
         

    

1. “குள ோபல் ஸ்ளேட் ஆப் டேமோக்ரசி 2021” அறிக்கையின்படி, எந்த 

நோடு முதன்முகையோை “பின்சறுக்கும்” மக்ை ோட்சி நோடுைளின் 

பட்டியலில் ளசர்க்ைப்பட்டுள் து? 

அ) இந்தியா 

ஆ) அமெரிக்கா  

இ) பிரேசில் 

ஈ) UK 

✓ ெக்களாட்சி ெற்றும் ரேர்ேல் உேவிக்கான சர்வரேச நிறுவனம் (IDEA) 

ேனது அறிக்கககய “குரளாபல் ஸ்ரேட் ஆப் மேொக்ேசி 2021” என்ற 

ேகைப்பில் மவளியிட்ேது. அது முேன்முகறயாக அமெரிக்காகவ அேன் 

ஆண்டுப்பட்டியலில் “பின்சறுக்கிச்மசல்லும்” ெக்களாட்சி நாடுகளின் 

பட்டியலில் ரசர்த்துள்ளது. இந்ேப் பின்னகேவு, 2019’இல் மோேங்கியது 

என்று ேேவு மேரிவிக்கிறது. 

✓ 2021ஆம் ஆண்டு நிைவேப்படி, உைகில் 98 ெக்களாட்சிக் குடியேசுகள் 

உள்ளன. இந்தியா, பிலிப்கபன்ஸ் ெற்றும் அமெரிக்கா ரபான்ற சிை 

நாடுகள் ெக்களாட்சிக்கு எதிோன வன்முகறகளுக்கு எதிோக பல்ரவறு 

நேவடிக்ககககள விதித்ேன. 

 

2. சமீப டசய்திைளில் இேம்டபற்ை ‘மளேோசின்ளைோஸ் ளமனிடபஸ்ளேோ’, 

எந்த விண்டெளி நிறுெனத்தோல் அங்கீைரிக்ைப்பட்டுள் து? 

அ) ISRO 

ஆ) NASA 

இ) ESA  

ஈ) JAXA 

✓ ஐரோப்பிய விண்மவளி முககெ (ESA) கவுன்சில், ஐரோப்பாவில் 

விண்மவளிப் பயன்பாட்கே விகேவுபடுத்துவேற்காக ‘Matosinhos 

Manifesto’க்கு ஒப்புேல் அளித்ேது. ESA’இன் 22 உறுப்பு நாடுககளச் 

ரசர்ந்ே அகெச்சர்கள் ககமயாப்பமிட்ே புதிய ஆவணம் “முடுக்கிகள்” 

என்ற மூன்று அவசே முயற்சிககள ரகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. 

✓ விண்மவளி வீேர்ககள விண்மவளிக்கு அனுப்புவேற்கும், வியாழனின் 

உகறந்ே நிைவு என்மசைேகை ஆய்வு மசய்வேற்கும் ESA’இன் மசாந்ே 

அகெப்கப நிறுவுவகே ரநாக்கொகக் மகாண்ே இரு திட்ேங்களிலும் 

அவர்கள் ககமயழுத்திட்ேனர். 

 

3. ைங்கை-பிரம்மபுத்ரோ-ளமக்னோ ஆற்றுப்படுகைைள் குறித்த WMO 

கூட்ேம் நகேடபறுகிை இடம் எது? 

அ) வாேணாசி 

ஆ) புது தில்லி  

இ) பாட்னா 

ஈ) ைக்ரனா 

✓ உைக வானிகை அகெப்பு (WMO), புவி அறிவியல் அகெச்சகம் ெற்றும் 

இந்திய வானிகை ஆய்வுத்துகற ஆகியகவ இகணந்து ஏற்பாடு மசய்ே 

கங்கக-பிேம்ெபுத்ோ-ரெக்னா (GBM) ஆற்றுப்படுகககள்குறித்ே கூட்ேம் 

சமீபத்தில் புது தில்லியில் மோேங்கியது. ரநபாளம், வங்கரேசம், பூோன், 

சீனா ஆகிய நாடுககளச் ரசர்ந்ே அறிவியைாளர்கள் இந்ேக் கூட்ேத்தில் 

கைந்துமகாள்கின்றனர். 

