
சூழலியல் பாரவ்ையில் அரசியல் கட்சிகளின் தேரே்ல் அறிக்வககள் 

 

நவடபபற இருக்கின்ற சட்டமன்ற தேரே்லில் தபாட்டியிடும் கட்சிகள் 

ேமிழகே்தின் ேற்தபாவேய  சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிவனகள்  குறிே்துே் 

ேங்களுவடய  நிவலப்பாடவ்டே் பேரிவிப்பதோடு,  சுற்றுசச்ூழவல 

பாதிக்காே நீடிே்ே  நிவலயான  ைளரச்ச்ிக்கான திட்டங்கவள 

முன்பனடுக்க தைண்டும். சூழலியல் சாரந்்து கட்சிகள்     ேங்களது 

தேரே்ல் அறிக்வகயில் இடம் பபற பசய்ய தைண்டிய  

பல்தைறுதகாரிக்வககவள “சுற்றுசச்ூழல் தேரே்ல்அறிக்வக 2021” வய 

ேயார ் பசய்து      ேமிழ்நாட்டின் அதநக கட்சிகளுக்குப்  பூவுலகின்  

நண்பரக்ள் குழு ைழங்கியிருந்ேது. 

ேற்தபாது  தேரே்ல் தேதி அறிவிக்கப்படட் நிவலயில் பபரும்பாலான 

கட்சிகள் ேங்களது  தேரே்ல்  அறிக்வகவய  பைளியிடட்ுள்ளனர.்  நான்கு 

கூட்டணிகளுக்கு ேவலவம ைகிக்கும் கட்சிகளின் அறிக்வகயில் 

சுற்றுசச்ூழல் குறிே்து இடம்பபற்றுள்ள அறிவிப்புகள் குறிே்ே எங்கள் 

விமரச்னே்வே இங்கு முன்வைே்துள்தளாம். 

 

அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னனற்றக் கழகம் 

அதிமுகவின் 49 பக்கம் பகாண்ட இந்ேே் தேரே்ல் அறிக்வகவயச ்

சுற்றுசச்ூழல் அடிப்பவடயில் பாரே்்தோமானால் இவேச ் சுற்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்பிற்கு எதிரான ஒரு அறிக்வக என்றுோன் குறிப்பிட முடியும். 

இந்ே அறிக்வகயில் உள்ள மிக  முக்கியமான சுற்றுசச்ூழலுக்கு எதிரான 

ஒரு அறிவிப்பு என்னபைன்றால் “ேமிழகே்தின் அவனே்து ஆறுகளும் 

இவணக்கப்படட்ு 5 லட்சம் ஏக்கர ் பரப்பிலான விவள நிலங்கள் பாசன  

ைசதி பபற ைழிைவகச ்பசய்யப்படும்” என்று கூறப்பட்டிருப்பதே ஆகும். 



நதிநீர ் இவணப்பு என்பது ஒரு கைரச்ச்ிகர அறிவிப்பு மடட்ுதம என்று நாம் 

போடரந்்து  ைலியுறுே்தி ைருகிதறாம். நதிகவள இவணப்போல் ஏற்படும் 

பல்லுயிர ்  பாதிப்புகள்  குறிே்துப்பல்தைறு அறிவியல் பூரை் ஆய்வுகள் 

ைந்துவிட்ட நிவலயில் போடரந்்துஎை்விே    ேரவுகளும் ஆய்வுகளும் 

இல்லாமல் பைள்ளநீவர உபரிநீராகக் கருதி  நதிகவள இவணப்பது 

பபரியளவில் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகவள ஏற்படுே்தும். 

உரிய ஆய்வுகளின்றி ஏற்கனதை போடங்கப்பட்ட கருதமனியாறு – 

நம்பியாறு – ோமிரபரணி ஆறுகள் இவணப்புே் திட்டம், தமடட்ூர ்

சரபங்கா திட்டம், காவிரி – குண்டாறு இவணப்புே் திட்டங்கள் 

அவனே்தும் சுற்றுசச்ூழல் அடிப்பவடயில் பல  எதிரப்்புகவளச ்               

சந்திந்து ைருகின்ற நிவலயில் ேமிழகே்தின் அவனே்து ஆறுகவளயும் 

இவணப்தபாம் என அறிவிப்பது நீர ் தமலாண்வமயில் அதிமுகவின்     

அலட்சியே்வேதய காடட்ுைோக அவமந்துள்ளது. இே்ேவன ஆயிரம் 

தகாடிகவள “எை்விே    பயவனயும்” அளிக்காே திட்டங்களில் முேலீடு 

பசய்ைது மற்ற  நீரத்மலாண்வம திட்டங்களுக்குே்  தேவைப்படும் 

நிதிவய இல்லாமல் பசய்துவிடும். 

