
  

 

 

 

பத்திரிகைச் செய்தி              27.10.2020 

 

ொயங்ைளில் இருக்ை வேண்டிய அதிை பட்ெ ைாரீய அளகே நிர்ணயம் 
செய்ேரீ் பினாங்கு பயனடீ்டாளர் ெங்ைம் வேண்டுவைாள் 

________________________________________________________________________ 

அகனத்துலை ைாரீய நச்சு தடுப்பு ோரத்கத முன்னிட்டு, ொயங்ைளில் 
உள்ள ைாரீயத்கத ேிதிமுகைைளின் மூலம் அைற்றுேதற்கு மவலெிய 
அரொங்ைம் ேழி செய்ய வேண்டும் என்று பினாங்கு பயனடீ்டாளர் ெங்ைத் 
தகலேர் முகைதீன் அப்துல் ைாதீர் வைட்டுக்சைாண்டார். 
உலை சுைாதார நிறுேனம் (WHO) 25-31 அக்வடாபர் 2020-ஐ அகனத்துலை 
ைாரீய நச்சு தடுப்பு ோரமாை அங்ைீைரித்துள்ளது.  இந்த ோரத்தில் ைாரீய 
நச்சுத்தன்கமயினால் குழந்கதைள், ைர்ப்பிணிைள், சதாழிலாளர்ைளுக்கு 
ஏற்படும் ஆவராக்ைிய பாதிப்புைள் சதாடர்பான ேிழிப்புணர்கே அதிைரித்து 
அதற்ைான நடேடிக்கைைள் ஊக்குேிக்ைப் படுைின்ைன.   

 

ைாரீயம் சேளிப்படும் அளவு எவ்ேளவு குகைோை இருந்தாலும் அது 
தீங்ைிகன ேிகளேிக்ைிைது.  ைாரீயத்திற்குப் பாதுைாப்பு அளவு என்று 
ைிகடயாது.  ெிைார்ைள், குைிப்பாை 6 ேயதுக்குக் ைீழ்ப்பட்டேர்ைள் ைாரீய 
நச்ெத்தன்கமயினால் அதிைம் பாதிப்புக்கு உள்ளாைிைார்ைள்.   உணவு 
உட்சைாள்ளுதல், சுோெித்தல், அல்லது நச்சுக்சைாடி மூலமாை ஒரு 
குழந்கதயின் உடலில் ைாரீயம் புகும்சபாழுது, அது உடலில் உள்ள 
உறுப்புைளிலும் இயக்ைத்திலும் வெதத்கத ேிகளேித்துேிடும்.   

 

மிைச் ெிைிய அளவு ைாரீய பாதிப்பு கூட மிைவும் வமாெமான, ஈடு செய்ய 
முடியாத நரம்பியல் வெதங்ைகள ஏற்படுத்திேிடும். ஒரு குழந்கத ைாரீய 
பாதிப்புக்கு ஆளாகும்சபாழுது, அதன் நரம்பு மண்டலத்தில் ஏற்படும் வெதம் 
பிைகு பள்ளிக்கூடத்தில் அதன் ைல்ேி ைற்ைலில் ெிரமங்ைகள உண்டாக்ைக் 
கூடும். 
  

ெிைார்ைளுக்கு ைாரீய நச்சுத்தன்கம ஏற்படுேதற்குக் ைாரீய ொயம் “ஒரு 
முக்ைிய ைிளர்ச்ெிப் புள்ளி”யாை இருப்பதாை உலை சுைாதார நிறுேனம் 
கூறுைிைது.  ைாரீய சபட்வரால் படிப்படியாை அைற்ைப்பட்ட பிைகு, ைாரீய 
ொயவம குழந்கதைள் ைாரீய நச்சுத்தன்கமக்கு ஆளாகுேதற்ைான 
முதன்கம ைாரணமாை இருக்ைிைது.  ஆகையால் ெிைார்ைள் ொயத்தின் 
ைாரீய நச்சுத்தன்கமக்கு ஆளாைிேிடாமல் இருப்பதற்கு அேெர 
நடேடிக்கைைகள வமற்சைாள்ள வேண்டும் என்று முகைதீன் கூைினார். 



