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ெசன்ைன�ன் வ�டாந்�ர காற்� தரம் ஆய்�க்காக, �ப்ரவரி- மாரச் ்2021ல் ஒ� �ற்� 

மா�ரி ேசகரிப்ைப மாநகரின் 20 இடங்களில், ெஹல்த்� எனர�் இனி�ேயட்�வ் 

(இந்�யா) (Healthy Energy Initiative -India) அைமப்�ம் ேகாஸ்ட்டல் ரிேசாரஸ்் ெசண்ட�ம் 

(Coastal Resource Center) ேமற்ெகாண்டன.  

��ெவற்��ர,் கா�ேம�, �ைரப்பாக்கம், ���ேம�, ேசா�ங்கநல்�ர,் ேவளசே்சரி, 

ெநாச�்�ப்பம், ெகா�ங்ைக�ர,் �ஞ்�ர,் ஊரண்ாம்ேப�, ேசப்பாக்கம், காட்�ப்பள்ளி 

�ப்பம், �ெப�ம்��ர,் �. நகர,் பாரி �ைன, �ரி�லம், �யாசரப்ா�, அத்�ப்பட்�, 

காட்�க்�ப்பம், அம்பத�்ர ் ஆ�ய இடங்களில் மா�ரிகள் ேசகரிக்கப்பட்டன. 

இப்�ராந்�யங்களில் உள்ள மா�பாட்�ன் அளைவ �ரிந்�ெகாள்வதற்காக பல்ேவ� 

இடச�்ழல்கைள (locations) �ர�நி�த�்வம் ெசய்�ம் வைக�ல் மா�ரி ேசகரிப்� 

இடங்கள் ��� ெசய்யப்பட்டன. இந்த வா�டங்களில் எ�க்கப்பட்ட 20 மா�ரிகளில் 16 

மா�ரிகள் ����க்�ம் ��களின் �ைர�ல் ேசகரிக்கப்பட்டன. ெகா�ங்ைக�ரில் 

எ�க்கப்பட்ட ஒ� மா�ரி, �ரதான சாைலப் பாரத்்� அைமந்�ள்ளள �ழந்ைதகள் 

பா�காப்� ைமயத்�ன் �ைர�ன் ேம��ந்� எ�க்கப்பட்ட�. காட்�க்�ப்பத்�ல் 

எ�க்கப்பட்ட ஒ� மா�ரி ேகா�ல் ஒன்�ன் �ைர�ன் ேம��ந்� எ�க்கப்பட்ட�. 

பாரி�ைன, �யாசரப்ா��ல் எ�க்கப்பட்ட மா�ரிகள் வணிக கட்�டங்களில் 

எ�க்கப்பட்டன.   

ஒவ்ெவா� இடத்��ம் 24 மணி ேநர மா�ரிகள் எ�க்கப்பட்டன. இதற்காக 

�ன்�ட்ேடைய எைட ��க்கப்பட்ட teflon வ�கட்�கள் ெபா�த்தப்பட்ட, �ைறவான 

ெகாள்ள� Minivol மா�ரி காற்� ேசகரிப்பான் பயன்ப�த்தப்பட்ட�. 2.5 ைமக்ேரா�ட்டர ்

அள�ள்ள �ண்�கள் ெபா�ட்களின் (PM2.5) அளைவக் காண�ம் கனரக 

உேலாகங்கைளக் கண்ட�ய�ம் ஆய்�கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. அெமரிக்க ஐக்�ய 

நா�களின் ஓரிகானில் (Oregon, USA) உள்ள Chester LabNet ல் ஆய்�கள் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன.   

ஆய்�ன் ���கள் �ன்வ�வனவற்ைறக் காட்�ன: 

 

1 இந்த ஆண்�ன் (2021) �ப்ரவரி - மாரச் ் மாதங்களில் ெசன்ைன�ன் காற்� தரம் 

ெதாடரச்�்யாக ேமாசமானதாக இ�ந்த�. எ�க்கப்பட்ட 20 மா�ரிகளில் 17 

 
��க்கச ்சாரம் 
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மா�ரிகள் (அட்டவைண 2ல் �வப்� வண்ணத்�ல் ��ப்�டப்பட்�ள்ளைவ), PM2.5 

க்கான இந்�ய 24 மணி ேநர ேத�ய �ற்�ப்�ர காற்� தர நிரண்ய அளைவ �ட 

(National Ambient Air Quality Standard-NAAQS, PM- 60 µg/m3) 1.1 ��ந்� 3.8 மடங்� வைர 

��தலாக இ�ந்தன. ���ேம�, ெநாச�்க்�ப்பம், காட்�ப்பள்ளி �ப்பம் என்ற 

�ன்� இடங்களின் மா�ரிகள் 24-மணி ேநரத்�க்கான PM2.5 �ன் NAAQS தர 

அளைவ �ற�ல்ைல. �ன்� மா�ரிகள் (�ரி�லம்- 228.6µg/m3, �யாசரப்ா�- 

214.2µg/m3, பாரி�ைன- 175µg/m3) �க உயரந்்த அள� PM2.5ையக் 

ெகாண்��ந்தன.  

2 கன �ட்ட�க்� 3 µg அள�க்கான தாக்கம் என்ற க�ேபாரன்ியா�ன் OEHHA 

ஆண்� சாரசரிையக் காட்��ம் ��கா�ன் அள� 19 மா�ரிகளில் அ�கமாக 

இ�ந்த�. காட்�ப்பள்ளி �ப்பம் (S12) மட்�ம் �க�ம் �ைறந்த அளவா�ய 

கன�ட்ட�க்� 2.61 µg என்பதாக இ�ந்த�.   �ரி�லத்�ல் (S16) �க அ�க 

அள�க்� ��கா இ�ந்த�. கட்�மாணத்�ற்கான மணல் �க அ�க அள�க்� 

ப�கம்ேபான்ற ��காைவக்ெகாண்டைவ. இைவ இந்த மா�பாட்�க்� 

�க்�யமான காரணகரத்்தாவாக இ�க்கலாம்.  �க அ�க அள�க்� ��கா�ன் 

தாக்�த�க்� ஆளானால், மரணத்ைத ஏற்ப�த்தக் ��ய ��ேகா�ஸ் என்ற 

�ைர�ரல் ேநாய் ஏற்ப�ம். �வாச மண்டலத்ைதப் பா�ப்பதாக ��கா 

இ�க்�ற�. �ைர�ரல் �ரசச்ைனகைள ஏற்ப�த்�ம்.  

 

3 அெமரிக்கா�ன் �ற்�ச�்ழல் பா�காப்� �கைம (US EPA) 

ெமக்னீ�யத்�ற்க்கான பா�ப்� ஏற்ப�த்தாத அளவாக (reference concentration) 

��ப்���ன்ற கன �ட்ட�க்� 0.05 µg என்ற அளைவ, 12 இடங்களில் மா�ரிகள் 

�� இ�ந்தன. இந்த 12 மா�ரிகளில் இரண்� மா�ரிகளில் (S16 �ரி�லம், S17 

�யாசரப்ா�) ெமக்னீ�யத்�ன் அள�, WHO �ன் ஆேராக்�யத்�ன் 

அ�ப்பைட�லான ஆண்� வ�காட்� அளவான (WHO annual health-based guidelines 

value) கன �ட்ட�க்� 0.15 µg �ட அ�கமாக இ�ந்த�. �ற்�ப்�ர காற்�ல் 

ெமக்னீ�யத்�ன் அள� பற்�ய தர நிரண்யம் இந்�யா�ல் இல்ைல.  நரம்� 

மண்டலத்�ல் நஞ்ைச ஏற்�ம் (neurotoxin) �லகம் (Element) என்� ெமக்னீ�யம் 

அ�யப்ப��ற�. நரம்� மண்டலம் சாரந்்த ெசயல்பா�கைள (neurobehavioral 

functions) ெமக்னீ�யம் பா�க்�ற�.  

