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உயிர்ச்சூழலை உண்டாக்கியதில், உயிரினங்கள் 
மற்றும் உயிரில்ைடா ப�டாருட்களின் �ஙகு ஒன்று்ன் ஒன்று 
்கைந்துள்்ளது. இதலன “ல்கயடா” க்கடாட�டால்க் ப்கடாணடு 
வி்ளக்கியவர் கேம்ஸ் ைவைடாக். எந்த ஒரு உயிரினமும் 
மற்பறடாரு உயினதகதடாடு சடார்பில்ைடாமல் வடாழ முடியடாது. 
இதலன தடான் கூடடுயிரிததுவம் (Symbiosis) வி்ளக்குகிறது. 
இயற்ல்கயின் அடிப�ல் விதி்கள் இலவ. அகதக�டாை 
இயற்பியலியலும் எந்த ஒரு ப�டாருளும் தனிதது 
இயஙகுவதில்லை என்�லத நமக்கு சடார்பியல் தததுவம் 
கூறுகிறது. இப�டியடான அலமபபு முலற்கள் அலனததும் 
�ை ைடச க்கடாடி வரு் �ரிணடாமததின் ்கடாரணமடா்க இன்றுள்்ள 
நிலையில் த்கவலமக்்கப�டடுள்்ளது. இப�டி இருக்கின்ற 
சுற்றுச்சூழலில் தடான் மனித சமூ்கம் உள்ளிட் பிற 
உயிரினங்கள் வடாழ முடியும். 

பூமியின் �ல்கவறு அலமபபு்களின் முக்கியததுவம், 

அலவ ஒருஙகிலணந்து இயஙகும் தன்லம, ஆகியவற்லற 
அறிவியல் �டார்லவயில் நமக்கு அளிததவர் கேம்ஸ் ைவைடாக். 
பூமியின் ்கடாைநிலை, �ருவநிலை தன்லனத தடாகன 
ஒழுங்கலமததுக் ப்கடாள்கிறது என்று கூறினடார் அவர். 
இயற்ல்கயின் �ை அங்களுக்கும் பூவுைகின் ்கடாைநிலைக்கும், 
இயஙகுவியலுக்கும் உள்்ள பதடா்ர்ல� அறிவியல் �டார்லவயில் 
நமக்கு அளிததவர் இபக�டாது இல்லை. 

பின்நடாளில், ்கடாைநிலை மடாற்றதலத எதிர்ப்கடாள்்ள 
அணுசக்தி கதலவயடானது என்னும் அவரின் ்கருதது  நமக்கு 
ஏற்புல்யதல்ை. இயற்ல்க அறிவியலின் கூடடு இயக்்கதலத 
முன்லவதத அவர், சமூ்க அறிவியலை அதகனடாடு இலணதது 
மடாற்று உற்�ததிற்்கடான சிந்தலன்கல்ள முன்லவக்்கத 
தவறிவிட்டார். இயற்ல்க அறிவியல், சமூ்க அறிவியலின் 
இலணந்த இயக்்கவியல் �டார்லவலய ப்கடாண் யடாவருக்கும் 
அவரின் அறிவியல் க்கடாட�டாடு்கள் முக்கியமடானது. 

கையா கைாட்ாடின் பிதாமைன்  
கேம்ஸ் லவலாக்

2 |  பூவுலகு - ஆகஸ்ட் 2022 | www.poovulagu.org 



ஆசிரியர் ் க்ைம்

சீனடாவின் எதிர்பல�யும் மீறி அபமரிக்்க நடா்டாளுமன்ற ச�டாநடாய்கர் 
நடான்சி ப�கைடாசி லதவடானுக்கு கமற்ப்கடாண் �யணம் சீனடாலவ 
சீணடியுள்்ளது. இதன் ்கடாரணமடா்க சீன அரசு தனது முப�ல்்கல்ளக் ப்கடாணடு 
லதவடாலனச் சுற்றி ரடாணுவ ஒததில்கயில் ஈடு�டடு வருகிறது. 

அபமரிக்்கடாவின் இந்த எகதச்சதி்கடாரமடான ந்வடிக்ல்க லதவடானில் ஒரு 
க�டார்ப �தற்றதலத உருவடாக்கியிருக்கியுள்்ளது. இதலனத பதடா்ர்ந்து 
்கடாைநிலை மடாற்றம், சட்ததிற்குப புறம்�டான குடிகயறி்கல்ள திருபபி 
அனுபபுதல், சர்வகதச குற்றங்கல்ள விசடாரிப�தில் ஒததுலழபபு உள்ளிட் 
�ல்கவறு துலற்களில் அபமரிக்்கடாவு்னடான பதடா்ர்ல�  தற்்கடாலி்கமடா்க 
நிறுததுவதடா்கவும் சீனடா அறிவிததுள்்ளது.

முன்பனபக�டாலதயும் வி் ்கடாைநிலை மடாற்றதலத எதிர்ப்கடாள்வதற்கு 
உை்க நடாடு்களின் ஒததுலழபபு அதி்கம் கதலவப�டும் தற்க�டாலதய 
்கடாை்கட்ததில் அபமரிக்்கடாவின் ந்வடிக்ல்க மற்றும் அதற்கு எதிர்விலனயடான 
சீனடாவின் அறிவிபபு ்கவலைலய ஏற்�டுததியுள்்ளது.

குறிப�டா்க இந்த இரணடு நடாடு்களும்தடான் அதி்க்ளவில் ்கடார்�லன 
பவளிகயற்றிய நடாடு்களின் �டடியலில் முதலி்ததில் இருக்கின்றன. 
உை்க்ளவில் 40% �சுலம இல்ை வடாயுக்்களின் பவளிகயற்றததிற்கு 
அபமரிக்்கடாவும் சீனடாவுகம ்கடாரணமடா்க உள்்ளது. ்க்ந்த ஆணடு கி்ளடாஸ்க்கடாவில் 
நல்ப�ற்ற ஐக்கிய நடாடு்கள் சல�யின் ்கடாைநிலை மடாற்றததிற்்கடான உச்சி 
மடாநடாடடில் அபமரிக்்கடாவும் சீனடாவும் இலணந்து ்கடாைநிலை மடாற்றதலத 
எதிர்ப்கடாள்வதற்்கடான ந்வடிக்ல்க்கல்ள தீவிரப�டுததுகவடாம் என கூட்டா்க 
அறிவிததிருந்தனர். இந்த கூடடு அறிவிபபு COP26 மடாநடாடடில் எட்ப�ட் 
பவற்றி்களில் முக்கியமடான பவற்றியடா்கவும் ்கருதப�ட்து. ஆனடால், அந்த 
அறிவிபபிற்கு எந்த �ைனும் கில்க்்கடாத நிலை இபக�டாது சீனடாவின் 
எதிர்விலனயடால் உருவடாகியுள்்ளது.

ஏற்்கனகவ யுக்லரன் நடாடு கநடக்டா அலமபபு்ன் ்கடாடடிய கநசதததின் 
்கடாரணமடா்க அந்நடாடடின் மீது ரஷயடா க�டார் பதடாடுததுள்்ளது. ப�ரும்�டாைடான 
உை்க நடாடு்கள் புலத�டிவ எரிப�டாருல்ள அதி்கம் சடார்ந்திருக்கும்  நிலை 
ஏற்�டடுள்்ளது. இந்த நிலையின் அபமரிக்்கடாவின் ப�ரிய அணணன் 
மனப�டாங்கடால் ்கடாைநிலை மடாற்றததிற்கு எதிரடான ந்வடிக்ல்க்கள் கமலும் 
சறுக்்கலைச் சந்திததுள்்ளது.

�டாரீஸ் ஒப�ந்தம் உள்ளிட் �ை முக்கியமடான ்கடாைநிலை மடாற்றம் 
பதடா்ர்�டான ஒப�ந்தங்களில் அபமரிக்்க அரசு தனது நைன்்கல்ள ஓர்ளவிற்கு 
�டாது்கடாததுக் ப்கடாண்லத உறுதி பசய்து விடடுததடான் ஒப�ந்தம் 
இறுதியடாவதற்கு வழிவிடுகிறது. ஒரு�க்்கம் ்கடாைநிலை மடாற்றதலத 
எதிர்ப்கடாள்வதில் தங்கள் நடாடு முன்னணியில் இருப�தடா்கக் ்கடாடடிக்ப்கடாணடு 
இன்பனடாரு �க்்கம் ்கடாைநிலை ந்வடிக்ல்க்கள் பின்கனடாக்கிச் பசல்வதற்கு 
்கடாரணமடா்கவும் இருந்து வருகிறது அபமரிக்்க அரசு.

்கடாைநிலை ந்வடிக்ல்க்கல்ள �டாதிக்கும் எந்தபவடாரு சிறு ந்வடிக்ல்கயும் 
உை்கம் 1.5°C பவப�நிலைலய எடடுவலத கவ்கப�டுததும் என்கிற நிலையில் 
அபமரிக்்கடா மற்றும் சீனடாவின் அணலமக்்கடாை ந்வடிக்ல்க்கள் உை்கதலதகய 
�டாதிக்கும் அ�டாயம் ஏற்�டடுள்்ளது. சீனடா தற்்கடாலி்கமடா்க ்கடாைநிலை 
பதடா்ர்�டான ந்வடிக்ல்க்கல்ள அபமரிக்்கடாவு்ன் நிறுததியலதபக�டாை 
்கடாைநிலை மடாற்றம் தற்்கடாலி்கமடா்க தடான் பசய்து ப்கடாணடிருக்கும் அழிலவ 
நிறுததபக�டாவதில்லை. 

எகிபதில் அடுதத ்கடாைநிலை மடாற்றததிற்்கடான ஐ.நடாவின் உச்சி மடாநடாடு 
ந்ப�தற்கு இன்னும் சிை மடாதங்கக்ள உள்்ள நிலையில் உை்க நடாடு்கள் 
கசர்ந்து அபமரிக்்கடா மற்றும் சீனடாவிற்கு இல்கயயடான இபபிரச்சலனலய 
தீர்க்்க கவணடும்.

ஆசிரியர்
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வலைபபூ: www.poovulagu.net

ஃக�ஸ்புக்: www.facebook.com/poovulagu
மின்னஞசல்: info@poovulagu.org (நிர்வடா்கம்)

editor@poovulagu.org  (ஆசிரியர் குழு)

ஆண்டுச்சந்தா: ரூ.350
இரண்்தாண்டுச ்சந்தா: ரூ.700

வங்கிக் கணக்கு

POOVULAGIN NANBARGAL,
KVB Anna nagar,

A/c No: 1154 135 00000 4357,
IFSC: KVBL 000 1154

www.poovulagu.org | பூவுலகு - ஆகஸ்ட் 2022 | 3



பூமி ஒரு தடல் வடிவம் ப்கடாண்து என இக்்கடடுலரயில் நடான் கூறினடால், 
அடுதத வரிலயப �டிக்்கடாமல் இந்தக் ்கடடுலரலய மூடி லவக்்க கயடாசிததிருபபீர்்கள். 
பூமிலயப �ற்றிய ஆரம்� ்கடாைப புரிதல் பூமி தடல் வடிவில் உள்்ளது என்�கத. 
பிற்்கடாைங்களில் தடான், பூமி வட் வடிவம் உல்யது எனக் ்கணடுபபிடிக்்கப�டடு 
நீருபிக்்கப�ட்து. வட் வடிவம் ப்கடாண்து எனக் கூறினடாலும், பூமிலயச் 
சுற்றிததடான் சூரியனும், நிைவும் பிற க்கடாள்்களும் சுழல்கின்றன எனும் 
க்கடாட�டாடல் முன்லவததனர்... 16-ம் நூற்றடாணடில், சூரியலனச் சுற்றித தடான் 
பிற கிர்கங்கள் சுழல்கின்றன என்று நிக்க்கடாைஸ் ்கடாப�ர்னிக்்கஸ் வி்ளக்கினடார். 
அக்்கடாைததில் பூமிலயப �ற்றிய �ை அறிவியல் வி்ளக்்கங்கள் அறிஞர்்க்ளடால் 
கூறப�டடு வந்தடாலும் அபக�டாது மத நம்பிக்ல்கக்கு முரணடா்க உள்்ளது என 
ஏற்றுக்ப்கடாள்்ளப�்வில்லை, �ை அறிஞர்்கள் ப்கடாலை பசய்யப�ட்னர். 
அறிவியலை ஏற்றுக்ப்கடாள்்ளடாத மனநிலை இன்ற்ளவும் சிைரி்ம் நீடிததுக் 
ப்கடாணடுதடான் இருக்கிறது.

20-ம் நூற்றாண்டில் அனைனைனையும் வியப்பில் ஆழ்த்திய 
புனைப்்படம் 1968-ல் விண்்ைளியில் இருந்து எடுகைப்்படட 
பூமியின் ைண்்ணப் புனைப்்படமறாகும். இதறகுமுன், ைருப்பு 
்ைளனளை புனைப்்படஙைள ைந்திருந்தறாலும், பூமியின் ைண்்ணப் 
புனைப்்படம் ்பலைது ைைைத்னதயும் ஈரத்தது. அததத்பறால் தறான், 

PhotoCredits: NASA, ESA, CSA, and STScI

ஜேம்ஸ் வெப் வ�ொல்லப்ஜபொகும்  

பிரபஞ�த்தின் கதை
 கலாகைஷ் ் ார்த்தி்ன்
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ைடந்த சில ைறாைஙைளைறாை ைனலத்தளைம் முழுகை 
பிை்பஞ்சத்தின் புனைப்்படஙைள நிைம்்பப்்்பறறு 
ஆச்சரியத்தறால் ்பகிைப்்படடடு ைந்தது. அந்தப் 
புனைப்்படஙைள ஏன் அவைளைவு சி்ப்புப் ் ்பற்து 
எைப் ்பலருககுக தைளவி எழுந்து இருகைலறாம். 
இந்த மனித ்சமூைத்தின் மிைப்்்பரிய தைளவிககுப் 
்பதில் கினடகைப்்்பற்றால் அது சி்ப்பு 
ைறாயந்ததறாை தறாதை இருகைககூடும் .

நம் சிறுையது முததல நறாம் வியந்து ்பறாரத்து 
பிைமித்த சில விஷயஙைளில் நட்சத்திைக 
கூடடஙைளும் இருககும். நறாம் விண்மீன் 
கூடடத்னதப் ்பறாரககும் த்பறாது நம் எல்தலறாருககும் 
எழுந்த தைளவி, “இந்த பிை்பஞ்சம் எப்்படி 
உருைறாகி இருககும்”? அதன் ்தறாடகைம் எது? 
அதன் முடிவு எது? பிை்பஞ்சத்திறகு முறறு 
உண்டறா? இப்பிை்பஞ்சத்தில் நம் ்பறால்ைழி எஙகு 
உளளைது? இப்பிை்பஞ்சம் விரிைனடைது 
உண்னமயறா ?  இஙகுளளை அனைத்தும் 
்ைறறிடத்தின் ் ைடிப்பில் இருந்து ைந்தனையறா? 
எனும் ்பல தைளவிைளுடன் நறாம் ைளைரந்து 
இருப்த்பறாம். இகதைளவி அனைத்திறகும் 
‘்்பரு்ைடிப்பு தைறாட்பறாடு’ ைழஙகிய ்பதில்ைள 
இருந்த ்சந்ததைஙைனளை தீரத்தும், மீண்டும் ்பல 
்சந்ததைஙைனளை எழுப்்பவும் ்்சயதது. இதறகு 
வினட ததடி ஆைறாயசசியறாளைரைள ்பல முயறசிைள 
எடுத்து ைந்தைர. அதறைறாை ்பல விண்்ைளி 
்தறானலதநறாககிைனளை விண்ணில் ்்சலுத்தி 
ஆ ை றா ய ந் த ை ர .  இ ந் த  வி ண் ்ை ளி 
்தறானலதநறாககிைளில் சி்ப்பு ைறாயந்ததறாை 
ைருதப்்படடது ‘ஹறா்பல் விண்்ைளித் 
்தறானலதநறாககி’ (Hobble Space Telescope). இது 
1990-ம் ஆண்டில் விண்ணில் ் ்சலுத்தப்்படடது. 
பிை்பஞ்சம் ்பறறிய தைளவிைனளைச ்சறறு ஆழமறாைத் 
தீரத்து னைகை இது உதவியது. இதன் ் தறாடரசசி 
தறான் ைடந்த ஆண்டு கிறிஸ்துமஸ் நறாளைன்று 
அ்மரிகைறா (NASA), ைைடறா (CSA) 
மறறும் ஐதைறாப்்பறா(ESA) நறாடுைளின் 
விண்்ைளி ஆயவு னமயத்தின் 
கூடடு முயறசியில் விண்ணில் 
்்சலுத்தப்்படட ‘தேம்ஸ் ்ைப் 
விண்்ைளி ் தறானலதநறாககி’ (James 
Webb Space Telescope)ஆகும். 

விண்ணில் ்்சலுத்தப்்படும் 
்தறானலதநறாககிைள ஒளிைளின் 
அனலநீளைத்னதக (wavelength ) 
்ைறாண்டு ் ்சயல்்படு்பனை. மனிதக 

ைண்ைளுககு உ்ணைப்்படும் அனலநீளைத்தின் அளைவு 
மிைவும் குன்வு. இதுதை அைசசிைப்புக ைதிரைளின் 
அனலநீளைத்தின் அளைவு அதிைம். ஒளினய எந்த 
அளைவிறகு உளைறாஙகுகி்ததறா; அந்த அளைவிறகு 
்தறானலதநறாககிைளைறால் விண்்ைளியில் உளளை 
்்பறாருளைனளை உளைறாஙகிக்ைறாளளை முடியும்.

பி ை்பஞ்சத்தில்  உளளை அனைத்துப் 
்்பறாருளைளும் மின்ைறாந்தக ைதிரவீசன்ச 
்ைளிதயறறும். இந்த மின்ைறாந்தக ைதிரவீசசில் 
(ElectroMagnetic Radiation (EMR))்பல ைனைக ைதிரைள 
உண்டு. ைறாமறா ைதிரைள (gama rays), x-ைதிரைள 
(x-rays), பு் ஊதறாக ைதிரைள (ultravioletrays), 
ைண்ணுறு ஒளி (visiblelight), அைசசிைப்புக ைதிரைள 
(Infra-red rays), நுண் ைதிரைள (microwave), 
ைறா்ைறாலிக ைதிரைள (radiowaves) ஆகியனை 
உண்டு. ஒவ்ைறாரு அனலயும் தைக்ைைத் 
தனியறாை அனலநீளைத்னதக (wave leng th ) 
்ைறாண்டனை. இைறறில் 0.000015 முதல் 0.004 
அஙகுலம் அளைவில் இருககும் ைதிரைள மடடுதம 
மனிதக ைண்ைளுககுத் ் தரியும்(visiblelight). 

நறாம் ைறாணுகின்் அனைத்து நி்ஙைளும் 
த ம த ல  குறி ப்பிடட  அனல நீளை த்தில் 
அடஙகியனைதய. விண்்ைளியில் உளளை 
அனைத்து விண்்்பறாருளைளில் இருந்து 
்ைளிதயறும் ஒளியில் இருந்து மின்ைறாந்தக 
ைதிரவீசசு ஒளி ்ைளிதயறும். இந்த ஒளியின் 
ைதிரவீசசுைனளை உளைறாஙகி தறான் விண்்ைளி 
்தறானல தநறாககி புனைப்்படஙைனளை அனுப்பும். 
ஹறா்பல் ்தறானலதநறாககி ்ைறும் ைண்ணுறு 
ஒளினய மடடும் உளைறாஙகும் அனமப்பில் 
உருைறாகைப்்படடது. ஆைறால், விண்்ைளினயப் 
்பறறி இன்னும் அறிய அது த்பறாதுமறாைதறாை 
இல்னல. 
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ைடந்த ஆண்டு இறுதியில் விண்ணில் 
்்சலுத்தப்்படட தேம்ஸ் ்ைப் விண்்ைளி 
்தறானலதநறாககி, அைசசிைப்புக ைதிரைனளை 
உளைறாஙகும் தி்ன் ்ைறாண்டது த்பறால் 
ைடிைனமகைப்்படடது. பூமியில் இருந்து 15 
இலட்ச கி.மீ. ்தறானலவில் ்பறாயந்து அஙகுளளை 
அைசசிைப்புக ைதிரைனளை உளைறாஙகி 
புனைப்்படஙைளைறாை அனுப்புகி்து. பிை்பஞ்சத்தின் 
்தளிைறாை, ஆழமறாை முதல் புனைப்்படம் 
இனையறாகும். தேம்ஸ் ்ைப் உளைறாஙகிய 
அைசசிைப்புக ைதிரைள  கிடடத்தடட 
்்பரு்ைடிப்பு ஏற்படட ைறாலத்தில் உருைறாகிய 
விண்மீனிலிருந்து ் ைளிதயறிய ைதிரைள ஆகும். 
இந்தக ைதிரைள ததறான்றி 1300 தைறாடி ஆண்டுைள 
ஆகி்து. புனைப்்படத்தில் இருககின்் அனமப்பு 
1300 தைறாடி ஆண்டுைளுககு முன் இருந்த அனமப்பு 
ஆகும். இனத நறாம் எப்்படி புரிந்து ்ைறாளளை 
தைண்டு்மன்்றால், ்்பறாதுைறாைச சூரிய ஒளி 
பூமினய ைந்தனடய 8 நிமிடஙைள ஆகும். நீஙைள 
இப்த்பறாது உஙைள வீடடின் ேன்ைல் ைழியறாைதைறா 
அல்லது, மறாடியில் இருந்ததறா அல்லது வீடடின் 
்ைளியில் இருந்து சூரியனை ்பறாரத்தறால் அது 8 
நிமிடத்திறகு முன் இருந்த சூரியனின் நினலயறாகும். 
தேம்ஸ் ்ைப் ்ைளியிடட முதல் புனைப்்படம் 
1300 தைறாடி ஆண்டுைளுககு முன் இருந்த 
நட்சத்திைஙைள ்ைடிககும் த்பறாது உருைறாகிய 
அைசசிைப்புக ைதிரைனளை, தேம்ஸ் ்ைப் 
்தறானலதநறாககி தறத்பறாது ்படம்பிடித்துளளைது. 
தறத்பறாது அதன் நினல அந்தப் புனைப்்படத்னத 
இருப்்பது த்பறால இருகைறாது. இத்துடன் த்சரத்து 

இன்னும் 4 புனைப்்படஙைனளை தேம்ஸ் ்ைப் 
்தறானலதநறாககி அனுப்பியது. அதில் WASP-96b 
எனும் கிைைத்தின் புனைப்்படமும் அடஙகும். 
கிடடத்தடடப் பூமியில் இருந்து 1 1 2 0 
ஒளியறாண்டுைள ்தறானலவில் உளளை இந்தக 
கிைைத்தின் ைளிமண்டலத்தில் தண்ணீர 
இருப்்பதறாைத் தறத்பறாது ைண்டுப்பிடிகைப்்படுளளைது. 

இன்னும் 10 ஆண்டுைளுககு ் ்சயல்்பறாடடில் 
இருககும்  தேம்ஸ் ்ைப்  விண்்ைளி 
்தறானலதநறாககி பிை்பஞ்சம் குறித்து இன்னும் ்பல 
்பதில்ைனளைக  ்ை றாடுகைப்  த்ப றாகி்து . 
்்பரு்ைடிப்ன்பப் ்பறறி இன்ைமும் நமககுப் 
்பதில் கினடகைலறாம். பிை்பஞ்சத்தின் ததறாற்ம் 
்ப றறியக  ைனதயின் முதல்  ைரினயப் 
்பறாரத்துவிடதடறாம். இஙகு கூ்ப்்படடு ைந்தக 
ைடடுக ைனதைனளை உனடத்்தறிய முழு ைனதககுக 
ைறாத்திருப்த்பறாம்.
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ing

 

ைரீைறா நட்சத்திைக கூடடம் (புனைப்்படம்: : NASA, ESA, CSA, and STScI )
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ெ.எண மோநிலம் 2019-20 2020-21 2021-22
1 ஆந்திர பிரகதசம் 4 6 NR
2 அருணடாச்சை பிரகதசம் 0 0 1
3 அஸ்்டாம் 75 91 63
4 சததீஸ்்கர் 77 42 64
5 ேடார்்கணட 84 74 133
6 ்கர்நடா்்கடா 29 23 17
7 க்கர்ளடா 12 20 25
8 ம்கடாரடாஷடிரடா 1 NR 0
9 கம்கடாையடா 4 6 2
10 நடா்கைடாந்து 0 0 0
11 ஓடிஷடா 117 93 112
12 தமிழ் நடாடு 58 57 37
13 திரிபுரடா 2 1 2
14 உததர பிரகதசம் 6 1 0
15 உததர்்கடாந்து NR NR NR
16 கமற்கு வங்கடா்ளம் 116 47 77
பமடாததம் 585 461 531

*NR- மடாநிைங்களில் இருந்து த்கவல்்கள் கில்க்்கபப�றவில்லை

த்கவல்: மக்்க்ளலவ

3 ஆண்டுைளில்  
யாகை தாக்கி

1,577 
க்ர் மரணம்

தமிழ் நாடடில்

152 
க்ர் மரணம்

யாகை தாக்கி  
இறநதவர்ைளின் 
எண்ணிக்கை
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சூழல் செய்திகள்

எணணூருக்கு அருக்க 
�க்கிங்கடாம் ்கடால்வடாய் மற்றும் 
ப்கடாசஸ்தலை ஆற்றில் ்கடடி்க் 
்கழிவு்கல்ள ப்கடாடடி நீர் 
க�டாக்குவரததுக்கு இல்யூறடா்க 
சடாலை அலமதததற்கு 
அ�ரடாதமடா்க ரூ. 5 க்கடாடி 
ரூ�டாலய மடாநிை மடாசு 
்கடடுப�டாடடு வடாரியததிற்கு 
பசலுதத, தமிழ்நடாடு மின் 
உற்�ததி மற்றும் �கிர்மடான 
்கழ்கததிற்கு, கதசிய �சுலமத 
தீர்ப�டாயம் உததரவிடடுள்்ளது.

ஆந்திரடாவில் சுற்றுச்சூழல் விதி்கல்ள 
மீறி  சூழல் மடாசு�டாடு ஏற்�டுததிய 
்கடாரணததிற்்கடா்க ONGC_  
நிறுவனததிற்கு  22 க்கடாடிகய 76 
ைடசதது 62 ஆயிரதது 500 ரூ�டாய் 
அ�ரடாதம் விதிதது பதன்மண்ை கதசிய 
�சுலமத தீர்ப�டாயம் தீர்ப�ளிததுள்்ளது.

ெ்பசன்லன அனல்மின் 
நிலைய நிைக்்கரி சடாம்�ல் 
்கழிவு்க்ளடால் ்கடுலமயடா்க 
�டாதிப�ல்ந்த எணணூர் 

உப�ங்கழிமு்கதலத சதுபபு 
நிை இயக்்கததின் கீழ் 

�டாது்கடாக்்கப�ட் இ்மடா்க 
அறிவிக்்க கவணடுபமன 
சுற்றுச்சூழல் துலறக்கு 
�சுலமத தீர்ப�டாயம் 
உததரவிடடுள்்ளது.
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ெ் அபமரிக்்கடாவில் கிட்ததட் 4000 கி.மீ. 
வைலச பசய்யும் �ட்டான் Monarch. 
இயற்ல்கயியைடா்ளர் மடடுமல்ைடாது ப�டாது 
மக்்களி்மும் பிர�ைமடான �ட்டாம்பூச்சி இனமடான 
இது, சமீ� ்கடாைங்களில் ்கடாைநிலை 
மடாற்றததடாலும், வடாழி் அழிபபினடாலும் மி்கவும் 
�டாதிக்்கப�ட் இனமடா்க அறியப�டடுள்்ளது. 
்க்ந்த ேுலை மடாதம் �ன்னடாடடு இயற்ல்கப 
�டாது்கடாபபுச் சங்கம் (IUCN) பவளியிட் 
அறிக்ல்கயில் Monarch �ட்டான் மடடுமல்ைடாது, 
சுறடாக்்கல்ள க�டான்றிருக்கும் Sturgeon இன 
மீன்்களும் அருகிவரும் இனங்களின்  
(Endangered Species) �டடியலில் 
கசர்க்்கப�டடுள்்ளது. கமலும் உை்கம் முழுதும் 
உள்்ள புலி்களின் எணணிக்ல்க 2015இல் 
இருந்து 40% அதி்கரிதது உள்்ளதடா்க 
இவவறிக்ல்க  பதரிவிக்கிறது.

கூ்ஙகு்ளததில் உற்�ததியடாகும் அணுக்்கழிலவ 
ரஷயடாவிற்கு அனுபபுவது குறிதது எந்த �ரிசீைலனயும் 
ஒன்றிய அரசு கமற்ப்கடாள்்ளவில்லை என மக்்க்ளலவயில்  

தி.மு.்க. நடா்டாளுமன்ற உறுபபினர் ்கனிபமடாழி 
்கருணடாநிதி எழுபபிய க்கள்விக்கு ஒன்றிய இலண 
அலமச்சர் ஜிதகதந்திர சிங �திைளிததுள்்ளடார்.

இஙகிைடாந்து வரைடாற்றில் மி்க அதி்க�டச 
பவப�நிலையடானது ேூலை 19ம் கததி ஹீதரு 
ந்கரில் 40.2°C ஆ்க �திவடானது. ்கடும் உ்ல்நைக் 
குலற�டாடு அல்ைது மரணதலத ஏற்�டுததும் 
அ்ளவிற்கு பவப�நிலை அதி்கரிக்்கக் கூடும் 
என்கிற சி்கபபு எச்சரிக்ல்கயிலனயும் அந்த 
வடாரததில் இஙகிைடாந்தின் அரசு வடானிலை 
ஆரடாய்ச்சி லமயம் பவளியிட்து.

இநதியாவில் அதிைரிக்கும்  
டெங்கு ்ாதிப்பு

2022ம் ஆணடில் ேூன் மடாதம் வலர 14,077 ப்ஙகு 
�டாதிபபு்கள் �திவடாகியுள்்ளன. இகத ்கடாைக்்கட்தில் ்க்ந்த 

2021-ம் ஆணடு 13,580 �டாதிபபு்கள் �திவடாகியது 
குறிபபி்ததக்்கது.

்த்கெல: மடாநிைங்க்ளலவ

2019 2020 2021

1,93,245

44,585

2,05,243
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ஐகரடாபபிய நடாடு்களில் இதுவலர இல்ைடாத அ்ளவிற்கு ்கடுலமயடான பவப� 
அலை வீசி வருகிறது. க�டார்ச்சுக்்கல், ஸ்ப�யின், பிரடான்ஸ் மற்றும் கிரீஸ் உள்ளிட் 
நடாடு்கள் ்கடாடடுததீலயக் ்கடடுப�டுதத மி்கக் ்கடுலமயடா்கப க�டாரடாடி வருகின்றன. 
23.07.2022 வலர 51,5000 பெக்்ர் நிைம் ஐகரடாப�டா முழுவதும் எரிந்து 
நடாசமடாகியுள்ைது. இது சரடாசரிலய வி் நடான்கு ம்ஙகு அதி்கம். ஐகரடாப�டாவில் 
உள்்ள ஏழு நடாடு்களின் தலைந்கரங்களில் பவப�நிலை (ைண்ன், கரடாம், ரூ�ளின் 
உட�்) ்க்ந்த 40 ஆணடு்களில் இல்ைடாத அ்ளவுக்கு அதி்கமடா்க �திவடாகியுள்்ளது. 