 

அகனத்துலை மாசுசபாருள் நீக்ை ேகலயகமப்பின் (IPEN) ஒத்துகழப்வபாடு 
பினாங்கு பயனடீ்டாளர் ெங்ைம் வமற்சைாண்ட ஒரு வொதகனயில் 
இகணயத்தின் மூலமாைவும், பினாங்ைில் உள்ள ைகடைளிலும் 48 டப்பி 
சதளிப்பு ொயங்ைள்  ோங்ைப்பட்டன.  இந்தச் ொயங்ைள் சமாத்தம் 16 
சேவ்வேறு பிரண்டுைகளக் சைாண்டகேயாகும்.  இகே ஊடுைதிர் 
ஒளிர்ேண்ண (XRF) இரொயன பகுப்பாய்வு ைருேி சைாண்டு வொதகன 
செய்யப்பட்டன. 
  

வொதகன செய்யப்பட்ட 48 மாதிரிைளில், 12 மாதிரிைளில் ைாரீயம் இருப்பது 
ைண்டு பிடிக்ைப்பட்டது.  இரண்டு மாதிரிைளில் 10,000 பிபிஎம் (மில்லியனில் 
ஒரு பகுதி) ைாரீயம் இருந்தது.  ஆை அதிைமாை 19,261 பிபிஎம் ைாரீயம் 
அளவு இருந்தது. 
 

உபைரணங்ைள், ைார் பாைங்ைள், அலங்ைாரப் சபாருட்ைள் மற்றும் பள்ளிக்கூட 
பாட வேகலைளின் சபாருட்ைளுக்கு ொயம் பூசுேதற்சைன ஏரவொல் 
டப்பிைளில் இருக்கும் ொயம் பயன்படுத்தப்படுைின்ைது.   ைாரீயத்கதத் 
தேிர்த்து, சதளிப்பு ொயங்ைகளப் பயன்படுத்துபேர்ைள் இதில் உள்ள 
எெிட்வடான், சதாலுயின் மற்றும் கெலின் வபான்ை  ேிகரேில் 
ஆேியாைக்கூடிய ைரிம கூட்டுப்சபாருள் பாதிப்புக்கு ஆளாைிைார்ைள்.  
இகே சுோெத்தின் மூலம் வநரடியாைவே உடலில் ஈர்த்துக் 
சைாள்ளப்படுைின்ைன.  

1992ல் பினாங்கு பயனடீ்டாளர் ெங்ைம் 9 ேகையான இவனமல் ொயங்ைகள 
வொதகன செய்தது.  இேற்ைில் 7 ேகையான ொயங்ைளில்  600 பிபிஎம்  
ைாரீயம் இருப்பது ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டது.  ஆை அதிைமாை 11,700 பிபிஎம் 
இருப்பது ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டது.  இன்சனாரு ஆய்ேில், 2004லிருந்து 2007 
ேகர மவலெியாேில் ோங்ைப்பட்ட 72 இவனமல் ொயங்ைளில் அளவுக்கு 
அதிைமான ைாரீயம் இருப்பதாைக் ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டது. 
 

ொயத்தில் குைிப்பிட்ட அளவு மட்டுவம ைாரீயம் இருக்ை வேண்டும் என்று 
பினாங்கு பயனடீ்டாளர் ெங்ைம் 2016-ல் அரொங்ைத்திடம் வைாரிக்கை 
ேிடுத்திருந்தது.  ஏசனனில், அப்சபாழுது வொதகன செய்யப்பட்ட 
ொயங்ைளின் மாதிரிைளில் 60 ேிழுக்ைாட்டுக்கும் வமற்பட்டகேைளில் 
அளவுக்கு அதிைமான ைாரீயம் இருப்பது ைண்டைியப்பட்டது.  
வேண்டுவைாள் ேிடுத்து 4 ேருடங்ைள் ஆைியும் மவலெிய அரொங்ைம் 
ொயத்தில் இருக்ை வேண்டிய ைாரீய அளவு பற்ைி இன்னும் முகையான 
ெட்டங்ைகளக் சைாண்டு ேரேில்கல என்ைார் முகைதீன். 
 

