
ெச�தி ெவள�ய��
மைழ�கால ெவ�ள எ�ச��ைக! எ���� 17 ஏ�க� அைலயா�தி கா�க�
உ�பட 39 ஏ�க� ச���நில�ைத TANTRANSCO ஆ�கிரமி�த காரண�தா� 10
ல�ச� ேப� ெவ�ள�தி� சி��� அபாய�!

ெச�ைன, 7 அ�ேடாப� 2021:* மைழ�கால�தி� ெச�ைன ம�கைள
ெவ�ள�திலி��� கா�பத�� அைடயா�, �வ�, ேகாவள� நதிந��
வ�நில�ப�திகள�� கவன� �வ��க�ப�கிற�. ஆனா�, ெப�நக�� வட�ேக
உ�ள ெகாச�தைலயா� வ�நில� ம��� எ��� கழிெவள�ய��
நிைலைமைய கவன�தி� எ����ெகா�ளவ��ைல எ�� எ��� கழிெவள�
பா�கா�� ப�ர�சார� ����கா����ள�. �ற�கண��க�ப���ள ஆ�ைற��,
TANTRANSCO ஆ�கிரமி���ள 16.6 ஏ�க� அைலயா�தி கா�க� உ�பட 39 ஏ�க�
எ��� கழிெவள� ப�திைய�� �தலைம�ச� தி�. �.க. �டாலி�
பா�ைவய�ட ேவ��� எ�� எ��� கழிெவள� பா�கா�� ப�ர�சார�
ேகா���ள�. TANTRANSCOவ�� இ�ெசயைல எதி��� எ��� ம�னவ�க�
ேபாரா�னா�க�. இ��தேபா��, கழிெவள�ய�� ேபாட�ப�ட சாைலக� ம���
க��ட கழி�கைள TANTRANSCO அக�றவ��ைல. ��வ�ேம�, ப�கி�கா�
கா�வா� உ�ள��ட, கழிெவள�ய�� ப�ேவ� ப�திகள�� இ�சாைலக�
நதிந�ைர ஓடவ�டாம� த��கிற�. அைலயா�திகைள ��யTANTRANSCO வ��
நடவ��ைக�� ��ைதய ம��� ப��ைதய �ைண�ேகா� நில
வைரபட�கைள ெவள�ய��ட கழிெவள� பா�கா�� ப�ர�சார�, TANTRANSCOவ��
நடவ��ைக ேவ��ெம�ேற ெச�ய�ப�ட �����ழ� அழி�� ேவைல எ��
��ற�சா��ய�. இத� காரணமாக, ப�வமைழ ெப�ய அள� ெப�தா�, வட
ெச�ைன, மணலி, மாதாவர�, ெபா�ேன�,��மி����ப�திக� மைழ�கால
ெவ�ள�தா� �ழ�ப�� எ��� அதனா� 10 ல�ச� ேப� பாதி�க�ப�வா�க�
எ��� ����கா��ய�. இ�த ஆ�வ��, தி�ட�தினா�அைம�க�ப�ட 30மி�
ேகா�ர�கைள ஆ�� ெச�தேபா�, க�����க�ப�ட ஒேரெயா� மி� ேகா�ர
இட�தி� �ட, TANTRANSCO ��� அள��க�ப�ட CRZ அ�மதிய��
�றி�ப����ளப�, ச���நில� அத� பைழய நிைல��
ெகா��வர�படவ��ைல எ�ற உ�ைம ெவள��ப�ட�. தி�ட�தி�� அ�மதி
அள��க�ப�டேபா�, “தி�ட�தி�காக ஏேத�� த�காலிக க�டைம��க�
ஏ�ப��த�ப�டா�, தி�ட���வைட��ேபா� அவ�ைற உடன�யாக அக�ற
ேவ���” எ�� TANTRANSCOவ��� அள��க�ப�ட CRZஅ�மதி ெசா�கிற�.

