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சித்ரவைதயால் அைமயாது
சட்டம்-ஒழுங்கு!
MONDAY, JULY 2, 2007
(ஜூன்

26

–

ச த்ரவைதயால்

பாத க்கப்பட்ேடாருக்கான ஐ.நா. ஆதரவு த னம்)
“இந்த யாவ ன்
குற்றங்கள்

காவல்துைறய னருக்கு,
குற த்த

சாட்ச கைளயும்,

சான்றுகைளயும் ேதடி அைலவைதவ ட – ந ழலில்
சுகமாக அமர்ந்து ெகாண்டு அவர்களிடம் அகப்பட்ட
எளியமக்களின் கண்களில் மிளகாய்ப்ெபாடிைய
தூவுவேத மக ழ்ச்ச அளிக்க றது”.
-சர் ேஜம்ஸ் ஸ்டீஃபன்,
குற்றவ யல்

சட்ட

வரலாறு(1883)

என்ற

புத்தகத்த ல்…
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1991ம்

ஆண்டின்

அக்ேடாபர்

புழுக்கம் மிகுந்த ஒரு நாள்.

மாதத்த ன்

மதுைர மாவட்ட

குற்றவ யல் அமர்வு நீத மன்ற வளாகம். வ ருதுநகர்
அருக ல் வாய்ப்பூட்டாம்பட்டி க ராமத்ைத ேசர்ந்த
பாண்டியம்மாள்
ெசய்ததாக

என்ற

ெபண்ைண

அவரது

ஒப்புக்ெகாண்டதாக

கணவர்

ெகாைல

ேவலுச்சாமி

கூறப்பட்ட

வழக்க ன்

தீர்ப்புநாளான அன்று, நீத மன்றம் வழக்கத்த ற்கு
அத கமான பரபரப்புடன் இருந்தது.
“ஸ்காட்லாந்து
இைணயாக
தமிழ்நாடு

யார்டு

காவல்துைறக்கு

புலனாய்வ ல்

புகழ்

காவல்துைற”ய னர்

வ சாரைணய ல்,

ெபற்ற

ேமற்ெகாண்ட

குடும்பத் தகராறு காரணமாக

பாண்டியம்மாைள
ேவலுச்சாமியும்,

அவரது
அவரது

இரு

கணவர்
நண்பர்களும்

ேசர்ந்து ெகாைல ெசய்தது கண்டுப டிக்கப்பட்டு,
பாண்டியம்மாளின்
www.Kaniyam.com
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கூறப்பட்டது.
நீத மன்றம்

கூடியவுடன்

புலனாய்வு

இதழ்

ஒன்ற ன் சார்ப ல், அந்த வழக்கு ெதாடர்பான ஒரு
முக்க ய சாட்ச ைய முன்னிைலப் படுத்த அனுமத
ேகாரப்பட்டது.

அைதயடுத்து நீத மன்றத்த ற்கு

வந்த

முக்க ய

அந்த

ஒட்டுெமாத்த

சாட்ச ைய

நீத மன்றமும்

பார்த்து

அத ர்ச்ச ய ல்

உைறந்தது.
நீத மன்றத்ைத அத ர்ச்ச க்குள்ளாக்க ய அந்த
முக்க ய

சாட்ச

ெகாைலயானதாக

கூறப்பட்ட

பாண்டியம்மாேளதான்!
ச ற ய மனவருத்தம் காரணமாக கணவரிடம்
ெசால்லாமல்

பாண்டியம்மாள்

உறவ னர்

வீட்டுக்கு ெசன்ற ேநரத்த ல், ஊர்க்குளத்த ல் ஒரு
ெபண்ணின் சடலம் மிதந்துள்ளது.
யாேரா

ச லருக்கு

www.Kaniyam.com
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காவல்துைறையயும்

பற்ற க்ெகாள்ள,

பாண்டியம்மாளின்
ைகது

கணவர்

ெசய்யப்பட்டு

துைறய னரின்
அைனத்து

ேவலுச்சாமி

தமிழக

“வ ேசஷ”

கவனிப்ப ல்

“உண்ைம”கைளயும்

இைதயடுத்து

ெதாடரப்பட்ட

நாளன்றுதான்
ேதான்ற னார்.

“கக்க னார்”.

வழக்க ன்

ெகால்லப்பட்டதாக

பாண்டியம்மாேள

காவல்

தீர்ப்பு

கூறப்பட்ட

நீத மன்றத்த ல்

ேநரில்

காவல்துைறய ன்

ச த்ரவைத

தாங்காமல், தான் ெசய்யாத குற்றத்ைத ஒப்புக்
ெகாண்டதாக

பாண்டியம்மாளின்

கணவர்

ேவலுச்சாமி கூற னார்.
ஒருேவைள தீர்ப்பு நாளன்று பாண்டியம்மாள்
வந்த ருக்காவ ட்டால், ேவலுச்சாமிய ன் கத …? இது
ஏேதா

வ த வ லக்காக

!
நடக்கும்

காவல்

நடக்கும்

ந ைலயங்களில்

ந கழ்ச்ச தான்.

www.Kaniyam.com
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கணவருக்கு இருந்த அத ர்ஷ்டம் அைனவருக்கும்
இருப்பத ல்ைல என்பதுதான் துயரமான தகவல்.
இேதேபால அண்ைமய ல் நடந்த மற்ெறாரு
சம்பவத்ைதப் பார்க்கலாம்.
ராமனாதபுரம்
உள்ள

மாவட்டம்

உப்புக்ேகாட்ைட

சுஜாதா.

ெதாண்டி

க ராமத்ைத

அருேக

ேசர்ந்தவர்

கடந்த 6-4-97 அன்று இவர் காணாமல்

ேபானதாக புகார் எழுந்தது.
புலனாய்வு
அப்ேபாது
ஊைரச்

புலிகளான

நடத்த ய
ேசர்ந்த

நமது

காவல்துைற

வ சாரைணய ல்
கார்ேமகம்

அேத

என்பவருடன்

ேமலும் இருவர் ேசர்ந்து, சுஜாதாைவ பாலியல்
வன்புணர்ச்ச க்குப்ப ன்

ெகாைல

ெசய்து,

சடலத்ைத எரித்தது ’கண்டுப டிக்க’ப்பட்டது.
இந்த

வழக்கு

மதுைரய ல்

உள்ள

3வது

கூடுதல் மாவட்ட அமர்வு நீத மன்றத்த ல் நடந்து
www.Kaniyam.com
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ெகாண்டிருந்த
அன்று,

ந ைலய ல்

பாலியல்

கடந்த

11-10-2006

வன்புணர்ச்ச க்கு

ப ன்

ெகால்லப்பட்டு எரிக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்ட சுஜாதா,
நீத மன்றத்த ல் ேநரில் ேதான்ற தான் இன்னும்
உய ேராடு இருப்பதாகவும், தான் எந்தவ தமான
வன்முைறயாலும் பாத க்கப்படவ ல்ைல என்றும்
சாட்ச யம் அளித்தார்.
மாண்டதாக

கூறப்பட்ட

ெபண்

உய ேராடு

மீண்டு வந்தத ல் அைனவருக்கும் மக ழ்ச்ச தான்!
ஆனால்

காவல்துைறய ன்

ச த்ரவைத

ெகாடுைமக்கு உட்பட்டு ெசய்யாத ெகாைலைய
- ெசய்ததாக ஒப்புக்ெகாண்டு காவல்துைறய னர்
ெதாடர்ந்த ெபாய்வழக்க ல் ச க்க 10 ஆண்டுகளாக
வாழ்ைவ ெதாைலத்து ந ற்கும் கார்ேமகத்த ற்கு,
அவர் இழந்த வாழ்க்ைக மீண்டும் வருமா? அவைர
ச த்ரவைத ெசய்து நீத மன்றத்த ல் ெபாய்சாட்ச
ெசால்லத்தூண்டிய காவல்துைற அத காரிகைள
www.Kaniyam.com
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யார் தண்டிப்பது?
ச த்ரவைத – ஒரு உலகளாவ ய ப ரச ைன
மனித

வரலாற்ற ல்

ெபாருளாதாரமும்,
உருவான

அது

தனியுைடைம
சார்ந்த

நாளிலிருந்து

கலாசாரமும்

ச த்ரவைதகளும்

பல்ேவறு காரணங்களுக்காக, பல்ேவறு வடிவ ல்
நைடமுைறய ல்

இருந்து

வருக றது.

இதற்கு

வரலாற்ற ல் ஏராளமான சான்றுகள் உள்ளன.
இரண்டாம் உலகப்ேபாேர மனித உரிைமகள்
குற த்த

கவனத்ைத

ஒரு

வடிவமாக்க

நாடுகள்

அைவ

மூலம்

1948ம்

அைனத்துலக

மனித

உரிைம

ஐக்க ய
ஆண்டில்

ப ரகடனத்ைத

ஏற்படுத்த யது. அதன் 5ம் ப ரிவு, “யாரும் யாைரயும்
ச த்ரவைத ெசய்யக்கூடாது; ெகாடூரமாக, மனித
தன்ைமயற்று,

ேகவலமாக

நடத்தக்கூடாது;

ெகாடூரமான, மனித தன்ைமயற்ற, ேகவலமான
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தண்டைனக்கு

உட்படுத்தக்கூடாது”

என்று

கூறுக றது.
இைதயடுத்து, 1987ம் ஆண்டு ஜூன் 26ம் ேதத
முதல் ஐ.நா.

சைபய ன் ச த்ரவைதக்கு எத ரான

உடன்படிக்ைக அமலுக்கு வந்தது. ச த்ரவைத என்ற
ெசால்லுக்கான ெபாருள், அந்த உடன்படிக்ைகய ல்
வைரயைற ெசய்யப்பட்டது.
அதன்படி,

“ஒரு

மூன்றாவது
ஒரு

தகவைலேயா

மீேதா

அல்லது

நபரிடமிருந்ேதா,

வாக்குமூலத்ைதேயா
கடும்

நபரிடமிருந்ேதா

அல்லது
வலிைய

ஏேதனும்

அல்லது

ஒப்புதல்

ெபறுவதற்காக,
உளவ யல்

அல்லது

ெகாடிய

உடலின்

ரீத யாகேவா
துன்பத்ைத

உண்டாக்கும் நடவடிக்ைகேய ச த்ரவைதயாகும்”.
இைதத்ெதாடர்ந்து
சார்ப ல்

ஐ.நா.

ச த்ரவைதைய
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முயற்ச கள்

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டுள்ளன.

ஆனால்

வழக்கம்ேபால

பல்ேவறு

நாடுகள்

அெமரிக்கா
இந்த

முற யடித்து வருக ன்றன.
பாதுகாவலனாக

தம்ைம

உள்ளிட்ட

முயற்ச கைள

மனித உரிைமகளின்
காட்டிக்ெகாள்ளும்

அெமரிக்கா, ஆப்கனின் அபு க ைரப், க யூபா அருேக
உள்ள குவான்டனேமா தீவு ஆக ய இடங்களில்
உள்ள

ச ைறக்கூடங்களில்

அைடக்கப்பட்டுள்ள

ைகத களின் ந ைலேய, மனித உரிைம ேகாட்பாடு
மீது அெமரிக்க அரசு ைவத்துள்ள நம்ப க்ைக(!)ைய
பைறசாற்றுக றது.
பல்ேவறு
ெதாடர்பான

உலக

அம்சங்களில்

ப ன்பற்றுக ன்றன.
குடிமகனுக்கு

ேபான்ற
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ச த்ரவைத

அெமரிக்காைவேய

அெமரிக்காவ ல் அந்நாட்டு

ேதைவயான

வழங்கப்படுக றது.
இந்த யா

நாடுகளும்,

முழு

பாதுகாப்பும்

(அெமரிக்க

குடிமகனுக்கு

நாடுகளிலும்
23
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பாதுகாப்பு வழங்கப்படுக றது. ஆனால் அெமரிக்க
குடிமகனுக்கு வழங்கப்படும் பாதுகாப்ப ல் நூற ல்
ஒரு பங்காவது இந்த யாவ ல், இந்த ய மக்களுக்கு
வழங்கப்படுக றதா? என்பது ேகள்வ க்குற ேய!)
இந்த யாவ ல்

ச த்ரவைதஇந்த யாவ லும்

ச த்ரவைதய ன் வரலாறு மிகவும் பழைமயானேத!
மனுநீத நூலில் ஏராளமான ச த்ரவைத முைறகள்
வ வரிக்கப்பட்டுள்ளன.

ேமலும் இந்து மதத்த ற்கு

சவாலாக வ ளங்க ய புத்த, சமணர்கள் ச த்ரவைத
ெசய்யப்பட்டு

ெகாைல

ெசய்யப்பட்டதாகவும்

வரலாறு கூறுக றது.
தற்ேபாைதய

ந ைலய ல்,

காவல்துைறய னரின்
வ சாரைணக்கு

வ சாரைண

உட்படுபவைர

ெசய்யும் ஒன்றாகேவ உள்ளது.
அனுமத ப்பதாகேவ,

www.Kaniyam.com

என்பது,
ச த்ரவைத

இைத சட்டம்

நீத பத கள் உட்பட பலரும்
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(தவறாக) ந ைனக்க ன்றனர்.

அண்ைமய ல் கட்ச

ெதாடங்க , சட்டமன்ற உறுப்ப னராகவும் ஆக யுள்ள
ப ரபல நடிகர், கல்லூரி ேபராச ரியராக நடிக்கும்
(புரட்ச கரமான) படம் ஒன்ற ல், “ெபாதுமக்கைள
அடிக்கும்

அத காரம்”

காவல்துைறக்கு

வழங்கப்பட்டுள்ளதாக நாயகேன வசனம் ேபசுவார்.
ேபாலி என்கவுன்டர்கைள ந யாயப்படுத்த புகழும்
த ைரப்படங்களும் வந்து ெகாண்டுள்ளன.
மைனவ ெபயரில் எழுதும் ப ரபல “வ ஞ்ஞானி”
எழுத்தாளேரா,

ெபாய்ேபசுவைத

கண்டற யும்

கருவ ைய(Lie Detector)ப் பற்ற ய ேகள்வ க்கு பத ல்
அளிக்கும்ேபாது,
இல்லாமல்

இந்த யா

காவல்துைறய ன்
முைறேய

அந்த

ேகள்வ க்கு
ேபான்ற

நாடுகளுக்கு

வழக்கமான

ச த்ரவைத

ெபாருத்தமானது

ெசய்த ருப்பார்.
நைகச்சுைவ

இந்த
கார்ட்டூன்

www.Kaniyam.com

ெதாடர்ேப

26

என்று

ப ரகடனம்

ப ரகடனத்த ற்கு
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வரலாற்று
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ஆர்வம்

ெகாண்டவரான

எழுத்தாளர்

–கம்-

கார்ட்டூனிஸ்ட் படம் வைரந்து வ ளக்க ய ருப்பார்.
மற்ற ெசய்த

ெவளியீடுகளும் காவல் ந ைலய

ச த்ரவைதகைள

இயல்பான

ச த்தரிக்க ன்றன.
இலக்க ய

இவ்வாறு தமிழகத்த ன் கைல,

வடிவங்கள்

ந யாயப்படுத்தும்

ஒன்றாகேவ

மூலமாக

ேபாக்கு

ச த்ரவைதைய

உளவ யல்

ரீத யாக

உருவாக்கப்படுக றது.
ஆனால், குற்றவ யல் நைடமுைற சட்டத்த ன்
ப ரிவு

46(2),

ைகது

ெசய்ய

காவல்துைற
முயற்ச

அத காரி

ெசய்யும்ேபாது,

ஒருவர்
ைகது

ெசய்யப்பட ேவண்டிய நபர், அைத தடுத்தாேலா,
தப்ப ேயாட முயற்ச த்தாேலா அதைன தடுப்பதற்கு
ேதைவயான அளவ ல் பலப்ப ரேயாகம் ெசய்யலாம்
என்று கூறுக றது.
ஒரு

ைகத
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மரணதண்டைன அல்லது ஆயுள்தண்டைனக்குரிய
குற்றம் சாட்டப்பட்டவைர தவ ர மற்ற ைகத களின்
உய ருக்கு

ஆபத்து

ஏற்படுத்தும்

அத காரம்

காவல்துைறய னருக்கு க ைடயாது.
ைகது
ஒரு

ெசய்யப்பட்ட

வைகய லும்

ஒருநபைர

ச த்ரவைத

ெசய்ய

எந்த
இந்த ய

சட்டத்த ன் எந்த ஒரு ப ரிவும் யாருக்கும் அனுமத
வழங்கவ ல்ைல.

ஆனால் உலகம் முழுவதும்

நைடெபறுவதுேபால இந்த யாவ லும் ஒரு நபருக்கு
எத ரான

அல்லது

வ ரும்பாத

அவருக்கு

ெதரிந்து-ெசால்ல

தகவல்கைளப்

ெபறுவதற்காக

ெபரும்பாலான
நைடெபறுக றது.

ேநரங்களில்

ச த்ரவைத

ஆனால் சட்டம் இவ்வாறான

ச த்ரவைதகைள எத ர்க்கேவ ெசய்க றது.
இந்த ய அரசைமப்பு சட்டத்த ன் உறுப்பு 20(3),
குற்றம் சாட்டப்பட்ட எவைரயும், அவருக்கு எத ராக
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சாட்ச யம் அளிக்குமாறு கட்டாயப்படுத்தக் கூடாது
என்று கூறுக றது. அதாவது, தன்னுைடய ெசாந்த
வ ருப்பத்த ற்கு மாறாக ஒரு குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்
ஒப்புதல் வாக்குமூலம் ெகாடுக்கத் ேதைவய ல்ைல.
குற்றவ யல்

வ சாரைணமுைறச்

சட்டத்த ன்

ப ரிவு 163(1), காவல் அத காரிேயா, அரசாங்கத்த ல்
உள்ள ேவெறவருேமா, குற்றம் சாட்டப்பட்டவரிடம்
தூண்டுதல்,

மிரட்டுதல்

அல்லது

வாக்கு

ெகாடுத்தல் மூலமாக ஒப்புதல் வாக்குமூலம் ெபற
முயற்ச ெசய்யக்கூடாது என்று கூறுக றது.
இந்த ய
ஒரு

சாட்ச ய

காவல்

ஒப்புதல்

சட்டத்த ன்

அத காரிய டம்

வாக்குமூலம்

ப ரிவு

25,

ெகாடுக்கப்படும்

நீத மன்றத்த ல்

குற்றம்

சாட்டப்பட்டவருக்கு எத ராக பயன்படுத்த முடியாது
என்று த ட்டவட்டமாக கூறுக றது.

அேதேபால

காவல்துைறய ன் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஒருவர்
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ெகாடுக்கும் ஒப்புதல் வாக்குமூலத்ைதயும் ஏற்க
முடியாது என்று ப ரிவு 26 கூறுக றது.
ஆனால், ஒரு குற்றவ யல் நடுவர் முன் குற்றம்
சாட்டப்பட்டவர்
சட்டம்

ெகாடுக்கும்

வாக்குமூலத்ைத

ஏற்றுக்ெகாள்க றது.

ஏெனனில்

குற்றவ யல் நடுவர் முன் ெகாடுக்கப்படும் ஒப்புதல்
வாக்குமூலம்,

சுதந்த ரமாகவும்-அச்சுறுத்தல்

இன்ற யும் ெகாடுக்கப்படுவதாக சட்டம் கருதுக றது.
காவல்துைறய ன் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஒரு நபர்,
குற்றவ யல்

நடுவரிடம்

ஒப்புதல்

ெகாடுத்தப ன்

மீண்டும்

கட்டுப்பாட்டில்

ெசல்லேவண்டிய

அச்சுறுத்தல் இன்ற

வாக்குமூலம்

காவல்துைறய ன்
அந்நபர்,

சுதந்த ரமாக வாக்குமூலம்

ெகாடுக்கமுடியுமா? என்ற ந யாயமான ேகள்வ க்கு
பத ல் ெசால்ல யாருமில்ைல.
இேதேபால
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காவல்துைற
ஒப்புதல்

அத காரிய டம்
வாக்குமூலத்த ன்

ெபாருள்கள்

ஏேதனும்

அப்ெபாருைள
ஒப்புதல்

அடிப்பைடய ல்

கண்டுப டிக்கப்பட்டால்

சாட்ச யமாக

வாக்குமூலம்

ெகாடுக்கும்

ஏற்கும்
ெசல்லும்

அளவ ற்கு
தன்ைம

ெபறுக றது.

