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கையா க�ோட்பாடின் பிதாமகன்
ஜேம்ஸ் லவ்லாக்
உ யிர்ச்சூழலை

உண்டாக்கியதில், உயிரினங்கள்
மற்றும் உயிரில்லா ப�ொருட்களின் பங்கு ஒன்றுடன் ஒன்று
கலந்துள்ளது. இதனை “கையா” க�ோட்பாடைக் க�ொண்டு
விளக்கியவர் ஜேம்ஸ் லவ்லாக். எந்த ஒரு உயிரினமும்
மற்றொரு உயினத்தோடு சார்பில்லாமல் வாழ முடியாது.
இதனை தான் கூட்டுயிரித்துவம் (Symbiosis) விளக்குகிறது.
இயற்கையின் அடிப்படை விதிகள் இவை. அதேப�ோல
இ ய ற் பி ய லி ய லு ம் எ ந்த ஒ ரு ப � ொ ரு ளு ம் த னி த் து
இயங்குவதில்லை என்பதை நமக்கு சார்பியல் தத்துவம்
கூறுகிறது. இப்படியான அமைப்பு முறைகள் அனைத்தும்
பல லட்ச க�ோடி வருட பரிணாமத்தின் காரணமாக இன்றுள்ள
நிலையில் தகவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படி இருக்கின்ற
சுற்றுச்சூழலில் தான் மனித சமூகம் உள்ளிட்ட பிற
உயிரினங்கள் வாழ முடியும்.
பூமியின் பல்வேறு அமைப்புகளின் முக்கியத்துவம்,
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அவை ஒருங்கிணைந்து இயங்கும் தன்மை, ஆகியவற்றை
அறிவியல் பார்வையில் நமக்கு அளித்தவர் ஜேம்ஸ் லவ்லாக்.
பூமியின் காலநிலை, பருவநிலை தன்னைத் தானே
ஒழுங்கமைத்துக் க�ொள்கிறது என்று கூறினார் அவர்.
இயற்கையின் பல அங்களுக்கும் பூவுலகின் காலநிலைக்கும்,
இயங்குவியலுக்கும் உள்ள த�ொடர்பை அறிவியல் பார்வையில்
நமக்கு அளித்தவர் இப்போது இல்லை.
பின்நாளில், காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ள
அணுசக்தி தேவையானது என்னும் அவரின் கருத்து நமக்கு
ஏற்புடையதல்ல. இயற்கை அறிவியலின் கூட்டு இயக்கத்தை
முன்வைத்த அவர், சமூக அறிவியலை அதன�ோடு இணைத்து
மாற்று உற்பத்திற்கான சிந்தனைகளை முன்வைக்கத்
தவறிவிட்டார். இயற்கை அறிவியல், சமூக அறிவியலின்
இணைந்த இயக்கவியல் பார்வையை க�ொண்ட யாவருக்கும்
அவரின் அறிவியல் க�ோட்பாடுகள் முக்கியமானது.
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சீ

னாவின் எதிர்ப்பையும் மீறி அமெரிக்க நாடாளுமன்ற சபாநாயகர்
நான்சி பெல�ோசி தைவானுக்கு மேற்கொண்ட பயணம் சீனாவை
சீண்டியுள்ளது. இதன் காரணமாக சீன அரசு தனது முப்படைகளைக் க�ொண்டு
தைவானைச் சுற்றி ராணுவ ஒத்திகையில் ஈடுபட்டு வருகிறது.
அமெரிக்காவின் இந்த எதேச்சதிகாரமான நடவடிக்கை தைவானில் ஒரு
ப�ோர்ப் பதற்றத்தை உருவாக்கியிருக்கியுள்ளது. இதனைத் த�ொடர்ந்து
காலநிலை மாற்றம், சட்டத்திற்குப் புறம்பான குடியேறிகளை திருப்பி
அனுப்புதல், சர்வதேச குற்றங்களை விசாரிப்பதில் ஒத்துழைப்பு உள்ளிட்ட
பல்வேறு துறைகளில் அமெரிக்காவுடனான த�ொடர்பை தற்காலிகமாக
நிறுத்துவதாகவும் சீனா அறிவித்துள்ளது.
முன்னெப்போதையும் விட காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்வதற்கு
உலக நாடுகளின் ஒத்துழைப்பு அதிகம் தேவைப்படும் தற்போதைய
காலகட்டத்தில் அமெரிக்காவின் நடவடிக்கை மற்றும் அதற்கு எதிர்வினையான
சீனாவின் அறிவிப்பு கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
குறிப்பாக இந்த இரண்டு நாடுகளும்தான் அதிகளவில் கார்பனை
வெளியேற்றிய நாடுகளின் பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருக்கின்றன.
உலகளவில் 40% பசுமை இல்ல வாயுக்களின் வெளியேற்றத்திற்கு
அமெரிக்காவும் சீனாவுமே காரணமாக உள்ளது. கடந்த ஆண்டு கிளாஸ்கோவில்
நடைபெற்ற ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் காலநிலை மாற்றத்திற்கான உச்சி
மாநாட்டில் அமெரிக்காவும் சீனாவும் இணைந்து காலநிலை மாற்றத்தை
எதிர்கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்துவ�ோம் என கூட்டாக
அறிவித்திருந்தனர். இந்த கூட்டு அறிவிப்பு COP26 மாநாட்டில் எட்டப்பட்ட
வெற்றிகளில் முக்கியமான வெற்றியாகவும் கருதப்பட்டது. ஆனால், அந்த
அறிவிப்பிற்கு எந்த பலனும் கிடைக்காத நிலை இப்போது சீனாவின்
எதிர்வினையால் உருவாகியுள்ளது.
ஏற்கனவே யுக்ரைன் நாடு நேட்டோ அமைப்புடன் காட்டிய நேசத்த்தின்
காரணமாக அந்நாட்டின் மீது ரஷ்யா ப�ோர் த�ொடுத்துள்ளது. பெரும்பாலான
உலக நாடுகள் புதைபடிவ எரிப�ொருளை அதிகம் சார்ந்திருக்கும் நிலை
ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையின் அமெரிக்காவின் பெரிய அண்ணன்
மனப்பாங்கால் காலநிலை மாற்றத்திற்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் மேலும்
சறுக்கலைச் சந்தித்துள்ளது.
பாரீஸ் ஒப்பந்தம் உள்ளிட்ட பல முக்கியமான காலநிலை மாற்றம்
த�ொடர்பான ஒப்பந்தங்களில் அமெரிக்க அரசு தனது நலன்களை ஓரளவிற்கு
பாதுகாத்துக் க�ொண்டதை உறுதி செய்து விட்டுத்தான் ஒப்பந்தம்
இறுதியாவதற்கு வழிவிடுகிறது. ஒருபக்கம் காலநிலை மாற்றத்தை
எதிர்கொள்வதில் தங்கள் நாடு முன்னணியில் இருப்பதாகக் காட்டிக்கொண்டு
இன்னொரு பக்கம் காலநிலை நடவடிக்கைகள் பின்னோக்கிச் செல்வதற்கு
காரணமாகவும் இருந்து வருகிறது அமெரிக்க அரசு.
காலநிலை நடவடிக்கைகளை பாதிக்கும் எந்தவ�ொரு சிறு நடவடிக்கையும்
உலகம் 1.5°C வெப்பநிலையை எட்டுவதை வேகப்படுத்தும் என்கிற நிலையில்
அமெரிக்கா மற்றும் சீனாவின் அண்மைக்கால நடவடிக்கைகள் உலகத்தையே
பாதிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. சீனா தற்காலிகமாக காலநிலை
த�ொடர்பான நடவடிக்கைகளை அமெரிக்காவுடன் நிறுத்தியதைப்போல
காலநிலை மாற்றம் தற்காலிகமாக தான் செய்து க�ொண்டிருக்கும் அழிவை
நிறுத்தப்போவதில்லை.
எகிப்தில் அடுத்த காலநிலை மாற்றத்திற்கான ஐ.நாவின் உச்சி மாநாடு
நடப்பதற்கு இன்னும் சில மாதங்களே உள்ள நிலையில் உலக நாடுகள்
சேர்ந்து அமெரிக்கா மற்றும் சீனாவிற்கு இடையேயான இப்பிரச்சனையை
தீர்க்க வேண்டும்.
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ஜேம்ஸ் வெப் ச�ொல்லப்போகும்

பிரபஞ்சத்தின் கதை
ல�ோகேஷ் பார்த்திபன்
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பூ

மி ஒரு தட்டை வடிவம் க�ொண்டது என இக்கட்டுரையில் நான் கூறினால்,
அடுத்த வரியைப் படிக்காமல் இந்தக் கட்டுரையை மூடி வைக்க ய�ோசித்திருப்பீர்கள்.
பூமியைப் பற்றிய ஆரம்ப காலப் புரிதல் பூமி தட்டை வடிவில் உள்ளது என்பதே.
பிற்காலங்களில் தான், பூமி வட்ட வடிவம் உடையது எனக் கண்டுப்பிடிக்கப்பட்டு
நீருபிக்கப்பட்டது. வட்ட வடிவம் க�ொண்டது எனக் கூறினாலும், பூமியைச்
சுற்றித்தான் சூரியனும், நிலவும் பிற க�ோள்களும் சுழல்கின்றன எனும்
க�ோட்பாட்டை முன்வைத்தனர்... 16-ம் நூற்றாண்டில், சூரியனைச் சுற்றித் தான்
பிற கிரகங்கள் சுழல்கின்றன என்று நிக்கோலஸ் காப்பர்னிக்கஸ் விளக்கினார்.
அக்காலத்தில் பூமியைப் பற்றிய பல அறிவியல் விளக்கங்கள் அறிஞர்களால்
கூறப்பட்டு வந்தாலும் அப்போது மத நம்பிக்கைக்கு முரணாக உள்ளது என
ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை, பல அறிஞர்கள் க�ொலை செய்யப்பட்டனர்.
அறிவியலை ஏற்றுக்கொள்ளாத மனநிலை இன்றளவும் சிலரிடம் நீடித்துக்
க�ொண்டுதான் இருக்கிறது.
20-ம் நூற்றாண்டில் அனைவைரையும் வியப்பில் ஆழ்த்திய
புகைப்படம் 1968-ல் விண்வெளியில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட
பூமியின் வண்ணப் புகைப்படமாகும். இதற்குமுன், கருப்பு
வெள்ளை புகைப்படங்கள் வந்திருந்தாலும், பூமியின் வண்ணப்
புகைப்படம் பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்தது. அதேப�ோல் தான்,
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கடந்த சில வாரங்களாக வலைத்தளம் முழுக்க
பிரபஞ்சத்தின் புகைப்படங்கள் நிரம்பப்பெற்று
ஆச்சரியத்தால் பகிரப்பட்டடு வந்தது. அந்தப்
புகைப்படங்கள் ஏன் அவ்வளவு சிறப்புப் பெற்றது
எனப் பலருக்குக் கேள்வி எழுந்து இருக்கலாம்.
இந்த மனித சமூகத்தின் மிகப்பெரிய கேள்விக்குப்
ப தி ல் கி டை க ்கப ்பெ ற ் றா ல் அ து சி ற ப் பு
வாய்ந்ததாக தானே இருக்கக்கூடும் .
நம் சிறுவயது முதலே நாம் வியந்து பார்த்து
பி ர மி த்த சி ல வி ஷ ய ங ்க ளி ல் ந ட ்ச த் தி ரக்
கூ ட ்ட ங ்க ளு ம் இ ரு க் கு ம் . ந ா ம் வி ண் மீ ன்
கூட்டத்தைப் பார்க்கும் ப�ோது நம் எல்லோருக்கும்
எழுந்த கேள்வி, “இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி
உருவாகி இருக்கும்”? அதன் த�ொடக்கம் எது?
அதன் முடிவு எது? பிரபஞ்சத்திற்கு முற்று
உண்டா? இப்பிரபஞ்சத்தில் நம் பால்வழி எங்கு
உ ள ்ள து ? இ ப் பி ரப ஞ ்ச ம் வி ரி வடைவ து
உ ண்மை ய ா ? இ ங் கு ள ்ள அ ன ை த் து ம்
வெற்றிடத்தின் வெடிப்பில் இருந்து வந்தவையா?
எனும் பல கேள்விகளுடன் நாம் வளர்ந்து
இ ரு ப்போ ம் . இ க ்கேள் வி அ ன ை த் தி ற் கு ம்
‘பெருவெடிப்பு க�ோட்பாடு’ வழங்கிய பதில்கள்
இருந்த சந்தேகங்களை தீர்த்தும், மீண்டும் பல
சந்தேகங்களை எழுப்பவும் செய்தது. இதற்கு
விடை தேடி ஆராய்ச்சியாளர்கள் பல முயற்சிகள்
எடுத்து வந்தனர். அதற்காக பல விண்வெளி
த�ொலைந�ோக்கிகளை விண்ணில் செலுத்தி
ஆ ரா ய ்ந்தனர் .
இ ந்த
வி ண ்வெ ளி
த�ொலைந�ோக்கிகளில் சிறப்பு வாய்ந்ததாக
க ரு த ப ்ப ட ்ட து ‘ ஹ ாப ல் வி ண ்வெ ளி த்
த�ொலைந�ோக்கி’ (Hobble Space Telescope). இது
1990-ம் ஆண்டில் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது.
பிரபஞ்சம் பற்றிய கேள்விகளைச் சற்று ஆழமாகத்
தீர்த்து வைக்க இது உதவியது. இதன் த�ொடர்ச்சி
தான் கடந்த ஆண்டு கிறிஸ்துமஸ் நாளன்று
அமெரிக்கா (NASA), கனடா (CSA)
மற்றும் ஐர�ோப்பா(ESA) நாடுகளின்
விண்வெளி ஆய்வு மையத்தின்
கூட்டு முயற்சியில் விண்ணில்
செலுத்தப்பட்ட ‘ஜேம்ஸ் வெப்
விண்வெளி த�ொலைந�ோக்கி’ (James
Webb Space Telescope)ஆகும்.

கண்களுக்கு உணரப்படும் அலைநீளத்தின் அளவு
மிகவும் குறைவு. இதுவே அகச்சிவப்புக் கதிர்களின்
அலைநீளத்தின் அளவு அதிகம். ஒளியை எந்த
அளவிற்கு உள்வாங்குகிறத�ோ; அந்த அளவிற்கு
த�ொலைந�ோக்கிகளால் விண்வெளியில் உள்ள
ப�ொருள்களை உள்வாங்கிக்கொள்ள முடியும்.
பி ரப ஞ ்ச த் தி ல் உ ள ்ள அ ன ை த் து ப்
ப�ொ ரு ள ்க ளு ம் மி ன்காந்தக் க தி ர் வீ ச ்சை
வெளியேற்றும். இந்த மின்காந்தக் கதிர்வீச்சில்
(ElectroMagnetic Radiation (EMR))பல வகைக் கதிர்கள்
உண்டு. காமா கதிர்கள் (gama rays), x-கதிர்கள்
(x-rays), புற ஊதாக் கதிர்கள் (ultravioletrays),
கண்ணுறு ஒளி (visiblelight), அகச்சிவப்புக் கதிர்கள்
(Infra-red rays), நுண் கதிர்கள் (microwave),
வான�ொலிக் கதிர்கள் (radiowaves) ஆகியவை
உண்டு. ஒவ்வொரு அலையும் தனக்கெனத்
த னி ய ான அ லை நீ ளத்தைக் ( w a v e l e n g t h )
க�ொண்டவை. இவற்றில் 0.000015 முதல் 0.004
அங்குலம் அளவில் இருக்கும் கதிர்கள் மட்டுமே
மனிதக் கண்களுக்குத் தெரியும்(visiblelight).
நாம் காணுகின்ற அனைத்து நிறங்களும்
மேலே கு றி ப் பி ட ்ட அ லை நீ ள த் தி ல்
அ ட ங் கி ய வ ை யே . வி ண ்வெ ளி யி ல் உ ள ்ள
அ ன ை த் து வி ண ்பொ ரு ள ்க ளி ல் இ ரு ந் து
வெளியேறும் ஒளியில் இருந்து மின்காந்தக்
கதிர்வீச்சு ஒளி வெளியேறும். இந்த ஒளியின்
கதிர்வீச்சுகளை உள்வாங்கி தான் விண்வெளி
த�ொலை ந�ோக்கி புகைப்படங்களை அனுப்பும்.
ஹாபல் த�ொலைந�ோக்கி வெறும் கண்ணுறு
ஒளியை மட்டும் உள்வாங்கும் அமைப்பில்
உருவாக்கப்பட்டது. ஆனால், விண்வெளியைப்
பற்றி இன்னும் அறிய அது ப�ோதுமானதாக
இல்லை.

விண்ணில் செலுத்தப்படும்
த�ொலைந�ோக்கிகள் ஒளிகளின்
அலைநீளத்தைக் (wavelength)
க�ொண்டு செயல்படுபவை. மனிதக்
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கரீனா நட்சத்திரக் கூட்டம் (புகைப்படம்: : NASA, ESA, CSA, and STScI )

க ட ந்த ஆ ண் டு இ று தி யி ல் வி ண் ணி ல்
செலுத்தப்பட்ட ஜேம்ஸ் வெப் விண்வெளி
த�ொலைந�ோக்கி, அகச்சிவப்புக் கதிர்களை
உ ள ்வாங் கு ம் தி ற ன் க�ொண்ட து ப�ோ ல்
வடிவமைக்கப்பட்டது. பூமியில் இருந்து 15
இலட்ச கி.மீ. த�ொலைவில் பாய்ந்து அங்குள்ள
அ கச் சி வ ப் பு க் க தி ர ்களை உ ள ்வாங் கி
புகைப்படங்களாக அனுப்புகிறது. பிரபஞ்சத்தின்
தெளிவான, ஆழமான முதல் புகைப்படம்
இவையாகும். ஜேம்ஸ் வெப் உள்வாங்கிய
அ கச் சி வ ப் பு க் க தி ர ்கள்
கி ட ்டத்த ட ்ட
பெருவெடிப்பு ஏற்பட்ட காலத்தில் உருவாகிய
விண்மீனிலிருந்து வெளியேறிய கதிர்கள் ஆகும்.
இந்தக் கதிர்கள் த�ோன்றி 1300 க�ோடி ஆண்டுகள்
ஆகிறது. புகைப்படத்தில் இருக்கின்ற அமைப்பு
1300 க�ோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்த அமைப்பு
ஆகும். இதை நாம் எப்படி புரிந்து க�ொள்ள
வேண்டுமென்றால், ப�ொதுவாகச் சூரிய ஒளி
பூமியை வந்தடைய 8 நிமிடங்கள் ஆகும். நீங்கள்
இப்போது உங்கள் வீட்டின் ஜன்னல் வழியாகவ�ோ
அல்லது, மாடியில் இருந்தோ அல்லது வீட்டின்
வெளியில் இருந்து சூரியனை பார்த்தால் அது 8
நிமிடத்திற்கு முன் இருந்த சூரியனின் நிலையாகும்.
ஜேம்ஸ் வெப் வெளியிட்ட முதல் புகைப்படம்
1300 க�ோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்த
நட்சத்திரங்கள் வெடிக்கும் ப�ோது உருவாகிய
அகச்சிவப்புக் கதிர்களை, ஜேம்ஸ் வெப்
த�ொலைந�ோக்கி தற்போது படம்பிடித்துள்ளது.
தற்போது அதன் நிலை அந்தப் புகைப்படத்தை
இருப்பது ப�ோல இருக்காது. இத்துடன் சேர்த்து
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இன்னும் 4 புகைப்படங்களை ஜேம்ஸ் வெப்
த�ொலைந�ோக்கி அனுப்பியது. அதில் WASP-96b
எனும் கிரகத்தின் புகைப்படமும் அடங்கும்.
கி ட ்டத்த ட ்ட ப் பூ மி யி ல் இ ரு ந் து 1 1 2 0
ஒளியாண்டுகள் த�ொலைவில் உள்ள இந்தக்
கி ரக த் தி ன் வ ளி ம ண்ட ல த் தி ல் த ண் ணீ ர்
இருப்பதாகத் தற்போது கண்டுப்பிடிக்கப்படுள்ளது.
இன்னும் 10 ஆண்டுகளுக்கு செயல்பாட்டில்
இ ரு க் கு ம் ஜ ே ம் ஸ் வெ ப் வி ண ்வெ ளி
த�ொலைந�ோக்கி பிரபஞ்சம் குறித்து இன்னும் பல
ப தி ல்களைக் க�ொ டு க ்க ப் ப�ோ கி ற து .
பெருவெடிப்பைப் பற்றி இன்னமும் நமக்குப்
பதில் கிடைக்கலாம். பிரபஞ்சத்தின் த�ோற்றம்
பற் றி ய க் கதை யி ன் மு த ல் வ ரி யை ப்
பார்த்துவிட்டோம். இங்கு கூறப்பட்டு வந்தக்
கட்டுக் கதைகளை உடைத்தெறிய முழு கதைக்குக்
காத்திருப்போம்.
Reference
 https://www.nasa.gov/
 https://www.bbc.com/news/science-environment-62140044
 https://www.bbc.com/news/science-environment-59476869
 https://www.livescience.com/ 38169- electromagnetism.html
 Book- “A brief History of Time” by Stephen Hawking

யானை தாக்கி
இறந்தவர்களின்
எண்ணிக்கை
வ.எண்

மாநிலம்

1

ஆந்திர பிரதேசம்

4

6

NR

2

அருணாச்சல பிரதேசம்

0

0

1

3

அஸ்ஸாம்

75

91

63

4

சத்தீஸ்கர்

77

42

64

5

ஜார்கண்ட்

84

74

133

6

கர்நாடகா

29

23

17

7

கேரளா

12

20

25

8

மகாராஷ்டிரா

1

NR

0

9

மேகாலயா

4

6

2

10

நாகலாந்து

0

0

0

11

ஓடிஷா

117

93

112

12

தமிழ் நாடு

58

57

37

13

திரிபுரா

2

1

2

14

உத்தர பிரதேசம்

6

1

0

15

உத்தர்காந்து

NR

NR

NR

16

மேற்கு வங்காளம்

116

47

77

585

461

531

ம�ொத்தம்

2019-20

2020-21 2021-22

3 ஆண்டுகளில்
யானை தாக்கி

1,577
பேர் மரணம்

தமிழ் நாட்டில்

152

பேர் மரணம்

*NR- மாநிலங்களில் இருந்து தகவல்கள் கிடைக்கப்பெறவில்லை
தகவல்: மக்களவை
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ஆந்திராவில்

சுற்றுச்சூழல் விதிகளை
மீறி சூழல் மாசுபாடு ஏற்படுத்திய
காரணத்திற்காக ONGC_
நிறுவனத்திற்கு 22 க�ோடியே 76
லட்சத்து 62 ஆயிரத்து 500 ரூபாய்
அபராதம் விதித்து தென்மண்டல தேசிய
பசுமைத் தீர்ப்பாயம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

வ

ள்
க
தி
ய்
ெ
ச
சூழல்

டசென்னை அனல்மின்
நிலைய நிலக்கரி சாம்பல்
கழிவுகளால் கடுமையாக
பாதிப்படைந்த எண்ணூர்
உப்பங்கழிமுகத்தை சதுப்பு
நில இயக்கத்தின் கீழ்
பாதுகாக்கப்பட்ட இடமாக
அறிவிக்க வேண்டுமென
சுற்றுச்சூழல் துறைக்கு
பசுமைத் தீர்ப்பாயம்
உத்தரவிட்டுள்ளது.

எண்ணூருக்கு

அருகே
பக்கிங்காம் கால்வாய் மற்றும்
க�ொசஸ்தலை ஆற்றில் கட்டிடக்
கழிவுகளை க�ொட்டி நீர்
போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக
சாலை அமைத்ததற்கு
அபராதமாக ரூ. 5 கோடி
ரூபாயை மாநில மாசு
கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு
செலுத்த, தமிழ்நாடு மின்
உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான
கழகத்திற்கு, தேசிய பசுமைத்
தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
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வட

அமெரிக்காவில் கிட்டத்தட்ட 4000 கி.மீ.
வலசை செய்யும் பட்டான் Monarch.
இயற்கையியலாளர் மட்டுமல்லாது ப�ொது
மக்களிடமும் பிரபலமான பட்டாம்பூச்சி இனமான
இது, சமீப காலங்களில் காலநிலை
மாற்றத்தாலும், வாழிட அழிப்பினாலும் மிகவும்
பாதிக்கப்பட்ட இனமாக அறியப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஜுலை மாதம் பன்னாட்டு இயற்கைப்
பாதுகாப்புச் சங்கம் (IUCN) வெளியிட்ட
அறிக்கையில் Monarch பட்டான் மட்டுமல்லாது,
சுறாக்களை ப�ோன்றிருக்கும் Sturgeon இன
மீன்களும் அருகிவரும் இனங்களின்
(Endangered Species) பட்டியலில்
சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் உலகம் முழுதும்
உள்ள புலிகளின் எண்ணிக்கை 2015இல்
இருந்து 40% அதிகரித்து உள்ளதாக
இவ்வறிக்கை தெரிவிக்கிறது.

இந்தியாவில் அதிகரிக்கும்
டெங்கு பாதிப்பு
2,05,243

1,93,245

கூ

டங்குளத்தில் உற்பத்தியாகும் அணுக்கழிவை
ரஷ்யாவிற்கு அனுப்புவது குறித்து எந்த பரிசீலனையும்
ஒன்றிய அரசு மேற்கொள்ளவில்லை என மக்களவையில்
தி.மு.க. நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிம�ொழி
கருணாநிதி எழுப்பிய கேள்விக்கு ஒன்றிய இணை
அமைச்சர் ஜித்தேந்திர சிங் பதிலளித்துள்ளார்.

