
ப�தி�ைக ெச
தி 
 

அன� மி� நிைலய�க �றி��, இ�தியாவி� �த� 

�����ழ� தர மதி ப#ீ$� தமிழக�தி� அன� மி� 

நிைலய�க மிக ேமாசமான தரவ'ைசைய  ெப��ளன. 

 

• அறிவிய� ம��� �����ழ� ைமய� (சி.எ�.இ. CSE - 

Centre for Science & Environment) 'ப�ைம தரவ�ைச தி�ட�' 

எ�ற தைல!பி� அன� மி� நிைலய$க% &றி�' 

ஆ
) ேம�ெகா,ட' 

 

• இ-தியாவி� மி� ேதைவயி� 50 சதவ .த� /0�தி 
ெச
1� 47 அன� மி� நிைலய$க% &றி�' ஆ
) 

ேம�ெகா%ள!ப�ட'. அதி� 3�� மி� நிைலய$க% 

தமி4நா�ைட� ேச0-தைவ. 

 

• மிக ேமாசமான ெசய�திற� ெகா,ட மி� 

நிைலய$க% 23 சதவ .த மதி!ெப,க5�, மிக� 

திறைமயாக� ெசயலா��� மி� நிைலய$க% 80 

சதவ .த மதி!ெப,க5� ெப��%ளன. 40 சதவ .த 

நி�வன$க% 20 சதவ .த�'6&� &ைறவான 

மதி!ெப,கைள! ெப��%ளன. 

 

• வள$கைள� சிற-த 7ைறயி� பய�ப8�தாைம, 

ெதாழி�9�ப :தியாக பி� த$கி1%ளைம, கா��, ந.0, 

திட6 கழி) ேபா�றவ�ைற 7ைறயாக ேமலா,ைம 

ெச
ய இயலாைம ேபா�ற பிர�ைனக% 

க,டறிய!ப�8%ளன. 

 

• 60 7த� 70 சதவ .த திறனி� ம�8ேம மி� நிைலய$க% 

இய$&கி�றன. 7ைறயாக அவ�ைற! 

பய�ப8�தினா� <திதாக இ�ெனா= மி� நிைலய� 

க�டாமேலேய மி�சார உ�ப�திைய! ெப=6க 7?1�. 

 

• ேம�& வ$க�தி� உ%ள மி� நிைலய� 7தலிட�ைத! 

பி?�'%ள'. ேதசிய அன� மி� கழக�தி� பத0/0 மி� 



நிைலய� நா�?ேலேய மிக)� மா�பா8 ஏ�ப8�'� 

மி� நிைலயமாக6 க,டறிய!ப�8%ள'. 

 

• தரவ�ைச ம��� ஆ
) அறி6ைக ஆகியைவ 'ஹ.� 

ஆ� பவ0' எ�ற தைல!பி� ெவளியிட!ப�8%ளன. 

ப�ைம! <ர�சியி� த-ைத எ�� அைழ6க!ப8� 

டா6ட0 எ�.எ�.�வாமிநாத�, ம�திய �����ழ�, 

வன� ம��� ப=வநிைல மா�ற அைம�சக�தி� 

ெசயல0 அேசா6 லவாசா ம��� ம�திய அரசி� 

7த�ைம ெபா=ளாதார ஆேலாசக0 அரவி-� 

�!பிரமணிய� ஆகிேயா0 இைண-' இ-த ஆ
) 

7?)கைள ெவளியி�டன0. 

 

*� ெட�லி/ெச�ைன 

 

இ�தியாவி� உள அன� மி� நிைலய�களி� �����ழ� 

ெசய�பா#.� திற�க �றி��, நா#$ேலேய �த��ைறயாக 

இர/. வ0ட ஆ23 ேம�ெகாள ப#ட�. அதி� தமிழக�தி� 

உள 4�� அன� மி� நிைலய�க மிக35 ேமாசமான 

தரவ'ைசைய  ெப��ளன.  

 

*� ெட�லியி� உள அறிவிய� ம��5 �����ழ� ைமய5 

(சி.எ7.இ. CSE - Centre for Science & Environment) 'ப�ைம தரவ'ைச 

தி#ட5' (Green Rating Project) எ�ற தைல பி� ஆ23 

ேம�ெகா/ட�. இத�காக, நா#$� உள 47 அன� மி� 

நிைலய�க ேத83 ெச2ய ப#டன. 

