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முன்னுரை

நமக்கு நன்றாக த�றானறும் எதுவும் உண்மயிதேதே அத�ன்ம ககறாண்ட்ைேறா? எனில், இல்்ே, கநகிழி க�றாருடகளும் 
அது த�றான்த�. மலிவு, நீடித� �ேன மற்றும் தேசறானது என��னறால் இது அ்னதது சமூகஙகளிலும், கைவதைறு ைறாழக்்க 
�ரம் ககறாண்ட அ்னதது மக்களறாலும் �ேன�டுத�ப�டுகி்து. ஆம், இது �ே ைழிகளில் ைறாழ்ை எளி�றாக்குகி்து. 
கநகிழிேறால் கசயேப�ட்ட கரணடி, ்�, உறிஞ்சு குழறாயகள் ஆகிேைற்்் உ�தேறாகித�த� இல்்ே எனறு நம்மில் 
எத�்ன த�ரறால் கசறால்ே இேலும்? ஆனறால் இ�ற்கு எதிரம்்ேறான வி்ளவுகளும் உணடு: நறாம் �ேறாரிதது, ஒருமு்் 
�ேன�டுததிேவு்டன வீசிகேறியும் கநகிழி மற்றும் அக்கழிவுக்ள சீரறான மு்்யில் நிரைகிக்கும் ைழி அறிேறா��றால், 
ஒரு மறாக�ரும் மறாசு சறார்ந� சைறா்ே எதிரககறாணடுள்தளறாம். மிக அதிகமறாக க்டலில் வீசப�டும் குப்�கள் மற்றும் 
நுணகநகிழிகளறால் (Microplastic) நமது க�ருஙக்டல்களும் மனி� சுகறா�றாரமும் முனகனபக�றாழுதும் இல்ேறா� அளவிற்கு 
�றாதிப�்்ட்நதுள்ளன.

இ�ற்கறான தீரவு க்டலில் இல்்ே. நம்மறால் நிேததில் க�றா்டஙகப�ட்ட இ்ந� பிரசச்னக்கு தீரவு நம்மி்டம் �றான உள்ளது. 
நிேததில் �றான உள்ளது. 

ஒருமு்் �ேன�டுததிேவு்டன வீசிகேறிேப�டும் கநகிழி்ே �விரத�ல், கநகிழிேறாேறான க�றாருடகளின மறுசுழற்சி்ே 
தமம்�டுதது�ல், கநகிழிக்கு மறாற்்றான உறுதிேறான க�றாரு்ளப �ேன�டுதது�ல் மற்றும் கநகிழிக் கழிவுகளுக்கறான நி்ேேறான 
தீரவுகறாணு�ல் ஆகிே்ை நம் ்கயிதேதே உள்ளன.

இ்ந� �்ே்மததுை சைறால் �யிற்சி மூேம், இ�ற்கறான தீரவுகள் எனன? அைற்றில் நறாம் எவைறாறு �ஙககடுப�து? என�னைற்்்த 
க�ரி்நதுககறாள்ளேறாம். இது ஒரு க�றா்டக்கம் �றான. பின, கநகிழிக் கழிவுகளுக்கு எதிரறான இ்ந� த�றாரறாட்டததில் மற்்ைரக்ள 
�ஙககடுக்க்ைக்க நறாம் எவைறாறு உ்நது�ேறாக இருக்கபத�றாகித்றாம் என��ற்கறான திட்டஙக்ள ைகுக்கதைணடும். இ�ன 
இறுதி நி்ேேறானது �ே சைறால்கள் நி்்்ந��றாகும். இ்ை கசேல்�டுை�ற்கறான ஒரு புதிே இேக்கத்�த த�றாற்றுவிக்கும். 
அது கநகிழிக் கழிவுக்ள த�்ைேறான இ்டஙகளில் மிகவும் கு்்ததுவிடும். இதுதை உசசக்கட்டமறாகும்.

நமது வீ்டறாக அ்மேபக�ற்் இ்ந� அழகிே புவி்ே அ்்ட்ந�்மக்கு நறாம் �றாக்ேசறாலிகதள. �மது கசேல்களறால் 
புவி்ே ஆதரறாக்கிேமறாக ்ைக்க உ�வும் �ேை்கேறான �றாைரஙகள், விேஙகுகள் ஆகிேைற்று்டன இ்ந� வீட்்ட  
நறாமும் �கிர்நதுககறாள்கித்றாம் என�்� எனறும் ம்்நதுவி்டக்கூ்டறாது. இதில் நறாமும் நமது �ங்க ஆற்றுதைறாம்.  
நமது க�ருஙக்டல்கள், கறாடுகள், ஆறுகள் மற்றும் சறா்ேகள் ஆகிே இ்டஙக்ள கநகிழி மறாசுகளற்று இருக்க கசயதைறாம்.

கற்்றதின் பயன்பொடு  

கநகிழிக்  கழிவுக்ககதிரறாக ஏத�னும் கசயே 
விரும்புகிறீரகளறா? அல்ேது, இது �ற்றி அதிகம் 
தகள்விப�டுை�றால் தமலும்  க�ரி்நதுககறாள்ள ஆரைமறா?
இ்ந� சைறால் �யிற்சி்ே முடிப�து உஙகளுக்கு சி்்ந� 
க�றா்டக்கமறாக அ்மயும். எ�ற்கு இ்ந� சைறால் எனறு 
நீஙகள் விேக்கேறாம். நறாம் ஏன தநரடிேறாக கநகிழி 
கு்்பபில் இ்ஙகக்கூ்டறாது? இது உஙகள் ஆரைம், 
�ற்று�்ே கைளிப�டுததுகி்து. இருபபினும் இ்ந� 
�யிற்சி ஏட்்ட �ேன�டுததுை�றால் இது உஙகள் 
�ணியின கசேல்�றாடுக்ளப  �ேம்டஙகு அதிகரிக்கும்.

இந� பயிற்சிரய 
முடிப்ப�ன் மூலம் நீஙகள்

1. க்டல், நிேம் மற்் நீரநி்ேகளில்    
 கநகிழி மறாசினறால் உயிரகளுக்கு ஏற்�டும்   
 அசசுறுதது�்ே நனகு உணரமுடியும்.

2.  மற்் உேக நறாடுகள் எவைறாறு இ்ந�   
 பிரசச்ன்ே ்கேறாளுகின்ன என�்�  
 அறிே இேலும்.

3.  நறாம் ஒருமு்் உ�தேறாகிதது வீசிகேறியும்   
 கநகிழி உ�தேறாகத்� அறி்நது அ்�க்  
 கு்்க்க உ�வும்.

4.  ஒருமு்் �ேன�டுததிேவு்டன வீசிகேறிேப�டும்   
 கநகிழி்ே உஙகள் நண�ரகள், குடும்�ததினர,  
 �ள்ளி/கல்லூரி்ே தசர்ந�ைரகள், சமூகததினர  
 மறுக்க, கு்்க்க, மறு�டியும் �ேன�டுத�, மறுசுழற்சி  
 கசயே நீஙகள் உ்நது�ேறாக இருக்க இேலும்.

5.  ஒரு மு்் �ேன�டுததிேவு்டன வீசி எறிேப�டும்  
 கநகிழி, க்டலில் குப்�்ே எறி�ல் மற்றும்   
 நுண கநகிழி ஆகிேைற்றிற்கு எதிரறான மறாற்்த்�  
 ஏற்�டுததுை�ற்கு முனமறாதிரிேறாக திகழவீரகள்.
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சவொலின் அறிமுகம்

கநகிழி �ேன�றாடடிற்கறான எதிர அ்ே சைறால்கள் என�து கநகிழி கழிவுகளுக்கு எதிரறாக த�றாரறாடும் உேகளறாவிே  
இ்ளஞரகளின இேக்கமறாகும். இது இ்ளஞரகளின கநகிழி �ேன�றாட்்டக் கு்்க்க, கு்்ப��ற்கறான ைழிக்ளக் கண்டறிே 
மற்றும் முனமறாதிரிேறாக இரு்நது அைரகளின வீடுகள், சமூ�றாேம் மற்றும் நிறுைனஙகளில் மறாற்்ம் ஏற்�டுத� ஊக்குவிக்குமறாறு 
ைடிை்மக்கப�டடுள்ளது. 

இ்ந� சைறாலில் இ்ணைது மூேம், உேகததில் மறாற்்த்� ஏற்�டுத�, ஒனறி்ணதது கசேல்�டும் ஒடடுகமறாத� இ்ளே 
�்ேைரகளின �்ேமு்்யில் நீஙகளும் ஓர அஙகம் ைகிபபீரகள். 

நி்ே 1: உஙகளது கநகிழி �ேன�றாடு �ற்றியும் மற்றும் எளி�றான கசேல்�றாடுகள் மூேம், உஙகளது ஒருமு்் �ேன�டுததி 
வீசிகேறியும் கநகிழி �ேன�றாட்்ட கு்்ப��ற்கறான ைழிக்ள சி்நதிக்கவும் ைடிை்மக்கப�டடுள்ள மு�ல்நி்ே கசேல்�றாடுகள் 
ஆகும். 

நி்ே 2: நீஙகள் ஆழமறாக அறி்நதுககறாள்ைது, தகள்விஞறானம் க�றுைது மற்றும் உஙகள் வீடடில், அருகறா்மயில் அல்ேது 
சமூகததில், ஒருமு்் �ேன�டுததி வீசிகேறியும் கநகிழி நுகரவு மற்றும் தமேறாண்மப �ற்றி ந்டைடிக்்க எடுக்கவும் இ்ந� 
�்ேைர நி்ே கசேல்�றாடுகள் மூேம் ந்்டக�றும். 

நி்ே 3: சறா�்னேறாளர நி்ேயில், உஙகள் முேற்சிக்ள அதிகமறாக்கி, க�ரும் வி்ளவுக்ள ஏற்�டுததும் நி்ேக்கு �ேறாரறாகி 
இருபபீரகள். நுகரதைறார மற்றும் �ேறாரிப�றாளரக்ள ஊக்குவிப�து மூேம் சீரறான நுகரவு மற்றும் உற்�ததி்ே ஏற்�டுததும் 
கசேல்�றாடுகள் இதில் அ்டஙகும். நீஙகள் மற்்ைரகளுக்கு விழிபபுணரவு ஏற்�டுதது�ைரறாகவும், உஙகள் �டிபபி்ன மூேம் மறாற்்ம் 
ஏற்�டுததுை�ற்கறான முேற்சிக்ள க�றா்டர�ைரறாகவும் இருப�த�றாடு குறும்�்டம், ஓவிேக் க்�கள், க்�ப புத�கஙகள் த�றான் 
விழிபபுணரவு ஏற்�டுததும் கல்விக்கறான ைளஙக்ளயும் உருைறாக்குவீரகள்.
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2. கநகிழி நம்்ம  
எப�டி �றாதிக்கி்து? 

நீஙகள் இ்� தகடக அஞ்சினறால், அ்�யும் நறாஙகள் 
கசயதைறாம்: 9 ச�விகி�ம் கநகிழி மடடுதம மறுசுழற்சி 
கசயேப�ட்டறால், எஞ்சியுள்ள்ை எனனைறாகின்ன? 

இஙகு�றான பிரசச்ன உருைறாகி்து. �ற்த�றாது 
நம்மி்டமுள்ள கழிவு தமேறாண்மயில் கநகிழி்ே 
ஒனறும் கசயே இேேவில்்ே. நறாம் த�றாடும்  
கநகிழிகள்   கழிவுநீர    ைறாயக்கறால்க்ள 
அ்்டததுக்ககறாள்ைது்டன, சறா்ேதேறாரஙகளிலும், 
தி்்ந� கைளிகளிலும் குவி்நது கி்ட்நது, மணணிலும் 
பு்�யுறுகின்ன. இ்ை ஆறு, க்டல் மு�ேறான நீரநி்ேக்ள 
கசன்்்டகின்ன அல்ேது குப்�களுக்ககனறு �னிேறாக 
(ககறாள்்கேளவில்) உள்ள குப்�க் கி்டஙகுக்ள 
அ்்டகின்ன. க�ரும்�குதிேறான்ை கநகிழி 
குப்�தக�றாடடி்ே அ்்ட்நது அஙகிரு்நது �ேைழிகளில் 
க்டலுக்குச கசல்கின்ன.

பின்னணி �கவலகள்
கநகிழி மறாசுவின தீ்மகள் 

க�ருஙக்டல் மறாசு, �ருைநி்ே மறாற்்ம், மனி� 
சுகறா�றாரம், கைள்ளம் ஆகிேைற்றிற்கறாக ஒதர 
தநரததில் நீஙகள் ஏத�றா கசயை�றாக கற்�்ன 
கசயதுககறாள்ளுஙகள். இது ஏத�றா சூப�ர 
ஹீதரறாவின �ணி த�றானறு த�றானறுகி்�றா? 
உண்மயில் அவைறாறு கசய�ைர நீஙகள் 

�றான! இ�ற்கு நீஙகள் கசயேதைணடிேக�ல்ேறாம் 
உஙகள் அன்றா்ட ைறாழவில் கநகிழி்ே மறுப�து, 

கு்்ப�து, மறு�ேன�றாடு மற்றும் மறுசுழற்சி கசயைது மடடுமினறி 
இ்� மற்்ைரும் பின�ற்் ைழி கசய�தே ஆகும். ைணக்கம் 
�்ேைதர! கநகிழி தைண்டறாம்! இது வி்ந்�ேறாக இருக்கேறாம். 
ஆனறால் கநகிழி மிகவும் தமறாசமறானது. கநகிழி, க�ருஙக்டல் 
மறாசு, �ருைநி்ே மறாற்்ம், மனி� சுகறா�றாரம் மற்றும் கைள்ளம் 
ஆகிேைற்று்டன மடடும் க�றா்டரபு்்டே�ல்ே, அ்�யும் �றாணடி 
தமறாசமறானது. சுற்றுேறா, நசசுக் கழிவுகள் மற்றும் ஆ்மகளின 
�றாதுகறாப்�யும் நி்னவில் ் ைதது ககறாணடு எதுைறாக இருபபினும், 
தமறாசமறான வி்ளவுகளறாக மறா்றாமல் �டுக்க நம்மறால் முடியும்.

1. கநகிழி �ேன�றாடடின அளவு எனன?
நீஙகள் என்்க்கறாைது எவைளவு கநகிழி �ேன�டுததுகிறீரகள் 
என�்� சி்நதிதது �றாரதது உள்ளீரகளறா? நம்மில் �ேருக்கு �தில் 
"அதிகம்" எனத் இருக்கும். ஷறாம்பு �றாடடில்கள்  மு�ல் உணவு 
க�றாட்டேஙகள், வி்ளேறாடடு க�றாம்்மகள், உ்்டகள் மற்றும் 
விேக்க்ைக்கும் அளவுக்கு நறாம் அன்றா்டம் �ேன�டுததும் 
க�றாருடகளில் முழுைதுமறாகதைறா அல்ேது ஒரு�குதிேறாகதைறா கநகிழி 
அஙகம் ைகிக்கி்து. நறாம் எ�னறால் இ்ந� அளவுக்கு கநகிழி்ே 
�ேன�டுத� தைணடும்? இ்ை அ்னததும் தீஙகறான்ைதே.

அதிகமறான பிரசச்னகள் ஒரு மு்் �ேன�டுததிே பின வீசி 
எறியும் கநகிழி க�றாருள்கள் அல்ேது ஒரு மு்் �ேன�டுததும் 
க�றாருள்களறால் ஏற்�டுகி்து.  இதில் உறிஞ்சு குழறாயகள், 
்�கள், �ணணீர �றாடடில்கள், உணவு க�றாருடகள் ஆகிேைற்்் 
அ்்டதது்ைக்க உ�வும் கநகிழி க�றாருடகள் அ்டஙகும். நம் 
த�்ைக்கு அதிகமறாக, ஒருமு்் �ேன�டுததிேபின வீசிகேறியும் 
கநகிழி்ே �ேன�டுததுகித்றாம்

கீழுள்்ளரவ உஙகர்ள பயமுறுத்தி இைவில  
விழித்திருகக ரவகக அலல, ஆனொல....
உேகம் முழுைதும் 

1 மிலலியன்
�ணணீர �றாடடில்கள்
ஓவகைறாரு நிமி்டமும் ைறாஙகப�டுகின்ன 

ஓவகைறாரு ைரு்டமும் நறாம் 

5 டிரிலலியன்
ஒருமு்் �ேன�டுததி எறியும் கநகிழி ்�க்ளப 
�ேன�டுததுகித்றாம். இது எவைளவு என்றால், இ்ை ஒன்றாக 
கட்டப�ட்டறால், ஓவகைறாரு மணி தநரததிற்கும் ஏழு மு்் பூமி்ே 
சுற்றி கட்ட முடியும்.
நறாம் �ேன�டுததுைதில் 50% க்கும் அதிகமறான்ை ஒருமு்் 
�ேன�டுததிேபின வீசி எறியும் கநகிழி ஆகும். 

ஆ�றாரம்: worldenvironmentday.global/en/about/
beat-plastic-pollution and The State of Plastics

BG

தெகிழி என்பது 
என்ன?
பிளறாஸ்டிக் (கநகிழி) என�து 
கிதரக்க ைறாரத்�ேறான 
"பிளறாஸ்டிக்தகறாஸ்" (Plastikos) 
என�திலிரு்நது ை்ந��றாகும். 
இ�ற்கு நி்னத�து த�றால் 
உருைம் ககறாடுக்கப�டும் என�து 
க�றாருள். கநகிழி என�து அதிக 
அ்டரததிேறான மூேக்கூறுக்ளக் 
ககறாண்ட கரிம �றாலிமரகளும், 
க�ரும்�றாலும் தைறுசிே 
க�றாருடக்ளயும் ககறாண்ட�றாகும். 
க�றாதுைறாக இ்ை க�டதரறாலிே 
க�றாருடகளிலிரு்நது கசேற்்கேறாக 
உருைறாக்கப�டு�்ைேறாகும். 
மு�ல் கசேற்்க கநகிழி, 
த�க்்ேட 1907 ஆம் ஆணடு 
க�ல்ஜிேத்� தசர்ந� 
தைதியிேேறாளர லிதேறா த�க்ேணட 
(Leo Bakeland) என�ைரறால் 
கணடுபிடிக்கப�ட்டது.

இைண்டு விரும்பப்படொ� ஒன்பதுகள் 

இதுை்ர மனி�ன 90,00,00,00,00,000 கிதேறா 
(9 பில்லிேன ்டனகள்) பிளறாஷ்டிக்்க உற்�ததி கசயதுள்ளறான. 

அது எவைளவு எனறு தகட்டறால், கிட்டத�ட்ட 8,00,00,000 
நீேததிமிஙகிேஙகளின எ்்டக்கு சமமறாகும்.

மற்க்றாரு தமறாசமறான ஒன�து? இ்ந� 9 பிலலியனில 
தவறும் 9 ச�விகி�ம் மடடுதம மறுசுழற்சி 
கசயேப�டடுள்ளது (மறு உ�தேறாகததிற்கு 
உட�டுத�ப�டடுள்ளது).

