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ஆசிரியர் பக்கம்

2023 உலகைம் முழுேதும் தீவிர ேநானி்ல நிகைழவுகைளுடவனவய 
கதநாடங்கியுளளது. புத்தநாண்டின் முதல் ்நாள �ல்வேறு ஐவரநாப்பிய 
்நாடுகைளில் கேப்�நி்ல 20 டிகிரி கசல்சியசுககு வமலநாகைப் �திேநாகியது. 
டிசம்�ர 31ம் வததி கெரமனியில் டகரஸடன் – ஓஸடரவிடச் 
எனுமிடத்தில் கேப்�நி்ல 19.4°C �திேநாகியது. கை்டசியநாகை 
05.12.1961 அன்று �திேநாகிய 17.7°Cதநான் அப்�குதியின் டிசம்�ர 
மநாத அதிகை�டச கேப்�நி்ல. ெனேரி 1ம் வததி பிரநான்சின் 
க�சன்கைநானில் 18.5°C கேப்�நி்ல �திேநாகியது. கை்டசியநாகை  1918 
ெனேரியில் �திேநாகிய 16.8°C கேப்�நி்லதநான் அப்�குதியின் 
அதிகை�டச கேப்�நி்லயநாகை இருநதது. இநதியநாவிலும் ெனேரியின் 
கதநாடககைம் தீவிர ேநானி்ல நிகைழவுடவனவய இருநதது. கடல்லி, 
ஹரியநானநா, �ஞசநாப், சண்டிகைர, உத்தரபிரவதசம், பீஹநார ஆகிய 
மநாநிலங்கைளில் ேழககைத்்தவிட அதிகைமநாகைவே குளிர நிலவியது. 
கடல்லியில் சில ் நாடகைள �ளளிகைளுககு விடுமு்ை அளிககைப்�டடது. 
இம்மநாநிலங்கைளுககு குளிர்லககைநான எச்சரிக்கை விடுத்தது இநதிய 
ேநானி்ல ஆய்வு ் மயம். மீளமுடியநா �நாதிப்பிலிருநது ் ம் புவி்யக 
கைநாப்�நாறை இன்னும் சில ஆண்டுகைவள எஞசியிருககும் நி்லயில் 
மிகை முககியத்துேம் ேநாய்நத ஆண்டநாகை அ்மகிைது 2023. உலககைங்கும் 
கைநாலநி்ல மநாறை ் டேடிக்கைகை்ள  உலகை ் நாடுகைள தீவிரப்�டுத்த 
வேண்டிய கைடடநாயம் ஏற�டடுளளது. இனி கைநாலநி்ல மநாறைத்்த 
மறுககைவேநா, தவிரககைவேநா முடியநாத நி்ல உருேநாகியுளளது. 
கைநாலநி்ல மநாறைத்தின் தநாககைத்்த எதிரககைநாளேதறகு தமிழ்நாடு 
அரசு �ல்வேறு ் டேடிக்கைகை்ள எடுத்துளளது. இநத ் டேடிக்கைகைள 
அ்னத்தும் ் டப்�நாண்டில் கசயல்�நாடடிறகு ேரவேண்டும். கைநாலநி்ல 
மநாறைம் குறித்தும் ் ம் சுறறுச்சூழ்ல �நாதிககும் ் நாசகைநார திடடங்கைள 
குறித்தும்  அ்னத்துத் தரப்பு மககைளும் விழிப்புணரே்டய வேண்டும். 
இதறகைநாகை கைநாலநி்ல அறிவியககைத்்த முன்்�விட தீவிரமநாகைவும் 
விவேகைமநாகைவும் பூவுலகின் ்ண்�ரகைள அ்மப்பு முன்கனடுககைவுளளது. 
்ம் புவி்ய அ்னத்து உயிரகைளுககுமநான ேநாழத்தகுநத இடமநாகை 
மநாறறும் �ணியில் நீங்கைளும் இ்ணநதிடுங்கைள.
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 அகிலன் பாலகுரு 

தமிழ்நாடு இயற்கை வேளநாண் ககைநாள்கை  
விழித்திடுமநா அரசு?
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2022 செப்டம்பரில் தமிழ்நாடு அரசின் 
தலைலைச் செயைநாளர் செ.இலையன்பு 
தலைலையில் கூடிய கூட்டத்தில் இயறலகை 
வெளநாணலைகசகைனத் தனிகசகைநாளலகை ெலரலெ 
செளியிடுெது  குறித்து  முதன்முதலில் 
ஆவைநாசிககைப்பட்டது. அலதத் சதநா்டர்ந்து 
தநாஙகைள ்பை ஆணடுகைளநாகை முன்லெத்து ெரும 
இயறலகை வெளநாணலைக சகைநாளலகைலய 
உ்டனடியநாகைக சகைநாணடுெரகவகைநாரி ்பல்வெறு 
தீர்ைநானஙகைள மூைைநாகைவும ஆர்ப்பநாட்டஙகைள 
மூைைநாகைவும விெெநாய அலைபபுகைளும இயறலகை 
விெெநாய முன்வனநாடிகைளும மீணடும ெலியுறுத்தத் 
சதநா்டஙகினர். அதறகில்டயில் கை்டந்த டிெம்பர் 
1ஆம வததியன்று மீணடும தலைலைச் செயைநாளர் 
தலைலையில் கூடிய கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு 
இயறலகை வெளநாண சகைநாளலகைலய ஒரு ெநாரத்தில் 
இறுதிப்படுத்த    வெணடும என்றும, அடுத்த 
்படசஜெட கூட்டத்சதநா்டருககு முன்னர் 
்ல்டமுலைப்படுத்த    வெணடும என்றும 
ஆவைநாெலனகைள ்ல்டச்பறைதநாகை செய்திகைளில் 
எல்ைநாம  ெ ந்தது .  ஆனநால் ,  இன்னும 
ெலரவுகசகைநாளலகை செளிெந்த ்பநாடில்லை.

இயற்்க ் ேளோண் க்காள்்க - ஏன் அேசியம்?

முதலில் ஒன்லைத் சதளிவுப்படுத்திகசகைநாளள 
விருமபுகிவைன். இஙகு இயறலகை வெளநாணலை 
என்்பது அஙகைகை (organic), நீடித்த (sustainable), 
நிலையநான (permaculture), உயிரநாறைல் (biodynam-
ic), சூழலியல் (agroecology) ஆகியன ெநார்ந்து எனப 
்பல்வெறு ச்பயர்கைளில் ்பல்வெறு ெழிமுலைகைலளக 
லகையநாளும அலனத்து ெலகை வெளநாணலைலயயும 
வெர்த்வத சுடடுகிைது. ச்பநாதுத்தளத்தில் 
அலனெரும அறிந்த, புரிந்துசகைநாளளத்தககை ஒரு 
செநால்ைநா்டலைப ்பயன்்படுத்த வெணடும 
என்்பதறகைநாகைவெ இயறலகை வெளநாணலைலயத் 
வதர்ந்சதடுத்துளவளன். எனவெ, இயறலகை 
வெளநாணலை என்்பது ரெநாயன உரஙகைள, 
உயிர்கசகைநால்லிகைலள ்பயன்்படுத்தநாத ைககைலளயும 
சூழலையும அடிப்பல்டயநாகைக சகைநாண்ட ைரபு 
ைறறும ் வீன வெளநாண முலைகைள அலனத்லதயும 
உளள்டககியதநாகும. இயறலகை வெளநாண 
சகைநாளலகை என்்பது தமிழ்நாடடிறகு என தனித்த, 
தமிழச்  சூழலையும  ெ நாழவியலையும 
நிைவியலையும லையைநாகைக சகைநாணடு, 

தமிழகைத்தின் ச்பநாருளநாதநார ் ைன், சூழல் ் ைன், 
சுகைநாதநார ்ைன், உழெர் ்ைன் வ்பநான்ைெறலைக 
கைநாககை வெணடி அரசு முன்சனடுககை வெணடிய 
அெசியைநான, முதன்லையநான செயல்கைளில் 
ஒன்று. ்பச்லெப புரடசியின் விலளெநாகை ்ம 
நிைஙகைளில் ெந்து விழுந்த வீரிய வித்துகைள 
ரெநாயன உரஙகைலள அளளித் தின்றும 
நிைத்தடிநீலர உறிஞ்சிக குடித்தும ்பெ்பெசென 
வெகைைநாகை ெளர்ந்தும எதிர்பபுத்திைன் சிறிதுமின்றி 
பூச்சிகசகைநால்லி 'ைருந்து'கைலள ் மபிவய ெளர்ந்து 
ெருகிைது. இப்படி ஒவசெநாரு முலையும ்பயிர்கைள 
ெளர்ந்து ெருெதறகுள உழெர்கைளின் ெநாழவு 
்படிப்படியநாகைத் வதய்ந்து தநாழந்வத வ்பநாய்விட்டது. 
அது வ்பநாதநாசதன்று விலளந்த ்பயிருககுச் 
ெரியநான விலை கில்டககைநாைல் வ்பநாய்விடும 
்படெத்தில் கை்டன்்பட்ட உழெர்கைளும கைல்டசியநாகைப 
பூச்சிகசகைநால்லி 'ைருந்து'கைலளவய ்மபி இரு(ை)
ககின்ைனர்.

வெளநாணலைலய லையப்படுத்தித் சதநா்டஙகைப 
்பட்ட அலனத்து விலத நிறுெனஙகைளும, உர 
நிறுெனஙகைளும, டிரநாக்டர் நிறுெனஙகைளும 
இன்னும ்பை சதநாழிைதி்பர்கைளும வகைநாடிகைலளக 
குவிககும ச்பநாழுது இந்தியநாவில் வெளநாணலையின் 
நிலை ைடடும ெரிந்த்படிவய உளளது. இதறகுக 
கைநாரணம ்வீனத்தின் ச்பயரநால் ்நாம ஏறறுக 
சகைநாண்ட ரெநாயனஙகைள ெநார்ந்த சூழலைப 
்பநாதிககும ெணிகைையப்பட்ட வெளநாண உற்பத்தி 
முலைகைவள. இந்த ெணிகைைய வெளநாண உற்பத்தி 
முலைகைள உழெர்கைளின் ெநாழவிலும ைககைளின் 
உ்டல் ்ைத்திலும ஏற்படுத்திய ்பநாதிபபுகைள 
எல்ைநாம ஊர் அறிந்த ரகைசியம. இந்த ெணிகைைய 
வெளநாணலையின் ்பநாதிபபுகைளிலிருந்து 
ைககைலளயும ,  சூழலையும ,  உணலெயும 
்பநாதுகைநாககைவெ உைகை ்நாடுகைள ்பைவும இயறலகை 
ெழி வெளநாணலைககு வெகைைநாகை ைநாறி ெருகின்ைன. 
இந்தியநாவிலுமகூ்ட ்பல்வெறு ைநாநிைஙகைளில் 
இயறலகை வெளநாணலைககைநான சகைநாளலகைகைலள 
ெகுத்து அலத செறறிகைரைநாகை செயல்்படுத்தியும 
ெருகின்ைனர். ஆனநால், ̀`உழந்தும உழவெ தலை" 
என்று கூறிய தமிழ்நாடு ைணலணயும ைககைலளயும 
கைநாககும இயறலகை வெளநாணலைககைநான முதறகைட்ட 
ெலரவுக சகைநாளலகையிலனககூ்ட இன்னும 
செளியி்டவில்லை என்்பது ஏைநாறைைநாகைவெ 
இருககிைது.
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பிற மாநிலங்களில் இயற்்க ் ேளோண் க்காள்்க:

இந்தியநாவில் ்பல்வெறு ைநாநிைஙகைள இயறலகை வெளநாணலைககு ைநாைவும, 
வெளநாணதுலையில் ச்பரிய திட்டஙகைலளத் தீட்டவும, சீரிய ைநாறைஙகைலள 
சகைநாணடு ெரவும ஒன்றிய அரலெவய எதிர்்பநார்த்துக சகைநாணடுளள 
வெலளயில், சிை ைநாநிைஙகைள தஙகைளுககு என்று தனி வெளநாண 
சகைநாளலகைலய அறிவித்தும ்பல்வெறு திட்டஙகைலளச் செயல்்படுத்தியும 
முன்னத்தி ஏரநாகை ெைம ெருகின்ைன. அெறறில் முதன்லையநானது சிககிம. 
2016 ஜெனெரி முதல் 100% (organic) இயறலகை வெளநாணலைலய வைறசகைநாளளும 
ஒவர இந்திய ைநாநிைைநாகை விளஙகி ெருகிைது.

ஒடிெநா அரசு 2018ஆம ஆணடு சதநா்டஙகி ைநாநிைத்திறகைநான இயறலகை 
வெளநாண சகைநாளலகைலய அறிவித்துச் செயல்்படுத்தி ெருகிைது. அதன்்படி 
2017ல் சதநா்டஙகைப்பட்ட சிறுதநானியஙகைளுககைநான சிைபபுத் திட்டத்லதப 
்பயன்்படுத்தி ்பழஙகுடியினர் ்பகுதிகைளில் இயறலகை முலையில் சிறுதநானியஙகைள 
ஏைத்தநாழ ெநாகு்படி செய்ய ஊககுவித்தனர். இன்று சுைநார் 53,230 செகவ்டர் 
்பரப்பளவில் சிறுதநானியஙகைளின் ெநாகு்படி இயறலகை முலையில் ் ல்டச்பறறு 
ெருகிைது. வைலும இஙகு உற்பத்தியநாகும சிறுதநானியஙகைலள அரவெ 
வ்ரடியநாகை சகைநாளமுதல் செய்து ச்பநாது விநிவயநாகை அலைபபின் கீழ 
அஙகைன்ெநாடிகைளிலும, ைதிய உணவு வ்பநான்ைெறறிலும ெழஙகைப்படுகிைது. 
இதன் மூைம உழெர்கைளுககு நியநாயைநான விலை கில்டககை ெழி 
செய்யப்படுெவதநாடு, ைநாநிைத்தின் ஊட்டச்ெத்துக குலை்பநாடு சிககைல்கைலளயும 
குலைககை உதவுகிைது. கை்டந்த ஐந்து ஆணடுகைளில் இயறலகை வெளநாண 
நுட்பஙகைளநால் சிறுதநானியஙகைளின் விலளச்ெலும சுைநார் 28% கூடியது 
குறிபபி்டத்தககைது.

ெ்டைநாநிைைநான உத்தரகைணட அலனத்து ைநாநிைஙகைளுககும 
முன்வனநாடியநாகை 2000ஆம ஆணடிவைவய ைநாநிைத்தின் இயறலகை வெளநாண 
சகைநாளலகைலய அறிவித்தது. வைலும, இயறலகை விலளச்பநாருடகைளுகசகைனத் 
தனி ெநாரியத்லத 2003ல் அலைத்து அதன் ெழியநாகை ஒவசெநாரு வெளநாண 
விலளச்பநாருளுககும ஏறை பிரத்வயகைப ்பகுதிகைலளக (crop specific clusters) 
கைண்டறிந்து அந்தப ்பயிர்கைலள இயறலகை முலையில் ெநாகு்படி செய்ெதறசகைன 
உழெர்கைளுககுப ்பயிறசியும சதநாழில்நுட்ப உதவிகைளும ெழஙகுகிைது. வைலும 
2019ல் உத்தரகைணட அரசு இயறலகை வெளநாண ெட்டம ஒன்லை நிலைவெறறி 
10 ஒன்றியஙகைலள முழுெதும இயறலகை வெளநாண ்பகுதிகைளநாகை அறிவித்தது. 
அதன்்படி அந்த குறிபபிட்ட ஒன்றியஙகைளில் ரெநாயன உரஙகைள 
பூச்சிகசகைநால்லிகைள வ்பநான்ைெறலை விற்பது, ெநாஙகுெது தண்டலனககுரிய 
குறைைநாகும. 2019 நிைெரப்படி சுைநார் 18% வெளநாண நிைஙகைள முழுெதும 

கைர்நாடகை 
மநாநிலத்திலும் 
தமிழகைத்்தப் 
வ�நாலவே குடி்மச் 
சமூகை 
அ்மப்புகைளின் 
கதநாடர 
முயறசிகைளநால் 
உழேரகைளி்டவய 
இயற்கை 
வேளநாண்்ம 
குறித்து மிகைப் 
க�ரிய 
விழிப்புணரவு 
ஏற�டுத்தப்�டடது. 
அதன் 
கதநாடரச்சியநாகை 
கைடநத 2017ல் 
கைர்நாடகை அரசு 
இயற்கை 
வேளநாண் 
ககைநாள்கை்ய 
அறிவித்தது. 
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இயறலகை (organic) முலைககு ைநாறியிருப்பதும 
உத்தரகைணட அரசு 100% இைகலகை வ்நாககிப 
்பயணிப்பதும குறிபபி்டதககைது.

கைர்்நா்டகை ைநாநிைத்திலும தமிழகைத்லதப 
வ்பநாைவெ குடிலைச் ெமூகை அலைபபுகைளின் 
சதநா்டர் முயறசிகைளநால் உழெர்கைளில்டவய 
இயறலகை வெளநாணலை குறித்து மிகைப ச்பரிய 
விழிபபுணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. அதன் 
சதநா்டர்ச்சியநாகை கை்டந்த 2017ல் கைர்்நா்டகை அரசு 
இயறலகை வெளநாண சகைநாளலகைலய அறிவித்தது. 
இ த ன்  மூ ை ம  இ ய ற லகை  வ ெ ள நா ண 
இடுச்பநாருடகைளின் உற்பத்தி, ைதிபபுககூட்டல், 
உழெர்-நுகைர்வெநார் வ்ரடித் சதநா்டர்புகைள 
வ்பநான்ைெறலை உருெநாககுெதில் கைெனம செலுத்தி 
ெருகிைது.

வ கை ரள  ை நா நிைம  2 0 0 7 ம  ஆணவ்ட 
ைநாநிைத்திறகை நான இயறலகை  வெளநாண 
சகைநாளலகைலய அறிவித்து செயல்்படுத்திெருகிைது. 
இந்தக சகைநாளலகை அரசு ைநாநிை உயிர்ப்பன்ைய 
ஆலணயத்தின் (State Biodiversity Board) மூைம 
ெகுத்து செயல்்படுத்திெருகிைது. ஒவசெநாரு 
ஆணடும இயறலகை வெளநாண ெநார்ந்த ்பயிறசி, 
இயறலகை உரஙகைள தயநாரிபபு, ைகைளிர் சுய உதவிக 
குழுககைள மூைம கைநாய்கைறிகைள ்பழஙகைள ெநாகு்படி, 
ெநாண எரிெநாயு கைைன் அலைத்தல், ஆர்கைநானிக 
சூப்பர் ைநார்கசகைட வ்பநான்ைெறறிறகைநாகை சிை 
வகைநாடிகைலள ஒதுககி இயறலகை வெளநாணலைலய 
ைநாநிைம முழுெதும ்பரெைநாககி ெருகிைது. 
அ தி லு ம  இ த் தி ட ்ட ங கை ள  மூ ை ம 
்பைனல்ட்பெர்கைளில் 1 0% ச்பணகைளநாகை 
இருப்பலதயும உறுதி செய்கிைது.

ஆந்திர ைநாநிைத்தில் கை்டந்த இரு்பது ஆணடு 
செயல்்பநாடு இயறலகை வெளநாணலையில் 
இந்தியநாவிறவகை ெழிகைநாடடுெதநாகை அலைந்துளளது. 
Andhra Pradesh Community managed Natural Farm-
ing (APCNF) என்று அறியப்படும இந்தத் திட்டம 
2004ல் சதநா்டஙகைப்பட்டது. கிரநாைபபுை 
ெநாழெநாதநாரத்லத வைம்படுத்த ஆரமபிககைப்பட்ட 
இத்திட்டம, முதலில் ைநாநிைம முழுெதும ைகைளிர் 
சு ய  உ தவி க  குழுக கைலள  உருெ நா க கி 

ஒருஙகிலணத்தது. அெறறின் ெழியநாகை ரெநாயன 
பூச்சிகசகைநால்லிகைளுககு ைநாறைநாகை இயறலகை 
முலையில் மூலிலகை பூச்சி விரடடிகைலளத் 
தயநாரித்து உழெர்கைளுககு விநிவயநாகைம செய்யத் 
சதநா்டஙகியது. பின்னர் ைணெள வைம்பநாடு, நீர் 
வைைநாணலை என்று ்பை இ்டஙகைளில் விரிவு 
ச்பறைது. தனித்தனி உழெர்கைளுககுப ்பயிறசி 
அளி த்து  இ ய றலகை  வ ெள நாணலை க கு 
ைநாறறுெலதவி்ட ஒரு கிரநாைம, ஒன்றியம, தநாலுகைநா 
முழுெதுசைன ஒருஙகிலணந்த முலையில் 
இயறலகை வெளநாணலைககு ைநாறினநால்தநான் 
நீடித்த ்பைன்கைலளக கைநாண முடியும என்று 
உணர்ந்தது அரசு. 5 முதல் 7 ஆணடுகைள ெலர 
்பல்வெறு ்பயிறசிகைளுககைநான உதவிகைலள 
வதர்ந்சதடுககைப்பட்ட கிரநாைஙகைளுககு ெழஙகியது.

வ த ர் ந்சத டு க கை ப ்ப ட ்ட  கி ர நா ை ப 
்பஞ்ெநாயத்துகைளில் குலைந்தது 85% உழெர்கைலள 
இயறலகை வெளநாணலைககு ைநாறறியது . 
அெர்கைளுககுப ்பயிறசி அளித்து உதவுெதறகைநாகை 
அனு்பெமிககை ்பயிறசியநாளர்கைலள (உழெர்கைள) 
அந்தந்த கிரநாைஙகைளிவைவய தஙகி, ்பயிறசி 
அளித்தி்டவும ெழிெலகை செய்தது. இதன் 
்பயனநாகை 2016ல் ் நாற்பதநாயிரைநாகை இருந்த இயறலகை 
உழெர்கைள ைறறும வெளநாண சதநாழிைநாளர்கைளின் 
எணணிகலகை 2020-21ல் 7,50,000 ஆகை உயர்ந்தது. 
அதநாெது, 4 ஆணடுகைளில் 17 ை்டஙகு ெளர்ச்சி. 
இயறலகை வெளநாணலைலய செறும உணவு 
உற்பத்தித் சதநாழிைநாகை ைடடும ்பநார்ககைநாைல் 
உழெர்கைளுககைநான ெநாழெநாதநாரத்வதநாடும, 
வெளநாண சதநாழிைநாளர்கைளின் உ்டல் ்ைத்வதநாடும, 
கிரநாைபபுைப ச்பணகைளின் முன்வனறைத்வதநாடும, 
நுகைர்வெநாருககு கில்டககும ஊட்டச்ெத்து 
்ப ை ன் கை வ ள நா டு ம ,  த ற ெ நா ர் பு ப 
ச்பநாருளநாதநாரத்வதநாடும ச்பநாருத்திப ்பநார்த்து 
அ ல ன ெ ல ர யு ம  உ ள ள ்ட க கி ய  ஓ ர் 
அணுகுமுலைலயக லகையநாண்டதநால்தநான் 
இத்தலகைய ைநாறைம ெநாத்தியைநாயிறறு.
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என்்ன கெயய    ் ேண்டும் தமிழ்ாடு?

தமிழ்நாடடில் திமுகை அரசு ச்பநாறுபவ்பறை பிைகு வெளநாணலைகசகைன 
தனி நிதிநிலை அறிகலகை, ்மைநாழெநார் ச்பயரில் இயறலகை வெளநாண 
ஆரநாய்ச்சி லையம, சிறுதநானியஙகைளுககு முககியத்துெம என்று 
வெளநாணலையின் மீது தனி அககைலை செலுத்தப்பட்டநாம நீண்டகைநாை 
வ்நாககில் ைநாநிைத்தின் உணவுப ்பநாதுகைநாபல்ப உறுதி செய்தி்டவும, 
உழெர்கைள ைறறும வெளநாணெநார் சதநாழிைநாளர்கைளின் ெநாழகலகை 
வைம்ப்டவும, ைககைளின் உ்டல் ்ைம கைநாத்தி்டவும, கைநாைநிலை ைநாறைத்லத 
எதிர்கசகைநாளளவும "தமிழ்நாடு இயறலகை வெளநாண சகைநாளலகைலய" 
அறிவித்து முழுவீச்சில் செயல்்படுத்த வெணடியது மிகை மிகை அெசியம 
ைறறும அெெரம.

1. '்ஞ்சில்ைநா தமிழகைம' என்்பலதக சகைநாளலகையநாகை ஏறறு 2030ககுள 
தமிழ்நாடடில் விலளயும எந்த ஒரு உணவிலும உயிர்கசகைநால்லி ்பயன்்பநாடு 
என்்பது அைவெ இல்ைநாைல் செய்தி்ட    வெணடும. அவதெையம உழெர்கைள 
பூச்சித் தநாககுதைநால் ்பநாதிககைப்படடுவி்டநாைல் தடுககை, ஊரநாடசி அளவிைநான 
ைகைளிர் சுய உதவிககுழுககைள, வெளநாண உற்பத்திக குழுககைள வ்பநான்ைெறலை 
ஒருஙகிலணத்து இயறலகை/மூலிலகை பூச்சி விரடடிகைள தயநாரித்து விற்பலன 
செய்யத் வதலெயநான ்பயிறசிகைளும உதவிகைளும ெழஙகி்ட    வெணடும.

2. வெளநாணலையில் ரெநாயன உரஙகைளின் ்பயன்்பநாடடிலன 
குலைத்திடும ெலகையில் இயறலகை உரஙகைளின் ்பயன்்பநாடடிலன அதிகைரிககை    
வெணடும. கிரநாைஙகைளில் புழககைத்தில் இருககும கைநால்்ல்ட எருலெ இன்னும 
வைம்படுத்திடும ெலகையில் ைணபுழு உரம, ்பஞ்ெகைவயம வ்பநான்ை இயறலகை 
உரஙகைலள ஊரநாடசி ஒன்றிய அளவில் உற்பத்தி செய்திடும சிறு குறு 
சதநாழில் முலனவெநாலர உருெநாககி்ட வெணடும. வைலும ச்பரு்கைர, 
்கைரநாடசி நிர்ெநாகைஙகைளநால் வெகைரிககைப்படும ைககும குபல்பகைலள முலையநாகை 
ைடகைச் செய்து குபல்ப உரைநாகை (Compost) தயநாரித்து சுறறு ெட்டநார 
உழெர்கைளுககுக குலைந்த விலையில் கில்டககும்படி செய்ய    வெணடும.

3. ரெநாயன வெளநாணலையில் இருந்து இயறலகை வெளநாணலைககு ைநாறும 
உழெர்கைளுககு 3 முதல் 5 ஆணடுகைள ெலர ைண ெளத்லத மீடச்டடுககும 
கைநாைைநாகை கைருதி சிைபபு ஊககைத்சதநாலகை ெழஙகி்ட வெணடும. ரெநாயன 
வெளநாணலையில் இருந்து இயறலகை வெளநாணலைககு உ்டனடியநாகை 
ைநாறுெதநால் ஏற்படும தறகைநாலிகைப ச்பநாருளநாதநார ்பநாதிபபுகைலள இதன் மூைம 
உழெர்கைள ெைநாளித்துக சகைநாளெநார்கைள.

4. இயறலகை வெளநாணலைலய ்பரெைநாககுெதறகு அஙசகைநான்றும 
இஙசகைநான்றுைநாகைப ்பயிறசிகைலள அளிப்பலதவி்ட, ஆந்திர ைநாநிைத்லத 

உழேரகைள மறறும் 
வேளநாண்சநார 
கதநாழிலநாளரகைளின் 
ேநாழக்கை 
வமம்�டவும், 
மககைளின் உடல் 
்லம் கைநாத்திடவும், 
கைநாலநி்ல 
மநாறைத்்த 
எதிரகககைநாளளவும் 
"தமிழ்நாடு 
இயற்கை 
வேளநாண் 
ககைநாள்கை்ய" 
அறிவித்து 
முழுவீச்சில் 
கசயல்�டுத்த 
வேண்டியது மிகை 
மிகை அேசியம் 
மறறும் அேசரம்.
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உதநாரணைநாகை எடுத்துக சகைநாணடு வதர்ந்சதடுககைப 
்பட்ட ஊரநாடசி ஒன்றிய அளவுகைளில் 100% 
உழெர்கைலளயும இயறலகை வெளநாணலைககு 
ை நா ற ை  5  முதல்  7  ஆணடுகைளெலரத் 
சதநா்டர்ச்சியநான உதவிகைலள ெழஙகிடும 
திட்டஙகைலளச் செயல்்படுத்த    வெணடும.

5 . இயறலகை வெளநாணலையின் ்பககைம 
உழெர்கைலள ஈர்த்துப ்பயிறசிகைள ெழஙகி்டவும, 
ைநாதிரி ்பணலணகைள அலைப்பலதக கைநாடடிலும 
தமிழகைம எஙகும இயறலகை வெளநாண ைநாதிரி 
கிரநாைஙகைள, ைநாதிரி ஒன்றியஙகைள, ைநாதிரி 
ெட்டஙகைள, ைநாதிரி ைநாெட்டஙகைள என்று 
திட்டமிடடு உருெநாககுெதன் மூைம அடுத்த 20 
ஆணடுகைளுககுள தமிழ்நாடல்ட 100% இயறலகை 
வெளநாண ைநாநிைைநாகை ைநாறை    வெணடும.

6. ’்பகுத்துணடு ்பல்லுயிர் ஓமபுதல்’ என்னும 
ச்பநாது ைலைககு ஏற்ப உழெர்கைள ஆடு, ைநாடு, 
வகைநாழி, ்பன்றி, வதனீ வ்பநான்ைெறலை இயறலகை 
வெளநாணலைவயநாடு இலணத்து ஒருஙகிலணந்தப 
்பணலணயைநாககுெதறகு உரிய ்பயிறசிகைளும 
உதவிகைளும ெழஙகி்ட    வெணடும. இதன் மூைம 
தமிழகைத்தின் ்பல்லுயிர் ெளம ச்பருகுெவதநாடு 
உழெர்கைளுககும கூடுதல் ெருைநானம கில்டககும.

