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நெகிழி என்கிற 
நெருநிறுவனங்களின் 
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கத்திரிகககாயகளைப்பற்றி ்படிககத்துவங்கியுள்ைன் 
அளவ ்பலவளகயில் உருவம் நிறம்  
உளைடககம் கககாண்டிருககின்றன 
இங்கு ருசி ்பற்றி ்்பசுவது க்பகாருந்காது 
அளவ விளைகின்றன அவவைவு்கான் 
 
்்கான்றும் ்்பகா்் ்பயன் ்படுவ்ற்கும் அ்ற்ககான விளை 
நிலங்களையும் அளவபிதுரகார்ஜி்மகாக கககாண்டுளைன 
 
உ்காரணமகாக இரண்டு கத்திரிகககாய கூலி என்றகால் 
்்பகாக ஒரு கூளட கத்திரி 
சநள்யில் ஒரு சகாதி விவசகாயத்க்காழிலகாளிளய 
ககாப்பகாற்றி விடுகிறது 
 
மண் ளவத்திருப்பவர்கள்கான் 
கத்திரி ்பயிரிடமுடியும் என்்ப்ல்ல 
நிலமற்றவர்கள கூட அதில் ஈடு்படமுடியும் 
 
கத்திரிகககாயககு  ஒரு உலக மு்லகாளி இருககிறகார் 
கத்திரிகககாயககு குடும்்பம் ஆண்க்பண் கலவி 
பிளளைகள ்்சியம் நகாடு ்்பகான்றளவ அழகியலகாக 
இருககின்றன 
 
கத்திரிகககாயும் கூலியும் என்ற ்பகுதிககு வநது விட்டன் 
 
இன்னும் சில்பககங்கள்கான் 
 
ஜமீன்்கார் ரயத்துவகாரி  ்ககாவில் ்ர்மகர்த்்காமுளற 
நிலமகான்யங்கள தீண்டத்்ககா்்கார் ஆண்ட்பரம்்பளர 
ளசவ சித்்காந்ம் ்வ் ககால நகாகரீகங்களுககு 
இளட்ய கத்திரிகககாய ஒரு ்சர ்்கான்றி விடடது 
்்பகாகடடும்  
இரண்டு கத்திரிகககாயகளுககு்மல் கசயவ்ற்கு 
ஒன்றுமில்ளல(பின்னி ்மகாசஸ்) 
 
 முத்்காயப்பகாக கத்திரியில் உளை சத்துகள ்பற்றி 
கசகால்லி முடிப்பது்கான் நல்ல வகாசிப்பகாக இருகக 
முடியும் 
 
கத்திரி ்பலசகாதி வழகககாறு என்்பதும் 
முடிவற்ற குலங்கள ்ககாத்திரங்கள  
சகார்ந்தும்  
இளலயில் முளளவத்் ககாடடுக கண்டங்கத்திரி்ய 
அ்ன்  ்காய என்றும் 
அது்வ அளனத்து மூல்நகாயககும் மருநக்ன்றும் அந் 
அர்ப்பழசகான புத்்கம் 
முடிவிற்கு வந்து 

 
என்ன்வகா நவீன எளட க்பருத்் கத்திரிகககாய  
எனககு ஆககாது 
அரிசியுடன் அ்ன் கூடடும்  
 கசகாத்ள்யகாகிவிடும் ்பலவீனமும் 
சநள்ககு வந்கால் அ்ன் அசடடுச்சிரிபபும்  நில 
மகான்ய ககாமமும் அ்ன் அழுகிய அகிம்ளசப 
க்பருமி்மும் ்்காலில் உண்டகாககும் கரபபு ்நகாயும் 
க்பகாருைகா்கார (கத்திரிகககா க்பறகா்) ஒபபுளமகளும்

பிதுரார்ஜிதம்

- யவனிகா ராம்
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ஆசிரியர் பக்கம்

அணுக்கழிவு 
குப்பைக் கி்ங்கதா 
்மிழ் நதாடு?

கூடங்குளம் அணுவுலை வளா்கத்தில் ்கடடபபடடு வரும் 
3,4 உலை்களில் இருந்து வவளியாகும் அணுக்கழிவு்கலளயும் 
கூடங்குளத்திலைலய லேமித்து லவக்க லேசிய அணுேகதி 
ஒழுங்்காற்று வாரியம் அனுமதி வழங்கியுளளது.

நிரந்ேரமா்க கூடங்குளத்தில் உற்பத்தியாகும் அணுக்கழிவு்கள 
அலைத்லேயும் அலே வளா்கத்திற்குள லேமித்து லவத்து 
விடுவார்்கலளா என்கிற வெடுொள அசேத்லே உறுதிபடுத்தும் 
விேமா்க இந்ே அனுமதி வழங்்கபபடடுளளது.

கூடங்குளம் அணுஉலை வோடர்பா்க பூவுைகின் ெணபர்்கள 
அலமபபு உசேநீதிமன்றத்தில் ்கடந்ே 2012ஆம் ஆணடு வழககு 
வோடுத்ேது. இந்ே வழககில் 2013ஆம் ஆணடு தீர்பபு வழங்கிய 
உசேநீதிமன்றம் 15 நிபந்ேலை்கலளக கூறி உலை வேயல்பட 
அனுமதித்ேது. அதில் முககியமாை நிபந்ேலையாைது 
அணுக்கழிவு்கலள உலைககு வவளிலய பாது்காபபா்க  
லவபபேற்்காை (away from reactor) வேதிலய 5 ஆணடு்களில் 
உருவாக்க லவணடும் மற்றும் நிரந்ேரமா்க அணுக்கழிவு்கலள 
பாது்காபபா்க லவபபேற்்காை ஆழ் நிை ்கழிவு லமயம் (Deep 
Geological Repository) உருவாக்க லவணடும் என்போகும்.

ஆைால், இந்ே  DGR வேதிலய ஏற்படுத்ோமலை கூடங்குளத்தில் 
லமலும் லமலும் ்கழிவு்கலள லேமித்து லவக்க முடிவு வேயவது 
ேமிழ் ொடலட அணுக்கழிவுக குபலபக கிடங்்காககும் முயற்சியாகும். 
ேமிழ் ொடடின் அரசியல் ்கடசி்கள, இயக்கங்்கள, அலமபபு்கள 
அலைவரும் ஒன்றிய அரசின் இம்முயற்சிலய ்கடுலமயா்க 
எதிர்க்க லவணடும்.

அறிவிப்பு
நவம்்பர் மகா் பூவுலகு இ்ழ் சினிமகா சிறபபி்ழகாக கவளியிட 
திடடமிடப்படடுளைது. சினிமகா, சுற்றுச்சூழல் க்காடர்புளடய 
்பளடபபுகள, கவிள்கள, கடடுளரகள வர்வற்கபடுகின்றன. 
்பளடபபுகளை info@poovulagu.org என்கிற 
மின்னஞசல் முகவரிககு அனுப்பலகாம்.
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சூழல் பாதுகாப்புப் பபாராட்டஙகளில் ஈடுபடப்டார் 
மீது பபா்டப்பட்ட வழக்குகளை திரும்பப் பபற்றது 

தமிழ் நாடு அரசு

உளலள...

10

24

31

ஒபர ஆண்டில் 227 சூழல் பெயறபாட்டாைர்கள் 
படுபகாளை: குபைாபல் விட்னஸ் அறிக்ளக

பபருநபதாறறு காை பபரி்டர் நிகழ்வுகைால் 
13.9 பகாடி பபர் பாதிப்பு: IFRC அறிக்ளக 

33
இநதியா "இளித்துக்பகாண்ப்ட"  

இருப்பளத உறுதி பெய்யும் பிரதமர் பமாடி

சூழலியல் குற்றஙகளில்  
ொதள்ன புரிநத தமிழ்நாடு

36

44
பிைாஸ்டிக் எனும் பபரழிவு  
- ஆவணப்ப்ட அறிமுகம்
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வாெகர் கடிதம்

குபள்பயின் முகம் கடடுளர ்படித்்்ன். 
நகாம் க்பகாதுவகாக ்பணம் யகாரிடம் அதிகமகாக 
இருககிற்்கா அவர்களை 
்மல்்டடுவர்ககமகாகவும் இல்லகா்வளர 
அடித்்டடு வர்ககமகாகவும் பிரிககி்றகாம். இது்வ 
்வறகானது. உற்்பத்தி சகா்னங்கள யகாரிடம் 
இருககின்றன மற்றும் ்ன்னுளடய உளழபள்ப 
யகார் விற்கிறகார்கள என்்பள் ளவத்்் வர்ககப 
பிரிவிளனப ்பகார்ககப்பட ்வண்டும். ்பணம் 
அல்லது வைர்ச்சி்ய அதிகமகான குபள்பளய 
உருவகாககுகிறது என்று கசகால்வள்விட 
்பழங்குடி சமூகங்களின் உற்்பத்தி முளறளய 
ஒபபிடும்்்பகாது மு்லகாளித்துவ உற்்பத்தி முளற 
மிக அதிகக குபள்பகளை உருவகாககுகிறது 
என்று கசகால்வ்் க்பகாருத்்மகாக இருககும். 

்பண்ளடய இநதியகாவில் கசல்வம் 
அதிகமகாக இருந்காலும் குபள்பகள 
குளறவகாக்வ இருந்ன. எப்்பகாது உற்்பத்தி 
முளறயகானது இலகா்பம் ஒன்ளற்ய 
குறிக்ககாைகாகககககாண்ட கடடற்ற உற்்பத்தி 
முளறயகாக மகாறிய்்கா அப்்பகாது்கான் 
குபள்பகள உருவகாகின.  இங்கு நகாம் 
கடிவகாைம் ்்பகாட்வண்டியது உற்்பத்தியின் 
மீது்கா்னயன்றி நுகர்வின்மீது அல்ல. 
அடுத்்்காக குபள்பகளில் ்பணிபுரியும் 
்பணியகாைர்களை அங்கீகரிப்பதும் க்பகாருைகா்கார 
உ்விகள கசயவதும் இன்ளறய சூழலில் 
மு்ன்ளமயகானது எனினும் நீண்டககால 
்நகாககில் கடுளமயகான உடல்நலப ்பகாதிபபு்ரும் 
அத்க்காழிலிலிருநது அவர்களை கவளி்யற்றி 
மகாற்றுவழிகளை உருவகாககுவ்் சரியகான 
நீதியகாக இருககும்.

ஹரி ்போ்தி, கசன்ளன

வாெகர் கடிதம்
உணவு க்பகாருடகளில் ்சர்ககப்படும் ்வதிபக்பகாருடகள, 

பூமியில் உரமகாக கககாடடப்படும் கககாடுநநஞசுகள ஆகியன 
குறித்து விைகக ்வண்டும். அ்காவது ஒரு ்பதிபபில் ஒரு 
்வதிபக்பகாருள குறித்து விைகக ்வண்டும். எடுத்துகககாடடகாக 
புளூளரட என்றகால் என்ன? என்்பள் வகாசகர்களுககு விைகக 
்வண்டும்.

மகாற்று எரிசகதி குறித்து ் ்பசும் ் ்பகாது, சநள்யில் புழககத்தில் 
இருககும் அ்ளன சகார்ந் க்காழில்நுட்பங்களை அளடயகாைப ்படுத்் 
்வண்டும்.

கமகாத்்த்தில் இது சரியகாக இருககும் என்று நகாம் கூறும் 
வகார்த்ள்களை கமயபபிககும் வி்மகாக, சரியகான ்பகாள்ளய 
அளமகக வகாசகர்களுககு வழிககாடட ் வண்டும்.

எதிர்ககாலத்தில் நிகழககூடிய ஆ்பத்துகளை விைககும் 
கடடுளரகளை கடநது அடுத்் ்பககம் திருபபும்்்பகாது, அந் 
ஆ்பத்துகளை களைய என்கனன்ன வழிமுளறகள ளகயகாை்வண்டும் 
என்்பள் நகாம் ்பதிவு கசயதிருகக ் வண்டும்.

நகாம் ்பயணிககும் ்பகாள்யில் ்பதின்மவயதுளடயர்களை 
அதிகரிகக ஆவன அளனத்ள்யும் கசயய ்வண்டும். அது்வ 
மகாற்றத்திற்கு விள்யகாக இருககும் என்று நம்புகி்றன்.

்பளளி மகாணவர்கள ்பங்கு க்பறும் வி்மகாக ் ்பகாடடிகள நடத்் 
்வண்டும். ்ற்்்பகாது நகாம் கசயல்்படுத்தி வரும் வைககககாளளை 
்்பகான்ற ஓவிய ் ்பகாடடிகள ் ்பகான்று ்பல...

ஒரு வகாசகரகாக ்பககங்களை திருபபும்்்பகாது நகான் எதிர்்பகார்த்்ளவ 
இளவ்கான். ் மற்கூறிய அளனத்தும் என் ் னிப்படட ்பகார்ளவ்ய.

- அபி

கருத்துப்ப்டம் 
நன்றி: Green Humor

இநதியகாவின் சில ஆளட - அணிகலன்கள

காஷ்மீர் பஞொப்

மணிப்பூர் பகரைா

ப்டல்லி

வாசகரகளட இதழ் பற்றிய தஙகள் 
கருத்துகளள எஙகளுக்கு  

+ 91 77080 20668 என்ற எண்ணுக்கு 
குறுஞ்சய்தியாகவவா அல்லது  ஒலிச் 

்சய்தியாகவவா அனுபப்லாம்.
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2021ஆம் ஆண்டு நளடக்பற்ற சடடமன்றத் 
்்ர்்ளலகயகாடடி அரசியல் கடசிகள ்ங்கள ்்ர்்ல் 
அறிகளககளில் இடம்க்பற ்வண்டிய முககியமகான 
சுற்றுச்சூழல் க்காடர்்பகான அறிவிபபுகளை ” சுற்றுச்சூழல் 
்்ர்்ல் அறிகளக – 2021” என்கிற க்பயரில் ் யகாரித்து 
அளனத்து அரசியல் கடசிகளிடமும் பூவுலகின் 
நண்்பர்கள சகார்பில் வழங்கி்னகாம். அ்ன் பிறகு திரகாவிட 
முன்்னற்றக கழகம் ஆடசிககு வந் பின்னர் 
மு்லளமச்சர் திரு.மு.க.ஸ்டகாலின் மற்றூம் சுற்றுச்சூழல் 
துளற அளமச்சர் மற்றும் துளற அதிககாரிகளை சநதித்து 
சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் ககாலநிளல மகாற்றம் 
க்காடர்்பகாக ்மற்கககாளை ்வண்டிய நடவடிகளககள 
குறித்து வலியுறுத்தி்னகாம். அ்ன் ்பயனகாக கசபடம்்பர் 
3ஆம் ் ்தி சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துளற மகானியக 
்ககாரிகளக மீ்கான விவகா்த்தில் ்பல்்வறு சூழல் 
்பகாதுககாபபு அறிவிபபுகளை ்மிழ் நகாடு அரசு 
கவளியிடடுளைது.

அதிலும் குறிப்பாக சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 
கபாலநிலல மபாற்்றம் துல்றயின் ககபாளலக 
விளககக குறிபபில் கபாலநிலல மபாற்்றதலதை 
எதிரககபாள்வதைற்கபான நீண்ட கெயல் 
திட்டகமபான்று இ்டம்க்ற்றுளளது.

பெயல்திட்டம்
 மபாநில நிர்வபாகததின் அலனதது 

துல்றகளும் ஒருங்கிலைந்து கபாலநிலல 
மபாற்்றம் கதைபா்டர்பான ஒரு ்வலு்வபான 
ககபாளலகலய உரு்வபாககுதைல்.

 ்சுலம இல்ல ்வபாயுககள உமிழ்விலன 
குல்றப்தைற்கபான புதிய கெயல் திட்டங்கலள 
உரு்வபாககுதைல்.

 தைமிழ்்பாடடில் நிகர கபார்ன் அளவு 
பூஜ்ஜியம் என்்ற நிலலலய அல்ட்வதைற்கபாக 
ஒருங்கிலைந்து கெயல்்டு்வது்டன் 
இப்ணியில் ெமூகதலதையும் இலைததுக 

 ெம்பிக்்க தரும்  
அரசின் புதிய அறிவிபபு்கள்

ஆசிரியர் குழு
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ககபாள்வதைற்கபான நீண்டகபால கெயல் 
திட்டதலதை உரு்வபாககுதைல்.

 கபாலநிலல மபாற்்றததைபால் ஏற்்டும் 
்பாதிபபுகலள எதிரககபாள்வதைற்கபாக 
ெமூகததின் ்ல்்்வறு ்ங்குதைபாரரகளும் 
ஒருங்கிலைந்து கெயல்்டும் விலரவு 
்ன்்னபாககு அணுகுமுல்றலய ஊககுவிததைல்.

  ஆதைபாரங்கள அடிப்ல்டயிலபான 
்சுலம மபாதிரிகலள உரு்வபாககு்வதைற்கபான 
நிரூபிககப்ட்ட கபாலநிலல மபாற்்ற அறிவியல் 
மற்றும் கதைபாழில்நுட்ங்கலள ்யன்்டுததி 
கபாலநிலல மபாற்்றததிற்கு ஏற்் தைக்வலமததுக 
ககபாளளுதைல்.

 கீழ்மட்ட அளவில் கபாலநிலல மபாற்்றதலதை 
்மலபாணலம கெய்வதைற்கபாக உளளூர 
மககளுககு விழிபபுைரவு ஏற்்டுததுதைல் 
மற்றும் தி்றன் ் மம்்பாடு அளிததைல்.

 கபாலநிலல மபாற்்றததின் ்பாதிபபுகலள 
எதிரககபாள்வதைற்கபான க்வற்றிகரமபான 
தைக்வலமபபு மற்றும் ்பாதிபல் குல்றககும் 
மபாதிரிகலள உரு்வபாககு்வலதை ஊககுவிததைல்.

  மதிபபு ்வபாயந்தை மின்ெபாரதலதைச் 
்ெமிப்தைற்கும் மற்றும் ்யன்்பாடல்ட 
குல்றப்தைற்கும் ்தைல்வயபான எரிெகதி 
கட்டலமபபுகலள உரு்வபாககு்வதைற்கபான 
அளவு்கபாலல உரு்வபாககுதைல்.

 ்ச்சு ்வபாயுககள அளல்வ குல்றககும் 
்்பாககதது்டன் மின் ்வபாகனங்களின் 
்யன்்பாடல்ட அதிகரிப்தைற்கபான 
்ல்டமுல்ற மபாதிரிகலள உரு்வபாககுதைல்.

 க்வளிப்ல்டத தைன்லம ்வபாயந்தை மற்றும் 
்ம்்ததைகுந்தை அலமபபுகள மூலமபாக 
சுற்றுச்சூழல் ்பாதுகபாபபு ்வலரயல்றகலள 
சி்றப்பாக பின்்ற்று்வதைற்கபான ஒரு சி்றந்தை 
கணகபாணிபபு ் ல்டமுல்றலய உரு்வபாககுதைல்.

 இயற்லக ்வளங்கலள ் ்ணி ் பாதுகபாததைல் 
மற்றும் அ்வற்றின் நீடிததை ்யன்்பாடல்ட 
ஊககுவிததைல்.

மனிதை – கபாடடுயிர ் மபாதைல் ெம்்்வங்கள 
அணலமக கபாலததில் அதிகரிதது ்வருகின்்ற 
நிலலயில்  ்வனததுல்ற ெபாரபில் க்வளியபாகி 
யுளள புதிய அறிவிபபுகள இபபிரச்ெலன 
களுககபான தீரவுகள  ் ்பாககி அலமந்துளளது 
்வர்்வற்கததைககது.

அறிவிப்புகள்
்வனங்கலள விடடு க்வளி்ய ்வரும் 

கபாயமல்டந்தை ்வனவிலங்குகளுககு அ்வெர 
மருதது்வ சிகிச்லெ அளிககவும், அ்வற்றிலன 
மீடடு மறு்வபாழ்வு அளிககவும் ்வனவிலங்கு 
களுககபான அ்வெர சிகிச்லெ மற்றும் மறு்வபாழ்வு 
லமயங்கள ்கபாயம்புததூர, திருக்ல்்்வலி, 
மற்றும் திருச்சிரபாப்ளளி மபா்வட்டங்களில் 
ஏற்்டுததைப்டும்.

கன்னியபாகுமரி திருக்ல்்்வலி மற்றும் 
கதைன்கபாசி மபா்வட்டததிலுளள யபாலனகளின் 
்வபாழ்வி்டங்கலள  உளள்டககி தைமிழ்்பாடடின் 
ஐந்தைபா்வது யபாலனகள கபாப்கமபாக அகததியர 
மலல யபாலனகள கபாப்கம் ஏற்்டுததைப்டும்.

தைமிழ்்பாடடில் அழிந்து ்வரும் நிலலயில் 
உளள மிக அரிதைபான க்டற்்சு இனதலதையும் 
அதைன் க்டல் ்வபாழ்வி்டங்கலளயும் ் பாதுகபாககும் 
க்பாருடடு க்டற்்சு ் பாதுகபாப்கம் மன்னபார 
்வலளகு்டபா ் குதியில் ஏற்்டுததைப்டும்.

மபாநிலததில் க்டல்்வபாழ் விலங்கு ் ்வடல்ட 
தைடுததைல் மற்றும் க்டததைல் உளளிட்ட 
க்டல்்வபாழ் உயிரினங்களுககு என சி்றபபு 
க்டல்ெபார உயர இலககுப்ல்ட ஒன்று 
உரு்வபாககப்டும்.

தைமிழ்்பாடடின் ்வனப ்குதிகளில் 
கபாைப்டும் அன்னிய கலளத தைபா்வரங்கலள 
அகற்று்வது மற்றும் அவ்வபாறு அகற்்றப்ட்ட 
்வனப்குதிகலள ்ல்ல ்வளலமககு 
ககபாணடு்வரு்வது கதைபா்டர்பாக தைனிக 
ககபாளலக ்வகுககப்டும்.

மபாநில அளவில் திட்டமி்டப்ட்ட ்வன 
உயிரின குற்்றங்கலள கண்டறிந்து தைடுகக 
்வனம் மற்றும் ்வன உயிரின குற்்றங்கள 
கடடுப்பாடடு பிரிவு ஒன்று ஏற்்டுததைப்டும்.

சூழலியல் ்பாதுகபாபபு மற்றும் கபாலநிலல 
மபாற்்றததின் தைபாககதலதை எதிரககபாளள இந்தை 
அறிவிபபுகள ்்பாதுமபானதைபா என்்றபால் 
்்பாதுமபானது இல்லலதைபான். ஆனபால்,  நீண்ட 
்யைததின் முதைல் ் டிலய தைமிழ் ் பாடு அரசு 
எடுதது  ல்வததுளளது .  விலரவில் 
இததிட்டங்கள அலனததும் ்ல்டமுல்றப 
்டுததைப்்ட ் ்வணடும்.
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சூழல் பெய்திகள்

  அதிதீவிர காடடுத்தீயின் விளைவாக புதிய 
அளமசெகத்ளத உருவாகியுள்ைது கிபரக்கம் 

க்ன்கிழககு ஐ்ரகாபபிய நகாடகான கி்ரககத்தில் 
கசபடம்்பர் 6 அன்று ்பயங்கர ககாடடுத்தீ ஏற்்படடது. 
இவியகா தீவுகள மற்றும் க்ற்கு கி்ரகக ்பகுதிகளில் 
சுமகார் 1000 சது .கி.மீ ்பரப்பைவில் இகககாடடுத்தீ ்பரவி  
க்பரும்்ச்ங்களை உண்டகாககியது. இகககாடடுத்தீயின் 
விளைவகாக, கி்ரகக வலதுசகாரி அரசு ககாலநிளல 
மகாற்றத்திற்ககான புதிய அளமச்சகத்ள் உருவகாககி, 
ஐ்ரகாப்ப யூனியனின் மனி்்நய உ்வி மற்றும் ் ்பரிடர் 
்மலகாண்ளம முன்னகாளஆளணயரகான கரிஸ்டடகாஸ் 
ஸ்டிலியகானிடஸ்ளஸை நியமித்துளைது.

  பனிக்காைத்தில் காறறு மாசிள்ன கடடுப்படுத்த 
அண்ள்ட மாநிைஙகளு்டன் பெர்நது ஒருஙகிளணநத பெயல் 
திட்டத்திள்ன வகுக்க ப்டல்லி அரசு முடிபவடுத்துள்ைது.

ககாற்று மகாசு கடல்லிககு க்பரும் சவகாலகாக இருநதுவருகிறது. 
்பனிகககாலங்களில் ்பனியுடன், நுண்துகள ் சர்நது கடல்லி வகாழ் 
மககளுககு கடந் சில ஆண்டுகைகாக க்பரும் அச்சுறுத்்லகாக 
மகாறியுளைது. கடல்லி அரசின் சுற்றுச்சூழல் அளமச்சரகான 
்ககா்பகால் ரகாய, இநநிளலககு முன்்னற்்பகாடகாக கடல்லியின் 
அண்ளட மகாநிலங்கைகான ஹரியகானகா, ்பஞசகாப, ரகாஜஸ்்கான் 
மற்றும் உத்திர பிர்்ச அரசுகளுடன் ஒன்றிளணநது கசயல் 
திடடங்களை வகுகக திடடமிடடுளைகார்

 இநதியா த்னது விைஙகி்னஙகளில் 557 புதிய 
உயிரி்னஙகளைச பெர்த்துள்ைது

2020-ஆம்ஆண்டில் இநதியகா ் னது 
விலங்கினங்களில் 557 புதிய உயிரினங்களைச் 
்சர்த்துளை்காக இநதிய விலங்கியல் ஆயவு 
ளமயத்்கால்(ZSI) சமீ்பத்தில்கவளியிடப்படட 
ஆயவறிகளகயில் கூறியுளைது. இ்ன்மூலம் இநதியகாவில் 
விலங்கினங்களின் எண்ணிகளக 1,02,718 இனங்கைகாக 
உயர்நதுளைது. ்பல சுவகாரஸ்யமகானஉயிரினங்கள 
கண்டுபிடிககப்படடுளைது. அதில் ‘டரிம்மர்ஸ் சரகாசஸ்’ 
எனும் விரியன் வளக ்பகாம்புகள அருணகாச்சல 
பிர்்சத்திலும், ‘ளல்ககாடகான் கடகககானிஸிஸ்’ எனும் 
ஓநகாய வளக ்பகாம்பு கர்நகாடககாவிலும் 
கண்டுபிடிககப்படடுளைது. ஸ்பிரகாகடகககா எனும் ் வளை 
வளக க்பங்களூருவில் கண்டுபிடிககப்படடு அ்ற்கு  
‘ஸ்பிரகாகடகககா க்பங்களூரு’ என க்பயரிடப்படடுளைது. 
இந் 557 இனங்களில், கணுகககாலிகள486 இனங்களும், 
71  முதுககலும்பிகளும் உளைன. கணுகககாலிகளில், 
பூச்சிகள 344 இனங்களும், அ்் சமயம் 
முதுககலும்பிகளில் மீன்  மற்றும் ஊர்வன அதிக 
இனங்கள கடுபபிடிககப்படடுளைன. ZSI கவளியிடடுளை 
இந் அறிகளகயில் "இநதியகா ஒரு ்பல்லுயிர் நகாடு, 
்பல்லுயிரியம் நிளறந் புவியியல் ்பரபபில் 23.39% ககாடு 
மற்றும் மரத்தின் கீழ் உளைது என்்பள்க ககாடடுகிறது.
வைமிகக உலகில் உளை ்பல்லுயிர் வைமிகக  நகாடுகளில் 
இநதியகா 8 வது இடத்தில் உளைது என 
குறிபபிடப்படடிருககிறது.
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சூழல் பெய்திகள்

 ஒலி மாசி்னால் க்டறபாசிகளுக்கு ஆபத்து 

கடல் சூழலில் வைரும் ஒ்ர பூககும் ் காவரங்கள 
கடற்்பகாசிகள. கடற்்பகாசிகள கடலில் குளறந்து சுமகார்  
7 ் ககாடி ஆண்டுகைகாக இருககின்றன. இன்று, சுமகார் 
60 வளகயகான கடற்்பகாசிகள உளை்காக  ஐககிய 
நகாடுகள சுற்றுச்சூழல் அளமபபு க்ரிவித்துளைது. 
மனி் ஒலி மகாசுப்பகாடடகால் கசல்களில் மகாறு்ல்கள 
ஏற்்படடு கடல் ்படுளககளிலிருநது கடற்்பகாசிகள 
்வ்ரகாடு பிடுங்கி  எறியப்படுகிறது. கடற்்பகாசிகள 
அழிவினகால் கடல் சூழல், நீர் ் ரம், கடற்களர மற்றும் 
ககாலநிளல மகாற்றம் ் ்பகான்ற  நிகழ்வுகளில் தீவிர 
்பகாதிபபுகள உண்டகாகககூடிய அ்பகாயம் ஏற்்படடுளைது

பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்நத மாமத் யாள்ன 
இ்னஙகளை மீண்டும் உருவாக்க ஆராய்சசி

்பத்்காயிரம் ஆண்டுகளுககுப முன்பு மகாமூத் எனும் யகாளன 
இனம் பூமியிலிருநது முற்றிலும் அழிநதுவிடடது. விஞ்கானிகள 
மகாக்பரும் விலங்கு கூடடத்ள் மீண்டும் கககாண்டுவரும் 
ஆரகாயச்சியில் ஈடு்படடுளைனர். கிடடத்்டட  
10 ஆண்டுகளுககு ் மலகாக விவகாதிககப்படட இந் 
ஆரகாயச்சிககு 150 ் ககாடி அகமரிகக டகாலர் நிதிளய 
அறிவித்துளைது அறிவியல் மற்றும் மரபியல் நிறுவனமகான 
கககா்லகாஸைகால்.

