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அறி�கம்

உண�ப் பா�காப்ப�ற்� �காதாரத் �ப்�ர� �க்கியம். ஏெனன�ல், 
ெப�ம்பாலான உண� நஞ்சா�ம் சம்பவங்கள், �காதாரம் சிறப்பாக�ம் 
ேபா�மான அளவ��ம் இல்லாமல் இ�ப்பதாேலேய ஏற்ப�கின்றன. 
ெபா�வாக, பாத்திரங்கள�ன் ேமற்பரப்�, உண�த் தயா�க்கப்ப�ம் ேமைசகள் 
மற்�ம் உண�ப் பாத்திரங்கள் ஆகியைவ நன்�, �காதாரமாக �ப்�ர� 
ெசய்யப்பட்� காய ைவக்கப்படேவண்�ம்.

உண� நி�வனங்கள�ல் �காதாரத் �ப்�ர� ப�ன்வ�ம் காரணங்க�க்காக 
�க்கியெமனக் க�தப்ப�கின்ற�: 

 ஏன் �காதாரத் �ப்�ர� �க்கியம்?

உண� இ�க்�ம் இடங்கள�ல் ேமற்பரப்� மற்�ம் 
உணவ�ற்� இைடய�ல் ஏற்ப�ம் ெதாடர்ப�னால் 
ஏற்படவல்ல �ய்ைமக்ேகட்�னால் உண� 
நஞ்சாவைத த�த்தல்.

உண� ெகட்�ப்ேபாவதனால் ஏற்ப�ம் உண� 
வ�ரயத்ைதக் �ைறத்தல்.

�ற்�ப்�றங்கள�ன் �ய்ைமைய எந்ேநர�ம் 
உ�திெசய்�, ேவைல ெசய்வதற்� ேம�ம் உகந்த 
�ழைல உ�வாக்�தல். 
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அறி�கம்

�ப்�ர�க்�ம் �காதாரத்திற்�ம் உள்ள 
ேவ�பா�கள்

�ப்�ர�க்�ம் �காதாரத்திற்�ம் உள்ள 
ேவ�பா�கள்

�காதாரத் �ப்�ரவான�, �ண்�ய�ர்க் கி�மிகள�ன் எண்ண�க்ைகைய 
பா�காப்பான அளவ�ற்�க் �ைறப்பேத ஆ�ம்.

�ப்�ரவான�, உடல் சார்ந்த �ைறகள�ல் அல்ல� த�ந்த �ப்�ர�த் 
திரவ�யங்கைள ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வைககள�ல் பயன்ப�த்தி அ�க்� 
மற்�ம் உண�க் �ப்ைபைய ��ைமயாக அகற்�வேத ஆ�ம்.

�ன்� ப�ன்�
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�காதாரத் �ப்�ர�த் திட்டம்

ஒ� நல்ல �ப்�ர� �காதாரத் திட்டமான�, மனசாட்சிக்�க் கட்�ப்பட்ட 
�ைறய�ல் ேமற்ெகாள்ளப்படேவண்�ம்:

(அ) �காதாரத் 
�ப்�ர� 

ேமற்ெகாள்ளப்படேவ
ண்�ய இடங்கள், 

சாதனங்கள் மற்�ம் 
ெபா�ட்கைள 
அைடயாளம் 
காண�ம்.

(ஆ) �றிப்ப�ட்ட 
பண�க�க்� 

�றிப்ப�ட்ட நபர்கைள 
நியமிக்க�ம்.

(இ) �காதாரத் 
�ப்�ரவ�ற்கான 

வழிகள், 
ெசய்�ைறகள், கால 

அட்டவைணகள் 
ஆகியவற்ைற 
நிர்ணய�க்க�ம்.

(ஈ) சிறப்பாக 
ெசயல்ப�வ� 

பற்றி கண்காண�த்� 
ச�பார்க்க�ம்.

