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ആമുഖം 

  

                ഊർജ്ജ ഉപകഭാഗം ൄറയ്ക്കുന്നതിനള്ള ശ്രമകത്താന്റടാപ്പം പ്രെതി ഇന്ധനങ്ങളുന്റട 

സംരക്ഷണം, സുസ്ഥിരമായ ഊർജ്ജം  േന്റണ്ടത്തൽ,  എന്നീ ആശയങ്ങൾടി ഉൾന്റപ്പട്ടതാണ് 

ഊർജ സംരക്ഷണം.  വീടുേളിന്റല ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നടപടിേൾ ഊർജ്ജ കസവനങ്ങളുന്റട 

ആവശയേത ൄറയ്ക്കുേയം ഊർജ്ജത്തിനായള്ള ന്റചലവ് ൄറക്കുേയം പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്നുള്ള 

ഊർജ്ജവിഭവങ്ങളുന്റട ചൂഷണം ൄറക്കുേയം ന്റചയ്യുന്നു. വിഭവകശാഷണം തടയന്നതിലൂന്റട ഭാവി 

തലമുറക് ഊർജ്ജം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനം ഭുമിയന്റട ഊർജ്ജവർഷത്തിന്റെ ലദർഘയം

ട്ടുന്നതിനം  േഴിയന്നു.   

ഇന്ന് നാം കനരിടുന്ന ഏറ്റവം വലിയ പ്രശ്നമാണ് വീടുേളിന്റല ലജവ- പ്ലാസ്റ്റിേ് 

മാലിനയങ്ങളുന്റട നിർമ്മാർജ്ജനം. മാലിനയസംസ്കരണത്തിന് നാം സൃീേരിച്ച ് വരുന്ന 

പരമ്പരാഗതമായ പല രീതിേളും പരിസ്ഥിതി മലിനീേരണത്തിനം ഗുരുതരമായ ആകരാഗയ 

പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വഴി വയ്ക്കുന്നു.  പരിസ്ഥിതിക്കും മനഷയന്റെ ആകരാഗയത്തിനം മാലിനയങ്ങൾ 

ഉണ്ടാക്കുന്ന അപേടേരമായ പ്രതയാഘാതങ്ങൾ ൄറയ്ക്കുേ എന്ന ലക്ഷയകത്താന്റട സർകാർതകേശ 

സൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയം മറ്റു പ്രാകദശിേ മാർഗങ്ങളിലൂന്റടയം  ഉറവിടത്തിൽ തന്റന്ന 

മാലിനയങ്ങൾ തരം തിരിച്ച ്സംസ്കരിക്കുന്നതിന് പ്രാമുഖയം നൽേി വരുന്നു.   

 

ചികന്താേീപേമായ കചാദയങ്ങളിലൂന്റട വീടുേളിൽ ലവദുതി, ന്റവള്ളം, പാചേ ഇന്ധനം 

എന്നിവ പാഴാക്കുന്നതിന്റെ വിവിധ വശങ്ങൾഓർമ്മന്റപ്പടുത്തുേയം അവയന്റട സംരക്ഷണം ഉറപ്പു 

വരുത്തുവാനള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങളിലൂന്റട തന്റന്ന കബാധയന്റപ്പടുത്തുേയം അത് വഴി ഈ 

വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു ന്റപാതു അവകബാധവം മകനാഭാവവം സൃഷ്ടിന്റച്ചടുക്കുേ എന്ന പകരാക്ഷമായ 

ഉകേശവം ഈ സർകവയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഉണ്ട്. 
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പന്റെടുത്തവർ 

സ്ത്രീ പുരുഷൻ 

2. ഗാർഹിേ ഊർജ്ജസംരക്ഷണവം  മാലിനയനിർമ്മാർജ്ജനവം 
  
2.1 പന്റെടുത്തവരുന്റട വിവരങ്ങൾ 

         സർകവയിൽ  324 കപർ പന്റെടുത്തു.  അതിൽ 52% സ്ത്രീേളും 48% പുരുഷന്മാരുമാണ്.

