
2. ப�� ெசய்ய�ம்

ெந��ப் �லனாய்வாளரக்ள்

உலகப் ெப�ங்கடல்  நாளில் உங்க�க்கான சவால்

ேநரம் 5 நி�டம்
 Blu Hope website - www.bluhope.org அகப்பக்கத்�ல் 

Plastic Oceans UK video “What is plastic?” என்ற காெணா�ையப் பாரக்்க�ம். 

நிறம்

பயன்பா�

ஒற்ைறப்பயன்பா� - ம�பயன்பா�

எைட

ஒவ்ெவா� வைகயின் எண்ணிகை்க

அள�CM

உங்கள் ெந��ப் பயன்பாட்ைடக ்கண்ட�ய பல வ�கள் உள்ளன. 
நீங்கள் ேசகரிதத் ெந��கைளப் பின்வ�மா� பிரிகக்லாம்:

நீங்கள் ஒவ்ெவா� வைக ெந��ைய�ம் எவ்வள� 
ேசகரித�்�க�் ரக்ள் என்பைதப் பின்வ�மா� கணக�்டலாம்:

1. ெதாடக்கக் காெணா�

ஒ� நாளில் எவ்வள� ெந��க் க��கள் வீ�ெய�யப்ப��ன்றன என்பைதக் 
கண்ட�ய உலகப் ெப�ங்கடல் நாள் ெதாடங்� ஒ� வாரத்�ற்� உங்கள் 
இல்லத்�ல் வீ�ெய�யப்ப�ம் ெந��க்க��கைளச ்ேசகரித்�ப் ப��செ்சய்க 
- 8 ஜூன் �ங்கட்�ழைம ெதாடங்� 14 ஜூன் ஞாயிற்�க்�ழைம நிைற�ெப�ம்.

ெந��க ்க��கள் என்ப பாட்�ல்கள், உண� ம�க�்ம் ெந��தத்ாள்கள், 
பாத�்ரங்கள் மற்�ம்  ைவகக்�ம் �ய்ைம ெசய்ய�ம் பயன்ப�தத்ப்ப�ம் 
ெபா�ள்கள், அழ� சாதனப் ெபா�ள்க�கக்ான �ட்�கள்…..(ெந��கக்��கள் 
நன்றாகக ்க�வப்பட்��ப்பைத உ��செ்சய்ய�ம்)

https://bluhope.org/


ஒ� வாரத்�ல் நீங்கள் ேசகரித்�ள்ள ெந��க்க��கைள நிழல்படம் எ�க்க�ம்.

3. பைடக்க�ம்

4. நிழல் படம்

"படங்கள் ஆயிரம் ெசாற்க�க்�ச ்சமம்"

நிறம் பயன்பா�
உங்கள் 
��ைவப் 
ப�� 
ெசய்க….

நீளம் ெச.�./ �ட்டர்எைட �ெரம்/�ேலா �ெரம்
ஒவ்ெவா� 
வைகயின் 

எண்ணிக்ைக

ஒற்ைறப்பயன்பா� ம�பயன்பா�

இப்ெபா�� நீங்கள் ேசகரித்�விட்ட எல்லாத் தகவல்களின் ��ைவ�ம் எப்ப�ச ்
�றப்பான �ைறயில் காட்�ப்ப�த்�வ� என்பைதச ்�ந்�க்க ேவண்�ம்.

இ அட்டவைணயாகேவா ��வைரவாகேவா இ�கக்லாம். (�ேழ எ�த்கக்ாட்� 
வழங்கப்பட்�ள்ள)

உங்கள் 
��ைவப் 
ப�� 
ெசய்க….



