
  நஞசறற எதரகாலததறகானப பரபபரர

பபபொது நல நநபொக்கம ப்பொண் நபொங்கள இந்த நஞ்சற்ற எ்ததி்பொலால்ததற்்பொ் கலன ்தலகுதழு
பரப்புரர இழுக்ால்ததல பஙந்ற்ப்ததல  ்தி்தநறபொகம. நஞசு பரப்புகம ர்சபொழு்க ்ழது்ளபொல
ப்டுக்ப்ப்பொ்த தழு கல்கம நுணடுப னபந்த எ து லல்சதழுகம. ஒவபுபொர  ்த்தரகன கம
பபொது்பொப்பபொ் ுபொிு ,ஆநரபொக்தழு பொ் சுற்ற்றுசழல பபற்கம கபொதர  கணடு. நஞசுக
்ழது்கள ந து ுபொிகர்று சழரலையகம எ்ததி்பொலால்தரலைரறழுத்ரரையகம பபொ்ததக்

அனு ்ததக்க்க்பொது.  

     வளம கனறா வளரசசககான நலல சசயலபாடடறகாக (Sustainable Development Goal - 

SDG)     கழககாணம உறத சமாழரய நாஙகள ஏறகறறாம..

1. நஞ்சக்ழது்கள, நு்ததப் பபபொரல்கள மல பொ் பபொ்ததப்பு்ரளால ்தடுக்ால ந்தருழுபொ் 
ைனப்று்சபொதகர்ையகம ைனனுபொதர ையகம ்தரப்ப் நுணடுகம.

2. ைடிபுடுப்ப்ததல பபண்ுககன  ்ச ாலதுு பொ் பங்ளதக்ப்ப் நுணடுகம.. அாலது்ன 
பபொலி்கம ்சபொிந்த பபொ்ததப்பு்கள பற்றதழு ுதுரங்ரள அறதழுுகம பபண்கள நலர்ப் 
பபொ்ததகன கம  நு்ததக்ழது்ளதலிரநது அுி்ரளப் பபொது்பொகன கம கபொதர ையகம 
ுழங்ப்ப்நுணடுகம. 

3. ப்தபொழதலபொளி நலறு்சல்ங்கள மலகம நு்தத நறுசுக்ழது்ளதலிரநதுகம  பொசு்ளதலிரநது  கம 
ன ழநர்த்ரளப் பபொது்பொாலது  (SDG - இலகன  3 ன படி) அுி்ளதன கபொதர ்கள கற்்தத 
ப்சய்ழுப்ப்நுணடுகம.. ன ழநர்த்்ளதன நல்தல ்த்தக்ு்கம ப்சுால்தத  பபபொது 
சு்பொ்தபொரகம,  சுற்ற்றுசழல நலகம ஆ்தழு்ுற்ரறப் நபத்தல நுணடுகம.. ந ுகம 
ன ழநர்த்கள பழுனபபொலடிற்்பொ் கருபொக்ப்படுகம பபபொரளதன கற்பால்தத , ுடிுர ப்பு,  

ப்சழுலபபொடு, நர்ைரற ஆ்தழுுற்றதுகம ்ு்கம ப்சுால்த நுணடுகம.

4. அ்தத்ால ்ததஙன  ுதரளுதகன கம நு்ததப்பபபொரல்கள   ற்ற்கம  று்சதப்பொலலி்ளதன கற்பால்தத 
 ற்ற்கம பழுனபபொடு்ரளக ்லடுப்படுாலதுுது்ன  இழுற்ர்று சழல பபொது்பொப்பு 
ுத்தத்ரளறு ப்சழுலபடுால்தத நுளபொணர ழுதல நதடிால்த ்ததங்ற்ற ைரற கருபொ்ால ்ததல் த் 
நுணடுகம. 

5. நு்ததழுல பபபொரல்ளதன கற்பால்ததழுதல ் ற்படுகம  பொசுபபொடு்ரளால ்த்ுல அறதையகம ்சல் 
ுத்ததைரற்ளதனபடி அறதநது அுற்றதன நு்தத பபபொரல்கள  ற்ற்கம  பொசு புளதப்பபொடு 
பற்றதழு ைலகர ழுபொ் கணர  நதரலரழு அறதுதக் நுணடுகம.

6.  பொசுபடுால்தப்பல் இ்ாலர்தக ்ண்றது்ததுகம ுர்ப்படுாலதுு்ததுகம தய்ர  
ப்சய்ு்ததுகம  சழல நல  தலபுப்பணத்கள ந ற்ப்பொகளு்ததுகம ந்தருழுபொ ்ப் 
பபொதநதுரர்கள ுழங்ப்ப் நுணடுகம. இ்ததல ஒளது  ரறுற்ற புளதப்பர்ழுபொ் 



்தனர ரழுக ்ர்பதடிப்பது்ன ்சை்தபொழுால்ததன பஙர் ஒரங்தரணக் நுணடுகம (SDG 

-15 ன படி)

