
தூத்துக்குட - திருநெநெல்வேவேலி - கன்னியாகுமர மாவேட்ட 
கடேலார பகுதிகளில்வ கார்னெனட் மணல்வ நெிறுவேனங்களால்வ 
கனிம வேளங்கள சுரண்டப்பட்டதால்வ ஏற்பட்ட 
பாதிப்புகள குறித்த மனித உரைமப் பாதுகாப்பு 
ைமயத்தின் உண்ைம அறியும குழ அறிக்ைக.
-------------------------------------------------------------------------

   மிக நீெண்ட காலமாக கடேலாரங்களில்வ மணல்வ அளளுவேதற்ெகதிராக 
தூத்துக்குட, திருநெநெல்வேவேலி, கன்னியாகுமார மாவேட்ட மீனவேர்னகள ெதாடர்னந்து ேபாராட 
வேருநம நெிைலயில்வ,  கடந்த 06.08.2013  ேததியிட்ட பத்திரைக ெசெய்தியில்வ தூத்துக்குட 
மாவேட்ட ஆட்செியர்ன “தூத்துக்குட மாவேட்டம, வேிளாத்திகுளம வேட்டம, ைவேப்பாறு, 

ேவேமபார்ன மற்றும ெபரயசொமிபுரம அருநேகயுளள கடேலார கிராமங்களில்வ ஆய்வ 
ெசெய்த ேபாது தனியார்ன நெிறுவேனம ஒன்று ைவேப்பாறு கிராமப் பகுதியில்வ அனுமதியின்றி 
அரசு புறமேபாக்கு மற்றும நெில அளைவே ெசெய்யப்படாத பகுதிகளில்வ 2-10  அடகள 
ஆழம வேைர, 3  கி.மீ.  தூரத்திற்கு கடற்கைர மணைல செட்டவேிேராதமாக அளளியும, 

2,39,712  ெமட்ரக் டன் அளவேில்வ கனிமங்கைள செட்டவேிேராதமாக அளளியும 
முறைறேகட்டல்வ ஈடுபட்டுளளது” எனத் ெதரவேித்திருநந்தார்ன.  உடேன அப்பதவேியில்வ 
இருநந்து அவேர்ன மாற்றப்பட்டார்ன.  கடந்த 14.08.2013  அன்று ேதசெிய பசுைமத் தீர்னப்பாயம 
O.A.171/2013  என்ற வேழக்கில்வ தூத்துக்குட மாவேட்டம ைவேப்பாறு பகுதிையக் 
குறிப்பிட்டு நொடு முறழவேதும கடேலாரப் பகுதிகளில்வ மணல்வ அளளத் தைட வேிதித்தது. 

இந்நெிைலயில்வ இப்பிரசசெிைன ெதாடர்னபான உண்ைம நெிைலைமகைளக் கண்டறியும 
ெபாருநட்டு ம.உ.பா.  ைமயம சொர்னபில்வ கீழ்க்கண்ட நெபர்னகைளக் ெகாண்ட உண்ைம 
அறியும குழ அைமக்கப்பட்டது. 

குழ     உறுப்பினர்னகள  

1. ேசெ.வோஞ்செிநொதன்         வேழக்கறிஞர்ன           மதுைர உயர்ன நீெதிமன்றம

2. இராமசசெந்திரன்          வேழக்கறிஞர்ன       தூத்துக்குட மாவேட்ட நீெதிமன்றம

3. அரராகவேன்              வேழக்கறிஞர்ன       தூத்துக்குட மாவேட்ட நீெதிமன்றம

4. செிவேராசெபூபதி             வேழக்கறிஞர்ன      நொகர்னேகாவேில்வ மாவேட்ட நீெதிமன்றம

5. தங்கப்பாண்டயன்        வேழக்கறிஞர்ன     திருநெநெல்வேவேலி மாவேட்ட நீெதிமன்றம

6. சுேரசு செக்திமுறருநகன்       வேழக்கறிஞர்ன        ெசென்ைன உயர்ன நீெதிமன்றம

7. ம.லயனல்வ அந்ேதாணிராஜ  ெசெயலர்ன        மதுைர மாவேட்ட ம.உ.பா. ைமயம,

        

         இக்குழ கடந்த 14.08.2013, 16.08.2013 முறதல்வ 18.08.2013 வேைர மற்றும 
21.08.2013 ஆகிய ேததிகளில்வ தூத்துக்குட மாவேட்டத்தில்வ வேிளாத்திகுளம 
தாலுகா முறத்ைதயாபுரம,  ெபரயசொமிபுரம -  ேமல்வமாந்ைத,  கீழைவேப்பாறு 
கடற்கைரப் பகுதிகள மற்றும வேடக்கு ஆத்தூர்ன, ெநெல்வைல மாவேட்டத்தில்வ 
ெபரயதாைழ,  நெவேலட, உவேர,  பஞ்செல்வ கடற்கைர பகுதிகள,  கன்னியாகுமர 
மாவேட்டத்தில்வ லீபுரம கடற்கைரப் பகுதி ஆகிய இடங்கைளப் பார்னைவேயிட்டும, 
அப்பகுதிகளில்வ மக்கைள  ேநெரடயாக  செந்தித்தும –  ெசெப்டமபர்ன 02, 03,  05,  07 

ஆகிய  ேததிகளில்வ  தூத்துக்குட மாவேட்ட ஆட்செியர்ன,  காவேல்வதுைறக் 
கண்காணிப்பாளர்ன,  மாவேட்ட வேன அதிகார,  கனிம வேளத்துைற துைண 
இயக்குநெர்ன ஆகிேயாைரச செந்தித்தும வேிபரங்கைளச ேசெகரத்தது.  மக்களின் 
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வோக்குமூலங்கள வேடீேயாவேில்வ பதிவ ெசெய்யப்பட்டுளளன.  அவேசெியமான 
இடங்களில்வ செில புைகப்படங்களும எடுக்கப்பட்டுளளன.

தூத்துக்குட   –      திருநெநெல்வேவேலி     -      கன்னியாகுமர     மாவேட்ட     கனிமவேள     வேரலாறு     

  உலகில்வ கனிமங்கள நெிரமபியுளள மணலின் ெமாத்த இருநப்பு ேதாராயமாக 460 

மில்வலியன் டன்.  இதில்வ 278 மில்வலியன் டன் இந்தியாவேில்வ உளளது.  தமிழகத்தின் 
தூத்துக்குட – திருநெநெல்வேவேலி - கன்னியாகுமர மாவேட்ட கடேலாரப் பகுதிகளில்வ உளள 
மணலில்வ கார்னெனட்,  இல்வமைனட், ரட்ைடல்வ,  செிர்னகான், ேமேனாைசெட்,  ேதாரயம ஆகிய 
கனிமங்கள புைதந்துளளன.  இது முறதலில்வ கன்னியாகுமர மாவேட்டத்தில்வ 1905-ல்வ 
கண்டறியப்பட்டு அதன் பின் 1910-ல்வ செில ெதாழிற்சொைலகள ெஜெர்னமானியர்னகளால்வ 
இங்கு அைமக்கப்பட்டு கனிமங்கள ஏற்றுமதி ெசெய்யப்பட்டன.  1914-ல்வ துவேங்கிய 
முறதலாம உலகப் ேபாைரெயாட்ட பிரட்டஷ அரசு ெஜெர்னமானியர்னகைளக் ைகது 
ெசெய்துவேிட்டு,  தாேன கமெபனிகைள எடுத்து நெடத்தியது.  பிரட்டஷ ஆட்செிக்குப் பிறகு 
இத்ெதாழிற்சொைலகள ேதசெியமயமாக்கப்படேவே அரசு ெபாறுப்ேபற்று நெடத்தி வேந்தது. 

சுமார்ன 25  ஆண்டுகளுக்கு முறன்பு செில தனியார்ன நெிறுவேனங்கள இத்ெதாழிலில்வ 
அனுமதிக்கப்படேவே, வேி.வேி.  மினரல்வஸ, பசீ மினரல்வஸ கமெபனி (B.M.C), 

இன்டஸட்ரயல்வ மினரல்வஸ கமெபனி (I.M.C)  மற்றும எஸ.ட.எஸ.  மாணிக்கம,  தயா 
ேதவேதாஸ,  நொகராஜென் ஆகிேயாரன் நெிறுவேனங்கள இத்ெதாழிலில்வ ஈடுபட்டு இன்று 
ெபருநமளவ கனிம ஏற்றுமதியில்வ ஈடுபட்டு வேருநகின்றன.  இவேற்றில்வ வேி.வேி.  மினரல்வஸ, 

பசீ மினரல்வஸ கமெபனி (B.M.C),  இன்டஸட்ரயல்வ மினரல்வஸ கமெபனி (I.M.C) 

ஆகியைவே ைவேகுண்டராஜென் மற்றும அவேரது குடுமபத்தாருநக்குச ெசொந்தமானைவே. 

இவேர்னகேள இத்ெதாழிலில்வ ஏகேபாகமாக உளளனர்ன.  இந்நெிறுவேனங்களின் மண் 
சுரங்கங்கள மற்றும ெதாழிற்சொைலகள தூத்துக்குட முறதல்வ கன்னியாகுமர 
வேைரயிலான கிழக்கு கடற்கைரச சொைலையெயாட்ட கடேலாரங்களில்வ 
அைமந்துளளன.  இதில்வ வேி.வேி.மினரல்வஸ நெிறுவேனத்தினர்ன இந்தியாவேின் மிகப்ெபரய 
உற்பத்தியாளர்ன மற்றும ஏற்றுமதியாளராக உளளனர்ன.

கடற்கைரயில்வ     ெகாட்டக்     கிடக்கும     அரயவேைக     கனிமங்கள  :  

தூத்துக்குட, ெநெல்வைல, கன்னியாகுமர மாவேட்டக் கடற்கைரகளில்வ உளள 
கார்னெனட், இல்வமைனட், ரட்ைடல்வ, செிர்னகான், ேமாேனாைசெட் ஆகிய கனிமங்கள மிகவம 
அரய வேைகையச ேசெர்னந்தைவே.  சுமார்ன 2100  மில்வலியன் ஆண்டுகளுக்கு முறன்னர்ன 
பூமியில்வ பாைறகள உருநவோகின.  இதில்வ சுமார்ன 10  ேகாட ஆண்டுகளுக்கு முறன் அதிக 
அழத்தம மற்றும ெவேப்பத்தால்வ உருநமாற்றப் பாைறகள உருநவோனேபாது அதனுடன் 
ேசெர்னந்து கார்னெனட், இல்வமைனட், ரட்ைடல்வ, செிர்னகான், ேமாேனாைசெட் முறதலிய 
கனிமங்களும உருநவோகியுளளன.  ஊட்ட முறதல்வ கன்னியாகுமர வேைரயுளள ேமற்குத் 
ெதாடர்னசசெி மைலப்பகுதிதான் இவேற்றின் மூலம.  இங்குளள ஆறுகள மூலம குறிப்பாக 
தாமிரபரணி ஆறு மூலமாக இக்கனிமங்கள கடலில்வ ேசெர்னக்கப்பட்டு ெதன்மாவேட்டக் 
கடற்கைரகளில்வ ேசெர்னந்துளளன.  இயற்ைகயின் ெகாைடயான இந்த அரய வேைக 
கனிமங்கள கடற்கைரயில்வ ேசெர பல லட்செம ஆண்டுகள ஆகியுளளன.  இக்கனிமங்கள 
கீழ்கண்ட வேைககளில்வ பயன்படுகின்றன. 

கார்னெனட்
தூசு, மாசு இல்வலாத தரமான கனிமம இது. ேகாேமதகம வேைகையச ேசெர்னந்தது. 

உப்புக்காற்றால்வ ேசெதமைடந்த கப்பல்வகள, கட்டடங்கள, செிைலகைளத் தூய்ைமப்படுத்த, 

கண்ணாட, ெசெயற்ைகக் கற்கள, அலுமினியம, ைடட்டானியத்ைதத் துண்டக்க, நீெைர 
சுத்தப்படுத்த, கணினியின் திைர, மூக்குக் கண்ணாட, வோல்வவகள ஆகியவேற்ைற பாலீஷ 
ெசெய்ய என இன்னும பல்வேவேறு வேைககளில்வ கார்னெனட் பயன்படுகிறது. 

இல்வமைனட்  :  
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உலகில்வ அதிகத் ேதைவேயுளள இக்கனிமம ெபயிண்ட், பிளாஸடக்,  உயர்னதர 
காகிதம, ெவேல்வடங் ராடு, ைடட்டானியம, அணுசெக்தி நீெர்னமூழ்கிக் கப்பல்வ, வேிைளயாட்டுப் 
ெபாருநட்கள,  மருநந்து மற்றும அழகு சொதனப் ெபாருநட்கள ஆகியன தயாரக்கப் 
பயன்படுகிறது. 

செிர்னகான்  :  
18,000 ெசென்டகிேரடு ெவேப்பத்தில்வ மட்டுேம உருநகும தன்ைம ெகாண்ட செிர்னகான் 

உருநக்கு, வோர்னப்பு ெதாழிற்சொைலகளிலும, ெசெராமிக் ைடல்வஸ, இருநமபு, உருநக்கு ஆைலக் 
கற்கள தயாரக்கவம, ரசொயன ெதாழிற்சொைலகளில்வ துருநப்பிடப்பு மற்றும அரப்ைபத் 
தடுக்கவம பயன்படுகிறது.  அணுஉைலக் கட்டைமப்பில்வ, மருநந்து, செைமயல்வ 
பாத்திரங்கள, குளியலைற - கழிவேைற உபகரணங்கள தயாரப்பிலும செிர்னகான் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

ர  ட்  ைடல்வ  :  
ைடட்டானியத்தின் மூலப்ெபாருநள இது.  ெபயிண்ட், பிளாஸடக், துணிகள, 

ெவேல்வடங் ராடு, நெைக, வேிண்ெவேளி  உபகரணங்கள தயாரக்கப் பயன்படுகிறது. 

ேமாேனாைசெட்  :  
ேதாரயத்ைத உளளடக்கிய கனிமம இது.  அணு உைலகளில்வ எரெபாருநளாகப் 

பயன்படுகிறது.

என்ன     ெசெய்கின்றன     கார்னெனட்     மணல்வ     நெிறுவேனங்கள  ?  

தூத்துக்குட – திருநெநெல்வேவேலி - கன்னியாகுமர மாவேட்டங்கைள உளளடக்கிய 
ெதன் தமிழக கடற்கைரப் பகுதியில்வ பல லட்செம ஆண்டுகளாய் இயற்ைக ேசெர்னத்து 
ைவேத்திருநந்த அரய வேைகக் கனிமங்கள நெிரமபிய மணல்வ தாதுைவே அளளி 
ெதாழிற்சொைலகள மூலம கார்னெனட், இல்வமேனட், ரட்ைடல்வ, செிர்னகான், ேமாேனாைசெட் 
ஆகிய தனித்தனி கனிமங்களாகப் பிரத்து,  அவேற்ைற  தூத்துக்குட துைறமுறகம 
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வேழியாக ெகாரயா, அபுதாபி, ெஜெர்னமனி, நெியூசெிலாந்து, மேலசெியா, செிங்கப்பூர்ன,  அெமரக்கா 
ேபான்ற நொடுகளுக்கு ஏற்றுமதி ெசெய்கிறார்னகள.  இதில்வ ைவேகுண்டராஜெனின் வேி.வேி. 
மினரல்வஸ மற்றும அவேரது குடுமப நெிறுவேனங்கள தூத்துக்குட முறதல்வ கன்னியாகுமர 
வேைரயிலான 15  கி.மீ நீெளமுறளள கடற்கைரைய 40  ஆண்டுகள குத்தைகக்கு 
அரசெிடமிருநந்து ெபற்றுளளேதாடு,  2300  ஏக்கர்னகள பட்டா நெிலங்கைளயும தங்கள 
கட்டுப்பாட்டல்வ ைவேத்துளளதாக தங்கள நெிறுவேன இைணயதளத்தில்வ ெதரவேித்துளளனர்ன. 

இந்த  நெிலங்கைளயும  அரசெிடமிருநந்து மிகக் குைறந்த குத்தைகக்கு தான் 
ெபற்றுளளார்னகள.  உதாரணத்திற்கு இருநக்கன்துைற கிராமத்தில்வ 100  ஏக்கர்னகள அரசு 
நெிலம ஆண்டுக்கு 16  ரபாய்க்கு ைவேகுண்டராஜெனுக்கு குத்தைகக்கு வேிடப்பட்டுளளது. 

இதுேபாக கடற்கைர ஓரமுறளள ஏராளமான  புறமேபாக்கு நெிலங்கைளயும அவேர்னகள 
ஆக்கிரமித்துளளனர்ன. 

தூத்துக்குட – கன்னியாகுமர கிழக்கு கடற்கைர சொைலயில்வ பல்வேவேறு 
இடங்களில்வ கார்னெனட் மணல்வ ெதாழிற்சொைல நெடத்துேவோர்ன கடைல ஒட்ட 
ெதாழிற்சொைலகள அைமத்துளளனர்ன.  ஒவ்வெவோருந ெதாழிற்சொைலயிலும பல நூறு ேபர்ன 
பணிபுரகின்றனர்ன. ெதாழிற்சொைலயின் முறன்புறம ெபரய சுவேர்ன கட்டப்பட்டு,  அதற்கு 
ெசெக்யூரட்டகைள காவேலுக்கும ைவேத்து உளளனர்ன.  நெிறுவேனத்துக்கு பின்புறம மைல 
ேபால்வ மண்ைணக் ெகாட்ட ேமடாக்கியுளளனர்ன. இதனால்வ ெதாழிற்சொைலக்குள நெடப்பது 
எதுவம ெவேளியில்வ ெதரவேதில்வைல.  ெதாழிற்சொைலயின் அருநகில்வ வேசெிப்பவேர்னகளுக்குக் 
கூட எதுவம ெதரவேதில்வைல. ஒவ்வெவோருந மணல்வ நெிறுவேனமுறம ஒருந மர்னமக் ேகாட்ைட 
ேபாலேவே காட்செியளிக்கிறது.  

கடற்கைர     மக்களின்     ேபாராட்ட     வேரலாறு  

கார்னெனட் மணல்வ ெகாளைளக்கு எதிராக சுமார்ன 20 ஆண்டுகளுக்கு முறன்பிருநந்ேத 
ெநெல்வைல மாவேட்ட கடேலார மக்கள ேபாராட வேந்துளளனர்ன.  பத்திரைகயில்வ வேந்த செில 
ெசெய்திகளின் பட 30.06.1996-ல்வ ெநெல்வைல மாவேட்டம,  ெபருநமணலில்வ பங்குத்தந்ைத 
புரேனா தைலைமயில்வ மறியல்வ,   4.10.1996–ல்வ இராதாபுரம ேபருநந்து நெிைலயம 
அருநகில்வ மணல்வ எதிர்னப்பு ேபாராட்டக்குழ சொர்னபில்வ பட்டனிப் ேபாராட்டம, 20.03.1997–ல்வ 
பாைள மார்னக்ெகட் ஜெவேஹர்ன திடலில்வ, பா.ம.க மற்றும கார்னெனட் மணல்வ எடுப்பு எதிர்னப்பு 
இயக்கம சொர்னபில்வ உண்ணாவேிரதப் ேபாராட்டம ஆகியன உளளிட்ட ஏராளமான 
ேபாராட்டங்கள இமமாவேட்டத்தில்வ நெடந்துளளன.  30.06.1996  அன்று ெபருநமணலில்வ 
நெடந்த சொைல மறியல்வ ேபாராட்டத்தின் ேபாது,  செட்டம-ஒழங்கு பிரசசெைன காரணமாக 
பஞ்செல்வ கடற்கைரப் பகுதியில்வ வேி.வேி.  மினரல்வஸ நெிறுவேனம மணல்வ எடுக்கத் 
ேசெரன்மகாேதவேி துைண ஆட்செியர்ன தைடவேிதித்துளளார்ன.

இப்ேபாராட்டத்தின் ெதாடர்னசசெியாக 15.12.1996–ல்வ ெபருநமணல்வ கிராமத்தில்வ 4 

அரசுப் ேபருநந்துகள மக்களால்வ செிைறபிடக்கப்பட்ட சூழலில்வ,  16.12.1996  அன்று 
ெபருநமணலுக்கு வேந்த அன்ைறய ெநெல்வைல மாவேட்ட எஸ.பி ஜொங்கிட் 
தைலைமயிலான ேபாலீசொர்ன,  தங்கள வோகனங்கைள தாங்கேள ெநொறுக்கிவேிட்டு 
மக்கைளக் ெகாடூரமாகத் தாக்கி,  200  ேபா்் மீது ெபாய்வேழக்குப் ேபாட்டுளளனர்ன. 