எனேவ ைகது ெசய்யப்பட்டவரிடம்

ெபறப்பட்ட

வாக்குமூலத்த ன்

அடிப்பைடய ல்

ைகப்பற்றப்பட்டதாக ஒரு ஆயுதத்ைதேயா அல்லது
ேவறு

எந்த

ெபாருைளேயா

நீத மன்றத்த டம்

காவல்துைறய னர்

ஒப்பைடத்துவ ட்டால்

ஏறத்தாழ

முழு ஒப்புதல் வாக்குமூலமும் ெசல்லுந்தன்ைம
ெபற்றுவ டுக றது. அந்தப்ெபாருள் ேபாலியானது
என்ேறா, காவல்துைறய னேர ஏற்பாடு ெசய்தது
என்ேறா வாத டும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர், அைத
ந ரூப க்க ேவண்டிய ெபாறுப்ைபயும் ஏற்க றார்.
சட்டத்த ல்

உள்ள

காவல்துைறய னருக்கு
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ஒன்றாக வ டுக றது.

காவல்துைறய ன்

கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஒருவைர சட்டம் அனுமத
வழங்காத அைனத்து ச த்ரவைத முைறகைளயும்
பயன்படுத்த
தாங்கள்

தங்கள் வழிக்கு ெகாண்டு வந்து,
வ ரும்ப யதுேபால்,

குற்றவ யல்

நடுவரிடம் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் ெகாடுக்கும்படி
ெசய்யமுடிக றது. இந்த கட்டுைரய ன் துவக்கத்த ல்
உள்ளைதப்ேபால

உய ேராடு

இருப்பவர்கைள

ெகான்றதாக, அவர்களுைடய உறவ னர்கைளேய
நீத மன்றத்த ல்

ஒப்புக்ெகாள்ள

ைவக்கவும்

முடிக றது.
ச த்ரவைத முைறகள்
தாலிபன்

தீவ ரவாத கள்

சந்ேதகத்த ன்ேபரில்
பட்டவர்களுக்கு

ைகது
ஆப்கனின்

என்று
ெசய்யப்
அபுக ைரப்

ச ைறய லும், க யூபா அருேக உள்ள குவான்டனேமா
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ச ைறய லும் நடந்த ச த்ரவைத ெகாடுைமகைள
பலரும் அற ந்த ருக்கக்கூடும்.
அதற்கு சற்றும் குைறவ ல்லாத ச த்ரவைதகள்
இந்த யாவ லுள்ள

காவல்

ந ைலயங்களிலும்,

ச ைறக்கூடங்களிலும் நடப்பது எத்தைன ேபருக்கு
ெதரியும் என்பது ேகள்வ க்குற ேய!
குற ப்பாக
வீரப்பைன

சந்தனமர

கடத்தலில்

ஈடுபட்ட

ெசன்ற

தமிழக-

ப டிப்பதற்காக

கர்னாடக கூட்டு அத ரடிப்பைடய னர் மைலவாழ்
மக்கைள

ச த்ரவைத

ெசய்வதற்காக

“ஒர்க்-

ஷாப்” என்ற ெபயரில் ஒரு ச த்ரவைதக்கான (R
� D) ஆய்வுக்கூடேம நடத்த
அரசு ந யமித்த நீத பத

வந்தைத,

மத்த ய

சதாச வா வ சாரைண

ஆைணயேம அம்பலப்படுத்த யது.
மைலப்பகுத

மக்கைள

மாதக்கணக்க ல்

எந்தவ தமான ஆவணங்களும் இன்ற அைடத்து
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ைவப்பது, மனிதக் ேகடயமாக பயன்படுத்துவது,
உடலில்

மின்சாரம்

முைறகளிலான
ெபண்கைள

பல்ேவறு

ச த்ரவைதகைள

ெசய்வது,

பாலியல்

உள்ளாக்குவது,
மூலம்

பாய்ச்சுவது,

உடல்

வன்புணர்ச்ச க்கு

இத்தைகய

நடவடிக்ைககள்

நலிவைடேவாைர

வீரப்பனின்

கூட்டாளிகள் எனக்கூற படுெகாைல ெசய்வது என
அத்துமீறைலேய அன்றாட வாழ்வாக ெகாண்டு
அத ரடிப்பைடய னர் வாழ்ந்துள்ளனர்.
வீரப்பன்

யாைனத்தந்தங்கைளயும்,

மரங்கைளயும்

யார்

மூலம்,

கடத்த னான்?

இத ல்

அரச யல்வாத களும்,
ெவளி

கூடாது

என்பதற்காகேவ

முைறய ல்

உலக ற்கு

வீரப்பைன

அத ரடிப்பைட
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யாருக்காக
பயனைடந்த

அத காரிகளும்

என்பது

சந்தன

யார்?

ெதரிந்துவ டக்
சர்ச்ைசக்க டமான

தீர்த்துக்

கட்டியதற்காக

வீரர்(!)களுக்கு

பரிசுகளும்,
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பாராட்டும் வழங்கப்பட்டன.
சந்தன

மரக்கடத்தல்

வீரப்பைன

ப டிக்கச்

ெசல்வதாக கூற , மைலவாழ் மக்களின் வாழ்ைவ
சூைறயாடிய
மனிதர்கள்
வழங்கத்

அத ரடிப்பைட
உருவாக்க ய

தவற வ ட்டாலும்,

குற்றவாளிகளுக்கு
சட்டம்

தண்டைன

“எய்ட்ஸ்”

மூலம் இயற்ைக தண்டைன வழங்க

ேநாய்

வருவதாக

ெதரிக றது.
இைதயடுத்து
“ேபாலி

“என்கவுன்டர்”

ேமாதல்

ெகாைல”களும்

அத கரித்து வருக றது.
சமூக

என்ற
தற்ேபாது

தற்ேபாைதய அரச யல்-

சூழ்ந ைலய ல்

அரச யல்வாத களும்,

காவல்துைற அத காரிகளும் ச று குற்றங்களில்
ஈடுபடுேவாைர

தங்களது

சுயலாபத்த ற்காக

ெதாடர் குற்றங்களில் ஈடுபடத் தூண்டுக ன்றனர்
என்பேத உண்ைம.
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மற்றும் அத காரிகளின் ஆதரவுடன் உருவாகும்
சமூகவ ேராத கள்,

அரச யல்வாத கள்/

அத காரிகளின்

கட்டுப்பாட்டிலிருந்து

வ லகும்ேபாது ேபாலி என்கவுன்டர்களில் தீர்த்துக்
கட்டப்படுக ன்றனர்.

ஆனால்

அந்த

சமூக

வ ேராத கைள உருவாக்க , வளர்த்துவ ட்டு பலன்
அனுபவ த்த அரச யல்வாத களும், அத காரிகளும்
தப்ப வ டுக ன்றனர்.
இவற்ேறாடு
ரவுடிக்

காவல்துைற

கூட்டங்களின்

அத காரிகேள,

கூலிப்பைடய னராக

ெசயல்பட்டதாக மும்ைபய ன் ப ரபல “என்கவுன்டர்
ஹீேரா”

தயா

நாயக்

அரச யல்வாத களின்

வ வகாரத்த லும்,
கூலிப்பைடய னராக

ெசயல்பட்டதாக குஜராத் மாந ல டி ஐ ஜி வன்சாரா
வழக்க லும் புகார் கூறப்பட்டது.

இந்த வழக்க ல்

தமிழகத்ைத ேசர்ந்த ராஜ்குமார் பாண்டியன் மீதும்
புகார் கூறப்பட்டுள்ளது குற ப்ப டத்தக்கது.
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இத்தைகய

அைனத்து

வழக்குகைளயும்

ெகாைல

வழக்காக

பத வு ெசய்து வ சாரிக்க ேவண்டும்.

ஆனால்

வருவாய்

சட்டப்படி

என்கவுன்டர்

ேகாட்டாட்ச யர்

என்ற

நீத த்துைற

சாராத அரசு அலுவலர் வ சாரைணேயாடு இந்த
வழக்குகள் த ட்டமிட்டு மூடப்படுக ன்றன.
இது தவ ர நீத மன்றங்களின் அனுமத ேயாடும்
சல

ச த்ரவைதகள்

ைகத களிடம்
ேசாதைனேய
இத்தைகய

நடத்தப்படும்
அது.

உண்ைமயற யும்

அற வ யலின்

ச த்ரவைதகள்

படுக ன்றன.
என்ற

நைடெபறுக ன்றன.

உண்ைம

ெபயரில்

மூன்று

ெபயரால்

ேமற்ெகாள்ளப்

அற யும்
வத

ேசாதைன

ேசாதைனகள்

நைடெபறுக ன்றன.
1. பாலிக ராஃப் அல்லது ைல டிடக்டர் ெடஸ்ட்.
ஒரு

நபரின்
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மூச்சுவ டும் கால அளவு ஆக யவற்ற ல் ஏற்படும்
மாற்றங்கைள
அந்த

நபர்

பத வு

ெசய்யும்

உண்ைம

ேபசுக றாரா

கண்டற வதாக கூறப்படுக றது.
உட்படும்

நபரின்

உடலில்

பயன்படுத்தும் ஈ.ச .ஜி.
இைணக்கப்படும்.
ேகள்வ கள்

கருவ

கருவ

ப ன்

என்பைத

வ சாரைணக்கு
மருத்துவர்கள்
ேபான்ற கருவ

அவரிடம்

சாதாரண

அப்ேபாது

அவரது

உடல் இயல்பு பத வு ெசய்யப்படுக றது.

ப ன்னர்

குற ப்ப ட்ட

ேகட்கப்பட்டு

மூலம்

குற்ற

ெசயல்

குற த்த

ேகள்வ கள்

ேகட்கப்பட்டு அப்ேபாது அவரது உடல் இயல்பு பத வு
ெசய்யப்படுக றது.

இந்த இரு பத வுகளுக்கும்

இைடேய வ த்த யாசம் இருந்தால் அந்த நபர் ெபாய்
ேபசுவதாக கருதப்படுக றது.
2. ப ைரன் ேமப்ப ங் அல்லது ப ைரன் ப ங்கர்
ப ரிண்டிங் ெடஸ்ட்
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மூைள
கருவ ைய
குற்ற

அத ர்வுகைள
ஒரு

சம்பவம்

நபரிடம்

நபரின்

ெசய்யும்

தைலய ல்

ெபாருத்த ,

ெதாடர்பான

காட்டும்

அத ர்வுகைள

பத வு

ேபாது,

பத வு

படங்கைள

அவருைடய

அந்த
மூைள

ெசய்வதன்மூலம்

அந்த

சம்பவம் குற த்து அவர் உண்ைமகைள கூறுக றாரா
என்று கண்டற யப்படுவதாக கூறப்படுக றது.
3. மயக்க மருந்து அல்லது உண்ைமத் த ரவம்
ேசாடியம் ெபன்டதால் ேபான்ற சர்ச்ைசக்குரிய
த ரவ மருந்துகைள, வ சாரைணக்கு உட்படுபவரின்
நரம்புகளில் ெசலுத்த , அந்த நபைர அைரத்தூக்க
ந ைலக்கு
ேபச்ைச

ஆட்படுத்த
கட்டுப்படுத்தும்

வ சாரிக்கும்
மூைள

முைற.
பாகத்ைத

முடக்க ைவப்பதன் மூலம் குற ப்ப ட்ட நபர் மைறக்க
முயலும் உண்ைமகைள கண்டற ந்து வ ட முடியும்
என்று

காவல்துைறய னரும்,
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பணியாற்றும்

உளவ யல்

ந புணர்களும்

கூறுக ன்றனர்.
இந்த

அைனத்து

நடத்தும்ேபாது

முைறகளிலும்

உளவ யல்

உடனிருப்பது வழக்கம்.

ந புணர்

ேசாதைன
ஒருவரும்

இதன் மூலம் அந்த

ேசாதைன அற வ யல் பூர்வமான ேசாதைன என்று
ந றுவப்படுக றது.
ஆனால்
பூர்வமானது

இந்த

ேசாதைனகள்

அல்ல

என்ற

குரலும்

அற வ யல்
எழுக றது.

அெமரிக்க உளவ யல் மருத்துவ இதழில்(American
Journal of Psychiatry) கடந்த 1954ம் ஆண்டில் மயக்க
மருந்துகள் மூலம் உண்ைம அற தலும், சட்டமும்
(Narcoanalysis and Crinimal Law) என்ற தைலப்ப ல்
கட்டுைர ஒன்று ெவளியானது.

அத ல், மயக்க

மருந்த ன் ஆத க்கத்த ல் உள்ள நபர், உண்ைமயான
தகவல்கைள
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உண்ைமயல்லாத தகவல்கைள ெவளிய டுவேதா/
ெசய்யாத

குற்றங்கைள

சாத்த யம்தான்
மயக்க

ஒப்புக்ெகாள்வேதா

என்று

மருந்துகள்

முைறய ன்படி

கூறப்பட்டுள்ளது.

மூலம்

ெபறப்படும்

வாக்குமூலங்களின்

மத ப்பு

உண்ைம

அற யும்

குற்ற

ஒப்புதல்

ேகள்வ க்குற யேத

என்றும்

அந்த

குற்ற

வ சாரைணய ன்ேபாது

மயக்க

கட்டுைரய ல்

மருந்துகள்

ேசாதைனகளில்
’மருத்துவ
எத ரானது;

மூலம்

கூறப்பட்டுள்ளது.
உண்ைம

மருத்துவர்கள்

ெதாழில்

நைடெபறும்,
அற யும்

பங்ெகடுப்பது

ெநற முைற’களுக்கு

எனேவ மருத்துவர்கள் இதுேபான்ற

ேசாதைனகளில்

பங்ேகற்பைத

தவ ர்க்க

ேவண்டும் என்றும் அந்த கட்டுைர குற ப்ப டுக றது.
இதுேபான்ற உண்ைம அற யும் ேசாதைனகளுக்கு
ஆதரவாக

அெமரிக்க

உளவ யல்

மருத்துவ

இதழில்(American Journal of Psychiatry) இதுவைர
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எந்த

கட்டுைரயும்

ெவளியாகவ ல்ைல

என்பது

ச றப்புச் ெசய்த .
ேசாதைனக்கு

உட்படுபவருக்கு

ப ன்வ ைளவுகள்
ந ைலய ல்,

ஏற்படும்

என்று

என்ன
ெதரியாத

அற வ யல்பூர்வமாக

ெசய்யப்படாத

ஒரு

பரிேசாதைன

உறுத
முைறைய,

குற்றம் ெசய்ததாக சந்ேதகப்படும் ஒரு நபரின்
உடலில்-அவரது

உடன்பாடு

இல்லாமல்

ேமற்ெகாள்வைத, அச்ேசாதைன அது நீத மன்ற
அனுமத யுடன்

நைடெபற்றாலும்,

ச த்ரவைத

என்ேற கருதேவண்டும்.
இத்தைகய

ச த்ரவைதய ல்

உய ர்காக்கும்

மருத்துவர்கள் ேநரடியாகேவா, மைறமுகமாகேவா
பங்ேகற்பது
எத ரானது

ெதாழில்
என்று

கூறுக றது.

ெநற முைறகளுக்கு

ஐக்க ய

இந்த ய

நாடுகள்

மருத்துவ

அைவ

கவுன்ச லும்

இைத ப ன்பற்ற 2002ம் ஆண்டு ெகாண்டுவந்த,
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மருத்துவ

ெதாழில்

ெநற முைற

(Indian

Medical

Council[Professional conduct, etiquettes and ethics] Regulations ,2002) ய ல், “மனித உரிைமகளுக்கு எத ரான
வ தத்த ல், ஒரு நபைர ச த்ரவைத ெசய்வதற்கு
உதவ யாகேவா, உடந்ைதயாகேவா மருத்துவர்கள்
இருக்கக் கூடாது; ஒரு நபருக்கு உடல்ரீத யாகேவா,
உளரீத யாகேவா

பாத ப்ைப

ஏற்படுத்துவத ல்

மருத்துவர்கள் பங்ேகற்கக் கூடாது; தனி நபர்கேளா,
ஏேதனும் துைறய னேரா யாருக்ேகனும் எந்தவ த
ச த்ரவைதைய

தூண்டினாலும்,

பங்ேகற்கேவா,
மைறக்கேவா

அந்த
கூடாது”

மருத்துவர்கள்

ந கழ்ைவ
என்று

த ட்டமிட்டு

த ட்டவட்டமாக

கூறப்பட்டுள்ளது.
ஆனால் நாட்டில் பரவலாக காவல்துைறய னர்
நடத்தும்

உண்ைம

அற யும்

ேசாதைனகளில்

மருத்துவர்கள் பங்ேகற்பதும், ப ன் ேதசப்பற்ேறாடு
அந்த

ேசாதைனய ல்
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ெசய்த ெதாைலக்காட்ச களில் கலந்து ெகாண்டு
வ லாவாரியாக அலசுவதும் நமக்கு ஒரு ெசய்த ைய
கூறுக றது: அந்த மருத்துவர்களுக்கு ‘அற வ யல்’
முழுைமயாக

ெதரியவ ல்ைல!

“அறவ யல்”

சுத்தமாக ெதரியவ ல்ைல!!
இவ்வாறான வ சாரைணகளில் ச க்குேவாைர
ெசய்த

ந றுவனங்கள்

ச த்தரிக்கும்

சம்பந்தப்பட்ேடாருக்கு
அவர்களது

மட்டும்

சுற்றத்த னர்

வ தம்,

அல்லாமல்

அைனவருக்குமான

உச்சக்கட்ட ச த்ரவைதயாகும்.
ச த்ரவைதய ன் பாத ப்புகள்
ஒரு

நபர்

மீது

அந்நபருக்கு
உளவ யல்
ஏற்படுத்தும்.

ஏவப்படும்

உடலியல்
ரீத யாகவும்

ச த்ரவைத
ரீத யாகவும்,

பலத்த

பாத ப்புகைள

காவல்துைற அத காரிகள், குற்றம்

சாட்டப்பட்டவர்கைள
www.Kaniyam.com

ச த்ரவைத
47

ெசய்யும்ேபாது

FreeTamilEbooks.com

அதன்

அைடயாளங்கள்

வைகய ல்

ச த்ரவைத

ெவளிேய

ெதரியாத

ெசய்யும்

கைலய ல்

ைகேதர்ந்து வருக ன்றனர்.
இதன்

காரணமாக

காயங்கள்

மிகவும்

ெவளிேய

குைறவாக

ெதரியும்

இருந்தாலும்,

உள்காயங்கள் மிக அத க அளவ ல் ஏற்படுத்தும்
வைகய லும், ந ரந்தர ஊனங்கைள உருவாக்கும்
வைகய ல் த ட்டமிட்டு ச த்ரவைத ேமற்ெகாள்ளப்
படுக றது.

இைவ

பல்ேவறு

வ தமான

உடற்ேகாளாறுகைள ஏற்படுத்துக ன்றன.
இந்த

வைகயான

ச த்ரவைதக்கு

ஆட்படுபவர்கள் உள்ளாகும் மனநல ப ரச ைனகள்
அளவ ட

முடியாதைவ.

தற்ெகாைலக்கு
உைடேயார்
ந ரந்தர

முயற்ச த்தலும்,

ச த்ரவைத
குற்ற
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ச த்ரவைதய ன் வ ைளவுகளாக உள்ளன.
இவ்வாறு

ந ரந்தர

தயாராகுபவர்கைள
காவல்துைற
அளவ ற்கு

அரச யல்வாத களும்,

அத காரிகளும்
பயன்படுத்த யப ன்

என்கவுன்டர்
சுட்டு

குற்றவாழ்வுக்கு

என்ற

படுெகாைல

ேதைவயான
அவர்கைள,

ேபாலிேமாதல்களில்

ெசய்வது,

ச த்ரவைதய ன்

உச்சகட்டமாக அைமக றது.
தீர்வுகள்
ேமைல

நாடுகளில்

தவற ைழக்கும்

காவல்துைற

உள்ளதுேபால,
அத காரிகள்

மீது

பாத க்கப்பட்டவர்கள் தனிப்பட்ட முைறய ல் வழக்கு
ெதாடுக்க வழி ெசய்யும் சட்டம் இயற்ற ேவண்டும்.
அற வ யல் முைறய லான புலனாய்வு மற்றும்
மனித உரிைமகள் குற த்த முைறயான கல்வ ைய
காவல்

மற்றும்
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ேவண்டும்.
அைமப்பு

நீத த்துைற
என்பைதயும்,

ஒரு

சுேயட்ைசயான

காவல்துைற

ெசய்யும்

அைனத்து

ெசயல்கைளயும்

நீத த்துைற

அங்கீகரிக்க

அவச யமில்ைல;

நீத மன்றம்

ந ைறவைடயும்

வைகய ல்

பணியாற்றுமாறு

காவல்துைறக்கு உத்தரவ ட தங்களுக்கு அத காரம்
உண்டு

என்பைத

நீத த்துைறய னர்

உணரச்

ெசய்யேவண்டும்.
‘காவல்துைற
அப்பாற்பட்டது’

வ மர்சனத்த ற்கு
என்ற

ந ைலைய

மாற்ற ,

ெபாதுமக்களின் வரிப்பணத்த ல் ஊத யம் ெபறும்
காவல்துைறய னர்
ெசால்ல

ெபாதுமக்களுக்கு

கடைமப்பட்டவர்கள்

ஏற்படுத்தேவண்டும்.