4 S12 காட்�ப்பள்ளிக்�ப்பம் த�ரத்்த அைனத�் மா�ரிகளி�ம் நிக்க�ன் அள�, 

WHO �ன் ஆேராக்�யத்�ன் அ�ப்பைட�லான ஆண்� வ�காட்� அளவான 

கன �ட்ட�க்�  0.0025 µg என்பைத�ட அ�கமானதாக இ�ந்த�. நிக்கல் 



4  

�ற்�ேநாைய உண்டாக்�ம் ேவ�ப்ெபா�ளா�ம். ேம�ம் அ�, 

�வாசமண்டலத்ைத�ம், உட�ன் ேநாெயா�ரப்்� மண்டலதை்த�ம் பா�க்�ற�.  

5 அெமரிக்கா�ன் �ற்�ச�்ழல் பா�காப்� �கைம ஈயத்�ற்கான (Lead) பா�ப்� 

ஏற்ப�தத்ாத 3 மாத சராசரி அளவாக ��ப்���ன்ற (US EPA 3 month average) கன 

�ட்ட�க்� 0.15 µg என்ற அளைவ, 20 மா�ரிக�ம் �ற�ல்ைல. அ�யப்பட்ட 

நரம்�மண்டல நஞ்சாக ஈயம் உள்ள�. ��ப்பாக, �ழந்ைதகள் இந்த கன 

உேலாகத்தால் க�ைமயாகப் பா�க்கப்ப��ன்றனர.்  �� வய�ல் �கச�்� 

அள�க்� ஈயத்தால் பா�க்கப்பட்டா�ம் �ைளத் �றன் (IQ), கற்றல் �றன், 

நிைனவாற்றல், நடதை்த ஆ�யைவ பா�ப்�க்� ஆளா�ம்.  

 

த�ழ்நா� அர�ன் காற்� மா�பா� கட்�ப்பா� ெதாடரப்ான அைமப்�க�க்கான 

பரிந்�ைரகள்: 

1 ேத�ய �ய காற்� �ட்டத்�ல், ‘தரம் எட்டப்படாதʼ (non-attainment) 

ெப�நகரங்களின் பட்�ய�ல் ெசன்ைனையச ் ேசரக்்க ேவண்�ம். கால 

வைரயைற�டன் ��ய �ய காற்� ெசயல்பாட்�த ் �ட்டத்ைதத் �வக்க 

ேவண்�ம். 

2 மாநகரம் ��ைம�ம் உள்ளடக்�ய, ��மக்க�க்� எளிதாக்��ற காற்� தர 

கண்காணிப்� அைமப்�கைள �க�ம் வ�ைமயான �ைற�ல் உ�வாக்� 

ெசன்ைன மாநகரின் காற்�த் தரம் பற்�ய �வரங்கைளப் ெபற ேவண்�ம்.  

3 காற்� மா�பாட்�ைனக் கட்�ப்ப�தத்�ம், ெபா�மக்களின் ஆேராக்�யத்ைதப் 

பா�காக்க�ம் ���ய கால மற்�ம் நீண்ட கால �ட்டங்கைள உ�வாக்க 

கண்காணிப்�த் தர�கைள�ம், ேபாக்�கைள�ம் சாரந்்� நிற்க ேவண்�ம்.  

4 எளி�ல் பா�ப்�க்� ஆளாகக் ��ய ப��களில் மா�பாட்ைட �ைறக்க 

நடவ�க்ைககள் எ�க்�ம்ேபா�, பள்ளிகள், ம�த்�வமைனகள், ேபான்ற எளி�ல் 

பா�ப்�க்� ஆளா�ம் அைமப்�கைள இனம் காண�ம் காற்� மா�பா� மற்�ம் 

ஆேராக்�யம் பற்�ய பலன் த�ம் தகவல்கைள பரப்ப�ம், பா�ப்� வைரபடம் 

(vulnerability mapping) உ�வாக்�ம் ேவைலைய ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

5 மனித ஆேராக்�யத�்ன் �� மா�பாட்�ன் தாக்கம் என்ன என்பைத நி��க்க 

�க�ம் க�ைமயாக மா�பட்ட ப��களில் வ�க்�ம் தனிநபரக்ளின் ஆேராக்�ய 

நிைலைமைய ஆய்� ெசய்ய �காதார பா�ப்� ஆய்�கைள ேமற்ெகாள்ள 

ேவண்�ம்.  �ரசச்ைனகைள எ�ரெ்காள்ள எளி�ல் அ�கக் ��ய �காதாரக் 

கட்டைமப்�கைள ஏற்ப�தத் ேவண்�ம்.  
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6 வட ெசன்ைன, எண்�ர ்�ராந்�யத்�ன் காற்� தரம் �ட்கப்ப�ம்வைர, காற்ைற 

மா�ப�த்�ம் ��ய ஆைலகைள நி��வதற்� ��ைமயான தைட ��க்க 

ேவண்�ம்.  

7 ெதா�ற்சாைல வா� க�� ெவளிேயற்றங்கைள �ைறயாகக் கண்காணிக்க 

ேவண்�ம். வா�க்க�� ெவளிேயற்ற ��கைள ���ன்ற ெதா�ல் 

நி�வனங்க�க்� �க�ம் க�ைமயான தண்டைனகைள ��க்க ேவண்�ம். 

8 வாகன வா� க�� ெவளிேயற்ற ��கைளத் �ட்ட�ட்� நைட�ைறப்ப�தத் 

ேவண்�ம். மா�பா� கட்�ப்பாட்�க்�ள் உள்ள ப��கைள நி��, 

��பவரக்�க்� தண்டைன ��க்க ேவண்�ம்.  
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காற்� மா�பாட்�ன் ெபா�வான மற்�ம் கண்ட�ய���ற ெதாடக்க �லங்களின் 

அ�ப்பைட�ல் ெசன்ைன மற்�ம் �ற்�ப்பற இடங்களில் ஆய்�ற்கான மா�ரி எ�க்க 

ேவண்�ய 20 இடங்கள் ேதரந்்ெத�க்கப்பட்டன (அட்டவைண 1).  ேதரந்்ெத�க்கப்பட்ட 

இடங்களி�ல் உள்ள ��கள், வணிக வளாகங்கள், ேகா�ல்கள் ஆ�யவற்�ன் 

�ைரகளி��ந்� �ற்�ப்�ற காற்�ல் உள்ள ��க்களின் மா�ரிகள் ேசகரிக்கப்பட்டன. 