 

அவ�றி� தமிழக�ைத� ேச8�த 4�� அன� மி� 

நிைலய�க இட5ெப�றி0�தன. அைவ 24, 30 ம��5 31 ஆகிய 

இட�கைள  ெப��ளன.  

 

இ�த 4�றி� ஒ��, தமிழக அர� ஏ�� நட��5 தமி;நா. 

மி� உ�ப�தி ம��5 பகி8மான< கழக5 (TANGEDCO) ஆ�5. 

ேம#H'� ெசய�ப#. வ05 இ�த மி� நிைலய5 காவி' 

ஆ�றி� இ0�� அதிகளவி� நI8 எ.<�5 நி�வன�களி� 

ஒ�றா�5. நா#$� �ைறவாக நIைர  பய�ப.��5 அன� மி� 



நிைலய�ைத< கா#$J5 4�� மட�� நIைர இ�த அன� மி� 

நிைலய5 பய�ப.��கிற�. 

 

த�ேபா� தமிழக�தி� ெமா�த மி� நி�3 திற� 3 GW ஆக 

இ0<கிற�.  ேமJ5 29 GW தி#ட5 ஒ��5 ேம�ெகாள ப#. 

வ0கிற�. இைவ எ�லாேம கட�கைரேயார5 

ேம�ெகாள ப#. வ0கி�றன. இதனா� அதிகளவி� மா�பா. 

ஏ�ப#. ஏ�ெகனேவ உள இய�ைக வள�க அதிகளவி� 

பாதி<க ப.5. 

 

ேதசிய அளவி� த�களி� �����ழ� ெசய�பா#.� 

திற�கK<காக, 4�� அன� மி� நிைலய�க வி0�க 

ெப��ளன. ேமJ5 இர/. மி� நிைலய�க, ஆ�ற� 

ம��5 நI8 ஆகியவ�ைற மிக� சிற�த �ைறயி� 

பய�ப.�தியத�காக வி0�க ெப��ளன. 

 

இ�த வி0�கைள ப�ைம  *ர#சியி� த�ைத எ�� 

அைழ<க ப.பவ05, ெச�ைனயி� உள 

எ5.எ7.�வாமிநாத� ஆ23 நி�வன�தி� தைலவ0மான 

எ5.எ7.�வாமிநாத� வழ�கினா8. 

 

டா<ட8 எ5.எ7.�வாமிநாத�, ம�திய �����ழ�, வன5 

ம��5 ப0வநிைல மா�ற அைம�சக�தி� ெசயல8 அேசா< 

லவாசா ம��5 ம�திய அரசி� �த�ைம ெபா0ளாதார 

ஆேலாசக8 அரவி�� � பிரமணிய� ஆகிேயா8 இைண�� இ�த 

ஆ23 �$3கைள ெவளியி#டன8. 

 

இ�த ஆ23 �றி�� சி.எ7.இ.யி� இய<�ந8 �னிதா நேர� 

M�5ேபா�, "அன� மி� உ�ப�தி� �ைறயி� இய��5 

நி�வன�களி� �����ழ� ெசய�பா#.� திற�க �றி�� 

அறியேவ இ�த ஆ23 ேம�ெகாள ப#ட�. மி�சார5 

அதிகள3 ேதைவ ப.5 இ�த நா#$�, மி�சார5 உ�ப�தி 
ெச2N5 நி�வன�க �ைறயான தர விதிகைள< 

கைட பி$ பதி�ைல எ�� ெத'ய வ0கிற�. நில<க' சா8�த 

அன� மி� தி#ட�களி� எ/ணி<ைகைய அர� அதிக'�� 

வ0வதா�, கா��, நI8 ேபா�ற இய�ைக வள�க அதிகளவி� 



மா�ப.கி�றன. இதைன ச'ெச2ய அர�5 ச5ப�த ப#ட 

நி�வன�கK5 த��த நடவ$<ைககைள ேம�ெகாள 

ேவ/.5" எ�றா8. 

 

இ�த ஆ2வி� ேம�ெகாள ப#ட தரவ'ைச �றி�� 

சி.எ7.இ.யி� இைண இய<�ந8 ச�திரா Oஷ� M�5ேபா�, 

"உலகளவி� ெபா��தள�தி� ேம�ெகாள ப.5 சில 

தி#ட�களி� 'ப�ைம தரவ'ைச தி#ட'�5 ஒ�றா�5. அர�சாரா 

நி�வன5 ஒ��, அரசி� கீ; இய��5 நி�வன�கைள ஆ23 

ெச2� அத� �$3கைள  ெபா�ம<கK<�� ெத'வி<�5. 

