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09 நவmபr 2019, ெச(ைன: 2019( ேம - -ைல மாதŋக3l ெச(ைன மாநக5( 15 இடŋக3l எ9kகpப<ட 
கா=> மா?5கll, கா=A( தரm ஆேராkDயம=றG எ(பைதk கா<HயG. கா=A( தரm ேமாசமான 
பா?pIkJllளான பJ?க3l νM NO 2.5( (PM 2.5) அளQகll ேதRய தரமான 60 ug / m3 இ( D<டtத<ட 
T(> மடŋJ அ?கமாகQm ஆேராkDயm அ=றதாகQm இUkDறG. இnதt தகவைல, ஆேராkDயமான ஆ=றl 
µ(µய=R ம=>m Nய கா=>kகான மUtGவrகll தXYநா9 ெவ3Z<ட ஆyQ அAkைக கா<9DறG. 
மாOபா<H( த(ைம XகQm பரnG \5nததாக இUpபGm, கா=> மா?5கll எ9kகpப<டG ேகாைட காலt?l 
எ(பGm த=ேபாைதய கா=> மாOபா9 πரcசைன த_tெதாU `கYQ இlைல எ(பைதam, அG பUவ கால 
`கYQ இlைல எ(பைதam கா<9DறG. ேம=பH ஆyQ PM 2.5 அளைவ நாll µbவGm கMகாctத G 
ம<9மlலாமl, ம=ற பல கன ரக உேலாகŋக3( இUpைபam ஆyQ ெசyதG.  
மkகll ெநUkDயHtGkெகாM9 வாbm வட ெச(ைனZ( மணf, எMgr எMெணy கmெப_கll, அனl 
X( `ைலயm, உll3<ட பல மாOப9tGm ஆைலகll இUpபதாl வட ெச(ைன XகQm மாOப<ட பJ?யாக 
இUkDறG. νM NO 2.5 மாOபா9 XகQm அ?கமாக உllளதாக ப?Q ெசyயpப<ட 5 பJ?க3l 4 பJ?கll 
வடெச(ைனZl உllளன. NTPC வllhr சாmபl Jளm உllள JU\ேம<Hl அைமnGllளன அpபJ?Zl 
இUnத PM 2.5 அளQ 187 μg/ m3 எ(பதாக இUnதG.  
sமாr< R<HkJll வUD(ற ெச(ைனZ( ?. நகr ம=>m அUகாைமp பJ?கll ெச(ைனZ( XகQm 
மாOப<ட 5 பJ?க3l ஒ(றாக இUkD(றன. இpபJ?Zl கா=Al  PM 2.5 அளQ 167 μg/m3 ஆக 
இUkDறG.  
PM 2.5 kJ அpபாl, மாŋக ks, `kகl, ஈயm, D5sடf( Rfகா, ஆDய நcOp ெபாU<கmm கா=Al 
காணpப<டன. மாŋகks நரmI மMடலt?l \ஷtைதp பாycசk oHயதாJm. D5sடf( Rfகா Oவாச 
Jழாைய எ5cசl உllளதகா ஆkD\9m. ேமqm அG RfேகாRs ேநாையam ஏ=ப9tதk o9m. ெபாGவாக 
இnத ேநாZ( பா?pI பcZடt?l GவŋJm. 
“νM Gகllகளாl பா?kகpப<டாl, அகால மரணm அைடவத=கா ன வாypIகll அ?கm எ(> மUtGவ 
ஆyQகll கா<9D(றன. ேமqm νைரsரl πரcசைனகll அ?கமாவGm, இதய ேநாyகll அ?கமாவGm, TcO 
மMடலp πரcசைனகll அ?கமாவGm, νைரsரf( ெசயlபா9 JைறவGm இத( \ைளQக3l அடŋJm. 
ஆstமா தாkJதqm இதயt தாkJதqm ஏ=பட வாypIM9” எ(> மUtGவr tசாµ?( பாபா JApπ<டாr. 
இவr ெச(ைனZl உllள HUMA மUtGவமைனZ( இயkJநr ஆவாr.  
இn?ய நகரŋக3l கா=> மாOபா9 அ?க5pபைதt தைட ெசyவத=காக 2018 O=>cuழl வனm பUவ`ைல 
மா=ற அைமcசகm ேதRய Nய கா=> ?<டm (National Clean Air Programme -NCAP) GவŋDயG. இn?யா 
ெந9kDqm 122 ெபU நகரŋகll Non-Attainment Cities எ(> NCAPl ப<HZலடpப<டன. இnத நகரŋகll 
தŋக3( கா=> மாOபா<ைட 20 சதm µதl 30 சதm வைர எ(> JைறtGkெகாllள ேவM9m. ெச(ைனZ( 
மாOபா9 அைனவUm அAnதGதா(. எ(றாqm NCAP ப<Hயfl ேசrkகpபட \lைல. ெச(ைனைய அnதp 
ப<Hயfl ேசrpபத( Tலm ெச(ைனZ( கா=> மாOபா9 ஒpIkெகாllள t தkக அளQkJ Jைறkகpபட 
வாypπUkDறG. 
ம=ற இn?ய ெபUநகரŋகll ேபா(றதlல ெச(ைன. ெபU நகரp பJ?kJll T(> ெபUm Gைறµகŋகll 
உllள ஒேர நகரm ெச(ைனதா(. GைறµகtGட( ெதாடrIllள கனரக vசl வMHகll. 3300 MW `லkக5 
X( `ைலயŋகll, ஆM9 ஒ(>kJ 10 Xlfய( ட( எMெணy உ=பt? ெசyam `ைலயŋகll, எpேபாGm 
Iைகையk கkDk ெகாMHUkJm 2 XகpெபUm Jpைபk களŋகll எ(> கா=> மாOபா<9kகான அைனtG 
வாypIகmm ெச(ைனZl அ?கm.  
கா=> மாOபா<ைட அ?கpப9tGm ஆைலகmm, Gைறµகŋகmm இUpபதாl, ெச(ைனZ( கா=>t தரm 
ப=Aய πரcசைன wrkகpபடாத πரcசைனயாக இUpபதாqm Non-Attainment Cities எ(ற ப<Hயfl 
ெச(ைனam ேசrkக ேவMHZUkD றG. ெச(ைனைய NCAP ?<டt?l ேசrkக ேவM9m அpேபாGதா( 
ெச(ைனZ( கா=> Otதt?=கான ?<டŋகll உUவாkகpபட µHam எ(> Nய கா=>kகான மUtGவr 
அைமpைபc ேசrnத டாkடr x. சn?ரேசகr (அ>ைவ RDcைச `Iணr) oAனாr.  
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