ஆ�றாரம்: https://www.newsweek.com/plastic-pro-
duction-pollution-9-billion-tons-recycling-63922

ஆ�றாரம்: www.earthday.org/2018/04/06/where-does-
your-wastego

கற்்றலின் 
விர்ளவு 1



      

5

குப்� கி்டஙகுகளும் சி்்ந� இ்டமல்ே. 
குப்� கி்டஙகுகளிலிரு்நது தேசறான கநகிழிகள் 
கறாற்றில் �்்நது ஓ்்டகள் மற்றும் ஆறுகள் 
மூேம் க்ட்ேச கசன்்்டகின்ன. கநகிழி, 
ம்ழ மற்றும் கறாற்று மூேம் நீதரறா்்டகள் 
மற்றும் ஆற்றின மூேம் க்ட்ே அ்்டகி்து.
 
கநகிழி மடகும் �ன்ம அற்்து. ஆரஞ்சு 
த�றால், வீசிகேறியும் கரறாடடிததுணடின ஓரஙகள் 
ஆகிேைற்்் எவைறாறு �றாக்டீரிேறா சி்�க்கி்த�றா 
அவைறாறு �ற்த�றாதுள்ள கநகிழிக்ள சி்�தது 
தீஙகற்் க�றாருளறாக மறாற்் இேேறாது. தைறு 
மறாதிரி கசறால்ே தைணடுமறாயின, கநகிழி 
க�றாருடகள் மடக நூற்்றாணடுகள் ஆைது 
மடடுமல்ேறாமல் இசகசேலின த�றாது �ேவி� 
தைதிபக�றாருடக்ள மணணிலும், நீரிலும் 

கைளியிடடு தீங்க வி்ளவிக்கும். ஒதர நம்பிக்்க 
எனனகைன்றால், இ�ற்கு வி்்ட கறாண அறிவிேேறாளரகள் 
உ்ழதது ைருைது �றான. 

க்ட்ந� 20 ஆணடுகளில், 
க�றாழில் மு்னதைறார, 
நிறுைனஙகள் மற்றும் 
ஆயைறாளரகள் கநகிழிக்கு 
மறாற்்றான மடகும் தி்ன 
ககறாண்ட க�றாருடக்ள 
உருைறாக்கியுள்ளனர. 
உணணக்கூடிே சிக்ஸ் த�க் 
ரிஙஸ் (edible six-pack rings) 
மு�ல் மளி்க ைறாஙகும் ்� 
ை்ர க்டல் மடடியின (shell-
fish) ஓடுகள் மூேம் உருைறாகி 
நம்மி்்டதே �ேன�றாடடில் 
உள்ளன.

ஆ�றாரம்: Cleanseas Back to 
School Plastic Challenge – https://
bit.ly/2RBJ2qocling-63922

வொரைப்பைத்்�ொலின் வியககத்�கு பயன்கள் 
சிததிரப�்ட க�றா�றாததிரஙகள் ைறா்ழப�ழதத�றாலில் ைழுக்கி 
விழுைதுத�றால் தைடிக்்கேறாக க�ரும்�றாலும் கறாட்டப�டும். ஆனறால் 
இதத�றால்கள் மிகவும் முக்கிேமறான விஷேததிற்கும் �ேன�டுகின்ன. 
மின கம்பிகளில் கநகிழிக்கு �திேறாக  மினக்டத�றாப க�றாருளறாக 
�ேன�டுத�ப�டுகின்ன. இப�டியும் �ேன�டுகமனறு ேறார 
நி்னத�றாரகள்? துருக்கி்ேசதசர்ந� 16 ைேது சிறுமி எலிிஃ 
பில்கின  (Elif Bilgin) அதிரஷ்்டைசமறாக நமக்கறாக சி்நதிததுள்ளறார. 
இ்ந� விருது ைறாஙகிே கணடுபிடிப�றானது அைரது 10 த�றால்விேறான 
முேற்சிக்குபபின கி்்டத��றாகும்.

தமலும் அறிே:  
https://bit.ly/la4nr3h

கநகிழி தீஙகில்ேறாமல் மக்குைதிற்கு �திேறாக கமதுைறாக சிறு துகள்களறாக 
உ்்ட்நது நுணகநகிழிேறாக (5 மிமி விட்டததிற்கும் கு்்ைறான அளவில் 
உள்ளது) மறாறுகி்து. இ்� கண்டறி்நது அபபு்ப�டுததுைது மிகவும் 
கடினமறாகும்.   

மீனகளும் மற்் க்டல் உயிரினஙகளும் இைற்்் உணணுை�றாக 
கண்டறிேப�டடுள்ள�றால் நுணகநகிழி மிகவும் தீஙகு�ரக்கூடிே�றாகும். 
இது, அவவுயிரினஙகளின அல்ேது நமது ஆதரறாக்கிேததிற்கறான நல்ே 
கசயதிேல்ே. ஏகனனில், ்மக்தரறா கநகிழி்ே உணணும் மீனகள் 
அடிக்கடி நமது "உணைறாக அ்மை�றால்", நறாம் தினமும் �ேன�டுததும் 
உபபில் கூ்ட கநகிழிகிகளின நறாதனறா (Nano) துகள்கள் உள்ளன.

 

பாட்டிலில் 
அடைக்கபபட்ை 

90 சதவிகித  
நீரிலும் குழாய் 
மூலம் வரும் 
83 சதவிகித 
தண்ணீரிலும் 

நெகிழி 
து்கள்கள 

இருபபதா்க 
ஆய்வு்கள 

கூறுகின்றன.  

ஆதாரம்: 
 The State 
of Plastics, 

UNEP

நீஙகள் உப்யொகிககும் 
தெகிழிகர்ள அறிக!

குளிர்பபான பபாட்டில்ள், தண்ணீர் பபாட்டில்ள், 
சலையல எண்நணெய்.

பபால ஜபாடி்ள், சசபாப்பு தூள், துப்புரவு நசய்ய 
பயனபடுத்தும் நபபாருட்்ள், ஷபாம்பு பபாட்டில்ள், 

துலவக்கும் ைறறும் குளியல சசபாப்பு்ள்

இனிப்பு்ள், பழங்ள் அலைக்கும் நபட்டி்ள், 
உணெவுப்நபபாருட்்லை ்ட்டும் நெகிழி

ெசுக்்ப்பட்ை பபாட்டில்ள், நபபாருள் 
வபாங் உதவும் லப்ள், நபரும்பபாைபான 

உணெவுப்நபபாருட்்லை நபபாட்ைைம்  
்ட்ை பயனபடுபலவ.

ெபாற்பாலி முதைபான சபாைபான்ள், நபட்டி்ள், 
நபபாம்லை்ள், சவ்த்தலை்ள், ்பாரின 

நவளிப்புறம் இருக்கும் நெகிழி நபபாருட்்ள்.

நபபாம்லை்ள், குளிர்சபாதனப்  
நபட்டியிலுள்ை தட்டு்ள், ஒப்பலனப் லப்ள், 
உலை்ளிலுள்ை ஒப்பலனப் நபபாருட்்ள்,  

குளிர்பபானக் குவலை்ள்

அக்ரிலிக், பபாலி்பார்சபபாசனட், லபைபாக்ட்டிக் 
்றலற்ள், லெைபான லபசபர்க்ைபாஸ் முதைபான 

ைறற நெகிழி்ள்  
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ஒருமுர்ற மட்டும்  
பயன்படுத்தும் தபொருட்க்ளொல 
்ச�ம் அதிக்ம
  நறாம் �ேன�டுததுைதில் மூனறில் ஒரு �ஙகு கநகிழிகளறாேறான 

�றாக்ககட (Packaging) க�றாருடகள் நமது நகர வீதிகளிதேதே குவி்நது 
கி்ட்நது நமது இேற்்க சுற்றுசசூழ்ேப �றாதிக்கின்ன.

 ஒவகைறாரு ைரு்டமும் 13 மிலலியன் டன் தெகிழி க்ட்ே 
அ்்ட்நது அஙகுள்ள விேஙகுகளின அழிவிற்கு ைழிைகுக்கி்து. இது 
ஒவதவொரு நிமிடத்திற்கும் ஒரு ேறாரி முழுைதுமறான குப்�க்ள 
க்டலில் ககறாடடுை�ற்கு சமமறாகும்.

இது மிகவும் தமறாசமறான அளைறாகும். கநகிழி மறாசு்ை நீக்க நறாம் 
ஒவகைறாருைரும் நம்மறாேறான்�ச கசயதி்டதைணடும். அ்� 
இபக�றாழுத� க�றா்டஙகிவிடுதைறாம்.

உலக துப்புைவு ெொள் ஒரு முககிய அஙகம்!
உேகத்� தூய்மேறாக ்ைததுக்ககறாள்ை�ற்ககனத் அரப�ணிக்கப�ட்ட ஒரு 
நறாள் உள்ளக�ன�து உஙகளுக்கு க�ரியுமறா? இ்ந� உேகளறாவிே கசேேறானது 
நம்்மச சுற்றியுள்ள குப்�க்ளக் கு்்க்க ஏ�றாைது கசயே அ்னைரும் 
ஒனறி்ணை�றாகும். உஙகள் அ்்்ே சுத�ம் 
கசயைது தைணடுமறானறால் உற்சறாகம் அளிக்கறாமல் 
இருக்கேறாம். ஆனறால், உேகின 150 க்கும் 
தமற்�ட்ட நறாடுகளிலிரு்நது �ே மில்லிேன 
மக்களு்டன இ்ண்நது இவவுே்க 
தூய்ம கசயயும் �ணி மிகவும் திருபதி 
�ருை�றாகும். இ்ந� மகிழசசியூடடும் 
�ணியில் அ்னைரும் கசப்டம்�ர 21 
ஆம் த�தி கே்நதுககறாள்ளதைணடும்.
www.worldcleanupday.org 
https://oceanconservancy.org/trash-
free-seas/international-coastal-cleanup/

2050 ஆம் ஆணடில்,  
க்டலில் மீன இருக்கும் 
அள்ைவி்ட கநகிழியின 
அளவு அதிகமறாக இருக்கும்.

உலகும் எப்தபொழுதும் புரகப்படம்  
எடுத்துகதகொள்்ள 
�யொர் நிரலயில இருககட்டு்ம!
அதிக கநகிழி �ேன�றாடடின மூேம் அழகுசறா�ன து்்  
சமீ� கறாேததில் அ்னைரின கைனத்�யும் ஈரத�து. 
முக அழகுசறா�னஙகளில் அ்டஙகியிருக்கும் நுணகநகிழி  
மு�ல் அதிகப�டிேறான கநகிழிேறால் 
மடிக்கப�டடுள்ள, கசேல்மு்்யில் 
அழிக்க இேேறா� முகததுக்குரிே 
அழகுபக�றாருடகள் மற்றும் ஈர 
து்்டப�றானகள்  மு�ேறான அழகு 
சறா�னஙகள் புவிக்கு மிகவும் 
தீஙகு�ருை�றாக அ்மகின்ன. 
நறாம் அ்னைருதம �ேன�டுததும் 
க�றாருடக்ளக் கைனமறாகத த�ரவு 
கசயே தைணடும் - இ�ற்கறான 
ைழிகறாடடிக்ள  பினனி்ணபபு 3 
இல் �றாரக்கவும். நறாம் புவியின அழ்கக் ககடுதது நம்்ம அழகறாக 
்ைததுக்ககறாள்ள நி்னப�து �ை்றாகும். 
தமலும் அறிே: https://www.teenvogue.com/story/the-beau-
ty-industry-has-a-palstics-problem?verso=true
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இந�ப்தபொருட்கள் மட்க எவவ்ளவு கொலமொகும்?

நறாம் அதிகமறாக �ேன�டுததும் சிே க�றாருடகள் மடக எடுததுக்ககறாள்ளும் கறாேத்� அறி்நதுககறாள்தைறாம் 

மிக வி்ரவில் 
மடகக்கூடிே்ை

டிப டீ ்�
1 மறா�ம்  

ைறா்ழப  
�ழதத�றால் 
6 ைறாரம்    

ஆபபிள்  
்மேப�குதி 
2 மறா�ம்

கம்பிளி  
கறாலு்் 
1 ைரு்டம்

கநகிழி ்� 
20 ைரு்டம்

மறா� இ�ழகள்
50 ைரு்டம்

கநகிழி �றாடடில்கள்
450 ைரு்டம்

்கத�சி  
1000 ைரு்டம்

கமதுைறாக  
மடகக்கூடிே்ை

2 மொ�ம்0 மொ�ம்

200 வருடம் 400 வருடம் 600 வருடம் 800 வருடம் 1000 வருடம்

4 மொ�ம் 6 மொ�ம் 8 மொ�ம் 10 மொ�ம் 12 மொ�ம்
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இர்ளஞர்களுககொன 
சவொல தசயலபொடுகள்
பட்டய (Badge) தசயலபொடுகள் 
 நி்்ே த�சிேறாகிவிட்டது. இது கசேல்�்டதைணடிே 
தநரமறாகும். கநகிழி அ்ே திருப� �ேணததின மு�ல்கட்ட 
சைறால்கள் ஆரம்பிக்கின்ன.

அ. த�ொடகக நிரல 

 இ்ந� கசேல்�றாடுகள் உஙகள் அன்றா்ட ைறாழவில் 
எவைறாறு ஒருமு்் �ேன�டுததிேபின எறியும் கநகிழி 
�ேன�டுததுை்� கு்்ப�து, மற்்ைரக்ளயும் அதில் 
ஈடு�டுத� த�்ைேறானைற்்்ச சி்நதிக்க்ைக்கும். 

அ.1. சினிமொ, சினிமொ! கொட்சி ்ெைம் 

 கநகிழி மறாசு �ற்றிே �கைல் அ்டஙகிே இ்ந� �்டத்� 
�றாரக்கவும். 
https://www.youtube.com/watch?v=ju_2NuK5O-E

அ.2.  மதிப்பீடு தசயய ஒரு்பொதும் 
�ொம�மிலரல:  

 நறாம் ஏற்�டுததும் கநகிழி கழிவுகளில் �றாதிக்கு தமல்
ஒருமு்் �ேன�டுததிே பின சுமறாரறாக 20 நிமி்ட தநரததில் 
வீசிகேறிேப�டு�்ைேறாகும். உஙகள் ைறாழக்்க மு்்யில் 
எ்நக�்ந� கநகிழி க�றாருடகள் இ்டம்க�ற்றுள்ளன மற்றும் உஙகளின 
எனன மறாற்்ஙகளறால் புவி மற்றும் அ�ன ஆதரறாக்கிேததின மீ�றான 
�றாக்கத்� கு்்க்க இேலும் என�து �ற்றி மதிபபீடு கசயேவும். நறாம் 
ஓவகைறாருைரும் கநகிழி மறாசு ஏற்�டுததுகினத்றாம். நீஙகள் எவைளவு 
ஏற்�டுததுகிறீரகள் எனறு அறிே கீழக்கண்டைற்்் கறாணவும்.   
1.  The Happy Turtle Plastic Footprint Calculator:  
https://www.thehappyturtle.in/plastic-footprint-calcula-
tor-individual/ 

2. Plastic Footprint Calculator by Omni Calculator: 
https://www.omnicalculator.com/ecology/plastic-footprint 

3. My Little Plastic Footprint by Plastic Soup Founda-
tion: https://www.mylittleplasticfootprint.org/ 

அ.3. தெகிழிரய பந�ொடி விைட்டு்வொம் 

 சீரறான நுகரவு மு்்்ே த�ரவு கசயைது மூேம், 
கநகிழி நுகரதைறாரறாக புவியின மீ�றான �றாக்கத்� கு்்ப�து 
மடடுமினறி க�றாறுப�றான உற்�ததி மற்றும் நுகரவு மூேம் ைளஙகள் 
�றாதுகறாக்கப�டுைதும் உறுதிகசயேப�டுகி்து. சிே அரு்மேறான 
சீரறான �ழக்கைழக்கஙகளுக்கு பூஜ்ஜிே கழிவு ்கதேட்்டப            
(Zero Waste Manual) �றாரக்கவும். 
https://tide-turners.org/ assets/Files/ZeroWasteManual.pdf

A

ஆைம்ப நிரல தசயலபொடுகள் உஙகளுககு 
மகிழ்ச்சி �ருவ�ொக அரமந��ொ? உஙகள் 
ப�ககத்ர� தபற்றுகதகொண்டு �ரலவர் 
நிரலககுச்தசலலத் �யொைொகுஙகள்!

ஓவகைறாரு ஆணடும் குறிபபிட்ட கறாேஙகளில் 
இ்டம் க�ேரும் (நறாடு விடடு நறாடு) �்்ைகள் 
நறாள் ககறாண்டறா்டப�டுகி்து. இப�்்ைக்ள 
�றாதிக்கும் பிரசச்னக்ள �ற்றிே விழிபபுணர்ை 
ஏற்�டுதது�லும், அப�்்ைகளின �றாதுகறாபபிற்கு 
உேகளறாவிே நிறுைனஙகளின கைனத்�யும், 
மக்களின கைனத்�யும் ஈரத�ல்  இ�ன 
மயேக்கருத�றாகும்.  �்்ைகள் �றாதுகறாபபு: கநகிழி 
மறாசுக்கு தீரைறாக இருஙகள் என�து 2019 ஆம் ஆணடு 
இ்டம்க�ேரும் �்்ைகள் நறாளின ்மேக்கருத�றாகும். 
இது கநகிழி மறாசு மூேம் இ்டம்க�ேரும் �்்ைகள் 
மற்றும் அைற்றின ைறாழி்டஙகளுக்கு ஏற்�டும் 
தீ்மக்ள �னிக்கைனததிற்கு ககறாணடுைருை�ற்கறான 
முேற்சிேறாகும்.
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பின்னணி �கவல 

கற்்றலின் 
விர்ளவு 1

சைறாலின அடுத� �குதிக்கு கசல்லும் முன 
கநகிழி மறாசு �ற்றி தமலும் அறி்நதுககறாள்தைறாம்.

கிட்டத�ட்ட 11.1 பில்லிேன கநகிழி க�றாருடகள் �ைளப�றா்்களில் 
சிக்கி அைற்றிற்கு ஆக்சிஜன மற்றும் ஒளி கி்்டப�தில் சிரமம் 
ஏற்�டுததுைது்டன தீ்ம�ரும் தைதிபக�றாருடக்ள கைளியிடடும் 
ைருகின்ன.

2.  ெமது மண்ரணை மொசுபடுத்துகி்றது  

 கநகிழி கழிவுகள் நிேத்�யும் �றாதிக்கின்ன. கநகிழி 
கி்டஙகுகளிலிரு்நது கைளியி்டப�டும் நசசு தைதிபக�றாருடகள் 
நிேத்�யும், நீ்ரயும் �றாதிக்கின்து. மணனணயும் மற்றும் 
�றாைரஙக்ளயும் �றாதிப�து்டன மணணில் ைசிதது முக்கிே 
சுற்றுசசூழல் �ஙகறாற்்க்கூடிே 
மணபுழு மு�ேறான 
அ்னதது உயிரினஙகளின 
ஆதரறாக்கிேத்�யும்  
�றாதிக்கின்து.கநகிழி 
மணணில் ஊடுருவி �யிரகள் 
மூேம் நம்்மயும் அ்்டகி்து.
மறாடுகள் கநகிழி ்�க்ள 
உணணுைதும் அறிேப�ட்டத�. 
இ்நதிேறாவில், ஓவகைறாரு 
மறாடடின ையிற்றிலும் 20 
பிளறாடடிக் ்�கள் இருப�து அறிேப�டடுள்ளது. 