இ�த ஆ23 மிக35 ெவளி பைட�த�ைமNட� 

ேம�ெகாள ப#.ளதா�, இத� �$3கைள அர�5, 

நி�வன�கK5 த�க ெசய�திறைன அதிக'<க  

பய�ப.�தி< ெகாவா8க" எ�றா8. 

 

19975 ஆ/. அறி�க ப.�த ப#ட இ�த 'ப�ைம தரவ'ைச 

தி#ட5' 4ல5 இ�வைர காகித ஆைலக, இ05* உ�ப�தி, 
<ேலா8 அ�கலி, சிெம�# ம��5 வாகன5 என ஐ�� �ைறக 

�றி�� ஆ23 நட�த ப#.ள�. ஆறாவதாக, அன� மி� 

நிைலய�க �றி�� ஆ23 ெச2ய ப#.ள�. 

 

இ-த ஆ
வி� க,டறிய!ப�டைவ எ�ன? 

 

• இ�த� �ைற ெப�ற ெமா�த மதி ெப/ 23 சதவ Iத5 ஆ�5 

(எ�த ஒ0 நி�வன5 மிக� சிற�த தர விதிகைள< 

கைட பி$<கிறேதா அ� 80 சதவ Iத மதி ெப/ 

ெப��ள�). இ�த ஆ2வி� எ.��<ெகாள ப#ட மி� 

நிைலய�களி� சராச' ெசய�திற� 32.8 சதவ Iத5 ஆ�5. 

சராச' க'யமில வாN ெவளியிH 1.08 kg/kWh ஆ�5. இ� 

சீனாைவ< கா#$J5 14 சதவ Iத5 அதிகமா�5. 

 

• இ�த ஆ2வி� சிற�த இட�க ெப�ற நி�வன�களாக 

ேம�� வ�க�தி� சி.இ.எ7.சி. ப#S ப#S, க8நாடகாவி� 

ேஜ.எ7.இ.ட*U.எ�.-ெதாரனக�J, மகாராV$ராவி� 

டாடா-#ேரா5ேப ம��5 ேஜ.எ7.ட*U-ர�னகி' 

ஆகியைவ ேத83 ெச2ய ப#.ளன. தவிர �ஜரா�தி� 



உள டாடா-���ரா சிற�த �ைறயி� ஆ�றைல  

பய�ப.�தியத�காக35, �ர�தி� உள ஜி.ஐ.பி.சி.எ�., 

நி�வன5 �ைற�த அள3 நI8 பய�பா#$�காக35 

வி0�க ெப��ளன. 

 

• இ�த ஆ23<காக� ேத83 ெச2ய ப#ட மி� 

நிைலய�களி� 40 சதவ Iத நி�வன�க, 20 சதவ Iத��<�5 

�ைறவான மதி ெப/கைளேய ெப��ளான. 

 

• இ�தியாவி� உள அன� மி� நிைலய�க 22 பி�லிய� 

<Uபி< மீ#ட8 த/ண Iைர மி�சார உ�ப�தி<காக  

பய�ப.��வதாக� ெத'ய வ��ள�. �ளிX#.5 வசதி 
ெகா/ட மி� நிைலய�களி� Mட சராச'யாக 4 m3/MWh 

அள3 த/ண I8 பய�ப.�த ப.கிற�. சீனாவி� உள 

மி� நிைலய�களி� பய�ப.�த ப.5 த/ண I'� சராச' 

அள3 2.5 m3/MWh ம#.5தா�. 

 

• 50 சதவ Iத மி� நிைலய�க கா�� மா�பா#. அளைவ மீறி 
கா�ைற மா�ப.�தி வ0கி�றன. அவ�றி� அள3 150-350 

mg/Nm3 ஆக உள�. சீனாவிேலா இத� அள3 30 mg/Nm3 

ஆக உள�. 

 

• இ�த மி� நிைலய�களி� இ0�� உ�ப�தியா�5 

சா5பைல ெவளிேய��வ�தா� மிக ெப'ய பிர�ைனயாக 

உள�. �மா8 170 மி�லிய� ட� சா5பலி� த�சமய5 50 

�த� 60 சதவ Iத5 வைர ம#.ேம பய�ப.�த ப.கி�றன. 

