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முன்னுரை
நமக்கு நன்றாக த�ோன்றும் எதுவும் உண்மையிலேயே அத்தன்மை க�ொண்டவையா? எனில், இல்லை, நெகிழி ப�ொருட்களும்
அது ப�ோன்றதே. மலிவு, நீடித்த பயன் மற்றும் லேசானது என்பதனால் இது அனைத்து சமூகங்களிலும், வெவ்வேறு வாழ்க்கை
தரம் க�ொண்ட அனைத்து மக்களாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆம், இது பல வழிகளில் வாழ்வை எளிதாக்குகிறது.
நெகிழியால் செய்யப்பட்ட கரண்டி, பை, உறிஞ்சு குழாய்கள் ஆகியவற்றை உபய�ோகித்ததே இல்லை என்று நம்மில்
எத்தனை பேரால் ச�ொல்ல இயலும்? ஆனால் இதற்கு எதிர்மறையான விளைவுகளும் உண்டு: நாம் தயாரித்து, ஒருமுறை
பயன்படுத்தியவுடன் வீசியெறியும் நெகிழி மற்றும் அக்கழிவுகளை சீரான முறையில் நிர்வகிக்கும் வழி அறியாததால்,
ஒரு மாபெரும் மாசு சார்ந்த சவாலை எதிர்கொண்டுள்ளோம். மிக அதிகமாக கடலில் வீசப்படும் குப்பைகள் மற்றும்
நுண்நெகிழிகளால் (Microplastic) நமது பெருங்கடல்களும் மனித சுகாதாரமும் முன்னெப்பொழுதும் இல்லாத அளவிற்கு
பாதிப்படைந்துள்ளன.
இதற்கான தீர்வு கடலில் இல்லை. நம்மால் நிலத்தில் த�ொடங்கப்பட்ட இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு நம்மிடம் தான் உள்ளது.
நிலத்தில் தான் உள்ளது.

ஒருமுறை பயன்படுத்தியவுடன் வீசியெறியப்படும் நெகிழியை தவிர்த்தல், நெகிழியாலான ப�ொருட்களின் மறுசுழற்சியை
மேம்படுத்துதல், நெகிழிக்கு மாற்றான உறுதியான ப�ொருளைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் நெகிழிக் கழிவுகளுக்கான நிலையான
தீர்வுகாணுதல் ஆகியவை நம் கையிலேயே உள்ளன.

இந்த தலைமைத்துவ சவால் பயிற்சி மூலம், இதற்கான தீர்வுகள் என்ன? அவற்றில் நாம் எவ்வாறு பங்கெடுப்பது? என்பனவற்றைத்
தெரிந்துக�ொள்ளலாம். இது ஒரு த�ொடக்கம் தான். பின், நெகிழிக் கழிவுகளுக்கு எதிரான இந்த ப�ோராட்டத்தில் மற்றவர்களை
பங்கெடுக்கவைக்க நாம் எவ்வாறு உந்துதலாக இருக்கப்போகிற�ோம் என்பதற்கான திட்டங்களை வகுக்கவேண்டும். இதன்
இறுதி நிலையானது பல சவால்கள் நிறைந்ததாகும். இவை செயல்படுவதற்கான ஒரு புதிய இயக்கத்தைத் த�ோற்றுவிக்கும்.
அது நெகிழிக் கழிவுகளை தேவையான இடங்களில் மிகவும் குறைத்துவிடும். இதுவே உச்சக்கட்டமாகும்.

நமது வீடாக அமையப்பெற்ற இந்த அழகிய புவியை அடைந்தமைக்கு நாம் பாக்யசாலிகளே. தமது செயல்களால்
புவியை ஆர�ோக்கியமாக வைக்க உதவும் பலவகையான தாவரங்கள், விலங்குகள் ஆகியவற்றுடன் இந்த வீட்டை
நாமும் பகிர்ந்துக�ொள்கிற�ோம் என்பதை என்றும் மறந்துவிடக்கூடாது. இதில் நாமும் நமது பங்கை ஆற்றுவ�ோம்.
நமது பெருங்கடல்கள், காடுகள், ஆறுகள் மற்றும் சாலைகள் ஆகிய இடங்களை நெகிழி மாசுகளற்று இருக்க செய்வோம்.

கற்றதின் பயன்பாடு
நெகிழிக் கழிவுக்கெதிராக ஏதேனும் செய்ய
விரும்புகிறீர்களா? அல்லது, இது பற்றி அதிகம்
கேள்விப்படுவதால் மேலும் தெரிந்துக�ொள்ள ஆர்வமா?
இந்த சவால் பயிற்சியை முடிப்பது உங்களுக்கு சிறந்த
த�ொடக்கமாக அமையும். எதற்கு இந்த சவால் என்று
நீங்கள் வியக்கலாம். நாம் ஏன் நேரடியாக நெகிழி
குறைப்பில் இறங்கக்கூடாது? இது உங்கள் ஆர்வம்,
பற்றுதலை வெளிப்படுத்துகிறது. இருப்பினும் இந்த
பயிற்சி ஏட்டை பயன்படுத்துவதால் இது உங்கள்
பணியின் செயல்பாடுகளைப் பலமடங்கு அதிகரிக்கும்.

இந்த பயிற்சியை
முடிப்பதன் மூலம் நீங்கள்
1. கடல், நிலம் மற்ற நீர்நிலைகளில் 			
	நெகிழி மாசினால் உயிர்களுக்கு ஏற்படும் 		
அச்சுறுத்துதலை நன்கு உணரமுடியும்.
2.

மற்ற உலக நாடுகள் எவ்வாறு இந்த 		
பிரச்சனையை கையாளுகின்றன என்பதை
அறிய இயலும்.

3. நாம் ஒருமுறை உபய�ோகித்து வீசியெறியும் 		
	நெகிழி உபய�ோகத்தை அறிந்து அதைக்
குறைக்க உதவும்.

4. ஒருமுறை பயன்படுத்தியவுடன் வீசியெறியப்படும்
	நெகிழியை உங்கள் நண்பர்கள், குடும்பத்தினர்,
	பள்ளி/கல்லூரியை சேர்ந்தவர்கள், சமூகத்தினர்
மறுக்க, குறைக்க, மறுபடியும் பயன்படுத்த, மறுசுழற்சி
	செய்ய நீங்கள் உந்துதலாக இருக்க இயலும்.
5. ஒரு முறை பயன்படுத்தியவுடன் வீசி எறியப்படும்
	நெகிழி, கடலில் குப்பையை எறிதல் மற்றும் 		
நுண் நெகிழி ஆகியவற்றிற்கு எதிரான மாற்றத்தை
ஏற்படுத்துவதற்கு முன்மாதிரியாக திகழ்வீர்கள்.
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சவாலின் அறிமுகம்
நெகிழி பயன்பாட்டிற்கான எதிர் அலை சவால்கள் என்பது நெகிழி கழிவுகளுக்கு எதிராக ப�ோராடும் உலகளாவிய
இளைஞர்களின் இயக்கமாகும். இது இளைஞர்களின் நெகிழி பயன்பாட்டைக் குறைக்க, குறைப்பதற்கான வழிகளைக் கண்டறிய
மற்றும் முன்மாதிரியாக இருந்து அவர்களின் வீடுகள், சமூதாயம் மற்றும் நிறுவனங்களில் மாற்றம் ஏற்படுத்த ஊக்குவிக்குமாறு
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சவாலில் இணைவது மூலம், உலகத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த, ஒன்றிணைத்து செயல்படும் ஒட்டும�ொத்த இளைய
தலைவர்களின் தலைமுறையில் நீங்களும் ஓர் அங்கம் வகிப்பீர்கள்.
நிலை 1: உங்களது நெகிழி பயன்பாடு பற்றியும் மற்றும் எளிதான செயல்பாடுகள் மூலம், உங்களது ஒருமுறை பயன்படுத்தி
வீசியெறியும் நெகிழி பயன்பாட்டை குறைப்பதற்கான வழிகளை சிந்திக்கவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள முதல்நிலை செயல்பாடுகள்
ஆகும்.
நிலை 2: நீங்கள் ஆழமாக அறிந்துக�ொள்வது, கேள்விஞானம் பெறுவது மற்றும் உங்கள் வீட்டில், அருகாமையில் அல்லது
சமூகத்தில், ஒருமுறை பயன்படுத்தி வீசியெறியும் நெகிழி நுகர்வு மற்றும் மேலாண்மைப் பற்றி நடவடிக்கை எடுக்கவும் இந்த
தலைவர் நிலை செயல்பாடுகள் மூலம் நடைபெறும்.
நிலை 3: சாதனையாளர் நிலையில், உங்கள் முயற்சிகளை அதிகமாக்கி, பெரும் விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் நிலைக்கு தயாராகி
இருப்பீர்கள். நுகர்வோர் மற்றும் தயாரிப்பாளர்களை ஊக்குவிப்பது மூலம் சீரான நுகர்வு மற்றும் உற்பத்தியை ஏற்படுத்தும்
செயல்பாடுகள் இதில் அடங்கும். நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துபவராகவும், உங்கள் படிப்பினை மூலம் மாற்றம்
ஏற்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளை த�ொடர்பவராகவும் இருப்பத�ோடு குறும்படம், ஓவியக் கதைகள், கதைப் புத்தகங்கள் ப�ோன்ற
விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் கல்விக்கான வளங்களையும் உருவாக்குவீர்கள்.

BG

பின்னணி தகவல்கள்
நெகிழி மாசுவின் தீமைகள்

பெருங்கடல் மாசு, பருவநிலை மாற்றம், மனித
சுகாதாரம், வெள்ளம் ஆகியவற்றிற்காக ஒரே
நேரத்தில் நீங்கள் ஏத�ோ செய்வதாக கற்பனை
கற்றலின்
செய்துக�ொள்ளுங்கள். இது ஏத�ோ சூப்பர்
விளைவு 1
ஹீர�ோவின் பணி ப�ோன்று த�ோன்றுகிறதா?
உண்மையில் அவ்வாறு செய்பவர் நீங்கள்
தான்! இதற்கு நீங்கள் செய்யவேண்டியதெல்லாம்
உங்கள் அன்றாட வாழ்வில் நெகிழியை மறுப்பது,
குறைப்பது, மறுபயன்பாடு மற்றும் மறுசுழற்சி செய்வது மட்டுமின்றி
இதை மற்றவரும் பின்பற்ற வழி செய்தலே ஆகும். வணக்கம்
தலைவரே! நெகிழி வேண்டாம்! இது விந்தையாக இருக்கலாம்.
ஆனால் நெகிழி மிகவும் ம�ோசமானது. நெகிழி, பெருங்கடல்
மாசு, பருவநிலை மாற்றம், மனித சுகாதாரம் மற்றும் வெள்ளம்
ஆகியவற்றுடன் மட்டும் த�ொடர்புடையதல்ல, அதையும் தாண்டி
ம�ோசமானது. சுற்றுலா, நச்சுக் கழிவுகள் மற்றும் ஆமைகளின்
பாதுகாப்பையும் நினைவில் வைத்து க�ொண்டு எதுவாக இருப்பினும்,
ம�ோசமான விளைவுகளாக மாறாமல் தடுக்க நம்மால் முடியும்.