தாக்குதலில்வ உவேர அந்ேதாணியார்ன ஆலய உதவேி பங்குத்தந்ைத புஷபராயன் 
உளளிட்டு ெபாதுமக்கள பலருநம காயம அைடந்துளளனர்ன.  பி.யு.செி.எல்வ.  சொர்னபில்வ 
உண்ைம அறியும குழ வேந்து இசசெமபத்ைத வேிசொரத்து,  ேபாலீசொருநக்குக் கண்டனம 
ெதரவேித்து,  மணல்வ ெகாளைளக்கு அரசு தைடவேிதிக்கக் ேகாரயுளளது.  தடயடையக் 
கண்டத்து ஜெூைல 3-ல்வ மீனவேர்னகளது ேவேைலநெிறுத்தம,  திருநசசெியில்வ உண்ணாவேிரதம 
ஆகிய ேபாராட்டங்கள நெடந்துளளன.  மக்கள இயக்கங்களின் ேதசெிய கூட்டைமப்பின் 
சொர்னபில்வ நொடு முறழவேதிலுமிருநந்து சுற்றுசசூழல்வ ஆர்னவேலர்னகள பங்ேகற்ற கண்டனக் 
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கூட்டமுறம நெடந்துளளது. அன்ைறய மத்திய அைமசசெர்ன தனுஷேகாட ஆதித்தன் மற்றும 
முறதல்வவேர்ன கருநணாநெிதியிடம மனுக்கள ெகாடுக்கப்பட்டுளளன.  தி இந்து,  தினமணி, 
இந்தியன் எக்ஸபிரஸ, தினமலர்ன, தினத்தந்தி, மாைல மலர்ன உளளிட்ட நொளிதழ்களிலும, 

வோரப் பத்திரைககளிலும இப்ேபாராட்டங்கைளப் பற்றி ஏராளமான ெசெய்திகள 
ெவேளிவேந்துளளன.  ெமாத்தத்தில்வ கார்னெனட் மணல்வ கமெபனிகளுக்ெகதிராக, 

பாதிப்புகைள உணர்னந்து ேபாராடய கடற்கைர மக்கள,  அரசு வேன்முறைறயால்வ 
கடுைமயாக ஒடுக்கப்பட்டு,  ெபாய்வேழக்குகளால்வ பயமுறறுத்தப்பட்டு,  ேபாராட்டத்ைதக் 
ைகவேிடுமாறு நெிர்னப்பந்திக்கப்பட்டனர்ன என்பேத உண்ைம. 

உண்ைம     அறியும     குழவேினர்ன     பார்னைவேயிட்ட     பகுதிகளின்     நெிைலைமகள     மற்றும   
அனுபவேங்கள  :  

தூத்துக்குட     மாவேட்டம     -     வேிளாத்திகுளம     வேட்டம     –     முறத்ைதயாபுரம     -   
ெபரயசொமிபுரம     -   ேமல்வமாந்ைத      கடற்  கைரப்     பகுதி     :  

இப்பகுதி மன்னார்ன வேைளகுடா உயிர்னக்ேகாள காப்பகப் பகுதிக்குள வேருநகின்றது. 

அரய பவேளப் பாைறகள, கடல்வ அட்ைடகள, கடல்வ ஆைமகள, கடல்வ பசுக்கள மற்றும 
அரய கடல்வவோழ் தாவேரங்கள, உயிரனங்கள நெிைறந்துளள பகுதி இது.  இக்கடற்கைரப் 
பகுதிகளில்வ கடற்கைரேய கருநகருநெவேன கனிமங்கள நெிைறந்து காட்செியளிக்கிறது. 

பசைசெயாபுரம எல்வைலக் கல்வலுக்கு முறன்பு வேைர பல கிேலா மீட்டர்னகளுக்கு 
கடற்கைரையேய ெவேட்ட எடுத்துளளனர்ன. அது மட்டுமின்றி கடலின் உளேளயும மணல்வ 
எடுத்துளளனர்ன.  இப்பகுதியில்வ ஆட்கள நெடமாட்டம பகலிேலேய அதிகம இல்வைல. 

ெபருநமபாலும இரவேில்வ தான் மணல்வ அளளியுளளனர்ன.  மணல்வ அளளுவேதற்காக 
உப்பளத்திற்கு தண்ணரீ்ன இைறக்கும ESCEE  Infrasturcture  Pvt  Ltd நெிறுவேன பமபிங் 
ஸேடசென் அருநகில்வ தனியாக சொைல ஒன்ைறயும அைமத்துளளனர்ன.  கடற்கைரயில்வ 
சுமார்ன 3  முறதல்வ 6  அட வேைர ெவேட்ட மணல்வ எடுக்கப்பட்டுளளது.  செவக்குத் ேதாப்புக்கு 
பின்புறம ெபரய ஏர ேபால்வ 1 ½ ஆள உயரத்துக்கு மணல்வ எடுக்கப்பட்டுளளது. செவக்கு, 

பைன மரங்கள அழிக்கப்பட்டுளளன.  வேி.வேி.  மினரல்வஸ நெிறுவேனத்தால்வ இப்பகுதிக் 
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கடற்கைர செட்டவேிேராதமாக சூைறயாடப்பட்டுளளது.  கடற்கைரேய செிைதக்கப்பட்டு 
ேகாரமாகக் காட்செியளிக்கிறது. 

ம.உ.பா.  ைமயத்தின் உண்ைம அறியும குழவேினர்ன கீழைவேப்பாறு பகுதியில்வ 
உளள வேி.வேி.  மினரல்வஸ நெிறுவேனத்தின் மணல்வ சுத்திகரப்பு ெதாழிற்சொைலக்குச 
ெசென்றேபாது ஊழியர்னகள தாங்கள புதியவேர்னகள என்றும,  தங்களுக்கு ஒன்றும 
ெதரயாது என்றும கூறினர்ன.  எங்களது ெபயர்னகள மற்றும வேிபரங்கைளக் 
ேகட்டுக்ெகாண்டதுடன், நொங்கள ெசென்ற வோகனங்களின் எண்கைளயும 
குறித்துக்ெகாண்டனர்ன.  செிலருநக்கு ெசெல்வேபசெி மூலம தகவேல்வ ெகாடுத்தனர்ன.  திருநமபி 
வேருநமேபாது ைபக்கில்வ ேவேகமாக வேந்த மூவேர்ன எங்கைள மறித்து வேிபரம ேகட்டு பின்னர்ன 
அனுப்பினர்ன. 

ெபரயதாைழ

இப்பகுதிக்கு எமது உண்ைம அறியும குழ ெசென்றேபாது கழிவ மணலால்வ 
நொசெப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகைள இயந்திரம மூலம மூடக் ெகாண்டருநந்தனர்ன.  எங்கைளப் 
பார்னத்தவடன் ேவேைல ெசெய்து ெகாண்டருநந்தவேர்னகள அங்கிருநந்து ஓட வேி்்ட்டனர்ன. 

கடலில்வ கழிவ மணைல பல ஏக்கருநக்குக் ெகாட்ட கடைல பாைலவேனம ேபால்வ 
மாற்றியுளளனர்ன.  கழிவ மணல்வ ெகாட்டப்பட்ட பகுதியில்வ நெடந்தால்வ புைதகுழி ேபால்வ 
கால்வகள உளேள இறங்குகின்றன.  தூண்டல்வ வேைளவப் பாலம முறழைமயாக 
நொசெப்படுத்தப்பட்டுளளது. இைதப் பார்னத்து முறடத்த  செிறிது ேநெரத்தில்வ  கமெபனி ஆட்கள 
100-150  ேபர்ன உண்ைம அறியும குழ  மற்றும மீனவேர்னகைளச சூழ்ந்து ெகாண்டு, 

கடற்கைரேய தங்கள பட்டா இடம என்று ெசொல்வலி அவேர்னகைளத் தாண்டச ெசெல்வல வேிட 
மறுத்தனர்ன.  சூழ்ந்து நெின்று ெகாண்டு பிரசசெைன ேவேண்டாம, ேபாய் வேிடுங்கள என 
எசசெரத்து, படகில்வ ஏறும வேைர உடன் வேந்து அனுப்பி வேிட்டனர்ன.  எங்கைள 
புைகப்படமுறம எடுத்துக் ெகாண்டனர்ன. 
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உவேர

    ெநெல்வைல மாவேட்டம, உவேரக்கு ெசென்ற ேபாது அங்கு ஆழமாக மணல்வ எடுக்கப்பட்ட 
பகுதிகளில்வ கழிவ மணைலக் ெகாட்ட மூடயிருநந்தனர்ன.  பசுைமத் தீர்னப்பாயத் தைட 
இருநந்தாலும நொங்கள ெசெல்வலும ேபாது ெபாக்ைலன் மூலம ேவேைலயாட்கள மணல்வ 
அளளிக்ெகாண்டருநந்தனர்ன.  எங்கைளப் பார்னத்தவடன், ேவேகமாக டராக்டர்னகைள 
எடுத்துக்ெகாண்டு கமெபனிக்குள ஓட வேிட்டனர்ன.  உடேன ேவேகமாக ஒருந ஜெபீ் வேந்தது. 

அதிலிருநந்து இருநவேர்ன வேந்து, தாங்கள உளளூர்னக்காரர்னகள என்றும,  இது தங்களது பட்டா 
இடம என்றும, நீெங்கள உளேள வேரக்கூடாது என்றும கூறினர்ன. செட்டப்பட ேவேலி 
அைமத்ேத மணல்வ எடுக்க ேவேண்டும, ஏன் அைமக்கவேில்வைல, இது கடற்கைரப் பகுதி, 
பாதிக்கப்பட்டுளளதா என ஆய்வ ெசெய்கிேறாம, உங்கள ெபயர்ன என்ன?  எனக் 
ேகட்டதற்கு,  எனது ெபயர்ன ேவேண்டாம, இங்கு மணல்வ கமெபனியால்வ எங்களுக்கு எந்த 
பாதிப்பும இல்வைல என்றார்ன.  ஒருநவேைர அைழத்து பாதிப்பு இருநக்கா ெசொல்வ என்றார்ன. 

அவேருநம பாதிப்பில்வைல, ேவேைலதான் கிைடத்துளளது என்றார்ன.  ஆனால்வ இங்கு பட்டா 
இடம என்று ெசொல்வலப்படும இடத்திேலேய மிகவம ஆழமாக 30 முறதல்வ 40 அட வேைர 
மணல்வ அளளப்பட்டருநப்பதுடன், கடற்கைரயிலும, கடலின் உளேளயும கூட மணல்வ 
அளளப்பட்டுளளது.

பஞ்செல்வ     கிராமம  

இங்கு வேலது பக்கம பார்னக்கும தூரத்தில்வ கன்னியாகுமர திருநவேளளுவேர்ன 
செிைலயும, வேிேவேகானந்தர்ன பாைறயும,  இடதுபுறம முறக்கால்வ கிேலா மீட்டர்ன தூரத்தில்வ 
கூடங்குளம அணு உைலயும அைமந்துளளன.  இதற்கு இைடப்பட்ட பகுதியில்வ 
கடற்கைர முறழவேதும அணு உைலயின் சுற்றுசசுவேர்ன வேைர மணல்வ அளளியுளளனர்ன 
வேி.வேி. மினரல்வஸ நெிறுவேனத்தினர்ன.

 

மக்கள     ெதரவேித்த     கருநத்துக்கள  

தூத்துக்குடமாவேட்டம  ,     புதுக்ேகாட்ைட  ,     ஆறுமுறகம     நெகர்ன  ,   காந்திமதி     நொதன்  :  

நொன் தூத்துக்குட மாவேட்டத்தில்வ சுற்றுச சூழைலக் காப்பது உளளிட்ட பல்வேவேறு 
செமூகப் பணிகைள ெசெய்து வேருநகிேறன்.  மாவேட்ட நுகர்னேவோர்ன பாதுகாப்பு 
ஆேலாசெைனக்குழ உறுப்பினராகவம உளேளன். 
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 தூத்துக்குட மாவேட்டம, வேிளாத்திகுளம வேட்டம, கடேலாரப் பகுதிகளில்வ 
கடற்கைர மணல்வ செமூக வேிேராத குமபல்வகளால்வ, அரசு அனுமதியின்றி திருநடப்பட்டு 
வேருநவேதாக மக்கள ெதரவேித்தைதயடுத்து அக்கிராமங்களுக்ேக ேநெரல்வ ெசென்று 
பார்னத்ேதன்.  நொன் பார்னத்த ேமல்வமாந்ைத, கீழைவேப்பார்ன, ெபரயசொமிபுரம, குஞ்ெசெயபுரம, 

முறத்ைதயாபுரம, ேவேமபார்ன ஆகிய கடற்கைர கிராமங்களில்வ மணைல அளளிக் கடத்தி 
வேருநகிறார்னகள.  ஒருந தனியார்ன நெிறுவேனம அப்பகுதியிலுளள செில ைகக்கூலிகைளக் 
ெகாண்டு இசெசெயைல அரங்ேகற்றி வேருநகிறது.  அரசு அதிகாரகள அவேர்னகளுக்கு 
ஆதரவோக உளளனர்ன. 

இப்பகுதி கடற்கைர முறழவேதும மன்னார்ன வேைளகுடா ேதசெிய உயிர்னக்ேகாள 
காப்பகம மற்றும ேதசெிய கடல்வ பூங்கா உளள பகுதியாகும.  வேடக்கில்வ பாமபன் தீவ 
முறதல்வ தூத்துக்குட வேைர இங்கு 21   தீவகள உளளன.  இப்பகுதிையப் பாதுகாக்க 
ஒவ்வேவோராண்டும அரசொல்வ நெிதி ஒதுக்கப்படுகிறது. 2011-2012-ல்வ ர.50.39  லட்செம நெிதி 
ஒதுக்கப்பட்டு தூத்துக்குட வேனசசெரகப் பகுதியில்வ மட்டும 3000  மரக்கன்றுகள 
நெடப்பட்டுளளன.  மன்னார்ன வேைளகுடா ேதசெியப் பூங்காைவேக் கண்காணிக்க 3  வேனச 
செரகங்கள உளளன.  இதில்வ உளள வேனசசெரக அலுவேலர்னகள மற்றும செிப்பந்திகள 
இப்பகுதிையத் ெதாடர்னந்து கண்காணிக்க செட்டப்பட கடைமப்பட்டவேர்னகள.  இவ்வவோறு 
பாதுகாக்கப்பட்ட இப்பகுதியில்வதான் இத்தைன அத்துமீறல்வகள நெடந்துளளது. 

கடல்வசொர்ன உயிரனங்கைளப் ெபருநக்கம ெசெய்யும, சுனாமியின்  ேவேகத்ைத 
தடுத்து  மக்கைளக்  காக்கும செதுப்பு  நெிலக் காடுகள அழிக்கப்பட்டுளளன.  இது 
ெதாடர்னபான ேமற்கண்ட அைனத்துத் தகவேல்வகைளயும தகவேல்வ அறியும உரைமச 
செட்டத்தின் கீழ் ெபற்றுளேளன்.  தமிழ்நொடு வேனத் துைறயின் இராமநொதபுரம வேன 
உயிரனக் காப்பாளர்ன அலுவேலகத்திலிருநந்து கடந்த 05.07.2012  அன்று கடற்கைர 
பகுதியில்வ மணல்வ எதுவம எடுக்கப்படவேில்வைல எனத் ெதரவேித்துளளனர்ன.  ஆனால்வ 
கெலக்டர்ன ஆய்வ ெசெய்து மணல்வ எடுக்கப்பட்டுளளது என அறிக்ைகைய தாக்கல்வ 
ெசெய்துளளார்ன.  நொன் பல புகார்னகைள அரசுக்கு அனுப்பியுளேளன்.  நீெண்ட காலமாக எந்த 
நெடவேடக்ைக இல்வைல. தற்ேபாதுதான் குழ அைமக்கப்பட்டு வேிசொரைண நெடக்கிறது.

தூத்துக்குட     மாவேட்டம     கீழைவேப்பாறு     கிராமத்ைதச     ேசொ்்ந்த     அந்ேதாணி     சொமி  -   
சொர்னலஸ     -   தாமஸ   –     அமபுேராஸ   –     ரவேநீ்திரன்     -     அன்டண்  

பல வேருநடங்களாக எங்கள ஊருநக்கு அருநகிலுளள கடற்கைரயில்வ மணல்வ அளளி 
வேருநகிறார்னகள.  இதனால்வ இப்பகுதியில்வ கடலின் ேபாக்ேக மாறி வேிட்டது.  கழிவ 
மணைலக் கடலில்வ வேிடுவேதால்வ மீன்பாடு செரயாக இல்வைல.  கைலஞானபுரத்ைதச 
சொர்னந்த கடல்வ ெதாழிேலாடு செமபந்தம இல்வலாதவேர்னகளுக்கு வேடீ்டுக்கு ஒருந டராக்டர்ன 
வோங்கிக் ெகாடுத்து தங்கள ஆட்களாக மணல்வ கமெபனியினர்ன பயன்படுத்திக் 
ெகாளகின்றனர்ன. ெதாண்டு நெிறுவேனங்கள நெட்ட கன்னா ெசெட, வேனத்துைற நெட்ட செவக்கு 
மரங்கைள நொசெப்படுத்தி வேிட்டார்னகள.  ெபரய, ெபரய இயந்திரங்கள மூலம 10-15  அட 
ஆழம மணல்வ அளளுகின்றனர்ன. ெகமிக்கல்வ கலந்த கமெபனி கழிவ நீெரால்வ நெிலத்தட நீெர்ன 
பாதிக்கப்பட்டுளளது. கடல்வ மாசுபட்டுளளது. இதனால்வ கடந்த செில வேருநடங்களில்வ எங்கள 
ஊரல்வ புற்றுேநொய், கல்வ அைடப்பு, கிட்னி பிரசசெைன பலருநக்கும வேந்துளளது. இதுவேைர 
இந்ேநொய்களால்வ சுமார்ன 50  ேபர்ன வேைர இறந்துளளனர்ன. வேி.வேி.  நெிறுவேனம வேருநவேதற்கு 
முறன்பு எங்கள ஊரல்வ இந்ேநொய்கள இருநந்தேத கிைடயாது.  இதற்கு முறன்பு எங்கள 
ஊரல்வ முறக்கியமானவேர்னகள வேி.வேி.-க்கு ஆதரவ ெகாடுத்ததால்வ மக்களால்வ ஒன்றும 
ெசெய்யமுறடயவேில்வைல.  தற்ேபாது நொங்கள ஊர்ன நெிர்னவோகத்துக்கு வேந்து,  கெலக்டரடம 
மீனவேர்ன குைற தீர்னப்பு நொளில்வ புகார்ன ெகாடுத்து, அதன்பின் ஆய்வக்குழ வேந்தது. மீண்டும 
ெபரய குழ வேந்து செர்னேவே ெசெய்து வேி.வேி.  நெிறுவேனம செட்ட வேிேராதமாக மணல்வ 
அளளியிருநப்பைதக் கண்டுபிடத்தார்னகள.  கெலக்டர்ன, வேி.ஏ.ஓ.  மூலம குளத்தூர்ன காவேல்வ 
நெிைலயத்தில்வ வேி.வேி.  நெிறுவேனம மீது புகார்ன ெகாடுத்தார்ன.  இதுவேைர நெடவேடக்ைக 
இல்வைல.  இரேவோடு இரவோக அவேர்ன மாற்றப்பட்டார்ன.  தற்ேபாது செிலைர அனுப்பி (ெபயர்ன 
ேவேண்டாம அவேர்னகளும மீனவேர்ன செமூகமதான்)  3,4  லட்செம பணம தருநகிேறாம என 
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வேி.வேி.  நெிறுவேனத்தினர்ன ேபசெி வேருநகிறார்னகள.  வேி.வேி.-ஐ எதிர்னத்து ெஜெயிக்க முறடயாது. 

