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நிைலயான வா��ைக �ைற: இ� ஏ� ��கியமான�?

1950-கள�� இ���, ெதாழி�மயமா�க� ம��� மன�த ம�க� ெதாைக
வள��சி ஆகியைவ மிக�� அப�மிதமான வள��சி அைட��
வ�கி�றன, அவ��ட� நம� ேதைவக�� அதிக��� வ�கிற�.
���ப��க�த�க ம��� ���ப��க ��யாத இ� வைகயான இய�ைக
வள�கைள�� அதிகமாக �க�வத� �லமாக இ�த ேதைவக� யா��
���தி ெச�ய�ப�கிற�. கலா�சார �தியாக, நம� இ�திய ச�தாய�
நிைலயான வா��ைக �ைறகைள ப��ப�றி வ�கிற� - �ைறவாக
பய�ப���த�, ப�� ந��க� ெச�� பய�ப���த�, ம����
பய�ப���த�, ம��ழ�சி ெச�த�, ெபா��கைள ேதைவய��றி
பய�ப��த ம��த� - என இ�ப� ப�ேவ� ெசய�கைள, ப�����
ப��ய�� ஓ��த� எ�கி�ற ேகா�பா�ைட ைமயமாக� ெகா�� பல
தசா�த�களாக வா��� வ�கிறா�க�. என���, பல ஆ��களாக,
ேம�க�திய உலகி� தா�க�தினா��, நம� நா� உலகமயமா�க�
ம��� தாராளமயமா�க� ெகா�ைகைய ஏ�றத� காரணமாக��,
அ��ட� ெதாழி���ப ம��� வ��ஞான வள��சிய�� க�பைன
ெச�ய ��யாத வள��சி�� �க�ேவா�� நட�ைதய�� மிக�ெப�ய
மா�ற�ைத ஏ�ப��தி உ�ள�. அத� வ�ைளவாக கட�த கால�கள��
ஆட�பர�களாக பா��க�ப�ட அைன��� இ�ேபா�
அ�தியாவசிய�களாக மாறி��ளன. இ� அள��� அதிகமாக �க��
பழ�க�ைத ஏ�ப��தியேதா�, நம� �மிய�� வள�க� ம�� அள���
அதிகமான பார�ைத�� அ��த�ைத�� ஏ�ப��தி உ�ள�. மகா�மா
கா�தி அவ�க� �றிய� ேபா�, “�மி ஒ�ெவா� மன�தன��
ேதைவகைள�� தி��தி�ப��த ேபா�மானவ�ைற வழ��கிற�,
ஆனா� ஒ�ெவா� மன�தன�� ேபராைசைய�� தி��தி�ப��த அ�
வழ��வதி�ைல”. கா�கைள அழி�த�, �ர�க� பண�க� ம���
இய�ைக வள�கைள அதிகமாக பய�ப���த� ேபா�ற ப�ேவ�
மன�தன�� ெசய�கள�� காரணமாக உலக ெவ�பமயமாத� ம���
ப�வநிைல மா�ற� ஆகியைவ ஏ�ப���ள�. உலெக��� உ�ள
�����ழ� ஆ�வல�க� இ� �றி�� மி��த கவைலைய
ெவள��ப��தியேதா� இதைன எ�ப� சமாள��ப� எ��� வ�வாதி��
வ�கி�றன�.

நிைலயான வா�� எ�கி�ற ேகா�பா�, 1980கள�� ‘ஒ� ெபா�வான
எதி�கால�’ எ�ற �ர��லா��� ��வ�� அறி�ைகய�� உ�வான
நிைலயான வள��சி எ�ற வ�ள�க�தி� இ��� உ�வானதா��.1

1�����ழ� ம��� வள��சி �றி�த உலக� ��வ�� அறி�ைக: நம� ெபா�வான
எதி�கால�
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அதைன�ெதாட���, 2015 ஆ� ஆ��� ஐ�கிய நா�க� சைப 2030 ஆ�
ஆ��� இைத அைடய ேவ��� எ�ற ேநா��ட� நிைலயான
வள��சி�கான இல��க� எ�றைழ�க�ப�� - ப�வநிைல மா�ற�ைத
சமாள��க�� �����ழைல பா�கா�க�� ெசய�ப��த ேவ��ய
அவசிய�தி�கான ஒ� உலகளாவ�ய அைழ�ப�ைன வ���த�.
ெபா�ளாதார� ம��� �����ழலி� ந��டகால �திர�த�ைம தா�
இத� ஒ��ெமா�த இல�கா��, ���க� எ���� ெசய��ைறக�
அைன�தி�� ெபா�ளாதார, �����ழ�,ம��� ச�தாய� கவைலக�
ஆகியவ�ைற ஒ�றிைண�பத� �லமாக�� அைத அ�கீக��பத�
�லமாக��தா� இதைன ெசய�ப��த ����.2

