புதுக்க ோட்டை மோவட்ைம்
நெ ிழி இல்லோ இலக்ட

கெோக் ி – புதுக்க ோட்டை மோவட்ைம்:
(Plastikos)

நெகிழி என்ற வார்த்தை

என்ற கிரேக்க

ந ாழியிலிருந்து

வந்ெது.

இைன் ந ாருள் எளிைில் வதளக்கக்கூடிய அல்லது நெகிழும் ைன்த யுதையது என் ைாகும்.
ாறுகிறது.

அளவுகளில்

நெகிழி

இது

என் து

எளிைாக

ரவண்டிய

நெயற்தக

ையாரிக்க

முதறயில்

கூடியைாகவும்,

வடிவங்களில்

ையாரிக்கப் ட்டு

ெீர்புகாை

சுற்றுச்சூழல்

குதறவாகவும்
அைிக ாக

ெீடித்து

விதலக்

குதறவாகவும்

தூக்கி

எறியக்கூடிய

நெகிழி

ந ாருட்கதள

உ ரயாகித்து

உபய

ாறு ாட்ைால்

உதழக்கும்

ல

கூடியைாகவும்,

அப்புறப் டுத்துவைால் வட்டு
ீ
விலங்குகள்
கூை

ந ாருளாக

ையாரிக்க

இருப் ைால் நெகிழி நவவ்ரவறு உற் த்ைி ந ாருட்கள் ையாரிப் ைற்கு
ஒருமுதற

ெிேந்ைே

ைன்மையுதையைாகவும்,

ற்றும் வன விலங்குகள், ஏன்

ாைிப்பு

உண்ைாகிறது.

ைன்ன யுதையைாகவும்

ோகப் டுத்துகின்ரறாம்.

யன் டுத்ைப் டுகிறது.

நெகிழிப்

நெகிழி

னிை இனத்ைிற்கும்

ந ாருட்கள்

இருப் ைினால்

ந ாருட்களில்

விதல

இைதன

அைங்கியுள்ள

ொம்

ரவைி

கட்ைத ப்பு இயற்தகயான முதறயில் ெிதைவு ஏற் டுத்ைாது. இைனால் சுற்றுச்சூழல் ந ரிதும்
ாைிக்கப்படுகிறது.

எனரவ

நெகிழி

யன் ாட்தை

முற்றிலும்

ைதை

இன்றியத யாைைாகிறது. நெகிழி ைதை நெய்ய முக்கிய ான இரு காேணங்கள் :
நெகிழி

ர லாகிவிடும்.

க்கும்

னிைர்கள்

400

ைன்தனயற்றது.
வருைங்கள்

இது

உயிர்

க்குவைற்கு

வாழ்ந்து

400

க்குகிறைா

வருைங்களுக்கு
என

வாய்ப் ில்தல. எனரவ நெகிழிதய ைவிர்த்து சுற்றுச் சூழதலயும் விலங்கினங்கள்
வருங்கால ெந்ைைியினதேயும் காப்ர ாம்.
நெகிழி

ையாரிக்கும்

ந ாருட்களினால் சுற்றுச்சூழல்
ஹார்ர ான் ெீர் குதலவு
ெிலம்

ற்றும் காற்றும்

ர ாது

எைிர்

விதளவுகதள

ாைிப் தைகிறது. ர லும், இைன்

உருவாக்கக்

நெய்வது

ரொைிக்க

கூடிய

ற்றும்

ரவைிப்

யன் ாட்ைால் புற்று ரொய்,

ற்றும் ெேம்பு ெம் ந்ை ான வியாைிகள் உருவாகிறது. ர லும், ெீர்,

ாசுப் டுகின்றது.

நெ ிழி டைடை ைைன்ைடுத்துவதோல் ஏற்ைடும் மூன்று சுற்றுச்சூழல் சீர் க டு ள்:

த தய

காய்கறி விற் தனயாளர்கள் முைல் ந ரிய வணிக ெிறுவனங்கள் வதே நெகிழி

யன் டுத்துகின்றனர்.

யன் டுத்துகின்ரறாம்.

இன்தறய

நொல்லப்
ொகரீக

நகடுவைற்கு ொமும் காேண ாகி விடுகிரறாம்.