സർകവയിൽ പന്റെടുത്തവരിൽ 5% കപർ 18 വയസ്സിൽ താന്റഴയം 33% കപർ 18 നം 30 വയസ്സിനം 

ഇടയിൽ ഉള്ളവരും 40% കപർ 30 മുതൽ 45 വയസ്സ് വന്റര   ഉള്ളവരും 22%  കപർ 45 വയസ്സിന 

മുേളിൽ ഉള്ളവരും ആണ്.  ആയതിൽ വിദയാർത്ഥിേൾ ഉകദയാഗസ്ഥർ, സൃയം ന്റതാഴിൽ 

സംരംഭേർ, മറ്റുള്ളവർയഥാക്രമം23%, 54%,8%,15%, ആണ്. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
2.2 വീടുേളിൽ ഉപകയാഗിക്കുന്ന ഊർജ്ജകരാതസ്സുേൾ 

         സാധാരണയായി പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച ് ഗ്രിഡിൽ നിന്നുള്ള ലവദുതി ന്റേ.എസ്.ഇ.ബി 

ഇലക്ട്രിേ് ലലനേൾ വഴി ഗാർഹിേ ആവശയങ്ങൾക്കും വയാവസായിേ ആവശയങ്ങൾക്കും 

ഉപകയാഗിച്ചുവരുന്നു. പുനരുപകയാഗികാവന്ന ഊർജ്ജന്റത്ത പറ്റിയള്ള അവകബാധം വന്നതു വഴി 

സൗകരാർജ്ജത്തിൽ നിന്നും ോറ്റിൽ നിന്നും തിരമാലയിൽ നിന്നും ലവദുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുേയം 

പ്രസരണനഷ്ടം ൄറച്ച ് ഉപകയാഗിക്കുേയം ന്റചയ്തുവരുന്നു. ചിലർ മന്റെെ, ഡീസൽ, ന്റപകരാൾ 

തുടങ്ങിയ ന്റപകരാളിയം ഉൽപന്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിേ് ജനകററ്റർ വഴിയം ലൈ ന്റസൽ 

ബാറ്ററിേളിൽ കസ്റ്റാർ ന്റചയ്ത ഊർജ്ജം ഉപകയാഗിച്ചും ലവദുതി ആവശയങ്ങൾ നിറകവറ്റുന്നുണ്ട്. –

സർകവയിൽ പന്റെടുത്തവരിൽ 99% കപർ ന്റേ.എസ്.ഇ.ബി ലവദുതി ഉപകയാഗിക്കുന്നവരാണ്. 

സൗകരാർജ്ജ ലവദുതി ഉപകയാഗിക്കുന്നവർ കേവലം7 % മാത്രമാണ്. 

പ്രായം സ്ത്രീ പുരുഷൻ ആന്റേ 

18 വയസ്സിൽ താന്റഴ 3 3 6 

18 മുതൽ 30 വന്റര 64 44 108 

30 മുതൽ 45 വന്റര 68 61 129 

45ന് മുേളിൽ 32 39 71 

ആന്റേ 167 157 324 
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2.3 ഗാർഹിേ ലവദുതിയന്റട ഉപകയാഗം 

സാധാരണയായി ന്റവളിച്ചത്തിനം 
വീട്ടുപേരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനം 
ആണ് ഗാർഹിേ ഉപകഭാക്താകൾ ടുതലായി 
ലവദുതി ഉപകയാഗിക്കുന്നത്. വൻകതാതിൽ 
െഷി ന്റചയ്യുന്ന െഷിയിടങ്ങളിൽ 
ജലകസചനത്തിനം, വയവസായങ്ങൾക്കും
ലവദുതി ആവശയമായി വരുന്നു. മലിനീേരണം 
തടയന്നതിനായി ടുതൽ ഇലക്ട്രിേ് 
വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിൽ ഇറങ്ങിയകതാന്റട ടി 
ആവശയങ്ങൾകായം ലവദുതി ഇകപ്പാൾ 
ടുതലായി ഉപകയാഗിക്കുന്നുണ്ട്. സർകവ യിൽ
പന്റെടുത്തവരിൽ 98.4%കപർന്റവളിച്ചത്തിനംവീട്ടുപേരണങ്ങൾപ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനം, 5% കപർ
െഷിയിടന്റത്ത ജലകസചനത്തിനം 3.4% കപർ ഇലക്ട്രിേ് വാഹനങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനം
ലവദുതിഉപകയാഗിക്കുന്നുണ്ട്.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