ேசப்பாக்கம், ���ேம�, காட்�ப்பள்ளி�ப்பம், அத�்ப்பட்�, உரண்ாம்ேப�, 

காட்�க்�ப்பம் ஆ�யைவ அனல் �ன்நிைலய ப��களில் அல்ல� / அத்�டன் 

நிலக்கரி சாம்பல் �ளங்களின் அ�ேக அல்ல� / அத்�டன் நிலக்கரி ெகாட்� 

ைவக்கப்பட்�ள்ள இடத்�ன் அ�ேக அைமந்�ள்ளன. ெகா�ங்ைக�ரில் மா�ரி எ�தத் 

இடம் �ப்ைப ெகாட்டப்ப�ம் இடத்�ற்� அ�ேக�ம், ��ெவற்��ர ் ப���ல் மா�ரி 

எ�க்கப்பட்ட இடம் மண� ெதா�ல் வளாகத்�க்� அ�ேக�ம் அைமந்��க்�ன்றன. 

ேசா�ங்கநல்�ர,் ேவளசே்சரி, ெநாச�்க்�ப்பம் ஆ�யவற்�ல் மா�ரி எ�த்த இடங்கள் 

����ப்�ப் ப��களா�ம். இவற்ைறச ் �ற்��ள்ள ப��களில் எந்த�த 

ெதா�ற்சாைல நடவ�க்ைக�ம் �ைடயா�. அம்பத்�ர ்மற்�ம் �ெபரம்��ரில் உள்ள 

மா�ரி தளங்கள் ஒ� ெதா�ற்ேபட்ைடக்� அ���ள்ள ஒ� ����ப்� ப��ையச ்

ேசரந்்தைவ. கா�ேம�, பாரி�ைன, �ஞ்�ர,் �. நகர,் �ைரப்பாக்கம் ஆ�ய ப��கள் 

வணிக நடவ�க்ைககள் உள்ள இடங்களில் மா�ரிகள் ேசகரிக்கப்பட்டன. 

�யாசரப்ா��ம் �ட வணிகப் ப��தான். அங்ேக ஒ� எெலக்ட்ேரா �ேளட்�ங் �னிட் 

உள்ள�. கல் �வாரி மற்�ம் ெசயற்ைக மணல் (M-sand) உற்பத்� நடக்�ன்ற 

ப��களால் �ழப்பட்டதாக �ரி�லம் ����ப்�ப் ப�� உள்ள�.  

 

மா�ரி எ�க்�ம் ெசயல்பா� 2021ஆம் ஆண்�ன் �ப்ரவரி, மாரச் ் மாதங்களில் 

நைடெபற்ற�.  Teflon வ�கட்�கள் ெபா�த்தப்பட்ட, �ைறவான ெகாள்ள�  Minivol 

மா�ரி ேசகரிப்பான் பயன்ப�த்தப்பட்� ��களின் மா�ரிகள் ேசகரிக்கப்பட்டன.  

(MiniVol low volume air-sampling device)1. 20 மா�ரிக�ம் ெதாடரச்�்யாக 24 மணி ேநரத்�ல் 

ேசகரிக்கப்பட்டன.  PM2.5 �ண்�கள்க�ம், கன உேலாகங்க�ம் இ�க்�ன்றனவா என்ற 

ேசாதைன அெமரிக்க ஐக்�ய நா�களின் ஓரிகனில் உள்ள  Chester LabNet2 என்ற 

ேசாதைனசச்ாைல�ல் நடத்தப்பட்ட�. அெமரிக்க ஐக்�ய நா�களின் �ற்�ச�்ழல் 

                                       
1http://www.airmetrics.com/index.html 
2https://chesterlab.net/ 

 
காற்� மா�ரிக�க்கான �ைற�யல்  
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பா�காப்� �கைம அங்�கரித்த gravimetry technique மற்�ம் X-Ray Fluorescence (XRF) 

ெதா�ல்�ட்பங்கைளப் பயன்ப�த்� LabNet ேசாதைனசச்ாைல மா�ரிகைள ஆய்� 

ெசய்த�.  Gravimetric ெதா�ல்�ட்பத்ைதப் பயன்ப�த்� PM2.5 ஆய்�ெசய்யப்பட்ட�, 

கன உேலாகங்கள் XRF ெதா�ல்�ட்பத்ைதப்3 பயன்ப�த்� ஆய்� ெசய்யப்பட்டன. 

 

 

அட்டவைண 1: மா�ரி எ�க்கப்பட்ட இடங்களின் பட்�யல், மா�ரி எ�தத்ேபா� 

ெசன்ைன மாநகரின் தட்ப ெவப்ப நிைல மற்�ம் 5 �.� �ற்றள�க்�ள் மா�பாட்�ன் 

உள்�ர ்உற்பத்� இடங்கள் 

எண் மா�ரி 
ID 

மா�ரி�ன் 
இடம் 

வானிைல மா�பாட்�ன் உள்�ர் 
உற்பத்� இடங்கள் (5 �.� 

�ற்றள�க்�ள்) 

1 S1 

��ெவற்��ர ்
ெதளிவான 
வானம்  &ெவ�ல் 

அனல் 
�ன்நிைலயங்களின் 
�ைக, கனரக 
வாகனங்களின் �ைக, 
மண� ெதா�ல் வளாகம் 

2 S2 

கா�ேம� 
ெதளிவான 
வானம்  &ெவ�ல் 

கனரக வாகனங்களின் 
�ைக, �ப்ைப எரிப்�, �சல் 
�ன்�� பட�களின் �ைக 
 

3 S3 

�ைரப்பாக்கம் 
ெதளிவான 
வானம்  &ெவ�ல் 

�ப்ைப எரிப்�, கனரக 
வாகனங்களின் �ைக, 
சாைல 
��க்கள்,  கட்�மானம் 

                                       
3http://chesterlab.net/analytical-capabilities/#gra 
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4 S4 

���ேம� 
ெதளிவான 
வானம்  &ெவ�ல் 

நிலக்கரி சாம்பல், அனல் 
�ன்நிைலய �ைக, 
ஆைலகள், �ெமண்ட் 
ஆைல, ட்ரக் கைட, கனரக 
வாகனங்களின் �ைக, 
சாைல �� 

5 S5 
ேசா�ங்கநல்�ர ்

ெதளிவான 
வானம்  &ெவ�ல் 

வாகன �ைக, கட்�மானம், 

6 S6 

ேவளசே்சரி 
ெதளிவான 
வானம்  &ெவ�ல் 

வாகன �ைக, கட்�மானம், 
�சல் ர�ல் என்�ன்களின் 
�ைக 

7 S7 
ெநாச�்க்�ப்பம் 

ெதளிவான 
வானம்  &ெவ�ல் 

வாகன �ைக, கட்�மானம் 

8 S8 

ெகா�ங்ைக�ர ் ேமக �ட்டம் 

�ப்ைப எரிப்�, கனரக 
வாகனங்களின் �ைக, 
சாைல ���, மண� 
ெதா�ல் வளாகம் 

9 S9 

�ஞ்�ர ்
ெதளிவான 
வானம்  &ெவ�ல் 

நிலக்கரி மற்�ம் நிலக்கரி 
சாம்பல் ேபாக்�வரத்�, 
கனரக வாகனங்களின் 
�ைக, சாைல ���, 
கட்�மானம் 

