
 

இ� வ�டங்களாக தமிழ்நாட்�ன் பிளாஸ்�க் 

பயன்பாட்�க்� தைட : ஒ� ஆய்வறிக்ைக  
 

பிளாஸ்�க் ெபா�ட்கள் �ற்�ச்�ழல் ம�ீம்  நம�  உடல் ஆேராக்கியம் ம�ீ 
ஏற்ப�த்�ம் மா�பாட்ைட நாம் தீவிரமாக எ�த்�க் ெகாள்கிேறாமா ? 

 

இந்த உலக �கர்ேவார் உரிைமகள் தினத்தன்�, உலெகங்கி�ம் உள்ள �கர்ேவார் 

அைமப்ப�கள், நம� �ற்�ச்�ழல் மற்�ம் உடல் ஆேராக்கியத்திற்� தீங்� 

விைளவிக்�ம் பிளாஸ்�க் மா�பாட்ைட சமாளிக்க ஒன்றிைணகின்றன.  

 

பிளாஸ்�க் நம் வாழ்வில் �க்கியமான ெபா�ளாய் மாறியி�க்கிற�. பிளாஸ்�க் 

உற்பத்தியில் ெதாடங்கி அைத அப்ப�றப்ப�த்�ம் வைர நிைறய சிக்கல்கைள 

ெகாண்�ள்ள�. இந்த பிரச்சைன அரசாங்கங்கள், வணிக அைமப்ப�கள், 

�ைறப்ப�த்தப்பட்ட சந்ைத வியாபாரம் மற்�ம் �கர்ேவாரின் ெபா�ப்பான 

நடவ�க்ைககள் �லம் மட்�ேம தீர்க்கப்பட ��ய�ம்.  

 

கடந்த 2019ம் ஆண்� ஜனவரி 1ம் ேததி �தல் "ஒ��ைற பயன்ப�த்�ம் பிளாஸ்�க் 

ெபா�ட்களின் உற்பத்தி, விற்பைன, விநிேயாகம் ம�ீ தமிழக அர� தைட 

விதித்�ள்ள�. இரண்� ஆண்�கள் கடந்�விட்ட நிைலயில், சிட்�சன் கன்ஸ்�மர் 

அண்ட் சிவிக் ஆ�ன் ��ப் (சிஏஜி) ஒற்ைற பயன்பாட்� பிளாஸ்�க் ம�ீ  தமிழக 

அர� விதித்த தைடயின்  ெசயல்திறன்  பற்றிய  ஆய்விைன ேமற்ெகாண்ட�.  

 

சிஏஜி, பிளாஸ்�க் பயன்பாட்�ன் ஆய்விற்�, உணவ� மற்�ம் �ளிர்பான ெதாழில், 

ேம�ம், சில்லைற மற்�ம் ெமாத்த வியாபார சந்ைத விற்பைனயாளர்கைள ேதர்வ� 

ெசய்த�. கணக்ெக�க்கப்பட்ட 1936 கைடகளில் 100% சதவதீ கைடகள் தைட 

ெசய்யப்பட்ட பிளாஸ்�க்ைக பயன்ப�த்�வ� கண்டறியப்பட்�ள்ள�. இதில் 

ெபா�வாக, பிளாஸ்�க் சாக்�கள், ேகரி ைபகள், ேரப்பர்கள் மற்�ம் பிளாஸ்�க் 



 
ரிப்பன்கள் ஆகியைவ அடங்�ம். கணக்ெக�க்கப்பட்ட கைடகள் அைனத்தி�ம் 

பிளாஸ்�க் ேகரி-ைபகைள வழக்கமாக பயன்ப�த்தப்ப�கின்றன. தைட 

ெசய்யப்பட்�  இரண்� ஆண்�கள் ஆகிய�ம், பிளாஸ்�க் மா�பாட்ைட கட்�ப்ப�த்த 

தமிழக அர� ேபாரா�கிற�. 

 

 உலக �கர்ேவார் உரிைமகள் தினத்ைத ஒ�ங்கிைணக்�ம், �கர்ேவார் 

��க்க�க்கான உலகளாவிய உ�ப்பினர் அைமப்பான கன்ஸ்�மர்ஸ் 

இன்டர்ேநஷனல், ஒ� ஆய்விைன  ேமற்ேகாள் காட்�, உலகளவில் 55% �கர்ேவார் 

இப்ேபா� COVID-19 இன் விைளவாக �ற்�ச்�ழல் �றித்� அதிக அக்கைற 

ெகாண்�ள்ளனர் என்ற ெசய்திைய ெவளியிட்�ள்ள�.  