✓ இந்தியாவும் அேன் அண்கே நாடுகளும் எல்கைக்குட்பட்ே GBM ஆற்றுப் 

படுககககளப் பகிர்ந்துமகாள்வது, நீர்த்ரேக்கங்கள், ஆறுகள் ெற்றும் 

அகணநீர்பற்றிய ேேவுககளப் பகிர்ந்துமகாள்ளும் ஓர் அகெப்பான 

கைட்ோைஜிக்கல் SOS அகெப்கப உருவாக்கத்திட்ேமிட்டுள்ளன. 

 

4. சமீப டசய்திைளில் இேம்டபற்ை தோந்தியோ மோமோ, எந்த மோநிலத்தின் 

பழங்குடியினத் தகலெரோெோர்? 

அ) கர்நாேகா 

ஆ) ெகாோஷ்டிோ 

இ) ெத்திய பிேரேசம்  

ஈ) ஜார்கண்ட் 

✓ ெத்திய பிேரேச ொநிை முேைகெச்சர் சிவோஜ் சிங் மசௌகான், இந்தூரில் 

உள்ள பேல்பானி ேயில் நிகையம், ‘ோந்தியா ொொ இேயில் நிகையம்’ 

எனப் மபயர் ொற்றம் மசய்யப்படும் என்று அறிவித்ோர். ோந்தியா, ெத்திய 

பிேரேச ொநிைத்தில் பிறந்ே பழங்குடி ஆதிவாசி சமூகொன பில் பழங்குடி 

இனத்கேச்ரசர்ந்ேவர். பில்லின் ொொ ோந்தியா, டிச.4ஆம் ரேதி அன்று 

ஆங்கிரையர்களால் தூக்கிலிேப்பட்ோர். 

 

5. 12 மணி ளநரத்திற்குள் பதவிகய ரோஜினோமோ டசய்த “மக்ேளலனோ 

ஆண்ேர்சன்”, எந்த நோட்டின் முதல் டபண் பிரதமரோெோர்? 

அ) மேன்ொர்க் 

ஆ) ஆஸ்திரேலியா 

இ) சுவீேன்  

ஈ) அயர்ைாந்து 

✓ சமூக ெக்களாட்சிக் கட்சிகயச் ரசர்ந்ே ெக்ேரைனா ஆண்ேர்சன் 

சுவீேனின் முேல் மபண் பிேேெோவார். அவர் சமீபத்தில் பன்னிேண்டு 

ெணிரநேத்திற்குள் அந்ேப் பேவியில் இருந்து விைகினார். கூட்ேணியில் 

சிறுபான்கெயாக இருந்ே பசுகெக்கட்சி விைகியகே அடுத்து, கூட்ேணி 

-யின் பைம் குகறந்ேோல் அவர் பிேேெர் பேவிகய இோஜினாொ மசய்ய 

ரவண்டிய கட்ோயம் ஏற்பட்ேது. 

 

6.அகனத்து NFSA பயனோளிைளுக்கும் நபர் ஒன்றுக்கு மோதம் 5 கிகி 

தோனியத்கத இலெசமோை ெழங்கும் திட்ேத்தின் டபயடரன்ன? 

அ) PM – KVY 

ஆ) PM – JDY 

இ) PM – FBY 

ஈ) PM – GKAY  

✓ COVID மோேர்பான இகேயூறுகள் ெற்றும் மபாதுமுேக்கங்ககள அடுத்து 

இந்திய அேசாங்கத்ோல் “பிேேெர் கரிப் கல்யாண் அன்ன ரயாஜனா” 

மோேங்கப்பட்ேது. இந்ேத் திட்ேம் அகனத்து NFSA பயனாளிகளுக்கும் 

நபர் ஒன்றுக்கு ொேம் ஐந்து கிரைா ோனியங்ககள இைவசொக வழங்க 

முற்படுகிறது. சமீபத்தில், இந்ேத் திட்ேத்கே 2021 டிசம்பர் முேல் 2022 

ொர்ச் வகே நீட்டிப்போக இந்திய அேசு அறிவித்ேது. 

 

7. ளதசிய குடும்பம் மற்றும் சுைோதோர ஆய்வின்படி (NFHS-5), 2019-

2021’இல் நோட்டில் 1000 ஆண்ைளுக்கு எத்தகன டபண்ைள் 

உள் னர்? 

