
ம��ழ�சி ெச�ய�ப�ட ப�ளா��� �க�கள�� இரசாயன மா�பா�
ம��ழ�சி ெச�ய�ப�ட ப�ளா��� எ�வள� பா�கா�பான�?

ப�தி��ைக ெவள�ய��

ஆ��த ெச�வா�கி� வண�க�தி�, ப�ளா��� இல�வான� அ�ல, நம�
ெபா�ளாதார ம��� ச�க அைம��கைள (ேந�மைறயாக��
எதி�மைறயாக��) மா�றி��ள�. ஆனா� உலக� ெப�கிய �ைறய��
உண��� வ�கிற�, இ�த க��ப���� ஒ� ெப�ய ெதா�ைல எ�பைத
நி�ப��கிற�. நம� ந��வழி� பாைதக� ப�ளா��� கழி�களா� நிர�ப���ளன,
வ�ல��கள�� வய��றி�� நிர�ப���ள�, ஆனா� ம��ழ�சி ஒ� த��� எ��
பல ஆ��களாக நி�வன�களா� �ற�ப�� வ�கிற�.

ப�ளா��� உ�ப�திய�� உலகளாவ�ய ஏ�ற� ம��� அத� �ல� ப�ளா���
கழி�கைள எதி�ெகா�ள, உலெக�கி�� உ�ள நா�க� ப�ளா���ைக
ம��ழ�சி ெச�வதி� கவன� ெச���கி�றன. இ�த ம��ழ�சி ெச�ய�ப�ட
(ெப��பா�� �ைற�க�ப�ட) ப�ளா��� உட�நல� ப�ர�சிைனகைள
ஏ�ப���கிற�. ப�ளா��� உ�ப�திய�� பய�ப��த�ப�� �ேராமிேன�ட�
ஃ�ேள� �டா�ட��க�, ெப�ேசா��யாேசா� UV-நிைல�ப��திக� ம���
ப��ெபனா�க� ேபா�ற பல இரசாயன�க� மன�த ஆேரா�கிய�தி��
ஆப�தானைவ எ�� அறிய�ப�கிற�.

சிஏஜி, IPEN (600 ��� ேம�ப�ட சிவ�� ச�க� அைம��கள�� உலகளாவ�ய
வைலயைம��) நட�திய ச�வேதச ஆ�வ�� ஒ� ப�தியாக, ம��ழ�சி�காக
�க�களாக மா�ற�ப�ட ப�ளா��� மாதி�கைள ேசக��த�. ப�ளா���
�க�கள�� இரசாயன கலைவ ம��� த�ைமைய� ���� ெகா�ள 23
நா�கள�� இ�த மாதி�க� IPEN ஆ� ப��பா�� ெச�ய�ப�டன. ���
வைகயான ந�� இரசாயன�கைள� �றி��� 18 ெபா��கள�� இ��ைப�
க�டறிய �க�க� ப��பா�� ெச�ய�ப�டன: 11 �ேராமிேன�ட� ஃ�ேள�
�டா�ட��க�, 6 ெப�ேசா��யாேசா� UV நிைல�ப��திக� ம���
ப��ெபனா� ஏ (ப�ப�ஏ). எ�த மாதி�க�� இல�� ைவ�க�ப�ட அைன��
இரசாயன�கள�லி���� வ��படவ��ைல, ேம�� 21 மாதி�கள�� ���
வைகயான இரசாயன�க�� இ��தன. பாதி��� ேம�ப�ட மாதி�கள�� 11
அ�ல� அத�� ேம�ப�ட இரசாயன�க� இ��தன, ேம�� 17 மாதி�கள��
ஐ�� அ�ல� அத�� ேம�ப�ட நாளமி�லா� �ர�ப�ைய சீ��ைல���
இரசாயன�க� இ��தன. பல மாதி�கள�� உ�ள அதிக எ�ண��ைகய�லான
ந�� இரசாயன�க� ��� வ�ைள�க��கான சா�திய���கைள��
க��தி� ெகா�ள ேவ��யத� அவசிய�ைத எ����கா��கி�றன.