7. இயறலகை முலையில் விலளவிககைப்பட்ட 
ைரபு ச்ல்ரகைஙகைள, சிறுதநானியஙகைள, ்பருபபு 
ெலகைகைள வ்பநான்ைெறலை அரவெ வ்ரடியநாகை 
சகைநாளமுதல் செய்து அரசின் ச்பநாது விநிவயநாகைத் 
திட்டத்தின் ெழி நியநாயவிலைக கைல்டகைளிலும, 
அஙகைன்ெநாடிகைளிலும, கைநாலை ைறறும ைதிய 
உணவுத் திட்டஙகைளிலும, கைருவுறறிருககும 
கிரநாைபபுை ச்பணகைளுககும விநிவயநாகைம செய்தி்ட    
வெணடும. இதன் மூைம உழெர்கைளுககு 
நியநாயைநான விலை கில்டப்பலத உறுதி 
செய்ெவதநாடு, குழந்லதகைள, ச்பணகைள, விளிமபு 
நிலை ைககைளின் ஊட்டச்ெத்து குலைப 
்பநாடடிலனயும வ்பநாககி்ட முடியும.

8. சகைநாவரநானநா கைநாைககைட்டத்தில் அரவெ 
கைநாய்கைறிகைள, கீலரகைள வ்பநான்ைெறலை ைககைளுககு 
வ்ரடியநாகை சகைநாணடு சென்ைது வ்பநால், இயறலகை 
முலையில் விலளவிககைப்பட்ட கைநாய்கைறிகைள 
கீலரகைள ்பழஙகைள வ்பநான்ைெறலை அரசின் 
வதநாட்டககைலைத் துலையும வெளநாண உற்பத்திக 
குழுககைளும இலணந்து உளளூரிவைவய 
சகைநாளமுதல் செய்து விற்பலன செய்யும 
ெலகையில் கூடடுைவு அலைபபுகைலள ஏற்படுத்த    
வெணடும.

9.ைலழப ச்பநாழிவு குலைெநான, ்பநாென 
ெெதிகைள அறை நிைஙகைளில் உழெர்கைள ்நாடடு 

ைரஙகைள, மூஙகில் வ்பநான்ைெறலை ெளர்த்தி்ட 
ஊககைப்படுத்த    வெணடும. குறிப்பநாகை மூஙகில் 
குறுகிய கைநாைத்தில் அறுெல்ட செய்யககூடியது 
என்்பதநால் அது உழெர்கைளுககு ைநா்பைநாகைவும 
அவத ெையம மீணடும மீணடும ெளரக கூடியது 
என்்பதநால் சூழலுககு ஏறைதநாகைவும இருககும. 
அரசின் கைடடுைநானஙகைளில் சிசைணட, இருமபு 
வ்பநான்ைெறறின் ்பயன்்பநாடடிலனக குலைப்பது 
கைநாைநிலை ைநாறைத்லதச் ெைநாளிககை அெசியைநான 
ஒன்ைநாகும. மூஙகில் அதறகு ஒரு ் ல்ை ைநாறைநாகும.

10. உணசென்்பது அலனெரின் அடிப்பல்ட 
உரிலை என்்பது வ்பநால் அலனெருககுைநான 
அடிப்பல்ட கை்டலையும ஆகும .  ்பைர் 
வெளநாணலைலய சதநாழிைநாகை செய்யநாவிட்டநாலும 
தன் உணவு எப்படி, எஙகு, எதிலிருந்து ெருகிைது 
என்்பலத அறிந்து லெத்திருப்பது அெசியைநாகும. 
எனவெ ,  ்பளளிக  கைல்வியில் இருந்வத 
ைநாணெர்கைளுககு இயறலகை வெளநாணலை 
குறித்தும உணவு குறித்தும அறிவியல் பூர்ெைநாகைக 
கைறறுக சகைநாடுப்பது அெசியம. அலனத்து 
்பளளிகைளிலும வெளநாணலை கைட்டநாய 
்பநா்டைநாகைவும செய்முலை ெகுபபுகைளநாகைவும 
கைறபிககை ்ப்ட வெணடும.

இதுவ்பநால் ைரபு விலத ்பநாதுகைநாபபு, இயறலகை 
ெளஙகைள ்பநாதுகைநாபபு, ைர்பணு விலத ைறுபபு 
(குறிப்பநாகை ைர்பணு ைநாறைப்பட்ட விலதகைளுககு 
எந்த ்நாளும தமிழகைத்தில் அனுைதி இல்லை 
என்்பது அரசின் சகைநாளலகையநாகைவெ ெர    
வெணடும), ‘தமிழ்நாடு ஆர்கைநானிக' பிரநாணட 
(ஆவின் வ்பநான்ைது) என்று தமிழகைத்திறகு 
வதலெயநான ்பை நூறு திட்டஙகைளின் ்படடியல் 
்மமி்டம உளளது. ஆனநால், இலெசயல்ைநாம 
்நாம முன்லெத்தநால் செறும வகைநாரிகலகைகைளநாகைவெ 
இருககும அரசு இயறலகை வெளநாணலைலய 
சகைநாளலகையநாகை ஏறறு அறிவித்தநால் ைடடுவை ்பை 
வகைநாடி தமிழர்கைளின் கைனெநான ்பசுலையநான 
தமிழகைம உருபச்பறும. தமிழ்நாடு இயறலகை 
வெளநாண சகைநாளலகை என்்பது செறும 
வெளநாணலைககைநான சகைநாளலகை ைடடும அல்ை 
த மி ழ ் நா ட டி ன்  இ ன் லை ய  மு க கி ய ப 
பிரச்சிலனயநான இயறலகை வ்பரி்டர்கைள, கைநாைநிலை 
ைநாறைம , சதநாழில் ெளர்ச்சி (சிறு/குறு) , 
வெலையின்லை, ் கைரையைநாககைல், ஊட்டச்ெத்து 
குலை்பநாடு வ்பநான்ைெறலை ெரி செய்யவும ைநாநிை 
சுயநாடசிலய நிலைநிறுத்தவும உதவிடும அடெய 
்பநாத்திரம ஆகும. ெமூகை நீதி அரசு வெளநாண 
ெமூகைத்திறகு உரிய நீதிலய ெழஙகிடுைநா?

akilanbalaguru@gmail.com
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 ஜீய�ா டாமின்

சந்தப் க�நாருளநாதநார அரத்தத்திலநான 
ேளரச்சி ஒரு சூழல் அநீதி 
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“அப்பன் வெநாத்துககு அலையுமவ்பநாது 
ைகைன் வகைநாதநானம (்பசுதநானம) செய்தநானநாம” 
என்சைநாரு ெழககு உணடு. தனது ெவகைநாதரர்கைள 
்பசியநால் ெநாடுமவ்பநாது அெர்கைலள லெத்வத 
உணவு ெலைத்து, அந்த உணலெ ெந்லதயில் 
சகைநாணடுவ்பநாய் விறகும ஒருெலனப்பறறி நீஙகைள 
என்ன நிலனபபீர்கைள?

உணவு, உல்ட, ்பநாதுகைநாப்பநான வீடு, கைல்வி, 
ைருத்துெம வ்பநான்ை அடிப்பல்ட ெெதிகைலளப 
ச்பைவெ இயைநாத வகைநாடிககைணககைநான ைககைள 
ெநாழும ்ம ்நாடடிலிருந்து 8.3 ைடெமவகைநாடி 
ைதிபபிைநான இருமபு, சதநாழிறெநாலை எந்திரஙகைள 
உளளிட்ட ்பல்வெறு சதநாழில்நுட்ப ெநாதனஙகைள 
(Engineering Goods) செளி்நாடுகைளுககு ஏறறுைதி 
செய்யப்படுகின்ைன. இது ைடடுைல்ை, 5 
ைடெமவகைநாடி ைதிபபிைநான ச்படவரநாலியப 
ச்பநாருடகைள, 3 ைடெமவகைநாடி ைதிபபிைநான 
்லகைகைள, 2 . 1 ைடெமவகைநாடி ைதிபபிைநான 
வெதிபச்பநாருடகைள, 1.8 ைடெமவகைநாடி ைதிபபிைநான 
ைருந்துகைள, 1.2 ைடெமவகைநாடி ைதிபபிைநான 
ஆயத்த ஆல்டகைள, ஒரு ைடெமவகைநாடி ைதிபபிைநான 
்பருத்தி உளளிட்ட லகைவிலனப ச்பநாருடகைள, 72 
ஆயிரமவகைநாடி ைதிபபிைநான அரிசி வ்பநான்ைலெ 
2 0 2 2ஆம ஆணடில் ைடடும ஏறறுைதி 
செய்யப்படடிருககின்ைன. 

உைகின் ஐந்தநாெது ச்பரிய ச்பநாருளநாதநாரைநான 
இந்தியநாவில் சுைநார் 22 வகைநாடி ைககைள ெறுலையில் 
ெநாடுகின்ைனர். 121 ்நாடுகைளின் ்படடியலில் 
்பசியநால் ெநாடுவெநாரின் தரெரிலெயில் (Global 
Hunger Index) 107ஆம இ்டத்திலிருககும இந்தியநா 
127 ் நாடுகைளின் ்படடியலில் அதிகைைநாகை ஏறறுைதி 
செய்யும ்நாடுகைளின் தரெரிலெயில் 18ஆம 
இ்டத்திலிருககிைது. 2019ஆம ஆணடில் (வகைநாவிட 
கைநாைத்தில்) ைடடும தனது சைநாத்த உள்நாடடு 
உற்பத்தியில் 21 விழுககைநாடல்ட இந்தியநா 
செளி்நாடுகைளுககு ஏறறுைதி செய்திருககிைது. 
இைககுைதியும அதிகைைநாகைச் செய்கிைவத என்று 
நீஙகைள நிலனககைைநாம. எலத இைககுைதி 
செய்கிைது? எலத ஏறறுைதி செய்கிைது? 
என்்பலதயும ் நாம ்பநார்ககை வெணடியிருககிைது. 

அரிசிலய ஏறறுைதி செய்யும இந்தியநா 

ைறுசுழறசி என்ை ச்பயரில் அசைரிககை 
ஐவரநாபபியரின் குபல்பகைலள இைககுைதி 
செய்கிைது. ச்பரும்பநாலும ்நாம இைககுைதி 
செய்ெது கைச்ெநா எணசணய், தநாதுககைள, 
எ ந்திரஙகைள வ்பநான்ை  உற்பத்திககை நான 
மூைபச்பநாருடகைளநாகை இருககை ஏறறுைதி செய்ெவதநா 
ைதிபபு கூட்டப்பட்ட நுகைர்ச்பநாருடகைளநாகைவும 
இறுதிப ச்பநாருடகைளநாகைவும (Finished Products) 
இருககின்ைன. 

இந்தியநா ைடடுமின்றி மூன்ைநாம உைகை ் நாடுகைள 
எஙகும இப்படித்தநான் கைணிெைநான அளவிைநான 
ச்பநாருடகைள அந்த ் நாடுகைளின் குடிகைளுககைநாகைென்றி 
ஏறறுைதிககைநாகைவெ உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ைன. 
இந்த ச்பநாருடகைளுககைநான உற்பத்தி வெலை 
ெநாய்பபுகைலளப ச்பருககுெதநாலும அரசு 
ெருெநாலய அதிகைரிப்பதநாலும அரெநாலும 
ச்பரிதும ஊககுவிககைப்படுகின்ைன. எனினும, 
இந்த வெலை ெநாய்பபுகைளும ்பணபபுழககைமும 
வதலெயிலிருபவ்பநாருககு ்பைனளிப்பலெயநாகை 
இ ரு ந் தி ரு ந் த நா ல் ,  ஐ ந் த நா ெ து  ச ்ப ரி ய 
ச்பநாருளநாதநாரைநான இந்தியநாவில் 22 வகைநாடிவ்பர் 
ெறுலையில் இருந்திருககை ைநாட்டநார்கைள. இந்தப 
ச்பநாருளநாதநார ்ைன்கைள யநாருககைநானலெ 
என்்பலத விெரிககை இஙகு இ்டமில்ைநாததநால் 
தவிர்ககிவைன்.

இன்சனநாருபுைவைநா ,  ச்பநாருடகைளின் 
உற்பத்தியும ்பசுஙகுடில் ெநாயுககைளின் உமிழவும 
ஒரு ் நாணயத்தின் இரணடு ்பககைஙகைள வ்பநான்ைலெ. 
உற்பத்தி இருந்தநால் ்பசுஙகுடில் ெநாயுககைளின் 
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உமிழவும, சூழல் சீர்வகைடுகைளும, இயறலகை ைறறும ைனித ெளச்சுரண்டலும  
நிச்ெயம இருககும. ஆனநால், ்பககைத்து ஊரின் வதலெககைநான உற்பத்திககைநாகை 
்மமூரின் ெளஙகைள ஏன் சுரண்டப்ப்ட  வெணடும? ஏன் ்மமூரின் 
சதநாழிைநாளர்கைள சுரண்டப்ப்ட  வெணடும? ஏன் யநாவரநா ஒருெரின் 
்ைனுககைநாய் ்நாம சூழல் சீர்வகைடுகைலள அனு்பவிககை  வெணடும? ஒரு 
குறிபபிட்ட உற்பத்திப ச்பநாருளுககைநான தன்னிலைலெ ் ம செநாந்த ் நாடடின் 
குடிகைவள எட்டநாத நிலையில், ஏறறுைதிககைநாகை உற்பத்திலய எப்படி ்நாம 
நியநாயப்படுத்த முடியும?

சகைடுெநாய்ப்பநாகை, மூன்ைநாம உைகை ்நாடுகைளின் நிைைநானது ெளர்ந்த 
்நாடுகைளுககைநான நுகைர்ச்பநாருடகைலள உற்பத்தி செய்யும ெலையல்கூ்டைநாகைவும 
அெர்கைளின் கைழிவுகைலள சுைககும கைழிெலையநாகைவுவை ்பயன்்படுத்தப்படுகிைது. 
தமிழ்நாடல்ட எடுத்துகசகைநாளவெநாம; ஆயத்த ஆல்டகைளின் உற்பத்திலய 
ைடடும எடுத்துகசகைநாண்டநாவை, அெறறின் உற்பத்திக வகைந்திரைநான திருபபூர் 
சுறறுெட்டநாரப ்பகுதிகைளில் அலெ செய்திருககும சூழல் ்நாெஙகைலள 
்மைநால் உணர முடியும. இன்சனநாரு உதநாரணைநாகை வதநால் சதநாழிறதுலைலயயும 
செநால்ை முடியும.

 சூழல் சீர்வகைடுகைள ைடடுமின்றி, இன்று கைநாைநிலை ைநாறை ச்ருககைடிலய 
உைகைம எதிர்சகைநாணடு ெருமநிலையில் ஒவசெநாரு ் நாடும தனது கைநார்்பன் 
உமிழலெக குலைககை வெணடிய கைட்டநாயத்துககும தளளப்படடிருககின்ைன. 
ஒவசெநாரு உற்பத்திப ச்பநாருளின் உற்பத்திககைநான நியநாயஙகைலளயும 
அெறறின் கைநார்்பன் ெழித்த்டத்லதக குலைககும ெழிகைலளப ்பறறியும ் நாம 
மீளநாய்வு செய்ய வெணடியிருககிைது. இந்த பின்னணியில் இந்தியநாவின் 
முககியைநான சுறறுச்சூழல் இதழநான ‘Down to Earth’ ன் அகவ்டநா்பர் இதழில் 
செளியநான தலையஙகைத்லத ெநாசிககை வ்ர்ந்தவ்பநாது எனககுக கைடும 
அதிர்ச்சிவய ஏற்பட்டது.  

“அறிவியல் ைறறும சூழல் லையத்தின்” (CSE) ஆய்ெறிகலகையநான “Decar-

�ககைத்து ஊரின் 
வத்ேககைநான 
உற�த்திககைநாகை 
்ம்மூரின் ேளங்கைள 
ஏன் சுரண்டப்�ட  
வேண்டும்? ஏன் 
்ம்மூரின் 
கதநாழிலநாளரகைள 
சுரண்டப்�ட  
வேண்டும்? ஏன் யநாவரநா 
ஒருேரின் ் லனுககைநாய் 
்நாம் சூழல் 
சீரவகைடுகை்ள 
அனு�விககை  
வேண்டும்? ஒரு 
குறிப்பிடட உற�த்திப் 
க�நாருளுககைநான 
தன்னி்ை்ே ் ம் 
கசநாநத ் நாடடின் 
குடிகைவள எடடநாத 
நி்லயில், 
ஏறறுமதிககைநாகை 
உற�த்தி்ய எப்�டி 
்நாம் நியநாயப்�டுத்த 
முடியும்?
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bonising India: Iron & Steel Sector” இன் ஆய்வின்்படி, 
இந்தியநாவின் சைநாத்த ்பசுஙகுடில் ெநாயுககைளின் 
உமிழவில் கைணிெைநான ்பஙகுெகிககும (5%) இருமபு 
ைறறும எககு உற்பத்திலய எப்படி ‘கைரிைநீககைம’ 
(Decarbonising) செய்ெது என்று அந்த தலையஙகைம 
வ்பசுகிைது. இந்தியநாவின் தறவ்பநாலதய இருமபு 
எககு உற்பத்தியநானது ‘Blast Furnace’ ைறறும ‘Ba-
sic Oxygen furnce’ எனும ெழிமுலைகைலள 
்பயன்்படுத்திப ச்பைப்படுெலதயும அலத ‘Direct 
Reduced Iron’ (DRI) எனப்படும முலைககு அதுவும 
நிைககைரிககுப ்பதிைநாகை இயறலகை எரிெநாயுலெ 
்பயன்்படுத்தி செய்யுைநாறு ைநாறறியலைப்பதன்மூைம 
உமிழலெப ச்பருைளவு குலைககை முடிெவதநாடு 
அந்த குலைபபினநால் ஈட்டப்படும கைநார்்பன் 
வெமிப்பநானது (Carbon space ) இருமபின் 
உற்பத்திலய இன்னும மூன்று ை்டஙகு உயர்த்த 
உதவுசைன்றும இதன்மூைைநாகை இந்தியநா 
உமிழலெக குலைப்பவதநாடு ெளர்ச்சிலயயும 
எட்ட முடியுசைன்று தலையஙகைம குறிபபிடுகிைது. 

இந்த  சதநாழில்நுட்ப ைநாறைத்திலும 
அதுசகைநாடுககும உமிழவு ஆதநாயத்திலும எனககு 
எந்த ைநாறறுககைருத்தும இல்லை. ஆனநால், இஙகு 
ஒரு சிறிய முரணும வெறுசிை சகைநாளலகைெநார் 
பிரச்சிலனகைளும இருப்பதநாகை உணர்கிவைன். 
முதைநாெது முரணநாகை இருப்பது, ஒன்றில் ்நாம 
புதிய சதநாழில்நுட்பத்துககு ைநாறுெதன் ெழியநாகை 
உமிழலெக குலைககை முடியும அல்ைது புதிய 
சதநாழில்நுட்பத்தின் ெழியநாகை உற்பத்திலய 
அதிகைரித்து அவத உமிழலெத் சதநா்டரமுடியும. 
உற்பத்திப ச்பருககைத்லதயும (அதநாெது 
தலையஙகைம செநால்லும ெளர்ச்சிலயயும) 
உமிழவுக குலைபல்பயும ஒவர வ்ரத்தில் எட்ட 
முடியநாது.

அடுத்த சிககைைநாகை ் நான் ்பநார்ப்பது, ெளர்ச்சிலய 
அதநாெது உற்பத்திலய அதிகைரிப்பதன்மூைம 
உள்நாடடுத் வதலெகைள பூர்த்தி செய்யப்படுசைன்று 
தலையஙகைம குறிபபிடுகிைது. இந்தியநா உைகின் 
இரண்டநாெது ச்பரிய இருமபு ைறறும எககு 
உற்பத்தியநாளரநாகை இருககிைது. எனினும 
ச்பரும்பநாைநாவனநாருககு தஙகைள ்பநாதுகைநாப்பநான 
வீடடுககைநான இருமபு கில்டககைககூடியதநாகை 
இல்லை என்்பது ஏன் என்று தலையஙகைம 
கைெலைப்பட்டதநாகைத் சதரியவில்லை. 

ஆனநால், 1050 வகைநாடி சைடரிக ்டன் இருமபு 
உற்பத்தி செய்து இத்துலையில் முன்னணியில் 
இருககும சீனநாவெநாடு ஒபபிடுமவ்பநாது செறும 
100 வகைநாடி சைடரிக ்டன்கைவள இந்தியநா உற்பத்தி 
செய்ெதநாகைவும 2030 இல் எதிர்்பநார்ககை்படும 
ெளர்ச்சியநான 300 வகைநாடி சைடரிக ்டன் 

உற்பத்தித்திைன் இைகலகை எடடினநாலுமகூ்ட அது 
மிகைவும குலைெநாகைவெ இருககுசைன்றும தனது 
ஆதஙகைத்லதப ்பதிவு செய்கிைது தலையஙகைம.

உைகில்  தனி்்பர்  ெ ர நா ெரி  இருமபு 
்பயன்்பநா்டநானது 229 கிவைநாகிரநாைநாகை இருககை 
இந்தியநாவில் செறும 160 கிவைநாகிரநாம இருமவ்ப 
நுகைரப்படுகிைது என்று குறிபபிடும தலையஙகைம 
உைகை ெரநாெரியநான 229 கிவைநாகிரநாம நுகைர்வில் 
ஆகைபச்பரும்பநாைநான நுகைர்லெ எந்த ்நாடுகைள 
செய்கின்ைன என்்பலதயும இந்தியநாவில் 160 
கிவைநாகிரநாம நுகைர்வில் அடித்தடடு ைககைளுல்டயது 
என்னெநாகை இருககிைது என்்பலதக குறித்தும 
அககைலை சகைநாளளவில்லை. அதநாெது உற்பத்தி 
செய்யப்படும இரும்பநானது ஒருபுைம வதலெககு 
அதிகைைநாகை நுகைரப்படுெலதயும இன்சனநாருபுைம 
அடிப்பல்டத் வதலெகைவள நிலைவெறைப 
்ப்டநாதலதயும கைணடுசகைநாளளநாைல் உற்பத்திலய 
இன்னும அதிகைரித்தநால் எல்ைநாருல்டய 
வதலெகைளும தநானநாகைவெ நிலைவு செய்யப்படும 
என்று கைருதுெதுவ்பநாைத் சதரிகிைது. 

இது ெந்லதப ச்பநாருளநாதர அர்த்தத்தில் “trick-
ling down effect” என்று செநால்ைப்படும ெளர்ச்சிலய 
அடிப்பல்டயநாகைகசகைநாண்ட சிந்தலனயநாகைத் 
சதரிகிைது. அதநாெது ச்பரிய ்பநாத்திரத்தில் 
செல்ெம ச்பநாஙகி ெழியுமவ்பநாது ்பககைத்திலிருககும 
சிறுசிறு ்பநாத்திரஙகைளுமகூ்ட நிரமபும என்ை 
்மபிகலகைலய இது செளிப்படுத்துகிைது. ஆனநால், 
உைகை ஏறைத்தநாழவு அறிகலகை வ்பநான்ை 
அணலையில் செளியநான  முககியத்துெமிககை 
அறிகலகைகைள இதறகு வ்ர்ைநாைநான சித்திரத்லதவய 
்ைககுத் தருகின்ைன.

இன்சனநாருபுைம, இந்தியநா தனது சைநாத்த 
இருமபு ைறறும எககு உற்பத்தியில் கைணிெைநான 
்பஙலகை அதநாெது 2021-22 நிதியநாணடில் ைடடும 
சுைநார் 13.5 வகைநாடி சைடரிக ்டன்லன  170 
்நாடுகைளுககு ஏறறுைதி செய்திருககிைது. இது 
ஆயிரம ெதுர அடிசகைநாண்ட 38 ைடெம வீடுகைள 
கைடடுெதறகு வ்பநாதுைநான இருமபின் அளெநாகும. 
இதுவெ அரசு சதநாகுபபு வீடுகைளநான 400 ெதுர 
அடி வீடுகைளநாகை இருந்தநால் ஒரு வகைநாடிககும 
வைைநான வீடுகைலள, ஏறறுைதி செய்யப்படும 
இருமல்பக சகைநாணடு ்மைநால் கைடடிவி்ட 
முடியும. செநாந்த வீ்டறை ்பைவகைநாடி ைககைலளக 
சகைநாண்ட ஒரு வதெம அணல்ட ்நாவ்டநாடு 
வ்பநாடடிபவ்பநாடுெதறகைநாகை தனது இருமபு 
உற்பத்திலய மூன்று ை்டஙகு அதிகைரிககை வெணடிய 
அெசியம என்ன? அந்த உற்பத்தி அதிகைரிபபு 
உணலையில் யநாருககு இைநா்பத்லதக சகைநாடுககும?

இன்னும ஒரு அ்பத்தைநான கைருத்லதக 
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முழுககை முழுககை தஙகைள இைநா்ப வ்நாககைத்துககைநாகை 
ைடடுவை உற்பத்தி செய்யும நிறுெனஙகைளுககு 
கைநார்்பன் ெரிவிதிபபுகைள செய்து, அெறலைத் தநாம 
ஈடடும இைநா்பத்திலிருந்து தைது உமிழலெக 
குலைககை ்்டெடிகலகை எடுககைச் செய்ய 
வெணடியதுதநான் அரசின் கை்டலையநாகை இருககை 
வெணடுவைதவிர ெளர்ந்த ்நாடுகைளி்டமிருந்து 
அெறறுககு நிதி ச்பறறுத்தருெது அல்ை. அவத 
வ்ரத்தில், இஙகு உற்பத்தியநாகும ச்பநாருடகைள 
நியநாயைநாகைப ்பஙகி்டப்படுெலதயும உறுதி 
செய்ெதுதநான் விளிமபுநிலை ைககைளுககு அரசு 
செய்ய வெணடிய நீதியநாகும. வெசைதுவும 
ெளர்ச்சி என்ை ச்பயரில் நிகைழத்தப்படும சூழல் 
அநீதியநாகைவெ இருககும. 

குறிப்பநாகை இருமல்ப எடுத்துகசகைநாண்டநால் 
கைடடி்டஙகைள, வைம்பநாைஙகைள , விைநான 
நிலையஙகைள ,  துலைமுகைஙகைள வ்பநான்ை 
உடகைட்டலைபபு ெெதிகைள, தனி்்பர் ெநாகைனஙகைள, 
அத்தியநாெசியைறை நுகைர்ச்பநாருடகைள ைறறும 
அெறலை உற்பத்தி செய்ெதறகைநான எந்திரஙகைள 
சதநாழிறெநாலைகைள வ்பநான்ைெறறுகவகை அதிகைம 
்பயன்்படுத்தப்படுகிைது. கைடடி்டஙகைள தவிர்த்து 
இலெ எதுவும உணலையில் ஒரு ்நாடடிறகு 
சூழல்ரீதியில் (கைநாைநிலை ைநாறை ச்ருககைடி ைறறும 
அடித்தடடு ைககைளின் வதலெகைளின் பின்னணியில்) 
அத்தியநாெசியைநானலெ அல்ை. கைடடி்டஙகைலள 
எடுத்துகசகைநாண்டநாவை இருமபுக கைமபிகைளின் 
்பயன்்பநாடல்டக  குலைககும  ்பல்வெறு 
சதநாழில்நுட்பஙகைள ்மமி்டமிருககின்ைன. 
உற்பத்திலய அதிகைரிககைநாைவைவய (ஏன் 
குலைத்துமகூ்ட) உற்பத்திப ச்பநாருடகைலள 
நிய நாயை நா கை ப  ்பகி ர் ந் தளிப்பதன்மூைம 
அலனெருககுைநான அடிப்பல்டத் வதலெகைலள 
்நாம பூர்த்தி செய்ெவதநாடு சூழல் நீதிலயயும ெமூகை 
நீதிலயயும ் நாம அல்டயமுடியும. 

இப்படியநான ைடடுறு ெளர்ச்சிலயவய (De-
growth) ெமீ்பத்திய ஐ.பி.சி.சி. அறிகலகையும 
வ்பசுகிைது. ெந்லதப ச்பநாருளநாதநார அர்த்தத்திைநான 
ெளர்ச்சியநால் ஒருவ்பநாதும சூழல் நீதிலயப 
ச்பறறுத்தர முடியநாது. சூழல் நீதிலய உளள்டககைநாத 
ெளர்ச்சி ைநானு்ட ெமூகைத்தின் ்ைனுககைநானதநாகை 
இருககை முடியநாது. ைடடுறு ெளர்ச்சி ஒன்வை ் நாம 
பிலழத்திருப்பதறகைநான ெழியநாகைவும இருககும. 
ெந்லத ெகதிகைளின் கைருலணப ்பநார்லெயநால்தநான் 
இவவுைகைம மீட்பல்டயமுடியுசைன்று ்மபுெது 
சகைடுெநாய்ப்பநாகை ஒரு வ்பரழிெநாகைவெ இருககும.

geo_ezhil@yahoo.com

குறிபபி்ட வெணடியிருககிைது. இந்த சதநாழில்நுட்ப 
ைநாறைைநானது மிகைஅதிகை செைவு பிடிககைககூடியது 
என்று குறிபபிடும தலையஙகைம இதறகைநான 
நிதிலய (இதுவ்பநான்ை ்பல்வெறு சதநாழிறதுலைகைலள 
்பசுலையநாகை ைநாறறியலைப்பதறகைநாகை) உைகை 
்நாடுகைளி்டமிருந்து ச்பறுெதுதநான் இந்தியநா ெரும 
ஐ.்நா.வின் கைநாைநிலை ைநாறைத்திறகைநான உச்சி 
ைநா்நாடடில் (எகிபதில் ் ்டந்த உச்சி ைநா்நாடடுககு 
முந்லதய இதழ) வ்பெவெணடியது என்கிைது. 
அதநாெது, இந்தியநாவில் சைநாத்த இருமபு 
உற்பத்தியில் கைணிெைநான ்பஙலகைச் (45%) செய்யும 
ஜிண்டநால் (JSW), ்டநா்டநா, ஸ்டீல் அத்தநாரிடடி 
ஆப இந்தியநா (SAIL) மூன்று நிறுெனஙகைளும தம 
உற்பத்தியில் உமிழலெக குலைப்பதறகைநான 
சதநாழில்நுட்பச் செைலெ, கைநாைநிலை ைநாறைத்லத 
எதிர்சகைநாளெதறகைநாகை ெளர்ந்த ்நாடுகைள 
தரவெணடிய நிதியிலிருந்து இந்தியநா ச்பறறுத்தர 
வெணடுைநாம. 

