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ஆறுைள் தூய்கைக்கைடு பிரச்கைகைக் கைைாளுவதற்கு விொரகை 
ஆகைைம் கதகவ 

__________________________________________________________________________ 

ஆறுைள் தூய்கைக்கைடு ைற்றும் நாட்டின் நீர்பிடிப்பு இடங்ைளில் 
ஏற்பட்டிருக்கும் தூய்கைக்கைட்டிற்ைாை மூலைாரைங்ைகளக் ைண்டறிை 
அரொங்ைம் விொரகை ஆகைைத்கத அகைக்ை கவண்டும் என்று 
பிைாங்கு பைைடீ்டாளர் ெங்ைம் கவண்டுகைாள் விடுத்துள்ளதாை அதன் 
தகலவர் முகைதீன் அப்துல் ைாதீர் கூறிைார். நீண்ட ைாலைாை இருக்கும் 
இந்த ஆற்று தூய்கைக்கைட்டு பிரச்கைகைக் ைகளவதற்கு அரொங்ைம் 
பரிந்துகரைகள முன்கவக்ை கவண்டும்.   

ைீழ்குறிப்பிடப்பட்ட விஷைங்ைளில் அவ்வாகைைம் ைவைம் செலுத்த 
கவண்டும்.  ஆறுைள் ைற்றும் அதன் மூலங்ைகள பாதுைாப்பதற்கு 
கபாதுைாை ெட்டங்ைள் உள்ளவைவா ைற்றும் அதன் சதாடர்பாை ெட்டம் 
திறன்பட அைலாக்ைம் செய்ைப்படுைிறதா என்பது ஆராைப்பட கவண்டும்.  
ஆறுைள் நிர்வாைத்தில் ைாநில/ைத்திை அரொங்ை சதாடர்புைளில் உள்ள 
பிரச்கைைகள இைங்ைண்டு ைகளதலும் அவெிைைாகும்.  நதிைகள 
நிர்வைிக்கும் சபாறுப்பிகை ஒரு நிறுவைம் ைட்டுகை 
கைைிசலடுத்துக்சைாண்டு அதற்ைாை ெட்டதிட்டங்ைகள வகுக்ை கவண்டுைா 
என்பதும் ஆராைப்பட கவண்டும்.  சபாது ைற்றும் தைிைார் துகறைளில் 
நிலவும் ஊழல் ைாரைைாை நதிைளிலும் நீர்நிகலைளிலும் ைழிவுைள் 
வெீப்படுவது அதிைரித்து வருவது சதாடர்பாைவும் ைவைம் செலுத்த 
கவண்டிைது அவெிைைாகும் என்று முகைதீன் கூறிைார். 

பிரச்கைைகளக் ைகளவதற்குத் தைிப்பட்ட குழு நடவடிக்கை முகறகை 
அரொங்ைம் தவிர்க்ை கவண்டும்.  ஏசைைில் ைடந்த ைாலங்ைளில் 
பிரச்கைகைத் தீர்ப்பதற்கு அது உதவவில்கல என்பது 
நிரூபைைாைியுள்ளது. இதற்கு ஒருமுைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு தீர்வு 
கதகவப்படுைிறது.  சநருக்ைடிைாை சூழ்நிகலைள் ஏற்படும்சபாழுது, 

அப்பிரச்கைகைக் கைைாள எல்லா வாக்குறுதிைளும் சைாடுக்ைப்பட்டாலும் 
இறுதிைில் பலன் அளிக்ைக்கூடிை செறிவாை தீர்வுைள் எதுவும் 
எடுக்ைப்படுவதில்கல என்று முகைதீன் சுட்டிக்ைாட்டிைார். 