மு்ற்கடடமகாக மகாமத் DNA-ளவ கககாண்டு கசல்லும் 
கருளவ ஆயவகத்தில் உருவகாககி யகாளன-மகாமத் 
கலபபினத்ள் உருவகாககுவ்ற்ககான ஆரம்்பகடட 
்சகா்ளனகளை ் மற்கககாண்டுளைனர். இந் ஆரகாயச்சியின் 
க்காடககப புளளியகாக, ் ற்்்பகாது அழிநது்்பகாகும் அ்பகாயத்தில் 
உளை ஆசிய யகாளனகளிடமிருநது ் ்கால் கசல்களை எடுத்து 
அவற்ளற மகாமத் டிஎன்ஏளவ கககாண்டு கசல்லும்  ஸ்கடம் 
கசல்கைகாக மகாற்றி இனபக்பருககம் கசயய திடடமிடப்படடுளைது. 
்பனிப்பகாளறகளில் இருநது மீடகப்படட மகாமத்தில் இன்சு்லடிங் 
கககாழுபபு அடுககுகள மற்றும் பிற குளிர் ககாலநிளல ் ழுவல்கள 
கககாண்டுளை மர்பணுளவ ஆசிய யகாளனகளின் மர்பணுவுடன் 
ஒபபிடட பிறகு ஆசிய யகாளனகளை ் ்ர்நக்டுத்்்காக 
ஆரகாயச்சியகாைர்கள கூறியுளைனர். 

இந் கருககள ஒரு யகாளனககு கருவில் அல்லது 
கசயற்ளகயகான கருவில் கககாண்டு கசல்லப்படும். அளனத்தும் 
திடடமிடட்படி நடந்கால்ஆரகாயச்சியகாைர்கள ஆறு ஆண்டுகளில் 
்ங்கள மு்ல் யகாளனககு குடடிகளை க்பறமுடியும் என்று 
நம்புகிறகார்கள.

 காைநிளை மாற்றத்தால் உைகம் முழுக்க 
21.6 பகாடி மக்கள் புைம்பபயர வாய்ப்புள்ைதாக 
உைக வஙகி அறிக்ளக பதரிவித்துள்ைது. 

உலக வங்கியின் ̀கிரவுண்டஸ்கவல்' அறிகளக, 
அதிகரித்து வரும் ககாலநிளல மகாற்றங்கைகால், 2050 
ககுள 21.6 ் ககாடி மககள ் ங்கள நகாடுகளுககு்ை 
புலம்க்பயறுவகார்கள என்று ஆயவு கூறுகிறது. 

ககாலநிளல மகாற்றத்்கால் ஏற்்படககூடிய 
விளைவுகைகால் மககள ்ங்கள வகாழ்வகா்காரத்ள் 

இழநது ் வறு இடங்களுககு புலம்க்பயர ் நரிடும் என கூறுகிறது.

2050 ஆண்டில், ஆபபிரிகககாவில் 8.6 ்ககாடி மககளும்,; 
கிழககு ஆசியகா மற்றும் ்பசிபிக ்பகுதிகளில்  4.9 ் ககாடி மககளும்; 
க்ற்ககாசியகாவில், 4 ் ககாடி மககளும்; வட ஆபபிரிகககா 1.9 ் ககாடி 
மககளும்; லத்தீன் அகமரிகககாவில்  1.7 ் ககாடி மககளும்; கிழககு 
ஐ்ரகாப்பகா மற்றும் மத்திய ஆசியகாவில்  50 இலடச மககளும் 
்ங்கள நகாடடுககு்ை்ய புலம் க்பயர்வகா, பிற நகாடுகளுககு 
அகதிகைகாக கசல்வகார்கள என இந் அறிகளக க்ரிவித்துளைது.

பதாகுப்பு: பைாபகஷ் பார்த்திபன்
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சூழல் ொது்காபபுப பொராட்டங்களில் ஈடுெடப்டார் மீது 
பொ்டபெட்ட வழககு்க்ை திரும்ெப நெறறது  

தமிழ் ொடு அரசு

எட்டுெழிசசெோலல, கூடங்குளம் அணுவுலல, ஒன்றி� அ்சின் ்ெளோண 
செட்டங்்கள் மற்றும் லஹட்்்ோ்கோர்பன், நியூட்ரி்�ோ உள்ளிட்ட திட்டங்்களுககு எதி்ோ்க 
நலடவ்பற்்ற ்்போ்ோட்டங்்களின்்்போது வ்போதுமக்கள் சூழலி�ல ஆரெலர்கள், 
அ்சி�ல ்கட்சியி�ர மீது ்்போடப்பட்ட ெழககு்கள் ்த்து வசெயெ்தற்்கோ� 
அ்செோலணல� ்தமிழநோடு அ்சு வெளியிட்டுள்ளது

தைமிழ் ்பாடு முழு்வதும் க்டந்தை அ.தி.மு.க. ஆடசியின்்்பாது 
்ல்்்வறு திட்டங்கள மற்றும் ெட்டங்களுககு எதிரபாக அலமதியபான 
்வழியில் ்்பாரபாடிய மககள மீது ்்பா்டப்ட்ட ்வழககுகள 

பூவுைகின் நண்பர்கள்

10 |  அக்டோபர் பூவுலகு | www.poovulagu.org



அலனதலதையும் ஆடசிககு ்வந்தைவு்டன் 
திரும்்ப க்று்்வபாம் என ்தைரதைல் 
்ரபபுலரயின் ்்பா்தை தி.மு.க. தைலல்வர 
மு.க.ஸ்டபாலின் கதைரிவிததிருந்தைபார. ஆடசிககு 
்வந்தைவு்டன் தைமிழ் ் பாடு ெட்டப்்ரல்வயில் 
க்டந்தை ஜூன் மபாதைம் 24 ஆம் ்தைதி ்்சிய 
முதைலலமச்ெர மு.க.ஸ்டபாலின், அ.தி.மு.க. 
ஆடசியின் ் ்பாது ் ததிரிலகயபாளரகள மீது 
்்பா்டப்ட்ட ்வழககுகள, ஒன்றிய அரசின் 
மூன்று ் ்வளபாண ெட்டம் மற்றும் குடியுரிலம 
ெட்டததிற்கு எதிரபாக ் ்பாரபாடிய்வரகள மீது 
்்பா்டப்ட்ட ்வழககுகள ரதது கெயயப்டும் 
என அறிவிததைபார.

்மலும் மீத்தைன், கூ்டங்குளம், நியூடரி்னபா 
திட்டததிற்கு எதிரபாக ் ்பாரபாடிய்வரகள மீது 
்்பா்டப்ட்ட ்வழககுகளும் ரதது 
க ெயயப்டும்  எனவும்  முதைல்்வர 
அ றி வி த தி ரு ந் தை பா ர . 
அதைனடிப்ல்டயில்  தைற்்்பாது தைமிழ் ் பாடு 
அரசின் உளதுல்ற ெபாரபில் அரெபாலை 
க ்வ ளி யி ்ட ப ் ட டு ள ள து .  அ தி ல் 
்ததிரிலகயபாளரகள மீது ் ்பா்டப்ட்ட 26 
்வழககுகள, ஒன்றிய அரசின் ்்வளபாண 
ெட்டததிற்கு எதிரபாக ் ்பாரபாடிய்வரகள மீது 
்்பா்டப்ட்ட 2831 ்வழககுகள, குடியுரிலம 
தி ரு த தை ச்  ெ ட ்ட த தி ற் கு  எ தி ர பா க 
்்பாரபாடிய்வரகள மீது ்்பா்டப்ட்ட 2282 
்வழககுகள ரதது கெயயப்டடிருப்தைபாக 
கூ்றப்டடுளளது.  ் மலும் எடடு்வழிச்ெபாலல, 
மீத்தைன், நியுடரி்னபா திட்டதலதை எதிரதது 
்்பாரபாடிய்வரகள மீது ்்பா்டப்ட்ட 405 
்வழககுகளும், கூ்டங்குளம் அணு உலல 
்்பாரபாட்டம் கதைபா்டர்பான 26 ்வழககுகள 
என கமபாததைமபாக 5570 ்வழககுகள ரதது 
கெயயப்டடிருப்தைபாக தைமிழ்்பாடு அரசு 
க ்வளியிடடுளள  அ ர ெ பா லையில் 
குறிபபி்டப்டடுளளது.

க்டந்தை ் ததைபாணடுகளபாக தைமிழ் ் பாடடில் 
சூழல் ்பாதுகபாபபுப ்்பாரபாட்டங்களில் 
ஈடு்ட்ட்வரகலள அ்டககி ஒடுககும் 
்வலகயில் க பா்வல்துல்றயின் மூலம் 
்்பா்டப்ட்ட ் ல்்்வறு ்வழககுகள திரும்்ப 
க்்றப்ட்டதைன் மூலம் ்பாதிககப்ட்ட 
மககள இயல்பு ்வபாழ்கலகககுத திரும்் 
மிகவும் உதைவியபாக அலமந்துளளது. தைமிழ் 

்பாடு அரசின் இந்தை ்்ட்வடிகலக அரசின் 
சூழல் ்பாதுகபாபபுக ககபாளலகயின் மீதைபான 
்ம்பிகலகலய அதிகரிககச் கெயதுளளது.

2013ஆம் ஆணடு உச்ெ நீதிமன்்ற தீரபபின் 
அடிப்ல்டயில் கூ்டங்குளம் அணு 
உலலகககதிரபான ்்பாரபாட்டங்களில் 
ஈடு்டட்்டபார மீது ்்பா்டப்ட்ட 242 
்வழககுகள அப்்பாலதைய அ.தி.மு.க. அரெபால் 
திரும்்ப க்்றப்ட்டது. ஆனபாலும் 123 
்வழககுகள திரும்்ப க்்றப்்டபாமல் இருந்தை 
நிலலயில்  தை ற் ்் பா து  க்வளிய பான 
அரெபாலையில் 26 ்வழககுகள மடடு்ம 
திரும்்ப க்்றப்டடுளளது. மீதைமுளள 
்வழ க கு  வி ் ர ங் கலளயும்  க பா ்வல் 
துல்றயி்டமிருந்து க்ற்று அவ்வழககுகலளயும் 
திரும்்ப க்்ற ் ்வணடுகமன்று தைமிழ் ் பாடு 
முதைலலமச்ெலர பூவுலகின் ்ண்ரகள 
ெபாரபில் ் கடடுக ககபாளகி்்றபாம்.
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்தற்வ்போழுது நிலவிெரும் ்கோற்று மோசின் அளவு்கள் 
அப்படி்� வ்தோடரந்தோல, ஏற்்க�்ெ ்மோசெமோ� 
்கோற்று மோசு்போட்டில உள்ள இநதி�ப  வ்பருந்க்ங்்களில 
ெசிககும் மக்கள் ்தங்்கள் ெோழநோளில 9 ஆணடு்கலள 
இழக்க ் நரிடும் என்கி்றது அணலமயில  வெளி�ோ�  
AQLI (Air Quality Life Index ) ஆயெறிகல்க.

உலக மககடத கதைபாலகயில் ் பான்கில் ஒரு 
்ங்கு இருககும் இந்தியபா, ்பாகிஸதைபான், 
்்்பாளம், ்வங்க்தைெம் ் ்பான்்ற ் பாடுகள மிக 
்மபாெமபாக கபாற்று மபாெல்டந்தை ்பாடுகளின் 
்டடியலில்  கதைபா்டரச்சியபாக முதைல் ஐந்து 
இ்டங்களில் உளளன. உலகின் மிகவும் 
மபாசு்ட்ட 40 ்கரங்களின் ்டடியலில் 37 
்கரங்கள கதைற்கபாசியப  பிரபாந்தியததில்தைபான் 
உளளது. குறிப்பாக  இந்தை மிகவும் ் மபாெமபான 

கபாற்று மபாசு்ட்ட  ்கரங்களில் 185 ்கபாடி 
மககள ்வசிககி்றபாரகள. இ்வரகள தைங்கள 
ஆயுடகபாலததில் ெரபாெரியபாக 5 ஆணடுகலள 
இழப்தைபாகவும், உலகம் முழு்வதும் கபாற்று 
மபாசு கபாரைமபாக  மனிதை ஆயுள ெரபாெரியபாக 
2.2 ஆணடுகள குல்ற்வதைபாகவும்,  க்டல்லி , 
ககபால்கததைபா ்்பான்்ற இந்திய ்கரங்களில் 
கபாற்று மபாசு கபாரைமபாக மனிதை ஆயுள கபாலம் 
9 ஆணடுகள ்வலர குல்ற்வதைபாகவும் இந்தை 
AQLI ஆய்வறிகலக கூறுகி்றது. இது சிககரட  
பிடிததைலல வி்ட, கபாெ ்்பாய அல்லது 
எயிடஸ ்்பான்்ற வியபாதிகலள வி்ட 
அதிகமபாகப ் பாதிப்பாகும். 

கபாற்றிலிருககும் ்ச்சு ்வபாயுககலளக 
க பா ட டி லு ம்  நு ண  து க ள க ல ள 
சு்வபாசிப்ததைன்மூல்ம மககளின் ஆயுள 

சி்கநரட பிடிபெபதா அல்்லது ்காசபொய் மறறும் 
எய்டஸ் பொன்ற வியாதி்க்ை வி்ட  ்காறறு மாசுொடு  

மனித ஆயு்ை நவகுவா்கக  கு்றககிறது  
-AQLI ஆய்வறிக்்க 

பிரபாகரன் வீர அரசு
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கபாலம் குல்ற்வதைபாக இந்தை ஆய்வறிகலக 
கூறுகி்றது. அதிலும் குறிப்பாக PM 2.5 
நுணதுகள மனிதைரகளின் உ்டல் ்லலன 
்பாதிப்தில் முககிய ் ங்கு ்வகிககி்றது. PM2.5 
நுண துகள 2.5 லமக்ரபாமீட்டபார அள்்வ 
இருககும். இது ் ம் தைலலமுடி நுனிலய வி்ட 
30 ம்டங்கு சிறியதைபாகும். கபாற்றில் நுணதுகள 
அதிகரிப்தைற்கு முககிய கபாரைமபாக 
இருப்து அனல் மின் நிலலயங்கள மற்றும்  
்வபாகனப புலக, என்்ற அடிப்ல்டயில் இந்தை 
கபாற்று மபாசினபால் ஏற்்டும் உயிரிழபபுகள, 
புலதைப்டிம எரிக்பாருள ் யன்்பாடடினபால் 
உந்தைப்டும் ஒரு ்்ரபா்ததைபாக தைபான் 
கருதைப்்ட ் ்வணடும்.    

இந்தியபாவில் க்டந்தை இரு்து ஆணடுகளில் 
கபாற்றில் நுணதுகளகளின் க்ருககம் 
அ்பாயகரமபான அளவுகளில் ் பாடு முழு்வதும் 
்ர்வலபாக அதிகரிததுளளது. அதிலும் 
குறிப்பாக ்வ்ட இந்தியபாவில் உளள 480 
மில்லியன் மககள உலகததில் பி்ற இ்டங்களில் 
இருப்லதைக  கபாடடிலும் ்தது ம்டங்கு 
அதிக மபாெல்டந்தை கபாற்ல்ற சு்வபாசிககி்றபாரகள. 
்வ்ட இந்திய மபாநிலங்கள மடடுமல்லபாமல் 
தைற்க்பாழுது மகபாரபாஷ்டிரபா, மததிய பிர்தைெம் 
ஆகிய மபாநிலங்களில் ்வசிககும் மககளும் 
தைற்க்பாழுது நுணதுகள கபாற்று மபாசின் 
்்ரபா்ததைபால் தைங்களில் ்வபாழ்்பாளில் 2.2 
முதைல் 2.9 ்வரு்டங்கலள இழககி்றபாரகள 
என்று இந்தை ஆய்வறிகலக எச்ெரிககி்றது.   

இது நுணதுகள அளவுகள ்ல ம்டங்கு 
அதிகரிததுக கபாைப்டும் கென்லனப 

்்பான்்ற தைமிழக ்கரங்களுககும் ்ெரத்தை 
வி்டப்டடிருககும் எச்ெரிகலக ஆகும். 

இந்திய கபாற்று தைர நிரைய அளவீடடின் 
்டி கபாற்றில் நுணதுகளின் அளவு 60 g/m3 
ககு உளளபாக இருததைல் ் ்வணடும். இது்்வ 
உலக சுகபாதைபார நிறு்வனததின் (WHO) கபாற்று 
தைர நிரைய அளவீடடின் ் டி 25 g/m3 ககு 
உளளபாக இருததைல் ்்வணடும். ஆனபால் 
கென்லனயின் ்ல ்குதிகளில் நுண 
துகளின் அளவு 60 g/m3 அளல்வ வி்ட 
அதிகமபாக உளளதைபாக Health Energy Initiative 
்்டததிய ஆயவின் முடிவில் ் மககு கதைரிகி்றது. 

குறிப்பாக திரு்வற்றியூர, கபாசி்மடு, 
மீஞ்சூர, ககபாடுங்லகயூர, ்வல்லூர, எணணூர, 
மைலி, அம்்ததூர, தி.்கர, ்்வளச்்ெரி, 
ஆகியப ் குதிகளில் இந்தை ஆயவின் க்பாழுது 
நுணதுகள  60 g/m3 முதைல் 128 g/m3 ்வலர 
இருந்துளளன. அ்தை ்்பால் ்பாரிமுலன, 
வியபாெர்பாடி ்்பான்்ற ்குதிகளில் 
நுணதுகளில் அளவு 176 g/m3 முதைல் 228g/m3 
்வலர ் தி்வபாகியுளளது. 

கென்லனயின் கபாற்றின் தைரம் இப்டி 
இருகலகயில், நுணதுகளின் அளல்வ உலக 
சுகபாதைபார நிறு்வனம் நிரையிததுளள 25 g/m3 
அளவுககு குல்றததைபால் தைற்க்பாழுது 
இருப்லதை வி்ட மனிதை ஆயுலள 5 ஆணடுகள 
அதிகரிககலபாம் என்று AQLI அறிகலக 
்வலியுறுததுகி்றது. 

இது ்ல்டமுல்றயில் ெபாததியமபா என்்ற 
்களவிககு, சீனபாவின் கபாற்று மபாசுககு 
எதிரபான ் ்ட்வடிகலககள ் மககபான ் திலபாக 
நிற்கின்்றன. 2013ம் ஆணடு கதைபா்டங்கி கபாற்று 
ம பா ல ெ  சீ ன  அ ர சு  தீ வி ர ம பா க 
கடடுப்டு ததிய தைன்  விலள்வபா க த 
தைற்க்பாழுது 29% ்வலர நுணதுகலளக 
கடடுப்டுததியுளளது.  இ்தைப ்்பால 
இந்தியபாவும் அனல் மின் நிலலயங்கள 
மற்றும் ்வபாகனப புலக ஆகிய்வற்ல்ற 
கடடுககுள ககபாணடு ்வருமபானபால் இந்திய 
மககளின் ஆயுடகபாலமும் 5 ஆணடுகள 
அதிகரிகக கூடும். இதைற்கு ்ல்்்வறு 
ஒருங்கிலைந்தை கபாற்று மபாசுக குல்றபபு 
முன்கனடுபபுகள ் தைல்வ என்்றபாலும் கபாற்று 
மபாசு குல்றகக குறிபபிட்ட சில துல்ற ெபாரந்தை 
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ககபாளலககலள ்வகுப்தும் இந்தியபாவிற்கு 
அ்வசியபாமபாக உளளது. முககியமபாக 
இந்தியபாவின் மின் ககபாளலக புலதைப்டிம 
எரிெகதியில் இருந்து புதுபபிககததைகக 
ஆற்்றலல ்்பாககி மபாறு்வது தைற்்்பாலதைய 
அ்வெரத  ் தைல்வயபாக உளளது. 

தமிழ்நாடடில் உள்ை நகரஙகளில் காறறின் தரத்ளத 
உயர்த்த அரசு உ்ட்னடியாக பெய்ய பவண்டியளவ:

1. ்வரு்டததில் 130 ்பாடகளுககு ்மல் 
கபாற்றின் தைரம் ் மபாெமபான நிலலயில் உளள 
கென்லன ்கரதலதையும் ஒன்றிய அரசின் 
NCAP-National Clean Air Program திட்டததின் 
கீழ் இலைகக ் ்வணடுகமன தைமிழக அரசு 
்கபாரிகலக ல்வகக ் ்வணடும்.  

2. கபாற்ல்ற மபாசுப்டுததும் நுண 
துகளகள, ெபாம்்ல்கள, ெல்்ர ல்ட ஆகலெட, 
ல்டரஜன் ஆகலெடு ்்பான்்ற ்ச்சு 
்வபாயுககலள அதிக அளவில் க்வளியிடும் 
அனல் மின்நிலலயங்கலளப ் டிப்டியபாக 
மூ டு ்வ தை ற் க பா ன  மு ய ற் சி க ல ள யு ம் 
புதுபபிககககூடிய எரிெகதியில் இருந்து 
தைமிழ்்பாடடின் மின்ெபாரத ்தைல்வலயப 
பூ ர த தி  க ெ ய ்வ ல தை  ் ் பா க கி ய 
முன்கனடுபபுகலள எடுகக ் ்வணடும்.

3. எணணூர - மைலி  க தை பா ழி ற் 

்்டல்டயில் ் மலும் கதைபாழிற்ெபாலலகலள 
புதிதைபாக அலமகக்்வபா, விரி்வபாககம் 
கெயய்்வபா தைல்ட விதிகக ்்வணடும். 
கென்லன மற்றும் அதைன் சுற்றுப்குதிகளில் 
கபாற்று மபாசுப்டுததும் கதைபாழிற்ெபாலலகலளக  
கண்டறிந்து அதைலன குல்றககும் ்்ட்வடிக 
லககலள தைமிழ்்பாடடு மபாசுககடடு்பாடடு 
்வபாரியம் எடுகக ்்வணடும். கென்லனயில் 
புதிதைபாகக  கபாற்று மபாசுப்டுததும் எந்தைத  
க தை பாழிற் ெ பாலலகளுககும்  அனுமதி 
்வழங்கப்்டபாது என்று அரசு உ்டனடியபாக 
அறிவிகக ் ்வணடும். 

4. கபாற்று மபாலெக கணகபாணிப்தைற்கும் 
அலதைக குல்றப்தைற்கபான ்்ட்வடிகலககளுககு 
நிதிநிலலயில் (budjet) அதிக நிதி ஒதுகக 
்்வணடும். கபாற்று மபாலெ கணகபாணிககும் 
கதைபா்டர கணகபாணிபபு நிலலயங்களின் 
( C o n t i n u o u s  M o n i t o r i n g  S t a t i o n s ) 
எணணிகலகயிலன அதிகரிகக ் ்வணடும். 

5. அரசு ்கரத திட்டமிடுதைலின் 
க்பாழுது கபாலநிலல மபாற்்றம், அப்குதியின் 
தைட்க்வட்ம், புவியியல், மககள கதைபாலக, 
்்பாககு்வரதது, அதைனபால் உண்டபாகும் மபாசு 
ஆகிய்வற்ல்ற கைககில் ககபாணடு கென்லன 
மற்றும் அதைன் துலை ்கரங்கலள 
விரி்வபாககும் ்ணிகலள ்மற்ககபாளள 
்்வணடும்.

6. க ென்லன தைனி்்ர  ்வ பா கன 
்யன்்பாடடிலன குல்றககப க்பாதுப 
்்பாககு்வரதலதை ்மலும் ்மம்்டுததை 
்்வணடும். கென்லன கமட்ரபா ரயில் 
கட்டைக குல்றபபு, ்பாதுகபாப்பான 
ெபாலலகள, முககிய ்வழிததை்டங்களில் அதிக 
அரசு ்்ருந்துகலள இயககு்வது ்்பான்்ற 
்வபாகனப புலக குல்றககும் ்வழிமுல்றகலள 
அரசு ் மற்ககபாளள ் ்வணடும்.

இந்தை முன்கனடுபபுகள கபாற்றுமபாசு 
் பா ட ல்ட க  கு ல ்ற த து  ம க க ளி ன் 
உ்டல்்லலனயும் ஆயுலளயும் அதிகரிப 
் ் தை பா டு  நீண்ட  க பா ல  அளவில் 
சுகபாதைபாரததிற்கபாக அரசு கெயயும் கெலவீனங் 
களின் சுலமலயக குல்றககும்.
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ெ றண்ட நிலங்களில்கூட ஓங்கி வைரும் 
கரும்்பளனகயனும் உயிர் ்வதி க்காழிற்சகாளலயின் 
்வர்கள ஓடித் ் ்டி கககாண்டுவரும் நீர் ் ண்டுப்பகுதி வழி 
்ம்லறி இளலவழி நடககும் ஒளி ்சர்களக மூலம் 
ககார்்்பகாளகடி்ரடடு என அளழகக்படும் இனிபபு 
க்பகாருைகாக மகாற்றப்படுகிறது. இந் இனிபபு க்பகாருள 
்பளனயின் உடகலங்கும் ்பயணித்து வைர்ச்சிககு 
உ்வுகிறது. ்பகாளையகானது அடுத்் ்ளலமுளறளய 
உருவகாககும் இனபக்பருககத்துகககான  ்பகுதியகாக 
இருப்ப்கால் இயற்ளகயகாக இந் இனிபபுக்பகாருள 
குவிககப்படடிருககும்.       

இந்தை ் பாலளலய ் ககு்வமபாக சீவும் ் ்பாது 
்பாலளயிலிருந்து ்வடியும் ் னம்்பால் எனப்டும் 
இயற்லகயபாக கில்டததை இனிப்பான நீலர 
(கபார்்பாலகடி்ரடடு) கலலயததுககுள 
எதுவும் ்ெரககபாமல் (க்பாதிகக விட்டபால்) 
கில்டப்து ்னங்கள. கலலயததுககுள 
சுணைபாம்பு அடிதது க்பாதிததைல் உயிர்்வதி 
விலனலய தைடுதது விட்டபால் கில்டப்து ் தைநீர 
என அலழககப்டுகி்றது. இந்தை கலலலய 
்பான்கபாயிரம் ஆணடுகளுககு முன்்ன 
கண்டறிந்தை குமுகபாயம் தைமிழ்ககுடியபாகும் 
என்்தைற்கு தைமிழ்ககளஞ்சியமபான ெங்க 
இலககியங்க்ள ெபான்று. இதில் ஒன்ல்ற ல்வதது 
ககபாணடு மற்க்றபான்ல்ற தைல்ட கெய்வது 

ெ்னயாண்ம  
வைம் கூடடும் வைர்ச்சிககுப ெ்ன

முள்னவர் பா.பமா. பெல்வகுமார்

உயிர் நீரின் ஊற்றாகப் பள்ன  - 2

6

பாபமா 
சுற்றுசூழல் மற்றும் ்பளன ஆயவகாைர், 
்பளனயகாண்ளம  
(Palmyraculture)-்ற்சகார்பு வகாழ்வியல் மற்றும் 
வைம் கூடடும் வைர்ச்சிகககான நடுவம் (The 
Centre for self-reliance and sustainable 
developement), களடயம்,  
க்ன்ககாசி, ் மிழ்நகாடு. 