இந்தப ்பரிந்துலரயநானது ஐ .்நா .வின் 
அழுத்தத்தநால், ்நாலள ெளர்ந்த ்நாடுகைள, தநாம 
த ர வ ெ ண டி ய  நி தி ல ய  ஒ ரு வ ெ ல ள 
த ந் து வி ட ்ட நா ல் கூ ்ட  அ து  ய நா ரு க கு 
ைல்டைநாறைப்படும என்ை அச்ெத்லத ்ைககு 
ஏற்படுத்துகிைது. கைநாைநிலை ைநாறைத்லத 
எதிர்சகைநாளெதறகைநான கைட்டலைபபுகைலள 
உருெநாககைவும விளிமபுநிலை ைககைலள கைநாைநிலை 
ைநாறை அ்பநாயஙகைளிலிருந்து மீடகைவும ஏரநாளம 
நிதி வதலெப்படும நிலையில், எதிர்கைநாை 
ெளர்ச்சிலய முன்னிடடு ச்பருநிறுெனஙகைளுககு 
நிதி ெழஙகுெது வ்பநான்ைலெதநான் ெளர்ந்த 
்நாடுகைள செய்ய வெணடிய கைநாைநிலை நீதி 
என்்பதுவ்பநான்ை வதநாறைத்லத தலையஙகைம 
உருெநாககுெது அதிர்ச்சியளிககிைது. 

உணலையிவைவய இந்த சதநாழில்நுட்ப 
ைநாறைத்தநால் தறவ்பநாது ஒரு சைடரிக ்டன் 
இருமபுககு 2.2 சைடரிக ்டன்னநாகை இருககும 
கைநார்்பன் ல்ட ஆகலெடு உமிழவு 1.5 சைடரிக 
்டன்னநாகை  குலையுசைன்ைநால் நிச்ெயம 
ெரவெறகைத்தககைவத . ஆனநால், அவெநாறு 
ஈட்டப்படும கைநார்்பன் செளியநானது வெறு 
அத்தியநாெசியத் வதலெகைளுககைநான உற்பத்திலய 
ஈடுசெய்ய ைடடுவை ்பயன்்படுத்தப்ப்ட  வெணடும 
வதலெககும அதிகைைநாகை உற்பத்தி செய்து ஏறறுைதி 
ச ெ ய் ய ப ்ப டு ம  ச ்ப நா ரு ட கை ளு க கு 
்பயன்்படுத்தககூ்டநாது. சகைடுெநாய்ப்பநாகை, இந்தியநா 
இருமபு உற்பத்திலய முமை்டஙகைநாககுெது என்்பது 
இருமபுத்தநாது அகைழலெயும அதறகைநாகை 
கை நா்டழிபல்பயுமகூ்ட முமை்டஙகைநாககும 
என்்பலத த்  தலையங கை ம  கை ெனிக கை த் 
தெறியிருககிைது.
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NLC அனல்மின் நி்லய வி�த்துகை்ள விசநாரிககை  
தனி ஆ்ையம் அ்மத்திடுகை.  

தமிழகை அரசிறகுப் பூவுலகின் ்ண்�ரகைள வகைநாரிக்கை

க்டலூரில் உளள  ச்ய்வெலி நிைககைரி 
நிறுெனத்தின்  “ ச்ய்வெலி புதிய அனல்மின் நிலைய 
(NNTPS) அைகு ஒன்றில் (UNIT – I)  22.12.2022  கைநாலை 
11.30 ைணி அளவில் ஏற்பட்ட வி்பத்தில்   ஒப்பந்த 
ஊழியர்கைள 4 வ்பரும, ஒரு நிரந்தர ்பணியநாளரும 
்பைத்த கைநாயைல்டந்தனர். பின்னர், சிகிச்லெ 
்பைனின்றி ஒருெர் ைரணைல்டந்தநார். இவவி்பத்து 
குறித்து விெநாரலணககு உத்தரவி்டப்படடுளளதநாகை 
என்.எல்.சி. நிறுெனம சதரிவித்துளளது.

ச்ய்வெலி அனல்மின்நிலையத்தில், இது வ்பநான்ை 
வி்பத்துகைள ் ்டப்பது  முதல் முலையல்ை. கை்டந்த 2016 
முதல் 2020 ெலரயில் ச்ய்வெலி நிைககைரி 
நிறுெனத்திறகுச் செநாந்தைநான அனல்மின் நிலைய 
அைகுகைளில் ஏற்பட்ட 22 வி்பத்துச் ெம்பெஙகைளில் 
29வ்பர் உயிரிழந்துளளனர்.

2020ம ஆணடு ஜெூலை 01ம வததி இரண்டநாெது 
அனல்மின் நிலையத்தின் 5ெது அைகில் உளள 
சகைநாதிகைைன் செடித்ததில் 14வ்பர் உயிரிழந்தனர்.  
2020ம ஆணடு வை 05ம வததி கைன்வெயர் ச்பல்டடில் 
தீ வி்பத்தும,  அதறகு இரணடு ் நாள கைழித்து வை 07ம 
வததி ச்ய்வெலி அனல்மின்நிலையத்தின் Phase II, 
அைகு 6ல் ்பநாய்ைர் செடித்ததில் 5 ஊழியர்கைள 
உயிரிழந்தனர். இரண்டலர ஆணடுகைளில் ்நான்கு 
ச்பரிய வி்பத்துககைள ் ்டத்துளளன.

ஒவசெநாரு முலை வி்பத்து ்்டககும வ்பநாதும, 
நிர்ெநாகைத்தநால் அது தனி்்பர் தெைநாகை சித்தரிககைப்படடு 
ெந்துளளவத தவிர லைய பிரச்ெலனகைலள ஆரநாய்ந்து 
ெரி செய்ததநாகைத் சதரியவில்லை. 2020ஆம ஆணடு 
ஜெூலை ைநாதம ்்டந்த வி்பத்து குறித்த அறிகலகை 
செளிப்பல்டத்தன்லை இல்ைநாைலும தறவ்பநாது ெலர 
ச்பநாதுசெளியில் செளியி்டப்ப்டநாைலும உளளது 
குறிபபி்டத்தககைது. தகைெல் அறியும உரிலைச் 
ெட்டத்தின்கீழ  இவவி்பத்துகைள  குறித்து 
வைறசகைநாளளப்பட்ட விெநாரலண அறிகலகைகைலளத் 
தர என்.எல்.சி. நிர்ெநாகைம ைறுத்து ெருகிைது.

ச்ய்வெலியில் சதநா்டரும இது வ்பநான்ை 
வி்பத்துகைளுககு முககியக கைநாரணம வ்பநாதிய ்பயிறசியும 
சதநாழில்நுட்ப அனு்பெமும இல்ைநாத தறகைநாலிகை 
ஒப்பந்த ஊழியர்கைள சகைநாதிகைைன் இயககுெது / 
்பரநாைரிப்பது வ்பநான்ை  ஆ்பத்தநான ்பணிகைளில் 
ஈடு்படுத்தப்படுெது தநான். வி்பத்லதத் தவிர்ககை கூடிய 
அல்ைது வி்பத்து சூழலை லகையநாளககூடிய ஆறைல் 
இல்ைநாதெர்கைலள லெத்து சகைநாதிகைைன்கைலள இயககி 

விடடு பின் தனி ் ்பரின் மீது ்பழிவ்பநாடுெது எப்படி 
ெரியநான வ்பநாககைநாகும.

கை்டந்த ்பை ஆணடுகைளநாகை என்.எல் .சி . 
சதநாழிைநார்கைள ்பல்வெறு பிரச்ெலனகைளுககைநாகை 
நிர்ெநாகைத்லத எதிர்த்து சதநா்டர்ந்து வ்பநாரநாடி 
ெருகிைநார்கைள, என்.எல்.சியின் நிர்ெநாகைச் சீர்வகைடும 
அலதத் சதநா்டர்ந்து ஏற்பட்ட இயககை தரக குலை்பநாடும 
(Poor operational practices) வி்பத்திறகைநான கூடுதல் 
கைநாரணஙகைளநாகும.

வெறு எந்த அனல்மின் நிலையஙகைளிலும இல்ைநாத 
அளவிறகு என்.எல்.சியில் அதிகைைநான வி்பத்துகைளும 
உயிரிழபபுகைளும ் ல்டச்பறறு ெருெதநால் என்.எல்.சி. 
நிர்ெநாகைம மீது தமிழகை அரசு விெநாரலண வைறசகைநாளள 
தனி ஆலணயம அலைககை   வெணடும என தமிழ்நாடு 
முதைலைச்ெலரக வகைடடுகசகைநாளகிவைநாம.

நிர்ெநாகைச் சீர்வகைடுகைளுககு எதிரநாகை வ்பநாரநாடிய 
சதநாழிைநாளர்கைளின் கூறறு இச்ெம்பெத்தின் மூைம 
ைறசைநாருமுலை உணலையநாகியுளளது. சுறறுச்சூழல் 
சீர்வகைடடிலன ஏற்படுத்தும, வி்பத்துககைலள 
அதிகைரிககும இது வ்பநான்ை  அனல்மின் 
நிலையஙகைலளயும, ஆ்பத்தநான அணுமின்நிலையங 
கைலளயும மூடிவிடடு, கைநாைநிலை ைநாறைத்லத 
எதிர்சகைநாளள, ்பநாதுகைநாப்பநான புதுபபிககைககூடிய 
்பரந்து்பட்ட (Decentralized) சூரியஒளி ைறறும 
கைநாறைநாலை மின் உற்பத்திலய வ்நாககி தமிழ்நாடு 
்பயணிககை வெணடுசைன்று பூவுைகின் ்ண்பர்கைள 
அலைபபு ெலியுறுத்துகிைது.
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 மு.வெற்றிசவசெலென்

“மனிதன் இயறலகையிலிருந்துப ச்பறறு 
ெநாழகிைநான் – அதநாெது, அெனது உ்டல் இயறலகை 
என்்பதநாகை இருககிைது – எனவெ அென் செத்து 
ைடியநாது இருப்பதறகைநாகை அென், இயறலகையு்டனநான 
இருதரபபு உைலெ சதநா்டர்ந்து தககை லெத்துக 
சகைநாளள வெணடும. ைனிதனின் சிந்தலன ைறறும 
செயல்்படும ெநாழலகை இயறலகைவயநாடு 
பி ல ண க கை ப ்ப ட ்ட த நா கை  இ ரு க கி ை து 
என்றுலரப்பதன் எளிய ச்பநாருளவிளககைம 
என்னசெனில், இயறலகை தன்னில்தநாவன 
பிலணககைப்படடுளளதநாகை இருககிைது என்்பதநாம. 
ஏசனனில், ைனிதன் இயறலகையின் ஒரு 
்பகுதியநாகைவெ இருககிைநான்” (Economic and philo-
sophic Manuscripts) என்று கூறும ைநார்கஸ், 
தனியுல்டலை ெமூகைம ைனித இனத்தின் இயறலகை 
மீதநான சதநா்டர்ல்ப அறுத்து விடுகிைது என்கிைநார். 

தனியுல்டலை, ைனிதன் இயறலகைவயநாடு 
சகைநாணடுளள உைலெயும, ெமூகைத்வதநாடு 
சகைநாணடுளள உைலெயும, ெகை ைனிதவனநாடு 
சகைநாணடுளள உைலெயும, ைனித ெநாரத்லதயும 
தகைர்கிைது என்று கூறுகிைநார். இதலன அந்நியைநாதல் 
(Alienation) என்று ைநார்கஸ் அலழககிைநார். 

“ உ ல ழ ப பு ,  ை னி த னி ்ட மி ரு ந் து 
அயற்படடுபவ்பநான நிலையில் அது,

 1 .  இ ய றலகைலய  ைனிதனி்டமிரு ந்து 
அயற்படுத்துகிைது. 

2. ைனிதலன அெனி்டமிருந்தும, அெனுல்டய 
த னி ப ்ப ட ்ட  ச ெ நா ந் த 
்்டெடிகலகைகைளிலிருந்தும, அெனுல்டய 
இன்றியலையநாச் செயல்்பநாடுகைளிலிருந்தும 
அயற்படுத்துகிைது. 

இ வெ நா ச ை ல் ை நா ம  அய ற ்ப டு த்து ம , 
அயற்படடுபவ்பநான உலழபபு, ைனிதலனத் 
த நா ெ ர ங கை ள ,  வி ை ங கு கை ள  வ ்ப நா ன் ை 
உயிரினஙகைளிலிருந்தும அயற்படுத்துகிைது. அது, 

அெனுல்டய உயிரின இயல்பு ெநார்ந்த 
ெநாழகலகைககைநான ெழிெலகை என்்பதநாகை 
ைநாறறிவிடுகிைது. முதலில் அது, உயிரின இயல்பு 
ெநார்ந்த ெநாழகலகைலயயும, தனிப்பட்ட செநாந்த 
ெநாழகலகைலய அதனுல்டய உணலையநான 
இயல்பு இல்ைநாதெநாறு ைநாறறியலைத்து, அலத 
செறுைவன உயிரின – ெநாழகலகைத் வத்டல்கைளுககு 
ைடடுவை என்்பதநாகைச் செய்து முடிககிைது. 
அத்வதநாடு அவவுயிரின ெநாழகலகை இயல்ல்பயும 
இல்ைநாதெநாறு ைநாறறியலைத்து ஓர் அயற்பட்ட 
ெடிெைநாகைவும செய்து முடிககிைது” என்கிைநார் 
ைநார்கஸ் (Economic and philosophic Manuscripts).

 “ைனிதர்கைளுககில்டவய உளள ச்பநாருளெலகை 
உைவுகைளநாகைவும, ச்பநாருடகைளுககில்டவய உளள 
ெமுதநாய உைவுகைளநாகைவும சதரிகின்ைன” என ெமூகை 
உைவுமுலைவய ச்பநாருடகைளின் அடிப்பல்டயில் 
தநான் கைட்டலைககைப்படுகிைது என்கிைநார் ைநார்கஸ். 
எல்ைநாெறலையும ்பண்டைநாகை, நுகைர்ெநாகை, 
ெந்லதயநாகைக கைநாணும இந்த ைனநிலைலய 
“்பண்டஙகைளின் ெழி்பநாடு” (Fetishism of Commod-
ities) என்ைலழககிைநார் ைநார்கஸ். 

“்நாம இயறலகையிவை ைடடும ெநாழந்து 
ெரவில்லை, ைனித ெமுதநாயத்திலும ெநாழந்து 
ெருகிவைநாம. இயறலகைககு இருப்பது வ்பநாைவெ 

இயற்கையிடமிருநது அநநியமநாதலும் 

�ண்டஙகைளின் ேழி�நாடும்
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இதறகும ஒரு ெளர்ச்சி ெரைநாறும அறிவியலும 
உணடு. எனவெ, ெமுதநாயம ்பறறிய  அறிவியலை 
– அதநாெது, ெரைநாறு ைறறும தத்துெம ெலகைப்பட்ட 
அறிவியசைன்று செநால்ைப்படுகிைெறறின் 
சைநாத்தத் சதநாலகைலய – ச்பநாருளமுதல்ெநாத 
அடித்தளத்வதநாடு இலெவு்படுத்துெதும பின்னர், 
இந்த அடித்தளத்திறவகைற்ப அதலன ைறுநிர்ைநானம 
செய்ெதுமதநான் பிரச்சிலனயநாகை இருந்தது” எனக 
கூறுெதநால், இயறலகையின் இயஙகியலைப 
புரிந்துசகைநாணடு, செயறலகையநான ைனித 
ெமூகைத்தில் நிகைழத்தப்ப்ட வெணடிய ைநாறைம ்பறறி 
வ்பசுகிைநார் எஙசகைல்ஸ் (லுத்விக ஃ்பநாயர்்பநாககும 
மூைச்சிைபபுளள சஜெர்ைன் தத்துெஞநானத்தின் 
முடிவும). 

முதைநாளித்துெ உற்பத்தி முலையில் உளள 
சுரண்டல் ்பறறியும, மூைதனக குவிபபு ்பறறியும, 
உ்டலை ்பறறியும ைநார்கசியம ்பைெநாறு 
ஆரநாய்ந்துளளது. உற்பத்தியின் மீதநான உல்டலைப 
(ownership of production) ்பறறி ைடடுைல்ைநாைல், 
உற்பத்தி முலையில் (mode of product ion ) 
நிகைழத்தப்ப்டவெணடிய ைநாறைம குறித்தும ்பை 
ைநார்கசிய ஆய்வுகைள நிகைழத்தப்படடுளளன. 

உற்பத்திமுலையில் ைநாறைம என்்பது அரசியல் 
நிகைழெநால் ைடடுவை ்ல்டச்பைககூடிய ஒன்று. 
ெமூகை, ச்பநாருளநாதநார அறிவியல் ைறறும 
இயறலகையின் இயஙகியல் அடிப்பல்டயில் 
அடுத்தகைட்ட உற்பத்தி முலைலய ் நாம கைட்டலைககை 
வெணடிய வதலெ உளளது.  

அதநாெது, சுறறுச்சூழலை லையநாகைக (Ecocen-
tric) சகைநாண்ட, ெளஙகுன்ைநா ெளர்ச்சியின் 
அடிப்பல்டயிைநான உற்பத்திமுலை என்்பவத 
ைநார்கசிய ்பநார்லெயநாகை இருககைமுடியும. தறவ்பநாது 
்ல்டமுலையில் உளள ைனித ெமூகைத்லத 
லையைநாகைக (An th ropocen t r i c )  சகைநாண்ட 
உற்பத்திமுலை, ைநாறறியலைககைப்ப்ட  வெணடும. 

முதைநாளித்துெ உற்பத்தி முலைககு ைநாறைநாகை, 
இயறலகை இயஙகியவைநாடும அதன் அடிப்பல்ட 
கூறுகைவளநாடும இலயந்த வெநாெலிெ உற்பத்தி 
முலைலயவய ைநார்கசியம முன்லெககிைது. 

தறவ்பநாலதய நிலையில் சீனத்திலும, முன்னநாள 
வெநாவியத்திலும உற்பத்திமுலையின் உல்டலை 
ைடடுவை ைநாறறியலைப்பட்டது. முதைநாளித்துெ 
உற்பத்தி முலையில் ஏற்படுகின்ை சூழல் சீர்வகைடுகைள, 
சீனத்திலும நிகைழந்தன. ச்பய்ஜிங, கைநாறறு 
ைநாசிறகும தலை்கைரைநாகை உளளது. (சீனத்தில் 
இருப்பது வெநாெலிெ உற்பத்தி முலையநா என்்பது 
தனியநாகை விெநாதிககை வெணடிய ஒன்று). இதறகு 
ைநாறைநாகை கியூ்பநாவில், இயறலகை வெளநாணலைககும, 

சூழலை லையப்படுத்திய ெளர்ச்சிககும, ் கைர்பபுர 
உணவு உற்பத்தி முலைககும முககியத்துெம 
அளிககைப்படுகிைது. 

1960கைளில் சரய்ச்ெல் கைநார்ென், சதநாழிறபுரடசிக 
கைநாரணைநாகை நிகைழந்துளள சீர்வகைடுகைலள, 
அறிவியல்பூர்ெைநாகை விளககி “சைளன ெெந்தம” 
என்னும புத்தககைத்லத செளியிடுகிைநார். இந்த 
புத்தகைத்லத அபவ்பநாவத வகைஸ்டவரநா கியூ்ப 
ைககைளி்டம சகைநாணடு சென்ைநார் (Richard Lewon-
tin & Richard Levins, Biology Under Influence – Di-
alectical Essays on Ecology, Agriculture, and Health). 
தறவ்பநாது ைத்தீன் அசைரிககை ் நாடுகைளில், கியூ்பநா 
முன்லெத்த சூழலியல் வெநாெலிெத்லத, சதன் 
அசைரிககை வெநாெலிெக கைடசிகைள பின்்பறறுகின்ைன. 

லையப்படுத்தப்பட்ட உற்பத்தி முலை 
நீககைப்படடு, ்பரெைநாககைப்பட்ட, தறெநார்புல்டய 
உற்பத்தி முலை என்்பவத புதிய உற்பத்தி 
முலையின் அடிப்பல்டயநாகை இருககை  வெணடும. 
அதிலும குறிப்பநாகை, ் கைர கைட்டலைபவ்பநா, கிரநாை 
கைட்டலைப வ்ப நா  தன்னளவில்  உணவு 
உற்பத்தியிலும, மின்ெநார உற்பத்தியிலும 
தன்னிலைவு ச்பறைதநாகை ைநாறறியலைககைப்ப்ட  
வெணடும. நிைப்பகுதிலய லையப்படுத்திய 
உணவு உற்பத்தி வைறசகைநாளளப்ப்ட  வெணடும. 
ச்பநாதுபவ்பநாககுெரத்து ்பரெைநாககைப்ப்ட  
வெணடும. அறிவியல்-சதநாழில்நுட்பஙகைள ெமூகை 
உல்டலையநாகை இருககை  வெணடும. ைனித ெமூகை 
முன்வனறைத்திறகுத் வதலெயநானெறலைத் 
தவிர்த்த, பிை ஆ்டம்பரப ச்பநாருடகைளின் உற்பத்தி 
குறித்தநான  வதலெகைள விெநாதிககைப்ப்ட  வெணடும.  
இலெயலனத்தும தனியுல்டலை நீஙகி 
ெமூகைத்திவைவய ெநாத்தியைநாகும. 
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கேளளத்தில் மிதநத �ரநதூர 
விமநான நி்லய அ்மவிடம் 

 செதீஷ் வலட்சுமணன்

�ரநதூர விமநான நி்லய அ்மவிடம் மறறும்  
அத்னச் சுறறியுளள �குதிகைள உளள நீரநி்லகை்ளக கைநாடடும் ே்ர�டம்.
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காஞ்சிபுரம ைநாெட்டம ஏகைனநாபுரத்லதச் 
வெர்ந்த 67 ெயதநான விெெநாயி வகை.ைவனநாகைர். டிெம்பர் 
10ம வததி கைநாலை விழித்தவு்டவன அெருககுப ச்பரும 
அதிர்ச்சி கைநாத்திருந்தது. ஏகைனநாபுரம கிரநாைத்திலுளள 
அெரின் ெயலுககு ் ்டந்து செல்ை முடியநாத அளவிறகு 
ெழியிலுளள ெயல்கைளில் ச்பருசெளளம 
ஓடிகசகைநாணடிருந்தது. ்பரந்தூர், ஏகைனநாபுரம ைறறும 
சிை ஏரிகைளின் உ்பரிநீலரக சகைநாணடுசெல்லும ைடுவு 
என்ைலழககைப்படும ஓல்ட நிரமபி செளளநீர் 
ஏகைனநாபுரம கிரநாைத்தில் உளள 800 ஏககைர் 
்பரப்பளவிைநான விெெநாய நிைஙகைலள மூழகைடித்திருந்தது.

05.12.2022 அன்று கைநாலை சதறகு அந்தைநான் கை்டல் 
ைறறும அதலன ஒடடிய ்பகுதிகைளில் கைநாறைழுத்த 
தநாழவு ்பகுதி உருெநானது. இது அடுத்தடுத்த ் நாடகைளில் 
ெலுெல்டந்து 7ம வததி புயைநாகைவும, 8ம வததி தீவிர 
புயைநாகைவும ெலுபச்பறறு 9ம வததி ்ளளிரவில் 
புயைநாகை ைநாைல்ைபுரத்திறகு அருவகை கைலரலயக 
கை்டந்தது. இபபுயைநால் சென்லன, கைநாஞ்சிபுரம, 
திருெளளூர், செஙகைல்்படடு, திருெணணநாைலை, 
இரநாணிபவ்படல்ட ைறறும புதுச்வெரியில் 
அதிகைனைலழ ச்பய்தது. குறிப்பநாகை 9 ைறறும 10 
வததிகைளில் கைநாஞ்சிபுரம ைநாெட்டத்தில் ச்பரும்பநாைநான 
இ்டஙகைளில் கைனைலழ ச்பய்தது. 10ம வததி கைநாஞ்சிபுரம 

தநாலுகைநாவில் 18 . 4  செணடிமீட்டரும, 
ஸ்ரீச்பருமபுதூரில் 13.3 செணடிமீட்டரும 
ைலழபச்பநாழிவு ்பதிெநாகியது.

டிெம்பர் 13ம வததி ்நான் ஏகைனநாபுரம 
சென்றிருந்வதன். விெெநாயி ைவனநாகைர் 4 ஏககைர் 
்பரப்பளவில் ச்ற்பயிர் விலதத்திருந்தநார். 
அெரின் ெயல் முழுெதும செளளநீர் 
நிரமபியிருந்தது. இன்னும ்நான்கு ்நாடகைளில் 
செளளநீர் ெடியவில்லை என்ைநால் அலனத்துப 
்பயிர்கைளும அழுகிவிடும என்ைநார். “ இந்த 
ைலழலயயும செளளத்லதயும ஒவசெநாரு 
ெருெமும ்பநார்ககிவைன். ்நான்கு ்நாடகைளில் 
செளள ெடியவில்லை என்ைநால் ்பயிர் 
அழுகிடும. தணணீர் ெறறியதும அப்படிவய 
உழுவிடடு அடுத்த ்பயிர் விலதச்சிடுவென். 
ஏககைருககு 15 ஆயிரம முதல் 20 ஆயிரம ெலர 
எனககு ்ட்டம ெரும. எப்படியநாெது 
இதிலிருந்து ்நான் மீணடுருவென். ஆனநால், 
இந்த விைநான நிலையம  ெந்துட்டநா என் 
ெநாழகலகை என்ன ஆகுமவன சதரியை” எனக 
கைணணீர் சிந்தினநார்.

தமிழ்நாடு அரசு சென்லனககு இரண்டநாெது 
விைநான நிலையசைநான்லை அலைககைத் 
திட்டமிடடு ெருகிைது. இதறகைநாகை ஒன்றிய 
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அரசின் விைநான வைநாககுெரத்து அலைச்ெகைம திருெளளூர் ைநாெட்டத்தின் 
்பன்னூர், கைநாஞ்சிபுரம ைநாெட்டத்தின் ்பரந்தூர் ஆகிய இரணடு இ்டஙகைளில் 
புதிய விைநான நிலையம அலைப்பதறகைநான ெநாத்தியககூறு அறிகலகைகைலளத் 
தயநாரித்து தமிழ்நாடு அரசி்டம ெழஙகியிருந்தது. அெறலைப ்பரிசீலித்த தமிழகை 
அரசு ்பரந்தூரில் விைநான நிலையம அலைககைப வ்பநாெதநாகை அறிவித்திருந்தது.

கைநாஞ்சிபுரம ைநாெட்டத்தின் திருபச்பருமபுதூர் ெட்டத்தில் 
எல்டயநார்்பநாககைம, குணகைரம்பநாககைம, ைகைநாவதவி ைஙகைைம, ஏகைனநாபுரம, 
அககைைநாபுரம, சிஙகிலி்பநாடி ஆகிய கிரநாைஙகைளிலும, கைநாஞ்சிபுரம ெட்டத்தில் 
ெளத்தூர், ்பரந்தூர், ச்ல்ெநாய், தண்டைம, ச்பநா்டவூர், ை்டபபுரம ஆகிய 
கிரநாைஙகைளில் புதிய விைநான நிலையத்திறகைநான 4563 ஏககைர் நிைம எடுபபு 
்்டெடிகலகைகைலள வைறசகைநாளள அரசு திட்டமிடடுளளது.

இத்திட்டத்திறகு சதநா்டககைம முதைநாகைவெ அப்பகுதி ைககைள கைடும எதிர்பபு 
சதரிவித்து ெருகின்ைனர். குறிப்பநாகை ஏகைனநாபுரம கிரநாைத்தில் இத்திட்டத்திறகு 
எதிரநாகை தினமும ைநாலை வ்ரத்தில் ஊர்ைககைள  ஒன்றுகூடி வ்பநாரநாட்டம 
செய்து ெருகின்ைனர். இதறகு முககியக கைநாரணம இத்திட்டத்திறகைநாகை நிைம 
எடுககை உத்வதசிககைப்படடுளள கிரநாைஙகைளில் ஏகைனநாபுரம கிரநாைம ைடடுவை 
ஒடடுசைநாத்தைநாகை விைநான நிலையம அலையவுளள ்பகுதிககுள ெருகிைது. 
ைறை கிரநாைஙகைளில் ்பகுதி அளவில் வீடுகைளும, விலளநிைஙகைளும ைடடுவை 
்பநாதிககைப்படும.

