും 
കുAമAതാേkTതുT്. യാെതാരു വിധtിലും ൈകകാരFം െചyാൻ പAാt 
വിധtിലാണ് ഇn് ഇtരം pാsിക് മാലിനFŋൾ നിലനിൽkുnത്. ഭാവിയിൽ 
വലിയആേരാഗF പരിsിതി ദുരntിനു കരണമാകാവുn ഇവ കർശനമായി 
നിയ9nിkാൻ സാധിkുnിl എŋിൽ, ഇവയുെട ഉത്പാദനം, വിതരണം, 
വിപണനം, ഉപേയാഗം എlാംതെn സmൂർsമായി നിേരാധിkുകയാണ് 
േവTത.് ഉപേയാഗേശഷം വലിെcറിയുn സംസ്കാരtിന് അഭFസ്തവിദFെരnു 
അഹŋരിkുn മലയാളികൾ അറുതി വരുtിെയ പAൂ, ഒpം തെn ദീർഘകാലം 
ഉപേയാഗിkാവുn തുണി സaികളിേലkും  ഉയർn ഗുണേമnയുll, വീTും 
ഉപേയാഗിkാവുn , പുനഃചം 9കമണം െചyാവുn ഉത്പnŋളിേലkും  
മാേറTതുമുT്.


കൂടുതൽ ചി9തŋൾk് േbാഗ ്േപാs് കാണുക 
https://dileepwayanad.blogspot.com/2018/11/blog-post_28.html
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