சென்ை ேருடம், மவலெியாேின் ேடக்கு மாநிலங்ைளில் உள்ள 
ேிகளயாட்டு கமதானக் ைருேிைளின் 17 மாதிரிைளில் 11-ல் ஆபத்தான 



அளேில் ைாரீயம் இருப்பதாை பினாங்கு பயனடீ்டாளர் ெங்ைம் 
ைண்டைிந்தது.   

 

ேடீ்டுத் தளோட மற்றும் அலங்ைாரப் சபாருட்ைளில் இருக்கும் ைாரீயத்தின் 
அளகேக் ைட்டுப்படுத்த மவலெியாேில் இது ேகரக்கும் ெட்டங்ைள் 
இல்கல.  செப்டம்பர் 2020 ேகரக்கும் உலைின் 40% நாடுைள் 
ைாரீயத்திற்ைான ெட்டத்கதக் சைாண்டிருக்ைின்ைன என்று ஐக்ைிய 
நாடுைளின் சுற்றுச்சூழல் திட்டம் (UNEP) அைிேித்துள்ளது. 
  

ஆனாலும் தன்னிச்கெயான வதெிய தரம் பலன் தருேதில்கல. மனித 
ஆவராக்ைியத்கதப் வபணவும்  ைாரீயம் அடங்ைிய ொய உற்பத்தி, ேிற்பகன 
மற்றும் இைக்குமதிகய நிறுத்தவும் ஒவ்சோரு நாட்டிலும், ெட்டம், 

ேிதிமுகைைள், மற்றும் அமல்படுத்த முடிந்த தரம் ஆைியகே 
வதகேப்படுைிைது என்று  ஐக்ைிய நாடுைளின் சுற்றுச்சூழல் திட்டம் 
கூறுைிைது.   

 

ைனடா, ெீனா, பிலிப்கபன்ஸ், இந்தியா, வநபாளம், சைன்யா, தான்ொனியா 
மற்றும் அசமரிக்ைாேில் அலங்ைார ொயங்ைளுக்ைான அதிைபட்ெம் ைாரீய 
உள்ளடக்ைத்திற்ைான தற்வபாகதய அளவு 90 பிபிஎம் ஆகும். 
 

மவலெியாேில் ெிைார்ைளின் ேிகளயாட்டு சபாம்கமைளில் உள்ள ைாரீய 
அளகேப் பார்க்கும்சபாழுது, ொயத்திலிருந்து ைாரீயத்கத அைற்றும் 
உலைளாேிய கூட்டணியின் இந்த வநாக்ைத்திலிருந்து மவலெியா ேிலைி 
இருக்ைிைது என்வை சதரிைிைது.  

 

ைாரீயம் மனித ஆவராக்ைியத்திற்கு ஆபத்துைகள ேிகளேிக்கும். ைாரீய 
ொயங்ைகள நீக்குேதற்கு உலைளாேிய நிகலயில் ேிறுேிறுப்பாை 
நடேடிக்கைைள் எடுக்ைப்படுைின்ைன. இதகனக் ைருத்தில் சைாண்டு, 

ொயத்தில் ைாரீயத்கத அைற்றுேதற்ைாை ெட்டத்கத அைிேித்து 
அமல்படுத்துமாறு மவலெிய அரொங்ைத்கத பினாங்கு பயனடீ்டாளர் ெங்ைம் 
வைட்டுக்சைாள்ைிைது. 
  

மவலெியா இவ்ேிஷயத்தில் சமத்சதனப் வபாக்கைக் ைகடபிடிக்ைக்கூடாது.  
ைாரீயம் மிைவும் ைடுகமயான தீங்குைகள ெிைார்ைளுக்கு ேிகளேிக்கும் 
என்ை ைாரணத்தால், நம்முகடய எதிர்ைால ெந்ததியினகரக் ைாப்பாற்றும் 
சபாருட்டு ேிகரவு நடேடிக்கை எடுக்ை வேண்டும்  என்று பினாங்கு 
பயனடீ்டாளர் ெங்ைத் தகலேர் முகைதீன் அப்துல் ைாதீர் 
வைட்டுக்சைாண்டார். 
 

 



முகைதீன் அப்துல் ைாதீர் 

தகலேர் 

பினாங்கு பயனடீ்டாளர் ெங்ைம் 

 

 

 