நொைள வேழக்கு, வேமபு வேந்தால்வ மக்கள வேரமாட்டார்னகள என மிரட்டுகிறார்னகள.  நொங்கள 
உறுதியாக உளேளாம.  இன்று தூத்துக்குட ஆர்னப்பாட்டத்தில்வ பங்ேகற்றுவேிட்டு 
வேருநகிேறாம.  ேவேமபாறு முறதல்வ கன்னியாகுமர வேைரயுளள மீனவேர்னகள மணல்வ 
ெகாளைளைய எதிர்னத்துப் ேபாராடுேவோம.  ஆனால்வ தற்ேபாது எங்கள ஊரன் 
அருநகிலுளள கைலஞானபுரத்தில்வ வேசெிக்கும ேதேவேந்திர குல செமூகத்தினைர தூண்ட, 

சொதிக் கலவேரம உருநவோக்க மணல்வ கமெபனியினர்ன தயாராக உளளார்னகள. 

கைலஞானபுரம மணல்வ எடுக்கும பகுதியில்வ தூத்துக்குட வேக்கீல்வ ஒருநவேர்ன 50 

அடயாட்களுடன் எப்ேபாதும இருநப்பார்ன.  வேி.வேி.  நெிறுவேனத்தின் அைனத்து குற்றங்களும 
இதுநொள வேைர அரசு,  காவேல்வதுைற அதிகாரகள ஆதரேவோடுதான்  நெடந்தது.  எங்கள 
கடற்கைரயில்வ மணல்வ அளளுவேது நெிறுத்தப்பட ேவேண்டும. மீனவேர்னகளின் வோழ்வோதாரம 
காக்கப்பட ேவேண்டும.      

தூத்துக்குட     மாவேட்டம  ,     ெபரயதாைழ     –     ஆல்வஸடன்  ,     அமலன்  ,    ெமஸெமன்  ,   
லூர்னைதயா  ,     செந்தியாகு  ,     ஜெீலிஸ     ேகாட்டார்ன  ,     ஜொர்னஜ  ,     சொமி  ,     ஜெீேதான்ஸ     ஆகிேயார்ன   
ைபபர்ன     படகில்வ     கடல்வ     வேழிேய     அைழத்துச     ெசென்று     பாதிப்பிற்குளளான   
இடங்கைளக்     காட்டத்     ெதரவேித்தைவே  

   ெபரயதாைழ என்பது தூத்துக்குட-ெநெல்வைல மாவேட்ட எல்வைலப்பகுதி.  இங்கு 
Beach  Mineral  Company பல நூறு ஏக்கரல்வ ெசெயல்வபடுகிறது.  இதன் உரைமயாளர்ன 
வேி.வேி.  மினரல்வஸ ைவேகுண்டராஜெனின் தமபி சுகுமாரன்.  கடந்த 2005 ஆம ஆண்டல்வ 
கடல்வநீெைர கமெபனிக்குள ெகாண்டு ெசெல்வல ெவேட ைவேத்தார்னகள.  இதனால்வ ஊரல்வ 
அதிர்னசசெி ஏற்பட்டது.  புகார்ன ெகாடுத்தும ேபாலீசொர்ன வேழக்குப்பதிவ ெசெய்யவேில்வைல. 

கால்வவோைய மூடக் ெகாண்டருநந்ததால்வ DSP, வேருநவோய்துைறயினைர உளேள வேிட 
மறுத்து வேிட்டார்னகள.  மக்கள ஊர்ன மணிைய அடத்து ெமாத்தமாக ெசென்ேறாம. 

பிரசசெைன நெடந்தது.  பின்பு அவேர்னகேள கமெபனிக்குள தீ ைவேத்துவேிட்டு எங்கள மீது 
ெபாய் வேழக்குப் ேபாட்டார்னகள. இதுவேைர வேழக்கு நெடக்கிறது. 

கமெபனி ஆட்கள முறதலில்வ ஊர்னத்தைலவேர்னகைள, ஊரல்வ முறக்கியமானவேர்னகைளப் 
பிடப்பார்னகள.  அவேர்னகள மூலம ஊரல்வ ஒருந ேகங், டீம உருநவோகும.  இதனால்வ சொதாரண 
மக்கள கமெபனிைய எதிர்னக்க பயப்படுவோர்னகள.  கமெபனிக்கு ஆதரவோனவேர்னகளுக்கு 
மாதச செமபளம ெகாடுப்பார்னகள. ஆனால்வ ேவேைலக்குச ெசெல்வல ேவேண்டயதில்வைல. 

ஆைளப் ெபாறுத்து ர. 5,000 – 10,000 எனக் ெகாடுப்பார்னகள. 

ஊரல்வ புது நெிர்னவோகம வேந்தவடன் கடந்த 8  மாதங்களாக மனுக்ெகாடுத்ேதாம. 

கெலக்டர்ன ஆய்வக்கு வேந்தார்ன.  செமபந்தம இல்வலாத பகுதிகளில்வ ஆய்வ ெசெய்தார்னகள. 

பின்பு நொங்கள ெசொன்ன பகுதிக்கு வேந்து  பார்னத்து வேியந்து, ஏராளமாய் மண் அளளி 
இருநப்பதாய் ெசொன்னார்னகள.  தற்ேபாது ஒருந மாதமாய் மண்  ேபாட்டு மூட 
வேருநகிறார்னகள. லாரகளில்வ 50  ேலாடு கத்தாைழையக் ெகாண்டு வேந்து ஆழமாக மணல்வ 
எடுத்த பகுதிகளில்வ நெட்டு, இயற்ைகயாய் இருநப்பது ேபால்வ காட்ட வேிதிமீறைல மைறக்க 
முறயற்செிக்கிறார்னகள.  ககன்தீப் செிங் ேபட குழ ஆய்வக்கு வேருநமேபாது எங்கைள உளேள 
அனுமதிக்கவேில்வைல.  ேகாசெம ேபாட்டு உளேள ெசென்ேறாம.  40  -  50  அடகள மணல்வ 
எடுத்த பகுதியில்வ கற்றாைழ நெட்டு ைவேத்திருநக்கிறார்னகள.  ேபட குழவேிடம 
பாதிப்புகைளச ெசொல்வலியுளேளாம.

கடைல ஒட்டய உளபகுதியில்வ கனிமங்கள உளள ெசெமமண்ைண 
எடுக்கிறார்னகள. அந்தக் கழிவ நீெைர கடலில்வ வேிடுவேதால்வ கழிவநீெர்ன செிவேப்பாக மாறி கடல்வ 
மாசுபடுகிறது. இதனால்வ இறால்வ மீன்கள அழிகிறது, ேவேறு செில மீன்கள ஆழ்கடலுக்குள 
ெசென்று வேிடுகிறது.  கடேலாரங்களில்வ கிைடக்கும செிங்க இறாைல உயிருநடன் 
ெவேளிநொட்டுக்கு அனுப்புேவோம. கிேலா ர.1,500 என வேிைல ேபாகும. இது எங்களுக்கு 
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முறக்கிய வோழ்வோதாரம.  இப்ேபாது செிங்க இறால்வ இனேம அழிந்து வேிட்டது. 

கடற்கைரயில்வ எங்கள சுதந்திரம பறிேபாய் வேிட்டது. 

சொத்தான்குளம இைடத்ேதா்்தல்வ செமயம 6  ேகாட ெசெலவேில்வ ெபரயதாைழ 
மீனவேர்னகளுக்காக கடலில்வ 800  மீட்டர்ன நீெளத்திற்கு தூண்டல்வ வேைளவ பாலம 
அரசொங்கம அைமத்துத் தந்தது.  கமெபனி மணல்வ கலந்த கழிவ நீெைர வேிட்டதால்வ 
தூண்டல்வ வேைளவப் பாலம கழிவ மண்ணால்வ மூடப்பட்டு வேிட்டது.  தூண்டல்வ வேைளவ 
என்பது ெபரய அைலகள, காற்று, புயல்வ, மைழயிலிருநந்து மீனவேர்னகளுக்கு பாதுகாப்பு 
தருநம பகுதி.  இன்று அது மூடப்பட்டதால்வ எங்களுக்கு பல வேிபத்துக்கள ஏற்பட்டு ைக, 

கால்வ,  இடுப்பு, தண்டுவேடம முறறிந்துளளது.  5  ஆண்டுகளில்வ 100  ேபருநக்கு வேிபத்து 
ஏற்பட்டுளளது.  கூலிக்கு ேவேைல ெசெய்யும மீனவேனுக்கு இடுப்பு முறறிந்தால்வ அவேன் 
குடுமபம ெதருநவேில்வ தான் நெிற்கும.  கழிவமண் கடற்கைர ஓரங்களில்வ குவேிவேதால்வ, 

கடற்கைர ேமடாகி வேிட்டது.  இதனால்வ கடலுக்கு ெசென்று வேிட்டு வேருநம ைபபைர 
கைரயில்வ ஏற்ற முறடயாது. 

கடலில்வ கால்வவோய் ெவேட்ட ேநெரடயாக தண்ணரீ்ன திருநட மணைல சுத்திகரக்கப் 
பயன்படுத்துகிறார்னகள.  ரசொயன மணைல வேிட்டு தூண்டல்வ பாலம பகுதி ப்ரவன் கலர்ன 
கழிவோக மாறி வேிட்டது.  முறன்பு கடல்வ இருநந்த பகுதி மணல்வ கமெபனி கழிவ மண் 
ெகாட்டப்பட்டதால்வ பாைலவேனமாகி வேிட்டது.  கடைலேய மணைலக் ெகாட்ட 
ஆக்கிரமித்து வேிட்டார்னகள. தற்ேபாது மண்ைணப் ேபாட்டு மூடயும வேருநகிறார்னகள. 

கமெபனி அருநகில்வ இருநந்த 100  வேடீுகள காலி ெசெய்யப்பட்டு அவேர்னகள 
அைனவேருநம ஊரன் அருநேக வேந்து வேிட்டார்னகள.  முறன்பு பைனமரம உயரத்திற்கு 
இயற்ைகயாகேவே ேமடாக இருநந்த மணல்வ குன்று பகுதிகள இன்று தைரமட்டம 
ஆகிவேிட்டது. ஆழத்தில்வ பாைற வேைர ேதாண்ட வேிட்டார்னகள. 10 வேருநடங்களுக்கு முறன்பு 
நென்றாக இருநந்த குடநீெர்ன, இன்று குடக்க லாயக்கற்று ேபாய் வேிட்டது.  ெகமிக்கல்வ 
தண்ணரீால்வ பல ேநொய்கள வேருநகின்றன.  தவேறுதலாக ஒருந மடக்கு கடல்வ தண்ணைீர 
வேிழங்கினால்வ உடமபு காந்தல்வ எடுத்து, ஈரல்வ கருநகியது ேபால ேதான்றுகிறது. ேகன்செர்ன, 

கிட்னி பாதிப்பு அதிகம உளளது. 

வேிதிகைள மீறி அசுர, பகாசுர கருநவேிகைளக் ெகாண்டு மணல்வ அளளுகிறார்னகள. 

100  டன் Capacity  உளள 10  வோல்வேவோ வேண்டகள BMC-ல்வ உளளது. ஒருந நொைளக்கு 2 

நெைட எடுப்பார்னகள.  டாரஸ வேண்டகள 60,  70  உளளது.  எல்வலாம அரசுக்கு ெதரந்ேத 
நெடக்கிறது.  நொங்கள ெதாடர்னந்து ேபாராடுேவோம.  அரசு காவேல்வதுைறைய ைவேத்து 
எங்கைள அடத்து,  ெபாய்வேழக்கு ேபாடா வேிட்டால்வ ஒேர நொளில்வ மணல்வ நெிறுவேனத்ைத 
எங்கள மக்கள மூடவேிடுவோர்னகள. 

திருநெநெல்வேவேலி     மாவேட்டம  ,     உவேர     முறன்னாள     பஞ்சொயத்து     தைலவேர்ன     அந்ேதாணி     

25  -  30  ஆண்டுகளுக்கு முறன்பு மணல்வ எடுப்பது முறதலில்வ துவேங்கியது 
எங்கள ஊரல்வ தான். வேி.வேி. நெிறுவேனம மணல்வ எடுப்பதால்வ எங்கள ஊரல்வ கடல்வ அரப்பு 
ஏற்பட்டுளளது.  கடல்வவேளம ெகட்டு,  மணல்வ திட்டுக்கள அரக்கப்பட்டுளளது.  கடல்வநீெர்ன 
உளேள வேருநகிறது.  நெிலத்தட நீெர்ன பாதிக்கப்படுகிறது.  மணல்வ கமெபனி தூசெியால்வ 
மக்களின் உடல்வநெிைல, இயல்வபு வோழ்க்ைக பாதிக்கப்படுகிறது.  கடல்வ செிவேப்பாக மாறி 
வேிட்டது.  கூடங்குளம ேபாராட்டக்குழ இப்பகுதி கடல்வநீெைர ேசொதைன ெசெய்ததில்வ 
ட்ேரசெஸ ஆப் செயைனடு உளளதாகக் கண்டறிந்துளளனர்ன.  அந்ேதாணியார்ன ேகாவேில்வ 
பாதிக்கப்பட்டுளளது. கடல்வவோழ் பூசசெிகள இனேம அழிந்து வேிட்டது. அரசு அதிகாரகேள 
இதற்குக் காரணம. கவேனிக்க ேவேண்டய வேருநவோய், காவேல்வதுைற அதிகாரகள வேி.வேி.க்கு 
காவேலாக உளளனர்ன.  ஆட்செியாளர்னகளும அவ்வவோேற உளளனர்ன.  கடந்த ஆட்செியில்வ 
முறதலைமசசெர்ன, வேி.வேி.க்கு எதிராக வேலுவோகப் ேபசெினார்ன.  பின்பு நெடவேடக்ைக எதுவம 
இல்வைல.  7  ேகாட ரபாய் ெகாடுத்து முறடத்து வேிட்டதாக மக்கள ேபசெினார்னகள.  கழிவ 
மண்ைண கடலில்வ ெகாட்டுவேதால்வ கிட்னி ெபயிலியர்ன, ேகன்செர்ன, செருநம ேநொய் வேருநகிறது. 

10



இங்கு மணலில்வ உளள மினரல்வகள கதிர்னவேசீசு தன்ைம உைடயைவே.  முறன்பு 
செமநெிைல இருநந்தது.  மணல்வ எடுத்து, மாற்றப்பட்டதால்வ ெமாத்தமாக கழிவமணல்வ 
ேசெருநவேதால்வ கதிர்னவேசீசு அதிகம உளளது.  இதனால்வ செிறு உயிரனங்கள அழிகிறது.  ஆடு, 

மாடு உளள பகுதியில்வ, மணற்பாங்கான பகுதியில்வ இருநந்த புழவன்னி இந்தப் 
பகுதியில்வ அழிந்து வேிட்டது. 

ஊருநக்குள பல இடங்களில்வ கதிர்னவேசீசு மண்ைணக் ெகாட்டுவேதால்வ மக்களுக்கு 
பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.  முறன்பு ேவேளாங்கண்ணி மாதாவக்கு கால்வநெைடயாக நெடந்து 
ெசெல்வபவேர்னகள ஊரன் முறன்பாக இருநந்த ெசெழிப்பான ெபரய அரசெமரத்தடயில்வ படுத்து 
எழந்து ெசெல்வவோர்னகள.  படுக்க வேசெதியாக கழிவ மண்ைண மரத்ைத சுற்றிக் 
ெகாட்டயதில்வ, ெகாட்டய 1 1/2 - 2 மாதத்தில்வ மரம பட்டுப்ேபாய் வேிட்டது. 

1974  -  75 களில்வ கனிமவேளத் துைறயில்வ ேவேைல பார்னத்த ெசெல்வவேராஜ என்ற 
அதிகாரயும, தூத்துக்குட மணல்வ மாணிக்கமுறம இைணந்து முறதலில்வ கார்னெனட் மணல்வ 
கமெபனி   ெதாடங்கினார்னகள.   பின்பு   ெசெல்வவேராைஜெ  மிரட்ட,  வேிரட்ட வேிட்டார்னகள. 

அதன்பின் ெசெல்வவேராைஜெ, வேி.வேி.  மினரல்வஸ ைவேகுண்டராஜென் செந்தித்து, அைழத்து 
வேந்து இத்ெதாழிலில்வ இறங்கினார்ன.  ெசெல்வவேராஜ முறதன்முறதலில்வ ர.150/-  ெசெலவேில்வ 
ைவேகுண்டராஜெனுக்கு ைலெசென்ஸ வோங்கிக் ெகாடுத்தார்ன. 

இவ்வவோறு ெதாழில்வ ெதாடங்கிய ைவேகுண்டராஜென் இன்று அமபானிக்கு 
இைணயான பணக்காரராக வேளர்னந்துளளார்ன.  ஆரமபத்தில்வ 20  வேருநடங்களுக்கு முறன்பு 
மணல்வ கமெபனிகளுக்கு எதிராக அரசெிடம பல்வேவேறு மனுக்கள ெகாடுத்து ெபரய 
அளவேில்வ ேபாராட்டம நெடந்தது.  அப்ேபாைதய திருநெநெல்வேவேலி எஸ.பி.  ஜொங்கிட் ெபருநம 
அடக்குமுறைறைய மணல்வ கமெபனிக்கு ஆதரவோக ஏவேி, மக்கைள ஒடுக்கி வேிட்டார்ன. 

இன்று கூடங்குளம ேபாராட்டக்குழவேில்வ உதயகுமாருநடன் இருநக்கும புஷபராயன் 
அப்ேபாது பாதிரயாராக இருநந்தார்ன. மக்கேளாடு ேசெர்னந்து அவேருநம ேபாராடயதால்வ 
அவேரது ைக முறறிக்கப்பட்டது.  செர்னச இந்த அநெியாயத்ைதக் ேகட்காததால்வ, அவேர்ன குடுமப 
வோழ்க்ைகக்குச திருநமபச ெசென்று வேிட்டார்ன. 

இது CRZ   (Coastal  Regulation  Zone)  பகுதி.  கடற்கைரயிலிருநந்து 500  மீட்டர்ன 
தூரத்திற்கு கட்டடங்கள கட்டேவோ, ெதாழில்வ நெடத்தேவோ கூடாது என 20 ஆண்டுகளுக்கு 
முறன்ேப செட்டம இருநந்தது. அைத மணல்வ கமெபனி மீறியிருநக்கிறது. ஏற்ெகனேவே உளள 
வேடீுகள தவேிர்னத்து, இதர நெடவேடக்ைககளுக்கு அரசு தைடவேிதித்திருநக்க ேவேண்டும. அரசு 
அைதச ெசெய்யவேில்வைல.  அரசெின் செட்டத்ைத மக்கள மதிக்கவேில்வைல என்றால்வ மக்கள 
குற்றவோளி. அரேசெ தனது செட்டத்ைத மதிக்காவேிட்டால்வ யார்ன குற்றவோளி? இன்று நொட்டு 
நெடப்ேப அவ்வவோறுதான் உளளது.  500  ரபாய் லஞ்செம வோங்கும வேி.ஏ.ஓ-க்கு 6  மாத 
தண்டைன தருநகிறார்னகள.  பல ேகாட ஊழலுக்கு தண்டைன இல்வைல.   இது 
நீெதிபதிகளுக்கும ெதரயும. 

மணல்வ கமெபனி பிரசசெிைனயால்வ உளளுரல்வ பிரசசெைன வேர வோய்ப்புளளது. 

கூத்தன்குழியில்வ 40 - 50  ேபர்ன மணல்வ கமெபனிக்கு ேவேைலக்கு ெசென்றார்னகள.  ஊருநக்கு 
ெமாத்த பாதிப்பு என்பதால்வ ேவேைலக்கு ெசெல்வலக் கூடாெதன செமுறதாயக் கட்டுப்பாடு 
ேபாட்டார்னகள.  இைத ஒருந தரப்பு ஏற்றுக்ெகாளளவேில்வைல.  அவேர்னகளுக்கு வேி.வேி. 
நெிறுவேனம பணம ெகாடுத்து ஊருநக்குள ஏராளமான நொட்டு ெவேடகுண்டுகைள வேசீெிய 
பிறகு, மணல்வ கமெபனிைய எதிர்னப்பவேர்னகைள ஊைர வேிட்டு வேிரட்ட வேிட்டார்னகள. 

தற்ேபாது அவேர்னகள இடந்தகைரயில்வ தஞ்செமைடந்துளளனர்ன.  ஊர்ன இப்ேபாது வேி.வேி. 
ைகயில்வ ெசென்று வேிட்டது.  நொைள உவேரயிலும அதுதான் நெடக்கும.  ெவேடகுண்டு 
கலாசசொரத்ைத ஏற்படுத்தி வேிட்டார்னகள. 