என்ற

பத ல்

ந ைலைய

இதற்காக ெபாதுமக்களின்

பங்ேகற்புடன் கூடிய காவல்துைற கண்காணிப்பு
குழு(Centre for Police Accountability)க்களை அைமக்க
ேவண்டும்.
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இதற்ேகற்ற
சட்டங்களில்
ேவண்டும்.

வைகய ல்

குற்றவ யல்

மாற்றங்கைள

ெகாண்டுவர

சர்வேதச

மாற்றங்களுக்கு

ஏற்ப

ெபாருளாதாரம்

அளவ ல்
நாட்டின்

ெதாடர்பான

ஏற்படும்
பாதுகாப்பு,

சட்டங்களில்

மாற்றங்கைள மத்த ய அரசு ெகாண்டுவருக றது.
ஆனால்,
ஐ.நா.

ச த்ரவைதைய

தைட

ெசய்வதற்காக

அைவய ல் 1987ம் ஆண்டு ஜூன் 26ம்

ேதத ெகாண்டுவரப்பட்ட “ச த்ரவைதக்கு எத ரான
உடன்படிக்ைக”(Convention

Against

Torture)யில்

ைகெயழுத்த டாமேல கடந்த 20 ஆண்டுகாலமாக
இருந்து

வருக றது.

இந்ந ைல

மாற

மனித

உரிைமகள் ெதாடர்பான அைனத்து பன்னாட்டு
சட்டங்கைளயும் இந்த ய அரசு அங்கீகரித்து அமல்
நடத்தேவண்டும்.
இது

அைனத்த ற்கும்

உரிைமகள்
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ெபாதுமக்களிடம் ஏற்படுத்த ேவண்டும். குற ப்பாக
ெசாந்த

ப ரச ைனக்காக

ந யாயமான

மட்டும்

அல்லாமல்,

ெபாதுப்ப ரச ைனைய

தீர்க்கவும்

த ரண்டுவரும்

வைகய ல்

ெபாதுமக்கள்

ெபாதுக்கருத்துகைள உருவாக்க ேவண்டும்.
இதற்ேகற்ற

வைகய ல்

பார்ைவய லான

மனித

அரசைமப்பு

உரிைமப்
சட்டக்கல்வ ,

அைனத்து கல்வ த் த ட்டங்களிலும் கட்டாயமாக
இடம்

ெபற

ேவண்டும்.

வ லங்குகளிடம்

கூட

உய ரிகைளேய

ச த்ரவைத

அப்ேபாதுதான்

இல்லாத,

ெசாந்த

ெசய்யும்

இன

ெகாடிய

வழக்கத்ைத மனிதன் ைகவ ட்டு முழுைம ெபற்ற
மனிதனாக வாழ முடியும்.
-சுந்தரராஜன்
(sundar@LawyerSundar.net)
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மாறும் சட்டங்களும்,
விவசாயிகளின் பறிேபாகும்
உரிைமகளும்…! (பகுதி-1)
MONDAY, JULY 2, 2007
மான்சான்ேடா (Man Santo) என்ற பன்னாட்டு
வ ைத உற்பத்த

ந றுவனம்,

ெபர்ச

ஷ்ெமய்சர்

என்ற கனடா நாட்டு வ வசாய மீது கடந்த 1998ம்
ஆண்டு ஒரு வழக்கு ெதாடர்ந்தது. அந்த ந றுவனம்
காப்புரிைம ெபற்ற ருந்த ரவுண்டப் ெரடி கேனாலா
என்ற மரபணு ெகாண்ட தானியங்கைள வ வசாய
ெபர்ச

ஷ்ெமய்சர்,

சட்டவ ேராதமாக

பதுக்க

ைவத்த ருந்ததாக அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
தாம்

வ ரும்ப
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என்றும்,

அருேக

ெசய்யப்பட்டிருந்த

உள்ள
பய ர்களில்

வயலில்

நடவு

இருந்து

காற்று

மூலேமா, பூச்ச கள் மூலேமா அந்த மரபணு தமது
வயலில் ஊடுருவ

இருக்கலாம் என்றும் ெபர்ச

ஷ்ெமய்சர் பத ல் அளித்தார்.
ேமலும்

தமது

அத்துமீற
ந றுவனம்தான்

ந லத்த ல்

அனுமத

ஊடுருவ ய
குற்றவாளி

ெபறாமல்,

மான்சான்ேடா
என்றும்,

தமது

ந லத்த ல் உள்ள பய ர்கள் மீது மரபணு தாக்குதல்
நடத்த ய குற்றத்த ற்காக அந்த ந றுவனம் தமக்கு
இழப்பீடு வழங்க ேவண்டும் என்றும் அவர் பத ல்
மனு தாக்கல் ெசய்தார்.

ஆனால் அவரது மனு

தள்ளுபடி ெசய்யப்பட்டது.
கனடா நாட்டின் நவீன காப்புரிைம சட்டங்களின்
அடிப்பைடய ல்
காப்புரிைமைய

மான்

சான்ேடா

மீற ய

ந றுவனத்த ன்

வ வசாய

ெபர்ச

ஷ்ெமய்சர், அந்த ந றுவனத்த ற்கு பலேகாடி டாலர்
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இழப்பீடு வழங்கேவண்டும் என்று கனடா நாட்டு
உச்சநீத மன்றம் தீர்ப்பு அளித்துள்ளது.
மான்

சான்ேடா

நாடுகளிலும்,

ந றுவனம்,

அந்த

நாட்டு

உலக ன்

பல

வ வசாய களுக்கு

எத ரான பலநூறு வழக்குகைள ெதாடுத்து பல
நூறு ேகாடி டாலர்கைள அபராதமாக ெபற்றுள்ளது.
மான் சான்ேடா (Man Santo),
டு

பாண்ட்

(Du

ந றுவனங்களின்

Pont)

பாயர் (Bayer),

ேபான்ற

இத்தைகய

பன்னாட்டு

நடவடிக்ைககள்

கனடா ேபான்ற முன்ேனற ய நாடுகேளாடு முடிந்து
வ டுவத ல்ைல.

ஆப்ப ரிக்கா, இந்த யா ேபான்ற

ஏைழ நாடுகளிலும் பரவ யுள்ளது.
இந்த யாவ ல் இயற்ைக வ வசாயம் மட்டுேம ெசய்து
வரும் வ வசாய ஒருவர், இத்தைகய ப ரச ைனகள்
தம்ைம பாத க்காது என்று அைமத யாக இருந்து
வ ட முடியாது.
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கனடா நாட்டு வ வசாய

ெபர்ச

ஷ்ெமய்சர்-

ஐப்ேபால நம் நாட்டு இயற்ைக வ வசாய களும்
அவர்கள் ெசய்யாத தவறுக்கு (ந றுவனங்களின்
அத்துமீறலுக்கு) தண்டைன அனுபவ க்கும் ந ைல
உருவாக வருக றது.
இந்த யாவ ன்
வ ஞ்ஞானி

ப ரபல

என்று

ேவளாண்ைம

அற யப்படுபவரும்,

இந்த ய

அரச ன் ேவளாண்ைம ெகாள்ைக குற த்த முக்க ய
ஆேலாசகருமான எம்.
உட்பட

மரபணு

எஸ்.

மாற்ற

சுவாமிநாதன்

ெதாழில்

நுட்பத்த ன்

ஆதரவாளர்கள் அைனவரும் இந்த வ வகாரத்த ல்
மவுனம் சாத க்க ன்றனர்.
இந்த ய
வங்க ய ன்
இன்ைறய

சட்டங்கள்

அைனத்தும்

கட்டைளக்ேகற்ப
சூழலில்

நமது

உலக

மாற்றப்படும்
வ வசாய களும்

வ ைதத்த ருடர்களாக ச த்தரிக்கப்பட்டு ச ைறய ல்
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அைடக்கப்

படுவார்கள்.

வரிக்கட்டணம்

குற த்த

காட்(GATT)டின்

பரிணாம

வர்த்தக

வணிகம்
ெபாது

ெதாடர

ஒப்பந்தமான

வளர்ச்ச யான

ந றுவன(WTO)த்த ன்

இந்த யாவ ல்

மற்றும்
உலக

ெசயல்பாடுகள்

அனுமத க்கப்பட்டால்,

இதுேபான்ற ெசய்த கைள ெவகு வ ைரவ ல் நாமும்
படிக்க ேநரிடும்.
WTO எனப்படும் உலக வர்த்தக ந றுவனத்த ல்
இந்த யா
அந்த

உறுப்பு
அைமப்பு

நாடானதன்

ெதாடர்ச்ச யாக

ஏற்படுத்தும்

அைனத்து

ஒப்பந்தங்கைளயும் கட்டாயமாக ஏற்றாக ேவண்டிய
அவல ந ைலய ல் இந்த யா உள்ளது.

இவ்வாறு

உலக வர்த்தக ந றுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட
அற வுச் ெசாத்துரிைம குற த்த TRIPS ஒப்பந்தத்த ல்
இந்த யா ைகெயாப்பமிட்டைத ெதாடர்ந்து, அற வு
ெசாத்துரிைம

ெதாடர்பாக

ஏற்கனேவ

உள்ள

சட்டங்களில் பல த ருத்தங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு
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வருக ன்றன.
ேமலும்

பல

புத ய

இயற்றப்பட்டு வருக ன்றன.

சட்டங்களும்

இதன் வ ைளவாக

இந்த யாவ ன் வ வசாயம், வர்த்தகம், மருத்துவம்
உள்ளிட்ட

துைறகள்

சந்த த்து

வருக றது.

ேவளாண்ைமத்துைற
வாழ்ந ைலய ல்

பல்ேவறு

மாற்றங்கைள

இவற்ற ல்
மற்றும்

மாற்றங்கைள

குற ப்பாக

வ வசாய களின்
ஏற்படுத்தும்

சட்டங்கைளப்பற்ற சுருக்கமாக பார்ப்ேபாம்…
-மு. ெவற்ற ச்ெசல்வன்
(vetri@lawyer.com)
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கிெரடிட் கார்டு - ஒரு அரசியல்
பார்ைவ
MONDAY, JULY 2, 2007
நாடுகைள அடிைமப்படுத்த தற்ேபாது அணு
ஆயுதங்கேளா,

ராணுவப்பைடகேளா

ேதைவ

இல்ைல.

அடிைமப்படுத்த ேவண்டிய நாட்டின்

மக்கைள

உளவ யல்

பண்பாட்டு

ரீத யாக,

ரீத யாக,
ெபாருளாதார

கலாச்சார
ரீத யாக

அடிைமப்படுத்த ்னாேல ேபாதுமானது.
உதாரணமாக, இங்க லாந்த டம் அடிைமகளாக
இருந்த சுமார் 16 நாடுகள் மட்டுேம வ ைளயாடும்
க ரிக்ெகட்டில் “உலகக் ேகாப்ைப” ேபாட்டி நடத்த
அடிைம

மேனாபாவத்ைத

“அழக ப்ேபாட்டி”

என்ற
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கூத்துகைள

நடத்த

ெபண்கைள

பாலியல்

ச ன்னங்களாக ெவளிப் படுத்தலாம்.

அற வ யல்

கண்டுப டிப்புகளான கம்ப்யூட்டர், ெதாைலக்காட்ச
உள்ளிட்ட

கருவ கள்

எத ரான

மூலம்

அைனத்து

பரப்பலாம்.

பகுத்தற வுக்கு
அம்சங்கைளயும்

இவற்ற ன்

மூலம்

எந்த

நாட்டு

மக்கைளயும், அவர்களின் கலாச்சார, பண்பாட்டு
அம்சங்களுக்கு

எத ராக

ச ந்த க்க,

ெசயல்பட

ைவக்க முடியும். இதன் ெதாடர்ச்ச யாக அந்நாட்டின்
ெபாருளாதாரத்ைதயும்

சுரண்டி

அந்நாட்ைட

சீர்குைலக்க முடியும்.
இந்த ெசயல்த ட்டத்த ன் அடிப்பைடய ல்தான்
நுகர்வு கலாசாரம் இந்த யா ேபான்ற நாடுகளின்
மீது த ட்டமிட்டு த ணிக்கப் படுக றது.
ேதைவேயா/

இல்ைலேயா,

நமக்கு
வ ளம்பரம்

ெசய்யப்படும் அைனத்து ெபாருட்கைளயும் வாங்க
குவ க்க

ேவண்டும்
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ரீத யாக நம்மீது த ணிக்கப் படுக றது.
நமது

இன்ைறய

வருமானம்,

ேதைவகளுக்கு

ஈடுெகாடுப்பதாக

இல்லாவ ட்டாலும்,
ெபாருட்கைள

இந்த

கடன்

வாங்க

ெபற்றாவது

அனுபவ க்க

அந்த

ேவண்டும்

என்ற ெவற நம்முள் எழுப்பப் படுக றது. இதற்கான
கடனும் பர்சனல் ேலான், க ெரடிட் கார்டு என்பது
ேபான்ற

கவர்ச்ச யான

ெபயர்களில்

நம்மிடம்

த ணிக்கப் படுக றது.
வ வசாய கேளா,
தங்கள்

ச று

வாழ்க்ைகக்கு

ெதாழிற்கடன்கைள
வங்க கள்,
பல்ேவறு

வ யாபாரிகேளா

அடித்தளமாக

அைமயும்

ேகட்டால்

வ ரட்டியடிக்கும்

ஊதாரித்தனமான

ெசலவுகளுக்கு

ெபயர்களில்

கடன்கைள

வாரிவாரி

வழங்குக ன்றன.
எனேவ

ந யாயமான
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பணம்

ேதைவப்படும்

வட்டிய ல்
அந யாய
பகல்

கடன்
வட்டி

பலரும்

ந யாயமான

க ைடக்காத

என்று

ந ைலய ல்,

ெதரிந்தும்

ெகாள்ைளக்காரர்களின்

இத்தைகய

ப டிய ல்

ச க்க

ேநரிடுக றது.
ேநர்ைமயாக வாழ்ந்து வரும்/வாழ வ ரும்பும்
எந்த

ஒரு

நபரும்

இத்தைகய

மாய

(கடன்)

வைலய ல் ச க்காத வைரய ல் தங்கள் ேநர்ைமைய
காப்பாற்ற க் ெகாள்ள முடியும்.
காரணத்த ற்காகேவா

இந்த

ஆனால், எந்த

கடன்

ெபாற ய ல்

ச க்க வ ட்டால் அவர் வ ரும்ப னாலும் ேநர்ைமயுடன்
வாழ

முடியாது.

கடனுக்கு

இதற்கு

வங்க கள்

காரணம்,

வ த க்கும்

வட்டிேய காரணமாகும்.

இந்த

அந யாய

வட்டிேய அத கம் என்ற

ந ைலய ல்,

இந்தக்

கடன்

காலத்த ல்

கட்டத்தவறும்

தவைணைய
ெபாது

உரிய

மக்களுக்கு

வ த க்கப்படும் அபராதங்கைள, பகல் ெகாள்ைள
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என்ற வார்த்ைதய ல் கூட அடக்க முடியாது.
இந்த

வ வகாரத்த ல்

ஆற்றுக றது

என்று

அரசு

என்ன

பார்த்தால்,

கடைம

வங்க கள்

அடிக்கும் ெகாள்ைளக்கும் 4 சதவீத ேசைவ வரி
வ த த்து, மத்த ய அரசு தனது இைறயாண்ைமைய
பாதுகாத்துக்

ெகாள்க றது.இவ்வாறு

அரசு

அங்கீகாரத்துடன் மக்கைள ெகாள்ைள அடிக்கும்
வங்க கள், மக்களிடம் கடன் வசூல் நடத்தும் வ தம்,
ெவள்ைளயர்
ேமல்

காலத்த ல்

என்று

நடந்த

கூறத்தக்க

வரி

வசூேல

வ தத்த ல்

உள்ளது.

வங்க கைள கட்டுப்படுத்தும் அத காரம் ெகாண்ட
ரிசர்வ் வங்க ேயா க ெரடிட் கார்டு வணிகத்த ல்
வங்க கள் ெசய்யும் அைனத்து முைறேகடுகைளயும்
கண்டற ந்து,

அவற்ைற

வ த முைறகைளயும்
நைடமுைறப்

தவ ர்க்கக்

வகுத்துவ ட்டு,

படுத்துவேதா,

கூடிய

அவற்ைற

கண்காணிப்பேதா

தனது ேவைலய ல்ைல என்று ஒதுங்க வ டுக றது.
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எனேவ,

இந்த

ேவண்டிய
அதற்கு

ெபாறுப்பு

அரச யல்

உள்ளது.

க ெரடிட்

ப ன்னுள்ள

கார்டு

ெபாருளாதார
புரிந்து

ெகாள்ள

இந்த யாவ ல் பல வங்க கள் க ெரடிட்

வணிகத்த ல்

வணிகத்த ற்கான
ேபான்ற

அந்த

வ வகாரங்கைளப்

ேவண்டும்.

ைகயாள

மக்களிடேம

முன்னதாக

வணிகத்த ன்

கார்டு

வ வகாரங்கைள

ஈடுபட்டாலும்.

மூலதன

நாடுகளின்

நத

இந்த
அெமரிக்கா

முதலீடாகேவ

உள்ளது.

எனேவ, இந்த முதலீட்டிற்கான (அந யாய) வட்டியும்
அந்த நாடுகளுக்ேக ெசல்க றது.
ேமலும்,

க ெரடிட் கார்டுகைள பயன்படுத்த

ெபாதுமக்கள்
ெபரும்பாலான

வாங்க க்
ெபாருட்களும்

ெபாருட்கேள!உலகமயம்!
தாராள மயம்!

அந்ந ய
தனியார்

நாட்டுப்
மயம்!

என்ற ெபயரில் உள்ளூர் ேகாலி

ேசாடாவ லிருந்து,
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வைரய லான

அைனத்து

ெதாழில்கைளயும்

இழுத்து

உயர்நுட்ப

மூடிவ ட்டு

அந்ந ய

தயாரிப்புகேள இந்த ய சந்ைதய ல் வ ற்கப்படும்
ந ைலய ல், க ெரடிட் கார்டு மூலமாவும் அந்ந ய
தயாரிப்புகேள நமது தைலய ல் கட்டப்படுக றது
என்பைத ெசால்லத் ேதைவய ல்ைல.
இதற்ேகற்ற வைகய ேலேய, ெசய்த
ெபாழுதுேபாக்கு
மூைளகைள
நுகர்வுப்

ஊடகங்களும்

முடமாக்க ,

இந்த ய

ெபாற களாக்க

ந றுவனங்களுக்கு

இந்த ய
மக்கைளேய

அந்ந ய

வ ற்பைன

மற்றும்

நாட்டு

ெசய்க ன்றன.

உலக வங்க என்ற ெபயரில் வளரும் நாடுகளின்
அரசுகைள
அந்நாட்டு

ெகாள்ைளயடிக்கும்
மக்கைளயும்

இதுேபான்ற

நூதன,

சக்த கேள,

ெகாள்ைளயடிக்கேவ
ேமாசடித்

த ட்டங்கைள

வகுக்க ன்றன.
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ேபாலிப்பகட்டற்ற
யதாரத்த

எளிைமயான

ந ைலைய

மனப்பக்குவம்,

புரிந்து

எைதயும்

வாழ்க்ைக,
ெகாள்ளும்

ெதளிந்தற யும்

அற வ யல் மனப்பான்ைம உள்ளிட்ட மனந ைலைய
ெபறுவேத

இத்தைகய

கலாசார,

ெபாருளியல்

நம்ைம

தற்காத்துக்

அம்சங்களாகும்.