NTECL வ��� மி�நிைலய�தி�� அ�கி� ��வ�ேம��� அைம�க�ப��
மி� கட�தி ேகா�ர�, CRZ 1A (அதாவ� அைலயா�தி இைட�ப� ப�தி) எ��
�றி�ப�ட�ப���ள, அ�கீக��க�ப�ட கட�கைர ேமலா�ைம ம�டல
நி�வாக� தி�ட�தி�ப� பா�கா�க�ப�ட, 3 ஏ�க� பர�ப�� ச�ட வ�ேதாமாக
க�ட�ப���ள�. ெச�ைனஉய�ந�திம�ற�அள��த த���ப��ப� ((W.P.Nos. 30237
and 30135 of 2018), எ�எ� �வாமிநாத� ஆரா��சி நி�வன�தி� உதவ�ேயா�
NTECL அ�ப�திய�� அைலயா�திகைள ம� உ�வா�க� ெச��ெகா��
வ�கிற�. இத�� ��� சா�ப� �ள� க��வத�காக NTECL ெச�த
ஆ�கிரமி��க��� எதிராக எ��� ம�னவ�க� ெதா��த வழ��க� தா�
ேமேல �றி�ப�ட�ப���ளன. த�ேபா� ந�திம�ற உ�தரவ��ப� அைலயா�தி



ம� உ�வா�க� ெச�ய�ப�� ப�திய�ேலேய அைலயா�தி அழி�க�ப�கிற�.
அைலயா�தி ப�திகள��, அதாவ� CRZ 1A ப�திகள�� மி� ேகா�ர�கைள�
க��வத�கான CRZ அ�மதி எ��� TANTRANSCOவ��� அள��க�படவ��ைல.

ேம�� இர�� CRZ 1A ப�திகள��அ��ம�ற� நட���ள�ெவள��பைடயாக�
ெத�கிற�. அ�தி�ப�� ப�ரதான சாைல�� ெத�ேக��ள பா�கா�க�ப�ட
ச���நில�ப�திகள�� அைலயா�திகைள அழி�� மி�ேகா�ர�
க�ட�ப���ள�. இத�� ��� இ�த அைலயா�தி ப�திைய� காமராஜ�
�ைற�க� ஆ�கிரமி�தி��த�. அ�த ஆ�கிரமி�ைப அக�றி
அைலயா�திகைள ம���� உ�வா�க ேவ��� எ�� ேதசிய ப�ைம
த���பாய� (NGT) காமராஜ� �ைற�க�தி�� உதிரவ�����த�. அ�த
ப�திய��தா� த�ேபா�ம�ெறா�அைலயா�தி அழி�� அர�ேக�ற�ப��மி�
ேகா�ர� க�ட�ப���ள�. அ�தி�ப�� ப�ரதான சாைலய�� வட�� ப�க�தி�,
CRZ 1A (அைலயா�தி) ம��� CRZ IB (அைல தா�க� ப�தி) ஆகிய ப�திகள��
க��மான ��ைபக� ெகா�ட�ப�� ச�டவ�ேராதமாக� சாைல
அைம�க�ப���ள� இ�ேபா�� �ட ெதள�வாக ெத�கிற�.

அைடயா�� �வ�� ேச��� எ�த அள��� ெவ�ள ந�ைர ெவள�ேய��ேமா
அைதவ�ட இர�� மட�� ��த� ெவ�ள ந�ைர ெகா�� ெச��� நதியாக
ெகாச�தைலயா� இ��கிற�. அைடயா����� �வ�தி��� கழிெவள�க�
இ�ைல. ஆனா�, மணலி �த� பழேவ�கா� வைர ந���
கழிெவள�ைய�ெகா�ட ஆறாக ெகாச�தைலயா� இ��கிற�. இ�த
ந���ப�திைய ந�ப� �ைற�த� 10 ஆய�ர� ம�னவ�க� வா�கிறா�க�. இ�த
ஆ�றி� ந���ப�� ப�திகள�� ஏற��ைறய 10 ல�ச� ம�க� வா�கிறா�க�.

மாநில ேப�ட� ேமலா�ைம அதிகார அைம�� இ�ப�ர�சைனய�� தைலய�ட
ேவ��� எ���, மைழ�கால ��தயா��� பண�ய�� நிமி�த� உடன�யாக
�தலைம�ச� எ��� கழிெவள� ப�திைய ேந�� பா�ைவய��� ஆ��
ெச�ய ேவ��� எ��� எ��� கழிெவள� பா�கா�� ப�ர�சார�
ேகா�கிற�. அைனவ�� கவன�ைத�� கவ�� அைடயா�, �வ�தி��
மைழ�கால�தி� அள��க�ப�� சிற��� கவன�, ெகாச�தைலயா�����,
அதனா� பாதி���� ஆளாக வா����ள ம�க���� அள��க�பட ேவ���
எ�� எ��� கழிெவள� பா�கா�� ப�ர�சார� ேகா�கிற�.

*ேம�� வ�வர�க���:* 9176463032, 9444082401

எ��� கழிெவள� பா�கா�� ப�ர�சார�, 92, 3வ����� ெத�, தி�வ��வ�
நக�, ெபச�� நக�, ெச�ைன - 600090.