ஒ� நிைலயான வா��ைக �ைறைய வா�வ�தா� ப�ைம இ�ல
வா��க� ெவள�ய�ட�ப�வைத �ைற�பத�� ��கியமா��. ஒ� சில�
த�கள� வா��ைக �ைறய�� சிறிதள� ஆனா� ��கிய��வ�
வா��த மா�ற�கைள� ெகா�� வ�வத� �லமாக ஒ� நிைலயான
வா��ைகைய வா�� �ைற�� த�கைள மா�றி� ெகா���ளன�,
இ��தா�� த�கள� வா��ைக �ைறய�� மா�ற� ெச�ய ேவ��ய
இ��� ேகா��கண�கான ம�க� இ��கி�றன�. இ�த� க��ைர
அத� வாசக�க� நிைலயானவா��ைக நைட�ைறக��றி�� ெத���
ெகா�ள��, ஆராய�� அவ���� த�கைள அ��பண����
ெகா�ள��, அ��ட� இய�ைகைய வ����வத��� அத�
வைரய��க�ப�ட வள�கைள பா�கா�க�� அவ�கைள
ஊ�க�ப���கிற�.

2நிைலயான வள��சி எ�கி�ற ேகா�பா�: வ�ள�க� ம��� அ��பைட� ெகா�ைகக�
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வைரபட� 1:மாறிவ�� ப�வநிைலய�� உலகளாவ�ய தா�க�3

3IPCC: ப�வநிைல எ�வா� மாறி வ�கிற� எ�பைத வ�ள��� ஆ� வைரபட�க�
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வைரபட� 2: கிேரடா ��ெப�கி� நிைலயான வா��ைக �ைற.4

நிைலயான வா�வ��கான வழிகா��த�

நிைலயான வா�வ��கான வழிகா��தலான� ந�மிட� உ�ள
�ைறவான இய�ைக வள�கள�� ந� பய�பா��ைன �ைற�பத�காக
�ைறவாக பயண� ெச�த�, நிைலயான எ�ச�திைய� பய�ப���த�
ம��� தின�ேதா�� த�ண�ைர ேசமி�த� ேபா�ற தினச� வா�வ��
நா� எ��க���ய நடவ��ைககைள வலி����கிற�. இ� நம�
�மிைய ப�ைமயாக�� பா�கா�பான இடமாக�� மா��வத�� நம��
உத��. ஒ� நிைலயான வா��ைக �ைறைய ஏ�பத�� இ�த
ப��ப�யான வழிகா��தைல யா� ேவ��மானா�� ப��ப�ற ����.
இ�திய��, நம� வா�ைவ நிைலயானதாக மா�ற நா� எ����
அைன�� நடவ��ைகக��, ப��வ�� நிைலயான வள��சி
இல��கைள (SDGs) நம� நா� அைடவத�� உத��:

4“நா� இ�த அைம�ப��� இைட�� ஏ�ப���� வைகய�� அைத தா��கிேறா�”:
16-வயதா��-ப�வநிைல மா�ற� �றி�த ஆ�வலரான கிேரடா ��ெப���ட� ஒ�
மண�ேநர�
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I. த�ண�ைர எ�ப� நிைலயான வளமாக மா��வ�?

7.8 ப��லிய� எ�ற எ�ண��ைகைய�� கட�� வ�� மன�த
ம�க�ெதாைகைய ெகா�ட நம� �மிய��, நம� அ�றாட
பய�பா���� பய�பட���ய உலகி� ��த�ண��� ெவ�� 1%
ம��ேம நில�தி�� அ�ய��� ேம�பர�ப��� காண�ப�கிற�. உலக
வனவ�ல�� நிதிய�தி� (WWF) அறி�ைகய��ப�, “உலெக��� 1.1
ப��லிய� ம�க��� ��தமான த�ண�� கிைட�பதி�ைல, ேம��
ெமா�த� 2.7 ப��லிய� ம�க� வ�ட�தி� ஒ� மாத�தி�காவ�
த�ண�� கிைட�காம� ��ப�ப�கி�றன�. உலகி� உ�ள 2.4 ப��லிய�
ம�க��� ேபா�மான ��த-�காதார வசதிய��ைம�� ஒ� ெப�ய
ப�ர�சைன ஆ��.அவ�க� காலரா ம��� ைடபா�� கா��ச�, ம���
இதர த�ண�� �லமாக பர�� பாதி��க� ேபா�ற ேநா�க���
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ஆளாகி�றன�. ஒ�ெவா� ஆ��� இர�� மி�லிய� ம�க�,
ெப��பா�� �ழ�ைதக�, வய���� ேபா�� ச�ப�தமான
வ�யாதிகளா� ம��ேம இற�கி�றன�.” 5

நிதி ஆேயாகி� க����ப�, 2030 ஆ� ஆ��� நம� த�ண�� ேதைவ
நம�� கிைட���. த�ண���அளைவ� கா����அதிகமாக இ����.
வ ��� ம��� ெதாழி�சாைல� பய�பா�க��கான த�ண��� ேதைவ6