7.  ்ததர  ப்சய்ையகம நு்ததப்பபபொரல்கள ன றதாலது  க்ளதர்நழு ுதழதப்புணி்லடு்தல  
நுணடுகம. , நதி,   நதலகம , ்பொற்ற்,  கணு, சழல,  க்கள நலகம ஆ்தழு்ுற்றதல ் ற்படுகம 
பபொ்ததப்பு்ரளக ்ண்பொணதக்நுணடுகம. ந ுகம பபொது்பொப்பபொ்  பொற்ற்று 
ப்சழுலபபொடு்ரளப் பபொதநதுரரப்பது, ்ன அர்தறு ப்சழுலபடுால்துகம நுணடுகம. அாலது்ன 
்ததர  பழுகன கம நு்ததப்பபபொரல்ுககன   பொற்றபொ் இழுற்ர்ழுபொ்  பொற்ற் ுழத்ரளக 
்ணடுபதடிாலது அர்தக ன ரறப்ப்தற்்பொ்று ்சல்ங்ரள இழுற்றத அர்த ுலிர ப்படுால்தத 
 பொசு்கள ்துதிால்தல நுணடுகம( SDG இலகன  6,12 &16)

8. ்்லில ்லக்ப்படுகம அர்ாலது  பொசு்ரளையகம ்தடுால்தல அு்சதழுகம. பபொ்தர்ச நஞ்சபொ்து 
க்லின சுரப்பத்ரளப் பபொ்ததகன கம. அுற்ரறால ்தடுப்பது்ன பந்தழதப் பபபொரல்ளத்பொல 
் ற்படுகம பபொ்ததப்பு்ரளையகம ்ரளழு நுணடுகம ( SDG இலகன -12 &14)

9.  பொசுக ன ுதப்புப் பற்றதழுக ்ணகப்டுப்பு ,்ழது  ற்சுழற்்சத,  பொ்சற்ற நதரல, நு்தத 
நஞ்சற்ற கற்பால்தத ஊகன ுதப்பு அ்தழு் ந ற்ப்பொகளள நுணடுகம (  SDG இலகன  11)

10. பணதபுபொதநுபொி க்ல நலப் பபொது்பொப்புறு ்சல்ங்கள ப்சழுலபொகன ுது்ன பணதபுபொதையகம 
இ்ங்ளதல ் ற்படுகம பபொ்ததப்ரபையகம அளுத்ல நுணடுகம. ந ுகம  ்த்தநபரகன கம 
்சை்தபொழுால்ததற்ன  பொ் பணதழுத்ப்பபொது்பொப்பு,,   பொசு ்ததர ்கள பற்றத அறதையகம கபொதர  
பபொது்பொப்புக்பொ் ைனப்று்சபொதகர் ஆ்தழு் ுழஙன ்துகம ( SDG இலகன  8, 9) 

நுணடுகம

11.  ஒரைரற பழுனபபொலடு பந்தழதப் பபபொரல்கள கற்பால்ததரழுால ்தர் ப்சய்ழுுகம ஈழுகம 
ந்சிக்ப்பல் ுணணங்கள, ுபொி்தஷ, இ்பொ ல பளபள லடி்கள, ந ல  றுசு ுணணகம 
நபபொனறுற்ரறையகம ்தர்ப்சய்ழுுகம அரர்ச ுலிையற்ாலதுுது்ன  நர்ைரறப் 
படுாலதுு்ததல அரசு்ன இரணநதுகம ப்சழுலப் நுணடுகம ( SDG இலகன  3,12 & 14)

12. நு்ததக ்ழது்கள பற்றதழு ப்பொகளர் ஒப்பந்தகம நபபொனறுற்ரற கருபொகன ு்ததுகம 
ைடிபுடுால்தல, ப்சழுலபடுால்தல ஆ்தழுுற்றதுகம  பொநதல ,ந்த்சதழு, கல்ளலிலபொ் 
ஆநலபொ்சர்்ளதல ஆிுை்ன பஙந்ற்் நுணடுகம ( SDG 16) (பொதநழுபொ ப்பொகளர் 10 )

13. நு்ததப் பபபொரல்கள கற்பால்தத ப்சய்ையகம ஆரலழுதல  ற்சுழற்்சதக ்லடு பொ்கம, 

நறுசுால;்தனர  பற்றதழுால ்த்ுல பபொத பொற்றகம, ்லக்ப்படுகம நநந்பொ பபபொரல்கள  பற்றதழு 
ுதபரகம , 100 ுதலகக்பொடு நஞ்சற்ற  பொசு புளதநழுற்ற்ுது ுளபொ்ப் பசுர  ஆ்தழுுற்ரற 
கற்்தத ப்சய்்தல  ( SDG 8,9,12 & 17) (பொதநழுபொ ப்பொகளர் 16) நுணடுகம.  ந ுகம இது 
ப்தபொ்ிபபொ் ுணத்கம  ற்ற்கம  ்த்த கபொதர  ன றதால்த ்த்தழுபொி துரறக்பொ் ஐ நபொ 
ுழத்பொல்லில படி ப்சழுலப்ுகம  ்பொிப்பநரல நதற்ு்ங்ுககன  அலகால்தகம ்தர நுணடுகம.