்பார்டெமில்லலயபா (அதுவும் பிரபாந்தி /
ஒயின்/ சின் /விசுகி/ ்்வபாடகபா /பீர என 
அந்நிய மது்பான ்வலககலள  ்டபாஸமபாக 
(TASMAC) கில் அர்ெ கல்ட ்்பாடடு 
விற்றுகககபாணடு ). இப்டி ஊட்ட ெததும் 
தைந்து உற்ெபாகமும் அளிககும் ஒரு 
கமன்்பானதலதை தைல்ட கெயய எந்தை 
அறிவியல் ்ண்பாடடு க்பாருளியல் 
சூழலியல் ரீதியபான கபாரணிகளும் இல்லல, 
அப்டியிருகக ்னம்்பாலபான கள 
தைமிழ்்பாடடில் தைல்ட கெயயப்டடிருககி்றது 
என்்றபால் சில அந்நிய மது்பான ்வலககலள 
(அதிகளவு எததைனபால் மற்றும் நீலரததைவிர 
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்்வ்்றதும் இல்லபாதை)  தையபாரிதது விற்கும் 
கும்்னிககளுககும் அலதை முன்னின்று 
்்டததும் மனிதைரகளின்  இலபா்ததுககும் 
்னம்்பால் ்்பாடடியபாக இருகக கூ்டபாது 
என்்ற கபாரைம் அன்றி ்்வக்றன்ன கள(ள)
அரசியல் இருகக முடியும். (உைவுப 
க்பாருளகளில்  கலப்்டம் ்்டப்லதை 
கணடுபபிடிககும் உைவுத துல்ற அதிகபாரிகள 
இதுெபாரந்தை கலப்்டங்கலளயும் கண்டறியும் 
இயலும் அல்ல்வபா) . இககம்க்னிகள 
இவ்வலக மது்பானங்கலள தையபாரிககும் 
்்பாது அதைற்ககு ெமமபான மல்றநீலர 
கைககிட்டபால் ்மககு தைலல சுற்றிவிடும். 
இன்று  அர்ெ  ்ஞ்சு ்்பான்்ற க்பாருலள  
விற்றுகககபாணடு (அதி்ல மது உயிருககு/ 
வீடடுககு/ ் பாடடுககு ் கடு என்று விளம்்ரம் 
்்வ்ற) ்னம்்பாலபான களலள தைல்ட 
கெய்வதைபால் தைபான்  ெமூக ஒழுககம்  ்வபாழ்வியல் 
கபாப்பாற்்ற ்டுகி்றது என்்து ஒரு ்வ்றடடு/
புரடடு ்வபாதைமபாகும்.   

இவ்வபாறு ்வ்றண்ட நிலம் , உ்வர நிலம் , 
்பால்ற , உபபு நீர ககபாண்ட க்டற்கலரப்குதி 

என எங்கும்கில்டககும் நீலர, இனிப்பான 
சுல்வயபான ஊட்டமிகக உ்டலலயும் 
உயிலரயும் ்வளரககும் உயிர நீரபான 
்னம்்பாலபான களளபாக, (சுணைபாம்பிட்டபால் 
்தைநீரபாக) மபாற்றி தைரும் ் ணபு ் லனகயனும் 
உ யி ர ்்வ தி  க தை பா ழி ற் ெ பா ல ல யி ன் 
சி்றபபியல்்பாகும்.    இதைனபால் தைபா்ன 
்லனலய ் யன்மரம்/ உயிரகளின் மரம்  என 
அலழககின்்்றபாம். இவ்வபாறு உயிலர 
்வளரககும் ்னம்்பால் தைரும் ்லனலய 
மனதில் ககபாண்்ட, “புல் ்மயபாது கழுநீர 
குடிககபாது ஆனபால் ்பாலனககுப ்பால் 
ககபாடுககும்” என்்ற விடுகலதைலய ்ம் 
முன்்னபார உரு்வபாககியுளளனர. ்சும்்பால் 
கூ்ட ்லருககு பிடிககபாமல் ஒததுகககபாள 
ளபாமல்  ் ்பாகலபாம் ஆனபால் இயற்லகயபான 
்னம்்பால் ்ம் உ்டலலயும் உளளதலதையும் 
்தைற்றும் உயிரநீரபாகும். அ்தைபாடு, க்ண 
்லனயிலிருந்து கில்டககும் நுங்கும் அதைனுள 
இருககும் நீரும் உ்டலல குளிரச்சியல்டய 

பகுதிப்பபாருள் 
ஆண்பள்ன  
(பநா.மு/
பநா.பி)

பபண்பள்ன  
(பநா.மு/
பநா.பி)

கமகாத்் இனிபபு (கி) 11.60/8.20 13.20/8.80

கமகாத்் புர்ம் (மிகி) 15.30/8.20 17.70/8.30

கமகாத்் கககாழுபபு (கி) 0.04/0.01 0.08/0.03

ககால்சியம் (மிகி) 1.07/0.72 1.12/0.91

கமகனிசியம் (மிகி) 5.12/5.10 5.61/5.0

இரும்பு (மிகி) 1.03/1.00 1.50/1.15

்சகாடியம் (மிகி) 5.37/3.72 5.21/3.97

க்பகாடடகாசியம் (மிகி) 1.67/1.02 1.91/1.31

ககாப்பர் (மிகி) 0.04/0.03 0.06/0.04

துத்்நகாகம் (மிகி) 0.07/0.06 0.04/0.04

்பகாசு்பரசு (மிகி) 1.71/1.12 1.85/1.20

விடடமின் பி1 ்யமின் (மிகி) 0.04/0.12 0.06/0.32

பி 2 ரிக்பகாபிைவின் (மிகி) 0.01/0.03 0.04/0.12

பி3 – நியகாசின் (மிகி) 0.41/0.63 0.48/1.06

விடடமின் சி (மிகி) 3.05/2.65 4.95/3.56

விடடமின் ஏ (IU) 62.0/56.0 74.0/68.0

வநோதிக்கோ்த மற்றும் வநோதித்்த ்ப�ம்்போலில 
(100 மி.லி ) உள்ள ்பகுதிபவ்போருட்்கள்
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கெய்வ்தைபாடு ்கபால்டககபால க்வம்லமலய 
தைணிதது  ் ்வரககுருககலள நீககும் மருந்தைபாகும். 
்லனமரச் ்ெபாலலகளில்  ்லனவீரரகள 
க தை பா ்ட ர ந் து  ்ன ம் ் பா ல்  இ ்ற க கி 
ககபாணடிருககும் ் ்பாது ் தைனீககளின்  ்வரவு 
கூடும், அதைனபால் உள்ள உளள ் யிரகளில் 
அயல்மகரந்தை ்ெரகலக(cross-poll ina-
tion) ்்டந்து விலளச்ெல் கூடும். அ்தைபாடு 
்லனமரச் ்ெபாலல ்தைனீககள ்வளரதது 
்தைன் ் ெகரிகக கூடிய இ்டமபாகவும் விளங்கும். 
்னம்்பாலபானது மனிதைரகள மடடுமின்றி.. 
நுணணுயிரகள, எறும்பு, ஈககள, பூச்சிகள,  
ஊர்வன, ்்றப்ன ்மலும் சில சிறு 
விலங்குகள ஆகிய்வற்றிககு உயிரநீரபாக 
உை்வபாக ்யன்்டு்வது , ்லன எவ்வபாறு 
்ல்லுயிர க்ருககததில் ்ங்கபாற்றி சி்றந்தை 
உயிரச்சூழல் கதைபாகுதியபாக விளங்குகி்றது 
என்்தைற்கு ெபான்்றபாகும்.   ் லன்யற்்றம் மிக 
கடினமபான ் ணி, தினமும் ஓங்கி உயரந்தை 40 
்லனகலள இருமுல்ற ஏறி இடுககி சீவி  
்னம்்பாலல இ்றககி ககபாணடு ்வரு்வது 
மிகவும் உ்டல் ்்பாவும் ்வலியும் தைரும் 
்ணியபாதைலபால், ்லனவீரரகள உ்டல்்வலி 
நீககும் மருந்தைபாகவும் ஆற்்றலலததைரும் 
்பானமபாகவும் ்னம்்பாலல அருந்து்வது 
இம்மககளின் உைவுப ்ண்பா்டபாகும். 
்னம்்பாலபானது உை்வபாகவும் மருந்தைபாகவும் 
மற்்ற க்பாருளபாகவும் மனிதைரககும் மற்்ற 
உயரிகளுககும் ்யன்்டும் குளுக்கபாசு 
பிரக்்டபாசு சுககு்ரபாசு, க்கடடின், 
கெல்லு்லபாசு, அமி்னபா அமிலங்கள, புரதைம், 
ல்வட்டமின்கள, ் பாரெதது ககபாழுபபு ெதது 
மற்றும்  ்ல தைனிதது்வமபான பிளக்லிக்ரின் 
்்பான்்ற உயிர ்்வதிமூலககூறுகலள 
உரு்வபாகக்வல்ல்தைபாடு மடடுமின்றி மணணின் 
தைன்லமக்கற்்ற்வபாறு ்ெபாடியம் கபால்சியம் 
க்பாட்டபாசியம் இரும்பு கெம்பு ்பாசு்ரசு 
கமகனிசியம் ்்பான்்ற ்ல ்தைல்வயபான 
அ ய னி க ல ள யு ம் ,  உ ்ட லு க கு 
உகந்தை  சிறு்வபாழூணகலளயும்(Probiotics)  
ககபாணடுளளது.  இததைலகய ஊட்டெததும் 
மருதைதது்வ்ணபும் ககபாண்ட ஆற்்றல் 
தை ரககூடிய விட்டமின் ்பானமபான  
்னம்்பாலல ்லன விலனஞரகளபான 
்லனவீரரகள இ்றககு்வதும் ்ருகு்வதும் 
விற்்தும் குற்்றம் எனககூறி தைல்ட 

கெயதிருப்து ்லனலய அரசின் மரமபாக 
ககபாண்ட தைமிழ்்பாடடு அரசுககு  ் ்ரலமயபான 
கெயயலபாகுமபா?. ் ல்லபாயிரம் ஆணடுகளபாக 
்ம் முன்்னபாரகள  எந்தை குறுககீடும் இன்றி 
கள எனப்டும் ்னம்்பாலல ்ருகி 
மகிழ்ந்திருந்தை  சூழலில், க்டந்தை சில 
நூற்்றபாணடுகளில் அரசியல் /கலபாச்ெபார /
்ண்பாடடு /நிறு்வன ்ல்டகயடுபபுகளபால் 
வீ ழ த தை ப ் ட ்ட  க தை பா ழி ல் க ளு ள 
முதைன்லமயபானது ் லனெபார கதைபாழில்களும் 
களளும் தைபான். இலங்லகததைமிழரகளின் 
ெமஉரிலமககபாக  தைன்னபாடசிககபாக  
இலளஞரகலள திரடடி ஆயுதைம் ஏந்தி 
்்பாரபாடிய ் ்பாரபாளி பிர்பாகரன் அ்வரகள 
ஈழததின் இரணடு முதைன்லமயபான  ்வளமபாக 
க்டல்்வபாழ் மீலனயும், நிலம்்வபாழ் ் லனலயயும் 
குறிபபிடடுளளபார. தைமிழ்்பாடு  ஈழதலதை வி்ட 
்லம்டங்கு ்லன்வளதலதைககபாணடுளள 
் கு தி ய பா கு ம் .  ் பா ம்  மு ல ்ற ய பா க 
இப்லன்வளதலதை லகயபாண்டபால் 
தைமிழகதலதை  ்வபாழ்வியல் மற்றும் க்பாருளியளில் 
சி்றப்பாக ்மம்்டுததைலபாம். ்குததைறில்வ 
கபாலததிற்கு ஏற்்றபால் ் ்பால ் பாம் ் யன்்டுததை 
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்்வண்டபாமபா. கள ் ்வண்டபாம் என ் லநூறு 
கதைன்லன மரங்கலள க்வடடிகயறிந்தை 
்குததைறிவுப ்்பாரபாளி ஈ க்வ  ரபாமெபாமி 
க்ரியபார, பின்னர ்னம்்பாலபான கள ்ம் 
மணணின் மககளின் ்பானம் என்்லதை 
உைரவில்லலயபா?. ்னம்்பால்  எனப்டும் 
்னங்களளபானது அருந்து்்வபாரின் உ்டல் 
்வலிலய ்்பாககு்வ்தைபாடு உ்டலுககு 
்தைல்வயபான ஊட்டங்கலளயும் மருதது்வ 
்ணபு ககபாண்டதுமபான தைமிழர ் ண்பாடடு 
உை்வபாகும் . அததைலகய ்னம்்பாலபான 
களலள உலககங்கிலும் ் யன்்டுததும்்்பாது, 
இந்திய ஒன்றியததில் க்ரும்்பாலபான 
மபாநிலங்கள அனுமதிதது அதைன் மூலம் 
மககள இயற்லக உற்ெபாக்பானதலதை அருந்தை 
்வழி்வலக கெயதிருககும் ் ்பாது,   தைமிழக  அரசு 
மடடும்  ் னம்்பாலபான களலள இ்றகக ் ருக 
விற்க  அனுமதி மறுப்து  மககள 
வி்ரபாதைகெயலும்  தைமிழர ்ண்பாடடுககும்  
எதிரபான கெயலபாகும். 

்ணல்டததைமிழரில்ட்ய ்னம்்பாலபான 
கள உணணும் ்வழககம் க்ரு்வபாரியபாக 
இருந்தைலதையும்  மககள களளுணடு 

களிததிருந்தைலதையும் தைமிழ்ககளஞ்சியமபான 
ெங்க இலககியங்களில் ஒன்்றபான குறுந்கதைபாலக 
்்டம் பின்்வருமபாறு பிடிதது கபாடடுகி்றது . 

மகிழ்ந்்ன் ் ளலயும் நறவு உண்டு ஆங்கு

விளழந்்ன் ் ளலயும் நீ கவயது_உற்றளன 

இரும் களர நின்ற உபபு ஒய சகடம்

க்பரும் க்பயல் ் ளலய வீநது ஆங்கு இவள

இரும் ்பல் கூந்ல் இயல் அணி கண்்ட… 

(குறுநக்காளக 165- ்பரணர்)

விளக்கம்: க்ஞ்்ெ, ஏ்ற முடியபாதை கலரயின் 
கீழ் நின்்ற உபபு ஏற்றிய ்வணடியின் உபபு 
க்ரும் மலழயில் அகப்டடுக ககபாணடு 
அ ழி ந் தை து  ் ் பா ல  ,  இ ்வ ள பா ல் 
மறுககப்ட்டலமயபால் நீ அழிந்து , 
இ்வளுல்டய கரிய கூந்தைலின் இயற்லகயபான 
அழலகக கணடு, கள குடிப்்வர ,  களிப்்றிய 
பின்னரும் களலள விருபபு்வதுப்்பால, 
முன்பு விழிந்து இன்புற்்றலதை நிலனதது 
்மலும் விரும்பி நிற்கி்றபா்ய. (க்வயதுற்்றலன 
–விரும்புகி்றபாய, இருங்கலர –ஏறுதைற்கு அரிய 
கலர ,  உபபு ஒய ெக்டம்- உபல் கெலுததுகி்ற 
்வணடி , வீந்தைபாங்கு –அழிந்தைது ் ்பால் , இயல் 
அணி – இயற்லக அழகு )

பள்னக்கணக்கும் பணக்கணக்கும்  
(சூழலியல் மாற்றஙகளுக்கு உடபட்டது):

(க்பாது்வபாக ்வபாழ்வியல் ெபாரந்தை்வரகளுககு 
இவ்வலக கைககீடுகளில் ஈடு்பாடு 
இல்லலகயன்்றபாலும்  க் பாருளியல் 
வி ரு ம் பி க ளி ன்  ் பா ர ல்வ க க பா க . . )  
்லன்யற்்றதலதை மரியபாலதைககுரிய ் ணியபாக 
ஊககுவிதது ் யற்சியளிப்தைன் மூலம் நில்றய 
்லனவீரரகலள உரு்வபாககி்ட முடியும்)

நுங்கு ககாயத்திருககும் உயரமகான ்பளனயின் மீ்்றி ்ப்நீர் 
இறககும் ்பளனவீரர் (்படம் ்பகா்மகா)

்னது ் வர்கைகால் குைககளரளயப வலிளமப்படுத்தி  நீர் 
வைத்ள் ் ்பணும் நீண்ட ்பனங்கூடல் 
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1 ்ககாடி ்பளன மரம் X 2..5 
லிடடர்(ஒரு நகாளைககு)  =2.5 ் ககாடி 
லிடடர் ்பனம்்பகால் 

1 லிடடர் = ரூ 100  

2.5 ் ககாடிx100= ரூ 250 ் ககாடிகள 
(ஒரு நகாளைககு) 

4 மகா்ங்களுககு ்பனம்்பகால் 
இறககும் ்பருவம் இருககும்.. 
அப்படிகயன்றகால்  

4 x 30x 250 ்ககாடிகள= 30,000 
் க கா டி களை உருவ கா ககும் 
க்காழிலகாகும் 

ஒரு ்லனமரம் ஒரு 
ஆணடின் ்ரு்வததில்  
(1 x 120 x 2.5 x 100) ரூ 30000 
மதிபல் உரு்வபாககி்ட 
உதைவும்.  ஒரு ் லனமரம் 100 
ஆ ண டு க ள  ் ல ன் 
ககபாடுததைபால் குல்றந்தை்டெம் 
25 இலடெங்களுககு ்மல் 

்னம்்பாலபான கள்வழியபாக்்வ தைன் ்வபாழ்்பாளில் 
உரு்வபாககி தைந்தி்ட ்வபாயபபுளளது.ஒரு்வர 20 
்லனகள  ஏறினபால் 4 மபாதைததில் ் ல இலடெங்கள 
உரு்வபாககி்ட முடியும். இதைனபால் 5 லடெம் ் ்ருககு 
்மல் ்்ரடியபாகவும் 50000 ்்ருககு்மல் 
மல்றமுகமபாகவும் ்்வலல்வபாயபபு கில்டககு 
்வபாயபபுளளது. தினமும் 10 ் லனலய ஏறி இ்றங்கும் 
இலள்யபார யபா்வரும் மிக ்வலிலம ்வபாயந்தை 
்லனவீரரகள ஆகி  ்்பாயற்்ற ்லமபான ்வபாழ்வு 

்வபாழ்்வபாரகள. 2 ் கபாடி ் லன மரங்கலள 
்யன்்டுததினபால் ஆணடுககு  60,000 
்கபாடிகள அளவுககு க்பாருளீட்ட 
்வபாயபபுளளது. (்லன்யற்்றம் மிக 
கடினமபானது, அழிந்து ்வரும் ்வபாழ்வியல் 
கதைபாழில். அதைனபால் கள தைல்டலய அரசு 
நீககி ஊககுவிகக்்வணடும்) 

(ஆண்லனகலள ்யன்்டுததி 
னபா்ல ்்பாதுமபானது, ஆண்லன 
் பா ல ள க ல ள  க ள  இ ்ற க க 
்யன்்டுதது்வதைபால் அதைன் மதிபபு 
கூடுகி்றது. க்ண்லனகலள நுங்கு 
்னம்்ழததிற்கபாக விடடுவி்டலபாம், 
க்ண்லனகலள ்யன்்டுததினபால் 
ஒரு்பாலளலயயபா்வது ்னம்்ழததிற் 
ககன வி்ட ்்வணடும் .  அரசு 
்னம்்பாலபான கள தைல்டலய நீககி கள 
எடுப்லதை ஊககுவிப் ்தைபாடு , 
தைமிழ்்பாடடு களளுககு புவிெபார குறியீடு 
க்்ற்்வணடும்). 

மணலை ்வளப்டுததி நீர்வளதலதை 
்மம்்டுததி்டவும் (்்வரகள), எவ்வலக 
நீலரயும் ்ல்லுயிரகளுககு உை்வபான 
்னம்்பாலபாககி தைந்தும்(பூந்துைர), 
் ன ம் ் பா ல ல யு ம்   நீ ல ர யு ம் 
எடுததுச்கெல்ல உதைவும் ்டல்டயும், 
்தைபாணடிலயயும்   குடுல்வகலளயும் 
உரு்வபாககவும்  (ஓலல/்பார)  நீலரக 
க்டகக உதைவும் ்தைபாணியபாகவும் 
்பாலமபாகவும் (்னங்கடல்ட) உதைவும் 
்லனமரம்  உயிர நீரின் ஊற்்றல்ல்வபா!..
்லன்ய துலை 

்பளன்யகாளலயகாலகான 
்பனம்்பகால் ் சகரிககும் 

குடுளவ 

்பனம்்பகால் நீர் கூழ் குடிககவும் ் சகாறு தின்னவும் ்பயன்்படும் 
்பளன்யகாளலப்படளட 

நீளரக கடகக உ்வும் ் ்காணியகாக ்பளன  
(்படம் சுவருப)
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வ்தோழிற்பு்ட்சிககு பிநல்த� ்கோல்கட்டத்தில, 
'நோ்கரி்கம்' என்்ற ்பண்போட்டு விழுமி�த்தின் மீது 
வ்போருளோ்தோ்க கூறு்கள் வ்பரும் ்தோக்கத்ல்த ஏற்்படுத்்தத் 
வ்தோடங்கி�. இலெ மோனுடப ்பணபு்கலளயும், 
சித்்தோந்தங்்கலளயும் மோற்றி அலமக்க்ெ, அது 
சூழலி�ல ென்முல்ற�ோ்க இன்று விரிெலடநதுள்ளது. 

ஒரு  ் பாடடின் க் பாருளபாதை பா ர க 
க க பா ள லக க ளு க கு ம் ,  சூ ழ லி ய ல் 
ெமதது்வததுககும் உளள கதைபா்டரபுகள குறிதது 
வி்வபாதிககப்டும் அளவிற்கு, கபாலநிலல 
மபாற்்றதலதை மடடுப்டுததை ஒவக்வபாரு 
்பாடடின் மததிய ்வங்கிகளுககு உளள 
க்டலமகள ் ற்றி க்ரிதைபாக கணடுககபாளளப 
்டு்வதில்லல.

கபார்ன் உமிழ்ல்வ (Carbon Emission) 
அதிகரிககும் புலதைப்டிம எரிெகதிகளபான 
கச்ெபா எணகைய, இயற்லக எரி்வபாயு மற்றும் 
நிலககரி ஆகிய்வற்ல்ற ்்ரடியபாகவும், 
மல ்றமுகம பா கவும்  ெ பா ர ந் திரு ககும் 
கதைபாழில்களுககு ்தைல்வயபான நிதிலய 
மல்டமபாற்றி, கபாலநிலல மபாற்்றதலதை 
எதிரககபாள்வதைற்கு அ்வசியமபான ்சுலம 
கதைபாழில்களுககு ்யன்்டுததை மததிய 
்வங்கிகளபால் முடியும். ஆனபால், அ்வரகள 
அலதை கெயயத தை்வறு்வ்தைபாடு, சூழலியலல 
்பாதிககும் திட்டங்களுககு ஊககமளிப்்தை 
க ்வலல ககு ரி ய  க ெ யல்திட்டம பா க 
அலமந்துளளது. அதிலும் சில ்வங்கிகள, 
புலதைப்டிம எரிெகதிலய உற்்ததி கெய்வதைற்கு 
்்ரடியபாக உதைவி கெயகின்்றன. 

மததிய ்வங்கிகளின் ் ைக ககபாளலகலய 
(Monetary policy) தீரமபானிககும் அதிகபாரிகள, 
கபாலநிலல மபாற்்றம் கதைபா்டர்பான ்்பாதிய 
புரிதைல் இன்றி இருப்லதை்ய இது 
உைரததுகி்றது. ்மலும், சில ்வங்கிகள, 
கபாலநிலல மபாற்்றதலதை கடடுப்டுதது்வதைற்கபான 
இலககுகள தைங்களுககு இல்லல என 
்வபாதிடுகின்்றனர.

அறிவியல் மிகத கதைளி்வபாக உளளது. 
புவியின் ெரபாெரி க்வப் நிலல உயரவு 1.5* 
கெல்சியலை தைபாண்டபாமல் ல்வததிருககவும், 
கபாலநிலல மபாற்்றததின் ் கபார விலளவுகலள 
தைவிரப்தைற்கும், புலதைப்டிம ஆற்்றல் மீதைபான 
புதிய முதைலீடுகலள உ்டனடியபாக நிறுததை 
்்வணடும் என்று International Energy Agency 
(IEA) ஒபபுக ககபாணடுளளது. 

எரிகின்ற பூமியில் எணநணெய்்ய 
ஊறறும் வஙகி்கள்!

மணிஷஙகர்
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இந்தியபால்வப க்பாறுததை்வலர ரிெரவ 
்வங்கியபானது (RB I ) ,  புதுபபிககததைகக 
ஆற்்றலுககபான திட்டங்களுககு க்டன் உதைவி 
கெய்வதில் ் தைரந்தை அனு்்வமல்டயதைபாக்்வ 
விளங்குகி்றது. இந்தியபாவில் புலதைப்டிம 
எரிெகதி திட்டங்களுககபான நிதிலய 
குல்றப்து ்ற்றிய ்்ச்சு்வபாரதலதைலய RBI 
மு ன் கன டு த தை பா லு ம் ,  இ து ்வ ல ர 
ஆககபபூர்வமபான ்்ட்வடிகலககள எதுவும் 
எட்டப்்டவில்லல என்்்தை நிதைரெனம்.

கதைற்கு ஆசியபாவில் புலதைப்டிம எரிெகதி 
உற்்ததிலயயும், நுகரல்வயும் அதிகமபாகக 
ககபாணடிருககும் மிகபக்ரிய ்பா்டபாக 
சீனபாவுககு அடுததை இ்டததில் இந்தியபா 
உளளது. அந்தை ்வலகயில் ் பாரககப்்பானபால், 
புதுபபிககததைகக ஆற்்றலில் முதைலீடுகலள 
அதிகப்டுததைவும், அ்வற்றுககபான க்டன் 
உதைவி கெய்வதில் முன்னுரிலம ்வழங்கு்வதிலும், 
இந்தியபாவின் மததிய ்வங்கியபான RBI-ககு 
்்பாதிய தி்றன் இல்லபாதைது க்வட்ட 
க்வளிச்ெமபாக அம்்லமபாகியுளளது.

மற்்ற ் பாடுகளு்டன் ஒபபிடும் ் ்பாது, RBI-
யின் கெபாதது ் மலபாணலம (asset management) 
முற்றிலும் ் ்வறு்டடு நிற்கி்றது. அதைற்கு மிக 
முககிய கபாரைம், RBI-யுல்டய கெபாதது 
்மலபாணலமயின் க்ரும்்குதி அந்நிய 
கெலபா்வணியபாக உளளது. க்டந்தை 2020ம் 
ஆணடின் ்டி, RBI-யின் foreign reserves 
மதிபபு சுமபார 461.8 பில்லியன் ்டபாலர என 
கைககி்டப்டடுளளது. இந்நிலலயில், RBI-ல் 
்ணிபுரியககூடிய அதிகபாரிகள சிலர, RBI-யின் 

கெபாததுகலள சூழலுககு உகுந்தை முதைலீடுகளபாக 
மபாற்்ற முடியும், ஆனபால் அது இன்னும் 
நிகழ்ந்தை்பாடில்லல என கதைரிவிததுளளனர. 
எனினும், க்டந்தை 10 ஆணடுகளில் RBI சில 
புதுபபிககததைகக ஆற்்றல் உற்்ததிககபான 
க்டன் ்வெதிலய எளிலமயபாககியுளளது.