10 S10 

ஊரண்ாம்ேப� 
ெதளிவான 
வானம்  &ெவ�ல் 

அனல்�ன்நிைலயங்களின் 
�ைக, நிலக்கரி சாம்பல் 
�ளம், கனரக 
வாகனங்களின் �ைக 

11 S11 

ேசப்பாக்கம் 
ெதளிவான 
வானம்  &ெவ�ல் 

அனல்�ன்நிைலயங்களின் 
�ைக, நிலக்கரி சாம்பல் 
�ளம், கனரக 
வாகனங்களின் �ைக 

12 S12 

காட்�ப்பள்ளி 
�ப்பம் 

ெதளிவான 
வானம்  &ெவ�ல் 

அனல்�ன்நிைலயங்களின் 
�ைக, நிலக்கரி சாம்பல் 
�ளம், கனரக 
வாகனங்களின் �ைக 

13 S13 

�ெப�ம்��ர ்
ெதளிவான 
வானம்  &ெவ�ல் 

கனரக வாகனங்களின் 
�ைக, கட்�மானம், 
ெதா�ற்சாைல �ைக 

14 S14 
� நகர ்

ெதளிவான 
வானம்  &ெவ�ல் 

வாகன �ைக, கட்�மானம் 

15 S15 
பாரி �ைன 

ெதளிவான 
வானம்  &ெவ�ல் 

வாகன �ைக 
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16 S16 

�ரி�லம் 
ெதளிவான 
வானம்  &ெவ�ல் 

வாகன �ைக, கல் �வாரி, 
எம் ேசண்ட் ஆைல, 
கட்�மானம் 

17 S17 
�யாசரப்ா� 

ெதளிவான 
வானம்  &ெவ�ல் 

வாகன �ைக, எலக்ட்ேரா 
�ேளட்�ங், கட்�மானம் 

18 S18 

அத்�ப்பட்� 
ெதளிவான 
வானம்  &ெவ�ல் 

நிலக்கரி சாம்பல், 
அனல்�ன்நிைலய �ைக, 
�சல் வாகனங்களின் 
�ரதான வ�யாக 
இ�ப்ப�, ர�ல் 
என்�ன்களின் �சல் �ைக 

19 S19 

காட்�க்�ப்பம் ெவ�ல் 

நிலக்கரி சாம்பல், 
அனல்�ன்நிைலய �ைக, 
கனரக �சல் 
வாகனங்களின் �ைக, 
இ�ம்பாைலகள் 

20 S20 
அம்பத்�ர ்

ெதளிவான 
வானம்  &ெவ�ல் 

வாகன �ைக, கட்�மானம், 
ஆைல �ைக 
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காற்� மா�ரி இ�ப்�டங்க�டன் வைரபடம்  
ெசன்ைன மாநகரில் 24 மணி ேநர மா�ரிகள் ேசகரிக்கப்பட்ட இடங்கள் 

 

படம் 1: ெசன்ைன மாநகரில் 24 மணிேநர மா�ரிகள் ேசகரிக்கப்பட்ட இடங்கைளக் 
காட்�ம் வைரபடம் 
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அட்டவைண 2: மா�ரி எ�த்த இடம், வ�கட்��ல் ேசகரிக்கப்பட்ட PM 2.5ன் அள�, கனரக 
உேலாகங்களின் அள� பற்�ய �வரங்கள் 

 

 

���கள் 
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PM 2 . 5 
�ண் �கள்க�ம் வா�ப்ெபா�ட்க�ம் அடங்�யதாக காற்�ல் மா�பா�கள் இ�க்�ம்.  

�ண்�கள் ெபா�ட்களில் (Particulate Matter-PM) ��க்கள், மகரந்தத் �ள், சாம்பல், 

கரிப்�ைக (soot), கனரக உேலாகங்கள், கரி ஆ�யைவ அடங்��ள்ளன. கர��ரடான 

�கள்கள் (coarse- 10 ைமக்ரான் மற்�ம் அதற்�க் �ைறவான அள�ள்ள �கள்கள்), 

�கச�்�ய �கள்கள் (2.5 ைமக்ேரா�ட்ட�க்�க் �ைறவான அள�ள்ள �கள்கள்) என 

இரண்� வைகப்பட்டதாக �ண்�கள்கள் வைகப்ப�தத்ப்ப��ன்றன. எ�க்கப்பட்ட 

மா�ரிகளில் 17 மா�ரிகளில் PM2.5�ன் அள�, இந்�ய அர� பரிந்�ைர ெசய்��க்�ம் 

(கன�ட்ட�க்�  60 µg ) அளைவ �ட 1.1 ��ந்� 3.8 மடங்� வைர ��தலாக இ�ந்தன. 

 

S4 ���ேம�, S7 ெநாச�்க்�ப்பம்,  S12 காட்�ப்பள்ளிக்�ப்பம் என்ற �ன்� 

இடங்களில் PM2.5, அதற்கான NAAQS�ன் 24 மணி ேநர அளைவ �ட �ைறவாக 

இ�ந்த�. ெநாச�்க்�ப்பம் அ�க ேபாக்�வரத்�ெகாண்ட ����ப்�ப் ப��யாக 

இ�ந்தேபா�ம் இப்ப���ல் PM2.5 அள� �க�ம் �ைறவாக இ�ந்த�. அ�ேபால, 

எண்�ர ் அனல்�ன்நிைலயங்களின் அ�ேக உள்ள  ���ேம�, காட்�ப்பள்ளிக் 

�ப்பம் ஆ�ய இரண்� இடங்க�ம், ��தலாக, மண��ன் கனரக ெதா�ல்களா�ம், 

எண்�ர-்காட்�ப்பள்ளி  �ைற�கங்களின் ��தல் ேபாக்�வரத்தா�ம் 

பா�க்கப்பட்ட ேபா�ம், �கக்�ைறவான PM2.5 அளைவேய காட்��ன்றன.     

ஆய்� 
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S15 பாரி�ைன, S16 �ரி�லம்  S17 �யாசரப்ா� ஆ�ய �ன்� இடங்களின் 

மா�ரிக�ம் �கக்��தலான PM2.5 அளைவக் காட்��ன்றன. இைவ ெசன்ைன�ன் 

�க ெந�க்க�யான ப��க�க்� மத்��ல் இ�ப்பைவ.    

�கக்��தல் வாகனப் ேபாக்�வரத�் உள்ள வணிகப் ப��யாக�ம், அேதசமயம் 

����ப்�ப் ப��யாக�ம் பாரி �ைன உள்ள�. �ரி�லம் ஓர ் ����ப்�ப் 

ப��யா�ம். அ� கல் �வாரி மற்�ம் எம் ேசண்ட் உற்பத்�ப் ப���ல் 

அைமந்�ள்ள�. எலக்ட்ேரா �ேளட்�ங் ெதா�ற்சாைல�ன் அ�ேக �யாசரப்ா� 

அைமந்�ள்ள�.  

�க�ம் �ண்ணிய �களாக இ�ப்பதால்  PM2.5 �க எளிதாக �வாசத்�ன் வ�ேய உள் 

�ைழந்���ம். �ைர�ர�ன் காற்�ப் ைபகளில் ஊ��� �ைழந்���ம். 