தற்கபாகதை பிரச்கைகைக் ைடுகைைாைதாைகவ கநாக்ை கலண்டும்.  
ஏசைைில் ைகலெிை சுற்றுச்சூழல் தர அறிக்கை 2017ன்படி 
கைற்பார்கவைிடப்பட்ட 477 ஆறுைளில் சவறும் 219 ஆறுைள் ைட்டுகை (46%) 
“தூய்கைைாைது” என்று வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்ைிறது. 207 ஆறுைள் “ெிறிது 
தூய்கைக்கைட்டுக்கும்” (43%), 51 ஆறுைள் (11%), ‘தூய்கைக்கைட்டுக்கும்’ 

உள்ளாைிைிருப்பதாை வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்ைின்றை. ஆைாலும் 
ைகலெிைாவில் சைாத்தம் 25 ஆறுைள் முற்றிலும் செத்துப்கபாை நிகலைில் 
உள்ளதாை 2019ம் ஆண்டு அறிக்கைைில் சவளிைிடப்பட்டுள்ளது.  இந்த 
செத்த ஆறுைளில் 16 க ாகூரிலும், 5 ெிலாங்கூரிலும், 3 பிைாங்ைிலும், 1 
ைலாக்ைாவிலும் உள்ளை. 

சதாழிற்துகற, பட்டகற, குடிைிருப்புப் பகுதிைள், ைால்நகடப் பண்கை 
ைற்றும் கவளாண்நிலங்ைளில் சவளிைாக்ைப்படும் ைழிவுைகள ஆறுைள் 
தூய்கைக்கைட்டுக்கு முக்ைிை ைாரைங்ைளாை உள்ளை.  சுங்கை ெிலாங்கூர் 
ஆறு தூய்கைக்கைட்டின் ைாரைைாை, செப்டம்பர் 2019 வகரக்கும் 
ெிலாங்கூரின் ெில பகுதிைள் எதிர்பாராத நான்கு நீர் விநிகைாைத் 
தட்டுப்பாட்டிகை எதிர்கநாக்ைிை.  ைறுபடியும் இந்த வருடத்தில், ஒரு 
சதாழிற்ொகலக் ைழிவிைால் ஆறுைள் நச்சுத்தன்கைகுள்ளாைி 
கைாலாலம்பூரிலும், ெிலாங்கூரிலும் நான்கு நாட்ைளுக்கு நீர் விநிகைாைத் 
துண்டிப்பு ஏற்பட்டதால் 5 ைில்லிைன் கபர் பாதிக்ைப்பட்டைர். 

ெட்டத்தில் உள்ள ஓட்கடைகளச் ெரி செய்ை அரொங்ைம் ஒட்டுசைாத்த 
அகைப்கபயும் ெீர்படுத்த கவண்டும்.  உதாரைத்திற்கு, தூய்கைக்கைட்டிகை 
உண்டாக்குபவர்ைளுக்கு சுற்றுச்சூழல் இலாைாவிற்கு, அதன் சுற்றுச்சூழல் 
தர ெட்டம் 1974ன் ைீழ் ைட்டுகை நடவடிக்கை எடுக்ை அதிைாரம் உண்டு. 
இதன் ைாரைத்தால், ெட்டவிகராத அல்லது உரிைம் அல்லாத 
சதாழிற்ொகலைள், ெந்கதைள், உைவுக்ைகடைள், புறம்கபாக்ைிடங்ைள் ைீது 
சுற்றுச்சூழல் இலாைா எந்த வித நடவடிக்கையும் எடுக்ை முடிவதில்கல.    

ஆறுைள் ைற்றும் நீர் பிடிப்பு இடங்ைகளப் பாதுைாக்கும் சபாருட்டு ெட்ட 
அைலாக்ைங்ைகள கைற்சைாள்ள ஒரு தைி அகைப்பு உருவாக்ைப்படல் 
கவண்டும்.  ெட்டத்கத ைீறுபவர்ைகள ெிகறப்படுத்தவும், 

தூய்கைக்கைட்டுக்குக் ைாரைைாை சதாழிற்ொகல கபான்ற இடங்ைகள 
இழுத்து மூடவும் இந்த அகைப்புக்கு அதிைாரம் இருக்ை கவண்டும் என்று 
முகைதீன் கூறிைார்.  

சுங்கை ெிலாங்கூர் ஆற்று தூய்கைக்கைடு ெம்பவம் தீவிரைாை 
ஆராைப்பட்டு, இகதகபான்ற இன்னுசைாரு ெம்பவம் எதிர்ைாலத்தில் 
நிைழாைல் இருக்கும் சபாருட்டு உரிை நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்பட 
கவண்டும். நம்முகடை நதிமூலங்ைளின் முக்ைிைத்துவத்கத 



உைர்த்துவதற்கும் இந்த ெம்பவத்கத ஒரு பாடைாைவும் எடுத்துக்சைாள்ள 
கவண்டும். 