அ) 1000 

ஆ) 941 

இ) 1020  

ஈ) 916 

✓ இந்திய அேசின் ெத்திய சுகாோே அகெச்சகம், 2019 ெற்றும் 2021’க்கு 

இகேயில் இேண்டு கட்ேங்களாக நேத்ேப்பட்ே ரேசிய குடும்பம் ெற்றும் 

சுகாோே ஆய்வின் (NFHS-5) ஐந்ோவது சுற்று முடிவுககள சமீபத்தில் 

மவளியிட்ேது. இந்ே ஆய்வின்படி, 2019-2021’இல், நாட்டில் ஆயிேம் 

ஆண்களுக்கு ஆயிேத்து இருபது மபண்கள் உள்ளனர். ரெலும், மொத்ே 

கருவுறுேல் விகிேம் இேண்டு சேவீேொக குகறந்துள்ளது. 

 

8. புரோடெக்ட் 75’இன்கீழ், அண்கமயில் இந்தியக் ைேற்பகேயில் 

இகைக்ைப்பட்ே நோன்ைோெது மகைந்திருந்து தோக்கும் ஸ்ைோர்பீன் 

ெகுப்பு நீர்மூழ்கிக்ைப்பல் எது? 

அ) INS சக்ோ 

ஆ) INS ைம்சா 

இ) INS ைம்ைா 

ஈ) INS ரவைா  

✓ புோமஜக்ட் 75’இன்கீழ் கட்ேப்பட்ே இந்தியாவின் 4ஆவது ெகறந்திருந்து 

ோக்கும் ஸ்கார்பீன் வகுப்பு நீர்மூழ்கிக்கப்பைான INS ரவைா இந்தியக் 

கேற்பகேயில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ேக் கப்பகை பிோன்ஸின் 

கேற்பகேக் குழுவுேன் இகணந்து ெசகான் கப்பல்கட்டும் நிறுவனம் 

உருவாக்கியுள்ளது. ஐஎன்எஸ் கல்வாரி, கந்ரேரி, கேஞ்ச் ஆகிய மூன்று 

ஸ்கார்பீன் வகக நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள் உருவாக்கப்பட்டு கேற்பகேயில் 

ஏற்கனவே ரசர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. 50,000 ேன் ளைோதுகம மற்றும் உயிர்க்ைோக்கும் மருந்துைக  

எந்த நோட்டுக்கு டைோண்டுடசல்ெதற்கு போகிஸ்தோன் இந்தியோகெ 

அனுமதித்துள் து? 

அ) துர்க்மெனிஸ்ோன் 

ஆ) ஈோன் 

இ) ஆப்கானிஸ்ோன்  

ஈ) ேஜிகிஸ்ோன் 

✓ இந்தியாவிலிருந்து 50,000 ேன் ரகாதுகெ ெற்றும் உயிர்க்காக்கும் 

ெருந்துககள வாகா எல்கை வழியாக ஆப்கானிஸ்ோனுக்கு மகாண்டு 

மசல்ை பாகிஸ்ோன் அேசு அதிகாேப்பூர்வொக அனுெதி அளித்துள்ளது.  

✓ இந்ே அனுெதி ஆப்கானிஸ்ோனுக்கு ஒரு நல்மைண்ண முகறயாக 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆப்கானிஸ்ோனுக்கு ெனிோபிொன அடிப்பகேயில் 

ரகாதுகெ ெற்றும் பிற அத்தியாவசிய மபாருட்ககள வழங்க இந்தியா 

முன்வந்துள்ளது. ஆனால், ஆப்கானிஸ்ோனுக்கு எந்ே விொனப் ரபாக்கு 

வேத்துமில்ைாே காேணத்ோலும், பாகிஸ்ோனின் அனுெதி நிலுகவயில் 

இருந்ே காேணத்ோலும் விநிரயாகம் மசய்யப்போெல் இருந்ேது. 

 

10. ஐநோ டபோது அகெயின் சமீபத்திய தீர்மோனத்தின்படி, ெங்ைோ  

ளதசமும் ளநபோ மும் எப்புதிய ெகையின்கீழ் கெக்ைப்பட்டுள் ன? 

அ) குகறந்ே வளர்ச்சியகேந்ே நாடு 

ஆ) வளரும் நாடு  

இ) ஏகழ நாடு 

ஈ) நடுத்ேே வருொனம் மகாண்ே நாடு 

✓ வங்காளரேசம், ரநபாளம் உள்ளிட்ே மூன்று நாடுககள, “குகறந்ே 

வளர்ச்சியகேந்ே நாடு’கள் என்ற வககயிலிருந்து ‘வளரும் நாடு’ என்ற 

வககயில் கவப்பேற்கான தீர்ொனத்கே ஐநா மபாது அகவ ஏற்றுக் 

மகாண்ேது. வங்காளரேசம், ரநபாளம் ெற்றும் ைாரவா ெக்களாட்சிக் 

குடியேசு உள்ளிட்ே 3 நாடுகளுக்கு இந்ேத் ேகுதிகய வழங்கிய UNGA 

76ஆவது அெர்வில் இத்தீர்ொனம் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ேது. 