44,585

2019

2020

2021

2022ம் ஆண்டில் ஜூன் மாதம் வரை 14,077 டெங்கு
பாதிப்புகள் பதிவாகியுள்ளன. இதே காலக்கட்டதில் கடந்த
2021-ம் ஆண்டு 13,580 பாதிப்புகள் பதிவாகியது
குறிப்பிடத்தக்கது.
தகவல்: மாநிலங்களவை

இங்கிலாந்து

வரலாற்றில் மிக அதிகபட்ச
வெப்பநிலையானது ஜூலை 19ம் தேதி ஹீத்ரு
நகரில் 40.2°C ஆக பதிவானது. கடும் உடல்நலக்
குறைபாடு அல்லது மரணத்தை ஏற்படுத்தும்
அளவிற்கு வெப்பநிலை அதிகரிக்கக் கூடும்
என்கிற சிகப்பு எச்சரிக்கையினையும் அந்த
வாரத்தில் இங்கிலாந்தின் அரசு வானிலை
ஆராய்ச்சி மையம் வெளியிட்டது.
www.poovulagu.org | பூவுலகு - ஆகஸ்ட் 2022 | 9

சுட்டெரிக்கும் வெயிலில்
உருகும் மேற்குலக நாடுகள்
கார்முகில்

ஐ

ர�ோப்பிய நாடுகளில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு கடுமையான வெப்ப
அலை வீசி வருகிறது. ப�ோர்ச்சுக்கல், ஸ்பெயின், பிரான்ஸ் மற்றும் கிரீஸ் உள்ளிட்ட
நாடுகள் காட்டுத்தீயைக் கட்டுப்படுத்த மிகக் கடுமையாகப் ப�ோராடி வருகின்றன.
23.07.2022 வரை 51,5000 ஹெக்டர் நிலம் ஐர�ோப்பா முழுவதும் எரிந்து
நாசமாகியுள்லது. இது சராசரியை விட நான்கு மடங்கு அதிகம். ஐர�ோப்பாவில்
உள்ள ஏழு நாடுகளின் தலைநகரங்களில் வெப்பநிலை (லண்டன், ர�ோம், ரூபளின்
உட்பட) கடந்த 40 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு அதிகமாக பதிவாகியுள்ளது.
இதுவரை கண்டிராத மிக நீண்ட க�ோடைக் காலத்தையும்
வெப்பத்தையும் தற்போது இந்த நாடுகள் சந்தித்து வருகின்றன.
வெப்ப அலை மற்றும் வெப்ப உயர்வால் காட்டுத் தீ ஐர�ோப்பாவை
வாட்டி வதைக்கிறது பிரான்சில் இதுவரை 37 ஆயிரம் பேர் இதனால்
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த ங ்கள்
இ ட த்தை வி ட் டு
இ ட ம ்பெ ய ர் ந் து ள ்ளனர் ,
பெ ல் ஜி ய த் தி ல்
உ ள ்ள
விலங்குகளுக்கு குறிப்பாக பாண்டா,
ப�ோலார் கரடி ப�ோன்றவற்றிற்கு
உணவுடன் பனிக்கட்டியும் சேர்த்து
கு ளி ர்ச் சி க ்காக க�ொ டு க் கி ன்ற
அளவிற்கு மிகக் க�ொடுமையான
வெப்பநிலை அங்கு நிலவுகின்றது.
1100க்கும் மேற்பட்ட இறப்புகள்
இ ந்த வெப ்ப உ ய ர ்வா ல்
ஏ ற ்ப ட் டு ள ்ள து . பி ரா ன் ஸ் ,
ப�ோர்ச்சுகல் ,ஜெர்மன், இத்தாலி
ப�ோன்ற அனைத்து நாடுகளும்
இ ந்த வெப ்ப அ லை ம ற் று ம்
காட் டு த் தீ ய ா ல்
பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஸ்பெயினில் காட்டுத்தீ மிக
அதிக அளவு பாதிப்பை ஏற்படுத்தி
ம க ்களை
அ வ ர ்கள து
உடைமைகளை எல்லாம் விட்டுத்
தப்பிய�ோட வைத்துள்ளது. இந்தக்
காட்டுத்தீயின் பாதிப்புகளை நேரில்
சென்று பார்த்த பின் ஸ்பெயினின்
பி ர த ம ர் ஊ ட க ங ்க ளி ட ம்
" கா ல நி லை ம ா ற ்ற ம் த ா ன்
இப்பிரச்சனைக்குக் காரணம். இது
கா டு களை
அ ழி க் கி ற து ,
மனிதர்களைக் க�ொல்கிறது, ம�ொத்த
சூழலையும் அழிக்கிறது என்று கூறினார்".
17,000 ஹெக்டர் காடுகள் தென்மேற்குப்
பிரான்சில் இதுவரைக் காட்டுத்தீயால்
அழிந்துள்ளது. அரசாங்கம் காட்டுத் தீயைக்
கட்டுப்படுத்த மிகப் பெரிய ப�ோராட்டத்தை
நடத்திவருகிறது. 2000க்கும் மேற்பட்ட
தீ ய ணை ப் பு வீ ர ர ்கள் இ ந்த த் தீ யை
அணைக்கப் ப�ோராடி வருகின்றனர், 40
ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் இதனால்
இடம் பெயர்ந்துள்ளனர்.
இத்தாலி 70 ஆண்டுகளில் இல்லாத
அ ள வு வறட் சி யை த் த ற ்போ து
ச ந் தி த் து ள ்ள து . இ த்தா லி யி ல் உ ள ்ள
சிசிலியில் 48.8 டிகிரி செல்சியஸ் ஆக
ஐர�ோப்பாவின் அதிகபட்ச வெப்பநிலை
ப தி வா கி யு ள ்ள து . ப�ோர்ச் சு க லி ல்
ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் அதிக

வெப்பநிலை காரணமாக இறந்துள்ளனர். இத்தீவிர
வெப்பநிலை உயர்வால் சூரியன் மறையாத நாடு என
அழைக்கப்படும் இங்கிலாந்து சூரியன் மறைய
வே ண் டு ம் எ ன் று வி ரு ம் பு கி ற து . இ து வர ை
எப்பொழுதும் பார்த்திராத வெப்பநிலையான 40
டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை முதல் முறையாக
இங்கிலாந்து உணர்ந்ததே இதற்குக் காரணம். 40 டிகிரி
செல்சியஸ் என்பது இந்தியா ப�ோன்ற நாடுகளுக்கு
சாதாரணமாகத் த�ோன்றலாம் ஆனால், அரசாங்கம்
அங்கு தேசிய அவசரநிலையை அறிவித்துள்ளது.
மேலும் அவசரக் கூட்டங்களைக் கூட்டும் அளவிற்குப்
பிரச்சினையாக அது மாறியுள்ளது. இது சாலைப்
ப�ோக்குவரத்து முதல் விமானப் ப�ோக்குவரத்து வரை
அனைத்தையும் இங்கிலாந்தில் பாதித்துள்ளது.
ஏ னெ னி ல் , இ ந்த அ தீ த வெப ்ப நி லை ய ா ல்
விமானநிலையத்தில் உள்ள விமான ஓடுதளம்
இராணுவ விமான ஓடுதளம் உட்பட அனைத்தும்
உருகுகியுள்ளது.
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இந்தக் க�ோடையில்தான் இங்கிலாந்து அரசு
முதல்முறையாக சிவப்பு அபாய வானிலை
எ ச ்ச ரி க ்கை வி டு த் து ள ்ள து . அ ன ை த் து
பத்திரிகைகளும் உருகும் இங்கிலாந்து 'MELTING
ENGLAND' என்று தலைப்புச் செய்தி அச்சடிக்கும்
அளவிற்கு இது மிகப்பெரியப் பிரச்சினையாக
மாறியுள்ளது. இங்கிலாந்தில் இதுவரை 8 சதவீத
வீடுகளில் மட்டுமே குளிர்சாதனக் கருவிகள்
ப ய ன ்ப டு த்தப ்ப ட் டு வந்தன . ஏ னெ னி ல் ,

இயற்கையின் முன் அனைவரும்
சிறியவர்களே. இதைப் புரிந்துக�ொண்டு
உலகநாடுகள் வெறும் வெற்று
ஒப்பந்தங்கள் மட்டும் ப�ோடாமல்
புவிவெப்பமயமாதலைத் தடுக்க
ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளை
எடுக்கவேண்டும்.
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அதற்கான தேவை அங்கு மிக மிகக் குறைவு.
ஆனால் இப்போது 800% அதிகமான மின்விசிறி
விற்பனையும் 2400% சதவீதம் அதிகமான ஏசி
விற்பனையும் நடைபெற்றுள்ளது. இளவரசர்
சார்லஸ் "காலநிலை மாற்றம் உண்மையில் ஒரு
மிகப்பெரிய அபாயம்" என்று கூறியுள்ளார்.
லண்டன் தீயணைப்புத் துறைய�ோ இரண்டாம்
உ ல கப்போ ரு க் கு ப் பி ற கு இ து வே மி கக்
கடுமையான காலம் என்று தெரிவித்துள்ளது.
உலகம் முழுவதும் கட்டுப்படுத்தித் தனது
அதிகாரத்தைக் காட்டி ஐர�ோப்பிய நாடுகள்
இ ய ற ்கை யி ன்
அ தி காரத்தா ல்
ஆடிப்போய்யுள்ளன. உலகின் செழிப்பான
கண்டம், அதீத வசதி, வல்லரசு நாடுகள்,
உயர்தரக் காலநிலையை முன்கூட்டியே அறியும்
வசதி ஆகிய அனைத்தையும் தன்னகத்தே
க�ொண்டும் அதனால் காலநிலை மாற்றத்தைச்
ச ம ா ளி க ்க மு டி ய வி ல்லை . க ண் டி ப்பாக
அதுமுடியாத காரியமும் கூட ஏனெனில்
இயற்கையின் முன் அனைவரும் சிறியவர்களே.
இதைப் புரிந்துக�ொண்டு உலகநாடுகள் வெறும்
வெற்று ஒப்பந்தங்கள் மட்டும் ப�ோடாமல்
பு வி வெப ்ப ம ய ம ா த லை த்
த டு க ்க
ஆ க ்க ப் பூ ர ்வ ம ான ந ட வ டி க ்கைகளை
எடுக்கவேண்டும்.

உரிமை' எனும் தீர்மானத்திற்கு ஐ.நா. சபை
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. மனித உரிமைகள்
க வு ன் சி ல ா ல்
க ட ந்த
ஆ ண் டு
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட இதே ப�ோன்ற உரையை
அடிப்படையாகக் க�ொண்ட இத்தீர்மானமானது,
அனைவருக்கும் ஆர�ோக்கியமான சூழலை
உறுதி செய்வதற்கான முயற்சிகளை அதிகரிக்கப்
பல்வே று ந ா டு கள் , ச ர ்வ த ேச ம ற் று ம்
வணிகநிறுவனங்களை அழைக்கிறது.

ஐ.நா.சபையின்
வரலாற்றுச்
சிறப்பு மிக்க
தீர்மானம்
சூரியா சுந்தரராஜன்

உ

லக சுகாதார அமைப்பின் (WHO) கூற்றுப் படி
ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் ஏழு மில்லியனுக்கும்
அதிகமான மக்கள் காற்று மாசினால் முன்கூட்டியே
இறக்கின்றனர். இது காற்று மாசின் தீவிரத் தன்மையை
நமக்கு உணர்த்துகிறது. காற்று மாசு உட்பட காலநிலை
மாற்றத்தின் பல்வேறு தீவிர விளைவுகளை எதிர்கொண்டு
வரும் மனித குலத்திற்கு, ஜூலை 20,2022 இல் ஐ.நா.
சபையில் நிறைவேறிய தீர்மானம் சிறு நம்பிக்கையை
விதைத்துள்ளது.

மேலும் காலநிலை மாற்றத்தின் தாக்கம்,
இயற்கை வளங்களின் அதிகப் பயன்பாடு,
காற் று , நி ல ம் ம ற் று ம் நீ ர் ம ா சு பா டு ,
இரசாயனங்கள் மற்றும் கழிவுகளின் முறையற்ற
மேலாண்மை மற்றும் உயிர்ப்பன்மைய இழப்பு
ஆகியவை இந்த உரிமையை அனுபவிப்பதில்
த லை யி டு வ த ாக வு ம் , இ த னா ல் ஏ ற ்ப டு ம்
சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பானது அனைத்து மனித
உ ரி மைகளை யு ம் எ தி ர ்மறை ய ாக ப்
பாதிப்பதாகவும் அது குறிப்பிடுகிறது.
ஐ.நா. ப�ொதுச்செயலாளர் அண்டோனிய�ோ
குட்டரஸ் இந்த வரலாற்று முடிவை வரவேற்றுப்
பே சி ய ப�ோ து , " கா ல நி லை ம ா ற ்ற ம் ,
உயிர்ப்பன்மைய இழப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல்
மாசுபாடு ஆகிய பூமிக்கு எதிரான மும்முனை
த ாக் கு த ல்க ளு க் கு
எ தி ரான
கூட்டுப்போராட்டத்தில் உறுப்பு நாடுகளால்
ஒன்றிணைந்து ப�ோராட முடியும்" என்றார்.
சர்வதேசச் சமூகம் இந்த உரிமைக்கு உலகளாவிய
அங்கீகாரம் அளித்ததன் மூலம், அனைவருக்கும்,
ஆ ர�ோக் கி ய ம ான சு ற் று ச் சூ ழ ல் எ னு ம்
உரிமையை நடைமுறை சாத்தியமாக்குவதற்கு
அருகில் நம்மை நகர்த்தியுள்ளது. இது உறுப்பு
நாடுகள் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மனித உரிமைகள்
த�ொடர்பான கடமைகளை விரைவுபடுத்த
உதவும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
இத்தீர்மானம் குறித்த வாக்கெடுப்பில்,161
நாடுகள் ஆதரவாக வாக்களித்தன. சீனா,
ரஷ்யக் கூட்டமைப்பு, பெலாரஸ், கம்போடியா,
ஈ ரா ன் , சி ரி ய ா , கி ர் கி ஸ்தா ன் ம ற் று ம்
எத்திய�ோப்பியா ஆகிய நாடுகள் வாக்கெடுப்பில்
க ல ந் து க�ொ ள ்ள வி ல்லை
எ ன ்ப து
குறிப்பிடத்தக்கது .

’தூய்மையான மற்றும் ஆர�ோக்கியமான
சுற்றுச்சூழல் என்பது உலகளாவிய மனித
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ஒரு மன்னிப்பு ஏழாண்டு கால
நாசத்தைச் சரி செய்யுமா?
ஜீய�ோ டாமின்

‘ஓஷன்

கன்சர்வன்சி’ (கடல்பாதுகாப்பு) என்ற
ப ெ ய ரி ல் கு ப ்பைக ளி லி ரு ந் து கடல ்க ளைப்
பாதுகாப்பதாகத் தன்னை அறிவித்துக் க�ொண்டு
செயல்படும் அமெரிக்க நிறுவனம�ொன்று 2015 ஆம்
ஆண்டில் ஒரு அதிர்ச்சிகரமான அறிக்கையை
வெளியிட்டது. அந்த அறிக்கையில் கடலை நாசம்
செய்யும் நெகிழிக் குப்பைகளில் 50 விழுக்காட்டுக்கும்
மேல் பிலிப்பைன்ஸ், வியட்நாம், இந்தோனேஷியா
ப�ோன்ற ஐந்து நாடுகளிலிருந்தே வருகின்றன என்றும்
இந்தக் குப்பைகளை எரித்து ஆற்றல் பெறுவதன் மூலம்
இந்தப் பிரச்சனையைச் சரி செய்யலாம் என்றும்
தெரிவித்திருந்தது.
உண்மையில், குப்பைகள் வடக�ோளத்து
ந ா டு க ளி ன் பி ரச் சி ன ை . அ மெ ரி க ்கா ,
ஐர�ோப்பா ப�ோன்ற வளர்ந்த நாடுகளின்
நெ கி ழி க் கு ப்பைகள் ப ல ஆ யி ர ம்
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கண்டெய்னர்களில் ஒவ்வொரு நாளும்
இ ந்த த் தென்கோள த் து ந ா டு க ளு க் கு
மறுசுழற்சி என்ற பெயரில் கப்பல்கள் மூலம்
எடுத்துச் சென்று க�ொட்டப்படுகின்றன.
ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு இலட்சம் மெட்ரிக்
ட ன் னு க் கு மே ல் இ வ ்வா று நெ கி ழி க்
குப்பைகள் கடல் கடந்து பயணிக்கின்றன.
இந்தக் குப்பைகள் தென் அரைக்கோள
ந ா டு ளி ன் ம க ்களை யு ம் சூ ழ லை யு ம்
கடுமையாகப் பாதிப்பதுடன் கடலுக்குள்ளும்
பெருமளவில் கசிகின்றன. இப்படியிருக்க
உண்மையைத் திரித்துக் கூறி வெளியான
ஓஷன் கன்சர்வன்சியின் ‘ஸ்டெம்மிங் தி
டைட்’ (Stemming the Tide ) அறிக்கை தெற்கு
மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில்
பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

இந்த அறிக்கைக்கு GAIA, BFFP
உ ட ்ப ட ப் பல்வே று சூ ழ ல்
அமைப்புகள் பல ஆண்டுகளாகக்
கடும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்து வந்த
நிலையில் ஓஷன் கன்சர்வன்சி
நிறுவனம் ஏழு ஆண்டுகளுக்குப்
பிறகு தனது பகிரங்க மன்னிப்பைக்
க�ோரியிருக்கிறது.
“ இ ந்த ம ன் னி ப் பு மி க வு ம்
கா ல த ா ம த ம ான து எ ன ்ப தை
ந ா ங ்கள் உ ணர் கி ற�ோ ம் . ப ல
ஆ ண் டு களாக வ ரு த்த ங ்களை ப்
பதிவு செய்து வந்த உங்களின்
ஏ ம ா ற ்றத்தை
ந ா ங ்கள்
புரிந்துக�ொள்கிற�ோம். உறுதியாக
உங்களுக்கு நாங்கள் செவிமடுத்திருக்க
வேண்டும், ஆனால், நாங்கள் அதைச்
செய்யவில்லை, மிகவும் பணிவாக
நடந்துக�ொண்டிருக்க வேண்டும்,
ஆ னா ல் , ந ா ங ்கள் அ ப ்ப டி ச்
செய்யவில்லை; அதற்காக, நாங்கள்
மன்னிப்பு கேட்கிற�ோம். எங்களது
‘ஸ்டெம்மிங் தி டைட்’ அறிக்கையின்
மூலம் பெறப்பட்ட கவனமானது,
ஆ சி ய ா , ப சி பி க் மு ழு வ து ம்
ஏ ற ்கனவே செ ய ல ்ப ட் டு க்
க�ொண்டிருந்த மாற்றத்துக்கானத்
தீர்வுகளை ந�ோக்கியப் பயணத்துக்கு
மு ட் டு க ்க ட ்டை ப் ப�ோட் டு
அவற்றைப் பின்னுக்குத் தள்ளியிருப்
பதற்கு நாங்கள் வருந்துகிற�ோம்.
உலகளவில் கடலில் நெகிழி
ம ா சு பாட் டி ன் மி கப ்பெ ரி ய
ப ங ்க ளி ப்பாள ர ்களாக கி ழ க் கு
ம ற் று ம் தெ ன் கி ழ க் கு ஆ சி ய
ந ா டு களை மை ய ம ாக் கி க்
காரணமாக்குவதன் மூலம் தீங்கு
வி ளை வி க் கு ம் கதை ய ா ட லை
எ ங ்கள்
அ றி க ்கைச்
ச�ொல்லியிருக்கிறது. உலகின் ஒரு
பி ரா ந் தி ய த் தி ல் ம ட் டு ம் மி கக்
குறுகிய கவனம் செலுத்தியதன்
மூலம், கடல் நெகிழி மாசுகளின்
நெருக்கடிக்கு யார் காரணம் என்பது
பற்றிய ஒரு தவறான தகவலை
நாங்கள் பரப்பியிருக்கிற�ோம். இது

நெகிழிக் குப்பையில் வளர்ந்த நாடுகளின் பெரும்பங்கை
ஒ ப் பு க ்கொ ள ்ள த் த வ றி வி ட ்ட து . க ட லி ல் க சி யு ம்
குப்பைகளைக் குறைப்பதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தியதன்
மூலம், பிளாஸ்டிக் மாசுபாட்டிற்கான மேற்கத்திய
நாடுகளின் பங்களிப்பு மற்றும் ப�ொறுப்பு ஆகியவற்றுடன்
கழிவுகளை உற்பத்தி செய்தல், அவற்றை இந்த நாடுகளுக்கு
ஏற்றுமதி செய்தல், மேலும் இவற்றுடன் பிரிக்கமுடியாத
வகையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளக் குற்றம், சமத்துவம், சமூக
அநீதி மற்றும் சூழல் அநீதிகளின் முக்கிய அம்சங்களை
நாங்கள் கவனிக்கத் தவறிவிட்டோம்.
‘ஸ்டெம்மிங் தி டைட்’ அறிக்கையில், நெகிழியை எரிக்கும்
ந டை மு றை யி ன் உ ண்மை ய ான உ ட ல்ந ல ம் ம ற் று ம்
சுற்றுச்சூழல் விளைவுகளைப் புறக்கணித்து, கடல் நெகிழி
மாசுபாட்டின் நெருக்கடிக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடிய
தீ ர ்வாக அ வ ற ்றை எ ரி ப ்ப தை ந ா ங ்கள் த வறாக ப்
பரிந்துரைத்துள்ளோம். மேலும், கார்பன் சமநிலை, சுழற்சிப்
ப�ொருளாதாரத்தை (Circular Economy) ந�ோக்கிய ஒரு பெரிய
நகர்வின் ஒரு பகுதியாகப் புதிய நெகிழிக்கான தேவையைக்
குறைப்பதற்குப் பதிலாக, எரிப்பு மற்றும் ‘கழிவிலிருந்து
ஆற்றல்’ ப�ோன்ற த�ொழில்நுட்பங்களைப் பரிந்துரைத்ததன்
மூலம் நெகிழியின் தேவை எவ்வாறு த�ொடர்ந்து
அதிகரிக்கிறது என்பதில் நாங்கள் கவனம் செலுத்தவில்லை.
எரித்தல் மற்றும் கழிவிலிருந்து ஆற்றல் ப�ோன்றவை
பிளாஸ்டிக் குப்பைகளை ஒழிக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு
முரணானவை.
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மதிப்புமிக்க கருத்துக்களையும் ப�ொருத்தமான
விமர்சனங்களையும் ஒழுங்கமைத்து வழங்கிய
தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களையும் நாங்கள்
த�ொடர்ந்து சந்திப்போம்.” என்று தனது
அறிக்கைக்கு மன்னிப்புக் க�ோரும் ஓஷன்
கன ்ச ர ்வ ன் சி யி ன் க டி த ம் இ வ ்வா று
குறிப்பிடுகிறது.
இந்த ஓஷன் கன்சர்வன்சி நிறுவனமானது
மிக அதிக நெகிழிக்குப்பைகளை உருவாக்கும்
பெப்சி, க�ொக்கோக�ோலா, நெஸ்லோ, புராக்டர்
அண்ட் கேம்பிள் ப�ோன்ற பல்வேறு முதன்மைச்
சூழல் குற்றவாளிகளைப் பங்குதாரர்களாகக்
க�ொண்டு செயல்படும் நிறுவனம் என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்தப் பகிரங்க மன்னிப்பைத் த�ொடர்ந்து
பல்வே று அ மை ப் பு க ளு ட ன் இ ணை ந் து
நெகிழியை எரிப்பதற்கு எதிராகவும் நெகிழியைத்
த டைசெ ய ்ய வு ம் உ ல களா வி ய அ ள வி ல்
செயல்படும் GAIA மற்றும் BFFP அமைப்புகள்
ஓ ஷ ன் கன ்ச ர ்வ ன் சி யு ட ன் இ ணை ந் து
அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் குறித்துத் திட்டமிட்டு
வருவதாக GAIA இன் அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.

இந்த அறிக்கையால் ஏற்பட்ட சேதத்திற்கு
ந ா ங ்கள் உ ண்மை ய ாக ம ன் னி ப் பு க்
கேட்டுக்கொள்கிற�ோம். ஸ்டெம்மிங் தி டைட்
அறிக்கையை அது வெளியிடப்பட்ட அனைத்துத்
தளங்களிலிருந்தும் நீக்கி நாங்கள் இரத்து
செய்கிற�ோம்.
சரியான செயல்பாடுகள் இல்லையென்றால்
நல்ல ந�ோக்கங்கள் கூட சேதத்தைத்தான்
உருவாக்கும் என்பதை 'ஸ்டெம்மிங் தி டைட்'
அறிக்கை எங்களுக்குக் காட்டியுள்ளது. ‘நாங்கள்
என்ன செய்கிற�ோம்’ என்பதைப் ப�ோலவே‘
நாங்கள் எப்படி வேலை செய்கிற�ோம்’ என்பது
முக்கியம் என்ற க�ொள்கையின் அடிப்படையில்,
ந ா ங ்கள் உ ட ்கார் ந் து , பி ரச் சி ன ை க ளு க் கு
நெ ரு க ்க ம ானவ ர ்க ளி ட ம் ச ரி ய ான
ந ட வ டி க ்கைகள் பற் றி க் கே ட ்க வு ம்
கற்றுக்கொள்ளவும் விரும்புகிற�ோம் .‘ஸ்டெமிங்
தி டைட் ’ வெ ளி ய ானதை த் த�ொ ட ர் ந் து
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மேல�ோ ட ்ட ம ாக இ ந்த வி ஷ ய ம் ஒ ரு
சாதாரணமான அறிக்கை ப�ோன்று தெரிந்தாலும்
இந்த ஏழாண்டு காலத்தில் அரசுகளுக்குத்
தவறான தீர்வுகளை வழிகாட்டியதன் மூலம்
பிரச்சினையை முழுக்க முழுக்க மடைமாற்றிப்
பெரும் நாசத்தை விளைவித்திருக்கிறது ஓஷன்
கன்சர்வன்சி. இதிலிருந்து கற்றுக்கொள்வதற்குத்
த மி ழ க த் து க் கு ம் ஏ ராள ம் பா ட ங ்கள்
இருக்கின்றன. குறிப்பாக நெகிழிக் குப்பைகளை
எரிக்கும் எரிவுலைகள் அமைப்பதை நெகிழி
மாசுபாட்டுக்கானத் தீர்வுகளாக முன்னிறுத்தி
தமிழகம் நடைப�ோடத் த�ொடங்கியிருக்கிறது.
பெ ரு நி று வன ங ்கள் ம ற் று ம் அ வற் றி ன்
க ை ப்பாவ ை ய ான வள ர ்ந்த ந ா டு க ளி ன்
இ ப ்ப டி ய ான தி சை தி ரு ப் பு ம் சூ ழ ல்
விர�ோதத்திட்டங்களில் சிக்காமல் விரைவில்
வி ழி த் து க் க�ொ ள ்வ து த மி ழ க அ ர சு க் கு
எதிர்காலத்தில் சங்கடமான விரும்பத்தகாத
விளைவுகளை எதிர்கொள்வதைத் தடுக்க
உதவும்.
விழித்துக்கொள்ளுமா தமிழக அரசு?
geo_ezhil@yahoo.com

த மிழ்நாட்டில்

கரிக்கிளி பறவைகள் சரணாலயம்,
பள்ளிக்கரனை சதுப்புநிலக்காடு, பிச்சாவரம் சதுப்புநிலக்காடு,
கூந்தன்குளம் பறவைகள் காப்பகம், மன்னார் வளைகுடா கடல்சார்
உயிர்மண்டலக் காப்பகம், வேம்பனூர் சதுப்பு நிலம், வெள்ளோடை
பறவைகள் காப்பகம், வேடந்தாங்கல் பறவைகள் காப்பகம்,
உதயமார்த்தாண்டம் பறவைகள் காப்பகம் மற்றும் மிச�ோரமில்
பாலா சதுப்புநிலம், மத்தியப்பிரதேசத்தில் சாக்கிய சாகர்
சதுப்புநிலம் ஆகிய 16 இடங்களுக்குச் சர்வதேச முக்கியத்துவம்
வாய்ந்த ராம்சர் அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது.