ப� நிைலகள் (அ) 
�தல் (ஈ) வைர 
ெதா�க்க�ம்

நல்ல �காதாரத் �ப்�ர�த் திட்டத்தின் 
அம்சங்கள்

கால 
அட்டவைண
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�காதாரத் �ப்�ர�த் திட்டம்

அைடயாளம் காணப்பட்ட 
அம்சங்கள்

ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட கால இைடெவள�

அன்றாடம் 
(அல்ல� ேவைல 
��ந்த ப�ன்னர்)

வாரந்ேதா�ம் மாதந்ேதா�ம்

ெபா� இடங்கள்
உண� தயா�க்கப்ப�ம் இடத்திற்� அ�கில் உள்ள 
தைர�ம் �வ�ம்

கத�கள்

ஜன்னல்கள், உட்�ைரகள், ேமல்நிைலய�ல் ெபா�த்தப்பட்ட 
ெபா�ட்கள் (எ.கா. வ�ளக்�கள் மற்�ம் வ�சிறிகள்)
 

உண�த் தயா�க்கப்ப�ம் இடம்
உண� தயா�க்கப்ப�ம் சாதனம்

உண�ப் பாத்திரங்கள், �ள் கரண்�கள் மற்�ம் 

இதரப் பாத்திரங்கள்

உண� தயா�க்கப்ப�ம் ேமைச

ெதாட்�கள், �ழாய்கள், அ�ப்� இ�க்�கள் 

மற்�ம் வ�கால்கள்

ெவள�ேயற்றப்பட்ட ��கள், �ைகேபாக்கிகள் 

மற்�ம் காற்ேறாட்ட அைமப்�கள்

தன� நபர் �காதார வசதிகள்
ைக க��ம் ெதாட்� மற்�ம் அதைன �ற்றிய��க்�ம் 
ப�தி

கழிவைறகள்

1

1

                   1

1

             1

ேதக்�ம் இடங்கள்

�ள�ர் பதனப் ெபட்� / �ள�ேரற்றி / உைற 
ெபட்� மற்�ம் ப�ன்ப�பனவற்ைற 
உள்ளடக்�ம் ஈரமற்ற ேதக்ககப் ப�தி

தைரக�ம் �வர்க�ம் 
உண�ப் பாத்திரங்கள் 
ஏற்�த் தட்�கள் 
அ�க்�ச் சட்டங்கள் 
�ள�ேரற்றப்பட்ட இ��ற வ�சிறிகள் 

ேபாக்�வரத்� வாகனங்கள்
ேபாக்�வரத்� வாகனங்கள�ல் உள்ள சிற்றைறய�ன் உட்�றம்

1
�ப்�ர� ெசய்யப்பட்ட ப�ன்னர், 
�காதாரமாக ைவத்தி�த்தல் ேவண்�ம்

2

2
ேதசிய �ற்�ப்�ற அைமப்ப�ன் உ�மம் 
ெபற்ற ெபா�க் �ப்ைப ேசக�ப்பாளர்கைள 
ஈ�ப�த்�வதன் வழி, அ�க்�ப் பைசய�னால் 
ஏற்படவல்ல அைடப்�கைள அவ்வப்ேபா� 
நிர்வகித்� வரேவண்�ம்.

�காதாரத் �ப்�ர�க்�ப் ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட 
கால இைடெவள�

�த்தத்ைதப் ேபண�ம்!

கண்டறிந்தால் �த்தம் 
ெசய்ய�ம்

எப்ேபா�ம் நைட�ைறய�ல்:

இப்ேபாேத

ப�ன்னர்
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�காதாரத் �ப்�ர�த் திட்டம்

பாத்திரங்கள�ன் ேமற்பரப்ப�ல் உள்ள 
உைட �ண்�கைள அகற்�ம் ெபா�ட்�, 
�தற்கட்டமாக அலம்ப�ம்.   அ� 
�காதாரத் �ப்�ர� சிறப்பாக 
ேமற்ெகாள்ளபப்�வதற்� 
வழிவ�க்�ம்.

நிைல 1: �தற்கட்ட அலம்பல்

ஊற ைவத்தல் மற்�ம் அ�த்தித் 
ேதய்த்தல், ெதள�த்தல், �ைரத்தல் 
அல்ல� அதிக அ�த்தம் சார்ந்த 
�ப்�ர� வழி இதைன ெசய்யலாம்.