அந்தை ்வலகயில், க்டந்தை 2012ம் ஆணடு 
சூரிய ஒளி ஆற்்றல் உற்்ததியில் RBI தைனிக்வனம் 
கெலுததைத கதைபா்டங்கியது. அலதைத கதைபா்டரந்து, 
2015ம் ஆணடு Biomass உற்்ததிககபான 
க்டனுதைவிகலள விலரவு்டுததியது. பி்றகு, 
2019ம் ஆணடு முதைல் புதுபபிககததைகக 
ஆற்்றலுககபான நிதி அலமபபுகலள 
அதிகப்டுததியது. ்மலும் 2020ம் ஆணடு, 
வி்வெபாயததுககு ் தைல்வப்டும் தைணணீருககு, 
சூரிய ஒளி ஆற்்றல் மூலம் இயககப்டும் 
்ம்புகலள ்யன்்டுததினபால் அதைற்கபான 
க்டனுதைவி ்வழங்கு்வது என விரி்வல்டந்தைது. 
ஆனபால் ,  இல்வ எதுவு்ம நிரந்தைர 
தீரவுககபாகவும், புதுபபிககததைகக ஆற்்றலல 
்்பாககிய முழுலமயபான மபாற்்றததுககபாகவும் 
முன்கனடுககப்டு்வதைபாக கதைரியவில்லல. 
RBI-ககு இன்னும் அதிக க்வனமும், சூழலியல் 
்லன் ெபாரந்தை ககபாளலக முடிவுகலள 
எடுப்தைற்கபான முதிரச்சியும் அ்வசியமபாகி்றது. 
புதுபபிககதைகக ஆற்்றலுககபான நிதி 
அலமபபுகலள எளிலமப்டுதது்வது ் ்பாலத 
்தைபான்றினபாலும், கபாலநிலல மபாற்்றததுககு 
முன்னுரிலம ்வழங்கப்டு ்வதில்லல. 

உலக அளவில் நிலககரி சுரங்கங்களுககு 
நிதியுதைவி கெய்வதில் இந்திய ்வங்கிகள 4்வது 
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இ்டததில் உளளன. 2012 முதைல் 
2019 ்வலரயிலபான கபாலகட்டததில் 
மடடும் சுமபார 155.6 பில்லியன் 
்டபாலரகலள இந்திய ்வங்கிகள 
நிலககரி சுரங்கங்களுககு ்வபாரி 
்வழங்கியுளளன. அதிலும் 
குறிப்பாக, State Bank of India (SBI), 
Axis Bank, Trust Group & HDFC 
ஆகிய ்பான்கு ்வங்கிகள தைபான், 
நி ல க க ரி  சு ர ங் க ங் கலள 
இந்தியபாவில் உயிரபபு்டன் 
ல்வததுளளன. 

இதைன் ்வபாயிலபாக, கபாலநிலல 
மபாற்்றததுககு எதிரபான மனிதை 
குலததின் ்்பாரபாட்டததில் 
்வரகக விடுதைலலயும் அ்டககம் 
எ ன் ் து  மீ ண டு ம் 
நிரூபிககப்டடுளளது. ்ம்ல 
குறிபபி்டப்ட்ட 4 ்வங்கிகளில், 3 ்வங்கிகள 
தைனியபார என்்லதை உைர ்்வணடும். 
இந்தியபாவில் தைற்்்பாது ்வங்கிக ககபாளலககளில் 
அரங்்கறி்வரும் கூததுகலள உற்று 
க்வனிததைபால் ,  முதைலபாளிதது்வததின் 
்ைப்சியில் ெபாமபானியரின் ்வபாழ்்வபாதைபாரம் 
மடடுமின்றி சூழலியல் க்றிகளும் 
்சுககப்டு்வலதை புரிந்து ககபாளள முடியும். 
க்வற்றிகரமபாக இயங்கிக ககபாணடிருககும் 
்வங்கிகலள தி்வபாலபாகும் ்வங்கிக்ளபாடு 
இலைப்து (merger of banks), ்வபாரபாகக்டன்கலள 
்வசூலிகக தி்றனற்்ற ககபாளலககலள ்வகுதது 
க்ரு முதைலபாளிகலள கபாப்பாற்று்வது (Ineffec-

tive management of Non-Performing 
A s s e t s ) ,  க ் பா து ததுல ்ற 
நி று ்வ ன ங் க ல ள 
தைனியபாரமயமபாககு்வது (Privatis-
ing Public Sector Units) ்்பான்்ற 
்்ட்வடிகலககளபால் ்வங்கி 
்ெல்வயபானது கபாரப்்ரட 
களுககு ெபாமரம் வீசும் துல்றயபாக 
மபாறி நிற்கி்றது.

்மலும், க்யருககு மடடும் 
க்பாதுததுல்ற ்வங்கியபாகவும், 
கெயல்்பாடடில் முதைலபாளி 
களுக்க முதைலலயபாகவும் 
விளங்கும் SBI தைபான் புலதைப்டிம 
ஆற்்றலுககபான அதிக்டெ 
நிதியுதைவியபாக 21.5 பில்லியன் 
்டபாலர (2016-2019) கதைபாலகலய 
ககபாடடிக ககபாடுததுளளது. 

அதுமடடுமின்றி, கபார்ன் உமிழ்ல்வ 
முற்றிலுமபாக குல்றகக தைற்்்பாது ்வலர SBI 
ஒபபுகககபாளளவில்லல.

இவ்வபாறு அலனதது தைரபபு மககளின் 
கருவூலமபாக இருககும் ்வங்கிகளபால் 
உ ரு ்வ பா க க ப ் ட டு ள ள  சூ ழ லி ய ல் 
சிககல்களுககபான தீரவு ்ல அடுககுகளில் 
உளளது. சூழலியல் அலமபபுகலள 
்பாதுகபாப்தைற்கபான அதிகபாரங்களில் 
அரெபாங்கம் தைலலயி்டககூ்டபாது. இந்தியபாவின் 
மததிய ்வங்கியபான RBI ஒரு தைன்னபாடசி 
அலமப்பாக இருப்தைபால், சூழலியல் 

பதறகு 
ஆசியாவில் 
புளதப்படிம 
எரிெக்தி 

உறபத்திளயயும், 
நுகர்ளவயும் 
அதிகமாகக் 

பகாண்டிருக்கும் 
மிகப்பபரிய நா்டாக 
சீ்னாவுக்கு அடுத்த 
இ்டத்தில் இநதியா 

உள்ைது.
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்பாதுகபாபல் உறுதி கெயயும் ககபாளலக 
முடிவுகலள அது துணிந்து எடுகக ் ்வணடும். 
இ தி ல்  சூ ழ லி ய ல்  ் ல ன் 
உறுதி்டுததைப்டு்வ்தைபாடு, இந்திய அரசியல் 
அலமபபு ெபாெனததைபால் உரு்வபாககப்ட்ட 
தைன்னபாடசி அலமபபுகளின் ஜன்பாயக 
பூ ர ்வ ம பா ன  க ெ ய ல் ் பா டு க ளு ம் 
்பாதுகபாககப்டும்.

என்்வ, சூழலியலுககு உகந்தை ்ைக 
ககபாளலக, முல்றப ் டுததைப்ட்ட ்வழிகபாடடு 
க்றிமுல்றகள மற்றும் புலதைப 
்டிம ஆற்்றல் கெபாததுகலள 
(fossil fuel assets) தைங்களது Port-
folio-வில் இருந்து நீககுதைல் 
்்பான்்ற புரடசிகர மபாற்்றங்கலள 
தைங்களி்டம் உளள எளிலமயபான 
அதிகபாரக கருவிகள ்வபாயிலபா 
க்்வ மததிய ்வங்கிகளபால் 
கெயய இயலும் என்்து 
ெந்்தைகததுககு இ்டமின்றி 
நிரூ்ைமபாகியுளளது.

குறிப்பாக, கதைபாழில்துல்ற 
நிறு்வனங்களுககு  க்டன் 
்வழங்கும் ்்பாது, அ்வரகள 
்மற்ககபாளளும் உற்்ததி மூலம் 
சூழலியலுககு எவ்வளவு 
்பாதிபபு ஏற்்டும் ்்பான்்ற 
கைககீடுகள ்வங்கிகளில் 
அ றி மு க ப ் டு த தை ப ் ்ட 
்்வணடும். ்மலும், அதிதீவிர 
கபாலநிலல நிகழ்வுகள பூமியின் 
புதிய இயல்்பாக மபாறிக 
ககபாணடிருப்தைபால், இயற்லக 
்்ரி்டரகலள தைபாங்கி நிலலததிருககும் 
தைன்லம அததைலகய கதைபாழில்களுககு 
உளளன்வபா என்்லதை கணிகக ்்வணடும். 
அடுததைதைபாக ,  ்வங்கிகளின் ்வழியபாக 
்மற்ககபாளளப்டும் அலனதது க்பாருளபாதைபார 
்்ட்வடிகலககலளயும் இரு பிரிவுகளபாக 
பிரிகக ் ்வணடும். ஒன்று, ் சுலம க்பாருளபாதைபார 
்்ட்வடிகலககள (green – sustainable activities), 
மற்க்றபான்று, சூழலியலல ்பாதிககும் 
க்பாருளபாதைபார கெயல்்பாடுகள (dirty damaging 
the climate activities). 

சூழலியலல ்பாதுகபாககும் க்பாருளபாதைபார 
்்ட்வடிகலககளுககு க்டன் ்வழங்கு்வலதை 
எளிலமயபாககுதைல் (lending priorities), ெலுலககள 
்வழங்குதைல், ்வடடி விகிதைதலதை குல்றததைல் 
்்பான்்றல்வ ்ைகககபாளலகயின் முககிய 
அம்ெங்களபாக மபாற்்றப்்ட ்்வணடும். 
்வங்கிகளில் ்ணிபுரியும் மூததை அதிகபாரிகள 
மற்றும் அதிகபார லமயங்களபாக இருப்்பார, 
புலதைப்டிம ஆற்்றலில் இருந்து க்வளி்ய்ற 
்்வணடிய ்தைல்வலயயும், அ்வெரதலதையும் 
ககபாளலக ரீதியபாக கதைளி்வபாக புரிந்திருததைல் 

அ்வசியமபானதைபாகும்.

கபாலநிலல மபாற்்றதலதை 
எதிரகக பாள்வதைற்கு ,  ஒரு 
்பாடடின் நிதி ஆதைபாரங்கள 
எ ந் கதை ந் தை  ்வ ழி க ளி ல் 
் ய ன் ் டு த தை ப ் டு கி ்ற து 
என்்லதைப ்ற்றிய புரிதைல் 
்தைல்வப்டுகி்றது. ்ைம் 
கெலவி்டப்டும் முல்றலய 
நு ணு க க ம பா க  ல க ய பா ள 
்்வணடிய கட்டததில் மபானு்ட 
ெ மூ க ம்  ் ய ணி த தி க 
ககபாணடிருககி்றது. கலல, 
இ ல க கி ய ம் ,  ்ண் பா டு , 
மருதது்வம், ்்வளபாணலம, 
க தை பாழில்நுட்ம் ,  மனிதை 
உ று வு க ள ,  ெ ட ்ட ம் , 
க்பாருளபாதைபாரம், அரசியல் 
உ ள ளி ட ்ட  அ ல ன த து 
விழுமியங்களிலும் சூழலியல் 
கருததுகலள கெயலபாககவும், 
இ ல ்வ  அ ல ன த லதை யு ம் 

ஒருங்கிலைதது கபாலநிலல மபாற்்றதலதை 
முறியடிககவும், மததிய ்வங்கிகளின் ்ங்கு 
இன்றியலமயபாதைதைபாகி்றது. ஏன் ்ைதலதை 
அச்சிடுகி்்றபாம்? அது பூமியில் எததைலகய 
மபாற்்றங்கலள நிகழ்ததுகி்றது? என்்லதைக கூ்ட 
ஒரு கைம் சிந்திகக ்்ரமில்லபாதை மததிய 
்வங்கிகள ,  இனியபா்வது ்ைததுககு 
முககியதது்வம் அளிப்லதை வி்ட கபாலநிலல 
ம பா ற் ்ற த து க கு  மு க கி ய த து ்வ ம்  
அளிப்பாரகளபா?

உைக அைவில் 
நிைக்கரி 

சுரஙகஙகளுக்கு 
நிதியுதவி 

பெய்வதில் இநதிய 
வஙகிகள் 4வது 
இ்டத்தில் உள்ை்ன. 
2012 முதல் 2019 
வளரயிைா்ன 
காைகட்டத்தில் 

மடடும் சுமார் 155.6 
பில்லியன் 

்டாைர்களை இநதிய 
வஙகிகள் நிைக்கரி 
சுரஙகஙகளுக்கு 

வாரி 
வழஙகியுள்ை்ன.
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உல்கம் முழுெதும் நிலவுரிலம மற்றும் 
சுற்றுசசூழலலப ்போது்கோக்க ் ்போ்ோடி� 227்்பர ்கடந்த 
2020ஆம் ஆணடில வ்கோலலப்பட்ட்தோ்க கு்ளோ்பல 
விட்�ஸ் எனும் செரெ்்தசெ அலமபபு அணலமயில 
வெளியிட்டுள்ள அறிகல்கயில வ்தரிவித்துள்ளது.

அதிக்டெமபாக க்டந்தை ஆணடில் 
ககபாலம்பியபாவில் 65்்ரும்,கமகசி்கபாவில் 30 
்்ரும் பிலிபல்ன்ஸ ்பாடடில் 29 ்்ரும் 
ககபால்லப்டடுளளதைபாக அறிகலகயில் 
கதைரிவிககப்டடுளளது. க்டந்தை ஆணடு 
இப்டடியலில் 8ஆ்வது இ்டததில் இருந்தை 
இந்தியபா இந்தை ஆணடு 10ஆ்வது இ்டததிற்கு 
்வந்துளளது. 2020ஆம் ஆணடில் இந்தியபாவில் 
4 சூழல் கெயற்்பாட்டபாளரகள ககபால்லப 
்டடுளளதைபாக கதைரிவிககப்டடுளளது.

கு்ளபா்ல் விடனஸ எனும் ெர்வ்தைெ 
மனிதை உரிலம அலமபபு க்டந்தை 2004ஆம் 
ஆணடிலிருந்து சுற்றுச்சூழல் ் பாதுகபாபபிற்கபாக 
உ ல க க ங் கு ம்  ் ்ட க கு ம்  ் ல் ்்வறு 
் ் பா ர பாட்டங் கள  ம ற்றும்  அதில் 
ககபால்லப்ட்ட்வரகள குறிதது ஆண்டறிகலக 
க்வளியிடடு ்வருகி்றது. சுரங்கப ்ணிகள, 
அலைக கடடுமபானப ் ணிகள, ் ்வடல்டத 
தைடுபபு, ெட்டவி்ரபாதை மீன்பிடி ் ்ட்வடிகலக, 
கபாடுகலள அழிககும் தைனியபார நிறு்வனங்கள, 
அரெபாங்கங்கள ஆகிய்வற்ல்ற எதிரதது 
்்ரடியபாக களததில் ்்பாரபாடிய்வரகள 
மற்றும்  மககளி்டம் விழிபபுைரவு ஏற்்டுததை 
முயன்்ற்வரகலள அரெபாங்கங்களும் தைனியபார 
நிறு்வனங்களும் ககபான்று ்வரும் ெம்்்வங்கள 
அணலமயில் அதிகரிதது ்வருகின்்றன.

ஒபர ஆணடில் 227 சூழல் நசயறொட்டாைர்்கள் ெடுந்கா்்ல:
 குபைாெல் விடனஸ் அறிக்்க

ெதீஷ் பைடசுமணன்
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கு்ளபா்ல் விடனஸ அலமபபு 2020ஆம் 
ஆணடிற்கபான ஆய்வறிகலகலய LAST LINE 
OF DEFENCE என்கி்ற க்யரில் அணலமயில் 
க்வளியிட்டது. அவ்வறிகலகயில் க்டந்தை 
2020ஆம் ஆணடில் மடடும் 22 ் பாடுகளில் நில 
உ ரி ல ம க க பா க வு ம்  சு ற் று ச் சூ ழ ல் 
்பாதுகபாபபிற்கபாகவும் ்்பாரபாடிய 227 ்்ர 
ககபால்லப்டடுளளனர. இது ்வபாரததிற்கு 
4்்ர என்்ற கைககபாகும். ககபால்லப்ட்ட 
்வரகளில் ்ததில் ஒரு்வர க்ண எனவும் 
அறிகலகயில் கூ்றப்டடுளளது. க்டந்தை 
2019ஆம் ஆணடில் 212்்ர ககபால்லப்ட்ட 
நிலலயில் ஒ்ர ஆணடில் இந்தை எணணிகலக 
அதிகரிததிருப்து அதிரச்சியளிககி்றது.

ககபால்லப்ட்ட்வரகளின் கமபாததை 
எணணிகலகயில் ்பாதி ்்ர ககபாலம்பியபா, 
கமகசி்கபா, பிலிபல்ன்ஸ ்பாடல்டச் 
்ெரந்தை்வரகளபாக உளளனர. ்மலும் 
ககபால்லப்ட்ட்வரகளில் 71% விழுககபாடு 
்்ரகள தைங்கள ்பாடடின் கபாடுகள 
அழிககப்டு்வதைற்கு எதிரபாக ் ்பாரபாடிய்வரகள 
என அறிகலக கதைரிவிககி்றது. கமபாததைமபாக 
்்டந்தை தைபாககுதைல்களில் மூன்றில் ஒரு ்ங்கு 
தைபாககுதைல்கள இயற்லக ்வளச் சுரண்டல்களுககு 
எதி ர பா க  ் ் பா ர பாடிய்வ ர கள  மீது 
நிகழ்ததைப்டடுளளது.

்மலும் மூன்றில் ஒரு ் ங்கு தைபாககுதைல்கள 
பூர்வகுடி மககள மீது நிகழ்ததைப்டடுளளது. 
க்டந்தைபாணடில் மடடும் 28 அரசு அதிகபாரிகள, 
்வ ன ப ் பா து க பா ்வ ல ர க ள 
ககபால்லப்டடுளளனர. ஒடடுகமபாததைமபாக 
ககபால்லப்ட்ட்வரகளில் ்ததில் ஒரு்வர 
க்ண கெயற்்பாட்டபாளர ஆ்வபார. க்ண 
கெயற்்பாட்டபாளரகப ககபால்லப்ட்ட 
எணணிகலக குல்ற்வபாக இருந்தைபாலும் கூ்ட 
சூழல் ்பாதுகபாபபில் ஈடு்ட்ட ்ல்்்வறு 
க்ணகள மீது ்பாலினம் ெபார ந்தை 
அச்சுறுததைல்களும் தைபாககுதைல்களும் 
நிகழ்ந்துளளதைபாக இந்தை அறிகலகயில் 
கதைரிவிககப்டடுளளது.

இந்தியபால்வப க்பாருததைமடடில் 2018ஆம் 
ஆணடு 23 ்்ர ககபாலலயுண்டது்டன் 
இப்டடியலில் 3ஆம் இ்டததில் இருந்தை 
நிலலயில் 2019ஆம் ஆணடில் 6 ் ்ர மடடு்ம 
ககபால்லப்ட்டதைபால் ் டடியலில் 8 இ்டததிற்கு 

்கரந்தைது. 2020ஆம் ஆணடில்.இந்தியபாவில் 4 
்்ர ககபால்லப்ட்ட நிலலயில் ் டடியலில் 
10ஆ்வது இ்டததில் உளளது.

அரெபாங்கங்களும் தைனியபார நிறு்வனங்களும் 
இந்தைப பிரச்லனகளின் தைடுப்தைற்கபாக எந்தை 
முலனபபும் கபாட்டபாமல் இருப்தைபாகவும் 
தைனியபார நிறு்வனங்களுககும் அரசுகளுககும் 
மிகபக்ரிய அளவில் நிதியுதைவி அளிககும் 
ெர்வ்தைெ ்வங்கிகள கூ்ட இகககபாலலகள 
குறிதது அககல்ற இல்லபாமல் இருப்தைபாக 
்வருததைம் கதைரிவிககி்றது கு்ளபா்ல் விடனஸ 
அலமபபு. ்ன்னபாடடு அளவில் ஐ.்பா. 
அலமபபு உலக ்பாடுகலள  மனிதை உரிலமகலள 
நிலல்பாட்ட ்வலியுறுததை ் ்வணடும் என்றும் 
்ல்்்வறு ் பாடுகளின் அரசுகள யபாவும் சூழல் 
்பாதுகபாபபு மற்றும் கணகபாணிபல் 
்வலுப்டு தது்வ தைன்  மூலம்  சூழல் 
கெயற்்பாட்டபாளரகள மீதைபான ்வன்முல்றகலள 
தைடுகக ்்வணடும் எனவும் கு்ளபா்ல் 
விடனஸ அலமபபு கதைரிவிததுளளது. 
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நீங்கள கநகிழிளய ஒழிகக நிளனத்்கால் எந்ப 
்பளளிக கல்லூரியி்லகா அல்லது வீதியி்லகா பிரச்சகாரம் 
கசயய ் வண்டியதில்ளல. துணிபள்பளய விநி்யகாகிகக 
்வண்டியதில்ளல. வீதிகளிலும் கடற்களரகளிலும் 
குபள்ப க்பகாறுகக ்வண்டியதில்ளல. மளல்்பகாலக 
குவியும் கநகிழிக குபள்பகளை எப்படி மறுசுழற்சி 
கசயவக்ன்்றகா இல்ளல எப்படி அழிப்பக்ன்்றகா 
மளலத்துப ்்பகாய நிற்க்வண்டியதில்ளல. உங்கள 
அரசிடம் கநகிழிக கழிவுகளை சிறப்பகாகக ளகயகாைச் 
கசகால்லிக ககஞச ்வண்டியதில்ளல. ்மம்்படட 
க்காழில்நுட்பத் தீர்வுகளுகககாய ்பணத்ள்த் ் ண்ணீரகாயக 
கககாடடி அழ ்வண்டியதில்ளல. கநகிழிககு மகாற்றுப 
க்பகாருடகளை பிர்பலப்படுத்தும் முயற்சிகளகூடத் 
்்ளவயில்ளல. ஏகனனில் உண்ளமயில் இளவகயதுவும் 
க்பரி்காய ்பயனளிககப ் ்பகாவதில்ளல. 

அபபைடியென்தால் என்ன்தான ய்சயவது?

உலகின் ்வ்ட மூலல முதைல் கதைன் மூலல 
்வலரயுளள சுமபார 800 ்கபாடி மககளுககு 
க்கிழி விழிபபுைரவு ஏற்்டுதது்வலதைவி்ட 
– உலக அரசுகலளச் ெரியபான முல்றயில் 
க்கிழிக கழிவுகலளக லகயபாளச் கெயய 
ல்வப்லதைவி்ட மிக எளிய ்வழிகயபான்று 
உளளது .  அது என்கனக்வன்்றபால் 
ஒடடுகமபாததை க்கிழி உற்்ததிககு 
கெபாந்தைககபாரரகளபாக இருககும் க்பசி்கபா – 
்கபா்கபா ்கபாலபா – க்ஸ்ல உளளிட்ட 
விரல்விடடு எணைககூடிய ஒருசில 
க்ருநிறு்வனங்கலள அ்வரகளின் க்கிழிக 
குபல்ககுப க்பாறுப்பாககு்வதுதைபான்.

இந்தை எளிய ்வழிலயக ் கட்டதும் நிச்ெயம் 
உங் களுககு த  தைலல  சு ற் றி  மு கம் 

நெகிழி என்ற நெருநிறுவனங்களின் குப்ெ
ஜீபயா ்டாமின். ம
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்வபாடிப்்பாயிருககலபாம். ஆனபால் இலதைவி்ட 
்யனுளள, எளிய, ெபாததியமபான ்வழி ஒன்று 
இங்கு இருகக முடியபாது. இந்தைப பிரச்சிலனலய 
இன்னும் ககபாஞ்ெம் ஆழமபாகப புரிந்துககபாளள 
கிரீன் பீஸின் ‘Climate Emergency Unpacked – 
How consumer goods companies are fueling big 
oil’s plastic expansion’ (எப்டி நுகரக்பாருள 
உற்்ததி நிறு்வனங்கள க்ரிய எணகைய 
நிறு்வனங்களின் விரி்வபாககததுககுத 
துலை்்பாகின்்றன?) என்்ற அறிகலகயில் 
கெபால்லப்டடிருககும் தைக்வல்கலளப 
்பாரப்்பாம்.

ஒரு கமடரிக ்டன் க்கிழி தைன் முழுலமயபான 
்வபாழ்கலகச் சுழற்சியில் 5 கமடரிக்டன்கள 
CO2e (கபார்ன்ல்ட ஆகலெடுககு நிகரபான 
்சுங்குடில் ்வபாயுககள) உரு்வபாககுகி்றது. 
எணகைய அகழ்வு, ்்பாககு்வரதது, 
சுததிகரிபபு, க்கிழி உற்்ததி ்்பான்்ற 
்ல்்்வறு ் டிநிலலகளில் ஒவக்வபாரு்வரு்டமும் 
உலகமுழு்வதும் 1.08 ் கபாடி கமடரிக்டன் CO2e 
உமிழப்டுகி்றது. 2019 ஆம் ஆணடில் க்கிழி 
உற்்ததியினபால் ஏற்்ட்ட உமிழ்வு மடடு்ம 
அகமரிககபாவின் 200 நிலககரி மின்னுற்்ததி 
நிலலயங்களின் உமிழ்வுககுச் ெம்மபானது 
என்று CIEL ஆய்வறிகலகத கதைரிவிககி்றது. 
க்கிழி உற்்ததி இப்டி்ய கதைபா்டரும் 
நிலலயில் 2030-2035 களில் 2015 ஆம் ஆணடு 
உற்்ததிலய வி்ட இரணடு ம்டங்கபாகவும் 2050 
ஆம் ஆணடு மும்ம்டங்கபாகவும் இது உயரும் 
என எதிர்பாரககப்டுகி்றது. இந்தை உற்்ததி 
உலகின் கமபாததை ்சுங்குடில் ்வபாயுககளின் 
உமிழ்வில் க்கிழியபால் உரு்வபாகும் உமிழ்ல்வ 
ஐம்்து விழுககபாடு்வலர அதிகரிககும்.

்மற்கண்ட தைக்வல்கலள தைன்னுல்டய 
‘Cl imate Emergency Unpacked ’ என்்ற 
ஆய்வறிகலகயில் உலகளபாவிய சுற்றுச்சூழல் 
அலமப்பான ‘கிரீன் பீஸ’ குறிபபிடடிருககி்றது. 
ஐபிசிசியின் 1.5 டிகிரி அறிகலக முதைல் 
கபாலநிலலமபாற்்றம் கதைபா்டர்பாக க்வளி்வரும் 
்ல்்்வறு அறிகலககளும் ்வலியுறுததும் முதைல் 
் ்ட ்வடி கலக  ம ர பு  எ ரி க ் பா ருள 
்யன்்பாடடிலிருந்து  முற்றிலுமபா க 
க்வளி்யறு்வதுதைபான். 2030 ககுள முழுலமயபாக 
மரபு எரிக்பாருள ்யன்்பாடல்ட விடுதது 
புதுபபிககததைகக ஆற்்றல் மூலததுககு மபா்ற 

ஐபிசிசி ககடு விதிததிருந்தை நிலலயில் ்ம் 
்வபாழ்வியல் மற்றும் க்பாருளபாதைபாரததின் 
க்ரும்்குதியபானது, 9 9 விழுககபாடு 
க்ட்ரபாலியப க்பாருடகளபால் உற்்ததி 
கெயயப்டும் க்கிழிலயச் ெபாரந்திருப்து 
க்வலலயளிககி்றது. ஒரு்்வலள உலகமுழுதும் 
மரபு எரிக்பாருலள விடுதது, புதுபபிககததைகக 
ஆற்்றல் மூலங்கலள முழுலமயபாகக 
ல க க கக பா ண ்ட பா லு ம் கூ ்ட  க ் கி ழி 
உற்்ததிககபான க்ட்ரபாலியப க்பாருடகள 
மற்றும் இயற்லக எரி்வபாயுவின் அகழ்வும் 
்மககு ்ம்்கமபான எதிரகபாலதலதை உறுதி 
கெயயப்்பா்வதில்லல. இந்தைப பின்னணியில் 
க்கிழி உற்்ததிககுக கடி்வபாளம் ்்பாடு்வது 
்பாம் பிலழததிருகக இன்றியலமயபாதைதைபாகி்றது.