ரத்தேவாட்டத்�ற்�ள் கலந்� அ�க எண்ணிக்ைக�லான ஆேராக்�யப் �ரசச்ைன 

மனிதரக்�க்� ஏற்ப�த�்ம்.  PM2.5�ன் காரணமாக, �வாச ேநாய்கள், இதயம் சாரந்்த 

�ரசச்ைனகள், இதயத ்தாக்�தல், மன பா�ப்�கள் ேபான்றைவ ஏற்ப��ன்றன என்� 

�ந்ைதய ஆய்�கள் காட்��ன்றன4. க��ன் நச�்க்ெகா� (placental) பா�காப்ைப�ம் 

தாண்�ச ்ெசன்�, ��க்கள் மத்��ல் �றப்� ேகாளா�கைள  PM2.5 ஏற்ப�த�்�ற�.5 

�ைர�ரல் ெசல்களில் PM �க்கத்ைத ஏற்ப�த்��ற�. ேகா�ட் 19ஆல் 

பா�க்கப்பட்டபட்ட ேநாயாளிகளின் நிைலைய ேமாசமாக்க வல்லதாக PM இ�க்�ற�6. 

                                       
4http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/189051/Health-effects-of-particulate-matter-final-Eng.pdf 
5http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/189051/Health-effects-of-particulate-matter-final-Eng.pdf 
6Comunian, 2020, Air Pollution and COVID-19: The Role of Particulate Matter in the Spread and Increase of COVID-19’s Morbidity 
and Mortality,https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7345938/ 
 
 

 

 



  

அட்டவைண 3: மா�ரி எ�க்கப்பட்ட இடங்களில் PM2.5 அள� மற்�ம் ஆேராக்�யப் 
�ரசச்ைனகள் 

மா�ரி�ன் ID மா�ரி 
எ�க்கப்பட்ட 

இடம் 

PM2.5 
அள� 

ஏற்ப�த்�ம் 
ஆேராக்�யப் 

�ரசச்ைனகள் (US EPA 
வைக�னப்ப�த்�ய

ப�) 

S16 �ரி�லம் 228.6 �க ஆேராக்�யமற்ற� 

S17 �யாசரப்ா� 214.2 �க ஆேராக்�யமற்ற� 

S15 பாரி�ைன 175 �க ஆேராக்�யமற்ற� 

S1 ��ெவற்��ர ் 128.6 ஆேராக்�யமற்ற� 

S2 கா�ேம� 126.3 ஆேராக்�யமற்ற� 

S13 �ெப�ம்��ர ் 124.9 ஆேராக்�யமற்ற� 

S18 அத்�ப்பட்� 121.7 ஆேராக்�யமற்ற� 

S8 ெகா�ங்ைக�ர ் 121.5 ஆேராக்�யமற்ற� 

S11 ேசப்பாக்கம் 110 ஆேராக்�யமற்ற� 

S20 அம்பத்�ர ் 103.2 ஆேராக்�யமற்ற� 

S14 � நகர ் 102.7 ஆேராக்�யமற்ற� 

S19 காட்�க்�ப்பம் 98.7 ஆேராக்�யமற்ற� 

S10 ஊரண்ாம்ேப� 84.7 ஆேராக்�யமற்ற� 

S6 ேவளசே்சரி 83.5 ஆேராக்�யமற்ற� 

S3 �ைரப்பாக்கம் 80.8 ஆேராக்�யமற்ற� 

S9 �ஞ்�ர ் 72.5 ஆேராக்�யமற்ற� 

S5 ேசா�ங்கநல்�ர ் 69.3 ஆேராக்�யமற்ற� 

S4 ���ேம� 58.9 ஆேராக்�யமற்ற� 

S7 ெநாச�்�ப்பம் 57.8 ஆேராக்�யமற்ற� 

S12 காட்�ப்பள்ளி 
�ப்பம் 

53.1 �ண்�ணர�் உள்ள 
�ரி�ன�க்� 

ஆேராக்�யமற்ற� 



  

��கா 

 
இயற்ைகயாகக் �ைடக்�ம் �லகமாக (Element) ��கான் (Silicon)உள்ள�. அ� 

ஆக்�ஜ�டன் ேச�ம்ேபா� ��கான் ைட ஆக்ைச� உ�வா�ற�. இதைன ��கா 

என்� ��ப்���ேறாம். ��கா �ட்�ப்ெபா�ள் இயற்ைகயாகேவ �க�ம் 

�ண்ெபா�ளான�. அ� �வாசத்�ன் வ�யாக மனிதரக்ளின் உட�க்�ள் �ைழ�ற�. 

கட்�மானங்கைளத ் தகரப்்ப�, பாைறகைள ெநா�க்�ம் ஆைலகள், �ரங்கப்பணிகள், 

நிலக்கரி சாம்பல் மற்�ம் இன்ன �றவற்�ன் காரணமாக ��கா �கள்களின் 

எண்ணிக்ைக அ�கமா�ற�.  US EPA, WHO AQ தர நிரண்யங்கேளா அல்ல� 

இந்�யா�ன்  NAAQS தர நிரண்யேமா, ��கா உட�க்�ள் �ைழவதற்கான 

அ�ம�க்கதத்க்க அளைவ (Permissible Exposure Limits -PEL) நிரண்யம் ெசய்ய�ல்ைல. 

ஆய்� ெசய்யப்பட்ட 20 இல், 19 மா�ரிகளி�ம் ��கா�ன் அள� கா�ேபாரன்ியா�ன்  

OEHHA ஆண்� சராசரி அளைவக்காட்��ம் (கன �ட்ட�க்� 3 µg7) அ�கமாக இ�ந்த�. 

இதற்கான ���லக்காக(S12) காட்�ப்பள்ளி �ப்பம் இ�ந்த�. அதன் அள� 

கன�ட்ட�க்� 2.61 µg என்பதாக �க �ைறந்��ந்த�. S16 �ரி�லத்�ல் �க அ�க 

அள�க்� ��கா இ�ந்த�. இந்த ����ப்�ல் உள்ள கல் �வாரிகைள�ம், எம் சாண்ட் 

உற்பத்� ஆைலகைள�ம் இதற்கான காரணமாக ெசால்லலாம். பாைறகைள உைடத�் 

ெநா�க்�, வைக�னம் �ரித்�, வண்�களில் எ�த்�செ்சல்�ம் ேவைல நடப்பதால் 

காற்� மண்டலத்�ல் ��கா �கள் அ�க அள� பரப்பப்ப��ற�.    

 

                                       
7https://www.cdc.gov/niosh/topics/lead/health.html 
 



  

சராசரி PELக்கான ��கா�ன் 8 மணி ேநர அள�கைள  US EPA அளிக்�ற�. அ�, 

��காேவா� ெதாடர�்ைடய ஆைலகளில் பணியாற்�ம் ஒ� தனி நப�க்� கன 

�ட்ட�க்� 50µg என்பதா�ம்.  (உதாரணம்: கட்�மானம் பணியாளரக்ள்)8. ெபா�வாக, 

�க அ�க அள�க்� ��கா�ன் தாக்�த�க்� ஆளா�ம் ெபா� மக்க�ம், 

ெதா�லாளரக்�ம் ��கா ெதாரப்ான �வாசப் �ரசச்ைனக�க்� ஆளா�றாரக்ள். 