1. நெகிழி பயன்பாட்டின் அளவு என்ன?

நீங்கள் என்றைக்காவது எவ்வளவு நெகிழி பயன்படுத்துகிறீர்கள்
என்பதை சிந்தித்து பார்த்து உள்ளீர்களா? நம்மில் பலருக்கு பதில்
"அதிகம்" என்றே இருக்கும். ஷாம்பு பாட்டில்கள் முதல் உணவு
ப�ொட்டலங்கள், விளையாட்டு ப�ொம்மைகள், உடைகள் மற்றும்
வியக்கவைக்கும் அளவுக்கு நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும்
ப�ொருட்களில் முழுவதுமாகவ�ோ அல்லது ஒருபகுதியாகவ�ோ நெகிழி
அங்கம் வகிக்கிறது. நாம் எதனால் இந்த அளவுக்கு நெகிழியை
பயன்படுத்த வேண்டும்? இவை அனைத்தும் தீங்கானவையே.
அதிகமான பிரச்சனைகள் ஒரு முறை பயன்படுத்திய பின் வீசி
எறியும் நெகிழி ப�ொருள்கள் அல்லது ஒரு முறை பயன்படுத்தும்
ப�ொருள்களால் ஏற்படுகிறது.
இதில் உறிஞ்சு குழாய்கள்,
பைகள், தண்ணீர் பாட்டில்கள், உணவு ப�ொருட்கள் ஆகியவற்றை
அடைத்துவைக்க உதவும் நெகிழி ப�ொருட்கள் அடங்கும். நம்
தேவைக்கு அதிகமாக, ஒருமுறை பயன்படுத்தியபின் வீசியெறியும்
நெகிழியை பயன்படுத்துகிற�ோம்
கீழுள்ளவை உங்களை பயமுறுத்தி இரவில்
விழித்திருக்க வைக்க அல்ல, ஆனால்....
உலகம் முழுவதும்

1 மில்லியன்

தண்ணீர் பாட்டில்கள்
ஓவ்வொரு நிமிடமும் வாங்கப்படுகின்றன
ஓவ்வொரு வருடமும் நாம்

5 டிரில்லியன்

ஒருமுறை பயன்படுத்தி எறியும் நெகிழி பைகளைப்
பயன்படுத்துகிற�ோம். இது எவ்வளவு என்றால், இவை ஒன்றாக
கட்டப்பட்டால், ஓவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் ஏழு முறை பூமியை
சுற்றி கட்ட முடியும்.
நாம் பயன்படுத்துவதில் 50% க்கும் அதிகமானவை ஒருமுறை
பயன்படுத்தியபின் வீசி எறியும் நெகிழி ஆகும்.

4

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

நெகிழி என்பது
என்ன?

பிளாஸ்டிக் (நெகிழி) என்பது
கிரேக்க வார்த்தையான
"பிளாஸ்டிக்கோஸ்" (Plastikos)
என்பதிலிருந்து வந்ததாகும்.
இதற்கு நினைத்தது ப�ோல்
உருவம் க�ொடுக்கப்படும் என்பது
ப�ொருள். நெகிழி என்பது அதிக
அடர்த்தியான மூலக்கூறுகளைக்
க�ொண்ட கரிம பாலிமர்களும்,
பெரும்பாலும் வேறுசில
ப�ொருட்களையும் க�ொண்டதாகும்.
ப�ொதுவாக இவை பெட்ரோலிய
ப�ொருட்களிலிருந்து செயற்கையாக
உருவாக்கப்படுபவையாகும்.
முதல் செயற்கை நெகிழி,
பேக்லைட் 1907 ஆம் ஆண்டு
பெல்ஜியத்தை சேர்ந்த
வேதியியலாளர் லிய�ோ பேக்லண்ட்
(Leo Bakeland) என்பவரால்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இரண்டு விரும்பப்படாத ஒன்பதுகள்

இதுவரை மனிதன் 90,00,00,00,00,000 கில�ோ
(9 பில்லியன் டன்கள்) பிளாஷ்டிக்கை உற்பத்தி செய்துள்ளான்.
அது எவ்வளவு என்று கேட்டால், கிட்டத்தட்ட 8,00,00,000
நீலத்திமிங்கிலங்களின் எடைக்கு சமமாகும்.

மற்றொரு ம�ோசமான ஒன்பது? இந்த 9 பில்லியனில்
வெறும் 9 சதவிகிதம் மட்டுமே மறுசுழற்சி

செய்யப்பட்டுள்ளது (மறு உபய�ோகத்திற்கு
உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது).

ஆதாரம்: https://www.newsweek.com/plastic-production-pollution-9-billion-tons-recycling-63922

2. நெகிழி நம்மை
எப்படி பாதிக்கிறது?

நீங்கள் இதை கேட்க அஞ்சினால், அதையும் நாங்கள்
செய்வோம்: 9 சதவிகிதம் நெகிழி மட்டுமே மறுசுழற்சி
செய்யப்பட்டால், எஞ்சியுள்ளவை என்னவாகின்றன?

இங்குதான்
பிரச்சனை
உருவாகிறது.
தற்போது
நம்மிடமுள்ள
கழிவு
மேலாண்மையில்
நெகிழியை
ஒன்றும்
செய்ய
இயலவில்லை.
நாம்
ப�ோடும்
நெகிழிகள்
கழிவுநீர்
வாய்க்கால்களை
அடைத்துக்கொள்வதுடன்,
சாலைய�ோரங்களிலும்,
திறந்த வெளிகளிலும் குவிந்து கிடந்து, மண்ணிலும்
புதையுறுகின்றன. இவை ஆறு, கடல் முதலான நீர்நிலைகளை
சென்றடைகின்றன அல்லது குப்பைகளுக்கென்று தனியாக
(க�ொள்கையளவில்)
உள்ள
குப்பைக்
கிடங்குகளை
அடைகின்றன.
பெரும்பகுதியானவை
நெகிழி
குப்பைத்தொட்டியை அடைந்து அங்கிருந்து பலவழிகளில்
கடலுக்குச் செல்கின்றன.
ஆதாரம்: www.earthday.org/2018/04/06/where-doesyour-wastego

நெகிழி பயன்பாட்டிற்கான எதிர் அலை சவால்கள் | பயிற்சித் த�ொகுப்பு

பாட்டிலில்
அடைக்கப்பட்ட
90 சதவிகித
நீரிலும் குழாய்
மூலம் வரும்
83 சதவிகித
தண்ணீரிலும்
நெகிழி
துகள்கள்
இருப்பதாக
ஆய்வுகள்
கூறுகின்றன.

குப்பை கிடங்குகளும் சிறந்த இடமல்ல.
குப்பை கிடங்குகளிலிருந்து லேசான நெகிழிகள்
காற்றில் பறந்து ஓடைகள் மற்றும் ஆறுகள்
மூலம் கடலைச் சென்றடைகின்றன. நெகிழி,
மழை மற்றும் காற்று மூலம் நீர�ோடைகள்
மற்றும் ஆற்றின் மூலம் கடலை அடைகிறது.

நெகிழி மட்கும் தன்மை அற்றது. ஆரஞ்சு
த�ோல், வீசியெறியும் ர�ொட்டித்துண்டின் ஓரங்கள்
ஆகியவற்றை எவ்வாறு பாக்டீரியா சிதைக்கிறத�ோ
அவ்வாறு தற்போதுள்ள நெகிழிகளை சிதைத்து
தீங்கற்ற ப�ொருளாக மாற்ற இயலாது. வேறு
மாதிரி ச�ொல்ல வேண்டுமாயின், நெகிழி
ஆதாரம்: ப�ொருட்கள்
மட்க நூற்றாண்டுகள் ஆவது
The State
of Plastics, மட்டுமல்லாமல் இச்செயலின் ப�ோது பலவித
UNEP
வேதிப்பொருட்களை மண்ணிலும், நீரிலும்
வெளியிட்டு தீங்கை விளைவிக்கும். ஒரே நம்பிக்கை
என்னவென்றால், இதற்கு விடை காண அறிவியலாளர்கள்
உழைத்து வருவது தான்.

கடந்த 20 ஆண்டுகளில்,
த�ொழில் முனைவ�ோர்,
நிறுவனங்கள் மற்றும்
ஆய்வாளர்கள் நெகிழிக்கு
மாற்றான மட்கும் திறன்
க�ொண்ட ப�ொருட்களை
உருவாக்கியுள்ளனர்.
உண்ணக்கூடிய சிக்ஸ் பேக்
ரிங்ஸ் (edible six-pack rings)
முதல் மளிகை வாங்கும் பை
வரை கடல் மட்டியின் (shellfish) ஓடுகள் மூலம் உருவாகி
நம்மிடையே பயன்பாட்டில்
உள்ளன.

ஆதாரம்: Cleanseas Back to

School Plastic Challenge – https://
bit.ly/2RBJ2qocling-63922

வாழைப்பழத்தோலின் வியக்கத்தகு பயன்கள்

சித்திரப்பட கதாபாத்திரங்கள் வாழைப்பழத்தோலில் வழுக்கி
விழுவதுப�ோல் வேடிக்கையாக பெரும்பாலும் காட்டப்படும். ஆனால்
இத்தோல்கள் மிகவும் முக்கியமான விஷயத்திற்கும் பயன்படுகின்றன.
மின் கம்பிகளில் நெகிழிக்கு பதிலாக மின்கடத்தாப் ப�ொருளாக
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இப்படியும் பயன்படுமென்று யார்
நினைத்தார்கள்? துருக்கியைச்சேர்ந்த 16 வயது சிறுமி எலிஃ
பில்கின் (Elif Bilgin) அதிர்ஷ்டவசமாக நமக்காக சிந்தித்துள்ளார்.
இந்த விருது வாங்கிய கண்டுபிடிப்பானது அவரது 10 த�ோல்வியான
முயற்சிக்குப்பின் கிடைத்ததாகும்.

