ெநப் லனாய் வாளர்கள்
உலகப் ெப ங் கடல் நாளில் உங் கக் கான சவால்
ஒ நாளில் எவ் வள ெநக் ககள் வீெயயப் பன்றன என்பைதக்
கண்டய உலகப் ெப ங் கடல் நாள் ெதாடங்  ஒ
வாரத் ற்  உங் கள்
இல் லத் ல் வீெயயப் பம் ெநக் ககைளச் ேசகரித் ப் பச்ெசய் க
- 8 ஜூன் ங் கட் ழைம ெதாடங்  14 ஜூன் ஞாயிற் க் ழைம நிைறெபம் .
ெநக் ககள் என்ப பாட் ல் கள் , உண மக்ம் ெநத்தாள் கள் ,
பாத்ரங் கள் மற்ம் ைவக்கம் ய் ைம ெசய் யம் பயன் பத்தப் பம்
ெபாள் கள் , அழ சாதனப் ெபாள் க க்கான ட் கள் …..(ெநக்ககள்
நன்றாகக் கவப் பட் ப் பைத உச்ெசய் யம் )

1. ெதாடக் கக் காெணா
ேநரம் 5 நிடம்
Blu Hope website - www.bluhope.org அகப் பக் கத் ல்
Plastic Oceans UK video “What is plastic?” என்ற காெணாையப் பார்க்கம் .
2. ப ெசய் யம்
உங் கள் ெநப் பயன்பாட் ைடக் கண்டய பல வகள் உள் ளன.
நீ ங் கள் ேசகரித்த ெநகைளப் பின் வமா பிரிக்கலாம் :
நிறம்
பயன்பா
ஒற்ைறப் பயன்பா - மபயன் பா
நீ ங் கள் ஒவ் ெவா வைக ெநையம் எவ் வள
ேசகரித்க் ர்கள் என் பைதப் பின் வமா கணக்டலாம் :
ஒவ் ெவா வைகயின் எண்ணிக்ைக
எைட
CM

அள

3. பைடக் கம்
இப் ெபா நீ ங் கள் ேசகரித் விட் ட எல் லாத் தகவல் களின் ைவம் எப் பச்
றப் பான ைறயில் காட் ப் பத் வ என்பைதச் ந் க் க ேவண்ம் .
இ அட் டவைணயாகேவா வைரவாகேவா இக்கலாம் . (ேழ எத்க்காட் 
வழங் கப் பட் ள் ள)

நிறம்

பயன்பா

ஒற் ைறப் பயன்பா

மபயன்பா

உங் கள்
ைவப்
ப
ெசய் க ….

உங் கள்
ைவப்
ப
ெசய் க ….

ஒவ் ெவா
வைகயின்
எண்ணிக்ைக

எைட ெரம் /ேலா ெரம்

நீ ளம் ெச../ ட் டர்

4. நிழல் படம்

"படங் கள் ஆயிரம் ெசாற் கக் ச் சமம் "
ஒ

வாரத் ல் நீ ங் கள் ேசகரித் ள் ள ெநக் ககைள நிழல் படம் எக் கம் .

உண்ைமத் தகவல்
ெபரிய அளவில் ெநத் தயாரிப்  1950ஆம் ஆண் ெதாடங் ய தல் இன் வைர
8.3 பில் யன் டன் ெநகள் தயாரிக் கப் பட் ள் ளன. இப் ெபா நாம் ஆண்
ஒன்க் 330 ல் யன் டன் ெநையத் தயாரிக் ேறாம் . அவற் ள் பயளைவ ஒ
ைற மட் ேம நாம் பயன்பத் ேறாம் - இைத ஒற் ைறப் பயன்பா என்ேறாம் .
எல் லா வைககைளம் ேசர்ந்த ெவம் 9% ெந
மட் ேம மழற்  ெசய் யப் பற.

உண்ைமத் தகவல்

அல் ல

அல் ல

ஒவ் ெவா ஆண்ம்
வ ந் தத் தக் க வைகயில் 8
ல் யன் டன் ெநகள்
கடல்
ேசர்க்கப் பன்றன.

இ 800,000 நீ ல
ங் லங் களின்
எைடக்ச் சமமாம் .

இ நாள் ேதாம் 1328
கால் பந்  டல் கள்
வம் நிறப் பப்
ேபாமானதாம் .

இ ஒவ் ெவா
நிடத் ம் ஒ ைம
உந்  (லாரி) நிைறய
ெநகைளக் கடல்
ெகாட் வதற்ச் சமமாம் .

ஓர் ஆண்ல் நீ ங் கள்
வீெயம் ெநக் க
எவ் வள என் கணக் ங் கள் .

ந் க் க
ேவண்
யைவ…

உங் களால் ஒ ைற
மட் ேம
பயன்பயன்பத் தப் பம்
ெநப் பயன்பாைடத்
தவிர்க்க மா?
உங் களால் ெநக் ககைள
மழற்  ெசய் ய இயமா?
உங் கள் பள் ளி ெந
மழற்  ேசகரிப் கக்
ஏற் பா ெசய் மா?

5. உங் கள் கைள Blu Hope இைணயத் தளத் ல் பேவற் றம் ெசய் யம் .

Blu Hope இைணயத்தளத்ற்ச் ெசன் 
www.bluhope.org அகப் பக்கத்ல் உங் க ைடய
வாரந்ர ெந கைள எங் கள் இயங் கைலக்
கத்த்ேசகரிப் பில் (online survey) ப ெசய் யம் .
உங் கள் ெபற்ேறாைர அல் ல ஆரியைர நீ ங் கள் எத்த
ெந நிழல் படத்ைதச் சக ஊடகங் களில் #BluHope
என்ற அைடயாளத்ைத இைணத் அப் பிப் பரம் .
ஒவ் ெவா வ ைடய ெநக் க பற் ய கண்பிப் ம் ெமாத் தமாகச்
ேசர்க்கப் பம் . இ எர்கால ெந சர்ந்த ெகாள் ைக உ வக் கத் ற்  உதம் .

பங் ேகற் றைமக் ம் மாற் றத் ைத
உ வாக் க உதவியைமக் ம் நன்.
தல் கல் வி சார்ந்த தகவல் கைளப் ெபற
www.plasticoceans.uk எம் இைணயத்தளத்ைத
வலம் வரம் .

நிைனவில் ெகாள் ளம் …
ைறத் க

மத் க

ண்ம்
ந் த் க

ண்ம்
பயன்பத் க

மழற் 
ெசய் க

ம வவாக்க

மாற் ப்
ெபா ள் ேதக