தற்ேபாது தூத்துக்குடக்கு ககன்தீப் செிங் ேபட குழவேிடம நொங்கள மனு 
ெகாடுக்கச ெசென்றேபாது எங்கள பகுதியிலிருநந்து தைலக்கு ர.1,000/-முறம, 

பிரயாணியும ெகாடுத்து மணல்வ கமெபனியும ஆட்கைள அைழத்து வேந்தார்னகள. 
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கமெபனிக்கு ஆதரவோக ெநெல்வைல திருநமண்டல CSI  பிஷப் வேந்திருநந்தார்ன. தூத்துக்குட-

நொசெேரத் திருநமண்டல ேதர்னதலில்வ ைவேகுண்டராஜென்,  தூத்துக்குடயின் ெபருநம 
பணமுறதைல ராஜொ ஏெஜென்சீெஸ S.T.K ராஜெைன ெஜெயிக்க ைவேத்தார்ன.  அந்நென்றிக்கு 
அவேருநம வேந்திருநந்தார்ன. இது மிகப்ெபரய அநெியாயம.  நெசுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக ஜெசீெஸ 
தன்ைனேய செிலுைவேயில்வ அைறந்தார்ன. ஆதிக்கத்ைத எதிர்னக்காவேிட்டால்வ அவேர்ன 
வோழ்ந்திருநக்கலாம.  அவேரன் ெகாளைகைய எடுத்துச ெசொல்வபவேர்னகள இப்பட 
உளளார்னகள. ேபாராட்டத்திற்கு வேரவம மறுக்கிறார்னகள. இதில்வ மதம எங்கு இருநக்கிறது? 

வேி.வேி.  இந்து, பாதிக்கப்பட்டவேர்னகள கிருநத்துவேர்னகள.  பிஷப் வேி.வேி.  க்கு ஆதரவோக 
வேருநகிறார்ன. ெபருநம ெகாடுைம இது. 

அரசுக்கு ெதரந்ேத அைனத்தும நெடக்கிறது.  அரசொங்கத்திற்குச ெசொந்தமான 
ெபாருநைள கமெபனி எடுத்து ர.1,000/-  க்கு வேிற்று அரசுக்கு தருநவேது 10  ைபசொ. 

தற்ேபாது கூட பசுைமத் தீர்னப்பாய தைடயாேல தான் மணல்வ அளளுவேது நெின்றுளளது. 

அரசொங்கம ஒன்றும ெசெய்யவேில்வைல.  முறதலாளிகள லாபத்திற்காக உளளனர்ன.  அரசு 
அப்பட இருநக்கக் கூடாது. 

திருநெநெல்வேவேலி     மாவேட்ட     கடேலார     கிராம     கமிட்டகளின்     கூட்டைமப்பு  த்   
தைலவேர்ன     ேஜொசெப்     -   உவேர  

செின்ன வேயதில்வ ெசெருநப்பில்வலாமல்வ ஊரல்வ நெடப்ேபாம.  இன்று நெடந்தால்வ கால்வ 
ெபாத்து வேிடும. இயற்ைகயான மணைல சூடு படுத்தினால்வ குறிப்பிட்ட ெவேப்பநெிைலக்கு 
ேமல்வ ேபாகாது.  எவ்வவேளவ சூடு படுத்தினாலும அேத ெவேப்பநெிைலயில்வ இருநக்கும. 

இதனால்வதான் ேவேர்னக்கடைலைய மணலில்வ ேபாட்டு கருநகாமல்வ வேறுப்பார்னகள.  இன்று 
மணலின் இயற்ைகத் தன்ைம மாற்றப்பட்டதால்வ, கதிரயக்கத் தன்ைம உருநவோகி 
மணலின் ெவேப்பம பல மடங்கு அதிகரத்துளளது.

முறன்ெபல்வலாம கடற்கைரயில்வ சுதந்திரமாக வோக்கிங் ேபாேவோம. 

உவேரயிலிருநந்து கன்னியாகுமர வேைர திருநவேிழாவேிற்கு கடற்கைரயில்வ நெடந்ேத 
ெசெல்வேவோம.  இன்று சுதந்திரம பறிேபாய் வேிட்டது.  கடற்கைரேய மணல்வ கமெபனிக்குச 
ெசொந்தமாகி வேிட்டது. 

இரவ ேநெரத்தில்வதான் கடற்கைரயில்வ மணல்வ எடுப்பார்னகள,  இதனால்வ கைர 
அழிகிறது.  கடல்வ ஊருநக்குள வேருநகிறது.  ஏற்ெகனேவே சுனாமி கடலில்வ இருநந்து வேந்தது. 

இப்ேபாது ஊைரச சுற்றி மண் எடுத்ததால்வ ஊருநக்குளளிருநந்து வேருநம.  பூேகாள 
அைமப்ேப மாறி வேிட்டது.  அைனத்து வேடீுகளிலும ெசெமமண் தூசுப் படலம உளளது. 

இைத சுவோசெிக்கும ேபாது உடலுக்கு தீங்கு ஏற்படுகிறது.  மணைல பிரத்ெதடுக்க 
பயன்படுத்தும ெகமிக்கைல கடலில்வ வேிடுகிறார்னகள.  இதற்கு அரசு அனுமதியில்வைல. 

இதனால்வ கடலில்வ இறங்கி நெின்றால்வ துணிகள நொசெமாகிறது, ேநொய் வேருநகிறது.

ேபாக்குவேரத்து முறக்கியத்துவேம வோய்ந்த கிழக்கு கடற்கைரச சொைலகளில்வ 22 

டயர்ன ெகாண்ட அதிக எைட ெகாண்ட வோகனங்கள ேபாகுமேபாது, சொைலகள 
கடுைமயாக ேசெதமைடகின்றன.  அடக்கட வேிபத்துக்கள நெடக்கிறது.  கூடங்குளம 
பஞ்சொயத்து தைலவேரன் தமபி இப்பட நெடந்த வேிபத்தினால்வ இறந்துளளார்ன.

சுற்றுசசூழல்வ மாசுபட்டு,  கிருநமிகளின் வேளர்னசசெி அதிகரத்துளளது.  முறன்பு 
ெகாசுேவே இல்வலாத ஊரல்வ இப்ேபாது ெகாசுக்கள வேந்து வேிட்டது.  இதனால்வ ைவேரஸ 
காய்சசெல்வ, மேலரயா, ைடபாய்டு, ெடங்கு எளிதில்வ வேருநகிறது.  நெிலத்தட நீெர்ன ெகட்டுப் 
ேபாயுளளது.  மணல்வ கமெபனிகளின் அட்டூழியத்ைத தட்டக் ேகட்க முறடயாமல்வ ஏைழ 
மக்கள மனம புழங்கியுளளனர்ன. அைனத்து கடேலார கிராமங்களும இரண்டு 
பட்டுளளது.  வேலிைமயானவேர்னகள வேி.வேி.க்கு ஆதரவோக உளளனர்ன. அவேர்னகளுக்கு 
ஏராளமான பணம ெகாடுக்கிறார்னகள.  ேவேைலக்குச ெசெல்வலாமேலேய செமபளம 
ெகாடுக்கிறார்னகள. 
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வேி.வேி.  ஆதரவ நெபர்னகள எதிலும தாங்கள தான் என ஊரல்வ உளளார்னகள. 

அவேர்னகைளக் ேகட்காமல்வ எதுவம ெசெய்ய முறடயாது.  நெியாயம, நீெதி உளளவேர்னகைள 
ஊரல்வ ெசெயல்வபட முறடயாமல்வ முறடக்குகிறார்னகள. கடுைமயான ஆதிக்கம ெசெய்கின்றனர்ன. 

இதனால்வ ஊரல்வ பதட்டமான சூழல்வ உளளது. மக்கள ெகாதித்ெதழந்து ெபரய கலவேரம 
உண்டாகி, இருந தரப்பும ேமாதி எப்ேபாது உயிர்னப்பலி ஏற்படுேமா ெதரயாது. 

கூத்தன்குழியில்வ அது நெடந்து வேிட்டது.  இது அரசு, ஊடகங்களுக்கும ெதரயும. 

கூடுதலாக மீனவேர்ன - நொடார்ன பிரசசெிைனயும ஏற்படும நெிைல உளளது.  ஒருநவேர்ன பகுதிக்கு 
மற்ெறாருநவேர்ன சுதந்திரமாக, பயமின்றி ெசெல்வல முறடயாத நெிைல உளளது.  கடற்கைர 
கிராமங்கைளேய சுடுகாடாக்கி வேிட்டார்னகள.  நெைடப் பிணங்களாய் வோழ்கிேறாம. 

இருநந்தாலும பயமின்றி ேபசுகிேறாம. ேவேறு வேழியில்வைல. நீெதி - நெியாயத்ைதப் ேபசொமல்வ 
இருநக்க முறடயாது.  என்ைனப் பலருநம மணல்வ பிரசசெிைனைய ேபசெ ேவேண்டாம என 
எசசெரக்கிறார்னகள.

அதிகாரமுறம, பலமுறம உளள அரசு மணல்வ பிரசசெிைனக்கு முறடவ கட்ட 
ேவேண்டும.  செட்டம, அரசு யாருநக்கானது?  மக்களுக்கா?  இல்வைல நெிலசசுவோன்தார்னகள, 

ேகாடீஸவேரர்னகள, பணக்காரர்னகள, ெவேளிநொட்டு கமெபனிகளுக்கா?

ெபயர்ன     குறிப்பிட     ேவேண்டாம     என்று     கருநத்து     ெதரவேித்த     செில     இைளஞர்னகள   
(  உவேர  )  

உவேர  புனித அந்ேதாணியார்ன ேகாவேில்வ அருநேக வேசெிக்கும அ.தி.முற.க.ைவேச 
ேசெர்னந்த எஸ.ட. ைரமண்ட் தான் உவேரயில்வ வேி.வேி. நெிறுவேனத்தின் ைவேகுண்டராஜெனுக்கு 
எல்வலாமுறமாக இருநப்பவேர்ன.  முறன்பு சொதாரண நெிைலயில்வ இருநந்தவேர்ன, இன்று ெபரய 
ேகாடீசுவேரராகி வேிட்டார்ன. அண்ணன், தமபி, உறவேினர்னகள அதிகம இருநந்ததால்வ ஆட்கள 
பலத்தால்வ யாைரயும அடத்து ஒடுக்கி,  வேி.வேி.க்கு ெநெருநக்கமாகி வேிட்டார்ன. உளளுரல்வ 
யாராவேது மணல்வ கமெபனிைய எதிர்னத்தால்வ, அவேர்னகளிடம S.T.R-ன் ஆட்கள தகராறு 
ெசெய்வோர்னகள.  உங்களிடம ேபசுவேைத யாராவேது ெசொல்வலி வேிட்டால்வ கூட, எங்கைள 
அைழத்துக் ேகட்பார்னகள.  எதிர்னத்துப் ேபசெ முறடயாது.  உவேரயில்வ இவேர்னதான் இன்று 
ஆதிக்கம ெசெய்கிறார்ன. அதனால்வ உளளுர்ன மக்கள பயந்து ேபாய் உளேளாம.

டாக்டர்ன  .    ஆர்ன  .  எஸ  .    லால்வ     ேமாகன்  ,    நொகர்னேகாவேில்வ     -    RTD.  SCIENTIST    (Indian 
Council of Agricultural Research) 

கன்னியாகுமர மாவேட்டத்தில்வ கனிம வேளங்கள அதிகம உளளைத  1905-ம 
ஆண்டு கண்டுபிடத்த ெஜெர்னமானியர்னகள செில ெதாழிற்சொைலகைள இங்கு ெதாடங்கினர்ன. 

பின்பு பிரட்டஷ அரசும, இந்திய அரசும அைத ஏற்று நெடத்தி வேந்தன.  தூத்துக்குட, 

திருநெநெல்வேவேலி, கன்னியாகுமர மாவேட்ட கடேலாரப் பகுதிகளில்வ கார்னெனட், 

இல்வமைனட், செிர்னகான், ரட்ைடல்வ, ேமாேனாைசெட், ேதாரயம,  செிறிதளவ யுேரனியம 
ஆகிய கனிமங்கள உளளன.  1  லட்செம டன் கார்னெனட்டல்வ 4000  டன் ேமாேனாைசெட் 
இருநக்கும.  இதில்வ 4  செதவேதீம ேதாரயம இருநக்கும.  இைவே மிக அதிக கதிர்னவேசீசுத் 
தன்ைம உைடயைவே.  அணு உைல எரெபாருநளாகவம இைவே பயன்படுகின்றன. 

பி.ேஜெ.பி அரசு, செில கனிமங்கைள DeList பண்ணிய பிறகு மணல்வ ெகாளைள 
தீவேிரமானது.  Costal  Regulation  Zone -  என்பது பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதி.  இதன்பட 
கடற்கைரையெயாட்ட 500  மீ தூரத்திற்கு எந்தத் ெதாழிலும நெடத்தக் கூடாது.  ஆனால்வ 
ேவேண்டுெமன்ேற, ெவேளியில்வ கிைடக்காதைத எடுக்கலாம என அனுமதித்தார்னகள. 

இப்ேபாது கடலின் உளேளேய பட்டா ேபாட்டு ெகாடுத்தது ேபால்வ மணல்வ 
அளளுகிறார்னகள. கன்னியாகுமர மாவேட்டத்தில்வ ேமல்வமிடாலம, லீபுரம, ஆேராக்கியபுரம 
பகுதிகளில்வ அனுமதி ெகாடுத்துளளனர்ன.  ஆனால்வ அனுமதித்தைத வேிட மிக அதிகம 
எடுத்துளளனர்ன. துரதிர்னஷடவேசெமாக அரசுக்கு ஏற்ெகனேவே எவ்வவேளவ கனிமம இருநந்தது, 

எவ்வவேளவ எடுத்துளளார்னகள எனத் ெதரயாது.  செர்னேவே ெசெய்து இவேற்றுக்கு அனுமதி 
ெகாடுப்பதில்வைல.
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மணல்வ கமெபனிகள ெபாருநளாதார ரீதியில்வ மக்கைள காசு ெகாடுத்துப் பிரத்து 
வேிடுவோர்னகள.  நொடார்ன -  முறக்குவே மீனவேர்ன பிரைவே  எற்படுத்தி மிடாலம பகுதியில்வ 
அைமதிேய ேபாய் வேிட்டது.  பணம அரசெியல்வவோதிகளுக்கு ேபாகிறது.  அவேர்னகள 
அதிகாரகைள நெிர்னப்பந்திக்கிறார்னகள. ேநொ்்ைமயான அதிகாரகைள ேவேைல ெசெய்ய வேிட 
மாட்டார்னகள. மீறினால்வ அதிகாரகள தண்டக்கப்படுவோர்னகள. 

கடைல செிவேப்பாக மாற்றி வேிட்டார்னகள.  மீன்வேளம, ெதன்ைன வேளம அழிந்து 
வேிட்டது. 

1000  டன் கார்னெனட்டல்வ 4%  ேமாேனாைசெட் உளளது.  இதில்வ 4%  ேதாரயம 
உளளது. ேமாேனாைசெட்ைட தனி மனிதன் ைவேத்திருநக்கக் கூடாது. அது செட்டவேிேராதம, 

செமூகவேிேராத ெசெயல்வ.  ஆனால்வ   ேமாேனாைசெட்டல்வ, ேதாரயம இருநப்பதால்வ இதற்கு 
செர்னவேேதசெ செந்ைத உளளது. அந்த ேமாேனாைசெட் எங்ேக ேபானது? இவேர்னகள கன்ெடய்னர்ன 
மூலம ெவேளியில்வ அனுப்பியிருநக்கலாம.  இந்த ேதசெவேிேராத ெசெயைல வேிசொரக்க 
ேவேண்டும. ஏற்றுமதிக்கு தைடவேிதிக்க ேவேண்டும. இது ேதசெிய ெசொத்து. 

மணல்வ அளளுவேதில்வ ஏற்படும கதிரயக்க பாதிப்பு ஒருந மனித உரைம 
வேிவேகாரம.  குறிப்பாக வேி.வேி.  நெிறுவேன ெதாழிலாளர்னகளுக்கு உரய பாதுகாப்பு இல்வைல. 

கதிரயக்கம பாதிக்காத உைடகைள அவேர்னகளுக்கு வேழங்க ேவேண்டும.  கதிரயக்கத்தின் 
அளைவே கண்காணிக்க ேவேண்டும.  இப்பகுதியில்வ ஆல்வபா, படீ்டா,  காமா ேரடேயசென் 
உளளது.  படீ்டா ேரடேயசென் ேதாைல ஊடுருநவம.  கழைலக் கட்ட வேருநம.  கண்ணில்வ 
பட்டால்வ நீெண்ட காலத்திற்குப் பின் ெரட்டனா பாதிக்கும.  இதய ேநொய்கள, வோல்வவேில்வ 
பிரசசெைனகள வேருநம.  காமா கதிருநம உடைல ஊடுருநவம,  ேகன்செர்ன வேருநம.  காமா 
கதிர்னவேசீசும அதிகமாய் உளளது.  நொங்கள கடந்த 2006-ம ஆண்டு K.A.R.D ெதாண்டு 
நெிறுவேனம மற்றும இயற்ைக பாதுகாப்பு அறக்கட்டைள மூலம ஆய்வ ெசெய்துளேளாம. 

அதன்பட கன்னியாகுமர மாவேட்டம மணவோளக்குறிசசெி, ேதாவோைள, ெநெல்வைல 
மாவேட்டம கூத்தன்குழியில்வ ஆய்வ ெசெய்தேபாது, மனவேளர்னசசெி குன்றியவேர்னகள 
அதிகமாக காணப்பட்டனர்ன.  மணவோளக்குறிசசெியில்வ 31  ேபருநம, ேதாவோைளயில்வ 12 

ேபருநம, கூத்தன்குழியில்வ 42  ேபருநம மூைள வேளர்னசசெி குன்றிய பிளைளகளாக 
கண்டறியப்பட்டனர்ன.  இவேர்னகள நீெண்ட காலம வோழ முறடயாது.  கதிரயக்கம ஜெனீ்கைளத் 
தாக்கி, அடுத்த தைலமுறைறக்கு ேகன்செைரக் கடத்தும.  கதிர்னவேசீசெில்வ மீன்கள, நெண்டுகள 
அழியும.  இது ெதாடர்னபாக பல ஆய்வகள நெடந்து, முறடவகள ெவேளிவேரவேில்வைல. 

பயத்தால்வ மைறக்கப்படுகிறது.  Project ெகாடுக்குமேபாேத ெவேளியிடக் கூடாது 
என்கிறார்னகள. 

திருநெநெல்வேவேலி     மாவேட்டம  ,     பஞ்செல்வ     கிராமத்ைதச     ேசெர்னந்த     இக்ேனசெியஸ  

எங்கள ஊர்ன மிகசசெிறிய ஊர்ன, 10  -  15  வேடீுகளதான் இருநக்கும.  இங்கு 16 

வேருநடங்களாக வேி.வேி.  கமெபனியினர்ன மணல்வ எடுக்கிறார்னகள. 2 கி.மீ நீெளத்திற்கு மணல்வ 
எடுக்கிறார்னகள.  கழிவ மண்ணால்வ கடல்வ ேமடாகி வேிட்டது.  இதனால்வ ைபபர்ன படைக 
கைரயில்வ ஏற்ற முறடயாது. தற்ேபாது ேராலர்ன ைவேத்து ஏற்றுகிேறாம. 

16  வேருநடங்களுக்கு முறன்பு எங்கள பக்கத்து ஊரான ெபருநமணலில்வ ேபாராட்டம 
ெசெய்ேதாம.  ேபாலீசு, செி.ஐ.ட ேபாலீசு வேி.வேி.  க்கு சொதகமாக ெசெயல்வபட்டார்னகள. 