புதிய 
்�ொற்்றத்துககொன 
உநது�ல  
ஸ்�றானிஷ் கறால்�்நது அணிேறான 
ரிேல் மறாடரிட டின (Real 
Madrid’s) புதிே வி்ளேறாடடு 
க�றாருடகள் அ்டஙகிே க�றாகுதி 
முழுைதுமறாக க்டலிலிரு்நது 
எடுக்கப�ட்ட கநகிழிகினறால் ஆனது.

உேகின அதிக கநகிழி நுகரதைறாரக்ள ககறாணடிரறா� நறாடு 
இ்நதிேறா. இ்நதிேறாவில் �னிந�ர நுகரவு 11 கிதேறா கிரறாம் (https://
bit.ly/2TTDdXK). அகமரிக்கறா, 110 கிதேறா கிரறாம் �னிந�ர 
நுகரவுககறாணடுள்ளது. ஆனறால் கழிவு தமேறாண்மயில் இ்நதிேறா 
மிகவும் பின�ஙகியுள்ளது (https://bit.
ly/2LgRVl3).

நம் நறாடடிலுள்ள க�ரும்�றாேறான 
சுததிகரிக்கும் நி்ேேஙகள் 
மு்்சறாரறா மற்றும் கடடுப�றாடுகளின 
கீழ ைரறா�்ைேறாகவும் 
அரசின தமற்�றார்ையில் 
ந்்டக�்றா�்ையுமறாகும். இ்நதிேறா 
ஓவகைறாரு நறாளும் உற்�ததி கசயயும் 
1.5 தகறாடி கிதேறாவில் (https://
bit.ly/2PE9Mr6) 90 ேடசம் கிதேறா 
மடடுதம தசகரிக்கப�டடு மறுசுழற்சிக்கு 
உட�டுத�ப�டுகி்து. எஞ்சிே்ை 
நமது நீரைழித�்டஙக்ள அ்்டததுக்ககறாள்ை�றாகவும், நிேத்�யும் 
நீ்ரயும் மறாசு�டுததுை�றாகவும் மற்றும் மறாடுக்ளக் ககறால்ை�றாகவுதம 
அ்மகின்ன.

ஆ�றாரம்: https://www.huffpost.com/entry/single-use-plas-
tic-ban-India_n_5b3a09b6e4b0f3c221a28a07

எது அதிக எரட தகொண்டத�ன த�ரிநதுதகொள்்ள 
புவி விரும்புகி்றது 
ஓவகைறாரு ஆணடும் நறாம் உற்�ததி கசயயும் 300 
மிலலியன் டன் தெகிழி �றான அது. இது 
கிட்டத�ட்ட புவியிலுள்ள அ்னதது மக்களின 
எ்்டக்குச சமமறாகும்!

ஆ�றாரம்: www.unenvironment.org/inter-
active/beat-plastic-pollution

தெகிழி மொசுபொடு ஏன் முககியமொனது?

 �ே ்டன கநகிழி இஙகு உள்ளது. இது ஏன இவைளவு க�ரிே 
அளவில் த�சப�டுகி்து? புவியிலுள்ள அ்னதது உயிரினஙக்ளயும் 
�றாதிக்கின்து. ஆனறால், அ�ற்கறாக எஙகள் ைறாரத்�்ே மடடும் 
எடுததுக்ககறாள்ளறாதீரகள்.

தெகிழி உலரக பொதிககும் ஆறு வழிகள்

1. ெமது ெண்பர்க்ளொன கடல வொழ்   
உயிரினஙகர்ள  பொதிககி்றது 

 ஒரு தமறாசமறான உண்ை உண்டறாேறா? நறானும் �றான, 
எனறு அ்னதது க்டல்ைறாழ உயிரினமும் கசறால்லுமளவுக்கு கநகிழி 
விழுஙகிதேறா அல்ேது கநகிழி க�றாருடகளில் சிக்கிதேறா உயி்ர 
இழக்கின்ன.

கடலில குப்ரபயிடு�ல: இது ெம்  
தபருஙகடலகளுககு தபரும் சவொலொக 
உள்்ளது.

ஒரு கணைகதகடுப்பின்படி, 2050 ஆம் ஆண்டில,

 99% 
கடல ப்றரவகள் தெகிழி விழுஙகி இருககும்

கடலிலுள்்ள குப்ரபகள் மூலம் 

 600 
வரகயொன கடல உயிரினஙகள் பொதிப்பிற்குள்்ளொகின்்றன.

கடலில குப்ரபயிடுவது மூலம் தெகிழிரய 
விழுஙகி்யொ அதில மொட்டி்யொ பொதிககும்  

15% 
விலஙகினஙகள் அழிவின் விளிம்பிலுள்்ளரவயொகும். 
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தெகிழி பயன்பொட்டிற்கொன எதிர் அரல சவொலகள் | �யிற்சித க�றாகுபபு

3. பருவநிரலமொற்்றத்ர� ஊககுவிககி்றது 

 ஆம், �ருைநி்ே மறாற்்ததின பினனணியிலும் 
கநகிழி உள்ளது. கநகிழி க�டதரறாலிே க�றாருடகளிலிரு்நது 
உருைறாக்கப�டுகி்து மற்றும் உேக எணகணய 
உற்�ததியில் 8% கநகிழி க�றாருடகள் உருைறாக்கததிற்கு 
�ேன�டுத�ப�டுகி்து. இ்ந� மதிபபீடு 2050 ஆம் ஆணடு  
20 ச�விகி�மறாக உேரும். எணகணய எடுப�தும் கநகிழி 
உற்�ததி கசேல்�றாடுகளும் �சு்ம இல்ே ைறாயுக்க்ள 
உற்�ததிகசயது சுற்றுசசூழலில் �ருைநி்ேமறாற்்த்� 
ஏற்�டுததுகின்ன. க�றாறுஙகள், இனனும் இருக்கி்து.   
கநகிழி, க்டல் நீரில் இரு்நது, சூரிே ஒளி �டும்த�றாது  
�சு்ம இல்ே ைறாயுக்க்ள கைளியிடுகின்ன

4. அரடபடும் வடிகொல, தபரும் �ரலவலி 

 நறாம் அறிேதைணடிே்ை இனனும் உள்ளன. கநகிழி 
குப்�கள் மறாநகரஙகளில் கைள்ளத்� ஏற்�டுததுகின்ன 
என�து உஙகளுக்கு க�ரியுமறா? கநகிழி ்�கள் ைடிகறால் 
மற்றும் நீரைழித�்டஙக்ள அ்்டததுக்ககறாள்ைது�றான இ்நதிேறா 
மற்றும் �ஙகளறாத�ஷ் மு�ேறான நறாடுகளிலுள்ள க�ரும்�றாேறான 
நகரப�குதிகளில் கைள்ளம் ஏற்�்ட கறாரணமறாகி்து. 

5. தெகிழியினொல ஏற்படும் ்ெொயகள் 

கழிவுநீரக் கறால்ைறாயக்ள கநகிழி அ்்டப��றால் ஏற்�டும் 
நீரதத�க்கமறானது ககறாசு மற்றும் தீஙகு�ரும் பூசசிகள் அதிகம் க�ருக 
ைழிைகுக்கின்து. இது மதேரிேறா மற்றும் பூசசிகளறால் �ரவும் மற்் 
தநறாயகள் அதிகரிக்க ைறாயப�ளிக்கின்து.  

(ஆ�றாரம்: Single-Use-Plastics – A Roadmap for  
Sustainability).

6. ெமது தசலரவ மிகவும் தபரி�ொககுகி்றது 

கநகிழியினறால் ஏற்�டடுள்ள மறாசு�றாடுக்ளக் க்ளை�ற்கு க�ரும் 
�ணம் கசேவி்டதைணடியுள்ளது. கசறால்ேபத�றானறால், கழிவுக்ள 
சுத�ப�டுத� ஓவகைறாரு 
ஆணடும் பில்லிேனக்ள 
கசேவிடடு ைருகித்றாம். 
ஒருமு்் �ேன�டுததி 
எறியும் கநகிழிகள் 
தைறுைழியிலும் நமக்கு 
க�றாருளறா�றார இழப்� 
ஏற்�டுததுகின்ன. 
உ�றாரணததிற்கு, 
சுற்றுேறா்ைப �றாதிக்கி்து. 
கநகிழி கழிவு குவி்நது 
கி்டக்கும் இ்டஙக்ள 
ேறார�றான சுற்றிப�றாரக்கச 
கசல்ைறாரகள்? 

கநகிழி அறிக்்கயின�டி, 
உேகின க்டல் சூழலில் 
கநகிழிேறால் ஏற்�டும் க�றாருளறா�றார இழபபு ஆணடிற்கு 8 
மில்லிேன ்டறாேருக்கு தமற்�ட்டக�னறு ஆயவுகள் கூறுகின்ன.

ஆ�றாரம்:   http://worldenvironmentday.global/en/news/
infographic-if-you-can%E2%80%99t-reuse-it-refuse-it

இலரல, நீஙகள் பகல கனவு கொணைவிலரல......
சறா்ே த�றாடுைதில் உ�தேறாகப�டுத�ப�டும் கநகிழியில் கநகிழி 

்�கள், கபபுகள், உரு்ள ைறுைல், கரறாடடிகள், சறாக்தேடடுகள் 

த�றான்ைற்்் அ்்டதது்ைக்க உ�வும் கநகிழி த�றானறு �ல்தைறு 

க�றாருடகள் அ்டஙகியுள்ளன.

ஆ�றாரம்:  https://www.thebetterindia.com/43685/plastic-

waste-in-road-construction-plastic-man-india-prof-vasudevan/
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ஆ. �ரலவர் நிரல 

இ்ந� நி்ே கடினமறான�றாகும், ஆனறால் 
வி்ளவுகள் க�ரி�றாக அ்மயும் இ்ந� 
சைறாலுக்கறாக நீஙகள் மற்்ைரகளு்டன 
குழுைறாக இ்ண்நது, உஙகள் �ள்ளி,  
உஙகள் சமு�றாேம் ஆகிே இ்டஙகளில்  
இது �ற்றி அதிகம் த�சுை�றாகவும் அ்மயும். 

நீஙகள் 20 அலலது அ�ற்கு ்மல 
மதிப்தபண்கள் தபற்்றொல சொ�ரனயொ்ளர் 
நிரல சவொரல அடுத்து எதிர்தகொள்்ளலொம்! 
தசயலபொடுகர்ள புரகப்படம் மற்றும் குறும்படம் 
எடுகக ம்றநதுவிடொதீர்கள்!

ஆ.1. உஙகள் குப்ரபத்த�ொட்டியில உள்்ள 
புர�யரல ஆைொயுஙகள் 
உஙகள் வீடடில் இருக்கும் ஒருமு்் �ேன�டுததி வீசிகேறியும் 
கநகிழிக்ள �ணிக்்க கசயேவும். ஒருமு்் �ேன�டுததி 
வீசிகேறியும் கநகிழி உ�தேறாக மு்், எ்நக�்ந� ை்கேறான 
கநகிழி க�றாருடகள் உஙகள் வீட்்ட அ்்டகின்ன, 
அைற்்் மறுசுழற்சி கசயே இேலுமறா மற்றும் இ்ை உஙகள் 
வீடடினுள் ைருை்� எவைறாறு �விரக்கேறாம் என�து�ற்றி 
ஒரு �குப�றாயவு கசயேவும். அ்ே மறாற்றியு்டனறான உஙகளது 
�ேணம் முடிை�ற்கு முனத� உஙகள் வீடடின கநகிழி நுகர்ை 
கு்்ததுவிடுை�ற்கறான சைறா்ே ஏற்றுக்ககறாள்ளுஙகள். 

ஆ.1. தெகிழி கழிவு ்மலொண்ரம ்பொைொளியொக 
மொறு்வொம்
கநகிழி கழிவுக்ள தசகரிதது அைற்றின மறுசுழற்சி 
�ன்மக்தகற்� ை்கப�டுததி பிரிதக�டுக்கவும். உஙகள் 
�குதியிலுள்ள ஒரு மறுசுழற்சிேறாள்ர* கண்டறி்நது, உஙகள் 
கழிவுக்ள மறுசுழற்சிக்கு அனுப�வும். எ்்ட்ே அளவி்ட 
ம்்நது வி்டறாதீரகள்.

கற்்றலின் 
விர்ளவு   
3 & 4

B

தசயலபொடு 1: தெகிழி கணைகதகடுப்பு   

்ெொககஙகள்:

    எனகனனன கநகிழிக்ள  
நீஙகள் உ�தேறாகிக்கிறீரகள் என்றிேவும் 

   உஙகள் �றார்ைக்கு ைரும் மற்் ஒருமு்் உ�தேறாகிதது 
எறியும்  கநகிழிக்ள கண்டறிேவும் 

முடிகக ்�ரவயொன ்ெைம்:  
7 ெொட்கள் 

வழிமுர்றகள்:
1. கநகிழி �ேணததில் ஈடு�்டவும் - நீஙகள் அன்றா்டம் 
உ�தேறாகிதது வீசும் ஒருமு்் உ�தேறாகிதது எறியும் 
கநகிழிக்ள குறிததுக்ககறாள்ளவும். இ்ந� குறிப்� ்ைதது 
கநகிழி க�றாருடகளின எணணிக்்க மற்றும் ை்ககளுக்கறான 
அட்டை்ண்ே �ேறாரிக்கேறாம்.

2. உஙகள் குப்� க�றாடடி்ே ஆய்நது அதிலுள்ள ை்கக்ள 
குறிததுக்ககறாள்ளவும். குப்�தக�றாடடிக்கு அருகிதேதே ஒரு 
அட்டை்ண்ே ்ைப�து �ேனுள்ள�றாக அ்மயும்.

3. நறாடகள் நகரநகர, நீஙகள் உ�தேறாகிக்கும் ஒருமு்் �ேன�டுததி 
எறியும் கநகிழி �ேன�றாட்்ட கணகறாணிக்கவும் (கறாகி�ததிதேறா 
அல்ேது ்கத�சியிதேறா). உ�தேறாகிக்கும் ஓவகைறாரு க�றாருளின 
எணணிக்்க்ேயும் கூ்ட கணக்கி்டேறாம். நீஙகள் ம்்முகமறாக 
�ேன�டுததும் ஒருமு்் �ேன�டுததி எறியும் கநகிழி க�றாரு்ளயும் 
விடடுவி்டறாமல் தசரததுக்ககறாள்ளவும். உ�றாரணததிற்கு, உஙகள் 
மளி்க க�றாரு்ள அ�ற்கறான ககறாள்கேனில் மறாற்றிவிட்டபின 
வீசிகேறிேப�டும் கநகிழி �றாக்ககட.

4. ஆ்டம்�ரமறான சிே மிகவும் சிரமமறாக அ்மேேறாம். ஒரு�டி தமதே 
கசனறு கைவதைறு ை்கேறான கநகிழி மற்றும் அைற்றின �ேன�றாடு 
கணகறாணிக்கப�்டேறாம். உ�றாரணததிற்கு, �றாடடிலின மூடி மற்றும் 
�றாடடில் இரணடிலிரு்நதும் கைவதைறு ை்கேறான �றாலிகேததிலீன 
க்டரறாப�றாதேட உருைறாக்க இேலும். இது க�ட (PET) எனறும் 
அ்ழக்கப�டுகி்து. தமலும், உஙகள் �ள்ளியிலிரு்நது எவைறாறு ஒரு 
கநகிழி க்ட்ே கசன்்்டகி்து எனறும் ஆயவு கசயேேறாம்.  

இ்நதிே சுற்றுசசூழல், ைனம் மற்றும் �ருைநி்ே மறாற்் 

அ்மசசகம் கநகிழி கழிவு தமேறாண்ம (திருத�) சட்டம் 

2018 அறிவிததுள்ளது. உணவுபக�றாட்டேஙகளறாக கடடும் 

க�றாழிற்சறா்ேகளில் �ே அடுக்கு கநகிழிகள் க�ருமளவில் 

�ேன�டுத�ப�டுகின்ன. இதுத�றான் சட்டஙகள் 

கநகிழி கழிவு கு்்ைது, க�றா்டக்கததிதேதே கழி்ை 

ை்கப�டுததுைது, மறுசுழற்சி, குப்� தசகரிப�ைரகளின 

�ஙதகற்பு, மறுசுழற்சிேறாளரகள் அல்ேது கழி்ை 

தமம்�டுதது�ைரகள் கநகிழி கழி்ை வீடுகளிலிரு்நத�றா 

அல்ேது மற்் இ்டஙகளிலிரு்நத�றா அல்ேது இ்்டப�ட்ட 

க�றாருள் மீடபு ைசதியிலிரு்நத�றா க�ற்றுக்ககறாள்ளு�ல் 

மற்றும் கழிவு தமேறாண்ம அ்மபபின நி்ேத�ன்ம்ே 

தமம்�டுத� மறாசு�டுததுதைறார அ�ரறா�ம் கசலுததுைது 

த�றான்ைற்றிற்கு அழுத�த்� ககறாடுக்கின்ன.  

ஆ�றாரம்: http://www.indiaenvironmentportal.org.
in/content/454052/plastic-waste-management-
amendment-rules-2018/

குறிபபி்டல் : http://cpcb.nic.in/

உஙகளுககு த�ரியுமொ?

சிகதைட்டிலுள்்ள வடிகட்டியில மிகசசிறிே கநகிழி 

இ்ழகள் உள்ளன. கசறால்ேபத�றானறால், சமீ�ததிே 

உேகளறாவிே ஆயவில் சிககரட �றான சுற்றுசசூழலில் அதிகமறாக 

கறாணப�டும் கநகிழி ை்கேறாக அறிேப�டடுள்ளது. மற்் நறாம் 

எளிதில் கறாணமுடிேறா� கநகிழி ை்ககள் இருப�து கமல்லும் 

தகறா்நது (chewing gum), துணிகள், மினனும் க�றாருடகள் டீ 

்� மு�லிேன்ைேறாகும்.
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�ரலவர் நிரலயின் சவொல தசயலபொடுகளில 
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எஙகளுடன் பகிைவும். உஙகள் ப�ககத்ர� 
்சகரித்துக தகொண்டு சொ�ரனயொ்ளர் நிரலககு 
முன்தனடுககவும். சொ�ரனயொ்ளர் ப�ககத்ர� 
தவலல ஒரு நிரலதூைத்தி்ல்ய உள்ளீர்கள்.
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�கவலஅறிகரக

2050 இல், க்டல்களில் உள்ள மீனகளின எ்்ட்ே வி்ட 
அதிலுள்ள கநகிழியின எ்்ட அதிகமறாக இருக்கக்கூடும்.