“மாநிலம் முழுைதும் விரிைான ஆய்வு தமற்பகாண்டு நீர ்

தமலாண்வமவய  உறுதிப்படுே்தும் ைவகயில் வீணாகக் கடலில் 

கலக்கும் ேண்ணீவர ேடுே்து நீர ் பாசன    ைசதிகவளயும் குடிநீர ்

ஆோரே்வேப் பபருக்கே் தேவையான இடங்களில்  அவணகள் கட்ட 

நடைடிக்வக எடுக்கப்படும்” என்ற அறிவிப்பு சுற்றுசச்ூழலுக்கு எதிரான  

திட்டமாகும். குறிப்பாகக் காவிரி ஆற்றில் கவடமவட ைவர ேண்ணீர ்

பசன்று  நிலே்ேடி நீர ்ஆோரே்வேப் பபருக்காமல் இருப்பேனால் காவிரி 

படல்டாதை இறங்கிக்     பகாண்டிருப்போக ஆய்வுகள் கூறுகிறது. இதே 

தபான்ற நிவலோன் மற்ற  ஆறுகள் பாய்கின்ற பகுதிகளுக்கும் ஏற்படும். 

தமலும் ஆறுகள் ைாயிலாக நன்னீர ் கடலுக்குச ் பசல்ைது   கடலின் 



சமநிவல பாதிக்கப்படாமல் இருக்கும். இப்படியான  நிவலயில்  

அதிமுகவின் இந்ே அறிவிப்பு ஏமாற்றம் அளிப்போகதை உள்ளது. 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு தநரடியாக மாசு ஏற்படுே்ோே பபாதுப் தபாக்குைரே்து 

திட்டே்திற்காக 5000 மின்சாரப் தபருந்துகவள இயக்குைது 

ைரதைற்கே்ேக்க அறிவிப்பு என்றாலும் இந்ே எண்ணிக்வக மிகவும் 

குவறைாக உள்ளது.  படிப்படியாகப் பவழய  பபட்தரால், டீசல் 

ைாகனங்கவளக் வகவிடுைது குறிே்ே அறிவிப்பு (பபாருளாோர  இழப்பீடு 

உடன்) இல்லாேது ஏமாற்றமளிக்கிறது. 

சூரிய மின் சக்தியில் இயங்கும் அடுப்புகள் ைழங்கப்படும் என்று 

கூறியிருப்பது  ைரதைற்கே்ேக்கது.கடல் நீதராட்டே்வேே் ேடுே்து 

எழுப்பப்படும் கடட்ுமானங்களினால் கடல்    அரிப்பும், கடற்கவர பரப்பு 

அதிகரிப்பவேயும் பமரினாவிலும்,  திருபைற்றியூரிலும் நாம் 

பாரே்்திருக்கிதறாம். ஓரிடே்தில் கடலரிப்வபே் ேடுக்கப்  தபாடப்படும் 

கருங்கல் பாவற ேடுப்புச ் சுைரக்ள் அல்லது தூண்டில் ைவளவுகள்  

தைபறாரு இடே்தில் கடலரிப்பு ஏற்படும் என்பேற்குே் ேமிழகக் 

கடதலாரே்திதலதய பல      சான்றுகள் உள்ள நிவலயில் இவேப் புரிந்து 

பகாள்ளாமல் ேமிழகக்  கடற்கவரதயாரம் கருங்கல் ேடுப்புச ் சுைரக்ள் 

திட்டே்வே முன்பனடுப்தபாம் என அறிவிே்திருப்பதும் எதிரக்்கப்பட 

தைண்டியோகும். 

அரசின் உரிய அனுமதியின்றியும்  ைழிகாடட்ுேல்கவளப்  

பின்பற்றாமலும்  பசயல்படட்ுைரும் உள்நாடட்ு மீன் ைளரப்்பு 

நிவலயங்களால் நிலம் மற்றும் நீலே்ேடி நீர ்     மாசுபாடு ஏற்படட்ுள்ள 

நிவலயில் அவேச ் சீர ் பசய்யாமல் விைசாயே்திற்குப்  பயன்படாே 

கடதலார பகுதிகவளக் கண்டறிந்து அைற்வறக் கடதலார  

மீன்ைளரப்்பிற்குப் பயன்படும் திடட்ங்கவள உருைாக்குைது ேைறான 

முயற்சியாகும். 



ைறண்ட நில விைசாய ஆராய்சச்ிக் கூடம், நம்மாழ்ைார ் பபயதில் 

இயற்வக தைளாண் ஆராய்சச்ி நிவலயம், மாநில தைளாண்வம 

ஆவணயம் உருைாக்கல்,  பவன மரம் ைளரப்்வப ஊக்குவிே்ேல் தபான்ற 

அறிவிப்புகள் ைரதைற்கே்ேக்க விஷயங்களாகும். கூடங்குளம் 

அணுவுவலகள் விரிைாக்கம், எடட்ுைழிசச்ாவல, காடட்ுப்பள்ளி 

துவறமுகம், பசயல்படட்ுக்பகாண்டிருக்கும் “வைட்தராகாரப்ன் 

கிணறுகள்” குறிே்ே எந்ே    நிவலப்பாடும் அறிவிக்கப்படாேது 

ஏமாற்றமளிே்ேது. பபான்தனரியில்  நடந்ே  பிரசச்ாரே்தின்தபாது துவண 

முேல்ைர ் ஒ.பன்னீபசல்ைம் காடட்ுப்பள்ளியில் அோனி  துவறமுக 

விரிைாக்கே்திற்கான அனுமதிவய ைழங்க முடியாது என்று கூறியவே      

ைரதைற்கிதறாம். 