நெகிழி தீங்கில்லாமல் மக்குவதிற்கு பதிலாக மெதுவாக சிறு துகள்களாக
உடைந்து நுண்நெகிழியாக (5 மிமி விட்டத்திற்கும் குறைவான அளவில்
உள்ளது) மாறுகிறது. இதை கண்டறிந்து அப்புறப்படுத்துவது மிகவும்
கடினமாகும்.

மீன்களும் மற்ற கடல் உயிரினங்களும் இவற்றை உண்ணுவதாக
கண்டறியப்பட்டுள்ளதால் நுண்நெகிழி மிகவும் தீங்குதரக்கூடியதாகும்.
இது, அவ்வுயிரினங்களின் அல்லது நமது ஆர�ோக்கியத்திற்கான நல்ல
செய்தியல்ல. ஏனெனில், மைக்ரோ நெகிழியை உண்ணும் மீன்கள்
அடிக்கடி நமது "உணவாக அமைவதால்", நாம் தினமும் பயன்படுத்தும்
உப்பில் கூட நெகிழிகிகளின் நான�ோ (Nano) துகள்கள் உள்ளன.

நீங்கள் உபய�ோகிக்கும்
நெகிழிகளை அறிக!

குளிர்பான பாட்டில்கள், தண்ணீர் பாட்டில்கள்,
சமையல் எண்ணெய்.
பால் ஜாடிகள், ச�ோப்பு தூள், துப்புரவு செய்ய
பயன்படுத்தும் ப�ொருட்கள், ஷாம்பு பாட்டில்கள்,
துவைக்கும் மற்றும் குளியல் ச�ோப்புகள்
இனிப்புகள், பழங்கள் அடைக்கும் பெட்டிகள்,
உணவுப்பொருட்களை கட்டும் நெகிழி
நசுக்கப்பட்ட பாட்டில்கள், ப�ொருள்
வாங்க உதவும் பைகள், பெரும்பாலான
உணவுப்பொருட்களை ப�ொட்டலம்
கட்ட பயன்படுபவை.
நாற்காலி முதலான சாமான்கள், பெட்டிகள்,
ப�ொம்மைகள், வேகத்தடைகள், காரின்
வெளிப்புறம் இருக்கும் நெகிழி ப�ொருட்கள்.
ப�ொம்மைகள், குளிர்சாதனப்
பெட்டியிலுள்ள தட்டுகள், ஒப்பனைப் பைகள்,
உடைகளிலுள்ள ஒப்பனைப் ப�ொருட்கள்,
குளிர்பானக் குவளைகள்
அக்ரிலிக், பாலிகார்போனேட், பைளாக்ட்டிக்
கற்றைகள், நைலான் பைபேர்க்ளாஸ் முதலான
மற்ற நெகிழிகள்

மேலும் அறிய:
https://bit.ly/la4nr3h

5

நெகிழி பயன்பாட்டிற்கான எதிர் அலை சவால்கள் | பயிற்சித் த�ொகுப்பு

ஒருமுறை மட்டும்
பயன்படுத்தும் ப�ொருட்களால்
சேதம் அதிகமே

நாம் பயன்படுத்துவதில் மூன்றில் ஒரு பங்கு நெகிழிகளாலான
பாக்கெட் (Packaging) ப�ொருட்கள் நமது நகர வீதிகளிலேயே குவிந்து
கிடந்து நமது இயற்கை சுற்றுச்சூழலைப் பாதிக்கின்றன.
ஒவ்வொரு வருடமும் 13 மில்லியன் டன் நெகிழி கடலை
அடைந்து அங்குள்ள விலங்குகளின் அழிவிற்கு வழிவகுக்கிறது. இது
ஒவ்வொரு நிமிடத்திற்கும் ஒரு லாரி முழுவதுமான குப்பைகளை
கடலில் க�ொட்டுவதற்கு சமமாகும்.

2050 ஆம் ஆண்டில்,
கடலில் மீன் இருக்கும்
அளவைவிட நெகிழியின்
அளவு அதிகமாக இருக்கும்.

இது மிகவும் ம�ோசமான அளவாகும். நெகிழி மாசுவை நீக்க நாம்
ஒவ்வொருவரும்
நம்மாலானதைச்
செய்திடவேண்டும்.
அதை
இப்பொழுதே த�ொடங்கிவிடுவ�ோம்.

உலக துப்புரவு நாள் ஒரு முக்கிய அங்கம்!

உலகத்தை தூய்மையாக வைத்துக்கொள்வதற்கென்றே அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு
நாள் உள்ளதென்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? இந்த உலகளாவிய செயலானது
நம்மைச் சுற்றியுள்ள குப்பைகளைக் குறைக்க ஏதாவது செய்ய அனைவரும்
ஒன்றிணைவதாகும். உங்கள் அறையை சுத்தம்
செய்வது வேண்டுமானால் உற்சாகம் அளிக்காமல்
இருக்கலாம். ஆனால், உலகின் 150 க்கும்
மேற்பட்ட நாடுகளிலிருந்து பல மில்லியன்
மக்களுடன்
இணைந்து
இவ்வுலகை
தூய்மை செய்யும் பணி மிகவும் திருப்தி
தருவதாகும்.
இந்த
மகிழ்ச்சியூட்டும்
பணியில் அனைவரும் செப்டம்பர் 21
ஆம் தேதி கலந்துக�ொள்ளவேண்டும்.

www.worldcleanupday.org
https://oceanconservancy.org/trashfree-seas/international-coastal-cleanup/
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உலகும் எப்பொழுதும் புகைப்படம்
எடுத்துக்கொள்ள
தயார் நிலையில் இருக்கட்டுமே!

அதிக நெகிழி பயன்பாட்டின் மூலம் அழகுசாதன துறை
சமீப காலத்தில் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது.
முக அழகுசாதனங்களில் அடங்கியிருக்கும் நுண்நெகிழி
முதல் அதிகப்படியான நெகிழியால்
மடிக்கப்பட்டுள்ள, செயல்முறையில்
அழிக்க இயலாத முகத்துக்குரிய
அழகுப்பொருட்கள் மற்றும் ஈர
துடைப்பான்கள் முதலான அழகு
சாதனங்கள் புவிக்கு மிகவும்
தீங்குதருவதாக அமைகின்றன.
நாம் அனைவருமே பயன்படுத்தும்
ப�ொருட்களைக் கவனமாகத் தேர்வு
செய்ய வேண்டும் - இதற்கான
வழிகாட்டிகளை பின்னிணைப்பு 3
இல் பார்க்கவும். நாம் புவியின் அழகைக் கெடுத்து நம்மை அழகாக
வைத்துக்கொள்ள நினைப்பது தவறாகும்.

மேலும் அறிய: https://www.teenvogue.com/story/the-beauty-industry-has-a-palstics-problem?verso=true
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இந்தப்பொருட்கள் மட்க எவ்வளவு காலமாகும்?
நாம் அதிகமாக பயன்படுத்தும் சில ப�ொருட்கள் மட்க எடுத்துக்கொள்ளும் காலத்தை அறிந்துக�ொள்வோம்

மிக விரைவில்
மட்கக்கூடியவை

மெதுவாக
மட்கக்கூடியவை

டிப் டீ பை
1 மாதம்

கம்பிளி
காலுறை
1 வருடம்

வாழைப்
பழத்தோல்
6 வாரம்

0 மாதம்

ஆப்பிள்
மையப்பகுதி
2 மாதம்

2 மாதம்

நெகிழி பை
20 வருடம்

மாத இதழ்கள்
50 வருடம்

200 வருடம்

4 மாதம்

6 மாதம்

8 மாதம்

12 மாதம்

கைபேசி
1000 வருடம்

நெகிழி பாட்டில்கள்
450 வருடம்

400 வருடம்

10 மாதம்

600 வருடம்

800 வருடம்

1000 வருடம்
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A
இளைஞர்களுக்கான
சவால் செயல்பாடுகள்
பட்டய (Badge) செயல்பாடுகள்

நிறைய பேசியாகிவிட்டது. இது செயல்படவேண்டிய
நேரமாகும். நெகிழி அலை திருப்ப பயணத்தின் முதல்கட்ட
சவால்கள் ஆரம்பிக்கின்றன.

அ. த�ொடக்க நிலை

இந்த செயல்பாடுகள் உங்கள் அன்றாட வாழ்வில்
எவ்வாறு
ஒருமுறை
பயன்படுத்தியபின்
எறியும்
நெகிழி
பயன்படுத்துவதை
குறைப்பது,
மற்றவர்களையும்
அதில்
ஈடுபடுத்த
தேவையானவற்றைச்
சிந்திக்கவைக்கும்.

அ.1. சினிமா, சினிமா! காட்சி நேரம்

	நெகிழி மாசு பற்றிய தகவல் அடங்கிய இந்த படத்தை
பார்க்கவும்.
https://www.youtube.com/watch?v=ju_2NuK5O-E

அ.2. மதிப்பீடு செய்ய ஒருப�ோதும்
தாமதமில்லை:

நாம் ஏற்படுத்தும் நெகிழி கழிவுகளில் பாதிக்கு மேல்
ஒருமுறை பயன்படுத்திய பின் சுமாராக 20 நிமிட நேரத்தில்
வீசியெறியப்படுபவையாகும்.
உங்கள்
வாழ்க்கை
முறையில்
எந்தெந்த நெகிழி ப�ொருட்கள் இடம்பெற்றுள்ளன மற்றும் உங்களின்
என்ன மாற்றங்களால் புவி மற்றும் அதன் ஆர�ோக்கியத்தின் மீதான
தாக்கத்தை குறைக்க இயலும் என்பது பற்றி மதிப்பீடு செய்யவும். நாம்
ஓவ்வொருவரும் நெகிழி மாசு ஏற்படுத்துகின்றோம். நீங்கள் எவ்வளவு
ஏற்படுத்துகிறீர்கள் என்று அறிய கீழ்க்கண்டவற்றை காணவும்.
1.
The Happy Turtle Plastic Footprint Calculator:
https://www.thehappyturtle.in/plastic-footprint-calculator-individual/
2. Plastic Footprint Calculator by Omni Calculator:
https://www.omnicalculator.com/ecology/plastic-footprint
3. My Little Plastic Footprint by Plastic Soup Foundation: https://www.mylittleplasticfootprint.org/

அ.3. நெகிழியை பந்தாடி விரட்டுவ�ோம்

சீரான நுகர்வு முறையை தேர்வு செய்வது மூலம்,
நெகிழி நுகர்வோராக புவியின் மீதான தாக்கத்தை குறைப்பது
மட்டுமின்றி ப�ொறுப்பான உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வு மூலம் வளங்கள்
பாதுகாக்கப்படுவதும் உறுதிசெய்யப்படுகிறது. சில அருமையான
சீரான பழக்கவழக்கங்களுக்கு பூஜ்ஜிய கழிவு கையேட்டைப்
(Zero Waste Manual) பார்க்கவும்.
https://tide-turners.org/
assets/Files/ZeroWasteManual.pdf
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ஓவ்வொரு
ஆண்டும்
குறிப்பிட்ட
காலங்களில்
இடம் பெயரும் (நாடு விட்டு நாடு) பறவைகள்
நாள்
க�ொண்டாடப்படுகிறது.
இப்பறவைகளை
பாதிக்கும் பிரச்சனைகளை பற்றிய விழிப்புணர்வை
ஏற்படுத்துதலும்,
அப்பறவைகளின்
பாதுகாப்பிற்கு
உலகளாவிய
நிறுவனங்களின்
கவனத்தையும்,
மக்களின்
கவனத்தையும்
ஈர்த்தல்
இதன்
மய்யக்கருத்தாகும்.
பறவைகள் பாதுகாப்பு: நெகிழி
மாசுக்கு தீர்வாக இருங்கள் என்பது 2019 ஆம் ஆண்டு
இடம்பெயரும் பறவைகள் நாளின் மையக்கருத்தாகும்.
இது நெகிழி மாசு மூலம் இடம்பெயரும் பறவைகள்
மற்றும்
அவற்றின்
வாழிடங்களுக்கு
ஏற்படும்
தீமைகளை தனிக்கவனத்திற்கு க�ொண்டுவருவதற்கான
முயற்சியாகும்.