பள்ளிக்கரணை
உள்பட
9 இடங்களுக்கு
ராம்சர் அங்கீகாரம்
பூவுலகின் நண்பர்கள்

த ன் பே ர ழ கை யு ம் ப ல் லு யி ரி ன வ ள த ்தை யு ம்
தக்கவைத்துக்கொள்ளும் பிழைத்திருத்தலுக்காகப், பெருநகரத்தின்
வளர்ச்சி என்ற நெருக்கடி மிக்க முரணை எதிர்கொண்டபடி பல
தசாப்தங்களாகப் ப�ோராடி வருகிறது தமிழகத்தின் ஒரே நன்னீர்
சதுப்புநிலமான பள்ளிக்கரணைச் சதுப்புநிலம்.
குறுக்கும் நெடுக்குமாய்த் தன்னைக் கிழித்துச் செல்லும்
சாலைகள், பிரம்மாண்டக் குப்பைக் கிடங்கு, கட்டிடங்கள் என
இந்தப் ப�ோராட்டத்தில் சதுப்புநிலம் இழந்ததே அதிகம். இவற்றைத்
த�ொடர்ந்து இறுதித் தாக்குதலாகக் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு,
தமிழக அரசு பள்ளிக்கரணைச் சதுப்புநிலத்தை ஆழப்படுத்தித்
தூர் வாருவதாக அறிவித்து அதற்கான முயற்சிகளை
மேற்கொண்டது. இது சூழலியலாளர்களைக் கடும் அதிர்ச்சியில்
ஆழ்த்தியது. ஆழம் குறைந்த – சதுப்புநிலத்தன்மையே வேறெந்த
நீர்நிலைக்கும் இல்லாத சிறப்பையும் உயிர்ப்பன்மையத்தையும்
பள்ளிக்கரணைக்குக் க�ொடுத்திருக்கிறது. வளமிக்க ஒரு
சதுப்புநிலத்தை வெறும் தண்ணீர் த�ொட்டிப�ோலக் கையாள
முயன்ற அப்போதைய அதிமுக அரசின் இந்த முன்னெடுப்பு
மட்டும் நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தால் பள்ளிக்கரணைச் சதுப்புநிலத்தை
சவக்குழியிலிட்டு அதற்கு அடிக்கப்பட்ட இறுதி ஆணியாக
அத்திட்டம் இருந்திருக்கும்.
சூழல் குறித்த எந்த அக்கறையும் புரிதலுமற்ற அரசின் முடிவை
எதிர்த்துப் பூவுலகின் நண்பர்கள் அமைப்பு அப்போது
நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் த�ொடுத்து, அதில் வெற்றியும் பெற்று,
கண்மூடித்தனமான இந்தச் சூழல் விர�ோதத் திட்டத்தைத் தடுத்து
நிறுத்தியது. தற்போது பள்ளிக்கரணை சதுப்புநிலமானது,
உலகளவிலான ஈரநிலங்களைப் பாதுகாக்கும் ‘ராம்சர்’
பாதுகாக்கப்பட்டச் சதுப்புநிலங்களின் பட்டியலின் கீழ்கொண்டு
வரப்பட்டிருப்பது நம்பிக்கைத் தருகிறது. அதே நேரத்தில் இந்த
நடவடிக்கை மட்டுமே இந்த விலைமதிப்பற்ற இயற்கைச் சூழலைக்
காக்கப் ப�ோதுமானதல்ல என்பதையும் நாம் உணர்ந்தே
இருக்கிற�ோம்.
இந்தத் தருணத்தில், பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்துக்காகத்
த�ொடர்ந்து குரல் க�ொடுத்துக் க�ொண்டிருக்கும் செயல்பாட்டாளர்களை
நினைவு கூர்கிற�ோம். நீண்ட காலமாகப் பள்ளிக்கரணையின்
முக்கியத்துவத்தைக் குறித்து ஏராளம் ஆய்வுகள் செய்தவரும்

படம்: முத்து அழகர்
அதனைமீட்க முயற்சிகள் எடுத்தவருமான ‘கேர்எர்த்’ அமைப்பின்
ஜெயஸ்ரீ வெங்கடேசன் மேலும் ஆர்.ஜெ.ரஞ்சித் டேனியல்ஸ்,
முத்து கார்த்திக், வின�ோத், ஸ்டீபன் ஜெயசீலன், அஞ்சனா,
அவந்திகா, ர�ோசல்லா ப�ோன்ற த�ோழர்களையும், பள்ளிக்கரணைப்
பிரச்சினைக்கு வெளிச்சம் பாய்ச்சிய ஊடக நண்பர்கள்,
ஆய்வாளர்கள் மற்றும் பல்வேறு செயல்பாட்டாளர்கள், ப�ொதுமக்கள்
எ ன ஒ வ ்வ ொ ரு வ ரி ன் இ டை வி டா த மு ய ற் சி களை யு ம்
நன்றியுணர்வுடன் நினைவு கூர்கிற�ோம். தமிழ்நாடு சதுப்புநில
இயக்கத்தை ஆரம்பித்தத் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு,கஸ்டாலின்
மற்றும் அத்திட்டத்தை சிறப்புடன் செயல்படுத்தி வரும் துறை
அமைச்சர் மற்றும் அதிகாரிகளுக்கும் எங்கள் நன்றியினைத்
தெரிவித்துக் க�ொள்கிற�ோம்.
எண்ணூர் கழிமுகம் ப�ோன்று இன்னும் பல்வேறு சூழலியல்
சு ர ண ்டல ்க ளு க் கு ஆ ளா கி வ ரு ம் நீ ர் நி ல ை களை யு ம்
பாதுகாப்பதற்கான முன்னெடுப்புகளைத் தமிழ்நாடு அரசு விரைந்து
மேற்கொள்ள வேண்டுமென கேட்டுக் க�ொள்கிற�ோம்.
ப�ொதுமக்கள் அனைவரும் இணைந்து நம்மைச் சுற்றியுள்ள
இயற்கை வளங்களைப் பாதுகாக்கப் ப�ோராடினால் நிச்சயமாக
ஒருநாள் நல்லது நடக்கும் என்பதற்குப் பள்ளிக்கரணை மேலும்
ஒரு உதாரணம். த�ொடர்ந்து சூழலைக்காக்கும் எந்தவ�ொரு
ப�ோராட்டத்திலும் சமரசமின்றிக் கரம்கோர்த்துப் பயணிப்போம்.
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புலம்பெயரும் மீனவர்களும்
கண்ணுக்கெட்டாத சிக்கல்களும்
பிரதீப் இளங்கோவன்

த மி ழ்நாட் டி ல்

இ ரு ந் து வெ ளி ந ா டு க ளு க் கு ம் ,
வெளிமாநிலங்களுக்கும் மீன்பிடிக்கூலியாகவ�ோ, பிற
பணிகளுக்காகவ�ோ புலம்பெயரும் பாரம்பரிய மீனவர்கள்
ப�ொருளாதார ரீதியாக வலுவடைவதற்கு மாற்றாக
எண்ணிலடங்கா பிரச்சனைகளைச் சந்தித்து வருகின்றனர்.
வாழ்க்கை முறையாக ஓரிடம் விட்டு வேரிடம் இடம்பெயர்ந்து
வந்த மீனவர்கள் இன்று கட்டாயமாக புலம்பெயர்ந்தால் மட்டுமே
குடும்பத்தைக் காப்பாற்ற முடியும் என்கிற நிலைக்குத்
தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட த�ொழிலாளர் சட்டங்கள்
முறையாக நடைமுறைபடுத்தப்படும் நாடுகளுக்குப்
புலம்பெயர்ந்த மீனவர்கள் கூட பாதிப்படைந்து
வ ரு கி ன்றனர் . இ ன் று ப டி த்த ப ல மீ னவ
இளைஞர்கள் தாங்கள் படித்த படிப்பிற்குப்
ப�ோதிய வேலை இல்லாத காரணத்தால் தங்களின்
பாரம ்ப ரி ய த் த�ொ ழி லை ந ா டி வந்தா லு ம் ,
காலப்போக்கில் அவர்களும் புலம்பெயரும் நிலை
ஏற்பட்டுள்ளது.
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தமிழர்களின் த�ொன்மைமிகு வரலாற்றை
(மீனவ) கடல் பழங்குடிகளின் வாழ்வியல் இன்றி
எழுதிவிட முடியாது. நெய்தல் நிலத்திணையில்
கிளைத்தோங்கும் உணர்வுகளும், பண்பாடும்
செழித்தொங்கி விளங்கியதாக தமிழ் இலக்கியங்கள்
பதிவு செய்துள்ளன. ஆனால், இன்று மீனவர்கள்
எ ன அ வ ர ்கள் ஒ ற ்றை ப் பெ ய ரு க் கு ள்
அழைக்கப்பட்டாலும் கடலையும், கடல் சார்
சூழலியல் அமைவுகளையும் திறன்கொண்டு
நிர்வகிக்கும் த�ொல்குடி மக்கள் அவர்கள்.
இன்றும் அவர்களது மீன்பிடி முறையிலும்,
சடங்குகளிலும் அதன் எச்சங்களை அறியலாம்.
பழங்குடியின மக்களைப் ப�ோன்று உபரி
உற்பத்தி பற்றிப் பேசுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லாத
தனித்துவமான பங்கீட்டுப் ப�ொருளாதார முறை,
சூழலை முற்றிலும் உள்வாங்கிய அறிவு மற்றும்
நடைமுறை பழக்கவழக்கங்கள் என இன்று வரை
அவர்களின் பண்பாடு, நடைமுறைகள் என்பது

உயிர்ப்புடன் வழக்கில் உள்ளது. இத்தகைய
சிறப்புமிக்க கடல�ோடிகள் இன்று சந்தித்துவரும்
பிரச்சனைகளில் ஒன்றாக இடப்பெயர்வு(migration) உள்ளது.
மீனவ சமுகத்தினர், ஓரிடம் விட்டு வேற�ொரு
இடம் சென்று சிலகாலம் தங்கி மீன்பிடித்துவிட்டு
தி ரு ம் பு வ து எ ன ்ப து இ ய ல்பான ஒ ன்றே .
மீனவர்கள் காற்றையும், கடலின் நீர�ோட்டத்தையும்
நம்பித் த�ொழில் செய்யக்கூடியவர்கள். எனவே,
அன்று மாறும் தட்பவெட்ப நிலைக்கு ஏற்ப
அ வ ர ்க ளி ன் த�ொ ழி ல் வக ை மை யு ம்
மாறுபடக்கூடியது. உதாரணத்திற்குச் சில
நாட்கள் மத்தி மீன் வேட்டைக்குச் செல்பவர்கள்,
அடுத்த நாள் க�ோலா மீனின் வரவைத் தேடி
வெகுதூரம் பயணிக்க வேண்டியக் கட்டாயம்
ஏற்படும். இவ்வாறு, ம�ோட்டார் படகுகள்
இல்லாத காலத்தில் பாய் மரங்களை நம்பிக்
கட்டுமரத்தில் பயணித்தவர்கள், தங்கள் ச�ொந்த
ஊர் திரும்பத் தகுந்த காற்று வீசாத ப�ோது,
காற்றுக்குத் தகுந்தவாறு அங்கேயே கரை
அடைந்துவிட்டு அடுத்த நாள் ஊர் திரும்புவார்கள்.
சிலசமயம் குடும்பம் குடும்பமாக வேறு பகுதிக்கு
இடம்பெயர்ந்து அங்குப் புதிய கிராமங்கள் கூட
உருவாகி உள்ளது.
இவ்வாறு உருவான ஊர்களில் ஒன்று தான்
மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் உள்ள பழையார்.
க�ொள்ளிடம் ஆறு கடலில் சேரும் இடத்தில்
உள்ள பழையாறு என்ற ஊரின் வரலாறு சுமார்
1௦௦ ஆண்டுகளுக்கும் குறைவானதே. இந்தப்
பகுதியின் அருகில் உள்ள பல மீனவ கிராமங்களைச்
சேர்ந்தவர்களும் குடியேறிதான் பழையார் என்ற
ஊர் உருவாகியது. இங்கு வசிக்கும் மக்களின்
நெருங்கிய உறவினர்கள் வேறு கிராமத்தில்
உள்ளதை வைத்தே அந்த ஊரின் இடம்பெயர்
வரலாற்றை நாம் எளிதாகப் புரிந்து க�ொள்ள
முடியும். இன்றும் காரைக்கால் பகுதியிலிருந்து
இடம்பெயர்ந்து ஜெகதாப்பட்டினம் பகுதியில்
மீன்பிடிக்கச் சென்ற மீனவக்குடும்பங்கள்
அங்கயே குடிபெயர்ந்து விட்டதையும் நாம்
இதற்கு நிகரான உதராணமாக எடுத்துக்
க�ொள்ளலாம்.

அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் மாதங்களுக்கு
இடைப்பட்டக் காலத்தில் நாகைப் பகுதியின்
தென்கோடி முனையில் உள்ள க�ோடியக்கரைப்
ப கு தி க் கு ப�ொ து வாக ப் பு ல ம ்பெ ய ர் ந் து
செல்வார்கள்.
க�ோடியக்கரை பகுதிச் சென்று அங்கு
சி ல ம ா த ங ்கள் த ங் கி மீ ன் பி டி த் து வி ட் டு த்
திரும்புவார்கள். க�ோடியக்கரை பாக் நீரிணை
த�ொ ட ங் கு ம் இ ட ம ா கு ம் . இ ல ங ்கைக் கு ம்
தமிழகத்திற்கும் இடைப்பட்டப் பகுதியாகவும்,
மீன்கள் உற்பத்தியாகத் தகுந்த சூழல் உள்ளதாலும்,
கடல் சீற்றம் குறைவாக உள்ளதன் காரணமாகவும்
இந்தப் பகுதியை ந�ோக்கி படகுகளுடனேயே
நாகை, மயிலாடுதுறை மற்றும் காரைக்கால் பகுதி
மீனவர்கள் காலம் காலமாகப் புலம்பெயர்ந்து
செல்வார்கள்.
இவ்வாறு இடம்பெயரும் மீனவர்கள் தனித்து
இடம்பெயராமல் தங்களின் படகுகள�ோடு,
அந்தப் படகில் தங்கள் ச�ொந்தக் கிராமங்களில்
மீன்பிடியில் ஈடுபட்ட உறவினர்கள் மற்றும்
நண்பர்கள�ோடே புலம்பெயர்வார்கள். அதாவது
குழுவாகப் பயணிப்பார்கள். குறிப்பிட்டக் காலம்
தங்கி மீன்பிடித்துவிட்டுத் தங்கள் ச�ொந்த
ஊருக்குத் திரும்புவார்கள். கிழக்கு கடற்கரை
பகுதியைச் சார்ந்த நாகை, காரைக்கால் மற்றும்
மயிலாடுதுறை மீனவர்கள் க�ோடியக்கரை
மட்டுமல்லாமல் இலங்கை வரைக்கும் கூட
இடம்பெயர்ந்து சென்று, அங்கு சிலகாலம் தங்கி
மீன், இறால் பிடித்துவிட்டு தங்கள் ச�ொந்த
ஊருக்குத் திரும்பியதும் நடந்தேறியுள்ளது.

தமிழக கிழக்குக் கடற்கரைப்பகுதியிலுள்ள
கடல�ோர மாவட்டங்களான நாகப்பட்டினம்,
மயிலாடுதுறை மற்றும் காரைக்கால் பகுதியைச்
சார்ந்த மீனவர்கள் கடல் சீற்றம் அதிகமிருக்கும்
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ஆனால், தற்போது மீனவர்கள் இடப்பெயர்வு
என்பது அவர்களைப் ப�ொருளாதார ரீதியாக
வலுப்படுத்துவற்குப் பதிலாக வேறு பல
இ ன்னல்களை யு ம்
க�ொ ண் டு வர த்
த�ொடங்கியுள்ளது.
க�ொர�ோனா பெருந்தொற்றுக்குப் பின்னரே
மீனவர்கள் இடம்பெயர்தலின் ப�ோக்கு குறித்து
ஓரளவிற்கான கவனம் ஏற்பட்டுள்ளது என்று
கூறலாம்.அது பரந்துபட்ட அளவில் ஊடக
கவனத்தைய�ோ, அரசுகளின் கவனத்தைய�ோ
ஈர்க்கவில்லை என்பதே உண்மை. ப�ொதுவாக
மீனவர்களின் நலன் குறித்து துளியும் கிஞ்சித்தும்
பார்க்காத அரசுகளுக்கு இதில் கவனம்
செலுத்தாதில் ஒன்றும் வியப்பில்லை.
இ ந் நி லை யி ல் , இ ய ல்பாக ஆ ண் டி ன்
சிலநாட்கள் மட்டும் குழுவாக இடம்பெயர்ந்தது
ம ா றி இ ன் று மீ னவ ர ்கள் பெ ரு ம ள வி ல்
வெளிநாடுகளுக்கும், வெளிமாநிலங்களுக்கும்
இடம்பெயர்கின்றனர். இவ்வாறு இடம்பெயரும்
மீனவர்கள் எண்ணற்ற இன்னல்களுக்கு இலக்காக
நேர்கிறது. தமிழகக் கிழக்குக் கடற்கரைப் பகுதி
மீனவர்கள் என்றல்லாமல் இந்தியா முழுவதும்
வசிக்கும் மீனவச் சமூகம் சந்திக்கும் பெரும்
பி ர ச ்னை ய ாக ‘ மீ னவர் இ ட ம ்பெ ய ர் வு ’
உருவெடுத்துள்ளது.
கடந்த 2002-03 ஆம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட
ஆய்வின் படி(https://www.academia.edu/10610681/Inter-state_migration_of_fishers_from_Srikakulam_district_Andhra_Pradesh), ஆந்திரா மாநிலத்தின்
கடல�ோர மாவட்டமான காகுளத்தில் உள்ள
(ம�ொத்த மீனவர்களின் எண்ணிக்கையில்) 25,582
பே ரி ல் 5 6 % பேர் வே று இ ட ங ்க ளு க் கு
இடம்பெயர்ந்தது தெரியவந்தது. இதேப�ோன்று,
2020 ஆம் ஆண்டு ஊரடங்கு காலகட்டத்தின்
ப�ோது குஜராத்தில் உள்ள விராவல் மீன்பிடித்

தமிழகக் கிழக்குக் கடற்கரைப் பகுதி
மீனவர்கள் என்றல்லாமல் இந்தியா
முழுவதும் வசிக்கும் மீனவச் சமூகம்
சந்திக்கும் பெரும் பிரச்னையாக
‘மீனவர் இடம்பெயர்வு’ உருவெடுத்துள்ளது.
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துறைமுகத்தில் ஆந்திரா மாநிலத்தைச் சார்ந்த
எண்ணற்ற மீனவர்கள் ச�ொந்த ஊர்களுக்குச்
செல்லமுடியாமலும், ப�ோதிய அடிப்படை
வசதிகள் இன்றியும் தவித்தனர். இதில் இருவர்
உயிரிழக்கவும் நேர்ந்தது. ஆந்திரா மட்டுமின்றி
இந்தியாவில் உள்ள கடல�ோர மாநிலங்களைச்
சார்ந்த பல பாரம்பரிய மீனவர்களும் ப�ோதிய
வருமானத்திற்காக இடம்பெயர்ந்து வருகின்றனர்.
முன்பே குறிபிட்டது ப�ோல, மீன்பிடித்தொழில்
எ ன ்ப து இ ட ம ்பெ ய ர ்வை பி ர த ான ம ாகக்
க�ொண்டதே. ஆனால், இன்று அதன் ப�ோக்கு
ம ா றி யு ள ்ள து . தெ ளி வாகக் கு றி ப் பி ட
வே ண் டு ம ா யி ன்
மு ன் பு
அ ண்டை
மாவட்டங்களுக்கோ அல்லது மாநிலங்களுக்கோ
இ ட ம ்பெ ய ர ்ந்தவ ர ்கள் .
இ ன் று
வெகுத�ொலைவிற்குப் பயணிக்கின்றனர் அல்லது
வெ கு த�ொலை வு க ளு க் கு ப் ப ய ணி க் கு ம்
மீனவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது
எனக் க�ொள்ளலாம். இதனை சமீபத்தில்
இடம்பெயர் த�ொழிலாளர்கள் (இது மீனவர்
குறித்தான ஆய்வு அல்ல) த�ொடர்பாக நடந்த
மூன்று மாநில கள ஆய்வில் (உள்நாட்டு அகதிகள்
,பாரதி புத்தாகாலயம் பக்க எண்.29)வரும் ஒரு
கண்டடைவு உடன் ப�ொருத்திப் பார்க்க
விரும்புகிறேன். அது ‘நிறைய கடன் சுமைகள்
உள்ளவர்கள் அதிகதூரம் பயணிக்கிறார்கள்’
என்பத�ோடு ப�ொருத்தி பார்ப்பதென்பது சரியாக
இருக்குமென்று நம்புகிறேன்.
குறிப்பாகப் ப�ோதிய வரத்து இல்லாததல்
த�ொடர்ந்து அதிகரிக்கும் கடன் சுமையும்,
மீன்பிடிப்பதற்கான எரிப�ொருள் மற்றும் வலை
ப�ோன்றவற் றி ன் மு த லீ டு அ தி க ரி ப ்ப து ம் ,
மீன்களுக்கு உரிய விலை கிடைக்காததும், மீனவர்
நலன் குறித்தத் தெளிவான நடவடிக்கைகள்
இன்மையும், இறால் பண்ணைகளின் அதீத
இயற்கைச் சுரண்டலுமே மீனவர்களின் கடன்
சுமை அதிகரிப்பதற்கானப் முக்கியக் காரணங்கள்
ஆகும்.
இதன் காரணமாக மீனவர்கள் இடம்பெயர்வு
என்பது தற்போது விருப்பத்தேர்வாக இல்லாது.
தங்கள் பாரம்பரியத் த�ொழிலை விட்டுக்
கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு வெளியேற்றப்படுவது
ப�ோன்று உருமாறியுள்ளது. மேலும், இடம்பெயர்வு
என்பது மீனவச் சமுகத்தைப் ப�ொருளாதார
ரீதியாக வலுப்பதுவதற்குப் பதிலாக க�ொத்தடிமை,

உழைப்புச் சுரண்டல் உட்பட பல இன்னல்களுக்கு
வழிவகுக்கிறது. இதன் காரணமாக வரலாற்று
ரீதியில் பல்லாண்டுகளாக அரசின் ஏற்றத்தாழ்வுக்கு
உள்ளாகி வரும் மீனவச் சமூகம் மேலும்
வஞ்சிக்கப்பட்டு வருகிறது என்பதே நிதர்சனமான
உண்மை.
இடம்பெயரும் (நாகை, மயிலாடுதுறை,
காரைக்கால்) தமிழக கிழக்குக் கடற்கரை
மீ னவ ர ்களை ப் ப�ொ று த்தவர ை ந ன் கு
த�ொழிற்திறன் பெற்றவர்கள் தேர்வு எழுதிவிட்டு
(skilltest) கட்டிட வேலை மற்றும் இதர
வேலைகளுக்காக சிங்கப்பூருக்குச் செல்கின்றனர்.
மற்றவர்கள் மத்தியக் கிழக்கு நாடுகளான துபாய்,
கத்தார், ஈரான் ப�ோன்ற நாடுகளுக்கு மீன்பிடித்
த�ொழிலுக்காகவும் இடம்பெயர்ந்து வருகின்றனர்.

அப்போதையத் தமிழக முதல்வர் சிகிச்சைக்காக
உதவிய ப�ோதும், த�ொடர்ந்து சிகிச்சை கிட்டாமல்,
சில மாதங்களிலேயே அவரும் உயிரிழந்தார்.
அ வர் பா தி க ்கப ்ப ட் டி ரு ப ்ப து தெ ரி ந்தே
பணிபுரிந்த நிறுவனம் உண்மையை மறைத்து,
இழப்பீடு மற்றும் மருத்துவ உதவி எல்லாவற்றையும்
மறுதலித்துள்ளது’ என்று கூறினார்.
இ வ ்வா று த�ொ ழி ல ாளர் ந ல வி தி கள்
கடுமையாகச் செயலில் உள்ள நாடுகளிலயே
இந்நிலை என்றால், மீன் பிடிக்காகப் புலம்பெயரும்
சவூதி, கத்தார் ப�ோன்ற நாடுகளில் சந்திக்கும்
உ ரி மை
மீ றல்களை
ச�ொ ல் லி த்
தெரியவேண்டியதில்லை. கடவுச் சீட்டு பிடுங்கி
வைக்கப்படுவது த�ொடங்கி பலவகையிலும்
மீனவர்களைப் பிரச்சனைக்கு உள்ளாகுகின்றனர்.

இதில் நாம் உற்றுந�ோக்க வேண்டிய மிக
முக்கியமான விஷயம், கடல் பழங்குடியின
சமுகத்தைப் ப�ொறுத்தவரை பெண்கள் படகுக்
கரையை அடைந்ததற்குப் பிறகான மற்றும்
க ட லு க் கு ச் செல்வ த ற ்கான அ ன ை த் து
வேலைகளிலும் நேரடியாகப் பங்காற்றுகின்றனர்.
எனவே, தங்கள் வீட்டின் உறுப்பினர் ஒருவர்
புலம்பெயரும் ப�ோது அதன் காரணமாக
நேரடியாக மீனவப் பெண்கள் மனரீதியாகவும்,
உடல்ரீதியாகவும் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
குறிப்பாக, தங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள்
புலம்பெயர வாங்கும் கடன்களுக்குப் பதில்
ச�ொல்ல வே ண் டி ய க ட மைக் கு த்
தள்ளப்படுகின்றனர்.
இவ்வாறு இடம்பெயர்ந்த மீனவர் ஒருவரைச்
சந்திக்கையில், சிங்கப்பூரில் கப்பல் சீரமைக்கும்
பணியில் ஈடுபட்ட ஒரு பாரம்பரிய மீனவரைக்
குறித்து தெரிவித்தார்., ‘கப்பலில் உள்ள நீராவி
உருளைகளில்(container) வர்ணம் பூசும் பணியில்
ஈடுபட்ட அவர் ஒரு நாள் பணியின் ப�ோதே
மயங்கி விழுந்தார். அவரை அவசர அவசரமாக
அவர் பணிபுரிந்த நிறுவனம் விடுப்பு க�ொடுத்துத்
தமிழ்நாட்டிற்கு அனுப்பி வைத்தது. அவரும்
நி று வன ம் த ன் மீ து எ வ ்வள வு க ரி சன ம்
க�ொ ண் டு ள ்ள து எ ன்ற ந ம் பி க ்கை யி ல்
சிலநாட்களிலேயே வீடு திரும்பினார். ஆனால்,
தமிழ்நாட்டிற்கு வந்த சில நாட்களிலேயே அவரது
நிலை மிகவும் ம�ோசடைந்தது. மருத்துவ மனையில்
பரிச�ோதித்த ப�ோது அவரது இரத்தத்தில்
ரசா ய ன ம் க ல ந் தி ரு ந்த து தெ ரி ய வந்த து .

இந்நிலையில், புலம்பெயரும் மீனவர்கள்
குறித்து அவ்வப்போது செய்திகளில் சில
செய்திகள் வெளியானாலும் கூட, புலம்பெயரும்
நெய்தல் மக்களின் நிலை இன்று வரை அரசின்
காதுகளை எட்டவே இல்லை. வலுவான விதிகள்
வகுக்கப்பட்டுப் புலம்பெயர் மீனவர்களின்
நலனை மேம்படுத்த அரசுகள் முன்வர வேண்டிய
அதே வேளையில், கடலையும் கடற்கரையும்
பெரும் முதலாளிகளுக்குக் கையளிப்பதையும்,
நெ ய ்த ல் கு டி களை வெ ளி யேற் று ம்
திட்டங்களையும் அரசு கைவிடுவதே நிரந்தரத்
தீர்வாக அமையும்.
-pradeepwithdreams@gmail.com
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சுற்றுச்சூழல் குற்றங்களுக்கு
பச்சைக் க�ொடி காட்டிய ம�ோடி அரசு
சதீஷ் லெட்சுமணன்

இந்தியாவின்

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை உறுதி
செய்யும் ந�ோக்கில் உருவாக்கப்பட்ட முக்கியமான மூன்று
சட்டங்களில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ள ஒன்றியச் சுற்றுச்சூழல்,
வனம் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்திற்கான அமைச்சகம்
முடிவெடுத்துள்ளது. மேலும் காட்டின் மீது பழங்குடி மக்களுக்கு
இருக்கும் உரிமையைப் பறிக்கும் வகையில் காடு பாதுகாப்பு
விதிகள் 2022-ஐயும் ஒன்றிய அரசு அரசிதழில் வெளியிட்டுள்ளது.
இச்சட்டத் திருத்தங்களும், விதிகளும் சுற்றுச்சூழல்
பாதுகாப்பிற்கு எதிரானதாக அமைந்துள்ளது.
சுற்றுச்சூழல்(பாதுகாப்பு) சட்டம் 1986,
நீர்(மாசுபாடு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு) சட்டம்,
1974, காற்று(மாசுபாடு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு)
சட்டம், 1981, இந்தியக் காடுகள் சட்டம், 1927
ஆகிய மூன்று சட்டங்களில் மேற்கொள்ள
வேண்டிய திருத்தங்கள் குறித்து 01.07.2022,
30.06.2022, 09.07.2022 ஆகிய தேதிகளில் அறிவிப்பு

மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இத்திருத்தங்கள்
குறித்துக் கருத்து தெரிவிக்க விரும்புபவர்கள்
21.07.2022 மற்றும் 31.07.2022க்குள் மின்னஞ்சல்
வாயிலாகக் கருத்துத் தெரிவிக்கலாம் என ஒன்றிய
அரசு தெரிவித்துள்ளது.
இத்திருத்தங்களில் சில குற்றங்கள் மற்றும்
வி தி மீ றல்க ளு க ்கான அ பரா த த் த�ொக ை
உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக விதிகளை
மீறுவ�ோர்க்கு ஒரு லட்சம் வரை அபராதமும் விதி
மீறல் த�ொடரும் பட்சத்தில் ஒவ்வொரு நாளுக்கும்
ரூ 5 ஆயிரம் ரூபாயும் அபராதம் என்பதை மாற்றி
விதிமீறலுக்கு ரூ. 5 லட்சம் முதல் ரூ 50 க�ோடி
வரையிலும் என்றும் விதிமீறல் த�ொடரும்
பட்சத்தில் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ரூ. 50 ஆயிரம்
முதல் ரூ.5 லட்சம் வரை அபராதம் செலுத்தும்
வகையில் திருத்தம் க�ொண்டு வரப்படுகிறது. இது
வரவேற்கத்தக்கதாக இருந்தாலும் விதிமீறல்
குற்றங்களுக்குத் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள
சிறைத்தண்டனையானது நீக்கப்பட்டுள்ளது.
எடுத்துக்காட்டாகச் சுற்றுச்சூழல்(பாதுகாப்பு)
சட்டம் 1986ன் விதிகளை மீறுவ�ோர்க்கு பிரிவு
1 5 ன் கீ ழ் 5 ஆ ண் டு கள் வர ை யி ல ான
சிறைத்தண்டனையும், 1 லட்சம் ரூபாய் வரை
அ பரா த மு ம்
அ ல்ல து
இ வ் வி ரு
தண்டனைகளையுமே விதிக்க முடியும். இந்தப்
பிரிவில் மாற்றம் செய்து சிறைத்தண்டனை
என்பது நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் சுற்றுச்சூழல் குற்றங்களுக்கு
ஏதாவது பெரிய நிறுவனங்கள் சிறைத் தண்டனை
பெறுகிறார்களா என்றால் நிச்சயமாக இல்லை.
விதிமீறலுக்குச் சிறைத்தண்டனை விதிக்கலாம்
என்கிற சட்டப்பிரிவு இருக்கும்போதே இதுதான்
நிலைமை. வேதாந்தா ப�ோன்று சுற்றுச்சூழல்
விதிகளை மீறும் நிறுவனங்கள் எத்தனைய�ோ
க�ோடி அபராதமாகச் செலுத்தியும் கூடத் தங்கள்
சூழல் விர�ோதச் செயல்பாடுகளைத் த�ொடரத்
தயாராகவே இருக்கின்றனர். இப்படி ஒரு
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நிலையில் சிறைத்தண்டனை என்கிற பிரிவைச்
சட்டத்தில் இருந்து நீக்குவது சூழல் விர�ோதக்
கு ற ்ற ங ்க ளி ல் ஈ டு ப டு ம் பண ம் க�ொ ழி த்த
நிறுவனங்களுக்கு லைசென்ஸ் வழங்கியது
ப�ோலாகிவிடும்.
இதேப�ோல ஒரு திருத்தத்தை உயிரினப்
பன்மையச் சட்டத்திலும் க�ொண்டு வர ஒன்றிய
அரசு முயன்று வருகிறது. அச்சட்டத்தின் பிரிவு
3, 4 மற்றும் 6ஐ மீறினால் ஐந்து ஆண்டுகள் வரை
நீட்டிக்கக்கூடிய சிறைத்தண்டனைய�ோ அல்லது
10 லட்சம் ரூபாய் வரை அபராதம் விதிக்கப்பட்டுத்
தண்டிக்கப்படுவார்கள். மேலும் அத்தவறினால்
ஏ ற ்ப ட ்ட சே த ம் 1 0 ல ட ்ச ரூ பாய்க் கு
மேற்பட்டிருந்தால் இந்த அபராதம் அதற்குத்
த க ்கவா று ம் அ ல்ல து இ வ் வி ர ண் டு
தண்டனைகளுமே சேர்ந்து விதிக்கப்படும். பிரிவு
7ன் கீழான விதிமுறைகள் அல்லது பிரிவு 24
உட்பிரிவு (2)ன் கீழான விதிமுறைகளை மீறினால்
மூ ன ் றா ண் டு கா ல ம் வர ை யி ல ான
சிறைத்தண்டனை அல்லது ஐந்து லட்சம்
வரையிலான அபராதம் அல்லது இரண்டுமே
விதிக்கப்படும் என்றிருந்தது.