2000ஆம் ஆணடு மு�ல், உேகில் �ேறாரிக்கப�ட்ட கநகிழி, 
அ�ற்கு மு்நதிே ஆணடுகள் அ்னததிலும் உருைறாக்கப�ட்ட 
கமறாத� கநகிழியின அளவிற்கு இ்ணேறாகும்.

இதுை்ர �ேறாரிக்கப�ட்ட கநகிழியில் கிட்டத�ட்ட 75% 
கழிவுகளறாக மறாறியுள்ளன.

இதுை்ர உருைறாக்கப�ட்ட கநகிழியில் 9% மடடுதம மறுசுழற்சி 
கசயேப�டடும், 10% மடடுதம ஒருமு்்க்குதமல் மறுசுழற்சியும் 
கசயேப�டடுள்ளன.

ஒருமு்் �ேன�டுததி வீசிகேறியும் கழிவு உ�தேறாகத்� 
�விரப��ன மூேம் 57% கழி்ைக் கு்்ப�து்டன, 
கழிவுமண்டேததில் ஏற்�டும் கநகிழியின சு்ம்ேக் 
கு்்க்கவும் இேலும்.

ஒன�து நறாடுகளில், கநகிழி�றாடடில்களில் நிரப�ப�ட்ட 
�ணணீரில் ந்டத�ப�ட ஆயவுகளில், 93% �ணணீரில் 
கைவதைறு அளவிேறான நுணகநகிழிமறாசு இருப�து 
கண்டறிேப�டடுள்ளன.

உஙகள் மறுசுழற்சிேறாளரின இருபபி்டத்� கூகிள் 
ை்ர�்டததில் குறிதது, அ்� உஙகள் �குதி 
மற்றும் சமூகஙக்ள இ்ணக்கவும். ை்கப�டுததி 
பிரிக்கப�ட்ட கநகிழி கழிவுக்ள மறுசுழற்சிேறாளருக்கு 
உஙகள் வீடடிலிரு்நது அனுபபுை்� க�றா்டஙகி உஙகள் 
அருகறா்மயில் உள்ளைரகள் மற்றும் சமூகததின்ரயும் 
இ�ற்கு ஊக்கப�டுத�வும்.

எவைளவு கநகிழி கழிவுக்ள மறுசுழற்சிக்கு
அனுபபி்ைததீரகள்?
உஙகள் �குதியில் மறுசுழற்சிேறாள்ர அ்்டேறாளம் கணடீரறா? 
(ஆம் எனில், அைரது க�ேர, க�றா்ேத�சி/்கத�சி எண 
மற்றும் விேறாசம்)

கீழக்கறாணும் எ்நக�்ந� கசேல்�றாடுக்ள 
உஙகளறால் முடிக்க இேன்து:
அ. எனது குடும்�ம் கநகிழி பிரிதக�டுத�ல் மற்றும் 
மறுசுழற்சி கசயே க�றா்டஙகிவிட்டது.

 

ஆ. எனது குடும்�தது்டன அருகில் உள்ளைரகளும் 
பிரிதக�டுத�ல் மற்றும் மறுசுழற்சி முேற்சியில் 
தசர்நதுள்ளனர.

இ.  எனது குடும்�ம் மற்றும் அருகில் உள்ளைரகளு்டன 
எனது சமூகமும் பிரிதக�டுத�ல் மற்றும் மறுசுழற்சி 
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பின்னணி �கவலகள் 
தெகிழி மொசுவுககு இவவுலகம் எவவொறு தீர்வு 
கொணைப்்பொகி்றது?

கற்்றலின் 
விர்ளவு 

2 

சுழற்சி ைழியில் கநகிழி்ே ைடிை்மக்கவும், 
உற்�ததி கசயேவும், நுகரவும் ஊக்கப�டுத� 
அரசுகள் உறுதிேறான ககறாள்்கக்ள 
அறிமுகம் கசயேதைணடும். தமலும் 
கநகிழிப க�றாருடகள் அ்னததிலும் அ்ை 
மறுசுழற்சிக்கு உக்ந�்ைேறா? 
அப�டிேறானறால் எவைறாறு? என�னைற்்்த 

க�ளிைறாகக் குறிபபிடுை்�யும் 
உறுதிகசயேதைணடும்.

நிர்ந�ரமறான நி்ே்ே அ்்டே சி்்ந� ைழிகளில் ஒனறு சுழற்சிப 

க�றாருளறா�றாரத்� ஏற்�டுததுை�றாகும். சுழற்சிப க�றாருளறா�றாரம் 

என�து �றாரம்�ரிேமறாக ைழக்கததில் உள்ள தநரிேல் ைழியில் 

கசல்லும் க�றாருளறா�றாரததிற்கு மறாற்்றாகும். �ேன�டுததிேவு்டன 

வீசிகேறியும் இ்ந�மு்்யில் �றான இபக�றாழுது க�றாருடக்ள 

உற்�ததி கசயதுைருகித்றாம். ஆனறால், சுழற்சிப க�றாருளறா�றாரததில், 

மூேபக�றாருடக்ள க்்டசி ை்ர மீணடும், மீணடும் �ேன�டுததி 

க�றாருடக்ள உருைறாக்கி அ�ன முழுப �ே்னயும் அ்்டதைறாம்.

இ்நதிேறா சுழற்சிப க�றாருளறா�றாரத்� தநறாக்கி 
முனதனறும் நி்ேயில், முனதனறிே கழிவு தமேறாண்ம 
அ்மபபுகளுக்கறான மறாறு�ல் த�்ைேறாகும். க�றாதுமக்களுக்கு 
கநகிழி கழிவு தமேறாண்ம �ற்றிே �கைல், கல்வி 
மற்றும் �கைல் க�றா்டர்� அதிகமறாக்குை�ற்கறான 
முக்கிேததுைத்�யும் அளிக்கதைணடும்.

ஆ�றாரம்: https://www.terlin.org/sites/default/
files/2018-06/plastic-waste-management_0.pdf

பகிர்க! கொட்சிப்படுத்துக! 
நீஙகள் �ொன் அரல மொற்றிகள்!
நீஙகள் இதுை்ர சைறால்க்ள ஏதும் முடிததுள்ளீரகளறா? முடிததிருபபின, அ்� 
இ்ந� உேதக தகடகுமளவுக்கு உ்க்கச கசறால்ேவும். இ்ந� சைறாலில் மிகவும் 
பிடித�து? எது சி்ப�றாக இல்்ே? எது உஙக்ள விேப�்்டே ்ைத�து? 
நீஙகள் எைருக்கும் உ்நது�ேறாக இரு்நதீரறா? எஙகளது த�்ை, உஙகள் 
பு்கப�்டஙகள், குறும்�்டஙகள் இ்�ப�ற்றிே க்�களுதம ஆகும்.

Tag us at @UNEnvironment @WWFINDIA and @
CEE and use the hashtag #CleanSeas. Or email us at: 
unenvironment-yea@un.org

ஆயவுக்கு மு�லீடு கசய�ல், புதிே தீரவுக்கறான 
கணடுபிடுபபுகள், ஒருமு்் �ேன�டுததிேபின வீசிகேறியும் 
கநகிழியின �ேன�றாட்்ட கு்்க்க அல்ேது நிறுத� 
த�்ைேறான விழிபபுணர்ை ஏற்�டுதது�ல் ஆகிேைற்்்  
ஊக்குவிக்கதைணடும். ைணிக நிறுைனஙகளும், 
க�றாழிற்சறா்ேகளும் இ்ந� ககறாள்்கக்ள அடித�டடு 
மக்களுக்குக் ககறாணடு கசனறு கநகிழி்ே மு்்ேறாக 
�ேன�டுத�வும், க�றாறுபபு்டன அபபு்ப�டுத�வும் 
கசயதி்டதைணடும். உள்ளூர மறுசுழற்சிேறாளரகளு்டன 
இ்ண்நது கழிவுக்ள ை்கப�டுதது�ல், கறாேம் 
�ை்றாது கநகிழி கழிவுக்ள அைரகள் தசகரித�்ேயும் 
உறுதிகசயேதைணடும்.க�றா்டஙகுமி்டததிதேதே 
ை்கப�டுததுைது மறாசு தமேறாண்மயில் மிகவும் 
முக்கிேமறான அம்சமறாகும். இது தசகரிப்�யும்,  
்கேறாளு�்ேயும் தமம்�டுததுகி்து. 

மறுசுழற்சி து்் ைடிை்மபபு/உற்�ததி கமறாத� 
விற்�்னேறாளர நுகரதைறார/குடும்�ததினர மறு�ேன�றாடு/
மறுசுழற்சி/சரிகசயது �ேன�டுதது�ல்.

  இதுை்ர, 60 க்கும் தமற்�ட்ட நறாடுகள் கநகிழி 
்� மற்றும் ஸ்்்டதரறாத�றாமுக்கு (Styrofoam) எதிரறாக 
சட்டஙக்ளக் ககறாணடுை்நதுள்ளன.

    உள்ளூர ஒழுஙகுமு்்க்ளயும் கணக்கில் ககறாண்டறால், 
கநகிழி ்� மற்றும் ஸ்்்டதரறாத�றாம் �ேன�றாட்்டத 
�டுக்கக்கூடிே 140 க்கும் தமற்�ட்ட சட்டஙகள் உேககஙகும் 
உள்ளன.

   இ்ந� சட்டஙகள் அ்னததும் �ே்ன அளிக்கின்னைறா 
என��்ன இபக�றாழுத� கசறால்ே இேேறாது. ஆனறால், இ்ை 
கசேற்�றாடடில் உள்ள 30 ச�விகி� இ்டஙகளில் கநகிழி 
மறாசு மற்றும் கநகிழிேறாேறான ்� �ேன�றாடு கைகுைறாகக் 
கு்்்நதுள்ளது.
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பைககவைககத்திலமொற்்றத்ர�ஏற்படுத்து�ல
உேகில் நல்ே மறாற்்த்� ஏற்�டுத� விரும்புைது மிகவும் சி்்ந�து,  
ஆனறால் அது ஒருத�றாதும் எளி�றாக இரு்ந�தில்்ே. க�ரும்�றாேறான  
மக்கள் மறாற்்த்� கமதுைறாக அ்்டகின்னர. ஒருமு்் 
�ேன�டுததும் கநகிழி்�களறால் ஆ்மகள் மிகவும் 
�றாதிக்கப�டுகின்ன. ஆ்மகள் அைற்்் கஜல்லிமீனகள் 
என நி்னதது உணடு இ்்நதும் த�றாகின்ன. 
குழுைறாகப�ணிேறாற்றுஙகள், ஒருைர மற்்ைருக்கு உ�வுஙகள். 
திட்டம் க�றா்டஙகும்முன, எப�டி இ்� தி்ம்�்ட முடிப�க�ன 
தீரஆதேறாசியுஙகள்.

கீழுள்ள்ைஉஙகள்சி்ந�்னக்குததீனியிடு�்ைேறாகஅ்மேேறாம்:

கசேலில் குறிேறாக இருஙகள்.எ.டு: கநகிழி �ேன�றாட்்ட 
கு்்யுஙகள் எனசகசறால்லுை்�வி்ட, மற்்ைரக்ள�ேமு்்�ேன�
டுத�க்கூடிே�ணணீர�றாடடி்ே�ேன�டுத�சகசறால்லுஙகள்.

கசேல்திட்டமி்டல். உஙகளு்டன �ணிேறாற்று�ைரகளுக்கும் 
உ�விடுஙகள்.கசேல்�டுத�க்கூடிே ந்்டமு்்க்கு உக்ந�திட்டத்� 
உருைறாக்குஙகள்.

�ற்த�றா்�ே �ழக்கைழக்கததில் கைனம் கசலுததுஙகள்.  
எப�டி மக்கள் ஒருகசே்ே கசயகி்றாரகள், அது எப�டிேறாக 
மறா்தைணடும் என �ணி க�றா்டஙகும் முன எணணிப�றாரப�து 
உ�விகரமறாக அ்மயும்.

�்்டக்ள �றாணடிசகசல்க. ஒவகைறாருைரும் �ேசறாக்கு 
த�றாக்குக்ளச கசறால்லுைறாரகள். தநரமில்்ே, �ணமில்்ே 
அல்ேது த�றாதுமறான �கைலில்்ே. இ்� எதிககறாள்ள நீஙகள் 
�ேறாரறாகஇருஙகள். நீஙகள் இ�ற்கறான மறாற்றுதிட்டமும் த�றாதுமறான 
�கைல்களும் ்ைததிருக்க தைணடும்.

ைறாரத்�க்ள கசேேறாக மறாற்று�ல். இதுகுறிதது த�சு�ல் மடடும் 
த�றா�றாது. மற்்ைரக்ள புதிேமுேற்சிக்ள எடுக்க்ைப�தும் அதில் 
அைரகள் எதிரககறாள்ளும் சைறால்களும் மிகவும் சி்்ந� �றாதிப்� 
ஏற்�டுததும்.

இேற்்கயில் தநரம் கசேவி்டல். உஙகள் நண�ரக்ள ் கத�சியிதேதே 
மூழகியிருப�திலிரு்நது நல்ேகறாற்த்றாட்டமறான இ்டததிற்கு அ்ழததுச 
கசல்லுஙகள். இேற்்கயு்டன அதிகம் இ்ண்நதிருப��றாக 
உணரும்மக்கள் புவி்ே �றாதுகறாப�றாகவும், அழகறாகவும் ்ைததிருக்க 
விரும்புைர.

இ்� உரக்கச கசறால்லுஙகள். மற்்ைரக்ள கநகிழி �ற்றி த�சும் 
க�றாது அரப�ணிபபு உள்ளைரகளறாக மறாற்றுஙகள். சததிேம் கசயைது 
மூேம் அைரகளு்்டே ைறாக்்கப பின�ற்றும் சறாததிேம் அதிகம் 
உள்ளது.

�கிருஙகள், �கிருஙகள், �கிருஙகள். ஒவகைறாருை்ரயும் அைரகள்    
சமூகம் மற்றும் நடபு ைட்டறாரஙகள் மூேம் கசயதி்ேப �ரப� 
ஊக்குவியுஙகள். அரசிேல்ைறாதிகள் அல்ேது அறிமுகமில்ேறா� ஒரு 
அதிகறாரி கசறால்ை்�வி்ட மக்கள் �னது நண�ன கசறால்லுை்� 
ஏற்�து அதிகம்.

கைனமறாக இருஙகள். ஒரு க�றா்டக்கத்� ஏற்�டுததுைது முக்கிேமறாகும். 
அத� தநரததில் மக்களி்டம் எப�டி நல்ே �ழக்கைழக்கஙக்ள 
நி்ே நறாடடுைக�ன�து மிகவும் அைசிேமறாகும். அைரகளு்டன 
க�றா்டரபிலிருஙகள், மீணடும், மீணடும் நி்னவூடடுஙகள், 
ஊக்குவியுஙகள், ஏதும் �ரிசுகள் கூ்ட அளிக்கேறாம்.

ப�கக தசயலபொடுகள்

 சொ�ரனயொ்ளர் நிரல: உஙகள் 
முயற்சிரய அதிகமொககுஙகள்  
70 அலலது அ�ற்கு ்மற்பட்ட 
மதிப்தபண்கர்ளப் தபற்று 
சொ�ரனயொ்ளர் ஆகுஙகள்! அரனத்து 

தசயலகர்ளயும் புரகப்படமும், 
குறும்படமும் எடுகக ம்றகக ்வண்டொம்! 

இ்ந� நி்ே, கநகிழி சறா�்னேறாளரறாக இருக்க விரும்புைரகளுக்கறானது.  
�்ேைர நி்ேயில் நீஙகள் கைற்றிகரமறாகச கசய�துத�றால் இம்மு்் 
உஙகளது முேற்சிக்ள நிறுைன, சமூக, நகர அல்ேது நறாடு என 
ஏ�றாைது ஒரு அளவில் க�ரும் �றாக்கத்� ஏற்�டுததுமளவுக்கு 
அதிகமறாக்குஙகள். இ்ந� சைறால்க்ள எதிரககறாள்ள நீஙகள் 
 அ) புது்ம்ே ஏற்�டுதது�ைரறாகவும் ,  
 ஆ) ஊக்கமளிப�ைரறாகவும்,  
 இ) தி்்மசறாலிேறாகவும், எப�டி மிகசசி்்ந�  
     �றாதிப்� ஏற்�டுத�ேறாம் என�தில் மடடுதம  
     கைனம் கசலுதது�ைரறாகவும் இருக்கதைணடும்.

இ.1. மொற்்றத்திற்கொன இயககத்ர� 
உருவொககுஙகள் 
உஙகள் வீடடிலுள்ள ஏதும் �ேன�றாடடு க�றாருடகள், ஒருமு்் 
�ேன�டுததி வீசிகேறியும் கநகிழி உருைறாக்குகி்�றா என�்� 
கண்டறிேவும். அ்ந� க�றாரு்ள �ேறாரித� நிறுைனம்/
ைணிகம், ந்்டமு்்கள் (அைரகள் சுழற்சி க�றாருளறா�றாரத்� 
பின�ற்றுகி்றாரகளறா? அைரகளின க�றாருடகளறால் ஏற்�டும் கழிவுக்ள 
மறுசுழற்சிக்கறாக திரும்�பக�றும் ைழக்கம் உள்ள�றா?) �ற்றி ஆயவு 
கசய�றிேவும். பினைரும் ஒனறு அல்ேது
அ�ற்கு தமற்�ட்ட கசேல்�றாடுக்ள முடிக்கவும்: 

திரும்பி வாங்கும் திட்டம்/க�ாள்� 
(அவர�ளின் க�ாருட�ளால் ஏற�டும் �ழிவு�்ள  
வாங்� க�ா்டங்குவ�றகு) க�ா்டங்� அந�  
நிறுவனத்� ஊக்குவிக்�வும்.  

அைரகள் �ேறாரிபபு மூேம் ஏற்�டுத�ப�டும் கழிவுக்ள அ்நநிறுைனதம 
திரும்�ப க�் ைலியுறுததிதனன?

உஙகள் அனு�ைத்� எஙகளி்டம் �கிர்நதுககறாள்ளுஙகள். எ்ந� 
நிறுைனத்� நறாடினீரகள்? ேறா்ர க�றா்டரபு ககறாணடீரகள்? இ�ன 
மூேம் எனன �ேனமுடிவு கி்்டத�து.

சீரான மு்ையில் �யாரிக்�ப�ட்ட க�ாருட�்ள 
நு�ர சமூ�த்� ஊக்குவிக்� ஒரு மனு இயக்�த்� 
க�ா்டங்கினனன் (ஒன்்ை மடடும் டிக் கசயயவும்) 

உஙகள் அனு�ைத்� எஙகளி்டம் �கிர்நதுககறாள்ளுஙகள்? எத�்ன 

மக்கள் உஙகள் மனுவில் ்ககேறாப�ம் இட்டறாரகள்?