ம�றைவ மி� நிைலய�களி� உள சா5ப� �ள�களி� 

வ Iணாகி�றன. இ�த< �ள�களி� த�சமய5 ஒ0 

பி�லிய� ட� விஷ� சா5ப� இ0 பதா�, நில5, நI8 

ம��5 கா�� ஆகியைவ மா�ப.கி�றன. 2021-22 ஆ/$� 

�மா8 300 மி�லிய� ட� சா5ப� ஒYெவா0 வ0ட�5 

உ�ப�தியா�5 எ�� ெத'யவ0கிற�. 

 

• 20 மி� நிைலய�க, ஆ� ம��5 நI8�ேத<க�க அ0ேக 

உளன. இ�த நி�வன�களி� இ0�� ெவளியா�5 ந��  

ெபா0#க ெகா/ட சா5ப� �ழ5* ேம�க/ட ஆ� 



ம��5 நI8�ேத<க�களி� கல��ளன. �மா8 40 சதவ Iத 

மி� நிைலய�க இதைன  பா�கா பாக ெவளிேய��5 

(total suspended solid (TSS)) விதிகைள< கைட பி$ பதி�ைல.   

 

• இ�த சா5ப� கழி3கைள 90 சதவ Iத5 நி�வனேம 

பய�ப.�தி< ெகாள ேவ/.5 எ�ற ம�திய 

�����ழ� அைம�சக�தி� விதிைய 47 மி� 

நிைலய�களி�, 36 மி� நிைலய�க ம#.ேம 

பி�ப��கி�றன. சராச' பய�பா. எ�ப� 54 சதவ Iதமாக 

உள�. 

 

• ேதசிய அன� மி� கழக5 மிக35 ேமாசமான 

மதி ெப/கைள  ெப��ள�. ஆ23<� ேவ/$ய 

தகவ�கைள அ�த நி�வன5 தரவி�ைல. எனிZ5 

எ�கK<�< கிைட�த சில அ$ பைடயான தகவ�கைள< 

ெகா/. ேம�ெகா/ட ஆ2வி� இ�த< கழக�தி� கீ; 

இய��5 6 மி� நிைலய�க 16 �த� 28 சதவ Iத5 

வைரயிலான மதி ெப/கைள ம#.ேம ெப��ளன. மிக 

ேமாசமாக, ெட�லியி� உள பத8O8 மி� நிைலய5 

உள�. 

 

ஆ
) ேம�ெகா%ள!ப�ட 7ைற 

 

'ப�ைம தரவ'ைச தி#ட5' கீ; ஆ23<�#ப.�த ப#ட 

நி�வன�கK<� அவ�றி� ெசய�திற�கைள  ெபா��� 

'இைலக' வழ�க ப#டன. மிக அதிக மதி ெப/க ெப�5 

நி�வன��<� ஐ�� இைலகK5, மிக ேமாசமான மதி ெப/ 

ெப�5 நி�வன��<� இைலக வழ�க பட35 இ�ைல. இ�த 

ஆ2வி� 4 நி�வன�க ம#.ேம 40 �த� 60 சதவ Iத 

மதி ெப/கைள  ெப��ளன. எனேவ அவ��<� 4�� 

இைலக அளி<க ப#டன. 

 

இ�த ஆ2வி� கீ; ப�ேவ� ப�திகளி�, ப�ேவ� அள3களி�, 

ப�ேவ� ெதாழி�[#ப�கைள  பய�ப.��5 ம�திய ம��5 

மாநில அர�களி� கீ; இய��5 அன� மி� நிைலய�க ேத83 

ெச2ய ப#டன. ப�ைம தரவ'ைச தி#ட5 எ�ப� ஒ0 ப�ேக�* 



ஆ23 நடவ$<ைக எ�பதா�, நி�வன�க தாமாகேவ �� 

வ�� த�க நி�வன�க �றி�� தகவ� த�� உத35. 

ேமJ5, அ�த நி�வன�களி� ெதாழி�சாைலக, ஆவண�க 

ேபா�றவ�ைறN5 ஆ23 ெச2ய உதவி ெச2N5. 

 

நில<க', நI8 பய�பா. �த� கா�� மா�பா., சா5ப� 

ேமலா/ைம வைர �மா8 60 அள3ேகாகளி� நி�வன�க 

ஆ23<� உ#ப.�த ப#டன. ேமJ5, உ\8 ம<களி� 

க0��கK5 ேக#க ப#டன. தவிர, உலக அளவி� 

ஒ பி.5ேபா� இ�த நி�வன�க எYவா� ெசய�ப.கி�றன 

எ�பைத< ெகா/.5 மதி ப.ீ ெச2ய ப#டன. 