த ற ்போ து இ ந்த த் த ண்ட ன ை பி ரி வி ல்
முன்மொழியப்பட்டுள்ள திருத்தத்தின்படி
சிறைத்தண்டனை முற்றிலுமாக நீக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியா ப�ோன்ற நாடுகளில் சுற்றுச்சூழல்
பாதிப்பிற்கான அபராதங்களை உயர்த்திக்
க�ொண்டே ப�ோனாலும் ஒரு ஆலையின்
விதிமீறலால் குடிமக்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு
ஏற்படும் இழப்பீடு மற்றும் பாதிப்பிற்கான
நி வாரண ம்
கி டைப ்ப த ே யி ல்லை .
எடுத்துக்காட்டாகப் பல ஆண்டுகளாக எண்ணூர்
க ழி மு க த் தி ல் அ ன ல் மி ன் நி லை ய ச்
செயற்பாடுகளால் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி
மற்றும் மின் பகிர்மானக் கழகம் ஏற்படுத்தியுள்ள
பாதிப்பிற்குத் த�ொடர்ச்சியாக அபராதம்
செலுத்தி வருகிறதே தவிர ஒரு முறை கூட
அப்பகுதி மக்களுக்கும் , சுற்றுச்சூழலுக்கும்
உண்டான இழப்பு மற்றும் பாதிப்பிற்கான
நிவாரணம் கிடைத்ததேயில்லை. ஆகவே,
சுற்றுச்சூழல் விதிமீறல் குற்றங்களுக்கானத்
தண்டனைகளில் சிறைத் தண்டனையை நீக்குவது
மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கதாகும்.
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மேலும், இப்புதிய சட்டத் திருத்தத்தின் மூலம்
காற்று மற்றும் நீர் மாசுபாடு தடுப்புப் பகுதிகளில்
மாநில மாசுக் கட்டுப்பாடு வாரியங்கள் ஒரு
ஆலைய�ோ, நிறுவனம�ோ செயல்படுவதற்குத்
தேவைப்படும் இசைவாணையை வழங்கவ�ோ,
ம று க ்கவ�ோ , இ ர த் து செ ய ்யவ�ோ எ ந்த
நெறிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும் என்கிற
வழிகாட்டுதல்களை ஒன்றிய அரசே உருவாக்கும்.
இ து ம ா நி ல அ ர சி ன் அ தி கார ங ்களை
மட்டுப்படுத்துவதாகும். தனது மாநில எல்லைக்குள்
த�ொடங்கப்படும் அல்லது இயங்கி வரும் ஒரு
ஆலையை இசைவாணைகள் மூலம் எப்படிக்
கண்காணிக்கலாம் என்பதை மாநில மாசு
கட்டுப்பாடு வாரியங்கள் தான் முடிவு செய்ய
வேண்டும் என்பதால் இந்தத் திருத்தமும் கடும்
கண்டனத்திற்குரியதாகும்.
அண்மைக் காலமாகச் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு
விதிகளை நீர்த்துப் ப�ோகச் செய்யும் பல்வேறு
திருத்தங்களை அலுவல் உத்தரவாகவே ஒன்றிய
அரசு மேற்கொண்டு வந்த நிலையில் தற்போது
ப�ொதுமக்களிடம் கருத்துக் கேட்க முனைந்திருப்பது
ஒரு நல்ல மாற்றமாகும். ஆனால், இந்தக் கருத்துக்
கேட்பு ஆவணமானது ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே
வெளியிடப்பட்டுள்ளதும் கால அவகாசம் மிகக்
கு றைவாக வ ழ ங ்கப ்ப ட் டி ரு ப ்ப து ம்
ஏமாற்றமளிக்கிறது. ஆகவே இந்தக் கருத்துக்
கேட்பு ஆவணங்களை அங்கீகரிக்கப்பட்ட
அனைத்து ம�ொழிகளிலும் வெளியிட்டுக் கருத்துத்
தெரிவிக்க உரிய கால அவகாசத்தை ஒன்றிய
அரசு வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்துகிற�ோம்.
புதிதாகக் க�ொண்டு வரப்பட்டிருக்கும் காடு
பாதுகாப்பு விதிகள் 2022( Forest Conservation Rules),
கா டு க ளி ல்
வ சி க் கு ம்
ம க ்க ளி ட ம்

பழங்குடியினர் தங்கள் வாழ்வாதாரத்தைப்
பாதுகாத்துக் க�ொள்ள வழிசெய்யும்
இச்சட்டத்தையும் பிற சுற்றுச்சூழல்
சட்டங்களையுக் நீர்த்துப்போகச் செய்யும்
ஒன்றிய அரசின் இம்முயற்சி நிச்சயமாக
சூழலைப் பாதுகாக்க உதவாது.
கலந்தால�ோசிக்காமலே காடுகளை அழிப்பதற்கான
உரிமையை ஒன்றிய அரசிற்கு வழங்கியுள்ளது.
முன்னதாகக் காடுகளை காடு மற்றும் காட்டுயிர்
பாதுகாப்பு அல்லாத வேறு திட்டங்களுக்குப்
பயன்படுத்த வேண்டிய சூழல் உருவானால் Forest Conservation Act 1980ன் கீழ் இரண்டு கட்டங்களாக
முன் அனுமதி பெற வேண்டும். முதல் நிலை
அனுமதி பெறுவதற்கு முன்பாகவேத் திட்ட
அமைவிடத்தில் வாழும் பழங்குடிகள் மற்றும்
காட்டை நம்பி வசிக்கும் மக்களிடம் ஒப்புதல்
பெறுவதும் அந்த ஒப்புதலை சரியான முறையில்
மேற்கொள்ளப்பட்டதா என்பதை ஆராயும்
ப�ொறுப்பும் ஒன்றிய அரசுக்கு இருந்தது.
தற்போது அப்பொறுப்பில் இருந்து ஒன்றிய
அரசு விலகியுள்ளது. இப்புதிய விதிகள், 2006ம்
ஆண்டு க�ொண்டு வரப்பட்ட வன உரிமைச்
சட்டத்திற்கு முற்றிலும் எதிரானதாகும். வன
உ ரி மைச் ச ட ்ட த் தி ன ்ப டி கா டு அ ல்ல து
காட் டு யி ர் ப் பா து கா ப் பு அ ல்லா த ஒ ரு
திட்டத்திற்காகக் காட்டுப் பகுதியை பயன்படுத்த
பழங்குடிகள் மற்றும் காட்டை நம்பி வசிக்கும்
மக்களின் ஒப்புதல் அவசியம் என்பதைப்
பல்வே று வ ழ க் கு க ளி ன் தீ ர் ப் பு க ளி ல்
உ ச ்ச நீ தி ம ன்ற மு ம் , உ ய ர் நீ தி ம ன்ற ங ்க ளு ம்
உறுதிப்படுத்தியுள்ளன. கடந்த காலங்களிலும்
இதுப�ோல் வன உரிமைச் சட்டத்தை நீர்த்துப�ோகச்
செய்ய பல்வேறு முயற்சிகள் நடந்தப�ோது
ஒன்றியப் பழங்குடிகள் அமைச்சகமே இதுப�ோன்ற
முயற்சிகள் அனைத்தும் பழங்குடிகள் நலனுக்குத்
தீங்காக அமையும் என எச்சரித்திருந்தது.
பழங்குடியினர் தங்கள் வாழ்வாதாரத்தைப்
பா து கா த் து க் க�ொ ள ்ள வ ழி செய் யு ம்
இ ச ்ச ட ்டத்தை யு ம் பி ற சு ற் று ச் சூ ழ ல்
சட்டங்களையுக் நீர்த்துப்போகச் செய்யும்
ஒன்றிய அரசின் இம்முயற்சி நிச்சயமாக சூழலைப்
பாதுகாக்க உதவாது.
- satheeshlakshmanan@outlook.com
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‘Zoe' - வெப்ப அலைகளுக்கு

வைக்கப்பட்ட முதல் பெயர்
க�ோ.சுந்தர்ராஜன்

புயல்களுக்கு பெயர் வைப்பதைப் ப�ோலவே வெப்ப

அலைகளுக்கும் பெயர் சூட்ட ஆரம்பித்துள்ளன ஐர�ோப்பிய
நாடுகள். சில நாட்களுக்கு முன்னர் ஐர�ோப்பிய நாடுகளை
நிலைகுலைய வைத்த வெப்ப அலைகளால் பலர்
உயிரிழந்தனர், சாலைகள் உருகின, விமான ஓடுபாதைகள்
வெப்பத்தை தாங்க முடியாமல் உருகியதால் பிரிட்டன் விமானப்
படைக்கு ச�ொந்தமான பிரைஸ் நார்டன் விமான தளத்தில்
விமானங்கள் தரையிரங்க தடைவிதிக்கப்பட்டது.
இ த ன ை த் த�ொ ட ர் ந் து பு ய ல்க ளு க் கு ம்
சூறாவளிக்கும் பெயர் சூட்டும் முறையில் வெப்ப
அலைகளுக்கு பெயர் சூட்டும் முடிவை ஸ்பெயின்
நாடு த�ொடங்கி வைத்துள்ளது. அந்த நாட்டின்
செவிலி நகரத்தில் வீசிய வெப்ப அலைக்கு “Zoe”
என்று பெயரிட்டு, வெப்ப அலைகளுக்கு
பெயரிட்ட உலகின் முதல் நகரம் என்ற பெயரைப்
பெற்றுள்ளது.
மக்களிடம் வெப்ப அலைகள் வீசும் என்று
ச�ொல்வதற்கு பதிலாக, ‘Zoe’ வீசும் என்று
பெயரிட்டுச் ச�ொன்னால் அதன் தாக்கத்தின்
அளவை மக்கள் புரிந்துக�ொண்டு தற்காப்பு
நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வார்கள் என

உள்ளூர் வானிலை நிலைய அதிகாரிகள்
தெரிவிக்கிறார்கள்.
வெப்ப அலைகளுக்கு பெயர் சூட்டுவது என
முடிவு கடந்த மாதம் எடுக்கப்பட்டது.
உள்ளூர் வானிலை அமைப்பான ProMeteo
Sevilla மற்றும் அமெரிக்காவின் ராக்பெல்லர்
பவுண்டேஷன் இணைந்து இத்திட்டத்தை
செயல்படுத்தவுள்ளனர்.
இதன்படி, காலநிலை நிபுணர்கள், வானிலை
நிபுணர்கள் எல்லோரும் இணைந்து, கடந்த
காலத்தில் பதிவான வெப்பம், அந்த காலகட்டத்தில்
உ ள ்ள வெப ்ப ம் , ஈ ரப ்ப த ம் இ வ ற ்றை
வைத்துக்கொண்டு வருகின்ற ஐந்து நாட்களில்
வீச இருக்கும் வெப்ப அலைகளை கணித்து அது
த�ொடர்பான அறிவிப்புகளை வெளியிடுவார்கள்.
கா ல நி லை ம ா ற ்ற ம் எ ல்லா இ ய ற ்கை
நிகழ்வுகளையும் துரிதப்படுத்தவும், தீவிரமாக்கவும்
செய்யும் என்று ச�ொல்லப்பட்ட கணிப்புகள் நிகழ
ஆரம்பித்துள்ளன. வெப்ப அலைகளுக்கு பெயர்
வைக்க இந்திய வானிலை ஆய்வு மையமும்
தயாராக வேண்டும்.
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தமிழ்நாட்டில்

புதிதாக ஆற்று மணல் குவாரிகள்
த�ொடங்கப்பட்டு வருகிறது. ஆற்றில் மணல் எடுக்கும் முறையை
இயந்திரமுறைக்கு மாற்றவும் அனுமதிகள் வழங்கப்படுகிறது.
இந்த நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் நமது ஆறுகளைப்
பாலைவனமாக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது
தமிழ்நாட்டில் கட்டுமானத்துறையின் மணல்
தேவை நாளுக்குநாள் அதிகரித்து வருகிறது.
இத்தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் ந�ோக்கில்
ஜனவரி மாதமே புதிதாக ஆற்றுப்படுகைகள்
மற்றும் ஆற்றின் வடிகால் பகுதிகளில் மணல்
குவாரிகளைத் திறக்கும் முடிவைத் திராவிட
முன்னேற்றக் கழக அரசு எடுத்தது. அதன்படி 2022
ஜனவரி முதல் தற்போதுவரை கடலூர், திருச்சி,
வேலூர், அரியலூர், கரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில்
காவேரி, க�ொள்ளிடம், பாலாறு, வெள்ளாறு ஆகிய
ஆ று க ளி ல் பு தி த ாக 9 ம ண ல் கு வா ரி கள்
அமைப்பதற்காகச் சுற்றுச்சூழல் அனுமதிக�ோரித்
தமிழ்நாடு நீர்வளத்துறையானது தமிழ்நாடு
ம ா நி ல ச் சு ற் று ச் சூ ழ ல் த ா க ்க ம தி ப் பீ ட் டு
ஆ ணை ய த் தி ட ம் வி ண ்ண ப ்ப ங ்களைச்
சமர்ப்பித்துள்ளது. மேலும் சில புதிய ஆற்றுமணல்

கு வா ரி கள் அ மைப ்ப த ற் கு ஆ ய் வு கள்
மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் ஊடகங்களில்
செய்தி வெளியாகியுள்ளது.
இதுமட்டுமின்றி, ஏற்கனவே சுற்றுச்சூழல்
மற்றும் சுரங்க அனுமதி பெற்றுச் செயல்படாமல்
இ ரு ந்த கு வா ரி களை யு ம் தி றப ்ப த ற ்கான
வேலைகளும் நடைபெற்று வருகிறது. அதில்
மிகவும் கவலைக்குரிய விஷயம் என்னவென்றால்
கடந்த ஆறுமாதத்தில் மட்டும் ஏற்கனவே
சுற்றுச்சூழல் அனுமதி பெறப்பட்ட 30 குவாரிகளில்
மணல் அள்ளும் முறையை மனித சக்தியைப்
பயன்படுத்தி மற்றும் மாட்டுவண்டிகளைப்
பயன்படுத்தி அள்ளும் முறைக்குப் ( Manual Mining)
பதிலாக இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்தி மற்றும்
லாரி உள்ளிட்ட வாகனங்களைப் பயன்படுத்தி
அ ள் ளு ம் மு றைக் கு ம ாற் று ம ா று
சுற்றுச்சூழல் அனுமதியில் திருத்தம்
க�ோரப்பட்டுள்ளது. அரியலூர்
ம ாவ ட ்ட த் தி ன்
செ ந் து றை த்

புதிய மணல் குவாரிகளால்
நமது ஆறுகள் அழிந்து,
தமிழ்நாடு பாலைவனமாகும் அபாயம்
பூவுலகின் நண்பர்கள்
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தாலுகாவில் வெள்ளாற்றில் எட்டு இடங்களிலும்,
நாமக்கல் மாவட்டத்தின் ம�ோகனூர் தாலுகாவில்
காவேரி ஆற்றில் மூன்று இடங்களிலும், கரூர்
மாவட்டத்தில் காவேரி ஆறுபாயும் மண்மங்கலம்
தாலுகாவில் ஐந்து மற்றும் கிருஷ்ணராயபுரம்
தாலுகாவில் இரண்டு இடங்களிலும், தஞ்சாவூர்
மாவட்டத்தில் க�ொள்ளிடம் ஆறு பாயும்
கும்பக�ோணம் தாலுகாவில் மூன்று மற்றும்
பாபநாசம் தாலுகாவில் இரண்டு இடங்களிலும்,
பு து க ்கோ ட ்டை ம ாவ ட ்ட ம் வெ ள ்ளா று
பாயக்கூடிய அறந்தாங்கித் தாலுகாவில் இரண்டு
இடங்களிலும், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில்
வைப்பாறு பாயக்கூடிய விளாத்திக்குளம்
தாலுகாவில் ஒரு இடத்திலும், ராமநாதபுரம்
ம ாவ ட ்ட த் தி ல் பாம்பார் பா ய க் கூ டி ய
தி ரு வா ட ா ன ை த ா லு கா வி ல் இ ர ண் டு
இடங்களிலும், க�ோட்டக்கரை ஆறு பாயக்கூடிய
ஆ ர் . எ ஸ் . ம ங ்க ல ம் த ா லு கா வி ல் இ ர ண் டு
இடங்களில் உள்ள மணல் குவாரிகளுக்கு மணல்
அள்ளும் முறையில் திருத்தம் க�ோரப்பட்டுள்ளது.
”க�ொர�ோனா காலத்தில் இக்குவாரிகளை
இயக்க முடியவில்லை என்பதாலும் தற்போது
மணல் தேவை அதிகரித்திருக்கிறது. புதிய
குவாரிகளை அரசு திறக்க முடிவெடுத்திருந்தாலும்
ம ண ல் த ேவ ை யை உ ட ன டி ய ாக ப்
பூர்த்திசெய்வதற்கு ஏதுவாக இயந்திரங்களைப்
பயன்படுத்தி மணல் அள்ளுவதற்கும், லாரிகள்
உள்ளிட்ட வாகனங்களைப் பயன்படுத்தி
மணலை க�ொண்டு செல்வதற்கும் அனுமதி
வழங்க வேண்டும்” என நீர்வளத்துறை தனது
விண்ணப்பங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளது.
மணல் குவாரிகளை இயக்குவதற்கு Sustainable
Sand Mining Manangement Guidelines–2016, Enforce-

ment and Monitoring Guidelines for Sand Mining,2020
உள்ளிட்ட வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்ற
வே ண் டி ய து அ வ சி ய ம் . 2 0 1 6 ம் ஆ ண் டு
வழிகாட்டுதல்கள் வெளியான பின்னரும் கூட
தமிழ்நாட்டில் செயல்பட்டு வந்த குவாரிகளில்
பல்வேறு விதிமீறல்களும், மணல் திருட்டும்
ந டைபெற் று வந்த து . அ த ன் பி ன்னர்
நீதிமன்றங்களிலும், பசுமைத் தீர்ப்பாயங்களிலும்
ம ண ல் தி ரு ட் டு த�ொ ட ர ்பாக த் த ா க ்க ல்
செய்யப்பட்ட மனுக்களின் அடிப்படையில்
மணல் அள்ளுவதற்கான விதிகளைத் தவறாது
பின்பற்ற உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டது. இந்த
உத்தரவுகள் பலவற்றிலும் மணல் அள்ளுவதில்
Manual Mining முறையைக் கடைபிடிக்க வேண்டும்
எ னக் கூ றப ்ப ட் டி ரு ந்த து . ஆ னா ல் ,
இதையெல்லாமல் கருத்தில் க�ொள்ளாமல்
இயந்திரமுறையில் மணல் அள்ளுவதற்கான
அ னு ம தி களை த் த மி ழ்நா டு சு ற் று ச் சூ ழ ல்
த ா க ்க ம தி ப் பீ ட் டு ஆ ணை ய ம் வ ழ ங ்க த்
த�ொடங்கியிருப்பது ஆறுகளின் அழிவிற்கு
வித்திடும்.
புதிய குவாரிகளுக்கு அனுமதி க�ொடுப்பதிலும்
உ ரி ய ஆ ய் வு கள் ம ற் று ம் ந டை மு றைகள்
பின்பற்றப்படாதது ஏமாற்றமளிக்கிறது. கரூர்
மாவட்டத்தில் நன்னியூர் மற்றும் நெரூர் வடக்கு
(மல்லம்பாளையம்) பகுதிகளில் நீர்வளத்துறை
புதிதாக அமைக்கத் திட்டமிட்டிருக்கும் புதிய
மணல் குவாரிகளை 09.07.2022 அன்று தமிழ்நாடு
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு இயக்கம், சாமானிய
மக்கள் நலக்கட்சி மற்றும் காவிரி ஆறு பாதுகாப்பு
இ ய க ்க ஒ ரு ங் கி ணைப்பாள ர ்கள் ஆ ய் வு
மேற்கொண்டனர்.
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புதிய மணல் குவாரி ஆய்வின்போது நேரில் கண்டறிந்த
உண்மைகள் சில:

படுகையில், வனத்துறையின் காப்புக்காடுகள்
உள்ளது.

நன்னியூர் புதிய மணல் குவாரி:

(வனத்துறையின் காப்புக்காடு பகுதியில்
இருந்து 1 கில�ோமீட்டர் தூரத்தில் குவாரிகள்
அமைக்கக் கூடாது)

 நன்னியூர் புதிய மணல் குவாரி அமையும்
தெ ன் கி ழ க் கு எ ல்லைக ளி லி ரு ந் து ,  நேர்
தெற்காகச் சுமார் 200 மீட்டர் தூரத்தில் ஊர்
நத்தம், வீடுகள், அரசுகட்டிடங்கள், க�ோயில்
கள் உள்ளன.
(300 மீட்டர் தூரத்தில் வீடுகள் இருந்தால்
குவாரி அனுமதி கிடையாது)
 நன்னியூர் புதிய மணல் குவாரி அமையும்
வடமேற்கு எல்லையில் இருந்து, வடக்குப்
ப கு தி யி ல் சு ம ார்  7 0 0
மீ ட ்டர்
தூ ர த் தி ல்    கு ம ாரபாளை ய ம்

உரிய ஆய்வுகள், வழிகாட்டுதல்கள்,
கண்காணிப்புகள் இன்றி ஆற்றுமணல்
குவாரிகள் அமைப்பதால் ஆற்றுப்படுகை
அழிந்து நிலத்தடியில் நீர் சேகரமாவது
தடைபடும்.
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 நன்னியூர் புதிய மணல் குவாரி அமையும்
தென்கிழக்கு எல்லைகளிலிருந்து, சுமார் 200
மீட்டர் தென்கிழக்கில் நெரூர் கால்வாயில்
மதகு (சுளூயிஸ்) உள்ளது.
(குவாரி அமையும்  இடத்திலிருந்து 500 மீட்
டர் தூரத்திற்கு ஆற்றிற்குள் நிரந்தரக் கட்டிட
அமைப்பு இருக்கக்கூடாது)
 நன்னியூர் புதிய மணல் குவாரி அமையும்
மேற்கு எல்லையில் இருந்து, மேற்குப் பகுதியில்
சுமார் 200 மீட்டர் தூரத்தில் உயர்மின்கோபுரம்
டவர் பேஸ்மெண்ட் கட்டிடம் அமைத்துக்
கட்டப்பட்டுள்ளது 
(குவாரி அமையும்  இடத்திலிருந்து 500 மீட்
டர் தூரத்திற்கு ஆற்றிற்குள் நிரந்தரக் கட்டிட
அமைப்பு இருக்கக்கூடாது)
 அனைத்தையும் விட அதிர்ச்சிகரமாக,
நன்னியூர் புதியமணல் குவாரி அமையும்
இ ட ம ாகக்
கா ட ்டப ்ப டு ம்
இடங்களில், ஏற்கனவே மணல் முழுக்க
அள்ளப்பட்டு மணல் எதுவும் இல்லாத

நி லை யு ம் , த ர ை யை
ஓடிக்கொண்டுள்ளது.

ஒ ட் டி யே

ஆ று

(ஆனால் சுரங்கத் திட்டத்தில் மூன்று மீட்டர்
உயரத்திற்கு மணல் உள்ளது எனவும் அதில்
ஒ ரு மீ ட ்டர் ம ண ல் 4 . 9 0  ஹெ க ்டேர்
பரப்பளவில் 48 ,000 கனமீட்டர் எடுக்கப்படும்
எனத் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.)
இப்படிப் பல்வேறு விதிமீறல்களை ஆய்வுக்குழு
அப்பகுதியில் கண்டறிந்துள்ளது. க�ொள்ளிடம்
ஆற்றிலும் கூடத் தமிழ்நாடு குடிநீர் வழங்கல்
மற்றும் வடிகால் வாரியத்தின் கிணறுகள்
அமைந்துள்ள இடங்களுக்கு மிக அருகாமையில்
குவாரிகள் அமைக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இதுப�ோன்ற கிணறுகள் அமைந்திருக்கும்
இ ட ங ்க ளு க் கு அ ரு கி ல் ம ண ல் கு வா ரி கள்
அமைத்தால் கிணறுகளுக்குச் செல்லும் நீரின்
அளவு குறையும். அதன் காரணத்தால்
அண்மைப் பகுதிக் குடியிருப்புகளுக்கு குடிநீர்ப்
பற்றாக்குறை ஏற்படும்.

திறப்பதையும், மணல் அள்ளும் முறையை
இ ய ந் தி ர ம ாக் கு ம் மு ய ற் சி களை யு ம்
கைவிடவேண்டும் எனவும் சுற்றுச்சூழல் துறை
அமைச்சர் சிவ.மெய்யநாதன் அவர்கள் தனது
அதிகாரத்திற்குட்பட்ட மாநிலச் சுற்றுச்சூழல்
தாக்க மதிப்பீட்டு ஆணையத்திற்கு உரிய
அறிவுறுத்தல்களை வழங்க வேண்டும் எனவும்
க�ோருகிற�ோம். ஆட்சிப் ப�ொறுப்பேற்றதில்
இ ரு ந்தே த மி ழ்நாட் டி ன் இ ய ற ்கை வள ப்
பாதுகாப்பில் தனிக்கவனம் செலுத்தி வரும்
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள்
தமிழ்நாட்டின் உயிர் ஆதாரங்களான ஆறுகளைப்
பாதுகாக்கப் ப�ோதுமான நடவடிக்கைகளை
மேற்கொள்ள வேண்டும் எனப் பூவுலகின்
நண்பர்கள் சார்பில் கேட்டுக் க�ொள்கிற�ோம்.