நிைல 2: பாத்திரங்கள�ன் 
ேமற்பரப்ைப உகந்த �ப்�ர�த் 
திரவ�யங்க�டன் க�வ�ம்

நிைல 5: �காதாரத் �ப்�ர�த் 
திரவ�யத்ைத அலச�ம் / 

அலம்ப�ம் (ேதைவப்ப�ெமன�ல்)

எஞ்சிய அைனத்� உண�ப்ெபா�ட்க�ம் �ப்�ர�த் 
திரவ�யங்க�ம் அகற்றப்ப�வ� மிக�ம் �க்கியம். 
இல்ைலெயன�ல் அைவ சகாதாரத் �ப்�ர�த் 
திரவ�யத்தின் ெசயல்பாட்�ல் ��க்கிட்�, அதைன 
ெசயல்பட ��யாமல் ெசய்�வ��ம்.

நிைல 3: பாத்திரத்தின் ேமற்பரப்ப�ல் உள்ள �ப்�ர�த் 
திரவ�யத்ைத அலச�ம் / அலம்ப�ம்

�காதாரத் �ப்�ர�த் திரவ�யம், 
ெகாதிக்�ம் ந�ர் அல்ல� ெகாதி ந�ராவ� 
ஆகியவற்ைறப் பயன்ப�த்த�ம்.

நிைல 4: �காதாரத் �ப்�ர� 
ேமற்ெகாள்ள�ம்

 �காதாரத் �ப்�ர�க்கான அ�ப்பைட 
�ைறகள்
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�ப்�ர� அல்ல� �காதாரத் �ப்�ர�த் 

திரவ�யத்திற்�ம், �ப்�ர� ெசய்யப்படேவண்�ய 

ேமற்பரப்�க்�ம் இைடய�லான ெதாடர்� ேநரம் 

ேபா�மான அளவ�ல் இ�க்கேவண்�ம்.

ெதாடர்� ேநரம்

ெகாதிக்�ம் ந�ர் (77°C-க்� 
அதிகமாக) அல்ல� ெகாதி 
ந�ராவ�ையக் ெகாண்� �ட, 
ெதாடர்�ெகாள்ளேவண்�ய 
ேமற்பரப்�கைள �காதாரத் 
�ப்�ர� ெசய்யலாம்.

�ப்�ரவான� இளஞ்�டான 
�ப்�ர�த் திரவ�யங்கைளப் 
பயன்ப�த்�ம்ேபா� சிறப்பான 
பலன்கைளத் தரக்��ம். 
ஏெனன�ல், அப்ேபா�தான், 
ேமற்பரப்�க்�ம் மண்�க்�ம் 
இைடய�லான ப�ைணப்� 
வ�வ�ழக்கின்ற�.

�ப்�ர� மற்�ம் �காதாரத் �ப்�ர�த் திரவ�யத்தின் ெவப்ப நிைல

�காதாரத் �ப்�ர�த் திட்டம்

�காதாரத் �ப்�ரவ�ன் பலன்கைளப் 
பாதிக்�ம் காரண�கள்
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ேமற்பரப்�கள�ன் ம�� ேபா�மான 
அள� பலம் த�ந்த �ைறய�ல் 
ெச�த்தப்பட்டால் மட்�ேம, 
ேமற்பரப்�க�க்� எந்தவ�த 
பாதிப்�மின்றி அ�க்கிைன 
சிறப்பாக அகற்றிட���ம்.

�ப்�ரவ�ன் ேபா� பயன்ப�த்தப்ப�ம் 
பலத்தின் அள�

உண�க் �ப்ைபய�ன் வைகையப் ெபா�த்�, 
அதற்ேகற்ற வைகய�லான �ப்�ர�த் 
திரவ�யம் பயன்ப�த்தப்ப�ம்.

