ପ୍ରାପ୍ତିସ୍ବୀକାର,
2019 ଅଭିଯାନ ପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜୁଆର ରେ ଭଟ୍ଟା ଆଣିବା ଭାରତ ପାଇଁ ନୂତନ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇ ପଡିଛି.
ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସହଯୋଗୀ wwf ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା କୁ ଭାରତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ
ସାମାନ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କୁ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରେ 2019 ରୁ 2021 ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି.
ଏହି ଅଭିଯାନ ରେ ସାରା ଭାରତ ରୁ ସାଢେ ତିନିଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ଭୂଇଁ ରୁ ନୂତନ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି.
କୋଭିଡ ମହାମାରୀ କୁ ଦୃଷ୍ଟି ରେ ରଖି ଯନ୍ତ୍ର କୌଶଳ ଉପଯୋଗ କରି ଏହି ଅଭିଯାନ କୁ ଅନେକ ସହଯୋଗୀ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି.
ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ର ଜାତୀୟ eco club , ଭାରତ ସ୍କାଉଟ and guide, ରାଜ୍ୟ ସରକାର,
ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏହାକୁ ଭବ୍ୟ ରୂପ ଦେଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ
ବ୍ୟବହାର ନିଷେଧ ଅଭିଯାନ କୁ ଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି.

ସୂଚୀପତ୍ର,
i. ମୁଖବନ୍ଧ ---------------- 02
ii. ଆହ୍ୱାନ ----------------- 03
iii. ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଘଟଣା ----- 04
iv. ଆହ୍ୱାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
- ପ୍ରବେଶ ସ୍ତର -------- 08
- ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ତର -------- 11
- ବିଜୟୀ ସ୍ତର ----------- 14
v. ପରିଶିଷ୍ଟ --------------- 18
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ଏକକ ବ ବହାର, ହରାଇବାକୁ ବହୁ ତ
ଆେମ ବ ବହାର କରୁ ବା ପା ିକ ପ ାେକଜିଂ ର ାୟ ଏକ ତୃ ତୀୟାଂଶ ଆମ
ସହରର ରା ାଘାଟକୁ ବ କରି ଦୂ ଷିତ କେର ଏବଂ ଆମର ାକୃ ତକ
ି
ପରିେବଶକୁ ଦୂ ଷିତ କେର।
ତିବଷ ୧୩ ମିଲିୟନ ଟ ପଯ
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ବ ାପକ ବ ବହାର ନିକଟ ଅତୀତେର ଚ ାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛ।ି ମାଇେ ାପା ିକକୁ

ଏଗୁଡ଼କ
ି ର ଅବ େକେତ?

େଫସିଆ

ଆେମ ବ ବହାର କରୁ ବା କିଛ ି ପଦାଥ ଗୁଡ଼ିକର ୟ ସମୟସୀମା ଯା କର ୁ ।

ପୃ ବୀ ମ େହବାକୁ ଚାହଁୁଛ#
ି ଜଲଦି

ୁ ତ ସାଧନ ବ ବସାୟେର ପା ିକର

ରୁ ଆର କରି, ମୁହଁ େପାଛା, ଓଦା କପଡା ଏବଂ ଅନ ାନ

ସାଧନ ସାମ ୀର ପ ାେକଜିଂେର ବ ବହୃ ତ ପା ିକ ଯାହା ନ ନ

ଅତି ଶୀ ଅବ ୟ େହଉ ବା

େହାଇଥାଏ, ତାହା ଆମ ହ ପାଇଁ ସମସ ା ସୃ ି
କରୁଛି।ଆମ ସମ

ି ୁ ଯ ର ସହ
ୁ ଉ ାଦଗୁଡକ

ବାଛି କିଣିବା ଦରକାର---ସେ ତର/ବ ା ର

ପା ିକ ସମୁ େର ମିେଶ, େଯଉଁଠି କି

ସାମୁ ିକ ଜୀବମାନ ୁ ବିପଦେର ପକାଏ।

ପରିଶି ୩

ବ । ପୃ ବୀର ାକୃ ତକ
ି େସୗ ଯ

ନ କରି ଆେମ ଆମକୁ ସୁ ର କରି ପାରିବା ନାହ।

learn more at http://www.teenvogue.com/story/thebeauty-industry-has-a-plastics-proble?verso=true

ଏହା ତି ମିନି େର ଏକ

.