அதிக��பதா�, ந�� நிைலக� காலி ெச�ய�ப�கி�றன. அதிக����
ெவ�ள� ம��� வற�சி ேபா�ற க�னமானவான�ைல��உலகம�க�
அதிக பாதி���� உ�ளாவத�� காரணமாக அைமகி�றன.
நக��றமா��த� ���பத��� �காதார�தி��� த�ண�� ேதைவைய
அதிக��கிற�, அேதேநர� த�ண�� ேபாக ��யாத அள���
நில�ப�திய�� க��மான�கைள அதிக��ப� காரணமாக
நக��ற�கள�� ெவ�ள� ஏ�ப�கிற�. ேம��, �ைற�� வ�� நில�த�
ந�� நிைலகள�� காரணமாக ஏ�கனேவ பல நகர�க� க�� இ�ன���
ஆளாகி��ளன, ம��� அதிக நகர�க� அத� பாதி���� ஆளா��
நிைல�� த�ள�ப�� வ�கி�றன. நம� அதிக���வ�� த�ண���
ேதைவகைள ���தி ெச�வத�காக, உ��� அளவ�� த���களான
மைழந�� ேசமி��, நில�த� ந�� நிைலைய அதிக��க உத�� கிண�க�
அைம�த� ம��� ப�ைமயான நில�ப�திகைள உ�வா��த�
ேபா�றவ�றி� நம� பண� ம��� �ய�சிகைள �த�� ெச�ய
ேவ���, இ� நம� நகர�கைள ெவ�ள பாதி���� உ�ளா�காம�
கா�தி��. நா� ப��வ�� ெசய�கள�� �லமாக நிைலயான ந��
ஆதார�கைள உ�வா�க ����:
a. த�ண�ர�ற கழி�பைறகைள� பய�ப���த� ம��� ஈர� �ண�
ெகா�� காைர� �ைட�த� ேபா�ற மா�� வழிக� �லமாக
த�ண�� பய�பா�ைட� �ைற�த�.உதாரணமாக, ஒ� த�ண��
�ழாைய பய�ப��தி 20 நிமிட�க��� காைர� க��வ�ட�
ஒ�ப���ேபா� ஒ� வாள�ய�� த�ண�� எ��� பய�ப���வதி� 57
மட�� �ைறவான த�ண��தா� ெசலவாகிற�.7

b. �ள���� ேபா� ஷவைர� பய�ப���வைத� தவ���தி��க�.
கா�கறிகைள க��த� ேபா�ற ெசய�கள�� ேபா� பய�ப����
த�ண�ைர ஒ� ெப�ய பா�திர�தி� ேசக���அவ�ைற
கழி�பைற��, �ண�கைள �ைவ�பத��, ேதா�ட�தி�� என
ம���� பய�ப����க�.

7கா� க��வதி� த�ண��� ப��

6இ�தியா  ேமாசமான த�ண�� ப�ர�சைனகைள எதி�ெகா�கிற�: நிதி ஆேயா�
5WWF, த�ண�� ப�றா��ைற
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c. ஒ� த�ண�� ம��ட� ம��� மைழந�� ேசக��� அைம�ைப�� நி�வ�
அைத� பராம��ப� கிராம ம��� நக���ற ப�திக� இர�����
பய��ள �ைறயாக இ����.

d. �ண�கைள �ைவ�பத�� ேதைவ�ப�� த�ண��� அள� வ ��கள��
ஒ��ெமா�த த�ண�� ேதைவய�� 20% எ�பதா�, �� அள�
�ண�க� இ��தா� ம��ேம வாஷி� ெமஷிைன பய�ப����க�.
��ய ஒள�ய�� �ண�ைய காய ைவ�தி��க� ேம�� �ண�கைள
�ைவ�பத�� ��னா� ேம�� ஒ� சில �ைற பய�ப����க�.8

e. �வ�� ஆ�மாசி� (RO) ம��� த�ண�ைர ��றி��
ெவள�ேய�றாம� பய�ப���த� (ZLD) ேபா�ற ெதாழி���ப�க�
�லமாக த�ண�� ம��� கழி� ந�ைர நி�வகி�பத�� த�ண��
பய�பா�� தண��ைக ப���ைர�க�ப�கிற�.

f. ஒ� A4 காகித�ைத உ�ப�தி ெச�ய ஏற��ைறய 10 லி�ட� த�ண��
ேதைவ�ப�கிற�. அதனா�, நா� காகித�தி� பய�பா�ைட�9

�ைற�க ேவ���, காகித�தி� இர�� ப�க�கைள��
பய�ப��த ேவ��� ேம�� ேதைவ�ப�டா� ம��ேம காகித�தி�
அ�சிட ேவ���.

g. த�ண�� கசிய� ��ய ஒ� �ழா� �லமாக ஒ� நாைள�� 15
லி�ட�க� த�ண�� வ �ணாகிற� ேம�� �ழா� இைண��கள��
ஏ�பட���ய சிறிய கசி� ஒ� நாைள�� 6 லி�ட�க� வைர
த�ண�ைர வ �ணா��கிற�. த�ண�� வ �ணாவைத� �ைற�பத��10

கசி�� �ழா�க�, ஃபாெச��க� ம��� கழிவைறகைள உடேன
ச�ெச�தி��க�.