ஆரம்ப நிலை செயல்பாடுகள் உங்களுக்கு
மகிழ்ச்சி தருவதாக அமைந்ததா? உங்கள்
பதக்கத்தை பெற்றுக்கொண்டு தலைவர்
நிலைக்குச்செல்லத் தயாராகுங்கள்!
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பின்னணி தகவல்
கற்றலின்
விளைவு 1

சவாலின் அடுத்த பகுதிக்கு செல்லும் முன்
நெகிழி மாசு பற்றி மேலும் அறிந்துக�ொள்வோம்.

நெகிழி மாசுபாடு ஏன் முக்கியமானது?

	பல டன் நெகிழி இங்கு உள்ளது. இது ஏன் இவ்வளவு பெரிய
அளவில் பேசப்படுகிறது? புவியிலுள்ள அனைத்து உயிரினங்களையும்
பாதிக்கின்றது. ஆனால், அதற்காக எங்கள் வார்த்தையை மட்டும்
எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள்.

நெகிழி உலகை பாதிக்கும் ஆறு வழிகள்
1. நமது நண்பர்களான கடல் வாழ்
உயிரினங்களை பாதிக்கிறது

ஒரு ம�ோசமான உணவை உண்டாயா? நானும் தான்,
என்று அனைத்து கடல்வாழ் உயிரினமும் ச�ொல்லுமளவுக்கு நெகிழி
விழுங்கிய�ோ அல்லது நெகிழி ப�ொருட்களில் சிக்கிய�ோ உயிரை
இழக்கின்றன.
கடலில் குப்பையிடுதல்: இது நம்
பெருங்கடல்களுக்கு பெரும் சவாலாக
உள்ளது.

99%

ஒரு கணக்கெடுப்பின்படி, 2050 ஆம் ஆண்டில்,
கடல் பறவைகள் நெகிழி விழுங்கி இருக்கும்

600

கடலிலுள்ள குப்பைகள் மூலம்
வகையான கடல் உயிரினங்கள் பாதிப்பிற்குள்ளாகின்றன.
கடலில் குப்பையிடுவது மூலம் நெகிழியை
விழுங்கிய�ோ அதில் மாட்டிய�ோ பாதிக்கும்

15%

விலங்கினங்கள் அழிவின் விளிம்பிலுள்ளவையாகும்.

கிட்டத்தட்ட 11.1 பில்லியன் நெகிழி ப�ொருட்கள் பவளப்பாறைகளில்
சிக்கி அவற்றிற்கு ஆக்சிஜன் மற்றும் ஒளி கிடைப்பதில் சிரமம்
ஏற்படுத்துவதுடன் தீமைதரும் வேதிப்பொருட்களை வெளியிட்டும்
வருகின்றன.
எது அதிக எடை க�ொண்டதென தெரிந்துக�ொள்ள
புவி விரும்புகிறது

ஓவ்வொரு ஆண்டும் நாம் உற்பத்தி செய்யும் 300
மில்லியன் டன் நெகிழி தான் அது. இது
கிட்டத்தட்ட புவியிலுள்ள அனைத்து மக்களின்
எடைக்குச் சமமாகும்!

ஆதாரம்: www.unenvironment.org/interactive/beat-plastic-pollution

2. நமது மண்ணை மாசுபடுத்துகிறது

	நெகிழி கழிவுகள் நிலத்தையும் பாதிக்கின்றன. நெகிழி
கிடங்குகளிலிருந்து வெளியிடப்படும் நச்சு வேதிப்பொருட்கள்
நிலத்தையும், நீரையும் பாதிக்கின்றது. மண்னணயும் மற்றும்
தாவரங்களையும் பாதிப்பதுடன் மண்ணில் வசித்து முக்கிய
சுற்றுச்சூழல் பங்காற்றக்கூடிய
புதிய
மண்புழு முதலான
த�ோற்றத்துக்கான
அனைத்து உயிரினங்களின்
உந்துதல்
ஆர�ோக்கியத்தையும்
ஸ்பானிஷ் கால்பந்து அணியான
பாதிக்கின்றது.நெகிழி
ரியல் மாட்ரிட் டின் (Real
Madrid’s) புதிய விளையாட்டு
மண்ணில் ஊடுருவி பயிர்கள்
ப�ொருட்கள் அடங்கிய த�ொகுதி
மூலம் நம்மையும் அடைகிறது.
முழுவதுமாக கடலிலிருந்து
எடுக்கப்பட்ட நெகிழிகினால் ஆனது.
மாடுகள் நெகிழி பைகளை
உண்ணுவதும் அறியப்பட்டதே.
இந்தியாவில், ஓவ்வொரு
மாட்டின் வயிற்றிலும் 20
பிளாட்டிக் பைகள் இருப்பது அறியப்பட்டுள்ளது.
உலகின் அதிக நெகிழி நுகர்வோர்களை க�ொண்டிராத நாடு
இந்தியா. இந்தியாவில் தனிநபர் நுகர்வு 11 கில�ோ கிராம் (https://
bit.ly/2TTDdXK). அமெரிக்கா, 110 கில�ோ கிராம் தனிநபர்
நுகர்வுக�ொண்டுள்ளது. ஆனால் கழிவு மேலாண்மையில் இந்தியா
மிகவும் பின்தங்கியுள்ளது (https://bit.
ly/2LgRVl3).
நம் நாட்டிலுள்ள பெரும்பாலான
சுத்திகரிக்கும் நிலையங்கள்
முறைசாரா மற்றும் கட்டுப்பாடுகளின்
கீழ் வராதவையாகவும்
அரசின் மேற்பார்வையில்
நடைபெறாதவையுமாகும். இந்தியா
ஓவ்வொரு நாளும் உற்பத்தி செய்யும்
1.5 க�ோடி கில�ோவில் (https://
bit.ly/2PE9Mr6) 90 லட்சம் கில�ோ
மட்டுமே சேகரிக்கப்பட்டு மறுசுழற்சிக்கு
உட்படுத்தப்படுகிறது. எஞ்சியவை
நமது நீர்வழித்தடங்களை அடைத்துக்கொள்வதாகவும், நிலத்தையும்
நீரையும் மாசுபடுத்துவதாகவும் மற்றும் மாடுகளைக் க�ொல்வதாகவுமே
அமைகின்றன.
ஆதாரம்: https://www.huffpost.com/entry/single-use-plastic-ban-India_n_5b3a09b6e4b0f3c221a28a07
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நெகிழி பயன்பாட்டிற்கான எதிர் அலை சவால்கள் | பயிற்சித் த�ொகுப்பு

3. பருவநிலைமாற்றத்தை ஊக்குவிக்கிறது

ஆம், பருவநிலை மாற்றத்தின் பின்னணியிலும்
நெகிழி உள்ளது. நெகிழி பெட்ரோலிய ப�ொருட்களிலிருந்து
உருவாக்கப்படுகிறது மற்றும் உலக எண்ணெய்
உற்பத்தியில் 8% நெகிழி ப�ொருட்கள் உருவாக்கத்திற்கு
பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த மதிப்பீடு 2050 ஆம் ஆண்டு
20 சதவிகிதமாக உயரும். எண்ணெய் எடுப்பதும் நெகிழி
உற்பத்தி செயல்பாடுகளும் பசுமை இல்ல வாயுக்களை
உற்பத்திசெய்து சுற்றுச்சூழலில் பருவநிலைமாற்றத்தை
ஏற்படுத்துகின்றன. ப�ொறுங்கள், இன்னும் இருக்கிறது.
நெகிழி, கடல் நீரில் இருந்து, சூரிய ஒளி படும்போது
பசுமை இல்ல வாயுக்களை வெளியிடுகின்றன
இல்லை, நீங்கள் பகல் கனவு காணவில்லை......
சாலை ப�ோடுவதில் உபய�ோகப்படுத்தப்படும் நெகிழியில் நெகிழி
பைகள், கப்புகள், உருளை வறுவல், ர�ொட்டிகள், சாக்லேட்டுகள்

ப�ோன்றவற்றை அடைத்துவைக்க உதவும் நெகிழி ப�ோன்று பல்வேறு
ப�ொருட்கள் அடங்கியுள்ளன.

ஆதாரம்: https://www.thebetterindia.com/43685/plastic-

waste-in-road-construction-plastic-man-india-prof-vasudevan/

4. அடைபடும் வடிகால், பெரும் தலைவலி

நாம் அறியவேண்டியவை இன்னும் உள்ளன. நெகிழி
குப்பைகள் மாநகரங்களில் வெள்ளத்தை ஏற்படுத்துகின்றன
என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? நெகிழி பைகள் வடிகால்
மற்றும் நீர்வழித்தடங்களை அடைத்துக்கொள்வதுதான் இந்தியா
மற்றும் பங்களாதேஷ் முதலான நாடுகளிலுள்ள பெரும்பாலான
நகரப்பகுதிகளில் வெள்ளம் ஏற்பட காரணமாகிறது.
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5. நெகிழியினால் ஏற்படும் ந�ோய்கள்

கழிவுநீர்க் கால்வாய்களை நெகிழி அடைப்பதால் ஏற்படும்
நீர்த்தேக்கமானது க�ொசு மற்றும் தீங்குதரும் பூச்சிகள் அதிகம் பெருக
வழிவகுக்கின்றது. இது மலேரியா மற்றும் பூச்சிகளால் பரவும் மற்ற
ந�ோய்கள் அதிகரிக்க வாய்ப்பளிக்கின்றது.
(ஆதாரம்: Single-Use-Plastics – A Roadmap for
Sustainability).