கமபாததை க்கிழி உற்்ததியில் 40 விழுககபாடு, 
நுகரக்பாருடகலளப க்பாட்டலமபாகக்்வ 
(packaging) ்யன்்டுததைப்டுகி்றது. இல்வ 
க்ரும்்பாலும் முதைல் ்யன்்பாடடு 
க்கிழியபாகவும் (virgin plastics) ் மலும் முழுகக 
முழுகக ஒற்ல்றப ் யன்்பாடடு க்கிழியபாகவும் 
(Single use plastics) இருககின்்றன. அத்தைபாடு 
இல்வதைபான் உலகின் ஒடடுகமபாததை க்கிழிக 
கழிவின் 50 விழுககபாடடுககு மூலமபாக 
இருககின்்றன. 

க்பாட்டலமபாககும் க்கிழியின் உற்்ததி 
ஒவக்வபாரு்வரு்டமும் கதைபா்டரந்து ் லம்டங்கு 
்்வகததில் உயரந்துககபாண்்ட கெல்கின்்றது. 
இந்தை உற்்ததி அதிகரிபல் உறுதி கெயயும் 
Mideroo Foundation, க்ரும் எணகைய 
நிறு்வனங்களபான Shell, Exxon, Saudi Aramco, 
Formosa மற்றும் Borealis ஆகியல்வ தைம்முல்டய 
70 மில்லியன் கமடரிக ்டன் ஒற்ல்ற 
்யன்்பாடடு க்கிழி (Single use plastic) 
உற்்ததிலய 2025 ககுள 30 ெதைவீதைம் 
அதிகரிககும் திட்டதது்டன் கெயல்்டடு 
்வரு்வலதையும் அந்தை விரி்வபாககக களங்களில் 
ஒன்்றபாக இந்தியபாவும் இருப்லதையும் 
கதைரிவிககின்்றது.

க்கிழிககபான மூலப க்பாருளபானது 
க்ட்ரபாலியப க்பாருடகள மற்றும் இயற்லக 
எரி்வபாயு ்்பான்்றல்வ்ய. ்மற்கெபான்ன 
க ் ரு ம்  க ் ட ்ர பா லி ய  அ க ழ் வு 
நிறு்வனங்களுககும் அ்வற்றி்டமிருந்து க்கிழி 
கரசிலனப க்ற்று அ்வற்ல்றத தைங்கள 
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உற்்ததிப க்பாருடகளின் க்பாட்டலங்களுககு 
்யன்்டுததும் ‘அதி விற்்லன நுகரக்பாருள 
நிறு்வனங்களுககும்’ (Fast Moving Consumer 
Goods - FMCG) மிக ்வலு்வபான கதைபாழிற் 
பிலைபபு இருககி்றது. மிகபக்ரிய ஆனபால் 
மிகககுல்றந்தை எணணிகலகயிலபான சில 
நி று ்வ ன ங் க ் ள  இ த து ல ்ற யி ல் 
்கபா்லபாச்சுகின்்றன. இல்வ சூழலுககுப 
்பாதைகமற்்ற ்வழிமுல்றகளில் தைம் உற்்ததிலயச் 
கெய்வதைபாகக க்வரச்சிகரமபான ்வபாககுறுதிகலள 
அளளித  க தைளித தை பாலும்  உணலம 
்்வறுமபாதிரியபானதைபாக இருககி்றது.

2019 ஆம் ஆணடு கைககீடடின்்டி 
்கபா்கபா்கபாலபா 29.8 லடெம் கமடரிக ்டன் 
க்கிழிலய உற்்ததி கெயது 1.4 ்கபாடி 
கமடரிக்டன் CO2e ்வபாயுல்வ ்வழிமண்டலததில் 
உமிழ்ந்திருககி்றது. இது்்வ க்பசி்கபா மற்றும் 
க்ஸ்ல நிறு்வனங்கள முல்ற்ய 23 மற்றும் 
15 லடெம் கமடரிக ்டன் க்கிழிப 
க்பாருடகலள உற்்ததி கெயது 1.2 ்கபாடி 
மற்றும் 76 இலடெம் கமடரிக்டன்கள CO2e 
உமிழ்வுககுக கபாரைமபாக இருந்திருககின்்றன. 
இ்வற்ல்றத கதைபா்டரந்து யுனிலீ்வர, ் கபால்்கட, 

்டவ ககமிககல்ஸ, ் பால்்மபாலிவ, புரபாக்டர & 
்கம்பிள ்்பான்்ற க்ருநிறு்வனங்களும் 
இததைலகய உமிழ்வில் முன்னணியில் 
இருககின்்றன .  இந்தை  நிறு்வனங்கள 
ஒவக்வபான்றும் க்கிழிககபான கரசிலன 
உ ற் ் த தி  க ெ ய யு ம்  எ ண கை ய 
நிறு்வனங்க்ளபாடு ்வலு்வபான பிலைபபில் 
இருந்தைபாலும் கபாலநிலல மபாற்்றதலதை 
முடுககிவிடும் இந்தை  கூடல்ட அல்வ 
விளம்்ரம் கெயதுககபாள்வதில்லல.

்கபா்கபா்கபாலபா மடடு்ம 2020 ஆம் 
ஆணடில் 11,200 ் கபாடி க்கிழிப புடடிகலளச் 
ெந்லதையில் உலபா்வ விடடிருககி்றது . 
உலககங்கும் க்கிழி உற்்ததிககபான 
லைட்ரபாகபார்ன் அகழ்வு மற்றும் 
சுததிகரிபபு மடடு்ம 118.5 மில்லியன் கமடரிக 
்டன் CO2e ஐ ்வழிமண்டலததில் உமிழ்கின்்றது. 
க்கிழி உற்்ததிககபான எததிலீன் தையபாரிபபு 
மற்றும் அதைன் மூலபக்பாருடகள சுமபார 184 
முதைல் 213 மில்லியன் கமடரிக ்டன் ்வலர CO2 
உமிழ்வுககுக கபாரைமபாக இருககின்்றன. 
உலகமுழுதும் க்கிழிலய எரிதது அழிப்தைன் 
மூலமபாக  சுமபார 16 மில்லியன் கமடரிக ்டன் 
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CO 2 e  ்வளி மண்டலததில் 
உமிழப்டுகி்றது.

க்கிழிப க்பாட்டலமபாக 
கலினபால் ஏற்்டும் உமிழ்வு 
இந்நிறு்வனங்கள க்வளியிடும் 
்சுங்குடில் உமிழ்வு அறிகலகலய 
வி்டப ்லம்டங்கு அதிகமபாக 
இருககி்றது. ்யன்்பாடடில் 
இருககும் க்கிழிலய மறு்யன் 
்பாடடுககு உட்டுதது்வது ஒரு 
ெபாததியமபானத தீர்வபாகப 
்பாரககபடும் நிலலயில் இங்கு 
க்வறும் 1.6% க்கிழி மடடு்ம மறு 
்யன்்பாடடுககு உளளபாகி்றது. 
20 1 5 ்வலரயிலும் உற்்ததி 
கெயயப்ட்ட க்கிழியில் க்வறும் 
9% மடடு்ம மறுசுழற்சிககு 
உளளபாகியிருககி்றது. குறிப்பாக 
ஒரு முல்றககு்மல் மறுசுழற்சி 
கெயயப்ட்ட க்கிழியின் அளவு 
க்வறும் ஒரு விழுககபாடடுககும் 
குல்றவு. 

க்கிழிலய கடடுப்டுதது 
்வ தை ற் க பா ன  அ டி ப ் ல ்ட 
மபாற்்றங்கலள ஏற்்டுதது்வதி 
லிருந்து அரசுகலள திலெதிருபபும் 
விதைமபாக இந்தைப க்ருநிறு்வனங்கள 
‘ல்ரபாலிசிஸ’ (க்கிழிலயக 
க்வற்றி்டததில் எரிதது எணகைய 
க்றும் முல்ற), ்்வதி மறுசுழற்சி 
(Chemical recycling) ்்பான்்ற 
்யனற்்றத கதைபாழில்நுட்ங்கலளத 
தைமககு முகமூடியபாக முன்னிறுதது 
கின்்றன. ்மலும் க்கிழிக 
குபல்கள பிரச்சிலனலய 
நுகர்்வபாரின் க்பாறுப்ற்்றததைனம் 
என்்்றபா இல்லல அரசுகளின் 
லகயபாலபாகததைனம் என்்்றபா 
அல்வக கட்டலமககின்்றன. 

1950 களில் ‘அகமரிககபால்வ 
அழகபாக ல்வததிருங்கள’ (Keep 
America Beautiful) என்்ற பிரச்ெபார 
நிறு்வனதலதை இந்நிறு்வன்ங்கள 
மு ன் கன டு த தை ல தை  இ ங் கு 
நிலனவுகூர ்்வணடியிருககி்றது. 

அறிவியல்பூர்வமபாக க்கிழிலயப ் பாதுகபாப்பாக அழிகக 
முடியபாது என்்்தை இங்கு உணலம. இவ்வளவு 
சிககல்களுககு ்டுவில் இந்தை FMCG நிறு்வனங்கள 
க்ட்ரபாலிய நிறு்வனங்களு்டன் கூடடு ் ெரந்துககபாணடு 
க்கிழி உற்்ததியில் அரசுகள கெயயும் கடடுப்பாடுகலள 
உல்டததுத தைமது ‘தி்றனற்்ற’ ்்வதி மறுசுழற்சி ்்பான்்ற 
கெயல்முல்றகலள ‘சுழற்சிப க்பாருளபாதைபாரமபாகக’ (Circu-
lar economy) கபாட்ட முயல்கின்்றன.

அதுமடடுமல்லபாமல் ்ல்்்வறு க்வரச்சியபான 
்வபாககுறுதிகள மற்றும் ் தைபால்விகரமபான திட்டங்களுககுப 
க்பாருளுதைவி அளிதது தைம் சூழல் குற்்றங்கலள மல்றகக 
முயல்கின்்றன. உதைபாரைமபாக க்ரும் எணகைய 
நிறு்வனங்களபால் க்பாருளுதைவி கெயயப்டடு கங்லக 
்தியிலிருந்து க்டலல அல்டயும் க்கிழிலயத தைடுதது 
மறுசுழற்சி கெய்வதைபாகச் கெபால்லப்ட்ட - க்ருமளவில் 
விளம்்ரப்டுததைப்ட்ட ‘Renew Oceans’ திட்டம் ெமீ்ததில் 
க்வறும் ஒரு ்டன் க்கிழிலய மடடு்ம ்ெகரிததை்தைபாடு 
மூடுவிழபா கண்டது.

1980 களில் க்கிழிலயக கடடுப்டுததும் ெட்டம் 
அகமரிககபாவில் முன்கமபாழியப்ட்ட்்பாது இந்தை 
எணகைய நிறு்வனங்கள ் ல மில்லியன் ்டபாலரகலளச் 
கெலவிடடு திட்டமிட்ட பிரச்ெபாரங்கள மூலம் அலனதது 
க்கிழியும் மறுசுழற்சி கெயயததைககது என்றும், சூழலுககுப 
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்பாதுகபாப்பானது என்றும் க்பாதுமககலள ெமபாதைபானப்டுததி, 
தை ம்  ் ல் ல பா யி ர ம் ்க பா டி  இ ல பா ் ங் க ல ள த 
தைககல்வததுகககபாண்டன. தைனது புலனபாயவுக கடடுலரயில் 
லபாரி தைபாமஸ “இந்நிறு்வனங்கள மறுசுழற்சிககபான எந்தை 
முயற்சியும் எடுககப்்பா்வதில்லல. தைம்முல்டய க்வரஜின் 
க்கிழி உற்்ததிலய மறு்யன்்பாடு / மறுசுழற்சியின் மூலம் 
தைபா்ம சீரகுலலகக அ்வரகள எப்டி விரும்பு்வபாரகள?” 
என்று குறிபபிடுகி்றபார.

ெமீ்ததிய உதைபாரைமபாக அகமரிகக க்ட்ரபாலிய 
்்வதிபக்பாருள நிறு்வனக கூட்டலமப்பான ACC, ககன்ய 
அரெபால் முன்கனடுககப்ட்ட க்கிழிககு எதிரபான 
தைல்டலயத தைடுதது நிறுததை அகமரிகக அரலெ ல்வதது 
லபாபியில் ஈடு்ட்டலதைக கூ்ற முடியும். 

இ்வற்ல்றத தைபாணடி க்கிழி உற்்ததியின் ்்வகமபான 
அதிகரிபல்யும் அது எப்டிப ்ல்்்வறு விளிம்புநிலலச் 
ெமூகங்கலளப ் பாதிககி்றது என்்லதையும் புளளிவி்ரங்க்ளபாடு 
்டடியலிடுகி்றது கிரீன் பீஸின் அறிகலக. குறிப்பாக 
இந்தியபாவில் 2024 ககுள முடிககப்்டவிருககும் சுமபார 1,700 
்கபாடி மதிபபுளள க்ட்ரபாககமிககல் திட்டங்கலளப 
்ற்றியும் அறிகலக வி்வரிககி்றது.

இறுதியபாக க்கிழியினபால் உலகம் எதிரககபாளளவிருககும் 
க்ரும் அச்சுறுததைலலத தைடுகக்்வணடுகமன்்றபால் ஒற்ல்றப 
்யன்்பாடடு க்கிழிலய இந்தைப க்ருநிறு்வனங்கள 
முழுலமயபாக நிறுததை்்வணடும் என்றும் மறு்யன்்பாடல்ட 
(Reu se )  ்ல்டமுல்றப்டுததை ்்வணடும் என்றும் 
்வலியுறுததுகி்றது கீரீன் பீஸ அறிகலக. 

உைகைாவிய அரசுகள் 
பெய்யபவண்டுவ்னவாக 
அறிக்ளக படடியலிடடுள்ை 
முக்கிய அம்ெஙகள் 
பின்வருமாறு:

 கநகிழியின் வகாழ்களக 
சுழற்சியில் ்பகாதிககப்படும் 
சமூகங்களைக கண்டறிநது 
அவற்ளறப ்பகாதுககாப்பது

பூஜ்ஜியக கழிவு ் நகாககிய 
க்பகாருைகா்காரத்ள்க 
கடடளமப்பது.

 உற்்பத்தியகாைளரப 
க்பகாறுப்பகாககும் சடடங்கள, 
க்பட்ரகாலிய 
விரிவகாககத்துகககான 
அனுமதிகளைத் ் டுத்்ல், மரபு 
எரிக்பகாருளுகககான 
மகானியங்களைக குளறத்்ல் 
்்பகான்றவற்றின் மூலம் ஒற்ளறப 
்பயன்்பகாடடு கநகிழிளயத் ் ளட 
கசயவது.

 சடடங்கள மூலம் கநகிழி 
மறு்பயன்்பகாடளட 
நளடமுளறப்படுத்துவது மற்றும் 
க்பகாடடலமில்லகா் க்பகாருடகளை 
(Packaging free products) 
சகாத்தியமகாககுவது.

 இனி்மலும் கநகிழிக 
குபள்பகளின் பிரச்சிளன 
என்்பது ் னிமனி் ஒழுககம் 
சகார்ந் சிகக்லகா, அரசின் 
்மகாசமகான ் மலகாண்ளம்யகா 
அல்லது க்காழில்நுட்பங்களின் 
்்பகா்காளம்யகா அல்ல. மகாறகாக 
அது கவகு சில 
க்பருநிறுவனங்களின் இலகா்ப 
கவறிமீ்கானப பிரச்சிளன. இந் 
கவறிககுக கடிவகாைம் ் ்பகாடகாமல் 
எந் மகாற்றங்களும் இங்கு 
சகாத்தியமில்ளல என்ப்் 
உலகறிந் உண்ளம. 
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்ககாவிட-19 க்பருநக்காற்று க்காடங்கிய 2020ஆம் 
ஆண்டின் க்காடககத்திலிருநது கடந் ஆகஸ்ட மகா்ம் 
வளரயிலகான ககாலத்தில் மடடும் அதி தீவிர ககாலநிளல 
நிகழ்வுகைகால் உலகம் முழுவதும் 13.9 ்ககாடி ்்பர் 
்பகாதிப்பளடநதுளைனர். 433 ்்பரிடர் சம்்பவங்களில் 
17,242்்பர் உயிரிழநதுளைனர்.

ககபா்ரபானபா மற்றும் அதி தீவிர கபாலநிலல 
நிகழ்வுகளின் கூடடு தைபாககததைபால் மடடும் 
உலகம் முழு்வதும் ஏற்்டடுளள ் பாதிபபுகள 
குறிதது ெர்வ்தைெ கெஞ்சிலுல்வ ெங்கங்களின் 
கூட்டலமபபு தையபாரிததுளள  The compound 
impact of extreme weather events and COVID-19  
என்கி்ற ஆய்வறிகலக கஜனி்வபாவில் 
க்வளியி்டப்டடுளளது.

இந்தை அறிகலகயில் உலகம் முழு்வதும் 
ககபா்ரபானபா மற்றும் கபாலநிலல மபாற்்றததைபால் 
ஏற்்ட்ட ் ்ரி்டரகளின் கூடடு தைபாககததைபால் 
மககள எவ்வபாறு பிரச்ெலனகலள ெந்திததைனர 
என்்து குறிதது ஆரபாயப்டடுளளது. 
கபாலநிலல மபாற்்றததின் தைபாககததைபால் ஏற்கன்்வ 
அ்பாயததில் இருககும் விளிம்புநிலல 
மககளின் ்வபாழ்கலகலய ்கபாவிட-19 
க்ருந்கதைபாற்று ் மலும் ் பாதிததுளள நிலலயில் 
இந்தை இரணடு பிரச்ெலனகலளயும் ஒ்ர 
்்ரததில் அல்டயபாளப்டுததை ் ்வணடியதைன் 
கட்டபாயம் குறிததும் இந்தை ஆய்வறிகலகயில் 
கதைரிவிககப்டடுளளது.

அணலமயில் க்வளியபான ஐ.பி.சி.சி.யின் 
அறிகலகயபானது புவி க்வப்மல்டதைலுககு 

நெருநநதாறறு ்கா்ல பெரி்டர் நி்கழ்வு்கைால் 
13.9 ப்காடி பெர் ொதிபபு : IFRC அறிக்்க 

ெதீஷ் பைடசுமணன்
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முககியக கபாரைம் மனிதை கெயல்்பாடுகள 
ம ட டு ் ம  எ ன் ் ல தை  க தை ளி ்வ பா க 
ஆதைபாரங்களு்டன் எடுததுலரததிருந்தைது. 
உலகில் மககள ்வசிககும் அததைலன ் குதிகளும் 
ஏ்தைபா ஒரு ்்ரி்டரபால் ்பாதிப்ல்டந்து 
ககபாணடிருந்தைது அல்லது ்பாதிபபிலிருந்து 
மீணடு ்வந்து ககபாணடிருந்தைது. இந்தை சூழலில் 
க்டந்தை ஒன்்றலர ஆணடுகளுககும் ்மலபாக 
நிலவி ்வரும் ்கபாவிட-19 க்ருந்கதைபாற்்றபால் 
்பாதிபபுகள அதிகமபாகியுளளது. இந்தை 
அறிகலகயின் முககிய அம்ெங்கலள 
்பாரககலபாம்.

ககபா்ரபானபா க்ருந்கதைபாற்று கபாலததில் 
மடடும் அதி தீவிர கபாலநிலல நிகழ்வுகளபால் 
உலகம் முழு்வதும் 13 .9 ்கபாடி ்்ர 
்பாதிப்ல்டந்துளளனர. 433 ்்ரி்டர 
ெம்்்வங்களில் 17,242்்ர உயிரிழந்துளளனர. 
கதைற்கபாசியபாவில் மடடு்ம 39 ்்ரி்டர 
ெம்்்வங்களில் 4,649 ் ்ர உயிரிழந்துளளனர, 
4 ் கபாடி்ய 23 லடெதது 69 ஆயிரதது 624 ் ்ர 
்பாதிப்ல்டந்துளளனர. அதிகம் ்்ர 
்பாதிககப்ட்ட ்டடியலில் முதைலி்டதலதைப 
க்ற்றுளளது க்டந்தை ஆணடு ் ங்களபா்தைஷ், 
இந்தியபா மற்றும் இலங்லகயில் க்ரும் 
்பாதிபபுகலள ஏற்்டுததிய அம்்பான் புயல். 
இந்தைப புயலபால் மூன்று ் பாடுகலளச் ் ெரந்தை 
2 ் கபாடி்ய 6 லடெம் ் ்ர ் பாதிப்ல்டந்தைனர. 
கதைற்கு ஆபபிரிககபாவில் ஏற்்ட்ட ்வ்றடசி, 

ஈரபாக மற்றும் சிரியபாவில் ஏற்்ட்ட ்வ்றடசி, 
சீ ன பா வி ல்  ஏ ற் ் ட ்ட  க ்வ ள ள ம் , 
்வங்கபாள்தைெததில் ஏற்்ட்ட க்வளளம், 
எததி்யபாபபியபா, ் ெபாமபாலியபா, ககன்யபாவில் 
ஏற்்ட்ட ்வ்றடசி, ஆஃபகபானிஸதைபாலின் 
ஏற்்ட்ட ்வ்றடசி மற்றும் உள்பாடடு க்ருககடி, 
மததிய அகமரிககபாவில் ஏற்்ட்ட தீவிரப 
புயல்  ்்பான்்ற அதி தீவிர கபாலநிலல 
நிகழ்வுகள ககபா்ரபானபா க்ருந்கதைபாற்று 
கபாலததில் ஏற்்ட்டதைபால் ்்ரி்டருககுத 
தையபாரபா்வதிலும் ் ்ரி்டலர எதிரககபாள்வதிலும் 
ெமூக இல்டக்வளிலய பின்்ற்று்வது க்ரும் 
ெ்வபாலபாக இருந்துளளது.

ககன்ய ் பாடடில் க்ருந்கதைபாற்று கபாலததில் 
மடடும் கதைபா்டககததில் க்வளளம் பின்னர 
க்ரும் ்வ்றடசி, க்வடடுககிளி ் ல்டகயடுபபு 
்்பான்்ற ெம்்்வங்களபால் ்பாடடின் உைவு 
்பாதுகபாபபு ் களவிககுளளபாகியுளளது.

்ைபாணடுரபாஸ ் பாடடில் Eta மற்றும் Iota 
என்கி்ற இரணடு புயல்களபால் ககபா்ரபானபா 
க்ருந்கதைபாற்றின் தைபாககம் அதிகரிததுளளது.

ஆஃப க பானிஸதை பானில்  ஏ ற் ்ட்ட 
உள்பாடடுப பிரச்ெலனயும் ்வ்றடசியும் 
ககபா்ரபானபா கதைபாற்றின் தைபாககதலதை 
அதிகரிததைது.

கன்டபா மற்றும் அகமரிககபாவில் நிலவிய 
க்வப் அலல தைபாககததைபால் நூற்றுககும் 
்மற்்ட்்டபார உயிரிழந்தைனர.

ஒரு ்்ரி்டருககுத தையபார பா்வது , 
எதிரககபாள்வது, அப்்ரி்டரிலிருந்து மீள்வது, 
மீள்வதைற்குளளபாக்்வ அடுததை ்்ரி்டலரச் 
ெந்திப்து என்்து ்்பான்்ற நிகழ்வுகளபால் 
அ்்பாடடின் க்பாருளபாதைபார நிலலலம 
மிகவும் ்மபாெமல்டகி்றது. ககபா்ரபானபா 
கதைபாற்றின் தைபாககததிலிருந்து மீணடு ்வந்து 
தைங்கள க்பாருளபாதைபார நிலலலமலய ெரிகெயது 
ககபாணடிருககும் ்பாடுகள இந்தை கூடடு 
்பாதிபபுகளின் தைபாககதலதை உைரந்து 
கபாலநிலல மபாற்்றதலதை எதிரககபாள்வதைற்கபான 
கட்டலமபபு ்வெதிகலள ்மம்்டுதது்வதில் 
முதைலீடு கெயய ்்வணடுகமன்றும் இந்தை 
அறிகலகயில் கதைரிவிககப்டடுளளது.
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அணுசகதித் து்றயில் ்க்்டசி வியாொர 
தநதிரம் ்̀கா்லநி்்ல மாறறம்'

்கோலநிளல மகாற்றம் மகானுடத்தின் மிகபக்பரிய பிரச்சளனயகாக உருகவடுத்துளைள் 
்பயன்்படுத்தி வைர்ந் நகாடகான அகமரிகககா ் ன்னுளடய "்்பரிடர் மு்லகாளித்துவத்துவ" 
முகத்ள் ககாடடுகிறது. கடந் ஏபரல் மகா்ம் இநதிய பிர்மர் ்மகாடியும் அகமரிகக 
அதி்பர் ள்படனும் ககாகணகாலி மூலமகாக இரு்ரபபு உச்சி மகாநகாடடில் ்பங்்கற்று, இநதிய 
அகமரிகககா இளட்யயகான புதுபபிககககூடிய ஆற்றல் இலககுகளை நிர்ணயித்்னர். 
இ்ன் ் நகாககம் ககார்்பன் ளட ஆகளசடு கவளி்யற்றத்ள் குளறப்பது்கான்.

இலதைத கதைபா்டரந்து அகமரிகக எரிெகதி துல்ற துலை கெயலபாளர 
்்டவிட எம் ்டரக இந்தியபா ்வந்திருந்து இங்குளள அலமச்ெரகள மற்றும் 
அதிகபாரிகளு்டன் ்்ச்சு்வபாரதலதை ்்டததினபார. அ்வரு்டன் பிரதைமர 

பகா.சுநதர்ராஜன்
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அலு்வலகம் மற்றும் அணுெகதித துல்ற 
இலையலமச் ெ ர  ஜி் தை ந்தி ர  சிங் 
தைலலலமயிலபான குழு ்்ச்சு்வபாரதலதை 
்்டததியது. இதில் புதுபபிககககூடிய 
ஆற்்றலலப ்யன்்டுததி கபார்ன் 
க்வளி்யற் ்ற தலதை க  குல்றப் தை ற்கு 
க ெல்ல்்வணடிய ் பாலதை  குறிதது 
வி்வபாதிககப்ட்டதைபாக  அலமச்ெர 
கதைரிவிததிருந்தைபார. அ்தைபாடு, அடுததை 10 
ஆணடுகளுககுளபாக இந்தியபாவின் அணுெகதி 
உற்்ததி தைற்்்பாது உளளலதை வி்ட மூன்று 
ம ்ட ங் க பா கு ம்  எ ன் று ம் ,  க பா ர ் ன் 
க்வளி்யற்்றதலதை இது க்வகு்வபாக குல்றகக 
உதைவும் என்றும் கதைரிவிததுளளபார.

அலமச்ெர கெபான்னதிலிருந்து இரணடு 
முககியமபான ் களவிகள எழுகின்்றது. ஒன்று, 
இந்தியபாவின் அணுெகதி உற்்ததிலய அடுததை 
10 ஆணடுகளில் மூன்று ம்டங்கபாகக முடியுமபா? 
இரண்டபா்வது, அணுமின் ெகதியபானது 
கபார்ன் ல்ட ஆகலெடு க்வளி்யற்்றதலதைக 
குல்றதது கபாலநிலல மபாற்்றதலதை எதிரககபாளள 
உதைவுமபா?

இந்திய அணுெகதித துல்றயின் ்வரலபாற்ல்ற 
்பாம் ககபாஞ்ெம் பின்்னபாககி கென்று 
்பாரததைபால் முதைல் ்களவிககபான வில்ட 
கில்டககும். சுதைந்திரம் க்ற்்ற இரண்டபா்வது 
ஆணடில், அதைபா்வது 1949 ஆம் ஆணடு இந்திய 
அணுெகதி துல்ற உரு்வபாககப்டடு ்ைபாமி 

்பா்பா அதைன் கெயலரபாக நியமிககப்ட்டபார. 
புதிதைபாக பி்றந்தை ்தைெததிற்கு எவ்வள்்வபா 
முன்னுரிலமகள இருககலபாம், மககளுககு 
கல்வி, சுகபாதைபாரம், குடிதைணணீர என 
அடிப்ல்ட ்தைல்வகள இருககும் 
க பாலகட்டததில் அணுெகதி துல்ற 
உரு்வபாககப்ட்டபால் அதைன் ஆதிககதலதையும் 
அந்தை அலமபபில் தைலலலம க்பாறுபபில் 
இருந்தை்வரகளின் கெல்்வபாகலகயும் 
புரிந்துககபாளளலபாம்.