Fastest to
decompose

ପା ିକ େବାେଝଇ
ସମୁ େର ପକାଇବା ସହ

Slowest to
decompose

ସମାନ।
୨୦୫୦ମସିହା ସୁ ା
ସମୁ େର ମାଛ ଠାରୁ ପା ିକ
ବଳିଯିବ। (ଓଜନ ଅନୁ ଯାୟୀ)
WOOLEN
SOCK

TEA BAG

ଆେର! ଏହା ତ ବହୁ ତ ଅ କ। କି ୁ ବଡ଼ କଥା େହଉଛି, ଆମମାନ ମ ରୁ େତ କ

1 month

ଓ ସମେ ପା ିକ ଦୂ ଷଣର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କିଛ ି କରି ପାରିବା। ଏବଂ ଆେମ

1 year

MASK

BANANA

ବ ମାନ ଏହାକୁ ଆର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ।

6 weeks

10 months

APPLE
CORE
2 months

ବି ସେଫଇ ଦିବସ ଏକ ବା ବତା
ଆପଣ ଜାଣି େଲ କି, େଗାଟିଏ ଦିନ ପୃ ବୀ ସଫା ପାଇଁ ଉ ଗ କରାଯାଏ? ନିଜ ଘର ପଛପଟ
ଆବଜନା ପରିବ ନ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ ରୀୟ ଆେ ାଳନ ପରି କାଶ େହାଇଛି। ଆପଣ

0

2 months

4 months

6 months

8 months

10 months

12 months

େକାଠରୀ ସଫା କରିବା ବିର ିକର
େହାଇପାେର, କି ୁ ପୃ ବୀ ସଫା କରିବା ଏକ
ମଜାଳିଆ କାଯ । ବିେଶଷ କରି
େଯେତେବେଳ ଆପଣ ୨୧ େସେପମରେର
୧୫୦ େଦଶର ଲ ା କରୁ ଅ କ

PLASTIC BAG
20 years

େଲାକ ସହିତ େଯାଗ େଦବାକୁ ଯାଉଛୁ ।

50 years

www.worldclranrupday.org
http.//ocean conservancy.org/trash-freeseas/international-coastal-cleanup/
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ଅନୁ ମଣିକା
ପରିଶି -୧

େକାଭି ୧୯ ଭାଇରସମ (ସାସ-େକା -୨) େରନାମିତ,
ମଣିଷଠାେରଏକ କାରନୂ ଆଭୂତାଣୁ। ଏପଯ

େକାଭି -୧୯ ଏବଂପା ିକ

ଏହାେକଉଁପଶୁଠାରୁଆସିଛ,ି

ତାହାଜଣାପଡିନାହ। କି ୁ ଗେବଷଣାଚାଲୁ ରହିଛ।ି (WHO)

େକାଭିଡ ୧୯ ସମୟେରପା ିକଉ ାଦନ
ନି ିୟେହଉ ବାମା ରଉ ାଦନଏବଂବି
୨୦୧୯ ରୁଚଳିତବଷପଯ

ରୀୟବି ୟପାଖାପା

୮୦୦ ନିୟୁତଡଲାରରୁ ୧୬୦

ବିଲିଅନଲାରଭୟ ରବୃ ିପାଇଛି।(UNCTAD)

୨୦୨୦-୨୧ ର

ତିମାସେରବି ଵ ୭୬ ନିୟୁତପା ିକପରୀ ଣମା ଏବଂ ୧.୬ମିଲିୟନ

ଅ କାଂଶସମୟେଜାେନାଟିେ ାଭିଡହାମାରୀସହମୁକାବିଲାେରଅତିବାହିତେହାଇ

ଭୁ ଅପସାରଣଏବଂବଜ ବ ୁପରିଚାଳନା ାରାପା ିକଉ ାଦନଯଥା, େଗାଭ ,
ମା ଏବଂସାନିଟାଇଜରବଟ ୁଡକ
ି ପରିେବଶେରମିଳୁଛ।ି
ି ାକୃ ତକ
ି ରଠିକାବେରପରିଚାଳନା ନ
ଘେରାଇଚିକି ା ର ବଜ ବ ୁଗୁଡ଼କ
କରାଗେଲଏହାେକାଭିଡ ୧୯ଭାଇର କୁ ବଢାଇବ।
ଏପରିକସ
ି େଫଇକମଚାରୀ ସହିତଅନ ମାନ ୁ ଏହାବିପଦେରପକାଇବ।

ପା ିକ ତିର ାଗଗଲ (WHO) ଦରକାରକେର।

ଛି।ଆସ ୁ କିପରିମହାମାରୀପା ିକ ଦୂ ଷଣକୁ ଭାବିତକେରଜାଣିବା।

େଫ ା ଗୁଡକ
ି ସାଧାରଣତଃପଲି େ ାପିଲି (ପିପ)ି
ଧାରଣକରିଥାଏ।ମାଇେ ାଫାଇବରରହାଇେ ା
େଫାବି ଂରଚନାେଯାଗଁୁଶରୀରରୁନିଗତଜଳଵୁ ାବି
ରୁ େରଏକ ତିର ା ରଭାବେରଏହାକାଯ କ
େର।

େକାଭିଡ-୧୯ କ'ଣ?