10கசிகி�ற �ழா� ஒ� நாைள�� 15 லி�ட� த�ண�ைர வ �ணா��கிற�
9த�ண�� பய�பா� �றி�த ஒ� ��ைமயான அறி�க�

8இ�தியாவ�� த�ண�� உ�ைமக�

7



வைரபட� 3:இ�தியாவ�� அதிக��� வ�� வ ��� ம���
ெதாழி�சாைல த�ண�� ேதைவக�.11

II. நிைலயான எ�ச�திைய எ�ப� உ�திெச�ய ����?

இ��, �மிய�� உ�ள ஏற��ைறய 1.2 ப��லிய� ம�க��� எ�ச�தி
கிைட�பதி�ைல. அேதேநர�, ெபா�ளாதார ம���12

ெதாழி�மயமா�க� ��கியமாக வள�� நா�கள�� ஏ�ப�� இ�த
மா�ற�க� எ�ச�தி உ�ப�தி ம��� வ�நிேயாக�தி�கான ேதைவகைள
மிக�ெப�ய அளவ�� அதிக��க ெச���ள�. நில�க� ம��� இய�ைக
எ�வா� ேபா�ற வழ�கமான எ�ச�தி ஆதார�க� இய�ைகவள�கைள
அதிகமாக அழி�தேதா� மிக�ெப�ய அளவ�� கா��, த�ண�� ம���
நில மா� ஆகியவ�ைற ஏ�ப���கி�றன. இ�ேபா���ட இ�தியா
உ�பட உலகி� பல ப�திக� த�கள� ெப�ய நகர�க� ம���
நகர�க��� எ�ச�தி வழ��வத�� நில�க�ைய ந�ப���ளன. நா�13

13இ�தியா ��வ�� உ�ள மி�சார� �ைற �றி�த ஒ� பா�ைவ

12இன� காண�ப�டைவ: மி�சார வசதிய��றி வா�� 1.2
ப��லிய� ம�க�

11இ�தியாவ�� த�ண�� உ�ைமக�
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ப��வ�� வைகய�� ���ப��க�த�க எ�ச�தி வள�க��� மாற
ேவ���. ேம�� எ�ச�தி ேசமி�� �ைறைய ப��ப�ற ேவ���:

a. ேம��ைர ��ய ஒள� மி� தக�கைள அைம�த�.
b. பய�ப��தாம� இ���� ேபா� அைன�� மி�சார ம���
மி�ன� ெபா��கைள�� அைண�� ைவ�பத� �லமாக
மி�சார�ைத ேசமி�த�.

c. நம� �����ற�ைத கா�ேறா�ட��ட� ைவ�தி��பத��
���தவைர இய�ைகயான ெவள��ச� ம��� கா�றிைன�
பய�ப���த�. ஏ� க��ஷன� பய�ப���வைத தவ���த�.

d. �வ�, ப���� ம��� ஏ� க��ஷன� ேபா�ற மி�ன�
சாதன�கள�� ந�ல ந�ச�திர தர மதி�ப��க� ெகா�ட
தயா���கைள ம��ேம பய�ப���த�.

e. எ�.இ.� ேபா�ற மி�சார�ைத �ைறவாக பய�ப���� மி�
வ�ள��கைள ம��ேம வா��த�.

வைரபட� 4:இ�தியாவ�� மி�சார� பய�பா�14

14இ�திய நகர�கள�� மி�சார ேசமி�ப�� நிைல
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III நிைலயான �ைறய�� எ�ப� உ�ப�தி/வா��த� ம���
�க��/பய�ப���தைல� ெச�வ�?

ஒ� நிைலயான வா��ைக �ைறைய� ப��ப�றிட நக���ற/உ���
நிைலய�� வ�வசாய நைட�ைறகைள ஊ��வ��� உண��
ெபா��கைள ேதைவயறி�� பய�ப���வ� அவசியமாகிற�.
இ�தியாவ��, இ��க���ய த�ண��� ஏற��ைறய 84%
வ�வசாய�தி�காக பய�ப��த�ப�கிற�. அதனா�, சி�தான�ய�க�15