ெபருநமணலில்வ கமெபனி சொர்னபில்வ ஒருநவேைர வேிைலக்கு வோங்கி ெபாய்ப்புகார்ன ெகாடுத்து, 

ேபாராடுபவேைர ைகது ெசெய்தார்னகள.  மக்கள பஸகைள செிைற பிடத்தார்னகள.  ஜொங்கிட் 
எஸ.பி, கெலக்டர்ன எல்வலாம கலந்து ேபசெி கமெபனிக்கு ஆதரவோக நெின்று,  ஃபாதர்ன, 

செிஸடர்னகள, மக்கைள எல்வலாம அடத்து ெநொறுக்கினார்னகள.  ைக, கால்வகைள 
உைடத்தார்னகள.  ெபாய் ேகசு ேபாட்டார்னகள. 4, 5 ஆண்டுகள வேழக்கு நெடந்தது. வேி.வேி.க்கு 
எதிராக ேபசெினால்வ எப்ேபாது,  என்ன நெடக்கும என்ற பயம எல்வேலாருநக்கும உண்டு. 
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ெபரய ஊரான ெபருநமணலில்வ கூட வேி.வேி.க்கு எதிராகப் ேபசெ மாட்டார்னகள.  வேி.வேிக்கு 
எதிராகப் ேபசெினால்வ வேிைளவகள ேமாசெமாக இருநக்கும.

கெலக்டர்ன அலுவேலகத்தில்வ வேி.வேிக்கு எதிராக ஒருந மனுக் ெகாடுத்தால்வ அடுத்த 
நெிமிடம வேி.வேி.க்கு ெதரந்து வேிடும. உடேன கமெபனி மனுக் ெகாடுத்தவேர்னகைள பணம 
ெகாடுத்து செர ெசெய்யும, இல்வலாவேிட்டால்வ மிரட்டும. அதற்கும செரயாகா வேிட்டால்வ அேத 
ஊரல்வ ேவேறு செிலைர ைவேத்து எதிர்னமனுக்கள ெகாடுப்பார்னகள. 

பஞ்செலில்வ மணல்வ எடுக்கும ேபாது, கூடுதலாக எடுத்ததால்வ புகார்ன ெசெய்து,  அரசு 
அதிகாரகள வேந்து பார்னத்தார்னகள. அவேர்னகள முறன்ேப கூத்தன்குழி அடயாட்கைள ைவேத்து 
மக்கைள அடத்தார்னகள. அதிகாரகள அைத ெவேளியில்வ ெசொல்வலவேில்வைல. காவேல்வதுைற, 

வேருநவோய்த்துைற, கெலக்டர்ன, தாசெில்வதார்ன எல்வலாம கமெபனிக்கு ஆதரவோகேவே உளளனர்ன. 

பணத்திற்ேகா, பயந்ேதா இவ்வவோறு உளளனர்ன.  நொங்களும பயந்ேத உளேளாம. 

பாதிக்கப்பட்டதால்வ ெசொல்வகிேறாம. 

எங்கள ஊரல்வ மண்ெணடுத்ததால்வ கடல்வ அரப்பு உளளது.  தண்ணரீ்ன கலர்ன மாறி 
வேிட்டது.  ஜெனவேர, பிப்ரவேர, மார்னச, ஏப்ரல்வ மாதங்களில்வ அைலயடக்கும பகுதிக்கும, 

கைரக்கும இைடேய செிங்க இறால்வ வேைல ேபாடுேவோம, கமெபனி கழிவ நீெரால்வ இறால்வ 
கிைடப்பதில்வைல.  பாசெி சீெசெனில்வ முறன்பு 25 ேலாடு அனுப்புேவோம.  இன்று 4 ேலாடுதான் 
அனுப்புகிேறாம.

கூத்தன்குழியில்வ பாதிப்ேபர்ன வேி.வேி.யில்வ ேவேைல ெசெய்கிறார்னகள. அவேர்னகளில்வ பலர்ன 
ேவேைல ெசெய்யாமேல ர.  5,000  -  10,000  செமபளம வோங்குகிறார்னகள.  கமெபனிக்கு 
ஆதரவோக இவேர்னகள கெலக்டரடம மனுக் ெகாடுப்பார்னகள.  எதிர்னப்பவேர்னகைள 
அடப்பார்னகள.  கடற்கைர செமூகத்ைதேய பிளந்து ைவேத்துளளார்னகள.  எல்வலா 
ஊர்னகைளயும பிரத்து ைவேத்துளளார்னகள.  ஒற்றுைம வேரக் கூடாது என ேவேைல 
ெசெய்கிறார்னகள.  எல்வலா ஊர்னகளிலும இதுதான் நெிைலைம.  இதற்கு ேபாலீஸ ஸேடசென் 
ேபானால்வ கமெபனி ெசொல்வவேைதக் ேகள என்பார்னகள. 

தற்ேபாது எங்கள ஊைர ஒட்ட மணல்வ எடுக்கிறார்னகள.  இதுநொள வேைர 
கடற்கைரைய ஒட்டயுளள நெிலங்களில்வ மணல்வ எடுத்தவேர்னகள,  இப்ேபாது 
கடற்கைரையேய எடுக்கிறார்னகள. அரசெிடம அனுமதி ெபற்ற ஆவேணங்கள ேகட்டால்வ தர 
மறுக்கிறார்னகள.  கமெபனியில்வ ெசொல்வகிேறாம,  ஆவேணெமல்வலாம தர முறடயாது. 

கமெபனியில்வ எடுக்கச ெசொன்னால்வ எடுப்ேபாம என்கிறார்னகள ேவேைல ெசெய்பவேர்னகள. 

நொங்கெளல்வலாம ஆவேணம ெகாடுக்குமளவ ஆட்கள இல்வைல, கமெபனிக்கு தூசு ேபால 
நொங்கள.  வேி.வேி.ைய எதிர்னத்தால்வ மறுநொேள செமமந்தப்பட்டவேர்ன பிரசசெைனைய செந்திக்க 
ேநெரடும.  பாதிக்கப்பட்டதால்வ எங்களுக்கு ேவேறு வேழியில்வைல.  இனியும மணல்வ 
எடுத்தால்வ ஊரல்வ நொங்கள இருநக்க முறடயாது.  சொவ என்ைறக்கும உண்டு.  நொைளக்கும 
சொகலாம, 10 நொட்கள கழித்தும சொகலாம.  வோனத்துக்குக் கீேழ வேடீ்ைடக் கட்ட, வோனம 
இடந்து வேிழம என்று பயந்தால்வ வோழ முறடயாது.

கன்னியாகுமர     மாவேட்டம  ,     கல்வலவேிைள     கிராமத்ைதச     ேசெர்னந்த     ெபாறியாளர்ன   
பாஸகர்ன  :  

இளம வேயதில்வ நொங்கள மகிழ்சசெியுடன் வேிைளயாடய கடல்வ பகுதி இது. 

இப்பகுதியில்வ நெிைறய மீன் பிடப்பார்னகள.  2002-ல்வ வேி.வேி.  நெிறுவேனம இப்பகுதியில்வ 
நெிலங்கள வோங்கி, எங்கைள கடற்கைரக்கு வேர வேிடாமல்வ தடுத்து வேிட்டனர்ன.  நொம 
நெிற்கும கடற்கைரயில்வ மணல்வ அளளியுளளனர்ன. பட்டா இடத்ைத வோங்கி, அருநேகயுளள 
கடற்கைரயிலும மணைல செட்டவேிேராதமாக அளளினர்ன.  அரசெியல்வ கட்செிகளுக்கு 
கவேனிப்பு, அதிக செமபளம ெகாடுப்பெதன ஊரல்வ ஆதரைவேப் ெபற்றனர்ன.  மணல்வ 
எடுத்ததால்வ கடல்வஅ ரப்பு உளளது.  இதனால்வ கடல்வ உளேள வேருநகிறது.  இனி சுனாமி 
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வேந்தால்வ அதிக பாதிப்பு இருநக்கும. 2,3 ஆண்டுகள லார, டப்பர்னகள மூலம தினமுறம பல 
நூறு டன் மணல்வ எடுத்ததால்வ பலத்த பாதிப்பு ஏற்பட்டது.  முறன்பு செிப்பி, பாசெி எடுத்து 
பலர்ன பிைழத்து வேந்தனர்ன.  மணல்வ எடுத்ததால்வ அத்ெதாழில்வ அழிந்து வேிட்டது.  நெிைறய 
ேபாராட்டங்கள நெடத்தி 2006 -லிருநந்து மணல்வ எடுப்பைத தடுத்து வேிட்ேடாம. 

திருந  .    சுந்தரம  ,    இ  .  ஆ  .  ப  .  (  ஓய்வ  )    முறன்னாள     அரசு     ெசெயலாளர்ன     -    தமிழக   
ெபாதுப்பணித்     துைற  ,    முறன்னாள     ஆட்செித்     தைலவேர்ன     -    ஒருநங்கிைணந்த   
திருநெநெல்வேவேலி     மாவேட்டம     அவேர்னகைளச     செந்தித்தது  

  மூன்று வேருநடங்களுக்கு முறன்பு ைவேகுண்டராஜெனின் நெிறுவேனங்கள 
செட்டவேிேராதமாக கனிம வேளங்கள உைடய கடற்கைர மண்ைண ெவேட்டெயடுத்து 
வேியாபாரம ெசெய்வேதாக எனக்குத் தகவேல்வ கிைடத்தது.  ேபாதுமான வேிபரங்கைளயும, 

ஆவேணங்கைளயும திரட்டேனன்.  பின் எனது நெண்பருநம,  மண்வேள நெிபுணருநமான 
டாக்டர்ன. வேிக்டர்ன ராஜெமாணிக்கம தைலைமயில்வ ஒருந குழவேிைன அனுப்பி தூத்துக்குட - 

திருநெநெல்வேவேலி - கன்னியாகுமர கடற்கைர பகுதிகள முறழக்க ஆய்வ ெசெய்ேதாம. அதன் 
பின்னர்ன நொேன ேநெரடயாக ெசென்று பார்னத்ததில்வ பல ஆயிரம ேகாட ரபாய் மதிப்புளள 
அரய கனிமங்கள ெகாண்ட கடற்கைர மணல்வ ெகாளைளயடக்கப்பட்டளளைத 
ஊர்னஜெிதம ெசெய்து ெகாண்ேடன்.  கூடுதல்வ வேிபரங்கள திரட்ட தகவேல்வ ெபறும உரைமச 
செட்டத்தின் மூலம ஆவேணங்கைளப் ெபற்ேறன். மூன்று மாவேட்டங்களிலும நெைடெபற்று 
வேந்த கடற்கைர மணற்ெகாளைள குறித்து அைனத்து துைற அதிகாரகளுக்கும 1500-

க்கும ேமற்பட்ட புகார்னகள மற்றும தகவேல்வ அறியும உரைமச செட்டத்தின் கீழ் மனுக்கள 
அளித்துளேளன்.  ஒருநவேர்ன கூட பதிலளிக்கவமில்வைல,  நெடவேடக்ைகயும இல்வைல .கடந்த 
07.01.2013  அன்று கூட தமிழக அரசெின் தைலைமச ெசெயலர்ன திருநமதி.  ஷீலா 
பாலகிருநஷணன்,  ெதாழிற்துைற ெசெயலர்ன திருந.  பழனியப்பனுக்கும புகார்னகள 
அளித்துளேளன்.  பதில்வ இல்வைல.  தூத்துக்குட மாவேட்டம ேவேமபார்ன முறதல்வ குமர 
மாவேட்டம மணவோளக்குறிசசெி வேைரயிலான ெமாத்தக் கடற்கைரையயும தன் 
கட்டுப்பாட்டல்வ ைவேத்து ைவேகுண்டராஜென் தனி சொமராஜயம நெடத்தி வேருநகின்றார்ன. 

         DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY, MINISTRY OF MINES AND MINERALS அதிகாரகள, 

CONTROLLER OF MINES, INDIAN BEREAU OF MINES அதிகாரகள உளளிட்ட மத்திய அரசு 
அதிகாரகளும,  மாநெில அரசெில்வ - மாவேட்ட ஆட்செித்தைலவேர்ன,  தாசெில்வதார்ன,  மீன்வேளத் 
துைற, ெதாழிற்துைற, கனிம மற்றும சுரங்கத் துைற அதிகாரகள, தைலைமச ெசெயலக 
அதிகாரகள,  ஏன் முறதலைமசசெர்ன வேைர ைவேகுண்டராஜெனுக்கு துைணயாக உளளனர்ன. 

ஒருந செிலைரத் தவேிர அைனத்து அரசெியல்வ கட்செிகளும பணத்தால்வ 
குளிப்பாட்டப்படுகின்றன.  தூத்துக்குட மாவேட்டம ேவேமபார்ன அருநகில்வ கடற்கைரயில்வ 
தனியாக சொைல, ெசெக்ேபாஸட் எல்வலாம  அைமத்து   தனி   அரசொங்கேம   அதனால்வ 
தான்  அவேரால்வ  நெடத்த முறடகின்றது.  ஆந்திராவேில்வ இராஜெேசெகர ெரட்டயின் ஆட்செிக் 
காலத்திேலேய பல ேகாட ரபாய் ைகமாறியதன் பலனாக குமமிடப்பூண்ட முறதல்வ 
செிறகீாகுளம வேைர உளள கடற்கைர பகுதியில்வ மணல்வ எடுக்க ைவேகுண்டராஜெனுக்கு 
அனுமதி கிைடத்துளளது.

   2011 ேம மாதம அ.தி.முற.க அரசொங்கம பதவேிேயற்பதற்கு முறன்பு தமிழ்நொட்டல்வ 
43  ைலெசென்ஸகள கடற்கைர மணல்வ எடுக்க வேழங்கப்பட்டருநந்தன.  அவேற்றில்வ 36 

ைவேகுண்டராஜெனின் நெிறுவேனங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டருநந்தன. மீதமுறளள 7 ைலெசென்ஸ 
ெபற்றவேர்னகைள ெபாய் புகார்னகள அளித்து தன் அதிகார பலத்தில்வ ெசெயல்வபட வேிடாமல்வ 
தடுத்து வேிட்டார்ன.  அ.தி.முற.க.  அரசொங்கம ஆட்செிக்கு வேந்த பின் அளிக்கப்பட்ட 8,9 

ைலெசென்ஸகள முறழவேதும ைவேகுண்டராஜெனுக்ேக வேழங்கப்பட்டுளளன. 

  தமிழக அரசு தூத்துக்குட மாவேட்டத்தில்வ மட்டும கடற்கைர மணல்வ எடுப்பது 
ெதாடர்னபாக ஆய்வ ெசெய்ய வேருநவோய்த் துைற ெசெயலாளர்ன தைலைமயில்வ குழ 
அைமத்துளளது கண்துைடப்பு நெடவேடக்ைகேய ஆகும.  ஏெனனில்வ தூத்துக்குட 

16



மாவேட்டத்தில்வ 20%  அளவேிேலேய இப்பணிகள நெைடெபற்று வேருநகின்றன. 

திருநெநெல்வேவேலி மாவேட்டத்தில்வ 65%, கன்னியாகுமர மாவேட்டத்தில்வ 20% என்ற அளவேில்வ 
மணல்வ எடுக்கும பணி நெடந்து வேருநகின்றது.  முறழைமயாக அைனத்து இடங்களிலும 
ஆய்வ ெசெய்தால்வ தான் உண்ைமயான வேருநவோய் இழப்பிைனக் கணக்கிட முறடயும. 

கடந்த 1999-ம ஆண்டலிருநந்து ைவேகுண்டராஜென் நெிறுவேனங்களால்வ அரசுக்கு ஏற்பட்ட 
இழப்பு 96,120 ேகாட ரபாய்கள. இமமதிப்படீு மூத்த ஐ.ஏ.எஸ. அதிகாரகள, தணிக்ைக, 

நெிலவேியல்வ உளளிட்ட பல்வதுைற வேல்வலுநெர்னகளால்வ கணக்கிடப்பட்டது. 

  அரசு புறமேபாக்கு நெிலங்கள மிகவம ெசொற்பமான ெதாைகக்கு 30 ஆண்டுகால 
லீசுக்கு வேிடப்பட்டுளளன.  1996–ல்வ ெநெல்வைல மாவேட்டம இராதாபுரம தாசெில்வதார்ன, 

இருநக்கன்துைற கிராமத்தில்வ 34.35  ெஹக்ேடா்் கடற்கைர புறமேபாக்கு நெிலத்திைன 
ஆண்டுக்கு ர.16.74  என நெிர்னணயித்து வேி.வேி.மினரல்வஸ நெிறுவேனத்திற்கு 
வேழங்கியுளளார்ன. இது ேபான்று எண்ணற்ற இடங்களில்வ நெடந்துளளதாக அறிகிேறன்.

  வேிவேசொயம ெபாய்த்த வேறட்செியான இராதாபுரம தாலுகா பகுதியில்வ உளள 
வேிவேசொய நெிலங்களில்வ மணல்வ எடுத்துக் ெகாளகிேறன் என ெசொற்பமான ெதாைகயிைன 
வேிவேசொயிகளிடம ெகாடுத்து வேிட்டு,  பட்டா நெிலங்களில்வ செட்டவேிேராதமாக மணல்வ 
எடுக்கப்பட்டுளளது.  63,000  டன் மணல்வ எடுத்து ெகாளவேதாக அனுமதி ெபறப்படும. 

ஆனால்வ சுமார்ன ஒருந லட்செத்திற்கும ேமலான டன் அளவேில்வ மணல்வ ெகாண்டு 
ெசெல்வவேதற்கான டரான்ஸேபார்னட்டங் அனுமதி ேவேறு துைறயிடம ெபற்று, 

செட்டவேிேராதமாக ெகாளைளயடக்கப்படும மணல்வ ஏற்றுமதிக்கு எடுத்துச ெசெல்வலப்படும. 

கடந்த 2007-ம ஆண்டுதான் இல்வமைனட்,  ரட்ைடல்வ,  செிர்னகான் ேபான்ற அரய 
கனிமங்களுக்கு அணுசெக்தி செட்டம,  1962-லிருநந்து வேிலக்களிக்கப்பட்டது.  ஆனால்வ 
இக்கனிமங்கைள 1998-லிருநந்து ஏற்றுமதி ெசெய்வேதாக வேி.வேி.மினரல்வஸ நெிறுவேனம 
தனது இைணயதளத்தில்வ ெதரவேித்துளளது. இது செட்டவேிேராதம என்பதுடன், இதற்கான 
வேரையயும அரசுக்கு வேி.வேி.மினரல்வஸ நெிறுவேனம ெசெலுத்தவேில்வைல.  தூத்துக்குட 
துைறமுறகம வேழிேய கண்ெடய்னர்னகளில்வ ஏற்றுமதி ெசெய்யப்படும கனிமங்களில்வ 
ேமாேனாைசெட் ேபான்ற அணுசெக்திக் கனிமங்களும கடத்தப்படுகின்றன. 

இக்கடத்தைலக் கண்டறியும வேழிமுறைறகள இல்வைல.  கனிமச செட்டப்பட மத்திய, 

மாநெில அரசுகளின் சுற்றுசசூழல்வ மற்றும வேனத்துைற,  தமிழக அரசெின் மாசுக் 
கட்டுப்பாட்டு வோரய அனுமதியின்றி கனிமங்கள எடுக்க முறடயாது.  ஆனால்வ 
ைவேகுண்டராஜென் இைத மீறியுளளார்ன.  இைத மதுைர உயர்னநீெதி மன்றத்தில்வ 
நெிலுைவேயிலுளள ெபாதுநெல வேழக்கிலும ஒப்புக்ெகாண்டுளளார்ன. 

 கடற்கைர மணல்வ வேளம சுரண்டப்படுவேதால்வ கடல்வ அரப்பு ஏற்படுகின்றது. 

மீனவேர்னகளின் வோழ்வோதாரம பாதிப்பைடகின்றது.  மீன்கள கைரகைள வேிட்டு தூரமாக 
ெசென்று வேிடுகின்றன.  கடலில்வ இருநந்து உட்புறமாக நெிலப்பகுதியில்வ 20  கி.மீ.  அளவேில்வ 
நெிலத்தட நீெர்ன உப்பு நீெராக மாறியுளளது.  இதனால்வ கடற்கைரைய சுற்றியுளள 
கிராமங்களில்வ வேிவேசொயமுறம பாதித்து,  குடநீெருநம கிைடக்கப் ெபறாமல்வ ேபாய் உளளது. 

இமமாதிரயான பாதிப்புகைளச செர ெசெய்ய பல ஆண்டுகள ஆகும. பல ஆயிரம ேகாட 
ரபாய் ெசெலவோகும.