�ப்�ர� மற்�ம் �காதாரத் 
�ப்�ர�த் திரவ�யத்தின் இ�திக்கட்ட 
ெசறி�ட்டமான�, உற்பத்தியாள�ன் 
ப�ந்�ைரக்ேகற்ப ந��ல் கலக்கப்படேவண்�ம்.

�ப்�ர� மற்�ம் �காதாரத் �ப்�ர�த் 
திரவ�யத்தின் வைக மற்�ம் 
ெசறி�ட்டம்

�காதாரத் �ப்�ர�த் திட்டம்
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உண� தயா�ப்ப�ல் ஈ�ப�பவர்கள், உண� நி�வனத்தில் இ�க்�ம் ெவவ்ேவ� 
இடங்கள�ல் பயன்ப�த்�ம் �ப்�ர�க் க�வ�கைள ேவ�ப�த்�வதற்�, நிறக் �றிய�� 
ெகாண்ட �ப்�ர�க் க�வ�கள் �ைண ��கின்றன.

நிறக் �றிய��

�ப்�ர�க் க�வ�க�க்கான 
ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட அம்சங்கள்

�ப்�ர�க் க�வ�கள்

காய்கறிக�க்��ய இடம் ெபா�வான �ப்�ர�

இைறச்சிக�க்��ய இடம் கட�ண�க்��ய இடம்
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ெவவ்ேவ� சாதனங்க�க்�ம் 
க�வ�க�க்�ம் ஏற்ற வைகய�ல் 
�றிப்பாக வ�வைமக்கப்பட்�ள்ளன
சிராய்ப்�த்தன்ைம�ைடய �ப்�ர�க் க�வ�கள், உண�டன் ெதாடர்�ள்ள நிைலயான 
ேமற்பரப்�கள�ல் கீறல்கைள ஏற்ப�த்தக்��ம். அ�, கீறல்கள�ல் �ண்�ய�ர் கி�மிகள் 
ெப��வதற்கான அபாயத்ைத அதிக�ப்ப�டன், �ைறயாக �காதாரத் �ப்�ர� 
ேமற்ெகாள்ளப்படாத நிைலய�ல் உண�ப் ெபா�ட்கைள மா�ப�த்தக்��ம்.

ெவவ்ேவ� வ�தமான ேமற்பரப்�க�க்� த�ந்தாற்ேபால் உகந்த �ப்�ர�க் க�வ�கைளப் 
பயன்ப�த்தேவண்�ம்.

�ப்�ர�க் க�வ�கள்

அ�த்தமான கைறகைளக் ெகாண்ட 
ேமற்பரப்�கைளத் �ப்�ர� ெசய்வதற்�, 
வ�ைறப்பான ��ைக �ட்கைளக் ெகாண்ட 
��ைககைளப் பயன்ப�த்தேவண்�ம்.

��ம் �சி�ம் மி�ந்த ேமற்பரப்�கைள�ம், 
கீற�க்� உட்படவல்ல நிைலயான 
ேமற்பரப்ைபக் ெகாண்ட ெபா�ட்கைள�ம் 
�ப்பர� ெசய்வதற்�, ெமன்ைமயான 
��ைக �ட்கைளக் ெகாண்ட 
��ைககைளப் பயன்ப�த்தேவண்�ம்.

பாத்திரங்கள�ன் ெமன்ைமயான மற்�ம் 
ந�க்�ப்ேபாக்�த் தன்ைமய�ன் காரணமாக, 
அவற்ைறத் �ப்�ர� ெசய்வதற்� திட்�கள் 
ெபா�வாகப் பயன்ப�த்தப்ப�ம்.

எ�த்�க்காட்�கள்:
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நிைலத்� நிற்�ம், இரசாயணத்திற்� எதிரான எதிர்ப்� 
சக்தி�ைடய தன்ைம

�ப்�ர�க் க�வ�கைள எந்ேநர�ம் 
�காதார�ம் �ப்�ர�ம் மி�ந்த 
�ழ்நிைலய�ல் பராம�க்கேவண்�ம்

�ப்�ர�க் க�வ�கள்

�ப்�ர�க் க�வ�களானைவ, �ப்�ர�த் திரவ�யங்களால் 
பாதிக்கப்படாத ெசயற்ைகச் ேசர்ம�ைடய ெபா�ட்களால் 
உ�வாக்கப்பட்��க்க ேவண்�ம்.