 


1. அகெச்சர் ொ சுப்பிேெணியனுக்கு வாழ்நாள் சாேகனயாளர் விருது 

உைக ேமிழ் நிறுவனம் சார்பில் ைண்ேன் 4ஆவது சர்வரேச ெருத்துவ 

சிறப்பு விருதுகள் வழங்கும் விழா, பிரிட்ேன் நாோளுென்றத்தில் 

நகேமபற்றது. இந்ே நிகழ்ச்சியில், ேமிழக ெருத்துவம் ெற்றும் ெக்கள் நல் 

வாழ்வுத்துகற அகெச்சர் ொ சுப்பிேெணியனுக்கு மகாரோனா ரபரிேர் 

மபருந்மோற்று காைத்தில் திறம்பே மசயல்பட்ேேற்காக வாழ்நாள் 

சாேகனயாளர் விருது வழங்கப்பட்ேது. 

 

2. கங்கக நதி புனேகெப்புத் திட்ேம்: பிரிட்ேனில் 4 குழுக்கள் மோேக்கம் 

கங்கக நதி புனேகெப்புத் திட்ேத்தின் பகுதியாக ரேசிய கங்கக நதி 

தூய்கெ அகெப்பும், பிரிட்ேனில் உள்ள இந்திய தூேேகமும் இகணந்து 

அந்நாட்டில் 4 குழுக்ககள மோேங்கியுள்ளன. ைண்ேன், மிட்ரைண்ட்ஸ், 

ஸ்காட்ைாந்து ெற்றும் ரவல்ஸ் பகுதிகளில் நான்கு கங்கக இகணப்பு 

குழுக்கள் மோேங்கப்பட்ேன. 

ஒவ்மவாரு குழுவிலும் ஒருங்கிகணப்பாளர்கள் இருப்பர். அவர்கள் 

கங்கக நதிகய தூய்கெப்படுத்தும் திட்ேத்தில் ஆர்வமுள்ள விஞ்ஞானி 

-கள், மோழில்நுட்ப நிறுவனங்கள், முேலீட்ோளர்கள் உள்பே பல்ரவறு 

ேேப்பினகே ஒருங்கிகணப்பர். அவர்கள்மூைம் கங்கக நதிகய புனே 

-கெக்கும் முயற்சிகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நிகழ்ச்சிகள், 

கருத்ேேங்குகள் நேத்ேப்படும். 

 

3. மசன்கனயில் நவம்பரில் அதிகபட்ச ெகழ: 200 ஆண்டுகளில் 

3ஆவது முகறயாக பதிவு 

வேகிழக்குப் பருவெகழ ேமிழகத்தில் தீவிேெகேந்துள்ளநிகையில், 200 

ஆண்டுகளில் 3ஆவது முகறயாக மசன்கனயில் நவம்பர் ொேத்தில் 

அதிகபட்ச ெகழஅளவு (1000 மிமீ ெகழ அளவு ோண்டி) பதிவாகியுள்ளது. 

வேகிழக்குப் பருவெகழ ேமிழகத்தில் ேற்ரபாது மிகத் தீவிேொகியுள்ளது. 

மபரும்பாைான ொவட்ேங்களில் கேந்ே ஒருவாேொக பேவைாக ெகழ 

மபய்துவருகிறது. அதிலும், மசன்கனயில் கேந்ே சிை நாள்களாக 

மிேொனது முேல் பைத்ேெகழ வகே மபய்து வருகிறது. ஓரிரு 

இேங்களில் மிகப்பைத்ேெகழயும் மபய்து வருகிறது. 

இந்நிகையில், மசன்கனயில் நவம்பர் ொேத்தில், 200 ஆண்டுகளில் 

3ஆவது முகறயாக அதிகபட்ச ெகழ அளவு (1000 மிமீ) ேற்ரபாது 

பதிவாகியுள்ளது. வேகிழக்கு பருவெகழ காைத்தில் (அக்.1 முேல் நவ.27) 

மசன்கனயில் சோசரி ெகழ அளவு 600.2 மிமீ ஆகும். ேற்ரபாது வகே 

1064.2 மிமீ மபய்துள்ளது. இது 77% அதிகம். ரெலும், மசன்கனயில் 200 

ஆண்டுகளில் நவம்பரில் அதிகபட்ச ெகழ அளவு மபாருத்ேவகே, 3ஆம் 

முகறயாக, நிகழாண்டில் 1000 மிமீ ெகழ அளகவத் ோண்டியுள்ளது. 