உ ரி ய ஆ ய் வு கள் , வ ழி காட் டு த ல்கள் ,
கண்கா ணி ப் பு கள் இ ன் றி ஆ ற் று ம ண ல்
குவாரிகள் அமைப்பதால் ஆற்றுப்படுகை
அழிந்து நிலத்தடியில் நீர் சேகரமாவது
த டைப டு ம் .
ஆ ற் றி ன்
கர ை கள்
உடைக்கப்படுவத�ோடு, தடுப்பணைகளின்
மணல் அரிப்பு ஏற்பட்டுக் கட்டுமானம் நிலை
குலையும். ஆறுகளின் இயல்பான நீர�ோட்டம்
த டைப டு வ த �ோ டு
ஆ ற ்ற ங ்கர ை
உயிர்ப்பன்மையத்தின் சமநிலை கெடும் நிலை
ஏற்படும்.
ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சுற்றுச்சூழல்
திட்டம் ஏப்ரல் 26ம் தேதி ”Sand and Sustainability: 10 strategic recommendations to avert a crisis”
என்கிற ஒரு ஆய்வறிக்கையை வெளியிட்டிருந்தது.
அந்த ஆய்வறிக்கையில் ஒவ்வொரு அரசும்
மணலைக் கட்டுமானத்திற்குப் பயன்படும் ஒரு
ப�ொருளாக மட்டும் பார்க்காமல் அதன் சூழல்
முக்கியத்துவத்தையும் பயன்பாட்டையும் சேர்த்து
மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வளமாகப்
பார்க்கவேண்டும் என்றும் மணலுக்கு மாற்றுப்
ப�ொருட்களைப் பயன்படுத்த ஊக்கமளிக்க
வேண்டும் எனவும் கூறியுள்ளது.
மேற்கண்ட விஷயங்களைக் கருத்தில் க�ொண்டு
தமிழ்நாடு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன்
அவர்கள் புதிய ஆற்று மணல் குவாரிகளைத்

தமிழ்நாடு முழுவதும் கடந்த ஆறு மாதங்களில்
புதிய குவாரிகள் திறக்கச் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி
க�ோரப்பட்டதற்கான மற்றும் இயந்திர முறையில்
ம ண ல் அ ள் ளு ம் வக ை யி ல் தி ரு த்த ம்
க�ோரப்பட்டதற்கான விண்ணப்பங்களையும்
கீழே வழங்கியுள்ளோம். மணல் குவாரிகள்
அ மை ந் தி ரு க் கு ம் ம ற் று ம் அ மை ய வு ள ்ள
மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த சுற்றுச்சூழல், வேளாண்
ம ற் று ம் அ ர சி ய ல் அ மை ப் பு கள் இ ந்த
ஆவணங்களைப் பயன்படுத்திக் கள ஆய்வுகளை
மேற்கொள்ளுமாறும் கேட்டுக்கொள்கிற�ோம்.
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எண்ணூர் பகுதியில் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு
குறித்து மருத்துவக் குழு ஆய்வு
நீ

ர் நிலம் காற்று இவை மூன்றும் உயிர் வாழ்வதற்கு அடிப்படைத்
தேவைகளாகும். ஐக்கிய நாடுகளின் வளர்ச்சித் திட்டம்,2015, 17 விதமான
இலக்குக்களுடன் திட்டமிடப்பட்டது. இவை அனைத்தும் 2030க்கு முன் பூர்த்தி
செய்யப்பட வேண்டும் என்ற நிலையில். ஐக்கிய நாடுகளின் அறிக்கைப்படி
உலகின் சுமார் 844 மில்லியன் மக்கள் அடிப்படை குடிநீர் வசதி இல்லாமல்
வாழ்ந்து வருகின்றனர்.
ஆறாவது இலக்கு என்பது , சுற்றுச்சூழல் மாசை குறைத்து
குடிநீரின் தரத்தை உயர்த்துவது, அபாயகரமான இரசாயனங்கள்
ம ற் று ம் ப�ொ ரு ட ்களைக் கு வி ப ்ப தை நீ க் கு த ல் ம ற் று ம்
வெளியிடுவதைக் குறைத்தல் , சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவு நீரின்
விகிதத்தை பாதியாக குறைப்பது, உலகளவில் மறுசுழற்சி மற்றும்
பாதுகாப்பான பயன்பாட்டை கணிசமாக அதிகரிப்பது . இந்த
இலக்கை ந�ோக்கியே எங்களது பயணம் எண்ணூரில் இருந்து
த�ொடங்கியது.
எண்ணூர் கழிமுகம் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில்
பாதுகாப்பற்ற த�ொழில்மயமாக்கல் , மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகள்
உட்பட ஆயிரக்கணக்கான உயிர்களை மரண வலையில் சிக்க
வைத்திருக்கிறது. இப்பகுதிகளில் உள்ள அனல் மின் நிலையங்கள்
, உரத் த�ொழிற்சாலைகள், ரசாயனத் த�ொழிற்சாலைகள் உட்பட
பல சிவப்பு நிற அபாயகரமான த�ொழிற்சாலைகளில் இருந்து
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வ ரு ம் க ழி வு களா ல் நி ல த்த டி நீ ரு ம் ,
க�ொசஸ்தலை ய ா று ம் ம ாசடை ந் து ள ்ள து .
த�ொழிற்சாலைகளில் இருந்து வரும் புகையால்
காற்றும் நச்சுத்தன்மை உடையதாக மாறியுள்ளது.
அ ன ல் மி ன் நி லை ய ங ்க ளி ல் இ ரு ந் து
வெளியேறும் சாம்பலால், சுற்றுப்புற நிலங்கள்
மாசுபடுகின்றன. மேலும் உரத்தொழிற்சாலையின்
கழிவுகள் அருகில் உள்ள நிலத்தில் க�ொட்டப்பட்டு
நிலத்தடி நீரில் கலந்து அதன் பெயர்வுத்திறனை
பாதிக்கிறது. த�ொழிற்சாலைக்கு அருகாமையில்
வசிக்கும் கிராம மக்களே நேரடியாக அதிக
பாதிப்பினை அடைந்துள்ளனர்.
கள ஆய்வு :
இந்திய அரசாங்கத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட
"சப்கா சத் சப்கா விகாஸ்" (அனைவருடன்
சேர்ந்து , அனைவருக்கும் வளர்ச்சி) நிலையான
வளர்ச்சியான இலக்கின் க�ொள்கைக்காக
பணியாற்றுவதற்கான எங்களின் முயற்சி இது.
22.07.2022 அன்று மூன்று பல் மருத்துவர்கள்

அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள்:

பூ வு ல கி ன் ந ண ்பர ்க ள் அ மைப் பி ன்
வழிகாட்டுதலுடன் மருத்துவ மாணவர்கள்
பங்குபெற்றுள்ள இந்த ஆய்வுக் குழுவின்
அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கைகளாக எனண்ணூரில்
பாதிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் மருத்துவர்கள்
துணைக�ொண்டு விரிவான மருத்துவ பரிச�ோதனை
நடத்தி அதன் முடிவுகளை வருகின்ற அக்டோபர்
மாதம் ஆய்வறிக்கையாக வெளியிட உள்ளோம்.

மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ப�ொறியாளர் ஆகிய�ோரை
உள்ளடக்கிய நான்கு பேர் க�ொண்டு ஆய்வுக்கு
குழு எண்ணூக்குச் சென்றோம்.
த�ொழிற்சாலை மாசால் பாதிப்படைந்துள்ள
க�ொசஸ்தலை ஆறு , அதன் காயல் உள்ளிட்ட
பகுதிகளிலும், அருகாமை கிராமங்களிற்கும்
சென்று ஆழ்துளைக் கிணறு , மெட்ரோ குடிநீர்
மாதிரிகள் மற்றும் குளத்திலிருந்து தண்ணீர்
மாதிரிகளை சேகரித்தோம் . மேலும் நச்சு
இரசாயனங்கள் மற்றும் கன உல�ோகங்கள்
உள்ளதா என்பதை பரிச�ோதிப்பதற்காக, ஆறு
மற்றும் குளத்திலுருந்து சாம்பல் மாதிரிகள் மற்றும்
மீன் மாதிரிகளையும் சேகரித்தோம்.
ஆய்வின் தேவை :
அ ங் கு வ சி க் கு ம் ம க ்க ளி ன் ப ற ்களை
பரிச�ோதித்ததில் பல் ப்ளூர�ோசிஸ் (Dental Fluorosis) இருப்பது தெரிய வந்தது. பலருக்கு எலும்புக்கூடு
ப்ளூர�ோசிஸ் (skeletal Fluorosis) இருந்ததையும்
அறிய முடிந்தது த�ொழிற்சாலைகளில் இருந்து
வெ ளி வ ரு ம் பு க ை ய ா ல் பெ ரி ய வ ர ்கள் ,
குழந்தைகளுக்கு சுவாசப் பிரச்சனைகள் மற்றும்
த�ோல் சம்மந்தமான ந�ோய்கள் ஏற்படுகின்றன .
மீன் , நண்டு , இறால் ஆகியவற்றில் அதிக அளவு
நச்சு மாசுக்கள் காணப்படுவதால் மீன் நுகர்வோர்
ஆபத்தில் உள்ளனர்.
எ னவே , எ ண் ணூ ரி ல் உ ள ்ள
மக்களிடையே உடல் நல , மனநல மற்றும் சமூக
நலத்திற்கான ஆய்வு நடத்த வேண்டிய அவசியம்
ஏற்பட்டுள்ளது .

மருத்துவர் ஆர்த்தி|
ஆய்வுக் குழு உறுப்பினர்
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ஒலி மாசு ஒளிந்திருக்கும் உண்மைகள்
பிரபாகரன் வீரஅரசு

இந்தியாவிலே இரைச்சலான நகரம் சென்னை தான்

என்று ச�ொன்னால் நம்புவீர்களா? ஆம் சமீபத்தில் மத்திய
மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் நடத்திய ஆய்வுகளின் படி
இந்தியாவிலே அதிக ஒலி மாசு சென்னையில் தான்
பதிவாகியுள்ளது.
இரைச்சல் என்று ப�ொருள்படக் கூடிய Noise
என்னும் ச�ொல் லத்தீன் வார்த்தையான Nausea
என்ற வார்த்தையில் இருந்து பெறப்பட்டது, இதன்
ப�ொருள் குமட்டல். அதாவது வாந்தியெடுக்க
வேண்டிய அவசியத்தை உணரும் ந�ோய்.
இரைச்சல் சத்தம் என்பது விரும்பத்தகாத,
மனிதர்களுக்கு அச�ௌகரியத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய
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ஒரு ஒலி ஆகும். ஒலியின் தீவிரம் டெசிபல்களில்
( d B ) அ ள வி ட ப ்ப டு கி ற து . ம னி த க் கா து
கேட்கக்கூடிய மிக மெல்லிய ஒலி 1 Db ஆகும்,
அதே ப�ோல் மனிதன் கேட்பதற்குப் பாதுகாப்பான
அளவுகளாக 50 முதல் 55 டெசிபல்களை உலக
சுகாதார நிறுவனம் நிர்ணயித்துள்ளது. 85
டெசிபலுக்கு மேல் சென்றால் அது மனிதனுக்கு
ஆ பத்தை ஏ ற ்ப டு த் து ம் அ ள வு களாக
கருதப்படுகிறது.
இந்தியாவின் ஒலி தர நிர்ணய அளவுகள் பின் வருமாறு:

நீர் மாசு, காற்று மாசு ப�ோன்று ஒலி மாசு
பிரச்சனையை ஒரு சூழலியல் பிரச்சனையாகக்
க ரு து ம் அ ள வி ற் கு ந ா ம் மு க் கி ய த் து வ ம்
க�ொடுப்பதில்லை. ஆனால், அண்மைக் காலமாக
ஒ லி ம ா சு இ ந் தி ய ந கர ங ்க ளி ல் பெ ரி ய
பிரச்சனையாக உருவெடுத்து வருகிறது,
65-70 டெசிபல் சத்தத்தை சில மணி நேரம்
த�ொடர்ந்து கேட்டு வந்தால் அது நமக்கு
எரிச்சலூட்டும் இரைச்சலாக மாறி விடுகிறது.
இதுவே 85 டெசிபல் சத்தத்தை இரண்டு மணி
நேரத்திற்கும், 100 டெசிபல் சத்தத்தை 15
நிமிடங்களும், 120 டெசிபல் சத்தத்தை 2
நிமிடங்களும் கேட்டல் அது நம் காதுகளின்
கேட்கும் திறனைப் பாதிக்கும் என்கிறார்கள்
வல்லுனர்கள்.
இரைச்சல் சத்தத்தை நம் காதுகள் கேட்கும்
ப�ொழுது அதிக அழுத்தம், இரத்த அழுத்தம்,
செவி கேளாமை, தூக்கமின்மை, ச�ோர்வு
ஆகியவை ஏற்படுகிறது. அதிக ஒலி மாசிற்கு
உள்ளாகுபவர்களுக்கு மாரடைப்பு வருவதற்கான
வாய்புகள் அதிகம் என்கிறது ஒரு ஆய்வு.
இந்நிலையில் மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு
வாரியம் வெளியிட்டுள்ள ஆய்வறிக்கையின் படி
சென்னையின் பல்வேறு இடங்களில் சராசரி ஒலி
மாசின் அளவு 70 டெசிபலாக பதிவாகியுள்ளது,
அதிலும் குறிப்பாக தியாகராய நகரில் (டி.நகர்)
80.3 டெசிபலாகவும், நாட்டிலே அதிகப்படியாகக்
கிண்டியில் 83.6 டெசிபலாகவும் ஒலி மாசு
பதிவாகியுள்ளது.
வாகனங்களின் ஹாரன் ஓசை, அலுவலகங்களில்
பயன்படும் கருவிகள், ஆலை இயந்திரங்கள்,
வீட்டு உபய�ோக ப�ொருட்கள், கட்டிட பணிகள்,
மின் விசைகள், ஒளிபரப்புக் கருவிகள், ஒலிபெ
ருக்கி, ஆடல் பாடலுக்கான ப�ொழுதுப�ோக்குச்
சாதனங்கள் ஆகியவை அனைத்தும் இரைச்சல்
உண்டாவதற்கான காரணிகளாக இருந்தாலும்,
ஒரு நகரத்தின் 60-70% இரைச்சலுக்குக் காரணமாக
இருப்பது அந்த நகரத்தில் உள்ள வாகனப்
ப�ோக்குவரத்து தான்.
சென்னையின் ஒலி மாசிற்கான காரணம் என்ன?:
சென்னையின் வாகனங்கள் தான் அதன் ஒலி
மாசிற்கான முக்கியக் காரணம், வாகனத்தில்
இருந்து எழுப்பப்படும் ஹாரன் சத்தம் மட்டும்
ஒலி மாசிற்குக் காரணம் என்று ச�ொல்லிவிட

முடியாது, வாகன நெரிசலான இடங்களில்
வாகனங்களின் சைலன்சர், என்ஜின், சாலையுடன்
உராயும் டயர் என வாகனத்தின் அனைத்து
அசைவுகளுமே ஒலி மாசு ஏற்படுத்துபவை தான்.
சென்னையின் வாகன நெரிசலுக்கானக் காரணங்கள்
பின்வருவாறு ,
மற்ற நகரங்களை விட சென்னையில் ஒலி
மாசு அதிகமாக இருப்பதில் ஆச்சரியம் ஏதும்
இல்லை. ஒலி மாசை ஏற்ப்படுவதற்கான அத்தனை
காரண ங ்க ளு ம் சென்னை யி ல் உ ள ்ளன .
த மி ழ்நாட் டி ன் த�ொ ழி ல் வளர்ச் சி ம ற ்ற
மாநிலங்களை ஒப்பிடுகையில் அதிகம். அதன்
காரண ம ாக த் த லை ந கர் சென்னை
தி ட ்ட மி ட ப ்ப ட ா த அ தி வேக ம ான
ந கர ம ய ம ா க ்க ளு க் கு உ ட ்ப டு த்தப ்ப ட் டு த்
தற்பொழுது சுமார் ஒரு க�ோடி பேருக்கும் மேல்
வசிக்கும் பகுதியாக இருந்து வருகிறது.
GDPயில் இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கும்
தமிழகத்தின் தலைநகர் சென்னையில் 50%
வீடுகளில் இருசக்கர வாகனம் இருக்கிறது.
இந்தியாவின் எந்த நகரத்தையும் விட அதிக
வாகன நெரிசல் உள்ள நகரமாக சென்னை
மாறியுள்ளது. சென்னையின் சாலைகளில் ஒரு
கில�ோ மீட்டருக்கு 2093 வாகனங்கள் செல்கின்றன.
இரண்டாவது இடத்தில் உள்ள புனே நகரத்தில்
கில�ோ மீட்டருக்கு 1260 வாகனங்கள் தான்
உள்ளன. தலைநகர் டெல்லியில�ோ கில�ோ
மீட்டருக்கு 245 வாகனம் தான் உள்ளது.
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இது மட்டுமல்லாமல் சென்னையின் எந்தப்
ப கு தி யி லு ம்
ம ண்ட ல
வி தி கள்
பின்பற்றப்படவில்லை, உதாரணத்திற்கு டி.நகரை
எடுத்துக்கொண்டால் ஒரே பகுதி வணிக
வளாகம் உள்ள (Commercial zone) பகுதியாகவும்,
குடியிருப்புப் (Residential Zone) பகுதியாகவும் ,
பள்ளிகள் நிரம்பியுள்ள அமைதியான (Silent Zone)
பகுதியாகவும் உள்ளது. இப்படி ஒரே பகுதி மூன்று
தேவைக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் ப�ொழுது
வாகன நெரிசல் அதிகரிக்கத் தானே செய்யும்?
அமைதியான இடமாகக் கருதப்படும் (silent
zone) பள்ளி கல்லூரியைச் சுற்றி 100மீ த�ொலைவில்
எந்த வணிக வளாகமும், த�ொழிற்சாலையும்
இருத்தல் கூடாது, ஆனால், டி.நகரின் உஸ்மான்
சாலையில் உள்ள ஒரு பிரபல வணிக வளாகம்
ஒன்றுக்கு 73மீ அருகில் பள்ளிக்கூடம் ஒன்றும்
செயல்படுகிறது. இந்த இடத்தில் பாதுகாப்பான
பகல் நேர ஒலி மாசின் அளவினை 65 டெசிபல்
என்று எடுத்துக்கொள்வதா இல்லை silent zone
க்கு உரிய 50 டெசிபல் என்று எடுத்துக்கொள்வதா?
இப்படி ஒலி மாசின் அளவினைத் தர
நிர்ணயம் செய்வதிலேயே நிறையப் ப�ோதாமைகள்
நமது நாட்டில் உள்ளன.
80dB வரை உள்ள ஹார்ன் தான் பயன்படுத்த
வேண்டும் என்று இந்திய ம�ோட்டார் வாகன
சட்டம் தெரிவிக்கிறது. ஆனால், தற்பொழுது இரு
சக்கர வாகனங்களில் சட்ட விர�ோதமாக
பயன்படுத்தப்படும் multi tonned horn, modified
horn-கள் 130dB முதல் 150dB வரை சத்தம்
எழுப்புவதாக உள்ளது.
2018ம் ஆண்டு அதிக ஒலி எழுப்பும் ஹாரன்
பயன்படுத்தியதாக தமிழ்நாட்டில் 23,837
வழக்குகள் பதியப்பட்டுள்ளது. அதில் 11,007
வழக்குகள் கனரக வாகனங்கள் மீதும், 10,157
வழக்குகள் பேருந்துகள் மீதும், வெறும் 2,673
வழக்குகள் மட்டுமே அதிக ஒலிப்பும் ஹார்ன்
பயன்படுத்திய இரு சக்கர வாகனம் மற்றும்
கார்கள் மீது பதியப்பட்டுள்ளது.
அ தி க ஒ லி எ ழு ப் பு ம் ஹ ா ர ்ன்களை
பயன்படுத்துவ�ோர் மீது நடவடிக்கைகள் எதுக்கு
கடுமையான சட்டங்கள் உள்ள ப�ோதிலும்
தற்பொழுது வரை ஹார்ன் விதி மீறும் இருசக்கர
வாகங்கள் மீது வழக்குகள் அதிக அளவு
பதியப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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ச மீ ப த் தி ல் த மி ழ்நா டு ப�ோக் கு வர த் து
காவல்துறையின் முயற்சியில் சென்னையில் 'No
Honk' ஹார்ன் அடிக்காதே என்ற பிரச்சாரம்
மு ன ்னெ டு க ்கப ்ப ட ்ட து . இ து ஒ ரு ந ல்ல
முன்னெடுப்புதான் என்றாலும் வெறும் ஹார்ன்
மட்டுமே ஒலி மாசிற்கு காரணம் என்பது ப�ோல்
அது சித்தரிக்கப்படுகிறது,
ஒரு பரபரப்பான சாலையில் நெரிசல் மிகுந்த
நேரங்களில் பல ஆயிரம் வாகனங்கள் ஒரே
நேரத்தில் செல்வது தான் வாகன ஒலி மாசுக்கான
முக்கியமானக் காரணம் என்பதனை நாம்
புரிந்துக�ொள்ள வேண்டும்.
ஒலி பெருக்கியைப் பயன்படுத்துவதற்கு தனி
விதிகள் உள்ளன, மக்கள் வசிப்பிடங்கள், வணிகப்
பகுதி, அமைதியான பகுதி, த�ொழிற்சாலை
இருக்கும் பகுதி என ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் ஒலி
,மாசு தர நிர்ணய அளவுகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன,
ஒ வ ்வொ ரு ப கு தி க ளி லு ம் வர ை ய றை
செய்யப்பட்டுள்ள ஒலி அளவுகளை விட 10dB
வரை ஒலிப்பெருக்கியைப் பயன்படுத்திக்
க�ொள்ளலாம் எனச் சட்டம் ச�ொல்கிறது.
ஆனால், இந்த 10dB வரையறையே சரியான
நடைமுறை இல்லை என்பது தான் என் வாதம்.
உதராணத்திற்கு ஒரு குடியிருப்புப் பகுதியை
எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், வணிகப் பகுதியில்(Commercial zone) பகல் நேரத்தில் 65dB வரை ஒலி
அளவுகள் இருக்கலாம், ஒலிபெருக்கிக்கு அதை
விட 10dB அதிகம் ஒலி எழுப்பலாம் என்கிறது
விதி. ஆனால், ஏற்கனவே 65dB சத்தம் இருக்கும்
ஒரு இடத்தில் 75dB ஒலிபெருக்கியின் சத்தம்
சேர்ந்தால் Cumulative noise (Leq) 75.41dB ஆக
இருக்கும் . இதுவே ஒலி பெருக்கியின் இரண்டு

குழாய்களில் இருந்து 75dB + 75dB சத்தம் வருவதாக
இருந்தால் அது கூட்டாகச் சேர்ந்து 78dB சத்தத்தை
எழுப்பும். ஆக அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் 65dB
அளவு நிர்ணயம் செய்யபட்டுள்ள ஒரு இடத்தில்
75dB ஒலி பெருக்கிகளுக்கு அனுமதி வழங்குவது
என்பது சரியான அணுகுமுறை இல்லை. கூட்டுச்
சத்தத்தை (Cumulative Noise) பற்றிய அறிவியல்
தெளிவு இல்லாமல் இந்தச் சட்ட விதியினை
வகுத்திருக்கிறார்கள்.
65dB-க்கும் 75dB-க்கும் என்ன பெரிய
வித்தியாசம் என்று நீங்கள் கேட்கலாம், ஆனால்
உண்மையில் வித்தியாசம் பல மடங்கு அதிகமே.
ஒலியை அளவிடும் டெசிபல் ஸ்கேலைப்
ப�ொறுத்தவரை அது நமது செண்டிமீட்டர்
ஸ்கேலை ப் ப�ோ ன் று ஒ ரே ம ா தி ரி ய ான
இடைவெளியைக் க�ொண்டதல்ல. மாறாக அது
மடக்கை அடுக்குகளில் அளவிடப்படுகிறது(Logirthmaticallymeasured). எளிமையாகப் புரியும் படி
ச�ொல்ல வேண்டும் என்றால் 120dB சத்தம் என்பது
இரண்டு மடங்கு 60dB இல்லை மாறாக அது 60
டெசிபல் சத்தத்தை விட 1000 மடங்கு ஒலி விசை
வேகத்தைக் (Sound Velocity) க�ொண்டது.
60dB = 0.02pa
120dB = 20 pa
ஒலியில் அளவுகளில் ஏற்படும் ஒவ்வொரு 10
dB அதிகரிப்பும் ஐந்து மடங்கு கூடுதல் ஒலி விசை
வேகத்தைக் க�ொண்டதாகும். எனவே 65dB க்கும்
75dB க்கும் ஐந்து மடங்கு வித்தியாசம் உள்ளது.
எனவே தான் ஒலிபெருக்கி ஒலி நிர்ணய
விதிகளை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்கிற�ோம்.
வி தி களை ம ாற் றி அ மைப ்ப த �ோ டு
மட்டுமல்லாமல் அவற்றை நடைமுறையில்
பின்பற்றுகிறார்களா என்ற தீவிரக் கண்காணிப்பு
ப�ொறிமுறைகளை உருவாக்குவதும் இங்கு
தேவையாக உள்ளது, திருவிழாவின் ப�ொழுதும்
பண்டிகையின் ப�ொழுதும் என்றோ ஒரு நாள்
த ானே
வீ தி க ளி ல்
ஒ லி பெ ரு க் கி
பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று நாம் அலட்சியமாக
இருந்துவிட முடியாது. 1982ம் ஆண்டு நடந்த
மண்டைக்காடு கலவரம் ஒலிபெருக்கி ஒலிமாசு
பிரச்சனையில் இருந்து தான் துவங்கியது என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.
ஒலி பெருக்கிகளுக்கான விதிகள் மட்டும்
இல்லை ப�ொதுவாகவே ஒலி மாசு விதிகளில்

மாற்றம் க�ொண்டுவரப்பட வேண்டும். 24.11.2000
அன்று க�ொண்டுவரப்பட்ட ஒலி மாசிற்கானச்
சட்ட விதி எப்படி 21 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு
இவ்வளவு நகரமயமாக்குதலுக்குப் பின்பும் எந்த
விதத் திருத்தங்களும் இல்லாமல் அப்படியே
ப�ொருந்தும்?
உ ல க சு கா த ார நி று வன ம் வர ை ய றை
செய்துள்ள 53dB-க்கும் நாம் பாதுகாப்பான
அளவுகளாக வரையறை செய்துள்ள 85dB-க்கும்
50 மடங்கு வித்தியாசம் உள்ளது.
ஒலி மாசு கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்துதல்:
தற்பொழுது இந்தியாவில் ம�ொத்தம் 7
நகரங்களில் நகரத்திற்குத் தலா 10 இடங்கள் என்று
70 ஒலி மாசு கண்காணிப்புக் கருவிகள் மட்டுமே
ப�ொருத்தப்பட்டுள்ளது. ஒலி மாசு அதிகம்
ஏற்படும் நெரிசலான இடங்கள் கண்டறியப்பட்டு
அனைத்து இடங்களிலும் ஒலி மாசு கண்காணிப்புக்
கருவிகள் ப�ொருத்தப்பட வேண்டும். அப்பொழுது
தான் வரும் காலங்களில் நகர ஒலி மாசினைப்
புரிந்துக�ொள்ளவும் அதனைக் குறைப்பதற்கானத்
த�ொலைந�ோக்கு நடவடிக்கைகளையும் நம்மால்
எடுக்க முடியும்.
வருங்கால நகர வடிவைப்பின் ப�ொழுது ஒலி
மாசினையும் கருத்தில்கொண்டு நகரத் திட்டமிடல்
இருந்தால் மட்டுமே ஒலி மாசு பிரச்சனையில்
இருந்து நம் பெருநகரங்கள் தப்பிக்கும்.
- prabhakaranenvi@gmail.com
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30 கிராமங்களை விழுங்கப் ப�ோகும்