கு்்்ந�து 200 த�ர
கு்்்ந�து 500 த�ர
1000 க்கும் தமல்

கற்்றலின் 
விர்ளவு 
3, 4 & 5
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C.2  சீரான எதிர்காலத்திற்கான ஆதரவுப் புரட்சி   

 

    நீங்கள் என்ன ெசய்தீர்கள்? (ஒன்றுக்கு ேமல் ேதர்வு ெசய்யலாம்)

விழிப்புணர்வு கல்விக்கான ெதாகுதிைய உருவாக்கியுள்ேளன் (மாணவர்களுக்கான ெநகிழி
பற்றிய பயிற்சி ஏடுகள், ெசயல்பாடுகள் ேபான்றைவ)

விழிப்புணர்வு குறும்படம் தயாரித்துள்ேளன்

சித்திரக்கைத/கைத புத்தகம்/விைளயாட்டு அல்லது மற்ற வித்தியாசமான கற்றலுக்கான
ெபாருட்கள் தயாரித்துள்ேளன்

            

வைலத்தளத்தில் இருக்கும் மற்ற நிறுவனங்கள் அல்லது பைடப்பாளிகளின் பைடப்புகைள பயன்படுத்துவது 
கடுைமயாக தைடெசய்யப்பட்டுள்ளது மற்றும் இது தகுதி நீக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும்.            

சிறந்த ெசயல்! சாம்பியன் நிைலக்கான 
ெசயல்பாடுகைள நிைறவு ெசய்துவிட்டிர்கள்.

சாம்பியன்! நீங்கள் இைத சம்பாதித்துவிடீர்கள்! 
உங்கள் சான்றிதைழப் ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்!

சாதைனயாளராக இருங்கள்! உங்களது கற்றல் மற்றும் ெசயல்பாடுகைள டிஜிட்டல் ெசாத்துகளாக
மாற்றி மற்றவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும் மற்றும் மாற்றத்திற்கான உங்களது ெதாடர்
முயற்சிகளுக்காகவும் பயன்படுத்தவும்.
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C.2  சீரான எதிர்காலத்திற்கான ஆதரவுப் புரட்சி   

 

    நீங்கள் என்ன ெசய்தீர்கள்? (ஒன்றுக்கு ேமல் ேதர்வு ெசய்யலாம்)

விழிப்புணர்வு கல்விக்கான ெதாகுதிைய உருவாக்கியுள்ேளன் (மாணவர்களுக்கான ெநகிழி
பற்றிய பயிற்சி ஏடுகள், ெசயல்பாடுகள் ேபான்றைவ)

விழிப்புணர்வு குறும்படம் தயாரித்துள்ேளன்

சித்திரக்கைத/கைத புத்தகம்/விைளயாட்டு அல்லது மற்ற வித்தியாசமான கற்றலுக்கான
ெபாருட்கள் தயாரித்துள்ேளன்

            

வைலத்தளத்தில் இருக்கும் மற்ற நிறுவனங்கள் அல்லது பைடப்பாளிகளின் பைடப்புகைள பயன்படுத்துவது 
கடுைமயாக தைடெசய்யப்பட்டுள்ளது மற்றும் இது தகுதி நீக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும்.            

சிறந்த ெசயல்! சாம்பியன் நிைலக்கான 
ெசயல்பாடுகைள நிைறவு ெசய்துவிட்டிர்கள்.

சாம்பியன்! நீங்கள் இைத சம்பாதித்துவிடீர்கள்! 
உங்கள் சான்றிதைழப் ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்!

சாதைனயாளராக இருங்கள்! உங்களது கற்றல் மற்றும் ெசயல்பாடுகைள டிஜிட்டல் ெசாத்துகளாக
மாற்றி மற்றவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும் மற்றும் மாற்றத்திற்கான உங்களது ெதாடர்
முயற்சிகளுக்காகவும் பயன்படுத்தவும்.
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சுற்றுச்சூழல் மன்றங்களுக்கான  (Eco Club) அைல மாற்றி ெநகிழி சவாலில் 
கலந்து ெகாள்வதற்கான வழிகாட்டல்கள்

D

அைல மாற்றிகள் ெநகிழி சவாலில் 
பங்ேகற்கும் முைறகள்

இந்த உலகளாவிய இயக்கத்தில் 
இைணவதில் உள்ள பயன்பாடுகள்

1. அைல மாற்றிகள் ெநகிழி சவாலில் பங்ேகற்க www.tide-turn-
ers.org இல் ஒரு சுற்றுச்சூழல் அைமப்பு/மன்றமாக 
பதிவுெசய்துெகாள்ளவும்.

2. உங்களுக்கான உள்நுைழவு ஆதாரம் (login ID) மற்றும் 
கடவுச்ெசால்ைல (Password) ைவத்து
இத்தளத்தினுள் ெசல்லவும்.

3. சுற்றுச்சூழல் மன்ற ஒருங்கிைணப்பாளருக்கான இைணயவழி 
பயிற்சியில் கலந்துெகாள்வதற்கான உங்கள் இடத்ைத உறுதிெசய்ய, 
ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள கால அட்டவைணயிலிருந்து ேதர்வு ெசய்யவும் 
(நீங்கள் ஒரு பயிற்சியில் மட்டுேம கலந்துெகாள்ள இயலும் 
என்பதாலும், ேதர்ந்ெதடுத்த பின் ேவறு ேததி மாற்ற இயலாது
என்பதாலும், உங்களால் பங்ெகடுக்க இயலும் ேததிைய சரியாக 
ேதர்ந்ெதடுக்கவும்).

4. பயிற்சி முடிந்த பிறகு, மன்றத்தின் உறுப்பினர்கைள 
www.tide-turners.org இல் உள்ள உங்கள் பக்கத்தில் 
இைணத்துக்ெகாள்ளலாம்.

5. இத்தளத்தில் உள்ள அைல மாற்றிகளுக்கான 
வழிகாட்டுக்ைகேயடு மற்றும் பூர்த்தி ெசய்து சமர்ப்பிக்க ேவண்டிய 
அறிக்ைககைளயும் பதிவிறக்கம் ெசய்யவும்.

6. உங்கள் மன்ற உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டுதல் கூட்டம் 
ஏற்பாடுெசய்யவும் (சவால்களுக்கான ெசயல்பாடுகளின் 
முன்ேனற்றங்கைள கண்காணித்து உங்களுக்கு
அறிவிக்க ஒரு மன்ற தைலவைர நீங்கள் நியமிக்கலாம்)

7. மன்ற உறுப்பினர்கைள ஈடுபடுத்தி, சவால்களுக்கான 
ெசயல்பாடுகைள உரிய ேநரத்தில் முடித்திட ஒரு ெசயல்திட்டம் 
தயாரிக்கவும்.
8. ஒரு நிைல முடிந்து அடுத்த நிைலக்கு ெசல்லும் முன், 
ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளவாறு
அறிக்ைகைய பூர்த்திெசய்து இைணயவழியில் பதிேவற்றம் 
ெசய்யவும்.
9. உங்களது மன்றத்தின் ெசயல்பாடுகள் முடிவைடந்தைமக்கான 
அறிக்ைகைய உங்கள்
ஒருங்கிைணப்பாளர்/ஆசிரியர் www.tide-turners.org இல் 
பதிேவற்றம் ெசய்வார்.
10. இந்த வைலதள ெசயல்பாடுகள் மற்றும் மன்ற 
ெசயல்பாடுகைள அறிவிக்கும் முைறகள்
பற்றியும் மன்ற ஒருங்கிைணப்பாளர்/ஆசிரியருக்கு வழிகாட்டுதல் 
வழங்கப்படும்.

1.அைல மாற்றிகளின் ெநகிழி சவால்கைள உங்கள் மன்றம் சிறந்த முைறயில் முடித்த உடன்
சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.
2. அைனத்து ெசயல்பாடுகைளயும் முடிக்கும் பட்சத்தில், பங்ெகடுத்த அைனத்து
மாணவர்களுக்கும் சாதைனயாளர் சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.
3. நிைல 1, நிைல 2, நிைல 3 என்றுள்ள ஓவ்ெவாரு நிைல முடிவைடயும் ேபாதும்
பங்ெகடுக்கும் மாணவர்களுக்கு டிஜிட்டல் பட்டயம் வழங்கப்படும்.
4. மன்ற ெசயல்பாடுகளில் உறுப்பினர்களின் ஈடுபாடு மற்றும் ஏற்படுத்திய தாக்கங்களுக்கு
ஏற்ப மன்ற ஒருங்கிைணப்பாளருக்கு தங்க, ெவள்ளி அல்லது தாமிர சான்றிதழ்
வழங்கப்படும்.
5. மிக சிறப்பாக ெசயல்படும் சுற்றுச்சூழல் மன்றங்கள், அைல மாற்றி உச்சிமாநாட்டிற்கு
அைழக்கப்பட்டு ெகௗரவிக்கப்படும்.
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சுற்றுச்சூழல் மன்றங்களுக்கான  (Eco Club) அைல மாற்றி ெநகிழி சவாலில் 
கலந்து ெகாள்வதற்கான வழிகாட்டல்கள்

D

அைல மாற்றிகள் ெநகிழி சவாலில் 
பங்ேகற்கும் முைறகள்

இந்த உலகளாவிய இயக்கத்தில் 
இைணவதில் உள்ள பயன்பாடுகள்

1. அைல மாற்றிகள் ெநகிழி சவாலில் பங்ேகற்க www.tide-turn-
ers.org இல் ஒரு சுற்றுச்சூழல் அைமப்பு/மன்றமாக 
பதிவுெசய்துெகாள்ளவும்.

2. உங்களுக்கான உள்நுைழவு ஆதாரம் (login ID) மற்றும் 
கடவுச்ெசால்ைல (Password) ைவத்து
இத்தளத்தினுள் ெசல்லவும்.

3. சுற்றுச்சூழல் மன்ற ஒருங்கிைணப்பாளருக்கான இைணயவழி 
பயிற்சியில் கலந்துெகாள்வதற்கான உங்கள் இடத்ைத உறுதிெசய்ய, 
ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள கால அட்டவைணயிலிருந்து ேதர்வு ெசய்யவும் 
(நீங்கள் ஒரு பயிற்சியில் மட்டுேம கலந்துெகாள்ள இயலும் 
என்பதாலும், ேதர்ந்ெதடுத்த பின் ேவறு ேததி மாற்ற இயலாது
என்பதாலும், உங்களால் பங்ெகடுக்க இயலும் ேததிைய சரியாக 
ேதர்ந்ெதடுக்கவும்).

4. பயிற்சி முடிந்த பிறகு, மன்றத்தின் உறுப்பினர்கைள 
www.tide-turners.org இல் உள்ள உங்கள் பக்கத்தில் 
இைணத்துக்ெகாள்ளலாம்.

5. இத்தளத்தில் உள்ள அைல மாற்றிகளுக்கான 
வழிகாட்டுக்ைகேயடு மற்றும் பூர்த்தி ெசய்து சமர்ப்பிக்க ேவண்டிய 
அறிக்ைககைளயும் பதிவிறக்கம் ெசய்யவும்.

6. உங்கள் மன்ற உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டுதல் கூட்டம் 
ஏற்பாடுெசய்யவும் (சவால்களுக்கான ெசயல்பாடுகளின் 
முன்ேனற்றங்கைள கண்காணித்து உங்களுக்கு
அறிவிக்க ஒரு மன்ற தைலவைர நீங்கள் நியமிக்கலாம்)

7. மன்ற உறுப்பினர்கைள ஈடுபடுத்தி, சவால்களுக்கான 
ெசயல்பாடுகைள உரிய ேநரத்தில் முடித்திட ஒரு ெசயல்திட்டம் 
தயாரிக்கவும்.
8. ஒரு நிைல முடிந்து அடுத்த நிைலக்கு ெசல்லும் முன், 
ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளவாறு
அறிக்ைகைய பூர்த்திெசய்து இைணயவழியில் பதிேவற்றம் 
ெசய்யவும்.
9. உங்களது மன்றத்தின் ெசயல்பாடுகள் முடிவைடந்தைமக்கான 
அறிக்ைகைய உங்கள்
ஒருங்கிைணப்பாளர்/ஆசிரியர் www.tide-turners.org இல் 
பதிேவற்றம் ெசய்வார்.
10. இந்த வைலதள ெசயல்பாடுகள் மற்றும் மன்ற 
ெசயல்பாடுகைள அறிவிக்கும் முைறகள்
பற்றியும் மன்ற ஒருங்கிைணப்பாளர்/ஆசிரியருக்கு வழிகாட்டுதல் 
வழங்கப்படும்.

1.அைல மாற்றிகளின் ெநகிழி சவால்கைள உங்கள் மன்றம் சிறந்த முைறயில் முடித்த உடன்
சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.
2. அைனத்து ெசயல்பாடுகைளயும் முடிக்கும் பட்சத்தில், பங்ெகடுத்த அைனத்து
மாணவர்களுக்கும் சாதைனயாளர் சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.
3. நிைல 1, நிைல 2, நிைல 3 என்றுள்ள ஓவ்ெவாரு நிைல முடிவைடயும் ேபாதும்
பங்ெகடுக்கும் மாணவர்களுக்கு டிஜிட்டல் பட்டயம் வழங்கப்படும்.
4. மன்ற ெசயல்பாடுகளில் உறுப்பினர்களின் ஈடுபாடு மற்றும் ஏற்படுத்திய தாக்கங்களுக்கு
ஏற்ப மன்ற ஒருங்கிைணப்பாளருக்கு தங்க, ெவள்ளி அல்லது தாமிர சான்றிதழ்
வழங்கப்படும்.
5. மிக சிறப்பாக ெசயல்படும் சுற்றுச்சூழல் மன்றங்கள், அைல மாற்றி உச்சிமாநாட்டிற்கு
அைழக்கப்பட்டு ெகௗரவிக்கப்படும்.
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சுற்றுச்சூழல் மன்றத்திற்கு 
பரிந்துைரக்கப்பட்ட ெசயல்பாடுகள்

A.1.1     எனது ெநகிழி நாட்குறிப்பு:

நிைல 1

A.1.2     சினிமா ேநரம்:

A.1.3     சாதைனயாளராக இருப்ேபாம்:

A.2.1    ெசய்திைய பரப்புேவாம்

 

எனது ெநகிழி நாட்குறிப்பு 
கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ஒருமுைற உபேயாகித்து வீசிெயறியும் ெநகிழியில், 
நீங்கள் ஓவ்ெவாரு நாளும் எத்தைன பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்பைத நாட்குறிப்பில் தினமும் பதிவிடவும்.

 

சூயிங் கம்

ஐஸ்கிரீம் அல்லது மற்ற பால் 
ெபாருட்கள்அைடக்கப்பட்ட ெநகிழி

ஷாம்பு அைடக்கப்பட்ட ெநகிழி

மற்ற ஒருமுைற பயன்படுத்தி
வீசிெயறியும் ெநகிழி

திங்கள் ெசவ்வாய் புதன் வியாழன் ெவள்ளி     சனி ஞாயிறு  

ெநகிழி நாட்குறிப்ைப ஒரு வார காலத்திற்கு பயன்படுத்தி
(திங்கள்-ஞாயிறு), உங்களால் மற்றும் உங்கள் குடும்பத்தினரால் 
தினந்ேதாறும் ெநகிழி உபேயாகம் மூலம் ஏற்படும் கழிவுகைள 
அதில் பதிவிடவும். இறுதியில் நீங்கள் கண்டறிந்தவற்ைற உங்கள் 
ஆசிரியர் மற்றும் மற்ற மாணவர்களுடன் பகிர்ந்துெகாள்ளுங்கள்.

ஒருமுைற பயன்படுத்தி வீசிெயறியும் ெநகிழிகள் ஏன் 
சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ததல்ல மற்றும் அைவ எவ்வாறு கடல்கள் 
மற்றும் இப்புவிைய பாதிக்கின்றன என்பைத அறிந்துெகாள்ளுங்கள்

புதிதாக ஏேதனும் கற்றுக்ெகாள்ேவாம்! விழிப்புணர்வு ெசயலாக்கமாக 
மாற ேவண்டும். உங்கள் மற்றும் உங்கள் குடும்பத்தாரின் ெநகிழி 
பயன்பாட்ைட குைறப்பதற்கான வழிகைள சிந்தித்து முடிவுெசய்யவும். 
நமது கடல்கள் மற்றும் நகரங்கைள ெநகிழி இல்லாமல் இருக்க 
நீங்கள் குைறந்த ெநகிழி உபேயாகத்திற்காக ேமற்ெகாள்ளும் ஒரு 
ெசயல் பற்றி உங்களுைடய ஆசிரியரிடம் கூறவும்.

ஏய் சாதைனயாளேர! முன்னின்று நீங்கள் கற்றைத மற்ற 
மாணவர்கள், உங்கள் குடும்பத்தினர் மற்றும் சமூகத்தினருடன் 
பகிரவும். மாணவர்கள், குடும்பங்கள் மற்றும் சமூகத்தினருக்கு 
விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி, அவர்கைள ெசயல்பட ஊக்குவிக்க 
ஒரு இைணயவழி நிகழ்ச்சிக்கு ஏன் ஏற்பாடு ெசய்யக்கூடாது? 
உங்கள் குழுவுடன் இைணந்து ஒரு திட்டத்ைத தயாரிக்கவும் 
அல்லது ஆசிரியரிடம் ஒரு ேயாசைன ேகட்கவும்.

நீங்கள் அைல திருப்பி சாதைனயாளர் 
ஆக. இன்னும் ஒரு நிைலேய உள்ளது. 
கீழுள்ள ஏேதனும் ஒரு ெசயைல 
முடிப்பதன் மூலம் சவாைல முடிக்க 
இருக்கிறீர்கள்.

A.3.1. உங்கள் பகுதியின் (வீடு, பள்ளி மற்றும் சமூகம் 
ேபான்றைவ) ெநகிழி பிரச்சிைன பற்றி அறிய ஒரு ஆய்வு 
நடத்தவும். நீங்கள் கண்டறிந்தவற்ைற ைவத்து ஒரு அறிக்ைக 
தயாரிக்கவும். உதாரணத்திற்கு! இருக்கும் வசதிகள் அல்லது 
மக்களின் ெசயல்பாட்ைட மதிப்பீடு ெசய்து ஒரு கணக்ெகடுப்ைப 
நடத்தலாம்.

அல்லது

A.3.2. உங்கள் சமூகத்தில் உள்ள ெநகிழி ேசகரிப்பு, தரம் 
பிரித்தல் மற்றும் கழிவு அகற்றும் ேமலாண்ைமயில் முன்ேனற்றம் 
ஏற்படுத்தும் ஒரு வித்தியாசமான தீர்ைவ உங்கள் குழுவுடன்

ேசர்ந்து வடிவைமக்கவும்.

அல்லது

A.3.3. வீடு, பள்ளி அல்லது சமூகம் ேபான்றவற்றில் ெநகிழி 
பயன்பாடு, அகற்றுதல் மற்றும் ேமலாண்ைம ேபான்றவற்றிற்கான 
ேயாசைன அல்லது தீர்வுக்கு வழிவகுத்து உங்கள்அனுபவத்ைத 
பகிரவும்.