��ைக �ட்கள் எள�தில் வ��ந்�வ��ம் பட்சத்தில், 
�ய்ைமக்ேக� ஏற்ப�வதற்கான அபாயம் இ�ப்பதால், 
நன்� நிைலத்� நிற்கவல்ல தன்ைமையக் ெகாண்ட 
��ைககைளத் ேதர்ந்ெத�க்க ேவண்�ம்.

ம�ண்�ம் பயன்ப�த்தப்ப�ம் �ண�கள் �ப்�ர� 
ெசய்யப்பட்�, அவ்வப்ேபா� �காதாரத் �ப்�ர�ம் 
ெசய்யப்படேவண்�ம். ேதைவப்ப�ம் பட்சத்தில், 
அந்தத் �ண�கைள மாற்றேவண்�ம்.

ஈரமான �ப்�ர�க் க�வ�கள் (எ.கா. �ைட 
�ஞ்சங்கள்) பயன்பாட்�ற்�ப் ப�ன்னர் 
அலசப்பட்�, க�வப்பட்�, �காதாரத் �ப்�ர�ம் 
ெசய்யப்படேவண்�ம். உ�ய இடத்தில் அவற்ைற 
ைவப்பதற்� �ன்னர், அைவ �ைறயாகக் 
காயைவக்கப்படேவண்�ம்.

இரசாயன எதிர்ப்�
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ைக க��ம் வசதிகள்

உண�த் தயா�ப்பவர்கள�ன் ைககளால், உணவ�ன் �ய்ைம ெக�வைதத் 
தவ�ர்க்�ம் ெபா�ட்�, �ைறயாகக் ைககைளக் க��வ� மிக�ம் 
�க்கியம். உண� தயா�ப்பவர்கள�ன் ைககள�ல் இ�க்�ம் அபாயகரமான 
�ண்�ய�ர் கி�மிக�ம் நச்�ய�ர்க�ம், �ைறயான ைக க��ம் 
�ைறகளால் �ைறக்கப்ப�கின்றன.

உண�த் தயா�ப்பாளர்கள் ப�ன்வ�ம் �ழ்நிைலகள�ல், தங்கள� 
ைககைள�ம் க�க்ைககைள�ம் உடன�யாகக் க�வேவண்�ம்:

ஏன் ைக க��தல் �க்கியம்?

�க்ெகா��தல், 
�ம்மல், இ�மல் 

ஆகியவற்�க்�ப் ப�ன்னர்.

உண�த் தயா�ப்ப�ல் 
ஈ�ப�வதற்� �ன்னர்.

கழிவைறையப் 
பயன்ப�த்திய ப�ன்னர்.

நடவ�க்ைககள் 
மா�ம் ேநரங்கள�ல்.

ைககள் 
அ�த்தமாகவல்ல 

பண�கள�ல் ஈ�பட்ட ப�ன்னர்.

(எ.கா. பதன�ப்படாத உண�கைள 

ைகயாண்�வ�ட்� உண்பதற்�த் தயாராக 

இ�க்�ம் உண�கைளக் ைகயாள மா�ம்ேபா�, 

இரண்�க்�ம் இைடய�ல் �ய்ைமக்ேகட்�ைன 

ஏற்ப�த்தாமல் இ�க்�ம் ெபா�ட்�)

(எ.கா. �ப்�ர�ப் பண�கள், �ப்ைபைய 

வ ��தல் மற்�ம் பணத்ைத ைகயா�தல்) 
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ைக க��ம் இடத்தின் அம்சங்கள்

ைக க��ம் வசதிகள்

2

2 1

3

4

  �ழாய்கள் ைககள் பயன்ப�த்தத் ேதைவய�ல்லாத வைகய�ல் (எ.கா. 
   மிதிக்கட்ைட, �ட்� அல்ல� �ழங்ைகயால் ெசயல்படவல்ல வைகய�ல்) 
   அைமந்தி�ப்ப� நல்ல�. அத்த� அம்சங்கள், க�வப்பட்ட ைககள், ைக 
   க��ம் வசதிய�ன் எந்தெவா� ப�திைய�ம் ெதா�வதற்கான வாய்ப்ைபத் 
   தவ�ர்த்தி�ம். அதன்வழி, �ய்ைமக்ேக�ம் ஏற்படாமலி�க்�ம்.

