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பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு மற்றும் அதன் தாக்கங்கள் குறித்த அபிப்பிராயம்
1. பிளாஸ்டிக் கழிவு ஆரோக்கியத்திற்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் ஒரு பிரச்சனை
என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா?
a. ஆம்
b. இல்லை
c. தெரியாது
2. பிளாஸ்டிக்கை மறுசுழற்சி செய்ய முடியும் என்று நீங்கள்
நினைக்கிறீர்களா?
a. ஆம்
b. இல்லை
c. தெரியாது/உறுதியாக தெரியாது
3. எல்லா வகையான பிளாஸ்டிக்கையும் நாம் மறுசுழற்சி செய்ய முடியும்
என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா?
a. ஆம்
b. இல்லை
[குறிப்பு: கே.2-க்கு அந்த நபர் ஆம் என்று பதில் சொன்னால் கே.3 கேட்கப்பட
வேண்டும்]
4. நீங்கள் ஏன் பிளாஸ்டிக் பொருளை(ட்களை) பயன்படுத்துகிறீர்கள்?
பொருந்தும் அனைத்தையும் டிக் செய்யுங்கள்.
a. அவை மலிவானவை
b. அவை எடை குறைந்தவை
c. அவை நீண்டகாலம் நீடிக்கும்
d. அவை எளிதாகக் கிடைக்கின்றன
e. அவற்றுக்கான மாற்றுப் பொருட்கள் இன்மை

அபிப்பிராயம் குறித்த ஆய்வு – லேபில்களுக்குப் பின்னால்
f. மேற்கூறிய அனைத்தும்
g. மற்றவை:
5. 0 – 5 வரையுள்ள ஒரு அளவுகோலில் [0-அதிக பிரச்சனையானது,
5-சிறப்பாக கையாளப்படுகிறது], உங்களது நகரில் ஏற்படும் பிளாஸ்டிக்
மாசுபாட்டை எவ்வாறு மதிப்பிடுவர்கள்?
ீ
a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
e. 4
f. 5

விழிப்புணர்வு
6. நீங்கள் பிளாஸ்டிக் குறித்த தகவலைத் தேடுகிறீர்களா?
a. ஆம்
b. இல்லை
7. பொதுவாக பிளாஸ்டிக் குறித்து தகவலுக்கு நீங்கள் எங்கே பார்ப்பீர்கள்?
பொருந்தும் அனைத்தையும் தேர்வு செய்யுங்கள்
a. அரசுக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகள்
b. இணையதளம்
c. தொண்டு நிறுவனங்கள்
d. நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர்
[குறிப்பு: கே.6-க்கு அந்த நபர் ஆம் என்று பதில் சொன்னால் கே.7 கேட்கப்பட
வேண்டும்]
8. உணவுப் பொருளை பேக் செய்யப் பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக்கைப்
பற்றிய தகவல் அனைத்து உணவுத் தயாரிப்புகளின் லேபில்களிலும் இடம்
பெறுவதாக நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா?
a. ஆம்
b. இல்லை
c. தெரியாது
9. உணவுத் தயாரிப்புகளை பேக் செய்ய பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக்
பேக்குகள் மீ து அச்சிடப்பட்டுள்ள மறுசுழற்சி எண்கள் [1-7] பற்றி
உங்களுக்குத் தெரியுமா?
a. ஆம்
b. இல்லை
10. எந்த வகையான பிளாஸ்டிக் [1-7] உங்களது பகுதியில் மறுசுழற்சி
செய்யப்படுகிறது என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா?
a. ஆம்
b. இல்லை

அபிப்பிராயம் குறித்த ஆய்வு – லேபில்களுக்குப் பின்னால்
11. ஆம் என்றால், எந்தவகையான பிளாஸ்டிக் மறுசுழற்சி செய்யப்படுகிறது
என்று நீங்கள் பட்டியலிட முடியுமா?

12. தயாரிப்புகளை வாங்குவதற்கு முன்னால் அவற்றில் உள்ள மறுசுழற்சி
லேபில்களை சரிபார்க்கும் பழக்கம் உங்களுக்கு உள்ளதா?
a. ஆம்
b. இல்லை
c. சிலநேரங்களில்
[குறிப்பு: கே.12-க்கு அந்த நபர் ஆம் அல்லது சிலநேரங்களில் என்று பதில்
சொன்னால் கே.13, கே.14 கேட்கப்பட வேண்டும்]
13. இந்த லேபிலில் நீங்கள் என்ன தகவலைப் பார்ப்பீர்கள்? [எ.கா:
பயன்படுத்தப்பட்ட பிளாஸ்டிக் வகை, சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்றது, மறுசுழற்சி
செய்யக்கத்தக்கது]

14. பேக் மீ துள்ள மறுசுழற்சி லேபிலை வாசிப்பது எவ்வளவு சுலபமாக
உள்ளது?
a. மிகவும் கடினம்
b. கடினம்
c. சிறிது கடினம்
d. எளிது
e. மிகவும் எளிது
[குறிப்பு: கே.12-க்கு அந்த நபர் இல்லை அல்லது சிலநேரங்களில் என்று
பதில் சொன்னால் கே. 15 கேட்கப்பட வேண்டும்]
15. மறுசுழற்சி லேபிலை நீங்கள் சரிபார்க்காத சூழ்நிலைகளை/ சமயங்களை
நீங்கள் குறிப்பிட முடியுமா?
a. குறிப்பிட்ட பிராண்டுகள்
b. நேரமில்லை
c. லேபிலைப் புரிந்துகொள்ள முடியவில்லை
d. அத்தகைய லேபில் இருக்கிறது என்று தெரியாது
e. மற்றவை (விவரங்களை வழங்கவும்)
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ஆலோசனை வழங்கப்பட்ட தீர்வுகள்:
16. அரசு ஒரு புதிய மறுசுழற்சி லேபிலைக் கட்டாயமாக்கினால், அதில்
எந்தெந்த தகவல் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்கள்?
பொருந்தும் அனைத்தையும் தேர்வுசெய்யவும்.
a. மறுசுழற்சி எண்
b. மறுசுழற்சி கட்டமைப்பு வசதியிருத்தல்
c. பேக்குகளை எவ்வாறு குப்பையில் போட வேண்டும் (எ.கா. அதை
குப்பைத் தொட்டியில் போடுவதற்கு முன்னால் சுத்தம் செய்தல்)
d. வார்த்தைகளில் அதன் விவரங்கள்
e. பட வடிவில் அந்த விவரங்கள்
f. மற்றவை

17. மறுசுழற்சி லேபில் நன்றாக தெரியும் வகையில் எப்படி செய்ய முடியும்?
a. நிறம்
b. அளவு
c. இடம்
d. மற்றவை

18. மேற்கூறிய தகவல் சரியாக வழங்கப்பட்டால், மேம்பட்ட தகவலுடன்
கூடிய முடிவு எடுக்க நீங்கள் அதைப் பயன்படுத்துவர்களா?
ீ
a. ஆம்
b. இல்லை