6. நமது செலவை மிகவும் பெரிதாக்குகிறது

நெகிழியினால் ஏற்பட்டுள்ள மாசுபாடுகளைக் களைவதற்கு பெரும்
பணம் செலவிடவேண்டியுள்ளது. ச�ொல்லப்போனால், கழிவுகளை
சுத்தப்படுத்த ஓவ்வொரு
ஆண்டும் பில்லியன்களை
செலவிட்டு வருகிற�ோம்.
ஒருமுறை பயன்படுத்தி
எறியும் நெகிழிகள்
வேறுவழியிலும் நமக்கு
ப�ொருளாதார இழப்பை
ஏற்படுத்துகின்றன.
உதாரணத்திற்கு,
சுற்றுலாவைப் பாதிக்கிறது.
நெகிழி கழிவு குவிந்து
கிடக்கும் இடங்களை
யார்தான் சுற்றிப்பார்க்கச்
செல்வார்கள்?
நெகிழி அறிக்கையின்படி,
உலகின் கடல் சூழலில்
நெகிழியால் ஏற்படும் ப�ொருளாதார இழப்பு ஆண்டிற்கு 8
மில்லியன் டாலருக்கு மேற்பட்டதென்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.
ஆதாரம்: http://worldenvironmentday.global/en/news/
infographic-if-you-can%E2%80%99t-reuse-it-refuse-it

B
ஆ. தலைவர் நிலை

இந்த
நிலை
கடினமானதாகும்,
ஆனால்
விளைவுகள்
பெரிதாக
அமையும்
இந்த
கற்றலின்
சவாலுக்காக
நீங்கள்
மற்றவர்களுடன்
விளைவு
குழுவாக
இணைந்து,
உங்கள்
பள்ளி,
3 & 4
உங்கள் சமுதாயம் ஆகிய இடங்களில்
இது பற்றி அதிகம் பேசுவதாகவும் அமையும்.

நீங்கள் 20 அல்லது அதற்கு மேல்
மதிப்பெண்கள் பெற்றால் சாதனையாளர்
நிலை சவாலை அடுத்து எதிர்கொள்ளலாம்!
செயல்பாடுகளை புகைப்படம் மற்றும் குறும்படம்
எடுக்க மறந்துவிடாதீர்கள்!

ஆ.1. உங்கள் குப்பைத்தொட்டியில் உள்ள
புதையலை ஆராயுங்கள்

உங்கள் வீட்டில் இருக்கும் ஒருமுறை பயன்படுத்தி வீசியெறியும்
நெகிழிகளை தணிக்கை செய்யவும். ஒருமுறை பயன்படுத்தி
வீசியெறியும் நெகிழி உபய�ோக முறை, எந்தெந்த வகையான
நெகிழி
ப�ொருட்கள்
உங்கள்
வீட்டை
அடைகின்றன,
அவற்றை மறுசுழற்சி செய்ய இயலுமா மற்றும் இவை உங்கள்
வீட்டினுள் வருவதை எவ்வாறு தவிர்க்கலாம் என்பதுபற்றி
ஒரு பகுப்பாய்வு செய்யவும். அலை மாற்றியுடனான உங்களது
பயணம் முடிவதற்கு முன்பே உங்கள் வீட்டின் நெகிழி நுகர்வை
குறைத்துவிடுவதற்கான
சவாலை
ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

ஆ.1. நெகிழி கழிவு மேலாண்மை ப�ோராளியாக
மாறுவ�ோம்
நெகிழி
கழிவுகளை
சேகரித்து
அவற்றின்
மறுசுழற்சி
தன்மைக்கேற்ப வகைப்படுத்தி பிரித்தெடுக்கவும். உங்கள்
பகுதியிலுள்ள ஒரு மறுசுழற்சியாளரை* கண்டறிந்து, உங்கள்
கழிவுகளை மறுசுழற்சிக்கு அனுப்பவும். எடையை அளவிட
மறந்து விடாதீர்கள்.

செயல்பாடு 1: நெகிழி கணக்கெடுப்பு

ந�ோக்கங்கள்:

என்னென்ன நெகிழிகளை
நீங்கள் உபய�ோகிக்கிறீர்கள் என்றறியவும்

உங்கள் பார்வைக்கு வரும் மற்ற ஒருமுறை உபய�ோகித்து
எறியும் நெகிழிகளை கண்டறியவும்

முடிக்க தேவையான நேரம்:
7 நாட்கள்
வழிமுறைகள்:

1. நெகிழி பயணத்தில் ஈடுபடவும் - நீங்கள் அன்றாடம்
உபய�ோகித்து வீசும் ஒருமுறை உபய�ோகித்து எறியும்
நெகிழிகளை குறித்துக்கொள்ளவும். இந்த குறிப்பை வைத்து
நெகிழி ப�ொருட்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் வகைகளுக்கான
அட்டவணையை தயாரிக்கலாம்.

இந்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் பருவநிலை மாற்ற

அமைச்சகம் நெகிழி கழிவு மேலாண்மை (திருத்த) சட்டம்

2018 அறிவித்துள்ளது. உணவுப்பொட்டலங்களாக கட்டும்

த�ொழிற்சாலைகளில் பல அடுக்கு நெகிழிகள் பெருமளவில்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதுப�ோன்ற சட்டங்கள்

நெகிழி கழிவு குறைவது, த�ொடக்கத்திலேயே கழிவை

வகைப்படுத்துவது, மறுசுழற்சி, குப்பை சேகரிப்பவர்களின்
பங்கேற்பு, மறுசுழற்சியாளர்கள் அல்லது கழிவை

மேம்படுத்துபவர்கள் நெகிழி கழிவை வீடுகளிலிருந்தோ

அல்லது மற்ற இடங்களிலிருந்தோ அல்லது இடைப்பட்ட
ப�ொருள் மீட்பு வசதியிலிருந்தோ பெற்றுக்கொள்ளுதல்

மற்றும் கழிவு மேலாண்மை அமைப்பின் நிலைத்தன்மையை
மேம்படுத்த மாசுபடுத்துவ�ோர் அபராதம் செலுத்துவது
ப�ோன்றவற்றிற்கு அழுத்தத்தை க�ொடுக்கின்றன.

ஆதாரம்: http://www.indiaenvironmentportal.org.
in/content/454052/plastic-waste-managementamendment-rules-2018/

குறிப்பிடல் : http://cpcb.nic.in/

உங்களுக்கு தெரியுமா?
சிகரெட்டிலுள்ள வடிகட்டியில் மிகச்சிறிய நெகிழி
இழைகள் உள்ளன. ச�ொல்லப்போனால், சமீபத்திய

உலகளாவிய ஆய்வில் சிகரெட் தான் சுற்றுச்சூழலில் அதிகமாக
காணப்படும் நெகிழி வகையாக அறியப்பட்டுள்ளது. மற்ற நாம்
எளிதில் காணமுடியாத நெகிழி வகைகள் இருப்பது மெல்லும்

க�ோந்து (chewing gum), துணிகள், மின்னும் ப�ொருட்கள் டீ
பை முதலியனவையாகும்.

2. உங்கள் குப்பை த�ொட்டியை ஆய்ந்து அதிலுள்ள வகைகளை
குறித்துக்கொள்ளவும். குப்பைத்தொட்டிக்கு அருகிலேயே ஒரு
அட்டவணையை வைப்பது பயனுள்ளதாக அமையும்.

3. நாட்கள் நகரநகர, நீங்கள் உபய�ோகிக்கும் ஒருமுறை பயன்படுத்தி
எறியும் நெகிழி பயன்பாட்டை கண்காணிக்கவும் (காகிதத்தில�ோ
அல்லது கைபேசியில�ோ). உபய�ோகிக்கும் ஓவ்வொரு ப�ொருளின்
எண்ணிக்கையையும் கூட கணக்கிடலாம். நீங்கள் மறைமுகமாக
பயன்படுத்தும் ஒருமுறை பயன்படுத்தி எறியும் நெகிழி ப�ொருளையும்
விட்டுவிடாமல் சேர்த்துக்கொள்ளவும். உதாரணத்திற்கு, உங்கள்
மளிகை ப�ொருளை அதற்கான க�ொள்கலனில் மாற்றிவிட்டபின்
வீசியெறியப்படும் நெகிழி பாக்கெட்.
4. ஆடம்பரமான சில மிகவும் சிரமமாக அமையலாம். ஒருபடி மேலே
சென்று வெவ்வேறு வகையான நெகிழி மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடு
கண்காணிக்கப்படலாம். உதாரணத்திற்கு, பாட்டிலின் மூடி மற்றும்
பாட்டில் இரண்டிலிருந்தும் வெவ்வேறு வகையான பாலியெத்திலீன்
டெராப்தாலேட் உருவாக்க இயலும். இது பெட் (PET) என்றும்
அழைக்கப்படுகிறது. மேலும், உங்கள் பள்ளியிலிருந்து எவ்வாறு ஒரு
நெகிழி கடலை சென்றடைகிறது என்றும் ஆய்வு செய்யலாம்.
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உங்கள்
மறுசுழற்சியாளரின்
இருப்பிடத்தை
கூகிள்
வரைபடத்தில்
குறித்து,
அதை
உங்கள்
பகுதி
மற்றும்
சமூகங்களை
இணைக்கவும்.
வகைப்படுத்தி
பிரிக்கப்பட்ட நெகிழி கழிவுகளை மறுசுழற்சியாளருக்கு
உங்கள் வீட்டிலிருந்து அனுப்புவதை த�ொடங்கி உங்கள்
அருகாமையில் உள்ளவர்கள் மற்றும் சமூகத்தினரையும்
இதற்கு ஊக்கப்படுத்தவும்.

எவ்வளவு நெகிழி கழிவுகளை மறுசுழற்சிக்கு
அனுப்பிவைத்தீர்கள்?

உங்கள் பகுதியில் மறுசுழற்சியாளரை அடையாளம் கண்டீரா?
(ஆம் எனில், அவரது பெயர், த�ொலைபேசி/கைபேசி எண்
மற்றும் விலாசம்)

கீழ்க்காணும் எந்தெந்த செயல்பாடுகளை
உங்களால் முடிக்க இயன்றது:

அ. எனது குடும்பம் நெகிழி பிரித்தெடுத்தல்
மறுசுழற்சி செய்ய த�ொடங்கிவிட்டது.
ஆ. எனது குடும்பத்துடன்
பிரித்தெடுத்தல்
மற்றும்
சேர்ந்துள்ளனர்.