என்.எல்.சியின்
புதிய நிலக்கரிச் சுரங்கத் திட்டம்
சதீஷ் மெட்சுமணன், ல�ோகேஷ் பார்த்திபன்

நெ

ய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனம் கடலூரில் 1320
மெகாவாட் உற்பத்தித் திறன் க�ொண்ட( 2*660MW Thermal
Power Station II (2nd Expansion)) அனல்மின் நிலையம்
மற்றும் இந்த அனல்மின் நிலையத்திற்காக ஆண்டிற்கு 11.5
மில்லியன் டன் பழுப்பு நிலக்கரி வெட்டியெடுக்கப்படும்
வகையில் புதிய சுரங்கம் ஒன்றையும் அமைக்கத்
திட்டமிட்டுள்ளது. ரூ.3755.51 க�ோடி செலவில் நிலக்கரி
சுரங்கத் திட்டத்தையும், ரூ. 11,189.20 க�ோடி செலவில்
அ ன ல் மி ன் நி ல ை ய த் தி ட ்ட த ்தை யு ம்
செயல்படுத்துவதற்கான ஒப்புதலை 21.07.2022
அன்று நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனத்தின்
இயக்குனர் வாரியம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இந்த நிலக்கரிச் சுரங்கத் திட்டம் 4841.99
ஹெ க ்டேர்
பரப ்ப ள வி ல்
செயல்படுத்தப்படவுள்ளது. 4841.99
ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பு என்பது
வெ று ம் ந ா ன் கி ல க ்க
எ ண்ணாக த்
தெ ரி ந்தா லு ம்
அ த ன்
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ஒட்டும�ொத்த பரப்பளவு 30 கிராமங்களை
உள்ளடக்கியது. சின்ன நெற்குணம், க�ோ.ஆதனூர்,
பெ ரு வர ப் பூ ர் , பெ ரு ந் து றை , ஒ ட் டி மே டு ,
வ ல ய ம ா த ே வி கீ ழ்பா தி , க�ோட் டு மு ளை ,
சிறுவரப்பூர், புதூர், சாத்தப்பாடி, அகரலாம்பாடி,
பி.ஆதனூர், தர்மநல்லூர், பெரிய நெற்குணம்,
விளக்கப்பாடி, யு.அகரம், எறும்பூர், வளையமாதேவி
மேல்பாதி, யு.ஆதனூர், க�ோபாலபுரம், யு.
க�ொளப்பாக்கம், கம்மாபுரம், சு.கீனணூர்,
குமாரமங்கலம், வீரமுடையான்நத்தம் உள்ளடக்கிய
3 0 கி ரா ம ங ்கள் இ த் தி ட ்டத்தா ல்
பாதிக்கப்படவுள்ளன.
2011ம் ஆண்டு மக்கள்தொகைக்
கணக்கெடுப்பின்படி பார்த்தால் இந்த
கிராமங்களில் ம�ொத்தமாக 14,061
வீடுகளில் 54,315 பேர் வசிக்கின்றனர்.
இவர்களின் முக்கியமான த�ொழிலாக
விவசாயமே உள்ளது. சுரங்கம் அமைக்கத்
திட்டமிடப்பட்டுள்ள பகுதியில் 440.88
மில்லியன் டன் பழுப்பு நிலக்கரி இருப்பு
உள்ளதாகவும் அதில் 386.87மில்லியன் டன்

பழுப்பு நிலக்கரி வெட்டி எடுக்கப்படும் என்றும்
என்.எல்.சி. நிறுவனம் தனது சுற்றுச்சூழல்
அ னு ம தி க ்கான
வி ண ்ண ப ்ப த் தி ல்
தெரிவித்துள்ளது.
இத்திட்டத்திற்கான ப�ொதுமக்கள் கருத்துக்
கேட்புக் கூட்டம் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு
டிசம்பர் மாதம் நடந்தப�ோது கடும் எதிர்ப்பையும்
ப�ோராட்டத்தையும் சந்தித்தது. இத்திட்டத்தால்
பாதிப்படைபவர்கள் குறித்த சமூக தாக்க
ஆய்வொன்றை என்.எல்.சி. நிறுவனம் தயாரித்துச்
சுற்றுச்சூழல் அனுமதிக�ோரி விண்ணப்பம்
செய்திருந்தது. அந்த ஆய்வின் படி இச்சுரங்கத்
திட்டத்தால் 11கிராமங்கள் முழுமையாகவும், 19
கிராமங்கள் பகுதியாகவும் பாதிக்கப்படும். இந்தச்
சுரங்கத்தால் 2,420பேர் தங்கள் நிலத்தை
இழப்பார்கள். 6,331 பேர் தங்கள் தங்கள்
நிலத்தையும் , வீடுகளையும் இழப்பார்கள்.
ஒட்டும�ொத்தமாக 8,751 குடும்பங்கள் திட்டத்தால்
பாதிப்படைவார்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
வீடுகளை இழக்கும் குடும்பங்களை எருமானூர்,
க�ோ பு ரா பு ர ம் , காணா து கண்டா ன் ,
சி ன்னபண்டாரங் கு ப ்ப ம் ஆ கி ய ந ா ன் கு
கிராமங்களில் மறுகுடியமர்வு செய்ய என்.எல்.
சி . தி ட ்ட மி ட் டு ள ்ள து . பா தி ப ்ப டை யு ம்

அனைவருக்கும் "நியாயமான இழப்பீடு பெறும்
உரிமை, மறு வாழ்வு, மறு குடியமர்வு மற்றும் நிலம்
கையகப்படுத்தலில் வெளிப்படைத்தன்மை"
சட்டத்தின் கீழ் உரிய இழப்பீடு மற்றும் மாற்று
இ ட ம் வ ழ ங ்கப ்ப டு ம் எ ன வு ம் அ தி ல்
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மறுவாழ்வு மற்றும்
மறுகுடியமர்விற்காக ஒரு குடும்பத்திற்கு 11.13
லட்சம் வீதம் ம�ொத்தமாக 8751 குடும்பங்களுக்கு
ரூ . 7 0 5 க�ோ டி செ ல வி ட எ ன் . எ ல் . சி .
திட்டமிட்டுள்ளது. நிலம் கையகப்படுத்திய
பின்னர் சுரங்கம் அமையவுள்ள பகுதியைச் சுற்றி
கல்வி, கட்டமைப்பு வசதி மேம்பாடு, சுகாதாரம்,
வேளாண்மை, விவசாயம், குடிநீர், மகளிர்
மேம்பா டு ப�ோன்றவற் றி ற ்காக பல்வே று
திட்டங்களை என்.எல்.சி. மேம்படுத்தும் என்று
கூறப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே கையகப்படுத்திய நிலங்களுக்கு
உரிய இழப்பீட�ோ, நில உரிமையாளர்களுக்கு
வேலைவா ய ்ப்போ , கி ரா ம ங ்க ளு க ்கான
கட்டமைப்பு வசதிகள�ோ எதையும் இதுவரை
முறையாக என்.எல்.சி. நிர்வாகம் வழங்கவில்லை.
தற்போது செயல்பாட்டில் இருக்கும் சுரங்கத்தில்
இருந்து அருகில் உள்ள விவசாய நிலங்களில்
வே ண் டு மென்றே ந ச் சு க் க ல ந்த க ழி வு நீ ர்
க ல க ்கப ்ப டு வ த ாக அ ப ்ப கு தி ம க ்கள்
த�ொடர்ச்சியாகப் புகாரளித்து வருகின்றனர். இந்த
நிலையில் அங்கு வசிக்கும் மக்களை மேலும்
பாதிக்கும் வகையில் புதிய சுரங்கத்தையும்
அனல்மின் நிலையத்தையும் செயல்படுத்த
முனைவது கண்டனத்திற்குரியதாகும்.
நெய்வேலி பகுதியின் புவி அமைப்பு சுரங்க
நடவடிக்கைகளுக்குச் சிக்கலானது மற்றும்
சவாலானது. இந்தியாவில் வேறெந்தச் சுரங்கம்
நடைபெறும் பகுதிகளிலும் இவ்வளவு சிக்கலான
புவி அமைப்பு இல்லை. ஏனெனினில் பழுப்பு
நிலக்கரி த�ோன்றி இருக்கும் பகுதிக்கு கீழ் சுமார்
400மீ அளவிற்கு நீர் நிறைந்த மணல் அடுக்கு (aquifer) உள்ளது. இந்த நீர் அடுக்கு மேல்நோக்கி
அழுத்தத்தை (Hydrostatic) வெளியிடும். இதனை நீர்
ப�ொங்குற்று நிலை (Artesian Condition) என்று
கூறுவர். பழுப்பு நிலக்கரி த�ோண்டும் ப�ோது,
மேற்பரப்பின் அழுத்தம் குறையும், நீர் அடுக்கின்
அழுத்தம் அதிகரித்து நீர் வெளியேறி சுரங்கம்
முழுவதும் நிறைந்து விடும். எனவே அழுத்தத்தைக்
குறைக்க நீர் அடுக்கின் மேற்பரப்பில் உள்ள நீரை
ஆழ்துளை கிணறுகள் மூலம் 15- 35 மீ அளவுள்ள
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தி ட ்ட மி ட ப ்ப டு ள ்ள து . இ வ ்வள வு
சிக்கலுக்குப் பின் எடுக்கப்படும் பழுப்பு
நிலக்கரியில் கார்பன் (60-65%) அளவு
மி க வு ம் கு றைவே . மே லு ம் ப ழு ப் பு
நிலக்கரியின் எரிதிறன் (Calorific value)
மிகவும் குறைவு. 100 கிராம் பழுப்பு நிலக்கரி
எரித்தால் 20 கிராம் சாம்பல் வெளியேறும்.
இங்கு எடுக்கப்படும் பழுப்பு நிலக்கரி
வேறெந்த அனல்மின் நிலையங்களிலும்
உபய�ோகப்படுத்தப் படவில்லை. சுரங்கம்
III-ன் ஆயுட்காலம் 35 ஆண்டுகள் என
வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. இதே காலத்தில்
கார்பன் சமநிலையை ந�ோக்கிப் பிற
ந ா டு கள் செ ன் று க�ொ ண் டி ரு க் கு ம்
வேளையில் சுரங்கம் III தேவைதானா? என
சிந்திக்க வேண்டியுள்ளது.

அடுக்கின் நீரை முன்னதாகவே வெளியேற்றிவிடுவர்.
வெளியேற்றப்படும் நீரின் அளவு ஒவ்வொரு
சுரங்கத்திற்கும் மாறுபடும். சுரங்கம் II-இல் பழுப்பு
நிலக்கரி அடுக்கிற்கு கீழுள்ளதைப் ப�ோல மேலும்
ஒரு நீர் அடுக்கு இருப்பதால் அந்த நீரை
முழுமையாக வெளியேற்றுவர். நீர் ப�ொங்குற்று
நிலை என்பதால் பழுப்பு நிலக்கரிக்குக் கீழுள்ள
நீரையும் வெளியேற்றிவிடுவர். நிமிடத்திற்கு 3785
லிட்டர் (1 Gallon) நீரை ஒரு துளைக்கிணற்றிலிருந்து
24*7 மணி நேரமும் வெளியேற்றப்பட்டுக்
க�ொண்டிருக்கிறது .
சுரங்கம் I- இல் 7-10 பம்புகள் செயல்பட்டு
வருகின்றன. சுரங்கம் II-இல் 20-25 பம்புகள் இயங்கி
வருகின்றன. நெய்வேலியில் 1 டன் பழுப்பு
நிலக்கரியை எடுக்க 13 டன் நீரினை வெளியேற்றிக்
க�ொ ண் டு இ ரு க் கி ன்றனர் . 1 9 6 1 - ல் 2 5
து ளைக் கி ண று க ளி லி ரு ந் து 9 4 , 0 0 0 லி ட ்டர்
நிமிடத்திற்கு வெளியேற்றப்பட்டது. 1965-1983
வர ை 1 , 2 0 , 9 6 0 லி ட ்டர் நீ ர் நி மி ட த் தி ற் கு
வெளியேற்றப்பட்டது. தற்போது 2,45,700 லிட்டர்
வரை நீர் நிமிடத்திற்கு வெளியேற்றப்பட்டு, அந்த
நீர் நெய்வேலி அனல்மின் நிலையங்களிலும்
விவசாயப் பாசனத்திற்கும் உபய�ோகப்படுத்தப்
படுகிறது. இப்போது வரவிருக்கும் சுரங்கம் III
பகுதியிலும், சுரங்கம் II-ன் அமைப்பு ப�ோலவே
உள்ளது. ஏற்கனவே சுரங்கம் II-பகுதியில் கசிவின்
காரணமாக வெளியேறும் நீரினைச் சரி செய்ய
முடியாத சூழலில் சுரங்கம் III அமைக்கத்
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மேலும் என்.எல்.சி. நிர்வாகத்தால்
அங்கு ஏற்கனவே செயல்படுத்தப்பட்டு வரும்
அனல்மின் நிலையங்களால் கடுமையான காற்று
மாசுபாடு ஏற்பட்டுள்ளது. ஆயுட்காலம் முடிந்தும்
கூட அனல்மின் நிலையங்களை இயக்கியதால்
கடந்த காலங்களில் பல்வேறு விபத்துகள்
நடந்துள்ளன.
மே 20, 2014
நெய்வேலி முதல் அனல்மின் நிலையத்தில்
7வது அலகில் பாய்லரில் உள்ள குழாய் வெடித்து
2 பேர் உயிரிழந்தனர். 4 பேர் படுகாயமடைந்தனர்.
ஜூன் 2019
நெய்வேலி இரண்டாம் அனல்மின் நிலையத்தில்
உள்ள ஒரு அலகில் வால்வு வெடித்ததில் ஒருவர்
உயிரிழந்தார்.
மே 5 , 2020
நெய்வேலி இரண்டாம் அனல்மின் நிலையத்தில்
நிலக்கரி க�ொண்டு செல்லும் கன்வேயர் பெல்ட்டில்
தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இவ்விபத்தில் யாருக்கும்
பாதிப்பில்லை.
மே 7, 2020
நெ ய ்வே லி இ ரண்டா ம் அ ன ல் மி ன்
நிலையத்தின் ஆறாவது அலகின் பாய்லரில்
ஏற்பட்ட வெடிப்பில் 5 பேர் பலியாகினர். பலர்
படுகாயமடைந்தனர்.

ஜூலை 1, 2020
இரண்டாவது அனல்மின் நிலையத்தின்
ஐந்தாவது அலகில் ஏற்பட்ட விபத்தில் 17 பேர்
உயிரிழந்தனர்.
குறிப்பாக உயிரிழப்பைப் ப�ொறுத்தவரையில்
2016ஆம் ஆண்டு 3 பேரும்
2017 ஆம் ஆண்டு 3 பேரும் 2020ஆம் ஆண்டு
23 பேரும் என ம�ொத்தமாக 5 ஆண்டுகளில் 29பேர்
உயிரிழந்துள்ளனர். இதில் 9 பேர் நேரடி
த�ொழிலாளர்கள், 19பேர் ஒப்பந்தத் த�ொழிலாளர்கள்
ஆவர்.
விபத்துகளைப் ப�ொறுத்தவரையில்
2016

7

2017

6

2018

2

2019

4

2020

2

என 19 விபத்துகள் நடைபெற்றுள்ளன.
இப்படி ஒரு கவனக் குறைவான நிறுவனம்
மேலும் மேலும் தனது உற்பத்தித் திறனை
அதிகரிப்பது சுற்றுச்சூழலுக்கும் கடலூரில்
வ சி க் கு ம் ம க ்க ளி ன் ஆ ர�ோக் கி ய த்தை யு ம்
கடுமையாகப் பாதிக்கும்.
மேலும் அண்மையில் வெளியான ஐ.பி.சி.சி.
உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்புகளின் ஆய்வுகளும்
காலநிலை மாற்றத்தின் தாக்கத்தையும் அதன்
பாதிப்புகளைத் தவிர்ப்பதற்கான வழிகளையும்
எடுத்துரைத்துள்ளன. புவி வெப்பமடைதலைத்
தடுக்க  நிலக்கரி அனல்மின் நிலையங்கள்
உள்ளிட்ட புதை படிம எரிசக்தியைக் கைவிட்டு
பு து ப் பி க ்கத்த க ்க ஆ ற ்றலை ந�ோக் கி ந கர
வேண்டியதன் அவசியமாகிறது. கடந்த ஆண்டு
க்ளாஸ்கோவில் நடைபெற்ற ஐக்கிய நாடுகள்
சபையின் காலநிலை உச்சி மாநாட்டில் கலந்து
க�ொண்ட பிரதமர் நரேந்திர ம�ோடி, காலநிலை
மாற்றத்தை எதிர்கொள்வதற்கா இந்தியாவின்
பஞ்சாமிர்த செயல்திட்டத்தை அறிவித்திருந்தார்.
2070-இல் இந்தியா பூஜ்ய உமிழ்வு இலக்கை
அடையும், 2030-ஆம் ஆண்டில் புதுப்பிக்க
எரிசக்தித் திறனை 500 கிகாவாட்டாக இந்தியா
அ தி க ரி க் கு ம் , 2 0 3 0 - ஆ ம் ஆ ண் டு க் கு ள்

இ ந் தி ய ா வு க் கு த் த ேவ ை ப ்ப டு ம் எ ரி சக் தி த்
தேவையில் 50% புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மூலம்
பெறப்படும், 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியா
தனது கார்பன் உமிழ்வில் 1 பில்லியன் டன்
அளவைக் குறைக்கும், 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள்
ப�ொருளாதாரத்தில் கார்பனின் சார்பை 45%
குறைப்போம் என்பதுதான் பிரதமர் ம�ோடியின்
அறிவிப்புகள். ஆனால், இந்த அறிவிப்புகளுக்கு
மு ற் றி லு ம் ம ாறாக பு தி ய அ ன ல் மி ன்
நிலையங்களையும், நிலக்கரிச் சுரங்கங்களையும்
இந்திய அரசுத் திறப்பதற்கு முன்வருவது இந்திய
மக்களையும் உலக நாடுகளையும் ஏமாற்றும்
செயலாகும்.
இவற்றைக் கருத்தில் க�ொண்டு புதிய அனல்மின்
நிலையங்கள் அமைப்பதை ஒன்றிய அரசு கைவிட
வேண்டும். நிலக்கரி சுரங்கத்தைப் ப�ொருத்தவரைக்
கடலூர் மக்கள் யாரும் இத்திட்டத்திற்காகத்
தங்கள் நிலத்தைக் க�ொடுக்கத் தயாராக இல்லை.
தமிழ்நாடு அரசும் என்.எல்.சியின் இத்திட்டங்களை
கவனமுடம் பரிசீலிக்க வேண்டும்.
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மேக வெடிப்பு
அயல் நாட்டு சதியா?
க�ோ.சுந்தர்ராஜன்

இந்தியா, குறிப்பாக அதன் இமயமலை மாநிலங்களான

இமாச்சலப் பிரதேசம் மற்றும் உத்தரகாண்ட் பருவமழைக்
காலத்தில் மேக வெடிப்புகளால் பல மடங்கு சேதாரங்களை
சந்தித்து வருகிறது. 2013 ஆம் ஆண்டு உத்தரகாண்டில் மேக
வெடிப்பினால் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளம், ஆயிரக்கணக்கான
மக்களைக் க�ொன்றது, 2004 சுனாமிக்குப் பிறகு நாட்டில் ஏற்பட்ட
மிக ம�ோசமான இயற்கைப் பேரழிவுகளில் இதுவும் ஒன்றாகும்.
வானிலை ஆய்வாளர்களின் கூற்றுப்படி,
காலநிலை மாற்றம் மேகவெடிப்பு ப�ோன்ற தீவிர
வானிலை நிகழ்வுகளின் எண்ணிக்கை மற்றும்
தீவிரத்தன்மையை அதிகரிக்கிறது. 2021 ஆம்
ஆண்டில், இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் சுமார் 30
மேக வெடிப்பு நிகழ்வுகளும், உத்தரகாண்டில் 50
நிகழ்வுகளும் பதிவாகியுள்ளன என்று SANDRP
அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
இந்த ஆண்டும் அந்த கதை த�ொடர்கிறது.
ஜம்மு & காஷ்மீரில் உள்ள அமர்நாத் குகைகளுக்கு
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அருகே ஜூலை 8, 2022 அன்று ஏற்பட்ட மேக
வெடிப்பைத் த�ொடர்ந்து உண்டான திடீர்
வெள்ளத்தில் 17 பேர் இறந்தனர் மற்றும் ஜூலை
16 வரை சுமார் 40 பேர் காயமடைந்தனர் என்று
அம்மாநில பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை
அதிகாரிகள் அறிவித்தனர். அதிகாரப்பூர்வ
தரவுகளின் படி, 60 க்கும் மேற்பட்டோரை
இன்னும் காணவில்லை.
இந்த சம்பவங்களுக்கு முன்னர், இமாச்சல
பிரதேசத்தின் குலு மாவட்டத்தில் மேகவெடிப்பால்
ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில் சுமார் ஆறு சுற்றுலாப்
பயணிகள் அடித்துச் செல்லப்பட்டனர்.
வெள்ளத்தால் சில நாட்களுக்கு முன்னர்
தெலங்கானா மாநிலம் தத்தளித்தது. இந்த
வெள்ளம் அம்மாநிலத்தின் பல பகுதிகளை
பா தி த் தி ரு ந்தா லு ம் அ தி க ம ான பா தி ப் பு
பத்திராச்சலம் பகுதியில் ஏற்பட்டது. வெள்ளத்தால்

இதுவரை 15பேர் உயிரிழிந்துள்ளதாகவும், ஆயிரம்
க�ோ டி க ளி ல் இ ழ ப் பு ம ற் று ம் பா தி ப் பு
ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், முதற்கட்டமாக 1,000
க�ோடியை ஒன்றிய அரசு வழங்கவேண்டும் என்று
அ ம்மா நி ல அ ர சு ஒ ன் றி ய அ ர சி ட ம்
வலியுறுத்தியுள்ளது. வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளை
பார்வையிட்ட முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ்,
"வெளிநாடுகள் இந்தியாவில் மேகவெடிப்புகளை
ஏற்படுத்துவதாலும், காலநிலை மாற்றத்தாலும்"
வெள்ளம் ஏற்படுவதாக குற்றம் சாட்டினார்.
"இப்போது பெய்தது சாதாரண மழைதான்,
மேகவெடிப்பு அல்ல", என்று பதிலுக்குச்
ச�ொன்னார் அம்மாநில ஆளுநர் தமிழிசை
செளந்தரராஜன்.
அயல்நாட்டு சதி என்கிற வாதங்களை எல்லாம்
ஓரம்கட்டி விட்டு, மேக வெடிப்பு என்றால் என்ன?
காலநிலை மாற்றத்திற்கும் அதற்கும் என்ன
த�ொடர்பு?
என்பது பற்றி நாம் அறிந்துக�ொள்ள
வேண்டியுள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் ஒரு
மணிநேரத்திற்குள் 100மிமீ (10செமீ) மழைப்
ப�ொழிவு ஏற்பட்டால் அதை மேக வெடிப்பு
என்கிறது இந்திய வானிலை மையம். இந்த
அ ள வி ற ்கான ம ழைப ்பொ ழி வு தி டீ ர்
பெ ரு வெ ள ்ளத்தை ஏ ற ்ப டு த் தி ப�ொ ரு ட்
சேதத்தையும் உயிர் சேதத்தையும் உண்டாக்குக்கிறது.
மேகவெடிப்புகள், பருவமழை காலமான மேசெப்டம்பர் மாதங்களில் அதிகரிக்கின்றன.
குறுகிய காலஅவகாசத்தில் பெரிய அளவிலான
ம ழைப ்பொ ழி வு க் கு காரண ம ான நி க ழ் வு
'ஓர�ோகிராஃபிக் லிப்ட்' (Orographic lift) ஆகும். அந்த

பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள "மழை மேகங்களை"
வெப்பக்காற்று அலைகள்  மேலே தள்ளும்,
அப்போது அவை அதிக உயரத்தை அடையும்
ப�ோது, மேகங்களுக்குள் இருக்கும் நீர்த்துளிகள்
பெரியதா கும் மேலும் புதியவையும் உருவாகும்.
இந்த மேகங்களுக்குள் ஏற்படும் மின்னல்,
மழைப்பொழிவை தாமதப்படுத்தும்.
இறுதியில் அடர்ந்த இந்த மேகங்கள் அதிக
அளவு ஈரப்பதத்தைத் தக்கவைக்க முடியாமல்
வெடிக்கின்றன. இதன் விளைவாக கீழே உள்ள
புவியியல் பகுதியில் பெருமழை பெய்து, மிகக்
குறுகிய காலத்தில் நீர்நிலைகள் நிரம்பி வழிந்து
வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுகிறது. மலைப்பகுதிகளில்
ப�ொதுவாக மேகவெடிப்பு நிகழ்வுகள் அதிகமாக
நடைபெறும், ஏனெனில் ஈரப்பதம் நிறைந்த காற்று
விரைவாக மேலே உயரும் வகையில் மலைச் 
சரிவுகள்  வாகையாக அமைந்துள்ளன.
இவ்வகை மேகவெடிப்புகளை கணிப்பதற்கு
டாப்ளர்-ரேடார் கட்டமைப்புகள் உதவும்,
அவற்றை இமயமலை பகுதிகளிலும் இன்னும் பிற
பகுதிகளிலும் அமைத்து கண்காணிப்பதன் மூலம்
மேகவெ டி ப் பு கள் கு றி த் து மு ன்னரே
அறிந்துக�ொண்டு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள
முடியும்.
காலநிலை மாற்றம் இயற்கை சீற்றங்களை
அதிகரிக்கவும், தீவிரமாக்கவும், கணிக்கமுடியாமலும்
செய்கிறது, அதனை எதிர்கொண்டு நம்மை
தகவமைத்துக்கொள்ள தயாராகவேண்டும்.
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எண்ணெய்-எரிவாயு திட்டங்கள் த�ொடர்ந்தால்,
பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலச் சட்டமே
ப�ொருளற்றதாகி விடும்!
பேராசிரியர் த. செயராமன்
தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர், மீத்தேன் திட்ட எதிர்ப்புக் கூட்டமைப்பு.

இந்து தமிழ் திசை 15 ஜூன் 2022 இதழில், "இது ஓ.என்.

