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8 ேம 2021: ஆேரா&'யமான எ+ச&- ./.ய012/ (Healthy Energy Initiative - India) 
அ4&ைக2/ ப8 த:;நா=8/ அன> :/ ?ைலய ைமயமான எABC பD-2> உFள 
இரAI அன> :/ ?ைலயJகF K0LMழ> அைமOசகP (MOEFCC) ப+QRைரSத 
T-.ைறகைள கடQத இரAI ஆAIகW/ (2019-2020) ெமாSத ேநரS-> 53 சதT'த 
ேநரP Y4யதாக கAட4யZப=IFளR. மாCO 2021 இ>, COVID19 ெதா04/ இரAடாவR 
அைல இQ-யாT> அ-க+SR& ெகாAI இ\Qத ேபாR, MOEFCC அன> :/ உ0பS- 
?ைலயJக]&கான 2015/ உ:;^ ?யமJகைள _CS- ெச`வத0கான கால&ெகIைவ 2024 
வைர a=8&DP அ4TZைப ெவW2=டR. கடQத 6 ஆAIகW>, b-ய ?யமJகைள _CS- 
ெச`வத0கான எQத நடவ8&ைகcP ஒeJD.ைற ஆைணயJகF எI&காததா> அன> :/ 
?ைலயJகF தAடைன2/4 T-.ைறகைள YLவத0D வgவDSதR . இதனா> 
K0LOMழ> ம0LP அன> :/ ?ைலயJகைளO K04cFள ம&கW/ ஆேரா&'யSைத 
பா-&'றR எ/பைத b-ய அ4&ைக K=8&கா=I'றR.

bைதப8வ எ+ெபா\F ெதாடCபான உ:;^கF ெத0கா1யாT> COVID19 இறZbகW> 22 
சதT'தP வைர பJகWSததாக& hறZபI'றR. COVID19 சாCQத இறZb அபாயSைத 
அ-க+Zப-> கா0L மாKபாI ஒ\ .&'யமான பJD வ'&'றR எ/L பல ஆ`^ .8^கF 
ெத+T&'/றன. ெத/iQ-யாT> உFள COVID19 ெப\Qெதா0L அ-கP உFள 
இடJகW> ெச/ைன ஒ/றாDP, ேம 2021 வைர 3ல=சS-0DP ேம0ப=ட COVID19 
ெதா0LகF ப-^ ெச`யZப=IFளன. எABC  அன> :/ ?ைலய ெகாS-> ெமாSதP 
3,300ெமகாவா= ெகாFளள^ ெகாAட  அன> :/ ?ைலயJகF உFளன, jK ஏ0பISRP 
சாPப> D=ைடகF, ?ல&க+ ைகயா]P 'டJDகF ம0LP ெச/ைன அ\ேக அைமQRFள 
இரAI ?ல&க+ ைகயா]P Rைற.கJகF அைமQRFளன. இைவ இZபD-2> ேமாசமான 
கா04/ தரS-0D கlசமாக பJகW&'/றன. த0ேபாRFள அன> :/ ?ைலயJக]&D 
hIதலாக 2,780ெமகாவா= உ0பS-ைய அ-க+&DP நடவ8&ைககF ப>ேவL க=டJகW> 
உFளன. 

த:;நாI மாK க=IZபா=I வா+யSதா> ப-^ெச`யZப=ட தர^கW/ ஆ`T/ப8, 
ெதாg>m=பP இ\Qதேபா-nP, "தர^ 'ைட&கT>ைல" எ/பத/ ?க;^கF கடைமைய 
?ைறேவ0Lவ-> o/வாJ'ய அpD.ைறையcP, அர1ய> T\Zப:/ைமையcP 
K=8&கா=I'/றன எ/பைத ெவWZபISR'றR. தர^ 'ைட&காதR ஒ\ ச=டq-யான 
Yற> ம=Iம>ல, மாKபISRP ெதாg0சாைலகைள ெபாLZb&ேகார ைவZப-> இR ஒ\ 
.=I&க=ைடயாக இ\&DP. bைக&DழாT> இ\QR ெவWவ\P உ:;^&கான ப-^கF 
இ\&DP காலக=டJகW> ெமாSத T- Yற>கF அன> :/ ?ைலயJகF  D0றவாWகF 
எ/பைத& கா=I'/றன ம0LP அத0கான எQத ஒeJD.ைற நடவ8&ைகக]P இ>லாம> 
அைவ ப+QRைர&கZப=ட ?யமJகைள ெதாடCQR  Y4cFளன. இR ச=டS-/ YRFள 
ப04ைன YL'றR ம0LP bைதப8வ எ+ெபா\F உ:;^கWr\QR ச+பாC&கZபடாத 
கா0L மாKபா=ைட TைளT&'றR, இR K0LOMழைல ெப+RP பா-&'றR, ெப+ய 



கால?ைல Tைள^கைள ஏ0பISR'றR ம0LP ெபாR KகாதாரSைத sரg&'றR” எ/L 
இQ-யாT/ ஆேரா&'யமான எ+ச&- ./.ய012/ ஆரா`O1யாளC _ஜா DமாC 
hL'றாC. 

"bைதப8வ எ+ெபா\F உ:;^ ம0LP mARகFகW/ aAடகாலP Kவா1Zபதா> இ\தய 
ேநா `க F , m ைர u ர > b 0L ேநா ` , இ த ய P அ >ல R m ைர u ர > ேநா யா > 
பா-&கZப=டவCக]&D அகால மரணP, DைறQத mைரuர> ெசய>பாI  ம0LP Kவாச 
ேகாளாL அ4D4கைள ம&கWைடேய அ-க+&'றR. அன> :/ ?ைலயJகF கா04> மாK 
ஏ0பட .&'ய பJகW&'/றன ம 0LP அத/ vலP கால?ைல மா 0ற Sைத 
R+தZபISR'/றன. COVID ெப\Qெதா0L ஒ\ பiZபாைற2/ .ைன ம=Iேம. கா0L 
மாKபாI ம0LP கால?ைல மா0றS-/ அ8Zபைட oரO1ைனக]&D நாP wC^ காணS 
தவ4னா>, எ-CகாலS-> இRேபா/ற பல ெப\Qெதா0Lகளா> நாP பா-&கZபIேவாP. 
ஒeJD.ைற ஆைணயJகF அன> :/ ?ைலயJகW> இ\QR வ\P மாKபா=ைட& 
க=IZபISத உடன8யாக கIைமயான T-.ைறகைள அம>பISத ேவAIP” எ/L 
அ4&ைக2/ ஆ1+யC டா&டC Txவஜா சPபS hL'றாC.

.e அ4&ைகையcP இJேக ப8&க^P -

ேமnP தகவn&D, ெதாடCb ெகாF]JகF  9629505983 அ>லR
 9791122180 அ>லR https://storyofennore.wordpress.com/ பா\JகF.