 

சி.எ7.இ.யி� தி#ட இய<�ந8 பி'யாவர� பா�தி M�5ேபா�, 

"இ�த ஆ23<� உ#ப.�த ப#ட நி�வன�களி� 20 

நி�வன�க ஓ8 இைல Mட ெபறவி�ைல. இ� அவ�றி� 

ேமாசமான �����ழ� ெசய�பா#.� திறைனேய 

ெவளி ப.��கிற�. சில நி�வ�க இ�த ஆ2வி� ப�ேக�க 

வி05பவி�ைல. எனிZ5, எ�கK<�< கிைட�த சில 

அ$ பைட� தகவ�கைள< ெகா/. அவ�ைறN5 ஆ23<� 

உ#ப.�திேனா5. சில மாநில அர�களி� நி�வன�க 

ெவளி பைட�த�ைமNட� தாமாகேவ �� வ�த 

தகவ�கைள� த�த� எ�கைள ேமJ5 உ�சாக ப.�தின" 

எ�றா8. 

 

இனி எ�ன ெச
ய ேவ,8�? 

 

• மா�பா. �றி�� ச8வேத தர��<� ஈடான ேதசிய அளவி� 

விதிக ஏ�ப.�த பட ேவ/.5. 

 

• பாதர5 உளி#ட ேவதி ெபா0#களி� அள3 ெதாட8பான 

ேதசிய அளவி� விதிக உ0வா<க பட ேவ/.5. 

 

• இ�த நி�வன�கைள< க/காணி<�5 அைம *கK<� 

அதிக அதிகார�க (த/டைன வழ��வ� உ#பட) 

வழ�க பட ேவ/.5. 

 



• சா5ப� பய�பா. �றி�� ெகாைக உ0வா<க பட 

ேவ/.5. 

 

• பைழய, திற� �ைற�த மி� நிைலய�கைள உடேன 4ட 

ேவ/.5. 

 

• இ�த நி�வன�கைள �ைற ப.��5 அைம *கK<� 

அதிக அதிகார�க, ேதைவ ப.5 வள�க ஏ�ப.�தி� 

தர ேவ/.5. 

 

• சிற�த �ைறயி� �ைற�த அள3 நI8 பய�பா#ைட 

சாதி<�5 நி�வன�கK<� ம#.ேம *திய மி� 

நிைலய�கைள உ0வா<க அZமதி தர பட ேவ/.5. 

 

• ெசய�திறைன அதிக'<�5 PAT (Perform, Achieve & Trade) 

தி#ட�கK<� க$னமான இல<�கைள விதி<க ேவ/.5. 

 

• மி�சார�ைத  பகி05ேபா� �����ழைலN5 கண<கி� 

ெகாள ேவ/.5. 

 

இ��றி�� ச�திரா Oஷ� M�5ேபா�, "ஒ0 ந�ல ெச2தி 
எ�னெவ�றா�, கா�� மா�பா#ைட< �ைற<�5, 

�����ழைல< �ைறவாக  பாதி<�5 ெதாழி�[#ப�க 

ந5மிைடேய இ0<கி�றன. சில நி�வன�க அவ�ைற  

பய�ப.��கி�றன. அவ�ைற ெமா�த �ைறNேம பய�ப.�த 

ேவ/$ய� த�ேபா� மிக35 அவசிய5" எ�றா8. 

 

இ��றி�� �னிதா நேர� M�5ேபா�, "அன� மி� 

நிைலய�களா� ஏ�ப.5 �����ழ� ேக. ம��5 �காதார 

சீ8ேக. ேபா�றவ�ைற இனிN5 ந5மா� அZமதி<க �$யா�. 

இ�ேவ இ�த ஆ2வி� இ0�� கிைட<�5 ெச2தி. அர�5 

நி�வன�கK5 இ�த� ெச2திைய< கா�ெகா.�� ேக#பா8க 

எ�� நா�க ந5*கிேறா5" எ�றா8. 

 

இ�த ஆ23 �றி�� ேமலதிக விவர�கK<� அZப5 

_வ7தவாைவ  asrivastava@cseindia.org / 9910093893 

ெதாட8*ெகாள35. 



 

இ�த ஆ23 அறி<ைக ம��5 இதர ஆவண�கைள  ெபற 

www.cseindia.org எ�ற வைலதள��<� வ0ைக தர35. 

 
 

 

 
 

 