  அ�க்கால்களால் இயங்கவல்ல �ப்ைபத் ெதாட்�

  சவர்க்காரத் திரவ�யம்

  �க்கி எறியவல்ல காகிதத் �வாைலகள்

1

2

3

4
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ைக க��ம் வசதிகள்

ைக க��வதற்கான எட்� நிைலகள்

2

வ�ரல்க�க்� இைடய�ல்.

8

ைககைள அலசிவ�ட்�, 
காகிதத் �வாைலகளால் 
உலர்த்த�ம்.

1

ைககைள �த்தமான, 
�ழாய் ந��ன் வழி 
நைனத்�, சவர்க்காரத்ைத 
இட்�க்ெகாள்ள�ம். இ� 
உள்ளங்ைககைள�ம் 
ஒன்றாக உரசி, �ைரய�ைன 
உ�வாக்க�ம்.

4

கட்ைட வ�ரல்கள்

6

வ�ரல் நகங்கள்

5

வ�ரல்க�க்�ப் ப�ன்.

7

க�க்ைககள்

3

ைகக�க்�ப் ப�ன்.

8 நிைலகைளக் 
ெகாண்� ைக 

க��ம் �ைறைய, 
�ைறந்த� 20 
வ�னா�க�க்� 
ெசய்� வர�ம். 
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�வாரஸ்யமான தகவல்கள்

உங்க�க்�த் ெத��மா?

உண� தயா�க்கப்ப�ம் ேவைளய�ல், அதிக அ�த்தத்�டன் ��ய �ப்�ர�ப் பண�கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டால், �ய்ைமக்ேக� ஏற்ப�வதற்கான வாய்ப்� உள்ள�.   அ�க்�ம் 
�ண்�ய�ர் கி�மிக�ம் உண� அல்ல� ேவைல ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ேமற்பரப்�கள�ல் 
ெதறிக்கப்படலாம் என்பேத அதற்�க் காரணம். ஆதலால், உண� தயா�க்கப்ப�ம் ேபா�, 
அதிக அ�த்தத்�டன் ��ய �ப்�ர�ப் பண�கள் ேமற்ெகாள்ளப்படக்�டா�.

க�வப்படாத ைககள் ��ைமயான ந��ல் 
அலசிய ப�ன்னர்

தண்ண��ம் சவர்க்கார�ம் 
ெகாண்�, 8 ப�நிைலகள�லான 
ைக க��ம் �ைறகைள 20 
வ�னா�க�க்�ப் ப�ன்பற்றிய 
ப�ன்னர். 

சராச�க் ைகயான�, ச�ர ெசண்�ம�ட்டர் பரப்பள� ஒன்�க்�, ஆய�ரத்�க்�ம் அதிகமான 
�ண்�ய�ர்க் கி�மிக�க்�ப் �கலிடமாகத் திகழ்கின்ற�.   ைககைள சவர்க்காரம் மற்�ம் 
தண்ண�ர் ெகாண்� ��ைமயாகக் க��வ�, ைககள�ல் உள்ள �ண்�ய�ர் கி�மிகைளக் 
�ைறக்க உத�ம்.
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��க்கம்

நல்ல �காதாரத் �ப்�ர�க்��ய �றிப்�கள்

�ப்�ர� �காதாரத் 

திட்டம் ஒன்றிைன நி�வ�, 

மனசாட்சிக்�க் கட்�ப்பட்ட 

�ைறய�ல் ப�ன்பற்றி 

வர�ம்.