சமூக,

பண்பாட்டு,

தாக்குதல்களிலிருந்து
ெகாள்ள

உதவும்

அதன் மூலேம சுயச ந்தைன,

உண்ைமயான பகுத்தற வு, சமூக ேநாக்கு உள்ளிட்ட
குணாத சயங்கைள நாம் ெபற முடியும்.
நம்ைம அடிைமப் படுத்தும் சமூக, பண்பாட்டு,
கலாசார,

ெபாருளியல்

நுைழவுச்

சீட்ேட

என்பைத

புரிந்து

ப ரச ைனகைள

இந்த

சீரழிவுகளுக்கான
“க ெரடிட்

ெகாள்வேத

தவ ர்க்கும்

கார்டு”

இத்தைகய

வழியாகும்.இந்த

புரிதல் மூலமாகத்தான் க ெரடிட் கார்ைட நமது
கட்டுப்பாட்டில் ைவத்த ருப்பதா? அல்லது க ெரடிட்
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கார்டின் கட்டுப்பாட்டில் நாம் வாழ்வதா?
ேகள்வ க்கு வ ைட காண முடியும்.

என்ற

இது தனிநபர்

ப ரச ைன அல்ல என்பைதயும், இந்த வ வகாரம்
இந்த ய இைறயாண்ைமக்ேக சவால் வ டுவைதயும்
புரிந்து ெகாண்டால்தான் இந்த மாயவைலைய
அறுத்ெதரியும் பாைத அைமக்க முடியும்.
நன்ற : உண்ைம ஏப்ரல் 16-30, 2007
-சுந்தரராஜன்
sundar@LawyerSundar.net)
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கிெரடிட் கார்டு - ெவளியார்
நடத்தும் ேமாசடிகள்! (வீடிேயா
காட்சிகளுடன்)
MONDAY, JULY 2, 2007
க ெரடிட் கார்டுகைள பயன்படுத்த
கார்டு

வழங்கும்

ேவறுபலரும்

ந றுவனம்

நம்ைம

வருக ன்றனர்.PHISHING
ஆக ய

மட்டுமல்ல,

ெகாள்ைளயடித்து
மற்றும்

ெபயர்களில்

க ெரடிட்

இந்தக்

SKIMMING

ெகாள்ைளகள்

நைடெபறுக ன்றன.
PHISHING

என்பது

இைணயதளத்ைத
மூலமும்,

ேபான்ற

SKIMMING
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கார்ைடேய
ேமாசடி

சட்ட

வ ேராதமாக

ெசய்வதாகும்.

இைணயம்

வங்க ப்பணிகைள
PHISHING

நகெலடுத்தும்
மூலமாக

ேமற்ெகாள்ேவாேர

என்ற

முைறேகட்டால்

அத கம்

பாத க்கப்படுக ன்றனர்.
வங்க களில்
ெடப ட்
(மர்ம)

கார்டு

க ெரடிட்

கார்டு

அல்லது

ைவத்துள்ளவர்களுக்கு,

மின்னஞ்சல்

வரும்.

அத ல்,

ஒரு
அந்த

நுகர்ேவாருக்கு பரிசு வ ழுந்துள்ளதாகவும் அைதப்
ெபற்றுக்ெகாள்ள,
இைணப்ைப

மின்னஞ்சலின் கீேழ உள்ள

க ளிக்

ெசய்யேவண்டும்

என்று

கூறப்பட்டிருக்கும். அந்த இைணப்ப ல் வங்க ய ன்
இைணயதளத்ைதப்

ேபான்ற

ஒரு

ேபாலி

இைணயதளம் இருக்கும். அந்த இைணயதளத்த ல்
உங்கள்

கணக்கு

எண்,

அதன்

PIN

உள்ளிட்ட வ வரங்கள் ேகட்கப்பட்டிருக்கும்.

நம்பர்
அந்த

வ வரங்கைள நீங்கள் அளித்துவ ட்டால், உங்கள்
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கணக்க ல் உள்ள அைனத்து ெதாைகயும் “அேபஸ்”
ஆக வ டும்.
ெகாண்ட

அடுத்தவர் பணம் மீது ேபராைச
வாடிக்ைகயாளர்கேள

ேமாசடிகளில்

ச க்குவதாக

இதுேபான்ற

வங்க கள்

தரப்ப ல்

கூறப்படுக றது.
ஆனால்,

அவ்வாறு

ேபராைச

ெகாண்ட

வாடிக்ைகயாளர்களின் மின்னஞ்சல் முகவரிகள்
எவ்வாறு
என்ற

ேமாசடிக்காரர்களுக்கு
ேகள்வ க்கு

வ ைட

ெதரிந்தது?
க ைடக்காது.

வாடிக்ைகயாளர்களின் மின்னஞ்சல் முகவரிகள்
ேமாசடிக்காரர்களுக்கு

க ைடத்தத ல்

வங்க

அத காரிகளின் பங்கு என்ன? என்ற ேகள்வ க்கும்
பத ல் இல்ைல.
இது

எப்படி

இருப்ப னும்,

இைணயதளத்த ற்குள்
ேதடுெபாற கள்
ெசல்லேவண்டும்.
www.Kaniyam.com
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வங்க ய ன்
ெசய்ய

ேநரடியாகத்தான்

இதுேபான்ற ெமய ல்களில்
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உள்ள இைணப்பு மூலமாக த றக்கும் இைணய
தளங்கள்

ேபாலியானைவ

என்பைத

புரி்ந்து

ெகாள்ள ேவண்டும்.
SKIMMING

என்ற

கார்ைடேய

ெபயரில்

நகெலடுக்கும்

நூதனமானது.

ேமாசடி

க ெரடிட்
மிகவும்

க ெரடிட் அல்லது ெடப ட் கார்டின்

ப ன்புறமுள்ள கருப்பு ந ற காந்தப்பட்ைடய ல்தான்
வாடிக்ைகயாளரின்

அைனத்து

வ வரங்களும்

பத வு

இந்த

வ வரங்கைள

ரகச ய

ெவளிநாட்டுக்கருவ கள்

ரகச ய

ெசய்யப்பட்டுள்ளன.
சுமார்

நகெலடுக்கும்
19,000

ஆய ரம்

ரூபாய் வ ைலய ல் க ைடக்க றது.
அெமரிக்காவ ல் க ைடக்கும் இந்த கருவ கைள
ஆன்ைலன்

மூலமாக

வாங்க முடியும்.
ஒரு

க ெரடிட்
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ேவண்டுமானாலும்

இந்த கருவ ைய பயன்படுத்த
கார்டின்
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கவர்ந்தப ன், ஒரு கம்ப்யூட்டருடன் அக்கருவ ைய
இைணத்து குற ப்ப ட்ட க ெரடிட் கார்டின் அைனத்து
தகவல்கைளயும் அற ய முடியும்.
தகவல்கைள

ெவற்று

ப ன்னர் இந்த

கார்டுகளில்

ஏடிஎம்மில்

பணம்

எடுக்கேவா,

ெபாருட்கள்

வாங்கேவா

முடியும்.

ெபாருத்த
கைடகளில்
இதற்கான

வீடிேயா காட்ச ைய காண கீழுள்ள இைணப்ைப
க ளிக் ெசய்யவும்.
http://www.youtube.com/watch?v=sexUus0igWs
இவ்வாறு வாடிக்ைகயாளர் ஒருவரின் ரகச ய
வ வரங்கைளயும்
ெகாண்டவர்கள்,

த ருட்டுத்தனமாக

ெதரிந்து

வாடிக்ைகயாளரின் கணக்க ல்

உள்ள அைனத்து ெதாைகையயும் ேமாசடியாக
கவர்ந்து வ டுக ன்றனர்.
இது

ேபான்ற

ேமாசடிகள்

தற்ேபாது

இந்த யாவ லும் அத கரித்து வருக றது. கடந்த ச ல
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மாதங்கள் முன்பு இத்தைகய ேமாசடிய ல் ஈடுபட்ட 4
இைளஞர்கள் மும்ைபய ல் ைகது ெசய்யப்பட்டனர்.

…
எனினும்
www.Kaniyam.com
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ெவளிவராமல்

தடுப்பத ல்

காட்டுக ன்றன.

இதுேபான்ற

ெவளியானால்
க ெரடிட்

க ெரடிட்

கார்ைட

வணிகமும்

வங்க கள்

ெபரும்

ஆர்வம்

ெசய்த கள்

கார்டு

வ ற்பைனயும்.

பயன்படுத்த

நைடெபறும்

பாத ப்புக்கு

உள்ளாகும்

என்பதால் இதுேபான்ற ெசய்த கள் புறக்கணிக்கப்
படுக ன்றன.
ஆக,

வாடிக்ைகயாளர்

வர்த்தகமும்
கார்டு

(ெகாள்ைள)

வழங்கும்

நலைனவ ட,

லாபமுேம

ந றுவனங்களின்

க ெரடிட்
முதன்ைம

ேநாக்கமாக உள்ளைத அைனவரும் அற யலாம்.
எனேவ,

க ெரடிட்

கார்டு

பயன்படுத்துபவர்கள்

வங்க களிடம் மட்டும் ஜாக்க ரைதயாக இருந்தால்
ேபாதாது;
அைனத்து

க ெரடிட்

கார்ைட

தருணங்களிலும்,

பயன்படுத்தும்
அைனத்து

நபர்களிடமும் எச்சரிக்ைகயாக இருக்க ேவண்டும்.
குற ப்பாக உங்கள் கண்பார்ைவய ேலேய க ெரடிட்
www.Kaniyam.com
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கார்டுகள்

இருக்கும்படி

பார்த்துக்

ெகாள்வேத

பாதுகாப்பானது.
-சுந்தரராஜன்
(sundararajan@lawyer.com)
க ெரடிட் கார்டு குற த்த நுகர்ேவார் பாதுகாப்பு
தகவல்களுக்கு http://www.creditcardwatch.org/ என்ற
இைணய தளத்ைதப் பார்க்கவும்.
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மாறும் சட்டங்களும், பறிேபாகும்
விவசாயிகளின் உரிைமகளும்…!
(பகுதி-2)
TUESDAY, JULY 3, 2007
காப்புரிைம சட்டம் (PATENT ACT)

…
இந்த யாவ ன்
www.Kaniyam.com
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1856ம் ஆண்டில் ெதாடங்குக றது.

இந்த யாவ ல்

அன்ைறய ஆட்ச யாளர்களான ஆங்க ேலயர்கள்
தங்கள் வர்த்தக நலன்கைள பாதுகாக்க இந்த
சட்டத்ைத

அற முகப்படுத்த னர்.

இந்த

சட்டம்

1859, 1872, 1883 ஆண்டுகளில் பல மாற்றங்கைள
சந்த த்துள்ளது. இந்த மாற்றங்கைள உள்ளடக்க ய
ஒரு சட்டம் 1911ம் ஆண்டு ந ைறேவற்றப்பட்டது.
இந்த யா

சுதந்த ரம்

அைடந்து

சுமார்

22

ஆண்டுகளுக்கு ப றகு தற்ேபாைதய காப்புரிைம
சட்டம் அற முகம் ெசய்யப்பட்டது.
ஒரு ெபாருைளேயா, அதன் பயன்பாட்ைடேயா
முதன்முைறயாக

கண்டற யும்

ஒருவர்,

உரிய

அத கார அைமப்புகளிடம் பத வு ெசய்து ெபறும்
உரிைம, காப்புரிைம எனப்படுக றது.

இவ்வாறு

காப்புரிைம ெபற்ற அப்ெபாருைள பத வு ெசய்தவர்
மட்டுேம தயாரித்து வ ற்பைன ெசய்ய முடியும்.
அவைரத்தவ ர ேவறு யாரும் அப்ெபாருைள 20
www.Kaniyam.com
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ஆண்டுகளுக்கு உற்பத்த ெசய்வைத இந்த சட்டம்
தைட ெசய்க றது.
பைழய
மற்றும்

சட்டத்த ன்படி,

வ வசாயம்

மருத்துவத்துைற

ெதாடர்பான

கண்டுப டிப்புகளுக்கு

இந்த

7

மட்டுேம

ஆண்டுகள்வைர

வழங்கப்பட்டது.

ேமலும்,

சட்டத்த ன்கீழ்
காப்புரிைம

இந்த சட்டத்த ன்கீழ்

வ வசாயம் மற்றும் மருத்துவத்துைற சார்ந்த புத ய
ெபாருட்கைள கண்டுப டிப்பவர்கள், அப்ெபாருைள
தயாரிக்கும் முைறைய (மட்டுேம) PROCESS PATENT
என்ற ெபயரில் காப்புரிைம பத வு ெசய்யலாம்.
இவ்வாறு காப்புரிைம ெபற்ற ஒரு ெபாருைள
ேவறு ஒருவர், அேத முைறய ல் தயாரிக்க முடியாது.
ஆனால்,

அேத ெபாருைள ேவறு முைறகளில்

தயாரித்து வ ற்பைதேயா, பயன்படுத்துவைதேயா
யாரும் தடுக்க முடியாது.
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வ ைல உயர்ந்த ெவளிநாட்டு மருந்துப்ெபாருள்
ஒன்ைற

உள்நாட்டு

மருந்து

தயாரிப்பாளர்கள்

ேவறு முைறகளில் தயாரித்து குைறந்த வ ைலய ல்
வ ற்பைன ெசய்யும் வாய்ப்பு முன்னர் இருந்தது.
ஆனால்,

உலக

வர்த்தக

ந றுவனத்த ன்

ஒரு பகுத யான TRIPS ஒப்பந்தத்த ல் இந்த யா
ைகெயாப்பம்
PROCESS

PATENT

முைறேயாடு
என்ற

இட்டைதத்

ெதாடர்ந்து

தற்ேபாது

ெபாருள்

தயாரிப்பு

என்ற

கூடுதலாக

ெபயரில்

PRODUCT

ெபாருளுக்ேக

PATENT

காப்புரிைம

வழங்கும் முைற அமலுக்கு வந்துள்ளது.

இந்த

புத ய முைறய ன் கீழ் காப்புரிைம பத வு ெபற்ற
மருந்து அல்லது வ ைத ேபான்ற ஒரு ெபாருைள
காப்புரிைம

ெபறாத

மற்றவர்கள்

ேவெறந்த

முைறய லும் தயாரிப்பது தைட ெசய்யப்படுக றது.
இதனால் மருந்து அல்லது வ ைதப்ெபாருட்களுக்கு
காப்புரிைம

ெபற்றவர்கேள
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ெசய்யும் உரிைம ெபறுக ன்றனர்.
ேமலும், இயற்ைகயாக ேதான்றும் தாவரங்கள்
மற்றும்

வ லங்குகளுக்கு

காப்புரிைம

வழங்கத்

ேதைவய ல்ைல என TRIPS ஒப்பந்தம் கூறுக றது.
ஆனாலும்

இயற்ைகய ல்

முயற்ச களால்
சாராத
இயற்ைக

ேமற்ெகாள்ளப்படும்

முைற

நுண்ணுய ்ர்

அைமயாத/

முைற

உய ரியல்

(NON-BIOLOGICAL)

மற்றும்,

(MICRO-BIOLOGICAL)

பண்புகள்

மாற்ற

மனித

மூலம்

அைமக்கப்பட்ட

தாவரம் உள்ளிட்ட உய ரினங்களுக்கு காப்புரிைம
வழங்கேவண்டும்

என்று

அந்த

ஒப்பந்தம்

இந்த யாவும்

தனது

காப்புரிைம

வலியுறுத்துக றது.
இதன்படி

சட்டத்ைத மாற்ற அைமத்துள்ளது. உய ரியல் அற்ற
முைற (NON-BIOLOGICAL) என்பது மைறமுகமாக GENETICALLY MODIFIED ORGANISM எனப்படும் மரபணு
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மாற்றப்பய ர்களுக்கு
உதவுக றது.

காப்புரிைம

வழங்கேவ

ேமலும் TRIPS ஒப்பந்தத்த ன்படி

காப்புரிைம பத வு ெசய்யப்பட்ட பய ர்கைள 20 வருட
காலத்த ற்கு ேவறு யாரும் உற்பத்த ெசய்யேவா,
வ ற்பைன ெசய்யேவா இச்சட்டம் தைட வ த க்க றது.
(TRIPS ஒப்பந்தத்த ற்கு முன் இது 7 வருடமாக
இருந்தது)
இந்த யாவ ன்
ேநரடியாக தாவரம்,
அைவ

காப்புரிைம

சட்டத்த ன்கீழ்

வ ைதகள்,

பய ர்வைககள்,

இயற்ைகயாக

வ ைளயும்

முைற

ேபான்றவற்ற ற்கு காப்புரிைம வழங்குவத ல்ைல.
தாவரத்த ன்
அைமயாமல்,

இயற்ைகயான
மனித

ேபாக்க ல்

ெசயல்பாடுகள்

மூலம்

ஏற்படும் மாற்றங்கைள NON-ESSENTIAL BIOLOGICAL

PROCESS

என்று

வைகப்படுத்துக ன்றனர்.

இது ேபான்ற ெசய்முைறகளுக்கு காப்புரிைம ெபற
முடியும்.

ஆக GMO ேபான்ற மரபணு மாற்றப்பட்ட
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பய ர்களுக்கு காப்புரிைம ெபற உதவுக றது.
அடுத்தப்படியாக
தாவரங்களுக்கு

TRIPS

ஒப்பந்தம்,

அளிக்கப்படும்

முைறையயும்

காப்புரிைம

கூற யுள்ளது.

இதன்படி

ச க ச்ைச

ெபறத்தக்கதாக
நமது

காப்புரிைம

சட்டத்த லும் 2002ம் ஆண்டு ெகாண்டு வரப்பட்ட
மாற்றத்த ன்படி

தாவரங்களுக்கான

முைறகளுக்கும்

காப்புரிைம

இதன்

மூலம்

ச க ச்ைச

வழங்கப்படுக றது.

தாவரங்களுக்கு

மட்டுமல்ல,

அவற்ற ற்கான மருந்துகள், அைத பயன்படுத்தும்
முைற,

உபகரணங்கள்,

இயந்த ரங்கள்

ஆக ய

அைனத்துக்கும் காப்புரிைம ெபற முடியும்.
பசுைமப்புரட்ச

என்ற

அற முகப்படுத்தப்பட்ட

பல

ெபயரில்
தாவரங்களும்

பூச்ச கைள எத ர்ெகாள்ளும் த றன் அற்றைவயாக
இருந்தன.

எனேவ பூச்ச க்ெகால்லி மருந்துகள்,
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வ வசாய களின்
இதற்கு
த றன்

கூடுதல்

சுைமயாக

இருந்தன.

மாறாக

பூச்ச கைள

ெகால்லும்

ெபற்றதாக

கூறப்படும்

பாக்டீரியம்

துெரஞ்ெஜரிஸ்

(BACTERIUM

THURENGERIUS)

என்ற நச்சுப்ெபாருைள தாவரத்த ன் மரபணுவ ல்
ெசலுத்தும் முைற அற முகப்படுத்தப் பட்டது.

Bt

என்று பரவலாக அைழக்கப்படும் இந்த முைற
பருத்த ய ல்

அற முகம்

கத்தரிக்காய்,

பருத்த ,

ெபயர்களில்

இந்த

ெசய்யப்பட்டு
அரிச

தற்ேபாது

உட்பட பல்ேவறு

உய ரிெதாழில்

நுட்பம்

அற முகப்படுத்தப் பட்டுள்ளது. நவீன சட்டங்களின்
கீழ்

இந்த

பத வு

பய ர்கள்

அைனத்தும்

ெசய்யப்பட்டுள்ளன.