ஜி.சி ஒழிப்புச் சட்டமா?" என்ற தலைப்புடன் நடுப்பக்கக் கட்டுரை
வெளியாகியுள்ளது. இக்கட்டுரை, காவிரி டெல்டா பகுதியில் 35
ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கச்சா எண்ணெய் - எரிவாயு எடுத்ததால்
எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என்றும் தாங்கள் சுற்றுச் சூழல்
மேம்பாட்டு விஷயங்களில் மேம்பட்ட த�ொழில் நுட்பங்களை
பயன்படுத்துவதாகவும். எண்ணெய் எரிவாயுத் திட்டம்
நடைபெற்றாலும் டெல்டாவில் விவசாய விளைச்சல் குறையவில்லை
என்றும், காவிரிப்படுகையில் மிகக் குறைந்த அளவே நிலம் ஓ.
என்.ஜி.சி. யால் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றும் ஒட்டும�ொத்தமாக
ஓ.என்.ஜி.சி. நிறுவனத்தால் எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்றும்
பேசுகிறது. இக்கட்டுரை எண்ணெய்-எரிவாயுத் திட்டங்கள் காவிரிப்
படுகையை அழிக்கும் பிரச்சனையை மறைத்து, அதை மக்கள்
ஏற்கச் செய்யும் ந�ோக்குடன் எழுதப்பட்டுள்ளது.
2020 பிப்ரவரி 28 அன்று தமிழ்நாடு அரசிதழில்
வெளியிடப்பட்ட "தமிழ்நாடு பாதுகாக்கப்பட்ட
வேளாண் மண்டலம் மேம்பாட்டு சட்டம் 2020
ஓ.என்.ஜி.சி.-யை ஒழிப்பதற்காக உருவான சட்டமா?"
என்று இக்கட்டுரை கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
அவ்வாறு எவரும் கூறவில்லை. காவிரிப் படுகையை
பாதிக்கக்கூடிய த�ொழில்களை தடை செய்வதற்காக
உருவாக்கப்பட்ட சட்டம் அது. அத்தகைய அபாயகர
த�ொழில்களில் நிலக்கரிப் படுகை மீத்தேன், ஷேல்,
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ஹைட்ரோகார்பன் திட்டங்கள் வருவதால் அவை
தடை செய்யப்பட்டுள்ளன. காவிரிப்படுகையில்
முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக எண்ணெய்
எரிவாயு எடுக்கும் வேவைகளை ஓ.என்.ஜி.சி.
செய்துள்ளது. இதனால் காவிரிப்படுகை பெரிய
அ ள வி ற் கு ப் பா தி ப் பு க் கு உ ள ்ளா கி யு ள ்ள து .
பாதிப்புகளை உணர்ந்ததால்தான் மக்கள் எண்ணெய்
எடுப்புத் திட்டங்களைக் கைவிட வேண்டும் என்று
க�ோரி த�ொடர்ந்து ப�ோராடி காவிரிப் படுகையைப்
பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலம் என்று
அறிவிக்கும் ஒரு சட்டத்தையும் பெற்றிருக்கிறார்கள்.
"சுற்றுச்சூழல் மேம்பாட்டு விஷயங்களில் மேம்பட்ட
த�ொழில் நுட்பங்களை" ஓ.என்.ஜி.சி. பயன்படுத்துவதாக
இக்கட்டுரையாளர் கூறியிருக்கிறார். ஆனால்,
இ ப் பு தி ய
த�ொ ழி ல் நு ட ்ப ங ்க ள ்தா ன்
அபாயகரமானவை. இவர்கள் கைக்கொள்ளும் புதிய
த�ொழில்நுட்பங்கள் கூடுதல் இரசாயனங்களைப்
பயன்படுத்துகின்றன. காவிரிப்படுகையில் இப்போது
தண்ணீர் இருக்கிறது. ஆனால் பல பகுதிகளில்
நிலத்தடி நீரைக் குடிக்க முடியாது அதில் கச்சா
எண்ணெய் மற்றும் ஏராளமான இரசாயனம்
கலந்திருக்கிறது. நிலத்தடி நீரில் கச்சா எண்ணெய்
கலந்ததற்கு யார் காரணம்?
கட் டு ர ை ய ாளர்

சு ட் டி க ்காட் டு கி றப டி

விளைநிலங்களை வீட்டு மனைகளாக்கி விற்றுக்
க�ொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது உண்மை. இது தடுத்து
நிறுத்தப்பட வேண்டும். ஆனால், வினை நிலங்களை
வீட்டுமனைகளாக்குவதை காரணமாகக் காட்டி,
எ ண ்ணெய் எ ரி வா யு த் தி ட ்ட ங ்களை
நியாயப்படுத்திவிட முடியாது.
ஓ.என்.ஜி.சி. நிறுவனம் எண்ணெய் எரிவாயு
எடுத்து அப்பகுதி வறண்டு ப�ோன நிலையில்,
நிலத்தை நிலவுடைமையாளர்களுக்கு இப்போதாவது
திருப்பிக் க�ொடுப்பதில் மகிழ்ச்சி. ஆனால் எண்ணெய்எரிவாயு எடுப்பால் மண்வளமும் நிலத்தடி நீர்த்
த�ொகுப்பும் பாழாகிப் ப�ோனது என்பது உண்மை.
எண்ணெய்-எரிவாயு எடுத்த பிறகு, ஓ.என்.ஜி.சி யால்
கைவிடப்பட்ட அனாதைக் கிணறுகள் பூமிக்கடியில்
ஏற்படும் கச்சா எண்ணெய்க் கசிவுகள் மூலம்
நிலத்தடி நீர்த் த�ொகுப்பையே த�ொடர்ந்து நாசம்
செய்து க�ொண்டிருக்கின்றன. அனாதைக் கிணறுகளை
இவர்கள் முறையாக த�ொழில்நுட்ப ரீதியாக மூடுவது
இல்லை. கிணற்றின் மேலே ம�ொட்டையாக மூடி
ப�ோட்டுவிடுவது என்பது எண்ணெய்க் கிணற்றை
மூடும் முறையல்ல.
தமிழகத்தில் காவிரிப்படுகையில் 25 லட்சம் ஏக்கர்
விளைநிலம் இருந்தது. தற்போது விளைநிலம் 15 ஏக்கர்
நிலப்பரப்பாகக் குறைந்துவிட்டது. காவிரி நீரில்
த மி ழ்நாட் டு க் கு உ ரி ய பங் கு மு றை ய ாக
அளிக்கப்படாததே இதற்கான காரணமாகும்.
முப்போகம் நெல் விளைந்த இடங்களில் இப்போது
ஒரு ப�ோகம்தான் விளைகிறது. ஆனாலும் உற்பத்தி
குறையாதபடி அறிவியல் முறைகளைப் பின்பற்றி
விவசாயிகள் தம் கடும் உழைப்பால் உணவு
உறுதிப்பாட்டை பாதுகாத்து வருகிறார்கள்.
டெல்டாவில் விவசாய உற்பத்தி குறையவில்லை
என்பதைக் காரணம் காட்டி எண்ணெய் எடுப்புப்
பேரழிவுத் திட்டங்களை அனுமதித்து விட முடியாது.
விளை நிலங்கள் வேளாண் நிலங்களாகத்தான்
த�ொடர வேண்டும் என்பதை தமிழ்நாடு சட்டத்தின்
மூலம் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் தரிசாகப்
ப�ோடப்படும் நிலத்தை விவசாயம் செய்ய முன்வரும்
எவருக்கும் மாற்றி அளிக்கும் வகையில் சட்டம்
இயற்ற வேண்டும் என்றும் மீத்தேன் திட்ட எதிர்ப்பு
கூட்டமைப்பின் காவிரிப் படுகைப் பாதுகாப்பு
ம ா ந ாட் டி ல்
(2018)
தீ ர ்மான ம்
நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது.
ஓ.என்.ஜி.சியின் காவேரி அசட் உற்பத்திப் பிரிவுத்
தலைவர் திரு.பி.என்.மாறன் எழுதியுள்ள கட்டுரையில்,
மிகக்குறைந்த அளவிற்கு 0.04% நிலம் மட்டுமே ஓ.என்.
ஜி.சி. நிறுவனத்தால் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது;
ஆனால், ஓ.என்.ஜி.சியைக் குற்றம் சாட்டுகிறார்கள்

என்ற வாதம் முன்வைக்கப்படுகிறது. எண்ணெய்எ ரி வா யு த் தி ட ்ட ம் பா தி ப்பை உ ரு வாக் கு ம்
என்பதால்தான் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்பீட்டு
அறிக்கை (EIA) என்பதே தயார் செய்யப்படுகிறது. இப்
பிரச்சனைகளை எப்படி சரிசெய்வது என்று
சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மேலாண்மை திட்டமும்
தயாரிக்கப்படுகிறது. பயன்பாட்டுக்காக சிறிய அளவு
நிலம் மட்டுமே எடுக்கப்படுகிறது என்பதால் ஒரு
அபாயகரத் திட்டத்தை அனுமதித்துவிட முடியாது.
ஒருவரை கடிக்கும் பாம்பு உடல் முழுவதையும்
கடிப்பதில்லை; ஓரிடத்தில் கடித்தால் மட்டுமே
ப�ோதும். அந்த விஷம் உடல் முழுவதும் பரவி அவன்
இறந்து ப�ோகிறான். அதுப�ோன்றே. ஓ.என்.ஜி.சி.
ஆங்காங்கே அமைக்கும் கிணறுகள் மூலமாக
இவர்கள் உட்செலுத்தும் இரசாயனக் கலவை,
கிணறுகளில் ஏற்படும் கச்சா எண்ணெய்க் கசிவுகள்
ஆகியவை நிலத்தடி நீர்த்தொகுப்பையும், விளை
நிலங்களையும் பாழாக்கி வந்திருக்கின்றன. குறைந்த
நிலப்பரப்பிலேயே கிணறுகள் அமைக்கப்படுகின்றன
என்பதற்காக எண்ணெய்-எரிவாயுத் திட்டங்களை
ஏற்க முடியாது.
ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு எண்ணெய்
எடுத்துச் செல்லக்கூடிய குழாய்களும் 15 ஆண்டு

காலத்தில் அரித்துப்போய், கச்சா எண்ணெய்க்
கசிவுகள் மற்றும் குழாய் உடைப்புகள் ஏற்பட்டு
படுகையையே பாழாக்கி வருகின்றன. நிலத்தடி நீர்
என்பது முற்றிலும் பாழாகி, பலபகுதிகளில் நீர்
இருந்தும் பயன்படுத்த முடியாத நிலையை அடைந்து
விட்டது.
காவிரிப்படுகையில் பல இடங்களில் நிலத்தடி
நீ ரி ல் க ச ்சா எ ண ்ணெய் க ல ந் து வ ரு கி ற து .
எதிர்காலத்தில் விவசாயத்திற்குக் கூட பயன்படுத்த
மு டி ய ா த நீ ராக அ து ம ா றி ப்போ கு ம் .
காவிரிப்படுகையில் பலபகுதிகளில் விலைக்கு நீர்
வாங்கி ஏழை எளியவர்கள் குடிக்க வேண்டிய நிலை
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இ ப்போ த ே வ ந் து வி ட ்ட து .
இவர்கள் தாங்கள் வளர்க்கும் ஆடு
மாடுகளுக்கு விலைக்கு வாங்கி
குடிநீர் க�ொடுக்க முடியுமா? 2017இல்
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில்
ஆலங்குடி அருகே க�ொத்தமங்கலம்
கிராமத்தில் (செய்தி 27-11-2017)
நிலத்தடி நீரில் கச்சா எண்ணெய்
கலந்து வருவதை அதிகாரிகள்
ஆய்வுக்கு எடுத்துச் சென்றார்கள்.

ப�ோராட்டக்காரர்கள் பெட்ரோல்
வாகன ங ்க ளி ல் வ ரு கி றா ர ்கள் ,
அவர்கள் வீடுகளில் குமுட்டி அடுப்பு
ப ய ன ்ப டு த் து வ தி ல்லை எ ன ்ப து
உ ண்மை ய ாகவே இ ரு க ்கட் டு ம் .
பெட்ரோல் நிறுவனங்களில் வேலை
செய் கி றவ ர ்க ளு ம் , எ ண ்ணெய்
எ டு ப்பை
எ தி ர் த் து ப்
ப�ோராடுகிறவர்களும் அனைவருமே
ச�ோறுதான் சாப்பிட்டாக வேண்டும்;
நீரைத்தான் குடித்தாக வேண்டும்.
பழை ய
எ ண ்ணெய்க்
அவ்வுணவை இங்குதான் உற்பத்தி
கிணறுகளை மராமத்து செய்தல்
செ ய ்தாக வே ண் டு ம் . உ ண வு
உயிர்ப்பித்தல் என்ற பெயரில்
உ ற ்ப த் தி க ்கான நி ல ப ்ப ரப்பை
மீண்டும் மீண்டும் இரசாயனக்
பேராசிரியர். த.செயராமன்
பத்திரப்படுத்தியாகவேண்டும். உலகம்
க ல வ ை யை ம ண் ணு க் கு ள்
முழுவதுமே
பல
நாடுகளில் பாதுகாக்கப்பட்ட
செலுத்துவதை மக்கள் எதிர்ப்பதை இக்கட்டுரை
வேளாண்
மண்டலங்கள்
இருக்கின்றன. அங்கெல்லாம்
கு றை கூ று கி ற து . " ம க ்கள் த�ொக ை யைக்
எண்ணெய்-எரிவாயு
எடுப்பு
உள்ளிட்டு அபாயகரத்
கட்டுப்படுத்துவது என்பதற்கு குழந்தை பிறப்பை
த�ொ
ழி
ல்கள்
அ
னு
ம
தி
க
்கப ்ப டு வ தி ல்லை .
தவிர்ப்பது என்று ப�ொருள் என்றும். ந�ோய்வாய்ப்பட்டு
காவிரிப்படுகையில் எண்ணெய்-எரிவாயு இருக்கிறது
இருப்பவர்களை மரணமடையச் செய்வதில்லை"
என்பதற்காகவே எடுத்து விடக்கூடாது. அப்படி
என்றும் கட்டுரையாளர் கூறுவது தவறான,
எடுப்பது தற்கொலைக்கு ஒப்பானது காவிரிப்படுகை
ப�ொருத்தமற்ற உதாரணம் புதிய கிணறுகளைத்
என்பது தமிழ் நாட்டின் உணவுத் தேவையில் 60%
தடுக்கலாம்: ஆனால் பழைய கிணறுகளைக்
நிறைவு செய்து வந்தது. காவிரி நீர் மறுக்கப்பட்டதால்,
காப்பாற்ற வேண்டும் என்பது இதன் ப�ொருள். புதிய
தமிழ்நாட்டின் தேவையில் 37% விழுக்காடு உணவையே
எ ண ்ணெய்க் கி ண று களை அ னு ம தி க ்கா த து
அது இப்போது உற்பத்தி செய்கிறது. இதனால்தான்
ம ட் டு மி ன் றி , ப டு க ை யை ந ாச ம் செய் து
வெளி மாநிலங்களான ஆந்திரா, கர்நாடகா மற்றும்
க�ொ ண் டி ரு க் கு ம் பழை ய எ ண ்ணெய்க்
ஹரியானாவில் இருந்து அரிசி க�ொண்டுவரப்படுகிறது.
கிணறுகளையும் கைவிட வேண்டும் என்பதுதான்
காவிரிப் படுகையை பாதுகாக்காமல் விட்டுவிட்டால்
மக்களுடைய க�ோரிக்கை. அவ்வாறின்றி, கிணறுகளில்
ஒவ்வொரு உருண்டை ச�ோற்றுக்கும் தமிழ்நாடு
"உற்பத்தியைத் தூண்டுதல்" என்ற பெயரில் மேலும்
வெளிமாநிலங்களிடமும், வெளி நாடுகளிடம்
மேலும் இரசாயனங்களை நிலத்திற்குள் செலுத்துவதை
கையேந்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுவிடும். ப�ோராட
ஏற்க முடியாது.
வருகிறவர்கள் பெட்ரோல் வண்டிகளில் வருகிறார்கள்
பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலம் என்பதன்
என்பதற்காகவே ப�ோராட்டத்தினுடைய ந�ோக்கம்
ப�ொருள் புதிய ஹைட்ரோகார்பன்கள் கிணறுகள்
தவறாகிவிடாது. எண்ணெய் நிறுவனங்களில் வேலை
அமையக் கூடாது என்பது மட்டுமல்ல, பழைய
பார்ப்பவர்கள் மற்றும் எண்ணெய் நிறுவனச்
திட்டங்களும் மூடப்பட வேண்டும் என்பதுதான்
செயல்பாடுகளுக்கு வக்காலத்து வாங்கக்கூடியவர்கள்,
தமிழ்நாடு பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலம்
4 துண்டுகள் நிலக்கரியை சாப்பிட்டு அரை லிட்டர்
சட்டம்- 2020 புதிய கிணறுகளை அமைக்க
பெட்ரோலை குடித்து வாழ முடியும் என்று வாழ்ந்து
அனுமதிக்கவில்லை ஆனால் பழைய திட்டங்களைத்
காட்டினால் அவர்களுடைய வாதத்தின் நியாயத்தை
தடை செய்யவில்லை. இக்குறைபாடு சரி செய்யப்பட
ஏற்கலாம்.
வேண்டிய ஒன்றாகும். பழைய திட்டங்களை
இ ங ்கேயே எ டு க் கு ம் எ ண ்ணெய்க் கு
செயல்பட அனுமதிப்பது வேளாண் மண்டல
வெளிநாட்டிலிருந்து
இறக்குமதி செய்யப்படும்
சட்டத்தின் ந�ோக்கத்தையே சீர்குலைத்துவிடும்.
எ ண ்ணெய் யி ன் வி லைக் கு ச் ச ம ம ாக வி லை
ஜூன் 15-ம் தேதி வெளியான கட்டுரையில்,
நிர்ணயிக்கப்படும்போது, இங்குதான் எண்ணெய்
"ப�ோராட்டங்களுக்கு வருகிறவர்கள் பெட்ரோல்
எடுத்தாக வேண்டும் என்ற கட்டாயம் ஏது?
அல்லது டீசல் வாகனங்களில் வருகிறார்கள்" என்றும்
வெளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி செய்து பயன்படுத்திக்
"அவர்களுடைய வீட்டில் குமுட்டி அடுப்பு இல்லை"
க�ொ ள ்ள ல ா ம் . இ ந் தி ய ா வெ ளி ந ா டு க ளு க் கு
எ ன் று ம் கட் டு ர ை ய ாளர் கூ று கி றார் .

சுத்திகரிக்கப்பட்ட பெட்ரோல் ஏற்றுமதி செய்து
க�ொண்டிருக்கிறது என்பது அதிர்ச்சி தரும் செய்தி.
மங்களூரில் உள்ள இந்திய அரசுக்குச் ச�ொந்தமான
ரிஃபைனரி அண்ட் பெட்ரோ கெமிக்கல் லிமிடெட்
நிறுவனம் அளித்த தகவலின்படி (2018 இல்) இந்தியா
ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் 34 ரூபாய்க்கும். ஒரு லிட்டர்
டீசல் 36 ரூபாய்க்கும் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி
செய்து க�ொண்டிருக்கிறது. இந்தியா 15 நாடுகளுக்கு
பெட்ரோலும், 29 நாடுகளுக்கு டீசலும் ஏற்றுமதி
செய் கி ற து . சு த் தி க ரி க ்கப ்ப ட ்ட எ ண ்ணெய்
ஏற்றுமதியில் உலக அளவில், இந்தியா பத்தாவது
இடத்தில் உள்ளது. 2017-இல் இந்தியாவின் ஏற்றுமதி
24.1 பில்லியன் டாலர். இது ம�ொத்த உலக வர்த்தகத்தில்
3.9% என ஆய்வுக் கட்டுரைகள் தெரிவிக்கின்ளறன.
இந்தியா பெட்ரோலை ஏன் ஏற்றுமதி செய்ய
வேண்டும்?
பெட்ரோல் நமக்கு வேண்டும். ஆனால், அதற்காக
ந ம க் கு உ ண வி டு ம் உ ண வு க் க ல த்தையே
உடைத்தெறிந்துவிட முடியாது. பாதாம் அல்வா
சாப்பிட எவரும் தம் சிறுநீரகத்தை வெட்டி
விற்பதில்லை. வாகனங்களில் செல்வதற்காக
உணவளிக்கும் படுகையை அழித்துக் க�ொள்ள
மு டி ய ா து பெ ட ்ரோ லு க ்காக ந ம் ப டு க ை
விவசாயத்தையும், நீர் த�ொகுப்பையும் அழித்துக்
க�ொள்ள வேண்டிய தேவையில்லை.
மக்களின் எதிர்ப்பு காரணமாக எண்ணெய்
எடுப்புத் திட்டத்தில் வேலை பார்த்த ஆயிரம் பேர்
வேலை இழந்து விட்டார்கள் என்று கட்டுரையாளர்
கூறுகிறார். ஆயிரம் பேருக்கு வேலை இழப்பு
வரக்கூடாது என்பதற்காக. 70 லட்சம் பேர் வாழும்
காவிரி படுகையை தற்கொலை செய்து க�ொள்ளும்
படி அறிவுறுத்தக் கூடாது.
காவிரிப்படுகைக்கு தடையில்லாமல் காவிரிநீர்
கிடைத்தால் 29 இலட்சம் ஏக்கர் விளைநிலங்கள்
முப்போகம் விளையும்போது காவிரிப்படுகையில்
இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும். நல்ல வருமானத்துடன்
வி வசா ய ம் சா ர ்ந்த வேலைவாய் ப் பு களை
கா வி ரி ப ்ப டு க ை வாரிவழங்கும். முப்போகம்
விளையக்கூடிய காவிரிப்படுகையை மீண்டும்
க ட ்டமைப ்ப த ற் கு த்தா ன் பா து கா க ்கப ்ப ட ்ட
வேளாண் மண்டலச் சட்டம் வந்தது. அதன்
ந�ோ க ்கத்தை ப் பு ரி ந் து க�ொ ண் டு எ ண ்ணெய்
நிறுவனங்கள் காவிரி படுக்கையை விட்டு வெளியேற
வேண்டும்.
ஆய்வுகளின் அடிப்படையிலேயே திட்டங்கள்
மறுக்கப்படுகின்றன.
முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்கள் 17-

0 3 - 2 0 1 3 அ ன் று த ஞ ்சை - தி ரு வா ரூ ர் ஆ கி ய
மாவட்டங்களில் நிலக்கரிப்படுகை மீத்தேன் வாயு
ஆய்வு பற்றிய பணிகளை நிறுத்தி வைத்தார்.
நிலக்கரிப் படுகை மீத்தேன் எடுத்தால் ஏற்படக்கூடிய
விளைவுகள் குறித்து விரிவான ஆய்வுக்கு வல்லுனர்
குழுவை அமைத்தார். 2015-இல் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
இ வ ்வ ல் லு ந ர் கு ழு வி ன் ஆ ய ்வ றி க ்கை யி ன்
அடிப்படையில் நிலக்கரிப் படுகை மீத்தேன்
திட்டத்திற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.
பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலச் சட்டம்
நடைமுறைக்கு வந்த பிறகும்கூட, ஓ.என்.ஜி.சி.
நி று வன ம் , அ ரி ய லூ ர் ம ாவ ட ்ட த் தி ல்
ஜெயங்கொண்டம் பகுதியில் 10 ஆய்வு கிணறுகளும்
கடலூர் மாவட்டத்தில் நெய்வேலியைச் சுற்றி 5
கிணறுகளும் அமைப்பதற்கு அனுமதி க�ோரி
தமிழ்நாடு அரசுக்கு விண்ணப்பித்தது. இந்த
வி ண ்ண ப ்ப ங ்களை நி ராக ரி த் தி ரு ப ்ப த ாக
த�ொழில்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு 2021
ஜூன் 22ஆம் தேதியன்று சட்டப்பேரவையில்
தெரிவித்தார். காவிரிப் படுகையை பாதுகாக்கப்பட்ட
வேளாண் மண்டலம் என்று அறிவிக்கப்பட்ட
நிலையிலும் புதிய கிணறுகளை அமைப்பதற்கு ஓ.என்.
ஜி . சி . வி ண ்ண ப ்ப ங ்களை அ ளி ப ்ப து
அதிர்ச்சியளிக்கிறது.
காவிரிப் படுகையில் எண்ணெய் எரிவாயுத்
திட்டங்களால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் குறித்து
ஆய்வு செய்ய நியமிக்கப்பட்ட மண்ணியல் நிபுணர்
பேராசிரியர் சுல்தான் இஸ்மாயில் தலைமையிலான
7 பேர் க�ொண்ட உயர்மட்ட வல்லுநர் குழு 17:02 2022
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அன்று தமிழக அரசிடம் அறிக்கை சமர்ப்பித்தது.
ஹைட்ரோகார்பன் திட்டத்தால் காவிரிப்படுகையில்
நிலமும் நீர்வளமும் மாசடைந்துள்ளது என்றும்,
ஒஎன்ஜிசி நிறுவனம் எண்ணெய்க் கழிவுகளைக்
கையாண்ட முறைகளில் பல்வேறு தவறுகள் உள்ளன
என்றும் இக்குழு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. ஆகவே
ஓ.என்.ஜி.சி. நிறுவனம் தன்னை குற்றமற்ற நிறுவனம்
ப�ோலக் காட்டிக்கொள்வது தவறானது. ஷேல்
மீத்தேன் திட்டம், ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டங்களை
நடைமுறைப்படுத்த ஓ.என்.ஜி.சி. த�ொடர்ந்து முயற்சி
செய்து வந்திருக்கிறது.

அனுமதி அளிக்க முடியாது என்று வெளிப்படையாக
அறிவித்து விட்டது. முந்தைய அரசும் அனுமதி
அளிக்காத நிலையில், இன்றைய அரசும் அனுமதி
க�ொடுக்க முடியாது என்று தெரிவித்துள்ள நிலையில்,
2015க்குப் பிறகு காவிரிப் படுகைப் பகுதியில் 21
கிணறுகளை ஓ.என்.ஜி.சி. எப்படி அமைத்தது?
எப்போது அமைத்தது? அப்படி என்றால் தமிழக
மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம், தமிழ்நாடு சுற்றுச்சூழல்
துறை ஆகியவற்றின் அனுமதி இல்லாமல் இந்த
கிணறுகளை ஓ.என்.ஜி.சி. அமைந்துள்ளது என்பது
சட்ட விர�ோதமான குற்றச்செயல் ஆகும்.
ஓ.என்.ஜி.சி. நிறுவனம் தனக்கு
"ஷேல்" (களிப்பாறை) எண்ணெய்எரிவாயு ஹைட்ரோகார்பன் திட்டங்கள்
இ ரு ந்த து இ ல்லை எ ன் று நீ ண்ட
காலமாக கூறிக் க�ொண்டிருக்கிறது. 2019
சனவரி 26 அன்றுகூட ஓ.என்.ஜி.சி.யின்
செயல் இயக்குனரும். காவிரிப்படுகை
மேலாளருமாகிய வி.வி. மிஸ்ரா குடியரசு
தின விழாவில் ஓ.என்.ஜி.சி.க்கு ஷேல்,
ஹை ட ்ரோகா ர ்ப ன் தி ட ்ட ங ்கள்
கிடையாது என்று கூறினார். ஆனால்,
2015 ஆம் ஆண்டிலேயே, குத்தாலத்தில்
ஷே ல்
எ ண ்ணெய்க் கி ண று
அமைப்பதற்கான அனுமதி க�ோரி
ஓ.என்.ஜி.சி. சுற்றுச்சூழல் துறையிடம்
விண்ணப்பித்திருந்தது.