இதுைனை ைண்டிைறாத மிை நீண்ட தைறானடக ைறாலத்னதயும் 
்ைப்்பத்னதயும் தறத்பறாது இந்த நறாடுைள ்சந்தித்து ைருகின்்ை. 
்ைப்்ப அனல மறறும் ் ைப்்ப உயரைறால் ைறாடடுத் தீ ஐதைறாப்்பறானை 
ைறாடடி ைனதககி்து பிைறான்சில் இதுைனை 37 ஆயிைம் த்பர இதைறால் 

 ைார்முகில்

சுட்டெரிக்கும் ் ெயிலில் 
உருகும் மேற்குலக நாடுகள் 
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த ங ை ள  இ ட த் னத வி ட டு 
இ ட ம் ்்ப ய ர ந் து ள ளை ை ர , 
் ்ப ல் ஜி ய த் தி ல்  உ ள ளை 
விலஙகுைளுககு குறிப்்பறாை ்பறாண்டறா, 
த்பறாலறார ைைடி த்பறான்்ைறறிறகு 
உ்ணவுடன் ்பனிகைடடியும் த்சரத்து 
குளிரசசிகைறாை ்ைறாடுககின்் 
அளைவிறகு மிைக ்ைறாடுனமயறாை 
்ைப்்பநினல அஙகு நிலவுகின்்து. 
1100ககும் தமற்படட இ்ப்புைள 
இ ந் த  ் ை ப் ்ப  உ ய ர ை றா ல் 
ஏ ற ்படடுளளைது .  பி ை றான்ஸ் , 
த்பறாரசசுைல் ,்ேரமன், இத்தறாலி 
த்பறான்் அனைத்து நறாடுைளும் 
இந்த ்ைப்்ப அனல மறறும் 
ை றா ட டு த் தீ ய றா ல் 
்பறாதிகைப்்படடுளளைை. 

ஸ்்்பயினில் ைறாடடுத்தீ மிை 
அதிை அளைவு ்பறாதிப்ன்ப ஏற்படுத்தி 
ம க ை ன ளை  அ ை ர ை ளை து 
உனடனமைனளை எல்லறாம் விடடுத் 
தப்பிதயறாட னைத்துளளைது. இந்தக 
ைறாடடுத்தீயின் ்பறாதிப்புைனளை தநரில் 
்்சன்று ்பறாரத்த பின் ஸ்்்பயினின் 
பி ை த ம ர  ஊ ட ை ங ை ளி ட ம்  
" ை றாலநினல மறா ற ்ம்  த றான் 
இப்பிைச்சனைககுக  ைறாை்ணம்.  இது 
ை றா டு ை ன ளை  அ ழி க கி ் து , 
மனிதரைனளைக ்ைறால்கி்து, ்மறாத்த 
சூழனலயும் அழிககி்து என்று கூறிைறார". 
17,000 ்ஹகடர ைறாடுைள ்தன்தமறகுப் 
பிைறான்சில் இதுைனைக ைறாடடுத்தீயறால் 
அழிந்துளளைது. அை்சறாஙைம் ைறாடடுத் தீனயக 
ைடடுப்்படுத்த மிைப் ் ்பரிய த்பறாைறாடடத்னத 
நடத்திைருகி்து. 2000ககும் தமற்படட 
தீயன்ணப்பு வீைரைள இந்தத் தீனய 
அன்ணகைப் த்பறாைறாடி ைருகின்்ைர, 40 
ஆயிைத்திறகும் தமற்படட மகைள இதைறால் 
இடம் ் ்பயரந்துளளைைர. 

இத்தறாலி 70 ஆண்டுைளில் இல்லறாத 
அ ளை வு  ை ் ட சி ன ய த்  த ற த்ப றா து 
்சந்தித்துளளைது. இத்தறாலியில் உளளை 
சிசிலியில் 48.8 டிகிரி ்்சல்சியஸ் ஆை 
ஐதைறாப்்பறாவின் அதிை்பட்ச ்ைப்்பநினல 
்பதிைறாகியுளளைது .  த ்ப றா ர ச சு ைலில் 
ஆயிைத்திறகும் தமற்படட மகைள அதிை 

்ைப்்பநினல ைறாை்ணமறாை இ்ந்துளளைைர. இத்தீவிை 
்ைப்்பநினல உயரைறால் சூரியன் மன்யறாத நறாடு எை 
அனழகைப்்படும் இஙகிலறாந்து சூரியன் மன்ய 
தைண்டும் என்று விரும்புகி்து .  இதுைனை 
எப்்்பறாழுதும் ்பறாரத்திைறாத ்ைப்்பநினலயறாை 40 
டிகிரி ்்சல்சியஸ் ்ைப்்பநினல முதல் முன்யறாை 
இஙகிலறாந்து உ்ணரந்ததத இதறகுக ைறாை்ணம். 40 டிகிரி 
்்சல்சியஸ் என்்பது இந்தியறா த்பறான்் நறாடுைளுககு 
்சறாதறாை்ணமறாைத் ததறான்்லறாம் ஆைறால், அை்சறாஙைம் 
அஙகு ததசிய அை்சைநினலனய அறிவித்துளளைது.
தமலும் அை்சைக கூடடஙைனளைக கூடடும் அளைவிறகுப் 
பிைசசினையறாை அது மறாறியுளளைது. இது ்சறானலப் 
த்பறாககுைைத்து முதல் விமறாைப் த்பறாககுைைத்து ைனை 
அனைத்னதயும் இஙகிலறாந்தில் ்பறாதித்துளளைது. 
ஏ்ைனில், இந்த அதீத ்ைப்்பநினலயறால் 
விமறாைநினலயத்தில் உளளை விமறாை ஓடுதளைம் 
இைறாணுை விமறாை ஓடுதளைம் உட்பட அனைத்தும் 
உருகுகியுளளைது. 
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இந்தக தைறானடயில்தறான் இஙகிலறாந்து அைசு 
முதல்முன்யறாை சிைப்பு அ்பறாய ைறானினல 
எச்சரிகனை விடுத்துளளைது .  அனைத்து 
்பத்திரினைைளும் உருகும் இஙகிலறாந்து 'MELTING 
ENGLAND' என்று தனலப்புச ் ்சயதி அச்சடிககும் 
அளைவிறகு இது மிைப்்்பரியப் பிைசசினையறாை 
மறாறியுளளைது. இஙகிலறாந்தில் இதுைனை 8 ்சதவீத 
வீடுைளில் மடடுதம குளிர்சறாதைக ைருவிைள 
்பயன்்படுத்தப்்படடு ைந்தை. ஏ்ைனில், 

அதறைறாை ததனை அஙகு மிை மிைக குன்வு. 
ஆைறால் இப்த்பறாது 800% அதிைமறாை மின்விசிறி 
விற்பனையும் 2400% ்சதவீதம் அதிைமறாை ஏசி 
விற்பனையும் நனட்்பறறுளளைது. இளைைை்சர 
்சறாரலஸ் "ைறாலநினல மறாற்ம் உண்னமயில் ஒரு 
மிைப்்்பரிய அ்பறாயம்" என்று கூறியுளளைறார. 
லண்டன் தீயன்ணப்புத் துன்தயறா இைண்டறாம் 
உலைப்த்பறாருககுப் பி்கு இதுதை மிைக 
ைடுனமயறாை ைறாலம் என்று ் தரிவித்துளளைது. 

உலைம் முழுைதும் ைடடுப்்படுத்தித் தைது 
அதிைறாைத்னதக ைறாடடி ஐதைறாப்பிய நறாடுைள 
இ ய ற னை யி ன்  அ தி ை றா ை த் த றா ல் 
ஆடிப்த்பறாயயுளளைை. உலகின் ்்சழிப்்பறாை 
ைண்டம், அதீத ை்சதி, ைல்லைசு நறாடுைள, 
உயரதைக ைறாலநினலனய முன்கூடடிதய அறியும் 
ை்சதி ஆகிய அனைத்னதயும் தன்ைைத்தத 
்ைறாண்டும் அதைறால் ைறாலநினல மறாற்த்னதச 
்சமறாளிகை முடியவில்னல. ைண்டிப்்பறாை 
அதுமுடியறாத ைறாரியமும் கூட ஏ்ைனில் 
இயறனையின் முன் அனைைரும் சிறியைரைதளை. 
இனதப் புரிந்து்ைறாண்டு உலைநறாடுைள ் ைறும் 
்ைறறு ஒப்்பந்தஙைள மடடும் த்பறாடறாமல் 
பு வி ் ை ப் ்ப ம ய ம றா த ன ல த்  த டு க ை 
ஆகைப்பூரைம றாை  நடைடிகனைைனளை 
எடுகைதைண்டும்.

இயறகையின் முன் அகைவரும் 

சிறியவர்ைகே. இகதப் புரிநதுடைாண்டு 

உலைநாடுைள் டவறும் டவறறு 

ஒப்்நதங்ைள் மடடும் க்ாொமல் 

புவிடவப்்மயமாதகலத் தடுக்ை 

ஆக்ைப்பூர்வமாை நெவடிக்கைைகே 

எடுக்ைகவண்டும்.
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உை்க சு்கடாதடார அலமபபின் (WHO) கூற்றுப �டி 
ஒவபவடாரு ஆணடும் சுமடார் ஏழு மில்லியனுக்கும் 
அதி்கமடான மக்்கள் ்கடாற்று மடாசினடால் முன்கூடடிகய 
இறக்கின்றனர். இது ்கடாற்று மடாசின் தீவிரத தன்லமலய 
நமக்கு உணர்ததுகிறது. ்கடாற்று மடாசு உட�் ்கடாைநிலை 
மடாற்றததின் �ல்கவறு தீவிர வில்ளவு்கல்ள எதிர்ப்கடாணடு 
வரும் மனித குைததிற்கு, ேூலை 20,2022 இல் ஐ.நடா. 
சல�யில் நிலறகவறிய தீர்மடானம் சிறு நம்பிக்ல்கலய 
விலதததுள்்ளது.

’தூயனமயறாை மறறும் ஆதைறாககியமறாை 
சுறறுசசூழல் என்்பது உலைளைறாவிய மனித 

உரினம' எனும் தீரமறாைத்திறகு ஐ.நறா. ்சன்ப 
ஒப்புதல் அளித்துளளைது. மனித உரினமைள 
ை வு ன் சி ல றா ல்  ை ட ந் த  ஆ ண் டு 
ஏறறுக்ைறாளளைப்்படட இதத த்பறான்் உனைனய 
அடிப்்பனடயறாைக ் ைறாண்ட இத்தீரமறாைமறாைது, 
அனைைருககும் ஆதைறாககியமறாை சூழனல 
உறுதி ் ்சயைதறைறாை முயறசிைனளை அதிைரிகைப் 
்பல்தைறு நறாடுைள ,  ்சரைதத்ச மறறும் 
ைணிைநிறுைைஙைனளை அனழககி்து.

தமலும் ைறாலநினல மறாற்த்தின் தறாகைம், 
இயறனை ைளைஙைளின் அதிைப் ்பயன்்பறாடு, 
ைறாறறு ,  நிலம் மறறும் நீர மறாசு்பறாடு , 
இை்சறாயைஙைள மறறும் ைழிவுைளின் முன்யற் 
தமலறாண்னம மறறும் உயிரப்்பன்னமய இழப்பு 
ஆகியனை இந்த உரினமனய அனு்பவிப்்பதில் 
தனலயிடுைதறாைவும், இதைறால் ஏற்படும் 
சுறறுசசூழல் ்பறாதிப்்பறாைது அனைத்து மனித 
உ ரின ம ைனளை யு ம்  எ தி ர மன ் ய றா ை ப் 
்பறாதிப்்பதறாைவும் அது குறிப்பிடுகி்து.

ஐ.நறா. ் ்பறாதுச்்சயலறாளைர அண்தடறானிதயறா 
குடடைஸ் இந்த ைைலறாறறு முடினை ைைதைறறுப் 
த்பசியத்பறாது ,  " ை றாலநினல மறாற்ம் , 
உயிரப்்பன்னமய இழப்பு மறறும் சுறறுசசூழல் 
மறாசு்பறாடு ஆகிய பூமிககு எதிைறாை மும்முனை 
த றா க கு த ல் ை ளு க கு  எ தி ை றா ை 
கூடடுப்த்பறாைறாடடத்தில் உறுப்பு நறாடுைளைறால் 
ஒன்றின்ணந்து த்பறாைறாட முடியும்" என்்றார. 
்சரைதத்சச ்சமூைம் இந்த உரினமககு உலைளைறாவிய 
அஙகீைறாைம் அளித்ததன் மூலம், அனைைருககும், 
ஆதைறாககியமறாை சுறறுசசூழல் எனும் 
உரினமனய நனடமுன் ்சறாத்தியமறாககுைதறகு 
அருகில் நம்னம நைரத்தியுளளைது. இது உறுப்பு 
நறாடுைள சுறறுசசூழல் மறறும் மனித உரினமைள 
்தறாடர்பறாை ைடனமைனளை வினைவு்படுத்த 
உதவும் என்றும் அைர ் தரிவித்தறார.

இத்தீரமறாைம் குறித்த ைறாக்ைடுப்பில்,161 
நறாடுைள ஆதைைறாை ைறாகைளித்தை. சீைறா, 
ைஷயக கூடடனமப்பு, ் ்பலறாைஸ், ைம்த்பறாடியறா, 
ஈைறான் ,  சிரியறா ,  கிரகிஸ்தறான் மறறும் 
எத்திதயறாப்பியறா ஆகிய நறாடுைள ைறாக்ைடுப்பில் 
ை ல ந் து ் ை றா ள ளை வி ல் னல  எ ன் ்ப து 
குறிப்பிடத்தகைது .

ஐ.நா.சக்யின் 
வரலாறறுச் 
சிறப்பு மிக்ை 
தீர்மாைம் 

 சூரியா சுநதரராேன்

www.poovulagu.org | பூவுலகு - ஆகஸ்ட் 2022 | 13



‘ஓஷன் ்கன்சர்வன்சி’ (்க்ல்�டாது்கடாபபு) என்ற 
ப�யரில் குபல�்களிலிருந்து ்க்ல்்கல்ளப 
�டாது்கடாப�தடா்கத தன்லன அறிவிததுக் ப்கடாணடு 
பசயல்�டும் அபமரிக்்க நிறுவனபமடான்று 2015 ஆம் 
ஆணடில் ஒரு அதிர்ச்சி்கரமடான அறிக்ல்கலய 
பவளியிட்து. அந்த அறிக்ல்கயில் ்க்லை நடாசம் 
பசய்யும் பநகிழிக் குபல�்களில் 50 விழுக்்கடாடடுக்கும் 
கமல் பிலிபல�ன்ஸ், வியடநடாம், இந்கதடாகனஷியடா 
க�டான்ற ஐந்து நடாடு்களிலிருந்கத வருகின்றன என்றும் 
இந்தக் குபல�்கல்ள எரிதது ஆற்றல் ப�றுவதன் மூைம் 
இந்தப பிரச்சலனலயச் சரி பசய்யைடாம் என்றும் 
பதரிவிததிருந்தது.

உண்னமயில், குப்ன்பைள ைடதைறாளைத்து 
நறாடுைளின் பிைசசினை. அ்மரிகைறா, 
ஐதைறாப்்பறா த்பறான்் ைளைரந்த நறாடுைளின் 
் ந கிழி ககு ப்ன்ப ைள  ்ப ல  ஆயி ை ம் 

ைண்்டயைரைளில் ஒவ்ைறாரு நறாளும் 
இந்தத் ்தன்தைறாளைத்து நறாடுைளுககு 
மறுசுழறசி என்் ் ்பயரில் ைப்்பல்ைள மூலம் 
எடுத்துச ்்சன்று ்ைறாடடப்்படுகின்்ை. 
ஒவ்ைறாரு மறாதமும் ஒரு இலட்சம் ் மடரிக 
டன்னுககு தமல் இவைறாறு ்நகிழிக 
குப்ன்பைள ைடல் ைடந்து ்பயணிககின்்ை. 
இந்தக குப்ன்பைள ்தன் அனைகதைறாளை 
நறாடுளின் மகைனளையும் சூழனலயும் 
ைடுனமயறாைப் ்பறாதிப்்பதுடன் ைடலுககுளளும் 
்்பருமளைவில் ைசிகின்்ை. இப்்படியிருகை 
உண்னமனயத் திரித்துக கூறி ்ைளியறாை 
ஓஷன் ைன்்சரைன்சியின் ‘ஸ்்டம்மிங தி 
னடட’ (Stemming the Tide ) அறிகனை ் தறகு 
மறறும் ்தன்கிழககு ஆசிய நறாடுைளில் 
்்பரும் அதிரைனலைனளை ஏற்படுத்தியது. 

ஒரு ேன்னிப்பு ஏழாண்டு கால 
நாசத்தைச் சரி ் சய்யுோ?

 ஜீகயா ொமின்
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இந்த அறிகனைககு GAIA, BFFP 
உ ட ்பட ப்  ்ப ல் தைறு  சூ ழ ல் 
அனமப்புைள ்பல ஆண்டுைளைறாைக 
ைடும் எதிரப்புத் ்தரிவித்து ைந்த 
நினலயில் ஓஷன் ைன்்சரைன்சி 
நிறுைைம் ஏழு ஆண்டுைளுககுப் 
பி்கு தைது ்பகிைஙை மன்னிப்ன்பக 
தைறாரியிருககி்து.

“இந்த  மன்னிப்பு மிைவும் 
ைறாலதறாமதமறாைது என்்பனத 
நறாஙைள உ்ணரகித்றாம் .  ்பல 
ஆண்டுைளைறாை ைருத்தஙைனளைப் 
்பதிவு ்்சயது ைந்த உஙைளின் 
ஏ ம றா ற ் த் னத  ந றா ங ை ள 
புரிந்து்ைறாளகித்றாம். உறுதியறாை 
உஙைளுககு நறாஙைள ் ்சவிமடுத்திருகை 
தைண்டும், ஆைறால், நறாஙைள அனதச 
்்சயயவில்னல, மிைவும் ்பணிைறாை 
நடந்து்ைறாண்டிருகை தைண்டும், 
ஆைறால் ,  நறாஙைள அப்்படிச 
்்சயயவில்னல; அதறைறாை, நறாஙைள 
மன்னிப்பு தைடகித்றாம். எஙைளைது 
‘ஸ்்டம்மிங தி னடட’ அறிகனையின் 
மூலம் ்்ப்ப்்படட ைைைமறாைது, 
ஆசியறா ,  ்பசிபிக  முழுைதும் 
ஏ ற ை ை த ை  ் ்ச ய ல் ்ப ட டு க 
்ைறாண்டிருந்த மறாற்த்துகைறாைத் 
தீரவுைனளை தநறாககியப் ்பய்ணத்துககு 
முடடு க ை டனட ப்  த ்ப றா ட டு 
அைறன்ப் பின்னுககுத் தளளியிருப் 
்பதறகு நறாஙைள ைருந்துகித்றாம்.

உலைளைவில் ைடலில் ்நகிழி 
ம றா சு ்ப றாடடின்  மி ை ப்்்பரிய 
்பஙைளிப்்பறாளைரைளைறாை கிழககு 
மறறும் ்தன்கிழககு ஆசிய 
ந றா டு ை ன ளை  ன ம ய ம றா க கி க 
ைறாை்ணமறாககுைதன் மூலம் தீஙகு 
வினளைவிககும் ைனதயறாடனல 
எ ங ை ள  அ றி க னை ச 
்்சறால்லியிருககி்து. உலகின் ஒரு 
பிைறாந்தியத்தில் மடடும் மிைக 
குறுகிய ைைைம் ்்சலுத்தியதன் 
மூலம், ைடல் ்நகிழி மறாசுைளின் 
்நருகைடிககு யறார ைறாை்ணம் என்்பது 
்பறறிய ஒரு தை்றாை தைைனல 
நறாஙைள ்பைப்பியிருககித்றாம். இது 

்நகிழிக குப்ன்பயில் ைளைரந்த நறாடுைளின் ்்பரும்்பஙனை 
ஒப்புக்ைறாளளைத் தைறிவிடடது. ைடலில் ைசியும் 
குப்ன்பைனளைக குன்ப்்பதில் மடடுதம ைைைம் ் ்சலுத்தியதன் 
மூலம், பிளைறாஸ்டிக மறாசு்பறாடடிறைறாை தமறைத்திய 
நறாடுைளின் ்பஙைளிப்பு மறறும் ் ்பறாறுப்பு ஆகியைறறுடன் 
ைழிவுைனளை உற்பத்தி ் ்சயதல், அைறன் இந்த நறாடுைளுககு 
ஏறறுமதி ்்சயதல், தமலும் இைறறுடன் பிரிகைமுடியறாத 
ைனையில் இன்ணகைப்்படடுளளைக குற்ம், ்சமத்துைம், ்சமூை 
அநீதி மறறும் சூழல் அநீதிைளின் முககிய அம்்சஙைனளை 
நறாஙைள ைைனிகைத் தைறிவிடதடறாம்.

‘ஸ்்டம்மிங தி னடட’ அறிகனையில், ் நகிழினய எரிககும் 
நனடமுன்யின் உண்னமயறாை உடல்நலம் மறறும் 
சுறறுசசூழல் வினளைவுைனளைப் பு்கைணித்து, ைடல் ்நகிழி 
மறாசு்பறாடடின் ்நருகைடிககு ஏறறுக்ைறாளளைக கூடிய 
தீரைறாை அைறன் எரிப்்பனத நறாஙைள தை்றாைப் 
்பரிந்துனைத்துளதளைறாம். தமலும், ைறார்பன் ்சமநினல, சுழறசிப் 
்்பறாருளைறாதறாைத்னத (Circular Economy) தநறாககிய ஒரு ் ்பரிய 
நைரவின் ஒரு ்பகுதியறாைப் புதிய ் நகிழிகைறாை ததனைனயக 
குன்ப்்பதறகுப் ்பதிலறாை, எரிப்பு மறறும் ‘ைழிவிலிருந்து 
ஆற்ல்’ த்பறான்் ் தறாழில்நுட்பஙைனளைப் ்பரிந்துனைத்ததன் 
மூலம்  ்நகிழியின் ததனை எவைறாறு ்தறாடரந்து 
அதிைரிககி்து என்்பதில் நறாஙைள ைைைம் ் ்சலுத்தவில்னல. 
எரித்தல் மறறும் ைழிவிலிருந்து ஆற்ல் த்பறான்்னை 
பிளைறாஸ்டிக குப்ன்பைனளை ஒழிககும் நடைடிகனைைளுககு 
முை்ணறாைனை.
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இந்த அறிகனையறால் ஏற்படட த்சதத்திறகு 
ந றா ங ை ள  உண்னம ய றா ை  மன்னிப் பு க 
தைடடுக்ைறாளகித்றாம். ஸ்்டம்மிங தி னடட 
அறிகனைனய அது ் ைளியிடப்்படட அனைத்துத் 
தளைஙைளிலிருந்தும் நீககி நறாஙைள இைத்து 
்்சயகித்றாம்.

்சரியறாை ் ்சயல்்பறாடுைள இல்னல்யன்்றால் 
நல்ல தநறாகைஙைள கூட த்சதத்னதத்தறான் 
உருைறாககும் என்்பனத 'ஸ்்டம்மிங தி னடட' 
அறிகனை எஙைளுககுக ைறாடடியுளளைது. ‘நறாஙைள 
என்ை ்்சயகித்றாம்’ என்்பனதப் த்பறாலதை‘ 
நறாஙைள எப்்படி தைனல ் ்சயகித்றாம்’ என்்பது 
முககியம் என்் ் ைறாளனையின் அடிப்்பனடயில், 
நறாஙைள உடைறாரந்து, பிைசசினைைளுககு 
் ந ரு க ை ம றா ை ை ர ை ளி ட ம்  ்ச ரி ய றா ை 
ந டைடி கனை ைள  ்ப ற றி க  த ை ட ை வு ம் 
ைறறுக்ைறாளளைவும் விரும்புகித்றாம் .‘ஸ்்டமிங 
தி னடட’ ்ைளியறாைனதத் ்தறாடரந்து 

மதிப்புமிகை ைருத்துகைனளையும் ்்பறாருத்தமறாை 
விமர்சைஙைனளையும் ஒழுஙைனமத்து ைழஙகிய 
தனிந்பரைள மறறும் நிறுைைஙைனளையும் நறாஙைள 
்தறாடரந்து ்சந்திப்த்பறாம்.” என்று தைது 
அறிகனைககு மன்னிப்புக தைறாரும் ஓஷன் 
ைன்்ச ரைன்சியின்  ைடி த ம்  இவை றாறு 
குறிப்பிடுகி்து.

இந்த ஓஷன் ைன்்சரைன்சி நிறுைைமறாைது 
மிை அதிை ்நகிழிககுப்ன்பைனளை உருைறாககும் 
்்பப்சி, ் ைறாகதைறாதைறாலறா, ் நஸ்தலறா, புைறாகடர 
அண்ட தைம்பிள த்பறான்் ்பல்தைறு முதன்னமச 
சூழல் குற்ைறாளிைனளைப் ்பஙகுதறாைரைளைறாைக 
்ைறாண்டு ்்சயல்்படும் நிறுைைம் என்்பது 
குறிப்பிடத்தகைது.

இந்தப் ்பகிைஙை மன்னிப்ன்பத் ்தறாடரந்து 
்பல்தைறு அனமப்புைளுடன் இன்ணந்து 
்நகிழினய எரிப்்பதறகு எதிைறாைவும் ் நகிழினயத் 
தனட்்சயயவும் உலைளைறாவிய அளைவில் 
்்சயல்்படும் GAIA மறறும் BFFP அனமப்புைள 
ஓஷன் ைன்்சரைன்சியுடன் இன்ணந்து 
அடுத்தைடட நைரவுைள குறித்துத் திடடமிடடு 
ைருைதறாை GAIA இன் அறிகனை ் தரிவிககி்து.

தமதலறாடடமறாை இந்த விஷயம் ஒரு 
்சறாதறாை்ணமறாை அறிகனை த்பறான்று ் தரிந்தறாலும் 
இந்த ஏழறாண்டு ைறாலத்தில் அைசுைளுககுத் 
தை்றாை தீரவுைனளை ைழிைறாடடியதன் மூலம் 
பிைசசினைனய முழுகை முழுகை மனடமறாறறிப் 
்்பரும் நறா்சத்னத வினளைவித்திருககி்து ஓஷன் 
ைன்்சரைன்சி. இதிலிருந்து ைறறுக்ைறாளைதறகுத் 
தமிழைத்துககும்  ஏை றாளைம்  ்ப றாடஙைள 
இருககின்்ை. குறிப்்பறாை ் நகிழிக குப்ன்பைனளை 
எரிககும் எரிவுனலைள அனமப்்பனத ்நகிழி 
மறாசு்பறாடடுகைறாைத் தீரவுைளைறாை முன்னிறுத்தி 
தமிழைம் நனடத்பறாடத் ்தறாடஙகியிருககி்து. 
்்பருநிறுைைஙைள மறறும் அைறறின் 
னைப்்பறானையறாை ைளைரந்த நறாடுைளின் 
இப்்படியறாை தின்ச  திருப்பும்  சூழல் 
விதைறாதத்திடடஙைளில் சிகைறாமல் வினைவில் 
விழித்துக ்ைறாளைது தமிழை அைசுககு 
எதிரைறாலத்தில் ்சஙைடமறாை விரும்்பத்தைறாத 
வினளைவுைனளை எதிர்ைறாளைனதத் தடுகை 
உதவும்.

விழித்துக்கொள்ளுமொ தமிழக அரசு?

geo_ezhil@yahoo.com
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்தமிழ்நடாடடில் ்கரிக்கிளி �றலவ்கள் சரணடாையம், 
�ள்ளிக்்கரலன சதுபபுநிைக்்கடாடு, பிச்சடாவரம் சதுபபுநிைக்்கடாடு, 
கூந்தன்கு்ளம் �றலவ்கள் ்கடாப�்கம், மன்னடார் வல்ளகு்டா ்க்ல்சடார் 
உயிர்மண்ைக் ்கடாப�்கம், கவம்�னூர் சதுபபு நிைம், பவள்க்ளடால் 
�றலவ்கள் ்கடாப�்கம், கவ்ந்தடாங்கல் �றலவ்கள் ்கடாப�்கம், 
உதயமடார்ததடாண்ம் �றலவ்கள் ்கடாப�்கம் மற்றும் மிகசடாரமில் 
�டாைடா சதுபபுநிைம், மததியபபிரகதசததில் சடாக்கிய சடா்கர் 
சதுபபுநிைம் ஆகிய 16 இ்ங்களுக்குச் சர்வகதச முக்கியததுவம் 
வடாய்ந்த ரடாம்சர் அஙகீ்கடாரம் கில்ததுள்்ளது.

தன் க� ரழல்கயும் �ல்லுயிரின வ்ளதலதயும் 
தக்்கலவததுக்ப்கடாள்ளும் பிலழததிருததலுக்்கடா்கப, ப�ருந்கரததின் 
வ்ளர்ச்சி என்ற பநருக்்கடி மிக்்க முரலண எதிர்ப்கடாண்�டி �ை 
தசடாபதங்க்ளடா்கப க�டாரடாடி வருகிறது தமிழ்கததின் ஒகர நன்னீர் 
சதுபபுநிைமடான �ள்ளிக்்கரலணச் சதுபபுநிைம்.

குறுக்கும் பநடுக்குமடாய்த தன்லனக் கிழிததுச் பசல்லும் 
சடாலை்கள், பிரம்மடாண்க் குபல�க் கி்ஙகு, ்கடடி்ங்கள் என 
இந்தப க�டாரடாட்ததில் சதுபபுநிைம் இழந்தகத அதி்கம். இவற்லறத 
பதடா்ர்ந்து இறுதித தடாக்குதைடா்கக் ்க்ந்த 2021 ஆம் ஆணடு, 
தமிழ்க அரசு �ள்ளிக்்கரலணச் சதுபபுநிைதலத ஆழப�டுததித 
தூர் வடாருவதடா்க அறிவிதது அதற்்கடான முயற்சி்கல்ள 
கமற்ப்கடாண்து. இது சூழலியைடா்ளர்்கல்ளக் ்கடும் அதிர்ச்சியில் 
ஆழ்ததியது. ஆழம் குலறந்த – சதுபபுநிைததன்லமகய கவபறந்த 
நீர்நிலைக்கும் இல்ைடாத சிறபல�யும் உயிர்ப�ன்லமயதலதயும் 
�ள்ளிக்்கரலணக்குக் ப்கடாடுததிருக்கிறது. வ்ளமிக்்க ஒரு 
சதுபபுநிைதலத பவறும் தணணீர் பதடாடடிக�டாைக் ல்கயடா்ள 
முயன்ற அபக�டாலதய அதிமு்க அரசின் இந்த முன்பனடுபபு 
மடடும் நிலறகவற்றப�டடிருந்தடால் �ள்ளிக்்கரலணச் சதுபபுநிைதலத 
சவக்குழியிலிடடு அதற்கு அடிக்்கப�ட் இறுதி ஆணியடா்க 
அததிட்ம் இருந்திருக்கும்.