2.4 ഗാർഹിേ ലവദുതിയന്റട പ്രതിമാസ ഉപകഭാഗം 

  ഗാർഹിേ ഉപകഭാക്താകളിൽ 

ടുതൽ കപർക്കും തങ്ങളുന്റട വീടിന്റെ 

പ്രതിമാസ ഊർജ്ജ ഉപകഭാഗന്റത്ത 

ൄറിച്ച ് അറിവില്ലാത്തവരാണ്. എന്നാൽ 

ആയതിന്റന ൄറിച്ച ്അറിവള്ളവരും ബിൽ 

പരികശാധിച്ച ് ലവദുതി ഉപകയാഗം 

ൄറയ്ക്കുന്നതിനള്ള മാർഗങ്ങൾ 

സൃീേരിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. ഫ്രിഡ്ജ് 

പേൽസമയങ്ങളിൽ ഓഫ് ന്റചയ്തിട്ടും 
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പേൽ സമയത്തിന് ന്റവളിച്ചത്തിനായി ജനലുേൾ തുറന്നിട്ട് സൂരയപ്രോശന്റത്ത ആശ്രയിച്ചും ഇലക്ട്രിേ് 

കമാകട്ടാർ, അയൺ കബാക്സ് മിക്സി, എയർേണ്ടീഷണറുേൾ എന്നിവയന്റട ഉപകയാഗം 

പരിമിതന്റപ്പടുത്തിയം ആണ് ടുതൽ കപരും ലവദുതി ലാഭിക്കുന്നത്. ചിലർ പീക് കലാഡ് ഉള്ള 

അവസരങ്ങളിൽ ലവദുതിയന്റട ഉപകയാഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ അവകബാധം ഉള്ളവരാണ്. 

സർകവയിൽ പന്റെടുത്തവരിൽ 21.25 ശതമാനംകപർ ഇടയ്ക്കിന്റട ലവദുതിബിൽ ടുതൽ വരുകമ്പാൾ 

മാത്രം ലവദുത ഉപകയാഗന്റത്തപ്പറ്റി കബാധവാൻമാരാൄേയം ൄറച്ചുനാൾ ലവദുതി ഉപകയാഗം 

നിയന്ത്രിക്കുന്നവരും ആണ്. 

2.5 ഗാർഹിേ ലവദുതിയന്റട സംരക്ഷണം 

സർകവയിൽ പന്റെടുത്തവരിൽ 89.1% കപർ ആവശയം േഴിയകമ്പാൾ മുറിയിന്റല ലലറ്റ് ഫാൻ 

എന്നിവ ഓഫ് ന്റചയ്യുന്നതായി വയക്തമാകിയിട്ടുണ്ട്. ആവശയം േഴിഞ്ഞ് ലലറ്റ് ഫാൻ എന്നിവ ഓഫ് 

ന്റചയ്യാൻ മറക്കുന്നവരും അതുവഴി ലവദുതി പാഴാക്കുന്നവരും നമ്മുന്റട ഇടയിലും ഉണ്ട് എന്ന് സർകവ  

ഫലങ്ങൾ വയക്തമാക്കുന്നു. സർകവയന്റട ഫലങ്ങൾ വിശേലനം ന്റചയ്തതിൽ 14.1% കപർ ഊർജ്ജ 

സംരക്ഷണത്തിനായി പാരമ്പകരയതര ഊർജ്ജ കരാതസുേളികലക് മാറിയിട്ടുള്ളതായം. 45.7% കപർ

സ്റ്റാർ കററ്റിംഗ് ടുതലുള്ള വീട്ടുപേരണങ്ങൾ ഉപകയാഗിക്കുന്നതായം 57.5% കപർ പാചേവാതേം/ 

ന്റവള്ളം എന്നിവ മിതമായി ഉപകയാഗിക്കുന്നതായം വയക്തമാകിയിട്ടുണ്ട്. ടുതൽ കപരും ഊർജ്ജ 

സംരക്ഷണത്തിനായി കമൽപ്പറഞ്ഞവയിൽ ബഹുവിധമായ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കുന്നു. ഊർജ്ജ 

ോരയക്ഷമതയള്ള ഉപേരണങ്ങൾ തിരന്റഞ്ഞടുക്കുന്നതിൽ പുതുതലമുറ വളന്റരയധിേം 

മുൻപന്തിയിലാണ്. 