ேபா�ற த�ண�� �ைறவாக ேதைவ�ப�� பய��கைள வள��ப� நம�
த�ண�� பய�பா�ைட �றி�ப���ப�யான அள��� �ைற���.
இரசாயன�கைள� பய�ப��தி வ�ைளவ��க�ப�ட உண�� பய�� நம�
ஆேரா�கிய� ம��� �����ழ� ஆகிய இர����ேம ஆப�தான�.
அதனா� அவ�ைற நா� சா��தி��பைத �ைற�தா� அ� நம�
ம�ண�� ஆேரா�கிய�ைத ந��ட கால�தி�� பா�கா���. இைவ16

ம��மி�றி, உண��ெபா��கைள� பத�ப���த�, ேப�கி� ெச�த�,
ப�ேவ� இட�க��� அ���த� ம��� ேசமி�� ைவ�த�
ஆகியைவ �ட மன�த ஆேரா�கிய�தி� �றி�ப���ப�யான
தா�க�கைள ஏ�ப���வேதா�, அ�த உண� பா�ெக��கைள ��கி
வ �ச�ப�வத� காரணமாக ெப�ய �����ழ� தா�க�க��
ஏ�ப�கி�றன. உண� வ �ணாவ�� ஒ� கவைல���ய ப�ர�சைன17

ஆ��, ஏெனன�� அைவ நில�தி� ெகா�ட�ப�� ேபா� அவ�றி�
இ��� ெப�ய அளவ�� ம��ேத� ம��� CO2 வா��க�
ெவள�யாகி�றன, ேம�� நில�தி� இ��� நம� த��க���
உணைவ� ெகா�� வ�வத�காக இ�வைர பய�ப��த�ப�� த�ண��
�த� �ைதப�வ எ�ெபா��க�வைரஅைன���வ �ணா�க�ப�கிற�.18

அதனா�, நா� ப��வ�� அ���ைறகைள ��ென��க ேவ���:
a. ம���� பய�ப��த���ய �ண�� ைபகைள எ���� ெச��த�
b. ���தவைர ேப�கி� ெச�ய�படாத, �திய உண�� ெபா��கைள
வா��த�.

c. ப�ளா����க� பய�பா�ைட தவ���த�.
d. ம��ழ�சி ெச�ய���ய ம��� இய�ைகயாகேவ ம���
த�ைம ெகா�ட ��கி� உண� ட�பா�க� ம��� ��கி�
��ரா�க�ஆகியவ�ைறேயாஅ�ல� ம����

18உண� வ �ணாவத� �����ழ� தா�க�
17இ�தியாவ�� த�ண�� ம��� வ�வசாய�

16நம� உண� �ைற எ�ப� ெபா� �காதார�ைத பாதி�கிற�
15இ�தியாவ�� த�ண�� ம��� வ�வசாய�
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பய�ப��த���ய ��� உண� பா�� ேபா�றவ�ைறேயா
வா���க�.

e. ��சி�ெகா�லிக� ம��� அபாயகரமான இரசாயன�க�
பய�ப��த�ப�வைத தவ���க இய�ைக உண�� ெபா�ைள
வள��க� / வா���க�.

f. உண� வ �ணாவைத� த��க உணைவ சிறிய அள�கள��
சைம��� பய�ப����க�. நிைனவ���க���, உலக அளவ��
ேகா��கண�கான ம�க� அ�றாட� ப��ன�யா�
உய��ழ�கி�றன�, ேம�� உலகளாவ�ய ப��ன� �றிய���� (GHI)
107 நா�கள�� இ�தியா 94வ� இட�தி� உ�ள�.19

g. உணவ�� உ�ண ��யாத ப�திகைள ம���� எ�வாக மா�றி
அதைன� ெகா�� ம�ண�� வள�ைத ேம�ப��த���ய ஒ�
ெபா�ளாக அைத மா�ற ����.

வைரபட� 5:இ�தியாவ�� கழி� ேமலா�ைம20

IV. நிைலயான �ைறய�� எ�ப� பயண� ெச�வ�?

20இ�தியாவ�� கழி�� ப�ர�சைன�� ஒ� அைம���தியான மா�ற�ைத எ�ப�
உ�வா�க ����?

192020 க�ைமய�� அ��பைடய�� உலகளாவ�ய ப��ன� �றிய��
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ேமா�டா� வாகன�கள�� பய�ப��த�ப�� எ�ெபா��தா�
நக��ற�கள�� கா�� மா� ஏ�ப�வத�கான ��கிய காரணமா��,
ேம�� ஒ�ெவா� 8 மரண�கள�� 1 ெவள���ற�கள�� ஏ�ப�� கா��
மா�ட� ெதாட��ைடய� எ�� 2012 ஆ� ஆ��� உலக �காதார
நி�வன�தி� (WHO) ஒ� அறி�ைக ெத�வ��கிற�. அ�ம��மி�றி21

“ஒ�ெவா�ஆ��� ஏற��ைறய 3.2 மி�லிய� மரண�க� ேபா�மான
உட� ெசய�பா�க� இ�லாத காரண�தா� ஏ�ப�கிற�,” எ�� WHO
�றி�ப����ள�. ந��ழி� ேநா�, உட� ப�ம�, ம��� இதய ேநா�22

