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அமநச்சு சசனார்களுக்கும்
நாகாண ிபதந சசனார்களுக்கும்
திமணக்கத் தமயர்களுக்கும்
அபசாங்க கூட்டுத்தா நற்றும் ினதிச்சட்ட சமத் தமயர்களுக்கும்
“புயி நணித்தினானம் (Earth Hour) 2018”
2018 நார்ச் நாதம் 24 ஆந் திகதி சிக்கிமமந இபவு 8.30 நணினில் இருந்து 9.30 யமப
நிதின் நபடினா அல்து நமபகநா சசனற்ாடுகள் காபணநாக சுற்ாடலுக்கு தீங்கு
னக்கும் யாயு சயிநனற்ம் அதிகாிப்தன் காபணநாக தற்நாது பழு உகுநந காிம
நாற்ங்களுக்கு பகங்சகாடுத்து யருகின்து. புயினின் இருப்புக்கு அச்சுறுத்தாகவுள் இவ் யாயு
சயிநனற்த்மத குமப்து சதாடர்ாக உகத் தமயர்கின் அயதாத்துக்கு உட்டுத்தும்
சாருட்டு 2007 நார்ச் நாதம் 31 ஆந் திகதி அவுஸ்திநபலினாயின் சிட்ி காில் சுநார் 2.2 நில்லினன்
நக்கள் நின் யிக்குகம அமணத்து ரு நணிநபம் இருட்டில் கமிக்கின்ர். அன்மன திம் அது
“புயி நணித்தினானம் (Earth Hour)”
சதாடர்ா உகாயின ஏற்ாடுகள்

எப் சனாிடப்ட்டுள்துடன், புயி நணித்தினான ிகழ்வு
World wide fund for nature

(WWF) ிறுயம் பம்

நநற்சகாள்ப்டுகின்.
02.
உனிர் ல்யமகமந சநயானத்தின் நாக்கங்கம நிகச் சிப்ாக ிமநயற்றும் சாருட்டு
2010 இல் ங்குதாபர்கா அபசுகள் கந்துசகாண்ட அநர்யில் அிபகப்டுத்தப்ட்ட உனிர்
ல்யமகமந ஐவீ இக்குகள் 20 இன் பதாயது இக்காக கருதப்டுகின், “ஆகக் குமந்தது 2020
ஆம் ஆண்டயில் உனிர் ல்யமகமநனின் சறுநாம் சதாடர்ாகவும் அதமப் ாதுகாப்து
நற்றும் ிமனாகப் நணுயது சதாடர்ாகவும் எடுக்கக்கூடின டயடிக்மககள் சம்ந்தநாக நக்கம
யிமிப்பூட்டல்” என்மத சயற்ிகபநாக பன்சடுப்தற்காக கூட்டிமணந்து சசனற்டுயதற்கு
இற்மக்கு ஒபாண்டுக்கு பன்ர் உனிர் ல்யமகமந சநயான சசனகபம், WWF ிறுயபம்
இணக்கம் சதாியித்திருந்த. நநலும், அடி நட்டத்தில் இருந்து சருந்சதாமகனா நக்கள்
இமணந்துசகாள்ளும் புயி நணித்தினான சுற்ாடல் ிகழ்ச்சித்திட்டத்மத அடிப்மடனாக சகாண்டு
தமசிந்த, புத்தாக்க ல்யமகமந சதாடர்ா யிமிப்பூட்டும்  ிகழ்ச்சித்திட்டங்கம 2018 –
2020 யமபனா பன்ாண்டுகில் மடபமப்டுத்துயதற்கு தீட்டநிடப்ட்டுள்.
03.
அதற்கமநன உனிர்ல்யமகமந சநயானத்தின் ங்குதாப அபசசான்ா இங்மகயும் இது
சதாடர்ாக மகநகார்த்துச் சசனற்ட நயண்டின சாறுப்புடன் ின்ிப்ிமணந்துள்துடன்,
சநயானத்தின் நகந்திப நத்தின ிமனநாக நஹாயலி அியிருத்தி நற்றும் சுற்ாடல் அமநச்சுக்கு ‘புயி
நணித்தினான’ ிகழ்யிம
ஏற்ாடு சசய்யுபம் சாருட்டு
நதசின ிகழ்ச்சித்திட்டங்கம
மடபமப்டுத்தும் சாறுப்பு ப்மடக்கப்ட்டுள்து. காிம நாற்ம் காபணநாக தற்நாது
உனிர்ல்யமகமநனில்

ாதிப்புக்கள்
ஏற்ட்டுள்மநமன
பழு
உகபம்
ஏற்றுக்சகாண்டுள்து. உனிர்ல்யமகமந உனர் நட்டத்தில் நணப்டுகின் எநது ாட்டிலும் கூட
உனிர்ல்யமகமநகள் இதன்பம் அச்சுறுத்தலுக்குள்ாகி யருகின்.

04.
அதற்கமநன, 2018 நார்ச் 24 ஆந் திகதி இபவு 8.30 இலிருந்து 9.30 யமபனில்
‘புயி
நணித்தினாம்’ ிகழ்வு சதாடர்ாக இந்ாட்டிலுள் அமத்து அமநச்சுக்களும் அபச
ிறுயங்களும் 1.3 நில்லினன் அபசாங்க அலுயர்கம அயர்கது தன்ார்யத்துடன் இமணத்துக்
சகாள்யதற்கு எதிர்ார்க்கப்டுகின்து. ஆதால் நதசின ாீதினாக அாயசினநா நின்ாயமமன
குமப்தற்கா ீண்டகா ிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கா ஆபம்கட்ட டயடிக்மகனாக நநற்டி ரு
நணநபத்தினுள் தங்கது ிறுயத்திலுள் அாயசினநா நின்யிக்குகம அமணத்து, அச்
சந்தர்ப்த்மத அர்த்தபள்தாக்குயதற்கு ங்கிப்பு ல்கும்டி நகட்டுக்சகாள்ப்டுயதுடன்,
தங்கது
ிறுயகத்திலுள்
அமத்து
அபச
அலுயர்கிதும்
தன்ார்யத்துடா
ங்கிப்ிம சற்றுக் சகாள்யதற்கு யிமிப்பூட்டும்டியும் தனவுடன் அினத்தருகின்நன்.
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