சூழல் குறிதத எந்த அக்்கலறயும் புரிதலுமற்ற அரசின் முடிலவ 
எதிர்ததுப பூவுைகின் நண�ர்்கள் அலமபபு அபக�டாது 
நீதிமன்றததில் வழக்குத பதடாடுதது, அதில் பவற்றியும் ப�ற்று, 
்கணமூடிததனமடான இந்தச் சூழல் விகரடாதத திட்தலதத தடுதது 
நிறுததியது. தற்க�டாது �ள்ளிக்்கரலண சதுபபுநிைமடானது, 
உை்க்ளவிைடான ஈரநிைங்கல்ளப �டாது்கடாக்கும் ‘ரடாம்சர்’ 
�டாது்கடாக்்கப�ட்ச் சதுபபுநிைங்களின் �டடியலின் கீழ்ப்கடாணடு 
வரப�டடிருப�து நம்பிக்ல்கத தருகிறது. அகத கநரததில் இந்த 
ந்வடிக்ல்க மடடுகம இந்த விலைமதிப�ற்ற இயற்ல்கச் சூழலைக் 
்கடாக்்கப க�டாதுமடானதல்ை என்�லதயும் நடாம் உணர்ந்கத 
இருக்கிகறடாம்.

இந்தத தருணததில், �ள்ளிக்்கரலண சதுபபு நிைததுக்்கடா்கத 
பதடா்ர்ந்து குரல் ப்கடாடுததுக் ப்கடாணடிருக்கும் பசயல்�டாட்டா்ளர்்கல்ள 
நிலனவு கூர்கிகறடாம்.  நீண் ்கடாைமடா்கப �ள்ளிக்்கரலணயின் 
முக்கியததுவதலதக் குறிதது ஏரடா்ளம் ஆய்வு்கள் பசய்தவரும் 

அதலனமீட்க முயற்சி்கள் எடுததவருமடான ‘க்கர்எர்த’ அலமபபின் 
பேயஸ்ரீ பவங்கக்சன் கமலும் ஆர்.பே.ரஞசித க்னியல்ஸ், 
முதது ்கடார்ததிக், விகனடாத, ஸ்டீ�ன் பேயசீைன், அஞசனடா, 
அவந்தி்கடா, கரடாசல்ைடா க�டான்ற கதடாழர்்கல்ளயும், �ள்ளிக்்கரலணப 
பிரச்சிலனக்கு பவளிச்சம் �டாய்ச்சிய ஊ்்க நண�ர்்கள், 
ஆய்வடா்ளர்்கள் மற்றும் �ல்கவறு பசயல்�டாட்டா்ளர்்கள், ப�டாதுமக்்கள் 
என ஒவபவடாருவரின் இல்வி்டாத முயற்சி்கல்ளயும் 
நன்றியுணர்வு்ன் நிலனவு கூர்கிகறடாம். தமிழ்நடாடு சதுபபுநிை 
இயக்்கதலத ஆரம்பிததத தமிழ்நடாடு முதைலமச்சர் மு,்கஸ்்டாலின் 
மற்றும் அததிட்தலத சிறபபு்ன் பசயல்�டுததி வரும் துலற 
அலமச்சர் மற்றும் அதி்கடாரி்களுக்கும் எங்கள் நன்றியிலனத 
பதரிவிததுக் ப்கடாள்கிகறடாம்.

எணணூர் ்கழிமு்கம் க�டான்று இன்னும் �ல்கவறு சூழலியல் 
சுரண்ல்்களுக்கு ஆ்ளடாகிவரும் நீர்நிலை்கல்ளயும் 
�டாது்கடாப�தற்்கடான முன்பனடுபபு்கல்ளத தமிழ்நடாடு அரசு விலரந்து 
கமற்ப்கடாள்்ள கவணடுபமன க்கடடுக் ப்கடாள்கிகறடாம்.

ப�டாதுமக்்கள் அலனவரும் இலணந்து நம்லமச் சுற்றியுள்்ள 
இயற்ல்க வ்ளங்கல்ளப �டாது்கடாக்்கப க�டாரடாடினடால் நிச்சயமடா்க 
ஒருநடாள் நல்ைது ந்க்கும் என்�தற்குப �ள்ளிக்்கரலண கமலும் 
ஒரு உதடாரணம். பதடா்ர்ந்து சூழலைக்்கடாக்கும் எந்தபவடாரு 
க�டாரடாட்ததிலும் சமரசமின்றிக் ்கரம்க்கடார்ததுப �யணிபக�டாம்.

்ள்ளிக்ைரகண 
உள்்ெ  

9 இெங்ைளுக்கு  
ராம்சர் அங்கீைாரம்

�்ம்: முதது அழ்கர்

 பூவுலகின் நண்்ர்ைள்
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்த மிழ்நடாடடில் இருந்து பவளிநடாடு்களுக்கும், 
பவளிமடாநிைங்களுக்கும் மீன்பிடிக்கூலியடா்ககவடா, பிற 
�ணி்களுக்்கடா்ககவடா புைம்ப�யரும் �டாரம்�ரிய மீனவர்்கள் 
ப�டாரு்ளடாதடார ரீதியடா்க வலுவல்வதற்கு மடாற்றடா்க 
எணணிை்ங்கடா பிரச்சலன்கல்ளச் சந்திதது வருகின்றனர். 
வடாழ்க்ல்க முலறயடா்க ஓரி்ம் விடடு கவரி்ம் இ்ம்ப�யர்ந்து 
வந்த மீனவர்்கள் இன்று ்கட்டாயமடா்க புைம்ப�யர்ந்தடால் மடடுகம 
குடும்�தலதக் ்கடாப�டாற்ற முடியும் என்கிற நிலைக்குத 
தள்்ளப�டடுள்்ளனர். 

சிஙைப்பூர உளளிடட ் தறாழிலறாளைர ்சடடஙைள 
முன்யறாை நனடமுன்்படுத்தப்்படும் நறாடுைளுககுப் 
புலம்்்பயரந்த மீைைரைள கூட ்பறாதிப்்பனடந்து 
ைருகின்்ைர. இன்று ்படித்த ்பல மீைை 
இனளைஞரைள தறாஙைள ்படித்த ்படிப்பிறகுப் 
த்பறாதிய தைனல இல்லறாத ைறாை்ணத்தறால் தஙைளின் 
்பறாைம்்பரியத் ்தறாழினல நறாடிைந்தறாலும், 
ைறாலப்த்பறாககில் அைரைளும் புலம்்்பயரும் நினல 
ஏற்படடுளளைது. 

தமிழரைளின் ்தறான்னமமிகு ைைலறாறன் 
(மீைை) ைடல் ்பழஙகுடிைளின் ைறாழ்வியல் இன்றி 
எழுதிவிட முடியறாது. ்நயதல் நிலத்தின்ணயில் 
கினளைத்ததறாஙகும் உ்ணரவுைளும், ்பண்்பறாடும் 
்்சழித்்தறாஙகி விளைஙகியதறாை தமிழ் இலககியஙைள 
்பதிவு ் ்சயதுளளைை. ஆைறால், இன்று  மீைைரைள 
எை அைரைள ஒறன்ப் ்்பயருககுள 
அனழகைப்்படடறாலும் ைடனலயும், ைடல் ்சறார 
சூழலியல் அனமவுைனளையும் தி்ன்்ைறாண்டு 
நிரைகிககும் ்தறால்குடி மகைள அைரைள. 
இன்றும் அைரைளைது மீன்பிடி முன்யிலும், 
்சடஙகுைளிலும் அதன் எச்சஙைனளை அறியலறாம்.

்பழஙகுடியிை மகைனளைப் த்பறான்று உ்பரி 
உற்பத்தி ்பறறிப் த்பசுைதறகு ைறாயப்த்ப இல்லறாத 
தனித்துைமறாை ்பஙகீடடுப் ் ்பறாருளைறாதறாை முன், 
சூழனல முறறிலும் உளைறாஙகிய அறிவு மறறும் 
நனடமுன் ்பழகைைழகைஙைள எை இன்று ைனை 
அைரைளின் ்பண்்பறாடு, நனடமுன்ைள என்்பது 

புலம்்பெயரும் மீனெரகளும் 
கண்ணுக்்கடடொதை சிக்கல்களும் 

 பிரதீப் இேங்கைாவன்
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உயிரப்புடன் ைழககில் உளளைது. இத்தனைய 
சி்ப்புமிகை ைடதலறாடிைள இன்று ்சந்தித்துைரும் 
பிைச்சனைைளில் ஒன்்றாை இடப்்்பயரவு(migra-
tion) உளளைது.  

மீைை ்சமுைத்திைர, ஓரிடம் விடடு தை்்றாரு 
இடம் ் ்சன்று சிலைறாலம் தஙகி மீன்பிடித்துவிடடு 
திரும்புைது என்்பது இயல்்பறாை ஒன்த். 
மீைைரைள ைறாறன்யும், ைடலின் நீதைறாடடத்னதயும் 
நம்பித் ்தறாழில் ்்சயயககூடியைரைள. எைதை, 
அன்று மறாறும் தட்ப்ைட்ப நினலககு ஏற்ப 
அைர ைளின்  ் த றாழில்  ைனைனமயும் 
மறாறு்படககூடியது. உதறாை்ணத்திறகுச சில 
நறாடைள மத்தி மீன் தைடனடககுச ் ்சல்்பைரைள, 
அடுத்த நறாள தைறாலறா மீனின் ைைனைத் ததடி 
்ைகுதூைம் ்பயணிகை தைண்டியக ைடடறாயம் 
ஏற்படும். இவைறாறு,  தமறாடடறார ்படகுைள 
இல்லறாத ைறாலத்தில் ்பறாய மைஙைனளை நம்பிக 
ைடடுமைத்தில் ்பயணித்தைரைள, தஙைள ் ்சறாந்த 
ஊர திரும்்பத் தகுந்த ைறாறறு வீ்சறாத த்பறாது,  
ைறாறறுககுத் தகுந்தைறாறு அஙதைதய ைனை 
அனடந்துவிடடு அடுத்த நறாள ஊர திரும்புைறாரைள.  
சில்சமயம் குடும்்பம் குடும்்பமறாை தைறு ்பகுதிககு 
இடம்்்பயரந்து அஙகுப் புதிய கிைறாமஙைள கூட 
உருைறாகி உளளைது.

இவைறாறு உருைறாை ஊரைளில் ஒன்று தறான் 
மயிலறாடுதுன் மறாைடடத்தில் உளளை ்பனழயறார.  
்ைறாளளிடம் ஆறு ைடலில் த்சரும் இடத்தில் 
உளளை ்பனழயறாறு  என்் ஊரின் ைைலறாறு சுமறார 
1௦௦ ஆண்டுைளுககும் குன்ைறாைதத. இந்தப் 
்பகுதியின் அருகில் உளளை ்பல மீைை கிைறாமஙைனளைச 
த்சரந்தைரைளும் குடிதயறிதறான் ்பனழயறார என்் 
ஊர உருைறாகியது. இஙகு ைசிககும் மகைளின்  
்நருஙகிய உ்விைரைள தைறு கிைறாமத்தில் 
உளளைனத னைத்தத அந்த ஊரின் இடம்்்பயர 
ைைலறாறன் நறாம் எளிதறாைப் புரிந்து ்ைறாளளை 
முடியும். இன்றும் ைறானைகைறால் ்பகுதியிலிருந்து 
இடம்்்பயரந்து ்ேைதறாப்்படடிைம் ்பகுதியில் 
மீன்பிடிகைச ்்சன்்  மீைைககுடும்்பஙைள 
அஙைதய குடி்்பயரந்து விடடனதயும் நறாம் 
இதறகு நிைைறாை உதைறா்ணமறாை எடுத்துக 
்ைறாளளைலறாம்.  

தமிழை கிழககுக ைடறைனைப்்பகுதியிலுளளை 
ைடதலறாை மறாைடடஙைளைறாை நறாைப்்படடிைம், 
மயிலறாடுதுன் மறறும் ைறானைகைறால் ்பகுதினயச 
்சறாரந்த மீைைரைள ைடல் சீற்ம் அதிைமிருககும் 

அகதடறா்பர முதல் டி்சம்்பர மறாதஙைளுககு 
இனடப்்படடக ைறாலத்தில்  நறானைப் ்பகுதியின் 
்தன்தைறாடி முனையில் உளளை தைறாடியகைனைப் 
்பகுதிககு ்்பறாதுைறாைப் புலம்்்பயரந்து 
்்சல்ைறாரைள. 

தைறாடியகைனை ்பகுதிச  ்்சன்று அஙகு 
சிலமறாதஙைள தஙகி மீன்பிடித்துவிடடுத் 
திரும்புைறாரைள. தைறாடியகைனை ்பறாக நீரின்ண  
்தறாடஙகும் இடமறாகும். இலஙனைககும் 
தமிழைத்திறகும் இனடப்்படடப் ்பகுதியறாைவும், 
மீன்ைள உற்பத்தியறாைத் தகுந்த சூழல் உளளைதறாலும், 
ைடல் சீற்ம் குன்ைறாை உளளைதன் ைறாை்ணமறாைவும்  
இந்தப் ்பகுதினய தநறாககி ்படகுைளுடதைதய  
நறானை, மயிலறாடுதுன் மறறும் ைறானைகைறால் ்பகுதி 
மீைைரைள ைறாலம் ைறாலமறாைப் புலம்்்பயரந்து 
்்சல்ைறாரைள. 

இவைறாறு இடம்்்பயரும் மீைைரைள தனித்து 
இடம்்்பயைறாமல் தஙைளின் ்படகுைதளைறாடு, 
அந்தப் ்படகில் தஙைள ்்சறாந்தக கிைறாமஙைளில் 
மீன்பிடியில் ஈடு்படட உ்விைரைள மறறும் 
நண்்பரைதளைறாதட புலம்்்பயரைறாரைள. அதறாைது 
குழுைறாைப் ்பயணிப்்பறாரைள. குறிப்பிடடக ைறாலம் 
தஙகி மீன்பிடித்துவிடடுத் தஙைள ்்சறாந்த 
ஊருககுத் திரும்புைறாரைள.  கிழககு ைடறைனை 
்பகுதினயச ்சறாரந்த நறானை, ைறானைகைறால் மறறும் 
மயிலறாடுதுன் மீைைரைள தைறாடியகைனை 
மடடுமல்லறாமல் இலஙனை ைனைககும் கூட 
இடம்்்பயரந்து ் ்சன்று, அஙகு சிலைறாலம் தஙகி  
மீன், இ்றால் பிடித்துவிடடு தஙைள ்்சறாந்த 
ஊருககுத் திரும்பியதும் நடந்ததறியுளளைது. 
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ஆைறால், தறத்பறாது மீைைரைள இடப்்்பயரவு 
என்்பது அைரைனளைப் ்்பறாருளைறாதறாை ரீதியறாை 
ைலுப்்படுத்துைறகுப் ்பதிலறாை  தைறு ்பல 
இ ன் ை ல் ை ன ளை யு ம்  ் ை றா ண் டு ை ை த் 
்தறாடஙகியுளளைது. 

்ைறாதைறாைறா ்்பருந்்தறாறறுககுப் பின்ைதை 
மீைைரைள இடம்்்பயரதலின் த்பறாககு குறித்து 
ஓைளைவிறைறாை ைைைம் ஏற்படடுளளைது என்று 
கூ்லறாம்.அது ்பைந்து்படட அளைவில் ஊடை 
ைைைத்னததயறா, அைசுைளின் ைைைத்னததயறா 
ஈரகைவில்னல என்்பதத உண்னம. ்்பறாதுைறாை 
மீைைரைளின் நலன் குறித்து துளியும் கிஞசித்தும் 
்பறாரகைறாத அைசுைளுககு  இதில் ைைைம் 
்்சலுத்தறாதில் ஒன்றும் வியப்பில்னல. 

இந்நினலயில்,  இயல்்பறாை ஆண்டின் 
சிலநறாடைள மடடும் குழுைறாை இடம்்்பயரந்தது 
மறாறி இன்று மீைைரைள ்்பருமளைவில் 
்ைளிநறாடுைளுககும், ்ைளிமறாநிலஙைளுககும் 
இடம்்்பயரகின்்ைர. இவைறாறு இடம்்்பயரும் 
மீைைரைள எண்்ணற் இன்ைல்ைளுககு இலகைறாை 
தநரகி்து. தமிழைக கிழககுக ைடறைனைப் ்பகுதி 
மீைைரைள என்்ல்லறாமல் இந்தியறா முழுைதும் 
ைசிககும் மீைைச ்சமூைம் ்சந்திககும் ்்பரும் 
பிைசனையறாை ‘மீைைர இடம்்்பயரவு’ 
உரு்ைடுத்துளளைது.

ைடந்த 2002-03 ஆம் ஆண்டு நடத்தப்்படட 
ஆயவின் ்படி(https://www.academia.edu/10610681/In-
ter-state_migration_of_fishers_from_Srikakulam_dis-
trict_Andhra_Pradesh),  ஆந்திைறா மறாநிலத்தின் 
ைடதலறாை மறாைடடமறாை ைறாகுளைத்தில் உளளை  
(்மறாத்த மீைைரைளின் எண்ணிகனையில்) 25,582 
த்பரில் 56% த்பர தைறு இடஙைளுககு 
இடம்்்பயரந்தது ்தரியைந்தது. இததத்பறான்று, 
2020 ஆம் ஆண்டு ஊைடஙகு ைறாலைடடத்தின் 
த்பறாது  குேைறாத்தில் உளளை விைறாைல்  மீன்பிடித் 

துன்முைத்தில் ஆந்திைறா மறாநிலத்னதச ்சறாரந்த 
எண்்ணற் மீைைரைள ்்சறாந்த ஊரைளுககுச 
்்சல்லமுடியறாமலும், த்பறாதிய அடிப்்பனட 
ை்சதிைள இன்றியும் தவித்தைர. இதில் இருைர 
உயிரிழகைவும் தநரந்தது. ஆந்திைறா மடடுமின்றி 
இந்தியறாவில் உளளை ைடதலறாை மறாநிலஙைனளைச 
்சறாரந்த ்பல ்பறாைம்்பரிய மீைைரைளும் த்பறாதிய 
ைருமறாைத்திறைறாை இடம்்்பயரந்து ைருகின்்ைர.

முன்த்ப குறிபிடடது த்பறால, மீன்பிடித்்தறாழில் 
என்்பது இடம்்்பயரனை பிைதறாைமறாைக 
்ைறாண்டதத. ஆைறால், இன்று அதன் த்பறாககு 
மறாறியுளளைது .  ்தளிைறாைக  குறிப்பிட 
த ை ண் டு ம றா யி ன்  மு ன் பு  அ ண் னட 
மறாைடடஙைளுகதைறா அல்லது மறாநிலஙைளுகதைறா 
இ ட ம் ்்ப ய ர ந் த ை ர ை ள .  இ ன் று 
்ைகு்தறானலவிறகுப் ்பயணிககின்்ைர அல்லது 
்ைகு ்தறானலவுைளுககுப் ்பயணிககும் 
மீைைரைளின் எண்ணிகனை அதிைரித்துளளைது 
எைக ்ைறாளளைலறாம்.  இதனை ்சமீ்பத்தில் 
இடம்்்பயர ்தறாழிலறாளைரைள (இது மீைைர 
குறித்தறாை ஆயவு அல்ல)  ்தறாடர்பறாை நடந்த 
மூன்று மறாநில  ைளை ஆயவில் (உளநறாடடு அைதிைள 
,்பறாைதி புத்தறாைறாலயம் ்பகை எண்.29)ைரும்  ஒரு 
ைண்டனடவு உடன் ்்பறாருத்திப் ்பறாரகை 
விரும்புகித்ன். அது ‘நின்ய ைடன் சுனமைள 
உளளைைரைள அதிைதூைம் ்பயணிககி்றாரைள’ 
என்்பததறாடு ் ்பறாருத்தி ்பறாரப்்ப்தன்்பது ்சரியறாை 
இருககு்மன்று நம்புகித்ன். 

குறிப்்பறாைப் த்பறாதிய ைைத்து இல்லறாததல் 
்தறாடரந்து அதிைரிககும் ைடன் சுனமயும், 
மீன்பிடிப்்பதறைறாை எரி்்பறாருள மறறும் ைனல 
த்பறான்்ைறறின் முதலீடு அதிைரிப்்பதும், 
மீன்ைளுககு உரிய வினல கினடகைறாததும், மீைைர 
நலன் குறித்தத் ்தளிைறாை நடைடிகனைைள 
இன்னமயும், இ்றால் ்பண்ன்ணைளின் அதீத 
இயறனைச சுைண்டலுதம மீைைரைளின் ைடன் 
சுனம அதிைரிப்்பதறைறாைப் முககியக ைறாை்ணஙைள 
ஆகும்.  

இதன் ைறாை்ணமறாை மீைைரைள இடம்்்பயரவு 
என்்பது தறத்பறாது விருப்்பத்ததரைறாை இல்லறாது. 
தஙைள ்பறாைம்்பரியத் ்தறாழினல விடடுக 
ைடடறாயப்்படுத்தப்்படடு ்ைளிதயற்ப்்படுைது 
த்பறான்று உருமறாறியுளளைது. தமலும், இடம்்்பயரவு 
என்்பது மீைைச ்சமுைத்னதப் ்்பறாருளைறாதறாை 
ரீதியறாை ைலுப்்பதுைதறகுப் ்பதிலறாை ் ைறாத்தடினம, 

தமிழைக் கிழக்குக் ைெறைகரப் ் குதி 

மீைவர்ைள் என்றல்லாமல் இநதியா 

முழுவதும் வசிக்கும் மீைவச் சமூைம் 

சநதிக்கும் ட்ரும் பிரச்கையாை  

‘மீைவர் இெம்ட்யர்வு’ உருடவடுத்துள்ேது.
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உனழப்புச சுைண்டல் உட்பட ்பல இன்ைல்ைளுககு 
ைழிைகுககி்து.  இதன் ைறாை்ணமறாை ைைலறாறறு 
ரீதியில் ்பல்லறாண்டுைளைறாை அைசின் ஏற்த்தறாழ்வுககு 
உளளைறாகி ைரும் மீைைச ்சமூைம் தமலும் 
ைஞசிகைப்்படடு ைருகி்து என்்பதத நிதர்சைமறாை 
உண்னம. 

இடம்்்பயரும் (நறானை, மயிலறாடுதுன், 
ைறானைகைறால்) தமிழை கிழககுக ைடறைனை 
மீைைரைனளைப் ்்பறாறுத்தைனை நன்கு 
்தறாழிறதி்ன் ் ்பற்ைரைள ததரவு எழுதிவிடடு 
(skilltest)  ைடடிட தைனல மறறும்  இதை 
தைனலைளுகைறாை  சிஙைப்பூருககுச ் ்சல்கின்்ைர. 
மற்ைரைள மத்தியக கிழககு நறாடுைளைறாை து்பறாய, 
ைத்தறார, ஈைறான் த்பறான்் நறாடுைளுககு மீன்பிடித் 
்தறாழிலுகைறாைவும் இடம்்்பயரந்து ைருகின்்ைர. 

இதில் நறாம் உறறுதநறாகை தைண்டிய மிை 
முககியமறாை விஷயம், ைடல் ்பழஙகுடியிை 
்சமுைத்னதப் ்்பறாறுத்தைனை ்்பண்ைள ்படகுக 
ைனைனய அனடந்ததறகுப் பி்ைறாை  மறறும் 
ைடலுககுச ்்சல்ைதறைறாை அனைத்து 
தைனலைளிலும் தநைடியறாைப்  ்பஙைறாறறுகின்்ைர. 
எைதை, தஙைள வீடடின் உறுப்பிைர ஒருைர 
புலம்்்பயரும் த்பறாது அதன் ைறாை்ணமறாை 
தநைடியறாை  மீைைப் ் ்பண்ைள மைரீதியறாைவும், 
உடல்ரீதியறாைவும் ்பறாதிகைப்்படுகின்்ைர.  
குறிப்்பறாை,  தஙைள குடும்்ப உறுப்பிைரைள 
புலம்்்பயை ைறாஙகும் ைடன்ைளுககுப் ்பதில் 
் ்ச றா ல் ல  த ை ண் டி ய  ை ட ன ம க கு த் 
தளளைப்்படுகின்்ைர. 

இவைறாறு இடம்்்பயரந்த மீைைர ஒருைனைச 
்சந்திகனையில், சிஙைப்பூரில் ைப்்பல் சீைனமககும் 
்பணியில் ஈடு்படட ஒரு ்பறாைம்்பரிய மீைைனைக 
குறித்து ்தரிவித்தறார., ‘ைப்்பலில் உளளை நீைறாவி 
உருனளைைளில்(container) ைர்ணம் பூசும் ்பணியில் 
ஈடு்படட அைர ஒரு நறாள ்பணியின் த்பறாதத 
மயஙகி விழுந்தறார. அைனை அை்சை அை்சைமறாை 
அைர ்பணிபுரிந்த நிறுைைம் விடுப்பு ் ைறாடுத்துத் 
தமிழ்நறாடடிறகு அனுப்பி னைத்தது. அைரும் 
நிறுைைம் தன் மீது எவைளைவு ைரி்சைம் 
்ைறாண்டுளளைது என்் நம்பிகனையில் 
சிலநறாடைளிதலதய வீடு திரும்பிைறார. ஆைறால், 
தமிழ்நறாடடிறகு ைந்த சில நறாடைளிதலதய அைைது  
நினல மிைவும் தமறா்சனடந்தது. மருத்துை மனையில் 
்பரித்சறாதித்த த்பறாது அைைது இைத்தத்தில் 
ை்சறாயைம் ைலந்திருந்தது ்தரியைந்தது. 

அப்த்பறானதயத் தமிழை முதல்ைர சிகிசன்சகைறாை 
உதவிய த்பறாதும், ் தறாடரந்து சிகிசன்ச கிடடறாமல், 
சில மறாதஙைளிதலதய அைரும் உயிரிழந்தறார. 
அைர ்பறாதிகைப்்படடிருப்்பது ்தரிந்தத 
்பணிபுரிந்த நிறுைைம் உண்னமனய மன்த்து, 
இழப்பீடு மறறும் மருத்துை உதவி எல்லறாைறன்யும் 
மறுதலித்துளளைது’ என்று  கூறிைறார.  

இவைறாறு ்தறாழிலறாளைர நல விதிைள 
ைடுனமயறாைச ்்சயலில் உளளை நறாடுைளிலதய 
இந்நினல என்்றால், மீன் பிடிகைறாைப் புலம்்்பயரும் 
்சவூதி, ைத்தறார த்பறான்் நறாடுைளில் ்சந்திககும் 
உ ரி ன ம  மீ ் ல் ை ன ளை  ் ்ச றா ல் லி த் 
்தரியதைண்டியதில்னல. ைடவுச சீடடு பிடுஙகி 
னைகைப்்படுைது ்தறாடஙகி ்பலைனையிலும் 
மீைைரைனளைப் பிைச்சனைககு உளளைறாகுகின்்ைர. 

இந்நினலயில்,  புலம்்்பயரும் மீைைரைள 
குறித்து அவைப்த்பறாது ்்சயதிைளில் சில 
்்சயதிைள ் ைளியறாைறாலும் கூட, புலம்்்பயரும் 
்நயதல் மகைளின் நினல இன்று ைனை அைசின் 
ைறாதுைனளை எடடதை இல்னல.  ைலுைறாை விதிைள 
ைகுகைப்்படடுப் புலம்்்பயர மீைைரைளின் 
நலனை தமம்்படுத்த அைசுைள முன்ைை தைண்டிய 
அதத தைனளையில், ைடனலயும் ைடறைனையும் 
்்பரும் முதலறாளிைளுககுக னையளிப்்பனதயும், 
் ந ய த ல்  குடி ைனளை  ் ைளி த ய ற று ம் 
திடடஙைனளையும் அைசு னைவிடுைதத நிைந்தைத் 
தீரைறாை  அனமயும். 

-pradeepwithdreams@gmail.com
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இந்தியடாவின் சுற்றுச்சூழல் �டாது்கடாபல� உறுதி 
பசய்யும் கநடாக்கில் உருவடாக்்கப�ட் முக்கியமடான மூன்று 
சட்ங்களில் திருததங்கள் கமற்ப்கடாள்்ள ஒன்றியச் சுற்றுச்சூழல், 
வனம் மற்றும் ்கடாைநிலை மடாற்றததிற்்கடான அலமச்ச்கம் 
முடிபவடுததுள்்ளது. கமலும் ்கடாடடின் மீது �ழஙகுடி மக்்களுக்கு 
இருக்கும் உரிலமலயப �றிக்கும் வல்கயில் ்கடாடு �டாது்கடாபபு 
விதி்கள் 2022-ஐயும் ஒன்றிய அரசு அரசிதழில் பவளியிடடுள்்ளது. 
இச்சட்த திருததங்களும், விதி்களும் சுற்றுச்சூழல் 
�டாது்கடாபபிற்கு எதிரடானதடா்க அலமந்துள்்ளது.

சுறறுசசூழல்(்பறாதுைறாப்பு) ்சடடம் 1986, 
நீர(மறாசு்பறாடு தடுப்பு மறறும் ைடடுப்்பறாடு) ்சடடம், 
1974, ைறாறறு(மறாசு்பறாடு தடுப்பு மறறும் ைடடுப்்பறாடு) 
்சடடம், 1981, இந்தியக ைறாடுைள ்சடடம், 1927 
ஆகிய மூன்று ்சடடஙைளில் தமற்ைறாளளை 
தைண்டிய திருத்தஙைள குறித்து 01.07.2022, 
30.06.2022, 09.07.2022 ஆகிய தததிைளில் அறிவிப்பு 

தமற்ைறாளளைப்்படடுளளைது. இத்திருத்தஙைள 
குறித்துக ைருத்து ்தரிவிகை விரும்பு்பைரைள 
21.07.2022 மறறும் 31.07.2022ககுள மின்ைஞ்சல் 
ைறாயிலறாைக ைருத்துத் ் தரிவிகைலறாம் எை ஒன்றிய 
அைசு ் தரிவித்துளளைது.

இத்திருத்தஙைளில் சில குற்ஙைள மறறும் 
விதிமீ்ல்ைளுகைறாை அ்பைறாதத் ்தறானை 
உயரத்தப்்படடுளளைது. குறிப்்பறாை விதிைனளை 
மீறுதைறாரககு ஒரு லட்சம் ைனை அ்பைறாதமும் விதி 
மீ்ல் ் தறாடரும் ்பட்சத்தில் ஒவ்ைறாரு நறாளுககும் 
ரூ 5 ஆயிைம் ரூ்பறாயும் அ்பைறாதம் என்்பனத மறாறறி 
விதிமீ்லுககு ரூ. 5 லட்சம் முதல் ரூ 50 தைறாடி 
ைனையிலும் என்றும் விதிமீ்ல் ்தறாடரும் 
்பட்சத்தில் ஒவ்ைறாரு நறாளுககும் ரூ. 50 ஆயிைம் 
முதல் ரூ.5 லட்சம் ைனை அ்பைறாதம் ்்சலுத்தும் 
ைனையில் திருத்தம் ் ைறாண்டு ைைப்்படுகி்து. இது 
ைைதைறைத்தகைதறாை இருந்தறாலும் விதிமீ்ல் 
குற்ஙைளுககுத் தறத்பறாது நனடமுன்யில் உளளை 
சின்த்தண்டனையறாைது நீகைப்்படடுளளைது. 
எடுத்துகைறாடடறாைச சுறறுசசூழல்(்பறாதுைறாப்பு) 
்சடடம் 1986ன் விதிைனளை மீறுதைறாரககு பிரிவு 
1 5ன் கீழ் 5  ஆண்டுைள ைனையிலறாை 
சின்த்தண்டனையும், 1 லட்சம் ரூ்பறாய ைனை 
அ ்ப ை றா த மு ம்  அ ல் ல து  இ வ வி ரு 
தண்டனைைனளையுதம விதிகை முடியும். இந்தப் 
பிரிவில் மறாற்ம் ்்சயது சின்த்தண்டனை 
என்்பது நீகைம் ் ்சயயப்்படடுளளைது.