ேபா�ற ேநா�க��� நம� இ�ைறய வா��ைக �ைற ஒ� ��கிய
காரணமாக அைம���ள�. வ�மான� பயண�, கா�க� �ர��க�,
ைப��க� ேபா�ற ேமா�டா� வாகன�க� ஆகியவ�றி� காரணமாக
ஏ�ப�� மா� நம� ஆேரா�கிய�தி��� ந�லத�ல �����ழ����
ந�லத�ல. அேதேவைள நட�� ெச��த� ம��� மிதிவ��ைய�
பய�ப���த� ஆகியைவ உட� ெசய�பா�கைள ேம�ப���வேதா�
சிற�த �����ழ� பல�கைள�� த�கிற�. தன��ப�ட கா��23

பயண� ெச�வ�ட� ஒ�ப���ேபா� ஒ� நப� ெபா� ேபா��வர�ைத�
பய�ப��தினா� அத� �லமாக CO2 பாதி�� 40 மட��க� வைர
�ைறகிற�. அதனா�, நா� ப��வ�� நடவ��ைககைள எ��க
ேவ���:

1. கா�� மா� ஏ�ப�வைத �ைற�க கா��லி� ம��� ேப���க�
ம��� இரய��க� ேபா�ற ெபா�� ேபா��வர�ைத�
பய�ப���த�.

2. வ ���� இ��� ேவைல ெச�வ� எ�ற ெசய� �ட நா�
ேயாசி��� பா��க ேவ��ய ஒ� ��கிய வ�ஷயமா��.

3. எ�ெக�லா����ேமா,வ�மான�தி�� பதிலாக ேப���அ�ல�
இரய�லி� பயண� ெச�தி��க�.

4. சிறிய �ர�கைள கட�பத�� நட�� ெச���க� அ�ல�
மிதிவ��ைய� பய�ப����க�.

23ெபா�� ேபா��வர�ைத� பய�ப���வேதா� ெதாட��ைடய உட�
ெசய�பா�—வா����ள பல�க� �றி�த மதி�பா�� ம��� ���தாரண�

22WHO, ஆேரா�கிய�ைத ேம�ப���த�

21WHO, ஆ��ேதா�� ஏ�ப�� 7 மி�லிய� அகால மரண�க� கா�� மா�ட�
ெதாட��ைடயைவ
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வைரபட� 6: ெபா�� ேபா��வர���� எதிராக தன��ப�ட கா� பயண�24

எ�ன ெச�ய�பட ேவ���?

இ�த பயண�ைத �வ��வத��, ஒ� நிைலயான வா��ைக �ைற��
எள�தாக மா�வத�� ப��வ�� ��� ப�நிைலகைள ப��ப�ற
�ய�சி�க��:

ப�நிைல 1: உ�க� கா�ப� ெவள�ய��ைட ஆ�� ெச���க�

நம� தன��ப�ட கா�ப� ெவள�ய��ைட கண�கி�வத� �லமாக நம�
தினச� வா��ைக� ெசய�க� எ�த அள��� நிைலய�றதாக உ�ள�
எ�பைத நா� ெத���ெகா�ள ����. எ�தவ�தமான ெசல�� இ�றி25

ஆ�ைல� �ைறய�� நம� கா�ப� ெவள�ய��ைட� கண�கி�வத��
உதவ� ெச���, ப�ேவ� இைணயதள�க� உ�ளன:
❖ நம�அ�றாட ெசய�கள�� இ��� GHG ெவள�ய��கைள மதி�பா��
ெச��� ஒ� க�வ�.

❖ ஒ� �ைற வ�மான�தி� ெச�றா� உ�கள� கா�ப� ெவள�ய����
ெத���ெகா�ள ICAO கா��ேல�ட�.

❖ ஒ� வ�னா�தா� அ��பைடய�லான வ�டா�திர கா�ப� ெவள�ய���
கா��ேல�ட�.

25கா�ப� ெவள�ய��� அள� எ�றா� எ�ன – வ�ள�க�
24ெபா�� ேபா��வர�தி� பய�க�
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❖ “ஜ�� ஒ� எ��’ வழ��� ஒ� கா��ேல�ட�.
❖ ேமா� எ�� வழ��� எள�ைமயானகா��ேல�ட�.
❖ தன�நப�க� ம��� ெதாழி�க��கான ஒ�கா��ேல�ட�.
❖ ‘டாடா பவ�’ வழ��� எ�ெபா�� ச�ப�தமான கா�ப� ெவள�ய���
கா��ேல�ட�.