ர ானால்

வளர்ச்ெியின்

நெகிழிதய எரிப் து, அப்புறப் டுத்துவது

உருவாகி ெீர், ெிலம்
வழி வகுக்கிரறாம்.

ற்றும் காற்றும்

காேண ாக

ொம்

அதனவருர

சுற்றுச்

சூழல்

ெீர்

ற்றும் புதைப் ைினால் ெச்சுத் ைன்த

ாெதைந்து, புற்றுரொய் ர ான்ற நகாடிய ரொய்களுக்கும்

ஒருமுதற

உ ரயாகித்து

அைிக ாவைால்

நைருக்கள்,

தூக்கி

ந ரும் ாலனதவ புதைக்கப் டுவைால் சுற்றுச்சூழல்
யன் ாடு

நெகிழிதய

எறியக்கூடிய

நெகிழிப்

ந ாருட்கள்

எங்கு

ார்த்ைாலும்

ாசு டுகிறது. ொளுக்கு ொள் நெகிழியின்

G+ங்காக்கள்,

கைற்கதேகள்

நெகிழியால் ெிதறந்து, அைதன எரிப் ைனால் காற்றில் ெச்சு கலக்கிறது.

ைால் ின்கள், கைல் ஆத கள், ைி ிங்கிலங்கள், ந ன்குயின்கள் ர ான்ற ஒரு

இலட்ெத்ைிற்கும் ர ற் ட்ை அரிய விலங்கினங்கள் இைதன உண் ைினால் இறந்து விடுகின்றன.

இந்ை விலங்குகள் இறந்ை
விலங்குகள்

நெகிழிதய

இறந்துவிடுகிறது.

ெிதலகள்

ின்பும் அவற்றிலுள்ள நெகிழிகள்

உணவு

நெகிழி ந ாருட்கள்

ாெதைவைற்கு

முக்கிய

என்று

கருைி

அதமை

க்கா ைன்த யுதையது
ங்கு

வகிக்கிறது.

க்குவைில்தல. ர லும்

உண்டு

நெரி ானம்

ட்டு ின்றி, கைல்

எனரவ

நெகிழியின்

ல

ஆகா ல்

ற்றும் ெீர்

யன் ாட்தை

ைவிர்த்து புவிதய காக்க, ைதை நெய்யப் ட்ை ஒருமுதற உபரயாகித்து தூக்கி எறியக்கூடிய
நெகிழிகளுக்கு

ாதுகாப்ர ாம்.

ைிலாக

ாற்றுப் ந ாருட்கதள முடிந்ை வதே

யன் டுத்ைி சுற்றுச்சூழதல

ஒருமுடை ைைன்ைடுத்தி தூக் ி எைிைப்ைடும் நெ ிழிப் நைோருட் டை முடைைோ
அப்புைப்ைடுத்தோமல் இருப்ைதோல் ெீ ர், ெிலம்,
ஏற்ைடும் சீர் க டு ள்:
1.

நெகிழி
தூக்கி

க்கும்

ைன்த யற்றது.

எறியக்கூடிய

ாைிக்கப் ட்டு ெீர், ெிலம்

2.

நெகிழிப்

ோற்று மற்றும் மனித இனங் ளுக்கு

ந ாருட்கதள

நெகிழிப்

இைனால்

ற்றும் காற்று

எரிப் ைனால்

ர ானாக்தெடு, தை ஆக்ஸின்

ஒருமுதற

ந ாருட்களினால்
ாெதைகிறது.

சுற்றுச்சூழல்

அைிகப் டியான

ற்றும் தஹட்ேஜன் ச

ரவைிந ாருட்கள் நவளிரயற்றத்ைினால்

உ ரயாகித்து

கார் ன்

தனடு ர ான்ற

னிைர்கள் சுவாெ ரொய்,

ன

அழுத்ைம், ரொய் எைிர்ப்பு ைன்த
ரொய்கள் உருவாகுகின்றன.
3.

குதறவு

G+ ியினுள் புதைந்து கிைக்கும் நெகிழிப் ந ாருட்களால்
நகாடிகள் G+ ியில் உள்ள ெீர்ச்ெத்து
குதறந்து வளர்ச்ெியில்லா ல்

4.