இந்தியறாவில் சுறறுசசூழல் குற்ஙைளுககு 
ஏதறாைது ் ்பரிய நிறுைைஙைள சின்த் தண்டனை 
்்பறுகி்றாரைளைறா என்்றால் நிச்சயமறாை இல்னல. 
விதிமீ்லுககுச சின்த்தண்டனை விதிகைலறாம் 
என்கி் ்சடடப்பிரிவு இருககும்த்பறாதத இதுதறான் 
நினலனம. தைதறாந்தறா த்பறான்று சுறறுசசூழல் 
விதிைனளை மீறும் நிறுைைஙைள எத்தனைதயறா 
தைறாடி அ்பைறாதமறாைச ் ்சலுத்தியும் கூடத் தஙைள 
சூழல் விதைறாதச ்்சயல்்பறாடுைனளைத் ்தறாடைத் 
தயறாைறாைதை இருககின்்ைர. இப்்படி ஒரு 

சுற்றுச்சூழல் குற்்றஙகளுக்கு  
பெச்்சக் ் காடி காடடிய மோடி அரசு

 சதீஷ் டலடசுமணன்
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நினலயில் சின்த்தண்டனை என்கி் பிரினைச 
்சடடத்தில் இருந்து நீககுைது சூழல் விதைறாதக 
குற்ஙைளில் ஈடு்படும் ்ப்ணம் ்ைறாழித்த 
நிறுைைஙைளுககு னல்்சன்ஸ் ைழஙகியது 
த்பறாலறாகிவிடும்.

இததத்பறால ஒரு திருத்தத்னத உயிரிைப் 
்பன்னமயச ்சடடத்திலும் ் ைறாண்டு ைை ஒன்றிய 
அைசு முயன்று ைருகி்து. அச்சடடத்தின் பிரிவு 
3, 4 மறறும் 6ஐ மீறிைறால் ஐந்து ஆண்டுைள ைனை 
நீடடிகைககூடிய சின்த்தண்டனைதயறா அல்லது 
10 லட்சம் ரூ்பறாய ைனை அ்பைறாதம் விதிகைப்்படடுத் 
தண்டிகைப்்படுைறாரைள. தமலும் அத்தைறிைறால் 
ஏற்படட த்சதம் 1 0  லட்ச ரூ்பறாயககு 
தமற்படடிருந்தறால் இந்த அ்பைறாதம் அதறகுத் 
த க ை ை றா று ம்  அ ல் ல து  இ வ வி ை ண் டு 
தண்டனைைளுதம த்சரந்து விதிகைப்்படும். பிரிவு 
7ன் கீழறாை விதிமுன்ைள அல்லது பிரிவு 24 
உடபிரிவு (2)ன் கீழறாை விதிமுன்ைனளை மீறிைறால் 
மூ ன் ் றா ண் டு  ை றா ல ம்  ை ன ை யி ல றா ை 
சின்த்தண்டனை அல்லது ஐந்து லட்சம் 
ைனையிலறாை அ்பைறாதம் அல்லது இைண்டுதம 
விதிகைப்்படும் என்றிருந்தது. 

தறத்பறாது இந்தத் தண்டனை பிரிவில் 
முன்்மறாழியப்்படடுளளை திருத்தத்தின்்படி 
சின்த்தண்டனை முறறிலுமறாை நீகைப்்படடுளளைது.

இந்தியறா த்பறான்் நறாடுைளில் சுறறுசசூழல் 
்பறாதிப்பிறைறாை அ்பைறாதஙைனளை உயரத்திக 
்ைறாண்தட த்பறாைறாலும் ஒரு ஆனலயின் 
விதிமீ்லறால் குடிமகைள மறறும் சுறறுசசூழலுககு 
ஏற்படும் இழப்பீடு மறறும் ்பறாதிப்பிறைறாை 
நி ை றா ை ்ண ம்  கி ன ட ப் ்ப த த யி ல் னல . 
எடுத்துகைறாடடறாைப் ்பல ஆண்டுைளைறாை எண்ணூர 
ை ழிமு ை த் தி ல்  அைல்மின்  நின ல ய ச 
்்சயற்பறாடுைளைறால் தமிழ்நறாடு மின் உற்பத்தி 
மறறும் மின் ்பகிரமறாைக ைழைம் ஏற்படுத்தியுளளை 
்பறாதிப்பிறகுத் ்தறாடரசசியறாை அ்பைறாதம் 
்்சலுத்தி ைருகி்தத தவிை ஒரு முன் கூட 
அப்்பகுதி மகைளுககும் , சுறறுசசூழலுககும் 
உண்டறாை இழப்பு மறறும் ்பறாதிப்பிறைறாை 
நிைறாை்ணம் கினடத்தததயில்னல. ஆைதை, 
சுறறுசசூழல் விதிமீ்ல் குற்ஙைளுகைறாைத் 
தண்டனைைளில் சின்த் தண்டனைனய நீககுைது 
மிைவும் ைண்டிகைத்தகைதறாகும்.
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தமலும், இப்புதிய ்சடடத் திருத்தத்தின் மூலம் 
ைறாறறு மறறும் நீர மறாசு்பறாடு தடுப்புப் ்பகுதிைளில் 
மறாநில மறாசுக ைடடுப்்பறாடு ைறாரியஙைள ஒரு 
ஆனலதயறா, நிறுைைதமறா ்்சயல்்படுைதறகுத் 
ததனைப்்படும் இன்சைறான்ணனய ைழஙைதைறா, 
மறுகைதைறா , இைத்து ்்சயயதைறா எந்த 
்நறிமுன்ைனளைப் பின்்பற் தைண்டும் என்கி் 
ைழிைறாடடுதல்ைனளை ஒன்றிய அைத்ச உருைறாககும். 
இது மறாநில அைசின் அதிைறாைஙைனளை 
மடடுப்்படுத்துைதறாகும். தைது மறாநில எல்னலககுள 
்தறாடஙைப்்படும் அல்லது இயஙகி ைரும் ஒரு 
ஆனலனய இன்சைறான்ணைள மூலம் எப்்படிக 
ைண்ைறாணிகைலறாம் என்்பனத மறாநில மறாசு 
ைடடுப்்பறாடு ைறாரியஙைள தறான் முடிவு ்்சயய 
தைண்டும் என்்பதறால் இந்தத் திருத்தமும் ைடும் 
ைண்டைத்திறகுரியதறாகும்.

அண்னமக ைறாலமறாைச சுறறுசசூழல் ்பறாதுைறாப்பு 
விதிைனளை நீரத்துப் த்பறாைச ்்சயயும் ்பல்தைறு 
திருத்தஙைனளை அலுைல் உத்தைைறாைதை ஒன்றிய 
அைசு தமற்ைறாண்டு ைந்த நினலயில் தறத்பறாது 
்்பறாதுமகைளிடம் ைருத்துக தைடை முனைந்திருப்்பது 
ஒரு நல்ல மறாற்மறாகும். ஆைறால், இந்தக ைருத்துக 
தைடபு ஆை்ணமறாைது ஆஙகிலத்தில் மடடுதம 
்ைளியிடப்்படடுளளைதும் ைறால அைைறா்சம் மிைக 
கு ன ் ை றா ை  ை ழ ங ை ப் ்ப ட டி ரு ப் ்ப து ம் 
ஏமறாற்மளிககி்து. ஆைதை இந்தக ைருத்துக 
தைடபு ஆை்ணஙைனளை அஙகீைரிகைப்்படட 
அனைத்து ் மறாழிைளிலும் ் ைளியிடடுக ைருத்துத் 
்தரிவிகை உரிய ைறால அைைறா்சத்னத ஒன்றிய 
அைசு ைழஙை தைண்டும் எை ைலியுறுத்துகித்றாம்.

புதிதறாைக ்ைறாண்டு ைைப்்படடிருககும் ைறாடு 
்பறாதுைறாப்பு விதிைள 2022( Forest Conservation Rules), 
ை றா டு ை ளி ல்  ை சி க கு ம்  ம க ை ளி ட ம் 

ைலந்தறாதலறாசிகைறாமதல ைறாடுைனளை அழிப்்பதறைறாை 
உரினமனய ஒன்றிய அைசிறகு ைழஙகியுளளைது. 
முன்ைதறாைக ைறாடுைனளை ைறாடு மறறும் ைறாடடுயிர 
்பறாதுைறாப்பு அல்லறாத தைறு திடடஙைளுககுப் 
்பயன்்படுத்த தைண்டிய சூழல் உருைறாைறால் For-
est Conservation Act 1980ன் கீழ் இைண்டு ைடடஙைளைறாை 
முன் அனுமதி ்்ப் தைண்டும். முதல் நினல 
அனுமதி ்்பறுைதறகு முன்்பறாைதைத் திடட 
அனமவிடத்தில் ைறாழும் ்பழஙகுடிைள மறறும் 
ைறாடனட நம்பி ைசிககும் மகைளிடம் ஒப்புதல் 
்்பறுைதும் அந்த ஒப்புதனல ்சரியறாை முன்யில் 
தமற்ைறாளளைப்்படடதறா என்்பனத ஆைறாயும் 
்்பறாறுப்பும் ஒன்றிய அைசுககு இருந்தது. 

தறத்பறாது அப்்்பறாறுப்பில் இருந்து ஒன்றிய 
அைசு விலகியுளளைது. இப்புதிய விதிைள, 2006ம் 
ஆண்டு ்ைறாண்டு ைைப்்படட ைை உரினமச 
்சடடத்திறகு முறறிலும் எதிைறாைதறாகும். ைை 
உரினமச ்சடடத்தின்்படி ைறாடு அல்லது 
ைறாடடுயிரப் ்பறாதுைறாப்பு அல்லறாத ஒரு 
திடடத்திறைறாைக ைறாடடுப் ்பகுதினய ்பயன்்படுத்த 
்பழஙகுடிைள மறறும் ைறாடனட நம்பி ைசிககும் 
மகைளின் ஒப்புதல் அைசியம் என்்பனதப் 
்பல்தைறு  ைழககுைளின் தீ ரப்பு ைளில் 
உச்சநீதிமன்்மும், உயரநீதிமன்்ஙைளும் 
உறுதிப்்படுத்தியுளளைை. ைடந்த ைறாலஙைளிலும் 
இதுத்பறால் ைை உரினமச ்சடடத்னத நீரத்துத்பறாைச 
்்சயய ்பல்தைறு முயறசிைள நடந்தத்பறாது 
ஒன்றியப் ்பழஙகுடிைள அனமச்சைதம இதுத்பறான்் 
முயறசிைள அனைத்தும் ்பழஙகுடிைள நலனுககுத் 
தீஙைறாை அனமயும் எை எச்சரித்திருந்தது. 
்பழஙகுடியிைர தஙைள ைறாழ்ைறாதறாைத்னதப் 
்ப றாதுைறாத்துக  ்ை றாளளை ைழி்்சயயும் 
இ ச ்சடடத்னதயும்  பி ்  சு றறு சசூழல் 
்சடடஙைனளையுக  நீரத்துப்த்பறாைச ்்சயயும் 
ஒன்றிய அைசின் இம்முயறசி நிச்சயமறாை சூழனலப் 
்பறாதுைறாகை உதைறாது.

- satheeshlakshmanan@outlook.com

்ழங்குடியிைர் தங்ைள் வாழ்வாதாரத்கதப் 
்ாதுைாத்துக் டைாள்ே வழிடசய்யும் 
இச்சடெத்கதயும் பிற சுறறுச்சூழல்  
சடெங்ைகேயுக்  நீர்த்துப்க்ாைச் டசய்யும் 
ஒன்றிய அரசின் இம்முயறசி நிச்சயமாை 
சூழகலப் ் ாதுைாக்ை உதவாது.
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புயல்்களுக்கு ப�யர் லவப�லதப க�டாைகவ பவப� 
அலை்களுக்கும் ப�யர் சூட் ஆரம்பிததுள்்ளன ஐகரடாபபிய 
நடாடு்கள். சிை நடாட்களுக்கு முன்னர் ஐகரடாபபிய நடாடு்கல்ள 
நிலைகுலைய லவதத பவப� அலை்க்ளடால் �ைர் 
உயிரிழந்தனர், சடாலை்கள் உருகின, விமடான ஓடு�டாலத்கள் 
பவப�தலத தடாங்க முடியடாமல் உருகியதடால் பிரிட்ன் விமடானப 
�ல்க்கு பசடாந்தமடான பிலரஸ் நடார்்ன் விமடான த்ளததில் 
விமடானங்கள் தலரயிரங்க தல்விதிக்்கப�ட்து.

இதனைத் ்தறாடரந்து புயல்ைளுககும் 
சூ்றாைளிககும் ் ்பயர சூடடும் முன்யில் ் ைப்்ப 
அனலைளுககு ் ்பயர சூடடும் முடினை ஸ்்்பயின் 
நறாடு ்தறாடஙகி னைத்துளளைது. அந்த நறாடடின் 
்்சவிலி நைைத்தில் வீசிய ் ைப்்ப அனலககு “Zoe” 
என்று ்்பயரிடடு, ்ைப்்ப அனலைளுககு 
்்பயரிடட உலகின் முதல் நைைம் என்் ் ்பயனைப் 
்்பறறுளளைது.

மகைளிடம் ்ைப்்ப அனலைள வீசும் என்று 
்்சறால்ைதறகு ்பதிலறாை, ‘Zoe’ வீசும் என்று 
்்பயரிடடுச ்்சறான்ைறால் அதன் தறாகைத்தின் 
அளைனை மகைள புரிந்து்ைறாண்டு தறைறாப்பு 
நடைடிகனைைனளை தமற்ைறாளைறாரைள எை 

உளளூர ைறானினல நினலய அதிைறாரிைள 
்தரிவிககி்றாரைள.

்ைப்்ப அனலைளுககு ் ்பயர சூடடுைது எை 
முடிவு ைடந்த மறாதம் எடுகைப்்படடது.

உளளூர ைறானினல அனமப்்பறாை ProMeteo 
Sevilla மறறும் அ்மரிகைறாவின் ைறாக்்பல்லர 
்பவுண்தடஷன் இன்ணந்து இத்திடடத்னத 
்்சயல்்படுத்தவுளளைைர.

இதன்்படி, ைறாலநினல நிபு்ணரைள, ைறானினல 
நிபு்ணரைள எல்தலறாரும் இன்ணந்து, ைடந்த 
ைறாலத்தில் ்பதிைறாை ் ைப்்பம், அந்த ைறாலைடடத்தில் 
உளளை ்ைப்்பம் ,  ஈ ைப்்பதம் இைறன் 
னைத்துக்ைறாண்டு ைருகின்் ஐந்து நறாடைளில் 
வீ்ச இருககும் ் ைப்்ப அனலைனளை ைணித்து அது 
்தறாடர்பறாை அறிவிப்புைனளை ் ைளியிடுைறாரைள.

ைறாலநினல மறாற்ம் எல்லறா இயறனை 
நிைழ்வுைனளையும் துரிதப்்படுத்தவும், தீவிைமறாகைவும் 
்்சயயும் என்று ் ்சறால்லப்்படட ைணிப்புைள நிைழ 
ஆைம்பித்துளளைை. ் ைப்்ப அனலைளுககு ் ்பயர 
னைகை இந்திய ைறானினல ஆயவு னமயமும் 
தயறாைறாை தைண்டும்.

‘Zoe' - ் ெப்பெ அ்லகளுக்கு 
்ெக்கப்பெடடெ முதைல் ் பெயர

 கைா.சுநதர்ராேன்
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்தமிழ்நடாடடில் புதிதடா்க  ஆற்று மணல் குவடாரி்கள் 
பதடா்ங்கப�டடு வருகிறது. ஆற்றில் மணல் எடுக்கும் முலறலய 
இயந்திரமுலறக்கு மடாற்றவும் அனுமதி்கள் வழங்கப�டுகிறது. 
இந்த ந்வடிக்ல்க்கள் அலனததும்  நமது ஆறு்கல்ளப 
�டாலைவனமடாக்கும் அ�டாயம் ஏற்�டடுள்்ளது

தமிழ்நறாடடில் ைடடுமறாைத்துன்யின் ம்ணல் 
ததனை நறாளுககுநறாள அதிைரித்து ைருகி்து. 
இத்ததனைனயப் பூரத்தி ்்சயயும் தநறாககில் 
ேைைரி மறாததம புதிதறாை ஆறறுப்்படுனைைள 
மறறும் ஆறறின் ைடிைறால் ்பகுதிைளில் ம்ணல் 
குைறாரிைனளைத் தி்ககும் முடினைத் திைறாவிட 
முன்தைற்க ைழை அைசு எடுத்தது. அதன்்படி 2022 
ேைைரி முதல் தறத்பறாதுைனை ைடலூர, திருசசி, 
தைலூர, அரியலூர, ைரூர ஆகிய மறாைடடஙைளில் 
ைறாதைரி, ் ைறாளளிடம், ்பறாலறாறு, ் ைளளைறாறு ஆகிய 
ஆறுைளில் புதிதறாை 9 ம்ணல் குைறாரிைள 
அனமப்்பதறைறாைச சுறறுசசூழல் அனுமதிதைறாரித் 
தமிழ்நறாடு நீரைளைத்துன்யறாைது தமிழ்நறாடு 
மறாநிலச சுறறுசசூழல் தறாகை மதிப்பீடடு 
ஆன்ணயத்திடம் விண்்ணப்்பஙைனளைச 
்சமரப்பித்துளளைது. தமலும் சில புதிய ஆறறும்ணல் 

குைறாரிைள அனமப்்பதறகு  ஆயவுைள 
தமற்ைறாளளைப்்படடு ைருைதறாைவும் ஊடைஙைளில் 
்்சயதி ் ைளியறாகியுளளைது.

இதுமடடுமின்றி, ஏறைைதை சுறறுசசூழல் 
மறறும் சுைஙை அனுமதி ் ்பறறுச ் ்சயல்்படறாமல் 
இருந்த குைறாரிைனளையும் தி்ப்்பதறைறாை 
தைனலைளும் நனட்்பறறு ைருகி்து. அதில் 
மிைவும் ைைனலககுரிய விஷயம் என்ை்ைன்்றால் 
ைடந்த ஆறுமறாதத்தில் மடடும் ஏறைைதை 
சுறறுசசூழல் அனுமதி ் ்ப்ப்்படட 30 குைறாரிைளில் 
ம்ணல் அளளும் முன்னய மனித ்சகதினயப் 
்பயன்்படுத்தி மறறும் மறாடடுைண்டிைனளைப் 
்பயன்்படுத்தி அளளும் முன்ககுப் ( Manual Mining) 
்பதிலறாை இயந்திைஙைனளைப் ்பயன்்படுத்தி மறறும் 
லறாரி உளளிடட ைறாைைஙைனளைப் ்பயன்்படுத்தி 
அளளும் முன்ககு மறாறறுமறாறு 
சுறறுசசூழல் அனுமதியில் திருத்தம் 
தைறாைப்்படடுளளைது. அரியலூர 
மறாைடடத்தின் 
்்சந்துன்த் 

புதிய ேணல் குொரிகளால்  
நேது ஆறுகள் அழிந்து,  

தைமிழநாடு பொ்லெனோகும் அபொயம்
 பூவுலகின் நண்்ர்ைள்
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தறாலுைறாவில் ் ைளளைறாறறில் எடடு இடஙைளிலும்,  
நறாமகைல் மறாைடடத்தின் தமறாைனூர தறாலுைறாவில் 
ைறாதைரி ஆறறில் மூன்று இடஙைளிலும், ைரூர 
மறாைடடத்தில் ைறாதைரி ஆறு்பறாயும் மண்மஙைலம் 
தறாலுைறாவில் ஐந்து மறறும் கிருஷ்ணைறாயபுைம் 
தறாலுைறாவில் இைண்டு இடஙைளிலும், தஞ்சறாவூர 
மறாைடடத்தில் ்ைறாளளிடம் ஆறு ்பறாயும் 
கும்்பதைறா்ணம் தறாலுைறாவில் மூன்று மறறும் 
்பறா்பநறா்சம் தறாலுைறாவில் இைண்டு இடஙைளிலும், 
புதுகதைறாடனட மறாைடடம் ்ைளளைறாறு 
்பறாயககூடிய அ்ந்தறாஙகித் தறாலுைறாவில் இைண்டு 
இடஙைளிலும், தூத்துககுடி மறாைடடத்தில் 
னைப்்பறாறு ்பறாயககூடிய விளைறாத்திககுளைம் 
தறாலுைறாவில் ஒரு இடத்திலும், ைறாமநறாதபுைம் 
மறாைடடத்தில் ்பறாம்்பறார ்பறாயககூடிய 
திருைறாடறானை தறாலுைறாவில் இைண்டு 
இடஙைளிலும், தைறாடடகைனை ஆறு ்பறாயககூடிய 
ஆர.எஸ்.மஙைலம் தறாலுைறாவில் இைண்டு 
இடஙைளில் உளளை ம்ணல் குைறாரிைளுககு ம்ணல் 
அளளும் முன்யில் திருத்தம் தைறாைப்்படடுளளைது.

”்ைறாதைறாைறா ைறாலத்தில் இககுைறாரிைனளை 
இயகை முடியவில்னல என்்பதறாலும் தறத்பறாது 
ம்ணல் ததனை அதிைரித்திருககி்து. புதிய 
குைறாரிைனளை அைசு தி்கை முடி்ைடுத்திருந்தறாலும் 
ம ்ண ல்  த த ன ை ன ய  உ ட ை டி ய றா ை ப் 
பூரத்தி்்சயைதறகு ஏதுைறாை இயந்திைஙைனளைப் 
்பயன்்படுத்தி ம்ணல் அளளுைதறகும், லறாரிைள 
உளளிடட ைறாைைஙைனளைப் ்பயன்்படுத்தி 
ம்ணனல ்ைறாண்டு ்்சல்ைதறகும் அனுமதி 
ைழஙை தைண்டும்” எை நீரைளைத்துன் தைது 
விண்்ணப்்பஙைளில் குறிப்பிடடுளளைது.

ம்ணல் குைறாரிைனளை இயககுைதறகு Sustainable 
Sand Mining Manangement Guidelines–2016, Enforce-

ment and Monitoring Guidelines for Sand Mining,2020 
உளளிடட ைழிைறாடடுதல்ைனளைப் பின்்பற் 
தைண்டியது அைசியம். 20 1 6ம் ஆண்டு 
ைழிைறாடடுதல்ைள ்ைளியறாை பின்ைரும் கூட 
தமிழ்நறாடடில் ்்சயல்்படடு ைந்த குைறாரிைளில் 
்பல்தைறு விதிமீ்ல்ைளும், ம்ணல் திருடடும் 
நனட்்பறறு ைந்தது .  அதன் பின்ைர 
நீதிமன்்ஙைளிலும், ்பசுனமத் தீரப்்பறாயஙைளிலும் 
ம்ணல் திருடடு ்தறாடர்பறாைத் தறாகைல் 
்்சயயப்்படட மனுகைளின் அடிப்்பனடயில் 
ம்ணல் அளளுைதறைறாை விதிைனளைத் தை்றாது 
பின்்பற் உத்தைவுைள பி்ப்பிகைப்்படடது. இந்த 
உத்தைவுைள ்பலைறறிலும் ம்ணல் அளளுைதில் 
Manual Mining முன்னயக ைனடபிடிகை தைண்டும் 
எை க  கூ ் ப் ்படடிரு ந் தது .  ஆை றால் , 
இனத்யல்லறாமல் ைருத்தில் ்ைறாளளைறாமல் 
இயந்திைமுன்யில் ம்ணல் அளளுைதறைறாை 
அனுமதிைனளைத் தமிழ்நறாடு சுறறுசசூழல் 
தறாகைமதிப்பீடடு ஆன்ணயம் ைழஙைத் 
்தறாடஙகியிருப்்பது ஆறுைளின் அழிவிறகு 
வித்திடும்.

புதிய குைறாரிைளுககு அனுமதி ் ைறாடுப்்பதிலும் 
உரிய ஆயவுைள மறறும் நனடமுன்ைள 
பின்்பற்ப்்படறாதது ஏமறாற்மளிககி்து. ைரூர 
மறாைடடத்தில் நன்னியூர மறறும் ் நரூர ைடககு 
(மல்லம்்பறானளையம்) ்பகுதிைளில் நீரைளைத்துன் 
புதிதறாை அனமகைத் திடடமிடடிருககும் புதிய 
ம்ணல் குைறாரிைனளை 09.07.2022 அன்று தமிழ்நறாடு 
சுறறுசசூழல் ்பறாதுைறாப்பு இயகைம், ்சறாமறானிய 
மகைள நலகைடசி மறறும் ைறாவிரி ஆறு ்பறாதுைறாப்பு 
இயகை ஒருஙகின்ணப்்பறாளைரைள ஆயவு 
தமற்ைறாண்டைர.
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புதிய மணல் குவாரி ஆய்வின்க்ாது கநரில் ைண்ெறிநத 
உண்கமைள் சில:

நன்னியூர புதி� மணல குெோரி:

 நன்னியூர புதிய ம்ணல் குைறாரி அனமயும் 
்தன்கிழககு எல்னலைளிலிருந்து, தநர 
்தறைறாைச சுமறார 200  மீடடர தூைத்தில் ஊர
நத்தம், வீடுைள, அைசுைடடிடஙைள, தைறாயில்
ைள உளளைை.

 (300 மீடடர தூைத்தில் வீடுைள இருந்தறால் 
குைறாரி அனுமதி கினடயறாது)

 நன்னியூர புதிய ம்ணல் குைறாரி அனமயும் 
ைடதமறகு எல்னலயில் இருந்து, ைடககுப் 
்பகுதியில்  சும றா ர   7 0 0   மீடடர 
தூ ை த் தி ல்   கு ம றா ை ்ப றா ன ளை ய ம் 

்படுனையில், ைைத்துன்யின் ைறாப்புகைறாடுைள 
உளளைது.

 (ைைத்துன்யின் ைறாப்புகைறாடு ்பகுதியில் 
இருந்து 1 கிதலறாமீடடர தூைத்தில் குைறாரிைள 
அனமகைக கூடறாது)

 நன்னியூர புதிய ம்ணல் குைறாரி அனமயும் 
்தன்கிழககு எல்னலைளிலிருந்து, சுமறார 200  
மீடடர ்தன்கிழககில் ்நரூர ைறால்ைறாயில் 
மதகு (சுளூயிஸ்) உளளைது.

 (குைறாரி அனமயும்  இடத்திலிருந்து 500 மீட
டர தூைத்திறகு ஆறறிறகுள நிைந்தைக ைடடிட 
அனமப்பு இருகைககூடறாது)

 நன்னியூர புதிய ம்ணல் குைறாரி அனமயும் 
தமறகு எல்னலயில் இருந்து, தமறகுப் ்பகுதியில் 
சுமறார 200 மீடடர தூைத்தில் உயரமின்தைறாபுைம் 
டைர த்பஸ்்மண்ட ைடடிடம் அனமத்துக 
ைடடப்்படடுளளைது  

 (குைறாரி அனமயும்  இடத்திலிருந்து 500 மீட
டர தூைத்திறகு ஆறறிறகுள நிைந்தைக ைடடிட 
அனமப்பு இருகைககூடறாது)

 அனைத்னதயும் விட அதிரசசிைைமறாை,  
நன்னியூர புதியம்ணல் குைறாரி அனமயும் 
இ ட ம றா ை க  ை றா ட ட ப் ்ப டு ம் 
இடஙைளில், ஏறைைதை ம்ணல் முழுகை 
அளளைப்்படடு ம்ணல் எதுவும் இல்லறாத 

உரிய ஆய்வுைள், வழிைாடடுதல்ைள், 

ைண்ைாணிப்புைள் இன்றி ஆறறுமணல் 

குவாரிைள் அகமப்்தால் ஆறறுப்்டுகை 

அழிநது நிலத்தடியில் நீர் கசைரமாவது 

தகெ்டும்.
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நினலயும் ,  தனைனய ஒடடிதய ஆறு 
ஓடிக்ைறாண்டுளளைது.

 (ஆைறால் சுைஙைத் திடடத்தில் மூன்று மீடடர 
உயைத்திறகு ம்ணல் உளளைது எைவும் அதில் 
ஒரு மீடடர ம்ணல் 4 . 90 ்ஹகதடர 
்பைப்்பளைவில் 48 ,000  ைைமீடடர எடுகைப்்படும் 
எைத் ் தரிவிகைப்்படடு உளளைது.)

இப்்படிப் ்பல்தைறு விதிமீ்ல்ைனளை ஆயவுககுழு 
அப்்பகுதியில் ைண்டறிந்துளளைது. ்ைறாளளிடம் 
ஆறறிலும் கூடத் தமிழ்நறாடு குடிநீர ைழஙைல் 
மறறும் ைடிைறால் ைறாரியத்தின் கி்ணறுைள 
அனமந்துளளை இடஙைளுககு மிை அருைறானமயில் 
குைறாரிைள அனமகைத் திடடமிடப்்படடுளளைது. 
இதுத்பறான்் கி்ணறுைள அனமந்திருககும் 
இடஙைளுககு அருகில் ம்ணல்குைறாரிைள 
அனமத்தறால் கி்ணறுைளுககுச ்்சல்லும் நீரின் 
அளைவு குன்யும். அதன்  ைறாை்ணத்தறால் 
அண்னமப் ்பகுதிக குடியிருப்புைளுககு குடிநீரப் 
்பற்றாககுன் ஏற்படும்.

உரிய ஆயவுைள, ைழிைறாடடுதல்ைள, 
ைண்ைறாணிப்புைள இன்றி ஆறறும்ணல் 
குைறாரிைள அனமப்்பதறால் ஆறறுப்்படுனை 
அழிந்து நிலத்தடியில் நீர த்சைைமறாைது 
த ன ட ்ப டு ம் .  ஆ ற றி ன்  ை ன ை ை ள 
உனடகைப்்படுைததறாடு, தடுப்்பன்ணைளின் 
ம்ணல் அரிப்பு ஏற்படடுக ைடடுமறாைம் நினல 
குனலயும். ஆறுைளின் இயல்்பறாை நீதைறாடடம் 
த ன ட ்ப டு ை த த றா டு  ஆ ற ் ங ை ன ை 
உயிரப்்பன்னமயத்தின் ்சமநினல ் ைடும் நினல 
ஏற்படும்.