❖ நிைலயான வா��ைக �ைறைய ேவக�ப���� ‘��லா’ ெசயலி

ப�நிைல 2: ேம�� தகவைல� ெப��க�

இ�தியாவ�� பல ம�க� நிைலயான வா��ைகைய வா���
வ�கி�றன�. அவ�கள� கைதைய� ேக�� ந��க�� அவ�ைற எ�ப�
ப��ப�ற ���� எ�� பா��க�. ப��வ�� வள�க� உ�கைள
ஊ�க�ப��தி உ�கைள ��ேன�ற� பாைதய�� அைழ��� ெச���:

● நிைலயானஜூ� கைட
● நிைலயானஆைடயண�த�
● நக��ற�கள�� நிைலயானவா��
● நிைலயானமா�� �ைறக�
● இ�தியாவ�� நிைலயான ���லா
● இ�தியாவ�� நிைலயான ஃேபஷ� ப�ரா��க�
● நிைலயானவா��ைக �ைறபழ�க�க�
● நிைலயானவா��ைக �ைற ஆேலாசைனக�
● இ�தியாவ�� நிைலயான மாதவ�டா� தயா���க�
● நிைலயானவ ��க�
● இ�தியாவ�� நிைலயானமா��ேதா�ட வ�வசாய�

ப�நிைல 3:உ�கள�இல��கைள நி�ணய��தி��க�, ெச�ய
ேவ��ய ெசய�கள�� ப��யைல� தயா� ெச���க�! ஒ�
மா�ற�ைத ஏ�ப����க�!

உ�கள� கா�ப� ெவள�ய��ைட ஆ�� ெச�த ப��, இ�த அறி�ைகய��
இ��� உ�க��� ேதா��� ேயாசைனகைள� பய�ப��தி சிறிய
இல��கைள நி�ணய��� அவ�ைற� ெசய�ப��த ஆர�ப��தி��க�.
இல��கைள நி�ணய��ப� உ�கள� வ���ப�க��� ஒ�
வழிகா��யாக இ����. ெச�ய ேவ��ய ெசய�கள�� ப��யைல�
தயா��� அைத ஒ�� ைவ�தி��க�.

இதைன ஒ� மகி��சியான ெசயலாக மா��வத��, ‘ஆ�’ எ�ற
பதி��� 5 மதி�ெப�ைண�� ‘இ�ைல’ எ�பத�� 0
மதி�ெப�ைண�� வழ�கி, சன� ம���ஞாய���� கிழைமகள��அ�த
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மதி�ெப�கைள மதி�பா�� ெச���க�. ேம��, ஒ�ெவா�
வார�தி��� ஒ� �திய ெச�ய ேவ��ய ெசய�கள�� ப��யைல�
தயா��தி��க�. அதி� ம���� ெச�ய ேவ��ய ேதைவ இ�லாத
ெசய�கைள அக�றிவ��� ஒ� சில �திய ெசய�கைள ேச��க�.
ேம�� ம�த��ள ெசய�கைள ��ைதய வார�ைத� ேபாலேவ
அ�ப�ேய ைவ�தி��க�. ஒ� மாத�ைத (4 வார�க�) நிைற� ெச�த
ப��, உ�கள� ந�ப�க� ம��� ���ப�தினைர ஊ�க�ப���வத��
ந��க� இ�த மதி�ெப�ைண��, உ�கள� வள��சிைய
�றி�ப�ட���ய ஏதாவ� �வார�யமான பட�க� ம���
வ ��ேயா�கைள�� பகி��� ெகா�ளலா�. ���தா� உ�க�
மதி�ெப�ைண வ�ட அதிகமாக ெப��ப� அவ�கள�ட� சவா�
வ���க�!

ந��க� ப��வ�� ஆ�ைல� சவா�கள��� ப�ேக�கலா�:

● 2020 இ� ஒ� 12 x 12 நிைலயான வா��ைக �ைற சவாைல
�ய�சி ெச�� பா��க�: 12 மாத�கள�� 12 �����ழலிய�
சவா�க�.

● ேக�தி� 14 நா�க� சவா�
● ப�ைமயாக மா�வத�கான 7 நா� சவா�.
● மாதா�திர சவா�க�
● 30 நா� சவா�: ஒ� ���� �ழ���-உக�த வா��ைக�ைறைய
வா�த�

● தின�� நிைலயான வா�� வா�வத�கான ஒ� ைகயட�க ெசய�
ெதா���

ப��வ�� தி�ட�கைள� க�ற�:

● நிைலயான தைலைம� தி�ட�
● இள� இ�திய சவா�

ந��க� ெவ�றி ெபற வா���கிேறா�!

15



வைரபட� 7: சி.ஏ.ஜி வழ��� ஒ� 30 நா�க� நிைலயானவா���கான
சவா� நா�கா��26

26 30 நா�க� நிைலயான வா���கான சவா� நா�கா��
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ெகா�ைககள�� ஒ� மா�ற�ைத நா� ேகாரலா�!