ற்றும் ெேம்பு ெம் ந்ை ான

நெகிழிப் ந ாருட்கள்
னிைர்கள்

ண் வளமும்

ாைிக்கப் டுகிறது.

யன் ாட்ைால் அைன் ெச்சுத்ைன்த

ற்றும் விலங்குகளின் உணவு சுழற்ெி முதற

ஆரோக்கியம் நகடுகிறது.
5.

ைண்ணர்ீ

ற்றும் ெீர்வேத்து உள்ள

ரைங்கி

நகாசு

ற்றும்

உருவாகி நகாடிய ரொய்கள்
நெகிழிப்
ீ ன்கள்,

கைல்

ேப் க்

யன் ாட்டினால்

ட்டு ின்றி

றதவகள்,

அைில்

ாலூட்டிகள்

ாைிப் தைகின்றன.

கைல்,

வாழும்

ஏற் டுத்ைி

கூடிய

கிரு ிகள்

ெீர்ெிதலகள்

உயிரினங்களான

ர ான்றதவகளும்

ிகவும்

ரைதவயற்ற உணவுப் ந ாருள்கதள நெகிழியுைன் அப்புறப் டுத்துவைால்
ல

உயிரினங்கள்

ெிதல உண்ைாகிறது.

மோண்புமிகு தமிழ

ாைிப் தைந்து

குைிகளில் அதைப்த

ரொய்

ேவுவைற்கு காேண ாகிறது.

ந ாருட்கள்

ாைிப் தைவரைாடு

7.

ெீரில் கலந்து

ஒருமுதற உ ரயாகித்து தூக்கி எறியக்கூடிய நெகிழிப் ந ாருட்களினால்
கால்வாய்

6.

ேங்கள், நெடி,

ற்றும் புேைெத்துக்கதள ந றுவது

அவற்தற

உண்டு

நெரி ானம்

ஆகா ல்

இறக்கும்

முதலடமச்சரின் அைிவிப்பு:

ர ற்கண்ை நெகிழியின்

ாைிப்புகதள கருத்ைில் நகாண்டு

ாண்புமிகு ை ிழக

முைலத ச்ெர் அவர்கள் ெட்ைெத யில் 110 விைியின் கீ ழ் ஒருமுதற உ ரயாகித்து தூக்கி
எறியக்கூடிய நெகிழி ந ாருட்கதள 2019-ம் ஆண்டு ஜனவரி 1-ம் ரைைி முைல் நெ ிழிைில்லோ
தமிழ ம் (“PLASTIC FREE TAMIL NADU”) என்ற இலக்தக அதைவைற்கு ை ிழகம் முழுவதும்
க்காை நெகிழி ந ாருட்கதள ையாரித்ைல், விற் தன நெய்ைல், ரெ ித்து மைத்ைல்

ற்றும்

யன் டுத்துவைற்கு ைதை நெய்ய அேசு முடிவு நெய்துள்ளதை அறிவித்துள்ளார்கள். அைதன

நைாைர்ந்து அேொதண ை ிழ்ொடு சுற்றுச்சூழல்
எண்:84, ொள்: 25.06.2018-ல் நவளியிைப் ட்ைது.

ற்றும் வனத்துதற (சு.சூ.2) அேொதண (டி)

தடை நசய்ைப்ைட்ை தூக் ி எைிைப்ைடும் நெ ிழி ைின் ைட்டிைல் (எந்த தடிமோ
இருப்ைினும்) :

1.

உணவுப்ந ாருட்கதள கட்ை உ ரயாகிக்கும் நெகிழித்ைாள் ஒட்டும் ைாள்

3.

நெகிழியிலான நைர் ாக்ரகால் ைட்டுகள்

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

உணவு அருந்தும் ர தஜயின்

ீ து விரிக்கப் டும் நெகிழி ைாள்

நெகிழி G+ெப் ட்ை காகிை ைட்டுகள்

நெகிழி G+ெப் ட்ை காகிை குவதளகள்
நெகிழி ரைெீர் குவதளகள்
நெகிழி குவதளகள்

நைர் ாக்ரகால் குவதளகள்
ெீர் ெிேப்

யன் டும் த கள் / ந ாட்ைலங்கள்

10. நெகிழியாலான உறிஞ்சு குழல்கள்

11. நெகிழிப்த கள் (எந்ை அளவிலும், எந்ை ைடி ானக இருப் ினும்)
12. நெகிழி G+ெப் ட்ை த கள்
13. நெகிழிக்நகாடிகள்

14. நெய்யாை நெகிழிப்த கள்

தூக் ி எைிைப்ைடும் நெ ிழி ளுக் ோன மோற்று :

1.