கேந்ே 1918ஆம் ஆண்டு நவம்பரில் 1088 மிமீ ெகழ அளவும், 2005ஆம் 

ஆண்டு அக்ரோபரில் 1078 மிமீ ெகழ அளவும், 2015ஆம் ஆண்டு 

நவம்பரில் 1049 மிமீ ெகழ அளவும் பதிவாகியது. 2021ஆம் ஆண்டு 

நவ.27’இல் 1064 மிமீ ெகழயும் பதிவாகியுள்ளது. 200 ஆண்டுகளில் 

நவம்பரில் 3ஆவது முகறயாகவும், ெற்ற ொேங்ககளப் மபாருத்ேவகே 

4ஆவது முகறயாகவும் ஆயிேம் மிமீ ெகழ அளகவத் ோண்டியுள்ளது. 

4. பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்கே ேடுக்கும் வககயில் ‘மீண்டும் ெஞ்சப்கப’ 

என்ற இயக்கத்கே முன்மனடுக்க முடிவு 

ெக்கள் பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்துவகே ேடுத்து துணிப்கபககள 

உபரயாகிக்கும் வககயில் ‘மீண்டும் ெஞ்சப்கப’ என்ற இயக்கத்கே 

ேமிழக அேசு முன்மனடுக்க இருக்கிறது. 

இதுகுறித்து சுற்றுச்சூழல், காைநிகை ொற்றம் ெற்றும் வனத்துகற 

முேன்கெ மசயைாளர் சுப்ரியா சாகு மவளியிட்ே அேசாகணயில் 

கூறப்பட்டிருப்போவது: 

பிளாஸ்டிக் தீங்கு 

பிளாஸ்டிக்கால் இந்ே உைகம் மிகப்மபரிய பிேச்சிகனகய சந்தித்து 

வருகிறது. ஒருமுகற உபரயாகித்து வீசப்படும் பிளாஸ்டிக்குகள் 40 

சேவீேம் உைகளவில் ேயார் மசய்யப்படுகின்றன. ெக்களின் அன்றாே 

வாழ்க்ககயில் அகவ பயன்படுத்ேப்பட்டு வருகின்றன. ஆனால் அகவ 

தூக்கி வீசப்பட்ே பிறகு சுற்றுச்சூழலில் பை ஆயிேம் ஆண்டுகள் ேங்கி 

விடுகின்றன. இவற்றால் ெண், ஆறுகள், கேல்களில் மிகப்மபரிய 

பிேச்சிகனகள் உருவாகின்றன. குறிப்பிட்ே அளவு பிளாஸ்டிக்குகள் 

எரிக்கப்படும்ரபாது, அவற்றில் இருந்து வரும் புகக கடுகெயான 

பின்விகளவுககள ஏற்படுத்துகின்றது. இந்ே பிளாஸ்டிக்கினால் 

ஒவ்மவாரு ஆண்டும் ஏோளொன மிருகங்கள் பலியாகின்றன. 

பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் 

சர்வரேச இயற்கக பாதுகாப்பு அகெப்பு, ஆண்டுரோறும் உைகளவில் 14 

மில்லியன் ேன் பிளாஸ்டிக்குகள் கேலில் மசன்று ரசருவோக ஒரு புள்ளி 

விவேத்கே கூறுகிறது. 

ெத்திய ொசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் ேகவலின்படி 2019-20-ம் 

ஆண்டில் 34 ைட்சத்து 69 ஆயிேத்து 780 ேன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் 

இந்தியாவில் ரேக்கெகேந்ேன. ேமிழ்நாட்டில் ெட்டும் 4 ைட்சத்து 31 

ஆயிேத்து 472 ேன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அந்ே ஆண்டில் 

ரேங்கியிருந்ேன. 