உங்களது ெமாத்த
உபேயாகத்ைத குறிப்பிடவும்

ெநகிழியாலான ைபகள்

வறுவல், சாக்ேலட் மற்றும்
இதுேபான்ற சிற்றுண்டிகள்

அைடத்து ைவக்கப்படும் ெநகிழி
மீண்டும் நிரப்பப்படாத

வைகயில் உள்ள ேபனா/எழுதுேகால்

கற்ேபாம் வாருங்கள்

நிைல 2
தைலைம

நிைல 3
சாம்பியன் 

நிைல



18

பின்னிைணப்பு 1

ேகாவிட் - 19 மற்றும் ெநகிழிகள்

விலங்குகளிலிருந்து உருவான ேகாவிட் - 19 
என்ற ெபருந்ெதாற்றுடன் ேபாராடுவதிேலேய 
2020 ஆம் ஆண்டின் ெபரும்பகுதி கடந்துவிட்டது. 
ெநகிழி மாசு மீதான இப்ெபருந்ெதாற்றின் தாக்கங்கள்
பற்றி அறிந்துெகாள்ேவாம்.

AP

பின்னிைணப்புக்கள்

Face masks typically contain 

ேகாவிட் - 19 குப்ைப பிரச்சிைன 

.

ேகாவிட் - 19 காலகட்டத்தில் ெநகிழி உபேயாகம் பற்றிய தவறான கண்ேணாட்டங்கள் 
துணி மற்றும் காகிதத்ைத விட 

ஒருமுைற பயன்படுத்தி வீசிெயறியும் 
ெநகிழி பாதுகாப்பானது

ஒருமுைற பயன்படுத்தி வீசிெயறியும் 
ெநகிழியினால் ெதாற்று ஏற்படும் 

வாய்ப்பு குைறவு 

ெநகிழிகளின் ேமல் ைவரஸ் 
குைறந்த காலத்திற்ேக இருக்கும்

இைத நிரூபிக்க இதுவைர ேபாதுமான 
ஆதாரங்கள் இல்ைல

ஒருமுைற பயன்படுத்தி வீசிெயறியும் 
ெபாருட்கள் ேகாவிட் பரவுதைல அதிகரிக்க 

மற்றும் நீட்டிக்கேவ ெசய்கின்றன

ேகாவிட் - 19 என்பது என்ன?
“ேகாவிட் - 19 என்ற ெதாற்று ேநாயானது சமீபத்தில் 
கண்டறியப்பட்ட ெகாேரான ைவரஸ் மூலம் உருவானதாகும். 
டிசம்பர் 2019 இல் சீனாவில் உள்ள வூஹானில் தீவிர ேநாய் 
பரவல் ெதாடங்குவதற்கு முன்பு வைர இந்த புதிய ைவரஸ் 
அல்லது ேநாய் பற்றி எவரும் அறிந்திருக்கவில்ைல. இப்ெபாழுது 
ேகாவிட - 19 உலகம் முழுவதும் பல நாடுகளில் பரவி 
ெபருந்ெதாற்றாக தாக்கத்ைத ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

ேகாவிட் - 19 ைவரஸ் (சார்ஸ்-ேகாவி-2 
(SARS-CoV-2) என்றும் அைழக்கப்படுகிறது) என்பது 
மனிதர்களிைடேய காணப்படும் புதிய ைவரஸ் ஆகும். 
எந்த விலங்கிலிருந்து ேகாவிட் - 19 
பரவியிருக்குெமன்று இதுவைர உறுதிெசய்யப்படாத 
நிைலயில் அதுபற்றிய ஆய்வு நைடெபற்று வருகிறது.” 
– WHO

முகக்கவசங்கள் ெபாதுவாக 
பாலிபேராப்யேளன் (polypropylene) 
ெகாண்டைவயாகும். இது திரவத்ைத 

தவிற்க்கும் நுன்னிைழகள் ெகாண்டதால், 
உடல் திரவ திவைலகளுக்ெகதிரான 

பாதுகாப்பு அடுக்காக உள்ளது. மற்ற உயர்தர 
மற்றும் விைலஉயர்ந்த முகக்கவசங்கள் 
பாலியூரித்ேதன் (polyurethane) 

அல்லது/மற்றும் பாலிஅக்கிரிேலாைநட்ரில் 
(polyacrylonitrile) அடங்கியதாகும்.

ெநகிழிகளின் ேமல் ைவரஸ் 72 மணி ேநரத்திற்க்கு 
ேமல் தங்குகின்றன (மற்ற  பரப்புகைள விட 
அதிகமாகும்). எனேவ, ஒருமுைற பயன்படுத்தி 
வீசிெயறியும் முகக்கவசம் மற்றும் ைகயுைறகளால் 

ேநாய் பரவும் அபாயம் அதிகம் உள்ளது.

ேகாவிட் - 19 கழிவு அைலகளான, ெநகிழி முகக்கவசங்கள், ைகயுைறகள், கிருமிநாசினி 
பாட்டில்கள் மற்றும் உணவுப்ெபாருட்கள் அைடத்துைவக்க பயன்பட்ட ெபாருட்கள் 
ேபான்றவற்றால் நமது வீதிகள், கடற்கைரகள் மற்றும் கடற்பரப்புக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன 
(UNCTAD).

சமூக விலகல் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள இைணயவழி ெபாருட்கள் வாங்குதல் மற்றும் 
விநிேயாகிப்பதன் மூலம் நுகர்வு ேபான்றவற்றில் உபேயாகிக்கப்படும் ெநகிழியாலான 
ெபாருட்கள் வீடுகளில் தினந்ேதாறும் அதிகரிக்கின்றன (UNCTAD)

மருத்துவ கழிவுகள் அடங்கிய ெநகிழி சாக்குகள் மருத்துவமைனகளுக்கு ெவளிேய 
நிரம்பி வழிகின்றன மற்றும் தற்காப்பு உபகரணங்கள் கடேலார நீர்களில் மிதப்பைதயும், 
உலகின் பல்ேவறு பகுதிகளிலுள்ள கடற்கைரகளில் கிடப்பைதயும் காணமுடிகிறது 
(World Economic Forum)

சமூக விலகல் காரணமாக பலவைகயான கழிவு ேமலாண்ைம பணிகள் முழுைமயாக 
நைடமுைறப்படுத்தப்படாததால் ெநகிழி கழிவுகள் அகற்றுவதில் மந்தநிைல நிலவுகிறது 
(World Economic Forum)

பின்னிைணப்பு 4
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ெகாேரானா ேபாராட்டத்தின் கதாநாயகன் 
ஒருமுைற பயன்படுத்தி வீசிெயறியும் ெநகிழி!

ெபாதுமக்களிைடேய அதிகரிக்கும் 
ெநகிழி பயன்பாடு

ெநகிழியினால் நிகழவிருக்கும் சுனாமிைய 
ேநாக்கி ெசல்கிேறாமா?

    Plastic Tide Turners Challenge Badge | Toolkit

 

ேகாவிட் - 19 பரவிவரும் சூழலில் 
ெநகிழியின் உற்பத்தி

ஸூேனாடிக் ேநாய்கள் என்றால் என்ன?
 

        

இந்த ெபருந்ெதாற்று கால கட்டத்தில் ெநகிழி தவிர்க்க 
முடியாததாக மாறியுள்ளது. முகக்கவசம், ைகயுைற, தனிப்பட்ட 
பாதுகாப்பு உபகரணம் (PPE), கிரிமிநாசினிகள் ேபான்றைவகள் 
தன்னுள்ேளா அல்லது அவற்ைற அைடத்துைவக்கும் ெபாருட்கள் 
அல்லது இரண்டிலுேமா ெநகிழிைய ெகாண்டுள்ளன. ஒருமுைற 
பயன்படுத்தி வீசிெயறியும் ெநகிழி tharpozhuthu சுகாதாரத்துைற, 
நிவாரண பணிகள், கைடகள் மற்றும் இைணயவழி விநிேயாக 
ேசைவ ேபான்றவற்றிலுள்ள முன்னிைல பணியாளர்களுக்கு மிகவும் 
பாதுகாப்பான தடுப்பு ெபாருளாக உள்ளது.

மருத்துவ வசதிகள் குைறவாக உள்ள வளர்ந்துவரும் நாடுகளிலும் 
ேகாவிட் - 19 பரவிவரும் நிைலயில் அதிக 
எண்ணிக்ைகயிலானவர்கள் வீட்டிேலேய சுய மருத்துவம் 
ெசய்துெகாள்ளும் நிைல உள்ளது. இது வீடுகளிலும் பாதுகாப்பு 
ெபாருட்களின் பயன்பாட்ைட அதிகரித்துள்ளது.

முகக்கவசம், ைகயுைற, கிரிமிநாசினிகளின் உபேயாகம் மற்றும் 
இைணயவழி மூலம் ெபறப்படும் உணவு மற்றும் ேவறு 
ெபாருட்கைள அதிகமாக சார்ந்திருத்தல் ேபான்றைவ ஒருமுைற 
பயன்படுத்தி வீசிெயறியும் ெநகிழியின் உற்பத்திைய பல மடங்கு 
உயர்த்தியுள்ளது.

முதுெகலும்புள்ள விலங்குகளிலிருந்து மனிதர்களுக்கு இயற்ைகயாக 
பரவக்கூடிய எந்த ஒரு ேநாய் அல்லது ேதாற்று ஸூேனாசிஸ் 
ஆகும்.

200 க்கும் ேமற்பட்ட ஸூேனாசிஸ் வைககள் அறியப்பட்டுள்ளன 

எேபாலா, பறைவ காய்ச்சல், H1N1 ஃப்ளு ைவரஸ்  (பன்றி 
காய்ச்சல்), மத்திய கிழக்கு சுவாச ேநாய்க்குறி (Middle East 
Respiratory Syndrome), ரிஃப்ட் பள்ளத்தாக்கு காய்ச்சல் (Rift 
Valley Fever), திடீர் கடுைமயான சுவாச ேநாய்க்குறி (SARS), 
ேமற்கு ைநல் ைவரஸ் (West Nile Virus), ஸிக்கா ைவரஸ் (Zika 
Virus) மற்றும் தற்ேபாைதய புதிய ெகாேரானா ைவரஸ் அல்லது 
ேகாவிட் - 19 ேபான்றைவ ஸூேனாசிஸ் ேநாய்களுக்கான 
சில உதாரணங்களாகும்.

ஸூேனாசிஸ் கிருமிகள் பாக்டீரியா, ைவரஸ் அல்லது 
ஒட்டுண்ணிகள் அல்லது வழக்கத்துக்கு மாறான ெதாற்று 
காரணிகளாலும், அவற்றுடனான ேநரடி ெதாடர்பு வாயிலாகவும், 
உணவு, தண்ணீர் அல்லது சுற்றுச்சூழல் மூலமாகவும் மனிதர்களுக்கு 
பரவக்கூடியது.

ெவறிநாய்க்கடி (Rabies) ேபான்ற சில ஸூேனாசிஸ் ேநாய்கள் 
தடுப்பு மருந்துகள் மற்றும் ேவறு முைறகள் மூலம் 100% தடுக்க 
முடியும். 

ேமலும் விபரங்களுக்கு: https://www.youtube.com/
watch?v=2rr7u04m5Nc&feature=youtu.be

2019ல் $800 மில்லியனாக இருந்த ஒருமுைற 
பயன்படுத்தி வீசிெயறியும் முகக்கவசத்தின் உற்பத்தி 
மற்றும் உலகலாவிய விற்பைன ெவகுவாக உயர்ந்து 
இவ்வாண்டில் $166 பில்லியனாக உள்ளது (UNCTAD)

ஓவ்ெவாரு மாதமும், உலக அளவில் ெநகிழியலான 89 
மில்லியன் மருத்துவ கவசங்கள், 76 மில்லியன் ஆய்வு 
கவசங்கள் மற்றும் 1.6 மில்லியன் பாதுகாப்பு 
கண்ணாடிகளும் ேதைவயாக உள்ளது (WHO)

ெதாற்று உள்ளவர்களின் கழிவுகைள முைறயாக 
ைகயாளவில்ைல எனில், அதன் மூலம் ேகாவிட் - 19 ெதாற்று 
ஏற்படலாம்.
இந்தியாவில் உருவாக்கப்படும் ெமாத்த நகராட்சி 
திடக்கழிவுகளில் ெநகிழி கழிவுகள் குறிப்பிடத்தக்க பகுதியாகும்.
ெநகிழிகள் பூமியில் பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் மக்காமல் 
இருக்ககூடிய கழிவுகள் ஆகும் 
தவறான கழிவு அகற்றும் முைற மற்றும் ேமலாண்ைமேய 
ைகயுைற, முகக்கவசம், கிருமிநாசினி பாட்டில்கள் ேபான்ற 
ெநகிழியலான ெபாருட்கள் இயற்ைக சூழல்களில் 
காணப்படுவதற்கான காரணங்களாகும். 

வீடுகளிலிருந்து உருவாகும் மருத்துவ கழிவுகள், 
முைறயற்ற ேமலாண்ைம மூலமாக கழிவுகைள ைகயாளும் 
ெதாழிலாளர்கள் உட்பட மற்றவர்களுக்கும் ேகாவிட் - 19 
ைவரஸ் பரவும் அபாயம் உள்ளது
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ேகாவிட் - 19 மற்றும் ெநகிழிகள்

விலங்குகளிலிருந்து உருவான ேகாவிட் - 19 
என்ற ெபருந்ெதாற்றுடன் ேபாராடுவதிேலேய 
2020 ஆம் ஆண்டின் ெபரும்பகுதி கடந்துவிட்டது. 
ெநகிழி மாசு மீதான இப்ெபருந்ெதாற்றின் தாக்கங்கள்
பற்றி அறிந்துெகாள்ேவாம்.

AP

பின்னிைணப்புக்கள்

Face masks typically contain 

ேகாவிட் - 19 குப்ைப பிரச்சிைன 

.

ேகாவிட் - 19 காலகட்டத்தில் ெநகிழி உபேயாகம் பற்றிய தவறான கண்ேணாட்டங்கள் 
துணி மற்றும் காகிதத்ைத விட 

ஒருமுைற பயன்படுத்தி வீசிெயறியும் 
ெநகிழி பாதுகாப்பானது

ஒருமுைற பயன்படுத்தி வீசிெயறியும் 
ெநகிழியினால் ெதாற்று ஏற்படும் 

வாய்ப்பு குைறவு 

ெநகிழிகளின் ேமல் ைவரஸ் 
குைறந்த காலத்திற்ேக இருக்கும்

இைத நிரூபிக்க இதுவைர ேபாதுமான 
ஆதாரங்கள் இல்ைல

ஒருமுைற பயன்படுத்தி வீசிெயறியும் 
ெபாருட்கள் ேகாவிட் பரவுதைல அதிகரிக்க 

மற்றும் நீட்டிக்கேவ ெசய்கின்றன

ேகாவிட் - 19 என்பது என்ன?
“ேகாவிட் - 19 என்ற ெதாற்று ேநாயானது சமீபத்தில் 
கண்டறியப்பட்ட ெகாேரான ைவரஸ் மூலம் உருவானதாகும். 
டிசம்பர் 2019 இல் சீனாவில் உள்ள வூஹானில் தீவிர ேநாய் 
பரவல் ெதாடங்குவதற்கு முன்பு வைர இந்த புதிய ைவரஸ் 
அல்லது ேநாய் பற்றி எவரும் அறிந்திருக்கவில்ைல. இப்ெபாழுது 
ேகாவிட - 19 உலகம் முழுவதும் பல நாடுகளில் பரவி 
ெபருந்ெதாற்றாக தாக்கத்ைத ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

ேகாவிட் - 19 ைவரஸ் (சார்ஸ்-ேகாவி-2 
(SARS-CoV-2) என்றும் அைழக்கப்படுகிறது) என்பது 
மனிதர்களிைடேய காணப்படும் புதிய ைவரஸ் ஆகும். 
எந்த விலங்கிலிருந்து ேகாவிட் - 19 
பரவியிருக்குெமன்று இதுவைர உறுதிெசய்யப்படாத 
நிைலயில் அதுபற்றிய ஆய்வு நைடெபற்று வருகிறது.” 
– WHO

முகக்கவசங்கள் ெபாதுவாக 
பாலிபேராப்யேளன் (polypropylene) 
ெகாண்டைவயாகும். இது திரவத்ைத 

தவிற்க்கும் நுன்னிைழகள் ெகாண்டதால், 
உடல் திரவ திவைலகளுக்ெகதிரான 

பாதுகாப்பு அடுக்காக உள்ளது. மற்ற உயர்தர 
மற்றும் விைலஉயர்ந்த முகக்கவசங்கள் 
பாலியூரித்ேதன் (polyurethane) 

அல்லது/மற்றும் பாலிஅக்கிரிேலாைநட்ரில் 
(polyacrylonitrile) அடங்கியதாகும்.

ெநகிழிகளின் ேமல் ைவரஸ் 72 மணி ேநரத்திற்க்கு 
ேமல் தங்குகின்றன (மற்ற  பரப்புகைள விட 
அதிகமாகும்). எனேவ, ஒருமுைற பயன்படுத்தி 
வீசிெயறியும் முகக்கவசம் மற்றும் ைகயுைறகளால் 

ேநாய் பரவும் அபாயம் அதிகம் உள்ளது.

ேகாவிட் - 19 கழிவு அைலகளான, ெநகிழி முகக்கவசங்கள், ைகயுைறகள், கிருமிநாசினி 
பாட்டில்கள் மற்றும் உணவுப்ெபாருட்கள் அைடத்துைவக்க பயன்பட்ட ெபாருட்கள் 
ேபான்றவற்றால் நமது வீதிகள், கடற்கைரகள் மற்றும் கடற்பரப்புக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன 
(UNCTAD).

சமூக விலகல் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள இைணயவழி ெபாருட்கள் வாங்குதல் மற்றும் 
விநிேயாகிப்பதன் மூலம் நுகர்வு ேபான்றவற்றில் உபேயாகிக்கப்படும் ெநகிழியாலான 
ெபாருட்கள் வீடுகளில் தினந்ேதாறும் அதிகரிக்கின்றன (UNCTAD)

மருத்துவ கழிவுகள் அடங்கிய ெநகிழி சாக்குகள் மருத்துவமைனகளுக்கு ெவளிேய 
நிரம்பி வழிகின்றன மற்றும் தற்காப்பு உபகரணங்கள் கடேலார நீர்களில் மிதப்பைதயும், 
உலகின் பல்ேவறு பகுதிகளிலுள்ள கடற்கைரகளில் கிடப்பைதயும் காணமுடிகிறது 
(World Economic Forum)

சமூக விலகல் காரணமாக பலவைகயான கழிவு ேமலாண்ைம பணிகள் முழுைமயாக 
நைடமுைறப்படுத்தப்படாததால் ெநகிழி கழிவுகள் அகற்றுவதில் மந்தநிைல நிலவுகிறது 
(World Economic Forum)

பின்னிைணப்பு 4
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ெகாேரானா ேபாராட்டத்தின் கதாநாயகன் 
ஒருமுைற பயன்படுத்தி வீசிெயறியும் ெநகிழி!

ெபாதுமக்களிைடேய அதிகரிக்கும் 
ெநகிழி பயன்பாடு

ெநகிழியினால் நிகழவிருக்கும் சுனாமிைய 
ேநாக்கி ெசல்கிேறாமா?
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ேகாவிட் - 19 பரவிவரும் சூழலில் 
ெநகிழியின் உற்பத்தி

ஸூேனாடிக் ேநாய்கள் என்றால் என்ன?
 