ஓ.என்.ஜி.சி. நிறுவனம் இந்திய அரசின் சுற்றுச்சூழல்
துறைக்கு சமீபத்தில் அனுப்பிய விண்ணப்பத்தில்
-2015 சனவரி 30 ஆம் தேதி காவிரிப் படுகையில் 30
கிணறுகள் அமைக்க இந்திய சுற்றுச்சூழல் துறையிடம்
முன்னமே அனுமதி பெற்று உள்ளதாகவும். இதில் 21
கிணறுகளை அமைத்து விட்டதாகவும், 9 கிணறுகளை
அமைக்க கால நீட்டிப்பு வேண்டும் என்றும்
தெரிவித்துள்ளது. ஓ.என்.ஜி.சி. க�ோரிய கால
நீட்டிப்பை வழங்கலாம் என்று மதிப்பீட்டு நிபுணர்
குழுவும் பரிந்துரை செய்துள்ளது. 2015ஆம் ஆண்டிற்கு
பிறகு அதிமுக அரசு எந்த ஹைட்ரோகார்பன் கிணறு
அமைக்கவும் அனுமதி அளிக்கவில்லை என்று
அன்றைய சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.வி. சண்முகம்
சட்டமன்றத்தில் தெரிவித்தார். இந்நிலையில்
த ற ்போ து ப த வி யேற் று ள ்ள தி மு க அ ர சு ம்
ஹைட்ரோகார்பன் திட்டங்களுக்கு ஒருப�ோதும்
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இந்திய நாடாளுமன்ற மக்களவைக்கு
மத்திய பெட்ரோலியத்துறை 2016 ஆம்
ஆ ண் டு மே ம ா த ம் அ ளி த்த
"ஹைட்ரோகார்பன் 2015 -16 ஆம்
ஆ ண் டு க ்கான 1 3 - வ து " அ றி க ்கை யி ல் ,
காவிரிப்படுகையில் ஷேல் எரிவாயு எடுக்கவும்.
மதிப்பீடு ஆய்வுகளுக்கும் 9 பிளாக்குகளை ஓ.என்.
ஜி.சி. அடையாளம் கண்டுள்ளது என்றும், "ஒரு
கிணறு தற்போது அமைக்கப்பட்டு விட்டது" என்றும்,
மண்ணின் மையப்பொருளான "க�ோர்ஸ்" இரண்டு
இடங்களில் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன என்றும்
அறிக்கையில் குறிப்பிடுகிறது. ஆகவே நாசகார
திட்டங்களை ஒருபுறம் நடைமுறைப்படுத்த முயற்சி
செய்து க�ொண்டே அத்தகைய திட்டங்கள் தங்களுக்கு
இல்லை என்று த�ொடர்ந்து கூறிவருவது ஓ.என்.ஜி.சிக்கு வாடிக்கையாக இருந்து வந்திருக்கிறது
ஓ . எ ன் . ஜி . சி . அ மை த் து ள ்ள எ ண ்ணெய்க்
கிணறுகள் அனைத்தும் சட்டபூர்வமானவையா?
காவிரி டெல்டா வாட்ச் என்ற அமைப்பு தகவல்
அறியும் உரிமை சட்டப்படி செய்திகளை சேகரித்து
அளித்துள்ளது. ஓ.என்.ஜி.சி. நிறுவனத்திற்கு 700

கிணறுகள் காவிரிப்படுகையில் இருப்பதாகவும்,
அ வற் றி ல் 1 8 3 கி ண று கள் செ ய ல்பாட் டி ல்
இருப்பதாகவும் ஓ.என்.ஜி.சி. தெரிவித்திருந்தது.
ஆனால், தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம்
ஒ.என்.ஜி.சி.யின் கிணறுகளாக 219 கிணறுகள்
மட்டுமே ஆவணங்களின்படி இருப்பதாகவும், அதில்
71 மட்டுமே (திருவாரூர் சேர்க்கப்படவில்லை)
செ ய ல ்ப ட் டு க் க�ொ ண் டி ரு ப ்ப த ாக வு ம் ,
அ க் கி ண று க ளு க் கு ம்
ச ட ்ட பூ ர ்வ ம ாக
செயல்படுவதற்கான உரிமம் இப்போது இல்லை
என்றும் தெரிவித்தது. ஆகவே ஓ.என்.ஜி.சி.- இன் பல
கிணறுகள் விதிகளுக்குப் புறம்பாக சட்டவிர�ோதமாக
தமிழ்நாட்டில் செயல்பட்டுக் க�ொண்டிருக்கின்றன
என்பதைப் புரிந்து க�ொள்ள வேண்டும்.
2017ஆம் ஆண்டு காவிரிப்படுகையில் குத்தாலம்,
காளி, மாதானம், பந்தநல்லூர் உள்ளிட்ட இடங்களில்
ஓ.என்.ஜி.சி. எண்ணெய்க் கிணறுகள் அமைக்க
இருப்பதாகவும், குத்தாலத்தில் அமையவிருக்கும்
ஷேல் கிணறு த�ொடக்கத்தில் சாதாரண எண்ணெய்க்
கிணறு ப�ோலவே செங்குத்தாக அமைவதால் அதற்கு
அனுமதி அளிக்கலாம் என்றும் ஓ.என்.ஜி.சி.
கேட்டிருந்தது. ஆகவே அபாயகர "நீரியல் விரிசல் "
முறையில் எண்ணெய்-எரிவாயு எடுக்கும் ஷேல்
(களிப்பாறை) எண்ணெய்க் கிணறுகள் அமைக்கும்
திட்டம் ஓ.என்.ஜி.சி.-க்கு உண்டு என்பதை உணர்ந்து
க�ொள்ள வேண்டும்.
ஜ ூ ன் 1 5 அ ன் று வெ ளி ய ான கட் டு ர ை ,
எ ண ்ணெய் த் தி ட ்ட ங ்களை எ தி ர ்ப ்ப வ ர ்கள்
விளைநிலங்கள் வீட்டுமனைகளாக மாற்றப்படுவதை
எ தி ர் த் து ப் ப�ோரா ட வி ல்லை எ ன் று கு றை
கூறியிருக்கிறது. தமிழ்நாடு பாதுகாக்கப்பட்ட
வேளாண் மண்டலச் சட்ட வரைவு தயாரிக்கப்பட்ட
நிலையில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கு அனுப்பிய
கடிதத்தில், விளை நிலங்களை வரைமுறையற்று
வீட்டுமனைகள் ஆக்குவதையும், வேளாண்மை
சாராத பிற பயன்பாடுகளுக்கு விளைநிலங்களை
பயன்படுத்துவதைத் தடை செய்யும் வகையிலும்
சட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு இயற்ற வேண்டும் என்று
மீத்தேன் திட்ட எதிர்ப்பு கூட்டமைப்பு வலியுறுத்தி
19-02-2020 அன்று கடிதம் அனுப்பியது. 18-08-2019
அன்று மீத்தேன் திட்ட எதிர்ப்புக் கூட்டமைப்பு
மயிலாடுதுறையில் நடத்திய காவிரிப் படுகைப்
பாதுகாப்பு மாநாட்டில், "விளை நிலங்களை
வீட்டுமனைகள் ஆக்குவதைத் தடை செய்யும்
சட்டத்தை தமிழக அரசு இயற்ற வேண்டும்" என்று
தீர்மானம் இயற்றி வலியுறுத்தியது. காவிரிப்படுகைப்
பாதுகாப்புப் ப�ோராட்டங்களில் இக்கோரிக்கையும்
சேர்க்கப்பட்டது.

தமிழ்நாடு பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலம்
மேம்பாட்டுச் சட்டம் 2020-இல் உள்ள குறைகள்
நிவர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும். தஞ்சை, திருவாரூர்,
நாகை (மயிலாடுதுறை), மற்றும் கடலூர் மாவட்டத்தில்
ஐந்து பிளாக்குகள், புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில்
ஐந்து பிளாக்குகள் மட்டுமே பாதுகாக்கப்பட்ட
வேளாண் மண்டலத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
காவிரிப்படுகை முழுமையும் பாதுகாக்கப்பட்ட
வேளாண் மண்டலச் சட்ட வரம்புக்குள் க�ொண்டு
வரப்பட வேண்டும்.
இச்சட்டத்தில் இரண்டாவது பட்டியலில்
தடைசெய்யப்பட்ட த�ொழில்களாக எட்டு வகைகள்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. பழைய எண்ணெய்எரிவாயுத் திட்டங்களும் தடை செய்யப்பட
வேண்டும். இவற்றில் ஏழாவது வகையினமாகிய
நிலக்கரிப் படுகை மீத்தேன், ஷேல் திட்டம்,
ஹைட்ரோகார்பன் திட்டம் ஆகியவற்றுக்கான,
ஆய்வுகள், துளையிடுதல், எண்ணெய் எடுப்பு
ஆ கி ய வ ை த டை செ ய ்யப ்ப ட ்டவ ை ய ாகக்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா 2013-இல்
நிலக்கரிப்படுகை மீத்தேன் திட்டம் பற்றி ஆய்வு
செய்ய அமைத்த வல்லுநர் குழு அளித்த அறிக்கையின்
அடிப்படையில், 2015 -இல் மீத்தேன் திட்டத்திற்கு
தடை விதிக்கப்பட்டது. அதுப�ோன்றே. இப்போது
இ து வர ை கா வி ரி ப் ப டு க ை ப் ப கு தி யி ல்
ந டை மு றைப ்ப டு த்தப ்ப ட் டு ள ்ள எ ண ்ணெய் எரிவாயுத் திட்டங்களால் எவ்வகையான பாதிப்புகள்
ஏற்பட்டுள்ளன என்பதை ஆய்வு செய்து அறிக்கை
அளிக்குமாறு மண்ணியல் நிபுணர் பேராசிரியர்
சுல்தான் இஸ்மாயில் தலைமையிலான 7 பேர்
க�ொண்ட உயர்மட்ட ஆய்வு குழு அமைக்கப்பட்டது.
அக்குழுவின் அறிக்கை எண்ணெய்-எரிவாயுத்
திட்டங்களால் காவிரிப்படுகை பாதிக்கப்பட்டுள்ளதை
உறுதி செய்துள்ளது.
ஆகவே காவிரி படுகையைப் ப�ொருத்தவரை அது
ஓ.என்.ஜி.சி.யாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது வேதாந்தா
ப�ோன்ற பெருமுதலாளிகள் நிறுவனமாக இருந்தாலும்
ச ரி , எ ண ்ணெய் - எ ரி வா யு த் தி ட ்ட ங ்களை
நடைமுறைப்படுத்த அனுமதிக்கக்கூடாது. புதிய
திட்டங்களைத் தடைசெய்வது ப�ோன்றே பழைய
திட்டங்களையும் தமிழ்நாடு அரசு தடுத்து நிறுத்த
வேண்டும். எண்ணெய்-எரிவாயுத் திட்டங்களை
த�ொ ட ர் ந் து செ ய ர ்ப ட அ னு ம தி த்தா ல்
பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலச் சட்டமே
ப�ொருளற்றதாகி விடும்.
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மன்னிப்பு
இந்து சாரல்

க

னடாவில் பூர்விக பழங்குடி மக்களுக்கு எதிராக 19ம் நூற்றாண்டில் கத்தோலிக்க தேவாலயங்களால் நடத்தப்பட்ட
க�ொடூரக் குற்றங்களுக்கு ப�ோப் பிரான்சிஸ் தார்மிக
ம ன் னி ப் பு க ேட் டி ரு ப ்ப து வ ர லா ற் று நி கழ்வாக
அமைந்திருக்கிறது.
அண்மையில் ப�ோப் பிரான்சிஸ் கனடாவுக்கு சுற்றுப்
பயணம் மேற்கொண்டிருந்தார். இப்பயணம் ப�ோப்பின்
வழக்கமான பயணமாக அமையவில்லை. கனடாவின் பூர்விக
பழங்குடி மக்களுக்கு எதிராக கத்தோலிக்க தேவாலயங்கள்
நடத்திய குற்றத்திற்கும்,பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கும் ப�ோப்
பிரான்சிஸ் என்ன பதில் அளிக்கப் ப�ோகிறார் என உலக
நாடுகள் வியந்து ந�ோக்கி க�ொண்டிருந்தன.
இந்தச் சூழலில்தான் கனடாவின் மாஸ்வாசிஸ் நகரில்
சிறப்பு மிக்க அந்த உரையை ப�ோப் பிரான்சிஸ் நிகழ்த்தினார்.
கனடாவின் பழங்குடி மக்கள் சூழ்ந்திருக்க நடந்த நிகழ்வில்
ப�ோப் பிரான்சிஸ் பேசியது, “மிகுந்த வருத்தத்துடன் இந்த
மன்னிப்பைக் கேட்கிறேன். கத்தோலிக்க பள்ளிக்கூடங்கள்
இங்கிருந்த பழங்குடிகளின் ம�ொழி மற்றும் கலாசாரம் அழியக்
காரணமாகியுள்ளன. பழங்குடியின மக்களுக்கு எதிராக
கிறிஸ்தவர்கள் செய்த க�ொடூரத் தீமைகளுக்கு வெட்கித்
தலைகுனிந்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த
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மன்னிப்பு பழங்குடிகள் மீது நடத்தப்பட்ட க�ொடுமைகளைக்
கண்டறிவதற்கான விசாரணையை தீவிரப்படுத்தவும், கடந்த
காலங்களில் வலிகளை அனுபவித்த பழங்குடி மக்களுக்கு
சிறு மருந்தாகவும் உதவும்”என உணர்வுப்பூர்வமாகப்
பேசினார்.
ப�ோப் பிரான்சிஸின் மன்னிப்பைக்
கேட்டு அங்கிருந்த பழங்குடி மக்களும்,
கத்தோலிக்க பள்ளியில் படித்த முன்னாள்
மாணவர்களும் கண்ணீர் விட்டு அழத்
த�ொடங்கினர். பழங்குடிகள் தங்களது
பூர்வகுடி பாடல்களையும் குழுக்களாக
இணைந்து பாடினர். கத்தோலிக்க
பள்ளியில் படித்த முன்னாள் மாணவரான
ஈவ்லின் க�ோர்க்மாஸ் ப�ோப்பின் மன்னிப்பு
கு றி த் து பே சு ம்போ து , “ ந ா ன் இ ந்த
ம ன் னி ப் பு க்காக 5 0 வ ரு ட ங ்க ள்
காத் தி ரு ந்தே ன் . இ று தி ய ாக அ ந்த
மன்னிப்புக் க�ோரலை கேட்டுவிட்டேன்.
கெடுவாய்ப்பாக எனது குடும்ப உறுப்பினர்கள்,
நண்பர்கள், வகுப்புத் த�ோழர்கள் மற்றும்
எனது சமூகத்தைச் சேர்ந்த பலரும் இந்த
மன்னிப்புக் க�ோரலைக் கேட்க முடியவில்லை.
அந்த கத்தோலிக்க பள்ளிகளில் நடத்தப்பட்ட
க�ொடுமைகளால் அவர்கள் தற்கொலை,
குடிப்பழக்கம் , ப�ோதைப் பழக்கம் மூலம் தங்கள் வாழ்வை
அழிந்து க�ொண்டார்கள். அவர்களால் அந்த வேதனையுடன்
வாழ முடியவில்லை” என்றார்.
ப�ோப்பின் மன்னிப்பிற்கான காரணம் என்ன?
கனடாவில் கத்தோலிக்க தேவாலயத்தால் இயங்கிய
பள்ளிகளில், கனடாவில் பூர்வ பழங்குடிகளாக இருந்த
மெடிஸ், இனுய்ட் ப�ோன்ற பழங்குடி மக்களின் பிள்ளைகள்
வலுக்கட்டாயமாக சேர்க்கப்பட்டனர். சுமார் 1,50,000-க்கும்
அதிகமான பழங்குடிகளின் பிள்ளைகள் 1870-ஆம் ஆண்டு
முதல் 1997-ம் ஆண்டு வரையிலான காலகட்டங்களில்
சேர்க்கப்பட்டனர். அங்கு பழங்குடி மாணவர்கள் கலாசார
ரீதியாக துன்புறுத்தப்பட்டத�ோடு, பாலியல் ரீதியாக
துன்புறுத்தப்பட்டதும் பிற்காலங்களில் நடத்தப்பட்ட
விசாரணைகளில் கண்டறியப்பட்டது. இது வாடிகனை
ந�ோக்கி பல கேள்விகளை எழுப்பவும் காரணமாகியது.
இ ந்த ச் சூ ழ லி ல்தா ன் அ த் து ய ர ச ம்ப வ த் தி ற் கு
ப�ொறுப்பேற்று ப�ோப் பிரான்ஸிஸ் கனடாவுக்கு பயணம்
மேற்கொண்டார். பயணத்தின் முக்கிய ந�ோக்கமான தனது
மன்னிப்பை ஆயிரக்கணக்கான பழங்குடி மக்கள் முன் ப�ோப்
பதிவுச் செய்திருப்பது வரலாற்று நிகழ்வாக அமைந்திருக்கிறது.

பூச்சிகளுக்குமான
பூவுலகு
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வேதிவால் குருவி ப�ோன்று நீண்டவால் க�ொண்ட பட்டான் –Fluffy Tit

பட்டாம்பூச்சிகள்: வண்ணங்கள்
அமரபாரதி

2019ல் கேரள வனத்துறை நடத்தும் பறவைகள்

கணக்கெடுப்பில் பங்கேற்று பெரியார் புலிகள் சரணாலயத்தில்
இருந்தேன். நான்கு நாட்களுக்குப் பெரிதும் மனிதர்களின்
கால்தடம் படாத அந்த அடர் கானகம் தான் எங்கள் வாழிடம்.
அரிய பல பறவை இனங்களைக் கண்டாலும், அந்தச் சில
நாட்களில் என்னை மிகவும் கவர்ந்தது பட்டாம்பூச்சிகள்!
அதுவரை அவ்வளவாகப் பட்டாம்பூச்சி காணலில் ஆர்வம்
காட்டாமல் இருந்த எனக்கு, வண்ண வண்ணமாய்,
வித்தியாசமான உடல் அமைப்புகளால் என்னைக்
கட்டிப்போட்டன நாங்கள் தங்கியிருந்த கேம்புக்கு அருகிலிருந்த
பட்டான்கள்! அதிலும் ஒரு பட்டானுக்குப் பறவைகளில்
வேதிவால் குருவிக்கு இருப்பது ப�ோன்ற நீண்டவால்!
ஆற்றுக்கு அருகே ஒரே இடத்தில் கிட்டத்தட்ட 10 வகை
வண்ணத்துப் பூச்சிகளைக் கண்ட எனக்கு, இவைகளைப்
பற்றித் தெளிவாகத் தெரிந்து க�ொள்ளவேண்டும் என்ற ஆர்வம்
உண்டானது.
உலகில் விலங்குகள், பறவைகளுக்கு அடுத்து
அதிகம் படம் பிடிக்கப்படும், அறியப்படும்
உயிரினம் என்றால் அது பட்டான் தான். பூக்கும்
தாவரங்கள் இருக்கும் இடங்களெல்லாம் இவற்றைக்

காணலாம்; கண்ணுக்கு அழகாய் வண்ணங்கள்
க�ொண்டிருக்கும் என்பதெல்லாம் தான் இவற்றின்
popularity க்கு காரணம். இனி, பட்டாம்பூச்சிகளின்
உலகில் உலாவருவ�ோம்!
செதில் இறகிகள்  (Lepidoptera) என்னும்
உயிரியல் வரிசையில் பட்டாம்பூச்சிகளும் அந்துப்
பூச்சிகளும் (moths) வகைப்படுத்தப் படுகின்றன.
கிட்டத்தட்ட 1.8 லட்சம் இனங்களைக் க�ொண்டது
இவ்வரிசை; உலகிலுள்ள அனைத்து உயிர்களிலும்
சுமார் 10 விழுக்காட்டுக்குச் சமம் இது! முக்கால்
வாசிக்கும் மேல் அந்துபூச்சிகளைக் க�ொண்ட
இ வ ்வ ரி சை யி ல் 6 கு டு ம ்ப ங ்கள் ம ட் டு மே
பட்டாம்பூச்சிகள்!
பட்டானும் அந்துப் பூச்சியும்:
பட்டாம் பூச்சிகளின் வண்ணமிகு சிறகைத்
த�ொட்டுப் பார்த்தால், அதன் வண்ணம் நம்
விரல்களில் ஒட்டும் அல்லவா? அதன் காரணம்
என்ன தெரியுமா? அதன் சிறகே மிக நுண்ணிய
செ தி ல்களா ல் வே ய ப ்ப ட ்ட து த ா ன் !
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அ த னால்தா ன் இ வற் றி ன் அ றி வி ய ல்வ ரி சை
'செதிலிறகிகள்' என்று அறியப்படுகிறது.
ப�ொதுவாக அந்துப்பூச்சி இரவாடி என்றும்
பட்டாம்பூச்சி பகல் நேரத்தில் பார்க்கவியலும்
பூச்சி என்பதான புரிதல் ஒன்றுண்டு. உண்மையில்
விதிவிலக்குகளும் ஏராளமாய் உள்ளன. உருவ
அளவில் அந்துப்பூச்சிக்கும், பட்டானுக்கும் உள்ள
வேறுபாடுகள் இது:
பட்டான் நுனியில் தடித்த அமைப்புடைய
உணர்கொம்புகள் க�ொண்டிருக்கும் (club shaped
antennae). அந்துப்பூச்சிக்கு வெவ்வேறு வடிவங்கள்
க�ொண்ட உணர்கொம்புகள் இருக்கும்.

A. பட்டானின் உணர்கொம்பு
B. அந்துப்பூச்சிகளின் உணர்கொம்பு வகைகள்
இப்போது பட்டானின் வண்ணங்கள் குறித்துக்
காண்போம்! இயற்கையில் வண்ணங்களின் பங்கு
மற்றும் அவ்வண்ணம் உருவாகும் காரணிகள்
எவை என்று ஆராய்வது சூழலைக் குறித்து அறிய
உதவும். இயல்பிலேயே இலைக்குள்ள பச்சை
வண்ணம், அதன் chlorophyll என்னும் நிறமியால்
உருவானது; அதுப�ோலவே இயற்கையாக அமைந்த
சில மூலக்கூறுகளால் (molecules) ஆனதுதான்
ப ட ்டா னி ன் வண ்ண ங ்க ளு ம் ! இ து த வி ர
ஒளிப்பிரதிபலிப்பால் உண்டாகும் வண்ணங்களும்
உண்டு; structural color என்றழைக்கப்படும்
இ வ ்வக ை நி ற ங ்கள் , ந ான�ோ அ ள வு ள ்ள

செதில்களின் பிரத்தியேக அமைப்புக்குள் ஒளி
சென்று பிரதிபலிப்பதால் உருவாகும். ச�ோப்
நுரையில் ஒளிபட்டு பல்வேறு நிறங்களாகத்
தெறிக்குமே, அந்த விளைவு (effect) தான் இது.
பல்வேறு பட்டான்களில் காணப்படும் பளபளக்கும்
மயில் பச்சை நிறம், நீல வண்ணம் ஆகியவை
structural colors தான்!
கண்ணைக் கவ ரு ம் வண ்ண ங ்கள் ஏ ன்
பட்டானுக்கு உண்டானது என்னும் கேள்வி,
ந ம்மை ப் ப ரி ணா ம வளர்ச் சி யி ன் மி கச்
சுவாரசியமான அங்கத்துக்குள் அழைத்துச்
செல்கிறது. ப�ொதுவாகத் தன் இணையைக் கவர
இத்தகைய வண்ணங்கள் உதவும்; அது தவிர இலை
ப�ோன்ற ப ச ்சை நி ற ம் , ம ண் ணி ன் ப ழு ப் பு
ப�ோன்றவை வேட்டையாடிகளிடம் இருந்து தப்ப
உதவும். இது தவிரவும் சில நிறங்கள் 'அபாயம்:
என்னைத் தின்னாதே' என்று வேட்டையாடிகளிடம்
எச்சரிக்கும் வகையில் உண்டானது! நம் ஊர்களில்
இயல்பாகக் காணப்படும் common rose என்னும்
பட்டான், கருப்பு நிறத்தில் சிவப்பு வண்ணங்கள்
க�ொண்ட உடலமைப்பைக் க�ொண்டது. இதன்
புழுப் பருவத்தில் ஆடுதின்னாபாலை ப�ோன்ற
நச்சுள்ள தாவரங்களைத் தின்று வளர்ந்ததால்,
முதிர்ந்த பட்டானும் நச்சுடையது ஆகும்.
இதனால் வேட்டையாடி விலங்குகள் இந்தப்
பட்டானை உண்பதில்லை. இவ்வகை எச்சரிக்கை
நிறங்கள் க�ொண்ட அமைப்பு, வேட்டையாடிகளை
நச்சு இரைகளிடமிருந்து தப்புவிப்பத�ோடு, அதே
காரணத்தால் இரையான பூச்சியும் பிழைக்கிறது.
Aposematic display என்று அழைக்கபடும்
இ வ ்வமை ப் பு ப் பா ம் பு கள் , த வளைகள்
ப�ோன்றவற்றிலும் காணலாம்.
பட்டான்களில் வண்ணங்களின் விளையாட்டு
இ த �ோ டு மு டி வ தி ல்லை . ப ரி ணா ம த் தி ல்
உ ரு வப்போ லி கள் எ ன் கி ற , ஒ த்த உ ரு வ ம் /
வண்ணங்கள் க�ொண்ட உயிரினங்கள் உருவாகும்
சாத்தியங்கள் ஏற்படுகின்றன. உயிர்ப்பிழைத்து
இருப்பதற்கான ஒரு யுக்தியாகவும், வேட்டை
விலங்குகளிடமிருந்து தப்பவுமே இது ப�ோன்ற
உருவப்போலி அமைப்புகள் உதவுகின்றன.
பட்டான்களில் இருவகை உருவப்போலிகளைக்
காணலாம்:
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Paris peacock பட்டானின் பளபளக்கும் பச்சை வண்ணம்!

1. பேடேசியன் வகை (Batesian mimicry)
2. முல்லரியன் வகை (Mllerian mimicry)
முதல் வகையானது, நஞ்சில்லாப் பட்டான்கள்,
நஞ்சுள்ளப் பட்டானில் உள்ள வண்ணங்கள்
ப�ோன்று பரிணமித்து வருவதாகும். Common Mormon பட்டான், வேட்டையாடிக்குத் தீங்கு
விளைவிக்கும் நச்சைக் க�ொண்டிருக்காது.
எனினும், அவை common rose பட்டானில் உள்ள
சிவப்பு வண்ணங்களைக் க�ொண்டிருப்பதால்,
அ வ ற ்றை எ ச ்ச ரி க ்கை ய ாகக் க�ொ ண் டு
பெரும்பாலும் வேட்டையாடி விலங்குகள்,
இவற்றை உண்பதில்லை. Common Mormon
மட்டுமல்லாது பல்வேறுப் பட்டான் இனங்களில்
ப�ொ து வாகக்
காணப ்ப ட க் கூ டி ய
உருவப்போலிவகை இது!
A.	வேட்டையாடிகள்உண்ணத்தகாத Common Rose
பட்டான்

B.

உருவப்போலியாக Common Mormon பெண்பட்டான்

C.

Common Rose பட்டானைப்போல் அல்லாத Common Mormon ஆண்பட்டான்

இரண்டாம் வகையான முல்லரியன் என்பது,
ஒன்றுக்கொன்று த�ொடர்பில்லாத ஆனால்
நச்சுடைய உயிரினங்களில் ஒரே மாதிரி எச்சரிக்கை
வண்ணங்கள் இருப்பது. இவ்வகையும் பேடேசியன்
ப�ோலிகள் தான் என்று நம்பியிருந்த அறிவியல்
உலகுக்கு, பின்னாட்களில் தான் இவை வேறுவகை
எ ன் று தெ ரி ந்த து . மு ல்ல ரி ய ன் வக ை யி ல்
ப�ோலிகளும் வேட்டையாடி விலங்குகளுக்குத்
தீங்கு விளைவிக்கும் வகையில�ோ, ம�ோசமான
சுவையில�ோ இருப்பதைக் கண்டறிந்த  பிறகே
அறிவியலாளர்கள் இதைத் தனிவகையாகப்
பிரித்துப் பார்க்கத் த�ொடங்கினர். குவி பரிணாம
வளர்ச்சியின் ஒரு கிளையாகவும் இவ்வகைப்
ப�ோலிகளைக் காணலாம்!
மேற்சொன்ன உருவப்போலி அமைப்புகள்
என்பது பட்டானுக்கோ, வேறு உயிரினங்களுக்கோ
உடனே உருவானதல்ல. பலக�ோடி ஆண்டுகளின்
பரிணாம வளர்ச்சியும், இயற்கைத் தெரிவையும்
(natural selection) தாண்டியே இப்போதிருக்கும்
உயிரினங்கள் உள்ளன என்பதை நினைவில்
க�ொள்ள வேண்டும். இரைக்கும், வேட்டையாடிக்கும்
நடக்கும் ப�ோராட்டமே பரிணாமத்தை நகர்த்தும்
காரணி. பூச்சிகள் ப�ோன்ற சிறு உயிர்களில்
இ த்தக ை ய த் த கவமை ப் பு உ த் தி களை ப்
பெரியவிலங்குகள் / பறவைகளைக் காட்டிலும்
இயல்பாகக் காணலாம்.
ப ட ்டான்க ளி ன் வா ழ் வி ய ல் எ ன்னை ப்
ப�ோன்ற இயற்கையியலாளர்களுக்கு எப்போதும்
ஆச்சர்யம் அளிக்கும் ஒன்று. புழுவாக ஒரு
குறிப்பிட்ட வகைத் தாவரங்களில் மட்டுமே
இருந்து, பின் கூட்டுப்புழுவாக ஒரே இடத்தில்,
உணவின்றிச் சிலகாலம் இருந்து சட்டென்று ஒரு
நாளில் கூட்டை உடைத்துச் சிறகடித்துப்
பறக்கும்! பின்னர் இணைசேர்ந்து, எந்தத்
தாவரத்தில் புழுவாக இருந்தத�ோ அதே
தாவரத்தில் முட்டையிடும். இத்தகையத்
தாவரம் மற்றும் பட்டானுக்கு இருக்கும்
த�ொடர்பை ஆய்வு செய்தல், அந்தந்தச்
சூழல் குறித்து மேலும் அறிய உதவும்.
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