ଅନ ଜଟିଳଜଟିଳଏବଂମହ ାମା ଗୁଡକ
ି େରପଲି

େକାଭିଡ ୧୯ ଏକସଂ ାମକେରାଗ,

ୟୁ େରେଥ (ପିୟୁଆ )
ଏବଂପଲିଆ ିେଲାନାଇ ି (ପିଏଏ ) ରହିଥାଏ।

ସଂ ତିଆବି ତ
ୃ କେରାନାଭାଇର ରୁେହାଇଥାଏ।

ସାନିଟାଇଜର ,
ଛି।ଏକକବ ବହାରପା ିକବ ମାନ ା ବିଭାଗରଆଗଧାଡିରସାମାଜିକକମୀ,

ମସିହାଡିେସମରମାସେରଆର େହବାପୂବରୁଅ ାତ ଲା।େକାଭିଡ ୧୯

ରିଲିଫମିସ ଏବଂଅନଲାଇେନବାେଯାଗାଣେରନିବୃ କମୀ ପାଇଁନର
ି ାପଦସାବ

ବ ମାନବି ରଅେନକେଦଶକୁ ଭାବିତକରି ବାମହାମାରୀ।

େହାଇଛି।

ଏକକବ ବହାରପା ିକ ାରାସଂ ମଣଆଶ ାକମାଏ।

ଚିକି ାବ ବ ାପାଇଁସୀମିତସହାୟତାସହିତଏହାର ଭାବବୃ ପ
ି ାଉଛି,
ପା ିକଚଟାଣେରଭାଇରସଅ ସମୟପାଇଁରହିଥାଏ।

େତଣୁବଢୁ ବାମାମଲାଗୁଡକ
ି ୁ ଘେରରହିଚକ
ି ି ତ
ି େହବାକୁ ପଡୁଛି।
େତଣୁଘେରମ ସୁର ାଉପକରଣସଂଖ ାବଢ଼ିଗଲାଣି ।

୯ସମୟେରଗୁଜବ
ମିଳନ
ି ାହ।

ଏକକବ ବହାରପା ିକ ାରାେକାଭିଡବିପଦବେଢ଼ଇଦି
ଏ ଵା ବହୁ ଗୁଣିତହୁ ଏ*

ଜୁ େନାଟିେ ାଗକ'ଣ?
ଜୁ େନାସିେସଉଛିଏକେରାଗବାସଂ ମଣଯାହାେମରୁଦ ୀୟ ାଣୀମାନ ଠାରୁମଣିଷ
େଦହକୁ ାକୃ ତକ
ି ଭାବେରସଂ ମଣେହାଇଥାଏ।
୨୦୦ କାରରୁଅ କଜଣାଶୁଣାେଜାେନାସି ହିଛ।ି
ଇେବାଲା,ଆଭିଆ ଇ ଫଏ ା(କିମାବାଡଫ),H1N1 ଫଭାଇର
(କିମାସାଇନ ),ମିଡ ଇ େର ିେରସନିେ ାମ
(MERS),ରିଫଭ ାଲି ର,ସଡ ଆକୁ େ ି େରେଟାରୀସିେ ାମ (SARS),
ପ ି ମନୀଳଭୂତାଣୁ,ଜିକାଭୂତାଣୁଏବଂବ ମାନରକେରାନାଭାଇରସାେକାଭି ୧୯
େହଉଛିଜୁେନାଟିେ ାଗରକିଛଉ
ି ଦାହରଣ।

େଯେହତୁ େକାଭିଡ ୧୯ ବିକାଶଶୀଳରା ମାନ ପାଖେରବ ାପିସାରିଛ,ି

ପା ିକବ ବହାରକୁ େନଇେକାଭିଡ ୧୯ ସମୟେରଗୁଜବ

େକାଭିଡବିପଦବୃ ିକରିବାର ମାଣଏପଯ

ମହାମାରୀସମୟେରମା , େଗାଭ , ବ ିଗତ ତିର ାଉପକରଣ (ପିପି ଇ),
ଏହାରଉ ାଦନଏବଂପ ାେକଜିଂଆଦିେରବ ବହୃ ତପା ିକଗୁଡକ
ି ଅପରିହାଯ େହାଇପଡି