ஐககிய நறாடுைள ்சன்பயின் சுறறுசசூழல் 
திடடம் ஏப்ைல்  26ம் தததி ”Sand and Sustaina-
bility: 10 strategic recommendations to avert a crisis” 
என்கி் ஒரு ஆயைறிகனைனய ் ைளியிடடிருந்தது. 
அந்த ஆயைறிகனையில் ஒவ்ைறாரு அைசும் 
ம்ணனலக ைடடுமறாைத்திறகுப் ்பயன்்படும் ஒரு 
்்பறாருளைறாை மடடும் ்பறாரகைறாமல் அதன் சூழல் 
முககியத்துைத்னதயும் ்பயன்்பறாடனடயும் த்சரத்து 
மிைவும் முககியத்துைம் ைறாயந்த ைளைமறாைப் 
்பறாரகைதைண்டும் என்றும் ம்ணலுககு மறாறறுப் 
்்பறாருடைனளைப் ்பயன்்படுத்த ஊகைமளிகை 
தைண்டும் எைவும் கூறியுளளைது.

தமறைண்ட விஷயஙைனளைக ைருத்தில் ் ைறாண்டு 
தமிழ்நறாடு நீரைளைத்துன் அனமச்சர துனைமுருைன் 
அைரைள புதிய ஆறறு ம்ணல் குைறாரிைனளைத் 

தி்ப்்பனதயும், ம்ணல் அளளும் முன்னய 
இ ய ந் தி ை ம றா க கு ம்  மு ய ற சி ை ன ளை யு ம் 
னைவிடதைண்டும் எைவும் சுறறுசசூழல் துன் 
அனமச்சர சிை.்மயயநறாதன் அைரைள தைது 
அதிைறாைத்திறகுட்படட மறாநிலச சுறறுசசூழல் 
தறாகை மதிப்பீடடு ஆன்ணயத்திறகு உரிய 
அறிவுறுத்தல்ைனளை ைழஙை தைண்டும் எைவும் 
தைறாருகித்றாம். ஆடசிப் ்்பறாறுப்த்பற்தில் 
இருந்தத தமிழ்நறாடடின் இயறனை ைளைப் 
்பறாதுைறாப்பில் தனிகைைைம் ்்சலுத்தி ைரும் 
தமிழ்நறாடு முதலனமச்சர மு.ை.ஸ்டறாலின் அைரைள 
தமிழ்நறாடடின் உயிர ஆதறாைஙைளைறாை ஆறுைனளைப் 
்பறாதுைறாகைப் த்பறாதுமறாை நடைடிகனைைனளை 
தமற்ைறாளளை தைண்டும் எைப் பூவுலகின் 
நண்்பரைள ்சறாரபில் தைடடுக ் ைறாளகித்றாம்.

தமிழ்நறாடு முழுைதும் ைடந்த ஆறு மறாதஙைளில் 
புதிய குைறாரிைள தி்கைச சுறறுசசூழல் அனுமதி 
தைறாைப்்படடதறைறாை மறறும் இயந்திை முன்யில் 
ம்ணல் அளளும் ைனையில் திருத்தம் 
தைறாைப்்படடதறைறாை விண்்ணப்்பஙைனளையும் 
கீதழ ைழஙகியுளதளைறாம். ம்ணல் குைறாரிைள 
அனமந்திருககும்  மறறும் அனமயவுளளை 
மறாைடடஙைனளைச த்சரந்த சுறறுசசூழல், தைளைறாண் 
மறறும் அைசியல் அனமப்புைள இந்த 
ஆை்ணஙைனளைப் ்பயன்்படுத்திக ைளை ஆயவுைனளை 
தமற்ைறாளளுமறாறும் தைடடுக்ைறாளகித்றாம்.
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நீர் நிைம் ்கடாற்று இலவ மூன்றும் உயிர் வடாழ்வதற்கு அடிப�ல்த 
கதலவ்க்ளடாகும். ஐக்கிய நடாடு்களின் வ்ளர்ச்சித திட்ம்,2015, 17 விதமடான 
இைக்குக்்களு்ன் திட்மி்ப�ட்து. இலவ அலனததும் 2030க்கு முன் பூர்ததி 
பசய்யப�் கவணடும் என்ற நிலையில். ஐக்கிய நடாடு்களின் அறிக்ல்கப�டி 
உைகின் சுமடார் 844 மில்லியன் மக்்கள் அடிப�ல் குடிநீர் வசதி இல்ைடாமல் 
வடாழ்ந்து வருகின்றனர்.

ஆ்றாைது இலககு என்்பது , சுறறுசசூழல் மறான்ச குன்த்து 
குடிநீரின் தைத்னத உயரத்துைது, அ்பறாயைைமறாை இை்சறாயைஙைள 
மறறும் ்்பறாருடைனளைக குவிப்்பனத நீககுதல் மறறும் 
்ைளியிடுைனதக குன்த்தல் , சுத்திைரிகைப்்படறாத ைழிவு நீரின் 
விகிதத்னத ்பறாதியறாை குன்ப்்பது, உலைளைவில் மறுசுழறசி மறறும் 
்பறாதுைறாப்்பறாை ்பயன்்பறாடனட ைணி்சமறாை அதிைரிப்்பது . இந்த 
இலகனை தநறாககிதய எஙைளைது ்பய்ணம் எண்ணூரில் இருந்து 
்தறாடஙகியது.

எண்ணூர ைழிமுைம் மறறும் அனதச சுறறியுளளை ்பகுதிைளில் 
்பறாதுைறாப்்பற் ் தறாழில்மயமறாகைல் , மனிதரைள மறறும் விலஙகுைள 
உட்பட ஆயிைகை்ணகைறாை உயிரைனளை மை்ண ைனலயில் சிகை 
னைத்திருககி்து. இப்்பகுதிைளில் உளளை அைல் மின் நினலயஙைள 
, உைத் ் தறாழிற்சறானலைள, ை்சறாயைத் ் தறாழிற்சறானலைள உட்பட  
்பல சிைப்பு நி் அ்பறாயைைமறாை ்தறாழிற்சறானலைளில் இருந்து 

எண்ணூர பெகுதியில் சுற்றுச்சூழல் பொதிப்பு 
குறிதது ேருததுெக் குழு ஆய்வு
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ைரும் ைழிவுைளைறால் நிலத்தடி நீரும் ,  
்ைறா்சஸ்தனலயறாறும் மறா்சனடந்துளளைது. 
்தறாழிற்சறானலைளில் இருந்து ைரும் புனையறால்  
ைறாறறும் நசசுத்தன்னம உனடயதறாை மறாறியுளளைது.

அைல் மின் நினலயஙைளில் இருந்து 
்ைளிதயறும் ்சறாம்்பலறால், சுறறுப்பு் நிலஙைள 
மறாசு்படுகின்்ை. தமலும் உைத்்தறாழிற்சறானலயின் 
ைழிவுைள அருகில் உளளை நிலத்தில் ் ைறாடடப்்படடு 
நிலத்தடி நீரில் ைலந்து அதன் ் ்பயரவுத்தி்னை 
்பறாதிககி்து. ்தறாழிற்சறானலககு அருைறானமயில் 
ைசிககும் கிைறாம மகைதளை தநைடியறாை அதிை 
்பறாதிப்பினை அனடந்துளளைைர.

ைே ஆய்வு :

இந்திய அை்சறாஙைத்தறால் ஏறறுக்ைறாளளைப்்படட 
"்சப்ைறா ்சத்  ்சப்ைறா விைறாஸ்" (அனைைருடன் 
த்சரந்து , அனைைருககும் ைளைரசசி) நினலயறாை 
ைளைரசசியறாை இலககின் ்ைறாளனைகைறாை 
்பணியறாறறுைதறைறாை எஙைளின் முயறசி இது. 
22.07.2022 அன்று மூன்று ்பல் மருத்துைரைள 

மறறும் சுறறுசசூழல் ் ்பறாறியறாளைர ஆகிதயறானை 
உளளைடககிய நறான்கு த்பர ்ைறாண்டு ஆயவுககு 
குழு எண்ணூககுச ் ்சன்த்றாம்.

்தறாழிற்சறானல மறா்சறால் ்பறாதிப்்பனடந்துளளை  
்ைறா்சஸ்தனல ஆறு , அதன் ைறாயல் உளளிடட 
்பகுதிைளிலும், அருைறானம கிைறாமஙைளிறகும் 
்்சன்று ஆழ்துனளைக கி்ணறு , ் மடதைறா குடிநீர 
மறாதிரிைள மறறும் குளைத்திலிருந்து தண்ணீர 
மறாதிரிைனளை  த்சைரித்ததறாம் . தமலும் நசசு 
இை்சறாயைஙைள மறறும் ைை உதலறாைஙைள 
உளளைதறா என்்பனத ்பரித்சறாதிப்்பதறைறாை, ஆறு 
மறறும் குளைத்திலுருந்து ்சறாம்்பல் மறாதிரிைள மறறும் 
மீன் மறாதிரிைனளையும் த்சைரித்ததறாம்.

ஆய்வின் கதகவ :

அஙகு ைசிககும் மகைளின் ்பறைனளை 
்பரித்சறாதித்ததில் ்பல் ப்ளூதைறாசிஸ் (Dental Fluoro-
sis) இருப்்பது ் தரிய ைந்தது. ்பலருககு எலும்புககூடு 
ப்ளூதைறாசிஸ் (skeletal Fluorosis) இருந்தனதயும் 
அறிய முடிந்தது ்தறாழிற்சறானலைளில் இருந்து 
்ைளிைரும் புனையறால் ்்பரியைரைள , 
குழந்னதைளுககு  சுைறா்சப் பிைச்சனைைள மறறும் 
ததறால் ்சம்மந்தமறாை தநறாயைள ஏற்படுகின்்ை . 
மீன் , நண்டு , இ்றால் ஆகியைறறில் அதிை அளைவு 
நசசு மறாசுகைள ைறா்ணப்்படுைதறால் மீன் நுைரதைறார 
ஆ்பத்தில் உளளைைர.

 எ ை த ை ,  எ ண் ணூ ரி ல்  உ ள ளை 
மகைளினடதய உடல் நல , மைநல மறறும் ்சமூை 
நலத்திறைறாை ஆயவு நடத்த தைண்டிய அைசியம் 
ஏற்படடுளளைது .

மருத்துவர் ஆர்த்தி| 
ஆயவுக குழு உறுப்பிைர

அடுத்தைடெ நெவடிக்கைைள்:
பூ வுைகின் நண�ர்்கள் அலமபபின் 

வழி்கடாடடுதலு்ன் மருததுவ மடாணவர்்கள் 
�ஙகுப�ற்றுள்்ள இந்த ஆய்வுக் குழுவின் 
அடுததக்்கட் ந்வடிக்ல்க்க்ளடா்க எனணணூரில் 
�டாதிக்்கப�டடுள்்ள �குதி்களில் மருததுவர்்கள் 
துலணப்கடாணடு விரிவடான மருததுவ �ரிகசடாதலன 
ந்ததி அதன் முடிவு்கல்ள வருகின்ற அக்க்டா�ர் 
மடாதம் ஆய்வறிக்ல்கயடா்க பவளியி் உள்க்ளடாம்.
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இந்தியடாவிகை இலரச்சைடான ந்கரம் பசன்லன தடான் 
என்று பசடான்னடால் நம்புவீர்்க்ளடா? ஆம் சமீ�ததில் மததிய 
மடாசுக்்கடடுப�டாடடு வடாரியம் ந்ததிய ஆய்வு்களின் �டி 
இந்தியடாவிகை அதி்க ஒலி மடாசு பசன்லனயில் தடான் 
�திவடாகியுள்்ளது.

இனைச்சல் என்று ் ்பறாருள்படக கூடிய Noise  
என்னும் ்்சறால் லத்தீன் ைறாரத்னதயறாை Nausea 
என்் ைறாரத்னதயில் இருந்து ் ்ப்ப்்படடது, இதன் 
்்பறாருள குமடடல். அதறாைது ைறாந்தி்யடுகை 
தைண்டிய அைசியத்னத உ்ணரும் தநறாய. 
இனைச்சல் ்சத்தம் என்்பது விரும்்பத்தைறாத,  
மனிதரைளுககு அ்்சௌைரியத்னத ஏற்படுத்தககூடிய 

ஒரு ஒலி ஆகும்.  ஒலியின் தீவிைம் ் டசி்பல்ைளில் 
(dB )  அளைவிடப்்படுகி்து. மனிதக ைறாது 
தைடைககூடிய மிை ்மல்லிய ஒலி 1 Db ஆகும், 
அதத த்பறால் மனிதன் தைட்பதறகுப் ்பறாதுைறாப்்பறாை 
அளைவுைளைறாை 50 முதல் 55 ்டசி்பல்ைனளை உலை 
சுைறாதறாை நிறுைைம் நிர்ணயித்துளளைது. 85 
்டசி்பலுககு தமல் ் ்சன்்றால் அது மனிதனுககு 
ஆ்பத்னத  ஏ ற்படுத்தும்  அளைவுைளைறா ை 
ைருதப்்படுகி்து.

இநதியாவின் ஒலி தர நிர்ணய அேவுைள் பின் வருமாறு:

ஒலி ோசு -  
ஒளிந்திருக்கும் உண்்ேகள்

 பிர்ாைரன் வீரஅரசு
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நீர மறாசு, ைறாறறு மறாசு த்பறான்று ஒலி மறாசு 
பிைச்சனைனய ஒரு சூழலியல் பிைச்சனையறாைக 
ைருதும் அளைவிறகு நறாம் முககியத்துைம் 
்ைறாடுப்்பதில்னல. ஆைறால், அண்னமக ைறாலமறாை 
ஒலி மறாசு இந்திய நைைஙைளில் ்்பரிய 
பிைச்சனையறாை உரு்ைடுத்து ைருகி்து,

65-70 ்டசி்பல் ்சத்தத்னத சில மணி தநைம் 
்தறாடரந்து தைடடு ைந்தறால் அது நமககு 
எரிச்சலூடடும் இனைச்சலறாை மறாறி விடுகி்து. 
இதுதை 85 ்டசி்பல் ்சத்தத்னத இைண்டு மணி 
தநைத்திறகும், 100 ்டசி்பல் ்சத்தத்னத 15 
நிமிடஙைளும், 120 ்டசி்பல் ்சத்தத்னத 2 
நிமிடஙைளும் தைடடல் அது நம் ைறாதுைளின் 
தைடகும் தி்னைப் ்பறாதிககும் என்கி்றாரைள 
ைல்லுைரைள.

இனைச்சல் ்சத்தத்னத நம் ைறாதுைள தைடகும் 
்்பறாழுது அதிை அழுத்தம், இைத்த அழுத்தம், 
்்சவி தைளைறானம, தூகைமின்னம, த்சறாரவு 
ஆகியனை ஏற்படுகி்து. அதிை ஒலி மறாசிறகு 
உளளைறாகு்பைரைளுககு மறாைனடப்பு ைருைதறைறாை 
ைறாயபுைள அதிைம் என்கி்து ஒரு ஆயவு.

இந்நினலயில் மத்திய மறாசுகைடடுப்்பறாடடு 
ைறாரியம் ் ைளியிடடுளளை ஆயைறிகனையின் ்படி 
்்சன்னையின் ்பல்தைறு இடஙைளில் ்சைறா்சரி ஒலி 
மறாசின் அளைவு 70 ் டசி்பலறாை ்பதிைறாகியுளளைது, 
அதிலும் குறிப்்பறாை தியறாைைறாய நைரில் (டி.நைர) 
80.3 ் டசி்பலறாைவும், நறாடடிதல அதிைப்்படியறாைக 
கிண்டியில் 83.6 ்டசி்பலறாைவும் ஒலி மறாசு 
்பதிைறாகியுளளைது.

ைறாைைஙைளின் ஹறாைன் ஓன்ச, அலுைலைஙைளில் 
்பயன்்படும் ைருவிைள, ஆனல இயந்திைஙைள, 
வீடடு உ்பதயறாை ் ்பறாருடைள, ைடடிட ்பணிைள, 
மின் வின்சைள,  ஒளி்பைப்புக ைருவிைள,  ஒலி்்ப
ருககி,  ஆடல் ்பறாடலுகைறாை ் ்பறாழுதுத்பறாககுச 
்சறாதைஙைள ஆகியனை அனைத்தும் இனைச்சல் 
உண்டறாைதறைறாை ைறாைணிைளைறாை இருந்தறாலும், 
ஒரு நைைத்தின் 60-70% இனைச்சலுககுக ைறாை்ணமறாை 
இருப்்பது அந்த நைைத்தில் உளளை ைறாைைப் 
த்பறாககுைைத்து தறான்.

டசன்கையின் ஒலி மாசிறைாை ைாரணம் என்ை?:

்்சன்னையின் ைறாைைஙைள தறான் அதன் ஒலி 
மறாசிறைறாை முககியக ைறாை்ணம், ைறாைைத்தில் 
இருந்து எழுப்்பப்்படும் ஹறாைன் ்சத்தம் மடடும் 
ஒலி மறாசிறகுக ைறாை்ணம் என்று ்்சறால்லிவிட 

முடியறாது, ைறாைை ்நரி்சலறாை இடஙைளில் 
ைறாைைஙைளின் ன்சலன்்சர, என்ஜின், ்சறானலயுடன் 
உைறாயும் டயர எை ைறாைைத்தின் அனைத்து 
அன்சவுைளுதம ஒலி மறாசு ஏற்படுத்து்பனை தறான்.

டசன்கையின் வாைை டநரிசலுக்ைாைக் ைாரணங்ைள் 
பின்வருவாறு ,

மற் நைைஙைனளை விட ்்சன்னையில் ஒலி 
மறாசு அதிைமறாை இருப்்பதில் ஆச்சரியம் ஏதும் 
இல்னல. ஒலி மறான்ச ஏறப்்படுைதறைறாை அத்தனை 
ைறாை்ணஙைளும் ்்சன்னையில் உளளைை. 
தமிழ்நறாடடின் ்தறாழில் ைளைரசசி மற் 
மறாநிலஙைனளை ஒப்பிடுனையில் அதிைம். அதன் 
ை றா ை்ணம றா ை த்  தனல ந ை ர  ் ்சன்னை 
தி ட ட மி ட ப் ்ப ட றா த  அ தி த ை ை ம றா ை 
நைைமயமறாகைளுககு உட்படுத்தப்்படடுத் 
தற்்பறாழுது சுமறார ஒரு தைறாடி த்பருககும் தமல் 
ைசிககும் ்பகுதியறாை இருந்து ைருகி்து.

GDPயில் இைண்டறாம் இடத்தில் இருககும் 
தமிழைத்தின் தனலநைர ்்சன்னையில் 50% 
வீடுைளில் இரு்சகைை ைறாைைம் இருககி்து. 
இந்தியறாவின் எந்த நைைத்னதயும் விட அதிை 
ைறாைை ்நரி்சல் உளளை நைைமறாை ்்சன்னை 
மறாறியுளளைது. ்்சன்னையின் ்சறானலைளில் ஒரு 
கிதலறா மீடடருககு 2093 ைறாைைஙைள ் ்சல்கின்்ை.   
இைண்டறாைது இடத்தில் உளளை புதை நைைத்தில் 
கிதலறா மீடடருககு 1260 ைறாைைஙைள தறான் 
உளளைை. தனலநைர ்டல்லியிதலறா கிதலறா 
மீடடருககு 245 ைறாைைம் தறான் உளளைது.
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இது மடடுமல்லறாமல் ்்சன்னையின் எந்தப் 
்ப கு தி யி லு ம்  ம ண் ட ல  வி தி ை ள 
பின்்பற்ப்்படவில்னல, உதறாை்ணத்திறகு டி.நைனை 
எடுத்துக்ைறாண்டறால்  ஒதை ்பகுதி ைணிை 
ைளைறாைம் உளளை (Commercial zone) ்பகுதியறாைவும், 
குடியிருப்புப் (Residential Zone) ்பகுதியறாைவும் , 
்பளளிைள நிைம்பியுளளை அனமதியறாை (Silent Zone) 
்பகுதியறாைவும் உளளைது. இப்்படி ஒதை ்பகுதி மூன்று 
ததனைகைறாைப் ்பயன்்படுத்தப்்படும் ்்பறாழுது 
ைறாைை ் நரி்சல் அதிைரிகைத் தறாதை ் ்சயயும்?

அனமதியறாை இடமறாைக ைருதப்்படும் (silent 
zone) ்பளளி ைல்லூரினயச சுறறி 100மீ ் தறானலவில் 
எந்த ைணிை ைளைறாைமும், ்தறாழிற்சறானலயும் 
இருத்தல் கூடறாது,  ஆைறால், டி.நைரின் உஸ்மறான் 
்சறானலயில் உளளை ஒரு பிை்பல ைணிை ைளைறாைம் 
ஒன்றுககு 73மீ அருகில் ்பளளிககூடம் ஒன்றும் 
்்சயல்்படுகி்து. இந்த இடத்தில் ்பறாதுைறாப்்பறாை 
்பைல் தநை ஒலி மறாசின் அளைவினை 65 ் டசி்பல் 
என்று எடுத்துக்ைறாளைதறா இல்னல silent zone 
ககு உரிய 50 ் டசி்பல் என்று எடுத்துக்ைறாளைதறா?

இப்்படி ஒலி மறாசின் அளைவினைத் தை 
நிர்ணயம் ் ்சயைதிதலதய நின்யப் த்பறாதறானமைள 
நமது நறாடடில் உளளைை.

80dB ைனை உளளை ஹறாரன் தறான் ்பயன்்படுத்த 
தைண்டும் என்று இந்திய தமறாடடறார ைறாைை 
்சடடம் ் தரிவிககி்து. ஆைறால், தற்்பறாழுது  இரு 
்சகைை ைறாைைஙைளில் ்சடட விதைறாதமறாை 
்பயன்்படுத்தப்்படும் multi tonned horn, modified 
horn-ைள 130dB முதல் 150dB ைனை ்சத்தம் 
எழுப்புைதறாை உளளைது.

2018ம் ஆண்டு அதிை ஒலி எழுப்பும் ஹறாைன் 
்பயன்்படுத்தியதறாை தமிழ்நறாடடில் 23,837 
ைழககுைள ்பதியப்்படடுளளைது. அதில் 11,007 
ைழககுைள ைைைை ைறாைைஙைள மீதும், 10,157 
ைழககுைள த்பருந்துைள மீதும், ்ைறும் 2,673 
ைழககுைள மடடுதம அதிை ஒலிப்பும் ஹறாரன் 
்பயன்்படுத்திய  இரு ்சகைை ைறாைைம் மறறும் 
ைறாரைள மீது ்பதியப்்படடுளளைது.

அதிை ஒலி எழுப்பும் ஹறாரன்ைனளை 
்பயன்்படுத்துதைறார மீது நடைடிகனைைள எதுககு 
ைடுனமயறாை ்சடடஙைள உளளை த்பறாதிலும் 
தற்்பறாழுது ைனை ஹறாரன் விதி மீறும் இரு்சகைை 
ைறாைஙைள மீது ைழககுைள அதிை அளைவு 
்பதியப்்படவில்னல என்்பது குறிப்பிடத்தகைது.

்சமீ்பத்தில் தமிழ்நறாடு த்பறாககுைைத்து 
ைறாைல்துன்யின்  முயறசியில் ் ்சன்னையில் 'No 
Honk' ஹறாரன் அடிகைறாதத என்் பிைச்சறாைம் 
முன்்ைடுகைப்்படடது. இது ஒரு நல்ல 
முன்்ைடுப்புதறான் என்்றாலும் ் ைறும் ஹறாரன் 
மடடுதம ஒலி மறாசிறகு ைறாை்ணம் என்்பது த்பறால் 
அது சித்தரிகைப்்படுகி்து,

ஒரு ்பை்பைப்்பறாை ்சறானலயில் ் நரி்சல் மிகுந்த 
தநைஙைளில் ்பல ஆயிைம் ைறாைைஙைள ஒதை 
தநைத்தில் ் ்சல்ைது தறான் ைறாைை ஒலி மறாசுகைறாை 
முககியமறாைக ைறாை்ணம் என்்பதனை நறாம் 
புரிந்து்ைறாளளை தைண்டும்.

ஒலி ் ்பருககினயப் ்பயன்்படுத்துைதறகு தனி 
விதிைள உளளைை, மகைள ைசிப்பிடஙைள, ைணிைப் 
்பகுதி, அனமதியறாை ்பகுதி, ்தறாழிற்சறானல 
இருககும் ்பகுதி எை ஒவ்ைறாரு ்பகுதிககும் ஒலி 
,மறாசு தை நிர்ணய அளைவுைள ைகுகைப்்படடுளளைை, 
ஒவ்ைறாரு  ்பகுதிைளிலும் ைனையன் 
்்சயயப்்படடுளளை ஒலி அளைவுைனளை விட 10dB 
ைனை ஒலிப்்்பருககினயப் ்பயன்்படுத்திக 
்ைறாளளைலறாம் எைச ்சடடம் ் ்சறால்கி்து.

ஆைறால், இந்த 10dB ைனையன்தய ்சரியறாை 
நனடமுன் இல்னல என்்பது தறான் என் ைறாதம். 
உதைறா்ணத்திறகு ஒரு குடியிருப்புப் ்பகுதினய 
எடுத்துக்ைறாளளுஙைள, ைணிைப் ்பகுதியில்(Com-
mercial zone) ்பைல் தநைத்தில் 65dB ைனை ஒலி 
அளைவுைள இருகைலறாம், ஒலி்்பருககிககு அனத 
விட 10dB அதிைம் ஒலி எழுப்்பலறாம் என்கி்து 
விதி. ஆைறால், ஏறைைதை 65dB ்சத்தம் இருககும் 
ஒரு இடத்தில் 75dB ஒலி்்பருககியின் ்சத்தம் 
த்சரந்தறால் Cumulative noise (Leq) 75.41dB ஆை 
இருககும் . இதுதை ஒலி ்்பருககியின் இைண்டு 
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குழறாயைளில் இருந்து 75dB + 75dB ்சத்தம் ைருைதறாை 
இருந்தறால் அது கூடடறாைச த்சரந்து 78dB ்சத்தத்னத 
எழுப்பும். ஆை அப்்படி இருககும் ்பட்சத்தில் 65dB 
அளைவு நிர்ணயம் ் ்சயய்படடுளளை ஒரு இடத்தில் 
75dB ஒலி ் ்பருககிைளுககு அனுமதி ைழஙகுைது 
என்்பது ்சரியறாை அணுகுமுன் இல்னல. கூடடுச 
்சத்தத்னத (Cumulative Noise) ்பறறிய அறிவியல் 
்தளிவு இல்லறாமல் இந்தச ்சடட விதியினை 
ைகுத்திருககி்றாரைள.

65dB-ககும் 75dB-ககும் என்ை ்்பரிய 
வித்தியறா்சம் என்று நீஙைள தைடைலறாம், ஆைறால் 
உண்னமயில் வித்தியறா்சம் ்பல மடஙகு அதிைதம.  
ஒலினய அளைவிடும் ்டசி்பல் ஸ்தைனலப் 
்்பறாறுத்தைனை அது நமது ்்சண்டிமீடடர 
ஸ்தைனலப் த்பறான்று ஒதை மறாதிரியறாை 
இனட்ைளினயக ் ைறாண்டதல்ல. மறா்றாை அது 
மடகனை அடுககுைளில் அளைவிடப்்படுகி்து(Lo-
girthmaticallymeasured). எளினமயறாைப் புரியும் ்படி 
்்சறால்ல தைண்டும் என்்றால் 120dB ்சத்தம் என்்பது 
இைண்டு மடஙகு 60dB இல்னல மறா்றாை அது 60 
்டசி்பல் ்சத்தத்னத விட 1000 மடஙகு ஒலி வின்ச 
தைைத்னதக (Sound Velocity) ் ைறாண்டது.

60dB = 0.02pa

120dB = 20 pa

ஒலியில் அளைவுைளில் ஏற்படும் ஒவ்ைறாரு 10 
dB அதிைரிப்பும் ஐந்து மடஙகு கூடுதல் ஒலி வின்ச 
தைைத்னதக ் ைறாண்டதறாகும். எைதை 65dB ககும் 
75dB ககும் ஐந்து மடஙகு வித்தியறா்சம் உளளைது. 
எைதை தறான் ஒலி்்பருககி ஒலி நிர்ணய 
விதிைனளை மறாறறி அனமகை தைண்டும் என்கித்றாம்.

விதிைனளை மறாறறி  அனமப்்பததறாடு 
மடடுமல்லறாமல் அைறன் நனடமுன்யில் 
பின்்பறறுகி்றாரைளைறா என்் தீவிைக ைண்ைறாணிப்பு 
்்பறாறிமுன்ைனளை உருைறாககுைதும் இஙகு 
ததனையறாை உளளைது, திருவிழறாவின் ்்பறாழுதும் 
்பண்டினையின் ்்பறாழுதும் என்த்றா ஒரு நறாள 
த றா த ை  வீ தி ை ளி ல்  ஒ லி ் ்ப ரு க கி 
்பயன்்படுத்துகி்றாரைள என்று நறாம் அலடசியமறாை 
இருந்துவிட முடியறாது. 1982ம் ஆண்டு நடந்த 
மண்னடகைறாடு ைலைைம் ஒலி்்பருககி ஒலிமறாசு 
பிைச்சனையில் இருந்து தறான் துைஙகியது என்்பது 
குறிப்பிடத்தகைது.

ஒலி ்்பருககிைளுகைறாை விதிைள மடடும் 
இல்னல ்்பறாதுைறாைதை ஒலி மறாசு விதிைளில் 

மறாற்ம் ் ைறாண்டுைைப்்பட தைண்டும்.  24.11.2000 
அன்று ்ைறாண்டுைைப்்படட ஒலி மறாசிறைறாைச 
்சடட விதி எப்்படி 21 ஆண்டுைளுககு பின்பு 
இவைளைவு நைைமயமறாககுதலுககுப் பின்பும் எந்த 
விதத் திருத்தஙைளும் இல்லறாமல் அப்்படிதய 
்்பறாருந்தும்?

உலை சுைறாதறாை நிறுைைம் ைனையன் 
்்சயதுளளை 53dB-ககும் நறாம் ்பறாதுைறாப்்பறாை 
அளைவுைளைறாை ைனையன் ் ்சயதுளளை 85dB-ககும் 
50 மடஙகு வித்தியறா்சம் உளளைது.

ஒலி மாசு ைண்ைாணிப்க்த் தீவிரப்்டுத்துதல்:

தற்்பறாழுது இந்தியறாவில் ்மறாத்தம் 7 
நைைஙைளில் நைைத்திறகுத் தலறா 10 இடஙைள என்று 
70 ஒலி மறாசு ைண்ைறாணிப்புக ைருவிைள மடடுதம 
்்பறாருத்தப்்படடுளளைது. ஒலி மறாசு அதிைம் 
ஏற்படும் ் நரி்சலறாை இடஙைள ைண்டறியப்்படடு 
அனைத்து இடஙைளிலும் ஒலி மறாசு ைண்ைறாணிப்புக 
ைருவிைள ் ்பறாருத்தப்்பட தைண்டும். அப்்்பறாழுது 
தறான் ைரும் ைறாலஙைளில் நைை ஒலி மறாசினைப் 
புரிந்து்ைறாளளைவும் அதனைக குன்ப்்பதறைறாைத் 
்தறானலதநறாககு நடைடிகனைைனளையும் நம்மறால் 
எடுகை முடியும்.