�க�ம் ��ய �கள்காக இ�க்�ம் ��கா, �ைர�ர�ன் ��க்க�க்�ள் �ைழந்� 

�ணப்ப�தத் ��யாத வ�க்கைள ஏற்ப�த�்�ன்றன. இதைன ��ேகா�ஸ் என்� 

��ப்���ன்றனர.் இ� மரணத்ைத ஏற்ப�தத் வல்லதா�ம்.  ��கா தாக்�த�ன் 

காரணமாக �ைர�ரல் �ற்�ேநாய், �ட்னி ேநாய்கள், தைச-எ�ம்� �ரசச்ைனகள் 

ஏற்படலாம். 

                                       
8https://www.cdc.gov/niosh/topics/lead/health.html 



 
 

மாங்கனஸ்ீ   

 
20 இடங்களில் எ�க்கப்பட்ட மா�ரிகளில் 12 இடங்களின் மா�ரிகளில் மாங்கனீ�ன் 

அள�  US EPA நிரண்யம் ெசய்த ஆபத்�ல்லாத அளவான (reference concentration) கன 

�ட்ட�க்� 0.05 µg என்பைத�ட அ�கமாக இ�ந்த�. அந்த 12 மா�ரிகளில் 

உள்ளடங்�ய,   S16 �ரி�லம், S17 �யாசரப்ா� என்ற இரண்� மா�ரிகளில் WHO�ன் 

ஆண்� காலத்�ற்கான ஆேராக்�ய வ�காட்�தல்களில் கண்�ள்ள ம�ப்பான 

கன�ட்ட�க்�  0.15 µg என்பைத�ட அ�கமாக இ�ந்த�. இ�ம்� உ�க்�ம் 

ஆைலகளில் உ�கசெ்சய்�ம் ெபா�ளாக மாங்கனீ�யம் சாதாரணமாகப் 

பயன்ப�தத்ப்ப��ற�.  �க�ம் ��ய அள�லான ெபா�ள் என்பதால், மாங்னீ�யம் 

காற்�ல் ெவ� காலத்�க்� �தந்தப� இ�க்�ம். 9 

 

 
S16 �ரி�லம் என்ற ����ப்�ப் ப���ல் மாங்கனீஸ் அ�கமாக இ�ப்பதற்கான 

காரணம் அ�காைம�ல் உள்ள கல் �வாரிக�ம், எம் ேசண்ட் தயார ் ெசய்�ம் 

ஆைலக�ம் ஆ�ம்.  மணல் உற்பத்� ெசய்�ம் இடங்களில் மண�க்� மாங்கனீஸ் 

ஆக்ைச� �ச�் ெகா�ப்பதற்காக மாங்கனீஸ் பயன்�த்தப்ப��ற�. 

வணிகப்ப��யான S17 �யாசரப்ா��ல் எலக்ட்ேரா �ேளட்�ங் ஆைல இ�க்�ற�. 

அவற்�ல் மாங்கனீ� எெலக்ட்ேரா �ேளட்�ங் அல்ல�, மாங்கனீஸ் உேலாகக் கலப்�  

எலக்ட்ேரா �ேளட்�ங் இ�க்கலாம்.  அவற்�ன் காரணமாக�ம், ப���ல் உள்ள கனரக 
                                       
9Mirmohammadi S (2014) Manganese Exposure and Toxicity. J Pollut Eff Cont 2: 116 doi: 8 
10.4172/2375-4397.1000116 



 
 

வாகனப் ேபாக்�வரத்� ெவளிேயற்�ம் வா� மா�ன் காரணமாக�ம் மாங்கனீஸ் 

காற்�ல் இ�க்�ம்ப� ஆகலாம். நீண்ட காலத�்க்�ம், அ�ேபால அ�க அள� 

மாங்கனீ� தாக்�த�க்� ஆளாவ� நரம்� மண்டல ேசதங்கைள ஏற்ப�த்�ம். இதைன 

ேமங்கனிசம் (Manganism) என்� அைழக்�ன்றனர.் ேமங்கனிசம் �ற்�ய நிைல 

அைட�ம்ேபா� �க�� அணிந்த �கம் ேபான்றதாக மாற்றம் நிக�ம். நைடேவகம் 

மா�ப�ம்.  �க ெமன்ைமயான உடல் ந�க்க�ம், �ற மன நல பா�ப்�க�ம் ஏற்ப�ம்.  

மாங்கனீஸ் �களின் அள�  6 µm ஐ �ட �ைறவானதா�ம் என்பதால், �க எளிதான 

�ச�்க்காற்� வ�ேய உள் �ைழந்� �ைர�ரல் �க்கத்�ற்�க் காரணமா�ம். 

மாங்கனீஸ் ஏற்ப�த்�ம் ஆேராக்�யப் �ரசச்ைனகள் பற்��ம், அதன் மா�பா� 

��த்�ம் உ��யான சான்றாதாரங்கள் இ�ந்தேபா�ம், �ற்�ப்�றக் காற்�ல் 

மாங்கனீ�ன் அள� பற்�ய தர நிரண்யம் எதைன�ம் இந்�யா�ன் NAAQS 

அளிக்க�ல்ைல. 

 

நிக்கல் 

 
WHO�ன் ஆண்� காலத்�ற்கான ஆேராக்�ய வ�காட்�தல்களில் கண்�ள்ள 

ம�ப்பான கன�ட்ட�க்� 0.0025 µg என்ப� நிக்க�ன் நீண்டகால தாக்கத்ைத 

அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்டதா�ம். S12 காட்�ப்பள்ளிையத் த�ர அைனத�் 

மா�ரிக�ம் இந்த அளைவக்காட்��ம் அ�கமானதாக இ�ந்தன.   WHO�ன் காற்�த ்

தர வ�காட்�தல் �ன்வ�மா� ெசால்�ற�: "�வா�ப்பதன் �லம் உள்�ைழந்� 

மனிதரக்�க்�ப் �ற்�ேநாய் ஏற்ப�த�்வனவாக நிக்கல் �ட்�ப்ெபா�ட்கள் உள்ளன. 