வாதழயிதல,

3.

காகிை சுருள்

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

ந ாருட்களின்

ாக்கு ே இதல

அலு ினியத்ைாள்
ைா தே இதல

கண்ணாடி / உரலாகத்ைால் ஆன குவதளகள்
மூங்கில் /

ேப்ந ாருட்கள்

காகிை குழல்கள்

துணி / காகிைம் / ெணல் த கள்
காகிை / துணி நகாடிகள்
ங்
ீ கான்

ாத்ைிேங்கள்

ண் கேண்டிகள்

ற்றும் நவட்டுப்ந ாருட்கள்

ண் குவதளகள்

ஒருமுதற

உ ரயாகித்து

தூக்கி

எறியக்கூடிய

ைதை

நெய்யப் ட்ை

நெகிழி

யன் ாட்தை நெயல்முதற டுத்தும் ந ாருட்டு ை ிழக அேசு மூன்று

ஒருங்கிதணப் ாளர்கதள

ெிய னம்

நெய்து

அேொதண

ை ிழ்ொடு

ண்ைல

சுற்றுச்சூழல்

ற்றும்

வனத்துதற (சு.சூ.2) அேொதண (டி) எண்:82, ொள் : 15.06.2018-ல் நவளியிைப் ட்ைது.

நெ ிழிப்

நைோருட் டை

எடுக் ப்ைட்டுள்ை ெைவடிக்ட
புதுக்ரகாட்தை

தடைநசய்ை

புதுக்க ோட்டை

ள்:

ாவட்ை ஆட்ெியர்

அவர்கள்

மோவட்ைத்தில்

ஒருமுதற உ ரயாகித்து

தூக்கி

எரியக் கூடிய நெகிழிப் ந ாருட்களான நெகிழி விரிப்பு, நெகிழி ைட்டு, நெகிழி ைம்ளர்/ ரகாப்த ,
நெகிழி உறிஞ்ெி (Straw), நெகிழிப் த
ஆகியதவகதள

புதுக்ரகாட்தை

(Carry Bag), நெகிழிக் நகாடி, நெகிழி ைண்ணர்ீ

ாவட்ைத்ைிலுள்ள

அதனத்து

அேசு

15.07.2018 முைல் உ ரயாகிக்க ைதைநெய்ய ரவண்டும் என்றும், ர லும்
ைங்கள் அலுவலக வளாகத்தை ர ற்கூறிய

ாக்நகட்,

அலுவலகங்களிலும்

ாவட்ை அலுவலர்கள்

ிளாஸ்டிக் ந ாருட்கதள உ ரயாகிக்காை வளாகம்

என்று அறிவிக்க ரவண்டும் என அறிவித்து நெய்ைிக் குறிப்பும் தினமணி
ொளிைழிகளில் 06.07.2018 அன்று நவளியிைப் ட்ைது.

ற்றும் தி இந்து

இைன்

நைாைர்ச்ெியாக

ை ிழ்ொடு

ாசு

கட்டுப் ாடு

வாரியம்,

புதுக்ரகாட்தை

அலுவலகத்ைில் ஒருமுதற உரயாகித்து தூக்கி எறியக்கூடிய நெகிழிப் ந ாருட்கதள ைதை
நெய்து

அறிவிப்புப்

ந ாருத்ைப் ட்டுள்ளது.

லதகயும்,

ஸ்டிக்கரும்

அலுவலகத்ைின்

நுதழவாயிலில்

இதுகைோல்

புதுக்க ோட்டை

மோவட்ைத்திலுள்ை

அடனத்து

அரசு

அலுவலர் ளும் தங் ள் அலுவல த்டத ஒரு முடை உைகைோ ித்து தூக் ி எைிைக்கூடிை
நெ ிழிப் நைோருட் டை தடை நசய்துள்ைனர்.

