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பரிடர் பநாண்மந 

 பபமிவு என்து ஒபே சபகம் அல்து பந்த நித, பொபேள், 

பொபேொதொபம் அல்து சுற்றுச்சூமல் இமப்பு நற்றும் தொக்கங்கள் 

சம்ந்தப்ட்ட குறுகின கொப்குதினில் ிகழும் கடுமநனொ 

இமடபெறு ஆகும். 

 ஒபே குிப்ிட்ட பபமிவு தொக்கம் அல்து இபண்டொம் ிம 

பபமிமய உபேயொக்கும்.உதொபணத்திற்கு பூகம்ம், சுொநி. இதன் 

யிமயொக கடபொப பயள்ம் ஏற்டுகிது. 

இனற்மை பபழிவு: 

 ஒபே இனற்மகப் பபமிவு என்து யொழ்க்மக பம, கொனம், ி 

சுகொதொப தொக்கங்கள், பசொத்து பசதம், யொழ்யொதொபங்கள், பசமயகள் 

இமப்பு, சபக நற்றும் பொபேொதொப இமடபெறு அல்து 

சுற்றுச்சூமல் பசதம் ஆகினயற்ம இமக்க பரிடும் ஒபே இனற்மக 

பசனல்பமனொகும். 

 பூகம்ங்கள், ிச்சரிவுகள், எரிநம பயடிப்புகள், பயள்ங்கள், 

சூொயிகள், சுமற்கொற்றுகள், ிப்புனல்கள், சுொநிகள் நற்றும் 

சூொயிகள் பொன் ல்பயறு ிகழ்வுகள் அமத்தும் 

ஆனிபக்கணக்கொ நக்கமக் பகொன்று, ஆண்டுபதொறும் ில்ினன் 

கணக்கொ யசிப்ிடங்கமபம் பசொத்துக்கமபம் அமிக்கின். 

நிதால் ஏற்டக்கூடின இனற்க்மை பபழிவு : 

நித பபமிவுகள், பதொமில்தட் ஆத்துகின் யிமயொகும். 

ஸ்டொம்பட்கள், தீ, பொக்குயபத்து யித்துகள், பதொமில்தும 

யித்துக்கள், எண்பணய் கசிவுகள் நற்றும் அணு குண்டுகள் / கதிர்யசீ்சு 

ஆகினமய அடங்கும். பொர் நற்றும் பயண்டுபநன்ப தொக்குதல்கள் இந்த 
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ிரியில் மயக்கப்டொம். இனற்மக ஆத்துக்கமப் பொபய, 

நிதொல் ஏற்டுத்தப்ட்ட ஆத்துகள் ிகழ்ந்திபேக்கயில்ம-

உதொபணநொக, னங்கபயொதம். நிதன் உபேயொக்கப்ட்ட பபமிவு. 

பபழிவு பநாண்மந நற்றும் அதன் வமைைள் : 

 பகொமநத்துயம், ொட்டில் பபமிவுத் தீர்மய ிர்யகிப்மதக் 

குிக்கிது அல்து யொழ்க்மக நற்றும் பசொத்துக்கம எப்டிப் 

ொதுகொக்கொம் அல்து ொதுகொக்க படிபம் எ அது 

குிப்ிடுகிது. 

 பபமிவு பநொண்மந இந்த ொட்டின் பகொள்மக கட்டமநப்ில் ஒபே 

பக்கின இடத்மத யகிக்கிது, ஏபில் ஏமமகளும், யறுமநனில் 

இபேக்கும் நக்களும் பபமிவு கொபணநொக பநொசநொக 

ொதிக்கப்டுகின்ர். 

பதசின நருக்ைடி பநாண்மநக் குழு : 

 உனர்ந்த ிர்யொக அதிகொரி NCMC தமயபொக உள்ொர். சம்ந்தப்ட்ட 

அமநச்சபகங்கள், திமணக்கங்கள் நற்றும் அமநப்புகின் 

பசனொர்கள் குழு, உறுப்ிர்கள் குழு NCMC பபேக்கடித் 

பதமயக்கு பதமயப்டும் எக் கபேதப்டுகின்து. என்.சி.எம்.சினின் 

கயத்திற்கு அமத்து பன்பற்ங்களும் உடடினொக 

யபேகின் என்மத உறுதிப்டுத்துயதற்கொக உள்தும 

அமநச்சகத்தின் பசனொர் பொறுப்பற்றுள்ொர். 

 பபேக்கடி ிமமநமன சந்திக்க பதமயனொ டயடிக்மககளுக்கு 

எந்தபயொபே அமநச்சகம் / தும / அமநப்ிற்கும் என்.சி.எம்.சி 
உத்தபயிட படிபம். 

ைட்டுப்ாட்டு அம (அவசப டவடிக்மை அம) : 
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அயசப டயடிக்மக மநனம் (கட்டுப்ொட்டு அம) அமநச்சகத்தில் 

உள்து, இது கடிகொபத்மத பொ பசனல்டுகிது அதொயது நத்தின அபசு 

ியொபண ஆமணனமப தது கடமநகம ிமபயற்றுயதில் 

உதவுகிது. 

தற்நசனல் நசனல் திட்டம் : 

இனற்மக பபமிவுகமத் தூண்டுயதில் ஏற்டும் சிக்கல்கமக் 

மகனொள்யதற்கொ ஒபே பதசின தற்பசனல் பசனல்திட்டம் (CAP) இந்தின 

அபசொல் உபேயொக்கப்ட்டது நற்றும் அது அவ்யப்பொது 

பநம்டுத்தப்ட்டது. இது ியொபண டயடிக்மககம தொநதநின்ி 
பதொடங்குயதற்கு உதவுகிது. இனற்மக சீற்ங்கம அடுத்து ல்பயறு 

நத்தின அமநச்சகங்கள் / துமகள் பம் எடுக்கும் பனற்சிகம CAP 

யிக்குகிது, பசனல்பமமன அமநக்கிது நற்றும் ிர்யொக 

இனந்திபத்தில் மநன புள்ிகம தீர்நொிக்கிது. 

நாி ிவாபண மைபனடுைள் : 

ஒவ்பயொபே நொி அபசுக்கும் ியொபண மகபனடுகள் / குினடீுகள் 

உள், அமய இனற்மக பபமிவுகம ிர்யகிப்தற்கொக நொித்தின் 

ஒவ்பயொபே அதிகொரினின் ங்மக அமடனொம் கொட்டுகின். இந்த 

பபமிவுகள் நற்றும் நொித்தின் பதமயகம ிர்யகிக்கும் 

அனுயத்தின் அடிப்மடனில் அவ்யப்பொது நதிப்ொய்வு பசய்னப்ட்டு 

புதுப்ிக்கப்டுகிது. 
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