ெம்பந்தப்பட்ட சதாழிற்ொகல 2014-ம் ஆண்டிலிருந்து உரிைம் இல்லாைல் 
செைல்பட்டு வருவதும், அந்த சதாழிற்ொகலகை மூடுவதற்கு 
ெம்பந்தப்பட்ட தரப்பிைர் எந்த வித நடவடிக்கையும் இதுைாறும் எடுக்ைாைல் 
இருந்து வருவதும் குழப்பத்கத அளிப்பதாை உள்ளது. ைார்ச் 2020ல் சுங்கை 
கைாங் ஆற்றில் நச்சுக்ைழிவுைகள விட்டதற்ைாை இகத சதாழிற்ொகலக்கு 
சுற்றுச்சூழல் இலாைா ைசவ. 60,000 அபராதம் விதித்திருக்ைிறது.  உரிைம் 
இல்லாத இந்த சதாழிற்ொகலகை இடித்துத் தள்ளுவதற்குப் பதிலாை 
அதன் உரிகைைாளருக்கு இைக்ை அனுைதிக்ைாை திட்டத்கத 
வழங்குவதற்ைாை 3 நாள் ைால அவைாெத்கத வழங்ைியுள்ளது.  
இவ்விடத்தில் அரசு அதிைாரிைளின் ைடகை தவறுதலும் ஆராைப்பட்டு 
நடவடிக்கை எடுக்ைபட கவண்டிைது அவெிைைாகும் என்று முகைதீன் 
வலியுறுத்திைார். 

ெட்டப்பூர்வைாக்குதல் என்ற சபைரில் ைாநில அரொங்ைங்ைள் ெட்டத்திற்கு 
விகராதைாை சதாழிற்ொகலைள் இைக்ைத்திற்கு அனுைதி வழங்ைக்கூடாது.  
இது சதாடருைாைால் ெட்டத்திற்குப் புறம்பாை சதாழிற்ொகலைள் 
உருவாகுவகத இது ஆதரிப்பதாை அகைந்துவிடும். 

இது கபான்ற சதாழிற்ொகல உரிகைைாளர்ைள் ைருப்பு பட்டிைலிடப்பட்டு, 

அவர்ைளின் சதாழிற்ொகல இைக்ை உரிகை ைனு நிராைரிப்பட்டு, 

ெம்பந்தப்பட்ட சதாழிற்ொகலயும் இடித்துத் தள்ளப்பட கவண்டும்.  ஆறுைள் 
தூய்கைக்கைட்கட தடுக்கும் சபாருட்டு, சதாழிற்ொகலைள்  ெிலாங்கூரின் 
முதன்கைைாை ஆறுைள் சநடுைிலும் இைங்குவதற்கு அனுைதி 
வழங்ைப்படைாட்டாது என்று 2016ல் ெிலாங்கூர் ைாநில அரொங்ைம் 
அறிவித்திருந்தகத இங்கு நிகைவுறுத்த விரும்புைிகறாம்.  உண்கைைில் 
எந்த தூய்கைக்கைட்டு நடவடிக்கைைளும் நீர் மூலங்ைகள 
நச்சுக்குள்ளாக்குவதால் அவற்றுக்கு அனுைதி வழங்ைக்கூடாது.  2016ல் 
ெிலாங்கூரில் ெட்டவிகராதைாை இைங்ைி வந்த 2,978 சதாழிற்ொகலைளுக்கு 
ஊழல்தான் ைாரைைா என்று ைகலெிைா ஊழல் தடுப்பு ஆகைைம் ஆராை 
கவண்டும் என்று பிைாங்கு பைைடீ்டாளர் ெங்ைத் தகலவர் முகைதீன் 
அப்துல் ைாதீர் கைட்டுக்சைாண்டார். 

 

முகைதீன் அப்துல் ைாதீர் 

தகலவர் 
பிைாங்கு பைைடீ்டாளர் ெங்ைம் 

 

 



 

 