இந்த ஏகைனநாபுரம கிரநாைைநானது திருபச்பருமபுதூரிலிருந்து ெ்டவைறகில் 
26.0 கி.மீ தூரத்தில் சென்லனயிலிருந்து ைதுரைஙகைைம ெழியநாகை கைண்பதிபுரம 
செல்லும ெநாலையில் அலைந்துளளது. 908 ஏககைர் ்பரப்பளவுல்டய 
இககிரநாைத்தில் தறவ்பநாது 2400 வ்பர் ெசிககின்ைனர். 1700 வ்பர் ெநாககைளிககைத் 
தகுதியநானெர்கைள. 600 வீடுகைள உளளன. அதில், 550 வ்பருககு ச்பநாது விநிவயநாகை 
அடல்ட உளளது. 800 ஏககைர் ் ன்செய், புன்செய் நிைைநாகைவுளளது.

்நான் ஏகைனநாபுரம சென்றிருந்த வ்பநாது இன்னும 10 ் நாடகைளில் அறுெல்ட 
செய்யவெணடிய நிலையில் அலனத்து ெயல்கைளும இருந்தன. ெழககைைநாகை 
இப்படி ைலழ ச்பய்தநால் உ்டனடியநாகை தணணீர் ெறறிவிடும. ஆனநால், 

908 ஏககைர 
�ரப்�ளவு்டய 
இககிரநாமத்தில் 
தறவ�நாது 2400 வ�ர 
ேசிககின்ைனர. 1700 
வ�ர ேநாககைளிககைத் 
தகுதியநானேரகைள.  
600 வீடுகைள உளளன. 
அதில், 550 வ�ருககு 
க�நாது விநிவயநாகை 
அட்ட உளளது.  
800 ஏககைர ் ன்கசய், 
புன்கசய் 
நிலமநாகைவுளளது.
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அபவ்பநாது ச்பய்தது ைநாண்டஸ் புயைநால் ஏற்பட்ட கைனைலழ 
என்்பதநால் ஓல்டயில் அதிகைளவு தணணீர் ெந்து ெயல்செளிகைள 
அலனத்தும நீரில் மூழகியதநாகை கிரநாைத்தினர் சதரிவித்தனர்.

அககிரநாைத்லதச் வெர்ந்த 47 ெயதநான விெெநாயி ரநாவஜெஷெரி 
வ்பசுலகையில் “ ஒவசெநாரு ஆணடும ச்பநாஙகைல் கைநாைம அறுெல்ட 
இருககும. அந்த வ்ரம சரநாம்ப ெந்வதநாஷைநா இருபவ்பநாம. 
ஆனநால், இந்த ஆணடு நிமைதியில்ைநாை இருகவகைநாம. ்பரம்பலர 
்பரம்பலரயநா ெநாழந்த ஊரும நிைமும ்பறிவ்பநாய்டுவைநா என்கிை 
்பயம எஙகை நிமைதிலயக சகைடுத்துடடு” என்ைநார்.

ஊரிலிருந்து ரநாவஜெஷெரியின் ெயலுககுச் செல்லும ைண 
ெநாலையில் செளளநீர் ைல்ட திைந்த செளளமவ்பநாை ்பநாய்ந்து 
சகைநாணடிருந்தது. அந்த செளளத்லதக கைநாடடி “ இவெளவு 
வெகைைநாகை தணணி வ்பநாை இ்டத்துை ்பசுலை விைநான நிலையம 
கைட்ட முடியநாது, தணணீர் விைநான நிலையமதநான் கைட்ட முடியும. 
இவெளவு தணணிலய சுெர் வ்பநாடடு ைறிச்சுட்டநா ைத்த ஊருை 

செளளம வ்பநாகும, கீழ இருககிை 
குளஙகைளுககும தணணி வ்பநாகைநாது” 
என்ைநார் ரநாவஜெஷெரி.

ஏகைனநாபுரம கிரநாைத்தில் ்நான் 
வ்பசிய அலனத்து ைககைளி்டமும 
த ங கை ள  நி ை மு ம  வீ டு ம 
்பறிவ்பநாகைபவ்பநாகிைது என்கிை 
கைெலை செளிப்பட்டநாலும ்பை 
ஊர்கைளில் உளள விலளநிைஙகைளுககு 
நீ ர்  ஆ த நா ர ை நா கை  உ ள ள 
நூறறுககைணககைநான குளஙகைளுககு 
தணணீர் எடுத்துச் செல்லும 
்பம்பகைநால்ெநாய் என்ைலழககைப்படும 
கைம்பன் கைநால்ெநாயநானது விைநான 
நிலைய திட்டத்தநால் ்பநாதிப்பல்டயப 
வ்பநாகும கைெலையும ஓஙகிவய 
இருந்தது.

கைம்பன் கைநால்ெநாய். தறவ்பநாலதய 
இரநாணிபவ்படல்ட ைநாெட்டம, 
அலணககைடடு கிரநாைத்திலிருந்து 
லதப்பநாககைம, கூரம, ச்பரிய கைருமபூர் 
ெழியநாகை திருபச்பருமபுதூர் ஏரிலய 
அல்டயும இககைநால்ெநாய் 44 கி.மீ. 
தூ ர த் தி ல்  கை நா ஞ் சி பு ர ம , 
திருபச்பருமபுதூர் ெட்டஙகைளில் 
உளள 85 ஏரிகைலள நிரபபுகிைது. 
இதன் முககியத்துெம குறித்துப 
வ்பசிய கைதிவரென் “அலணககைடடுை 
சதநா்டஙகி 44 கி.மீ. ்பயணிககிை இந்த 
கைநால்ெநாய்ை 7 கி.மீ தூரத்திறகு 
விைநான நிலையத்துககுளள வ்பநாகைப 
வ்பநாகுது. ைலழககைநாைம முழுககை 
இந்த கைநால்ெநாய்ை தணணீர் வ்பநாகும. 
இந்த நீவரநாட்டம தல்ட்பட்டநா 
கைல்டைல்டை உளள குளஙகைள 
நிரம்பநாது, நிைத்தடி நீர்ைட்டம 
உயரநாது. இதுககு எந்த ைநாறறுெழியும 
அரெநாஙகைம செநால்ைை. வெவைநாரு 
கைநால்ெநாய் வ்பநாடடு தணணிய 
அடுத்த குளஙகைளுககு சகைநாணடு 
வ்பநாய்ருவெநாமனு செநால்ைநாஙகை. 
ஆனநால், அப்படி செடடி ஒட்ட 
இது PVC குழநாய் இல்ை. ்பை 
நூைநாணடுகைளுககு முன்னநாடி 
கைம்பெர்ைன்னு ஒரு ்பல்ைெ 
ைன்னன் கைடடிய கைநால்ெநாய்” 
என்ைநார்.

தமிழ்நாடு அரசின் சதநாழில்துலை 
அலைச்ெர் தஙகைம சதன்னரசு 
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20.08.2022 அன்று ஒரு அறிகலகைலய செளியிடடிருந்தநார். அதில் “்பரந்தூரில் 
உளள நீர் ெழித்த்டஙகைளில் நீவரநாட்டம எந்தவித தல்டயுமின்றி தமிழ்நாடு 
அரெநால் சதநா்டர்ந்து ்பரநாைரிககைப்படும. ச்பரிய ச்ல்ெநாய் ஏரி (360 ஏககைர்) 
விைநான நிலைய திட்ட செயல்்பநாடடு ்பகுதிககு உளவளயிருந்தநாலும, அதலன, 
ஆழப்படுத்தி சதநா்டர்ந்து ஏரியநாகை ்பரநாைரிககைப்படும. திட்டப்பகுதி ைறறும 
அதலனச் சுறறியுளள ்பகுதியின் நீர்நிலைகைள, விெெநாய நிைஙகைளின் 
நீர்ப்பநாென வதலெலய பூர்த்தி செய்யும ெலகையில் இலணககைப்படும” என்று 
சதரிவித்தநார்.

இதுகுறித்து கைதிவரெனி்டம வகைட்டவ்பநாது “ நீர்நிலை விஷயத்தில் அரசு 
எவவித புரிதலும இல்ைநாைல் வ்பசுகிைது என்்பதறகு அலைச்ெரின் அறிகலகைவய 
சிைந்த எடுத்துககைநாடடு. ச்ல்ெநாய் ஏரிலயச் சுறறியுளள விலளநிைஙகைலளயும 

‘‘க�ரிய க்ல்ேநாய் ஏரி 
(360 ஏககைர) விமநான 
நி்லய திடட 
கசயல்�நாடடு �குதிககு 
உளவளயிருநதநாலும், 
அத்ன, ஆழப்�டுத்தி 
கதநாடரநது ஏரியநாகை 
�ரநாமரிககைப்�டும். 
திடடப்�குதி மறறும் 
அத்னச் சுறறியுளள 
�குதியின் நீரநி்லகைள, 
விேசநாய நிலங்கைளின் 
நீரப்�நாசன வத்ே்ய 
பூரத்தி கசய்யும் 
ே்கையில் 
இ்ணககைப்�டும்” 

- அமமசசர வ்தன்ன்சு
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அதறகு தணணீர் சகைநாணடு ெரும கைம்பன் கைநால்ெநாலயயும, 
நீர்பபிடிபபுப ்பகுதிகைலளயும அழித்துவிடடு ச்ல்ெநாய் ஏரிலயப 
்பநாதுகைநாத்து என்ன ்பயன்? அந்த ஏரிககு எஙகிருந்து தணணீர் ெரும? 
கைம்பன் கைநால்ெநாய் என்்பது மிகைவும சிககைைநான ஒரு நீர்ப்பநாென 
அலைபபு. இதுகுறித்து தனியநாகை ஒரு ஆய்லெவய செய்ய  வெணடும. 
அதன் முககியத்துெத்லத கைளநிைெரத்து்டன் வெர்த்து 
அறிந்துசகைநாளளநாைல் செறுமசெயறலகைவகைநாள ெலர்ப்டஙகைலளப 
்பநார்த்து ைடடுவை அரசு திட்டஙகைலளத் தீட்டககூ்டநாது” என்ைநார்.

ஏகைனநாபுரத்தில் உளள ஏரிலயப ்பநார்லெயிடடுக சகைநாணடிருந்வதநாம. 
அந்த  ஏரியின் குறுககைநாகை  ஒரு ஓடுதளம அலைககை 
உத்வதசிககைப்படடுளளலத கைதிவரென் ெலர்ப்டஙகைள மூைம ் ைககு 
விளககிக சகைநாணடிருந்தநார் . அபவ்பநாது ெயல் வெலை 

செய்துசகைநாணடிருககும சிை 
ச்பணகைள எஙகைலளக கை்டந்து 
சென்ைனர். அெர்கைலள நிறுத்தி 
அரசு இத்திட்டத்திறகைநாகை 
ல கை ய ப ்ப டு த் த ப வ்ப நா கு ம 
நிைஙகைளுககு இழபபீ்டநாகை 3.5 
ை்டஙகு ்பணம தருெதநாகைக 
கூறியது குறித்து கைருத்து 
வகைடவ்டன். 40 ெயதநான் சுைதி 
விரகதி ைறறும வகைநா்பத்தின் 
உச்சியில் வ்பெத் சதநா்டஙகினநார் 
“ கிரநாைத்துப ச்பணகைள எல்ைநாம 
விெெநாயக கூலி வெலைககுதநான் 
வ்பநாவைநாம. முதல்ை எவெளவு 
்பணம சகைநாடுத்தநாலும இந்த 
திட்டம எஙகைளுககு  வெண்டநாம. 
அப்படிவய சகைநாடுத்தநாலும 
அந்தப ்பணம எஙகை லகைககு 
ெரநாது. எஙகை வீட்டநாளுஙகை 
(கைணெர்) சகைநாணடுவ்பநாய் 
்டநாஸ்ைநாகை சகைநாடுத்துடுெநாஙகை. 
இன்சனநாரு ஊருககுப ச்பநாயி 
புதுெநா எஙகை ெநாழகலகைய 
ஆ ர மபி க கை  எ ங கைளு க கு 
விருப்பமில்ை” என்ைநார்

்பரந்தூர் விைநான நிலையம 
அலைக கை த்  திட்டமி்டப 
்படடுளள எல்ைநா கிரநாைஙகைளின் 
நுலழவிலும கைநாெல்துலைத் 
தடுபபுகைலளப ்பநார்ககை முடிந்தது. 
கைைெரவைநா, துப்பநாககிச் சூவ்டநா 
்்டந்த  ஊரில் வ்ப நா்டப 
்படடிருககும தடுபபுகைள வ்பநாை 
அலெ கைநாடசியளித்தன . 
இதுகுறித்தும சுைதி தன் 
கைெலைலயப ்பதிவு செய்தநார் “ 
என்ன பிரச்சிலன ெந்தநாலும 
எஙகைளுககுளளநாகைவெ சுமூகைைநா 
தீர்த்துபவ்பநாம.வ்பநாலீசி்டம 
வ்பநானவத இல்ை. ஆனநால், ஆறு 
ைநாெைநா தினமும வ்பநாலீலெப 
்பநார்ககிவைநாம. இது எஙகைளுககு 
சைநாதல்ை அச்ெத்லதயும, ைன 
உலளச்ெலையும சகைநாடுத்துச்சு. 
ஆனநால், இபவ்பநா வ்பநாலீஸ் 
வைை உளள ்பயவை வ்பநாய்டடு. 
கை நா வ ை ஜெ ு க கு ப  வ ்ப நா ை 
்பெஙகைலளக கூ்ட வி்டநாை 
தடுத்து நிறுத்தி விெநாரிச்சு 
அனுபபுைநாஙகை. இத்திட்டத்தநாை 
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எஙகை செநாந்த கிரநாைத்துககுளளநாகைவெ அகைதி ைநாதிரி ெநாழவைநாம” 
என்ைநார்.

ஏகைனநாபுரத்லதப ்பநார்த்துவிடடு ்பரந்தூர் ச்நாககி சென்வைநாம. 
வ்பநாகும ெழியில் ் நாஙகைள ்பயணித்த ் நாகைப்படடு ெநாலையிலிருந்து 
ச்ல்ெநாய் வ்பநாெதறகைநான கைம்பன் கைநால்ெநாயின் குறுகவகையுளள 
தலரப்பநாைம செளள நீரில் மூழியிருந்தது. குழந்லதகைலளத் 
வதநாலில் லெத்துகசகைநாணடு முடடியளவு செளளநீரில் 
ஆ்பத்தநான முலையில் அககிரநாைத்தெர் ஒருெர் ெநாலைலயக 
கை்டந்துசகைநாணடிருந்தநார். அஙகு 62 ெயதநான ஓய்வுச்பறை தமிழகை 
வ்பநாககுெரத்துத்துலை ஊழியர் கைைைக கைணணலன ெந்தித்வதநாம. 
கைைைககைணணன் கைநால் ஏககைர், அலர ஏககைர் என சிறுகைசிறுகை 
தநான் வெர்த்த ்பணத்தில் சைநாத்தைநாகை 20 ஏககைரில் வதநாட்டம 
அலைத்துளளநார். “ ைநாைரம, சதன்லன, சகைநாய்யநா, ச்ல் என 
்பை ்பயிர்கைள வ்பநாடடுருகவகைன். விலளச்ெலில் என் குடும்பத் 
வதலெககுப வ்பநாகை மீதிலய ெந்லதயில் வித்துடுவெ. சரநாம்ப 

நிமைதியநா என் வதநாட்டத்லத லெத்து 
என் ெநாழகலகை வ்பநாய்டடிருககு. 
ஆனநால், இந்த விைநான நிலையம 
ெரபவ்பநார செய்தி வகைட்டதிலிருந்து 
என் நிமைதிவய வ்பநாச்சு” என 
ெருந்தினநார்.

ச்ல்ெநாலயக கை்டந்து ்பரந்தூர் 
சென்வைநாம. ்பரந்தூர் ஏரி நிரமபி 
கைம்பன் கைநால்ெநாயில் செளளம 
்பநாய்ந்து சகைநாணடிருந்தது. சிறுெர்கைள 
ை கி ழ ச் சி ய நா கை  ை த கிலிரு ந்து 
கைநால்ெநாயில் குதித்து விலளயநாடிக 
சகைநாணடிருந்தனர். இலளஞர்கைளும 
ச ்ப ரி ய ெ ர் கை ளு ம  ்ப ல் வெ று 
ெலகையிைநான தூணடில்கைளிலும 
ெலைகைளிலும மீன்பிடித்துக 
சகைநாணடிருந்தனர். ெநாலையின் ஓரம 
மீன் விற்பலன ்்டந்துசகைநாணடிருந்தது. 
்பநார்ககைவெ அவெளவு ரமமியைநான 
கைநாடசியநாகை இருந்தது.

”இப்படிப்பட்ட நிமைதியநான 
ெநாழகலகைலய இன்னும சிை 
்நாடகைளில் ்நாஙகை இழந்துடுவெநாம 
என்கிை அச்ெம என்கைலள ெலதககுது. 
இந்த நிைமும வீடும வ்பநாய்ட்டநா 
்நாஙகை 100 ஆணடு பின்னநாடி 
வ்பநாய்டுவெநாம. எனககு கை்டவுள 
்மபிகலகை இல்லை. ஆனநால், எஙகை 
ஏகைனநாபுரம கிரநாைத்துை எல்ைநா 
அறுெல்ட விலளச்ெலையும 
ஊர்சதய்ெைநான எல்லையமைனுககு 
ெச்சு கிரநாைத்தினர் ெழி்படுெநாஙகை. 
ஒவசெநாரு விலளச்ெலுககும ்ன்றி 
செநால்ெநாஙகை. ஆனநால், இந்த 
ச்பநாஙகைலுககு இந்த விைநான நிலையம 
எஙகைளுககு  வெண்டநாம என்்பதுதநான் 
கிரநாைத்தினவரநா்ட வெணடுதைநாகை 
இருககும என்ைநார்”.

இ ப ்ப டி  வ ெ த ல ன யு ம 
வெணடுதலுைநாகை ஏகைனநாபுரம ைககைள 
்நாடகைலளக கை்டத்திெர, ்பரந்தூர் 
வி ை நான  நி ல ை ய த் தி ற கை நா ன 
ச்பநாருளநாதநார, சதநாழில்நுட்ப 
ஆய்வுகைலள வைறசகைநாளள ஒரு 
நிறுெனத்லதத் வதர்வு செய்ய 
ஒப்பந்தபபுளளிகைலளக வகைநாரியுளளது 
தமிழகை அரசு.

- anjalpetti@outlook.com
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 – பிரபாகரன் வீரஅரசு

கைநாலநி்ல மநாற்றமும் 
கைககைநாணியின் கைடுஙகைநாப்பியும் 

்கோலநிமல ்ப�ணக ்கம்த்கள் - 01

க்டல்ைட்டத்திலிருந்து 6,600 அடி உயரத்தில் 
அலைந்திருககும கைககைநாணி (Kakani heights) 
என்ைலழககை்படும ஒரு ைலை கிரநாைத்தில்தநான் 
்நான் என் ெநாழ்நாளின் ஆகைச்சிைந்த கைநாபிலயக 
குடித்வதன். ்பநால் வெர்ககைநாத கைடுஙகைநாபபி அது. 
ெ ர் க கை ல ர க கு ப  ்ப தி ை நா கை  ச ெ ல் ை ம 
வ்பநாடடிருப்பநார்கைள. ்பநார்ககை ்மமூர் திரிகைடுகைம 
கை நா ப பி வ ்ப நா ை  இ ரு க கு ம .  ஆ ன நா ல் , 
கைநாபபிகசகைநாடல்டகைளு்டன் அப்பகுதிலய வெர்ந்த 
செவவெறு மூலிலகைகைள, மிளகு, கிரநாமபு, 

ைெஙகைப்படல்ட வ்பநான்ைலெ வெர்த்திருககும 
கைநாரணத்தநால் மிகைவும சுலெயநாகை இருககும. 
்நாஙகைள அந்த ஊருககுச் செல்லுமவ்பநாசதல்ைநாம 
இந்தக கைடுஙகைநாபபிதநான் எஙகைலள அன்பு்டன் 
ெரவெறகும.

அஙகு உணெகைஙகைவளநா, வதநீர்க கைல்டகைவளநா 
இருககைநாது. நீஙகைள ெருகிறீர்கைள என்்பலதப 
்பநார்த்தவு்டன் ஏதநாெது ஒரு வீடடில் வதநீர்/
கைடுஙகைநாபபி அருந்த அலழப்பநார்கைள.  சிை ெையம 
ைககைளின் அன்பு மிகுதியநால் 4-5 வீடடில் கைநாபி 
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குடிககை வெணடியதிருககும. அெர்கைளின் அன்பும கைநாபியும எவெளவு 
்பருகினநாலும திகைடடியவத இல்லை.

கைககைநாணி கிரநாைம கைநாத்ைணடுவிலிருந்து 22 கி.மீ. தூரத்தில் நுெநாவகைநாட 
ைநாெட்டத்தில் அலைந்துளளது. நுெநாவகைநாட ்பகுதியில் ஒரு பிரமைநாண்ட 
வகைநாடல்ட இருந்ததநாகைவும அதலனச் சுறறி ச்பல்வகைநாட, ல்பரபவகைநாட, 
ைைவகைநாட, கைநாலிவகைநாட, துென்வகைநாட, பயநாஸ்வகைநாட, சிைல்வகைநாட, ெல்யன்வகைநாட 
என எடடு ைலைகைள இருந்ததநாகைவும, அதனநால் அலத ் ெவகைநாடல்ட என்று 
அலழககைப்பட்டதநாகைவும  பின்னநாடகைளில் அது நுெநாவகைநாட என்று 
ைருவியதநாகைவும செநால்கிைநார்கைள.

கைககைநாணியிலிருந்து ்பநார்த்தநால் அலதச் சுறறியுளள பிரமைநாண்ட ைநாங்டநாங 
(7227m), கைவணஷ (7422m), ைனசுலு (8163m), அன்னபூரணநா (8091m), வ்டநார்ஜி 
ைக்பநா (6966m) ஆகிய ்பனி்ப்டர்ந்த ைலைகைளின் ைத்தியில் இன்ைளவும யநாரும 
எளிதில் ஊடுருவி ெந்துவி்ட முடியநாத ஒரு வகைநாடல்டயநாகைவெ கைககைநாணி 
சதரியும.

கைககைநாணியில் ஸ்டரநாச்பர்ரி (Strawberry) விலளவிககைப்படுகிைது.  அஙகு 
1300 செக்டர் ்பரப்பளவில் அன்கிமி (Ankime), ஐச்பர்ரி (Eyeberry) என்ை 
இரணடு ெலகையநான ஸ்டரநாச்பரிககைள விலளவிககைப்படுகின்ைன. சுைநார் 35 
ஆணடுகைளுககு முன்னநால் இந்த ஸ்டரநாச்பர்ரிகைள ்பணப்பயிர்கைளநாகை 
கைககைநாணிககு அறிமுகைப்படுத்தப்பட்டன, கைககைநாணியின் தட்ப செட்பமும, 
6600அடி உயரமும ஸ்டரநாச்பர்ரி விலளய கைச்சிதைநாகை ச்பநாருந்துெதநால். 
வ்ப்பநாலின் சிைந்த ஸ்டரநாச்பர்ரிகைள இஙகுதநான் விலளகின்ைன. இஙகு 
விலளயும ஸ்டரநாச்பரிகைளில் இனிபபுச்சுலெ அதிகைசைன்்பதநால் ெந்லதயில் 
இதறகு ெரவெறபு அதிகைம. அவதெையம, இந்த கைககைநாணி கிரநாைத்தில் 
இருந்துதநான் ைலிெநான விலையில் ஸ்டரநாச்பர்ரிகைள சகைநாளமுதல் 

கேப்�நி்ல 
கைண்டிப்�நாகை 
25°Cககு வமல் 
கசல்லவே கூடநாது. 
ஆனநால், இப்வ�நாது 
25°C, 26°C 
என்�து 
கைககைநாணியின் 
சரநாசரி 
கேப்�நி்லயநாகைப் 
�திேநாகி ேருகிைது. 
க�நாதுேநாகைவே 
கைநாலநி்ல 
மநாறைத்தின் 
வி்ளேநாகை 
உலகைத்தின் 
கேப்�நி்ல 
உயர்ே கைநாடடிலும் 
வ்�நாலின் 
கேப்�நி்ல சறறு 
வேகைமநாகைவே 
உயரநது ேருகிைது. 
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செய்யப்படடு்  பின் இரணடு ,  மூன்று 
இல்டத்தரகைர்கைள லகைைநாறி ெந்லதயில் ்ல்ை 
விலைககு விறகைப்படுகின்ைன.

விெெநாயிகைளி்டமிருந்து கிவைநா ரூ. 220-230ெலர 
சகைநாளமுதல் செய்யப்படும ஸ்டரநாச்பரிகைள 
ெந்லதயில் ரூ. 350-370ெலர விறகைப்படுகின்ைன. 
விெெநாயிகைளுககு உரிய ்பணம சகைநாடுககைப்ப்டவில்லை 
என்ைநாலும ஒரு ஏககைரில் கைருமபு ்பயிரிடுெலதக 
கைநாடடிலும 4 ை்டஙகும, வகைநாதுலை ்பயிரிடுெலதக 
கைநாடடிலும 9 ை்டஙகும ைநா்பம ஸ்டரநாச்பர்ரியில் 
கில்டப்பதநால் அப்பகுதி விெெநாயிகைள 
ச்பரும்பநான்லையநாவனநார் ஸ்டரநாச்பர்ரிககு 
ைநாறியிருந்தநார்கைள.

ஜெநாம, சஜெல்லி, ஜெூஸ் என ைதிபபுககூட்டப்படடு 
கைககைநாணியின் ஸ்டரநாச்பர்ரிகைள உைகைசைஙகும 
ஏறறறுைதி செய்யப்படுகின்ைன. ஏன் நீஙகைளும 
்நானுமகூ்ட கைககைநாணியின் ஸ்டரநாச்பரியில் செய்த 
ஜெநாமலைவயநா ஜெூஸ்லெவயநா குடித்திருககைககூடும.

சிை ஆணடுககு முன்புெலர ஆணச்டநான்றுககு 
400்டன் எல்டசகைநாண்ட, சுைநார் 6 வகைநாடி ரு்பநாய் 
ைதிபபிைநான ஸ்்டரநாச்பர்ரிகைள கைககைநாணியில் 
விலளந்தன.

ஆனநால், 2018ம ஆணடு ெநாககில் கைநாைநிலை 
ைநாறைத்தநால், அப்பகுதி தட்பசெட்பம ைநாறி 
இதறகுமுன் கில்டத்த  அளவில் ்பநாதி 
ஸ்டரநாச்பரிகைளகூ்ட இபச்பநாழுது கில்டப்பதில்லை 
என்்பது அப்பகுதி விெெநாயிகைளின் குமுைைநாகை 
உளளது. ஸ்டரநாச்பரிகைள குறிப்பநாகை ஏபரல் 
சதநா்டஙகி ஆகைஸ்டெலர விலளயக கூடியலெ. 
ஸ்டரநாச்பரிகைள விலளய செப்பநிலையநானது 4°C 
முதல் 24°Cெலர இருத்தல் அெசியம. செப்பநிலை 
கைணடிப்பநாகை 25°Cககு வைல் செல்ைவெ கூ்டநாது. 
ஆனநால், இபவ்பநாது 25°C, 26°C என்்பது கைககைநாணியின் 
ெரநாெரி செப்பநிலையநாகைப ்பதிெநாகி ெருகிைது. 
ச்பநாதுெநாகைவெ கைநாைநிலை ைநாறைத்தின் விலளெநாகை 
உைகைத்தின் செப்பநிலை உயர்லெ கைநாடடிலும 
வ்்பநாலின் செப்பநிலை ெறறு வெகைைநாகைவெ 
உயர்ந்து ெருகிைது. அதநாெது, ஒவசெநாரு ்பத்து 
ஆணடிறகும 0.18°C அளவிறகு உைகை செப்பநிலை 
உயர்கிைது என்ைநால் வ்்பநாலில் 0.56°Cஆகை உயர்கிைது 
(1)(2).

இனி பூமியில் நிகைழபவ்பநாகும ஒவசெநாரு 0.1°C 
செப்பநிலை உயர்வும ்மலைக கைடுலையநாகை 
்பநாதிககும என்று IPCC சகைநாடுத்த எச்ெரிகலகையிலன 
்நான் கைணகூ்டநாகைப ்பநார்த்தது கைககைநாணியில்தநான். 
2013ம ஆணடுககு முன்பு கைககைநாணியில் விலளந்த 
ஸ்டரநாச்பரிககைள 2018ல் இல்லை. 2018இல் 
கில்டத்த சகைநாளமுதல் அளவு 2023 இல் 
கில்டககைபவ்பநாெதில்லை. இந்தநிலை கைககைநாணிககு 

ைடடுைல்ை, கைககைநாணிககு ஸ்டரநாச்பர்ரி என்ைநால் 
தமிழ்நாடடிறகு ச்ல் விெெநாயம, கைககைநாணிககு 
1.1°Cல் ் ்டந்தது ் ம கைநாவிரி ச்டல்்டநாவிறகு 1.5°Cல் 
்்டககைபவ்பநாகிைது.

ஆம 1.5°C அளவிறகு செப்பநிலை உயர்ந்தநால் 
அரிசி விலளயநாது, 2°C ல் தநானியஙகைள விலளயநாது, 
3°C ல் கை்டலில் மீன்கைள இருககைநாது. இலத செநால்ெது 
்நாவனநா, பூவுைகின் ்ண்பர்கைவளநா அல்ை. இலத 
செநால்ெது 160 ்நாடுகைலளச் ெநார்ந்த அறிவியைநாளர்கைள 
செளியிடடிருககும IPCC ஆய்ெறிகலகை (3).