 

திராவிட முன்னனற்றக் கழகம்       

தி.மு.கவின் தேரே்ல் அறிக்வக 2021இல், பூவுலகின் நண்பரக்ள் 

முன்பனடுே்ே சூழலியல் தேரே்ல் அறிக்வகயில் இடம் பபற்றுள்ள சில 

முக்கிய அம்சங்கள் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளன, இேவனப்  பூவுலகின்  

நண்பரக்ள் அவமப்பு ைரதைற்கிறது. 

தேரே்ல் அறிக்வகயில் இடம்பபற்றுள்ள அம்சங்களில் சூழலுக்குச ்

சாேகமானவை; 

தைளாண்வம மற்றும் விைசாயிகளின் நலன் எனும் ேவலப்பில், புதிய 

தைளாண்  சட்டங்கவள மே்திய அரசு திரும்பப் பபற ைலியுறுே்ேப்படும் 

என்று கூறப்படட்ுள்ளது. காவிரி     படல்டா பகுதியில் மீே்தேன் ைாயு 

மற்றும் ‘தஷல்ைாயு’ எடுக்கும் திட்டங்கள்  ேடுே்து நிறுே்ேப்படும் எனக் 

கூறப்படட்ுள்ளது. 



தைளாண்வமக்கு என்று நிதி நிவல அறிக்வக ோக்கல் பசய்யப்படும் 

என்று  கூறப்படட்ுள்ளது. சிறு ோனிய ைவககளுக்குக் குவறந்ேபட்ச 

ஆோர விவல உறுதி  பசய்ைதோடு, சிறு ோனியங்கவள அரதச 

பகாள்முேல் பசய்து நியாய  விவலக்கவடகள் மூலம் விற்பவன 

பசய்யப்படும் என்று கூறப்படுள்ளது. 

இயற்வக தைளாண்வமவய ஊக்கப்படுே்ே தைளாண் துவறயில் ேனிதய 

ஒரு பிரிவு உருைாக்கப்படட்ும் எனக் கூறப்படட்ுள்ளது. இயற்வக 

தைளாண் அறியிைல் அறிஞர ் தகா.நம்மாழ்ைார ் பபயரில் இயற்வக 

தைளாண்வம ஆய்வு வமயம் நிறுைப்படும் எனக் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது. 

இயற்வக தைளாண்வமயில் ஈடுபடும் விைசாயிகளுக்கு  இடு பபாருள் 

மானியம் ைழங்கப்படும் எனக் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது. சீவம கருதைல  

மரங்களும், ஆகாயே் ோமவர மலரக்ளும் அழிக்கப்படட்ு நீர ் நிவலகள் 

முவறயாகப்  பராமரிக்கப்டும் எனக் கூறப்படட்ுள்ளது. மனிேரக்ளுக்கும் 

விலங்குகளுக்கும்  இவடதய ஏற்படும் தமாேவல(Human-Animal Conflict) 

ேவிரக்்க அவணே்து நடைடிக்வககளும் தமற்பகாள்ளப்படும் எனக் 

கூறப்படட்ுள்ளது.    பன்னாடட்ு நிறுைனங்களின் மரபணு மாற்றுே் 

போழில்நுட்பே்வே  இந்தியாவில் புகுே்ே மே்திய அரசு தமற்பகாள்ளும் 

முயற்சச்ிவய தி.மு.கழகம்  முற்றிலுமாக எதிரப்்பதோடு ேமிழகே்தில் 

அேற்க்கான தசாேவன முயசச்ிகளுக்கும்  அனுமதி ைழங்கப்படமாட்டாது 

என்று கூறப்படட்ுள்ளது. நீர ் பாசனதுவறக்பகனே்  ேனியாக ஒரு 

அவமசச்கம் உருைாக்கப்படும் என்று கூறப்படட்ுள்ளது.  நீர ்தமலாண்வம 

ஆவணயம் (Water Management Authority) ஒன்றிவன அவமப்பேற்குச ்சட்டம் 

இயற்றப்படும் என்று கூறப்படட்ுள்ளது.  பசன்வன பபருநகர ் பைள்ள 

ேடுப்பு தமலாண்வம குழு (Chennai Metro Flood Management Committee) ஒன்று 

அவமக்கப்படும் என்றும் கூறப்படட்ுள்ளது. ேமிழ்நாடு ஆறுகள்  



பாதுகாப்பு திட்டம்(Tamil Nadu River Conservation Project) உருைாக்கப்படும் 

என்று கூறப்படட்ுள்ளது. 

ேமிழகே்தில் பமாே்ே நிலப்பகுதியில் குவறந்ேபட்சம் 33% காடுகள் 

உருைாக்க  நடைடிக்வககள் எடுக்கப்படும் எனக் கூறப்படட்ுள்ளது. 