மற்றும்

அருகில் உள்ளவர்களும்
மறுசுழற்சி
முயற்சியில்

இ. எனது குடும்பம் மற்றும் அருகில் உள்ளவர்களுடன்
எனது சமூகமும் பிரித்தெடுத்தல் மற்றும் மறுசுழற்சி
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தகவல்அறிக்கை
2050 இல், கடல்களில் உள்ள மீன்களின் எடையை விட
அதிலுள்ள நெகிழியின் எடை அதிகமாக இருக்கக்கூடும்.

2000ஆம் ஆண்டு முதல், உலகில் தயாரிக்கப்பட்ட நெகிழி,
அதற்கு முந்திய ஆண்டுகள் அனைத்திலும் உருவாக்கப்பட்ட
ம�ொத்த நெகிழியின் அளவிற்கு இணையாகும்.
இதுவரை தயாரிக்கப்பட்ட நெகிழியில் கிட்டத்தட்ட 75%
கழிவுகளாக மாறியுள்ளன.

இதுவரை உருவாக்கப்பட்ட நெகிழியில் 9% மட்டுமே மறுசுழற்சி
செய்யப்பட்டும், 10% மட்டுமே ஒருமுறைக்குமேல் மறுசுழற்சியும்
செய்யப்பட்டுள்ளன.
ஒருமுறை பயன்படுத்தி வீசியெறியும் கழிவு உபய�ோகத்தை
தவிர்ப்பதன் மூலம் 57% கழிவைக் குறைப்பதுடன்,
கழிவுமண்டலத்தில் ஏற்படும் நெகிழியின் சுமையைக்
குறைக்கவும் இயலும்.
ஒன்பது நாடுகளில், நெகிழிபாட்டில்களில் நிரப்பப்பட்ட
தண்ணீரில் நடத்தப்பட் ஆய்வுகளில், 93% தண்ணீரில்
வெவ்வேறு அளவிலான நுண்நெகிழிமாசு இருப்பது
கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

தலைவர் நிலையின் சவால் செயல்பாடுகளில்
நீங்கள் எவ்வாறு பங்கெடுத்தீர்கள் என
எங்களுடன் பகிரவும். உங்கள் பதக்கத்தை
சேகரித்துக் க�ொண்டு சாதனையாளர் நிலைக்கு
முன்னெடுக்கவும். சாதனையாளர் பதக்கத்தை
வெல்ல ஒரு நிலைதூரத்திலேயே உள்ளீர்கள்.
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பின்னணி தகவல்கள்

நெகிழி மாசுவுக்கு இவ்வுலகம் எவ்வாறு தீர்வு
காணப்போகிறது?
சுழற்சி வழியில் நெகிழியை வடிவமைக்கவும்,
உற்பத்தி செய்யவும், நுகரவும் ஊக்கப்படுத்த
அரசுகள் உறுதியான க�ொள்கைகளை
கற்றலின்
அறிமுகம் செய்யவேண்டும். மேலும்
விளைவு
நெகிழிப் ப�ொருட்கள் அனைத்திலும் அவை
2
மறுசுழற்சிக்கு உகந்தவையா?
அப்படியானால் எவ்வாறு? என்பனவற்றைத்
தெளிவாகக் குறிப்பிடுவதையும்
உறுதிசெய்யவேண்டும்.

மறுசுழற்சி துறை வடிவமைப்பு/உற்பத்தி ம�ொத்த
விற்பனையாளர் நுகர்வோர்/குடும்பத்தினர் மறுபயன்பாடு/
மறுசுழற்சி/சரிசெய்து பயன்படுத்துதல்.

இதுவரை, 60 க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் நெகிழி
பை மற்றும் ஸ்டைர�ோப�ோமுக்கு (Styrofoam) எதிராக
சட்டங்களைக் க�ொண்டுவந்துள்ளன.

நிரந்தரமான நிலையை அடைய சிறந்த வழிகளில் ஒன்று சுழற்சிப்
ப�ொருளாதாரத்தை ஏற்படுத்துவதாகும். சுழற்சிப் ப�ொருளாதாரம்
என்பது பாரம்பரியமாக வழக்கத்தில் உள்ள நேரியல் வழியில்

செல்லும் ப�ொருளாதாரத்திற்கு மாற்றாகும். பயன்படுத்தியவுடன்
வீசியெறியும் இந்தமுறையில் தான் இப்பொழுது ப�ொருட்களை

உற்பத்தி செய்துவருகிற�ோம். ஆனால், சுழற்சிப் ப�ொருளாதாரத்தில்,

மூலப்பொருட்களை கடைசி வரை மீண்டும், மீண்டும் பயன்படுத்தி
ப�ொருட்களை உருவாக்கி அதன் முழுப் பயனையும் அடைவ�ோம்.
ஆய்வுக்கு முதலீடு செய்தல், புதிய தீர்வுக்கான
கண்டுபிடுப்புகள், ஒருமுறை பயன்படுத்தியபின் வீசியெறியும்
நெகிழியின் பயன்பாட்டை குறைக்க அல்லது நிறுத்த
தேவையான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல் ஆகியவற்றை
ஊக்குவிக்கவேண்டும். வணிக நிறுவனங்களும்,
த�ொழிற்சாலைகளும் இந்த க�ொள்கைகளை அடித்தட்டு
மக்களுக்குக் க�ொண்டு சென்று நெகிழியை முறையாக
பயன்படுத்தவும், ப�ொறுப்புடன் அப்புறப்படுத்தவும்
செய்திடவேண்டும். உள்ளூர் மறுசுழற்சியாளர்களுடன்
இணைந்து கழிவுகளை வகைப்படுத்துதல், காலம்
தவறாது நெகிழி கழிவுகளை அவர்கள் சேகரித்தலையும்
உறுதிசெய்யவேண்டும்.த�ொடங்குமிடத்திலேயே
வகைப்படுத்துவது மாசு மேலாண்மையில் மிகவும்
முக்கியமான அம்சமாகும். இது சேகரிப்பையும்,
கையாளுதலையும் மேம்படுத்துகிறது.
பகிர்க! காட்சிப்படுத்துக!
நீங்கள் தான் அலை மாற்றிகள்!

நீங்கள் இதுவரை சவால்களை ஏதும் முடித்துள்ளீர்களா? முடித்திருப்பின், அதை
இந்த உலகே கேட்குமளவுக்கு உறக்கச் ச�ொல்லவும். இந்த சவாலில் மிகவும்
பிடித்தது? எது சிறப்பாக இல்லை? எது உங்களை வியப்படைய வைத்தது?
நீங்கள் எவருக்கும் உந்துதலாக இருந்தீரா? எங்களது தேவை, உங்கள்
புகைப்படங்கள், குறும்படங்கள் இதைப்பற்றிய கதைகளுமே ஆகும்.

உள்ளூர் ஒழுங்குமுறைகளையும் கணக்கில் க�ொண்டால்,
நெகிழி பை மற்றும் ஸ்டைர�ோப�ோம் பயன்பாட்டைத்
தடுக்கக்கூடிய 140 க்கும் மேற்பட்ட சட்டங்கள் உலகெங்கும்
உள்ளன.

இந்த சட்டங்கள் அனைத்தும் பலனை அளிக்கின்றனவா
என்பதனை இப்பொழுதே ச�ொல்ல இயலாது. ஆனால், இவை
செயற்பாட்டில் உள்ள 30 சதவிகித இடங்களில் நெகிழி
மாசு மற்றும் நெகிழியாலான பை பயன்பாடு வெகுவாகக்
குறைந்துள்ளது.
இந்தியா சுழற்சிப் ப�ொருளாதாரத்தை ந�ோக்கி
முன்னேறும் நிலையில், முன்னேறிய கழிவு மேலாண்மை
அமைப்புகளுக்கான மாறுதல் தேவையாகும். ப�ொதுமக்களுக்கு
நெகிழி கழிவு மேலாண்மை பற்றிய தகவல், கல்வி
மற்றும் தகவல் த�ொடர்பை அதிகமாக்குவதற்கான
முக்கியத்துவத்தையும் அளிக்கவேண்டும்.
ஆதாரம்: https://www.terlin.org/sites/default/
files/2018-06/plastic-waste-management_0.pdf

Tag us at @UNEnvironment @WWFINDIA and @
CEE and use the hashtag #CleanSeas. Or email us at:
unenvironment-yea@un.org
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C
பதக்க செயல்பாடுகள்
கற்றலின்
விளைவு
3, 4 & 5

சாதனையாளர் நிலை: உங்கள்
முயற்சியை அதிகமாக்குங்கள்

70 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட
மதிப்பெண்களைப் பெற்று
சாதனையாளர் ஆகுங்கள்! அனைத்து
செயல்களையும் புகைப்படமும்,
குறும்படமும் எடுக்க மறக்க வேண்டாம்!

இந்த நிலை, நெகிழி சாதனையாளராக இருக்க விரும்புவர்களுக்கானது.
தலைவர் நிலையில் நீங்கள் வெற்றிகரமாகச் செய்ததுப�ோல் இம்முறை
உங்களது முயற்சிகளை நிறுவன, சமூக, நகர அல்லது நாடு என
ஏதாவது ஒரு அளவில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமளவுக்கு
அதிகமாக்குங்கள். இந்த சவால்களை எதிர்கொள்ள நீங்கள்
அ) புதுமையை ஏற்படுத்துபவராகவும் ,
ஆ) ஊக்கமளிப்பவராகவும்,
இ) திறமைசாலியாகவும், எப்படி மிகச்சிறந்த
பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம் என்பதில் மட்டுமே
கவனம் செலுத்துபவராகவும் இருக்கவேண்டும்.