ഗാർഹിേ ലവദുതിയന്റട സംരക്ഷണം എെം 

ആവശയം േഴിയകമ്പാൾ മുറിയിന്റല ലലറ്റ്, ഫാൻ എന്നിവ ഓഫ് ന്റചയ്യും 279 

പാചേ വാതേം/ ന്റവള്ളം എന്നിവ മിതമായി ഉപകയാഗിക്കുന്നു 180 

പാരമ്പകരയതര ഊർജ്ജകരാതസ്സുേളികലക് മാറിയിട്ടുണ്ട് 44 

സ്റ്റാർ കററ്റിങ് ടുതലുള്ള വീട്ടുപേരണങ്ങൾ ഉപകയാഗിക്കുന്നു 143 

ഒരു മാർഗവം സൃീേരിക്കുന്നില്ല 6 

 

0

50

100

ആ
വ
ശ
യം
േ

ഴ
ിയ

കമ്പ
ാൾ


മു
റ
ിയ

ിന്റ
ല
ല

ല
റ്റ
്, ഫ

ാൻ


എ
ന്ന

ിവ
ഓ

ഫ്
ന്റ
ച
യ്യു
ം 

പ
ാച

േ
വ

ാത
േ
ം/

 ന്റ
വ
ള്ള

ം
എ

ന്ന
ിവ

മ
ിത

മ
ായ

ി
ഉ
പ
കയ

ാഗ
ിക്കു

ന്നു
 

പ
ാര

മ്പ
കര

യത
ര


ഊ
ർ
ജ്ജ

കര
ാത

സ്സു
േ
ള
ിക
ല

ക
്മ
ാറ

ിയ
ിട്ടു
ണ്ട

് 

സ്റ്റ
ാർ

ക
റ
റ്റ
ിങ്


ടുത

ലു
ള്ള


വ
ീട്ടു
പ
േ
ര
ണ

ങ്ങ
ൾ


ഉ
പ
കയ

ാഗ
ിക്കു

ന്നു
 

ഒ
രു
മ
ാർ

ഗ
വ
ം

സ
ൃീേ

ര
ിക്കു

ന്ന
ില്ല

 

89.1 

57.5 

14.1 

45.7 

1.6 

ഗോർഹിക വൈദ്ൿുതിയുടെ രംരക്ഷണം 
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2.6 പാചേ ഇന്ധനം ലാഭിക്കുന്ന രീതിേൾ 

പാചേ ഇന്ധനം 
ലഭിക്കുന്നതിനായി 
സർകവയിൽ പന്റെടുത്ത73% 
കപർ പാചേം ന്റചയ്യുകമ്പാൾ 
എല്ലായികപ്പാഴും പാത്രം മൂടി 
വയ്ക്കാറുണ്ട്.  അതുകപാന്റല
തന്റന്ന 61% കപർ േടലപ്പരിപ്പ് 
കപാലുള്ളവ പാചേം 
ന്റചയ്യുന്നതിന് മുൻപ് 
ൄതിർത്തുവയ്ക്കുേയം ഇന്ധനം 
ലാഭിക്കുേയം ന്റചയ്യാറുണ്ട്. 
ടുതൽ കപരും വീട്ടിന്റല 
ഗയാസ് ബർണർ 
കേടുടാന്റത വൃത്തിയായം 
സൂക്ഷികാറുണ്ട്. എന്നാൽ 
ഗയാസ് ജൃാലയന്റട 
നിറവയതയാസങ്ങന്റളക്കുറിച്ച്  അവർ കബാധവാന്മാരല്ല. പാചേ ഇന്ധനം ലഭിക്കുന്നതിനായി 
സർകേയിൽ പന്റെടുത്ത 67% കപർ പാചേത്തിന് പ്രഷർൄകർ / കഹാട്ട് കസ്പാട്ട് / ലറസ് ൄകർ 
എന്നിവ ഉപകയാഗികാറുണ്ട്. എന്നാൽ 45% കപർക് മാത്രമാണ്  പാചേത്തിന് അടിവശം പരന്ന 
പാത്രം ഉപകയാഗിക്കുന്നതിന്റനൄറിച്ചു  അവകബാധം ഉള്ളതായിോണുന്നത്. 