வைட்தராகாரப்ன்,  ஸ்படரவ்லட், மீே்தேன், கூடங்குளம் அணு உவல 

தபான்ற திட்டங்களுக்கு எதிராகப்      தபாராட்ே்தில் பங்தகற்றைரக்ள் 

மீோன பபாய் ைழக்குகள் அவனே்தும் ரே்து பசய்யப்படும் எனக் 

கூறப்படட்ுள்ளது. படல்லியில் இயக்கப்படுைது தபால CNG  எரிைாயுவில் 

இயங்கும் புவகயில்லா தபருந்துகள் ேமிழே்தில் உள்ள அவணே்து  

மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சி பகுதிகளில் படிப்பவடயாக இயக்க 

நடைடிக்வக  தமற்பகாள்ளப்படும் என்று கூறப்படட்ுள்ளது. 

தைடந்ோங்கல் பறவைகள் சரணாலய  நிலம் பாதுகாக்கப்படும், 

பள்ளிக்கரவண சதுப்பு நிலப்பகுதி பறவைகள்  சரணாலயமாக 

தமம்படுே்ேப்படும் என்று கூறப்படட்ுள்ளது. ேனியார ் குளிரப்ான  

நிறுைனங்கள் நீர ் நீராோரங்களிலிருந்து நீர ் எடுப்பவேே் ேடுக்க 

நடைடிக்வககள்  தமற்பகாள்ளப்படும் எனக் கூறப்படட்ுள்ளது. இந்ேே் 

தேரே்ல் அறிக்வக  பைளியியானேற்குப் பிறகு கன்னியாகுமரியில் நடந்ே 

பிரசச்ாரே்தின்தபாது தபசிய  திமுகே் ேவலைர ் மு.க.ஸ்டாலின் அங்கு 

அரசால் அறிவிக்கப்படட்ுள்ள சரக்குப்  பபடட்க துவறமுகே் திட்டே்வேே் 

திமுக ஆட்சிக்கு ைந்ோல் பசயல்படுே்ோது என  அறிவிே்ோர.் இந்ே 

அறிவிப்பும் ைரதைற்கே்ேக்கோகும். 

தேரே்ல் அறிக்வகயில் இடம்பபற்றுள்ள அம்சங்களில் சூழலுக்குப் 

பாேகமானது எனக்      கருேே்ேக்கவை; 

இந்திய நதிகவள இவணக்கும் திடட்ே்வே நிவறதைற்றுமாறு மே்திய 

அரவச  ைலியுறுே்துைதோடு முேற்கட்டமாகே் பேன்னக நதிகவள 

இவணக்கும் திட்டம்  ஒன்வற உருைாக்கி பசயல்படுே்திட முயற்சச்ிகள் 



தமற்பகாள்ளப்படும் எனக்  கூறப்படட்ுள்ளது. கால நிவல மாறி ைருகின்ற 

ேற்தபாவேய நிவலயில் இே்வேவகய பசயல்     திட்டம் சூழலுக்கு 

மிகப்பபரிய பாதிப்புகவளதய உருைாக்கும். ேமிழகே்தில்  உள்ள 

ஆறுகவள இவணப்பேற்க்கான பல்தைறு திடட்ங்கள் 

அறிவிக்கப்படட்ுள்ள.  இவையும் எதிரக்்கப்பட தைண்டியதே. நதிகள் 

இவணப்பு என்பது சூழலுக்கும்  அங்குள்ள உயிரினங்களுக்கும் 

எதிரானது. நீரை்ள பாதுகாப்பிற்கும், பயன்பாட்டிற்கும் நதிநீர ்  இவணப்பு 

எந்ே ைவகயிலும் பயனளிக்காது. தசதுசமுே்திர திட்டம் நிவறதைற்ற 

முயற்சிகள் தமற்பகாள்ளப்படும் எனக்  கூறப்படட்ுள்ளது.சூழலியல் 

பாரவ்ையில் இே்திட்டம் எதிரக்்க பட தைண்டியோகும்.  

இே்திட்டே்திற்கான தேவையான கடட்ுமானே்தில் பல இலட்சச்க்ககான 

கடல் ைாழ்  உயிரினங்கள் அழிைேற்கான ைாய்ப்புகள் உள்ளன. புதிய 

கனிம ைளங்கள் மற்றும் சுரங்கங்கள் அவமசச்கம் உருைாக்கபடும் 

என்று கூறப்படட்ுள்ளது. இேன் காரணமாகக் கனிம ைளங்கள் 

அவனே்தும்  பபருைாரியாக எடுக்கப்படட்ுச ் சூழல் சீரத்கடுகள் 

அதிகரிப்பேற்கான ைாய்ப்புகள்  உள்ளது. 

பெயங்பகாண்டம் அனல்மின் நிவலயம், உடன்குடி அனல்மின் நிவலயம் 

தபான்ற  திட்டங்கள் நிவறதைற்றப்படும் எனக் கூறப்படட்ுள்ளது. மாற்று 

எரிசக்தி  அறிவிக்கப்பட்ட தபாதிலும் அனல்மின் திடட்ே்திற்கான 

அறிவிப்புகள் எதிரக்்கப்பட தைண்டியவைதய. கால நிவல மாற்றே்வே 

எதிரப்காள்ள அனல்மின்  நிவலயங்கவளப் புறக்கணிப்பது மிகவும் 

அடிப்பவடயானது.. கடல் நீவரக் குடிநீராக்கும் புதிய திடட்ங்கள் 

அறிவிக்கப்படட்ுள்ளன. சூழலியல் பாரவ்ையில் இே்ேவகய திட்டங்களும் 

எதிரக்்கப்பட தைண்டியவைதய.காலநிவல மாற்றம்   போடரப்ாக 

எந்ேபைாரு அறிவிப்பும் இல்லாேது ஏமாற்றே்வே  அளிக்கிறது. 