இத்தலன ஆணடுகைளநாகை உைகை ்நாடுகைளும 
அறிவியைநாளர்கைளும ்பநாடு்பட்டது 2100ம 
ஆணடிறகுள புவி செப்பநிலை உயர்லெ 1.5°C 
ககுள கைடடுப்படுத்த வெணடும என்றுதநான். 2015ல் 
லகைசயழுத்தநான ்பநாரிஸ் ஒப்பந்தமகூ்ட அலதத்தநான் 
ெலியுறுத்தியது. ஆனநால், இபவ்பநாவத ் நாம கைநார்்பன் 
உமிழலெ முறறிலும நிறுத்தினநால்கூ்ட புவியின் 
ெரநாெரி செப்பநிலை 1.5°C எடடுெலத ்மைநால் 
தடுககை முடியநாது என்கிைநார்கைள அறிவியைநாளர்கைள.

இன்னும எடடு ஆணடுகைளில் உைகின் ெரநாெரி 
செப்பநிலை 1.5°C-லய எடடிவிடும ெநாய்பபு 48% 
இருப்பதநாகை 2022ல் செளியநான ைநான்செட 
ஆய்ெறிகலகை (The 2022 Global Report of the Lancet 
Countdown) சதரிவிககிைது (4). இலத °கைநாைநிலை 
அெெரம° என்று செநால்ைநாைல் வெறு எப்படிச் 
செநால்ெது.

1981-2010 கைநாைத்லத ஒபபிடுமவ்பநாது, 2021ம 
ஆணடில் ்பயிர்கைளின் ்பருெககைநாைம குலைந்துளளது, 
குறிப்பநாகை வெநாளத்திறகைநான ்பருெகைநாைம 9.3 
்நாடகைளும, ச்ற்பயிருககு 1.7 ் நாடகைளும, வகைநாதுலை 
6 ்நாடகைளும குலைந்துளளது. 2020ம ஆணடு 
செப்பநிலை உயர்ெநால் ைடடும 9.8 வகைநாடி ைககைள 
உணவுப்பறைநாககுலையநால் ்பநாதிககைப்படடுளளனர் 
என்கிைது ைநான்செட ஆய்ெறிகலகை (4).

 கைககைநாணியில் ஸ்டரநாச்பரி விெெநாயத்தில் 
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ஈடு்படடிருந்த விெெநாயிகைளில்  முககைநால்ெநாசிவ்பர் 1 ஏககைருககு 
குலைெநாகை லெத்திருககும சிறு குறு விெெநாயிகைள என்்பது 
குறிபபி்டத்தககைது. இதில், ச்பரும்பநான்லையநாவனநார் 100 கிவைநா 
ெநாகு்படி செய்யும கைநால் ஏககைர் விெெநாயிகைள. இபச்பநாழுது 
இரணடு மூன்று முலை ்ஷ்டைல்டந்த சிை விெெநாயிகைள, 
விெெநாயத்லத விடடுவிடடு திரவுட (Trout) மீன் ெளர்பபு வ்பநான்ை 
வெறு சதநாழிலுககு ைநாறி ெருகிைநார்கைள. திரவுட மீலன ்பறறி ் நான் 
இஙகு செநால்லியநாகை வெணடும, கை்பநாலி ்ப்டத்தில் வில்ைன் 
செநால்லுெது வ்பநால் த்ரவுட மீன் ச்பநாணண வ்டஸ்ட. உைகிவைவய 
சுலெயநான மீனநாகை கைருதப்படும திரவுட மீன் இயறலகையநாகை 
இையைலை ்திகைளில் கில்டககைககூடியலெ. இையைலை உருகி 
அதிலிருந்து ச்பருகசகைடுத்து ஓடும ஆறு சீனநா, திச்பத் ெழியநாகை 
வ்்பநாலுககுள ெருகிைது. கூ்டவெ அதனு்டன் குளிர்ந்த நீரில் 
ெநாழும இந்த திரவுட மீனும ெரும. இையைலையின் குளிர்ந்த 
நீரில் ெநாழெதநாவைநா என்னவைநா இந்த திரவுட மீனுககு அவெளவு 
ருசி. இயறலகையநாகை கில்டககும இந்த திரவுட மீலன சிசைணட 
சதநாடடியில் லெத்து ெளர்த்து, விறகும சதநாழிலிறகு இபச்பநாழுது 
நிலைய ெெதி்பல்டத்த விெெநாயிகைள ைநாறியுளளனர்.

ஆனநால், கைககைநாணியின் ெெதி இல்ைநாத சிறு குறு விெெநாயிகைள 
்பைர் தஙகைளின் ெநாழகலகை ஓட்டத்திறகைநாகை ஊலர விடடு 
செளிவயறி ் கைரஙகைளில் கில்டககும கைடடி்ட வெலைலயயும ,ஏவதநா 
ஒரு தினககூலி வெலைலயயும செய்துசகைநாணடு கைநாைநிலை 
அகைதிகைளநாகை ெநாழகிைநார்கைள. ஆம ”கைநாைநிலை அகைதிகைள’’.

கைநாைநிலை ைநாறைத்தின் வ்ரடி ைறறும ைலைமுகை 
்பநாதிபபுகைளினநால் 2050ம ஆணடிறகுள வெலையில்ைநாைல், 
ெநாழெநாதநாரம மு்டஙகி,  உணண உணவின்றி, இருககை 
இ்டமில்ைநாைல் உைசகைஙகும 120 வகைநாடி ைககைள கைநாைநிலை 
அகைதிகைளநாகை ைநாைபவ்பநாெதநாகை IEP (Institute for Economics and Peace)  
ஆய்ெறிகலகைத் சதரிவிககிைது (5).

அந்த 120 வகைநாடி வ்பரில் சிை நூறு வ்பலர ் நான் கைககைநாணியில் 
்பநார்த்வதன். கைககைநாணியில் வீடடுககு ஒருெர் கைநாைநிலை 
அகைதிகைளநாகை ்கைரத்துககும ஏன் சிைர் இந்தியநாவிறகும 

இ்டமச்பயர்ந்திருந்த நார்கைள . 
வ்ப்பநாளின் அன்னபூர்ணநா 
ைலைப்பகுதியில் உளள இன்னும 
சிை கிரநாைஙகைளில் சைநாத்த 
கிரநாைமுவை இ்டமச்பயர்ந்த 
கைலதகைள எல்ைநாம ்ண்பர்கைள 
செநால்லி வகைடடிருககிவைன்.   
இபவ்பநாசதல்ைநாம கைநாைநிலை 
அகைதிகைலளப ்பறறி ஏதநாெது 
அ றி க லகை யி ல்  ்ப டி க கு ம 
வ்பநாசதல்ைநாம கைககைநாணி ைககைளின் 
அன்பு முகைஙகைளதநான் கைணமுன் 
ெந்துவ்பநாகிைது. இன்று செப்பநிலை 
உயர்ெநால் கைககைநாணி ைலைெநாழ 
ை க கைளு ககு  ் ்ட ந் த து  சி ை 
ஆணடுகைளில்  ெ ைடசிய நால் 
தமிழ்நாடடு விெெநாயிகைளுககு 
் ்ட க கு ம ,  ெ நா ழ ெ நா த நா ர ம 
வகைளவிககுறியநாகி செநாந்த ஊரில் 
இருந்து கூட்டம கூட்டைநாகை 
இ்டமச்பயரும வ்ப்பநாளத்து 
ைககைலள ்பநார்ககும வ்பநாது அடுத்த 
சிை ்பத்தநாணடுகைளில் கைழித்து கை்டல் 
நீர் ைட்ட உயர்ெநால் தஙகைளின் 
இ்டஙகைலள விடடு கை்டலை விடடு 
கைநாைநிலை அகைதிகைளநாகை செளிவயை 
வ்பநாகும தமிழ்நாடடு மீனெர்கைளின் 
எதிர்கைநாைத்லத நிலனத்துப 
்பநார்கிவைன்.

அப்படிசயன்ைநால் இெர்கைள 
நிச்சியம கைநாைநிலை அகைதிகைளநா 
கைதநான் வ்பநாகிைநார்கைளநா? இலதத் 
தடுககை முடியநாதநா? என்று நீஙகைள 
வகைடகைைநாம,

ஆம, கைநாைநிலை ைநாறைத்லத 
தடுப்பது உைகை தலைெர்கைளி்டமதநான் 
உளளது. கைநாைநிலை ைநாறைத்திறகு 
ஏறைெநாறு ்மலைத் தகைெலைத்துக 
சகைநாளெது வெணடுைநானநால் 
உளளூர் அளவில் ெநாத்தியம. 
அப்படி ஒரு தகைலெலைபபுத் 
தி ட ்ட த் லத  ் ல ்ட மு ல ை ப 
்படுத்ததநான் ்நான் கைககைநாணிககு 
அனுப்பப்படவ்டன்.

கரீன் ெவுஸ் சதநாழில்நுட்பம 
சகைநாணடு (Greenhouse / polyhouse) 
கூ்டநாரஙகைள அலைத்து அப்பகுதி 
ஸ்டரநாச்பர்ரி விெெநாயிகைலள 
ை நா றிெரும  கை நா ை நிலைலய 
தகைலெலைத்துசகைநாளளும விெெநாய 
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(Climate smart agriculture) முலைககுப ்பழககைப்படுத்துெது ் நான் ்பணிபுரிந்த 
நிறுெனத்தின் வ்நாககைைநாகும.

ஏறசகைனவெ ்ல்டமுலைப்படுத்தப்பட்ட கூ்டநாரஙகைளின் தரத்தின் 
குலை்பநாடுகைலளக கைண்டறிந்து வைம்படுத்தவும, அப்பகுதி தட்பசெட்பம, 
ைண ைறறும தணணீரின் தரம ஆகியெறலை ஆய்வு செய்யவும, கூடுதைநாகை 
100 விெெநாயிகைலளத் வதர்ந்சதடுத்து அெர்கைளுககுப ்பசுலைக கூ்டநாரஙகைள 
ெழஙகைவுமதநான் ் நான் கைககைநாணிககு அனுப்பப்படடிருந்வதன்.

வ்்பநாைத்து கிரநாைத்து ைககைள மிகைவும ்பநாெககைநாரர்கைள. ்நாஙகைள 
அெர்கைளுககு ஏவதநா ் ல்ைது செய்ய ெந்திருககிவைநாம என்்பதறகைநாகை அல்ை; 
ச்பநாதுெநாகைவெ யநார் ெந்தநாலும அெர்கைள இப்படித்தநான் உ்பெரிப்பநார்கைள.

உைகில் முதைளித்துெத்தின் தநாககைத்தில் சிககைநாத ஒவசெநாரு ்பகுதியும 
அப்படிதநான், வ்பநாடடி, ச்பநாைலை இல்ைநாத அன்்பநால் நிலைந்திருககும. 
ஒவசெநாருமுலை கைககைநாணிககு வ்பநாகும ெழியில் எபவ்பநாதநாெது 
வெநார்ெல்டந்து டீ/கைநாபி குடிககைனுமவ்பநாை இருந்தநால் அருகில் உளள 
வீடுகைளின் கைதலெத்தநான் ் நாஙகைள தட்ட  வெணடும.  எஙகைலள அதறகு 
முன் அெர்கைள ்பநார்த்திருககைகூ்ட ைநாட்டநார்கைள, என் நிைம வெறு 
அெர்கைளின் நிைம வெறு, ்நான் வ்பசும சைநாழி அெர்கைளுககு புரியநாது, 
அெர்கைள வ்பசும சைநாழி எனககு புரியநாது ஆனநால் புன்னலகையு்டன் 
அவெளவு அன்்பநாகை உ்பெரிப்பநார்கைள. ஆம. அன்ல்ப புரிந்துசகைநாளள 
சைநாழிகைள எதறகு?

இப்வ�நாகதல்லநாம் 
கைநாலநி்ல 
அகைதிகை்ளப் �றறி 
ஏதநாேது 
அறிக்கையில் 
�டிககும் 
வ�நாகதல்லநாம் 
கைககைநாணி மககைளின் 
அன்பு 
முகைங்கைளதநான் 
கைண்முன் 
ேநதுவ�நாகிைது. 
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கைநாபி குடித்துவிடடு நீஙகைள ்பணம சகைநாடுத்தநாலும ஒருெரும 
உஙகைளி்டம இருந்து ்பணம ெநாஙகை ைநாட்டநார்கைள. ்ப்டத்திலிருககும 
இந்தப ்பநாடடி தயநாரிககும கைடுஙகைநாபபிதநான் எனககு மிகைவும 
பிடித்தைநானது.  ்பல் ் டுஙகும குளிரில் சு்டச்சு்ட ்பநாடடி சகைநாடுககும 
மூலிலகை கைடுஙகைநாபபி அவெளவு இதைநாகை இருககும.

இந்த இந்தப ்பநாடடியும ஒரு ஸ்டரநாச்பரி  விெெநாயிதநான், குடும்பத் 
சதநாழிைநாகை செய்துெந்த விெெநாயத்தில் முன்ல்பபவ்பநாை விலளச்ெல் 
இல்லை என்்பதநால் விெெநாயத்லத லகைவிடடுவிடடு பிளலளகைலள 
கைநாத்ைணடுககு வெலைககு அனுபபிவிடடு. வீடடில் தனிலையில் 
ெசித்து ெருகிைநார் இந்த 72 ெயது கைடுஙகைநாபபிப ்பநாடடி. கைநாைநிலை 
ைநாறைம எளிய ைககைளின் ெநாழகலகைலய எப்படிப புரடடிபவ்பநாடும 
என்்பதறகு கைநாைநிலை அகைதிகைளநாகை  கைநாத்ைணடுவுககு 
இ்டமச்பயர்ந்திருககும இந்தக குடும்பம ஒரு உதநாரணம.

யநாருககுத் சதரியும? தன் ைகைலனப ்பநார்ககைமுடியவில்லைவய என்ை 
ஏககைத்தில்கூ்ட ்பநாடடி எஙகைளுககுக கைடுஙகைநாபபி வ்பநாடடுக 
சகைநாடுத்திருககைைநாம. இ்டமச்பயர்வு செறும ச்பநாருளநாதநாரம 
சதநா்டர்புல்டய பிரச்ெலன ைடடுமில்லை , பிரிவும தனிலையும, 
ைனரீதியநாகைப ச்பரிய தநாககைத்லதயும, அழுத்தத்லதயும தரககூடியது.

 100 விெெநாயிகைளில் ஒருெரநாகை ்பநாடடிலயயும வதர்வு செய்வதநாம. 
ஒவசெநாரு விெெநாயிககும தைநா 1ைடெம ைதிபபுளள ்பசுலைககுடில்  
இைெெைநாகை சகைநாடுககைப்பட்டது. அதில், செநாடடுநீர்ப்பநாென முலையில் 
ஸ்டரநாச்பரி விெெநாயம செய்ெதறகைநான ்பயிறசிகைளும ெழஙகைப்பட்டது. 
2020 ,2021ல் ்பசுலைககுடில்கைளின் உதவியு்டன் ் ல்ை விலளச்ெல் என்று 
அப்பகுதி ் ண்பர்கைள மூைம வகைளவிப்படடு ைகிழச்சியல்டந்வதன்..

ஆனநால், இந்த ைகிழச்சி தறகைநாலிகைைநானதுதநான் என்்பது ்பநாெம 
அமைககைளுககுத் சதரியநாது,  இந்த ்பசுலைககுடில் 0.5°C , 1°C செப்ப 
உயர்லெ கைடடுப்படுத்தத்தநான் உதவும. இந்த நூறைநாணடின் இறுதிககுள 
புவியின் ெரநாெரி செப்பநிலை 4.4°C அளவுககுககூ்ட எட்டககூடும 
என IPPC ஆய்ெறிகலகை எச்ெரிகின்ைது (6).

கைநாைநிலை ைநாறைத்லதப 
்ப ற றி ய  ஒ வ வெ நா ரு 
அறிகலகையிலனப ்படிககும 
வ்பநாதும,  செப்பநிலை உயர்வு 
,  கை நாைநிலை அகைதிகைள 
சதநா்டர்்பநாகை ஒவசெநாரு 
தரவுகைலளப ்பநார்கலகையிலும 
்பநாடடி சகைநாடுத்த கைடுஙகைநாபபி 
ச்ஞ்லெச் சுடுகின்ைது.

எத்தலனவயநா ஊர்கைளுககு 
்நான் ்பயணித்திருககிவைன். 
ஆனநால், கைககைநாணி ைடடுவை 
செநாந்த ஊர், செநாந்த ைககைள 
வ்பநான்ை ஒரு அனு்பெத்லதத் 
தந்தது.  அந்தப ்பநாடடியி்டம 
கைடுஙகைநாபபி குடிப்பதற 
கைநாகைெநாெது இன்சனநாரு 
மு ல ை  கை க கை நா ணி க கு ப 
வ்பநாகைனும.
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தமிழ்நாட்டின் கைநாப்புக கைநாடுகைளுககு �நாதிப்்� 

ஏற�டுத்தககூடிய அரசநா்ை்ய ரத்து கசயயகவகைநாரி 

தமிழகை முதல்ேருககுக கைடிதம்.

காபபுக கைநாடுகைளிலிருந்து 1கி.மீ. சுறைளவிறகுள 
குெநாரி/சுரஙகைப ்பணிகைலள அனுைதிககைக கூ்டநாசதன 
ெலியுறுத்தி தமிழகை கைடசிகைள, அலைப புகைள, 
இயககைஙகைள இலணந்து  முதைலைச்ெர் 
மு.கை.ஸ்்டநாலினுககுக கைடிதம எழுதியுளளனர்.

வணககம்,

தமிழகை அரசின் சதநாழில், முதலீடு ஊககுவிபபு 
ைறறும ெர்த்தகைத்துலை கை்டந்த 14.12.2022 அன்று ஒரு 
அரெநாலணலய செளியிடடிருககிைது.  இந்த 
அரெநாலணயின் ெநாயிைநாகை தமிழ்நாடு  சிறு கைனிை 
ெலுலகை ெட்ட விதிகைள 1959-ல் ( THE TAMILNADU MINOR 
MINERAL CONCESSION RULES) பிரிவு 36இல் உடபிரிவு 
1(A)வில் ெட்டத்திருத்தம சகைநாணடுெரப ்படடுளளது.

இச்ெட்டத்திருத்ததின்்படி கைநாபபுக கைநாடுகைளின் 
எல்லையிலிருந்து 1 கி.மீ. சுறைளவிறகுள கைனிை 
சுரஙகைஙகைள(quarry/mine) அலைப்பதறகைநான தல்ட 
நீககைப்படடுளளது. தமிழகை அரெநால் கை்டந்த 3.11.2021 
அன்று அரெநாலண எண 295ன் மூைம கைநாபபுககைநாடுகைள, 
கைநாடடுயிர் ெரணநாையஙகைள, வதசிய பூஙகைநாககைள, 
புலிகைள கைநாப்பகைஙகைள, யநாலனகைளின் ெைலெப 
்பநாலதகைள ஆகியெறறி லிருந்து ஒரு கிவைநா மீட்டர் 
சதநாலைவுெலர  கைனிை சுரஙகைஙகைளுககுத் தல்ட 
ஆலண பிைபபிககைப்பட்டது.

கைநாடுகைள ைறறும கைநாடடுயிர்கைளின் ்பநாதுகைநாபபிறகு 
இந்தத் தல்ட ஆலண மிகைவும முககியத்துெம 
ெநாய்ந்ததநாகை ்பநார்ககைப்பட்டது. இந்த நிலையில் குெநாரி 
நிறுெனஙகைளின் ்ைன் ைறறும அரசின் ெருெநாலய 
அதிகைரிப்பது எனும கைநாரணஙகைளுககைநாகை 
கைநாபபுககைநாடுகைளில் இருந்து ஒரு கிவைநா மீட்டர் 
சதநாலைவுெலர பிைபபிககைப்படடிருந்த தல்ட 
நீககைப்படடுளளது அதிர்ச்சியளிககிைது.

இந்திய ென ைதிப்பநாய்ெகைத்தின் தரவுகைளின்்படி  
தமிழகைத்தில் 20 . 3 1% நிைப்பரபபு ைடடுவை 
கைநாடடுப்பகுதியநாகை உளளது. அதில், மூன்றில் ஒரு 
்பஙகு அளவிறகு ைடடுவை வதசியப பூஙகைநாககைள, 
கைநாடடுயிர் ெரணநாயஙகைள, புலிகைள கைநாப்பகைஙகைள 
ைறறும யநாலனகைள ெைலெப்பநாலதகைளநாகை உளளன. 
இந்தத் தல்ட ஆலண தளர்த்தப்பட்டதநால் மீதமுளள 
கைநாபபுக கைநாடுகைள அலனத்திறகும ஆ்பத்து 
ஏற்படடுளளது.

இந்தத் தல்ட ஆலண ெழஙகைப்பட்ட பின்னர் 
ைடடும கைநாபபுக கைநாடுகைளின் எல்லையிலிருந்து 1 1கி.
மீ. சுறைளவிறகுள அலைககைத் திட்டமி்டப்படடு 
சுறறுச்சூழல் அனுைதி வகைநாரப்பட்ட 32 குெநாரிகைளின் 
விணணஙகைலள தமிழ்நாடு ைநாநிை சுறறுச்சூழல் தநாககை 
ைதிபபீடடு ஆலணயம நிரநாகைரித்திருந்தது. 500-ககும 
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வைற்பட்ட குெநாரிகைள ைறறும சுரஙகைஙகைள ைறறும TAMIN நிறுெனத்தின் 
ச்பருைளவிைநான குெநாரி ைறறும சுரஙகைஙகைள 19 குெநாரிகைள உட்ப்ட 
்பநாதிககைப்பட்டன.

இதன் கைநாரணைநாகை அரசிறகு ச்பருைளவு ெருெநாய் இழபபு ஏற்படடுளளது 
என்றும, எனவெ ்பநாதிககைப்படடுளள குெநாரி ைறறும சுரஙகை உரிலையநாளர்கைளின் 
்ைலன கைநாத்தி்ட ைறறும அரசின் ெருெநாலய ச்பருககி்ட ஏதுெநாகை இவவிதியில் 
வதலெயநான திருத்தஙகைள வைறசகைநாளளப்பட்டது என அரசு சதரிவித்துளளது.

தறவ்பநாது இத்தல்ட நீககைப்படடிருப்பதன் மூைம அனுைதி ைறுககைப்பட்ட  
குெநாரிகைளும ஏறகைசனவெ 1கி.மீ. சுறைளவிறகு செயல்்படடு ெந்த கைநாரணத்தநால் 
மூ்டப்படடிருந்த குெநாரிகைளும, சுரஙகைஙகைளும, செஙகைல் சூலளகைளும மீணடும 
செயல்்பநாடடிறகு ெரும அ்பநாய நிலை ஏற்படடுளளது. இதனநால்  கைநாடடுயிர்கைள 
்பநாதிபபுககுளளநாகும.

தமிழகைத்தில் கைநாடுகைலள ஒடடியுளள எல்ைநா ்பகுதிகைளிலும ைனித – கைநாடடுயிர் 
வைநாதல் நிைவுகிைது. தறவ்பநாது ெனத்துலைககு செநாந்தைநான நிைம என்று 
ெலரயறுககைப்படடுளள இ்டஙகைளில் ைடடுைல்ைநாது கைநாடல்ட ஒடடிய பிை 
்பகுதிகைலளயும ்பை ஆயிரம ஆணடுகைளநாகை கைநாடடு விைஙகுகைள ்பயன்்படுத்தி 
ெருகின்ைன.

ெனத்துலை நிைம, ெருெநாய்த்துலை நிைம, தனியநார் நிைம என்ை பிரிவிலனகைள 
எல்ைநாம ்ைககுத்தநான். ்ைது நிைப ்பநாகு்பநாடுகைலள கைநாடடுயிர்கைள அறியநாது. 
அப்படியநான இ்டஙகைளில் ஏதநாெது இல்டயூறு ஏற்பட்டநால் விைஙகுகைளின் 
இயல்்பநான ெைலெ ்பநாதிககைப்படடு அலெ விலளநிைஙகைளில், ைனித 
குடியிருபபுகைளிள புகுந்துவிடும. குறிப்பநாகை யநாலனகைளும கைநாடடு ைநாடுகைளும ச்பரும 
்பநாதிபபுககுளளநாகும. வெளநாணலையும ்பநாதிககைப்படும.

கைநாபபுககைநாடுகைளுககு ைடடுவை விதி தளர்த்தப்படடிருப்பதநாகைவும கைநாடடுயிர் 
ெரணநாையஙகைள, வதசிய பூஙகைநாககைள, புலிகைள கைநாப்பகைஙகைள, யநாலனகைளின் 
ெைலெப ்பநாலதகைள (elephant corridor) ஆகியெறறில் ஒரு கிவைநாமீட்டர்ெலர 
சுரஙகைப்பணிகைளுககு உளள தல்ட சதநா்டரும என்றும அறிவிகலகையில் 
கூைப்படடுளளது.

ஆனநால், தமிழகைத்தில் வைறகு ைறறும கிழககு ைலைத்சதநா்டர்கைளில் 
ச்பரும்பநாலும கைநாபபுக கைநாடுகைவள உளளன. அெறலை ஒடடிய ்பகுதிகைளில் 
யநாலனகைளின் ் ்டைநாட்டம உளளது. Right of Passage எனும இந்திய யநாலனகைள 
திட்டத்தின் ஆதரவெநாடு தயநாரிககைப்பட்ட ஆெணத்தில் தமிழகைத்தில் யநாலனகைள 
ெைலெ ்பநாலதகைள 17 ைடடுவை இருப்பதநாகை குறிபபி்டப்படடுளளது. ஆனநால், 
இன்னும ்பை ்பநாலதகைள அறிவிககைப்ப்ட வெணடிய நிலையில் உளளன. அதறகைநான 
ஆய்வுகைள ் ல்டச்பறறு ெருகின்ைன. யநாலனகைளின் இரு ச்பரும ெநாழவி்டஙகைலள 
இலணககும குறுகிய ெைலெப ்பநாலதகைலள குறிககைவெ corridor என்ை செநால் 
்பயன்்படுத்தப்படுகிைது. அெறலை இலணபபுப ்பநாலதகைள எனைநாம. இந்த 
இலணபபுப ்பநாலதகைளுககு நிகைரநாகை யநாலனகைளின் ்பநாரம்பரிய ெைலெப ்பநாலதகைள 
( traditional migratory paths) அலனத்தும முககியைநானலெ. அலெ தல்ட்படடு 
வி்டககூ்டநாது.

வகைநாலெ அருவகை த்டநாகைம ்பகுதியில் செஙகைல் சூலளகைளுககைநாகை கைநாடுகைலள 
ஒடடி வதநாண்டப்பட்ட ச்பருஙகுழிகைளநால் யநாலனகைளின் ெைலெ ்பநாதிககைப்படுகிைது 
என்்பலத கைருத்தில் சகைநாணடு அஙகு சுரஙகைப ்பணிகைளுககு நீதிைன்ைம தல்ட 
விதித்திருப்பலத ்நாம அறிவெநாம. தறவ்பநாது எல்ைநா இ்டஙகைளிலும சுரஙகைப 
்பணிகைளுககு அனுைதித்திருப்பது வெதலனககுரிய செய்தியநாகும.

அதுவ்பநாைவெ இத்தல்ட நீககைத்தநால் கைன்னியநாகுைரி, திருச்ல்வெலி ஆகிய 
ைநாெட்டஙகைளில் இருந்து கைநாடுகைலள ஒடடி உளள ைலைகைலள சிலதத்து கைறகைளும 
ைணணும அணல்ட ைநாநிைத்திறகு எடுத்துச் செல்ைப்படும அெைம இனி 
ெட்டரீதியநாகைவெ சதநா்டரும என்்பது வெதலனயளிககிைது. உச்ெநீதிைன்ைம 

தமிழ்நாடு அரசு கைடநத 
ஒன்ை்ர ஆண்டுகைளில் 
கைநாடடுயிரகைள 
�நாதுகைநாப்பிறகைநாகை �ல 
அககை்ையநான 
திடடங்கை்ள 
அறிவித்திருப்�து 
க�ருமகிழச்சி 
அளிககிைது. புதிதநாகை 
அகைத்தியர ம்ல 
யநா்னகைள கைநாப்�கைம் 
அறிவிககைப்�டடுளளது. 
அரிய ே்கை 
உயிரினங்கை்ள 
�நாதுகைநாககும் வ்நாகவகைநாடு 
இநதியநாவில் 
முதன்மு்ையநாகை 
வதேநாங்குகைள 
சரணநாலயம்,  
ஆவுளியநாககைள 
�நாதுகைநாப்பு திடடம் 
ஆகிய்ே அறிவிககைப் 
�டடுளளன. 
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கைநாடுகைலளப ்பநாதுகைநாககும 
வ்நாககில் ்பல்வெறு தீர்பபுகைலள 
ெழஙகியுளளது. அத்தீர்பபுகைளின் 
வ்நாககைஙகைளுககு எதிரநாகை இந்த 
அரெநாலண உளளது என்்பலதக 
குறிபபி்ட விருமபுகிவைநாம.

தமிழ்நாடு அரசு கை்டந்த 
ஒ ன் ை ல ர  ஆ ண டு கை ளி ல் 
கைநாடடுயிர்கைள ்பநாதுகைநாபபிறகைநாகை 
்பை அககைலையநான திட்டஙகைலள 
அறிவித்திருப்பது ச்பருைகிழச்சி 
அளிககிைது. புதிதநாகை அகைத்தியர் 
ைலை யநாலனகைள கைநாப்பகைம 
அறிவிககைப்படடுளளது. அரிய 
ெ ல கை  உ யி ரி ன ங கை ல ள 
்பநாதுகைநாககும வ்நாகவகைநாடு 
இந்தியநாவில் முதன்முலையநாகை 
வதெநாஙகுகைள ெரணநாையம,  
ஆவுளியநாககைள ்பநாதுகைநாபபு 
திட்டம ஆகியலெ அறிவிககைப 
்ப ட டு ள ள ன .   தி ரு ப பூ ர் 
்ஞ்ெரநாயன் குளம,  விழுபபுரம 
கைழுவெலி ஆகிய ்பைலெகைள 
ெ ரணநாையஙகைள புதித நா கை 
அறிவிககைப்பட்டவதநாடு  13 நீர் 
நிலைகைள ரநாமெர் தளஙகைளநாகை 
அஙகீகைரிககைப்படடுளளன . 
புதிதநாகை கைநாவிரி சதறகு கைநாடடுயிர் 
ெ ரணநாையம  அறிவிக கை ப 
்படடுளளது.  ்பநாறு கைழுகுகைள, 
ெலரயநாடுகைள ்பநாதுகைநாபபிறகைநாகை 
சிைபபுத் திட்டஙகைள உருெநாககைப 
்படடுளளன.