 

"உலகளாவிய COVID-19 ெதாற்� ேநாய்க்� பயன்ப�த்�ம் �க��கள், ைகய�ைறகள் 

மற்�ம் உணவ� ேபக்ேகஜிங் உள்ளிட்ட ஒற்ைற-பயன்பாட்� பிளாஸ்�க்�களின் 

அதிகரிப்ப�க்� COVID-19 ெதாற்� ேநாய�ம் ஒ�  காரணம். அைத பற்றி ேபசி 

மக்களிைடேய விழிப்ப�ணர்வ� ஏற்ப�த்த இ�ேவ சரியான ேநரமா�ம்" என்� அந்த 

அைமப்ப� ��கிற�.  

 

சிஏஜி- யின்  மற்ெறா� ஆய்வ�, பிளாஸ்�க்கின் ம��ழற்சி திறன் பற்றிய 

தகவல்கைளய�ம் , அைவ எவ்வா� ேலபிள்கள் வாயிலாக �கர்ேவா�க்� 

ெதரிவிக்கப்ப�கிற� என்பைதய�ம் பற்றிய�. இந்த ேலபிள்கள் அைனத்�ம் 

�ழப்பங்கள் நிைறந்த�; மற்�ம் தவறான தகவல் த�கின்றன என்� 

ெதரியவந்�ள்ள�. எ�த்�க்காட்டாக, சாக்ேலட் ேரப்பர்கள் மற்�ம் சிப்ஸ் 

பாக்ெகட்�களில் ெபா�வாக ம��ழற்சி �றிய�ீகள் உள்ளன. இந்த ெபா�ட்கள் 

ம��ழற்சி ெசய்யக்��யைவ என்� �கர்ேவார் நம்ப�வதற்� இ� வழிவ�க்�ம். 

ெதாழில்�ட்ப ரதீியாக அைவ ம��ழற்சி ெசய்யலாம் என்றி�க்�ம் ேபா�,  இவ்வா� 

ெசய்வதற்� இந்தியாவில் ேபா�மான   வசதிகள் இல்ைல என்ப� �றிப்பிடத்தக்க�.  

 

மிக �க்கியமாக, �கர்ேவார் என்ற �ைறயில் நாம் �ற்�ச்�ழல் மற்�ம் உடல் 

ஆேராக்கியத்திற்� தீங்� விைளவிக்�ம் பிளாஸ்�க் பயன்பாட்ைட தவிர்த்�, 



 
நம� ஷாப்பிங் �ைறைய மாற்ற ேவண்�ம். வியாபாரிகள், இந்த மாற்றத்ைத 

சாத்தியமாக்க, ��ந்தவைர பிளாஸ்�க்ைக தவிர்த்�, நிைலயான (இயற்ைக) மாற்� 

ெபா�ட்கைள பயன்ப�த்தி, ஒற்ைற பயன்பாட்� பிளாஸ்�க்�கைள �ற்றி�மாக 

தவிர்க்க ேவண்�ம் மற்�ம் பயன்ப�த்தப்ப�ம் பிளாஸ்�க்கின் வைக, அதன் ம� �ழற்சி 

தன்ைம பற்றிய�ம் �கர்ேவா�க்� ெவளிப்பைடயாக ெதரிவிக்க ேவண்�ம்.   ேம�ம் அர� 

ஒற்ைற பயன்பாட்� பிளாஸ்�க்  பயன்பாட்� பிளாஸ்�க் தைட உட்பட பல்ேவ� 

பிளாஸ்�க் ெதாடர்பான சட்டங்கைள  திறம்பட ெசயல்ப�த்த ேவண்�ம். 

 

 

சிட்�சன் கன்ஸ்�மர் சிவிக் ஆ�ன் ��ப்  

சிஏஜி என்ப� 35 ஆண்�கால இலாப ேநாக்கற்ற அரசியல் சாராத அைமப்பா�ம், இ� 

�கர்ேவார், ��மக்கள்  மற்�ம் �ற்�ச்�ழல் பிரச்சைனகளில் �� மக்களின் 

உரிைமகைள பா�காப்பதற்�ம் ெவளிப்பைடத்தன்ைம, ெபா�ப்ப�க்�றல் மற்�ம் 

பங்ேகற்ப� ��ெவ�ப்ப� உள்ளிட்ட நல்லாட்சி ெசயல்�ைறகைள 

ேமம்ப�த்�வதற்�ம் ெசயல்ப�கிற�. 
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