 

2.7 ഗാർഹിേ ജലഉപകഭാഗവം പാലനവം 

         സർകേയിന്റല ജല ഉപകഭാഗന്റത്ത സംബന്ധിച്ച ് കചാദയത്തിനത്തരമായി 6% കപർ ടാപ്പ് 

തുറന്നു വിട്ടു 

പല്ലുകതക്കുന്നതായം 14.5% 

ശതമാനംകപർ ടാപ്പ് തുറന്നു 

വിട്ട പാത്രം േഴുൄന്നതായം

13.2% കപർ ഷവർ തുറന്നു 

വളന്റരയധിേം സമയം 

ൄളിക്കുന്ന ശീലം ഉള്ളതായം 

കരഖന്റപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജലം 

അമൂലയമാണ് എന്നും ഓകരാ 

തുള്ളി ജലവം വിലന്റപ്പട്ടതാണ് 

എന്നും അറിയാന്റമെിൽ ടി ഗാർഹിേ ജല ഉപകഭാഗം പരിമിതന്റപ്പടുത്തുന്നതിൽ ഇത്തരകാർ 

പരാജയന്റപ്പട്ടു എന്ന് േരുതാം. സ്കൂളുേളിലും കോകളജുേളിലും ന്റപാതുസമൂഹത്തിലും ഗാർഹിേ ജല 

ഉപകഭാഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റന പറ്റിയം ജലസംരക്ഷണന്റത്ത പറ്റിയം ഉള്ള അവകബാധം കട്ടണ്ടത് 

അതയാവശയമാണ് എന്നു ഈ സർകവ ഫലങ്ങൾ വയക്തമാക്കുന്നു. 
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േമ്പൂട്ടറുംഊർജ്ജവം 

2.8 ന്റപകരാൾ ഡീസൽ ഉപകയാഗം ൄറയ്ക്കുന്നതിനായി സൃീേരിച്ച മാർഗങ്ങൾ 

ന്റപകരാൾ ഡീസൽ 

ഉപകയാഗം ൄറയ്ക്കുന്നതിനായി 

അതയാവശയ യാത്രേൾക് മാത്രം 

സൃന്തം വാഹനം ഉപകയാഗിക്കുേ, 

വാഹനം ഇകകണാമിേ് സ്പീഡിൽ 

മാത്രം ഓടിക്കുേ, ഒന്നിൽ ടുതൽ 

ആളുേൾ ഒരുമിച്ചു കപാൄന്ന രീതിയിൽ 

യാത്ര ക്രമീേരിക്കുേ, േഴിവതും 

ന്റപാതുഗതാഗത സംവിധാനം 

പ്രകയാജനന്റപ്പടുത്തുേ, ഇലക്ട്രിേ് 

വാഹനം ഉപകയാഗിക്കുേ തുടങ്ങിയ മാർഗങ്ങളാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ പതിവായി 

സൃീേരികാറുള്ളത്. സർകേയിൽ പന്റെടുത്തവരിൽ 61% കപർ അതയാവശയ യാത്രേൾക് മാത്രം 

സൃന്തം വാഹനം ഉപകയാഗിക്കുന്നവരാണ്. ഇന്ധനം  ലഭിക്കുന്നതിനായി 42% കപർ എകകണാമിക്സ് 

സ്പീഡിൽ മാത്രം വാഹനം ഓടിക്കുന്നു.43% കപർ യാത്രേൾക് ന്റപാതുഗതാഗത സംവിധാനം 

പ്രകയാജനന്റപ്പടുത്തിയം 51% കപർ ഒന്നിൽ ടുതൽ ആളുേൾ ഒരുമിച്ചു കപാൄന്ന രീതിയിൽ യാത്രേൾ 

ക്രമീേരിച്ചും ഇന്ധനം ഉപകയാഗം ൄറയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഊർജ്ജ സംരക്ഷണത്തിന്റെ 

ഭാഗമായം മലിനീേരണം തടയന്നതിനായം ഇന്ധന ന്റചലവ് ൄറയ്ക്കുന്നതിനായം 3.5% ശതമാനംകപർ 

ഇലക്ട്രിേ് വാഹനം ഉപകയാഗിക്കുന്നതായി പറയന്നു. സർകവയിൽ പന്റെടുത്തവരിൽ 5% കപർക്കു 

ഉറവ വറ്റുന്ന ന്റപകരാൾ ഡീസൽ തുടങ്ങിയ പ്രെതി ഇന്ധനങ്ങൾ സംരക്ഷികകണ്ടതിന്റെ 

ആവശയേതന്റയപ്പറ്റി അവകബാധം ഇല്ല എന്നും അവർ അവയന്റട ഉപകയാഗം ൄറയ്ക്കുന്നതിനായി 

യാന്റതാരു മാർഗവം സൃീേരിക്കുന്നില്ല എന്നും ോണുന്നു. 