வைலும அடுத்த 10 ஆணடுகைளில் 
260 வகைநாடி  ைரககைன்றுகைள 
்்டப்படடு ெளர்ககைப்படுெதன் 
மூைம தமிழ்நாடடில் 23.7% ஆகை 
உளள கைநாடுகைள ்பரபல்ப 33% ஆகை 
உ ய ர் த் தி ்ட  த மி ழ ் நா டு 
முதைலைச்ெர் அெர்கைள ்பசுலைத் 
தமிழகைம இயககைத்லத துெககி 
லெத்துளளநார்கைள. இத்திட்டத்தில் 
்்டப்பநாணடு 2 வகைநாடிவய 50 
ைடெம ைரககைன்றுகைள ெளர்ககைப 
்படடு ்்டவு செய்யப்படடு 
ெருகின்ைன. அடுத்தநாணடு, 7 
வகைநாடிவய 50 ைடெம ைரககைன்றுகைள 
ெளர்ககை திட்டமி்டப்படடுளளது.

இவெநாறு ்பல்வெறு ்பசுலைத் 
திட்டஙகைலள  செயல்்படுத்தி 

ெரும தமிழகை அரசு கைநாபபுக 
கைநாடுகைலள ஒடடி குெநாரிகைளுககு 
அனுைதி ெழஙகியிருப்பது  மிகுந்த 
ெருத்தைளிககிைது. எனவெ, 
தமிழகைத்தின் ்பசுலைலயக 
கைநாப்பதில் அககைலைவயநாடு 
செயல்்படடு ெரும முதல்ெர் 
அ ெ ர் கை ள  த ல ை யி ட டு 
கைநாடுகைளுககும கைநாடடுயிர்கைளுககும 
ஆ்பத்லத விலளவிககை கூடிய 
14.12.2022 அன்று செளியநான 
அரெநாலண எண 243ஐ ரத்து 
செய்தி்ட வெணடும என  ்பசுலை 
உ ண ர் வெ நா டு   வ கை ட டு க 
சகைநாளகிவைநாம.

இப்�டிககு
அரசியல் கைடசிகைள, சூழல்,  
சமூகை அ்மப்புகைள

மெக்கோ,
க�நாதுச்கசயலநாளர,
மறுமலரச்சி திரநாவிட முன்வனறைக கைழகைம்.
வகை.�நாலகிருஷணன்,
மநாநில கசயலநாளர,
மநாரகசிஸட கைம்யூனிஸட கைடசி.(CPI(M))
இ்ோ. முத்்த்சன்,
மநாநில கசயலநாளர,
இநதிய கைம்யூனிஸட கைடசி.
வ்தோல. திருமோெளென்,

த்லேர,
விடுத்ல சிறுத்்தகைள கைடசி.
க்ப்ோ.ஜெோஹிருலலோ,
த்லேர,
மனிதவ்ய மககைள கைடசி.
தி.கெலமுரு்கன்,
த்லேர,
தமிழகை ேநாழவுரி்மக கைடசி.
வநலமல மு்போ்க,
மநாநில த்லேர,
SDPI கைடசி .
வ்கோளத்தூர மணி,
த்லேர,
திரநாவிடர விடுத்ல கைழகைம்.
க்கோமெ ் ோமகிருட்டிணன்,
த்லேர,
தந்த க�ரியநார திரநாவிடர கைழகைம்.
க்ப்ோ. ்த. வச�்ோமன்,
த்ல்ம ஒருங்கி்ணப்�நாளர,
மீத்வதன் திடட எதிரப்புக கூடட்மப்பு.
பி.ஆர.்போணடி�ன்,
த்லேர,
தமிழகை அ்னத்து விேசநாயிகைள 
சங்கைங்கைளின் ஒருங்கி்ணப்பு குழு.
க்தோழர தி�ோகு,
க�நாதுச்கசயலநாளர,
தமிழத் வதசிய விடுத்ல இயககைம்.
கி.வெங்கட்்ோமன்,
க�நாதுச்கசயலநாளர ,
தமிழத் வதசியப் வ�ரியககைம்.
சு்ப.உ்த�குமோர,
அணுசகதிகககைதிரநான மககைள இயககைம்.
திருமுரு்கன் ்கோநதி,
ஒருங்கி்ணப்�நாளர,
வம 17 இயககைம்.
்கோளி்தோசன்,
ஓ்ச, வகைநாயம்புத்தூர.
நித்தி�ோனநத் வஜ�்ோமன்,
�த்திரி்கையநாளர, சூழல் கசயற�நாடடநாளர.
மு.வெற்றிசவசலென்,
பூவுலகின் ் ண்�ரகைள.

 பூவுைகின் ்ண்பர்கைள 
அலைபபின் ஒருஙகிலணபபில், 
வைறகூறிய அலனெரது ஒபபுதலும 
ச்பைப்படடு முதைலைச்ெரின் 
மின்னஞ்ெலுககு இககைடிதம 
அனுப்பப்படடுளளது.
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‘‘அதிகைரிககும் கேப்�ம், க�நாஙகும் கைடல், ேறறும் 

ஆறுகைள, கைநாைநாமல்வ�நாகும் கைநாடுகைள.  
2040-ஐ எண்ணி அச்சப்�டுகிவ்றன்”

-  திருச்சி. சிேநா

புவி செப்பைல்டதலின் விலளவுகைள ைறறும அலதச் ெைநாளிப்பதறகைநான 
்்டெடிகலகைகைளின் வதலெ  குறித்து 15.12.2022 அன்று ்நா்டநாளுைன்ை 
ைநாநிைஙகைளலெயில் விெநாதம ்்டந்தது. இந்த விெநாதத்தில் திரநாவி்ட 
முன்வனறைக கைழகை உறுபபினர் திருச்சி. சிெநா ஆறறிய உலர பின்ெருைநாறு;

”இன்று உைகைத்லதவய அச்சுறுத்தும புவி செப்பைல்டதல் ைறறும 
கைநாைநிலை ைநாறைம எனும தலைபல்ப இந்த விெநாதத்திறகு ்நாம      
வதர்ந்சதடுத்துளவளநாம. இந்த விெநாதம, குலைந்த்படெம, கைநாைநிலை 
ைநாறைத்தின் தறவ்பநாலதயப பிரச்சிலனகைளுககைநானத் தீர்வுகைலள முன்லெககும 
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முடிவுகைலள எடடும என்று ்நான் ்மபுகிவைன். 
இந்த பிரச்சிலனகைளுககைநானத் தீர்வுகைலளக கைநாண 
வெணடியது, ஒன்றிய அரசின் ச்பநாறுபபு 
ைடடுைல்ை. இது  ைநாநிை அரசுகைள, தனியநார் துலை, 
ச்பநாதுச் ெமூகைம ைறறும ்ம ்நாடடிலுளள 
அலனெரின் ச்பநாறுபபு என்று ் நான் உணர்கிவைன். 

புவி செப்பைல்டதல், கைநாைநிலை ைநாறைக 
கைநாரணிகைளில் ச்பரும்பஙகு ெகிககிைது.  ைனிதர்கைள 
தலையி்டநாதெலர, இயறலகை  தன்லனயும பிை 
உயிர்கைலளயும ்பநாதுகைநாத்வத ெந்துளளது. 
சதநாழில்துலை ெளர்ச்சியின் விலளெநாகை ஏற்பட்ட 
்பசுஙகுடில் ெநாயுககைளின் உமிழவு பூமியின் 
செப்பநிலை அதிகைரித்தது. அதன் கைநாரணைநாகை, 
கை்டல்நீர்ைட்டம உயர்வு  ைறறும பிை தீஙகு 
விலளவிககும இயறலகை ைநாறு்பநாடுகைளும துெஙகின. 
இதறகு ஒடடுசைநாத்த உைகைவை கைநாரணம. 
அலனெரும செய்த இந்தத் தீஙகிறகைநான நிெநாரண 
்்டெடிகலகைகைலள,  ்நாம அலனெருவை  
வைறசகைநாளள  வெணடும. ைநாணபுமிகு சுறறுச்சூழல் 
ைறறும ெனத்துலை அலைச்ெர் அெர்கைள இது 
சதநா்டர்்பநாகை சிை உத்திகைலள உருெநாககி அதறகைநான 
்பணிகைலள வைறசகைநாணடு ெருகிைநார். 

2070-ககுள பூஜ்ஜிய உமிழலெ எட்ட  வெணடும 
என்்பவத ஒன்றிய அரசின் இைககு. ஆனநால்,  2040ல் 
என்ன ்்டககும என்்பலத எணணி ்நான் 
அச்ெமசகைநாளகிவைன்.  இது சதநா்டர்்பநாகை தமிழகை 
அரசு சிை சகைநாளலகைகைலள உருெநாககியுளளது. 
அதன்்படி, 2030-ககுள எஙகைளது மின்னுற்பத்தியில் 
50% புதுபபிககைத்தககை எரிெகதி ஆதநாரஙகைளிலிருந்து 
கில்டககும. ரூ.70 ,000 வகைநாடி முதலீடடில் 
சூ ரி ய மி ன் ன நா ற ை ல்  தி ட ்ட ங கை ல ள த் 
சதநா்டஙகியுளவளநாம .  இன்று ஆறுகைள 
ெறறுெலதயும கைநாடுகைள கைநாணநாைல்வ்பநாெலதயும 
விெெநாயிகைள இ்டமச்பயர்ெலதயும  கைநாண்பது 
அதிர்ச்சியநாகை உளளது. இன்னும 20 ஆணடுகைளுககுப 
பிைகு, இந்த உைகின் எதிர்கைநாைம எப்படி இருககும 
என்்பதுதநான் முககியப பிரச்சிலன. புவி 
செப்பைல்டதலின் விலளவுகைலளத் தணிககை 
உறுதியநான தீர்வுகைலள உருெநாககை  வெணடும. 

இயறலகை விெெநாயத்லத ஊககுவிககைவும, 
ெடிகைநால் ைறறும நீர்நிலைகைளில் ்ல்டச்பறும 

கைடடுைநானஙகைலள நிறுத்தவும வெளநாண 
அலைச்ெகைம, ் கைர்பபுை வைம்பநாடடு அலைச்ெகைம 
ைறறும பிை அலைச்ெகைஙகைள ஒருஙகிலணத்து 
செயல்்ப்ட  வெணடும. புதுபபிககைத்தககை 
ஆறைல்கைளநான சூரிய ெகதி ைறறும பிை ைநாறறு 
ஆறைல் மூைஙகைலள உற்பத்தி செய்ெது ்பறறி ் நாம 
நிலைய வ்பசி ெருகிவைநாம. ஆனநால், தமிழகைத்தில் 
வ்பநாதுைநான கைநாறைநாலை மின்ெநாரம உற்பத்தி 
செய்யப்படுகிைது. இந்திய அளவில், அணுெகதி 
ெழியநாகை உற்பத்தியநாகும மின்ெநாரத்தின் அளவிறகு 
தமிழ்நாடடில் கைநாறைநாலைகைள ெழியநாகை மின்ெநாரம 
உற்பத்தி செய்யப்படுகிைது. இருந்த வ்பநாதிலும, 
ெரும ஆணடுகைளில் அணுெகதி உற்பத்திலய 
மூன்று ை்டஙகு அதிகைரிககை ் ைது அரசு முயறசித்து 
ெருகிைது. அணுககைழிவுகைளிலிருந்து செளியநாகும 
்ச்சுககைழிெநால் என்ன விலளவுகைள ெருசைன்்பலத 
்மைநால் கைற்பலனகூ்ட செய்து ்பநார்ககை முடியநாது.

்ைககுக கைநாடுகைளதநான் வதலெ. கைநாடுகைலளப 
்பநாதுகைநாப்பதும விரிவு்படுத்துெதும ைடடுவை 
உைலகையும ைனிதர்கைலளயும கைநாப்பநாறறும. 
ெமைந்தப்பட்ட அலைச்ெகைத்தி்டமிருந்து ெலுெநான 
ெழிகைநாடடுதல்கைள வதலெ, , ெரும ் நாடகைளில் ்பை 
ை நா நி ை ங கை ள  கை டு ம  ெ ை ட சி ல ய 
ெந்திககைபவ்பநாெலதயும. புயல்கைளின் எணணிகலகை 
அதிகைரிப்பலதயும ,  ை க கைள  ெசி ககும 
நிைப்பரபபிறகுள கை்டல்நீர் நுலழயும ஆ்பத்லதயும 
எணணி ்நான் அச்ெமசகைநாளகிவைன். முன்ச்பல்ைநாம,  
40 அடி ஆழத்தில் கில்டத்த நிைத்தடி நீர், தறவ்பநாது 
800  அடிககுச் சென்றுவிட்டது. ச்பநாதுத் 
திட்டஙகைளுககைநாகை நிைம லகையகைப்படுத்தும வ்பநாது 
கைநாடுகைள ்பநாதுகைநாபல்ப உறுதிப்படுத்தும ெலகையில் 
வி தி மு ல ை கை ள  கை டு ல ை ய நா க கை ப ்ப ட டு 
அைல்்படுத்தப்ப்ட  வெணடும.

உரையின் காணணாலிரைக காண QR 
CODE-ஐ ஸ்கன் ணெயைவும்.: 
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இயற்கையின் விதிகை்ள உறறுவ்நாககை 
வேண்டிய கைநாலகைட்டம்: 

சூழல் அ்மவுகை்ளயும், சூழல்சநார சமூகைஙகைளின் 

ேநாழவிய்லயும் சி்தககும் இ்றநால் �ண்்ைகைள! 

 பிரதீப் இளஙயகாென்

36 |  பூவுலகு - ஜனவரி 2023 | www.poovulagu.org 



சூழல் அலைவுகைள, அதலனச் ெநார்ந்து 
ெநாழும ைககைளுககு செறுைவன ெநாழெநாதநாரைநாகை 
ைடடுைல்ைநாது, அெர்கைளின் கைைநாச்ெநார, ்பண்பநாடடு 
விழுமியஙகைளுககு அச்ெநாணியநாகைவும உளளது.  
அெர்கைளின் ெநாழவுககு  அல்டயநாளைநாகை 
விளஙகும அச்சூழலை, அெர்கைள தஙகைளின் 
அல்டயநாளைநாகைவும உணர்கின்ைனர்.  வைலும, 
இயறலகையின் அஙகைைநான சூழல் அலைலெச் 
ெநார்ந்துளள அெர்கைளும, இயறலகைவயநாடு இலயந்த 
ெலகையில் ஒத்திலெந்து தஙகைள ெநாழலெயும, சூழல் 
நிர்ெநாகை முலைகைலளயும ெகுத்து குழுெநாகை ெநாழந்து 
ெருகின்ைனர்.

இந்த ெநாழவியலில் ஒடடுசைநாத்த இனககுழுவின் 
்ைலன முன்லெககும குழுஉரிலை என்்பதறவகை 
முன்னுரிலை. தனிைனிதர்கைளுககைநான அதிகைநாரம 
என்்பது இெர்கைளின் ெநாழவியலுககு எதிரநான 
ஒன்று. ஆனநால், கைநாைபவ்பநாககில் இயறலகைலகைலய 
செறும ெளஙகைளநாகை முன்லெத்து கைநாைனி 
ஆதிககைக கைநாைத்தில் இருந்து, தறவ்பநாது ெலர 
வைறசகைநாளளப்படடு ெரும ்்டெடிகலகைகைளின் 
கைநாரணைநாகை சூழல் அலைவுககும, அதலனச் 
ெநார்ந்துெநாழும ைனிதர்கைளுககும இயறலகைககுைநான 
உைவுககும இல்டவய ச்பரும சிககைல் நிைவுகிைது.

இதன் நீடசியநாகைத்தநான் கைநாைம கைநாைைநாகை 
கைநாடல்ட ் மபி ெநாழந்த சதநால்குடிைககைள, சூழல் 
்பநாதுகைநாபபு, உயிரினப ்பநாதுகைநாபபு என்கிை 
ச்பயரநால் கைநாடுகைலள விடடு அபபுைப்படுத்தப்படடு 
அந்நியப்படுத்தப்பட்டனர். இவதவ்பநான்று, 
கை்டறகைலர ஓரஙகைளில் மீனெர்கைள ெநாழந்த 
நிைசெளிகைள ச்பரும ்பகைநாசுர நிறுெனஙகைளுககும, 
சுறறுைநாலெ முன்னிறுத்தி அ்பகைரிககைப்படடும, 
தறவ்பநாது ெலர கை்டலையும, கை்டறகைலரலயயும 
அ்பகைரிககும முயறசிகைள ்்டந்து ெருகின்ைன. 
அதன் ெைகைநாை உதநாரணைநாகைக வகைரளநாவின் 
திருெனந்தபுத்துககு அருகில் அதநானி நிறுெனம 
அலைத்துெரும விழிஞ்ெம துலைமுகைக கைடடுைநானம 
உளளிட்ட எணணறை உதநாரணஙகைலளக கூைைநாம. 
வைலும, இத்தலகையத் திட்டஙகைள யநாவும 
ஒடடுசைநாத்த ்நாடடிறகும ்பயனளிககைவெ  
சகைநாணடுெரப்படுெதநாகை  கூைப்பட்டநாலும, 
உணலையில் இதனநால் முழுககை முழுககை 

்பயனல்டெது ்பகைநாசுர நிறுெஙகைளின் ெல்ைநாதிககை 
முதைநாளிகைள (முதைநாளித்துெம) ைடடுவை.

இந்நிலையில்தநான் இயறலகை ெளஙகைலள ் மபி 
ெநாழும ெநாைநானியர்கைளின் குரலுககு ்நாம அதிகை 
முககியத்துெம அளிககை வெணடியதன் வதலெ 
முதன்லை ச்பறுகிைது. வைலும, கைநாைநிலை 
ைநாறைத்தின் ்பநாதிபபுகைள தீவிரைநாகிெரும நிலையில், 
அறிவியல் ரீதியநாகை ைககைளின் ்பநாரம்பரிய  அறிவுககு 
முன்னுரிலை அளித்து ஆய்வுகைள வைறசகைநாளெதும 
இன்றியலையநாததநாகிைது. வைலும, இத்தலகைய 
உலரயநா்டலை ச்பநாதுச் ெமூகைத்தின் லையத்தில் 
சகைநாணடு வெர்ப்பதும முதன்லை ச்பறுகிைது.

அந்த உலரயநா்டலின் ஒரு ்பகுதியநாகை 
தமிழகைத்தின் கைல்டவகைநாடி மீனெக கிரநாைத்லதச் 
வெர்ந்த(சூழலை ் மபி ெநாழும ெமுகைத்தின்) மீனெப 
ச்பணணுககு ்்டந்த  கூடடுப்பநாலியல் 
ென்சகைநாடுலையும, அதன் ெழியநாகை செளிெந்த  
இைநால் ்பணலணகைளின் சகைநாடூர முகைத்லதயும, 
அதலனக கைணடும கைநாணநாததும வ்பநாை செயல்்பட்ட 
அரசின் நிர்ெநாகை அலைபல்பயும, ெலிலையறை 
ெட்டஙகைலளயும ்பறறி  எடுத்துலரககை 
விருமபுகிவைன்.

24.05.2022 அன்று ரநாை்நாதபுரம ைநாெட்டம, 
தஙகைச்சிை்டம ஊரநாடசிககுட்பட்ட ெ்டகைநாடு 
கிரநாைத்லதச் ெநார்ந்த மீனெபச்பண ஒருெர், 
இயறலகையநாகை கை்டலில் ெளரும கை்டற்பநாசி வெகைரிககைச் 
சென்ைவ்பநாது, அஙகிருந்த இைநால் ்பணலணயில் 
்பணிபுரிந்த ெ்டைநாநிைத் சதநாழிைநாளர்கைள சிைரநால் 
கூடடு்பநாலியல் ென்சகைநாடுலைககு உளளநாககைப்படடு 
சகைநால்ைப்பட்டநார்.  இவதநாடு, அெரது முகைத்தின் 
மீது ரெநாயனம ஊறறியும சகைநாடூரைநான முலையில் 
சிலதத்திருந்தனர். இந்த சகைநாடூர ெம்பெம அப்பகுதி 
மீனெ ைககைளி்டத்தில் கைடும சகைநாந்தளிபல்ப 
ஏற்படுத்தியது. வைலும, அப்பகுதி மீனெர்கைள 
ரநாை்நாதபுரம ைநாெட்டத்திலுளள இைநால் 
்பணலணகைலள இழுத்து மூ்ட வெணடும 
எனகவகைநாரி ெநாலைைறியலிலும ஈடு்பட்டனர்.

இதுகுறித்தநான செய்தி ெமூகைெலைதளஙகைளிலும, 
ஊ்டகைஙகைளிலும செளியநானது. ச்பரும்பநாலும, 
த மி ழ கை த் தி ல்  நி ை வு ம  ெ ்ட ை நா நி ை த் 
சதநாழிைநாளர்கைளுககு எதிரநான செறுபல்ப 
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முன்னிறுத்திவய செய்திகைள செளியநாகின.  வைலும, ்பநாலியல் ென்சகைநாடுலைலய 
அது நிகைழககைநாரணைநாகை இருந்த ெமூகைப பின்னணி குறித்தும, விளிமபுநிலை 
ச்பணகைளநான மீனெபச்பணகைளுககும, அச்ெமூகைத்திறகும நிைவும 
அ்டககுமுலைகைள என்கிை வகைநாணத்தில் துளியும கைெனம செலுத்தநாத 
ெலகையிைநான செய்திகைவள ச்பரும்பநாலும செளியநானது.

இந்த பிரச்ெலனயின் லையககைருெநாகை எழுந்திருககை வெணடிய இைநால் 
்பணலண பிரச்ெலனகைளும, விளிமபு நிலை ைககைளின் மீதநான அதிகைநார 
ெர்ககைத்தின் ெரமபு மீைல்கைளும, ்பணம்பல்டத்த இைநால் ்பணலண 
உரிலையநாளர்கைளுககு  அதிகைநார ெர்ககைத்தினர் துலணநின்ைது குறித்த 
வகைநாணத்தில் ஊ்டகை செய்திகைள ச்பரிதும கைெனம செலுத்தவில்லை.  இதன் 
கைநாரணைநாகை இந்தச் ெம்பெத்தின் பின்னணிக குறித்த உலரயநா்டல் 
ச்பநாதுச்ெமூகைத்தில் ஓர்லைக சகைநாண்டதநாகைவெ எதிசரநாலித்தது. ஆனநால்,  
இவெநாறு ஒரு ெம்பெம எதிர்கைநாைத்தில் ் ்டந்வதைநாைல் இருப்பலத உறுதி்படுத்த 
வெணடுைநானநால், ்பல்வெறு்பட்ட வகைநாணத்தில் அணுகியிருககை 
வெணடுசைன்்பவத என்்பவத அைம .

இந்நிலையில், இந்த ெம்பெத்தின் பின்னணி குறித்து ஆய்ந்தறியவும , 
இப்பகுதியில் ்பநாரம்பரியநாகை கை்டற்பநாசி வெகைரித்து மீனெ ச்பணகைளின் 
ெநாழகலகை, ெமூகைப்பநாதுகைநாபபு, ்பணிப்பநாதுகைநாபபுச் சூழல் ைறறும கை்டவைநார 
இைநால்்பணலணகைள குறித்த உணலை நிலைலய செளிகசகைநாணரவும 
ைன்னநார் ெலளகு்டநா, ்பநாக ஜெைெந்தி உயிர்ச்சூழல்  ்பநாதுகைநாபபு நிலை, 
்பநாரம்பரிய மீனெர் உரிலைகைள குறித்த உணலை நிலைலய கைள ஆய்வுசெய்து 
கைண்டறியும வ்நாககைத்து்டனும, மீனெ ைககைவளநாடு செயைநாறறும கை்டவைநார 
செயல்்பநாடடு கூட்டலைபபு உணலை கைண்டறியும குழுசெநான்லை அலைத்து 
ஆய்வு வைறசகைநாண்டது.

இந்தக குழுவின் கைள ஆய்ெநானது ைன்னநார் ெலளகு்டநா ைறறும ்பநாக 
நீரிலணப ்பகுதியில் இைநால் ்பணலணகைள எற்படுத்தியிருககும சூழல் 
சிலதவுகைள குறித்த ்பை உணலைகைலளக கைண்டறிந்தது. ரநாை்நாதபுரம 
ைநாெட்டம 271 கி.மீ கை்டவைநாரப ்பகுதிலயக சகைநாண்டது. இதில் ரநாவைஸ்ெரம 
முதல் எஸ்.பி ்படடினம ெலர உளள ெ்டகை்டல்்பகுதி ்பநாக நீரிலண (130 கி.மீ 
)கை்டல் ்பரபபிலும, தனுஷவகைநாடி முதல் வ்படைநான் ்கைர்ெலர உளள 
சதன்கை்டல்்பகுதி(140 கி.மீ) ைன்னநார் ெலளகு்டநா கை்டல் ்பரபபிலும 

ஆடு மநாடுகைளின் 
வமய்ச்சல் நிலங்கைளும்  
முறறிலும் 
்ஞசநாகியுளளது.  
உச்ச�டசமநாகை, இைநால் 
�ண்்ணயிலிருநது 
கேளிவயறும் கைழிவு நீர 
வ்ரடியநாகை கைடலில் 
கைலநது மன்னநார 
ே்ளகுடநா மறறும் �நாக 
ெலசநதி கைடற�ரப்பின் 
உயிரச்சூழலுககு 
ஊறுவி்ளவித்து 
ேருேதும் கைடவலநார 
கசயல்�நாடடு குழுவின் 
உண்்ம அறியும் 
குழுவின் ஆய்வில் 
கதரியேநதது.
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அலைந்துளளது. இதலனச் ெநார்ந்துளள 119 
கை்டவைநார கிரநாைஙகைலளச் வெர்ந்த, சுைநார் 1 
ைடெத்திறகும வைற்பட்ட மீனெர்கைள,  மீன்பிடி 
ைறறும  மீன்ெநார்பு சதநாழிலிலிலும ஈடு்படடு 
ெருகின்ைனர். இவதவ்பநாை, இஙகுளள 21 மீனெக 
கிரநாைஙகைலளச் வெர்ந்த மீனெபச்பணகைள, 
இயறலகையநாகை கை்டலுககுள ெளரும கை்டற்பநாசி 
வெகைரிபபிலும ஈடு்படடு ெருகின்ைனர்.

இந்நிலையில், இப்பகுதியநானது கை்டறெநார் 
வதசியப பூஙகைநாெநாகை அறிவிககைப்பட்டதில் இருந்து, 
சூழல்  ்பநாதுகைநாபபு என்கிை ச்பயரில் இெர்கைள 
எணணறை கைடடுப்பநாடுகைலளயும, ெனத்துலையின் 
அழுத்தஙகைலளயும ெந்தித்து ெருகின்ைனர். 
குறிப்பநாகை, ்பநாசி எடுககைச் செல்லும ச்பணகைள 
எணணறை இன்னல்கைலளச் ெந்திககின்ைனர்.

இவத நாடு ,  ்ப நாசி கைலள எடுப்பத நால் , 
்பெளப்பநாலைகைள அழிெதநாகை அறிவியல்பூர்ெைறை 
ெலகையில் ெனத்துலை குறைச்ெநாடல்ட முன்னிறுத்தி 
ெருெதநாகைவும இப்பகுதி ைககைள குறிபபிடுகின்ைனர்.  
வைலும, இைந்த ்பெளப்பநாலைகைளில் ைடடுவை 
கை்டற்பநாசி ெளரும என்றும, அதலனப 
்பநாரம்பரியைநாகை  ்பறித்து ெருெதநாகைவும 
கூறுகின்ைனர். வைலும, இவெநாைநான குறைச்ெநாடல்ட  
ெனத்துலை நிருபித்துக கைநாட்ட வெணடுசைன 
ெெநாைநாகைவும தஙகைள ்பநாரம்பரிய அறிலெ 
முன்லெககின்ைனர். இந்நிலையில், ்பநாரம்பரியைநாகை 
இைந்த சுணணநாமபுப்பநாலைகைளில்  ்பநாசி 
எடுத்துெரும ச்பணகைளின் உரிலைகைலள ்பறிககும 
முயறசியிலும, செயறலகை ்பநாசி ெளர்பல்ப 
விளம்பரப்படுத்தும  ெலகையில் ெனத்துலை இந்தக 
குறைச்ெநாடல்ட முன்லெத்து  ெருெதநாகைவும 
சதரிவித்தனர்.  இவதவெலளயில், ்பெளப்பநாலைகைள 
குறித்து இவெளவு கைெலைக சகைநாளளும 
ெனத்துலையினர், இந்த ெ்டகைநாடு ்பகுதியில் 
செய்திருந்தது என்னவெநா இதறகு எதிர்ைலையநான 
்்டெடிகலகைகைளதநான்.