ஐ�கிய நா�கள�� �����ழ� தி�டமான (UNEP) �ைக ெவள�ய���
இைடெவள� அறி�ைக, 2019 இ� ப�, 2020 ம��� 2030 ஆ�
ஆ��க��� இைட�ப�ட கால�தி� ஒ�ெவா� ஆ��� நா�
ெவள�ய��� ப�ைம இ�ல வா�ைவ 7.6% �ைற�பத� �லமாக
உலகளாவ�ய ெவ�ப அதிக��ப�� அளவ�ைன 1.5°C எ�ற அளவ��
பராம��க ����. இய�ைக வள�கைள நிைலய�ற �ைறய��27

பய�ப���த� ம��� ப�ளா��� தயா���க�, ��ரா�க�,
சான��ட� நா�கி�க�, ெமாைப� ஃேபா�க�, ெலத� காலண�க�
ேபா�றவ�ைற உ�ப�தி ம��� அழி�பத� காரணமாக கா��, த�ண��
ம��� நில�தி� வ�ஷ��ள மா� ஏ�ப���� ெபா��கைள
ெவள�ேய��வத� காரணமாக �����ழைல அழி�த� ேபா�றைவ
உலக ெவ�பமயமாத� ம��� ப�வநிைல மா�ற அபாய�க���
காரணமாக அைமகி�றன. அதனா�, நம� கா�ப� ெவள�ய��ைட�
�ைற�பத�� நம� பழ�க�க�, மன�பா�ைம ம��� நட�ைதய��
ஒ� மா�ற� ஏ�ப�வ� அவசியமா��.

ந��க� ெச�ய���ய சில எள�ய ெசய�க�:
● �����ழ� பா�கா��, நிைலயான வா�வாதார�க� ேபா�றைவ
ச�ப�தமான ம��கள�� ைகெயா�பமி�த� ம��� �வ��ட�
கண�கி� ம���� �வ �� ெச�த� ேபா�ற ெசய�க� �லமாக
உ��� நி�வன�க�, ச�க ஊடக� இய�க�கள��
இைண�தி��க� அ�ல� ஆதரவள��தி��க�.

● ப�வநிைல மா�ற� ம��� உலக ெவ�பமயமாத�
ேபா�றவ�றி� தா�க�க� எ�வள� ேமாசமானைவ எ�பைத�
����ெகா�ள இைளஞ� பாரா�ம�ற�க� ம���
தைலைம��வ தி�ட�க� ேபா�ற நிக��சிகள�� கல��
ெகா��, உ��� அ�ல� ேதசிய அளவ�� ெசய�ப��த���ய
த���கைள� ப�றி வ�வாதி��க�.

● நிைலயான வா��ைக �ைறகைள ஏ�பத�� மாணவ�க���
உதவ���ய தைல��கள�� ப�ள� ம��� க���கள��
ஆேலாசைன க��தர��க��� ஏ�பா� ெச���க�.

● அதிகமாக பய�ப���த�, ப��ய�� பா�கா�� ம��� கழி�
ேமலா�ைம ேபா�ற ப�ர�சிைனக� ப�றி��, இ�த ��நிைலைய
சமாள��பத�கான எள�ைமயான த���க� ப�றி��, இய�ைக

271.5°C எ�கி�ற பா�� நக�� இல�கிைன அைடவத�� அ��த ப�தா��க���
ஒ�ெவா� ஆ��� உலகயாவ�ய கா�� மாைச 7.6 சதவ�கித� �ைற�க ேவ��� - UN
அறி�ைக
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வள�கைள இத� �ல� பா�கா�த� ப�றி�� உண�-ேமைச
உைரயாட�கைள நட��த�.

● வனவ�ல��� பா�கா��, பழ���ய�ன ம�கள�� உ�ைமக�
ம��� நில�கைள� பா�கா�த�, GHG மா�கைள �ைற�த�
ம��� ப�வநிைல மா�ற� ேபா�ற ப�ர�சைனக� ச�ப�தமான
ஆ�வ� ெகா�ட ம��� அத�கான பண� ெச��� அரசிய�
தைலவ��� வா�கள��த�.

இ�த ப�ர�சைனய�� சி�கலான த�ைமைய� ���� ெகா��அர�க��
மா� ஏ�ப�வைத க���ப��த க�ைமயான வ�தி�ைறகைள
உ�வா�கி, �ைதப�வ எ�ெபா��கள�� �த�� ெச�வைத நி��த
ேவ���. ப��ய�� வா�� �ைறைய� பா�கா�க ேவ��� ம���
நிைலயான வா��ைக �ைறைய வாழ சா�தியமா��� ெகா�ைககைள
உ�வா�க ேவ���. & ந��க�� இ�த மா�ற�தி� ஒ���கிய ப��28 29

வகி�க ேவ���!

29ப�வநிைல மா�ற அபாய� ெத�காசிய நா�கள�� �திர�த�ைமைய அழி�கிற�
28நிைலயான வா��ைக �ைறைய உ�வா��வத�கான ஒ� க�டைம��
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