�ந்�க்க 
ேவண்�
யைவ…

உண்ைமத் தகவல்
ெபரிய அளவில் ெந��த் தயாரிப்� 1950ஆம் ஆண்� ெதாடங்�ய� �தல் இன்� வைர 
8.3 பில்�யன் டன் ெந��கள் தயாரிக்கப்பட்�ள்ளன. இப்ெபா�� நாம் ஆண்� 
ஒன்�க்� 330 �ல்�யன் டன் ெந��ையத் தயாரிக்�ேறாம். அவற்�ள் ப�யளைவ ஒ� 
�ைற மட்�ேம நாம் பயன்ப�த்��ேறாம் - இைத ஒற்ைறப்பயன்பா� என்�ேறாம்.

உங்களால் ஒ� �ைற 
மட்�ேம 
பயன்பயன்ப�த்தப்ப�ம் 
ெந��ப் பயன்பாைடத் 
தவிரக்்க ���மா?

ஓர ்ஆண்�ல் நீங்கள் 
வீ�ெய��ம் ெந��க்க�� 
எவ்வள� என்� கணக்��ங்கள்.

உங்களால் ெந��க்க��கைள 
ம��ழற்� ெசய்ய இய�மா? 
உங்கள் பள்ளி ெந�� 
ம��ழற்� ேசகரிப்�க�க்� 
ஏற்பா� ெசய்�மா?

எல்லா வைககைள�ம் ேசரந்்த ெவ�ம் 9% ெந�� 
மட்�ேம ம��ழற்� ெசய்யப்ப��ற�.

உண்ைமத் தகவல்
ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் 
வ�ந்தத்தக்க வைகயில் 8 
�ல்�யன் டன் ெந��கள் 
கட�ல் 
ேசரக்்கப்ப��ன்றன. 

இ ஒவ்ெவா� 
நி�டத�்�ம் ஒ� �ைம 
உந் (லாரி) நிைறய 
ெந��கைளக ்கட�ல் 
ெகாட்�வதற்�ச ்சமமா�ம்.

இ நாள்ேதா�ம்1328 
கால்பந் �டல்கள் 
��வம் நிறப்பப் 
ேபாமானதா�ம்.

அல்ல� அல்ல�

இ 800,000 நீல 
��ங்�லங்களின் 

எைடக�்ச ்சமமா�ம்.



பங்ேகற்றைமக்�ம் மாற்றத்ைத 
உ�வாக்க உதவியைமக்�ம்  நன்�. 

நிைனவில் ெகாள்ள�ம்…

�ண்�ம் 
�ந்�த்��க ம� வ�வாக்�க

�ண்�ம் 
பயன்ப�த்�க

ம�த்��க

ம��ழற்� 
ெசய்க

ஒவ்ெவா�வ�ைடய ெந��க்க�� பற்�ய கண்�பி�ப்�ம் ெமாத்தமாகச ்
ேசரக்்கப்ப�ம். இ� எ�ரக்ால ெந�� சரந்்த ெகாள்ைக உ�வக்கத்�ற்� உத�ம்.

Blu Hope இைணயதத்ளத�்ற்�ச ்ெசன்�  
www.bluhope.org அகப்பகக்த�்ல் உங்க�ைடய 
வாரந்�ர ெந�� ���கைள எங்கள் இயங்கைலக ்
க�த்தே்சகரிப்பில் (online survey) ப�� ெசய்ய�ம்.

உங்கள் ெபற்ேறாைர அல்ல ஆ�ரியைர நீங்கள் எ�தத் 
ெந�� நிழல்படதை்தச ்ச�க ஊடகங்களில் #BluHope 
என்ற அைடயாளதை்த இைணத் அ�ப்பிப் ப�ர�ம்.

��தல் கல்வி சாரந்்த தகவல்கைளப் ெபற  
www.plasticoceans.uk எ�ம் இைணயதத்ளதை்த 
வலம் வர�ம்.

�ைறத்��க

5. உங்கள் ���கைள Blu Hope இைணயத்தளத்�ல் ப�ேவற்றம் ெசய்ய�ம்.

மாற்�ப் 
ெபா�ள் ேத�க

https://bluhope.org/
https://plasticoceans.uk/