ெசய்�ம் ேவைல காரணமாக நிக்கல் பா�ப்�க்� ஆளானவரக்ைள ஆய்� ெசய்ததன் 

�லம் தற்ேபாைதய தர�கள் ெபறப்பட்டன.     ேநரே்காட்�ப் பாைத�ல் நிக்க�ன் 

அள� அ�கரிப்பதால், இந்த �ைள� ஏற்ப��ற� என்� ைவத்�க்ெகாண்� 

பாரத்்தால்�ட, நிக்க�க்கான பா�காப்பான அள� என்ற ஒன்ைற பரிந்�ைரக்க 

��யா�. ெதா�ல்�ைற�ல் உள்ளதால் நிக்கல் தாக்கத்�ற்� ஆளானவரக்�க்� 

ஏற்பட்ட அபாய அள� பற்�ய ச�பத்�ய தகவல்களின் அ�ப்பைட�ல் 

பாரக்்�ம்ேபா�, காற்�ல் நிக்கல் ெச��க்� 3.8 × 10-4 என்ற ��தத்�ல் ஆபத�் 

அ�கரிக்�ம் என்� ெசால்லலாம். காற்�ல் கன �ட்ட�க்� 250, 25, 2.5 ng என்பதாக 

நிக்க�ன் அள� இ�ந்தால், வாழ்நாள் அபாயம் 1:10 000, 1:100 000, 1: 1 000 000 என்ற 

��தத்�ல் அ�கரித்�ச ்ெசல்�ம்.”10 

                                       
10http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/74732/E71922.pdf 



 
 

 

எனேவ, ெசன்ைன மாநகரில் 2021ன் ேம மாதத்��ம் ஜூன் மாதத்��ம் எ�க்கப்பட்ட 

15 வ�கட்� மா�ரிகைள, ெபா�வாக, நீண்டகாலத்�ற்� நீ�க்�ம் நிைலைம என்� 

எ�த்�க்ெகாண்டால், அப்ப���ல் உள்ள மக்களில் 1 �ல்�யன் ேபரில் நான்� 

ேப�க்�  �ற்�ேநாய் ஏற்ப�ம் வாழ்நாள் அபாயம் இ�க்�ற�. (நகர�்ர காற்�ல் 

சாதாரணமாக இ�க்�ம் நிக்க�ன் அள�னால் 1 �ல்�யன் ேப�க்� 1.6 ேபரக்�க்� 

�ற்�ேநாய் ஏற்ப�ம் அபாயம் இ�க்�ற� என்பேதா� இதைன ஒப்�ட்�ப் பாரக்்க�ம்) 

 

ஈயம் (Lead) 

�வாசத்�ன் �ல�ம், வாய் வ�யாக�ம், ேதால் வ�யாக�ம் (absorption) ஈயம் மனித 

உட�க்�ள் �ைழ�ம். எந்த வ��ல் ஈயம் உள்�ைழந்தா�ம் ஏறக்�ைறய ஒேர 

மா�ரியான �ைள�கைளேய ஏற்ப�த�்�ற�. தனிநபர ் ஒ�வர,் �கக்���ய 

காலத்�ல் �க அ�க அள� ஈயத்�ன் தாக்கத்�க்� ஆளானால், அ� ஈய நச�் ஏற்படல் 

என்ற �ைள�க்� இட்�செ்சல்�ற�. இதன் காரணமாக, அ�வ�ற்� வ�, 

மலச�்க்கல், தைலச�்ற்றல், தைல வ�, எரிசச்லைடதல், ப��ன்ைம, ஞாபக மற�, 

ைககளில் அல்ல� கால்களில் அல்ல� இரண்��ம் வ� அல்ல� �சச்ம், ெபா�வான 

ேசார�் ேபான்றைவ ஏற்படலாம். இந்த அ���கள் ஒப்�ட்டள�ல் ெபா�வானைவ 

மற்�ம் �ற நிைலைமகள் காரணமாக ஏற்படக்��ம் என்பதால், ஈய 

நச�்தத்ன்ைமைய எளி�ல் கவனிக்க ��யா�. அ�க அள�க்� ஈயத்�ன் பா�ப்� 

ஏற்பட்டால் இரத்த ேசாைக, ��நீரகம் மற்�ம் இதய ேசதம் ஏற்ப�ம். இதன் �ைளவாக 

மரணம் �ட ஏற்படலாம். நச�்க்ெகா� தைடையக் கடந்� �ைழ�ம் ஆற்றல் ஈயத்�க்� 



 
 

உண்�, �ைளவாக க��ன் �ைள வளரச்�் பா�க்கப்ப�ம். �லசமயம் 

க�க்கைலய�ம் ெசய்யலாம். �ழந்ைத இறந்� �றத்தல், மகப்ேப� வாய்ப்�ன்ைம 

ேபான்ற �ரசச்ைனக�ம் ஏற்படலாம் 11. 

 

 
 
 

                                       
11https://www.cdc.gov/niosh/topics/lead/health.html 



 
 

 
 

 
 

ெசன்ைன�ன் காற்�ல் காணப்ப�ம் ேவ�ப்ெபா�ட்களின் 
ஆேராக்�ய �ைள�கள் 
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2016 �தல் HEI இந்�யா மற்�ம் CRC, ெசன்ைன�ன் பல்ேவ� இடங்களில் காற்� 

மா�ரிக ைள ஆண்�ன் ெவவ்ேவ� மாதங்களில் எ�த�் வ��ன்றன. தற்ேபாைதய 

காற்�ன் தர மா�ரி ேசகரிப்� அத்தைகய �யற்�களில் நான்காவ� ஆ�ம். 2016 �தல், 

நாங்கள் ேசகரித்த �ட்டத்தட்ட எல்லா ���களி�ம், PM2.5 அள�கள் MoEF தர 

நிரண்யத்ைத�ட �ட  அ�கமாக இ�ப்பைத கண்ட�ந்�ள்ேளாம். மாங்கனீ�, 

��க்கா, நிக்கல், ஈயம் மற்�ம் ஆரச்னிக் ேபான்ற நச�் கன உேலாகங்க�ம் அ�க 

அள�ல் உள்ளன என்பைத கண்ட�ந்�ள்ேளாம். 

தற்ேபாைதய ஆய்�ன் ���கள், கண்���ப்�கள் �ந்ைதயவற்�டன் 

ஒத்�ப்ேபா�ன்றன. இந்த ���க�ம் �ந்ைதய ���க�ம், ெசன்ைன ஒ� கடேலார 

நகரமாக இ�ப்பதால் நல்ல தரமான காற்� உள்ள� என்ற �ம்மத்ைத ெதளிவாக 

உைடக்�ன்றன. இந்த கண்���ப்�கள் ஒ� ெபா� �காதார கண்ேணாட்டத்�ல் 

��ப்பாக மா�பட்ட காற்�ன் �ைள�களால் அ�கம் பா�க்கப்படக்��ய 

�ழந்ைதகள், கரப்்�ணிப் ெபண்கள் மற்�ம் வயதானவரக்�க்� கவைலயளிக்�ம் 

�தத்�ல் இ�க்�ன்றன. 

காற்� மா�பா� COVID-19 பா�ப்�க்� ேநர� ெதாடரை்பக் ெகாண்�ள்ளைத பல 

வளரந்்� வ�ம் கல்� ஆராய்ச�் மற்�ம் அ��யல் ஆய்�களில் நி��க்கப்பட்�ள்ள�. 

ெசன்ைன�ல் இதத்ைகய மா�பட்ட காற்� இ�ப்ப� உண்ைம என்பதால், அதன் 

����ப்பாளரக்ள் தற்ேபாைதய COVID-19 ெதாற்�ேநாய்க்� அ�கம் 

பா�ப்�ற்�ள்ளாவாரக்ள் என்ப�ம் ெபா�ள்ப்ப�ம். 

