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சகல மாகாண ைிரதம கசயலாேர்களுக்கும்
ைிோஸ்டிக் மற்றும் கைாலித்தீன் ைாவபனயினால் ளேரடியாகவும் மபறமுகமாகவும்
சுகாதாரம், சுற்றாடல் மற்றும் சமூகத்தில் ஏற்ைட்டுள்ே தாக்கங்கபே குபறப்ைதற்கான
உத்ளதச ளவபலத் திட்டத்திபன கசயற்ைடுத்துவதபன ஊக்குவித்தல்.
அதிளமதகு ஜனாதிைதி அவர்கேின் உத்தரவின் ளைாில் ைிோஸ்டிக்/ கைாலித்தீன்
ைாவபனயினால் சமூகம், சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றாடலில் ஏற்ைட்டுள்ே தாக்கங்கபே
குபறப்ைதற்காக ஒழுங்குைடுத்தப்ைட்ட ளவபலத்திட்டத்திபன 2016ஆம் ஆண்டு ஜனவாி
மாதம் 01ஆம் திகதி கதாடக்கம் கசயற்ைடுத்த ளவண்டும்.
எனளவ அவ்ளவபலத் திட்டத்திலிருந்து கண்டறியப்ைட்டுள்ே ஒரு வழிமுபறயாக 1980ஆம்
ஆண்டின் 47வது இலக்க ளதசிய சுற்றாடல் சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்ைட்டுள்ே இலக்கம்
1466/5 - 2006.10.10ஆம் திகதி கவேியிடப்ைட்டுள்ே அதிவிளசட வர்த்தமானி அறிவித்தலின்
23வது ைந்தியின் கீழுள்ே விதப்புபரகளுக்கு அபமய 20 பமக்ளரா கிராமுக்கு குபறந்த
கனதியுபடய கைாலித்தீனினால் கபட பைகள் மற்றும் உணவுப் ைண்டங்கபேச் சுற்றுதல்,
அவற்றின் உற்ைத்தி மற்றும் விற்ைபன ஆகியவற்றிபன தவிர்ப்ைதுடன் அரசாங்க மற்றும்
அரசாங்கத்துடன் இபணந்த ேிறுவனங்கேினால் ைிோஸ்டிக் மற்றும் கைாலித்தீன்
ைாவபனயிபனக் குபறத்தல் கதாடர்ைாக கீழ்வரும் விடயங்கள் கசயற்ைடுத்தப்ைட
ளவண்டும்.
1. சகல
மாகாண
சபைகேின்
அதிகார
எல்பலக்குட்ைட்ட
உள்ளூராட்சி
ேிறுவனங்கேிலுமுள்ே சகல அரசாங்க ேிறுவனங்கேிலும் தற்ளைாது தபடகசய்யப்
ைட்டுள்ே 20 பமக்ளரானுக்குக் குபறந்த கைாலித்தீன் பைகள் மற்றும் உணவுகபே
கைாதி கசய்யும் தாள்கள் ஆகியவற்றிபன எடுத்துச் கசல்வபதத் தபடகசய்தல்
(2016ஆம் ஆண்டு ஜனவாி 01ஆம் திகதி கதாடக்கம் கசயற்ைடுத்தப்ைடும் வபகயில்)
மற்றும் அந்ேிறுவனங்கேினுள் ளமற்கூறப்ைட்டனவற்பற விற்ைபன கசய்தபலத்
தபடகசய்தல்.
2. ேிறுவனத்தின் சுற்றாடலுக்குள் 20 பமக்ளரானுக்குக் கூடிய கைாலித்தீன் பைகள்,
ஏபனய கைாருட்கள் மற்றும் ைிோஸ்டிக் ஆகியவற்றிபன எடுத்துச் கசல்வதபன
இயலுமான அேவு ேிர்வகித்தல் மற்றும் அவ்வாறான கைாருட்கபே விற்ைபன
கசய்வதபன ேிர்வகித்தல்.