        

இந்த ெபருந்ெதாற்று கால கட்டத்தில் ெநகிழி தவிர்க்க 
முடியாததாக மாறியுள்ளது. முகக்கவசம், ைகயுைற, தனிப்பட்ட 
பாதுகாப்பு உபகரணம் (PPE), கிரிமிநாசினிகள் ேபான்றைவகள் 
தன்னுள்ேளா அல்லது அவற்ைற அைடத்துைவக்கும் ெபாருட்கள் 
அல்லது இரண்டிலுேமா ெநகிழிைய ெகாண்டுள்ளன. ஒருமுைற 
பயன்படுத்தி வீசிெயறியும் ெநகிழி tharpozhuthu சுகாதாரத்துைற, 
நிவாரண பணிகள், கைடகள் மற்றும் இைணயவழி விநிேயாக 
ேசைவ ேபான்றவற்றிலுள்ள முன்னிைல பணியாளர்களுக்கு மிகவும் 
பாதுகாப்பான தடுப்பு ெபாருளாக உள்ளது.

மருத்துவ வசதிகள் குைறவாக உள்ள வளர்ந்துவரும் நாடுகளிலும் 
ேகாவிட் - 19 பரவிவரும் நிைலயில் அதிக 
எண்ணிக்ைகயிலானவர்கள் வீட்டிேலேய சுய மருத்துவம் 
ெசய்துெகாள்ளும் நிைல உள்ளது. இது வீடுகளிலும் பாதுகாப்பு 
ெபாருட்களின் பயன்பாட்ைட அதிகரித்துள்ளது.

முகக்கவசம், ைகயுைற, கிரிமிநாசினிகளின் உபேயாகம் மற்றும் 
இைணயவழி மூலம் ெபறப்படும் உணவு மற்றும் ேவறு 
ெபாருட்கைள அதிகமாக சார்ந்திருத்தல் ேபான்றைவ ஒருமுைற 
பயன்படுத்தி வீசிெயறியும் ெநகிழியின் உற்பத்திைய பல மடங்கு 
உயர்த்தியுள்ளது.

முதுெகலும்புள்ள விலங்குகளிலிருந்து மனிதர்களுக்கு இயற்ைகயாக 
பரவக்கூடிய எந்த ஒரு ேநாய் அல்லது ேதாற்று ஸூேனாசிஸ் 
ஆகும்.

200 க்கும் ேமற்பட்ட ஸூேனாசிஸ் வைககள் அறியப்பட்டுள்ளன 

எேபாலா, பறைவ காய்ச்சல், H1N1 ஃப்ளு ைவரஸ்  (பன்றி 
காய்ச்சல்), மத்திய கிழக்கு சுவாச ேநாய்க்குறி (Middle East 
Respiratory Syndrome), ரிஃப்ட் பள்ளத்தாக்கு காய்ச்சல் (Rift 
Valley Fever), திடீர் கடுைமயான சுவாச ேநாய்க்குறி (SARS), 
ேமற்கு ைநல் ைவரஸ் (West Nile Virus), ஸிக்கா ைவரஸ் (Zika 
Virus) மற்றும் தற்ேபாைதய புதிய ெகாேரானா ைவரஸ் அல்லது 
ேகாவிட் - 19 ேபான்றைவ ஸூேனாசிஸ் ேநாய்களுக்கான 
சில உதாரணங்களாகும்.

ஸூேனாசிஸ் கிருமிகள் பாக்டீரியா, ைவரஸ் அல்லது 
ஒட்டுண்ணிகள் அல்லது வழக்கத்துக்கு மாறான ெதாற்று 
காரணிகளாலும், அவற்றுடனான ேநரடி ெதாடர்பு வாயிலாகவும், 
உணவு, தண்ணீர் அல்லது சுற்றுச்சூழல் மூலமாகவும் மனிதர்களுக்கு 
பரவக்கூடியது.

ெவறிநாய்க்கடி (Rabies) ேபான்ற சில ஸூேனாசிஸ் ேநாய்கள் 
தடுப்பு மருந்துகள் மற்றும் ேவறு முைறகள் மூலம் 100% தடுக்க 
முடியும். 

ேமலும் விபரங்களுக்கு: https://www.youtube.com/
watch?v=2rr7u04m5Nc&feature=youtu.be

2019ல் $800 மில்லியனாக இருந்த ஒருமுைற 
பயன்படுத்தி வீசிெயறியும் முகக்கவசத்தின் உற்பத்தி 
மற்றும் உலகலாவிய விற்பைன ெவகுவாக உயர்ந்து 
இவ்வாண்டில் $166 பில்லியனாக உள்ளது (UNCTAD)

ஓவ்ெவாரு மாதமும், உலக அளவில் ெநகிழியலான 89 
மில்லியன் மருத்துவ கவசங்கள், 76 மில்லியன் ஆய்வு 
கவசங்கள் மற்றும் 1.6 மில்லியன் பாதுகாப்பு 
கண்ணாடிகளும் ேதைவயாக உள்ளது (WHO)

ெதாற்று உள்ளவர்களின் கழிவுகைள முைறயாக 
ைகயாளவில்ைல எனில், அதன் மூலம் ேகாவிட் - 19 ெதாற்று 
ஏற்படலாம்.
இந்தியாவில் உருவாக்கப்படும் ெமாத்த நகராட்சி 
திடக்கழிவுகளில் ெநகிழி கழிவுகள் குறிப்பிடத்தக்க பகுதியாகும்.
ெநகிழிகள் பூமியில் பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் மக்காமல் 
இருக்ககூடிய கழிவுகள் ஆகும் 
தவறான கழிவு அகற்றும் முைற மற்றும் ேமலாண்ைமேய 
ைகயுைற, முகக்கவசம், கிருமிநாசினி பாட்டில்கள் ேபான்ற 
ெநகிழியலான ெபாருட்கள் இயற்ைக சூழல்களில் 
காணப்படுவதற்கான காரணங்களாகும். 

வீடுகளிலிருந்து உருவாகும் மருத்துவ கழிவுகள், 
முைறயற்ற ேமலாண்ைம மூலமாக கழிவுகைள ைகயாளும் 
ெதாழிலாளர்கள் உட்பட மற்றவர்களுக்கும் ேகாவிட் - 19 
ைவரஸ் பரவும் அபாயம் உள்ளது



முதுெகலும்புள்ள விலங்குகளிலிருந்து மனிதர்களுக்கு 
இயற்ைகயாக பரவக்கூடிய எந்த ஒரு ேநாய் அல்லது 
ேதாற்று ஸூேனாசிஸ் ஆகும்.

200 க்கும் ேமற்பட்ட ஸூேனாசிஸ் வைககள் 
அறியப்பட்டுள்ளன 

எேபாலா, பறைவ காய்ச்சல், H1N1 ஃப்ளு ைவரஸ் 
(பன்றி காய்ச்சல்), மத்திய கிழக்கு சுவாச ேநாய்க்குறி 
(Middle East Respiratory Syndrome), ரிஃப்ட் 
பள்ளத்தாக்கு காய்ச்சல் (Rift Valley Fever), 
திடீர் கடுைமயான சுவாச ேநாய்க்குறி (SARS), 
ேமற்கு ைநல் ைவரஸ் (West Nile Virus), 
ஸிக்கா ைவரஸ் (Zika Virus) மற்றும் தற்ேபாைதய 
புதிய ெகாேரானா ைவரஸ் அல்லது ேகாவிட் - 19 
ேபான்றைவ ஸூேனாசிஸ் ேநாய்களுக்கான 
சில உதாரணங்களாகும்  
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ேமற்கூறியைவ பற்றி நீங்கள் அறிந்து மற்றவர்களுக்கும் விழிப்புணர்ைவ ஏற்படுத்துவது உங்கள் முன்னுரிைமயாகும்.

ெபாது இடங்களில் கண்மூடித்தனமாக வீசப்பட்டுள்ள முகக்கவசங்கள், ைகயுைறகள் மற்றும் மற்ற மருத்துவ கழிவுகள் 
உடல்நலக்ேகடுகைள ஏற்படுத்தும். 

மறுஉபேயாகம் ெசய்ய இயலும் முகக்கவசம் அணிதல், அடிக்கடி ேசாப்பு மூலம் ைக கழுவுதல் அல்லது சீரான முைறயில் 
அைடக்கப்பட்டுள்ள எரிசாராயம் (ஆல்ககால்) ெகாண்ட கிருமிநாசினிகள் உபேயாகித்தைல பின்பற்றலாம் 

சமூக அல்லது தனிநபர் இைடெவளி மற்றும் கண், மூக்கு அல்லது வாைய ெதாடுதைல தவிர்த்தல் ேபான்ற பாதுகாப்பு முைறகைள 
பின்பற்றுவதின் முக்கியத்துவத்ைத வலியுறுத்துங்கள்.

கழிவுகைள, முக்கியமாக மருத்துவ கழிவுகைள வீட்டில் பிரித்ெதடுப்பதன் முக்கியத்துவம் பற்றி உங்கைள சார்ந்தவர்கள் மற்றும் 
சமூகத்தினருக்கு எடுத்துைரயுங்கள். இது ேகாவிட் - 19 பரவுவைத தடுப்பதுடன், மறுசுழற்சி ெசய்யப்படேவண்டிய ெநகிழி, குப்ைப 
கிடங்குகள் மற்றும் கடல்கைள ெசன்றைடவதிலிருந்தும் காக்க ெபரும்பங்கு வகிக்கிறது.

விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்கள் நடத்தி, உலக சுகாதார அைமப்பு (WHO) மற்றும் ஸ்டாக்ேஹாம் மாநாடு (Stockholm Convention) 
பரிந்துைரகைள பின்பற்றி  நைடமுைற வழிகாட்டல்கைள வழங்குங்கள் 
ேகாவிட் - 19 பரவுதல் மற்றும் ெநகிழி உபேயாகம் குைறத்தல் ேபான்றவற்றில் சமூகத்ைத ஈடுபடுத்த புதுைமயான வழிகைள 
வகுக்கவும்.
     
மருத்துவ கழிவுகைள வீடுகளிலிருந்து எவ்வாறு பாதுகாப்பாக அகற்றுவது என்பதற்கான பரிந்துைரகைள ேமலும் அறிய: 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32775/FS7.pdf?sequence=1&isAllowed=y

COVID 19 Waste Management FACTSHEET https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32282/

COVIDWM.pdf?sequence=1&isAllowed=y

நீங்கள் எப்படி இதில் உதவ இயலும்?

      

பின்னிைணப்பு 2

ெநகிழிக்காக உலகத் தைலவர்கள் 
என்ன ெசய்கிறார்கள்?

உணவு மற்றும் விவசாய அைமப்பானது 
உணவு ெபாருட்கள் அைடத்துைவக்கும் 
சிறப்பான முைறக்காக பணியாற்றுகின்றது.

  

: 
 

ஐ.நா சுற்றுச்சூழல் அைமப்பின் 
கடல் தூய்ைம பிரச்சாரம்
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உங்களது அவ்வளவு சிறப்பாக 
இல்லாத புைகப்படத்ைத சமூகவைலத்தளத்தில் 
யாரும் இைணத்தால் என்ன ெசய்வீர்கள்?

 
 

 

 

. 

மகிழ்ச்சியுறுங்கள். நாங்கள் உறுதியளித்த நல்ல ெசய்தி 
பின்வருவதாகும். உலெகங்கும் ெநகிழிக் கழிவுகைள குைறக்க 
மக்கள் ஒன்றிைணகின்றனர். அவ்வாறு நடக்கும் சிலவற்ைற 
இங்குக் காண்ேபாம்.

உணவுப்ெபாருட்கைள ெநகிழியில் அைடத்துைவப்பதில் ெபரும் பங்கு 
வளர்ந்த நாடுகளில் இருந்து வருகின்றன. ஐ.நா வின் உணவு மற்றும் 
விவசாய அைமப்பு உணவு அைடக்கப்படும் ெநகிழியாலான 
ெபாருட்களுக்கு மாற்றாக தாவரக் கழிவுகளிலிருந்து உற்பத்தியாகும் 
ெபாருட்கைளப் பயன்படுத்தும் வழிகளுக்காக பணியாற்றிவருகிறது. 
இந்த அைடத்துைவக்கும் ெபாருட்கள், மர இைழகள், ேசாளம், 
உருைளக்கிழங்கு, மற்ற உணவுக்கழிவுகள் ஆகியவற்றிலிருந்து 
ெபறப்படுகின்றன. இந்த மாற்றம் மாசு ஏற்படுத்தும் 
ெநகிழியிலிருந்து விடுபட உதவும். ேமலும் சிறந்த தீர்வாகும். 
உயிரி சார்ந்த அைடக்கப்படும் ெபாருட்கள் இறுதியில் 
மட்கச் ெசய்து உரமாக பயன்படுத்தலாம்.

Adapted from the FAO report Bio-based 
food packaging in Sustainable Development: 
www.bit.ly/2t8m9RB  
Learn more about FAO’s work on creating 
a bio-based, reuse economy: www.bit.ly/2ROcxF

பிப்ரவரி 2017 இல், அரசுகைளயும், ெபாதுமக்கைளயும், 
தனியார் துைறயினைரயும் ஒன்றிைணத்து கடலில் வீசப்படும் 
ெநகிழிக் கழிவுகளுக்ெகதிராக ேபாராட ஐ.நா சுற்றுச்சூழல் 
அைமப்பு கடல் தூய்ைம பிரச்சாரத்ைத அறிமுகப்படுத்தியது. 
இதுவைர 57க்கும் ேமற்பட்ட நாடுகள் இதில் ஒன்றிைணந்துள்ளன. 
பல நிறுவனங்கள் ெதாடர்ந்து இைணந்து வருகின்றன. வால்ேவா 
கார் நிறுவனம் 2025 ஆம் ஆண்டு முதல், அவர்கள் வாகனத்தில் 
பயன்படுத்தும் 25 சதவிகித் ெநகிழிகள் மறுசுழற்சியிலிருந்து 
ெபறப்படும் என்று அறிவித்துள்ளது. ெபாதுமக்களும் கூட இதில் 
ெதாடர்ந்து இைணய இயலும். ஒரு இளம் மனிதர் உலகின் 
மிகப்ெபரிய கடற்கைரத் தூய்ைம இயக்கத்ைத ஆரம்பித்திருக்கும் 
ஊக்கமளிக்கும் கைதையப் படியுங்கள். பின் உறுதிெமாழி ஏற்று 
இதில் நீங்களும் கலந்துெகாள்ளலாம்.

உங்களது அவ்வளவு சிறப்பாக இல்லாத புைகப்படத்ைத 
சமூகவைலத்தளத்தில் யாரும் இைணத்தால் என்ன 
ெசய்வீர்கள்?
புறக்கணிப்பது. ஒருமுைற பயன்படுத்தியபின் வீசி 
எறியும் ெநகிழி இைதத்தான் ெபரும்பாலான நாடுகள் 
ெசய்யத் திட்டமிடுகின்றன.
ஆப்ரிக்காவில், 25 நாடுகள் ெநகிழிப் ைபகைளத் 
தைடெசய்துள்ளன. இதில் பாதிக்கும் ேமற்பட்ட நாடுகள் 
2014-ஆம் ஆண்டு முதல் 2017 வைர இந்தத் 
தைடைய அறிமுகப்படுத்திவிட்டன.
ஒருமுைற பயன்படுத்தியபின் வீசி எறியும் ெநகிழிைய 
தைடவிதிக்க ஐேராப்பிய ஒன்றிய பாராளுமன்றம் 
வாக்களித்துள்ளது.திட்டப்படி அைனத்தும் நடந்தால்  
இது 2021 முதல் ெசயல்பாட்டிற்கு வரும்.
ஒருமுைற பயன்படுத்தியபின் வீசி எறியும் ெநகிழிைய 
2021 முதல் ஒழிக்கும் பணியில் தீவிரமாக இருக்கும் 
உலகின் முதல் நாடு ேகாஸ்டா ரிக்கா ஆகும்.
அெமரிக்க ஐக்கிய நாட்டிலுள்ள நியூயார்க் மாநகரம் 
அைனத்துவிதமான ஸ்ைடேராேபாம் ெபாருட்கைளயும் 
2017இல் தைடெசய்துவிட்டது.
அைனத்து ஒருமுைற பயன்படுத்தியபின் வீசி எறியும் 
ெநகிழிைய 2022-ஆம் ஆண்டில் நிறுத்திட இந்தியா 
உறுதிபூண்டுள்ளது. இதுமட்டுமின்றி, பல மாநிலங்களும் 
மாநகரங்களும் ெநகிழிப் ைப மற்றும் இதர 
ெநகிழிப் ெபாருட்கைள தைடெசய்துள்ளது.
ஜப்பான், ஆர்வத்ைத தூண்டும் ஓர் 
எடுத்துக்காட்டகும். அங்கு ஒருமுைற 
பயன்படுத்தியபின் வீசி எறியும் 
ெநகிழிகுக்கு எந்தவிதமான தைடயும் 
இல்லாமேலேய மிகவும் குைறவான 
ெநகிழிப் ெபாருட்கேள 
பயன்பாட்டில் உள்ளன.

உலகின் மற்ற அரசுகள் இதற்காக என்ன 
ெசய்கின்றன என்பது பற்றி ேமலும் அறிய 
பின்வரும் புத்தகத்திலுள்ள 3 மற்றும் 4 ஆவது 
அத்தியாயத்ைத பார்க்கவும் – Single-Use-Plas-
tics – A Road map for Sustainability.



முதுெகலும்புள்ள விலங்குகளிலிருந்து மனிதர்களுக்கு 
இயற்ைகயாக பரவக்கூடிய எந்த ஒரு ேநாய் அல்லது 
ேதாற்று ஸூேனாசிஸ் ஆகும்.

200 க்கும் ேமற்பட்ட ஸூேனாசிஸ் வைககள் 
அறியப்பட்டுள்ளன 

எேபாலா, பறைவ காய்ச்சல், H1N1 ஃப்ளு ைவரஸ் 
(பன்றி காய்ச்சல்), மத்திய கிழக்கு சுவாச ேநாய்க்குறி 
(Middle East Respiratory Syndrome), ரிஃப்ட் 
பள்ளத்தாக்கு காய்ச்சல் (Rift Valley Fever), 
திடீர் கடுைமயான சுவாச ேநாய்க்குறி (SARS), 
ேமற்கு ைநல் ைவரஸ் (West Nile Virus), 
ஸிக்கா ைவரஸ் (Zika Virus) மற்றும் தற்ேபாைதய 
புதிய ெகாேரானா ைவரஸ் அல்லது ேகாவிட் - 19 
ேபான்றைவ ஸூேனாசிஸ் ேநாய்களுக்கான 
சில உதாரணங்களாகும்  
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ேமற்கூறியைவ பற்றி நீங்கள் அறிந்து மற்றவர்களுக்கும் விழிப்புணர்ைவ ஏற்படுத்துவது உங்கள் முன்னுரிைமயாகும்.