 



அம்மா மக்கள் முன்னனற்றக் கழகம் 

அமமுகவின் தேரே்ல் அறிக்வகயில் சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பிற்கு அதிக  

முக்கியே்துைம் பகாடுக்கப்படட்ுள்ளோகே் பேரிகிறது, ேமிழகே்தின் 

முக்கியச ்சூழல்           பிரசச்வனகவளயும் அேற்கான தீரவ்ுகவளயும் 

சரியாக முன்பமாழிந்துள்ள இந்ேே்  தேரே்ல் அறிக்வகயில் முரணாகச ்

சூழலுக்குக் தகடான விஷயங்களும் இருக்கே் ோன்   பசய்கிறது. 

கூடங்குளம் விரிைாக்க திட்டே்வேக் வகவிடக் குரல் பகாடுப்தபாம் 

எனவும்,  பாதுகாப்பும் பராமரிப்பும் இன்றி அணுவுவல பசயல்படும் 

விேம் பற்றிச ் சுேந்திரமான     அவமப்வப பகாண்டு விசாரவண 

நடே்ேப்படட்ுப் பாதுகாப்பு உறுதி  பசய்யப்படும்  எனவும் துணிைாக 

எடுே்துவரக்கிறது அமமுகவின் தேரே்ல் அறிக்வக. 

“விைசாயே்வேப் பாதிக்கும் வைட்தராகாரப்ன், மீே்தேன் தபான்ற எந்ேே்   

திட்டங்கவளயும் அனுமதிக்க மாட்தடாம்”. “காவிரி படல்டா பகுதிவய 

பாதுகாக்கபட்ட தைளாண் மண்டலமாக  அறிவிே்திருப்பவே பைறும் 

ைாரே்்வேகதளாடு நிறுே்ோமல், அது முழுவமயாக  அமல்படுே்ேபடும்”. 

“காவிரி நதி நீர ் ைாரியம் முவறயாக அமல்படுே்ேப்படும்” தபான்ற 

ைாக்குறுதிகள்  காவிரி விைசாயிகளின் நீண்டகாலக் தகாரிக்வககளின் 

பிரதிபலிப்பாக  இடம்பபற்றுள்ளது. 

இது மடட்ுமல்லாமல் “இயற்வக தைளாண் விஞ்ஞானி நம்மாழ்ைார ்

அைரக்ளின் பபயரில் காவிரி படல்டாவில் இயற்வக தைளாண் 

பல்கவலக்கழகம் மற்றும்  ஆராய்சச்ி  நிறுைனம் அவமக்கப்படும். 

இயற்வக விைசாயே்வே ஊக்குவிக்கச ் சிறப்புே்   திட்டங்கள் 

பசயல்படுே்ேப்படும்”. “மரபணு மாற்றப்படட் விவேகள், பசயற்வக 

உரங்கள், பூசச்ிக்பகால்லி மருந்துகள்  ஆய்கியைற்றின் பயன்பாடு 

படிப்படியாகக் குவறக்கப்படும்”, “இயற்வக ைழி உரங்கள், மருந்துகள் 



பயன்ப்பாட்டிவன அதிகப்படுே்துைதுடன்  அைற்றிற்கான உற்பே்தி 

மற்றும் ஏற்றுமதி ைாய்ப்புகளும் உருைாக்கப்படும்”. “அடுே்ே 10 

ஆண்டுகளில் முழுவமயாக இயற்வக ைழி தைளாண்வமவய  

தமற்பகாள்கிற மாநிலமாகே் ேமிழ்நாட்டிவன மாற்றுைேற்கான சிறப்புப் 

பல்தநாக்குே் திட்டம் பசயல் படுே்ேப்படும்” ஆகிய ைாக்குறுதிகள் 

கட்சிக்கு மக்கள் மீதும் மண் மீதும் உள்ள      அக்கவறவயக் காடட்ுகிறது. 

கூடங்குளம் அணுவுவல திட்டம், தூே்துக்குடி ஸ்டரவ்லட், கதிராமங்கலம் 

மீே்தேன்  திட்டம், உயர ் மின் தகாபுரம் அவமே்ேல், பகயில் குழாய் 

பதிே்ேல் தபான்ற  திட்டங்களுக்கு எதிராக மக்கள் நல தபாராட்டங்களில் 

பங்தகற்றைரக்ளின் மீோன  ைழக்குகள் திரும்பப் பபறப்படும் எனக் 

கூறப்படட்ிருப்பது பபரிதும் ைரதைற்கே்ேக்கது. 