இ.1. மாற்றத்திற்கான இயக்கத்தை
உருவாக்குங்கள்

உங்கள் வீட்டிலுள்ள ஏதும் பயன்பாட்டு ப�ொருட்கள், ஒருமுறை
பயன்படுத்தி வீசியெறியும் நெகிழி உருவாக்குகிறதா என்பதை
கண்டறியவும். அந்த ப�ொருளை தயாரித்த நிறுவனம்/
வணிகம், நடைமுறைகள் (அவர்கள் சுழற்சி ப�ொருளாதாரத்தை
பின்பற்றுகிறார்களா? அவர்களின் ப�ொருட்களால் ஏற்படும் கழிவுகளை
மறுசுழற்சிக்காக திரும்பப்பெறும் வழக்கம் உள்ளதா?) பற்றி ஆய்வு
செய்தறியவும். பின்வரும் ஒன்று அல்லது
அதற்கு மேற்பட்ட செயல்பாடுகளை முடிக்கவும்:

திரும்பி வாங்கும் திட்டம்/க�ொள்கை
(அவர்களின் ப�ொருட்களால் ஏற்படும் கழிவுகளை
வாங்க த�ொடங்குவதற்கு) த�ொடங்க அந்த
நிறுவனத்தை ஊக்குவிக்கவும்.
அவர்கள் தயாரிப்பு மூலம் ஏற்படுத்தப்படும் கழிவுகளை அந்நிறுவனமே
திரும்பப் பெற வலியுறுத்தினேன்?
உங்கள் அனுபவத்தை எங்களிடம் பகிர்ந்துக�ொள்ளுங்கள். எந்த
நிறுவனத்தை நாடினீர்கள்? யாரை த�ொடர்பு க�ொண்டீர்கள்? இதன்
மூலம் என்ன பயன்முடிவு கிடைத்தது.

சீரான முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட ப�ொருட்களை
நுகர சமூகத்தை ஊக்குவிக்க ஒரு மனு இயக்கத்தை
த�ொடங்கினேன் (ஒன்றை மட்டும் டிக் செய்யவும்)

உங்கள் அனுபவத்தை எங்களிடம் பகிர்ந்துக�ொள்ளுங்கள்? எத்தனை
மக்கள் உங்கள் மனுவில் கைய�ொப்பம் இட்டார்கள்?
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குறைந்தது 200 பேர்
குறைந்தது 500 பேர்
1000 க்கும் மேல்

பழக்கவழக்கத்தில்மாற்றத்தைஏற்படுத்துதல்

உலகில் நல்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்த விரும்புவது மிகவும் சிறந்தது,
ஆனால் அது ஒருப�ோதும் எளிதாக இருந்ததில்லை. பெரும்பாலான
மக்கள் மாற்றத்தை மெதுவாக அடைகின்றனர். ஒருமுறை
பயன்படுத்தும் நெகிழிபைகளால் ஆமைகள் மிகவும்
பாதிக்கப்படுகின்றன. ஆமைகள் அவற்றை ஜெல்லிமீன்கள்
என நினைத்து உண்டு இறந்தும் ப�ோகின்றன.
குழுவாகப்பணியாற்றுங்கள், ஒருவர் மற்றவருக்கு உதவுங்கள்.
திட்டம் த�ொடங்கும்முன், எப்படி இதை திறம்பட முடிப்பதென
தீரஆல�ோசியுங்கள்.
கீழுள்ளவைஉங்கள்சிந்தனைக்குத்தீனியிடுபவையாகஅமையலாம்:

செயலில் குறியாக இருங்கள்.எ.டு: நெகிழி பயன்பாட்டை
குறையுங்கள் எனச்சொல்லுவதைவிட, மற்றவர்களைபலமுறைபயன்ப
டுத்தக்கூடியதண்ணீர்பாட்டிலைபயன்படுத்தச்சொல்லுங்கள்.

செயல்திட்டமிடல். உங்களுடன் பணியாற்றுபவர்களுக்கும்
உதவிடுங்கள்.செயல்படுத்தக்கூடிய நடைமுறைக்கு உகந்ததிட்டத்தை
உருவாக்குங்கள்.
தற்போதைய பழக்கவழக்கத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
எப்படி மக்கள் ஒருசெயலை செய்கிறார்கள், அது எப்படியாக
மாறவேண்டும் என பணி த�ொடங்கும் முன் எண்ணிப்பார்ப்பது
உதவிகரமாக அமையும்.

தடைகளை தாண்டிச்செல்க. ஒவ்வொருவரும் பலசாக்கு
ப�ோக்குகளைச் ச�ொல்லுவார்கள். நேரமில்லை, பணமில்லை
அல்லது ப�ோதுமான தகவலில்லை. இதை எதிக�ொள்ள நீங்கள்
தயாராகஇருங்கள். நீங்கள் இதற்கான மாற்றுதிட்டமும் ப�ோதுமான
தகவல்களும் வைத்திருக்க வேண்டும்.

வார்த்தைகளை செயலாக மாற்றுதல். இதுகுறித்து பேசுதல் மட்டும்
ப�ோதாது. மற்றவர்களை புதியமுயற்சிகளை எடுக்கவைப்பதும் அதில்
அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களும் மிகவும் சிறந்த பாதிப்பை
ஏற்படுத்தும்.

இயற்கையில் நேரம் செலவிடல். உங்கள் நண்பர்களை கைபேசியிலேயே
மூழ்கியிருப்பதிலிருந்து நல்லகாற்றோட்டமான இடத்திற்கு அழைத்துச்
செல்லுங்கள்.
இயற்கையுடன்
அதிகம்
இணைந்திருப்பதாக
உணரும்மக்கள் புவியை பாதுகாப்பாகவும், அழகாகவும் வைத்திருக்க
விரும்புவர்.
இதை உரக்கச் ச�ொல்லுங்கள். மற்றவர்களை நெகிழி பற்றி பேசும்
ப�ொது அர்ப்பணிப்பு உள்ளவர்களாக மாற்றுங்கள். சத்தியம் செய்வது
மூலம் அவர்களுடைய வாக்கைப் பின்பற்றும் சாத்தியம் அதிகம்
உள்ளது.
பகிருங்கள், பகிருங்கள், பகிருங்கள். ஒவ்வொருவரையும் அவர்கள்
சமூகம் மற்றும் நட்பு வட்டாரங்கள் மூலம் செய்தியைப் பரப்ப
ஊக்குவியுங்கள். அரசியல்வாதிகள் அல்லது அறிமுகமில்லாத ஒரு
அதிகாரி ச�ொல்வதைவிட மக்கள் தனது நண்பன் ச�ொல்லுவதை
ஏற்பது அதிகம்.

கவனமாக இருங்கள். ஒரு த�ொடக்கத்தை ஏற்படுத்துவது முக்கியமாகும்.
அதே நேரத்தில் மக்களிடம் எப்படி நல்ல பழக்கவழக்கங்களை
நிலை நாட்டுவதென்பது மிகவும் அவசியமாகும். அவர்களுடன்
த�ொடர்பிலிருங்கள்,
மீண்டும்,
மீண்டும்
நினைவூட்டுங்கள்,
ஊக்குவியுங்கள், ஏதும் பரிசுகள் கூட அளிக்கலாம்.

Plastic Tide Turners Challenge Badge | Toolkit

C.2

சீரான எதிர்காலத்திற்கான ஆதரவுப் புரட்சி

சாதைனயாளராக இருங்கள்! உங்களது கற்றல் மற்றும் ெசயல்பாடுகைள டிஜிட்டல் ெசாத்துகளாக
மாற்றி மற்றவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும் மற்றும் மாற்றத்திற்கான உங்களது ெதாடர்
முயற்சிகளுக்காகவும் பயன்படுத்தவும்.

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!

15

Plastic Tide Turners Challenge Badge | Toolkit

D

சுற்றுச்சூழல் மன்றங்களுக்கான (Eco Club) அைல மாற்றி ெநகிழி சவாலில்
கலந்து ெகாள்வதற்கான வழிகாட்டல்கள்
அைல மாற்றிகள் ெநகிழி சவாலில்
பங்ேகற்கும் முைறகள்

1. அைல மாற்றிகள் ெநகிழி சவாலில் பங்ேகற்க www.tide-turners.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).

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.

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)

இந்த உலகளாவிய இயக்கத்தில்
இைணவதில் உள்ள பயன்பாடுகள்

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
நிைல 1

A.1.1

நிைல 2
தைலைம

கற்ேபாம் வாருங்கள்

A.2.1 ெசய்திைய பரப்புேவாம்

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.

எனது ெநகிழி நாட்குறிப்பு:

ெ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.

A.1.2

நிைல 3
சாம்பியன்
நிைல

சினிமா ேநரம்:

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

A.1.3

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

சாதைனயாளராக இருப்ேபாம்:

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.

ே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.

எனது ெநகிழி நாட்குறிப்பு

கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ஒருமுைற உபேயாகித்து வீசிெயறியும் ெநகிழியில்,
நீங்கள் ஓவ்ெவாரு நாளும் எத்தைன பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்பைத நாட்குறிப்பில் தினமும் பதிவிடவும்.
ெநகிழியாலான ைபகள்

திங்கள்

ெசவ்வாய்

புதன்

வியாழன்

ெவள்ளி

சனி

ஞாயிறு

உங்களது ெமாத்த
உபேயாகத்ைத குறிப்பிடவும்

வறுவல், சாக்ேலட் மற்றும்
இதுேபான்ற சிற்றுண்டிகள்
அைடத்து ைவக்கப்படும் ெநகிழி
மீண்டும் நிரப்பப்படாத
வைகயில் உள்ள ேபனா/எழுதுேகால்
சூயிங் கம்

ஐஸ்கிரீம் அல்லது மற்ற பால்
ெபாருட்கள்அைடக்கப்பட்ட ெநகிழி
ஷாம்பு அைடக்கப்பட்ட ெநகிழி
மற்ற ஒருமுைற பயன்படுத்தி
வீசிெயறியும் ெநகிழி
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Face masks typically contain

ே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

பின்னிைணப்புக்கள்

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.

ே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.

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.

ே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

இைத நிரூபிக்க இதுவைர ேபாதுமான
ஆதாரங்கள் இல்ைல

ஒருமுைற பயன்படுத்தி வீசிெயறியும்
ெபாருட்கள் ேகாவிட் பரவுதைல அதிகரிக்க
மற்றும் நீட்டிக்கேவ ெசய்கின்றன

ேகாவிட் - 19 குப்ைப பிரச்சிைன

ே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)
.
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ெநகிழிகளின் ேமல் ைவரஸ்
குைறந்த காலத்திற்ேக இருக்கும்

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

Plastic Tide Turners Challenge Badge | Toolkit

ேகாவிட் - 19 பரவிவரும் சூழலில்
ெநகிழியின் உற்பத்தி

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

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

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

ெகாேரானா ேபாராட்டத்தின் கதாநாயகன்
ஒருமுைற பயன்படுத்தி வீசிெயறியும் ெநகிழி!

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.

ெபாதுமக்களிைடேய அதிகரிக்கும்
ெநகிழி பயன்பாடு

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

ஸூேனாடிக் ேநாய்கள் என்றால் என்ன?

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

ெநகிழியினால் நிகழவிருக்கும் சுனாமிைய
ேநாக்கி ெசல்கிேறாமா?

ெ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.
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நீங்கள் எப்படி இதில் உதவ இயலும்?