காப்புரிைம
தற்ேபாைதய

ந ைலய ல் இந்த யாவ ல் மான் சான்ேடா, பாயர்,
மஹ ேகா உள்ளிட்ட ந றுவனங்கேள இத்தைகய
காப்புரிைமகைள பத வு ெசய்துள்ளன.
இத்தைகய
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இந்த ய

வ வசாயம்

உரிைமப்பத வு
முைற

(COMPULSORY

பாதுகாக்கும்

கூறப்படுக றது.
ெபறப்பட்ட

ஒரு

மக்களுக்கு
அல்லது

ெசன்றுவ டாமல்
என்று

LICENSING)
அரசுத்தரப்ப ல்

இம்முைற மூலமாக, காப்புரிைம
ெபாருள்

ேபாத ய

க ைடக்காமல்

அத க

கட்டாய

இருக்கும்ேபாேதா,

வ ைலக்கு

– மக்களின் நலன் கருத

அளவ ல்

வ ற்கப்பட்டாேலா

– அேத ெபாருைள

உற்பத்த ெசய்யும் உரிைம, ேவறு எவருக்ேகனும்
வழங்கப்படும்.
ஒருவரிடேம
என்றும்,
தனியார்

இதன் மூலமாக ஒரு ெபாருள்

இருப்பைத
இதனால்
ச லரின்

கட்டுப்படுத்த
இத்தைகய

ஏகேபாக

முடியும்
பய ர்கள்

கட்டுப்பாட்டில்

ெசல்வைத தடுக்கமுடியும் என்றும் அரசுத்தரப்ப ல்
கூறப்படுக றது.
ஆனால், காப்புரிைம சட்டத்த ன்படி காப்புரிைம
ெபற்ற ஒரு ெபாருைள தயாரிக்க வ ரும்ப COMwww.Kaniyam.com

91

FreeTamilEbooks.com

PULSORY LICENSING ெபறும் ஒரு நபர், காப்புரிைம
ெபற்றவருக்கு இழப்பீடு வழங்க ேவண்டும். அந்த
இழப்பீட்டுத் ெதாைகைய காப்புரிைம ெபற்றவேர
ந ர்ணயம் ெசய்வார்.

எனேவ அப்ெபாருைள

தயாரித்து வ ற்பைன ெசய்தால் எவ்வளவு லாபம்
க ைடக்குேமா அத்ெதாைகையேய COMPULSORY LICENSING க்கான இழப்பீடாக ேகட்பார்கள் என்பைத
உண்ைம. எனேவ இந்த COMPULSORY LICENSING
முைற வ வசாய களுக்ேகா,

ெபாதுமக்களுக்ேகா

பயன்படாது என்பேத உண்ைம.
ஒரு பய ர் வைகக்கான காப்புரிைம பத வு
ெசய்யப்பட்ட உடேன அந்த ெபாருளுக்கான COMPULSORY

LICENSING

வழங்கலாம்

ந ைல TRIPS-க்கு ப ன் மாற யுள்ளது.

என்ற ருந்த
இதன்படி

காப்புரிைம பத வு ெசய்து 3 ஆண்டுகள் கழிந்த
ப ன்னேர COMPULSORY LICENSING வழங்கப்படும்.
இந்த 3 ஆண்டுக்காலத்த ல் காப்புரிைம ெபற்ற
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ந றுவனம் ைவத்ததுதான் சட்டம். ெசால்வதுதான்
வ ைல. இவற்ைற எத ர்த்து யாரும் ேகள்வ ேகட்க
முடியாது.
TRIPS ஒப்பந்தத்த ன் கீழ் காப்புரிைம சட்டம்
அைடந்துள்ள மாற்றத்த ன் பயனாக GMO ேபான்ற
பய ர்கைள

உற்பத்த

ெசய்யும்

ந றுவனங்கேள

அத க லாபம் ெபறமுடியும். இது ேபான்ற பய ்ர்கள்
மலட்டுத்தன்ைம மிக்கதாக இருப்பதால் ஒவ்ெவாரு
ஆண்டும்

வ வசாய கள்

தங்கள்

வ ைதப்பய ர்

ேதைவக்கு காப்புரிைம ெபற்ற ந றுவனங்கைளேய
சார்ந்த ருக்கும் அவல ந ைல ஏற்படும்.
காப்புரிைம

காலகட்டம்

முடிந்த

ேமலும்

ப ன்னரும்

இதுேபான்ற பய ர்கள் ெபாது உபேயாகத்த ற்கு
மீண்டும் வராமல் தடுப்பதற்கு அந்த காப்புரிைம
சட்டத்த ன்படிேய பல வழிமுைறகள் உள்ளன.
காப்புரிைம
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முைறய ல் தயாரித்து மலிவு வ ைலய ல் அளிக்கும்
GENERIC

MANUFACTURERS-களுக்கு

பைழய

காப்புரிைம சட்டம் பாதுகாப்பு அளித்தது. ஆனால்
புத ய சட்டத ருத்தங்கள் இந்த வ வசாய களுக்கு
பய ர்வைககள்,

உரங்கள்,

ரசாயன

உரங்கள்

க ைடப்பைத தடுத்து ந றுத்தக் கூடும்.
இயற்ைகய ல் வ ைளயும் தாவரங்கைள, மனித
முயற்ச

மூலம்

குறுக்கீடு

மாற்ற யைமக்கும்

ெசய்து

தாவரங்கள்

மனிதர்களுக்கும்,

மரபணுைவ
அைனத்தும்

வ லங்க னங்களுக்கும்

நன்ைமேய ெசய்யும் என்று எத ர்பார்க்க முடியாது.
இைவ மனிதனின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து வ டுபட்டு
தீைமகளும் ெசய்யலாம்.
உணவுகைள
ேநாய்கள்,
உட்பட

மரபணு மாற்றப்பட்ட

உட்ெகாண்டவர்களுக்கு
ஆண்ைம-ெபண்ைம

பல்ேவறு

ேநாய்கள்

ெசய்த கள் வருக ன்றன.
www.Kaniyam.com
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வ ்ஞ்ஞானிகளும் ஏற்றுக்ெகாள்க ன்றனர்.
எத ர்காலத்த ல் இந்த மரபணு மாற்ற பய ர்கள்,
என்ெனன்ன தீய வ ைளவுகைள ெகாண்டுவரும்
என்பதற்ேகா,

அவற்ைற

தடுக்க

என்ன

வழி

என்பதற்ேகா யாரிடமும் பத ல் இல்ைல.
இத்தைகய குைறபாடுள்ள உணவுப்ெபாருட்கைள
உற்பத்த ெசய்பவர்கள் மீது உணவுப்ெபாருட்கள்
கலப்பட
சட்டம்,

தைடச்சட்டம்,
குற்றவ யல்

உள்ளிட்ட
ெதாடரவும்,
வழி

நுகர்ேவார்
சட்டம்,

சட்டங்களின்
ப ரச ைனக்கு

இருந்தது.

பாதுகாப்பு

தீங்க யல்
மூலம்

சட்டம்
வழக்கு

தீர்வு

காணவும்

TRIPS

ஒப்பந்தம்

ஆனால்

இந்த ய குடிமக்களுக்கான இந்த உரிைமகைள
ெபருமளவ ல் குைறக்க ன்றது. TRIPS ஒப்பந்தப்படி
இத்தைகய

ப ரச ைனகைள

ஏற்படுத்தும்

தாவரங்களின் பத வுகைள ரத்து ெசய்ய மட்டுேம
முடியும். பாத க்கப்பட்டவர்களுக்கு இழப்பீடு ேகார
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முடியாது.
காப்புரிைம

ேபான்ற

அற வுச்ெசாத்துரிைம

சட்டங்கள் வ ைதகைள தனிநபரின் உரிைமயாக
வாழ்நாள்

முழுவதும்

காட்டுக றது.

ைவத்த ருக்க

குற ப்ப ட்ட

காலத்த ற்கு

வழி
ப ன்

காப்புரிைம பத வுெபற்ற எந்த ெபாருளும், எந்த
தைடயுமின்ற

ெபாதுமக்கள்

உபேயாகத்த ற்கு

வந்துவ ட ேவண்டும் என்பைத அந்த சட்டத்த ன்
அடிப்பைட வ த .

இருப்ப னும் புத தாக த ருத்தம்

ெசய்யப்பட்டுள்ள
ப ன்

காப்புரிைம

வழிகளின்

ெபாருள்,

மூலம்

சட்டம்

காப்புரிைம

சல
ெபற்ற

ஒரு தனி நபரின் கட்டுப்பாட்டிேலேய

ெதாடர்வதற்கு

உதவுக றது.

எந்த

ஒரு

கண்டுப டிப்ைபயும் அதன் ெதாழில் நுட்பரீத யாக
ேமம்படுத்த ய ருந்தாேலா, அல்லது ெபாருளாதார
முக்க யத்துவம்

ஏற்பட்டிருந்தாேலா

அந்த

கண்டுப டிப்ப ற்கு மீண்டும் காப்புரிைம ெபறலாம்.
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எனேவ

GMO

ேபான்ற

மரபணு

மாற்றப்பட்ட

தாவரப்ெபாருட்களின் காப்புரிைமைய, பன்னாட்டு
ந றுவனங்கள்

எளித ல்

நீடித்துக்

ெகாண்ேட

ேபாகக்கூடும்.
-மு. ெவற்ற ச்ெசல்வன்
(vetri@lawyer.com)
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மாறும் சட்டங்களும்,
விவசாயிகளின் பறிேபாகும்
உரிைமகளும்…!(பகுதி 3)
WEDNESDAY, JULY 4, 2007
மரபணு ெதாழில்நுட்பத்த ற்கான அங்கீகரிப்பு
குழு
(Genetic Engineering Approval Committee)
மரபணு

மாற்றப்பட்ட

கண்காணிக்கவும்
மத்த ய
கீழ்

அவற்ைற

சுற்றுச்சூழல்

இயங்கும்

ஒரு

பய ர்கைள
முைறப்படுத்தவும்
அைமச்சரைவக்கு

அைமப்ேப,

மரபணு

ெதாழில்நுட்பத்த ற்கான அங்கீகரிப்பு குழு(GEAC).
இந்தக்குழு, மரபணு மாற்றப்பட்ட பய ர்கைள
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99

FreeTamilEbooks.com

ேசாத த்து

அனுமத

அளித்தப ன்ேப

அவற்ைற

சந்ைதய ல் வ ற்க முடியும். ேசாதைன முைறயாக
நான்கு

ஆண்டுகள்

மரபணு

மாற்றப்பட்ட

பய ர்வைககள் பய ரிடப்பட்டு அதன் வ ைளவுகைள
ஆராய்ந்து இக்குழு அவற்றுக்கு அனுமத அளிக்க
ேவண்டும். இதுேபான்ற ேசாதைனகைள தனியார்
ந லங்களில்

ேமற்ெகாள்ளலாம்

என்ற

ந ைல

இந்த யாவ ல் உள்ளது.
ஆனால், அெமரிக்கா, ஆஸ்த ேரலியா மற்றும்
பல ஐேராப்ப ய யூனியன் நாடுகளில் மரபணு
மாற்ற

ேசாதைனகைள

சாதாரண

வ வசாய

ந லங்களில் ேசாதைன அடிப்பைடய ல் பய ரிடுவது
தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது.
ஒதுக்கப்பட்ட

ந லங்களில்

ஆய்வுப்பணிக்ெகன
மட்டுேம

இத்தைகய

பரிேசாதைனகைள நடத்தமுடியும்.
இந்த யாவ ேலா,
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வ வசாய க்குமகூட

ெதரியாமல்

மாற்றப்பய ர்கள்

ேசாதைன

பய ரிடப்படுக ன்றன.

மரபணு

அடிப்பைடய ல்

அெமரிக்கா

ேபான்ற

நாடுகளில் ேசாதைனக்கூட எலி, முயைல ைவத்து
நைடெபறும்

பரிேசாதைனகள்,

இந்த யாவ ்ல்

மனிதர்கைள ைவத்து நைடெபறுக ன்றன, அதுவும்
அரச ன் அனுமத ேயாடு.
மரபணு

மாற்றப்பட்ட

பய ர்கைள

முைறப்படுத்துவத ல் ஐேராப்ப ய யூனியன் பல
கடுைமயான சட்டங்கைள இயற்ற யுள்ளது.
ஐேராப்ப ய

நாடுகளில்

மரபணு

பல

மாற்றப்பட்ட

பய ர்கைள, அவற்ைற தயாரிக்கும் ந றுவனத்த ன்
ந லங்களிேலேய
என்ற

முைற

மரபணு
மக்களுக்கு

ேசாதைன

ெசய்யேவண்டும்

ப ன்பற்றப்படுக றது.

மாற்றப்பட்ட
வ ற்பைன

உணவு

ேமலும்,
வைககைள

ெசய்யும்ேபாது

மரபணு

மாற்றப்பட்டது என்ற முத்த ைரைய (LABELLING)
www.Kaniyam.com

102

FreeTamilEbooks.com

கட்டாயம்
சட்டம்

இடேவண்டும்

என்று

வலியுறுத்துக றது.

சந்ைதய ல்

இதன்மூலம்

வ ற்கப்படும்

முழுவ பரங்கைளயும்
ெபாதுமக்கள்,

ெபாருட்கள்

அற ந்து

தங்களுக்குத்

உணவ ைன

தாங்கேள

ெகாள்ளும்

உரிைமைய

வழங்க யுள்ளன.
இந்த யாவ ல்

அந்நாட்டு
குற த்த

ெகாள்ளும்
ேதைவயான

ேதர்ந்ெதடுத்துக்

ஐேராப்ப ய

நாடுகள்

இதுேபான்ற

உரிைம

வழங்கப்பட

வ ல்ைல

என்பது

ேவதைனக்குரிய ெசய்த யாகும்.
மரபணு மாற்றப்பட்ட பய ர்கைள உலக வர்த்தக
ந றுவனம் ஆதரிப்பதால் இவற்ைற தைடெசய்வது
உறுப்பு நாடுகளுக்கு இயலாத காரியம்.

மரபணு

மாற்றப்பட்ட உணவ னால் மனிதர்களுக்கு பாத ப்பு
ஏற்படுவதாகக்
இறக்குமத

கூற

அெமரிக்காவ ல்

இருந்து

ெசய்யப்பட்ட உணவு வைககளுக்கு

கடந்த 1999ம் ஆண்டு ஐேராப்ப ய நாடுகள் தைட
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வ த த்தன.

இைத எத ர்த்து அெமரிக்கா, உலக

வர்த்தக கழகத்த ல் முைறயீடு ெசய்தது.

இந்த

முைறயீட்ைட வ சாரித்த உலக வர்ததக கழகம்,
ஐேராப்பாவ ன்

தைட

வர்ததக

ெநற முைறகளுக்கு

கழக

நடவடிக்ைககள்

உலக

எத ரானது

என்று கூற தைடைய நீக்குமாறு உத்தரவ ட்டது.
அெமரிக்காவ ல்
மாற்றப்பய ்ர்கைள
நாடுகளாேலேய

உற்பத்த யான
தைட

மரபணு

ெசய்ய

முடியவ ல்ைல

ஐேராப்ப ய
என்றேபாது

இந்த யா ேபான்ற ஏைழ நாடுகளின் ந ைலைய
ெசால்லத் ேதைவய ல்ைல.
தாவர
உழவர்களின்

வைககள்

பாதுகாப்பு

உரிைமக்கான

சட்டம்

மற்றும்
(PROTEC-

TION FOR PLANT VARIETIES AND FARMERS RIGHTS
ACT) 2001
இச்சட்டத்த ன்
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கூறப்பட்டுள்ளைதப்ேபால
உழவர்களின்

உரிைமகைளயும்

ேவண்டும் என்று கூற
வரப்பட்டது.
இயல்பான
முடியாத
பத வு

தாவரவைககைளயும்,
பாதுகாக்க

இந்த சட்டம் ெகாண்டு

தாவரங்களுக்கு
தன்ைமய ல்

சூழ்ந ைலய ல்

ெசய்வதற்காக

அவற்ற ன்

காப்புரிைம
அந்த

வழங்க

தாவரங்கைள

ெகாண்டுவரப்பட்ட

இந்த

சட்டம், ஏறக்குைறய காப்புரிைம சட்டத்த ன் மறு
வடிவமாகேவ உள்ளது.
இந்த சட்டத்த ன் கீழ் ஒரு தாவரத்ைத பத வு
ெசய்ய, அத்தாவரம் முன்ேப ெதரிந்த எந்த ஒரு
தாவரத்த ன் குணாத சயங்கைளயும் ெபற்ற ருக்கக்
கூடாது.

ஒேர ஒரு மாறுபட்ட குணாத சயத்ைத

அந்த தாவரம் ெபற்ற ருந்தாலும் இந்த சட்டத்த ன்
கீழ் அந்த தாவரத்ைத பத வு ெசய்ய முடியும்.
முன்ேப

ெதரிந்த
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மூலக்கூைற

அற வ யல்

வளர்ச்ச ய ன்

மூலம்

ச ற து மாற்றம் ெசய்தாேல அைத இச்சட்டத்த ன்
கீழ் பத வு ெசய்து அந்த தாவரத்ைத தனி உைடைம
ஆக்க க்ெகாள்ளலாம்.
இந்த
பத வு

சட்டத்த ன்

ெசய்து

அவேர

ஒரு

ெகாண்டால்

அதற்கு

அவற்ற ன்

கீழ்

முழு

உற்பத்த ,

தாவரவைகைய

15

ஆண்டுகாலம்

உரிைம

ெபறுக றார்.

வ ற்பைன

ேபான்றைவ

அந்த உரிைமய ல் அடங்கும்.
காப்புரிைம சட்டம் ேபாலேவ இந்த சட்டத்த ன்
கீழும் COMPULSORY LICENSING முைற உள்ளது.
ஆனால்

இந்த

சட்டம்

வ ைதகைள

வணிக

ேநாக்க ல் உற்பத்த ெசய்யும் BREEDER எனப்படும்
உற்பத்த யாளர்களுக்ேக
அளிக்க றது.

அத க

பாதுகாப்பு

காப்புரிைம சட்டத்ைதப்ேபாலேவ

இந்த சட்டத்த லும் தாவரம் பத வு ெசய்யப்பட்டு
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3

ஆண்டுகளுக்கு

ப றேக

LICENSING-ல்

பத வு

ேமலும்

BREEDER

PLANT

COMPULSORY

அனுமத க்கப்படுக றது.
வ ரும்ப னால்

இந்த

சட்டத்த ன் கீழ் கூடுதலாக 12 மாத அவகாசம்
ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம்.
உள்ளது
ெபறுபவர்
அளி்க்க

ேபாலேவ

காப்புரிைம சட்டத்த ல்
COMPULSORY

தாவரத்ைத
ேவண்டிய

பத வு

இழப்பீட்டுத்

LICENSING

ெசய்தவருக்கு
ெதாைகைய

காப்புரிைம ெபற்றவேர ந ர்ணயம் ெசய்வார்.
-மு. ெவற்ற ச்ெசல்வன்
(vetri@lawyer.com)
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ெகாைல ெசய்வதற்கு அதிகாரம்
இல்ைல!
FRIDAY, JULY 6, 2007
“இந்த ய காவல்துைறய னருக்கு, குற்றங்கள்
குற த்த சாட்ச கைளயும்,
அைலவைதவ ட

–

சான்றுகைளயும் ேதடி

ந ழலில்

சுகமாக

அமர்ந்து

ெகாண்டு அவர்களிடம் அகப்பட்ட எளியமக்களின்
கண்களில்
மக ழ்ச்ச

மிளகாய்ப்ெபாடிைய
அளிக்க றது”

என்று

தூவுவேத
சர்

ேஜம்ஸ்

ஸ்டீஃபன் என்பவர் கடந்த 1883ம் ஆண்டில் எழுத ய
“குற்றவ யல் சட்ட வரலாறு” என்ற புத்தகத்த ல்
கூறப்பட்டுள்ளது.
சுமார்
எழுதப்பட்ட

125
இந்த
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வரேவற்கத்தக்க

மாற்றம்

என்று

ந ைலைம

பார்த்தால்,

ஏற்பட்டுள்ளதா
மிக

ப ன்னைடந்துள்ளதாகேவ

ேமாசமாக
ெதரிக றது.