இந்ேே் தேரே்ல் அறிக்வகயின் மிக முக்கிய அம்சமாக நீர ்தமலாண்வம 

குறிே்ே ைாக்குறுதிகள்   திகழ்கின்றன. நிலே்ேடி நீவர 

பாதுகாப்பேற்கான உரிய சட்டம்  நிவறதைற்றப்படும், ேமிழ்நாட்டில் 

இருக்கிற ஆறுகளும், ைாய்க்கால்களும், ைடிகால்களும்     சீரழிவில் 

இருந்து மீடப்டடுக்கப்படும், ஏற்கனதை இருக்கும்  நீரந்ிவலகவளப் 

பராமரிப்பதுடன்  புதிய நீர ் நிவலகவள உருைாக்குைவே முன்னுரிவம 

அடிப்பவடயில் பசயல்படுே்ேப்படும்  தபான்ற ைாக்குறுதிகள் 

ைரதைற்கேக்கோக இருந்ோலும் காவிரி நதி நீர ்  பிரசச்வனக்கு நிரந்ேரே் 

தீரை்ாகே் பேன் மாநில நதிகவள இவணக்கும் திட்டம்  

நவடமுவறப்படுே்ேப்படும் எனக் குறிப்பிட்டிருப்பது சூழலியலாலரக்வள 

முகம்  சுளிக்கச ் பசய்திருக்கிறது. நதி நீர ் இவணப்பு தபான்ற 

சாே்தியமில்லாே ஆடம்பர  திட்டங்கள் சுற்றுசச்ுழவல திரும்பச ்

சரிபசய்ய முடியாே தீவிர பாதிப்புகவள  ஏற்படுே்தும் என 

நீண்டகாலமாக அறிவியல் பூரை்மாகப் பூவுலகின் நண்பரக்ள்  சாரப்ாக 

எடுே்துவரக்கப்படட்ுள்ளது என்பது குறிப்பிடே்ேக்கது. 



“புவி பைப்பமயமாேல் சிக்கல்கவள எதிரப்காள்ளே் தேவையான 

நடைடிக்வககள்  எடுக்கப்படும்” “இருக்கின்ற ைனங்கவள, இயற்வக 

ைளங்கவள, உயிரினங்கவளப் பாதுகாக்கவும் காடுகவள   ைளரக்்கவும் 

நடைடிக்வக எடுக்கப்படும்”. “ேமிழகம் முழுைதும் சாவல ஓரங்களில் 

மரம் நடட்ு, பசுவம ேமிழகம் திடட்ம்  நவடமுவற படுே்ேப்படும்” 

தபான்றவை ைரதைற்க்கப்பட தைண்டியவை. 

ேமிழ்நாட்டிலுள்ள முக்கியக் கட்சிகள் பலவும் அோனி காடட்ுப்பள்ளி 

துவறமுகே்வே எதிரக்்கும் சூழலில் , “பசன்வன, எண்ணூர,் தூே்துக்குடி, 

காடட்ுப்பள்ளி, பகாளசச்ல், நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட எடட்ு   

துவறமுகங்களின் சரக்கு வகயாளும் திறவன உரிய  

கட்டவமப்புகதளாடு  சரை்தேச ேரே்துடன் உயரே்்ே போடர ்நடைடிக்வக 

எடுக்கப்படும். துவறமுக  விரிைாக்கதிற்காகப் தபாதிய நிலங்கள் 

அளிக்கப்படும். இது குறிப்பிடட்  துவறமுகே்தின் தமம்பாட்டிற்காக 

மடட்ுமல்லாமல் துவறமுகே்தோடு போடரப்ுவடய போழிற்சாவலகள் 

அவமந்ே போழிற்தபடவ்டயாக அவமயும் ைவகயில்  இருப்பது  உறுதி 

பசய்யப்படும். அந்ேே் போழிற்சாவலகளுக்குே் தேவையான 

அனுமதிகவள  அந்ேே் துவறமுக தமம்பாடட்ு கழகதம அளிக்கும் 

ைவகயில் அதிகாரம் ைழங்கப்படும்” என்பறல்லாம் மீனை மக்கள் 

நலனுக்கு எதிராக அமமுகே் தேரே்ல் அறிக்வகயில்  

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது அதிரச்ச்ிவயயும் தைேவனவயயும் அளிக்கிறது. 

அதே தைவளயில்    கன்னியாகுமரி மாைட்டம் மீனைரக்ள் 

ைாழ்ைாோரே்வே அழிக்கும் இவணயம் பபடட்க துவறமுகே் திடட்ே்வே 

ைரவிடமாட்தடாம் என்று  அறிக்வகயில் பசால்லப்படட்ுள்ளது. அது 

எப்படிக் காடட்ுப்பள்ளி துவறமுகே்திற்கு ஆேரவு    கன்னியாகுமரியில் 

துவறமுகே்திற்கு எதிரப்்பு ? இது எந்ே  அடிப்பவடயில் சரியாகும் ? 