3. சகல மாகாண சபைகேின் அதிகார எல்பலக்குட்ைட்ட அரசாங்க ேிறுவனங்கேினுள்ளும்
உணவுப் கைாதிகபேக் ககாண்டு வரும்ளைாது ைிோஸ்டிக், கைாலித்தீன் பைகள் மற்றும்
உணவுகபே கைாதி கசய்யும் தாள்களுக்கு ைதிலாக மாற்று திட்ட முபறகபேக்
பகயாளுதல் அல்லது தரப்ைடி மீள்சுழற்சி கசய்து ைாவித்தல் அல்லது உக்கி அழிந்து
ளைாகும் முபறபமகபே பகயாளுதல் ைற்றி ைணிக்குழுவினபர ஊக்குவித்தல் மற்றும்
கைாறுப்புடன் ேடந்து ககாள்வதற்கு ஆர்வமூட்டல்.
4. ைிோஸ்டிக் மற்றும் கைாலித்தீன்கபே எாிக்கும்ளைாது ஏற்ைடும் மாசுக்கோன (POPs)
டகயாக்சீன் மற்றும் ைியுரான் ளைான்ற வாயுக்கள் மனித சுகாதாரத்திற்கு மிகவும் தீங்கு
விபேவிப்ைபவயாக இருப்ைதனால், அப் கைாருட்கபே சுற்றாடலில் எாிக்காமல்
அப்கைாருட்கபே மீள்சுழற்சி ேிபலயங்களுக்கு அனுப்ைி பவப்ைதற்கு ளதபவயான
ேடவடிக்பககபே ளமற்ககாள்ேல்.
5. ளமற்குறிப்ைிட்ட விடயங்கள் கதாடர்ைாக சகல மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி
ேிறுவனங்களுக்கும் அதளனாடு கதாடர்புபடய ேிறுவனங்கேின் ைணிக்குழுவினருக்கும்
அறிவூட்டுவதற்கு ளதபவயான ேடவடிக்பககபே எடுத்தல்.
6.

சகல
மாகாண
சபைகேினதும்
அதிகார
எல்பலக்குட்ைட்ட
உள்ளூராட்சி
ேிறுவனங்கபே உள்ேடக்கியவாறு சகல அரசாங்க ேிறுவனங்கேினாலும் ைரஸ்ைர
ாீதியில் இடம்கைறும் இப்ைாவபனத் தபட கதாடர்ைாக 01 கதாடக்கம் 04 வபர
குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ே விடயங்கபே
கபடப்ைிடித்து
ஒழுகுவதற்கு ளதபவயான
ஆளலாசபனகபே வழங்குதல்.

7. உள்ளூராட்சி
ேிறுவனங்கேின்
அதிகார
எல்பலக்குட்ைட்ட
ைிரளதசங்கேில்
ஒழுங்கபமக்கப்ைடும் அரசியல் மற்றும் மத ாீதியான கூட்டங்கள் மற்றும் ஏபனய
ேிகழ்வுகள்
கதாடர்ைாக
தனிேைர்
மற்றும்
ேிறுவனங்கேினால்
ளகாரப்ைடும்
விண்ணப்ைங்கேில் ைிோஸ்டிக் மற்றும் கைாலித்தீன் ைாவபனயிபன புறந்தள்ேி விட்டு
அதற்காக மாற்று அலங்கார வழிமுபறகபே ையன்ைடுத்துவதற்கு மட்டுளம
அனுமதியிபன வழங்குமாறு உள்ளூராட்சி ேிறுவனங்களுக்கு ஆளலாசபன வழங்குதல்.
தயவுகசய்து இச் சுற்றறிக்பக கிபடத்தபம ைற்றி அறிவிப்பீர்கோயின் ேன்றி.

ஒ/ எச்.ாீ. கமல் ைத்மசிறி
கசயலாேர்
மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அபமச்சு
ைிரதிகள் :
1. கசயலாேர், மகாவலி அைிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அபமச்சு - உ.ே.
2. கசயலாேர், அரச ேிர்வாக மற்றும் முகாபமத்துவ அபமச்சு - உ.ே.
3. சிளரஷ்ட உதவி கசயலாேர் (உள்ளூராட்சி) - உ.ே.
4. சிளரஷ்ட உதவி கசயலாேர் (மாகாண சபைகள்) - உ.ே.