மிளகாய்ப்ெபாடிைய

தூவ யாவது

வ சாரிப்பைதவ ட

ேபாலிேமாதல்களில்

சுட்டுக்ெகால்வேத

எளிது

என்று

தற்ேபாைதய

காவல்துைற முடிவு ெசய்துள்ளதாக ெதரிக றது.
சுட்டுக்

ெகாைல

வ சாரைண

ெசய்யப்

பட்டவர்களிடம்

நடத்த ய ருந்தால்

உயர்மட்ட

பதவ ய ல்

நாட்டின்

இருப்பவர்களும்கூட

ச க்கலாம் என்ற ந ைலய ல் இந்த என்கவுன்டர்
ெகாைலகள்
வீரப்பன்

நடப்பைதேய,

படுெகாைல

சந்தனக்கடத்தல்

உள்ளிட்ட

ேபாலிஎன்கவுன்டர்

பல்ேவறு

ெகாைலகளும்

ந ரூப க்க ன்றன.
இந்ந ைலய ல்,
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ச த்ரவைதக்கு

எத ரான

உடன்படிக்ைக

ந ைறேவற்றப்பட்ட த னமான ஜூன் 26ம் நாள்
“ச த்ரவைதயால் பாத க்கப்பட்ேடாருக்கான ஆதரவு
த னமா”க மனித உரிைம அைமப்புகளின் ேதச ய
கூட்டைமப்பு சார்ப ல் மும்ைப நகரில் கருத்தரங்கு
நைடெபற்றது.
மும்ைப
நீத பத

உய்ர்நீத மன்றத்த ன்

ஹாஸ்ெபட்

நைடெபற்ற

இந்த

சுேரஷ்

ந கழ்ச்ச ய ல்

ஓய்வு

ெபற்ற

தைலைமய ல்
நாட்டின்

பல

பகுத களிலுமிருந்து மனித உரிைம ஆர்வலர்களும்,
மனித உரிைம மீறல்களில் பாத க்கப்பட்டவர்களும்,
அவர்களின் குடும்பத்த னரும் கலந்து ெகாண்டனர்.
ெகாைல ெசய்வதற்கு அத காரம் இல்ைல!
பயங்கரவாத கள்,
க ரிமினல்
ெகாைல

கூலிப்பைடய னர்,

குற்றவாளிகள்
ெசய்வதற்கு
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ஒரு

சட்டமும்

காவல்துைறய னருக்ேகா,

ராணுவத்துக்ேகா, ேவறு எவருக்குேமா அத காரம்
அளிக்கவ ல்ைல

என்று

ெதாடங்க ய நீத பத

தமது

உைரைய

ஹாஸ்ெபட் சுேரஷ்,

தடா-

ெபாடா ேபான்ற சர்ச்ைசக்குரிய சட்டங்களில் கூட
இத்தைகய ெகாைலகள் அனுமத க்கப்படவ ல்ைல
என்று குற ப்ப ட்டார்.
காவல்துைறய னர்

நடத்தும்

(ேபாலி)

என்கவுன்டர் ெகாைலகைள ெகாைல வழக்காகேவ
பத வு
என்று

ெசய்து

வ சாரைண

வலியுறுத்த ய

சட்டத்த ன்

கீழும்

நடத்த

நீத பத

இந்த

ேவண்டும்

சுேரஷ்,

எந்த

நைடமுைறய லிருந்து

காவல்துைறக்கு வ லக்களிக்கப்படவ ல்ைல என்று
சுட்டிக்காட்டினார்.
இத்தைகய என்கவுன்டர்களில் அத க அளவ ல்
ச றுபான்ைம மதத்த னரும்.
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ெகால்லப்படுக ன்றனர்
ெதரிவ த்தார்.

என்று

அவர்

வருத்தம்

எனினும் காவல்துைறய னரும்,

பத்த ரிைக-ெசய்த த் துைறய னரும் என்கவுன்டர்
ெகாைலகைள

ந யாயப்படுத்த

முயற்ச ப்பதற்கு

அவர் கண்டனம் ெதரிவ த்தார்.
இத்தைகய

முைறேகடுகைள

ெகாள்ைகயளவ ல் கண்டிக்கும் நீத மன்றங்கேள,
உண்ைம அற யும் ேசாதைன என்ற ெபயரில் –
இந்த ய குடிமகனுக்கு அரச யல் சட்டம் வழங்கும்
அடிப்பைட உரிைமகைள வழங்க மறுக்க ன்றன
என்று அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
ஐக்க ய

நாடுகள்

சைப

கடந்த

1984ம்

ஆண்டு ந ைறேவற்ற ய ச த்ரவைதக்கு எத ரான
உடன்படிக்ைகைய ஏற்று அமல் படுத்தேவண்டும்
என்று மத்த ய அரைச, ெபாறுப்புள்ள குடிமக்கள்
அைனவரும்
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ப ரச ைனகைள

அகற்றும்

வழியாகும்

என்றும்

நீத பத ஹாஸ்ெபட் சுேரஷ் ெதரிவ த்தார்.
அலிகார் முஸ்லிம் பல்கைலக்கழக ேபராச ரியர்
அர்ஷ

கான்,

நாட்டில்

இந்து-முஸ்லிம்

ஒற்றுைமயாக

மக்களிைடேய

ஏற்படுத்துவதற்கான

உளவ யல்

வாழும்
ப ளைவ
ரீத யான

பணிய ல் காவல்துைற-ராணுவம் ேபான்ற அரசு
அைமப்புகளும்,

ெசய்த

ஊடகங்களும் ஈடுபட்டு

வருவதாக குற்றம் சாட்டினார்.
கடந்த 1970ம் ஆண்டுவாக்க ல் நாட்டின் ச ல
பகுத களில் ெதாடங்க ய என்கவுன்டர் கலாசாரம்,
தற்ேபாது நாடு முழுவதும் பரவ வருவைத அவர்
சுட்டிக்காட்டினார்.

காஷ்மீர் பகுத ய ல் சுமார் 10

ஆய ரம் ேபரும், பஞ்சாப ல் சுமார் 2 ஆய ரத்து
500 ேபரும் ெகால்லப்பட்டுள்ளனர் என்று அவர்
குற ப்ப ட்டார்.
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ெடல்லி

பல்கைலக்கழக

ேபராச ரியர்

சம்சுல்

இஸ்லாம்

ேபசும்ேபாது,

இது

ேபான்ற

மனித

உரிைம

மீறல்களில்

பாத க்கப்படும்

மதச்ச றுபான்ைமய னர், தலித் மக்கள் ஆக ேயார்
ஒன்றுபட
வ டுத்தார்.

ேவண்டும்

என்று

ேவண்டுேகாள்

தனித்து ெசயல்படுவதும்,

மனப்பான்ைமயற்று

இருப்பதும்

பரந்த

அைனவரது

எத ர்காலத்துக்கும் ஆபத்தாக வ ைளயும் என்று
அவர் எச்சரித்தார்.
ெகால்லப்பட்டவர்களின்

பட்டியல்

தயாரிக்க

ேவண்டும்
அைனத்த ந்த ய
ெபாதுச்ெசயலாளர்

க ற ஸ்தவ
டாக்டர்

காங்க ரஸின்
ஜான்

தயாள்,

அைனத்த ந்த ய அளவ ல் காவல்துைற, ராணுவம்
மற்றும்
படுெகாைல

துைண

ராணுவப்பைடய னரால்

ெசய்யப்பட்டவர்களின்
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தயாரிக்கப்பட ேவண்டும் என்று வலியுறுத்த னார்.
ெபங்களூருைவச் ேசர்ந்த ேபராச ரியர் நகரி
பாைபயா, முன்னாள் ப ரதமர் வாஜ்பாய், குஜராத்
முதலைமச்சர் நேரந்த ர ேமாடி ேபான்றவர்கைள
ெகாைல

சத த்த ட்டம்

என்கவுன்டரில்

தீட்டியதாக

கூற

ெகால்லப்பட்டனர்.

ச லர்

ஆனால்

அந்த சத த்த ட்டத்த ற்கான ஆதாரங்கள் எதுவும்
ெகாடுக்கப்படவ ல்ைல என்று சுட்டிக்காட்டினார்.
மனித

உரிைமகளுக்கு

மனுதர்மவாத கள்

எத ரான

இந்துக்களுக்கும்,

மனித

குலத்த ற்கும் எத ரானவர்கள் என்று கூற ய அவர்,
இந்துத்துவ சக்த கள் அரசு, காவல்துைற, ராணுவம்
உள்ளிட்ட

அைனத்து

துைறகளிலும்

ஊடுருவ

வருவதாக ெதரிவ த்தார்.
அரேசாடு

முரண்பட்ட

ெகாண்டவர்கைள
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ெசய்வது

அத கரித்து

வருவதாக

கூற ய

ேபராச ரியர் பாைபயா, இந்த ய அரச யல் சட்டத்த ல்
கூறப்பட்ட

கருத்துரிைம

உரிைமளும்

உள்ளிட்ட

அைனத்து

ேகள்வ க்குற யாவைத

ேகாடிட்டு

காட்டினார்.
ஆந்த ர ப ரேதச ச வ ல் உரிைமக்கழகத்ைதச்
ேசர்ந்த

வழக்கற ஞர்

நாடாளுமன்ற

சுேரஷ்

அரச யலின்

ேபசுைகய ல்,
ெசயல்பாடுகள்

ேதால்வ அைடயும்ேபாது நக்ஸல்பாரிகள் ேகள்வ
எழுப்புக ன்றனர். அந்த ேகள்வ களுக்கு சரியான
பத ல்

இல்லாதேபாது

என்கவுன்டர்களில்

ேகள்வ

எழுப்புபவர்கள்

படுெகாைல

ெசய்யப்

படுக ன்றனர் என்றும் அவர் குற ப்ப ட்டார்.
என்கவுன்டர்

ெகாைலகைள

இந்த ய

தண்டைன சட்டம் ப ரிவ ன் 302ன் படி ெகாைல
வழக்காக

பத வு
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நீத மன்ற

உத்தரவு,

ஆந்த ர

உரிைமக்கழகத்தால்

ப ரேதச

ச வ ல்

ெபறப்பட்டது

என்று

சுட்டிக்காட்டிய வழக்கற ஞர் சுேரஷ், ஆனால் அந்த
உத்தரைவ அரேசா, காவல்துைறேயா இதுவைர
மத க்கவ ல்ைல என்றும் குற்றம் சாட்டினார்.
தமிழ்நாட்டில் மனித உரிைம மீறல்கள் !
தமிழ்நாடு

மக்கள்

உரிைம

தைலவர் புதுைவ ேகா.
நடந்த

கூட்டைமப்ப ன்

சுகுமாரன், தமிழகத்த ல்

என்கவுன்டர்

படுெகாைலகைள

பட்டியலிட்டார். இந்த என்கவுன்டர் ெகாைலகைள
முைறப்படி
வ சாரிக்க

ெகாைல

வழக்காக

ேவண்டும்

உத்தரவுகைளயும்,

ேதச ய

பத வு

என்ற
மனித

ெசய்து

நீத மன்ற
உரிைம

ஆைணயத்த ன் வழிகாட்டு ெநற முைறகைளயும்
அைனத்து

ஆட்ச யாளர்களும்

த ட்டமிட்டு

புறக்கணிப்பைத சுட்டிக்காட்டினார்.
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மனித

உரிைம

பாத க்கப்பட்டவர்கள்

மீறல்களால்

சார்ப ல்

சந்தன

கடத்தல்

வீரப்பனின் மைனவ முத்துலட்சுமி ேபசும் ேபாது,
வீரப்பைன

ேபான்றவர்கைள

அரச யல்வாத கேள

ெபரும்

உருவாக்குவத ல்
பங்கு

வக ப்பதாக

கூற னார். எனினும் அந்த அரச யல்வாத கள் எந்த
வ சாரைணக்கும் உட்படாமல் தப்ப வ டுவதாகவும்
அவர் வருத்தம் ெதரிவ த்தார்.
என்கவுன்டர்

ெகாைலகைள

ெசயல்படுத்துவத ல் கட்ச ேபதம் இன்ற அைனத்து
அரச யல் கட்ச களும் ஒன்றுபட்டு ந ற்பதாக அவர்
குற்றம் சாட்டினார்.
அரசு

மற்றும்

முைறேகடுகைள
ச றுபான்ைம

மற்றும்

காவல்துைறய னரின்
தட்டிக்
தலித்

ேகட்பவர்களும்,
மக்களும்

இந்த

முைறேகடுகளுக்கு அத க அளவ ல் என்கவுன்டர்
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ெகாைலகளுக்கு

பலியாவதாக

வீரப்பனின்

மைனவ முத்துலட்சுமி குற ப்ப ட்டார்.
முத்துலட்சுமிையத்
அகமதாபாத்த ல்

ெதாடர்ந்து

என்கவுன்டரில்

ப ராேனஷ்

குமார்

ஜாேவத்த ன்

மைனவ

காவல்துைறயால்

என்ற

ஜாேவத்-இன்

சஜிதா,

படுெகாைல

அப்துல் ரவூஃப்-இன் மைனவ

ெகால்லப்பட்ட
ெபங்களூரு
ெசய்யப்பட்ட

நூரி ஆக ேயார்

பர்தா உைடக்குள்ளிருந்தவாைற மனித உரிைம
மீறல்களுக்கு

எத ரான

குரல்

எழுப்ப னர்.

ப ராேனஷ் குமார் என்ற ஜாேவத்-இன் தந்ைத
ேகாப நாத ப ள்ைள, மங்களூர் காவல்துைறயால்
படுெகாைல
ப ேலாமினா

ெசய்யப்பட்ட
ஆக ேயார்

வாழ்க்ைகைய

சுதீரின்

தங்கள்

காவல்துைற

தாய்

மகன்களின்

சட்டவ ேராதமாக

சூைறயாடியைத உருக்கமாக எடுத்துைரத்தனர்.
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தீர்மானங்கள்
ந கழ்ச்ச ய ன்
மாந ல

மனித

ந ைறவ ல்
உரிைம

ேதச ய

மற்றும்

ஆைணயங்கைள

வலுப்படுத்தும் சட்டங்கைள இயற்ற ேவண்டும்;
காவல்

துைறய னர்

நடத்தும்

மற்றும்

என்கவுன்டர்

முடிவு கட்ட ேவண்டும்;
இந்த ய

படுெகாைலகளுக்கு
அதற்ேகற்ற வைகய ல்

தண்டைன

சட்டங்கைள

சட்டம்

மாற்ற யைமக்க

காவல்துைற

மற்றும்

என்கவுன்டரில்

பைடய னர்

உள்ளிட்ட
ேவண்டும்;

ஆயுதப்பைடய னரால்
ெகால்லப்பட்டவர்களின்

பட்டியைல ேதச ய அளவ ல் தயாரித்து ெவளிய ட
ேவண்டும்;

அவ்வாறு

குடும்பத்த னரின்

ெகால்லப்பட்டவர்களின்

மறுவாழ்வுக்கு

ேதைவயான

உதவ கைள ெசய்ய ேவண்டும்; ஐக்க ய நாடுகள்
சைப

கடந்த

ச த்ரவைதக்கு
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ஏற்று அமல் படுத்தேவண்டும் என்பது உள்ளிட்ட
தீர்மானங்கள் ந ைறேவற்றப்பட்டன.
ந கழ்ச்ச ய ன்

முடிவ ல்

அைமப்புகளின்

மனித

ேதச ய

உரிைம

கூட்டைமப்ப ன்

ெசயலாளர்களில் ஒருவரான அக்னி சுப்ரமணியம்
நன்ற கூற னார்.
அடுத்தது என்ன?
இந்த

கட்டுைரய ன்

கூறப்பட்டுள்ளவாறு,
சாட்ச கைளயும்,

துவக்கத்த ல்

குற்றங்கள்
சான்றுகைளயும்

அைலவைதவ ட

–

ந ழலில்

சுகமாக

ெகாண்டு

காவலர்களிடம்

குற த்த
ேதடி
அமர்ந்து
அகப்பட்ட

எளியமக்களின் கண்களில் மிளகாய்ப்ெபாடிைய
தூவுக ன்றனர் என்று சுமார் 125 ஆண்டுகளுக்கு
முன்

எழுதப்பட்ட

கருத்த ல்

எந்தவ தமான

முன்ேனற்றமும் இல்ைல என்பைத வ ட, ந ைலைம
www.Kaniyam.com

124

FreeTamilEbooks.com

மிகவும்

ேமாசமாக

ப ன்னைடந்துள்ளது

என்று

ெதரிக றது.
இந்ந ைலைய
நீத த்துைற,

மாற்றும்

காவல்துைற,

தைலவர்கைளவ ட

ெபாறுப்பு

அரச யல் – சமூகத்

ேவெறாரு

தரப்ப னருக்ேக

அத கம் உள்ளது. அந்த தரப்ப னர் ேவறு யாருமல்ல.
இைத படிக்கும் நீங்கள்தான்.
இந்த ய

அரச யல்

சட்டம்,

சர்வேதச

மனித

உரிைம சட்டங்கள் குற த்த குைறந்த பட்ச அற வும்,
ெதளிவும் ெபறுவேதாடு – அைத அைனவருக்கும்
பரப்ப

சமூக அநீத கள் மற்றும் மனித உரிைம

மீறல்களுக்கு

எத ரான

வ ழிப்புணர்ைவ

ஏற்படுத்துவேத மனித குல வ டுதைலக்கு உடனடித்
ேதைவயாகும்.
-சுந்தரராஜன்
(sundar@LawyerSundar.net)
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கிெரடிட் கார்டு - கடன் வசூல்
என்ற ெபயரில் அராஜகமா?
THURSDAY, JULY 12, 2007
க ெரடிட் கார்டு பயன்படுத்துபவர்களிடம் கடன்
வசூல்

முகவர்கள்

பல

தவறான

ெசயல்களில்

ஈடுபடுவதாக புகார்கள் அத கரித்து வருக ன்றன.
அைத எத ர்ெகாள்ள ச ல குற ப்புகள்…
க ெரடிட் கார்டு மூலேமா அல்லது ேவெறந்த
வைகய ேலா கடன் வாங்குவதும், வாங்க ய கடைன
த ருப்ப

ெசலுத்தாத ந ைல என்பது க ரிமினல்

குற்றம் அல்ல ! (கடனுக்கு வ த க்கப்படும் அந யாய
வட்டியும்,

பலவ த

கூடுதல்

கட்டணங்களுேம,

ேநர்ைமயான பலரும் கடைன த ரும்ப ெசலுத்த
முடியாமல் ேபாகும் ந ைலைய ஏற்படுத்துக றது)
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நீங்கள்
வழிப்பற

ெகாைல,
ேபான்ற

ெகாள்ைள,

குற்றங்களில்

த ருட்டு,
ஈடுபட்டால்

மட்டுேம நீத மன்ற உத்தரவு இல்லாமல் உங்கைள
ைகது ெசய்ய முடியும். கட்டத்தவற ய கடனுக்காக
எந்த

வ தமான

இல்லாமல்

நீத மன்ற

உங்கைள

யாரும்

வ சாரைணயும்
ைகது

ெசய்ய

முடியாது.
நீத மன்ற

வ சாரைணக்கு

முைறயான அைழப்பு வரும்.

உங்களுக்கு
உங்கள் தரப்பு

வாதத்ைத எடுத்துக்கூற உங்களுக்கு ேபாதுமான
அவகாசம் வழங்கப்படும்.
கடன் வசூல் நடவடிக்ைக அைனத்தும் ச வ ல்
சட்ட வழிமுைறகளின்படிேய நைடெபற ேவண்டும்.
எனேவ

காவல்துைறய னருக்கு

இத ல்

எந்த

ெதாடர்பும் இல்ைல.
குண்டர்கள் மூலம் மிரட்டுதல்,
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ெதாழில்புரியும்

இடங்களில்

வாடிக்ைகயாளைர

இழிவு ெசய்யும் ேநாக்க ல் ேபசுதல், நடத்தல் ஆக ய
அைனத்தும் சட்டப்படி தவறானைவ.

…
அத காைல
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ேநரங்களிலும் கடன் வசூல் பணிகைள ெசய்வது
சட்டப்படி தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது.
ெபண்களின் கண்ணியம் குைறயும் வைகய ல்
நடக்கும்

வசூல்

ஜாமீனில்

முகவர்கைள

ெவளிவரமுடியாத

(குண்டர்கைள)

சட்டப்ப ரிவுகளின்

கீழ் ச ைறய ல் அைடக்க முடியும்.
காவல்
மத்த ய

ந ைலயம்,

கமிஷனர்

குற்றப்புலனாய்வு

ப ரிவு

அலுவலகம்,
(CCB)

ஆக ய

இடங்களிலிருந்து ேபான் ேபசுவதாக கூற னால்
நம்பாதீர்கள்.

அவர்களுக்கு

ேவைலகள் இருக்க ன்றன.