2.9 ലാപ് കടാപ്പ്/ േമ്പൂട്ടർ ഉപകയാഗിക്കുകമ്പാഴുള്ള ഊർജ്ജസംരക്ഷണം 

ഇന്ന്ഏന്റതാരു വീട്ടിലും 
സാധാരണയായി ോണുന്ന 
ഒരു ഉപേരണമാണ് ലാകടാപ് / 
േമ്പൂട്ടർ. അവ 
ഉപകയാഗിക്കുകമ്പാൾ ഊർജ്ജ 
ലാഭത്തിനായി ബഹുവിധമായ 
മാർഗങ്ങൾ അവലംബികാറുണ്ട്. 
സർകേയിൽ പന്റെടുത്തവരിൽ 
65.4% കപർ ഡിസ്കപ്ല സ്ക്രീൻ 
ലൈറ്റ്ന്റനസ്സ് ൄറയ്ക്കാറുന്റണ്ടന്നും 
27.8% . കപർ സി പി യ സ്ലീപ് 
ലടം ക്രമീേരികാറുന്റണ്ടന്നും 
31.4% കപർ േമ്പൂട്ടർ 
ഉപകയാഗത്തിൽ ഇല്ലാത്തകപ്പാൾ ഓൾ കഡറ്റ ോർഡ് അഡാപ്റ്റർ / യ എസ് ബി / മൗസ് എന്നിവ 
ഒഴിവാകാറുണ്ട് എന്നും 28.2% കപർ ലാകടാപ്പ് ബാറ്ററിയിൽ വർക് ന്റചയ്യുകമ്പാൾ മൗസിന് പേരം 
ടച്ചപ്ാഡ് ഉപകയാഗികാറുണ്ട് എന്നും വയക്തമാകിയിട്ടുണ്ട്. ന്റചറിയ ന്റചറിയ ോരയങ്ങളിൽ ഉള്ള 
ഇത്തരം ശ്രദ്ധ കപാലും ഊർജ്ജ സംരക്ഷണത്തിൽ വലിയ പെ് വഹികാറുണ്ട്. 



2.10 വീടുേളിന്റല പ്ലാസ്റ്റിേ് മാലിനയ നിർമ്മാർജ്ജനം 

 വീട്ടിന്റല പ്ലാസ്റ്റിേ് മാലിനയ 

നിർമ്മാർജ്ജനവം ആയി ബന്ധന്റപ്പട്ട് 

സർകേയിൽ പന്റെടുത്ത 10.9% കപർ അവ 

ട്ടിയിട്ട് േത്തിക്കുന്നതായം 82.7% കപർ അവ 

തരംതിരിച്ച ് സംസ്കരണത്തിനായി 

ഏജൻസിേൾക്കു നൽൄന്നതായം 0.3%  കപർ 

അവ അലക്ഷയമായി വലിന്റച്ചറിയന്നതായം 

6.1% കപർ മെിൽ ൄഴിച്ചിടുന്നതായം പറയന്നു. 

പരിസ്ഥിതിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിേ് മാലിനയം 

ഉണ്ടാക്കുന്ന അപേടങ്ങന്റളപ്പറ്റിയള്ള 

അവകബാധം ന്റപാതുജനങ്ങൾക് ഇനിയം 

നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് സർകവ  ഫലങ്ങൾ വയക്തമാക്കുന്നു. ന്റമറ്റീരിയൽ േളക്ഷൻ ന്റഫസിലിറ്റി 

ന്റസെറുേൾ വഴി പ്ലാസ്റ്റിേ് മാലിനയം കശഖരിച്ച ് കറാഡ് നിർമാണം ഉൾന്റപ്പന്റടയള്ള പല 

പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നിലവിൽ ഉപകയാഗിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. പൂർണമായം പ്ലാസ്റ്റികികനാട് വിട 