ெச�ைனய�� உ�ள ஒ� ம��ழ�சி ைமய�திலி��� ேசக��க�ப�ட HDPE
�க�கள�� ப��பா�� ெச�ய�ப�ட ��� வைக ரசாயன�க�� இ��தன.
அவ�றி� 18 இரசாயன�கள�� 14 இ��தன, இதி� 7 ஃ�ேள� �டா�ட��க�, 6
UV-நிைல�ப��திக� ம��� BPA ஆகியைவ அட���. ெச�ைன மாதி�கள��
க�டறிய�ப�ட ரசாயன�கள�� 10 எ�ேடாகிைர� சீ��ைல�க� அட���.
இ�த �க�கள�� இரசாயன மா�பா�ைட� க��தி� ெகா��, �திய
தயா���கள�� பய�ப���வத�� அைவ ெபா��தம�றைவ.

இ�த ப�ளா��� �க�கள�� ெப��பாலானைவ வாள�க�, �ட�க�,
�வைளக�, ெம�லிய ப�ளா��� ெகா�கல�க� ம��� பரவலாக�
பய�ப��த�ப�� ேக� ேப��க� ேபா�ற �ைற�த தர��ள ப�ளா���
ெபா��க� தயா��க� பய�ப��த�ப�கி�றன. ம��ழ�சி ெசய�பா���
ேபா� ம��ழ�சி ெச�பவ�க��� அ�தைகய ப�ளா���ைக� தவ���பத��
எ�த� தகவ�� இ�ைல. ேம�� இ�த ம��ழ�சி ெச�ய�ப�ட
ப�ளா����க�, இத� சி�கைல� ப�றி அறியாத �க�ேவாரா�
பய�ப��த�ப�கி�றன.

ப�ளா��� மா�பா� எ�ப� ஒ� த�ராத ப�ர�சைனயா��, இ� ஒ� சவாைல
��ைவ�கிற�, இ� த�ேபா� அைத� சமாள���� நம� திறைன வ��சி
நி�கிற�. அைத� சமாள��க, தயா��பாள�க�, ��ம�க�, ெகா�ைக
வ��பாள�க� ம��� நி�வாக அைம��கள�� ��� �ய�சிக� ேதைவ.
அ�தைகய�ய�சிகள����னண�ய��, அவ�க� உ�வா��� கழி�க���
ெபா��ேப��, உ�ப�தியாள�க� இ��க ேவ���. எ�வாறாய���,
ெதாழி���ப �தியாக அத� க�ைமயான வர��க� ம��� ஆேரா�கிய�தி�
ஏ�ப�� பாதி��க� காரணமாக ப�ளா��� ��ைப ப�ர�சிைன�� ஒ� த��வாக
ம��ழ�சி ெச�வ� ப�றி யா�� நிைன�க ��யா�.

IPEN ஆ�வ�� க��ப����கைள ��ைவ�க��, ம��ழ�சி ெச�ய�ப�ட
ப�ளா���கி� ந���த�ைமய�� இ�த கவன��க�படாத ப�ர�சிைனய��
வ�வான உைரயாடைல� ெதாட�க��, CAG ஒ� ெவப�னாைர நட��கிற�.
மிக�� ேதைவயான இ�த உைரயாட��� எ�க�ட� ந��க��
கல��ெகா���க�.



ஆ�ைல� ச�தி��: ேததி: (12/01/2022) | ேநர�: (ப��பக� 2.00 - 3:00 IST)

ேம�� தகவ���, ெதாட�� ெகா�ள��: வ�சி ச�க� கப�லைவ -
vamsishankar.kapilavai@cag.org.in

நிக��சி நிர�:

Time Session Speaker

2.00 pm - 2.05 pm வரேவ��ைர �மணா, CAG

2.05 pm - 2.20 pm உலகளவ�� ம��ழ�சி
ெச�ய�ப�ட ப�ளா���
�க�கள�� பரவலான
இரசாயன மா�பா�

வ�சி, CAG

2.20 pm - 2.35 pm ப�ளா���கி� இரசாயன
மா�பா�: இ�தியாவ��

��நிைல

���தி மேஹ� ,
டா�சி�� லி��

2.35 pm - 2.55 pm கல��ைரயாட�

2.55 pm - 3.00 pm ���ைர �மணா, CAG
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