ெ்டகைநாடு ்பகுதி ரநாவைஸ்ெரம தீவுப ்பகுதியில் 
அலைந்துளளதநால் கை்டறகைலரயில் இருந்து செகு 
சிை மீட்டர் தூரமெலர(தறவ்பநாது நிைைநாகை உளள 
்பகுதிகைளில்)  முன்பிருந்து, ைடிந்த ்பெளப்பநாலைகைள 
இயல்்பநாகைத் சதன்்படும. இலெ, தலரப்பரபபிலிருந்து 
ஒரு மீட்டருககும குலைெநான ஆழத்திலிருந்வத 
கில்டககிைது. எனவெ, இப்பகுதியில் ெசிககும 
மீனெ ைககைள தஙகைளின் வதலெககைநாகை சிறு ்பளளம 
வதநாணடினநாலும சுணணநாமபுப்பநாலைகைள 
இயல்்பநாகைக கில்டககின்ைது.   இதன் கைநாரணைநாகை, 
ெநாழவியல் கைநாரணஙகைளுககைநாகை ்பயன்்படுத்தும 
வ்பநாது, சிறு துணடு சுணணநாமபுப ்பநாலைகைள 
கில்டத்தநாலும ெனத்துலை கைடுலையநானக 
கைடடுப்பநாடுகைலளயும, அ்டககுமுலைகைலளயும 

அரஙவகைறறி ெருெதநாகைவும சதரிவித்தனர்.

வ ைலும ,  சுணணநாமபுப  ்ப நாலை கைள 
லெத்திருப்பதநாகைக(சூழலை சிலதப்பதநாகை) கூறி 
ெனத்துலை  இப ்பகுதியில்  அடிக கைடி 
வெநாதலனயிலும ஈடு்படடு ெருகிைது. ஆனநால், 
இவெளவு கைரிெனைநாகை ்பெளப்பநாலைலயயும, 
இயறலகைலயயும கைநாப்பநாறைத் துடிககும 
ெனத்துலைவயநா, பிை அரசு அலைபபுகைவளநா இைநால் 
்பணலண உரிலையநாளர்கைள ச்பரும ்பநாலைகைலளப 
ச்பயர்த்சதடுத்து இைநால் குடல்டகைலள 
அலைத்திருப்பலதக கைணடுசகைநாளளவெ இல்லை. 
இதலனக கைள ஆய்வின் வ்பநாது வ்ரடியநாகைவெ 
கைநாண முடிந்தது. வைலும, ்பநாக நீரிலணயின் 
சூழலைச் சிலதககும ெலகையில், இைநால் 
்பணலணயிருந்து செளிவயறும கைழிவு நீர் கை்டலில் 
கைைககும ெலகையில் ச்பரும ெநாய்ககைநால்கைளும  
அலைககைப்படடுளளது.

இந்நிலையில், மீனெபச்பணணுககு வ்ர்ந்த 
்பநாலியல் ென்சகைநாடுலை ைறறும சகைநாலைச் 
ெம்பெத்திறகு பிைகு, இந்த ெம்பெத்திறகுக 
கைநாரணைநாகை அலைந்த இைநால் ்பணலண, முலைப்படி 
ெட்ட அனுைதி ச்பைவில்லை எனக கூறி கை்டல்ெநார் 
நீர்ெநாழ உயிரின ெளர்பபு ஆலணயம ெட்டவிதிகைள 
2005, சதநாகுதி-4 பிரிவு 13 உடபிரிவு 5 ன் கீழ ்பதிவு 
செய்யநாைல் இருந்தது கைண்டறியப்படடு 
மூ்டப்பட்டது. ஆனநால், இஙகு எழுமபும 
மிகைபச்பரும வகைளவி என்னசென்ைநால், எளிய 
ைககைள சூழலைச் சிலதப்பதநாகைக குறைமெநாடடும 
அதிகைநார அலைபபுகைளின் கைணணில் இைநால் 
்பணலண உரிலையநாளர்கைளின் விதிமீைல்கைள ஏன் 
சதன்்ப்டவில்லை? இச்ெம்பெத்திறகு முன்னும 
்பைமுலை இப்பகுதிலயச் ெநார்ந்த ்பநாரம்பரிய 
மீனெர்கைள இைநால் ்பணலணயநால் நிகைழும 
சூழல்சீர்வகைடு குறித்துச் சுடடிககைநாடடியும கைெனம 
சகைநாளளநாதது எதனநால் என்ை வகைளவியும 
எழுகிைது.

இந்தச் சூழலில், உணலை அறியும குழுவின் 
கைள ஆய்வில்,  ரநாவைஸ்ெரம தநாலுகைநாவில் உளள 
அறியநாஙகுணடு முதல் பிளலளகுளம ெலரயிைநான 
செறும இரணடு கிவைநாமீட்டர் ்பகுதிககுளவளவய,  
கிட்டத்தட்ட 16   இைநால் ்பணலணகைள இயஙகி 
ெருெதும, இதில் எணணறை இைநால் குடல்டகைள 
செயல்்படடு ெருெதும கைண்டறியப்பட்டது.

வைலும, இந்த இைநால் ்பணலணகைளினநால் 
இப்பகுதியில் நிைத்தடி நீர் முறறிலும ்பயன்்பநாடடு 
தன்லைலய இழந்து,  பிளலளகுளம ்பகுதியில்  
ெசித்த  15 வீடுகைலள ெநார்ந்த குடும்பத்தினர் வெறு 
இ்டஙகைளுககு இ்டம ச்பயரும சூழலுககு 
தளளப்படடுளளனர். அவதநாடுைடடுைல்ைநாது, 
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ைககைள ்பயன்்பநாடடிறகும, கைநால்்ல்ட ்பயன்்பநாடடிறகும, குடிநீர் வதலெலய 
பூர்த்தி செய்யவும ்பயன்்பநாடடிலிருந்த ச்பரியநாறு இைநால் ்பணலணகைளிலிருந்து 
செளிவயறும கைழிவுகைளினநால் முறறிலும ்பநாதிபபுககு உளளநாகி ் ச்சு ஆைநாகை 
உருபச்பறறுளளது. ஆடு ைநாடுகைளின் வைய்ச்ெல் நிைஙகைளும  முறறிலும 
்ஞ்ெநாகியுளளது.  உச்ெ்படெைநாகை, இைநால் ்பணலணயிலிருந்து செளிவயறும 
கைழிவு நீர் வ்ரடியநாகை கை்டலில் கைைந்து ைன்னநார் ெலளகு்டநா ைறறும ்பநாக 
ஜெைெந்தி கை்டற்பரபபின் உயிர்ச்சூழலுககு ஊறுவிலளவித்து ெருெதும 
கை்டவைநார செயல்்பநாடடு குழுவின் உணலை அறியும குழுவின் ஆய்வில் 
சதரியெந்தது.

ரநாை்நாதபுரம என்று ைடடுைல்ை, முத்துவ்படல்ட, சகைநாடியம்பநாலளயம 
என தமிழகைம முழுதும எஙசகைல்ைநாம இைநால் ்பணலணகைள உளளவதநா 
அஙசகைல்ைநாம ஏவதநாசெநாரு ெலகையில் சூழல் சீர்வகைடு ்்டவதறிக 
சகைநாணவ்டதநான் இருககிைது. அதுகுறித்து ைககைள வ்பநாரநாட்டஙகைள 
ெநாயிைநாகைவும, ைனுககைள, வகைநாரிகலகைகைள என  அரசியலைலைபபு ெழஙகியுளள 
எல்ைநா ஜென்நாயகை ெடிெஙகைளிலும தஙகைள எதிர்பபுக குரலைத் சதரிவித்துக 
சகைநாணடுதநான் இருகின்ைனர். ஆனநால், இைநால் ்பணலணகைள குறித்து 
அதிகைநாரிகைள வைறசகைநாண்ட ்்டெடிகலகைகைளின் எணணிகலகை மிகைச்செநாற்பவை. 
இதறகு(சிை அதிகைநாரிகைளின் துணிச்ெல் மிகு செயல்்பநாடுகைளுககு) இைநால் 
்பணலண உரிலையநாளர்கைளின் பின்புைமும, அழுத்தமும மிகைமுககியக 
கைநாரணம என்்பலதயும கைெனத்தில் சகைநாளளவெணடியதுளளது. எவெநாறு 
ெட்டவிவரநாத கிரலனட ைறறும ைணல்குெநாரி கும்பல்கைள அதறசகைதிரநாகை 
ஜென்நாயகை ரீதியநாகைப வ்பநாரநாடும செயற்பட்டநாளர்கைலள அச்சுறுத்துகிைவதநா, 
அவத அளவுககைநான அழுத்தம இஙகும நிைவுகிைது.

ெ்டகைநாடு ்பகுதியில் ் ்டந்த ்பநாலியல் ெம்பெத்திலும கூ்ட, மீனெ ைககைளின் 
ெநாழவியலை ்சுககும இைநால் ்பணலண உரிலையநாளர்கைளின் வ்பநாககும, 
ஆணெமும, ்பண்பைமும பிலழபபுத் வதடி இஙகு ெந்த ெ்டைநாநிை 
சதநாழிைநாளர்கைளி்டம எதிசரநாலித்துளளது என்்பலதயும ்நாம 
உணர்ந்துசகைநாளளைநாம. வைலும, தறவ்பநாலதய சூழலில் தமிழகைம முழுதும 
உளள ச்பரும்பநாைநான இைநால் ்பணலணகைளில் ெ்டைநாநிை சதநாழிைநாளர்கைள 
அதிகைைநாகை ்பணிபுரிகின்ைனர். இைநால் ்பணலணகைள  கிரநாைஙகைலள ஒடடிய 
ஒதுககுபபுைஙகைளில் செயல்்படுெதநால், இப்பகுதியில் ெசிககும ைககைளும, 
ச்பணகைளும இந்தப ்பகுதிகைலள ஒடடியுளள இ்டஙகைளுககு தறசெயைநாகை 
செல்ெதறகு கூ்ட அச்சுறுத்தைநானச் சூழவை நிைவுகிைது.

ச்பரும்பநாலும, இைநால் ்பணலணகைள ஆறு ைறறும முகைத்துெநாரப 
்பகுதிகைளில் அலைககைப்ப்டடுளளதநால் இலெ செளியிடும கைழிவுநீர், மீன் 
உற்பத்தியநாகும நீர்நிலைப ்பகுதிகைலளயும சிலதத்து, ைண ைறறும நீரின் 
தன்லைலய திரி்பல்டயச் செய்து,  வ்ரடியநாகை ஆறு, கை்டல்  ைறறும கை்டவைநாரச் 
சூழல் அலைவுகைலளச் சிலதககிைது.

இைநால் ்பணலணகைலள முலைப்படுத்த கை்டல்ெநார் நீர் ெநாழ உயிரின 
ெளர்பபு ஆலணயம வ்பநான்ை நிர்ெநாகை அைகுகைளும, ெட்டஙகைளும இருபபினும 
கூ்ட, இயறலகையின் தன்லைககும, அதன் அறிவியலுககும முரணநான ெலகையில் 
இைநால் ்பணலணகைளின் செயல்்பநாடுகைள விளஙகுெதநால் இைநால் ்பணலணகைலள 
இழுத்து மூ்ட அரசுகைள முன்ெர வெணடும.  மீனெ அலைபபுகைளும, ைககைள 
உரிலை அலைபபுகைளும, இைநால் ்பணலணகைளநால் ்பநாதிககைப்படடு ெரும 
ைககைளும ்பை ஆணடுகைளநாகை இகவகைநாரிகலகைலய முன்லெத்து ெருகின்ைனர். 
இதுகுறித்து தமிழகை அரசு கைெனம சகைநாளள வெணடும. ஏசனன்ைநால், இது 
ைககைளின் பிரச்ெலன ைடடுைல்ைநாது, ்ம ெநார்ந்துளள சூழல் அலைவின் 
மீதநான அச்சுறுத்தலுககுத் தீர்வு என்கிை அடிப்பல்டயில் முககியத்துெம 
அளிககை வெணடும.      

இைநால் �ண்்ணகைள  
கிரநாமங்கை்ள ஒடடிய 
ஒதுககுப்புைங்கைளில் 
கசயல்�டுேதநால், 
இப்�குதியில் ேசிககும் 
மககைளும், க�ண்கைளும் 
இநதப் �குதிகை்ள 
ஒடடியுளள இடங்கைளுககு 
தறகசயலநாகை 
கசல்ேதறகுககூட 
அச்சுறுத்தலநானச் 
சூழவல நிலவுகிைது.
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வைலும, கைநாைநிலை ைநாறைப ்பநாதிபபுகைலள ைடடுப்படுத்த 
்பல்வெறு தீர்வுகைலள உருெநாககி ெரும நிலையில் சூழல் 
அலைவுகைலளச் சீர்குலைககும இைநால் ்பணலணகைள 
விெகைநார்டத்தில் அரசு தனிககைெனம செலுத்த  வெணடும. 
இந்நிலையில், மீனெபச்பணைணி கூடடுப்பநாலியல் 
ென்சகைநாடுலை செய்யப்படடு சகைநாலைசெய்யப்பட்டலதத் 
சதநா்டர்ந்து கை்டவைநார செயல்்பநாடடுக கூட்டலைபபு அலைத்த 
உணலைக கைண்டறியும குழு செளியிட்ட ்பரிந்துலரகைளில் 
சிைெறலைக உறறுவ்நாககுெதும, ்ல்டமுலைப்படுத்துெதும 
தறவ்பநாது நிைவும ்பை பிரச்ெலனகைளுககு தீர்ெநாகைவும அலையும.  
அலெ:

கை்டல்ெநார் நீர் ெநாழ உயிரின ெளர்பபு ஆலணயம 
ெட்டவிதிகைள 2005, சதநாகுதி-4 பிரிவு 13 உடபிரிவு 5 ன் கீழ ்பதிவு 
செய்யநாைல்  இைநால் ்பணலண இயஙகுெலதக கைணகைநாணிககை 
தெறிய அதிகைநாரிகைள மீது துலைரீதியநான ெட்ட ் ்டெடிகலகைகைள 
வைறசகைநாளள  வெணடும.

ரநாை்நாதபுரம ைநாெட்டத்தில் இயஙகி ெரும அலனத்து 
இைநால் ்பணலணகைள குறித்தும  ைநாெட்ட ஆடசியர் 

தலைலையில் குழு அலைத்து ஆய்வு 
வைறசகைநாளளப்ப்ட  வெணடும.

்பநாசி எடுககும ்பநாரம்பரிய 
மீனெப ச்பணகைளின் சதநாழில் 
உரிலைலய ்பநாதுகைநாககும ெலகையிலும, 
ெ நா ழ ெ நா த நா ர  ெ நா ழ வி ய ல் 
உரிலைகைலளக கைநாககும ெலகையிலும 
தனித்துெைநான அல்டயநாள அடல்ட 
ெழஙகைப்ப்ட  வெணடும.

இந்த மூன்று ்பரிந்துலரகைளும, 
இந்தச் ெம்பெத்திறகு ைடடுைல்ைநாது 
இைநால் ்பணலணகைளினநால் சீர்வகைடு 
நிைவும எல்ைநா இ்டஙகைளிலும 
ெட்டஙகைலள ்ல்டமுலைப்படுத்தவும, 
்பணமுதலைகைளுககுச் ெநாதகைைநாகை 
செயல்்படும அதிகைநாரிகைள மீது 
்்டெடிகலகை, முலையநான ஆய்வுகைள, 
்பநாரம்பரியைநாகை ெநாழும ைககைளின் 
கைருத்துகைளுககு முன்னுரிலை என்கிை 
ெலகையில்  ்ல்டமுலைப்படுத்தப 
்படுைநாயின் சூழல் அலைலெச் 
ெநார்ந்து ெநாழும ைககைளின் ்ைனும, 
ெமூகைஙகைளின் ் ைனும கைநாககைப்படடு 
சூழல்  ்ப நாதுகை நாபபும  உறுதி 
செய்யப்படும.

இறுதியநாகை, இந்தக குழுவில் 
இ்டமச்பறறிருந்த வகைரள ைத்தியப 
்ப ல் கை ல ை க கை ழ கை த் தி ல் 
வ்பரநாசிரியரநாகைப ்பணிபுரிந்து 
ஓய்வுச்பறை வ்பரநாசிரியர் முலனெர் 
அருணநாச்ெைம கூறிய கைருத்லத 
சகைநாளலகை ெகுப்பநாளர்கைளும, ் நாமும 
மிகுந்த கைெனத்வதநாடு உறறுவ்நாககை 
வெணடியுளளது.

‘இைநால் ்பணலணகைள ெட்டத்தின் 
்படி இயஙகுகிைதநா? விதிமீைைநா? 
என்்பலதத் தநாணடி இயறலகைககும, 
சூழல் அலைவுககும ெரியநா’ என்்பவத 
அெரின் வகைளவி; கைநாைநிலை ைநாறைப 
்பநாதிபபுகைள அதிகைரித்து, அதனநால் 
விளிமபுநிலை ைககைளும, ச்பணகைளும, 
குழந்லதகைளும ்பநாதிககைப்படடுெரும 
நிலையில் ஓஙகிசயநாலிககும வகைளவி 
அது. இயறலகையின் விதிகைலளயும, 
விளிமபுநிலை ைககைளின் ் ைலனயும 
உறறுவ்நாககை வெணடியக கைநாைகைட்டம 
இது.

pradeepwithdreams@gmail.com
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 செ.பூ.கார்முகில

புவி கேப்�ம்டதலில்  
ரநாணுேத்தின் �ஙகு 
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இ ரநாணுெம என்று ெந்துவிட்டநால் 
உைகை்நாடுகைள அலனத்திறகும கிட்டத்தட்ட ஒவர 
ைனநிலைதநான். அலனத்து ்நாடுகைளும தனககுப 
வ்பநாடடி அல்ைது எதிரி என நிலனககும ் நாடுகைள, 
அெர்கைளின் இரநாணுெத்திறகுச் செய்யும அளவிறகு 
இலணயநாகை அல்ைது அலதவி்ட அதிகைைநாகைத் 
தநாஙகைளும செய்ய வெணடும என்று கை்டன் 
ெநாஙகியநாெது செய்கின்ைன.

ஆனநால், அந்தப வ்பநாடடிலய ் நாடடு ைககைளின் 
கைல்விககு, சுகைநாதநாரத்திறகுச் செைெழிப்பது 
வ்பநான்ைெறறிறகுச் செய்ெதில்லை. இதறகு ச்பரிய 
கைநாரணசைநான்றுமில்லை. அது அடித்தடடு 
ைககைளுககைநானது அவெளவுதநான். ஆனநால், 
இரநாணுெம அப்படியல்ை. அது அதிகைநார 
ெர்ககைத்திறகைநானது. உைகிலுளள ரநாணுெஙகைள 
அதிகை ஆறைல் ெளஙகைலள ்பயன்்படுத்துெது உைகை 
செப்பையைநாதலுககு முககியக கைநாரணியநாகை 
உளளது. ஆனநால், எந்த ் நாடும அலதக குலைககைவும 
கை ட டு ப ்ப டு த் த வு ம  மு ய ற சி கை ல ள 
வைறசகைநாளெதில்லை. 2 0 2 0ஆம ஆணடு 
கிட்டத்தட்ட 2 டிரில்லியன் அசைரிககை ்டநாைர்கைள 
ரநாணுெத்திறகைநாகைச் செைவிடடுளளது அந்்நாடு. 
்நாடுகைள ஒவசெநாரு ஆணடும ரநாணுெத்திறகுச் 
செைவு செய்யும சதநாலகைலய முந்லதய ஆணல்ட 
வி்ட அதிகைப்படுத்திக சகைநாணவ்ட உளளன.  இதன் 
அர்த்தம ெரு்டநா ெரு்டம அது ்பயன்்படுத்தும 
ஆறைலும அதன் மூைம செளிப்படும கைநார்்பனும 
அதிகைரித்துக சகைநாணவ்ட உளளது என்்பதநாகும.

உைகைளவில் கைநார்்பன் செளியீடடில் அசைரிககை 
ரநாணுெம மிகை முககிய இ்டத்லதப ச்பறுகிைது 2001 
– 2017ெலர  அசைரிககைநா ரநாணுெம 1.2 பில்லியன் 
சைடரிக ்டன் அளவு ்பசுலை இல்ை ெநாயுலெ 
செளிப்படுத்தி இருககிைது. இது 25.7 வகைநாடி கைநார்கைள 
ஒரு ஆணடில் செளியிடும ்பசுலை இல்ை 
ெநாயுவின் அளவிறகுச் ெைைநாகும. அசைரிககை 
ரநாணுெத்தின் உள்நாடடு ைறறும செளி்நாடடு 
ரநாணுெத் தளெநா்டஙகைள நிறுெப்பட்ட இ்டஙகைள 
மிகை அதிகைைநாகை சூழல் ்பநாதிப்பல்டந்துளளது. 
ஏசனனில், அஙகு ்ச்சு வெதிபச்பநாருடகைள, 
ச்பர்ககுளவரட ைறறும சஜெட எரிச்பநாருளின் 
்பகுதி ச்பநாருடகைள ஆகியலெ ைநாசு்பநாடல்ட 

ஏற்படுத்துகின்ைன. அசைரிககை ரநாணுெம 41 ைடெம 
்டன் ்பசுஙகுடில் ெநாயுலெ 2020ஆம ஆணடு 
செளியிடடுளளது. சுவிடெர்ைநாந்தின் செப்பம 
ைறறும மின்ெநாரத் வதலெககைநாகை ்பயன்்படுத்த்படும  
ஆறைல் மூைஙகைளிலிருந்த செளிவயறும ்பசுஙகுடில் 
ெநாயுககைளின் அளவு 10 ைடெம ்டன்தநான். 
அப்படிசயனில், அலதவி்ட ்நான்கு ை்டஙகு 
அதிகைைநாகை அசைரிககை ரநாணுெம ்பசுஙகுடில் 
ெநாயுககைலள செளியிடடுளளது.

அசைரிககைப ்பநாதுகைநாபபுத்துலை, அந்்நாடடின் 
மிகைபச்பரிய ஆறைல் ்பயன்்பநாட்டநாளர் ைடடுைல்ை; 
உைகிவைவய மிகைபச்பரிய ச்படவரநாலிய 
்பயன்்பநாட்டநாளரும, மிகைபச்பரிய ்பசுஙகுடில் ெநாயு 
செளியிட்டநாளருமகூ்ட.  2022ல் ைடடும 
அசைரிககைப ்பநாதுகைநாபபுதுலை கிட்டத்தட்ட 8.23 
வகைநாடி வ்பரல் எரிச்பநாருலள நுகைரும என 
எதிர்்பநார்ககைப்படுகிைது. இது பின்ைநாந்தின் 
ஒடடுசைநாத்த எணசணய் நுகைர்லெவி்ட அதிகைம. 
2017ல் ைடடும அசைரிககை விைநானப்பல்ட 4.9 
பில்லியன் அசைரிககை ்டநாைர் ைதிபபிைநான 
எரிச்பநாருலள ெநாஙகியுளளது.

இப்படியநாகை எரிச்பநாருள நுகைர்வு ைறறும 
்பசுஙகுடில் ெநாயு உமிழவில் அசைரிககை ரநாணுெம, 
உைகின் ்பை ்நாடுகைலளவி்ட மிகைமிகை அதிகைைநாகை 
உளளது. அப்படிசயனில் உைகை செப்பையைநாதலில் 
இதன் ்பஙகு ்நாம நிலனப்பலத வி்டவும மிகை 
அதிகைம . அசைரிககை ரநாணுெம ைடடும 
அசைரிககைநாவிறகைநாகை வெலை செய்யவில்லை 
என்்பலதயும ்நாம நிலனவு்படுத்திக சகைநாளள  
வெணடும. ெலளகு்டநா ்நாடுகைளில் ்்டககும 
வ்பநார்கைளில் ஏவதநா ஒரு ெலகையில் அசைரிககைநா 
கைநாரணைநாகை உளளது. அதனநாவைவய வ்ரடியநாகைவும 
ைலைமுகைைநாகைவும இந்தப வ்பநார்கைளுககு நிதியுதவி, 
ஆயுத உதவி வ்பநான்ைெறலைச் செய்கிைது.

்பை ்நாடுகைளின் ரநாணுெஙகைள அசைரிககை 
ர நாணுெத்தின் ஒரு  பிரிவு  வ ்ப நாை வெ 
செயல்்படுகின்ைன. இது ெலளகு்டநா ்நாடுகைள 
ைடடுைல்ை உைகைம முழுெதுவை ்ல்டச்பறறு 
ெருகிைது.அப்படிசயனில் அெறறின் எரிச்பநாருள 
நுகைர்வு,அந்த இரநாணுெம செளிப்படுத்தும 
்பசுஙகுடில் ெநாயு ைறறும அதன் செயல்்பநாடுகைளநால் 
சதநா்டர்ந்து அழியும கைநாடுகைள என இெறலையும 
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வெர்த்தநால் அசைரிககை ரநாணுெத்தின் ்பசுஙகுடில் ெநாயு உமிழவின் அளவு 
கைற்பலன செய்து ்பநார்ககை முடியநாத உயரத்திலிருககும. எனவெ அசைரிககைநா 
தன் சுயைநா்பத்திறகைநாகைவும, அதிகைநாரப வ்பநாலதககைநாகைவும, தநான் உைலகை 
நிர்ணயிககும ெகதி என்்பலத நிரூபிப்பதறகைநாகைவும ்்டத்தும வ்பநார்கைலள 
நிறுத்திக சகைநாளள  வெணடும. இது அசைரிககைநாவினநால் ்பநாதிககைப்படும 
்நாடுகைளுககு ைடடுைல்ை இந்த ஒடடுசைநாத்த உைகிறகும ் ல்ைது.

ஏசனனில், உைகை செப்பையைநாதலும கைநாைநிலை ைநாறைமும கீலழ்நாடுகைலள 
ைடடுவை ்பநாதிககும என நிலனத்து ெந்த நிலையிலிருந்து வைலை ் நாடுகைளுககு 
தறச்பநாழுது ்ல்டச்பறறு ெரும நிகைழவுகைளின் தீவிரம புரிந்துளளது. 
அசைரிககைநாவில் சதநா்டர்ந்து ஏற்படும சூைநாெளித் தநாககுதலின் எணணிகலகை 
அதிகைரித்துளளது.  செப்ப அலைகைளின் தநாககைம அதிகைரித்துளளது. .இதனநால் 
அசைரிககை ைககைள சதநா்டர்ந்து ்பநாதிககைப்படுகின்ைனர், இைககின்ைனர். இதறகு 
முன்பிருந்த அசைரிககைநாவின் அதி்பர் டிரமப புவி செப்பைல்டதல்  என்்பது 
ச்பநாய் எனவும அப்படி ஒன்றும இல்லை எனவும கூறினநார். ஆனநால்,  
தறவ்பநாலதய அதி்பர் வஜெநா ல்ப்டன் கைநாைநிலை ைநாறைமும புவி 
செப்பையைநாதலும உணலைதநான் என்றும அலத ைநாறை முயறசிபவ்பன் 
என்றும கூறியது 2021ல் ்்டந்த வதர்தலில் முககிய விெநாதபச்பநாருளளகை 
இருந்தது.

செறும கைணதுல்டபபிறகைநாகை இல்ைநாைல் .அசைரிககை அரசு தன் 
உறுதிப்பநாடல்ட செயல்்பநாடுகைளிலும கைநாட்ட  வெணடும. அதன் 
்பஙகைநாளிகைளநான ஐவரநாப்பநாவும முன்பு எபச்பநாழுதும ்பநார்ககைநாத செப்ப 
அலை, சதநா்டர் கைநாடடுத்தீ அதனநால் ஏற்படும உயிரிழபபு வ்பநான்ைெறைநால் 
்பநாதிபபிறகுளளநாகி ெருகிைது.

ஐவரநாபபிய ்நாடுகைள ெரைநாறறு ரீதியிலும தறவ்பநாதும அதிகை கைநார்்பன் 
உமிழும ்நாடுகைளநாகைத் சதநா்டர்கின்ைன. அவறறின் சதநாழிறெநாலைகைள 
ைடடுைல்ை இரநாணுெமும மிகைபச்பரிய அளவு கைநார்்பலன 
செளியிடு்பலெயநாகைவெ  உளள  நிலையில் ்பநாரிஸ் உ்டன்்படிகலகை உட்பட்ட 
்பை உ்டன்்படிகலகையின் ்படி அலெ கைநாைநிலை ைநாறைத்திலிருந்துத் தஙகைலள 
்பநாதுகைநாத்துக சகைநாளள கீலழ ்நாடுகைளுககுத் தருெதநாகைக கூறிய நிதிலய 
தரவில்லை. தருெதநாகை கூறிய நிதிவய மிகைவும குலைவு, ்பறைநாககுலையுல்டயது 
என்்பலதசயல்ைநாம தநாணடித் தரவெ ைறுககின்ைன என்்பவத நிதர்ெனைநான 
உணலை.

