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�ర�చనం - గ�ం��లయ సంఘ�ల�, సంస�ల అంత�ా� �య సమ�ఖ� (IFLA), గ�ం��లయ�ల ప�ా�వరణ మ��య�

సు�ి�రత ���గం (ENSULIB) నుం�� �సు��బ��ం��.

ప�ా�వరణం అంట� మ�నవ�ల�, సంస�ల�, జంత�వ�ల� ల��� �క�ల� �వ�ిం�ే మ��య� ప��ే�� ప��స�ాల� ల���

ప���ి�త�ల�. ప�ా�వరణ�ల� సహజం�ా, �ామ��కం�ా ల��� �ాంస�ృ�కం�ా �ా�  ఉండవచు�.

సు�ి�ర అ�వృ��� అంట�, "భ�ష�త�� త�ాల� �ా�� స�ంత అవస�ాలను �ర����గ��� �ామర��ం�� �ా� పడక�ం��,

ప�సు� త అవస�ాలను ���� అ�వృ��� , సు�ి�ర అ�వృ���"  (అవ� �ామ� ఫ��చ�, బ�ం�� ల��ం� ���� ��, ఐక��ాజ�స��).

ప�సు� త �ా��వరణ�ల� ���ష��ి��ల� మ�ర�� మ��య� �ామ��క అసమ�నతల�� స� ఇతర మ�ప��ల వలన

ప�మ�దంల� ఉ����. సు�ి�ర���న అ�వృ��� ����ా ప�ా�వరణ��� ప��ర��ం�ేందుక� అ�� సంస�ల� కృ�ి �ేయ��.

సు�ి�ర���న అ�వృ���  ��రక� ���య��ల���న మ�ఖ� �ాత�ను �� �ిం�ే అ�� ర�ాల గ�ం��లయ�ల� ���ల�  ఉంట��.

ఒక సు�ి�ర���న హ��త గ�ం��లయం అ���� ప�ా�వరణ, ఆ���క మ��య� �ామ��క �ి�ర����� ప��గణనల��� �సుక���

ఒక గ�ం��లయం. సు�ి�ర���న హ��త గ�ం��లయ�ల� ఏ ప��మ�ణంల� అ��� ఉండవచు�, �ా� అ� స�ష����న

సు�ి�రత �ా�ా�చరణను క��� ఉం���, అ�� ఏమంట� -

● హ��త భవ��ల�, ప��క�ాల�: భవ��ల�, ప��క�ాలక� సంబం��ం�న ఉ��� �ాల�, కర�న సంబం��త �ాద

మ�ద�ల� ��ల� తగ�� ���.

● హ��త �ా�ా�లయ సూ��� ల�: ����ా�� �ార�క�మ�ల�, ప����యల� ప�ా�వరణపరం�ా, సు�ి�రం�ా ఉంట��.

● సు�ి�ర���న ఆ���క వ�వస�: ఆ���క ���గం �యం��ంచబడ�త�ం��. వృ��� �ార, ��గ�ా�మ� ఆ���క వ�వస�

పద�త�ల�, అధు��తన���న� ఇం�ా సమ�జ���� అందుబ�ట�ల� ఉంట��.

● సు�ి�ర���న గ�ం��లయ ��వల�: ���గ��ర�లక� సంబం��ం�న ��జ� సమ���రం అందు��వడమ�

సులభం, ��గ�ా�మ� స�ల�ల�, ఉపకరణ�ల�, ప�ా�వరణ �ద� అం��ంచబడ�త�ం��, ఇం�ా �ార�కల��ాల�

సమర�వంతం�ా ఉంట��, గ�ం��లయం �ానుక�ల కర�న మ�ద�ను క��� ఉం��.



● �ామ��క సు�ి�రత: మం� �ద�, అ��ాస�త, సంఘ ఒడంబ��క, �శ�మ సంస�ృత�ల ��ౖ�ధ�మ�, ��న�

�ామ��క వ�ా� ల �ే��క, ఇం�ా ఈ �ార�క�మ�లల� �ాల�� నడమ� �దల�ౖన� ప��గణ��ా� ర�. గ�ం��లయమ�

అసమ�నతలను త���ంచ����� చుర�క��ా ప� �ేసు� ం��.

● ప�ా�వరణ �ర�హణ: ప�ా�వరణ ల���ల� �ర�� ష�ం�ా, ��లబద�ం�ా, �ా��ంచబ�ే��ా, �ాస��కం�ా,

�ాల�నుగ�ణం�ా ఉం��, గ�ం��లయం ప�ా�వరణం��ౖ ��� స�ంత ప��క�ల ప����ా�� త���ంచ����� కృ�ి

�ేయ��. గ�ం��లయ ప�ా�వరణ ���నం, ��� ఆచరణ, కృ�ి, ఫ���ల� �స� ృతం�ా ����క�లక� అంద����

�ె�యజ�యబడ���.

● �ా��రణ ప�ా�వరణ ల���ల�, �ార�క�మ�ల పట� �బద�త: ఈ �బద�త ఐక��ాజ�స�� సు�ి�ర అ�వృ���

ల���ల�, �ా��� ���ష� �ి�� ఒడంబ��క, ఇం�ా సంబం��త ప�ా�వరణ ధు� �కరణ ప��� ల�, �ార�క�మ�ల ����ా

మ�ర�����శం �ేయబడ�త�ం��.
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