ଏହିଭାଇର ଏବଂେରାଗଚାଇନାରଉହାେ ୨୦୧୯

ପା ିକବ ବହାରକୁ େନଇେକାଭି ଡ୧

କେରାନାଯୁ େରଏକକବ ବହାରପା ିକମହାନାୟକସାଜିଛ।ି

ଭୂତାଣୁପା ିକଉପେର ୭୨ ଘ ାରୁଅ କ (ଅନ ପୃ ଭୂମି

ଜୁ େନାଟିକାେଥାେଜନ ାେକରିଆ,ଭାଇରା ିମାପରଜୀବୀେହାଇପାେରକିମାଅଣପାର
ରିକଏେଜ ାରାଜଡିତଏବଂସିଧାସଳଖେଯାଗାେଯାଗମା ମେରମଣିଷଠାେରବି
ାରକରିପାେରକିମାଖାଦ ,ଜଳକିମାପରିେବଶମା ମେରବିବ ାପିପାେର।

େକେତକଜୁ େନାେଜପରିକର
ି ାବି ,
ଯାହା୧୦୦ ତିଶତଟୀକାକରଣଅଥବାଅନ
େର।

ଠାରୁଅ କ) ସମୟରହିଥାଏ,ଯାହାଏକକବ ବହାରେଗାଭ
ଏବଂମା େରଅ କେରାଗବି ାରକରିବାେର ବୃ ରହିଥାଏ।

ଣାଳୀଦାରା ତିେରାଧକରାଯାଇପା

ସବସାଧାରଣ ାରାବୃ ି

େକାଭି ୧୯ ମଇଳାସମସ ା

େଫ ା , େଗାଭ ,

To know more---

ହ ା ାନିଟାଇଜରଏବଂଅନଲାଇ ାରାଖାଦ ଏବଂଖାଦ ଉ ାଦଆଣିବାରନିଭରଶୀଳତା

http:/www.youtube.com/watch?v=2rr7u04m5Nc and
feature=youtube

ମ ଏକକବ ବହାରପା ିକକୁ ବହୁ ଗୁଣିତକରିେଦଇଛି।

ଆମରରା ା, େବଳାଭୂମିଏବଂସମୁ ଆଦିେର େକାଭିଡ-୧୯ର
ବ ବହୃ ତମା ,େଗାଭ ,ହ ା ାନିଟାଇଜରବଟ ଏବଂଖାଦ ପ ାେକଜିଂ ର ମଇଳାରଜୁ ଆରଦାରା ଭାବିତେହଉଛି।
ଶାରୀରିକଦୂ ରତାେଯାଗଁୁେଲାକମାେନଘେରଥାଇଅନଲାଇେ ଉ ାଦବରାଦକରୁଛ ।ି

ଆମପା ିକ ଦୂ ଷଣସୁନାମିଆଡ଼କୁ ଯାଉଛିକ?
ି

ଏହିଅନଲାଇନପିଂଏବଂେଟ ଆଉଟଭସ ାରା (ୟୁ ଏନିଟି ଏ ଡି) ତିଦନ
ି ବନ ାପରିପରି ିତସ
ି ୃ ିକରୁଛି।

ପୃ ବୀରସମୁ କୂ ଳମାନ େରଡା ରଖାନାରୁବାହାରରେମଡିକାଲବଜ ରପା ିକଅଖା,
ବ ି ଗତ ତିର ାଉପକରଣସମୁ କୂ ଳଜଳଭାଗେରଭାସୁ ବାରେଦ ବାକୁ ମିଳୁଛ।ି (World Economic forum).

ଯଦିସଂ ମିତେରାଗୀରବଜ ଠିକାବେରପରିଚାଳନାେହାଇ ନ ପାେର, େତେବେକାଭିଡ
୧୯ ମ ବି ାରେହାଇପାେର।
ଏହାନି ି ତେଯଭାରତବଷେରଉ ାଦିତମୁନସ
ି ପାଲି ଟର
ି ସମୁଦାୟକଠିନବଜ ବ ୁ ର

ଅେନକବଜ ପରିଚାଳନାେସବାସଂ ାପୂ

ମତାେରକାଯ କରୁନାହା ।ି

ଏକବିେଶଷଅଂଶେହଉଛିପା ିକ।

ଶାରୀରିକଦୂ ରତାନିୟମେହତୁ ବାହାରୁ ବାପା ିକବଜ ଧୀେରଧୀେରଅପସାରିତେହଉଛି।(world economic
forum).
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ପା ିକଶି ନ ହୁ ଏନାହଏବଂଏହାପୃ ବୀେରହଜାରହଜାରବଷଧରିରହିଥାଏ।
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