ே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
முதுெகலும்புள்ள விலங்குகளிலிருந்து மனிதர்களுக்கு
ேகாவிட் - 19 பரவுதல் மற்றும் ெநகிழி உபேயாகம் குைறத்தல் ேபான்றவற்றில் சமூகத்ைத ஈடுபடுத்த புதுைமயான வழிகைள
இயற்ைகயாக பரவக்கூடிய எந்த ஒரு ேநாய் அல்லது
வகுக்கவும்.ஆகும்.
ேதாற்று ஸூேனாசிஸ்
200 க்கும்மருத்துவ
ேமற்பட்ட கழிவுகைள
ஸூேனாசிஸ் வீடுகளிலிருந்து
வைககள்
எவ்வாறு பாதுகாப்பாக அகற்றுவது என்பதற்கான பரிந்துைரகைள ேமலும் அறிய:
அறியப்பட்டுள்ளன

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

எேபாலா, COVID
பறைவ காய்ச்சல்,
H1N1
ஃப்ளு ைவரஸ் FACTSHEET https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32282/
19 Waste
Management
(பன்றி காய்ச்சல்), மத்திய கிழக்கு சுவாச ேநாய்க்குறி
COVIDWM.pdf?sequence=1&isAllowed=y
(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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பின்னிைணப்பு 2
ெநகிழிக்காக உலகத் தைலவர்கள்
என்ன ெசய்கிறார்கள்?

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

உணவு மற்றும் விவசாய அைமப்பானது
உணவு ெபாருட்கள் அைடத்துைவக்கும்
சிறப்பான முைறக்காக பணியாற்றுகின்றது.
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
: on creating
Learn more about FAO’s work
a bio-based, reuse economy: www.bit.ly/2ROcxF

ஐ.நா சுற்றுச்சூழல் அைமப்பின்
கடல் தூய்ைம பிரச்சாரம்

உங்களது அவ்வளவு சிறப்பாக
இல்லாத புைகப்படத்ைத சமூகவைலத்தளத்தில்
யாரும் இைணத்தால் என்ன ெசய்வீர்கள்?

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.

#CleanSeas

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.
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பின்னிணைப்பு 2
உடன் பணியாற்றுவ�ோருடன் இணைந்து
செயல்படுதல்: பெரிய முயற்சியை ந�ோக்கி
செல்லுதல்
அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்த அடுத்த சிறந்த வழி
மற்றவர்களுடன் இணைத்து பணியாற்றுவது. இதில் யார்
வேண்டுமானாலும் இணையலாம் - குழு எவ்வளவு பெரியத�ோ
அவ்வளவு பெரிய மாற்றம் நிகழும். நெகிழிக் கழிவுகளை
குறைக்கப் பணியாற்றும் நிறுவனங்களையும், முயற்சிகளையும்
கவனியுங்கள். அவர்களுக்கு நிச்சயம் உலகமெங்குமுள்ள
அலை திருப்பிகளின் உதவி தேவைப்படும்.
சுற்றுச்சூழல் கல்வி மையம் (CEE),
இந்தியா சுற்றுச்சூழல் கல்வி மையத்திலுள்ள
வளங்களைக்கொண்டு நெகிழி கழிவு பற்றிய உங்களது
அறிவைப் பெருக்கிக்கொள்வதுடன், உங்களை எப்படி
ஈடுபடுத்திக்கொள்வதென்பதற்கான வழிகளையும்
கண்டறியவும். https://www.ceeindia.org

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் உணவு மற்றும்
விவசாய அமைப்பு (FAO) நெகிழிக் கழிவுக்கு
எதிரான பல்வேறு தீர்வுகளுக்காக FAO மிகவும்
கடுமையாக உழைத்துவருகிறது. இதில் நெகிழியாலான
உணவுப்பொருட்கள் அடைக்கும் ப�ொருட்களுக்கு
நிலையான மாற்றுப் ப�ொருளைக் கண்டறிவதும் அடங்கும்.
இதுவரையிலான முன்னேற்றத்தைக் காண www.fao.org/

உணவு மற்றும் வேளாண்மை நிறுவன
இளைஞர்களும் ஐ.நா.வின் உலகளாவிய
கூட்டணியும் ( FAO Youth and United Nations
Global Alliance ) நீங்கள் சுற்றுச்சூழல் முன்னேற்றத்தில்
ஈடுபாடுள்ளவராக இருந்தால், இதுதான் உங்களுக்கான
சரியான இடம். இதில் நீங்கள் ஈடுபடுவதற்கான வழிகளும்
மற்றும் உலகின் பல பகுதிகளிலுள்ள இளைஞர்களுடன்
குழுவாக இணைந்து பணியாற்றவும் http://www.fao.org/
yunga/resources/en/
இளநிலை சாதனையாளர் (Junior Achievement)
இதிலுள்ள திட்டங்கள் மூலம் தலைமைத்துவம் மற்றும்
செயல்முறைத் திறனை வளர்த்துக்கொள்ளவும் உதவும்
https://www.juniorachievement.org

பூமி அல்லது நெகிழி? (Planet or Plastic?)
நேஷனல் ஜிய�ோக்ராபிக்கின் (National Geographic)
இத்தளம் நீங்கள் ஒருமுறை பயன்படுத்திய பின் வீசியெறியும்
நெகிழி குறைப்பதற்கான பல வழிகளை அறியவும்,
உலகளாவிய உறுதிம�ொழி எடுக்கவும் இங்கு இயலும்.
https://www.nationalgeographic.com/environment/
planetorplastic/
ஐ.நா சுற்றுச்சூழல் (UN Environment) புவியைக்
காக்க ஐ.நா சுற்றுச்சூழல் (UN Environment) எடுத்து
வரும் அண்மைக்கால முயற்சிகள் பற்றி அறியவும்
அவர்களது பல்வேறு பிரச்சாரங்களில் ஈடுபடவும் www.
unenvironment.org
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சிறுமியர் சாரணியர் இயக்கத்தின் உலக சங்கம்/ அமைப்பு
(WAGGGS) பலவகையான வியக்கவைக்கும் உலகளாவிய மற்றும்
பிராந்திய நிகழ்வுகளில் பங்கேற்க வாய்ப்பளிக்கிறது. https://www.
wagggs.org
சாரண இயக்கத்தின் உலக அமைப்புகள் / நிறுவங்கள்
(WOSM) நீங்கள் பங்கேற்க உதவும் நிகழ்ச்சிகள், செயலாக்கங்களைக்
கண்டறியவும், மற்றவர்களை நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுத்த
ஊக்குவிக்கும் யுக்திகளை அறியவும். https://www.scout.org

பாரத சாரண சாரணியர் இயக்கம் (BSG) BSG ஐ சேர்ந்த
5.6 மில்லியன் உறுப்பினர்கள் அவர்கள் நெகிழி பயன்பாட்டை
(woggles) விட்டுக்கொடுப்பதாக உறுதியெடுத்துள்ளனர். BSG
சீருடையின் கைய�ொப்ப உறுப்பான இது "புவி நேரம்" (Earth Hour)
பிரச்சாரத்தின் ஒரு அங்கமாகும். இது நெகிழிக்கு மாற்றான, மிகவும்
சீரானதும் மற்றும் சூழலுக்கு உகந்ததானதுமாகும். www.bsgindia.org
உலகளாவிய இயற்கை நிதியம் - (WWF)
WWF, 2030 க்குள் "நெகிழி இல்லா இயற்கை" என்பதில்
அர்ப்பணிப்புக்கொண்டுள்ளதுடன், நெகிழியினால் மனிதர்கள்
மற்றும் இயற்கைக்கு ஏற்படும் தீங்குகளைப் பற்றி நுகர்வோருக்கு
விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிறது. நெகிழி மறுசுழற்சி, குறைப்பு மற்றும்
மாற்றுப்பொருட்கள் உற்பத்திசெய்யும் நிறுவனங்களுடன் WWF
பணியாற்றுகிறது. https://www.worldwildlife.org

பின்னிணைப்பு 4
நெகிழி மற்றும் நிலையான மாற்றத்திற்கான இலக்குகள்
இவை எவ்வாறு த�ொடர்புடையவை?

சர்வதேச சமூகம் அடையாளம் கண்டுள்ள 17 இலக்குகளின் த�ொகுப்பானது,
மிகவும் அழுத்தம் க�ொடுக்கப்படவேண்டிய நிலையான வளர்ச்சிக்கான
இலக்குகளாக (Sustainable Development Goals) இருந்து, நம்
ஒவ்வொருவருக்கும் நிலையான எதிர்காலத்தை உருவாக்க 2030 ஆம்
ஆண்டுக்குள் அடையவேண்டியவையாக உள்ளன.

நெகிழி பிரச்சனைக்கு தீர்வு இல்லையென்றால் நிலையான வளர்ச்சிக்கான இலக்குகளை (Sustainable Development Goals) எட்ட
இயலாது என்பது ஒரு நீட்சியல்ல.
நெகிழி வனவிலங்குகளை அழிக்கிறது, மனித ஆர�ோக்கியத்திற்கு அச்சுறுத்தலாக உள்ளது, பருவநிலை மாற்றம், வெள்ளம், ந�ோய்
ப�ோன்றவற்றை அதிகரிக்கிறது. உலக ப�ொருளாதாரத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பில்லியன்களை நஷ்டப்பட வைக்கிறது என்பது
உங்களுக்கு இப்பொழுது தெரியும். நல்லது என்னவென்றால், சீரான வளர்ச்சிக்கான இலக்குகளை வகுத்தவர்கள் நெகிழியுடன் நேரடியாகத்
த�ொடர்புடைய பல இலக்குகளை வகுத்துள்ளனர்.
நிலையான வளர்ச்சிக்கான இலக்குகளை எட்ட அனைவரும் கடுமையாக உழைத்து வரும் நிலையில், நெகிழி மாசுகளையும் மற்ற
உலகளாவிய பிரச்சனைகளையும் குறைக்க நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒன்றாகச் செயல்பட்டால் கீழ்வானில் நம்பிக்கை ஒளி த�ோன்றுவது
நிச்சயமே.

மேலே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள, நிலையான வளர்ச்சிக்கான இலக்குகள் அனைத்தும், நெகிழி மாசுவுடன் நேரடியாகத் த�ொடர்புடையவை.
நிலையான வளர்ச்சிக்கான இலக்குகளுக்குள் இருக்கும் நெகிழி மாசு சார்ந்த குறிப்பிட்ட இலக்குகள் பற்றி பின்வரும் புத்தகத்தின் 21ஆம்
பக்கத்தை பார்க்கவும் - Towards Responsible Use of Plastics – Reduce, Reuse, Recycle: https://bit.ly/2WCuTgx/
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