தூத்துக்குட     மாவேட்ட     ஆட்செியர்ன     -   காவேல்வதுைற     கண்காணிப்பாளர்ன     -   மாவேட்ட     வேன   
அதிகார  ,   கனிம     வேளத்துைற     துைண     இயக்குநெைரச     செந்தித்தது  

02.09.2013 – அன்று உண்ைமயறியும குழ வேழக்கறிஞர்னகள தூத்துக்குட மாவேட்ட 
ஆட்செியர்ன இரவேிக்குமாைர அவேரது அலுவேலகத்தில்வ செந்தித்து கார்னெனட் மணல்வ 
ெகாளைள ெதாடர்னபான நெடவேடக்ைககள குறித்துக் ேகட்டேபாது,  ''நொன் 06.08.2013–ல்வ 
தான் தூத்துக்குட மாவேட்ட ஆட்செியராக நெியமிக்கப்பட்ேடன்.  அதற்கு முறன்பு என்ன 
நெடந்தெதன்று எனக்குத் ெதரயாது.  நீெங்கள ஏ.டீ.ைமன்ஸ-ஐ பாருநங்கள.  இது 
செமபந்தமாக அவேருநக்குத்தான் ெதரயும''  என்றார்ன.  ''மாவேட்ட ஆட்செியர்ன தைலைமயில்வ 
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குழ அைமத்து,  கனிமவேளக் ெகாளைளையத் தடுக்க ேவேண்டும என அரசொைண 
உளளேத''  எனக் ேகட்டதற்கு ”அப்பட ஏதும குழ அைமக்கப்பட்டதாகத் ெதரயவேில்வைல. 

ஆற்று மணல்வ அளளுவேைத கண்காணிக்கத்தான் குழ அைமத்துளேளாம''  என்றவேரடம, 

''குளத்தூர்ன காவேல்வ நெிைலயத்தில்வ முறன்பிருநந்த ஆட்செியர்ன உத்தரவேின் ேபரல்வ வேி.ஏ.ஓ 
ெகாடுத்த புகாருநக்கு முறதல்வ தகவேல்வ அறிக்ைக கூட பதியப்படவேில்வைலேய''  என்றதற்கு 
''ஆம,  பதியப்படவேில்வைல.  நீெங்கள ஏ.டீ.  ைமன்ஸ-யிடம ேகளுங்கள என்று ெசொல்வலி, 
அடுத்தடுத்த  ேகளவேிகைளத் தடுத்து வேிட்டார்ன.

03.09.2013  –  அன்று மாவேட்ட  காவேல்வதுைற  கண்காணிப்பாளர்ன  துைரையச  செந்தித்து 
”அரசொைண எண்.135  நொள 13.11.2009-ன் கீழான கனிமத் திருநட்டு தடுப்புக் குழவேில்வ 
எஸ.பி.யும ஒருந உறுப்பினர்ன என்ற அடப்பைடயில்வ கார்னெனட் மணல்வ ெகாளைளையத் 
தடுக்க என்ன நெடவேடக்ைக எடுத்துளளரீ்னகள''  எனக் ேகட்டதற்கு ”குழ  அைமக்கச ெசொல்வலி 
அரசொைண ஏதும இல்வைல. ஆற்று மணல்வ அளளுவேது ெதாடர்னபான வேிபரங்கள உளளது. பசீ 
மணல்வ அளளியது செமமந்தமாக நொன் எதுவம ெசொல்வல முறடயாது''  என்றவேரடம குளத்தூர்ன 
காவேல்வ நெிைலயத்தில்வ ெகாடுக்கப்பட்ட புகார்ன குறித்துக் ேகட்க,  மிகவம ேகாபப்பட்டு, 

''அதான் புகார்ன ெகாடுத்ததற்கு ரசீெது ேபாட்டு முறடத்து வேிட்ேடாம.  என்னுைடய ேநெரத்ைத 
வேணீாக்காதீர்னகள'' என்று ெசொல்வலிப் ேபசெ மறுத்து வேி்்ட்டார்ன.

05.09.2013 –  ல்வ மாவேட்ட  வேன  அலுவேலர்ன  திருந .  ெசெண்பகமூர்னத்திைய  செந்தித்து, 

”தூத்துக்குட மாவேட்ட கடற்கைரகளில்வ செவக்கு மரங்கள அழிக்கப்பட்டுளளேத''  என்றதற்கு 
”நொன் எதுவம ெசொல்வல வேிருநமபவேில்வைல.  எனக்கு எதுவம ெதரயாது''  என்று செில 
வோர்னத்ைதகள ேபசெக் கூடப் பயந்து ''தயவ ெசெய்து ெசென்று வேிடுங்கள'' எனக் ெகஞ்செி அனுப்பி 
வேிட்டார்ன.

07.09.2013-ல்வ  கனிமவேளத்துைற  துைண இயக்குநெர்ன ெசெல்வவேேசெகைர  ெசெல்வேபசெியில்வ 
(9842280969)  ெதாடர்னபு ெகாண்டு ேபசெியேபாது,  ''கனிம திருநட்ைடத் தடுக்க 
அரசொைணயின்பட ஆய்வக்குழ உளளது.  மாதாந்திர கூட்டங்கள நெைடெபறும,  அதில்வ 
மணல்வ பிரசசெைன செமமந்தமாகப் ேபசெியுளேளாம. க்ைரம மீட்டங்கிலும ேபசெியுளேளாம. 

வேி.வேி.மினரல்வசுக்கு எதிரான புகார்னகள எல்வலாம ெதாழில்வ ேபாட்டயில்வ வேந்ததுதான். 

இப்பிரசசெைன ெதாடர்னபான ஆவேணங்கைள ககன்தீப்செிங் ேபட தைலைமயிலான 
ஆய்வக்குழவேிடம ெகாடுத்து வேிட்ேடாம'' என்றார்ன. 

       அரசொைண எண்.135 நொள 13.11.2009-ன் கீழான கனிமத் திருநட்டு தடுப்புக் குழ மாவேட்ட 
வோரயாக அைமக்க ேவேண்டும என்ற செட்டப்படயான கடப்பாடு உளள நெிைலயில்வ 
தூத்துக்குட மாவேட்ட உயர்ன அதிகாரகள முறன்னுக்குப்பின் முறரணாகப் ேபசுகிறார்னகள.  அரசு 
நெிர்னவோகம எப்பட நெடக்கிறது என்பதற்கு இது ஓர்ன துலக்கமான உதாரணம. 

தாமிரபரணியிலிருநந்து      வேி  .  வேி  .  மினரல்வஸசெின்     தண்ணரீ்ன     ெகாளைள     

தூத்துக்குட மாவேட்டம, வேடக்கு ஆத்தூரலிருநந்து புன்னக்காயல்வ ெசெல்வலும 
வேழியில்வ ேசெந்தபூமங்கலம என்ற ஊரல்வ வேி.வேி.மினரல்வ கமெபனி பல ஏக்கரல்வ வேிரந்து 
பரந்துளளது.  இக்கமெபனிக்கு தாமிரபரணி ஆற்றின் நெடுவேில்வ பமபிங் ஸேடசென் 
அைமக்கப்பட்டு தண்ணரீ்ன எடுக்கப்படுகிறது.  இதன் கழிவ நீெர்ன மீண்டும ஆற்றில்வ 
வேிடப்படுகிறது. 

தமிழக     அரசு     மற்றும     ெசென்ைன     உயர்னநீெதி     மன்ற     உத்தரவப்பட     அரசு   
அதிகாரகளின்     செட்டப்படயான     கடைமயும     –     மீறலும  

கடந்த 21.05.1993  அன்று வேருநவோய்துைற ஆைணயர்ன, தமிழக அரசெின் 
ெதாழிற்துைற ெசெயலருநக்கு அனுப்பிய கடதத்தில்வ (L.DIS  (A)  202323/92  dated 

21.05.1993) “கிராம நெிர்னவோக அலுவேலர்னகளின் பணிவேிதிகளின் பட, செட்டவேிேராத 
கனிமவேள சுரண்டல்வ மற்றும கடத்தல்வ குறித்துக் கண்டறிந்து வேட்டாட்செியரடம 
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அறிக்ைக ெசெய்ய ேவேண்டும.  ேமலும அத்தைகய செட்டவேிேராத கனிமவேளக் 
ெகாளைளையத் தடுக்க ேவேண்டும.  இல்வலா வேிட்டால்வ துைறரீதியான நெடவேடக்ைகக்கு 
கிராம நெிர்னவோக அலுவேலர்னகள உட்படுவோர்னகள என்பேத தற்ேபாைதய நெைடமுறைற” 

என்று குறிப்பிட்டுளளார்ன.

11.05.2005  அன்று தமிழக அரசெின் ெகஜெட்டல்வ ெவேளியிடப்பட்ட அரசொைண 
G.O.Ms.No,  Industries   (MMA-1)-ன்பட அைனத்து மாவேட்ட ஆட்செியர்னகள, ட.ஆர்னஓ, 

ஆர்ன.ட.ஓ, தாசெில்வதார்னகள, துைண, உதவேி இயக்குநெர்னகள (புவேியியல்வ & கனிம வேளங்கள), 

இயக்குநெர்னகள, கூடுதல்வ இைண, துைண, உதவேி இயக்குநெர்னகள (புவேியியல்வ &  கனிம 
வேளங்கள)  ஆகிேயாருநக்கு கனிமச சுரங்கங்களில்வ ெசென்று ஆய்வ, செர்னேவே, வேிசொரைண 
நெடத்த அதிகாரம வேழங்கப்பட்டுளளது.

18.09.2006  அன்று தமிழக அரசு ெகஜெட்டல்வ ெவேளியான அரசொைண G.O.(Ms) 

No.114  Industries  (MMA-1)  18TH,  Septemper  2006-ன் பட காவேல்வதுைற ஆய்வோளர்ன 
மட்டத்திற்கு ேமலான காவேல்வதுைற அதிகாரகளுக்கு செட்டவேிேராத கனிமவேளத் 
திருநட்டு, கடத்தலுக்குப் பயன்படுத்தும வோகனங்கைள,  இயந்திரங்கைளக்  ைகப்பற்ற 
அதிகாரம வேழங்கப்பட்டுளளது.

W.P.No.9860/2008 வேழக்கில்வ 05.01.2009 அன்று ெசென்ைன உயர்னநீெதி மன்றம 
வேழங்கிய உத்தரவப்பட “செட்டவேிேராத குவோரத் ெதாழிைலத் தடுக்க மாவேட்ட அளவேில்வ, 

தாலுகா அளவேில்வ செிறப்புக் குழக்கள, அரசொைண எண்.135, நொள 13.11.2009-ன் பட 
தமிழக அரசொல்வ உருநவோக்கப்பட்டது.  அதன்பட  ஒவ்வெவோருந  மாவேட்டத்திலும

1. மாவேட்ட ஆட்செியர்ன, 2. மாவேட்ட காவேல்வதுைற கண்காணிப்பாளர்ன, மாவேட்ட 
வேனத்துைற அதிகார,  4. மாவேட்ட வேருநவோய்த்துைற அதிகார 5. மண்டல 
ேபாக்குவேரத்துத் துைற அதிகார, 6. வேருநவோய் ேகாட்டாட்செியர்ன, 7.  மாவேட்ட துைண 
கண்காணிப்பாளர்ன,    8. உதவேி  இயக்குநெர்ன  (பஞ்சொயத்து),  9. உதவேி  இயக்குநெர்ன  (டவண் 
பஞ்சொயத்து)   10. நெகராட்செி ஆைணயர்னகள, 11. தமிழ்நொடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வோரய 
மாவேட்ட அளவேிலான அதிகார, 12. துைண அல்வலது உதவேி இயக்குநெர்னகள (கனிமவேளத் 
துைற) - ெசெயலர்ன /  ஒருநங்கிைணப்பாளர்ன, நெிர்னவோகப் ெபாறியாளர்ன (PWD - WRO) ெகாண்ட 
குழ அைமக்கப்பட்டது.

இந்தக் குழ கனிமவேளச சுரண்டல்வ ெதாடர்னபான தங்கள மாவேட்டத்தின் 
வேிபரங்கைள ேசெகரத்துக் கண்டறிய ேவேண்டும.  தாலுகா அளவேிலான குழைவேக் 
கண்காணிக்க ேவேண்டும.  மாதம ஒருநமுறைற இக்குழ தவேறாது கூட செட்டவேிேராத 
குவோரகள /  கனிமங்கள /  கடத்தல்வ  /  சுற்றுசசூழல்வ பாதிப்புகைளக் கண்டறிந்து மாநெில 
செிறப்பு குழவேிற்கு அறிக்ைக அனுப்ப ேவேண்டும. 

மாவேட்ட ஆட்செியர்னகள, கீழ்காணும நெபர்னகைளக் ெகாண்ட தாலுகா அளவேிலான 
குழவேிைன அைமக்க ேவேண்டும.

1. வேட்டாட்செியர்ன - ஒருநங்கிைணப்பாளர்ன
2. காவேல்வதுைற ஆய்வோளர்ன
3. வேனத்துைற அதிகார
4. மாவேட்ட புவேியியல்வ & கனிமவேளத் துைற பிரதிநெிதி
5. மண்டல ேபாக்குவேரத்து அலுவேலர்ன பிரதிநெிதி
6 கிராம நெிர்னவோக அலுவேலர்ன
7. சொர்னபு ஆய்வோளர்ன
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8. உதவேிப் ெபாறியாளர்ன (PWD - WRO)

இக்குழ அடக்கட குவோரப் பகுதிகள, வோகனங்கைள ேசொதித்து கனிமத் 
திருநடைலத் தடுத்து, மாவேட்ட குழவேிற்கு அறிக்ைக அனுப்ப ேவேண்டும.

செட்ட வேிேராதமாக, கனிமங்கள திருநடப்பட்டருநந்தால்வ i. கிராம நெிர்னவோக அலுவேலர்ன 
(V.A.O), ii. வேட்டாட்செியர்ன (Tasildhar), iii. மாவேட்ட புவேியியல்வ &  கனிமவேளத் துைற 
ெபாறுப்பு அதிகார, iv. அந்தப் பகுதியின் ெபாறுப்பு காவேல்வதுைற அதிகார ஆகிேயார்ன 
உரய நெடவேடக்ைக எடுக்கப்படாததற்குப் ெபாறுப்பானவேர்னகள ஆவேர்ன.  மாவேட்ட ஆட்செியர்ன 
இவேர்னகள மீது துைறரீதியான நெடவேடக்ைக எடுத்து,  அரசுக்கு அறிக்ைக அனுப்ப 
ேவேண்டும. 

ஆனால்வ தூத்துக்குட, திருநெநெல்வேவேலி, கன்னியாகுமர மாவேட்ட கடேலார 
மக்களின் புகார்னகள,  சுந்தரம IAS அவேர்னகளின் புகார்னகள, காந்திமதி நொதனின் புகார்னகள, 

Federation  of  Indian  Placer  Mineral  Industries-ன் புகார்னகள, பல்வேவேறு உயர்னநீெதி மன்ற 
வேழக்குகள, பல்வலாண்டு கால மக்கள ேபாராடடங்கள, மணல்வ குவோர-ன் மர்னம 
மரணங்கள,  ெபாதுச ெசொத்துக்கள அழிப்பு, பத்திரைகச ெசெய்திகள என ஏராளமான 
தகவேல்வகள இருநந்தும இக்குழக்கள எவ்வவேித நெடவேடக்ைகயும மணல்வ மாஃபியாக்கள 
மீது எடுக்கவேில்வைல என்பேத கசெப்பான உண்ைம.  ேமலும இக்குழ தன் 
கடைமயிலிருநந்து தவேறினால்வ  செட்டப்படயான நெடவேடக்ைகக்கு உளளாக ேநெரடும என 
அரசொைணயிருநந்தும இக்குழ மீதும உரய நெடவேடக்ைக அரசொல்வ எடுக்கப்படவேில்வைல.

மதுைர     கிரா  ைன  ட்     ஊழல்வ     –     தூத்துக்குட  ,     திருநெநெல்வேவேலி  ,     கன்னியாகுமர   
மாவேட்டங்களின்     கார்னெனட்     ஊழல்வ     -   ஓர்ன     ஒப்பீடு  

கடந்த சுமார்ன 25 ஆண்டுகளுக்கும ேமலாக மதுைர மாவேட்டத்தில்வ நெைடெபற்று 
வேந்த மாெபருநம கிராைனட் ஊழல்வ குறித்து அன்ைறய மதுைர மாவேட்ட ஆட்செியர்ன திருந 
.உ.செகாயம, கடந்த 19.05.2012-ல்வ தமிழக அரசுக்கு அளித்த அறிக்ைகயின் சொரம:

மதுைர மாவேட்டம, ேமலூர்ன வேட்டம, ெபரயாறு பிரதான கால்வவோய் மூலமாக 
பாசென வேசெதி ெபற்று ெநெல்வ, கருநமபு வோைழ அதிக அளவேில்வ பயிரடப்பட்ட பகுதி. 
கிராைனட் கற்கள ெபருநமளவ ெவேட்ட எடுக்கப்பட்ட நெிைலயில்வ, இக்கிராமங்களில்வ ஒருந 
காலத்தில்வ நெின்று நெிைலத்ேதாங்கிய எளிய சுயசொர்னபான ேவேளாண் ெபாருநளாதாரம 
அைமதியாக அழிக்கப்பட்டு ெமௌனமாக மரணித்துப் ேபாய்வேிட்டது தான் ேசொகத்திலும 
ேசொகம. ஒருந காலத்தில்வ இதற்கு எதிராக ஆேவேசெத்ேதாடு ேபாராடய வேிவேசொயிகள கால 
ஓட்டத்தில்வ மிகப்ெபரய சொமராஜயமாக எழந்து நெிற்கும கிராைனட் நெிறுவேனங்களுக்கு 
முறன்னால்வ நெின்று நெிைலக்க முறடயாமல்வ ஒடுங்கி, ஒதுங்கி வேிட்டார்னகள.  அசசெம 
காரணமாக அந்த கிராமங்களின் எளிய வேிவேசொயிகள ெமௌனித்து வேிட்டார்னகள என்ேற 
ெசொல்வலலாம.  ஆனால்வ இன்ெனாருந பக்கத்தில்வ பி.ஆர்ன.பி.,  பி.ேக.எஸ ேபான்ற தனியார்ன 
கிராைனட் நெிறுவேனங்கள பிரமமாண்டமான -  அசுரத்தனமாக பண பலத்திலும, ஆள 
பலத்திலும அசசுறுத்துகின்ற அளவேிற்கு எழந்து நெிற்கின்றன. 

 “இது குறித்த கிராம மக்களின் புகார்னகளின் மீது உரய நெடவேடக்ைக எடுக்க 
கனிமவேளத் துைற மற்றும வேருநவோய்த் துைற அலுவேலர்னகளுக்கு அறிவறுத்தினாலும, 

பயத்தினாேலா அல்வலது நெிதி லாபம ெபறும ேநொக்கத்தினாேலா அவேர்னகள 
ஆக்கப்பூர்னவேமான நெடவேடக்ைக எடுக்கவேில்வைல என்பது வேருநந்தத்தக்க உண்ைம”

“கனிம சுரங்கத்தில்வ நெைடெபறும முறைறேகடுகைள தடுத்து நெிறுத்திட கனிம 
வேளத்துைற அலுவேலர்னகைளயும,  வேருநவோய்த் துைற அலுவேலர்னகைளயும அவ்வவேப்ேபாது 
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அறிவறுத்தி வேந்ேதன்.  இருநப்பினும இந்த அலுவேலர்னகள செரயான நெடவேடக்ைககைள 
எடுத்து, முறைறேகடுகைளத் தடுத்து நெிறுத்த முறயற்செி எடுக்கவேில்வைல என்பது கசெப்பான 
உண்ைம”

“பி.ஆர்ன.பி ேபான்ற கிராைனட் சொமராஜயங்களுக்கு எதிராக தங்களால்வ எதுவம 
ெசெய்ய முறடயாது என்ற எண்ணமுறம, தங்களுக்கு ஆபத்து வேந்து   வேிடுேமா என்ற 
அசசெமுறம   அவேர்னகளிடத்தில்வ   இருநந்திருநக்கலாம.  ஆனாலும இந்த அலுவேலர்னகள 
செட்டத்திற்கு புறமபான கிராைனட் ெவேட்ட எடுத்தைல, கடத்தைல கண்டும காணாமல்வ 
இருநந்ததற்காக ெபருநமளவேிற்கு நெிதி ஆதாயம அைடந்திருநக்கிறார்னகள என்பதும மறுக்க 
முறடயாத உண்ைம.  குறிப்பாக வேருநவோய்த் துைறயில்வ கீழ்நெிைலயில்வ பணியாற்றக் 
கூடய அலுவேலர்னகளும,  கனிமவேளத் துைற அலுவேலர்னகளும மிகப்ெபருநம பலைன 
அைடந்திருநக்கிறார்னகள.  இதன் வேிைளவோக எத்தைன முறைற அறிவறுத்தினாலும இந்த 
இயற்ைக வேளத்ைத சுரண்டயும சூைறயாடயும,  செமூகத்திற்கும ேதசெத்திற்கும எதிரான 
இவேர்னகளின் மிகப்ெபருநம ேமாசெடைய கண்டும காணாத ெமௌன சொட்செிகளாகேவே 
இருநந்திருநக்கிறார்னகள.”