பிளாஸ்டிக்குக்கு எதிோன ெக்கள் இயக்கம் 

எனரவ ஒரு முகற பயன்படுத்தி வீசப்படும் பிளாஸ்டிக்குககள 

ேயாரிப்பது, ரசமித்து கவப்பது, வினிரயாகம் மசய்வது, 

ரபாக்குவேத்துக்கு மகாண்டுமசல்வது, விற்பகன மசய்வது 

ரபான்றவற்கற 25.6.2018-ல் இருந்து ேகே மசய்ேது. ஒருமுகற 

உபரயாகித்து வீசப்படும் பிளாஸ்டிக்குகளான உணகவ மபாட்ேைம் 

ரபாடும் பிளாஸ்டிக், சாப்பாடு ரெகஜயில் விரிக்கும் பிளாஸ்டிக், 

பிளாஸ்டிக் பிரளட்டுகள், டீ கப்புகள், ேம்ளர்கள், ேண்ணீர் ஊற்றி 

கவக்கும் பிளாஸ்டிக்குகள், ஸ்டிோ, ரகரி ரபக், பிளாஸ்டிக் மகாடிகள் 

ரபான்றகவ இதில் அேங்குகின்றன. இந்ே ேகே உத்ேேவு 1.1.2019-ல் 

இருந்து நகேமுகறக்கு வந்ேது. இந்ே ேகே உத்ேேவு 

அெல்படுத்துவகே கண்காணிப்பேற்கு ொநிை அளவிைான குழு 

ஒன்கறயும் அேசு அகெத்திருந்ேது. 

இந்ேநிகையில் சட்ேசகபயில் கேந்ே பட்மஜட் கூட்ேத்மோேரில் 3.9.2021 

அன்று தூக்கி வீசப்படும் பிளாஸ்டிக்குகளுக்கு எதிோன ெக்கள் 

இயக்கத்கே ேமிழ்நாடு ொசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மூைம் 

அெல்படுத்துவது என்று அறிவிக்கப்பட்ேது. இந்ே இயக்கத்தில் வர்த்ேக 

சங்கங்கள், சமூக நை அகெப்புகள், வியாபாரிகள் சங்கங்கள், உள்ளாட்சி 

 

 



         

    

அகெப்புகளின் ேகைவர்கள் ஆகிரயாகே இகணத்து அெல்படுத்தும் 

என்று அறிவிக்கப்பட்ேது. அேன்படி ொவட்ே கமைக்ேர்களின் 

வழிகாட்டுேலின்படி பிளாஸ்டிக்கு எதிோக கடுகெயான நேவடிக்கககள் 

எடுக்கப்பே உள்ளது. இகே 4 வகககளாக பிரித்து அேசு அெல்படுத்தும். 

‘மீண்டும் ெஞ்சப்கப’ 

இந்ே பிளாஸ்டிக்குகளுக்கு எதிோன ெக்கள் இயக்கத்கே அேசு 

ஆேரிக்கும். ொநிைம் முழுவதும் பிளாஸ்டிக் ேகே உத்ேேவு 

அெல்படுத்துவகே கண்காணிப்பேற்கான வழிமுகறகள் வகுக்கப்படும். 

இந்ே பிளாஸ்டிக்குகளுக்கு ொற்றாக மிகப்மபரிய அளவில் 

சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ே மபாருட்ககள ேயாரிப்பேற்கு குறு-சிறு ெற்றும் 

நடுத்ேே நிறுவனங்களுேன் அேசு இகணந்து மசயல்படும். அேன்படி 

‘மீண்டும் ெஞ்சப்கப’  என்ற ேகைப்பில் ொநிை அளவில் பிேசாேம் 

ரெற்மகாள்ளப்படும். ெஞ்சப்கப என்பது ேமிழக கைாசாேத்தில் 

இகணந்ே ஒன்றாகும். 

மஜர்ென் நாட்டின் அகெப்புேன் இகணந்து... 

இந்ே ெஞ்சப்கப பிேசாேத்தின் மூைம் ெக்கள் பிளாஸ்டிக் கபககள 

புறக்கணித்து துணிப்கபககள மீண்டும் பயன்படுத்துவேற்கான 

விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்ேப்படும். இந்ே திட்ேத்கே ேமிழ்நாடு ொசு 

கட்டுப்பாட்டு வாரியம், மஜர்ென் நாட்டின் அகெப்புேன் இகணந்து 

மசயல்படுத்தும். மபாட்ேைம் ரபாடுவேற்கான சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ே 

மபாருட்கள் அகேயாளம் காணப்படும். 

பள்ளி-கல்லூரிகளில் இந்ே பிேசாேம் முன்மனடுக்கப்படும். இகளஞர்கள் 

இந்ே பிேசாேத்துக்காக பயன்படுத்ேப்படுவார்கள். இேற்காக ொநிை 

ெற்றும் ொவட்ே அளவிைான பணிக்குழுக்கள் அகெக்கப்படும். 

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 