 

ெசன்ைன நகரின் ேமாசமான காற்�ன் தரப் �ரச�்ைனைய சரிெசய்வ�ல் எந்தெவா� 

சட்டரீ�யான கவன�ம் அர�யல் ��ப்ப�ம் இல்ைல. ேத�ய �ய காற்�த் �ட்டத்�ல் 

(National Clean AirProgramme-NCAP) பட்�ய�டப்பட்�ள்ள தரம் எட்டப்படாத 

மாநகரங்களின் பட்�ய�ல் ெசன்ைன மாநகரம் ேசரக்்கப்பட�ல்ைல. நைட�ைற�ல் 

காற்�ன் தரத்�ன் ஆபத்தான அள�கள் இ�ந்தா�ம், வட ெசன்ைன�ல் �க�ம் 

மா�ப�த்�ம் ெதா�ற்சாைலகைள ேம�ம் �ரிவாக்க��ய �ட்டங்கள் உள்ளன. வட 

ெசன்ைன-எண்�ர ் �ராந்�யத்�ன் அனல் �ன் நிைலயங்கள், ��த்தப்பட்ட உ�ழ்� 

���ைர மற்�ம் பரிந்�ைர 
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���ைறகைளக் கைடப்��ப்ப�ல் அரசாங்கத்�ட��ந்� எந்த உ��ப்பா�ம் 

இல்ைல. 

காற்�ன் மா�ப்பாட்ைடக் �ைறப்பதற்கான இந்�ய அர�ன் �ல்�ய�க்�ம் 

அ�கமான நகரங்களின் �ட்டத்�ன் �ழ், ெசன்ைன நகரம் 181 ேகா� �பாையப் 

ெபற்�ள்ள�. எனி�ம் ெப�நகர ெசன்ைன மாநகராட்��ட��ந்� காற்�ன் 

மா�ப்பாட்ைடக் �ைறப்ப�ல் உ��யான மற்�ம் அரத்்த�ள்ள நடவ�க்ைககள் 

எைத�ம் இன்�ம் நாம் காண�ல்ைல. 

கடந்த நான்� கண்காணிப்� ஆண்�களில் (2016, 2017, 2018 and 2019) ெசன்ைன�ன் 

காற்�த் தரம் ேமம்பட�ல்ைல என்ப� ��ரமான கவைலக்�ரிய �ரசச்ைனயா�ம். 

ெதா�ற்சாைல �ைக, வாகனப்�ைக, �ப்ைபைய எரிதத்ல் ஆ�யைவ கட்�ப்பா� 

இல்லாமல் நடக்�ன்றன என்பைத�ம், மாநகரின் �ற்�ச�்ர காற்�ன் தரத்ைத 

கட்�க்�ள் ெகாண்�வ�வதற்� கட்�ப்பாட்� அ�கார அைமப்�கள் தவ��ட்டன 

என்பைத�ம் ஆய்�ன் ���கள் காட்��ன்றன.  

�க அ�க அள�ல் கனரக உேலாகங்கள் இ�க்�ன்றன என்பைத கணக்�ல் 

எ�த்�க்ெகாண்�, மக்களின் �� ஏற்பட��க்�ம் நீண்ட கால தாக்கங்கைள 

ைகயா�வதற்கான �ைறகைளக் கண்டைடவதற்காக, நம� �காதார கட்டைமப்�, 

�காதார கணக்ெக�ப்� ஒன்ைற ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். ெபா� �காதார�ம், 

காற்�த் தர�ம் �ட்ெட�க்கப்படாதவைர, மாநகரத்ைதப் பா�க்�ம் ெதா�ற்சாைல 

�ரிவாக்கத்�ற்� ��ைமயான தைட ��க்கப்பட ேவண்�ம் என்� 

பரிந்�ைரக்கப்ப��ற�.  
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பரிந்�ைரகள் 

த�ழ்நா� அர�ன் காற்� மா�பா� கட்�ப்பா� ெதாடரப்ான அைமப்�க�க்கான 

பரிந்�ைரகள்: 

1 ேத�ய �ய காற்� �ட்டத்�ல், ‘தரம் எட்டப்படாதʼ (non-attainment) 

ெப�நகரங்களின் பட்�ய�ல் ெசன்ைனையச ் ேசரக்்க ேவண்�ம். கால 

வைரயைற�டன் ��ய �ய காற்� ெசயல்பாட்�த ் �ட்டத்ைதத் �வக்க 

ேவண்�ம். 

2 மாநகரம் ��ைம�ம் உள்ளடக்�ய, ��மக்க�க்� எளிதாக்��ற காற்� தர 

கண்காணிப்� அைமப்�கைள �க�ம் வ�ைமயான �ைற�ல் உ�வாக்� 

ெசன்ைன மாநகரின் காற்�த் தரம் பற்�ய �வரங்கைளப் ெபற ேவண்�ம்.  

3 காற்� மா�பாட்�ைனக் கட்�ப்ப�தத்�ம், ெபா�மக்களின் ஆேராக்�யத்ைதப் 

பா�காக்க�ம் ���ய கால மற்�ம் நீண்ட கால �ட்டங்கைள உ�வாக்க 

கண்காணிப்�த் தர�கைள�ம், ேபாக்�கைள�ம் சாரந்்� நிற்க ேவண்�ம்.  

4 எளி�ல் பா�ப்�க்� ஆளாகக் ��ய ப��களில் மா�பாட்ைட �ைறக்க 

நடவ�க்ைககள் எ�க்�ம்ேபா�, பள்ளிகள், ம�த்�வமைனகள், ேபான்ற எளி�ல் 

பா�ப்�க்� ஆளா�ம் அைமப்�கைள இனம் காண�ம் காற்� மா�பா� மற்�ம் 

ஆேராக்�யம் பற்�ய பலன் த�ம் தகவல்கைள பரப்ப�ம், பா�ப்� வைரபடம் 

(vulnerability mapping) உ�வாக்�ம் ேவைலைய ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

5 மனித ஆேராக்�யத�்ன் �� மா�பாட்�ன் தாக்கம் என்ன என்பைத நி��க்க 

�க�ம் க�ைமயாக மா�பட்ட ப��களில் வ�க்�ம் தனிநபரக்ளின் ஆேராக்�ய 

நிைலைமைய ஆய்� ெசய்ய �காதார பா�ப்� ஆய்�கைள ேமற்ெகாள்ள 

ேவண்�ம்.  �ரசச்ைனகைள எ�ரெ்காள்ள எளி�ல் அ�கக் ��ய �காதாரக் 

கட்டைமப்�கைள ஏற்ப�தத் ேவண்�ம்.  

6 வட ெசன்ைன, எண்�ர ்�ராந்�யத்�ன் காற்� தரம் �ட்கப்ப�ம்வைர, காற்ைற 

மா�ப�த்�ம் ��ய ஆைலகைள நி��வதற்� ��ைமயான தைட ��க்க 

ேவண்�ம்.  

7 ெதா�ற்சாைல வா� க�� ெவளிேயற்றங்கைள �ைறயாகக் கண்காணிக்க 

ேவண்�ம். வா�க்க�� ெவளிேயற்ற ��கைள ���ன்ற ெதா�ல் 

நி�வனங்க�க்� �க�ம் க�ைமயான தண்டைனகைள ��க்க ேவண்�ம். 

8 வாகன வா� க�� ெவளிேயற்ற ��கைளத் �ட்ட�ட்� நைட�ைறப்ப�தத் 

ேவண்�ம். மா�பா� கட்�ப்பாட்�க்�ள் உள்ள ப��கைள நி��, 

��பவரக்�க்� தண்டைன ��க்க ேவண்�ம்.  
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