1957 ஆம் ஆணடு ஒரு கூட்டததில் 
அணுெகதி குறிதது அப்்பாலதைய பிரதைமர 
்்ரு இவ்வபாறு கெபால்கி்றபார, "அணுெகதி 
புரடசி கதைபாழில் புரடசிலயப ்்பான்்றது"; 
அணுெ கதி த  துல ்றலய  இ ந் தி ய பா 
்வளரதகதைடுககவில்லல எனில், கதைபாழில் 
புரடசிலய தை்வ்றவிட்டது ்்பால் இலதையும் 
தை்வ்றவிட்டதைபாகவிடும்" என்்றபார.

அணுெகதி துல்றயின் தைலல்வரபாக 
க்பாறுப்்ற்்ற ்பா்பா, "இந்தியபாவின் 
அணுெகதி திட்டம் மூன்று கட்டங்கலள 
ககபாண்டது" என்்றபார. முதைல் கட்டததில் 
கனநீர உலலகலள ககபாணடு மின்ெபாரதலதை 
தையபார கெய்வது, அதில் ்வரககூடிய 
பளூட்்டபானியதலதை ககபாணடு இரண்டபா்வது 
கட்டததில் ஈனுலலகலள இயககு்வது, 
மூன்்றபா்வது கட்டததில், ் தைபாரியதலதை பிரிதது 
்வரககூடிய யு்ரனியம் 233ஐ  ககபாணடு 
உலலகலள இயககு்வது என மூன்று கட்டதலதை 
அறிவிததைபார. இந்தியபாவின் அணுெகதி 
திட்டததிற்கபான ்பாலதைலய ்பா்பா 1962ஆம் 
ஆணடு அறிவிததைபார. அதைன் ்டி 1987 ஆம் 
ஆணடு இந்தியபாவின் அணுமின் உற்்ததி 
18,000-20,000 கம.்வபாஆக இருககும் என 
அறிவிததைபார. ஆனபால் அ்வர கெபான்ன 
ஆணடில் இந்தியபாவின் அணுமின் உற்்ததி 
அளவு க்வறும் 1,060கம.்வபா மடடு்ம, 
அதைபா்வது ் பா்பா கெபான்னதிலிருந்து க்வறும் 
5% மடடு்ம. இததைலனககும் அந்தை 
கபாலகட்டததில் அணுவுலலகலள எதிரதது 
க்ரிய அளவில் மககள ்்பாரபாட்டங்கள 
்ல்டக்்றவில்லல.

்பா்பாவின் எதிர்பாரபாதை மரைததிற்கு 
பி்றகு இந்திய அணுெகதி துல்றயின் தைலல்வர 
க்பாறுபல் ஏற்றுகககபாண்ட்வர விகரம் 
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ெபாரபா்பாய. அ்வர க்பாறுப்்ற்்றவு்டன், 
இந்தியபாவின் அணுெகதி திட்டம் மிகவும் 
கமது்வபாக கெல்்வதைபாகவும் அதைனபால் இந்தியபா 
இனி்மல் 500கம.்வபா அணுவுலலகலள 
அதிகம் நிரமபாணிககப்டும் என்்றபார.  
இனி்மல் ஒவக்வபாரு ஆணடும் ஒரு 500கம.
்வபா அணுவுலல அலமககப்டும் என்று 1972-
73ஆம் ஆணடு அறிவிததைபார. ஆனபால், 
இந்தியபாவின் முதைல் 500கம.்வபா அணுவுலல 
தைபாரபாபபூரில் அலமககப்ட்டது 2005ஆம் 
ஆணடில்தைபான், அதைபா்வது ெபாரபா்பாய இலககு 
நிரையிததை 35ஆணடுகள கழிதது.

1984 ஆம் ஆணடு நீண்டகபால இலககுகலள 
அறிவிததை அணுெகதி துல்ற, "்வரும் 2,000 
ஆணடிற்குள இந்தியபாவின் மின்னுற்்ததியில் 
அணுெகதியின் ்ங்கு 10%ஆக இருககும்" 
என்று அறிவிததைது, ஆனபால், எடடிய இலக்கபா 
3% மடடு்ம. இதுமடடுமல்ல, 1983ஆம் 
ஆணடு திட்டமி்டப்ட்ட அதி்்வக 
ஈனுலலகளுககபான கடடுமபானங்கள 2004ஆம் 
ஆணடு து்வங்கி 2010 ஆம் ஆணடு உற்்ததிலய 
து்வககும் என அறிவிககப்டடிருந்தைது, 
ஆனபால் 2021 ஆகிவிட்டது, ஈனுலலகள 
உற்்ததிலய து்வங்கு்வதைற்கபான எந்தை 
அறிகுறியும் இல்லல.

இந்தை அட்ட்வலையில் இப்்பாது 
இலைந்துளள்வர, தைற்்்பாது அணுெகதி 

துல்றயின் இலை அலமச்ெரபான ஜி்தைந்தைர 
சிங் அ்வரகள, அவ்வளவுதைபான். இன்னும் 
10ஆணடுகளில் இந்தியபாவின் அணுெகதி 
உற்்ததி 20,000 கம.்வபாட எடடு்வதைற்கபான 
எந்தை அறிகுறியும் கதைரியவில்லல, இன்ல்றய 
நிலலயில் சுமபார 1.9% மடடு்ம அணுெகதி 
துல்ற இந்தியபாவின் மின் ்தைல்வககு 
்வழங்குகி்றது.

கபாலநிலல மபாற்்றதலதை எதிரககபாளள 
அணுெகதிலய ் யன்்டுததை முடியுமபா? இது 
அந்திமகபாலததில் உளள அணுெகதி துல்றயின் 
கல்டசி விற்்லன தைந்திரம். அகமரிககபாவில் 
அணுெகதி துல்றயின் ்வணிகம் கமபாததைமபாக 
முடிந்து விட்டது. 70களில் ஏற்்ட்ட மூன்று 
லமல் தீவு வி்ததிற்குப பி்றகு அகமரிககபாவில் 
ஒ ரு  அ ணு வு ல ல  கூ ்ட  பு தி தை பா க 
ஆரம்பிககப்்டவில்லல. கட்டப்டடுக 
கக பாணடிருககும் சில உலலகளும் 
அணுககழிவுகலள நிரந்தைரமபாக எங்்க 
ல்வப்து என்று கதைரியபாதைதைபால் இன்னும் 
ஆரம்பிகக முடியபாமல் உளளன. இப்டி 
விற்்லனயபாகபாதை அணு உலலகலள 
இந்தியபாவின் தைலலயில் கடடு்வதைற்கபாகததைபான் 
கபார்ன் ல்ட ஆகலெடு க்வளி்யற்்றதலதைத 
தைடுப்தைற்கபாக அணுெகதி என ்்ெ 
ஆரம்பிததுளளபாரகள.

(த�ொடரும்)
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்்தசிய குற்றப்பதிவு ஆவண ககாப்பகம்   கடந் 
கசபடம்்பர் 15ஆம் ் ்தி கவளியிடடுளை அறிகளக ்பல 
அதிர்ச்சிகரமகான ்கவல்களை கவளிககககாண்டு 
வநதுளைது. கடந் 2020ஆம் ஆண்டு இநதிய அைவில் 
குற்றங்களின் எண்ணிகளக, அ்ற்கு முநள்ய 
ஆண்ளட விட 28% அதிகரித்துளைது. அ்் 2020 
ஆண்டில் சூழலியல் குற்றங்களின் எண்ணிகளக 
அதிர்ச்சியளிககும் வளகயில் 78.1% அதிகரித்துளை்காக 
க்ரிவிககப்படடுளைது.

ககபா்ரபானபா கதைபாற்று கபாரைமபாக ஏற்்ட்ட 
குற்்ற ெம்்்வங்கலள தைவிரததுப ்பாரததைபால் 
சூழலியல் குற்்றங்களின் கீழ் ்திவு 
கெயயப்ட்ட ்வழககுகள எணணிகலக 
அதிகரிததுளளன. இவ்வறிகலகயில் இந்திய 
்வனச் ெட்டம், ்வனப ்பாதுகபாபபு ெட்டம், 
சுற்றுச்சூழல் ் பாதுகபாபபு ெட்டம், நீர மற்றும் 
கபாற்று ்பாதுகபாபபு ெட்டம், கபாடடுயிர 
்பாதுகபாபபு ெட்டம், சிககரட மற்றும் 

புலகயிலல ெட்டம், ஒலி மபாசு ெட்டம், ் தைசிய 
்சுலமத தீரப்பாய ெட்டம் இ்வற்றின் கீழ் 
்திவு கெயயப்டும் குற்்றங்கள சூழலியல் 
குற்்றங்களின் கீழ் கைககி்டப்டடுளளது.

 

2020 ஆம் ஆணடு, இந்தியபாவில் சூழலியல் 
குற்்றங்களின் கீழ் 6 1 , 7 6 7 ்வழககுகள 
்திவுகெயயப்டடுளளன. இது 2019 ஆன் 
ஆணல்ட வி்ட 78.1% அதிகமபாகும்.

இதில் தைமிழ்்பாடடிற்கு என்ன க்ருலம 
கதைரியுமபா? க்டந்தைபாணடு மடடும் சூழலியல் 
ெட்டங்களின் கீழ் 42,756 குற்்றங்கள ்திவு 
கெயயப்டடுளளன, இது 2019 ஆம் ஆணடு 
்திவு கெயயப்ட்டலதை வி்ட மூன்று ம்டங்கு 
அதிகமபாகும். தைமிழ்்பாடடிற்கு அடுதது 
ரபாஜஸதைபானில் சுமபார 9,543 ்வழககுகள, 
அடுததைதைபாக உததைர பிர்தைெததில் 2,981 
்வழககுகளும் ் திவு கெயயப்டடுளளன.

சூழலியல் குறறங்களில்  
சாத்ன புரிநத தமிழ்ொடு

பகா.சுநதர்ராஜன்
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சூழலியல் ெட்டங்களின் கீழ் ்திவு 
கெயயப்டும் ஐந்து ்வழககுகளில் ்பான்கு 
சிககரடடு மற்றும் புலகயிலலச் ெட்டததின் 
கீழ் ்திவு கெயயப்டுகின்்றன. இந்தை 
ெட்டததின் கீழ் மடடும் 49,710 ்வழககுகள ் பாடு 
முழு்வதும் ்திவு கெயயப்டடுளளன. 
கமபாததைம் ் திவு கெயயப்்ட சூழலியல் குற்்ற 
்வழககுகளில் இது 80.5%.

இரண்டபா்வது இ்டதலதை பிடிப்து "ஒலி 
மபாசு" ெட்டம், இந்தை ெட்டததின் கீழ் 
்திவுகெயயப்ட்டல்வ சுமபார 11 .8% 
்வழககுகள ஆகும். 2,287 ்வழககுகள இந்திய 
்வனச் ெட்டம் மற்றும் ்வன ்பாதுகபாபபு 
ெட்டததின் கீழ் ் திவுகெயயப்டடுளளன.  
உததைரபிர்தைெததில் மடடும் 1,317 ்வழககுகள 
்தியப்டடுளளது. இந்தியபா முழு்வதும் 
கபாடடுயிர ்பாதுகபாபபு ெட்டததின் கீழ்  672 
்வழககுகள மடடு்ம ் திவு கெயயப்டடுளளன.

தைமிழ் ்பாடடில் கமபாததைம் ்திவு 
கெயயப்ட்ட ்வழககுகளின் எணணிகலக  
42,756. இதில் சிககரட மற்றும் புலகயிலலச் 
ெட்டததின் கீழ் மடடும் 42,731 ்வழககுகள 
்தியப்டடுளளன. 3 ்வழககுகள இந்திய 
்வனச் ெட்டம் மற்றும் ்வனப ்பாதுகபாபபுச் 
ெட்டததின் கீழும், 3 ்வழககுகள கபாடடுயிர 
்பாதுகபாபபுச் ெட்டததின் கீழும், 19 ்வழககுகள 
ஒலி மபாசு ெட்டததின் கீழும் ்திவு 
கெயயப்டடுளளன. 

ஒரு ்வலகயில் ்பாரததைபால் அதிக 
எணணிகலகயில் குற்்றங்கள ்தி்வபா்வது 
்ல்லதுதைபான். ஏகனனில் ்ல மபாநிலங்களில் 
சுற்றுச்சூழல், கபாடு, கபாடடுயிர குறிததை 
குற்்றங்கள ்திவு கெயயப்டு்வ்தை இல்லல. 
எ ந் தை ள வி ற் கு  கு ற் ்ற ங் க ள  ் தி வு 
கெயயப்டுகி்ற்தைபா அது ் பாதுகபாபபு மற்றும் 
கணகபாணிபல் ் மம்்டுததை ்வழி்வகுககும்.

தைமிழ் ்பாடல்டப க்பாறுததை்வலரயில் 
புலகயிலலச் ெட்டததின் கீழ்தைபான் 99% 
்வழககுகள ்தி்வபாகியுளளது. கபாடடுயிர 
மற்றும் கபாடு ெபாரந்தை குற்்றங்கள 6 மடடு்ம 
நிகழ்ந்தைதைபாக அறிகலகயில் கதைரிவிககப்டடி 
ருப்தைபால் தைமிழ் ்பாடடில் இப்டியபான 
குற்்றங்க்ள ் ்டககவில்லல என்்்றபா, அப்டி 
குற்்றங்கள ்்டந்திருந்தைபால் அது மபாநில 
அரெபால் ் திவு கெயயப்்டவில்லல என்்்றபா 

அரததைமில்லல. 

இது ் தைசிய குற்்ற ஆ்வைக கபாப்கததின் 
கைககிடும் முல்றயில் உளள குல்ற்பா்டபாகும். 
தைமிழ் ்பாடல்டப க்பாருததை்வலரயில் கபாடு 
மற்றும் கபாடடுயிர ெபாரந்தை குற்்றங்களில் 
கபா்வல்துல்றயபால் ் தியப்டும் ்வழககுகளின் 
எணணிகலகலய மடடு்ம ஆ்வைக 
கபாப்கம் கைககில் எடுததுக ககபாளகி்றது.

்வனச் ெட்டம், ்வனப்பாதுகபாபபுச் ெட்டம், 
கபாடடுயிர ்பாதுகபாபபுச் ெட்டததின் கீழ் 
்தியப்டும் ்வழககுகளின் எணணிகலகலய 
ஆ்வைக கபாப்கம் கைககில் எடுததுக 
ககபாள்வதில்லல. தைக்வல் அறியும் உரிலமச் 
ெட்டததின் கீழ் ்கடகப்ட்ட ்களவிககு 
்வனததுல்ற அளிததுளள தைக்வலின்்டி 
2020ஆம் ஆணடு ஏபரல் முதைல் டிெம்்ர 
்வலரயிலபான கபாலததில் மடடும் கபாடடுயிர 
கதைபா்டர்பான 864 ்வழககுகலள தைமிழ் ்பாடு 
்வனததுல்ற ்திவு கெயதுளளது. இதில் 20 
்வழககுகள யபாலன கதைபா்டர்பாகவும், 6 
்வழககுகள புலிகள கதைபா்டரபுல்டயதைபாகும். 
கமபாததைமபாக குற்்றச் கெயலில் ஈடு்ட்ட 259 
்்ர லகது கெயயப்டடு, ரூ்பாய 1,14,83,300 
அ்ரபாதைத கதைபாலகயபாக ்வசூலிககப்டடுளளது.

சூழலியல் குற்்றங்கள குறிதது ஆயவு 
கெயது ்வரும் ஆரபாயச்சியபாளர ெங்கர 
பிரகபாஷ் கூறுலகயில் “ ் தைசிய குற்்ற ஆ்வைக 
கபாப்கம் குற்்றங்கலளக கைககிடும் முல்றயில் 
சிககல் உளளது. சூழலியல் கதைபா்டர்பான 
குற்்றங்களில் கபாற்று மபாசு, நீர மபாசு தைடுபபுச் 
ெட்டங்கள கீழ் ்தி்வபாகும் ்வழககுகலள 
கைககி்ட ் ்வணடும். கபாடு மடடும் கபாடடுயிர 
க தை பா்டர் பான  கு ற் ்றங் கள  குறித தை 
எணணிகலகலய ்வனததுல்ற மற்றும் சுங்கத 
துல்றயி்டமிருந்து கூ்ட க்்ற ் ்வணடும்” எனத 
கதைரிவிததைபார.

ஒருங்கிலைந்தை அளவில் துல்லியமபான 
தைரவுகள ்ம்மி்டமிருப்து சுற்றுச்சூழல் 
்பாதுகபாபபு மற்றும் கணகபாணிபல் 
்மம்்டுததை  ்வழி்வகுககும் என்கி்ற 
அடிப்ல்டயில் ் தைசிய ஆ்வைக கபாப்கததின் 
கைககிடும் முல்றயில் நிச்ெயமபாக மபாற்்றங்கள 
ககபாணடு ்வரப்்ட ் ்வணடும்.
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மளலகள இபபூமியின் ஆதிகுடிகள. ஆதிகுடிகள 
எப்படி ்வடளடயகாடி பின், விவசகாயம் கசயது சமூக 
கடடளமபபுடன் உருபக்பற மூலமகாக இருந்து்்பகால், 
இபபூமியில் உயிரினங்கள நிளலத்து வகாழ நிலப்பரபபும், 
சூழலும் உருவகாக மூலமகாய இருந்து மளலக்ை.  
இநதியகாளவ எடுத்துககககாண்டகால் மளலகளின் ்பங்கு 
இன்றியளமயகா் ஒன்றகாக விைங்குகிறது. நதிகளின் 
பிறபபிடம், ககாலநிளலளய தீர்மகானிப்பது இயற்ளக 
அரணகாக விைங்குவது என மளலகளின் ்பங்ளக 
அடுககிககககாண்்ட ் ்பகாகலகாம். 

குறிஞ்சி நிலப்குதி  வியபபின் உச்ெம், 
ஆச்ெரியதலதையும், அதிெயதலதையும் அடுககி 
ககபாண்்ட ்்பாகும் தைன்லம ககபாண்டது. 
சுற்றுலபா எனும் க்யரில் மலலகளுககு 
கெல்்்வபாலர க்வறுப்்வன் ்பான் . 
மலலகயங்கும் சிதைறிககி்டககும் சிறு கல் கூ்ட 
ஒரு கலதைச்கெபால்லும். அககலதையிலன 
்கடகும் ் பாககிய்வபான்களபாக புவி அறிவியல் 
்டிததை்வரகள விளங்குகி்றபாரகள. மலலகலள 
க்டககும் ் ்பாது அம்மபாக்ரும் மலலயிலன 
கடடியலைகக ் ்வணடும் எனும் ் ்ரபாலெ 
எததைலன்யபா முல்ற எழுந்து உளளது. 
மலலகள மனிதை ்வபாழ்வின் உந்துதைல்களபாக 

இருககககூடியல்வ.  பூமிலயயும் அதைன் 
நிலப்ரபபிலனயும் ் ற்றி குறிபபிடும் ் ்பாது 
அது துணடுகலள கலலதது பின் ்ெரககும் 
புதிர விலளயபாடடு ்்பான்்றது என முன்பு 
கு றி ப பி ட டு  இ ரு ந் ்தை ன் .  பு தி ர 
விலளயபாடடுகளில் உளள சு்வபாரசியங்கள 
இபபூமிலய ்ற்றி ்ம் கதைரிந்துககபாளள 
முற்்ட்டபால் ் மககும் அ்தை  சு்வபாரசியங்கள 
கில்டககும். ் மற்கு மற்றும் கிழககு மலலகள 
அப்டியபான சு்வபாரசியங்கள ககபாண்டல்வ. 
60 ்கபாடி ஆணடுகளுககு முன் ்ல 
மலலதகதைபா்டரகள உரு்வபாகி இருந்தைது. 
இந்நிகழ்ல்வ ் பாண ஆபரிககன் நிகழ்வு என்று 
அலழ ப ் ர .  ் ம ற் கு த கதை பா ்ட ர ச் சி 
மலலதகதைபா்டரும் அதைன் விலளவில் 
்தைபான்றியது தைபான்.  

  பூமி ஒற்ல்ற நிலப்ரப்பாக (Pangea) 
இருந்து இரணடு கண்டங்களபாக பிரிந்தைது. 
அப்டி கதைற்கில் இருந்தை நிலப்ரபபு 
்கபாணட்வபான (Gondwana) கண்டம் ஆகும். 
அதில் கதைன் அகமரிககபா, ஆபரிககபா, 
இந்தியபா ,  அண்டபாரடிககபா மற்றும் 
ஆஸதி்ரலியபா ்்பான்்ற இன்ல்றய 
கண்டங்கள ஒருதைபாய ்வயிற்று பிளலளகள 

பமறகுத்நதா்டர்ச்சி ம்்லயும்; 
ம்ட்காஸ்்கரும்

பைாபகஷ் பார்த்திபன்
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்்பால் ஆரம்்ககபாலததில் ஒன்்றபாக ்ெரந்து 
இருந்தைனர. கருதது்்வறு்பாடு கபாரைமபாக 
இன்ல்றய குடும்்ச் சூழலில் குடும்்ங்கள 
பிரி்வது்்பால், எரிமலல க்வடிபபின் 
நிகழ்வின் கபாரைமபாகவும், எரிமலலகள 
இருககும் ்குதிகளில் ்கபாணட்வபானபா 
கண்டம் இருந்தைதின் கபாரைமபாகவும் ்வ்டககில் 
இருந்தை  கண்டமபான லபாவரபாசியபா (Laurassia) 
கண்டதது்டன் ஒபபிடுலகயில் ் கபாணட்வபானபா 
நிலப்ரபபு அதிக முல்ற பிரிந்து இருககி்றது.  
சுமபார 17 ்கபாடி ஆணடுகளுககு முன், 
்கபாணட்வபான கண்டம் பிரியத  கதைபா்டங்கியது. 
அதிக எரிமலலயின் க்வடிபபு நிகழ்வின் 
விலள்வபாக்்வ கண்டங்கள சிறு சிறு 
கண்டததைட்டபாக பிரிய கபாரைம் என 
ஆரபாயச்சியபாளரகள கூறுகின்்றனர . 
இந்தியததைடடும் ்பான்கு முல்ற பிரிதைலுககு 
உட்டடுளளது. முதைலபா்வதைபாக 17 ்கபாடி 
ஆணடுகளுககு முன் ஆபபிரிககபாவும், 13 
்கபாடி ஆணடுகளுககு முன் அண்டபாரடிககபா- 
ஆஸதி்ரலியபாவி்டமிருந்தும், 9 ்கபாடி 
ஆணடுகளுககு முன் ம்டகஸகபார பிரிந்தும், 
பின் ்பான்கபா்வதைபாக, இப்்பாலதைய கிழககு 
ஆபரிககபா ் குதியின் தீவு ் பா்டபான சீகெல்ஸ 
6.5 ்கபாடி ஆணடுகளுககு முன் பிரிந்து 
ஆபரிககபாவில் இலைந்தைது. இப்டி 
கண்டததைடடுககள  பிரியும் ் ்பாதும், ் ெரும் 
்்பாதும் நிலப்ரபபுகளில் ் ல மபாறுதைல்கலள 
உண்டபாககும். மலலகள உரு்வபாகு்வது, 
பிளவுகள ஏற்்டு்வது, நில்டுககங்கள, 
எரிமலல க்வடிபபுகள என ் ல மபாறுதைல்கலள 
உண்டபாககு்வது இந்தை கண்டததைடடுக்ள. 

்பாம் ்வலரயறுதது ல்வததுளள இந்திய 
நிலப்ரபபுகள மடடும் இந்தியததைடடுககள 
இல்லல. கிழககில் ஆஸதி்ரலியபா ்வலரயும், 
்மற்கில் ம்டகஸகபார ்குதி ்வலர 
இந்தியததைடடுககுள அ்டங்கும் ் குதிகளபாகும். 
9 ்கபாடி ஆணடுகளுககு முன், இந்தியபாவும் 
ம்டகஸகபாரும் பிரிந்தைதின் நிலல்வபாக்்வ 
உருமபாறி ்மற்கு கதைபா்டரச்சி மலலகள 
ஆயிற்று.  அ்தை்்பால் ம்டகஸகபார ் குதியின் 
கி ழ க கு  ் கு தி யி ல்  அ ன் க ் ்வ பா 
மலலதகதைபா்டரகளபாக உருமபாறியது.

 மலலகலள உற்றுப்பாரததுகககபாணடு 
இருந்தைபால் ் சுலமப ் ்பாரல்வலயயும், முகில் 
கூட்டங்கலளயும் தைபாணடி ் ளளததைபாககுகள, 
பிளவுகள ,  மடிபபு  அலமபபு கள 
்்பான்்ற்வற்ல்ற ்பாம் கபாை முடியும். 
அ்தை்்பால், ்மற்குதகதைபா்டரச்சி மலலயின் 
முககிய அலமப்பாக இருப்து ்பாலககபாடு 
கை்வபாய. இந்தை கை்வபாய 52 ்கபாடி 
ஆணடுகளுககு முன் ் கம்பிரியன் (Cambrian) 
யுகததில் கண்டததைடடு விலகி, அதைனபால் 
ஏற்்ட்ட ெரிவினபால் உண்டபானது இந்தை 
கை்வபாய. இந்தை கை்வபாய உரு்வபான ் ்பாது 
இந்திய நிலப்ரபபில் இருந்து ம்டகஸகபார 
்வழி்ய ஆபரிககபா ்வலர நீணடு இருந்தைது. 
தைற்்்பாது உளள ம்டகஸகபாரிலும் இந்தை 
கை்வபாய கபாைப்டுகி்றது. அங்கு இந்தை 
கை்வபாலய ரபா்்பாடெரபா கை்வபாய (Ranotsara 
Gap) என்்றலழககப்டுகி்றது. ்பாலககபாடு 
கை்வபாயககு ்வ்டககிலும், கதைற்கிலும், க்ரும் 
மலலகள இருப்து்்பால், ம்டகஸகபாரில் 
உளள ரபா்்பாடெரபா கை்வபாயககு ்வ்டககிலும், 
கதைற்கிலும் க்ரும் மலலகள கபாைப்டுகி்றது. 
்மலும் இந்தை இரணடு நிலப்ரபபின் 
அடிததைள ஒ்ர தைன்லமகள ககபாண்டல்வ.

்மற்குத கதைபா்டரச்சி மலல உலகப 
்பாரம்்ரிய களம் என யுகனஸ்கபா்வபால் 
அங்கீகரிககப்டடுளளது. அனபால் இங்்கபா 
நியுடரி்னபா, ஈஷபா லமயததின் அததுமீ்றல், 
மலலகள சுரண்டப்டு்வது என ்வழககம் 
்்பால் ‘மனிதை ்்ட்வடிகலககலள’ சி்றப்பாக 
்்டததிகககபாணடு இருககி்்றபாம். மலலகள 
இபபூமியின் ஆதிகுடிகள... அதைனபா்ல அதிக 
சுரண்டலுககு தைளளப்டுகி்றது.
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முன்கனச்சரிகளக கககாளளக (Precautionary 
Principle) & மகாசு்படுத்து்வகார் கசலவுபக்பகாறுபபு 
கககாளளக (Polluters Pay Principle)

ஒரு கெயல்்பாடு சுற்றுச்சூழலுககு ் பாதிபபு 
ஏற்்டுததும் என்றுைரந்து ்்ட்வடிகலககள 
எடுககக்கபாரும் ்டெததில்,  அதைற்கு 
்்பாதுமபான அறிவியல் ஆதைபாரம் உளளதைபா 
என்்ற ் களவிலய ் பாம் எதிர ் ்பாகக ் ்ரலபாம். 
சில ெமயங்களில், அது தீவிரமபான மீளமுடியபாதை 
அளவில் ் பாதிபல் ஏற்்டுததை ்வல்லது என்்ற 
்்பாதிலும், அந்தை கெயல்்பாடடிற்கு 
உரிலமயபான்வர ‘்்பாதுமபான அறிவியல் 
ஆ தை பா ர ம்  இ ல்லல ’  என்று  கூ றி , 
முன்கனச்ெரிகலக ்்ட்வடிகலககள 
எடுககபாமல் கபாலம் தைபாழ்தது்வதைபால்,சுற்றுச்சூழல் 
சிலதை்வல்டய ்வபாயபபுகள உணடு. இலதை 
தைவிரப்லதை முககிய இலககபாக ககபாணடு 
அலமந்தை்தை முன்கனச்ெரிகலக ககபாளலக

சுற்றுச்சூழலுககு தீங்கு விலளவிககக கூடிய 

க ெ ய ல் ் பா டு களின்  ெ பா த தி ய ம பான 
விலளவுகலள முன்கூடடி்ய கணிதது அலதை 
தைவிரகக்்வபா அல்லது குல்றகக்்வபா 
்்ட்வடிகலககள எடுககப்்ட ்்வணடும் 
எ ன் ் ல தை  நி ர ் ந் தி ப ் ் தை  இ ந் தை 
முன்கனச்ெரிகலக ககபாளலக. இதைன்்டி, 
கெபால்லககூடிய அளவில் ஏற்்டும் தீங்குகள 
மடடுமின்றி, ஆ்தது ்்ர்வதுககபான 
ெ பாததியககூறுகள இருபபினுங்கூ்ட 
முன்கனச்ெரிகலக ்்ட்வடிகலககள 
எடுககப்்ட ் ்வணடும். 1992ல் ் ்டந்தை ரி்யபா 
பிரக்டனததின் 15ஆம் ககபாளலக்ய (15th 
Principle of Rio Declaration) இதைற்கு அடிததைளமபாக 
அலமந்தைது.