�காதாரத் �ப்�ரவ�ன் பலன்கைளப் 

ேமம்ப�த்த ப�ன்வ�ம் 

காரண�கைளக் க�த்தில் 

ெகாள்ள�ம்:

 ெசறி� �ைற� காரண�

 ெவப்ப நிைல

 ெதாடர்� ேநரம்

 �ப்�ரவ�ன் ேபா� பயன்ப�த்தப்ப�ம் 
    பலத்தின் அள�

ப�ன்வ�ம் இடங்க�க்கான �காதாரத் �ப்�ர� 
அட்டவைணையத் திட்டமிட�ம்:
 
 தைர, �வர், கத�கள், உட்�ைரகள் மற்�ம் ேமல்நிைலய�ல்
     ெபா�த்தப்பட்ட ெபா�ட்கள் 

 உண� தயா�க்கப்ப�ம் ேமைசகள் மற்�ம் அதற்காகப்
     பயன்ப�த்தப்ப�ம் சாதனங்கள்

 உண�ப் பாத்திரங்கள், �ள் கரண்�கள் மற்�ம்  பாத்திரங்கள்

 ெவள�ேயற்றப்பட்ட ��கள், �ைகேபாக்கிகள் மற்�ம் 
    காற்ேறாட்ட அைமப்�கள்

 ெதாட்�கள், �ழாய்கள், அ�ப்� இ�க்�கள் மற்�ம் வ�கால்கள்

 கழிவைறகள் மற்�ம் ைக க��ம் வசதிகள்

 ேதக்�ம் இடங்கள் (எ.கா. உலர்ந்த ேதக்ககம், �ள�ர் பதனப்
    ெபட்�, உைற ெபட்�)

 ேபாக்�வரத்� வாகனங்கள�ல் உள்ள சிற்றைறய�ன் 
     உட்�றம்
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��க்கம்

உண�த் தயா�ப்பாளர்கள், 

8 நிைலகைளக் ெகாண்ட ைக க��ம் 

�ைறகைளப் ப�ன்பற்றி, தங்கள� 

ைககைள�ம் க�க்ைககைள�ம் 

க�வேவண்�ம்.

ப�ன்வ�ம் அம்சங்க�டன் ��ய �ப்�ர�க் 
க�வ�கைளப் பயன்ப�த்த�ம்:

 உண� நி�வனத்தில் இ�க்கவல்ல ெவவ்ேவ� 
   இடங்கள�ல் பயன்ப�த்�ம் �ப்�ர�க் க�வ�கைள 
   ேவ�ப�த்�வதற்�, நிறக் �றிய�� 
   ெகாண்ட �ப்�ர�க் க�வ�கள் அவற்ைறப் 
   பயன்ப�த்�பவர்க�க்�த் �ைண ��கின்றன

 ெவவ்ேவ� வைகயான சாதனங்க�க்�ம் 
    க�வ�க�க்�ம் ஏற்ற வைகய�ல் �றிப்பாக
    வ�வைமக்கப்பட்டைவ

 நிைலத்� நிற்கவல்ல, இரசாயணத்திற்� எதிரான
    எதிர்ப்� சக்தி�ைடய தன்ைம

 �காதார�ம் �ப்�ர�ம் மி�ந்த �ழ்நிைலய�ல் 
    �லபமாகப் பரமா�க்கக்��யைவைக க��ம் வசதிகளானைவ, 

ைககள�ன் பயன்பாட்� 

ேதைவப்படாத �ழாய், 

சவர்க்காரத் திரவ�யம், �க்கி 

எறியவல்ல காகிதத்தால் ஆன 

ைகத் �வாைலகள் மற்�ம் 

அ�க்கால்களால் இயங்கவல்ல 

�ப்ைபத் ெதாட்� ஆகியவற்ைறக் 

ெகாண்��க்கேவண்�ம்.



40 SCOTTS ROAD, #13-00 ENVIRONMENT BUILDING
SINGAPORE 228231 

TEL: 1800 2255 632    FAX: 6235 2611   

5 MAXWELL ROAD, #18-00 TOWER BLOCK 
MND COMPLEX, SINGAPORE 069110

TEL: 6325 7625     FAX: 6220 6068     
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