ேவறு

முக்க ய

அவர்கள் அவ்வாறு

உங்கைள ெதாைலேபச மூலம் ெதாடர்பு ெகாள்ள
மாட்டார்கள்.

(அவ்வாறு ெசய்தால் அது சட்டப்படி

தவறு)
கடன் வசூல் ெசய்வதற்காக வழக்கற ஞர்கள்
யாரும்

உங்கள்
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ெதாைலேபச
அவ்வாறு

மூலமாகவும்

கூறுபவர்கள்

ேபசமாட்டார்கள்.

அைனவரும்

ெபாய்

ேபசுக ன்றனர் என்பைத புரிந்து ெகாள்ளுங்கள்.
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க ெரடிட் கார்டு ப ரச ைனக்காகேவா, அல்லது
ேவறு எந்த கடன் ப ரச ைனக்காகேவா உங்கைள
யாராவது இழிவாக ேபச னாேலா, மிரட்டினாேலா,
ேவெறந்த வைகய லாவது ெதாந்தரவு ெசய்தாேலா
உடனடியாக அருக ல் உள்ள காவல் ந ைலயத்த ல்
புகார் ெசய்யுங்கள்.
அந்தப்புகாரில்
வங்க

வசூல்

முகவர்கள்

அத காரிகைளயும் ேசருங்கள்.

மற்றும்
வங்க

அத காரிகள் ேநரில் வராவ ட்டாலும், அவர்களின்
உத்தரவ ன்படிதான்
ெசயல்

வசூல்

படுக ன்றனர்.

முகவர்(குண்டர்)களின்

முகவர்கள்
எனேவ

வசூல்

ெசயல்களுக்கு

வங்க

அத காரிகளும் ெபாறுப்பாவர்.
காவல் ந ைலயத்த ல் உங்கள் புகாைர பத வு
ெசய்து

வ சாரிக்க

ஆைணயர்

ேபான்ற
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ெசய்யுங்கள்.
அப்ேபாதும் புகார் பத வு ெசய்யப்படவ ல்ைல
என்றால் அப்பகுத ய ல் உள்ள குற்றவ யல் நடுவர்
நீத மன்றத்த ல்

வழக்கு

ெதாடர்ந்து

உங்கள்

புகாைர பத வு ெசய்யவும், உங்கைள தற்காத்துக்
ெகாள்ளவும் முடியும்.
நீங்கள் அரசு அல்லது அரசு சார் துைறகளில்
பணியாற்றுபவர் என்றால்,
உங்கள்

பணிக்கு

சட்டப்படி

குற்றம்.

அலுவல் ேநரத்த ல்

இைடயூறு

வ ைளவ ப்பது

எனேவ

உடனடியாக

காவல்துைறய ல் புகார் அளியுங்கள்.
மிரட்டல், அச்சுறுத்தல், அவமானப்படுத்துதல்
மூலம்

உங்களிடமிருந்து

பணம்

வசூல்

ெசய்யமுடியாது என்பைத வசூல் முகவர்களுக்கு
உணர்த்துங்கள்.
எத ர்ெகாள்ள
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வசூலுக்கு

வரும்

குண்டர்களிடம்

உறுத பட

ெதரிவ யுங்கள்.
கடன்

வசூல்

ஆவணங்களிலும்
அவச யம்

முகவர்களிடம்
ைகெயழுத்த ட

இல்ைல.

எந்த

ேவண்டிய

அவ்வாறு

நீங்கள்

ைகெயழுத்த ட்டாலும் அது சட்டப்படி ெசல்லுபடி
ஆகாது.
கடன்
உய ருக்ேகா,
காலத்த ல்,

வசூல்

குண்டர்களால்

உைடைமக்ேகா
உங்கைள

உங்கள்

ஆபத்து

தற்காத்துக்

ேநரும்

ெகாள்ளும்

உரிைம சட்டப்படி உங்களுக்கு உள்ளது. அதற்காக
நீங்கள் (தற்காப்பு) தாக்குதலிலும் ஈடுபடலாம்.
-சுந்தரராஜன்
(sundararajan@lawyer.com)
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மாறும் சட்டங்களும்,
விவசாயிகளின் பறிேபாகும்
உரிைமகளும் - பகுதி 4
FRIDAY, JULY 20, 2007
வ ைதச்சட்டம் (SEED ACT) 1966
வ ைதகைள
ஆண்டு

பத வு

ஏற்படுத்தப்பட்ட

ெசய்வதற்காக

1966ம்

வ ைதச்சட்டம்

TRIPS

ஒப்பந்தத்த ற்கு ப ன்பு பல மாற்றங்கள் அைடந்து
நாடாளுமன்றத்த ன் அனுமத க்காக SEED BILL 2004
என்ற ெபயரில் காத்த ருக்க றது.
புத தாக
வ ைதச்சட்டம்
அம்சங்கைள

மாற்றம்

ெபற்றுள்ள

வ வசாய களுக்கு
ெகாண்டுள்ளது.
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கீழ்

வ ைதகைள

அந்த

வ ைதகைள

வ வசாய களுக்கு
பாதுகாக்கவும்,
வ ற்கவும்

பத வு

ெசய்தவர்

வ ற்பைன

ெசய்ய

இச்சட்டம்

மட்டுேம
முடியும்.

வ ைதகைள

மறுபய ர் ெசய்யவும் அவற்ைற

அனுமத

அளித்த ருந்தாலும்

சல

கட்டுப்பாடுகைள வ த த்துள்ளது.
இந்த கட்டுப்பாட்டின்படி வ வசாய கள் தங்கள்
வ ைதகைள வணிகப்ெபயரிட்டு வ ற்க முடியாது.
அப்படி

வ ற்கேவண்டும்

தங்களுைடய
பத வு

என்றால்

வ ைதகைள

இச்சட்டத்த ன்

ெசய்த ருக்கேவண்டும்.

பகுத களிலும்

அவர்களும்
நாட்டின்

பரிேசாதைன

கீழ்
பல

அடிப்பைடய ல்

பய ரிடப்பட்டு ந ரூப க்கப்பட்ட வ ைதகைள மட்டுேம
இச்சட்டத்த ன் கீழ்பத வு ெசய்யமுடியும்.

இந்த

ந பந்தைன ஒரு சாதாரண வ வசாய க்கு எந்த
வ தத்த லும்

பயனற்றது

என்பதும்

மிகப்ெபரிய

வணிக ந றுவனங்கேள இதன்மூலம் பயனைடய
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முடியும் என்பைதயும் வ ளக்க ேவண்டியத ல்ைல.
மற்ற அற வுச்ெசாத்துைடைம சட்டங்கைளவ ட
ெகாடியதாக வ ைதச்சட்டம் உள்ளது.
இச்சட்டத்த ன்

கீழ்

ஒருவர்

ஏெனனில்

வ ைதகைள

பத வு

ெசய்ய அந்த வ ைதய ன் மூலக்கரு எங்க ருந்து
ெபறப்பட்டது என்பைத ெதரிவ க்க ேதைவய ல்ைல.
இதன்மூலம்
வ ைதகள்

சல

மாறக்கூடும்.

நம்முைடய

பாரம்பரியமிக்க

தனியார்களின்

உைடைமயாக

வ வசாய களின்

பாரம்பரிய

வ ைதகளுக்கு இச்சட்டத்த ன் கீழ் ேவறு யாரும்
பத வு ெசய்ய முடியாது என்று கூறப்பட்டிருந்தாலும்,
ஒரு பய ரின் மூலத்ைத ெதரிவ க்க ேதைவய ல்ைல
என்னும் வ த ய ன் மூலம் நம்முைடய பாரம்பரிய
வ ைதகள்

பற ேபாவதற்கு

இச்சட்டம்

உதவ

ெசய்க றது.
மற்ற
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சட்டங்கைளப்ேபால

வ ைதச்சட்டம்

குற ப்ப ட்ட

காலத்த ற்கு மட்டுேம உரிைமைய அளிப்பத ல்ைல.
இச்சட்டத்த ன்
மீண்டும்,

கீழ்

மீண்டும்

வ ைதகைள

பத வு
பத வு

ந ரந்தரமாக

ெசய்த
ெசய்து

தமது

ஒருவர்
ெகாண்டு

கட்டுப்பாட்டில்

ைவத்துக்ெகாள்ள முடியும்.
ேமலும்

இந்த

சட்டம்,

கண்காணிப்பாளருக்கு

வ ைத
ஏற்கனேவ

இருந்தைதவ ட அத கப்படியான அத காரங்கைள
வழங்குக றது.தற்ேபாைதய சட்டத்த ன்படி வ ைத
கண்காணிப்பாளர் எந்தவ தமான முன்னற வ ப்பும்
இன்ற

அவர் சந்ேதகம் ெகாள்ளும் எந்த ஒரு

இடத்ைதயும், எந்த ேநரத்த லும் ேசாதைன இடலாம்.
அங்கு காப்புரிைம மற்றும் வ ைதச்சட்டங்களின் கீழ்
உரிய

பத வு

வ ைதகைள
பாதுகாத்து

ெபறாமல்

ேசமித்து

ைவத்துள்ள

ைகப்பற்றுவேதாடு,

அவற்ைற

ைவத்துள்ள
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ெசய்யும் அத காரமும் பைடத்துள்ளார்.
லஞ்சம்,
முதன்ைமப்பணியாக

ஊழல்

இவற்ைறேய

ெகாண்டு

இந்த ய அத கார வர்க்கம்,

இயங்கும்

பணபலம் பைடத்த

வ ைத தயாரிப்பு ந றுவனங்களிடம் சரணைடந்து,
வ வசாய களுக்கு

எத ராகேவ

ெசயல்படும்

என்பைதயும் கூறத்ேதைவய ல்ைல.
-மு. ெவற்ற ச்ெசல்வன்
(vetri@lawyer.com)
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வணிக நிறுவனங்களின்
அறிவுச்ெசாத்துரிைமயும்…,
குடிமக்களின் அடிப்பைட
வாழ்வுரிைமயும்…!
SUNDAY, JULY 22, 2007
நாம்
மிகவும்
என்று

பயன்படுத்தும்
கவனமாக
ெபரியவர்கள்

வாழ்க்ைகய லும்

வார்த்ைதகைள

ைகயாள

ேவண்டும்

கூறுவதுண்டு.

அனுபவ

பூர்வமாக

நமது
இைத

உணர்ந்த ருப்ேபாம். காவல்ந ைலயம், நீத மன்றம்
ேபான்ற இடங்களில் தவறான வார்த்ைதகைள
பயன்படுத்த னால்

வ ரும்பத்தகாத

வ ைளவுகள்

ஏற்படும் என்பைத நாம் அைனவரும் அற ேவாம்.
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ஆனால்,

நைடமுைறய ல்

ெசாற்கைள
சட்டத்த ன்முன்

உள்ள

சாதாரண

பயன்படுத்த னால்கூட,
குற்றச்ெசயலாக

அது

கருதப்படும்

ந ைல வந்து ெகாண்டிருக்க றது.
உதாரணமாக, சர்க்கைர இல்லாத என்பைத
‘சுகர்-ப்ரீ’ (SUGAR FREE) என்று நாம் கூறுவண்டு.
‘சுகர்-ப்ரீ’யாக ஒரு காப்ப ெகாண்டு வா!

என்று

இனி நீங்கள் இதுேபால் ’ப்ரீ’யாக ேபசமுடியாது.
ஏெனனில் நமக்ெகல்லாம் நன்கு அற முகமான
பால்ெபாருள் ந றுவனமான ’அமுல்’ தயாரிக்கும்
ஐஸ்க ரீமிற்கு,

‘ப்ேராைலஃப் சுகர்-ப்ரீ’ (PROLIFE

SUGAR FREE) என்ற ெபயரில் உள்ள ‘சுகர்-ப்ரீ’
என்ற ெசாற்கைள பயன்படுத்துவதற்கு ெடல்லி
உயர்நீத மன்றம் தைட வ த த்துள்ளது. இது என்ன
கலாட்டா? என்று ஆச்சரியப்படாதீர்கள்!
புத தாக
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ெசாத்துரிைம சட்டங்களின்படிதான் இந்த தைட
வ த க்கப்பட்டுள்ளது.
சர்க்கைர

ேநாயாளிகளுக்கான

இனிப்பான்கள
(ZYDUS

தயாரிக்கும்

CADILA)

என்ற

ெசயற்ைக

ைஜடஸ்

காடிலா

ந றுவனம்,

அதன்

தயாரிப்புகைள ‘சுகர்-ப்ரீ’ என்ற ெபயரில் வ ற்பன
ெசய்து

வருக றது.

உபேயாக க்கும்
பயன்படுத்த
1988ம்

பயன்படுத்த

ெசாற்கைள

வந்த

ஆண்டு

மக்கள்
அந்த

முதல்

வணிகப்ெபயராக
ந றுவனம்,

அந்த

வருவதாகவும்,

சாதாரணமாக
கடந்த

ெசால்ைல
எனேவ

தான்

‘சுகர்-ப்ரீ’

என்ற ெசாற்கைள தமது டிேரட் மார்க்-ஆக பத வு
ெசய்து தரேவண்டும் என்று மனு ெசய்துள்ளது.
இந்த மனு பரிசீலைனய ல் உள்ளது.
இந்ந ைலய ல்,
தயாரிப்பான

அமுல் ந றுவனத்த ன் புத ய

‘ப்ேராைலஃப்
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கடந்த ஜனவரி மாதம் 22ம் ேதத சந்ைதக்கு வந்தது.
இைதயடுத்து ைஜடஸ் காடிலா ந றுவனம், ெடல்லி
உயர்நீத மன்றத்த ல் கடந்த ஏப்ரல் 2ம் ேதத மனு
ஒன்ைற தாக்கல் ெசய்தது.

இந்த மனுவ ல்,

‘சுகர்-ப்ரீ’ என்ற ெசாற்கைள தாம் கடந்த 1988ம்
ஆண்டு

முதல்

வணிகப்ெபயராக

பயன்படுத்த

வருவதாகவும், அந்த ெசாற்களுக்கு டிேரட் மார்க்
பத வு

ேகாரி

மனு

ெசய்துள்ளதாகவும்

அந்த

ந றுவனம் கூற யுள்ளது. இந்த ந ைலய ல் அமுல்
ந றுவனத்த ன் புத ய தயாரிப்புக்கு ‘ப்ேராைலஃப்
சுகர்-ப்ரீ’

என்று

ெபயர்

ைவப்பதால்,

தமது

ெபாருளின் நற்ெபயருக்கு இழப்பு ஏற்படுவதாகவும்
இதைன ஈடு ெசய்ய, அமுல் ந றுவனம் 25 லட்ச
ரூபாய்
அந்த
அமுல்

இழப்பீடு
மனுவ ல்

வழங்கேவண்டும்

ேகாரப்பட்டுள்ளது.

ந றுவனம்,

‘சுகர்-ப்ரீ’

என்ற

என்றும்
ேமலும்
ெபயரில்

எந்த ெபாருட்கைளயும் வ ற்பைன ெசய்ய ந ரந்தர
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தைட வ த க்க ேவண்டும் என்றும் அந்த மனுவ ல்
கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த

மனுைவ

வ சாரித்த

ெடல்லி

உயர்நீத மன்ற நீத பத ச ஸ்டானி, அமுல் ந றுவனம்
தரப்ப ல்

வழக்கற ஞர்

ஆஜர்

ஆகாத

வ சாரித்து,

இந்த

ேகட்கப்பட்டுள்ளைதப்ேபால

தைட

ந ைலய ேலேய
மனுவ ல்

யாரும்

வழக்ைக

வழங்காவ ட்டால் ைஜடஸ் காடிலா ந றுவனத்த ற்கு
ெபரும் இழப்பு ஏற்படும் என்ற வாதத்த ல் தாம்
த ருப்த

அைடவதாக

கூற ,

அமுல்

ந றுவனம்

ேம 3ம் ேதத வைர ‘சுகர்-ப்ரீ’ என்ற ெசாற்கைள
பயன்படுத்த இைடக்கால தைட வ த த்துள்ளார்.
காப்ப ைரட்

சட்டம்

உட்பட,

காப்புரிைம

சட்டங்களில் மக்கள் ெபாதுவாக பயன்படுத்தும்
ெசாற்கைளேயா,

ஒரு

ெபாருளின்

இயல்ைப

குற க்கும் ெசாற்கைளேயா பத வு ெசய்யமுடியாது.
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அப்படிப் பார்த்தால் ‘சுகர்-ப்ரீ’ என்ற ெசால்லும்
உலகம் முழுவதும் சாதாரணமாக பயன்படுத்தும்
ெசால்தான்.

இந்த ெசால்ைல அமுல் ந றுவனம்

பயன்படுத்த யதால்
25

லட்ச

ரூபாய்

தமக்கு

ஏற்பட்ட

இழப்புக்கு

இழப்பீடு

வழங்க

ேவண்டும்

என்று ேகட்டுள்ள ைஜடஸ் காடிலா ந றுவனம்,
பல ஆண்டுகாலமாக மக்கள் மிகச்சாதாரணமாக
பயன்படுத்த வரும் ‘சுகர்-ப்ரீ’ என்ற ெசாற்கைள
யார்,யாருக்கு

எவ்வளவு

உரிைமயாக்க

இழப்பீடு

ெகாண்டது

என்ற

ெகாடுத்து
ேகள்வ க்கு

பத ல் இல்ைல.
இந்த

வழக்க ன்

முடிவு

எப்படி

ேவண்டுமானாலும் ஆகலாம். ஆனால் மாற வரும்
சட்டங்களின் ந ைலக்கு இது ஒரு எளிைமயான
எடுத்துக்காட்டு.

இந்த

ந ைல

நீடித்தால்

எத ர்காலத்த ல் நாம் வாழ்வ ன் பல முைனகளிலும்
பாத க்கப்படுேவாம்.

குற ப்பாக உணவு மற்றும்
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மருத்துவம் உள்ளிட்ட அடிப்பட ேதைவகைள ஈடு
ெசய்வது மிகக்கடினம் ஆக வ டும்.
உதாரணமாக, கனடா நாட்டின் வ வசாய ெபர்ச
ஷ்ேமய்சர் என்பவரின் அனுபவத்ைத பார்க்கலாம்.
இயற்ைக
உள்நாட்டு

வ வசாய யான

அவரது

பய ர்வைககைள

ந லத்த ல்

பய ரிட்டிருந்தார்.

அருேக உள்ள மற்ெறாரு வ வசாய ேயா மான்
சான்ேடா என்ற புகழ்ெபற்ற ந றுவனத்த ன் மரபணு
மாற்றப்பட்ட
அந்த

பய ர்வைககைள

ந லத்த ல்

பய ரிட்டிருந்தார்.

வ ைளந்த ருந்த

பய ர்களில்

இருந்த மகரந்த தூள்கள் காற்ற ன் மூலமாகவும்,
பூச்ச களின்

மூலமாகவும்

ெபர்ச

ஷ்ேமய்சரின்

ந லத்த ல் பய ரிட்டிருந்த பய ர்களிலும் ஊடுருவ
இருந்தது. இயற்ைக ேவளாண்ைம ெசய்து
வரும்

தனது

மாற்றக்கூறுகள்
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கவைல ெகாண்ட ெபர்ச

ஷ்ேமய்சர்,

எவ்வாறு

என்று

எத ர்ெகாள்வது

இதைன

ஆேலாச த்து

ெகாண்டு இருந்தார். அப்ேபாது, அவருக்கு மான்
சான்ேடா ந றுவனத்த ல் இருந்து, அந்த ந றுவனம்
காப்புரிைம பத வு ெசய்த ருந்த மரபணுமாற்றக்
கூறுகைள

உரிய

ைவத்துள்ளதாக

அனுமத ய ன்ற

குற்றம்

சாட்டி

பதுக்க

சட்டரீத யான

ேநாட்டிஸ் வந்தது.
தாம் எந்த தவறும் ெசய்யவ ல்ைல என்றும்,
மான்சான்ேடா

ந றுவனம்தான்

தன்

ந லத்த ல்

அத்துமீற , மாற்றப்பட்ட மரபணு கூறுகைள பரப்ப
மாசுபடுத்த வ ட்டதாக

ெபர்ச

ஷ்ேமய்சர்

பத ல்

அளித்தார்.
ஆனால்
அற வுசார்

அவரது

வாதம்

ெசாத்துரிைம

மறுக்கப்பட்டு,

சட்டங்களின்

கீழ்

வ வசாய ெபர்ச ஷ்ேமய்சர் குற்றவாளி என்றும்,
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மான்சான்ேடா ந றுவனத்த ற்கு அவர் இழப்பீடு
அளிக்க ேவண்டும் என்றும் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது.
அந்நாட்டு
வ வசாய

உச்சநீத மன்ற
ெபர்ச

ேமல்முைறயீட்டிலும்

ஷ்ேமய்சர்

உறுத ெசய்யப்பட்டது.