ரி்யபா பிரக்டனததின் 15ஆம் ககபாளலக:

‘சுற்றுச்சூழலல கபாப்தைற்கபாக, ் பாடுகளபால் 
அதைன் ்வல்லலமக்கற்் முன்கனச்ெரிகலக 
அணுகுமுல்றகள ் ர்வலபாககப்்ட ் ்வணடும். 
சுற்றுச்சூழலல அச்சுறுததும் தீவிரமபான 
அல்லது மீளமுடியபாதை தீங்கு ஏற்்டுததைககூடிய 

சூழலியல் சட்டங்கள்  
ஒரு அறிமு்கம் -01

பமகா ெதீஷ்
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்டெததில் ‘இது அறிவியலபால் உறுதி 
கெயயப்்டபாதைது’ என்்ற கபாரைதலதைப 
்யன்்டுததி முன்கனடுபபுகலள எடுகக 
கபாலம் தைபாழ்ததைபாமல், குல்றந்தை கெலவில் 
்யனுளள ்்ட்வடிகலககள எடுதது 
சுற்றுச்சூழல் சிலதை்வலதை தைவிரகக ் ்வணடும்.’

முன்கனச்ெரிகலக ககபாளலக, ஒரு 
்வளரச்சியின் கெயல்முல்ற நிலலததை நீடிததை 
ஒன்்றபா, இல்லலயபா என்்லதை தீரமபானிப்தில் 
முககியமபான ் ங்கு ்வகிககின்்றது. ஒருகைம் 
இவ்வளரச்சி சுற்றுச்சூழலுககு தீங்கு 
விலளவிப்தைபானபால் அலதை 
தைடுதது நிறுததி, நிலலததை 
நீ டி த தை  ்வ ள ர ச் சி க கு 
இகககபாளலக விததிடுகி்றது.

அது ்்பால, சூழலுககு 
தீ ங் கு  வி ல ள வி க கு ம் 
க்பாரு்ளபா, கெய்லபா அதைற்கு 
எதிரபான அறிவியல் ஆயவு 
முடிவுகள இல்லபாதை ் ்பாதிலும் 
கூ்ட அல்வ ஏற்்டுததும் 
விலளவுகள தைடுககப்டு்வலதை 
இ க கக பா ள லக  உ று தி 
கெயகி்றது.

பவலூர் வழக்கு:

Vellore Citizens Welfare 
Forum vs Union of India (1996):

்்வலூர ்பாலபாற்றின் 
கலரகளில் அலமந்துளள 
்தைபால்்தைனிடும் கதைபாழிற் 
ெபாலலகள க்வளி்யற்றும் 
கழிவுகள ்பாலபாறு மற்றும், 
அப்குதியின் நிலததைடி 
நீலரயும் மககள குடிநீரபாக ்யன்்டுததை 
முடியபாதை அளவில் ்மபாெமபாக ்பாதிததைது. 
இதைற்கு எதிரபாக கதைபாடுககப்ட்ட ்வழககில் 
உச்ெநீதி மன்்றம் ்தைசிய சுற்றுச்சூழல் 
ெட்டததின் ககபாளலகயபாக முன்கனச்ெரிகலக 
ககபாளலகலய அணுகியது.  இதகதைபாழிற் 
ெபாலலகள முல்றயபான கழிவுநீர சுததிகரிபபு 
நிலலயதலதை (Effluent treatment plant) நிறு்வ 
்்வணடும் என்று ஆலையிட்டது. 1996ல் 
க்வளியபான மற்க்றபாரு ஆலையில் 
“இதகதைபாழிற்ெபாலலகள ஏன் மபாசு்டுததுதைலுக 

கபான அ்ரபாதைதலதை கட்டககூ்டபாது” என்்ற 
க பா ரைதலதை  ஒ ப ்ல்ட க கு ம பா று ம் 
அறிவிததிருந்தைது. ்மலும் உச்ெநீதிமன்்றம் 
இவ்வழககில் நீடிததை நிலலததை ்வளரச்சிககு 
ஏது்வபான ்வலகயில் முன்கனச்ெரிகலக 
ககபாளலகலய கல்டபிடிததிருந்தைது. அதைன்்டி 
அது முன் நிறுததியல்வ:

சுற்றுசூழலுககு சிலதைவு ஏற்்டுததும் 
கபாரணிகலள கணிதது தைடுதது நிறுததி்ட 
்்ட்வடிகலககள எடுககப்்ட ் ்வணடும்.

்்பாதுமபான அறிவியல் ஆதைபாரங்கள 
இல்லல என்்லதைக கூறி, 
் பாதிபல்  தைடுககும் 
்்ட்வடிகலககலள எடுப 
்தில் கபாலம் தைபாழ்ததைக 
கூ்டபாது.

அ ந் தை ச்  க ெ ய ல் 
சுற்றுச்சூழலுககு எந்தை 
்பாதிபபும் ஏற்்டுததைபாது 
எ ன் ்ற  அ றி வி ய ல் 
பூர்வமபான ஆதைபாரதலதை 
ஒப்ல்டககும் க்பாறுபபு 
(Onus of Proof) அந்தைச் 
கெயலின் ஆதைர்வபாளரி 
னுல்டயது.

்மலும் உச்ெ நீதிமன்்றம், 
்்பாதுமபான ஆதைபாரங்கள 
இல்லபாதை ்டெததிலும் 
தை வி ர க க மு டி ய பா தை 
்டெததிலு்ம இந்தை 
ககபாளலக லகயபாளப்்ட 
்்வணடும் என்்லதை 
கருததில் ககபாண்டது. 
இந்தை ககபாளலகயின் 

சி்றப்ம்ெம், ஆதைபாரம் ்வழங்கும் சுலமலய 
மபாற்றியலமப்்தை (reversing burden of proof). 
இ தை ன் ் டி ,  ஒ ரு  க ெ ய லி ன்  மீ து 
்வழககுதகதைபாடுககும் மனுதைபாரர, அது 
சூழலுககு தீங்கு விலளவிககக கூடியது என்று 
நிரூபிகக்்வணடிய சுலமலய மபாற்றி, தைன் 
கெயல் சூழலுககு தீங்கு விலளவிககக 
கூடியதைன்று என்று நிரூபிகக்்வணடியதைபாக 
அச்கெயலின் ஆதைர்வபாளர அல்லது 
உரிலமயபாளர மீது சுமததைப்டுகின்்றது.

 “நீ பெய்த தவள்ற நீ 
தான் ெரி பெய்ய பவண்டும்” 
என்பபத இதன் கருத்து. 

பாதிப்புக்குள்ைா்னவர்களின் 
இழப்பீடுக்கும், சூழல் 

அளமப்புக்கு ஏறபட்ட பாதிப்ளப 
ெரி பெய்வதறகா்ன 

பதாளகக்குமா்ன பெைவுக்கு 
மாசுபடுத்தியவர் மடடுபம 

முழுப்பபாறுப்பு வகிப்பார், அது 
எவ்விதத்திலும் ெமூகத்தின் 

மீபதா பி்ற பவளி 
நிறுவ்னஙகள் மீபதா 
திணிக்கப்ப்ட கூ்டாது 

என்கி்றது மாசுபடுத்துபவார் 
பெைவுப்பபாறுப்பு பகாள்ளக.
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மாசுபடுத்துபவார் பெைவுப்பபாறுப்பு பகாள்ளக 
(Polluters pay principle)

ஒரு்வரின் ஆ்தது விலளவிகக கூடிய 
கெயலபால், ்பாதிககப்ட்ட்வரகளுககு 
இழபபீடு  ்வழங்கு்வதை ற்கு  அ்வ் ர 
க்பாறுப்பா்வபார. அ்வர அககல்றயு்டன் 
நியபாயமபான ்்ட்வடிகலக எடுததிருபபினும், 
இல்லலகயனினும் அலதை கைககில் 
ககபாளளபாமல் ்பாதிககப்ட்ட்வரகளுககு 
அ்வர க்பாறுப்பாளர ஆ்வபார. இலதை 
முழுபக்பாறுபபு க்றி என்்ர (Absolute liabil-
i t y pr inc ip le ) .  இதைன் கதைபா்டரச்சி்ய 
மபாசு்டுதது்்வபார கெலவுபக்பாறுபபு 
ககபாளலக.  சுற்றுச்சூழலுககு ஏற்்டும் 
்பாதிபபுகலள ெரிகெய்வதைற்கபான கெலவுப 
க்பாறுபபு மபாசு்டுதது்்வலர்ய ்ெரும் 
என்்்தை இகககபாளலக. நிலலததை நீடிததை 
்வளரச்சிககு ்பாதிபபுககுளளபான சூழல் ெரி 
கெயயப்்ட ் ்வணடியது மிகவும் அ்வசியம் 
என்்லதை இகககபாளலக உரகக கூறுகி்றது. “நீ 
கெயதை தை்வல்ற நீ தைபான் ெரி கெயய ் ்வணடும்” 
என்்்தை இதைன் கருதது. ் பாதிபபுககுளளபான 
்வரகளின் இழபபீடுககும், சூழல் அலமபபுககு 
ஏற்்ட்ட ்பாதிபல் ெரி கெய்வதைற்கபான 
கதைபாலகககுமபான கெலவுககு மபாசு்டுததிய்வர 
மடடு்ம முழுபக்பாறுபபு ்வகிப்பார, அது 
எவவிதைததிலும் ெமூகததின் மீ்தைபா பி்ற க்வளி 
நிறு்வனங்கள மீ்தைபா திணிககப்்ட கூ்டபாது 
என்கி்றது மபாசு்டுதது்்வபார கெலவுபக்பாறுபபு 
ககபாளலக.

 திளரயரஙகம் வழக்கு:

(In Bharat Shamrao Gajendragadkar vs. Shri 
Threatre (2014)

திலரயரங்கில் எழும் ெததைததைபால் 
்பாதிககப்ட்ட, அதைன் அருகபாலமயில் உளள 
குடியிருபபில் ்வபாழும் முதிய்வர ஒரு்வர 
அததிலரயரங்கின் ெததைம் தைனககு 
கதைபாந்தைர்வபாக உளளதைபாகவும், திலரயரங்கததில் 
இருந்து ்வரும் ெததைதலதை கணகபாணிககக கூறி 
்வழககு கதைபா்டரந்தைபார. ்தைசிய ்சுலம 
தீரப்பாயம் (National Green Tribunal ) 
அததிலரயரங்கம் அதிக ெததைம் எழபாமல்  
தைவிரப்தைற்கபான முன்கனச்ெரிகலக 
்்ட்வடிகலககள எடுகக்்வணடும் என்று 
மு ன் கன ச் ெ ரி க லக  க க பா ள லக 
அடிப்ல்டயிலும் ,  அது ்வலரயில் 
மபாசு்டுதது்்வபார கெலவுபக்பாறுபபு 
ககபாளலகயின்்டி ் பாளுககு ரூ்பாய ஆயிரம் 
அ்ரபாதைம் கெலுததை ்்வணடும் என்று 
மபாசு்டுதது்்வபார கெலவுபக்பாறுபபு 
ககபாளலக அடிப்ல்டயில் ஆலையிட்டது.

நீதிமன்்றகளின் இததைலகய தீரபபுகள 
சூழல் ்பாதுகபாபபு ெட்டங்களின் அதிகபார 
்வரம்புகலள விரிவு ்டுததியுளளது. 
அரெலமபபுச் ெட்டம் ்வழங்கியுளள உயிர 
்வபாழும் உரிலம (Article 21, Right to Life) மற்றும் 
ஆ்ரபாககியமபான சூழலியலுககபான உரிலம 
ஆகிய்வற்ல்ற உறுதி கெய்வது அரசின் 
க்டலமகளபாக உளளது என்்தைலன இததைலகய 
தீரபபுகள உறுதி கெயகின்்றன.
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உ்ல்க சு்காதார நிறுவனத்தின் 
புதிய ்காறறுத் தர 
நெறிமு்ற்கள்  

(Air Quality Guidelines) 
நவளியீடு 

பிரபாகரன் வீர அரசு

்கோற்றுமோசி�ோல அதி்கரித்துெரும் உயிரிழபபு்கலளக 
்கருத்திலவ்கோணடு, உல்க சு்கோ்தோ் நிறுெ�ம் (WHO) ்கோற்றின் 
்த் வநறிமுல்ற்களில புதி� மோற்்றங்்கலளக வ்கோணடுெநதுள்ளது. 
இது 16 ஆணடு்களுககு பி்றகு புதுபபிக்கப்படுள்ளது என்்பது 
குறிபபிடத்்தக்கது. 

இந் புதிய கநறிமுளறகளின் மூலம் நுண்துகள (PM 2.5, 
PM 10), ஓ்சகான்(O3), சல்்பர் ளட ஆகளசட (SO2), ளநடரஜன்  
ளட ஆகளசட (NO2) மற்றும் ககார்்பன் ் மகானகாகளசட (CO) ஆகிய 
ஆறு முககிய ககாற்று மகாசு ககாரணிகளின் அைவுகளில் மகாற்றம் 
கககாண்டு வரப்படடுளைது. இ்ற்ககான அறிவிபபிளன உலக 
சுககா்கார நிறுவனம் கசபடம்்பர் 22 ஆம் நகாள கவளியிடடிருககிறது. 

புதிய திருத்்ப்படட அைவுகளின் அடிப்பளடயில் 
ஒபபிடும்்்பகாது கசன்ளனயின் நுண்துகள அைவுகள  ்பகாதுககாப்பகான 
அைவுகளை விட 5.4 மடங்கு அதிகமகாக உளைது. உலககங்கும் 
ககாற்றுமகாசு ்கான் மனி் ஆயுளை குளறப்பதில் முககிய 
்பங்ககாற்றுகிறது. ககாற்று மகாசினகால் நிகழும் உயிரிழபபுகளில் 91% 
உயிரிழபபுகள குளறந் மற்றும் நடுத்்ர வருவகாய உளை 
நகாடுகளி்ல நளடக்பறுகிறது.  2019-ஆம் ஆண்டு மடடும்  ககாற்று 
மகாசினகால் 16.7 இலடசம் இநதியர்கள உயிரிழந்்காக ICMR 
ஆயவறிகளக குறிபபிடுகிறது. 

கடல்லி, கககால்கத்்கா ் ்பகான்ற இநதிய நகரங்களில் ககாற்று 
மகாசு ககாரணமகாக மனி் ஆயுள ககாலம் 5 மு்ல் 9 ஆண்டுகள 
வளர குளறவ்காக AQLI ஆயவறிகளக கூறுகிறது. ககாற்றிலிருககும் 
நச்சு வகாயுககளைக ககாடடிலும் நுண் துகளகளை சுவகாசிப்ப்ன் 
மூல்ம மககளின் ஆயுள ககாலம் குளறகிறது என்ற  பின்னணியில், 
உலக சுககா்கார அளமபபினகால் கககாண்டுவரப்படடுளை இந் 
புதிய ககாற்று ் ர கநறிமுளறகள மிக முககியமகான முன்கனடுப்பகாக 
கரு்ப்படுகிறது. 

சமீ்பத்திய திருத்்த்தில் குறிப்பகாக ககாற்றின் நுண்துகளின் 
(Particulate Matter) அனுமதிககப்படட அைவுகளில் குறிபிடத்்கக 
மகாற்றம் கசயயப்படடுளைது. இ்ற்கு முன் 24 மணி்நர 
அனுமதிககப்படட அைவு 25 µg/m3 (ளமக்ரகா கிரகாம்/கன மீடடர்) 
ஆக இருந் நுண்துகள PM 2.5 இன் அைவு, ் ற்க்பகாழுது 15 
µg/m3 ஆகக குளறககப்படடுளைது. அ்்ப ் ்பகான்று முன்பு 10 
ளமக்ரகா கிரகாம்/கன மீடடரகாக இருந் ஓரகாண்டு நுண்துகள (PM 
2.5) இன் அனுமதிககப்படட அைவு ் ற்்்பகாது 5 µg/m3 ஆகக 
குளறககப்படடுளைது.

உலகின் அதிக மககடத் க்காளக கககாண்டுளை 100 

நகரங்களில், 72 நகரங்களில் நுண்துகளின் அைவு உலக சுககா்கார 
அளமபபு 2005 ஆம் ஆண்டு நிர்ணயித்் அைவுகளை விட  
அதிகமகாக உளைது. ்ற்க்பகாழுது திருத்்ப்படடுளை புதிய 
்பகாதுககாப்பகான அைவுகளின் அடிப்பளடயில் ்பகார்த்்கால் 90 
நகரங்களில் நுண் துகளகளின் அைவுகள அனுமதிககப்படட 
அைவுகளை விட அதிகமகாக உளைன. இவற்றில் கசன்ளன உட்பட 
8 இநதிய நகரங்களும் அடங்கும் என்்பது குறிபபிடத்்ககது. 

உலக சுககா்கார நிறுவனத்தின் (WHO) புதிய ககாற்று ்ர 
நிர்ணய அைவீடடின் ்படி 24மணி்நர PM2.5 நுண்துகள அைவு 
15µg/m3 ககு உளைகாக இருத்்ல் ் வண்டும். ஆனகால், இநதியக 
ககாற்றுத் ்ர நிர்ணய அைவீடடின் ்படி ககாற்றில் 24 மணி்நர 
நுண்துகளின் அைவு 60 µg/m3 வளர இருககலகாம். இது WHO 
அைவுகளை விட நகான்கு மடங்கும், ஐ்ரகாபபிய யூனியன் ்ர 
அைவுகளை விட 2.4 மடங்கு அதிகமகாகும். இ்ன் அடிப்பளடயில் 
்பகார்த்்கால் ககாற்றுமகாசு அனுமதிககப்படட அைவில் 
கசகால்லப்படுவள் ஒரு ஏமகாற்று ்வளலயகாக்வ ்பகார்கக 
்வண்டியிருககிறது.

சமீ்பத்தில் ்மற்கககாண்ட ஒரு கை ஆயவின் முடிவில் 
திருகவகாற்றியூர், ககாசி்மடு, மீஞசூர், கககாடுங்ளகயூர், வல்லூர், 
எண்ணூர், மணலி, அம்்பத்தூர், தி.நகர், ்வைச்்சரி, ஆகியப 
்பகுதிகளில் நுண்துகள  60 µg/m3 மு்ல் 128 µg/m3 வளர 
இருநதுளைன. அ்்ப ் ்பகால ்பகாரிமுளன , வியகாசர்்பகாடி ் ்பகான்ற 
கசன்ளனயின் ்பகுதிகளில் PM 2.5 நுண்துகளில் அைவு 176 
µg/m3 மு்ல் 228 µg/m3 வளர ்பதிவகாகியுளைது. இளவ சமரசம் 
கசயயப்படட இநதியக ககாற்றுத் ்ர அைவீடுகளைக ககாடடிலும் 
மிக அதிகமகாகும்.

 இநதிய மககளின் ஆ்ரகாககியத்ள் உறுதி கசயய இநதியக 
ககாற்றுத் ் ர நிர்ணய அைவுகளையும் குளறத்துத் திருத்தியளமகக 
்வண்டும். இநதிய ககாற்றின் ் ரத்தில் 60 µg/m3 ஆக உளை PM 
2.5 அைவுகளை WHO இன் 15 µg/m3 அைவிற்கு குளறத்து 
நுண் துகளகளை கடடுப்படுத்தினகால் இநதியப க்பருநகரங்களில் 
உளை மககளின் ஆயுடககாலம் 5 மு்ல் 9 ஆண்டுககாலம் 
அதிகரிககும் என சமீ்பத்திய ஆயவுகள கூறுகின்றன.  ்்சிய 
தூய ககாற்றுத் திடடத்தில் கூறியவகாறு இநதிய நகரங்களின் ககாற்றின் 
்ரத்ள் 20% மு்ல் 30% உயர்த்் ் வண்டும் என்றகால் நிச்சியம் 
இநதிய ககாற்றுத்்ர நிர்ணய அைவுகளை ஒன்றிய அரசு 
மறு்பரிசீலளன கசயவது அவசியம்.
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 ரிட்டோனிக்கோ ்கலலக்களஞ்சி�த்தில (encyclope-
dia) ்கற்்கோல ்கற்்கருவி்கள் மு்தல ்தற்்்போல்த� ஆபபிள் 
்கணினி ெல் உலல்க மோற்றி� ்பத்து ்கணடுபிடிபபு்கலள 
்பட்டி�லிட்டுள்ள�ர. அதிவலோன்று வசெலலுலோயட், 
அ்தோெது வசெ�ற்ல்க வநகிழி (synthetic plastic). ஆம் 
பிளோஸ்டிக உலல்க மோற்றியுள்ளது ்தோன். ஆ�ோல 
எப்படி? அல்தப ்போரப்ப்தற்கு முன், பிளோஸ்டிககின் 
எஸ்டிடில� (அ்தோன்்போ ெ்லோறு) வ்கோஞ்செம் ்போரத்து 
விடு்ெோமோ?

பிளபாஸடிக இந்தை பூமிககு ்வந்து எததைலன 
்வரு்டங்கள ஆகுகமன நிலனககிறீரகள? ஒரு 
100, 120 ்வரு்டங்கள இருககுமபா? கூகுள 
கெபால்லுது 180 ்வரு்டங்களனு. ஆனபா உணலம 
ல்ட்னபாெர கபாலததுககு அருகில் உளளது. 
அதைபா்வது 30 மில்லியன் ்வரு்டங்கள....

30 மில்லியன் ்வரு்டங்களபா??! வியப்பா 
இருககுல்ல? இ்தை வியப்்பாடுதைபான் ் பானும் 
"The story of plastic" எனும் ஆ்வைப்்டதலதை 
்பாரகக ஆரம்பித்தைன். டிஸக்வரி (discovery) 
எனும் ்வலலகயபாளி  (you tube) ்ககததில் 
்தி்்வற்்றம் கெயயப்டடுளள இந்தை 
ஆ்வைப்்டம் சுமபார ஒன்்றலர மணி ்்ர 
நீளம் ககபாண்டது. பிளபாஸடிக ்ம்ம 
்வபாழ்கலகலய எளிதைபாககியுளளது தைபான். 
ஆனபால் அதைற்கபாக ஒன்்றலர மணி 
்்ரகமல்லபாம் ஒதுககி இந்தை ் ்டதலதை ் பாரகக 
முடியபாது என நீங்கள நிலனப்து புரிகி்றது. 
அப்டி்ய ் டிப்லதை நிறுததுவிடடு நீங்கள 
அமரந்திருககும் அல்றயில் சுற்றி ் பாருங்கள. 
எததைலன க்பாருடகள பிளபாஸடிககபால் 

ஆனது என எணை முடியுமபா? இல்லல 
்்வண்டபாம் அது ககபாஞ்ெம் சிரமமபாக 
இருககலபாம். பிளபாஸடிக இல்லபாமல் எததைலன 
க்பாருடகள இருககி்றது? அ்்கமபாக உங்கலள 
தைவிரதது எல்லபா்ம பிளபாஸடிககபாக 
இருககலபாம். ெரி, பிளபாஸடிக க்பாருடகலள 
்யன்்டுதது்வததில் என்ன சிககல்? 
்யன்்டுதது்வததிலும் சிககல் இருககததைபான் 
கெயகி்றது. அலதைப்ற்றி மற்றுகமபாரு 
கடடுலரயில் ் ்சு்்வபாம். இப்்பாலதைய ் ம் 
க்வலல ்யன்்டுதது்வதலதை ்ற்றியல்ல. 
்யன்்டுததிய பி்றகு தூககிகயறியப்டும் 
பிளபாஸடிலகப ்ற்றியது. உ்்யபாகப்டுததை 
எளிலமயபாக இருந்தைபாலும் உல்டந்தைலதை ெரி 
கெயய முடியபாது, அதைனபால் குபல்த 
கதைபாடடிகளின் ்வயிறு நில்ற்வ்தை மிச்ெம். 
அப்டி தூககிகயரியப்டும் பிளபாஸடிக 
மககபாது என்்தும் ் பாம் அறிந்தை்தை. இவ்வபாறு 
1950 ஆம் ஆணடு முதைல் 2015 ஆம் ஆணடு 
்வலர உலகில் உற்்ததியபான பிளபாஸடிககின் 
அளவு 400 மில்லியன் கமடரிக ்டன் ஆகும். 
அ்வற்றில் ்பாதிககும் ்மல் கல்டசி 15 
்வரு்டங்களில் மடடும் உற்்ததியபானல்வ. ் பாம் 
அன்்றபா்டம் உ்்யபாகிககும் ் ெம்பு ் பாகககட 
முதைல் எழுதும் கலட ்்னபா ்வலர 
தூககிகயறியும் ஒரு முல்ற உ்்யபாகிககும் (use 
and throw) அததைலன பிளபாஸடிக க்பாருடகளும் 
மன்னிககவும் குபல்களும் குபல் கி்டங்கிற்கு 
கென்று கி்டப்தைபாக ்மகககல்லபாம் ஒரு 
நிலனபபு. ஆனபால் நிஜம் ்்வறு மபாதிரியபாக 
உளளது. ஒவக்வபாரு ்வரு்டமும் சுமபார 8 
மில்லியன் ்டன் பிளபாஸடிக குபல்கள 

பவ.நி.சூர்யா

பிளாஸ்டிக் 
எனும் 
பேரழிவு

44 |  அக்டோபர் பூவுலகு | www.poovulagu.org



க்டலில் ககபாட்டப்டு்வதைபால் 2050 ஆம் 
ஆணடில் மீன்கலள வி்ட அதிக பிளபாஸடிக 
குபல்கள தைபான் க்டலில் இருககுகமன 
கெபால்கி்றபாரகள. உலகம் முழு்வதும் லமக்ரபா 
மற்றும் ் பா்னபா எனப்டும் நுண பிளபாஸடிக 
துகளகள உைவு, நீர மற்றும் கபாற்று 
ஆகிய்வற்றில் கலந்துளளதைபாகவும், அது 
அதிகரிததுக ககபாண்்ட ்வரு்வதைபாகவும் 
ஆரபாயச்சியபாளரகள எச்ெரிககி்றபாரகள. 
்மலும் ்பாம் அதிகமபாக ்யன்்டுததும் 7 
்வலகயபான பிளபாஸடிக கழிவுகள சுற்றுபபு்ற 
சூழலில் சிலதை்வல்டய கதைபா்டங்கும்்்பாது 
கபாலநிலல மபாற்்றததிற்கு கபாரைமபான ் சுலம 
இல்ல ்வபாயுககலள க்வளி்யற்று்வதைபாக 
அதிரச்சி தைக்வல் அளிககி்றது Scripps Institution 
of Oceanography. அப்டியபானபால் என்னதைபான் 
்்டககி்றது? இவ்வளவு பிரச்ெலனகலள 
ககபாண்ட பிளபாஸடிக கழிவுகலள 
எப்டிததைபான் லகயபாள்வது? ்ம்மி்டம் 
இருப்து இரண்்ட ்வழிகள தைபான். ஒன்று 
எரிப்து. மற்க்றபான்று மறுசுழற்சி கெய்வது. 
எரிப்தினபால் குபல்யின் அளவு குல்றயும் 
ஆனபால் குபல்கலள எரிககும் ் குதிகளுககு 
அருகில் ்வசிப்்வரகளுககு ் தைபால் ் ்பாயகள, 
சு்வபாெ ் கபாளபாறுகள, மலடடுததைன்லம மற்றும் 
புற்று்்பாயககபாரணி ்்பான்்ற ்ல்்்வறு 
பிரச்ெலனகள ஏற்்டுகின்்றன. ்மலும் 
பிளபாஸடிக கழிவுகலள எரிததைபின் உரு்வபாகும் 
ெபாம்்ல் மிகவும் ்ச்சுததைன்லம ்வபாயந்தைது. 
அப்்றம் அலதைக லகயபாள்வதைற்கும் ் ம்மி்டம் 
்வழிகள இல்லல. அப்்பா மறுசுழற்சி எனும் 
இரண்டபா்வது ்வழிதைபானபானு ்பாததைபா, அது 
அலதை வி்ட ்மபாெமபாக உளளது. இவ்வபாறு 
மறுசுழற்சி கெயய, முதைலில் பிளபாஸடிக 
கழிவுகலள நில்றய மனிதை ்வளதலதைக 
ககபாணடு ்வலக பிரிகக ்்வணடியுளளது. 
பிளபாஸடிககில் மடடும் சுமபார 83 ்வலககள 
உளளதைபாம். இப்டிகயல்லபாம் ைபாரடு ஒரக 
்ணணி மறுசுழற்சி ் ணணுனபா க்வளி்வரும் 
பிளபாஸடிக ஆனது முந்லதையலதை வி்ட தைரம் 
குல்ற்வபாகவும், இந்தை ்வழிமுல்றயில் உரு்வபாகும் 
கழிவுகள இன்னும் ்கடு மிகுந்தைதைபாகவும் 
உளளது. இதில் ்பாம் ்யன்்டுததும் 91% 
பிளபாஸடிககுகள மறுசுழற்சிககு உட்டுததை 
முடியபாதைல்வ ் ்வறு.