പറഞ്ഞാൽ മാത്രകമ പ്ലാസ്റ്റിേ് ഉണ്ടാൄന്ന ആകരാഗയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിന് കമാചനം 

ഉണ്ടാ. കഷാപ്പിംഗ് ന്റചയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഒരു തുണി ബാഗ് േരുതുവാനം വീട്ടിന്റല പ്ലാസ്റ്റിേ് 

മാലിനയം തരംതിരിച്ച ് േഴുേി ഉണകി ഏജൻസിേൾക് ലേമാറുന്നതിനം പ്രബുദ്ധരാണ് എന്ന് 

എകപ്പാഴും സൃയം വികശഷിപ്പിക്കുന്ന മലയാളിേൾക് ഇകപ്പാഴും മടിയാണ് എന്ന് സർകവ ഫലങ്ങൾ 

വയക്തമാക്കുന്നു. 

2.11 വീടുേളിന്റല ലജവ മാലിനയ നിർമ്മാർജ്ജനം 

ഗാർഹിേ ലജവമാലിനയങ്ങൾ 
സർന്റവയിൽ പന്റെടുത്ത 11% കപർ 
ബകയാഗയാസ് പ്ലാെ്/ ബകയാ കപാട്ട്/ 
ലപപ്പ് േകമ്പാസ്റ്റ് എന്നിവ വഴി 
സംസ്ക്കരിക്കുന്നു.53% കപർ അവ സൃന്തം 
പുരയിടത്തിൽ വളമായി 
ഉപകയാഗിക്കുന്നതായം 10% കപർ 
വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക് ഭക്ഷണമായി 
നൽൄന്നതായം പറയന്നു. 25% കപർ 
സംസ്കരണത്തിനായി ഏജൻസിേൾക് 
നൽൄന്നു. നിർഭാഗയവശാൽ 
സർകേയിൽ പന്റെടുത്ത 1% കപർ സ്ഥല 
സൗേരയങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ 
ലജവമാലിനയങ്ങൾ ന്റപാതു
സ്ഥലങ്ങളിൽ നികക്ഷപിക്കുന്നതായി 
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പുതിയ നയങ്ങൾക് 
അനസരിച്ച ് ഗാർഹിേ മാലിനയങ്ങൾ 
ഉറവിടത്തിൽ തന്റന്ന സംസ്കരിക്കുന്നത് ആണ് ഏറ്റവം അഭിോമയം ആയിട്ടുള്ളത്. 

 



2.12 ന്റപാതു സ്ഥലത്ത്മാലിനയങ്ങൾ നികക്ഷപിക്കുന്നതുന്റോണ്ടുള്ള കദാഷങ്ങൾ 

ന്റപാതു സ്ഥലത്ത് 

മാലിനയങ്ങൾ വലിന്റച്ചറിയന്നത് 

ന്റോണ്ട് ഉണ്ടാൄന്ന കദാഷങ്ങന്റള 

പറ്റി ന്റപാതുജനങ്ങൾ 

കബാധവാന്മാരാകണാ എന്ന് 

സർകവയിലൂന്റട േന്റണ്ടത്താൻ 

ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ന്റപാതു 

സ്ഥലത്ത് മാലിനയങ്ങൾ 

വലിന്റച്ചറിയന്നത് ന്റോണ്ട് 

ആകരാഗയ പ്രശ്നങ്ങൾ 

ഉണ്ടാൄന്നതായി 87.2% കപരും, 

നായ / ക്ഷുദ്ര ജീവിേൾ 

വർദ്ധിക്കുന്നതായി 64.2% കപരും, ദുർഗന്ധത്തിനം വായ മലിനീേരണത്തിനം പരിസര 

മലിനീേരണത്തിനം ോരണമാൄന്നതായി 73.8% കപരും, പ്ലാസ്റ്റിേ് മാലിനയങ്ങളും മറ്റും 

ജലാശയങ്ങളിൽ എത്തികച്ചരുന്നതു വഴി ജലമലിനീേരണത്തിനം ജലജീവിേളുന്റട ആവാസവയവസ്ഥ 

തേരുന്നതിനം ോരണമാൄന്നതായി 77.6 ശതമാനം കപരും അഭിപ്രായന്റപ്പട്ടു. 