ைருஙைறால நைை ைடினைப்பின் ் ்பறாழுது ஒலி 
மறாசினையும் ைருத்தில்்ைறாண்டு நைைத் திடடமிடல் 
இருந்தறால் மடடுதம ஒலி மறாசு பிைச்சனையில் 
இருந்து நம் ் ்பருநைைஙைள தப்பிககும்.

- prabhakaranenvi@gmail.com
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வநய்கவலி �ழுபபு நிைக்்கரி நிறுவனம் ்க்லூரில் 1320 
பம்கடாவடாட உற்�ததித திறன் ப்கடாண்( 2*660MW Thermal 
Power Station II (2nd Expansion)) அனல்மின் நிலையம் 
மற்றும் இந்த அனல்மின் நிலையததிற்்கடா்க  ஆணடிற்கு 11.5 
மில்லியன் ்ன் �ழுபபு நிைக்்கரி பவடடிபயடுக்்கப�டும் 
வல்கயில்  புதிய சுரங்கம்  ஒன்லறயும் அலமக்்கத 
திட்மிடடுள்்ளது. ரூ.3755.51 க்கடாடி பசைவில் நிைக்்கரி 
சுரங்கத திட்தலதயும், ரூ. 11,189.20 க்கடாடி பசைவில் 
அனல்மின் நிலையத தி ட ் தலதயும் 
பசயல்�டுததுவதற்்கடான ஒபபுதலை 21.07.2022 
அன்று பநய்கவலி �ழுபபு நிைக்்கரி நிறுவனததின் 
இயக்குனர் வடாரியம் ஒபபுதல் அளிததுள்்ளது.

இந்த நிலகைரிச சுைஙைத் திடடம் 4841.99 
் ஹ க தட ர  ்ப ை ப் ்ப ளை வி ல் 
்்சயல்்படுத்தப்்படவுளளைது. 4841.99 
்ஹகதடர நிலப்்பைப்பு என்்பது 
்ைறும் ந றான்கிலகை 
எ ண் ்ண றா ை த் 
்தரிந்தறாலும் 
அ த ன் 

ஒடடு்மறாத்த ்பைப்்பளைவு 30 கிைறாமஙைனளை 
உளளைடககியது. சின்ை ் நறகு்ணம், தைறா.ஆதனூர, 
்்பருைைப்பூர, ்்பருந்துன், ஒடடிதமடு, 
ைலயமறாததவி கீழ்்பறாதி, தைறாடடுமுனளை, 
சிறுைைப்பூர, புதூர, ்சறாத்தப்்பறாடி, அைைலறாம்்பறாடி, 
பி.ஆதனூர, தரமநல்லூர, ்்பரிய ்நறகு்ணம், 
விளைகைப்்பறாடி, யு.அைைம், எறும்பூர, ைனளையமறாததவி 
தமல்்பறாதி, யு.ஆதனூர, தைறா்பறாலபுைம், யு.
்ைறாளைப்்பறாகைம், ைம்மறாபுைம், சு.கீைணூர, 
குமறாைமஙைலம், வீைமுனடயறான்நத்தம் உளளைடககிய 
3 0  கி ை றா ம ங ை ள  இ த் தி ட ட த் த றா ல் 

்பறாதிகைப்்படவுளளைை.

 2011ம் ஆண்டு மகைள்தறானைக 
ை்ணக்ைடுப்பின்்படி ்பறாரத்தறால் இந்த 
கிைறாமஙைளில் ்மறாத்தமறாை 14,061 

வீடுைளில் 54,315 த்பர ைசிககின்்ைர. 
இைரைளின் முககியமறாை ்தறாழிலறாை 

விை்சறாயதம உளளைது. சுைஙைம் அனமகைத் 
திடடமிடப்்படடுளளை ்பகுதியில் 440.88 
மில்லியன் டன் ்பழுப்பு நிலகைரி இருப்பு 

உளளைதறாைவும் அதில் 386.87மில்லியன் டன் 

30 கிராமங்களை விழுங்கப் ப�ாகும் 

என்.எல்.சியின்  
புதிய நிலக்கரிச் சுரங்கத் திட்டம்

 சதீஷ் டமடசுமணன், கலாகைஷ் ் ார்த்தி்ன்
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்பழுப்பு நிலகைரி ் ைடடி எடுகைப்்படும் என்றும் 
என்.எல்.சி. நிறுைைம் தைது சுறறுசசூழல் 
அ னு ம தி க ை றா ை  வி ண் ்ண ப் ்ப த் தி ல் 
்தரிவித்துளளைது.

இத்திடடத்திறைறாை ்்பறாதுமகைள ைருத்துக 
தைடபுக கூடடம் ைடந்த 2018ஆம் ஆண்டு 
டி்சம்்பர மறாதம் நடந்தத்பறாது ைடும் எதிரப்ன்பயும் 
த்பறாைறாடடத்னதயும் ்சந்தித்தது. இத்திடடத்தறால் 
்பறாதிப்்பனட்பைரைள குறித்த ்சமூை தறாகை 
ஆய்ைறான்ன் என்.எல்.சி. நிறுைைம் தயறாரித்துச 
சுறறுசசூழல் அனுமதிதைறாரி விண்்ணப்்பம் 
்்சயதிருந்தது. அந்த ஆயவின் ்படி இசசுைஙைத் 
திடடத்தறால் 11கிைறாமஙைள முழுனமயறாைவும், 19 
கிைறாமஙைள ்பகுதியறாைவும் ்பறாதிகைப்்படும். இந்தச 
சுைஙைத்தறால் 2,420த்பர தஙைள நிலத்னத 
இழப்்பறாரைள. 6,331 த்பர தஙைள தஙைள 
நிலத்னதயும் , வீடுைனளையும் இழப்்பறாரைள. 
ஒடடு்மறாத்தமறாை 8,751 குடும்்பஙைள திடடத்தறால் 
்பறாதிப்்பனடைறாரைள என்று கூ்ப்்படடுளளைது. 
வீடுைனளை இழககும் குடும்்பஙைனளை எருமறானூர, 
த ை றா பு ை றா பு ை ம் ,  ை றா்ணறாது ைண்டறான் , 
சின்ை்பண்டறாைஙகுப்்பம் ஆகிய நறான்கு 
கிைறாமஙைளில் மறுகுடியமரவு ்்சயய என்.எல்.
சி . திடடமிடடுளளைது. ்பறாதிப்்பனடயும் 

அனைைருககும் "நியறாயமறாை இழப்பீடு ்்பறும் 
உரினம, மறு ைறாழ்வு, மறு குடியமரவு மறறும் நிலம் 
னையைப்்படுத்தலில் ்ைளிப்்பனடத்தன்னம" 
்சடடத்தின் கீழ் உரிய இழப்பீடு மறறும் மறாறறு 
இடம் ைழஙைப்்படும் எைவும் அதில் 
்தரிவிகைப்்படடுளளைது. மறுைறாழ்வு மறறும் 
மறுகுடியமரவிறைறாை ஒரு குடும்்பத்திறகு 11.13 
லட்சம் வீதம் ்மறாத்தமறாை 8751 குடும்்பஙைளுககு 
ரூ .  7 0 5  தைறாடி ்்சலவிட என்.எல் .சி . 
திடடமிடடுளளைது. நிலம் னையைப்்படுத்திய 
பின்ைர சுைஙைம் அனமயவுளளை ்பகுதினயச சுறறி 
ைல்வி, ைடடனமப்பு ை்சதி தமம்்பறாடு, சுைறாதறாைம், 
தைளைறாண்னம, விை்சறாயம், குடிநீர, மைளிர 
தமம்்பறாடு த்பறான்்ைறறிறைறாை ்பல்தைறு 
திடடஙைனளை என்.எல்.சி. தமம்்படுத்தும் என்று 
கூ்ப்்படடுளளைது.

ஏறைைதை னையைப்்படுத்திய நிலஙைளுககு 
உரிய இழப்பீதடறா, நில உரினமயறாளைரைளுககு 
தைனலைறாயப்த்பறா ,  கிைறாமஙைளுகைறாை 
ைடடனமப்பு ை்சதிைதளைறா எனதயும் இதுைனை 
முன்யறாை என்.எல்.சி. நிரைறாைம் ைழஙைவில்னல. 
தறத்பறாது ் ்சயல்்பறாடடில் இருககும் சுைஙைத்தில் 
இருந்து அருகில் உளளை விை்சறாய நிலஙைளில் 
தைண்டு்மன்த் நசசுக ைலந்த ைழிவுநீர 
ைல க ை ப்்படுைத றா ை  அப்்பகுதி  ம க ைள 
்தறாடரசசியறாைப் புைறாைளித்து ைருகின்்ைர. இந்த 
நினலயில் அஙகு ைசிககும் மகைனளை தமலும் 
்பறாதிககும் ைனையில் புதிய சுைஙைத்னதயும் 
அைல்மின் நினலயத்னதயும் ்்சயல்்படுத்த 
முனைைது ைண்டைத்திறகுரியதறாகும்.

்நயதைலி ்பகுதியின் புவி அனமப்பு சுைஙை 
நடைடிகனைைளுககுச சிகைலறாைது மறறும் 
்சைறாலறாைது. இந்தியறாவில் தை்்ந்தச சுைஙைம் 
நனட்்பறும் ்பகுதிைளிலும் இவைளைவு சிகைலறாை 
புவி அனமப்பு இல்னல. ஏ்ைனினில் ்பழுப்பு 
நிலகைரி ததறான்றி இருககும் ்பகுதிககு கீழ் சுமறார 
400மீ அளைவிறகு நீர நின்ந்த ம்ணல் அடுககு (aq-
uifer) உளளைது.  இந்த நீர அடுககு தமல்தநறாககி 
அழுத்தத்னத (Hydrostatic) ் ைளியிடும். இதனை நீர 
்்பறாஙகுறறு நினல (Artesian Condition) என்று 
கூறுைர. ்பழுப்பு நிலகைரி ததறாண்டும் த்பறாது, 
தமற்பைப்பின் அழுத்தம் குன்யும், நீர அடுககின் 
அழுத்தம் அதிைரித்து நீர ்ைளிதயறி சுைஙைம் 
முழுைதும் நின்ந்து விடும். எைதை அழுத்தத்னதக 
குன்கை நீர அடுககின் தமற்பைப்பில் உளளை நீனை 
ஆழ்துனளை கி்ணறுைள மூலம் 15- 35 மீ  அளைவுளளை 
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அடுககின் நீனை முன்ைதறாைதை ் ைளிதயறறிவிடுைர. 
்ைளிதயற்ப்்படும் நீரின்  அளைவு ஒவ்ைறாரு 
சுைஙைத்திறகும் மறாறு்படும். சுைஙைம் II-இல் ்பழுப்பு 
நிலகைரி அடுககிறகு கீழுளளைனதப் த்பறால தமலும் 
ஒரு நீர அடுககு இருப்்பதறால் அந்த நீனை 
முழுனமயறாை ்ைளிதயறறுைர. நீர ்்பறாஙகுறறு 
நினல என்்பதறால் ்பழுப்பு நிலகைரிககுக கீழுளளை 
நீனையும் ்ைளிதயறறிவிடுைர. நிமிடத்திறகு 3785 
லிடடர (1 Gallon) நீனை ஒரு துனளைககி்ணறறிலிருந்து 
24*7 மணி தநைமும் ்ைளிதயற்ப்்படடுக 
்ைறாண்டிருககி்து .

சுைஙைம் I- இல் 7-10 ்பம்புைள ்்சயல்்படடு 
ைருகின்்ை. சுைஙைம் II-இல் 20-25 ்பம்புைள இயஙகி 
ைருகின்்ை. ்நயதைலியில் 1 டன் ்பழுப்பு 
நிலகைரினய எடுகை 13 டன் நீரினை ் ைளிதயறறிக 
்ைறாண்டு இருககின்்ைர .  1 9 6 1 -ல்  2 5 
துனளைககி்ணறுைளிலிருந்து 94 ,000 லிடடர 
நிமிடத்திறகு ்ைளிதயற்ப்்படடது. 1965-1983 
ைனை 1 ,20 ,960 லிடடர நீர நிமிடத்திறகு 
்ைளிதயற்ப்்படடது. தறத்பறாது 2,45,700 லிடடர 
ைனை நீர நிமிடத்திறகு ் ைளிதயற்ப்்படடு, அந்த 
நீர ்நயதைலி அைல்மின் நினலயஙைளிலும் 
விை்சறாயப் ்பறா்சைத்திறகும் உ்பதயறாைப்்படுத்தப் 
்படுகி்து. இப்த்பறாது ைைவிருககும் சுைஙைம் III 
்பகுதியிலும், சுைஙைம் II-ன் அனமப்பு த்பறாலதை 
உளளைது. ஏறைைதை சுைஙைம் II-்பகுதியில் ைசிவின் 
ைறாை்ணமறாை ்ைளிதயறும் நீரினைச ்சரி ்்சயய 
முடியறாத சூழலில் சுைஙைம் III அனமகைத் 

திடடமிடப்்படுளளைது .  இவைளைவு 
சிகைலுககுப் பின் எடுகைப்்படும் ்பழுப்பு 
நிலகைரியில் ைறார்பன் (60-65%) அளைவு 
மிைவும் குன்தை. தமலும் ்பழுப்பு 
நிலகைரியின் எரிதி்ன் (Calorific value) 
மிைவும் குன்வு. 100 கிைறாம் ்பழுப்பு நிலகைரி 
எரித்தறால்  20 கிைறாம் ்சறாம்்பல் ் ைளிதயறும். 
இஙகு எடுகைப்்படும் ்பழுப்பு நிலகைரி 
தை்்ந்த அைல்மின் நினலயஙைளிலும் 
உ்பதயறாைப்்படுத்தப் ்படவில்னல. சுைஙைம் 
III-ன் ஆயுடைறாலம் 35 ஆண்டுைள எை 
ைனையறுகைப்்படடுளளைது. இதத ைறாலத்தில் 
ைறார்பன் ்சமநினலனய தநறாககிப் பி் 
நறாடுைள ்்சன்று ்ைறாண்டிருககும் 
தைனளையில் சுைஙைம் III ததனைதறாைறா? எை 
சிந்திகை தைண்டியுளளைது.

தமலும் என்.எல்.சி. நிரைறாைத்தறால் 
அஙகு ஏறைைதை ்்சயல்்படுத்தப்்படடு ைரும் 
அைல்மின் நினலயஙைளைறால் ைடுனமயறாை ைறாறறு 
மறாசு்பறாடு ஏற்படடுளளைது. ஆயுடைறாலம் முடிந்தும் 
கூட அைல்மின் நினலயஙைனளை இயககியதறால் 
ைடந்த ைறாலஙைளில் ்பல்தைறு வி்பத்துைள 
நடந்துளளைை.

கம 20, 2014

்நயதைலி முதல் அைல்மின் நினலயத்தில் 
7ைது அலகில் ்பறாயலரில் உளளை குழறாய ் ைடித்து 
2 த்பர உயிரிழந்தைர. 4 த்பர ்படுைறாயமனடந்தைர.

ேூன் 2019

்நயதைலி இைண்டறாம் அைல்மின் நினலயத்தில் 
உளளை ஒரு அலகில் ைறால்வு ் ைடித்ததில் ஒருைர 
உயிரிழந்தறார.

கம 5 , 2020

்நயதைலி இைண்டறாம் அைல்மின் நினலயத்தில் 
நிலகைரி ் ைறாண்டு ் ்சல்லும் ைன்தையர ் ்பல்டடில் 
தீ வி்பத்து ஏற்படடது. இவவி்பத்தில் யறாருககும் 
்பறாதிப்பில்னல.

கம 7, 2020

்நயதைலி இைண்டறாம்  அைல்மின் 
நினலயத்தின் ஆ்றாைது அலகின் ்பறாயலரில் 
ஏற்படட ் ைடிப்பில் 5 த்பர ்பலியறாகிைர. ்பலர 
்படுைறாயமனடந்தைர.
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ேூகல 1, 2020

இைண்டறாைது அைல்மின் நினலயத்தின் 
ஐந்தறாைது அலகில் ஏற்படட வி்பத்தில் 17 த்பர 
உயிரிழந்தைர.

குறிப்்பறாை உயிரிழப்ன்பப் ்்பறாறுத்தைனையில் 
2016ஆம் ஆண்டு 3 த்பரும்

2017 ஆம் ஆண்டு 3 த்பரும் 2020ஆம் ஆண்டு 
23 த்பரும் எை ் மறாத்தமறாை 5 ஆண்டுைளில் 29த்பர 
உயிரிழந்துளளைைர. இதில் 9 த்பர தநைடி 
்தறாழிலறாளைரைள, 19த்பர ஒப்்பந்தத் ் தறாழிலறாளைரைள 
ஆைர.

வி்த்துைகேப் ட்ாறுத்தவகரயில்

2016 7
2017 6
2018 2
2019 4
2020 2

எை 19 வி்பத்துைள நனட்்பறறுளளைை.

இப்்படி ஒரு ைைைக குன்ைறாை நிறுைைம் 
தமலும் தமலும் தைது உற்பத்தித் தி்னை 
அதிைரிப்்பது சுறறுசசூழலுககும் ைடலூரில் 
ைசிககும் மகைளின் ஆதைறாககியத்னதயும் 
ைடுனமயறாைப் ்பறாதிககும்.

தமலும் அண்னமயில் ்ைளியறாை ஐ.பி.சி.சி. 
உளளிடட ்பல்தைறு அனமப்புைளின் ஆயவுைளும் 
ைறாலநினல மறாற்த்தின் தறாகைத்னதயும் அதன் 
்பறாதிப்புைனளைத் தவிரப்்பதறைறாை ைழிைனளையும் 
எடுத்துனைத்துளளைை. புவி ்ைப்்பமனடதனலத் 
தடுகை  நிலகைரி அைல்மின் நினலயஙைள 
உளளிடட புனத ்படிம எரி்சகதினயக னைவிடடு 
புதுப்பிகைத்தகை ஆற்னல தநறாககி நைை 
தைண்டியதன் அைசியமறாகி்து. ைடந்த ஆண்டு 
களைறாஸ்தைறாவில் நனட்்பற் ஐககிய நறாடுைள 
்சன்பயின் ைறாலநினல உசசி மறாநறாடடில் ைலந்து 
்ைறாண்ட பிைதமர நதைந்திை தமறாடி, ைறாலநினல 
மறாற்த்னத எதிர்ைறாளைதறைறா இந்தியறாவின் 
்பஞ்சறாமிரத ் ்சயல்திடடத்னத அறிவித்திருந்தறார. 
2070-இல் இந்தியறா பூஜய உமிழ்வு இலகனை 
அனடயும், 2030-ஆம் ஆண்டில் புதுப்பிகை 
எரி்சகதித் தி்னை 500 கிைறாைறாடடறாை இந்தியறா 
அதிைரிககும் ,  2 0 3 0 -ஆம் ஆண்டுககுள 

இந்தியறாவுககுத் ததனைப்்படும் எரி்சகதித் 
ததனையில் 50% புதுப்பிகைத்தகை எரி்சகதி மூலம் 
்்ப்ப்்படும், 2030-ஆம் ஆண்டுககுள இந்தியறா 
தைது ைறார்பன் உமிழ்வில் 1 பில்லியன் டன் 
அளைனைக குன்ககும், 2030-ஆம் ஆண்டுககுள 
்்பறாருளைறாதறாைத்தில் ைறார்பனின் ்சறாரன்ப 45% 
குன்ப்த்பறாம் என்்பதுதறான் பிைதமர தமறாடியின் 
அறிவிப்புைள. ஆைறால், இந்த அறிவிப்புைளுககு 
முறறிலும் ம றா ் றா ை  புதிய  அைல்மின் 
நினலயஙைனளையும், நிலகைரிச சுைஙைஙைனளையும் 
இந்திய அைசுத் தி்ப்்பதறகு முன்ைருைது இந்திய 
மகைனளையும் உலை நறாடுைனளையும் ஏமறாறறும் 
்்சயலறாகும்.

இைறன்க ைருத்தில் ் ைறாண்டு புதிய அைல்மின் 
நினலயஙைள அனமப்்பனத ஒன்றிய அைசு னைவிட 
தைண்டும். நிலகைரி சுைஙைத்னதப் ் ்பறாருத்தைனைக 
ைடலூர மகைள யறாரும் இத்திடடத்திறைறாைத் 
தஙைள நிலத்னதக ் ைறாடுகைத் தயறாைறாை இல்னல. 
தமிழ்நறாடு அைசும் என்.எல்.சியின் இத்திடடஙைனளை 
ைைைமுடம் ்பரிசீலிகை தைண்டும்.
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இந்தியடா, குறிப�டா்க அதன் இமயமலை மடாநிைங்க்ளடான 
இமடாச்சைப பிரகதசம் மற்றும் உததர்கடாணட �ருவமலழக் 
்கடாைததில் கம்க பவடிபபு்க்ளடால் �ை ம்ஙகு கசதடாரங்கல்ள 
சந்திதது வருகிறது. 2013 ஆம் ஆணடு உததர்கடாணடில் கம்க 
பவடிபபினடால் ஏற்�ட் திடீர் பவள்்ளம், ஆயிரக்்கணக்்கடான 
மக்்கல்ளக் ப்கடான்றது, 2004 சுனடாமிக்குப பிறகு நடாடடில் ஏற்�ட் 
மி்க கமடாசமடான இயற்ல்கப க�ரழிவு்களில் இதுவும் ஒன்றடாகும்.

ைறானினல ஆயைறாளைரைளின் கூறறுப்்படி, 
ைறாலநினல மறாற்ம் தமை்ைடிப்பு த்பறான்் தீவிை 
ைறானினல நிைழ்வுைளின் எண்ணிகனை மறறும் 
தீவிைத்தன்னமனய அதிைரிககி்து. 2021 ஆம் 
ஆண்டில், இமறாச்சலப் பிைதத்சத்தில் சுமறார 30 
தமை ்ைடிப்பு நிைழ்வுைளும், உத்தைைறாண்டில் 50 
நிைழ்வுைளும் ்பதிைறாகியுளளைை என்று SANDRP 
அனமப்பு ் தரிவித்துளளைது.

இந்த ஆண்டும் அந்த ைனத ்தறாடரகி்து. 
ேம்மு & ைறாஷமீரில் உளளை அமரநறாத் குனைைளுககு 

அருதை ேூனல 8, 2022 அன்று ஏற்படட தமை 
்ைடிப்ன்பத் ்தறாடரந்து உண்டறாை திடீர 
்ைளளைத்தில் 17 த்பர இ்ந்தைர மறறும் ேூனல 
16 ைனை சுமறார 40 த்பர ைறாயமனடந்தைர என்று 
அம்மறாநில த்பரிடர தமலறாண்னமத் துன் 
அதிைறாரிைள அறிவித்தைர. அதிைறாைப்பூரை 
தைவுைளின் ்படி, 60 ககும் தமற்படதடறானை 
இன்னும் ைறா்ணவில்னல.

இந்த ்சம்்பைஙைளுககு முன்ைர, இமறாச்சல 
பிைதத்சத்தின் குலு மறாைடடத்தில் தமை்ைடிப்்பறால் 
ஏற்படட ்ைளளைத்தில் சுமறார ஆறு சுறறுலறாப் 
்பயணிைள அடித்துச ் ்சல்லப்்படடைர.

்ைளளைத்தறால் சில நறாடைளுககு முன்ைர 
்தலஙைறாைறா மறாநிலம் தத்தளித்தது. இந்த 
்ைளளைம் அம்மறாநிலத்தின் ்பல ்பகுதிைனளை 
்பறாதித்திருந்தறாலும் அதிைமறாை ்பறாதிப்பு 
்பத்திைறாச்சலம் ்பகுதியில் ஏற்படடது. ் ைளளைத்தறால் 

மே்க வெடிப்பு  
அயல் நாடடு சதியா? 

 கைா.சுநதர்ராேன்
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இதுைனை 15த்பர உயிரிழிந்துளளைதறாைவும், ஆயிைம் 
தைறாடிைளில் இழப்பு மறறும் ்பறாதிப்பு 
ஏற்படடுளளைதறாைவும், முதறைடடமறாை 1,000 
தைறாடினய ஒன்றிய அைசு ைழஙைதைண்டும் என்று 
அம்மறாநில  அைசு  ஒன்றிய  அைசிடம் 
ைலியுறுத்தியுளளைது. ் ைளளைம் ்பறாதித்த ்பகுதிைனளை 
்பறாரனையிடட முதல்ைர ்சந்திைத்சைை ைறாவ, 
"்ைளிநறாடுைள இந்தியறாவில் தமை்ைடிப்புைனளை 
ஏற்படுத்துைதறாலும், ைறாலநினல மறாற்த்தறாலும்" 
்ைளளைம் ஏற்படுைதறாை குற்ம் ்சறாடடிைறார. 
"இப்த்பறாது ்்பயதது ்சறாதறாை்ண மனழதறான், 
தமை்ைடிப்பு அல்ல", என்று ்பதிலுககுச 
்்சறான்ைறார அம்மறாநில ஆளுநர தமிழின்ச 
்்சளைந்தைைறாேன்.

அயல்நறாடடு ்சதி என்கி் ைறாதஙைனளை எல்லறாம் 
ஓைம்ைடடி விடடு, தமை ் ைடிப்பு என்்றால் என்ை? 
ைறாலநினல மறாற்த்திறகும் அதறகும் என்ை 
்தறாடரபு?       என்்பது ்பறறி நறாம் அறிந்து்ைறாளளை 
தைண்டியுளளைது. ஒரு குறிப்பிடட ்பகுதியில் ஒரு 
மணிதநைத்திறகுள 100மிமீ (10்்சமீ) மனழப் 
்்பறாழிவு ஏற்படடறால் அனத தமை ்ைடிப்பு 
என்கி்து இந்திய ைறானினல னமயம். இந்த 
அளைவிறை றாை  மனழப்்்ப றாழிவு  திடீர 
்்பரு்ைளளைத்னத ஏற்படுத்தி ்்பறாருட 
த்சதத்னதயும் உயிர த்சதத்னதயும் உண்டறாககுககி்து. 
தமை்ைடிப்புைள, ்பருைமனழ ைறாலமறாை தம-
்்சப்டம்்பர மறாதஙைளில் அதிைரிககின்்ை.

குறுகிய ைறாலஅைைறா்சத்தில் ் ்பரிய அளைவிலறாை 
மனழப்்்பறாழிவுககு ைறாை்ணமறாை நிைழ்வு 
'ஓதைறாகிைறாஃபிக லிப்ட' (Orographic lift) ஆகும். அந்த 

்பகுதியில் ஏறைைதை உளளை "மனழ தமைஙைனளை" 
்ைப்்பகைறாறறு அனலைள  தமதல தளளும், 
அப்த்பறாது அனை அதிை உயைத்னத அனடயும் 
த்பறாது,   தமைஙைளுககுள இருககும் நீரத்துளிைள 
்்பரியதறாகும் தமலும் புதியனையும் உருைறாகும். 
இந்த தம ைஙைளுககுள ஏற்படும் மின்ைல், 
மனழப்்்பறாழினை தறாமதப்்படுத்தும்.

இறுதியில் அடரந்த இந்த தமைஙைள அதிை 
அளைவு ஈைப்்பதத்னதத் தகைனைகை முடியறாமல் 
்ைடிககின்்ை. இதன் வினளைைறாை கீதழ உளளை 
புவியியல் ்பகுதியில் ்்பருமனழ ்்பயது, மிைக 
குறுகிய ைறாலத்தில் நீரநினலைள நிைம்பி ைழிந்து 
்ைளளைப்்்பருககு ஏற்படுகி்து. மனலப்்பகுதிைளில் 
்்பறாதுைறாை தமை்ைடிப்பு நிைழ்வுைள அதிைமறாை 
நனட்்பறும், ஏ்ைனில் ஈைப்்பதம் நின்ந்த ைறாறறு 
வினைைறாை தமதல உயரும் ைனையில் மனலச  
்சரிவுைள  ைறானையறாை அனமந்துளளைை.

இவைனை தமை்ைடிப்புைனளை ைணிப்்பதறகு 
டறாப்ளைர-தைடறார ைடடனமப்புைள உதவும், 
அைறன் இமயமனல ்பகுதிைளிலும் இன்னும் பி் 
்பகுதிைளிலும் அனமத்து ைண்ைறாணிப்்பதன் மூலம் 
தம ை்ைடிப்பு ைள  குறித்து  முன்ைதை 
அறிந்து்ைறாண்டு நடைடிகனைைனளை தமற்ைறாளளை 
முடியும்.

ைறாலநினல மறாற்ம் இயறனை சீற்ஙைனளை 
அதிைரிகைவும், தீவிைமறாகைவும், ைணிகைமுடியறாமலும் 
்்சயகி்து, அதனை எதிர்ைறாண்டு நம்னம 
தைைனமத்துக்ைறாளளை தயறாைறாைதைண்டும்.
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இந்து தமிழ் திலச 15 ேூன் 2022 இதழில், "இது ஓ.என்.
ஜி.சி ஒழிபபுச் சட்மடா?" என்ற தலைபபு்ன் நடுப�க்்கக் ்கடடுலர 
பவளியடாகியுள்்ளது. இக்்கடடுலர, ்கடாவிரி ப்ல்்டா �குதியில் 35 
ஆணடு்களுக்கு கமைடா்க ்கச்சடா எணபணய் - எரிவடாயு எடுதததடால் 
எவவித �டாதிபபும் ஏற்�்வில்லை என்றும் தடாங்கள் சுற்றுச் சூழல் 
கமம்�டாடடு விஷயங்களில் கமம்�ட் பதடாழில் நுட�ங்கல்ள 
�யன்�டுததுவதடா்கவும். எணபணய் எரிவடாயுத திட்ம் 
நல்ப�ற்றடாலும் ப்ல்்டாவில் விவசடாய வில்ளச்சல் குலறயவில்லை 
என்றும், ்கடாவிரிப�டுல்கயில் மி்கக் குலறந்த அ்ளகவ நிைம் ஓ.
என்.ஜி.சி. யடால் �யன்�டுததப�டுகிறது என்றும் ஒடடுபமடாததமடா்க 
ஓ.என்.ஜி.சி. நிறுவனததடால் எந்த �டாதிபபும் இல்லை என்றும் 
க�சுகிறது. இக்்கடடுலர எணபணய்-எரிவடாயுத திட்ங்கள் ்கடாவிரிப 
�டுல்கலய அழிக்கும் பிரச்சலனலய மலறதது, அலத மக்்கள் 
ஏற்்கச் பசய்யும் கநடாக்கு்ன் எழுதப�டடுள்்ளது.