“ஒருந மாவேட்ட ஆட்செியர்ன என்கிற முறைறயில்வ அரசுக்கு ஏற்படக்கூடய 
நெிதியிழப்ைப தடுத்திட ேவேண்டும என்று உறுதியாக எண்ணிேனன்.  காரணம வேிைல 
மதிப்பில்வலாத   கனிமவேளம    என்பது   ெபாதுவோன  செமூகச ெசொத்து – ேதசெச 
ெசொத்து.  ெபாதுவோன செமூகச ெசொத்ைத தனி நெபர்னகளும நெிறுவேனங்களும 
சுரண்டுவேைதயும, சூைறயாடுவேைதயும நொம என்ைறக்கும அனுமதிக்க முறடயாது. 

அதுவம பல்வலாயிரக்கணக்கான ஏைழ வேிவேசொயிகள -  கிராமத்து மனிதர்னகளுைடய 
வோழ்வோதாரங்கைள அழித்து,  ஒருந செில தனியார்ன நெிறுவேனங்கள பிரமிப்பூட்டும ெபருநம 
பலைன அைடவேைத நொம ஒருநேபாதும அனுமதிக்க இயலாது.”

“அரசுக்கு இப்ேபாது ஏற்பட்ட நெிதியிழப்பு டாமின் நெிறுவேனம மற்றும கனிமவேளத் 
துைற அலுவேர்னகளின் துைண இல்வலாமல்வ நெடந்திருநக்க முறடயாது.  எனேவே வேிரவோன 
அளவேில்வ வேிசொரைண நெடத்தப்பட்டு இந்த நெிதியிழப்பிற்கு காரணமான அலுவேலர்னகள 
மீது கடுைமயான நெடவேடக்ைக எடுக்க ேவேண்டும.”

ேமற்கண்ட அறிக்ைகைய அளித்தவடன் ஆட்செியர்ன செகாயம அவேர்னகள 
மாற்றப்பட்டார்ன. அதன்பின் செகாயத்தின் அறிக்ைக ஊடகங்களில்வ ெவேளியான சூழலில்வ 
ேவேறு வேழியின்றி தமிழக அரசு நெடவேடக்ைக எடுத்தது.

இன்ைறய ேததி வேைர நூற்றுக்கும ேமற்பட்ட கிரமினல்வ வேழக்குகள இந்திய 
தண்டைனச செட்டம பிரவகள 447, 201, 379, 406, 420-ன் கீழம, பிரவகள 4(1), 4(2)(A), 

4(3)  and 21(b)(5)  Mines and Minerals  Development  and Regulation Act  1957--ன் கீழம, 

பிரவ 3(1) தமிழ்நொடு ெபாதுச ெசொத்துக்கள ேசெதப்படுத்துதல்வ தடுப்புச செட்டத்தின் 
(TNPPDL Act) கீழம கிராைனட் நெிறுவேனங்கள மீது பதியப்பட்டு, 50-க்கும ேமற்பட்ேடார்ன 
ைகது ெசெய்யப்பட்டனர்ன. கிராைனட் சுரங்கங்கள மற்றும ெதாழிற்சொைலகளில்வ 
பயன்படுத்தப்பட்ட கிேரன்கள, லாரகள உளளிட்ட வோகனங்களும,   கமப்யூட்டர்னகளும 
பறிமுறதல்வ     ெசெய்யப்பட்டன.    கிராைனட் நெிறுவேனங்களின் வேங்கிக் கணக்குகள 
முறடக்கப்பட்டு,  கடந்த ஆகஸட் 2012  முறதல்வ இன்று வேைர செட்டவேிேராத கிராைனட் 
குவோரகள மற்றும ெதாழிற்சொைலகள ெசெயல்வபடாமல்வ உளளன. 

ேமலும கிராைனட் மாஃபியாக்களுக்கு ெபருநமளவ உடந்ைதயாய் இருநந்த N. 

மதிவோணன் IAS, C. காமராஜ IAS, U. ராஜொராம - துைண இயக்குநெர்ன, கனிமவேளத் துைற, 

P.ெபரயசொமி- வேணிகவேளத் துைற அதிகார. ஏ.சுப்பு - துைண ஆட்செியர்ன, சு.ராமசசெந்திரன்- 

நெிர்னவோகப் ெபாறியாளர்ன- PWD ஆகிேயார்ன மீது Cr.No.5/2012 / AC / MU, பிரவகள 13(2) r/w 

13(1)(d) of prevention of corruption Act,  1988 மற்றும பிரவகள 119, 468, 471, 120(B) 

இ.த.செ.-ன் கீழம வேழக்குகள பதியப்பட்டன.  கிராைனட் நெிறுவேனங்களால்வ 
ஆதாயமைடந்த வேி.ஏ.ஓ.க்கள,  வேருநவோய் ஆய்வோளர்னகள,  வேட்டாட்செியர்ன அலுவேலக 
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ஊழியர்னகள, கனிமவேளத் துைற ஊழியர்னகள, ெபாதுப்பணித் துைறப் ெபாறியாளர்னகள 
ஆகிேயார்ன மீதும துைறரீதியான ஆரமப கட்ட  நெடவேடக்ைககள எடுக்கப்பட்டன.

மிக அதிக அளவேில்வ மதுைர மாவேட்டத்தின்  ேமலூர்ன தாலுகாவேில்வ இயற்ைக 
வேளத்ைதச சூைறயாடய கிராைனட் மாபியாக்கள மற்றும அதிகாரகள மீது 
ெபயரளவேிலான நெடவேடக்ைககளாவேது எடுக்கப்பட்டுளளன.  ஆனால்வ தூத்துக்குட, 

திருநெநெல்வேவேலி, கன்னியாகுமர மாவேட்டங்களின் இயற்ைக வேளங்கைள பகாசுர லாப 
ேவேட்ைகேயாடு சூைறயாட வேருநம ைவேகுண்டராஜென் தைலைமயிலான கார்னெனட் 
மணல்வ மாஃபியாக்கள மீது துளியளவ கூட நெடவேடக்ைக இல்வைல என்பேத உண்ைம. 

குளத்தூர்ன காவேல்வ நெிைலயத்தில்வ கிராம நெிர்னவோக அலுவேலர்ன ெகாடுத்த புகாரன் ேபரல்வ 
கூட இன்று வேைர வேழக்குப் பதியவேில்வைல. ஏெனனில்வ ைவேகுண்டராஜெனின் ெசெல்வவோக்கு 
அரசு நெிர்னவோகத்தில்வ அந்தளவக்கு ஆழமாக ஊடுருநவேியுளளது.

 

வேி  .  வேி  .  மினரல்வஸ     ைவேகுண்டராஜென்     வேளர்னந்த     வேரலாறு  !    
     

     திருநெநெல்வேவேலி மாவேட்டம, திைசெயன்வேிைள - கீைரக்காரன்தட்டு கிராமத்ைதச 
ேசெர்னந்த, ைவேகுண்டராஜென் நெடுத்தரமான வேசெதியுளள குடுமபத்ைதச ேசெர்னந்தவேர்ன. ஆரமப 
காலங்களில்வ அரசெி ஆைல,  லாரகள ைவேத்து சொதாரணமாகத் ெதாழில்வ ெசெய்து 
வேந்தவேர்ன, 1974 – 75-களில்வ கனிமவேளத் துைறயில்வ ேவேைல பார்னத்த ெசெல்வவேராஜ என்ற 
அதிகார மூலம கார்னெனட் மணல்வ எடுக்கும ெதாழிலில்வ கால்வ பதித்து இன்று இந்தியப் 
பணக்காரர்னகளில்வ ஒருநவேராக வேளர்னந்துளளார்ன.  கார்னெனட் மணல்வ ஏற்றுமதியில்வ வேி.வேி. 
மினரல்வஸ நெிறுவேனத்தினர்ன இந்தியாவேின் மிகப்ெபரய உற்பத்தியாளர்ன மற்றும 
ஏற்றுமதியாளராக உளளேதாடு,  உலக அளவேில்வ இரண்டாவேது இடத்தில்வ உளளனர்ன. 

ெஜெயா ட.வேி.-ல்வ ைவேகுண்டராஜென் அதிகப் பங்குகள ைவேத்துளள பங்குதாரராகவம 
உளளார்ன.  கடந்த 2002-ம ஆண்டு சொத்தான்குளம,  திைசெயன்வேிைள பகுதிகளில்வ 
வேரவேிருநந்த டாடா-ன் ைடட்டானியத் ெதாழிற்சொைலைய தனது அரசெியல்வ 
ெசெல்வவோக்கால்வ வேிரட்டயடத்தவேர்ன.  அைனத்து அரசெியல்வ கட்செிகளும இவேருநக்கு 
பக்கபலமாகேவே உளளன.  தற்ேபாது ககன்தீப்செிங் ேபட குழவேிடம கார்னெனட் மணல்வ 
ெகாளைளக்கு ஆதரவோக இந்து முறன்னணியினருநம -  ெதன்னிந்திய 
திருநசசெைபயினருநம (CSI) மனு அளித்தேத இதற்கு நெைடமுறைற உதாரணம. 

     'மிகவம எளிைமயானவேர்ன,  காலில்வ ெசெருநப்புக் கூட அணிய மாட்டார்ன,  தனக்கு 
உதவேியவேர்னகளுக்கு என்ன ேவேண்டுமானாலும ெசெய்வோர்ன'  என்ெறல்வலாம 
வேியந்ேதாதப்படும ைவேகுண்டராஜெனின் உண்ைம முறகம ெகாடூரமானது.  நெிழல்வ உலக 
தாதா ேபால்வ மாஃபியா சொமராஜயம  நெடத்தி  வேருநம இவேர்ன  தனது  ெதாழில்வ 
வேளர்னசசெிக்காக என்ன ேவேண்டுமானாலும ெசெய்வோர்ன. அரசெியல்வ, சொதி, மத ெசெல்வவோக்கு, 

லஞ்செம,  ஊழல்வ,  கடத்தல்வ,  அடயாட்கள,  ரவடத்தனம,  ெகாைல,  கலவேரம,  ஊைரப் 
பிரத்தாளுதல்வ.......  இைவேேய ைவேகுண்டராஜென் சொமராஜயம வேளர்னந்ததன் 
வேழிமுறைறகள. 

   கனிம மணல்வ ெகாளைள மற்றும ெகாைல மிரட்டல்வ வேழக்கிற்காக  கடந்த 
2007-ம ஆண்டு மதுைர உயர்னநீெதி மன்றத்தில்வ முறன்ஜொமீன் ெபற்று,  கண்டசென் 
ைகெயழத்துப் ேபாடுமேபாது தைலமைறவோகி,  பின் ஜொமீன் ரத்து ெசெய்யப்பட்டதால்வ 
இரணியல்வ நீெதிமன்றத்தால்வ பிடவோரண்டு பிறப்பிக்கப்பட்டு மீண்டும தைலமைறவக் 
குற்றவோளியாக இருநந்தவேர்ன இந்த ைவேகுண்டராஜென்.   இந்த கிரமினல்வ 
ேபர்னவேழிக்குத்தான் மத்திய,  மாநெில அரசுகள,  ேசெமபர்ன ஆப் காமர்னஸ,  மட்டீசெியா 
ேபான்ற அைமப்புகள 1990  முறதல்வ ேதசெிய உற்பத்தியாளர்ன வேிருநது,  செிறந்த 
ஏற்றுமதியாளர்ன வேிருநது,  கார்னெனட் ஏற்றுமதியாளர்ன வேிருநது,  வேிஸேவேஸவேைரயா 
வேிருநது,  16  ஆண்டுகளாக ெதாடர்னந்து மத்திய அரசெின் வேணிக மற்றும ெதாழில்வ 
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அைமசசெகத்தின் செிறந்த ஏற்றுமதியாளர்ன வேிருநது      உளளிட்ட ஏராளமான 
வேிருநதுகைள வேழங்கிப் பாராட்டயுளளனர்ன.

தாங்கள ெபற்ற  வேிருநதுகளுக்குப் ெபாருநத்தமாக தூத்துக்குட, திருநெநெல்வேவேலி, 
கன்னியாகுமர  மாவேட்ட கார்னெனட் மணல்வ நெிறுவேனங்கள குறிப்பாக 
ைவேகுண்டராஜெனின் வேி.வேி.மினரல்வஸ மற்றும அவேரது குடுமப 
நெிறுவேனத்தினர்ன கீழ்கண்ட செட்டங்கள மற்றும வேிதிகைள மீறிய குற்றத்ைத 
இைழத்துளளனர்ன.   

1. கார்னெனட் மணைல சுத்திகரக்குமேபாது வேருநம ேமாேனாைசெட்ைட திருநமப 
அரசெிடம ஒப்பைடக்கவேில்வைல. இது Atomic  Energy  Act,  1962 மற்றும Atomic 
Energy (Working of Mines, Minerals and Handling of Prescribed Substances)  Rules 

1984–க்கு முறரணானது.  

2. ேமாேனாைசெட் ேபான்ற கதிர்னவேசீசுக் கனிமங்கைளப் பிரத்ெதடுக்க அணுசெக்தித் 
துைறயிடம முறைறயான அனுமதி ெபறவேில்வைல. இது Atomic Energy (Working of 

Mines,  Minerals  and  Handling  of  Prescribed  Substances)Rules  1984–க்கு 
முறரணானது.  

3. ேமாேனாைசெட்டல்வ ேதாரயம உளளதால்வ ேமாேனாைசெட் ைகயாளப்பட்டது 
ெதாடர்னபான ஆண்டறிக்ைக அணுசெக்தித் துைறக்கு ஒவ்வேவோராண்டும 
ெகாடுக்கப்பட ேவேண்டும.  ஆனால்வ இவ்வவேறிக்ைக ெகாடுக்கப்படவேில்வைல 
என்கிறார்ன சுந்தரம அய்.ஏ.எஸ. 

4. மத்திய அரசெின் சுற்றுசசூழல்வ &  வேனத்துைற மற்றும கடேலார ஒழங்குமுறைற 
ஆைணயத்திடம கார்னெனட் நெிறுவேனங்கள அனுமதி ெபறவேில்வைல.

5. ஏற்றுமதிக்கு முறன்பாக அணுசெக்தித் துைறயின் கனிமப் பிரவேிடம மாதிரகைள 
அனுப்பி ேமாேனாைசெட் இல்வைல என்ற சொன்றிதழ் ெபற ேவேண்டும.  அவ்வவோறு 
ெபறப்படவேில்வைல.

6. Mineral  Concession  Rules,  1960  -  வேிதி 33-ன் பட கனிமங்கள எடுக்கும பகுதி 
முறைறப்பட செர்னேவே ெசெய்யப்பட்டு -  நொன்ெகல்வைலகள வேைரயறுக்கப்பட்டருநக்க 
ேவேண்டும. இவ்வவோறு ெசெய்யப்படவேில்வைல.  

7. The  Tamilnadu  Minor  Mineral  concession  Rules,  1959 -  வேிதி 5  &  5(2)-ன் பட 
பாதுகாக்கப்பட்ட நெிலங்கள,  காடுகளில்வ கனிமங்கள எடுப்பது குற்றம.  கார்னெனட் 
நெிறுவேனத்தினர்ன பல்வேவேறு பகுதிகளில்வ செவக்கு மரங்கைள அழித்து வேிதிைய 
மீறியுளளனர்ன.

8. The  Tamilnadu  Minor  Mineral  concession  Rules,  1959 வேிதி 36(C)-ன் பட 
சுற்றுசசூழலுக்கு பாதிப்பின்றி-ெதாழிலாளர்னகளுக்கு உரய பாதுகாப்பு வேழங்கி 
ெதாழில்வ ெசெய்ய ேவேண்டும. இவ்வவேிதி அப்பட்டமாக மீறப்பட்டுளளது.

ேமலும Tamilnadu Forest  Act,  1882,  The Mines and Minerals  (Development  and 
Regulation)  Act1957, The Tamilnadu Minor Mineral concession Rules, 1959, The Tamilnadu 
Prevention of  illegal  mining,  transportation and storage of  minerals and mineral  Dealers 
Rules, 2011,  Environment (Protection) Act, 1986,  Air (Prevention and Control of Pollution) 
Act, 1981,  Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1997,  Indian Penal Code, 1872, 
sections, 447, 201, 406, 420, 379, Sec.3 of TNPPDL ACT, Sections 124-A & 153-A of Indian 
Penal Code, Atomic Energy Act 1962, Atomic Energy Factory rules, Environment (Protection ) 

Act 1986, Atomic Energy (Factories) rules 1996 ஆகிய  செட்டங்களின் பல்வேவேறு பிரவகள 
மற்றும வேிதிகைள மீறிய குற்றத்ைதயும கார்னெனட் நெிறுவேனங்கள இைழத்துளளன. 
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இத்தைன குற்றங்கைள இைழத்த தூத்துக்குட, திருநெநெல்வேவேலி, கன்னியாகுமர 
கார்னெனட் மணல்வ மாஃபியாக்கள மீது உரய நெடவேடக்ைக இன்று வேைர 
இல்வலாததற்கு மத்திய-மாநெில அரசுகள தான்  ெபாறுப்பு.

ைவேகுண்டராஜெைன     வேளர்னத்த     இந்திய     அரசெின்     புதிய     ெபாருநளாதாரக்     ெகாளைக  

     ைவேகுண்டராஜென் கார்னெனட் ெதாழிலில்வ நுைழந்து, காலூன்றி, வேளர்னந்த காலம (1990-

கள)  இந்திய அரசெியல்வ -  ெபாருநளாதார வேரலாற்றில்வ முறக்கியமானது.  1990-ம ஆண்டு 
வேைர இந்திய அரசெின் ெதாழிற் ெகாளைக கனிம வேளங்கைள அரசு மட்டுேம எடுக்க 
அனுமதித்தது.  தனியாருநக்கு செில கட்டுப்பாடுகள இருநந்தன.  1991-ல்வ கட்டுப்பாடுகள 
தளர்னத்தப்பட்டு,  தனியாருநம கனிமத் ெதாழிலில்வ அனுமதிக்கப்பட்டனர்ன. 1990-க்கு முறன்பு 
செட்டவேிேராதமானைவேெயல்வலாம,  பின்பு செட்டப்பூர்னவேமாக்கப்பட்டது.  இயற்ைக 
வேளங்களின் மீதான அரசெின் கட்டுப்பாடு,  திட்டமிட்டு தனியார்ன முறதலாளிகளுக்கு 
ஆதரவோக மாற்றப்பட்டது.  இதனால்வ செட்டவேிேராதமாக கார்னெனட் மணைலக் கடத்தி 
வேந்த ைவேகுண்டராஜென், செட்டப்பூர்னவேமாகேவே கடத்தினார்ன. அரசு வேிருநதுகள ெபற்றார்ன. 