ெபாது இடங்களில் கண்மூடித்தனமாக வீசப்பட்டுள்ள முகக்கவசங்கள், ைகயுைறகள் மற்றும் மற்ற மருத்துவ கழிவுகள் 
உடல்நலக்ேகடுகைள ஏற்படுத்தும். 

மறுஉபேயாகம் ெசய்ய இயலும் முகக்கவசம் அணிதல், அடிக்கடி ேசாப்பு மூலம் ைக கழுவுதல் அல்லது சீரான முைறயில் 
அைடக்கப்பட்டுள்ள எரிசாராயம் (ஆல்ககால்) ெகாண்ட கிருமிநாசினிகள் உபேயாகித்தைல பின்பற்றலாம் 

சமூக அல்லது தனிநபர் இைடெவளி மற்றும் கண், மூக்கு அல்லது வாைய ெதாடுதைல தவிர்த்தல் ேபான்ற பாதுகாப்பு முைறகைள 
பின்பற்றுவதின் முக்கியத்துவத்ைத வலியுறுத்துங்கள்.

கழிவுகைள, முக்கியமாக மருத்துவ கழிவுகைள வீட்டில் பிரித்ெதடுப்பதன் முக்கியத்துவம் பற்றி உங்கைள சார்ந்தவர்கள் மற்றும் 
சமூகத்தினருக்கு எடுத்துைரயுங்கள். இது ேகாவிட் - 19 பரவுவைத தடுப்பதுடன், மறுசுழற்சி ெசய்யப்படேவண்டிய ெநகிழி, குப்ைப 
கிடங்குகள் மற்றும் கடல்கைள ெசன்றைடவதிலிருந்தும் காக்க ெபரும்பங்கு வகிக்கிறது.

விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்கள் நடத்தி, உலக சுகாதார அைமப்பு (WHO) மற்றும் ஸ்டாக்ேஹாம் மாநாடு (Stockholm Convention) 
பரிந்துைரகைள பின்பற்றி  நைடமுைற வழிகாட்டல்கைள வழங்குங்கள் 
ேகாவிட் - 19 பரவுதல் மற்றும் ெநகிழி உபேயாகம் குைறத்தல் ேபான்றவற்றில் சமூகத்ைத ஈடுபடுத்த புதுைமயான வழிகைள 
வகுக்கவும்.
     
மருத்துவ கழிவுகைள வீடுகளிலிருந்து எவ்வாறு பாதுகாப்பாக அகற்றுவது என்பதற்கான பரிந்துைரகைள ேமலும் அறிய: 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32775/FS7.pdf?sequence=1&isAllowed=y

COVID 19 Waste Management FACTSHEET https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32282/

COVIDWM.pdf?sequence=1&isAllowed=y

நீங்கள் எப்படி இதில் உதவ இயலும்?

      

பின்னிைணப்பு 2

ெநகிழிக்காக உலகத் தைலவர்கள் 
என்ன ெசய்கிறார்கள்?

உணவு மற்றும் விவசாய அைமப்பானது 
உணவு ெபாருட்கள் அைடத்துைவக்கும் 
சிறப்பான முைறக்காக பணியாற்றுகின்றது.

  

: 
 

ஐ.நா சுற்றுச்சூழல் அைமப்பின் 
கடல் தூய்ைம பிரச்சாரம்
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உங்களது அவ்வளவு சிறப்பாக 
இல்லாத புைகப்படத்ைத சமூகவைலத்தளத்தில் 
யாரும் இைணத்தால் என்ன ெசய்வீர்கள்?

 
 

 

 

. 

மகிழ்ச்சியுறுங்கள். நாங்கள் உறுதியளித்த நல்ல ெசய்தி 
பின்வருவதாகும். உலெகங்கும் ெநகிழிக் கழிவுகைள குைறக்க 
மக்கள் ஒன்றிைணகின்றனர். அவ்வாறு நடக்கும் சிலவற்ைற 
இங்குக் காண்ேபாம்.

உணவுப்ெபாருட்கைள ெநகிழியில் அைடத்துைவப்பதில் ெபரும் பங்கு 
வளர்ந்த நாடுகளில் இருந்து வருகின்றன. ஐ.நா வின் உணவு மற்றும் 
விவசாய அைமப்பு உணவு அைடக்கப்படும் ெநகிழியாலான 
ெபாருட்களுக்கு மாற்றாக தாவரக் கழிவுகளிலிருந்து உற்பத்தியாகும் 
ெபாருட்கைளப் பயன்படுத்தும் வழிகளுக்காக பணியாற்றிவருகிறது. 
இந்த அைடத்துைவக்கும் ெபாருட்கள், மர இைழகள், ேசாளம், 
உருைளக்கிழங்கு, மற்ற உணவுக்கழிவுகள் ஆகியவற்றிலிருந்து 
ெபறப்படுகின்றன. இந்த மாற்றம் மாசு ஏற்படுத்தும் 
ெநகிழியிலிருந்து விடுபட உதவும். ேமலும் சிறந்த தீர்வாகும். 
உயிரி சார்ந்த அைடக்கப்படும் ெபாருட்கள் இறுதியில் 
மட்கச் ெசய்து உரமாக பயன்படுத்தலாம்.

Adapted from the FAO report Bio-based 
food packaging in Sustainable Development: 
www.bit.ly/2t8m9RB  
Learn more about FAO’s work on creating 
a bio-based, reuse economy: www.bit.ly/2ROcxF

பிப்ரவரி 2017 இல், அரசுகைளயும், ெபாதுமக்கைளயும், 
தனியார் துைறயினைரயும் ஒன்றிைணத்து கடலில் வீசப்படும் 
ெநகிழிக் கழிவுகளுக்ெகதிராக ேபாராட ஐ.நா சுற்றுச்சூழல் 
அைமப்பு கடல் தூய்ைம பிரச்சாரத்ைத அறிமுகப்படுத்தியது. 
இதுவைர 57க்கும் ேமற்பட்ட நாடுகள் இதில் ஒன்றிைணந்துள்ளன. 
பல நிறுவனங்கள் ெதாடர்ந்து இைணந்து வருகின்றன. வால்ேவா 
கார் நிறுவனம் 2025 ஆம் ஆண்டு முதல், அவர்கள் வாகனத்தில் 
பயன்படுத்தும் 25 சதவிகித் ெநகிழிகள் மறுசுழற்சியிலிருந்து 
ெபறப்படும் என்று அறிவித்துள்ளது. ெபாதுமக்களும் கூட இதில் 
ெதாடர்ந்து இைணய இயலும். ஒரு இளம் மனிதர் உலகின் 
மிகப்ெபரிய கடற்கைரத் தூய்ைம இயக்கத்ைத ஆரம்பித்திருக்கும் 
ஊக்கமளிக்கும் கைதையப் படியுங்கள். பின் உறுதிெமாழி ஏற்று 
இதில் நீங்களும் கலந்துெகாள்ளலாம்.

உங்களது அவ்வளவு சிறப்பாக இல்லாத புைகப்படத்ைத 
சமூகவைலத்தளத்தில் யாரும் இைணத்தால் என்ன 
ெசய்வீர்கள்?
புறக்கணிப்பது. ஒருமுைற பயன்படுத்தியபின் வீசி 
எறியும் ெநகிழி இைதத்தான் ெபரும்பாலான நாடுகள் 
ெசய்யத் திட்டமிடுகின்றன.
ஆப்ரிக்காவில், 25 நாடுகள் ெநகிழிப் ைபகைளத் 
தைடெசய்துள்ளன. இதில் பாதிக்கும் ேமற்பட்ட நாடுகள் 
2014-ஆம் ஆண்டு முதல் 2017 வைர இந்தத் 
தைடைய அறிமுகப்படுத்திவிட்டன.
ஒருமுைற பயன்படுத்தியபின் வீசி எறியும் ெநகிழிைய 
தைடவிதிக்க ஐேராப்பிய ஒன்றிய பாராளுமன்றம் 
வாக்களித்துள்ளது.திட்டப்படி அைனத்தும் நடந்தால்  
இது 2021 முதல் ெசயல்பாட்டிற்கு வரும்.
ஒருமுைற பயன்படுத்தியபின் வீசி எறியும் ெநகிழிைய 
2021 முதல் ஒழிக்கும் பணியில் தீவிரமாக இருக்கும் 
உலகின் முதல் நாடு ேகாஸ்டா ரிக்கா ஆகும்.
அெமரிக்க ஐக்கிய நாட்டிலுள்ள நியூயார்க் மாநகரம் 
அைனத்துவிதமான ஸ்ைடேராேபாம் ெபாருட்கைளயும் 
2017இல் தைடெசய்துவிட்டது.
அைனத்து ஒருமுைற பயன்படுத்தியபின் வீசி எறியும் 
ெநகிழிைய 2022-ஆம் ஆண்டில் நிறுத்திட இந்தியா 
உறுதிபூண்டுள்ளது. இதுமட்டுமின்றி, பல மாநிலங்களும் 
மாநகரங்களும் ெநகிழிப் ைப மற்றும் இதர 
ெநகிழிப் ெபாருட்கைள தைடெசய்துள்ளது.
ஜப்பான், ஆர்வத்ைத தூண்டும் ஓர் 
எடுத்துக்காட்டகும். அங்கு ஒருமுைற 
பயன்படுத்தியபின் வீசி எறியும் 
ெநகிழிகுக்கு எந்தவிதமான தைடயும் 
இல்லாமேலேய மிகவும் குைறவான 
ெநகிழிப் ெபாருட்கேள 
பயன்பாட்டில் உள்ளன.

உலகின் மற்ற அரசுகள் இதற்காக என்ன 
ெசய்கின்றன என்பது பற்றி ேமலும் அறிய 
பின்வரும் புத்தகத்திலுள்ள 3 மற்றும் 4 ஆவது 
அத்தியாயத்ைத பார்க்கவும் – Single-Use-Plas-
tics – A Road map for Sustainability.
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உடன் பணியொற்று்வொருடன் இரணைநது 
தசயலபடு�ல: தபரிய முயற்சிரய ்ெொககி 
தசலலு�ல 
அதிக �றாக்கத்� ஏற்�டுத� அடுத� சி்்ந� ைழி 
மற்்ைரகளு்டன இ்ணதது �ணிேறாற்றுைது. இதில் ேறார 
தைணடுமறானறாலும் இ்ணேேறாம் - குழு எவைளவு க�ரிேத�றா 
அவைளவு க�ரிே மறாற்்ம் நிகழும். கநகிழிக் கழிவுக்ள 
கு்்க்கப �ணிேறாற்றும் நிறுைனஙக்ளயும், முேற்சிக்ளயும் 
கைனியுஙகள். அைரகளுக்கு நிசசேம் உேககமஙகுமுள்ள 
அ்ே திருபபிகளின உ�வி த�்ைப�டும்.

சுற்றுச்சூைல கலவி ரமயம் (CEE), 
இநதியொ சுற்றுசசூழல் கல்வி ்மேததிலுள்ள 
ைளஙக்ளக்ககறாணடு கநகிழி கழிவு �ற்றிே உஙகளது 
அறி்ைப க�ருக்கிக்ககறாள்ைது்டன, உஙக்ள எப�டி 
ஈடு�டுததிக்ககறாள்ைக�ன��ற்கறான ைழிக்ளயும் 
கண்டறிேவும். https://www.ceeindia.org

ஐககிய ெொடுகள் சரபயின் உணைவு மற்றும் 
விவசொய அரமப்பு (FAO)  கநகிழிக் கழிவுக்கு 
எதிரறான �ல்தைறு தீரவுகளுக்கறாக FAO மிகவும் 
கடு்மேறாக உ்ழததுைருகி்து. இதில் கநகிழிேறாேறான 
உணவுபக�றாருடகள் அ்்டக்கும் க�றாருடகளுக்கு 
நி்ேேறான மறாற்றுப க�றாரு்ளக் கண்டறிைதும் அ்டஙகும். 
இதுை்ரயிேறான முனதனற்்த்�க் கறாண www.fao.org/

உணைவு மற்றும் ்வ்ளொண்ரம நிறுவன 
இர்ளஞர்களும் ஐ.ெொ.வின் உலக்ளொவிய 
கூட்டணியும் ( FAO Youth and United Nations 
Global Alliance ) நீஙகள் சுற்றுசசூழல் முனதனற்்ததில் 
ஈடு�றாடுள்ளைரறாக இரு்ந�றால், இது�றான உஙகளுக்கறான 
சரிேறான இ்டம். இதில் நீஙகள் ஈடு�டுை�ற்கறான ைழிகளும் 
மற்றும் உேகின �ே �குதிகளிலுள்ள இ்ளஞரகளு்டன 
குழுைறாக இ்ண்நது �ணிேறாற்்வும் http://www.fao.org/
yunga/resources/en/ 

இ்ளநிரல சொ�ரனயொ்ளர் (Junior Achievement) 
இதிலுள்ள திட்டஙகள் மூேம் �்ே்மததுைம் மற்றும் 
கசேல்மு்்த தி்்ன ைளரததுக்ககறாள்ளவும் உ�வும் 
https://www.juniorachievement.org

பூமி அலலது தெகிழி? (Planet or Plastic?)  
தநஷனல் ஜிதேறாக்ரறாபிக்கின (National Geographic)  
இத�ளம் நீஙகள் ஒருமு்் �ேன�டுததிே பின வீசிகேறியும் 
கநகிழி கு்்ப��ற்கறான �ே ைழிக்ள அறிேவும், 
உேகளறாவிே உறுதிகமறாழி எடுக்கவும் இஙகு  இேலும். 
https://www.nationalgeographic.com/environment/
planetorplastic/ 

ஐ.ெொ சுற்றுச்சூைல (UN Environment) புவி்ேக் 
கறாக்க ஐ.நறா சுற்றுசசூழல் (UN Environment) எடுதது 
ைரும் அண்மக்கறாே முேற்சிகள் �ற்றி அறிேவும் 
அைரகளது �ல்தைறு பிரசசறாரஙகளில் ஈடு�்டவும்  www.
unenvironment.org

சிறுமியர் சொைணியர் இயககத்தின் உலக சஙகம்/ அரமப்பு 
(WAGGGS) �ேை்கேறான விேக்க்ைக்கும் உேகளறாவிே மற்றும் 
பிரறா்நதிே நிகழவுகளில் �ஙதகற்க ைறாயப�ளிக்கி்து. https://www.
wagggs.org

சொைணை இயககத்தின் உலக அரமப்புகள் / நிறுவஙகள் 
(WOSM) நீஙகள் �ஙதகற்க உ�வும் நிகழசசிகள், கசேேறாக்கஙக்ளக் 
கண்டறிேவும், மற்்ைரக்ள ந்டைடிக்்ககளில் ஈடு�டுத� 
ஊக்குவிக்கும் யுக்திக்ள அறிேவும். https://www.scout.org

பொை� சொைணை சொைணியர் இயககம் (BSG) BSG ஐ தசர்ந� 
5.6 மில்லிேன உறுபபினரகள் அைரகள் கநகிழி �ேன�றாட்்ட 
(woggles) விடடுக்ககறாடுப��றாக உறுதிகேடுததுள்ளனர. BSG 
சீரு்்டயின ்ககேறாப� உறுப�றான இது "புவி தநரம்" (Earth Hour) 
பிரசசறாரததின ஒரு அஙகமறாகும். இது கநகிழிக்கு மறாற்்றான, மிகவும் 
சீரறானதும் மற்றும் சூழலுக்கு உக்ந��றானதுமறாகும்.  www.bsgindia.org 

உலக்ளொவிய இயற்ரக நிதியம் -  (WWF)  
WWF, 2030 க்குள் "கநகிழி இல்ேறா இேற்்க" என�தில் 
அரப�ணிபபுக்ககறாணடுள்ளது்டன, கநகிழியினறால் மனி�ரகள் 
மற்றும் இேற்்கக்கு ஏற்�டும் தீஙகுக்ளப �ற்றி  நுகரதைறாருக்கு 
விழிபபுணரவு ஏற்�டுததுகி்து. கநகிழி மறுசுழற்சி, கு்்பபு மற்றும் 
மறாற்றுபக�றாருடகள் உற்�ததிகசயயும் நிறுைனஙகளு்டன WWF 
�ணிேறாற்றுகி்து. https://www.worldwildlife.org
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தெகிழி மற்றும் நிரலயொன மொற்்றத்திற்கொன இலககுகள்

இரவ எவவொறு த�ொடர்புரடயரவ?

சரைத�ச சமூகம் அ்்டேறாளம் கணடுள்ள 17 இேக்குகளின க�றாகுப�றானது, 
மிகவும் அழுத�ம்  ககறாடுக்கப�்டதைணடிே நி்ேேறான ைளரசசிக்கறான 
இேக்குகளறாக (Sustainable Development Goals) இரு்நது, நம் 
ஒவகைறாருைருக்கும் நி்ேேறான எதிரகறாேத்� உருைறாக்க 2030 ஆம் 

ஆணடுக்குள் அ்்டேதைணடிே்ைேறாக உள்ளன. 

கநகிழி பிரசச்னக்கு தீரவு இல்்ேகேன்றால் நி்ேேறான ைளரசசிக்கறான இேக்குக்ள (Sustainable Development Goals) எட்ட 
இேேறாது என�து ஒரு நீடசிேல்ே.  

கநகிழி ைனவிேஙகுக்ள அழிக்கி்து, மனி� ஆதரறாக்கிேததிற்கு அசசுறுத�ேறாக உள்ளது, �ருைநி்ே மறாற்்ம், கைள்ளம், தநறாய 
த�றான்ைற்்் அதிகரிக்கி்து. உேக க�றாருளறா�றாரததில் ஒவகைறாரு ஆணடும் பில்லிேனக்ள நஷ்்டப�்ட ்ைக்கி்து என�து 
உஙகளுக்கு இபக�றாழுது க�ரியும். நல்ேது எனனகைன்றால், சீரறான ைளரசசிக்கறான இேக்குக்ள ைகுத�ைரகள் கநகிழியு்டன தநரடிேறாகத 
க�றா்டரபு்்டே �ே இேக்குக்ள ைகுததுள்ளனர.

நி்ேேறான ைளரசசிக்கறான இேக்குக்ள எட்ட அ்னைரும் கடு்மேறாக உ்ழதது ைரும் நி்ேயில், கநகிழி மறாசுக்ளயும் மற்் 
உேகளறாவிே பிரசச்னக்ளயும் கு்்க்க நறாம் ஒவகைறாருைரும் ஒன்றாகச கசேல்�ட்டறால் கீழைறானில் நம்பிக்்க ஒளி த�றானறுைது 
நிசசேதம.

தமதே ககறாடுக்கப�டடுள்ள,  நி்ேேறான ைளரசசிக்கறான இேக்குகள் அ்னததும், கநகிழி மறாசுவு்டன தநரடிேறாகத க�றா்டரபு்்டே்ை. 
நி்ேேறான ைளரசசிக்கறான இேக்குகளுக்குள் இருக்கும் கநகிழி மறாசு சறார்ந� குறிபபிட்ட இேக்குகள் �ற்றி பினைரும் புத�கததின 21ஆம் 
�க்கத்� �றாரக்கவும்  - Towards Responsible Use of Plastics – Reduce, Reuse, Recycle: https://bit.ly/2WCuTgx/
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