இவ்வ பாறு  பிள பாஸடில க  ் ற் றி 

்்சும்்்பாகதைல்லபாம் குபல் கி்டங்குகள 
மற்றும் அதைலன லகயபாள்வலதை ்்பாககி்ய 
்மது க்வனம் கெல்்வது ஏன்?

பி ள பா ஸ டி க  க ் பா ரு ட க ளி ன் 
்யன்்பாடுகளினபால் இவ்வளவு சூழலியல் 
்கடுகள இருந்தும் அந்தை துல்றயின் 
முன்்னற்்றததிற்கபாக ்ல பில்லியன் 
்டபாலரகலள முதைலீடு கெய்வது ஏன்?

உலகளவில் ்வரு்டததிற்கு 5.2 டரில்லியன் 
்டபாலரகலள மபானியமபாக ககபாடுதது 
பிளபாஸடிக க்பாருடகளின் உற்்ததி கெலல்வ 
கெயற்லகயபாக குல்றதது ல்வததுளளது ஏன்?

உலகம் முழு்வதிலிருந்தும் க்ரும்்பாலபான 
பிளபாஸடிக குபல்கலள இருககுமதி கெயது 
ம று சு ழ ற் சி  அ ல் ல து  எ ரி த தை ல ல 
கெயதுககபாணடிருந்தை லெனபா 2017 ஆம் 
ஆணடு அதைற்கு தைல்ட விதிததைது ஏன்?

ஏன்னபா! பிளபாஸடிக க்பாருடகள 
புலதை்டி்வ எரிக்பாருளகளபான க்ட்ரபால் 
மற்றும் மீத்தைனிலிருந்து தையபாரிககபடுகின்்றன. 
பிளபாஸடிக குபல்களினபால் மடடுமல்ல, 
க ் ட ்ர பா லி ய  க ் பா ரு ட க ல ள 
்தைபாணடிகயடுப்து, அலதை குழபாயகளின் 
மூலம் ககபாணடுகெல்்வது, அதிலிருந்து 
பிளபாஸடிகலக பிரிதகதைடுப்து, புதிய 
க்பாருடகள தையபாரிப்து மற்றும் உலகம் 
முழு்வதும் அலதை ககபாணடு ்ெரப்து, 
உரு்வபான குபல்கலள எரிப்து என 
அலனதது ்டிநிலலகளிலும் சுற்றுசூழல் 
்பாதிப்ல்ட்வலதையும், உலகளபாவிய இந்தை 
்வணிக க்வறியினபால் எளிய மனிதைரகளின் 
்வபாழ்்வபாதைபார அழில்வயும் ஆதைபாரங்களு்டன் 
விளககுகி்றது The story of plastic எனும் இந்தை 
ஆ்வைப்்டம். ஆக உலக க்வப்மயமபாதைல் 
எனும் ் ்ரழிவிலிருந்து பூமிலய கபாப்பாற்றும் 
அலனதது ்வழிகளும் பிளபாஸடிககினபால் 
அல்டககப ் டடுளளது. ் ்டதலதை ் பாரததுக 
ககபாணடிருககும் ் ்பா்தை '்பாம் என்ன கெயய 
்்பாகி்்றபாம்' என்்ற குரல் ்ம் மனலதை 
அரிததுகககபாண்்ட இருககும். ்்டததின் 
கல்டசி 20 நிமி்டங்களில் உலகின் ்ல 
்பாடுகளில் பின்்ற்றும் சில முன்மபாதிரி 
தீரவுகலள கெபால்லியிருப்துதைபான் 
குல்றந்தை்டெ ஆறுதைல்.
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மின்மினி பக்கஙகள்

என் வீடளட ஒடடிய ககாலியிடத்தில் ஒரு ் வப்பமரம் 
இருககிறது. அதில் வநது அமரும் ்பறளவகளை 
்வடிகளக ்பகார்ப்பது என்னுளடய க்பகாழுது்்பகாககு. அந் 
மரத்தில் க்பரும்்பகாலும் கவண்கககாககுகள, ளமனகாககள, 
கசண்்பகப்பறளவ, ்விடடுககுருவி, மீன்கககாத்தி 
ஆகியளவ ககாணககிளடககும். அங்கிருககும் பு்ரில் 
நீண்ட நகாடகைகாக ஒரு சகாளரப்பகாம்பு வசித்து வருகிறது. 
நளளிரவில் கடுவன் பூளனகள குழநள் 
அழுவள்ப்்பகான்ற இனச்்சர்களககககான ஒலிகளை 
எழுபபிய்படி அவவிடத்தில் நடமகாடுவள்க 
கண்டிருககி்றன். 

சில ஆணடுகளுககு முன்னர கென்லனலய 
மூழ்கடிததை  மலழயின்்்பாது ் பான் 
வீடல்டவிடடு க்வளி்ய்ற ்வழியின்றி 
உள்ள்ய அல்டந்துகி்டந்்தைன். மின்ெபாரம் 
இல்லபாதைதைபால் இலையம் கெயல்்்டவில்லல. 
முதைல் சில ்பாடகள க்யதை மலழயில் என் 
வீட்டரு்க இருககும் இ்டததில் தைணணீர 
்தைங்கத கதைபா்டங்கிவிட்டது. ்வழககமபாக 
அங்்க ்வரும் ் ்றல்வகள தைவிர புதிதைபாக ஒரு 
சிறிய ்்றல்வ ்்வப்மரததில் ்வந்து 
அமரந்திருப்லதைக கண்்டன். ெபாம்்ல் நி்ற 
் ம ற் ்குதியும் ,  முக ததில்  இரு ந்து 
அடி்வயிறு்வலர க்வணலம நி்றமும் ககபாண்ட 
அது தைணணீரில் இ்றங்கி அதில் ்வபாழும் 
பூச்சிகலளப பிடிதது உண்டது. க்ருமலழ 
கதைபா்டங்கிய பி்றகு, கபாலல ்்ரங்களில் 

மடடும் அப்்றல்வ அங்்க கதைன்்ட்டது. 
மலழ ஓயந்தை பின்னர, குளம்்்பால் நீர 
்தைங்கியிருந்தை அந்தை இ்டததிலிருந்து 
வி்னபாதைமபான ஒலி ்கட்டது. ்பான் ெபதைம் 
்வந்தை திலெயில் உற்றுப்பாரத்தைன் . 
்கபாழிககுஞ்சு அளவிலபான இரணடு கறுததை 
குஞ்சுகளு்டன் இருந்தை அந்தைப ்்றல்வ 
பூச்சிகலள ் ்வடல்டயபாடிக ககபாணடிருந்தைது. 
்வயிறு நில்றய உண்டதும் தைபாயும், குஞ்சுகளும் 
அ்டரந்திருந்தை  புதைருககுள கென்று 
மல்றந்துவிட்டன. 

இலையததில் அந்தைப ்்றல்வயின் 
க்யலரத ்தைடிய்்பாது அதைன்க்யர 
க்வளலள க்ஞ்சு நீரக்கபாழி (White-breasted 
Waterhen) என்று கதைரிய்வந்தைது. அந்தைப க்யர 
அதைன் ஆங்கில மூலததின் கமபாழிக்யரபபு 
என்்லதைக கணடுககபாண்டதும், தைமிழில் 
அதைன் மூலபக்யர என்ன என்று அறியும் 

மருதநி்லம் 
வாழ் ்கம்புள்
- ஜி.ெரண்
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ஆர்வம் உண்டபானது. ் ம்முல்டய மணணில் 
்வசிககும் எந்தை்்வபார உயிரினததின் க்யர 
கதைரியவில்லல என்்றபாலும் ் பாம் அதுகுறிதது 
ெங்க இலககியப ்பா்டல்களில் ்தைடி 
அறிந்துககபாளள முடியும். ெற்று ஆர்வம் 
்்வணடும் அவ்வளவுதைபான்.

இறுதியபாக அந்தைப ்்றல்வயின் க்யர 
கம்புள என்்ற தைக்வலலக கீழ்ககண்ட 
பு்ற்பானூற்றுப ்பா்டலில் இருந்து அறிய 
முடிந்தைது.

புறநகானூறு, 297. (்ண்ணளட க்பறு்ல்!)

்பகாடியவர்: க்ரியவில்ளல.

்பகாடப்பட்டகான்: யகாருமில்ளல.

திளண: கவடசி.

துளற: உண்டகாடடு.

==========================

க்பருநீர் ் மவல் ் ண்ணளட எருளம

இருமருபபு உறழும் கநடுமகாண் கநற்றின்

ள்பம்்பயறு உதிர்த்் ் ககாதின் ் ககால்அளணக

கன்றுளட மளரயகாத் துஞசும் சீறூர்க

்ககாளஇவண் ் வண்்டம் புர்வ; நகார்அரி

நளனமுதிர் சகாடி நறவின் வகாழ்த்தித்

துளறநணி ககழீஇக கம்புள ஈனும்

்ண்ணளட க்பறு்லும் உரித்்் ளவநநுதி

கநடு்வல் ்பகாயந் மகார்பின்

மடல்வன் ் ்பகாநள்யின் நிற்கு ் மகார்க்க

்்பாருககுச் கெல்லும்முன் தைலல்வன் தைன் 
வீரரகளுககு கள விருந்து ்வழங்குகி்றபான். 
அப்்பாது  வீரரகள தைங்களுககுள 
்்சிகககபாளளும் கபாடசிலய விளககுகி்றது 
இப்பா்டல்.

“எதிரி ்பாடடில் இருந்து ்சுககலளக 
க்வரந்து ்வந்தைபின், ் ம் தைலல்வன் ் மககுப ் ல 
்ரிசுகள ்வழங்கு்வபான். அப்டித தைரும்்்பாது 
தை ண ணீ ரி ல்  மூ ழ் கி க கி ்ட ப ் ல தை 
வி ரு ம் ் க கூ டி ய து ம் ,  க ம து ்வ பா க 
்்டககககூடியதுமபான எருலமயின் 
ககபாம்புகலளப ்்பான்று இருககும் 
்ச்லெப்யறுத ்தைபாடுகளின்்மல் தைன் 
கன்று்டன் கபாடடுமபாடு உ்றங்கும் முல்லல 
நிலதது ஊலர அ்வன் ் மககுக ககபாடுததைபால் 
்்வண்டபாம் என்று கெபால்லிவிடு்்வபாம். 
் பா ரககபாணடு ்வடிதது ,  பூககளபால் 
முதிரச்கெயதை கள்மல் ெபாடசியபாக, தைணணீர 
்தைங்கி நிற்கும் இ்டதலதை ஒடடி முடல்டயிடடுக 
குஞ்சு க்பாரிககும் கம்புள ் கபாழிகள ்வபாழும் 
மருதைநிலததில் அலமந்தை ஊரகலளப 
க்று்வ்தை ் ்வல் ் பாயந்தை க்ஞ்சும், கெழிததை 
்லன்்பான்்ற உரு்வமும் ககபாண்ட ் ம்லமப 
்்பான்்ற வீரரகளுககு அழகு.” என்று அ்வரகள 
்்சிகககபாளகின்்றனர.

சுற்றிலும் வி்வெபாய நிலம் - மருதை நிலம் - 
சூழ்ந்தை என் வீட்டருகில் ஒரு க்ரிய ஏரி 
இருககி்றது. இங்குதைபான் இரண்டபாயிரம் 
ஆணடுகள முன் ்பா்டப்ட்ட கம்புள தைன் 
குஞ்சுக்ளபாடு ்வசிககி்றது. ் பான் ககபாஞ்ெ்்ரம் 
பு்ற்பானூற்றில் ்வபாழ்ந்து நிகழ்கபாலம் 
திரும்புகி்்றன்.

க்பகாதுபக்பயர் கம்புள ் ககாழி, 
சம்புக்ககாழி

அறிவியல் க்பயர் அமகாரனஸ் ஃ்்பகானிகூரஸ் 
(Amaurornis phoenicurus)

வகாழிடப்பரபபு க்ற்கு, க்ன்கிழககு 
ஆசிய நகாடுகள முழுவதும்

இனபக்பருகக ககாலம் ஜூன் – அக்டகா்பர்
அளடககாககும் ககாலம் 19 நகாடகள
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ஒரு ககாடடில் அருளமயகான அம்மகா முயல் ஒன்று இருந்து. அந் அம்மகா முயலுககு ஐநது 
குடடிகள. மூத்் நகான்கு குடடிகளும் சற்று ்நரம்கூட சும்மகா இருகககாது. அளவ விளையகாடும். 
குறும்புகள கசயது ்ங்களுககுள சண்ளட ்்பகாடடு கககாளளும். முடளட்ககாஸ் ்்காடடத்தில் 
ஓடிபபிடித்து விளையகாடும். ஆனகால் களடசிக குடடிககு மடடும் அவற்றிகலல்லகாம் ஆர்வம் இல்ளல. 
அது விசித்திரமகான ஒரு விஷயத்தில் ஆர்வம் கககாண்டிருந்து.

அந்தைக குடடி முயல் எப்்பாதும் எலதையபா்வது எணணிக 
ககபாணடிருககும்!

அம்மபா முயல் எணைக கற்று ககபாடுததை ் பாள முதைல் குடடி முயலுககு 
ஏற்்ட்ட ்ழககம் அது. ஒன்று முதைல் நூறு ்வலர அதைற்கு ்ன்்றபாக 
எணைத கதைரியும். கண முன்னபால் எலதைப ் பாரததைபாலும் அது உ்ட்ன 
எணைத கதைபா்டங்கிவிடும்:

"ஒன்று, இரணடு, மூன்று..."   

ஆகபாயததில் ்வபானவில் ்தைபான்றும்்்பாது அதில் உளள ஏழு 
நி்றங்கலளயும் ெரியபாக எணணிவிடும்.

ஒன்று, இரணடு, 
மூன்று...

இ. வஸிபைவ்ஸ்கயா

்தமிழில யூமோ ெோசுகி,
ஓவி�ம் அகில மு்ளி 
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சிலந்திலயப ்பாரததைபால் அதைன் எடடுக 
கபால்கலளயும் எணணிவிடும்.

பூரபானின் கபால்கலள எணணு்வது 
கஷ்்டமபாக இருந்தைபாலும் மிகவும் முயன்று 
எணணிகககபாணடிருககும் குடடி முயல்.  

சிற்க்றறும்புகளும் கடக்டறும்புகளும் 
்வ ரி ல ெ  ்வ ரி ல ெ ய பா க ச்  க ெ ன் று 
ககபாணடிருககும்்்பாது குடடி முயல் ஒரு 
இ்டததில் அமரந்து மிகவும் க்பாறுலமயபாக 
எணணிகககபாணடிருககும். ் பாரதது ் பாரதது 
கணகள  ்வலிககும்்வலர அப்டி்ய 
கெயதுககபாணடிருககும்.

ஒரு ்பாள எணணு்வதைற்கு எதுவும் 
கில்டககபாமல் குடடி முயல் சிரமப்ட்டது. 
எலதையபா்வது எணை ் ்வணடு்ம என்று அது 
அலமதியற்றுத தைவிததைது. அது க்பாந்திலிருந்து 
பு்றப்டடு கமது்வபாக ் ்டந்தைது. ெற்று தூரம்   
கென்்ற்்பாது ஒரு குழியின் ் மல் ் பாகததில் 
அழகபான ்்றல்வக கூடல்டப ்பாரததைது. 
்ககததில் கென்று க்வனிததுப ் பாரததை்்பாது 
குடடி முயலின் முகம் மலரந்தைது . 
சுளளிகளபாலும் ் பாரபாலும் கட்டப்ட்ட அந்தை 
கூடடில் தூய க்வணணி்றததில் நில்றய 
முடல்டகள இருந்தைன!

மகிழ்ச்சியல்ட்வதைற்கு இலதைவி்ட ்்வறு 
என்ன ் ்வணடும்?

குடடிமுயல் ஒவக்வபான்்றபாக எணைத 
கதைபா்டங்கியது. 

"ஒன்று, இரணடு, மூன்று..."

இந்தைக கபாடசிலயப ்பாரததை்டி்ய 
்வபானம்்பாடி அங்கு ்்றந்து ்வந்தைது. அது 
முதைலில், 'இந்தைக குடடிமுயல் என் அருலமயபான 
முடல்டகலள திரு்டததைபான் ்வந்திருககி்றது' 
என்று நிலனததைது. அதைனபால் ்வபானம்்பாடி 
ெற்று முரடடுத தைனமபான குரலில் ் கட்டது:

"ஹீம், உனககு இங்்க என்ன ் ்வலல?"

அச்ெதது்டன் கெபான்னது குடடிமுயல்:

"்வபானம்்பாடி அம்மபா, ்பான் உங்களுககு 
கதைபாந்தைரவு கெயய ்வரவில்லல. இந்தை 
முடல்டகலள ்பான் சும்மபா எணணிப 
்பாரககி்்றன், அவ்வளவுதைபான்."

சி்றலக விரிதது அமரந்து முடல்டகலள 
மல்றததை்டி்ய ்வபானம்்பாடி கெபான்னது:

"எணணு்வகதைல்லபாம் எனககுத கதைரியும். 
நீ  சீககிரம் இந்தை இ்டதலதைவிடடுச் 
கென்றுவிடடு. இல்லபாவிட்டபால் ்பான் உன் 
கணணில் குததி விடு்்வன்."

்பா்வம் குடடிமுயல். அது அழுதுககபாண்்ட 
திரும்பிச் கென்்றது.

ஏமபாற்்றதது்டன் ்்டந்து ககபாணடிருந்தைது 
குடடிமுயல். ெற்று தூரம் கென்்ற்்பாது 
்வழி்யபாரததில் ்கபாதுலம மணிகள சிதைறிக 
கி்டப்லதைப ்பாரததைது. யபா்ரபா தைபானியம் 
எடுததுச் கென்்ற்்பாது இந்தைக ்கபாதுலம 
மணிகள உதிரந்திருகக ்்வணடும் . 
எப்டியிருந்தைபால்தைபான் என்ன? எணணு்வதைற்கு 
ஒரு விஷயம் கில்டததுவிட்டது அல்ல்வபா, 
அது்்வ ் ்பாதும்!

குடடிமுயல் அங்்க்ய அமரந்து 
க்வனமபாக ்கபாதுலம மணிகலள எணைத 
கதைபா்டங்கியது:

"ஒன்று, இரணடு, மூன்று..."

அப்டி எணணிகககபாணடிருந்தை்்பாது 
்வபானததில் ஏ்தைபா க்ரிய ெததைம் ்கடடு 
்ம்ல ் பாரததைது. ஆகபாயததில் ஒரு ் ்றல்வக 
கூட்டம் ் ்றந்து ்வந்துககபாணடிருந்தைது. அல்வ 
மகிழ்ச்சி ஆர்வபாரதது்டன் அந்தை இ்டததில் 
இ்றங்கின .  குடடிமுயல் ்பாரததுக 
ககபாணடிருககும்்்பா்தை, சிதைறிக கி்டந்தை 
்கபாதுலம மணிகலளகயல்லபாம் ககபாததித 
தின்றுவிடடு ்வந்தை ் ்வகததில் ் ்றந்து கென்்றன!

குடடிமுயல் அங்்க  இருககி்றது 
என்்லதை ்ய  அ ந் தை ப  ் ்றல்வகள 
க்பாருட்டுததைவில்லல.

இனி எணணு்வதைற்கு என்ன இருககி்றது?

குடடிமுயல் அழுதுககபாண்்ட ் ்டந்தைது.

குடடிமுயல் க்பாந்துககு திரும்பிச் 
கெல்லும்்்பாது ்ன்்றபாக இருடடிவிட்டது. 
அம்மபா முயல் அலதைக கபாைபாமல் 
க்வலலப்டடுகககபாணடிருந்தைது. குடடிமுயல் 
்வந்தைதும் அம்மபா முயல் அலதைக கடடிப 
பிடிததுகககபாணடு ் கட்டது:
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"உன்லனக கபாைபாமல் இவ்வளவு ்்ரம் 
்தைடிகககபாணடிருந்்தைன் தைங்க்ம! நீ 
எங்கிருந்தைபாய?"

குடடிமுயல் ் தில் கெபால்லவில்லல. அதைன் 
கணகளிலிருந்து கணணீர ்வரு்வலதை 
அப்்பாதுதைபான் அம்மபா முயல் ்பாரததைது. 
தைபான் பிளலள அழு்வலதைப ்பாரதது மனம் 
க்பாறுககபாதை ்்வதைலனயு்டன் அது 
முததைமிடடுக ் கட்டது:

"நீ எதைற்கு அழுகி்றபாய என் கெல்ல்ம?"

குடடிமுயல் ் தைம்பிய்டி்ய அன்று ் ்டந்தை 
விஷயங்கலள கயல்லபாம் 
கெபான்னது.

்வபானம்்பாடி முடல்டகலள 
எணைத கதைபா்டங்கியலதையும் 
அபபு்றம் ்வபானம்்பாடி ்வந்து 
விரடடியலதையும்...

சிதைறிக கி்டந்தை ்கபாதுலம 
மணிகலள எணணி முடிப்தைற்கு 
முன்்் ்்றல்வகள ்வந்து 
தின்றுவிட்டலதையும்  அது 
கெபான்னது.

"இதைற்கபாக்வபா நீ அழுகி்றபாய. நீ 
ஆலெதீர எணணு்வதைற்கு ்பான் 
ஏற்்பாடு கெயகி்்றன், ்வபா!" 

அம்மபா முயல், குடடிமுயலல 
அலழததுகககபாணடு க்பாந்துககு 
க்வளி்ய ்வந்தைது. அதைற்குள மற்்ற 
மு ய ல் குடடி கள  தூங் க த 
கதைபா்டங்கிவிட்டன. க்வளியில் உளள 
புற்்ரபபில் அம்மபா முயல் அமரந்தைது. 
குடடிமுயலல தைன் மடியில் உடகபார 
ல்வயததுக ககபாணடு ்வபானதலதைச் 
சுடடிகபாடடிச் கெபான்னது:

"அ்தைபா, அங்்க என்ன இருககி்றது என்று 
்பார!"

குடடிமுயல் அணைபாந்து ் பாரததைது.

இரவு ்்ரததின் கதைளி்வபான ்வபானம். 
்வட்ட ்வடி்வமபான முழு நிலவு. நிலல்வச் 
சு ற் றி லு ம்  ஒ ளி த  து ணு க கு க ள 
்்பான்று  எணைற்்ற ் டெததிரங்கள!

அலதைப ்பாரததுவிடடு மகிழ்ச்சியபால் 
துளளிக குதிததைது குடடிமுயல்.

"அ்ட்டபா! எவவுளவு அழகபாக இருககி்றது!" 

அம்மபா முயல் குடடிமுயலுககு முததைமிடடு 
அலதைத தைன் மடியில் கி்டததிய்டிச் 
கெபான்னது: 

" இனி  நீ  எவவுளவு 
் ்வ ண டு ம பா ன பா லு ம் 
எணணிகககபாள!"

கு ட டி  மு ய ல் 
்டெததிரங்கலள எணைத 
கதைபா்டங்கியது: 

"ஒன்று, இரணடு, மூன்று..."

"முப்து, முப்ததிகயபான்று, 
முப்ததியிரணடு..."

"ஐம்்து, ஐம்்தது ஒன்று..."

"கதைபான்னூற்றி எடடு, 
கதைபான்னூற்றி ஒன்்து..."

பி்றகு எணணும் குரல் 
்கடகவில்லல. குடடிமுயல் 
எ ண ணி க லக ல ய 
ம்றந்திருககும் என்று நிலனதது 
அ ம் ம பா  மு ய ல்  தை பா ன் 
பிளலளயின் களங்கமற்்ற 

முகதலதைப ் பாரததைது:

்பா்வம், குடடிமுயல் தூங்கி விட்டது!

அம்மபா முயல் அலதைத தூககிகககபாணடு 
க்பாந்லதை ் ்பாககி ் ்டந்தைது.

்வபானததில் நில்றந்திருந்தை ்டெததிரங்கள 
அன்பு்டன் கணசிமிடடின!  

அம்மகா முயல், 
குடடிமுயளல 

அளழத்துககககாண்டு 
க்பகாநதுககு கவளி்ய 
வந்து. அ்ற்குள மற்ற 
முயல்குடடிகள தூங்கத் 

க்காடங்கிவிடடன. 
கவளியில் உளை 
புற்்பரபபில் அம்மகா 
முயல் அமர்ந்து. 
குடடிமுயளல ் ன் 
மடியில் உடககார 

ளவயத்துக கககாண்டு 
வகானத்ள்ச் சுடடிககாடடிச் 

கசகான்னது:
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தீக்ககாழி அல்லது 
கநருபபுக்ககாழி இளவ 

வகாழும் 
்பறளவயினங்களுள 
மிகபக்பரிய்காகும்.  
இது 2.5 மீடடர்  

(8 அடி) வளர உயரமகாக 
வைரககூடியது.

இந்ப ்பறளவகைகால் ்பறகக 
முடியகாது!

சுமகார் 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுககு 
முன்பு தீக்ககாழிப ்பறளவளயப்்பகால்வ 
ஓடககூடிய உயிரினத்தின் ்படிமங்கள 

கண்டுபிடிககப்படடுளைன.

ளட்னகாசர்கள ்்பகால்வ நகாமும் 
கரகாம்்பப ்பழளமயகானவர்கள!

உலகில் உளை இரண்டு ககாலில் ஓடும் 
உயிரினங்களில் மிக ்வகமகானது தீக்ககாழி 

ஆகும்.

ஒருமணி ்நரத்தில் 
சுமகார் 70 கி்லகாமீடடர் 

ஓடிடு்வன்!

தகவலும் 
தமாசும்
தீக்்கோழி்கள்
கள் ஓவியம்:  

அ்செோக ்ோஜ்்கோ்போலன்
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தீக்ககாழிகள உண்ட உணவு ஜீரணமகாக 
கற்களை விழுங்கும் ்ன்ளமயுளடயளவ.

சூடகா ஒரு 
பி்லட  கற்கள 
கககாண்டு வகாங்க.

தீக்ககாழி ்ற்ககாபபுகககாக எதிரிகளை 
ககாலகால் எடடி உள்ககும். நகான் அப்ப்வ கசகான்்னன்ல! 

தீக்ககாழி கிடட வம்புககுப 
்்பகாககாதீங்கன்னு!

தீக்ககாழியின் முடளட ்ககாழி 
முடளடளய விட 24 மடங்கு 

க்பரியது.

இது ்வக இரண்டு 
மணி ்நரமகாகுது!
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