ேதசெிய ெதாழில்வநுட்பக் கழக ஆய்வேின்பட,  இந்தியக் கடற்கைரகளில்வ 12.8 

மில்வலியன் டன்கள ேமாேனாைசெட் உளளது.  இதில்வ 2.1  மில்வலியன் டன் ேமானாைசெட் 
கடந்த 10  ஆண்டுகளில்வ இழக்கப்பட்டுளளது.  இந்த ேமானாைசெட்டல்வ தான் 
வேிைலமதிப்பற்ற ேதாரயம உளளது.  குமர மாவேட்டம மணவோளக்குறிசசெியில்வ உளள 
ேதாரயத்தின் மதிப்பு மட்டும ர.1,26,72,00000000000  ஆகும.  1998  மற்றும 2006-ம 
ஆண்டுகளில்வ  இந்திய அணுசெக்தித் துைற எடுத்த முறடவகளின் பட தனியாருநம, 

ெவேளிநொட்டு நெிறுவேனங்களும கனிமங்கள,  கார்னெனட் மணல்வ எடுப்பில்வ 
கட்டுப்பாடுகளின்றி அனுமதிக்கப்பட்டனர்ன.  இந்திய-அெமரக்க அணுசெக்தி 
ஒப்பந்தத்திற்குப் பின்பு இந்திய அரசு கனிமச செட்டத்ைதத்  திருநத்தி,  கனிமச 
சுரண்டைல எளிதாக்கியது.   நெவேமபர்ன 30,  2011-ல்வ  பிரதமர்ன  அலுவேலக அைமசசெர்ன 
நொராயணசொமி அணுசெக்தித் துைற எஸ.ஓ.61(இ)-ன் பட ேமாேனாைசெட் தவேிர இதர 
கனிமங்கள எடுக்க அணுசெக்தித் துைறயின் அனுமதி ேதைவேயில்வைல என 
நொடாளுமன்றத்தில்வ பதிலளித்தார்ன.

       இவ்வவோறாக இயற்ைக வேளங்கைள தனியார்ன சூைறயாடலுக்கு அனுமதித்த  இந்திய 
அரசெின் ெதாழிற் ெகாளைகயான தனியார்னமயம –  தாராளமயம -  உலகமயேம 
ைவேகுண்டராஜெனின் பிரமமாண்ட வேளர்னசசெிக்கு அடப்பைடயாக இருநக்கிறது.  ஊழல்வகள 
ெவேளிவேருநம ேபாெதல்வலாம உரம வேிதிகள மீறப்பட்டனவோ?  என்று மட்டுேம 
வேிவோதிக்கப்படுகிறது.  அதன்  மூலமான அரசெின் தவேறான ெபாருநளாதாரக் ெகாளைக 
குறித்து ேபசெப்படுவேதில்வைல.  ஆனால்வ இதுதான் இன்று முறக்கியமாக வேிவோதிக்கப்பட 
ேவேண்டயதாக உளளது. 

கார்னெனட்     மணல்வ     பிரசசெைனயிலிருநந்து     மக்கள     கவேனத்ைத     திைசெதிருநப்பும     செதி     

              மதுைரயில்வ கடந்த 2012–ல்வ கிராைனட் மாஃபியாக்கள மீது நெடவேடக்ைக 
எடுக்கப்பட்ட ேபாது அமேபத்கர்ன,  இமானுேவேல்வ ேசெகரன் செிைலகளின் தைலகைளத் 
துண்டத்து சொதிக் கலவேரம நெடத்தி பிரசசெைனைய திைசெதிருநப்ப முறயற்செித்தார்னகள. 

அேதேபால்வ தற்ேபாதும கடந்த 23.08.2013 அன்று இரவ 11  மணிக்கு தூத்துக்குட மாவேட்டம, 

மணியாசசெி ட.எஸ.பி அலுவேலகத்துக்கு வேந்த ெதாைலேபசெியில்வ “இலங்ைகயிலிருநந்த 35 

தீவேிரவோதிகள பயங்கர ஆயுதங்களுடன் தமிழகத்தில்வ ஊடுருநவேியுளளார்னகள“ என்று வேந்த 
தகவேைல மத்திய உளவத்துைறயும உறுதிப்படுத்தியதாகச ெசொல்வலி,  மக்களிைடேய 
பதீியூட்டும நெடவேடக்ைககள ேமற்ெகாளளப்படுகின்றன.  தூத்துக்குட ப்ெரௌசெிங் 
ெசென்டரலிருநந்து ேபசெப்பட்டைதக் கண்டறிந்த பின்பும,  இசெசெய்தி ஊதிப்ெபருநக்கப்பட்டு 
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தூத்துக்குட,  திருநெநெல்வேவேலி மற்றும கன்னியாகுமர மாவேட்ட கடற்கைரகள ேபாலீசெின் 
கட்டுப்பாட்டல்வ ெகாண்டுவேரப்பட்டு,  அனல்வ,  அணு மின் நெி்்ைலயங்களுக்கு ஐந்தடுக்கு 
பாதுகாப்பு,  ஆறு மாவேட்ட ேபாலீசொர்ன வேரவேைழப்பு,  கடற்பைட கண்காணிப்பு......  என 
நெடவேடக்ைககள எடுக்கப்பட்டு வேருநகின்றன.  இலங்ைகயிலிருநந்த 35  தீவேிரவோதிகள 
ஊடுருநவே வோய்ப்ேப இல்வலாத நெிைலயில்வ,  தூத்துக்குட ப்ெரௌசெிங் ெசென்டரலிருநந்து 
ெதாைலேபசெி ெசெய்த நெபர்ன குறித்த வேிபரம மைறக்கப்படும சூழலில்வ,  தீவேிரவோதிகள 
ஊடுறுவேல்வ ெசெய்தி கார்னெனட் மணல்வ நெிறுவேனங்களின் குறிப்பாக ைவேகுண்டராஜெனின் 
செதியாக இருநக்கலாம என்று செந்ேதகிப்பதற்கு அடப்பைடகள உளளன. ஏெனனில்வ எந்த அரசு 
வேந்தாலும அவேருநக்கு ெசெல்வவோக்கு உண்ெடன்பதுடன்,  அதிகாரகள மட்டத்தில்வ நெிரந்தர 
ெசெல்வவோக்கு உைடயவேர்ன. 

ேமற்கண்டவோறாக     பாதிக்கப்பட்ட     மக்களின்     ேநெரட     வோக்குமூலங்கள  ,   
பாதிக்கப்பட்ட     இடங்களில்வ     ேநெரடயான     கள     ஆய்வ  ,     செமூக     ஆர்னவேலர்னகள  ,   
அறிவேியலாளர்னகளின்     கருநத்துக்கள  ,    உயர்னநீெதி     மன்றங்களில்வ     தாக்கள   
ெசெய்யப்பட்ட     ஆவேணங்கள  ,    பத்திரைகச     ெசெய்திகள     ஆகியவேற்ைற     ஆராய்ந்து   
தூத்துக்குட  ,     திருநெநெல்வேவேலி  ,     கன்னியாகுமர     மாவேட்ட     கடேலாரங்களில்வ     கனிம   
மணல்வ     அளளப்பட்டது     ெதாடர்னபாக     கீழ்க்கண்ட     உண்ைமகைளக்   
கண்டறிந்துளேளாம  .    அதனடப்பைடயில்வ     செில     பரந்துைரகைள  யும     முறன்   
ைவேக்கின்ேறாம  .  

1. தூத்துக்குட, திருநெநெல்வேவேலி, கன்னியாகுமர மாவேட்ட கடேலார 
கிராமங்களில்வ தங்களது பண பலத்தின் மூலம ைகக்கூலிகைள உருநவோக்கி, ஒவ்வெவோருந 
கிராமத்ைதயும இரண்டாகப் பிளந்து, ேமாதைல ஏற்படுத்தி ெபாது அைமதிைய 
சீெர்னகுைலத்து, ெவேடகுண்டு கலாசசொரத்ைதப் புகுத்தியது கார்னெனட் மணல்வ நெிறுவேனங்கள 
தான்.  இதில்வ வேி.வேி மினரல்வஸ ைவேகுண்டராஜெேன முறதல்வ குற்றவோளி.  அவேைரயும, 

அவேரது செேகாதரர்னகைளயும,  மற்ற கார்னெனட் நெிறுவேன உரைமயாளர்னகைளயும குண்டர்ன 
செட்டத்தில்வ ைகது ெசெய்ய ேவேண்டும.  அைனத்து கடேலார கிராமங்களிலும செமாதானக் 
கூட்டங்கள (Peace meeting) நெடத்தி அைமதிைய ஏற்படுத்த ேவேண்டும. 

2. கார்னெனட் மணல்வ நெிறுவேனங்கள தங்களின் இலாபத்திற்காக அரசெின் 
பல்வேவேறு செட்டங்கைள மீறிய குற்றங்கைள இைழத்துளளன.  இைவே அைனத்திற்கும 
உரய அதிகாரகள மற்றும பாதிக்கப்பட்ட மக்களிடம புகார்னகள ெபறப்பட்டு, 

தனித்தனியாக முறதல்வ தகவேல்வ அறிக்ைக பதியப்பட ேவேண்டும. மத்திய-மாநெில அரசுகள 
குற்றவோளிகளாக உளள நெிைலயில்வ வேிசொரைண, ஸெபக்ட்ரம வேழக்கு ேபால உசசெநீெதி 
மன்றத்தால்வ நெியமிக்கப்படும செிறப்பு வேிசொரைணக் குழவோல்வ (Special Investigation Team) 

நெடத்தப்பட ேவேண்டும.  அ.தி.முற.க.  – தி.முற.க.  ஆகிய இருந அரசுகளுேம கார்னெனட் 
ஊழலுக்குத் துைண ேபாயுளள நெிைலயில்வ,  தற்ேபாது தமிழக அரசெின் உத்தரவப்பட 
ககன்தீப்செிங் ேபட தைலைமயில்வ ேநெற்று வேைர மணல்வ மாஃபியாக்களுக்குத் துைண 
நெின்ற தூத்துக்குட மாவேட்ட அதிகாரகைளக் ெகாண்ேட நெடத்தப்படும வேிசொரைண 
என்பது ெவேறும கண்துைடப்பு நெடவேடக்ைகேய தவேிர உண்ைமயானதல்வல. 

3. அைனத்து கார்னெனட் மணல்வ நெிறுவேனங்களும செட்டங்கைள, வேிதிகைள 
மீறிேய நெடத்தப்பட்டுளளன.  எந்த நெிறுவேனமுறம எல்வைலகைள வேைரயறுத்து ேவேலிகள 
அைமக்கவேில்வைல.  இயந்திரங்கள மூலம தான் ெபருநமளவ மணல்வ அளளப்பட்டுளளது. 

தற்ேபாது ேதசெிய பசுைமத் தீர்னப்பாயம O.A.171/2013 வேழக்கில்வ தூத்துக்குட மாவேட்டம 
ைவேப்பாறு பகுதியில்வ 2,30,000  டன் மணல்வ செட்டவேிேராதமாக எடுக்கப்பட்டுளளதாகக் 
குறிப்பிட்டு,  நொடு முறழவேதும கடேலாரப் பகுதிகளில்வ மணல்வ அளளத் தைட வேிதித்த 
சூழலிலும மணல்வ ெதாடர்னந்து எடுக்கப்படுகிறது.  ஆகேவே செட்டவேிேராதமாகச 
ெசெயல்வபடும மணல்வ நெிறுவேனங்களின் உரமங்கைள ரத்து ெசெய்ய ேவேண்டும. 
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4. ஸெபக்ட்ரம ஊழல்வ ேபால, அரசு இத்ெதாழிைல நெடத்தி செந்ைத வேிைலக்கு 
கனிமங்கள வேிற்கப்பட்டருநந்தால்வ இவ்வவேளவ ெதாைக கிைடத்திருநக்கும என்ற 
முறைறயில்வ இழப்படீு கணக்கிடப்பட ேவேண்டும.  ேமேலாட்டமான மதிப்படீ்டேலேய 
கார்னெனட் ஊழல்வ செில லட்செம ேகாடையத் தாண்டும என்ற நெிைலயில்வ, ஊழலுக்கு 
துைண ேபான அதிகாரகைளக் ெகாண்ேட வேிசொரைண நெடத்தப்படக் கூடாது.  உசசெநீெதி 
மன்றேம      ேநொ்்ைமயான அதிகாரகள ெகாண்ட வேிசொரைணக் குழைவே அைமத்து, 

தூத்துக்குட, திருநெநெல்வேவேலி, கன்னியாகுமர மாவேட்டங்களில்வ வேிசொரைண நெடத்தி 
இழப்படீு மதிப்பிடப்பட ேவேண்டும. 

5. அணு உைல மற்றும அணு ஆயுத தயாரப்பிற்கு பயன்படும 
ேதாரயத்தின் மூலப்ெபாருநளான ேமாேனாைசெட் செட்டவேிேராதமாக எடுக்கப்பட்டுளளது. 

அணுக் கனிமங்கள இயக்ககக் கூற்றுப்பட ேமாேனாைசெட்டல்வ 0.2-0.4  செதவேதீம 
யுேரனியமுறம,4.5-9.5  செதவேதீம ேதாரயமுறம ஆக்ைசெடு வேடவேில்வ உளளது.  சுந்தரம 
அவேர்னகள கூற்றுப்பட கடந்த 10  ஆண்டுகளில்வ 2  மில்வலியன் டன் ேமாேனாைசெட் 
எடுக்கப்பட்டதில்வ 1,95,300  டன் ேதாரயம எடுக்கப்பட்டுளளது.  இதன் செர்னவேேதசெ செந்ைத 
மதிப்பு ேதாரயம,  யுேரனியத்துக்கு மாற்று என்ற நெிைலயில்வ,  அளவேிட முறடயாதது. 

கூடங்குளம ேபாராட்டத்ைத ேதசெநெலனுக்கு வேிேராதமானது என்று ஒடுக்கும 
அணுசெக்தித் துைற இக்கடத்தைலக் கண்டுெகாளளவேில்வைல.   கார்னெனட் மணல்வ 
நெிறுவேனங்கள ேமாேனாைசெட்ைட கடத்தியிருநக்கலாம என்ற செந்ேதகம எழகிறது. 

ஆகேவே இதுவேைர பிரத்ெதடுக்கபட்ட ேமானாைசெட் குறித்து அணு வேிஞ்ஞானிகள 
அடங்கிய குழவேின் வேிசொரைண நெடத்தப்பட ேவேண்டும. 

6. தூத்துக்குட, திருநெநெல்வேவேலி, கன்னியாகுமார மாவேட்டக் கடேலாரங்களில்வ 
இயற்ைகச செமநெிைல சீெர்னகுைலக்கப்பட்டு, கடல்வ,  நெிலம, காற்று, நீெர்ன 
மாசுபடுத்தப்பட்டுளளது.  மீன்வேளம பாதிக்கப்பட்டுளளது.  இந்த சுற்றுசசூழல்வ 
சீெர்னகுைலவேிற்கு மணல்வ நெிறுவேனங்கேள ேநெரடப் ெபாறுப்பு.  சுற்றுசசூழல்வ சீெர்னேகட்டற்கு 
தனியாக வேிசொரைண நெடத்தப்பட்டு இழப்படீு வேசூலிக்கப்பட ேவேண்டும.  ஏற்ெகனேவே 
ேமற்ெகாளளப்பட்ட சுற்றுசசூழல்வ சீெர்னேகடுகள ெதாடர்னபான ஆய்வேறிக்ைககள உடேன 
ெவேளியிடப்பட ேவேண்டும.

 

7. கார்னெனட் மணல்வ நெிறுவேனங்களின் செட்டவேிேராத மணல்வ ெகாளைளயால்வ 
மீனவேர்னகளுக்கு புற்றுேநொய், செிறுநீெரக ேநொய்,  ேதால்வ ேநொய், எலுமபு முறறிவகள 
ஏற்பட்டுளளன.  இது ெதாடர்னபான ஆய்வகள ேமற்ெகாளளப்படுவேதுடன், பாதிக்கப்பட்ட 
மீனவேர்னகளுக்கு உரய செிகிசைசெயும, இழப்படீும வேழங்கப்பட ேவேண்டும.  அைனத்து 
கடற்கைர கிராமங்களிலும தூண்டல்வ வேைளவப் பாலங்கள அைமத்துத் தரப்பட 
ேவேண்டும. 

8. கார்னெனட்  மணல்வ சூைறயாடலுக்கு கடந்த 25 ஆண்டுகளாக கிராம 
நெிர்னவோக அலுவேலர்ன முறதல்வ மாவேட்ட ஆட்செியர்னகள வேைரயிலான வேருநவோய்த் துைற 
அதிகாரகள, கனிமவேளத் துைற அதிகாரகள, ெபாதுப்பணித் துைற அதிகாரகள, 

பத்திரப்பதிவத் துைற அதிகாரகள, வேனத்துைற அதிகாரகள, மாசுக் கட்டுப்பாட்டு 
வோரய அதிகாரகள, காவேல்வதுைற அதிகாரகள என அரசெின் அைனத்துப் பிரவ 
அதிகாரகளும உடந்ைதயாக இருநந்துளளனர்ன. ஆதாயம அைடந்துளளனர்ன. இந்த 
மாெபருநம ஊழலில்வ செமபந்தப்பட்ட அைனத்து அதிகாரகள மீதும முறதல்வ தகவேல்வ 
அறிக்ைககள பதிவ ெசெய்யப்பட்டு,  கிரமினல்வ நெடவேடக்ைக எடுக்கப்பட ேவேண்டும. 

துைறரீதியான நெடவேடக்ைகயும எடுக்கப்பட ேவேண்டும.

9. செட்டவேிேராதமாக ேசெர்னக்கப்பட்ட கார்னெனட் மணல்வ நெிறுவேனங்களின் 
ெசொத்துக்கள அைனத்தும அரசொல்வ பறிமுறதல்வ ெசெய்யப்பட ேவேண்டும. 

அப்பணத்திலிருநந்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு இழப்படீு வேழங்கப்பட ேவேண்டும. 
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10. தூத்துக்குட மாவேட்டம ெபரயதாைழயில்வ கழிவ மணைலக் ெகாட்ட, 

கடைலேய பல ஏக்கருநக்கு  ஆக்கிரமித்துளளது BMC நெிறுவேனம. 6 ேகாட  மதிப்படீ்டல்வ 
கட்டப்பட்ட தூண்டல்வ வேைளவ பாலமுறம முறழைமயாக ேசெதப்படுத்தப்பட்டுளளது. 

இக்குற்றத்திற்காக TNPPDL  Act-ன் கீழ் கிரமினல்வ வேழக்கு பதிவ ெசெய்து,   தூண்டல்வ 
வேைளவ பாலத்ைத சீெரைமத்துத் தர ேவேண்டும. 

11. தூத்துக்குட மாவேட்டம வேடக்கு ஆத்தூர்ன தாமிரபரணி ஆற்றிலிருநந்து 
ேநெரடயாக வேி.வேி.  மினரல்வஸ நெிறுவேனம தண்ணரீ்ன உறிஞ்சுவேைத தைட ெசெய்ய 
ேவேண்டும.

12.  நொட்டன் இயற்ைக வேளங்கைள வேைரமுறைறயில்வலாமல்வ சூைறயாடய 
ைவேகுண்டராஜெனுக்கு ஆதரவோக திருநெநெல்வேவேலி மைற மாவேட்ட பிஷப்பும, எஸ.ட.ேக. 

ராஜெனும வேருநவேது மக்களுக்கு இைழக்கும மிகப்ெபரய துேராகம.  இவேர்னகைளயும, 

இவேர்னகைளப் ேபான்ற ஊழல்வ ேபர்னவேழிகைளயும மக்கள நெிராகரக்க ேவேண்டும.  அேதாடு 
இயற்ைக வேளங்கைள தனியார்ன சூைறயாடலுக்கு அனுமதித்த இந்திய அரசெின் ெதாழிற் 
ெகாளைகயான தனியார்னமயம -  தாராளமயம -  உலகமயேம ைவேகுண்டராஜெனின் 
பிரமமாண்ட வேளர்னசசெிக்கு மூலமாக உளளது என்ற நெிைலயில்வ,  இப்ெபாருநளாதாரக் 
ெகாளைகயின் கடந்த 20  ஆண்டு அமலாக்கத்தின் வேிைளவகள குறித்து ஆராய்ந்து – 

மாற்றுப் ெபாருநளாதாரக் ெகாளைகக்கான முறன்ெனடுப்புகள –  ேபாராட்டங்கள 
மக்களால்வ ேமற்ெகாளளப்பட ேவேண்டும.

இடம: மதுைர                         உண்ைம அறியும குழவேிற்காக
நொள : 12.09.2013                           

                                             ேசெ.வோஞ்செிநொதன் 

---------------------------------------------------------

மனித உரைமப் பாதுகாப்பு ைமயம – 

தமிழ்நொடு.

150-இ, ஏரக்கைர சொைல, அப்ேபாேலா மருநத்துவேமைன அருநகில்வ, 

ேக.ேக.நெகர்ன, மதுைர-20. ெதாடர்னபுக்கு – 9865348163, 9443527613.
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