அகமரிககை ரநாணுேத்தின் 
�சுங்குடில் ேநாயு 
உமிழவின் அளவு 
கைற�்ன கசய்து �நாரககை 
முடியநாத 
உயரத்திலிருககும். 
எனவே அகமரிககைநா தன் 
சுயலநா�த்திறகைநாகைவும், 
அதிகைநாரப் 
வ�நா்தககைநாகைவும், தநான் 
உல்கை நிரணயிககும் 
சகதி என்�்த 
நிரூபிப்�தறகைநாகைவும் 
்டத்தும் வ�நாரகை்ள 
நிறுத்திக ககைநாளள  
வேண்டும். இது 
அகமரிககைநாவினநால் 
�நாதிககைப்�டும் 
்நாடுகைளுககு மடடுமல்ல 
இநத ஒடடுகமநாத்த 
உலகிறகும் ் ல்லது.
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ஆனநால், சதநா்டர்ச்சியநாகை இரநாணுெத்திறகு 
ைடடும தல்டயில்ைநாைல் ச்பரும  நிதிலய அளித்து  
ெருெது இந்த உைலகை அழிவுப்பநாலதககு ைடடும 
எடுத்துச் செல்லும  என்்பலத  ்நாடுகைள உணர 
வெணடும. அலத உணர்ந்து ச்பநாருளநாதநார ைறறும 
சதநாழில்நுட்ப உதவிகைலளச் செய்து தஙகைளின் 
செயல்்பநாட்டநால் ்பநாதிபபுககுளளநான ைறறும 
உளளநாகிகசகைநாணடிருககும ் நாடுகைலளப ்பநாதுகைநாககை  
வெணடும. இரநாணுெச் செைவுகைலள அலனத்து 
்நாடுகைளும குலைககை  வெணடும. அடுத்த வெலை 
உணவிறகு அல்ைல்்படும ்பை ைடெம ைககைலளக 
சகைநாண்ட இந்தியநா, ்பநாகிஸ்தநான் வ்பநான்ை ் நாடுகைள 
அணு ஆயுதத்லத லெத்திருந்து என்ன ்பயன் 
என்்பலத  உணர்ந்து ஆயுதஙகைளுககுச் 
செைெழிப்பலத விடடு ஆககைபபூர்ெைநான 
வெலைகைலளச் செய்ய  வெணடும.

2022-23 கைநாைகைட்டத்தில் ஒன்றிய அரசின் 
்படசஜெடடில் இரநாணுெச் செைவிறகைநாகை 5.25 
ைடெம வகைநாடி ஒதுககைப்படடுளளது. இந்திய 
அரசின் சைநாத்த ்படசஜெடவ்ட 39. 45 ைடெம 
வகைநாடிதநான். இந்தியநா ்பை வகைநாடி ைககைள ெறுலையில் 
சிககித் தவிககும ஒரு ் நாடு. இஙவகை ச்பரும்பநாைநான 
ைககைளுககு இன்னும அடிப்பல்ட வதலெகைளகூ்டப 
பூர்த்தி செய்யப்ப்டவில்லை. ெரியநான சுகைநாதநார 
ெெதி இல்ைநாைல் ்பை ைடெம ைககைள சகைநாவரநானநா 
கைநாைத்தில் இைந்தலத ்ம கைண முன்வன ்நாம 
்பநார்த்வதநாம. ்பைவகைநாடி சிறுெர்கைள கைல்வி 
கைற்பதறகைநான ெநாய்பபில்ைநாைல் எதிர்கைநாைம 
வகைளவிககுளளநான நிலையில் உளளனர். 
ஊட்டச்ெத்துக குலை்பநாட்டநால் இந்தியநாவில் 
ச்பணகைளும குழந்லதகைளும இரத்தவெநாலகையினநால் 
அதிகைைநாகைப ்பநாதிககைப்படடுளளனர் என 5ஆெது 
வதசிய குடும்ப ் ை ஆய்வு (NFHS-5) கூறுகிைது.

 2022 ஆம ஆணடில் உைகைளநாவிய ்பசி 
குறியீடடில் (GHI) இந்தியநா 107 ெது இ்டத்திறகு 
ெரிந்துளளது, 2021 இல் 101 ெது இ்டத்திலிருந்து 
கீவழ இைஙகியுளளது. GHI குறியீடல்ட கைன்ெர்ன் 
வெர்ல்டுலெடு ைறறும செல்ட ெஙகைர் ஹில்ஃப 
(Concern Worldwide and Welt Hunger Hilfe) இலணந்து 
செளியிடுகிைது. ைககைள ்படடினியில் இப்படி 
தவித்துக  சகை நாணடிருககும  நிலையில் 
இரநாணுெத்திறகு அதிகைைநாகைச் செைவு செய்ெது 
என்்பது எப்படி நியநாயைநாகை முடியும.

இரநாணுெத்திறகைநான ஆறைல் ்பயன்்பநாடு ைறறும 
அதனநால் செளியி்டப்படும கைநார்்பன் உமிழவு 
அலனத்தும இரநாணுெ விைநானஙகைள , 
வ்பநார்ககைப்பல்கைள ைறறும இரநாணுெ ெநாகைனஙகைள 
ைறறும ஆயுதஙகைளின் ்பயன்்பநாடு ஆகியெறலை 
சகைநாணவ்ட கைணககி்டப்படுகின்ைன. ஆனநால், 
ரநாணுெத் தளெநா்டஙகைலள உற்பத்தி செய்ெதறகும 

அலத இ்டபச்பயர்வு செய்ெதறகும ஆறைல் 
வதலெப்படுகிைது அதன் கைநாரணைநாகைவும கைநார்்பன் 
செளிவயறுகிைது என்்பலத ்நாம கைெனிககை  
வெணடும. வைலும இரநாணுெத் தளெநா்டஙகைலள 
உற்பத்தி செய்யும நிறுெனஙகைள ைறறும 
ச த நா ழி ற ெ நா ல ை கை ள  ஆ கி ய ல ெ  பி ை 
சதநாழிறெநாலைகைலள வி்ட அதிகைளவு ைநாலெ 
ஏற்படுத்துெதநாகை உளளன. 2019ல் உைகின் 
மிகைபச்பரிய 25 ஆயுத உற்பத்தி நிறுெனஙகைள 361 
பில்லியன் அசைரிககை ்டநாைருககு ஆயுதஙகைலள 
விற்பலன செய்துளளன. இது 2018 ஆம ஆணல்ட 
வி்ட 8.5% அதிகைம.

 இரநாணுெ விைநானஙகைள உயரத்தில் ்பைககும 
ச்பநாழுது கைநார்்பன்-ல்ட-ஆகலெடு ைடடுைல்ைநாைல் 
NO x  வ்பநான்ை ்பை ்ச்சு ெநாயுககைலள 
ச ெ ளி ப ்ப டு த் து கி ன் ை ன .  ்ப ய ணி கை ள 

விைநானத்லதவி்ட இரநாணுெ விைநானம உயரைநாகைப 
்பைககிைது. அதநாெது, ்பயணிகைள விைநானம 23,715 
அடி உயரத்தில் ்பைந்தநால் , ரநாணுெ விைநானஙகைள 
53,583 அடி அதநாெது ெநாதநாரண விைநானத்லத வி்ட 
இரணடு ை்டஙகு உயரைநாகைப ்பைககிைது. அப்படிப 
்பைககும ச்பநாழுது அதிகை எரிச்பநாருலள 
்பயன்்படுத்த வெணடிய நிலை ஏற்படும. விைநானப 
வ்பநாககுெரத்து உைகை செப்பையைநாதலுககு 3.5% 
கைநாரணைநாகிைது. ஆனநால், அதில் 8% முதல் 15% 
அளவு இரநாணுெ விைநானப வ்பநாககுெரத்தநால் 
்ல்டச்பறுகிைது .  உைகில் இரநாணுெம 
நிலைநிறுத்தப்படடிருககும ைறறும அெறறிறகுப 
்பயிறசி அளிககைப்படும நிைப்பரப்பளவு 1% முதல் 
6% ஆகை உளளது இது உைகின் ்பை ்நாடுகைளின் 
்பரப்பளலெ வி்ட மிகை மிகை அதிகைம.
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ச்பரும்பநாலும ெநாதநாரண ைனித செயல்்பநாடு இல்ைநாத கைநாடடுப்பகுதியி
வைநா,ைலைபபிரவதெத்திவைநா, கை்டறகைலரப ்பரபபிவைநா இருககும ரநாணுெப 
்பகுதிகைள  சூழல் ்பநாதிபபுகைலள அப்பகுதியில் ஏற்படுத்தும.  இது வ்பநான்ை 
ரநாணுெ ்பயன்்பநாட்டநால் ஸ்கைநாடைநாந்து, அைநாஸ்கைநா, சகைன்யநா, ஆஸ்திவரலியநா 
வ்பநான்ை ்பை ்நாடுகைளில் கைநாடடுத்தீ ்பறறி ்பல்ைநாயிரம ஏககைர் கைநாடுகைள 
அழிந்துளளது.

்பசுஙகுடில் ெநாயி உமிழவில் கைழிவு வைைநாணலையின் ்பஙகு 3% ஆகும.   
இரநாணுெ ்்டெடிகலகைகைளில் உண்டநாகும கைழிலெ ைறுசுழறசி செய்ெதறகு 
ஆறைல் வதலெப்படுகிைது. இதனநாலும உமிழவு அதிகைரிககிைது. ்பை இ்டஙகைளில் 
ரநாணுெ ் ்டெடிகலகைகைளில் செளியநாகும கைழிவுகைள அபபுைப்படுத்தப்ப்டநாத 
கைநாரணத்தநால் நிைமும, நீரும ைநாெல்டகிைது.  கைழிவுகைள எரிககைப்படுெதநால் 
கைநாறறு ைநாெல்டகிைது.

ஆனி லிசயநானநார்ட தனது “ச்பநாருளகைளின் கைலத( Story of Stuff)” என்ை 
புத்தகைத்தில் வ்பநாலரப்பறறி இவெநாறு கூறியுளளநார்.  “வ்பநாதிய ்பணம இல்லை 
எனக கைநாரணமகூறி மிகை முககியைநான ச்பநாதுைககைள வெலெகைலளத் துணடித்த 
அல்ைது ்மமுல்டய ச்பநாருளநாதநாரத்லத முலைப்படுத்தப்பட்ட ெளர்ச்சி 
நிலைககும ைநாறறுெதறகைநான நிதி உதவிலய ைறுத்த ் மமுல்டய தலைெர்கைலள 
இதுெலர அனுைதித்தது வ்பநாதும. ்பணம உளளது; மிகை அதிகைைநாகைவெ உளளது. 
ஆனநால், அது உைகைம முழுெதும உளள வ்பநார்கைளில் வீணநாககைப்படுகிைது. 
்மமுல்டய விழுமியஙகைவளநாடு ச்பநாருந்தும ெலகையில் ் மமுல்டய அரசின் 
செைவிடுதல் இருககை  வெணடும என்்பலத உறுதி செய்ெது குடிைககைளநாகிய 
்மமுல்டய உரிலையும ச்பநாறுபபும ஆகும. ்பளளிகைலளயும ைககைள ்ை 
ைருத்துெைலனகைலளயும இதர முககிய ெமூகைத் வதலெகைலளயும 
துணடித்துவிடடுப வ்பநாருககு நிதியுதவி செய்ெது எனககுப ச்பநாருத்தைநானதநாகை 
வதநான்ைவில்லை. உஙகைளுககும அவெநாவை வதநான்றும என ் நான் ் மபுகிவைன்" 
இவெநாைநாகை இந்த உைகில் சுறறுச்சூழலைக கைநாத்து வைம்பட்ட எதிர்கைநாைத்லத 
உருெநாககை ரநாணுெஙகைலளக கைலைப்பவத முதன்லையநான கைநாரியம என்கிைநார் 
ஆனி லிவயநானநார்ட.

Kaarmuhil20398@gmail.com

்ம்மு்டய 
விழுமியங்கைவளநாடு 
க�நாருநதும் ே்கையில் 
்ம்மு்டய அரசின் 
கசலவிடுதல் இருககை  
வேண்டும் என்�்த 
உறுதி கசய்ேது 
குடிமககைளநாகிய 
்ம்மு்டய உரி்மயும் 
க�நாறுப்பும் ஆகும். 
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 யலாயகஷ் பார்த்திபன்

நீவரநாட்டத்தின் வீழச்சி
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1992-ம ஆணடு ெரககுககைப்பல் ஒன்று அசைரிககைநாவிலிருந்து ஐவரநாப்பநா 
வ்நாககிக ்பயணித்தது. அந்தச் ெரககுககைப்பலில் உளள ஒரு ச்படடியில் (Con-
tainer) 28,000 சிறிய ெநாத்து ச்பநாமலைகைள இருந்தன. அககைப்பல் ைத்திய 
அடைநாணடிக கை்டல்்பகுதியில் நிைவிய ்பைத்த சூைநாெளிக கைநாறறில் சிககி 
மூழகியது. கை்டலில் சகைநாடடிய ெநாத்து ச்பநாமலைகைள அலனத்தும உைகின் 
்பல்வெறு கை்டறகைலரகைளுககுச் சென்ைன.

கை்டலில் மிதககும ஒரு ச்பநாருள ஓரி்டத்திலிருந்து ைறசைநாரு இ்டத்திறகுச் 
செல்ை உதவுெது கை்டல் நீவரநாட்டைநாகும.  கைநாறறு, கை்டல் நீரின் அ்டர்த்தி, 
பூமியின் சுழறசி வ்பநான்ைெறைநால் கை்டல்நீவரநாட்டம உருெநாகும. 
கை்டல்நீவரநாட்டத்தில் இருெலகையநான நீவரநாட்டம உளளது. கை்டல் வைற்பரபபு 
நீவரநாட்டம (Surface ocean current) ைறறும ஆழைநான நீவரநாட்டம (Deep ocean 
current). 

கை்டல்ைட்டத்தின் நிைவியல் அலைபபு, கை்டறகைலர அலைபபு ஆகியலெ 
நீவரநாட்டம வெகைைநாவெநா, சைதுெநாகைவெநா அல்ைது வெறு திலெயில் ்பயணிககைக 
கைநாரணைநாகை அலைகிைது. வைற்பரபபு கை்டல்நீவரநாட்டம 10% நீர் ்கைர்ெதறகு 
கைநாரணைநாய் உளளது. மீதமுளள 90% கை்டல் நீர்  ்கைர்ெதறகு ஆழைநான 
கை்டல்நீவரநாட்டம கைநாரணைநாகை உளளது. வைற்பரபபு கை்டல்நீவரநாட்டமும, 
ஆழைநான கை்டல்நீவரநாட்டமும ஒன்வைநாடு  ஒன்று பிலணககைப்பட்டது. 
கை்டறகைலரப ்பகுதியில் நிைத்லத வ்நாககி நீர் ெருெதறகும, கை்டலில் செல்ெதறகும 
கைநாரணைநாய் இருப்பது கைநாறறு. கைநாறறின் திலெகவகைற்ப வைற்பரபபு 
கை்டல்நீவரநாட்டம செல்ைச்செல்ை, ஆழைநான கை்டல்நீவரநாட்டமும 
அத்திலெயிவை ்பயணிககும. கைநாறறின் தநாககைம கை்டல்்பரபபில் 400மீ ஆழம 
ெலர இருககும. 

பூமியின் ைத்திய வரலகைப்பகுதியிலிருந்து கைநாறறு இரு துருெஙகைளுககும 
்பயணிககும. ைத்திய வரலகைப்பகுதிகைள செப்பமிகுந்த ்பகுதியநாகை இருப்பதநால் 
செப்பமிகுந்த கை்டல்நீவரநாட்டஙகைளநாகை இருககும. இதுவெ துருெப்பகுதிகைளில் 
குளிர்ந்த கை்டல்நீவரநாட்டைநாகை இருககும. கை்டல்நீவரநாட்டம உைகைமுழுககை 

கிரீன்லநாநதில் உளள 
�னிப்�நா்ைகைள உருகி 
அடலநாண்டிக கைடலில் 
்ன்னீர கைலககிைது. 
அதிகைளவில் ் ன்னீர 
கைலப்�தனநால், 
�னிககைடடியநாகும் நீரின் 
உப்புத்தன்்ம கைடலில் 
கு்ைநது, அடலநாண்டிக 
கைடல்நீவரநாடடத்தின் 
சுழறசி ேலுவிழககிைது. 
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்பயணிககும. ஒரு ‘கைன்வெயர் ச்பல்ட’ (Conveyor 
belt) வ்பநால் செயல்ப்படும.

ெ்டஅசைரிககைநா, சதன்அசைரிககைநா, ஐவரநாப்பநா 
ைறறும ஆபரிககைநா நிைப்பரபபுகைளுககில்டயில் 
உளள கை்டல்்பகுதி அடைநாணடிக கை்டல் ஆகும. 
‘்பநாஞ்சியநா’ (Pangea) எனும பூமியின் முதல் 
நிைப்பரபபு 150 வகைநாடி ஆணடுகைளுககு முன்பு 
பிரிந்தவ்பநாது அடைநாணடிக ச்பருஙகை்டல் 
உருெநானது. இது  உைகின் இரண்டநாெது ச்பரிய 
கை்டைநாகும. சுைநார் 29% கை்டல்நீர் ்பரப்பளலெக 
சகைநாண்டது அடைநாணடிக ச்பருஙகை்டல். 
அடைநாணடிக ச்பருஙகை்டலின் கை்டல்நீவரநாட்டம 
உயிர்ச்சூழலுககு மிகைவும முககிய நீவரநாட்டைநாகை 
இருந்து ெருகிைது. இந்த அடைநாணடிக 
நீவரநாட்டத்திலன AMOC (Atlantic Meridional Out 
turning Circulation) என அலழப்பர்.

அடைநாணடிக ச்பருஙகை்டல் ெ்டஅசைரிககைநா, 
சதன்அசைரிககைநா, ஐவரநாப்பநா ைறறும ஆபரிககைநா 
வ்பநான்ை நிைப்பகுதியினநால் சூழப்படடுளளதநால் 
்பை ைநாறு்பட்ட தட்பசெப்பநிலைகைள நிைவும. 
அதனநால், கை்டல்நீரிலும தட்பசெப்பநிலை 
வெறு்படும. நீரின் உபபுத்தன்லையில் ைநாறைம 
ஏற்படும. அடைநாணடிக கை்டலில், கை்டல் நீவரநாட்டம 
சதன்்பகுதியில் இருககைககூடிய செப்ப 
நீவரநாட்டத்லத, ெ்டககுப ்பகுதிககு சகைநாணடு 
செல்லும. ெ்டககுப ்பகுதியில் செப்பம குலைெநாகை 
இருப்பதநால், அஙகு அலெ ்பனிககைடடிகைளநாகை 
ை நாறும வ்ப நாது ,  கை்டல் நீ ரிலுளள  உ ப பு 
தனியநாகிவிடுகிைது. அதிகைளெநான உபபு ஒன்ைநாய் 
வெருமவ்பநாது, அலெ அ்டர்த்தி ச்பறறு ஆழைநான 
கை்டல்நீவரநாட்டைநாகை ைநாறைம ச்பறறு சதறகுப 
்பகுதிககு ெந்தல்டயும. சதறகு வ்நாககி ெருமவ்பநாது, 
செப்பம அதிகைரிககை அ்டர்த்தி குலைந்து அலெ 

வைற்பரபபு கை்டல்நீவரநாட்டைநாகை ைநாறும. உைகின் 
பிை ச்பருஙகை்டலு்டன், அடைநாணடிக கை்டல் 
கைைந்துளளதநால் சதறகு அடைநாணடிககிறகு 
ெந்துவெரும கை்டல் நீவரநாட்டம அலனத்து 
கை்டல்்பகுதிககும ்பரவும. இந்த அடைநாணடிக 
கை்டல்நீவரநாட்டத்தநால்தநான், ஆபரிககைநா, சதன்கிழககு 
ஆசியப ்பகுதிகைளுககு ்பருெ ைலழ கில்டககிைது. 
வைலும, பூைத்தியவரலகைப ்பகுதியிலிருந்து சகைநாணடு 
ச ெ ல்ை ப ்ப டு ம  ச ெ ப ்பமிகு ந் த  கை ்டல் 
நீவரநாட்டத்தினநால் ெ்டஅசைரிககைநா ைறறும வைறகு 
ஐவரநாப்பநா ்பகுதிகைளுககு ைலழபச்பநாழிலெத் 
தருகிைது. 

இந்த அடைநாணடிக ச்பருஙகை்டலின் கை்டல் 
நீரநாட்டம 20-ம நூறைநாணடின் ைத்தியிலிருந்து 
ெலுவிழந்து ெருகிைது. கைநார்்பன் உமிழவு 
அதிகைரிப்பநால் புவிசெப்பையைநாகி ெருெலத  ் நாம 
அறிவெநாம. அதனநால், பூமியிலுளள ்பனிப்பநாலைகைள 
அலனத்தும உருகைத் சதநா்டஙகியுளளது. 
கிரீன்ைநாந்தில் உளள ்பனிப்பநாலைகைள உருகி 
அடைநாணடிக கை்டலில் ்ன்னீர் கைைககிைது. 
அதி கைளவில்  ்ன்னீர்  கை ை ப ்ப தன நால் , 
்பனிககைடடியநாகும நீரின் உபபுத்தன்லை கை்டலில் 
குலைந்து, அடைநாணடிக கை்டல்நீவரநாட்டத்தின் 
சுழறசி ெலுவிழககிைது. 

 இந்த கை்டல்நீவரநாட்டம ெலுவிழந்தநால், 
உைகைத்தின் ்பல்வெறு இ்டஙகைளின் ்பருெ கைநாைத்தில் 
்பநாதிபல்ப ஏற்படுத்தும. இந்தியநா, ஆபரிககைநா 
ைறறும சதன்அசைரிககைநா ்பகுதிகைளில் உணவு 
உற்பத்தியில் ச்பரிய அளவில் தநாககைத்லத 
ஏற்படுத்தும .  வைலும ,  அடைநாணடிக 
கை்டல்நீவரநாட்டம ெலுவிழககுமவ்பநாது, ஐவரநாப்பநா 
ைறறும ெ்டஅசைரிககைநா ்பகுதிகைளின் ைலழயளவு 
குலையும, குளிரநான ்பகுதியநாகை ைநாறும. ஏசனனில், 
ஐவரநாப்பநா ைறறும ெ்டஅசைரிககைப ்பகுதிககு 
சைகஸிவகைநா ெலளகு்டநா ைறறும பவளநாரி்டநா 
்பகுதியிலிருந்து ெரும செப்பம சகைநாண்ட கை்டல் 
நீவரநாட்டத்தநால் அப்பகுதிகைள ைலழபச்பருகின்ைன.

- Lokeshparthiban57@gmail.com
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சைநாழிகைளில் ்நான் எழுதும சைநாழியும ஒன்று. 
குஜெரநாத்தின் ்டநாஙஸில் உளள பில்கைள ெநார்லி 
வ்பசுகிைநார்கைள. இப்பகுதிலயச் வெர்ந்த அெல் 
பில்கைள பிலி வ்பசுகிைநார்கைள. சகைநாஙகைனில் இருந்து 
ெந்தெர்கைள சகைநாகனி வ்பசுகிைநார்கைள. ெல்ெநாத்தில் 
அெர்கைள ெநார்லி ைறறும வதநாடியநா வ்பசுகிைநார்கைள. 
வியநாரநா ைறறும சூரத்தில், கைமிட; உச்ெல் ்பககைத்தில் 
செௌதநாரி; நிெநாரில் அெர்கைள ைவச்சி வ்பசுகிைநார்கைள; 
நிெநார் ைறறும ெக்பரநா இல்டவய, பில்கைள 
சதஹெநாலி வ்பசுகிைநார்கைள. பிைகு அமபுடி, கைதலி 
ெநாெவி, தத்வி, துஙகரநா பிலி, ரத்வி, ்பஞ்ெைெநாலி 
பிலி, துஙகைரி கைரநாசியநா, துஙகைரி பிலி... 

விலதயில் கைநாடுவ்பநாை ஒவசெநாரு சைநாழியிலும 
ைலைந்திருககும ச்பநாககிஷஙகைலள கைற்பலன 
செய்து ்பநாருஙகைள. அலெ இைககியம, அறிவு, 
உ ை கை க  கை ண வண நா ட ்ட ங கை ல ள க 
சகைநாணடிருககின்ைன. எனது வெலையின் மூைம 
இந்தப ச்பநாககிஷத்லத ெளர்ககைவும, ்பரநாைரிககைவும, 
சகைநாண்டநா்டவும ் நான் வ்பநாரநாடுகிவைன். 

்நாங்கைள கைநாடடு வி்தகைள 
சில ஆண்டுகைளுககு முன்பு 
என் முன்வனநாரகைள அடககைம் கசய்யப்�டடனர 
நிலத்தடியில். 
ஆனநால், எங்கை்ள 
நிலத்தடியில் பு்தத்துவிட 
துணிநது விடநாவத. 
பூமிககு ேநானம் வ�நால 
ம்ழககு வமகைம் வ�நால 
ஆறறுககுக கைடல் வ�நால 
்நாங்கைள இம்மண்ணுடன் 

இைககியம, அறிவு, உைகைக கைணவணநாட்டஙகைள 
ைறறும ்பைெறலை சைநாழிகைள சகைநாணடிருககின்ைன 
என்கிைநார் குஜெரநாத்லதச் வெர்ந்த ்பழஙகுடிக 
கைவிஞர். இந்தப ச்பநாககிஷத்லத சதஹெநாலி பிலி 
சைநாழிக கைவிலதகைள மூைம அெர் சகைநாண்டநாடுகிைநார். 
அத்சதநா்டரின் ஒரு ்பகுதி இது.

்நான் ் ர்ைதநா ைநாெட்டத்தில் உளள ைெு்பதநா 
கிரநாைத்தில் பில்ஸின் ெநாெெநா குைத்தில் பிைந்வதன். 
ைெநா குஜெரநாத் இயககைத்திறகுப பிைகு (1956-1960) 
தனி சைநாழிெநாரி ைநாநிைைநாகை உருெநானவ்பநாது,   
குஜெரநாத்தின் ்பகுதியநான ைகைநாரநாஷடிரநா எல்லையில் 
(அபவ்பநாது ்பம்பநாய் ைநாநிைத்தின் ஒரு ்பகுதி) 
இருந்த 21 கிரநாைஙகைளில் எனது கிரநாைமும 
ஒன்ைநாகும. அதனநால் என் ச்பறவைநாருககு ைரநாத்தி 
சதரியும. வ்பசினநார்கைள. தபி ைறறும ்ர்ைதநா 
்திகைளுககு இல்டப்பட்ட ்பகுதியில் சதஹெநாலி 
பிலி சைநாழி வ்பசும பில் ெமூகைத்தினர் ெசிககின்ைனர். 
“தபியின் ைறுபுைம ைகைநாரநாஷடிரநாவின் ஜெல்கைநான் 
ெலர ைககைள ஏவதநா ஒரு ெலகையநான சதஹெநாலிலயப 
வ்பசுகிைநார்கைள. ெத்புரநா ைலைகைளில் உளள வைநால்கி 
ைறறும தநாடகைநான் கிரநாைஙகைள ெலர குஜெரநாத்தின் 
்பககைம அெர்கைள இலதப வ்பசுகிைநார்கைள. இது 
குஜெரநாத் ைறறும ைகைநாரநாஷடிரநா முழுெதும 
்பரந்திருககும ஒரு ச்பரியப ்பகுதி. 

்நான் சதஹெநாலி பிலியில் எழுதுகிவைன். 
எஙகைலளப ்பறறி அதிகைம சதரியநாதெர்கைள 
எஙகைளின் ெமூகைஙகைலள லெத்து எம சைநாழிலய 
அல்டயநாளம கைநாணுகிைநார்கைள. எனவெ, சிை 
ெையஙகைளில் ் நான் ெநாெவியில் எழுதுகிவைன் என்று 
செநால்கிைநார்கைள - என் குடும்பம ெநாெெ குைத்லதச் 
வெர்ந்தது. குஜெரநாத்தில் ்பழஙகுடிகைள வ்பசும 

ஒரு வி்தயில் ஒரு கைநாடு;  
ஒரு கைவி்த

 ஜித்யதேந்திர ொசெொ

50 |  பூவுலகு - ஜனவரி 2023 | www.poovulagu.org 



நீண்ட க்ருங்கிய உைவு ககைநாண்டிருககிவைநாம். 
மரங்கைளநாகை ேளரகிவைநாம் 
்நாங்கைள கைநாடடு வி்தகைள. 
வி்தகைள கைநாடடுத்தனமநாகைவே இருககை வேண்டும். 
நீங்கைள எங்கை்ள மூழகைடிககை விரும்�லநாம் 
ஆழமநான நீரில். 
ஆனநால், தண்ணீர தநாவன 
எங்கைள அசல் ் மயம். 
எறும்புகைள முதல் பூச்சிகைள ே்ர 
மனிதரகைள ் நாங்கைள 
எல்லநா ேழிகை்ளயும் அ்டகிவைநாம். 
எல்லநாேறறிறகும் வமலநாகை, ் நாங்கைள கைநாடடு வி்தகைள. 
வி்தகைள கைநாடடுத்தனமநாகைவே இருககை வேண்டும். 
நீங்கைள எங்கை்ள மரங்கைள என்று அ்ழககைலநாம் 
அல்லது விரும்பினநால் தண்ணீர, அல்லது ம்லகைள 

என்ை்ழககைலநாம் 
சரி, எப்�டியும் எங்கை்ள ‘கைநாடடுத்தனமநாவனநார’ என்பீரகைள. 

அதுதநான ் நாங்கைள. 
எல்லநாேறறிறகும் வமலநாகை, ் நாங்கைள கைநாடடு வி்தகைள. 
வி்தகைள கைநாடடுத்தனமநாகைவே இருககை வேண்டும். 
ஆனநால், உனககு கதரியுமநா தம்பி 
வி்தயில் இருநது 
பிரிந்திருப்பதன் அர்த்தம என்னசென 

்நான் உஙகைளி்டம ஒன்று வகைடகை வெணடும 

நீங கைள  உஙகைலள  என்னசெனச் 
செநால்லுவீர்கைள 

தணணீர் இல்லை என்ைநால் 

ைரஙகைள இல்லைசயன்ைநால் 

ைலைகைள இல்லைசயன்ைநால்? 

என் வகைளவிகைளுககு உஙகைளநால் ்பதிைளிககை 
முடியநாது என்று எனககுத் சதரியும. 

எல்ைநாெறறிறகும வைைநாகை, ் நாஙகைள கைநாடடு 
விலதகைள. 

விலதகைள கைநாடடுத்தனைநாகைவெ இருககை 
வெணடும. 

தமிழில்: ைாஜெங்கீதன் 

்ப்டம: லபானி ஜன்கி
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