கஞ்சமவல, தசரை்ராயன்மவல , பகால்லிமவல , திருைண்ணாமவல, 

பகௌந்தி தைடியப்பன்   மவல ஆகிய பகுதிகளில் பபருமளவு இருக்கும் 

உலகே்ேரம் ைாய்ந்ே  இரும்புே் ோது உள்ளிட்ட கனிமங்கவளச ்சூழலியல் 

பாதிப்பில்லாமல் பைட்டி எடுே்து ஏற்றுமதி பசயப்படும் என்று 

குறிபிடப்படட்ுள்ளது, அது எப்படிச ் சூழலியல்  பாதிப்பு இல்லாமல் 

காடுகவள அழிே்து,   மவலகவளக் குவடந்து கனிமங்கவள பைடட்ி 

எடுக்கப்  தபாகிறாரக்ள் என்று புரியவில்வல.பகாவடக்கானல் Hindustan 

uniliver நிறுைனே்தின் பாேரச நசச்ுக்கழிவுகள் பாதுகாப்பான முவறயில் 

சரை்தேச  ேரே்தில் அகற்றப்படும் என்று பலரும் மறந்துதபான ஒரு 

முக்கியப் பிரசவ்னவயப்  தபசி இருப்பது ைரதைற்கே்ேக்கது. “பமட்தரா 

ரயில் தசவை கட்டணக் குவறப்பு மற்றும் விரிைாக்கம் பசய்யப்படும்”  

என்பது மக்கவளப் பபாதுப் தபாக்குைரே்திற்கு ஊக்கபடுே்ேவும் ைாகன 

புவகவயக்  குவறே்து நகரப்்புற காற்று மாவச கடட்ுபடுே்ே உேவும் ஒரு 

நல்ல ைாக்குறுதியாக  இடம்பபற்றுள்ளது. 

 

மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி 

முேல் முவறயாக சட்டமன்றே் தேரே்வல சந்திக்கும் மக்கள் நீதி 

மய்யே்தின் தேரே்ல் அறிக்வக 108 பக்கங்களில் பைளியாகியுள்ளது. 

ேனது பபாருளாோரக் பகாள்வளகளில் பநல், கரும்பு தபான்ற 

பணப்பயிரக்ளின்  உற்பே்தி இரண்டு மடங்காக்கப்படும் என்றும் 

விைசாய உற்பே்தி நிறுைனங்களாக  இயங்கும் FPO வை விைசாய 

உற்பே்தி மற்றும் ஏற்றுமதி நிறுைனங்களாக  மாற்றப்படும் என்றும் 

பேரிவிக்கப்படட்ுள்ளது. இந்ே இரண்டு விஷயங்களிலுதம  அதிக நீர ்

தேவைப்படும் சூழல் உள்ளது. ேமிழ்நாடு ேற்சமயம் பபரும் ேண்ணீர ் 

ேடட்ுப்பாட்டில் உள்ள நிவலயில் ேண்ணீவர குவறைாகப் பயன்படுே்தும் 



நடைடிக்வககவள    மடட்ுதம ஊக்குவிக்க தைண்டும்.. இதே பகுதியில் 

எங்பகல்லாம்  ைறட்சி,   ேண்ணீர ் குவறபாடு இருக்கிறதோ அங்குக் 

குவறந்ே ேண்ணீவரப் பயன்படுே்தி  அறிவியல் சாரந்்ே இயற்வக 

விைசாயம் பசயல்படுே்ேப்படும் என்று கூறியிருப்பது  ைரதைற்கே்ேக்கது. 

நீலப்புரட்சி என்கிற ேவலப்பில் ஏரிகள், கண்மாய்ே் தூரை்ாரல், மவழநீர ்

தசகரிப்பு,  நிலே்ேடி நீரம்டட்ே்வே உயரே்்துைேற்காக நடைடிக்வககள் 

குறிே்துச ்பசயல்திட்டங்கள்      இடம்பபற்றிருப்பது ைரதைற்கே்ேக்கோக 

இருந்ோலும்  பல்லுயிர ்  பபருக்கே்திற்கு  எதிரான நதிநீர ்இவணப்புே் 

திட்டே்வேச ் பசயல்படுே்துதைாம் எனக் கூறுைவேக்  கடுவமயாக 

எதிரக்்கிதறாம்.நிரந்ேரப் பசுவமப் புரட்சி எனும் ேவலப்பில் விவள  

நிலங்கவள மறு நில பாகுபாடு பசய்யே் ேவட விதிக்கப்படும் என்கின்ற 

அறிவிப்பு  ைரதைற்கே்ேக்கது. இதே பகுதியில் பி.டி.காட்டன், சீட ்காட்டன் 

முவறயில் பருே்தி  உற்பே்தி பபருக்கப்படும் என்று பேரிவிே்திருப்பது 

அதிரச்ச்ியளிே்ேது. இந்ேப் பகுதி  மடட்ும் இல்லாமல் அறிக்வகயில் 

பல்தைறு ேவலப்புகளில் மரபணு மாற்றம்  பசய்யப்பட்ட 

போழில்நுட்பே்வே ஊக்குவிப்பது குறிே்து மக்கள் நீதி மய்யம் மிகே்  

திடமான அறிவிப்புகவளச ் பசய்துள்ளது. மரபணு மாற்ற 

போழில்நுட்பே்தின் பாதிப்புகள்    குறிே்துக் கடந்ே 2008ஆம் ஆண்டிருந்து 

பூவுலகின் நண்பரக்ள் பசய்து  ைந்ே  போடர ்பிரசச்ாரே்தின் விவளைாகே் 

திமுகழ் அதிமுக உள்ளிட்ட முக்கியமான பல  கட்சிகளும் இேற்கு 

எதிரான ஒரு நிவலப்பாடவ்ட எடுே்துள்ள நிவலயில் மக்கள் நீதி  மய்யம் 

இந்ேே் போழில்நுட்பே்வே ஊக்குவிப்போக அறிவிே்துள்ளது 

விதனாேமாக  உள்ளது. 