2020 பிப்ைைரி 28 அன்று தமிழ்நறாடு அைசிதழில் 
்ைளியிடப்்படட "தமிழ்நறாடு ்பறாதுைறாகைப்்படட 
தைளைறாண் மண்டலம் தமம்்பறாடடு ்சடடம் 2020 
ஓ.என்.ஜி.சி.-னய ஒழிப்்பதறைறாை உருைறாை ்சடடமறா?" 
என்று இகைடடுனை தைளவி எழுப்பியுளளைது. 
அவைறாறு எைரும் கூ்வில்னல. ைறாவிரிப் ்படுனைனய 
்பறாதிகைககூடிய ் தறாழில்ைனளை தனட ் ்சயைதறைறாை 
உருைறாகைப்்படட ்சடடம் அது. அத்தனைய அ்பறாயைை 
்தறாழில்ைளில் நிலகைரிப் ்படுனை மீத்ததன், தஷல், 

னஹடதைறாைறார்பன் திடடஙைள ைருைதறால் அனை 
தனட ்்சயயப்்படடுளளைை. ைறாவிரிப்்படுனையில் 
முப்்பத்னதந்து ஆண்டுைளுககும் தமலறாை எண்்்ணய 
எரிைறாயு எடுககும் தைனைைனளை ஓ.என்.ஜி.சி. 
்்சயதுளளைது. இதைறால் ைறாவிரிப்்படுனை ்்பரிய 
அளைவிறகுப் ்பறாதிப்புககு உளளைறாகியுளளைது. 
்பறாதிப்புைனளை உ்ணரந்ததறால்தறான் மகைள எண்்்ணய 
எடுப்புத் திடடஙைனளைக னைவிட தைண்டும் என்று 
தைறாரி ் தறாடரந்து த்பறாைறாடி ைறாவிரிப் ்படுனைனயப் 
்பறாதுைறாகைப்்படட தைளைறாண் மண்டலம் என்று 
அறிவிககும் ஒரு ்சடடத்னதயும் ் ்பறறிருககி்றாரைள. 
"சுறறுசசூழல் தமம்்பறாடடு விஷயஙைளில் தமம்்படட 
்தறாழில் நுட்பஙைனளை" ஓ.என்.ஜி.சி. ்பயன்்படுத்துைதறாை 
இகைடடுனையறாளைர கூறியிருககி்றார. ஆைறால், 
இ ப் பு தி ய  ் த றா ழி ல் நு ட ்ப ங ை ள த றா ன் 
அ்பறாயைைமறாைனை. இைரைள னைக்ைறாளளும் புதிய 
்தறாழில்நுட்பஙைள கூடுதல் இை்சறாயைஙைனளைப் 
்பயன்்படுத்துகின்்ை. ைறாவிரிப்்படுனையில் இப்த்பறாது 
தண்ணீர இருககி்து. ஆைறால் ்பல ்பகுதிைளில் 
நிலத்தடி நீனைக குடிகை முடியறாது அதில் ைச்சறா 
எண்்்ணய மறறும் ஏைறாளைமறாை இை்சறாயைம் 
ைலந்திருககி்து. நிலத்தடி நீரில் ைச்சறா எண்்்ணய 
ைலந்ததறகு யறார ைறாை்ணம்?

ைடடுனையறாளைர சுடடிகைறாடடுகி்்படி 

எணவணெய்-எரிொயு திட்டங்கள் வ�ா்டர்ந�ால், 
பாது்காக்கப்பட்ட மெளாண ேண்டலச் சட்டமே 

வபாருளற்ற�ாகி விடும்!
 க்ராசிரியர் த. டசயராமன்

தலைலம ஒருஙகிலணப�டா்ளர், மீதகதன் திட் எதிர்பபுக் கூட்லமபபு.
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வினளைநிலஙைனளை வீடடு மனைைளைறாககி விறறுக 
்ைறாண்டிருககி்றாரைள என்்பது உண்னம. இது தடுத்து 
நிறுத்தப்்பட தைண்டும். ஆைறால், வினை நிலஙைனளை 
வீடடுமனைைளைறாககுைனத ைறாை்ணமறாைக ைறாடடி, 
எ ண் ்்ண ய  எ ரி ை றா யு த்  தி ட ட ங ை ன ளை 
நியறாயப்்படுத்திவிட முடியறாது.

ஓ.என்.ஜி.சி. நிறுைைம் எண்்்ணய எரிைறாயு 
எடுத்து அப்்பகுதி ை்ண்டு த்பறாை நினலயில், 
நிலத்னத நிலவுனடனமயறாளைரைளுககு இப்த்பறாதறாைது 
திருப்பிக ் ைறாடுப்்பதில் மகிழ்சசி. ஆைறால் எண்்்ணய-
எரிைறாயு எடுப்்பறால் மண்ைளைமும் நிலத்தடி நீரத் 
்தறாகுப்பும் ்பறாழறாகிப் த்பறாைது என்்பது உண்னம. 
எண்்்ணய-எரிைறாயு எடுத்த பி்கு, ஓ.என்.ஜி.சி யறால் 
னைவிடப்்படட அைறானதக கி்ணறுைள பூமிகைடியில் 
ஏற்படும் ைச்சறா எண்்்ணயக ைசிவுைள மூலம் 
நிலத்தடி நீரத் ்தறாகுப்ன்பதய ்தறாடரந்து நறா்சம் 
்்சயது ் ைறாண்டிருககின்்ை. அைறானதக கி்ணறுைனளை 
இைரைள முன்யறாை ் தறாழில்நுட்ப ரீதியறாை மூடுைது 
இல்னல. கி்ணறறின் தமதல ்மறாடனடயறாை மூடி 
த்பறாடடுவிடுைது என்்பது எண்்்ணயக கி்ணறன் 
மூடும் முன்யல்ல.

தமிழைத்தில் ைறாவிரிப்்படுனையில் 25 லட்சம் ஏகைர 
வினளைநிலம் இருந்தது. தறத்பறாது வினளைநிலம் 15 ஏகைர 
நிலப்்பைப்்பறாைக குன்ந்துவிடடது. ைறாவிரி நீரில் 
தமிழ்நறாடடுககு உரிய ்பஙகு முன்யறாை 
அளிகைப்்படறாததத இதறைறாை ைறாை்ணமறாகும். 
முப்த்பறாைம் ் நல் வினளைந்த இடஙைளில் இப்த்பறாது 
ஒரு த்பறாைம்தறான் வினளைகி்து. ஆைறாலும் உற்பத்தி 
குன்யறாத்படி அறிவியல் முன்ைனளைப் பின்்பறறி 
விை்சறாயிைள தம் ைடும் உனழப்்பறால் உ்ணவு 
உறுதிப்்பறாடனட ்பறாதுைறாத்து ைருகி்றாரைள. 
்டல்டறாவில் விை்சறாய உற்பத்தி குன்யவில்னல 
என்்பனதக ைறாை்ணம் ைறாடடி எண்்்ணய எடுப்புப் 
த்பைழிவுத் திடடஙைனளை அனுமதித்து விட முடியறாது.

வினளை நிலஙைள தைளைறாண் நிலஙைளைறாைத்தறான் 
்தறாடை தைண்டும் என்்பனத தமிழ்நறாடு ்சடடத்தின் 
மூலம் உறுதி ்்சயய தைண்டும் என்றும் தரி்சறாைப் 
த்பறாடப்்படும் நிலத்னத விை்சறாயம் ் ்சயய முன்ைரும் 
எைருககும் மறாறறி அளிககும் ைனையில் ்சடடம் 
இயற் தைண்டும் என்றும் மீத்ததன் திடட எதிரப்பு 
கூடடனமப்பின் ைறாவிரிப் ்படுனைப் ்பறாதுைறாப்பு 
ம றா ந றா ட டி ல்  ( 2 0 1 8 )  தீ ர ம றா ை ம் 
நின்தைற்ப்்படடிருககி்து.

ஓ.என்.ஜி.சியின் ைறாதைரி அ்சட உற்பத்திப் பிரிவுத் 
தனலைர திரு.பி.என்.மறா்ன் எழுதியுளளை ைடடுனையில், 
மிைககுன்ந்த அளைவிறகு 0.04% நிலம் மடடுதம ஓ.என்.
ஜி.சி. நிறுைைத்தறால் ்பயன்்படுத்தப்்படடிருககி்து; 
ஆைறால், ஓ.என்.ஜி.சினயக குற்ம் ்சறாடடுகி்றாரைள 

என்் ைறாதம் முன்னைகைப்்படுகி்து. எண்்்ணய-
எரிைறாயுத் திடடம் ்பறாதிப்ன்ப உருைறாககும் 
என்்பதறால்தறான் சுறறுசசூழல் ்பறாதிப்பு மதிப்பீடடு 
அறிகனை (EIA) என்்பதத தயறார ் ்சயயப்்படுகி்து. இப் 
பிைச்சனைைனளை எப்்படி ்சரி்்சயைது என்று 
சுறறுசசூழல் ்பறாதிப்பு தமலறாண்னம திடடமும் 
தயறாரிகைப்்படுகி்து. ்பயன்்பறாடடுகைறாை சிறிய அளைவு 
நிலம் மடடுதம எடுகைப்்படுகி்து என்்பதறால் ஒரு 
அ்பறாயைைத் திடடத்னத அனுமதித்துவிட முடியறாது. 
ஒருைனை ைடிககும் ்பறாம்பு உடல் முழுைனதயும் 
ைடிப்்பதில்னல; ஓரிடத்தில் ைடித்தறால் மடடுதம 
த்பறாதும். அந்த விஷம் உடல் முழுைதும் ்பைவி அைன் 
இ்ந்து த்பறாகி்றான். அதுத்பறான்த். ஓ.என்.ஜி.சி. 
ஆஙைறாஙதை அனமககும் கி்ணறுைள மூலமறாை 
இைரைள உட்்சலுத்தும் இை்சறாயைக ைலனை, 
கி்ணறுைளில் ஏற்படும் ைச்சறா எண்்்ணயக ைசிவுைள 
ஆகியனை நிலத்தடி நீரத்்தறாகுப்ன்பயும், வினளை 
நிலஙைனளையும் ்பறாழறாககி ைந்திருககின்்ை. குன்ந்த 
நிலப்்பைப்பிதலதய கி்ணறுைள அனமகைப்்படுகின்்ை 
என்்பதறைறாை எண்்்ணய-எரிைறாயுத் திடடஙைனளை 
ஏறை முடியறாது.

ஓரிடத்திலிருந்து மற்்றாரு இடத்திறகு எண்்்ணய 
எடுத்துச ்்சல்லககூடிய குழறாயைளும் 15 ஆண்டு 

ைறாலத்தில் அரித்துப்த்பறாய, ைச்சறா எண்்்ணயக 
ைசிவுைள மறறும் குழறாய உனடப்புைள ஏற்படடு 
்படுனைனயதய ்பறாழறாககி ைருகின்்ை. நிலத்தடி நீர 
என்்பது முறறிலும் ்பறாழறாகி, ்பல்பகுதிைளில் நீர 
இருந்தும் ்பயன்்படுத்த முடியறாத நினலனய அனடந்து 
விடடது.

ைறாவிரிப்்படுனையில் ்பல இடஙைளில் நிலத்தடி 
நீரில் ைச்சறா எண்்்ணய ைலந்து ைருகி்து. 
எதிரைறாலத்தில் விை்சறாயத்திறகுக கூட ்பயன்்படுத்த 
முடிய றா த  நீ ை றா ை  அது  ம றாறிப் த்ப றாகும் . 
ைறாவிரிப்்படுனையில் ்பல்பகுதிைளில் வினலககு நீர 
ைறாஙகி ஏனழ எளியைரைள குடிகை தைண்டிய நினல 
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இப்த்பறாதத ைந்து விடடது. 
இைரைள தறாஙைள ைளைரககும் ஆடு 
மறாடுைளுககு வினலககு ைறாஙகி 
குடிநீர ் ைறாடுகை முடியுமறா? 2017இல் 
புதுகதைறாடனட மறாைடடத்தில் 
ஆலஙகுடி அருதை ் ைறாத்தமஙைலம் 
கிைறாமத்தில் (்்சயதி 27-11-2017) 
நிலத்தடி நீரில் ைச்சறா எண்்்ணய 
ைலந்து ைருைனத அதிைறாரிைள 
ஆயவுககு எடுத்துச ் ்சன்்றாரைள.

்ப ன ழ ய  எ ண் ்்ண ய க 
கி்ணறுைனளை மைறாமத்து ்்சயதல் 
உயிரப்பித்தல் என்் ்்பயரில் 
மீண்டும் மீண்டும் இை்சறாயைக 
ை லனைனய  மண்ணுககுள 
்்சலுத்துைனத மகைள எதிரப்்பனத இகைடடுனை 
குன் கூறுகி்து. " மகைள ்தறானைனயக 
ைடடுப்்படுத்துைது என்்பதறகு குழந்னத பி்ப்ன்ப 
தவிரப்்பது என்று ் ்பறாருள என்றும். தநறாயைறாயப்்படடு 
இருப்்பைரைனளை மை்ணமனடயச ்்சயைதில்னல" 
என்றும் ைடடுனையறாளைர கூறுைது தை்றாை, 
்்பறாருத்தமற் உதறாை்ணம் புதிய கி்ணறுைனளைத் 
தடுகைலறாம்: ஆைறால் ்பனழய கி்ணறுைனளைக 
ைறாப்்பறாற் தைண்டும் என்்பது இதன் ் ்பறாருள. புதிய 
எண்்்ணயக கி்ணறுைனளை அனுமதிகைறாதது 
மடடுமின்றி ,  ்படுனைனய நறா்சம் ்்சயது 
் ை றாண்டிருககும்  ்பனழய  எண்்்ணயக 
கி்ணறுைனளையும் னைவிட தைண்டும் என்்பதுதறான் 
மகைளுனடய தைறாரிகனை. அவைறாறின்றி, கி்ணறுைளில் 
"உற்பத்தினயத் தூண்டுதல்" என்் ் ்பயரில் தமலும் 
தமலும் இை்சறாயைஙைனளை நிலத்திறகுள ் ்சலுத்துைனத 
ஏறை முடியறாது.

்பறாதுைறாகைப்்படட தைளைறாண் மண்டலம் என்்பதன் 
்்பறாருள புதிய னஹடதைறாைறார்பன்ைள கி்ணறுைள 
அனமயக கூடறாது என்்பது மடடுமல்ல, ்பனழய 
திடடஙைளும் மூடப்்பட தைண்டும் என்்பதுதறான் 
தமிழ்நறாடு ்பறாதுைறாகைப்்படட தைளைறாண் மண்டலம் 
்சடடம்- 2020 புதிய கி்ணறுைனளை அனமகை 
அனுமதிகைவில்னல ஆைறால் ்பனழய திடடஙைனளைத் 
தனட ் ்சயயவில்னல. இககுன்்பறாடு ்சரி ் ்சயயப்்பட 
தைண்டிய ஒன்்றாகும். ்பனழய திடடஙைனளை 
்்சயல்்பட அனுமதிப்்பது தைளைறாண் மண்டல 
்சடடத்தின் தநறாகைத்னததய சீரகுனலத்துவிடும்.

ேூன் 15-ம் தததி ்ைளியறாை ைடடுனையில், 
"த்பறாைறாடடஙைளுககு ைருகி்ைரைள ்்படதைறால் 
அல்லது டீ்சல் ைறாைைஙைளில் ைருகி்றாரைள" என்றும் 
"அைரைளுனடய வீடடில் குமுடடி அடுப்பு இல்னல" 
எ ன் று ம்  ை ட டு ன ை ய றா ளை ர  கூ று கி ் றா ர . 

த்பறாைறாடடகைறாைரைள ்்படதைறால் 
ைறாைைஙைளில் ைருகி்றாரைள , 
அைரைள வீடுைளில் குமுடடி அடுப்பு 
்பயன்்படுத்துைதில்னல என்்பது 
உண்னமயறாைதை இருகைடடும். 
்்படதைறால் நிறுைைஙைளில் தைனல 
்்சயகி்ைரைளும், எண்்்ணய 
எ டு ப் ன்ப  எ தி ர த் து ப் 
த்பறாைறாடுகி்ைரைளும் அனைைருதம 
த்சறாறுதறான் ்சறாப்பிடடறாை தைண்டும்; 
நீனைத்தறான் குடித்தறாை தைண்டும். 
அவவு்ணனை இஙகுதறான் உற்பத்தி 
்்சயதறாை தைண்டும் .  உ்ணவு 
உற்பத்திகைறாை நிலப்்பைப்ன்ப 
்பத்திைப்்படுத்தியறாைதைண்டும். உலைம் 

முழுைதுதம ்பல நறாடுைளில் ்பறாதுைறாகைப்்படட 
தைளைறாண் மண்டலஙைள இருககின்்ை. அங்ைல்லறாம் 
எண்்்ணய-எரிைறாயு எடுப்பு உளளிடடு அ்பறாயைைத் 
்த றாழில்ைள அனுமதிகைப்்படுைதில்னல . 
ைறாவிரிப்்படுனையில் எண்்்ணய-எரிைறாயு இருககி்து 
என்்பதறைறாைதை எடுத்து விடககூடறாது. அப்்படி 
எடுப்்பது தற்ைறானலககு ஒப்்பறாைது ைறாவிரிப்்படுனை 
என்்பது தமிழ் நறாடடின் உ்ணவுத் ததனையில் 60% 
நின்வு ் ்சயது ைந்தது. ைறாவிரி நீர மறுகைப்்படடதறால், 
தமிழ்நறாடடின் ததனையில் 37% விழுகைறாடு உ்ணனைதய 
அது இப்த்பறாது உற்பத்தி ் ்சயகி்து. இதைறால்தறான் 
்ைளி மறாநிலஙைளைறாை ஆந்திைறா, ைரநறாடைறா மறறும் 
ஹரியறாைறாவில் இருந்து அரிசி ் ைறாண்டுைைப்்படுகி்து. 
ைறாவிரிப் ்படுனைனய ்பறாதுைறாகைறாமல் விடடுவிடடறால் 
ஒவ்ைறாரு உருண்னட த்சறாறறுககும் தமிழ்நறாடு 
்ைளிமறாநிலஙைளிடமும், ்ைளி நறாடுைளிடம் 
னைதயந்த தைண்டிய நினல ஏற்படடுவிடும். த்பறாைறாட 
ைருகி்ைரைள ் ்படதைறால் ைண்டிைளில் ைருகி்றாரைள 
என்்பதறைறாைதை த்பறாைறாடடத்தினுனடய தநறாகைம் 
தை்றாகிவிடறாது. எண்்்ணய நிறுைைஙைளில் தைனல 
்பறாரப்்பைரைள மறறும் எண்்்ணய நிறுைைச 
்்சயல்்பறாடுைளுககு ைகைறாலத்து ைறாஙைககூடியைரைள, 
4 துண்டுைள நிலகைரினய ்சறாப்பிடடு அனை லிடடர 
்்படதைறானல குடித்து ைறாழ முடியும் என்று ைறாழ்ந்து 
ைறாடடிைறால் அைரைளுனடய ைறாதத்தின் நியறாயத்னத 
ஏறைலறாம்.

இ ங தை த ய  எ டு க கு ம்  எண்்்ணயககு 
்ைளிநறாடடிலிருந்து இ்ககுமதி ்்சயயப்்படும் 
எண்்்ணயயின் வினலககுச ்சமமறாை வினல 
நிர்ணயிகைப்்படும்த்பறாது, இஙகுதறான் எண்்்ணய 
எடுத்தறாை தைண்டும் என்் ைடடறாயம் ஏது? 
்ைளிநறாடடிலிருந்து இ்ககுமதி ் ்சயது ்பயன்்படுத்திக 
்ைறாளளைலறாம். இந்தியறா ்ைளிநறாடுைளுககு 

க்ப்ோசிரி�ர. ்த.வச�்ோமன்



சுத்திைரிகைப்்படட ்்படதைறால் ஏறறுமதி ்்சயது 
்ைறாண்டிருககி்து என்்பது அதிரசசி தரும் ் ்சயதி. 
மஙைளூரில் உளளை இந்திய அைசுககுச ் ்சறாந்தமறாை 
ரிஃன்பைரி அண்ட ் ்படதைறா ் ைமிகைல் லிமி்டட 
நிறுைைம் அளித்த தைைலின்்படி (2018 இல்) இந்தியறா 
ஒரு லிடடர ் ்படதைறால் 34 ரூ்பறாயககும். ஒரு லிடடர 
டீ்சல் 36 ரூ்பறாயககும் ்ைளிநறாடுைளுககு ஏறறுமதி 
்்சயது ் ைறாண்டிருககி்து. இந்தியறா 15 நறாடுைளுககு 
்்படதைறாலும், 29 நறாடுைளுககு டீ்சலும் ஏறறுமதி 
்்சயகி்து. சுத்திைரிகைப்்படட எண்்்ணய 
ஏறறுமதியில் உலை அளைவில், இந்தியறா ்பத்தறாைது 
இடத்தில் உளளைது. 2017-இல் இந்தியறாவின் ஏறறுமதி 
24.1 பில்லியன் டறாலர. இது ் மறாத்த உலை ைரத்தைத்தில் 
3.9% எை ஆயவுக ைடடுனைைள ் தரிவிககின்ளை்ை. 
இந்தியறா ்்படதைறானல ஏன் ஏறறுமதி ்்சயய 
தைண்டும்?

்்படதைறால் நமககு தைண்டும். ஆைறால், அதறைறாை 
நமககு உ்ணவிடும் உ்ணவுக ைலத்னததய 
உனடத்்தறிந்துவிட முடியறாது. ்பறாதறாம் அல்ைறா 
்சறாப்பிட எைரும் தம் சிறுநீைைத்னத ்ைடடி 
விற்பதில்னல. ைறாைைஙைளில் ்்சல்ைதறைறாை 
உ்ணைளிககும் ்படுனைனய அழித்துக ்ைறாளளை 
முடியறாது ்்படதைறாலுகைறாை நம் ்படுனை 
விை்சறாயத்னதயும், நீர ்தறாகுப்ன்பயும் அழித்துக 
்ைறாளளை தைண்டிய ததனையில்னல.

மகைளின் எதிரப்பு ைறாை்ணமறாை எண்்்ணய 
எடுப்புத் திடடத்தில் தைனல ்பறாரத்த ஆயிைம் த்பர 
தைனல இழந்து விடடறாரைள என்று ைடடுனையறாளைர 
கூறுகி்றார. ஆயிைம் த்பருககு தைனல இழப்பு 
ைைககூடறாது என்்பதறைறாை. 70 லட்சம் த்பர ைறாழும் 
ைறாவிரி ்படுனைனய தற்ைறானல ்்சயது ்ைறாளளும் 
்படி அறிவுறுத்தக கூடறாது.

ைறாவிரிப்்படுனைககு தனடயில்லறாமல் ைறாவிரிநீர 
கினடத்தறால் 29 இலட்சம் ஏகைர வினளைநிலஙைள 
முப்த்பறாைம் வினளையும்த்பறாது ைறாவிரிப்்படுனையில் 
இருகைககூடிய அனைைருககும். நல்ல ைருமறாைத்துடன் 
விை்சறாயம் ்சறாரந்த தைனலைறாயப்புைனளை 
ைறாவிரிப்்படுனை ைறாரிைழஙகும். முப்த்பறாைம் 
வினளையககூடிய ைறாவிரிப்்படுனைனய மீண்டும் 
ைடடனமப்்பதறகுத்தறான் ்பறாதுைறாகைப்்படட 
தைளைறாண் மண்டலச ்சடடம் ைந்தது. அதன் 
தநறாகைத்னதப் புரிந்து்ைறாண்டு எண்்்ணய 
நிறுைைஙைள ைறாவிரி ்படுகனைனய விடடு ் ைளிதய் 
தைண்டும்.

ஆயவுைளின் அடிப்்பனடயிதலதய திடடஙைள 
மறுகைப்்படுகின்்ை.

முன்ைறாள முதல்ைர ் ேயலலிதறா அைரைள 17-

03-20 13 அன்று தஞன்ச-திருைறாரூர ஆகிய 
மறாைடடஙைளில் நிலகைரிப்்படுனை மீத்ததன் ைறாயு 
ஆயவு ்பறறிய ்பணிைனளை நிறுத்தி னைத்தறார. 
நிலகைரிப் ்படுனை மீத்ததன் எடுத்தறால் ஏற்படககூடிய 
வினளைவுைள குறித்து விரிைறாை ஆயவுககு ைல்லுைர 
குழுனை அனமத்தறார. 2015-இல் ்சமரப்பிகைப்்படட 
இவைல்லுநர குழுவின் ஆயைறிகனையின் 
அடிப்்பனடயில் நிலகைரிப் ்படுனை மீத்ததன் 
திடடத்திறகு அனுமதி மறுகைப்்படடது.

்பறாதுைறாகைப்்படட தைளைறாண் மண்டலச ்சடடம் 
நனடமுன்ககு ைந்த பி்கும்கூட, ஓ.என்.ஜி.சி. 
நி று ைைம் ,  அ ரி யலூர  ம றா ைடட த் தி ல் 
்ேயங்ைறாண்டம் ்பகுதியில் 10 ஆயவு கி்ணறுைளும் 
ைடலூர மறாைடடத்தில் ்நயதைலினயச சுறறி 5 
கி்ணறுைளும் அனமப்்பதறகு அனுமதி தைறாரி 
தமிழ்நறாடு அைசுககு விண்்ணப்பித்தது. இந்த 
விண்்ணப்்பஙைனளை நிைறாைரித்திருப்்பதறாை 
்தறாழில்துன் அனமச்சர தஙைம் ்தன்ைைசு 2021 
ேூன் 22ஆம் தததியன்று ்சடடப்த்பைனையில் 
்தரிவித்தறார. ைறாவிரிப் ்படுனைனய ்பறாதுைறாகைப்்படட 
தைளைறாண் மண்டலம் என்று அறிவிகைப்்படட 
நினலயிலும் புதிய கி்ணறுைனளை அனமப்்பதறகு ஓ.என்.
ஜி . சி .  வி ண் ்ண ப் ்ப ங ை ன ளை  அ ளி ப் ்ப து 
அதிரசசியளிககி்து.

ைறாவிரிப் ்படுனையில் எண்்்ணய எரிைறாயுத் 
திடடஙைளைறால் ஏற்படடுளளை ்பறாதிப்புைள குறித்து 
ஆயவு ் ்சயய நியமிகைப்்படட மண்ணியல் நிபு்ணர 
த்பைறாசிரியர சுல்தறான் இஸ்மறாயில் தனலனமயிலறாை 
7 த்பர ் ைறாண்ட உயரமடட ைல்லுநர குழு 17:02 2022 
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அன்று தமிழை அைசிடம் அறிகனை ்சமரப்பித்தது. 
னஹடதைறாைறார்பன் திடடத்தறால் ைறாவிரிப்்படுனையில் 
நிலமும் நீரைளைமும் மறா்சனடந்துளளைது என்றும், 
ஒஎன்ஜிசி நிறுைைம் எண்்்ணயக ைழிவுைனளைக 
னையறாண்ட முன்ைளில் ்பல்தைறு தைறுைள உளளைை 
என்றும் இககுழு சுடடிகைறாடடியுளளைது. ஆைதை 
ஓ.என்.ஜி.சி. நிறுைைம் தன்னை குற்மற் நிறுைைம் 
த்பறாலக ைறாடடிக்ைறாளைது தை்றாைது. தஷல் 
மீத்ததன் திடடம், னஹடதைறா ைறார்பன் திடடஙைனளை 
நனடமுன்ப்்படுத்த ஓ.என்.ஜி.சி. ் தறாடரந்து முயறசி 
்்சயது ைந்திருககி்து.

ஓ.என்.ஜி.சி. நிறுைைம் இந்திய அைசின் சுறறுசசூழல் 
துன்ககு ்சமீ்பத்தில் அனுப்பிய விண்்ணப்்பத்தில் 
-2015 ்சைைரி 30 ஆம் தததி ைறாவிரிப் ்படுனையில் 30 
கி்ணறுைள அனமகை இந்திய சுறறுசசூழல் துன்யிடம் 
முன்ைதம அனுமதி ் ்பறறு உளளைதறாைவும். இதில் 21 
கி்ணறுைனளை அனமத்து விடடதறாைவும், 9 கி்ணறுைனளை 
அனமகை ைறால நீடடிப்பு தைண்டும் என்றும் 
்தரிவித்துளளைது. ஓ.என்.ஜி.சி. தைறாரிய ைறால 
நீடடிப்ன்ப ைழஙைலறாம் என்று மதிப்பீடடு நிபு்ணர 
குழுவும் ்பரிந்துனை ் ்சயதுளளைது. 2015ஆம் ஆண்டிறகு 
பி்கு அதிமுை அைசு எந்த னஹடதைறாைறார்பன் கி்ணறு 
அனமகைவும் அனுமதி அளிகைவில்னல என்று 
அன்ன்ய ்சடடத்துன் அனமச்சர சி.வி. ்சண்முைம் 
்சடடமன்்த்தில் ்தரிவித்தறார. இந்நினலயில் 
தறத்பறாது ்பதவிதயறறுளளை திமுை அைசும் 
னஹடதைறாைறார்பன் திடடஙைளுககு ஒருத்பறாதும் 

அனுமதி அளிகை முடியறாது என்று ் ைளிப்்பனடயறாை 
அறிவித்து விடடது. முந்னதய அைசும் அனுமதி 
அளிகைறாத நினலயில், இன்ன்ய அைசும் அனுமதி 
்ைறாடுகை முடியறாது என்று ் தரிவித்துளளை நினலயில், 
2015ககுப் பி்கு ைறாவிரிப் ்படுனைப் ்பகுதியில் 21 
கி்ணறுைனளை ஓ.என்.ஜி.சி. எப்்படி அனமத்தது? 
எப்த்பறாது அனமத்தது? அப்்படி என்்றால் தமிழை 
மறாசுகைடடுப்்பறாடடு ைறாரியம், தமிழ்நறாடு சுறறுசசூழல் 
துன் ஆகியைறறின் அனுமதி இல்லறாமல் இந்த 
கி்ணறுைனளை ஓ.என்.ஜி.சி. அனமந்துளளைது என்்பது 
்சடட விதைறாதமறாை குற்ச்்சயல் ஆகும்.

ஓ.என்.ஜி.சி. நிறுைைம் தைககு 
"தஷல்" (ைளிப்்பறான்) எண்்்ணய-
எரிைறாயு னஹடதைறாைறார்பன் திடடஙைள 
இருந்தது இல்னல என்று நீண்ட 
ைறாலமறாை கூறிக ் ைறாண்டிருககி்து. 2019 
்சைைரி 26 அன்றுகூட ஓ.என்.ஜி.சி.யின் 
்்சயல் இயககுைரும். ைறாவிரிப்்படுனை 
தமலறாளைருமறாகிய வி.வி. மிஸ்ைறா குடியைசு 
திை விழறாவில் ஓ.என்.ஜி.சி.ககு தஷல், 
னஹடதைறாைறார்பன் திடடஙைள 
கினடயறாது என்று கூறிைறார. ஆைறால், 
2015 ஆம் ஆண்டிதலதய, குத்தறாலத்தில் 
த ஷ ல்  எ ண் ்்ண ய க கி ்ண று 
அனமப்்பதறைறாை அனுமதி தைறாரி 
ஓ.என்.ஜி.சி. சுறறுசசூழல் துன்யிடம் 
விண்்ணப்பித்திருந்தது.