 

 

 

 

  



ഉപസംഹാരം 

പാരിസ്ഥിതിേ ആഘാതം ൄറയ്ക്കുന്നതിനം. ന്റചലവ്  ൄറയ്ക്കുന്നതിനമായി ൄറഞ്ഞ ഊർജ്ജം 

ഉപകയാഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം. നിങ്ങളുന്റട യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതും 

പണമടയ്ക്കുന്നതുമായ ലവദുതി, ഗയാസ് അന്റല്ലെിൽ മകറ്റന്റതെിലും തരത്തിലുള്ള ഊർജ്ജം 

ഉപകയാഗം പരിമിതന്റപ്പടുത്തുന്നതാണ് ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം.വീടുേളിൽലവദുതി, ഗയാസ്,ന്റവള്ളം

എന്നിവയന്റട ഉപകയാഗത്തിൽ ന്റചലുത്തുന്ന ന്റചറിയ ശ്രദ്ധ കപാലും ഊർജ്ജ സംരക്ഷണത്തിൽ 

വലിയ പെ് വഹികാറുണ്ട്.  സൗകരാർജ്ജം/ കസാളാർ പാനലുേൾക് പരിസ്ഥിതിന്റയ 

സംരക്ഷികാനം ഊർജ്ജ ന്റചലവ് ൄറയ്ക്കാനം േഴിയം.  

 ഊർജ്ജ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനം ഉപകഭാഗം ൄറയ്ക്കുന്നതിനമായി രൂപേൽപ്പന 

ന്റചയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഊർജ്ജ-ോരയക്ഷമമായ വീട്. ഒരു വീടിന്റെ നിർമ്മാണം, വീട്ടുപേരണങ്ങൾ, 

പ്രധാന സവികശഷതേൾ എന്നിവന്റയല്ലാം ോരയക്ഷമതന്റയ സൃാധീനികച്ചകാം, അതികലകായി  

ഊർജ്ജ ോരയക്ഷമതയള്ളഎനർജി സ്റ്റാർ കററ്റിംഗുേൾ EPA- സാക്ഷയന്റപ്പടുത്തിയ വീട്ടുപേരണങ്ങൾ 

തിരന്റഞ്ഞടുക്കുന്നതിൽപുതുതലമുറ വളന്റരയധിേം മുൻപന്തിയിലാണ്. സ്കൂളുേളിലും കോകളജുേളിലും 

ന്റപാതുസമൂഹത്തിലും വീടുേളിന്റല ജലം/ലവദുതി/ പാചേ വാതേം എന്നിവയന്റട  ഉപകഭാഗം 

നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റന പറ്റിയം അവയന്റട സംരക്ഷണന്റത്ത പറ്റിയം ഉള്ള അവകബാധം കട്ടണ്ടത് 

അതയാവശയമാണ് എന്നു ഈ സർകവ ഫലങ്ങൾ വയക്തമാക്കുന്നു. 

ഗാർഹിേ മാലിനയ നിർമ്മാർജ്ജനം ഏന്റതാരു പ്രകദശത്തിന്റെയം മാകനജുന്റമെിന

പ്രധാനന്റപ്പട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ്. പ്രവർത്തനക്ഷമമായ മാലിനയ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതിയില്ലാത്ത 

പ്രകദശങ്ങൾ കരാഗവയാപനത്തിന്റെ അപേടസാധയതേൾ അഭിമുഖീേരിക്കുന്നു. അതിനായി തകേശ 

സൃയംഭരണ സ്ഥാപങ്ങളുന്റടകയാ സർകാരിന്റെകയാ, വിവിധ ഏജൻസിേളുന്റടകയാ 

സഹായകത്താന്റട പരിമിതന്റപ്പടുത്തുേ, പുനരുപകയാഗം ന്റചയ്യുേ, പുനസംക്രമണം ന്റചയ്യുേ എന്നീ 

മുന്നു മാർഗങ്ങളിലൂന്റട  മാലിനയങ്ങൾ നിർമാർജ്ജനം ന്റചയ്യാൻ േഴിയന്റമന്ന് പ്രതയാശികാം. 

 

  

  

  

  

  

  

 