கிராமப்புற சுயசச்ாரப்ு குறிே்ே பகுதியில் ஊரணிகள், குளங்கள், 

ஏரிகவளப்  பாதுகாக்க சுைரக்ள் நடப்படும் எனே் பேரிவிக்கப்படட்ுள்ளது. 

இது முற்றிலும்  மனிேரக்வளே் ேவிரே்்ே பிற உயிரினங்களுக்கு 



எதிரானது ஏரிகளும், குளங்களும்,  ஊரணிகளும் மனிேரக்ளுக்கு மடட்ும் 

பசாந்ேமானேல்ல. கால்நவடகள், பறவைகள்  எனப் பல 

உயிரினங்களுக்கும் அவை பசாந்ேம். சுைர ் எழுப்புைது சரியான 

தீரை்ாகாது. எரிசக்தி சுேந்திர பகாள்வக என்கிற பகுதியில் காற்றாவல 

மின்சார மின் கட்டவமப்பு தமம்படுே்துைது குறிே்துக் கூறப்படட்ுள்ளவே 

ைரதைற்கிதறாம். ஆனால்,  பிரசவ்னக்குரிய அனல் மின் மற்றும் அணு 

மின் நிவலய பயன்பாடவ்டக் குவறப்பவே பற்று  கூறாேது 

ஏமாற்றமளிக்கிறது. நகரப்்புற தமம்பாடு பகுதியில் சாவலயில் 

நடப்பைரக்்கு முேல்   உரிவமயும், வசக்கிளில் பசல்தைாருக்கு 

இரண்டாைது உரிவமயும், தமாட்டார ் ைாகனங்களில் பசல்தைாருக்கு 

மூன்றாைது உரிவமயும் ைழங்கப்படும் என்ற  அறிவிப்பு 

ைரதைற்கே்ேக்கது. 

மீனை மக்களின் எதிரப்ாரப்்புகவள அறியாமல் குளசச்ல் 

துவறமுகே்வேச ்சிங்கப்பூர ்துவறமுகம் தபாலக் கட்டவமப்தபாம் எனக் 

கூறியிருப்பவே மறுபரிசீலவன  பசய்ய தைண்டும். ேமிழ்நாட்டில் மணல் 

பகாள்வளயால் ஏற்பட்ட சுற்றுசச்ூழல்  பாதிப்புகவள நாம் பாரே்்து 

ைருகிற நிவலயில் மணல் பகாள்வக என்ற ேனிே்  ேவலப்பில் 

பைளிநாடுகளில் இருந்து மடட்ும் மணல் இறக்குமதி, மாற்று கடட்ுமான 

பபாருட்கள் பயன்பாடு, பசுவம கட்டிடம் சாரந்்ே போழில்நுட்ப 

ைழிமுவற  தபான்ற  அறிவிப்புகள் ைரதைற்கே்ேக்கது. 

சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புப் பகுதியில் மாசு கண்காணிப்பில் உள்ளூர ்

மக்கள்  பங்களிப்பு, உயிரச்ச்ூழல் அவமப்புகள் பாதுகாப்பு குறிே்ே 

அறிவிப்புகள்  ைரதைற்கப்பட தைண்டியது என்றாலும் அேவனே் 

போடரந்்து கனிம ைள ஏற்றுமதி 50%      அதிகரிக்கப்படும் என 

அறிவிே்திருப்பது அதிரச்ச்ியளிக்கிறது. கனிம ைள  உற்பே்திவய 



அதிகரிப்பது என்பது இயற்வக ைள சுரண்டவல ஊக்குவிக்கும் என்போல்  

எதிரக்்கப்பட தைண்டும். 

எரிைாயு திட்ட ேவலப்பில் வைட்தராகாரப்ன் திட்டங்கவள படல்டா 

மாைட்டங்களில்      அனுமதிக்க முடியாது என்று கூறியிருப்பவே 

ைரதைற்றாலும் ஆழ்கடல்  திட்டங்கவள ஆேரிப்பவே ேைறான 

முடிைாகும். ஏவழ எளிய மக்களுக்குச ்சூரிய ஒளி மின்சாரக்  கட்டவமப்பு 

உருைாக்கி அேன் மூலம் மூன்று LED விளக்கு ஒரு ஃதபன், ஒரு டிவி மற்றும் 

பமாவபல் சாரெ்ர ் பகாண்ட தசாலார ் கிட் ைழங்கப்படும் என்கிற  

அறிவிப்பும்  ைரதைற்கே்ேக்கோகும். 

-பூவுலகின் நண்பரக்ள் 
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