இந்திய நறாடறாளுமன்் மகைளைனைககு 
மத்திய ்்படதைறாலியத்துன் 2016 ஆம் 
ஆண்டு தம  ம றா த ம்  அளித்த 
"னஹடதைறாைறார்பன் 2015 -16 ஆம் 

ஆண்டுகைறாை 1 3 -ைது  "  அறிகனையில் , 
ைறாவிரிப்்படுனையில் தஷல் எரிைறாயு எடுகைவும். 
மதிப்பீடு ஆயவுைளுககும் 9 பிளைறாககுைனளை ஓ.என்.
ஜி.சி. அனடயறாளைம் ைண்டுளளைது என்றும், "ஒரு 
கி்ணறு தறத்பறாது அனமகைப்்படடு விடடது" என்றும், 
மண்ணின் னமயப்்்பறாருளைறாை "தைறாரஸ்" இைண்டு 
இடஙைளில் த்சைரிகைப்்படடுளளைை என்றும் 
அறிகனையில் குறிப்பிடுகி்து. ஆைதை நறா்சைறாை 
திடடஙைனளை ஒருபு்ம் நனடமுன்ப்்படுத்த முயறசி 
்்சயது ் ைறாண்தட அத்தனைய திடடஙைள தஙைளுககு 
இல்னல என்று ் தறாடரந்து கூறிைருைது ஓ.என்.ஜி.சி-
ககு ைறாடிகனையறாை இருந்து ைந்திருககி்து

ஓ.என்.ஜி.சி. அனமத்துளளை எண்்்ணயக 
கி்ணறுைள அனைத்தும் ்சடடபூரைமறாைனையறா?

ைறாவிரி ் டல்டறா ைறாடச என்் அனமப்பு தைைல் 
அறியும் உரினம ்சடடப்்படி ் ்சயதிைனளை த்சைரித்து 
அளித்துளளைது. ஓ.என்.ஜி.சி. நிறுைைத்திறகு 700 
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கி்ணறுைள ைறாவிரிப்்படுனையில் இருப்்பதறாைவும், 
அைறறில் 183 கி்ணறுைள ்்சயல்்பறாடடில் 
இருப்்பதறாைவும் ஓ.என்.ஜி.சி. ்தரிவித்திருந்தது. 
ஆைறால், தமிழ்நறாடு மறாசு ைடடுப்்பறாடடு ைறாரியம் 
ஒ.என்.ஜி.சி.யின் கி்ணறுைளைறாை 219 கி்ணறுைள 
மடடுதம ஆை்ணஙைளின்்படி இருப்்பதறாைவும், அதில் 
71 மடடுதம (திருைறாரூர த்சரகைப்்படவில்னல) 
் ்ச யல்்படடுக  ் ை றாண்டிருப்்ப த றா ைவும் , 
அ க கி ்ண று ை ளு க கு ம்  ்ச ட ட பூ ர ை ம றா ை 
்்சயல்்படுைதறைறாை உரிமம் இப்த்பறாது இல்னல 
என்றும் ் தரிவித்தது. ஆைதை ஓ.என்.ஜி.சி.- இன் ்பல 
கி்ணறுைள விதிைளுககுப் பு்ம்்பறாை ்சடடவிதைறாதமறாை 
தமிழ்நறாடடில் ்்சயல்்படடுக ்ைறாண்டிருககின்்ை 
என்்பனதப் புரிந்து ் ைறாளளை தைண்டும்.

2017ஆம் ஆண்டு ைறாவிரிப்்படுனையில் குத்தறாலம், 
ைறாளி, மறாதறாைம், ்பந்தநல்லூர உளளிடட இடஙைளில் 
ஓ.என்.ஜி.சி. எண்்்ணயக கி்ணறுைள அனமகை 
இருப்்பதறாைவும், குத்தறாலத்தில் அனமயவிருககும் 
தஷல் கி்ணறு ் தறாடகைத்தில் ்சறாதறாை்ண எண்்்ணயக 
கி்ணறு த்பறாலதை ் ்சஙகுத்தறாை அனமைதறால் அதறகு 
அனுமதி அளிகைலறாம் என்றும் ஓ.என்.ஜி.சி. 
தைடடிருந்தது. ஆைதை அ்பறாயைை "நீரியல் விரி்சல் " 
முன்யில் எண்்்ணய-எரிைறாயு எடுககும் தஷல் 
(ைளிப்்பறான்) எண்்்ணயக கி்ணறுைள அனமககும் 
திடடம் ஓ.என்.ஜி.சி.-ககு உண்டு என்்பனத உ்ணரந்து 
்ைறாளளை தைண்டும்.

ேூன் 15 அன்று ்ைளியறாை ைடடுனை, 
எண்்்ணயத் திடடஙைனளை எதிரப்்பைரைள 
வினளைநிலஙைள வீடடுமனைைளைறாை மறாற்ப்்படுைனத 
எதிரத்துப் த்பறாைறாடவில்னல என்று குன் 
கூறியிருககி்து. தமிழ்நறாடு ்பறாதுைறாகைப்்படட 
தைளைறாண் மண்டலச ்சடட ைனைவு தயறாரிகைப்்படட 
நினலயில், தமிழ்நறாடு முதலனமச்சருககு அனுப்பிய 
ைடிதத்தில், வினளை நிலஙைனளை ைனைமுன்யறறு 
வீடடுமனைைள ஆககுைனதயும், தைளைறாண்னம 
்சறாைறாத பி் ்பயன்்பறாடுைளுககு வினளைநிலஙைனளை 
்பயன்்படுத்துைனதத் தனட ்்சயயும் ைனையிலும் 
்சடடத்னத தமிழ்நறாடு அைசு இயற் தைண்டும் என்று 
மீத்ததன் திடட எதிரப்பு கூடடனமப்பு ைலியுறுத்தி 
19-02-2020 அன்று ைடிதம் அனுப்பியது. 18-08-2019 
அன்று மீத்ததன் திடட எதிரப்புக கூடடனமப்பு 
மயிலறாடுதுன்யில் நடத்திய ைறாவிரிப் ்படுனைப் 
்பறாதுைறாப்பு மறாநறாடடில், "வினளை நிலஙைனளை 
வீடடுமனைைள ஆககுைனதத் தனட ்்சயயும் 
்சடடத்னத தமிழை அைசு இயற் தைண்டும்" என்று 
தீரமறாைம் இயறறி ைலியுறுத்தியது. ைறாவிரிப்்படுனைப் 
்பறாதுைறாப்புப் த்பறாைறாடடஙைளில் இகதைறாரிகனையும் 
த்சரகைப்்படடது.

தமிழ்நறாடு ்பறாதுைறாகைப்்படட தைளைறாண் மண்டலம் 
தமம்்பறாடடுச ்சடடம் 2020-இல் உளளை குன்ைள 
நிைரத்தி ் ்சயயப்்பட தைண்டும். தஞன்ச, திருைறாரூர, 
நறானை (மயிலறாடுதுன )், மறறும் ைடலூர மறாைடடத்தில் 
ஐந்து பிளைறாககுைள, புதுகதைறாடனட மறாைடடத்தில் 
ஐந்து பிளைறாககுைள மடடுதம ்பறாதுைறாகைப்்படட 
தைளைறாண் மண்டலத்தில் த்சரகைப்்படடுளளைை. 
ைறாவிரிப்்படுனை முழுனமயும் ்பறாதுைறாகைப்்படட 
தைளைறாண் மண்டலச ்சடட ைைம்புககுள ் ைறாண்டு 
ைைப்்பட தைண்டும்.

இச்சடடத்தில் இைண்டறாைது ்படடியலில் 
தனட்்சயயப்்படட ் தறாழில்ைளைறாை எடடு ைனைைள 
குறிப்பிடப்்படடுளளைை. ்பனழய எண்்்ணய-
எரிைறாயுத் திடடஙைளும் தனட ்்சயயப்்பட 
தைண்டும். இைறறில் ஏழறாைது ைனையிைமறாகிய 
நிலகைரிப் ்படுனை மீத்ததன், தஷல் திடடம், 
னஹடதைறாைறார்பன் திடடம் ஆகியைறறுகைறாை, 
ஆயவுைள, துனளையிடுதல், எண்்்ணய எடுப்பு 
ஆகியனை தனட ்்சயயப்்படடனையறாைக 
குறிப்பிடப்்படடுளளைது.

முன்ைறாள முதல்ைர ்ேயலலிதறா 2013-இல் 
நிலகைரிப்்படுனை மீத்ததன் திடடம் ்பறறி ஆயவு 
்்சயய அனமத்த ைல்லுநர குழு அளித்த அறிகனையின் 
அடிப்்பனடயில், 2015 -இல் மீத்ததன் திடடத்திறகு 
தனட விதிகைப்்படடது. அதுத்பறான்த். இப்த்பறாது 
இதுைனை ைறாவிரிப் ்படுனைப் ்பகுதியில் 
நனடமுன்ப்்படுத்தப்்படடுளளை எண்்்ணய-
எரிைறாயுத் திடடஙைளைறால் எவைனையறாை ்பறாதிப்புைள 
ஏற்படடுளளைை என்்பனத ஆயவு ் ்சயது அறிகனை 
அளிககுமறாறு மண்ணியல் நிபு்ணர த்பைறாசிரியர 
சுல்தறான் இஸ்மறாயில் தனலனமயிலறாை 7 த்பர 
்ைறாண்ட உயரமடட ஆயவு குழு அனமகைப்்படடது. 
அககுழுவின் அறிகனை எண்்்ணய-எரிைறாயுத் 
திடடஙைளைறால் ைறாவிரிப்்படுனை ்பறாதிகைப்்படடுளளைனத 
உறுதி ் ்சயதுளளைது.

ஆைதை ைறாவிரி ்படுனைனயப் ் ்பறாருத்தைனை அது 
ஓ.என்.ஜி.சி.யறாை இருந்தறாலும் ்சரி, அல்லது தைதறாந்தறா 
த்பறான்் ் ்பருமுதலறாளிைள நிறுைைமறாை இருந்தறாலும் 
்சரி ,  எண்்்ணய-எரிைறாயுத் திடடஙைனளை 
நனடமுன்ப்்படுத்த அனுமதிகைககூடறாது. புதிய 
திடடஙைனளைத் தனட்்சயைது த்பறான்த் ்பனழய 
திடடஙைனளையும் தமிழ்நறாடு அைசு தடுத்து நிறுத்த 
தைண்டும். எண்்்ணய-எரிைறாயுத் திடடஙைனளை 
்த றாடர ந்து  ்்சயர்பட  அனுமதித்த றால் 
்பறாதுைறாகைப்்படட தைளைறாண் மண்டலச ்சடடதம 
்்பறாருளைற்தறாகி விடும்.
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்கன்டாவில் பூர்வி்க �ழஙகுடி மக்்களுக்கு எதிரடா்க 19-
ம் நூற்றடாணடில் ்கதகதடாலிக்்க கதவடாையங்க்ளடால் ந்ததப�ட் 
ப்கடாடூரக் குற்றங்களுக்கு க�டாப பிரடான்சிஸ் தடார்மி்க 
மன்னிபபு க்கடடிருப�து வரை டாற்று நி்கழ்வடா்க 
அலமந்திருக்கிறது.

அணலமயில் க�டாப பிரடான்சிஸ் ்கன்டாவுக்கு சுற்றுப 
�யணம் கமற்ப்கடாணடிருந்தடார். இப�யணம் க�டாபபின் 
வழக்்கமடான �யணமடா்க அலமயவில்லை. ்கன்டாவின் பூர்வி்க 
�ழஙகுடி மக்்களுக்கு எதிரடா்க ்கதகதடாலிக்்க கதவடாையங்கள் 
ந்ததிய குற்றததிற்கும்,�டாலியல் துன்புறுததலுக்கும் க�டாப 
பிரடான்சிஸ் என்ன �தில் அளிக்்கப க�டாகிறடார் என உை்க 
நடாடு்கள் வியந்து கநடாக்கி ப்கடாணடிருந்தன.

இந்தச் சூழலில்தடான் ்கன்டாவின் மடாஸ்வடாசிஸ் ந்கரில் 
சிறபபு மிக்்க அந்த உலரலய க�டாப பிரடான்சிஸ் நி்கழ்ததினடார்.  
்கன்டாவின் �ழஙகுடி மக்்கள் சூழ்ந்திருக்்க ந்ந்த நி்கழ்வில் 
க�டாப பிரடான்சிஸ் க�சியது, “மிகுந்த வருதததது்ன் இந்த 
மன்னிபல�க் க்கடகிகறன். ்கதகதடாலிக்்க �ள்ளிக்கூ்ங்கள் 
இஙகிருந்த �ழஙகுடி்களின் பமடாழி மற்றும் ்கைடாசடாரம் அழியக் 
்கடாரணமடாகியுள்்ளன. �ழஙகுடியின மக்்களுக்கு எதிரடா்க 
கிறிஸ்தவர்்கள் பசய்த ப்கடாடூரத தீலம்களுக்கு பவடகித 
தலைகுனிந்து மன்னிபபு க்கடடுக்ப்கடாள்கிகறன். இந்த 

மன்னிபபு �ழஙகுடி்கள் மீது ந்ததப�ட் ப்கடாடுலம்கல்ளக் 
்கண்றிவதற்்கடான விசடாரலணலய தீவிரப�டுததவும், ்க்ந்த 
்கடாைங்களில் வலி்கல்ள அனு�விதத �ழஙகுடி மக்்களுக்கு 
சிறு மருந்தடா்கவும் உதவும்”என உணர்வுபபூர்வமடா்கப 
க�சினடார்.

க�டாப பிரடான்சிஸின் மன்னிபல�க் 
க்கடடு அஙகிருந்த �ழஙகுடி மக்்களும், 
்கதகதடாலிக்்க �ள்ளியில் �டிதத முன்னடாள் 
மடாணவர்்களும் ்கணணீர் விடடு அழத 
பதடா்ஙகினர். �ழஙகுடி்கள் தங்க்ளது 
பூர்வகுடி �டா்ல்்கல்ளயும் குழுக்்க்ளடா்க 
இலணந்து �டாடினர்.  ்கதகதடாலிக்்க 
�ள்ளியில் �டிதத முன்னடாள் மடாணவரடான 
ஈவலின் க்கடார்க்மடாஸ் க�டாபபின் மன்னிபபு 
குறிதது க�சும்க�டாது, “நடான் இந்த 
மன்னிப பு க் ்க டா ்க  5 0  வ ரு ் ங ்கள் 
்கடாததிருந்கதன் . இறுதியடா்க அந்த 
மன்னிபபுக் க்கடாரலை க்கடடுவிடக்ன். 
ப்கடுவடாய்ப�டா்க எனது குடும்� உறுபபினர்்கள், 
நண�ர்்கள், வகுபபுத கதடாழர்்கள் மற்றும் 
எனது சமூ்கதலதச் கசர்ந்த �ைரும் இந்த 
மன்னிபபுக் க்கடாரலைக் க்கட்க முடியவில்லை. 
அந்த ்கதகதடாலிக்்க �ள்ளி்களில் ந்ததப�ட் 
ப்கடாடுலம்க்ளடால் அவர்்கள் தற்ப்கடாலை, 

குடிப�ழக்்கம் , க�டாலதப �ழக்்கம் மூைம் தங்கள் வடாழ்லவ 
அழிந்து ப்கடாண்டார்்கள். அவர்்க்ளடால் அந்த கவதலனயு்ன் 
வடாழ முடியவில்லை” என்றடார்.

க்ாப்பின் மன்னிப்பிறைாை ைாரணம் என்ை? 

்கன்டாவில் ்கதகதடாலிக்்க கதவடாையததடால் இயஙகிய 
�ள்ளி்களில், ்கன்டாவில் பூர்வ �ழஙகுடி்க்ளடா்க இருந்த 
பமடிஸ், இனுய்ட க�டான்ற �ழஙகுடி மக்்களின் பிள்ல்ள்கள் 
வலுக்்கட்டாயமடா்க கசர்க்்கப�ட்னர். சுமடார் 1,50,000-க்கும் 
அதி்கமடான �ழஙகுடி்களின் பிள்ல்ள்கள் 1870-ஆம் ஆணடு 
முதல் 1997-ம் ஆணடு வலரயிைடான ்கடாை்கட்ங்களில் 
கசர்க்்கப�ட்னர். அஙகு �ழஙகுடி மடாணவர்்கள் ்கைடாசடார 
ரீதியடா்க துன்புறுததப�ட்கதடாடு, �டாலியல் ரீதியடா்க 
துன்புறுததப�ட்தும் பிற்்கடாைங்களில் ந்ததப�ட் 
விசடாரலண்களில் ்கண்றியப�ட்து. இது வடாடி்கலன 
கநடாக்கி �ை க்கள்வி்கல்ள எழுப�வும் ்கடாரணமடாகியது.

இந்தச் சூழலில்தடான் அததுயர சம்�வததிற்கு 
ப�டாறுபக�ற்று க�டாப பிரடான்ஸிஸ் ்கன்டாவுக்கு �யணம் 
கமற்ப்கடாண்டார். �யணததின் முக்கிய கநடாக்்கமடான தனது 
மன்னிபல� ஆயிரக்்கணக்்கடான �ழஙகுடி மக்்கள் முன் க�டாப 
�திவுச் பசய்திருப�து வரைடாற்று நி்கழ்வடா்க அலமந்திருக்கிறது.

ேன்னிப்பு
 இநது சாரல்
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2019ல் க்கர்ள வனததுலற ந்ததும் �றலவ்கள் 
்கணக்ப்கடுபபில் �ஙக்கற்று ப�ரியடார் புலி்கள் சரணடாையததில் 
இருந்கதன். நடான்கு நடாட்களுக்குப ப�ரிதும் மனிதர்்களின் 
்கடால்த்ம் �்டாத அந்த அ்ர் ்கடான்கம் தடான் எங்கள் வடாழி்ம். 
அரிய �ை �றலவ இனங்கல்ளக் ்கண்டாலும், அந்தச் சிை 
நடாட்களில் என்லன மி்கவும் ்கவர்ந்தது �ட்டாம்பூச்சி்கள்! 
அதுவலர அவவ்ளவடா்கப �ட்டாம்பூச்சி ்கடாணலில் ஆர்வம் 
்கடாட்டாமல் இருந்த எனக்கு, வணண வணணமடாய், 
விததியடாசமடான உ்ல் அலமபபு்க்ளடால் என்லனக் 
்கடடிபக�டாட்ன நடாங்கள் தஙகியிருந்த க்கம்புக்கு அருகிலிருந்த 
�ட்டான்்கள்! அதிலும் ஒரு �ட்டானுக்குப �றலவ்களில் 
கவதிவடால் குருவிக்கு இருப�து க�டான்ற நீண்வடால்! 
ஆற்றுக்கு அருக்க ஒகர இ்ததில் கிட்ததட் 10 வல்க 
வணணததுப பூச்சி்கல்ளக் ்கண் எனக்கு, இலவ்கல்ளப 
�ற்றித பதளிவடா்கத பதரிந்து ப்கடாள்்ளகவணடும் என்ற ஆர்வம் 
உண்டானது.

உலகில் விலஙகுைள, ்ப்னைைளுககு அடுத்து 
அதிைம் ்படம் பிடிகைப்்படும், அறியப்்படும் 
உயிரிைம் என்்றால் அது ்படடறான் தறான். பூககும் 
தறாைைஙைள இருககும் இடஙை்ளைல்லறாம் இைறன்க 

ைறா்ணலறாம்; ைண்ணுககு அழைறாய ைண்்ணஙைள 
்ைறாண்டிருககும் என்்ப்தல்லறாம் தறான் இைறறின் 
popularity ககு ைறாை்ணம். இனி, ்படடறாம்பூசசிைளின் 
உலகில் உலறாைருதைறாம்!

்்சதில் இ்கிைள  (Lepidoptera) என்னும் 
உயிரியல் ைரின்சயில் ்படடறாம்பூசசிைளும் அந்துப் 
பூசசிைளும் (moths)  ைனைப்்படுத்தப் ்படுகின்்ை. 
கிடடத்தடட 1.8 லட்சம் இைஙைனளைக ் ைறாண்டது 
இவைரின்ச; உலகிலுளளை அனைத்து உயிரைளிலும் 
சுமறார 10 விழுகைறாடடுககுச ்சமம் இது! முகைறால் 
ைறாசிககும் தமல் அந்துபூசசிைனளைக ்ைறாண்ட 
இவைரின்சயில் 6 குடும்்பஙைள மடடுதம 
்படடறாம்பூசசிைள!

்டொனும் அநதுப் பூச்சியும்:

்படடறாம் பூசசிைளின் ைண்்ணமிகு சி்னைத் 
்தறாடடுப் ்பறாரத்தறால், அதன் ைண்்ணம் நம் 
விைல்ைளில் ஒடடும் அல்லைறா? அதன் ைறாை்ணம் 
என்ை ்தரியுமறா? அதன் சி்தை மிை நுண்ணிய 
்்சதில்ைளைறால்  தையப்்படடது த றான் ! 

பட்டாம்பூச்சி்கள்: ெணணெங்கள்
 அமர்ாரதி

பூச்சிைளுக்குமாை 
 பூவுலகு  
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கவதிவடால் குருவி க�டான்று நீண்வடால் ப்கடாண் �ட்டான் –Fluffy Tit
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அதைறால்தறான்இைறறின்அறிவியல்ைரின்ச 
'்்சதிலி்கிைள' என்று அறியப்்படுகி்து.

்்பறாதுைறாை அந்துப்பூசசி இைைறாடி என்றும் 
்படடறாம்பூசசி ்பைல் தநைத்தில் ்பறாரகைவியலும் 
பூசசி என்்பதறாை புரிதல் ஒன்றுண்டு. உண்னமயில் 
விதிவிலககுைளும் ஏைறாளைமறாய உளளைை. உருை 
அளைவில் அந்துப்பூசசிககும், ்படடறானுககும் உளளை 
தைறு்பறாடுைள இது:

்படடறான் நுனியில் தடித்த அனமப்புனடய 
உ்ணர்ைறாம்புைள ்ைறாண்டிருககும் (club shaped 
antennae). அந்துப்பூசசிககு ் ைவதைறு ைடிைஙைள 
்ைறாண்ட உ்ணர்ைறாம்புைள இருககும்.

A. �ட்டானின் உணர்ப்கடாம்பு
B. அந்துபபூச்சி்களின் உணர்ப்கடாம்பு வல்க்கள்

இப்த்பறாது ்படடறானின் ைண்்ணஙைள குறித்துக 
ைறாண்த்பறாம்! இயறனையில் ைண்்ணஙைளின் ்பஙகு  
மறறும் அவைண்்ணம் உருைறாகும் ைறாைணிைள 
எனை என்று ஆைறாயைது சூழனலக குறித்து அறிய 
உதவும். இயல்பிதலதய இனலககுளளை ்பசன்ச 
ைண்்ணம், அதன் chlorophyll  என்னும் நி்மியறால் 
உருைறாைது; அதுத்பறாலதை இயறனையறாை அனமந்த 
சில மூலககூறுைளைறால் (molecules) ஆைதுதறான் 
்படடறானின் ைண்்ணஙைளும்! இது தவிை 
ஒளிப்பிைதி்பலிப்்பறால் உண்டறாகும் ைண்்ணஙைளும் 
உண்டு; structural color என்்னழகைப்்படும் 
இவைனை நி்ஙைள, நறாதைறா அளைவுளளை 

்்சதில்ைளின் பிைத்திதயை அனமப்புககுள ஒளி 
்்சன்று பிைதி்பலிப்்பதறால் உருைறாகும். த்சறாப் 
நுனையில் ஒளி்படடு ்பல்தைறு நி்ஙைளைறாைத் 
்தறிககுதம, அந்த வினளைவு (effect) தறான் இது. 
்பல்தைறு ்படடறான்ைளில் ைறா்ணப்்படும் ்பளை்பளைககும்  
மயில் ்பசன்ச நி்ம், நீல ைண்்ணம் ஆகியனை  
structural colors  தறான்!

ைண்ன்ணக ைைரும் ைண்்ணஙைள ஏன் 
்படடறானுககு உண்டறாைது என்னும் தைளவி, 
நம்னமப் ்பரி்ணறாம ைளைரசசியின் மிைச 
சுைறாைசியமறாை அஙைத்துககுள அனழத்துச 
்்சல்கி்து. ் ்பறாதுைறாைத் தன் இன்ணனயக ைைை 
இத்தனைய ைண்்ணஙைள உதவும்; அது தவிை இனல 
த்பறான்் ்பசன்சநி்ம், மண்ணின் ்பழுப்பு 
த்பறான்்னை தைடனடயறாடிைளிடம் இருந்து தப்்ப 
உதவும். இது தவிைவும் சில நி்ஙைள 'அ்பறாயம்: 
என்னைத் தின்ைறாதத' என்று தைடனடயறாடிைளிடம் 
எச்சரிககும் ைனையில் உண்டறாைது! நம் ஊரைளில் 
இயல்்பறாைக ைறா்ணப்்படும் common rose என்னும் 
்படடறான், ைருப்பு நி்த்தில் சிைப்பு ைண்்ணஙைள 
்ைறாண்ட உடலனமப்ன்பக ்ைறாண்டது. இதன் 
புழுப் ்பருைத்தில் ஆடுதின்ைறா்பறானல த்பறான்் 
நசசுளளை தறாைைஙைனளைத் தின்று ைளைரந்ததறால், 
முதிரந்த ்படடறானும் நசசுனடயது ஆகும். 
இதைறால் தைடனடயறாடி விலஙகுைள இந்தப் 
்படடறானை உண்்பதில்னல. இவைனை எச்சரிகனை 
நி்ஙைள ் ைறாண்ட அனமப்பு, தைடனடயறாடிைனளை 
நசசு இனைைளிடமிருந்து தப்புவிப்்பததறாடு, அதத 
ைறாை்ணத்தறால் இனையறாை பூசசியும் பினழககி்து. 
Aposematic display என்று அனழகை்படும் 
இவைனமப்புப் ்பறாம்புைள ,  தைனளைைள 
த்பறான்்ைறறிலும் ைறா்ணலறாம்.

்படடறான்ைளில் ைண்்ணஙைளின் வினளையறாடடு 
இததறாடு முடிைதில்னல. ்பரி்ணறாமத்தில் 
உருைப்த்பறாலிைள என்கி், ஒத்த உருைம்/ 
ைண்்ணஙைள ் ைறாண்ட உயிரிைஙைள உருைறாகும் 
்சறாத்தியஙைள ஏற்படுகின்்ை. உயிரப்பினழத்து 
இருப்்பதறைறாை ஒரு யுகதியறாைவும், தைடனட 
விலஙகுைளிடமிருந்து தப்்பவுதம இது த்பறான்் 
உருைப்த்பறாலி அனமப்புைள உதவுகின்்ை. 
்படடறான்ைளில் இருைனை உருைப்த்பறாலிைனளைக 
ைறா்ணலறாம்:
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1. த்பதடசியன் ைனை (Batesian mimicry)

2. முல்லரியன் ைனை (Mllerian mimicry)

முதல் ைனையறாைது, நஞசில்லறாப் ்படடறான்ைள, 
நஞசுளளைப் ்படடறானில் உளளை ைண்்ணஙைள 
த்பறான்று ்பரி்ணமித்து ைருைதறாகும். Common Mor-
mon ்படடறான்,  தைடனடயறாடிககுத் தீஙகு 
வினளைவிககும் நசன்சக ்ைறாண்டிருகைறாது. 
எனினும், அனை common rose ்படடறானில் உளளை 
சிைப்பு ைண்்ணஙைனளைக ்ைறாண்டிருப்்பதறால், 
அைறன் எச்சரிகனையறாைக  ்ைறாண்டு 
்்பரும்்பறாலும் தைடனடயறாடி விலஙகுைள, 
இைறன் உண்்பதில்னல. Common Mormon 
மடடுமல்லறாது ்பல்தைறுப் ்படடறான் இைஙைளில் 
் ்ப றா து ை றா ை க  ை றா ்ண ப் ்ப ட க கூ டி ய 
உருைப்த்பறாலிைனை இது!

A. கவடல்யடாடி்கள்உணணதத்கடாத Common Rose 
�ட்டான்

B.  உருவபக�டாலியடா்க Common Mormon ப�ண�ட்டான்

C.  Common Rose �ட்டாலனபக�டால்  அல்ைடாத Com-
mon Mormon ஆண�ட்டான்

இைண்டறாம் ைனையறாை முல்லரியன் என்்பது, 
ஒன்றுக்ைறான்று ்தறாடரபில்லறாத ஆைறால் 
நசசுனடய உயிரிைஙைளில் ஒதை மறாதிரி  எச்சரிகனை 
ைண்்ணஙைள இருப்்பது. இவைனையும்  த்பதடசியன் 
த்பறாலிைள தறான் என்று நம்பியிருந்த அறிவியல் 
உலகுககு, பின்ைறாடைளில் தறான் இனை தைறுைனை 
என்று ்தரிந்தது. முல்லரியன் ைனையில் 
த்பறாலிைளும் தைடனடயறாடி விலஙகுைளுககுத் 
தீஙகு வினளைவிககும் ைனையிதலறா, தமறா்சமறாை 
சுனையிதலறா இருப்்பனதக ைண்டறிந்த  பி்தை 
அறிவியலறாளைரைள இனதத் தனிைனையறாைப் 
பிரித்துப் ்பறாரகைத் ் தறாடஙகிைர. குவி ்பரி்ணறாம 
ைளைரசசியின் ஒரு கினளையறாைவும் இவைனைப் 
த்பறாலிைனளைக ைறா்ணலறாம்!

தமற்்சறான்ை உருைப்த்பறாலி அனமப்புைள 
என்்பது ்படடறானுகதைறா, தைறு உயிரிைஙைளுகதைறா 
உடதை உருைறாைதல்ல. ்பலதைறாடி ஆண்டுைளின் 
்பரி்ணறாம ைளைரசசியும், இயறனைத் ்தரினையும் 
(natural selection) தறாண்டிதய இப்த்பறாதிருககும் 
உயிரிைஙைள உளளைை என்்பனத நினைவில் 
்ைறாளளை தைண்டும். இனைககும், தைடனடயறாடிககும் 
நடககும் த்பறாைறாடடதம ்பரி்ணறாமத்னத நைரத்தும் 
ைறாைணி. பூசசிைள த்பறான்் சிறு உயிரைளில் 
இத்தனையத் தைைனமப்பு உத்திைனளைப் 
்்பரியவிலஙகுைள / ்ப்னைைனளைக ைறாடடிலும் 
இயல்்பறாைக ைறா்ணலறாம்.

்படடறான்ைளின் ைறாழ்வியல் என்னைப் 
த்பறான்் இயறனையியலறாளைரைளுககு எப்த்பறாதும் 
ஆச்சரயம் அளிககும் ஒன்று. புழுைறாை ஒரு 
குறிப்பிடட ைனைத் தறாைைஙைளில் மடடுதம 
இருந்து, பின் கூடடுப்புழுைறாை ஒதை இடத்தில், 
உ்ணவின்றிச சிலைறாலம் இருந்து ்சட்டன்று ஒரு 

நறாளில் கூடனட உனடத்துச சி்ைடித்துப் 
்ப்ககும்! பின்ைர இன்ணத்சரந்து, எந்தத் 
தறாைைத்தில் புழுைறாை இருந்தததறா அதத 
தறாைைத்தில் முடனடயிடும். இத்தனையத் 
தறாைைம் மறறும் ்படடறானுககு இருககும் 
்தறாடரன்ப ஆயவு ்்சயதல், அந்தந்தச 
சூழல் குறித்து தமலும் அறிய உதவும்.

Paris peacock �ட்டானின் �்ள�்ளக்கும் �ச்லச வணணம்!

www.poovulagu.org | பூவுலகு - ஆகஸ்ட் 2022 | 51



Poovulagu Tamil Monthly Registered with the Registrar of Newspapers for India Under No. TNTAM/2016/70903

52 |  பூவுலகு - ஆகஸ்ட் 2022 | www.poovulagu.org 