தவற ைழத்ததாக

ேமலும் வ வரங்களுக்கு:

http://www.percyschmeiser.com/
ெபர்ச ஷ்ேமய்சர் மனித குலேமம்பாட்டிற்காக
ச றந்த முைறய ல் ெசயல்பட்டதற்காக கடந்த 2000ம்
ஆண்டில் மகாத்மா காந்த

வ ருது வாங்க யவர்

என்பது கூடுதல் ெசய்த …!
உலகமயமாக்கல்
ெசாத்துரிைம

காரணமாக,

சட்டங்கள்

அற வுசார்

இந்த யாவ லும்

அற முகப்படுத்தப் படுக ன்றன.

இந்த சட்டங்கள்

முழுைமயாக அமல் ெசய்யப்படும்ேபாது, இந்த ய
வ வசாய களுக்கும்

‘த ருட்டுப்பட்டம்’

க ைடக்கும்.

அைத சட்டமும் அங்கீகரிக்கும். இது வ வசாய கள்
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மட்டும் சார்ந்த ப ரச ைன அல்ல என்பைத நாம்
புரிந்து ெகாள்ள ேவண்டும்.
இேதேபால

மருத்துவத்துைறய லும்,

அற வு

சார் ெசாத்துரிைம சட்டங்கள் ெபரும் பாத ப்ைப
ஏற்படுத்தக்கூடும். உதாரணத்த ற்கு தமிழகத்த ல்
நைடெபற்றுவரும் வழக்கு ஒன்ைறேய பார்க்கலாம்.
ஸ்வ ட்சர்லாந்ைத

ேசர்ந்த

‘ேநாவார்டிஸ்’

என்ற மருந்து தயாரிப்பு ந றுவனம் ரத்தப்புற்று
ேநாய்க்கான

மருந்ைத

ெசய்க றது.

தயாரித்து

‘இமாடினிப்

வ ற்பைன

ெமஸிேலட்’

என்ற

ெபயருடய மருந்துப்ெபாருைள ‘க்ளிெவக்’ என்ற
வணிகப்ெபயரில்

தயாரித்து

வ ற்பைன ெசய்து வருக றது.

அந்த

ந றுவனம்

அேத மருந்ைத

ேவறு ெபயர்களில், ேவறு பல ந றுவனங்களும்
தயாரித்து வ ற்பைன ெசய்து வருக ன்றன.
இந்த ந ைலய ல் ‘க்ளிெவக்’ என்ற ெபயரில்
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வ ற்கப்படும்
ேகட்டு

மருந்து

ெபாருளுக்கு

‘ேநாவார்டிஸ்’

அரச டம் மனு ெசய்தது.
அளிக்கப்பட்டால்,

காப்புரிைம

ந றுவனம்

மத்த ய

அவ்வாறு காப்புரிைம

‘இமாடினிப்

ெமஸிேலட்’

என்ற மருந்ைத ேவறு யாரும் எந்த ெபயரிலும்
தயாரிக்கேவா, வ ற்பைன ெசய்யேவா முடியாது.
எனேவ அம்மருந்த ற்கு அைத தயாரிக்கும் உரிைம
ெபற்ற ந றுவனம் ைவத்ததுதான் வ ைல.
ரத்தப்புற்று

ேநாயால்

பாத க்கப்பட்டவர்கள்,

ஒரு நாளுக்கு 4 மாத்த ைரகள் எடுத்துக் ெகாள்ள
ேவண்டும்.

இந்த மருந்த ன் தற்ேபாைதய வ ைல

சுமார் 50 ரூபாய். காப்புரிைம பத வு ெசய்யப்பட்ட
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நாடுகளில்
ரூபாய்.

இம்மருந்த ன்

வ ைல

சுமார்

1000

எனேவ இந்த யாவ ல் இந்த மருந்துக்கு

காப்புரிைம வழங்கப்பட்டால், ரத்தப்புற்று ேநாயால்
பாத க்கப்பட்ட ஒருவர் நாள் ஒன்றுக்கு 4 ஆய ரம்
ரூபாைய மருந்துக்கு ெசலவழிக்க ேவண்டும்.
இதுவைர
காப்புரிைம
என்ன

இந்த

மருந்துக்கு

இந்த யாவ ல்

வழங்கப்படவ ல்ல.

நடக்கும்

மருந்துக்கு

என்பது

நாைள

ெதரியாது.

காப்புரிைம

இந்த

வழங்கப்பட்டால்

அைனத்து மருந்து தயாரிப்பாளர்களும், தங்கள்
தயாரிப்புகளுக்கு

காப்புரிைம

என்பத ல் சந்ேதகமில்ைல.

ேகாருவார்கள்

இவ்வாறு அைனத்து

மருந்துகளுக்கும் காப்புரிைம ெகாடுக்கப்பட்டால்
மருத்துவம் என்பேத ெபரும்பாலான மக்களுக்கு
எட்டாக்கனியாக வ டும்.
இைவ

அைனத்தும்
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நடெபறுக ன்றன!

உலைகேய

குலுக்க ய

சுனாமி ேபரைல இந்த யாவ ன் ெபரும்பகுத ைய
சூைறயாடிய டிசம்பர் 26, 2004 அன்று ஒட்டு ெமாத்த
இந்த யாவும் ேசாகத்த ல் ஆழ்ந்த ருந்தது. ஆனால்
ேசாகமயமான
சட்டத ருத்த

அன்றய

த னத்த ல்

மேசாதாவ ல்

காப்புரிைம

குடியரசுத்தைலவர்

சத்தமின்ற ைகெயாப்பம் இட்டார். அந்த த ருத்தம்
அைனத்தும் மக்களுக்கு எத ரானதாகவும், ெபரும்
வணிக

ந றுவனங்களுக்கு

ஆதரவாகவுேம

இருந்தது என்பைத கூறத்ேதைவய ல்ைல.
சமூக அநீத களிலிருந்து சட்டத்த ன் துைண
ெகாண்டு மக்கைள காப்பது வழக்கற ஞர்களின்
முதன்ைம பணி என்பேத ெபாதுக்கருத்து. ஆனால்,
உலகமயமாக்கல் மற்றும் அற வுசார் ெசாத்துரிைம
ேபான்ற ெபயர்களில் அமலுக்கு வரும் இதுேபான்ற
மக்கள்

வ ேராத

சட்டங்களிலிருந்து

மக்கைள

எவ்வாறு காப்பாற்றுவது என்பேத மக்கள் சார்ந்த
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வழக்கற ஞர்களின் கவைலயாக உள்ளது.
-சுந்தரராஜன்
(sundararajan@lawyer.com)
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பன்னாட்டு நிறுவனங்களிடம்
ேகள்விக்குறியாகும் இந்தியாவின்
இைறயாண்ைம !
WEDNESDAY, JULY 25, 2007
நாட்டில் ந லவும் வறுைம,
பஞ்சம்

உள்ளிட்ட

தீர்க்கப்ேபாவதாகக்கூற
அன்ைறய

ேவைலய ன்ைம,
ப ரச ைனகைள

இன்ைறய

ந த யைமச்சருமான

ப ரதமரும்,
மன்ேமாகன்

ச ங்கால் ெபாருளாதார சீர்த ருத்தம் என்ற ெபயரில்
உலகமயம்-தனியார்மயம்-தாராளமயம்

ஆக ய

ெகாள்ைககள் அற முகப்படுத்தப் பட்டன.
நாடாளுமன்றம்
ெபண்களுக்கு
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வ வகாரங்களில்

வருடக்கணக்க ல்

வ வாதம்

(மட்டுேம) நடத்த வரும் நமது அரச யல்வாத கள்,
நாடாளுமன்றத்த ேலா, ேவறு எந்த அைவய ேலா
எந்த வ தமான வ வாதமும் நடத்தாமல் உலக வர்த்த
கழகத்த ல் இந்த யாைவ உறுப்பு நாடாக பத வு
ெசய்தனர்.
என்று

உண்ைமய ல் மக்கள் ப ரத ந த கள்

ெசால்லிக்ெகாள்ளும்

ெதரியாமல்,

எம்.ப .க்களுக்ேக

அத காரிகேள இதற்கான (டங்கல்)

ஒப்பந்தத்த ல் ைகெயழுத்த ட்டனர்.

இதற்கான

அனுமத ைய அளித்தவர் அன்ைறய ந த யைமச்சர்
மன்ேமாகன் ச ங்.
இந்த ெகாள்ைககளுக்கு அன்று எத ர்ப்புகளும்
இருந்தன.

ஆனாலும் இத லிருந்து வ லக னால்

ெபாருளாதார
என்றும்,

ரீத யாக

ேபரழிவுகள்

ஏற்படும்

நாட்கள் ெசல்லச்ெசல்ல இந்த புத ய

ெபாருளாதார ெகாள்ைககள் நல்ல பலன்கைள
ெகாடுக்கும் என்றும் மன்ேமாகன் ச ங், ச தம்பரம்
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வைகயறாக்கள் சமாதானம் கூற னர்.
இைதயடுத்து தமிழகம் உட்பட நாடு முழுவதும்
ெபாருளாதார

சீர்த ருத்தம்

வர்த்தகம்

சார்ந்த

அமல்படுத்தப்பட்டது.
ஏற்றுமத -இறக்குமத ,

வரிச்சட்டங்கள், வங்க ச்சட்டங்கள் உள்ளிட்ட பல
சட்டங்கள்

படிப்படியாக

அற வுச்ெசாத்துரிைம

மாற்ற யைமக்கப்பட்டன.
சட்டங்களில்

மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன.
சட்டங்களில்

உள்ள

அைனத்தும்

நீக்கப்பட்டு,

ந றுவனங்களுக்கு

தைலகீழ்

அற வுச்ெசாத்துரிைம

மக்கள்

சார்பு

அம்சங்கள்

பன்னாட்டு

ஆதரவான

வர்த்தக

அம்சங்கள்

அமல்படுத்தப்பட்டன.
இைவ இந்த யர்களின் வ வசாயம், ெதாழில்,
மருத்துவம்

உள்ளிட்ட

அம்சங்களில்

ெபரும்

பாத ப்புகைள ஏற்படுத்த யுள்ளன.

மருத்துவம்

என்பது ேசைவ என்ற ந ைல மாற

ெதாழிலாக
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ஆக்கப்பட்டுள்ளது. எந்தத் ெதாழிலும் ெகாள்ைள
லாபம்

ஈட்டுவைதேய

இலக்காக

ெகாண்ட

பன்னாட்டு மருந்து ந றுவனங்கள் இந்த யாவ ல்
ஆக்க ரமித்ததால்

இந்த யர்களின்

ேகள்வ க்குற யாக

உள்ளது.

நல்வாழ்ேவ

இந்த ந ைலைய

புரிந்து ெகாள்ள ஒரு உதாரணத்ைத பார்க்கலாம்.
சுவ ட்சர்லாந்து நாட்ைடச் ேசர்ந்த ேநாவார்டிஸ்
என்ற பன்னாட்டு மருந்து தயாரிப்பு ந றுவனம்,
ரத்தப்புற்று ேநாய்க்கான இமாடினிப் ெமஸிேலட்
என்ற மருந்ைத க ளிெவக் (GLIVEC, GLEEVEC) என்ற
வணிகப்ெபயரில் தயாரித்து வருக றது.
இம்மருந்ைத

தயாரித்து

வ ற்பைன

ெசய்வதற்கான ப ரத்ேயக சந்ைத உரிைம (EXCLUSIVE
சட்டம்

MARKETING

மூலம்

இந்த

ஆண்டு ெபற்றது.
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ெசய்முைறகளில்,
ந றுவனங்கள்

ேவறு

தயாரித்து

ெபயர்களில்
குைறந்த

சல

வ ைலக்கு

வ ற்பைன ெசய்தன.
இைத
மற்றும்

தைட

மும்ைப

ேநாவார்டிஸ்

ஆக ய

வழக்கு

வழக்கற ஞராக
அைமச்சர்

ெசய்யக்ேகாரி

ப.

ெசன்ைன

உயர்நீத மன்றங்களில்

ெதாடர்ந்தது.

பணியாற்ற ய
ச தம்பரம்,

அன்று

மத்த ய

அந்த

நத

ந றுவனம்

சார்பாக ெசன்ைன உயர்நீத மன்றத்த ல் வழக்கு
ெதாடுத்து,

ேநாவார்டிஸ்

ந றுவனத்ைத

தவ ர

ேவறு யாரும் அந்த மருந்ைத தயாரித்து வ ற்பைன
ெசய்யக்கூடாது என்ற தைட உத்தரைவ ெபற்றார்.
ஆனால் மும்ைப உயர்நீத மன்றம் இேத வழக்ைக
ேவறு ேகாணத்த ல் பார்த்தது.

ெபாதுமக்களுக்கு

குைறந்த வ ைலய ல் மருந்து க ைடப்பைத தைட
ெசய்யும்

ப ரத்ேயக

சந்ைத

உரிைம,

இந்த ய

அரச யல் சட்டத்த ற்ேக எத ரானது என்று கூற
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மும்ைப உயர்நீத மன்றம் அந்த மனுைவ தள்ளுபடி
ெசய்தது.
இந்த இரு தீர்ப்புகளும் உச்சநீத மன்றத்த ல்
ேமல்முைறயீடு ெசய்யப்பட்டு வழக்கு ந லுைவய ல்
உள்ளது.
இதற்க ைடய ல், ப ரத்ேயக சந்ைத உரிைமக்கு
அடுத்த கட்டமான காப்புரிைமைய இந்த மருந்துக்கு
வழங்கேவண்டும் என்று ேநாவார்டிஸ் ந றுவனம்,
ெசன்ைனய லுள்ள காப்புரிைம கட்டுபாட்டாளரிடம்
மனு

ெசய்தது.

ஆனால்

இந்த யாவ லுள்ள

காப்புரிைம சட்டவ த களின்படி இந்த மருந்துக்கு
காப்புரிைம வழங்க முடியாது என்று கூற இம்மனு
தள்ளுபடி ெசய்யப்பட்டது.
இந்த முடிைவ எத ர்த்து ேநாவார்டிஸ் ந றுவனம்
ேமல் முைறயீடு ெசய்துள்ளது.
வ சாரைண

நடந்து
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முைறயீட்டில் அந்த ந றுவனம் ெவற்ற ெபற்றால்
ப ன் வ ைளவுகள் மிகவும் ேமாசமாக இருக்கும்.
தற்ேபாைதய

ந ைலய ல்

பல

ந றுவனங்கள்

ரத்தப்புற்று ேநாய்க்கான இமாடினிப் ெமஸிேலட்
மருந்ைத

தயாரித்து

இம்மருந்து

சுமார்

க ைடக்க றது.

வ ற்பைன
50

ெசய்வதால்

ரூபாய்

வ ைலய ல

ஒரு ேநாயாளி ஒரு நாைளக்கு

நான்கு மாத்த ைரகள் சாப்ப ட ேவண்டும்.
ேநாவார்டிஸ்

ந றுவனத்த ற்கு

வழங்கப்பட்டுவ ட்டால்

மற்ற

காப்புரிைம
ந றுவனங்கள்

அம்மருந்ைத தயாரிக்க முடியாது.
ரத்தப்புற்று

ேநாயாளிகளும்

அைனத்து

மருந்த ற்கு

அந்த

ந றுவனத்ைத மட்டுேம நம்ப ய ருக்க ேவண்டும்.
காப்புரிைம ெபற்ற மற்ற நாடுகளில் ேநாவார்டிஸ்
ந றுவனம்

அம்மருந்த ற்கு

இந்த ய

மத ப்ப ல்

ஆய ரம் ரூபாய் வ ைல ந ர்ணயம் ெசய்துள்ளது.
அேத வ ைலக்கு மருந்து வாங்க ஒரு ேநாயாளிக்கு
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மாதம்

ஒன்றுக்கு

சுமார்

ஒரு

ஆய ரம் ரூபாய் ேதைவப்படும்.

லட்சத்து

20

இது எத்தைன

இந்த யர்களுக்கு சாத்த யம் என்பைத எண்ணிப்
பார்க்க ேவண்டும்.
ேநாவார்டிஸ்
ெமஸிேலட்

ந றுவனத்த ன்
மருந்த ற்கு

வழங்கப்பட்டால்

அைத

இமாடினிப்
காப்புரிைம

ப ன்பற்ற

காப்புரிைம

ேகட்பதற்கு ஏற்கனேவ சுமார் 9,000 மனுக்கள் பத வு
ெசய்யப்பட்டுள்ளன. எனேவ மருத்துவம் என்பேத
இந்த யர்களுக்கு எட்டாக்கனியாக வ டும்.
எனேவ இந்த வழக்ைக ேநாவார்டிஸ் ந றுவனம்
த ரும்பப்ெபறேவண்டும்
ெசன்ைன

உட்பட

என்று

உலக ன்

பல

வலியுறுத்த
பகுத களிலும்

ஆர்ப்பாட்டங்கள் நைடெபற்றன.
இந்த ய மக்கைளப்பற்ற
அைமச்சர்களுக்கும்,
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அக்கைற

இல்லாதேபாது,

இலக்காகக்
வழக்ைக

ெகாண்ட
த ரும்ப

ெகாள்ைள

ேநாவார்டிஸ்
ெபறேவண்டும்

லாபேம

ந றுவனம்
என்று

எத ர்பார்ப்பது மூடத்தனம்.
மருத்துவம்,

கல்வ ,

சட்டம்,

ெபாற ய யல்

உள்ளிட்ட ெதாழிற்கல்வ ெபற்றவர்கள் கனவ லும்
ந ைனக்கமுடியாத

ஊத யம்

இவர்களுக்கு

வழங்கப்படுக றது.

இந்த ய

ெபாருளாதாரேம

இவர்கைள நம்ப உள்ளதாகவும் கூறப்படுக றது.
…
ெபருநகரங்கள் மட்டுமல்லாது ச றுநகரங்கைளயும்
ஆக்க ரமிக்கும்
இன்ைறய

இந்த

ெதாழில்

இைளஞர்களின்

வ ரிக றது.

ந றுவனங்கள்,

கனவு

உலகமாக

பச்ைசப்பேசெலன்று

இருக்கும்

அவைரப்பந்தைலப்ேபால

கவர்ச்ச கரமாக

இருக்கும் இந்த துைறய ன் உள்ேள பார்த்தால்
தூண்கள்
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இருக்க ன்றன.
இந்தத்துைறய ல் பணியாற்றும் இைளஞர்கள்
அைனவரும்,

ஆங்க லம்

அபரிமிதமான
அற வ ல்

ஊத யம்

சற்று

குற ப்பாக
வ ழிப்புணர்வு

தனியார்

தங்க ேய

ெபாது

உள்ளனர்.

உரிைமகள்

இவர்களிடம்

என்று கூறலாம்.
பயன்படுத்த

ெபற்றாலும்,

ப ன்

தங்கள்

கற்ற ருந்தாலும்,

குற த்த

அறேவ

இல்ைல

இவர்களின் இந்த ந ைலைய

அரசுத்துைற அைமப்புகளும்,

அைமப்புகளும்

இவர்கைள

பற

சுரண்டி

ெகாழுக்க ன்றன.
இந்த ய

அரச யலைமப்பு

குடிமகனுக்கு

சமூக,

ெதாடர்பான

பல்ேவறு

ெசய்துள்ளது

ெபாருளாதார,
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உரிைமகைள
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ெபருவாரியானவர்களுக்கு
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க ைடக்கவ ல்ைல

என்பது

ேவறு

கைத).

ஆனால், ெமத்தப்படித்து ஆங்க ல கல்வ ெபற்ற
காரணத்தாேலேய
BPO

ேவைலவாய்ப்ைபயும்

பணியாளர்களுக்கு

க ைடக்க றதா?

இந்த

ெபற்ற

உரிைமகள்

என்று பார்த்தால்,

“இல்ைல!”

என்ற பத ேல நமக்கு க ைடக்கக்கூடும்
ஒரு

குற்றச்சாட்டு

ெதாடர்பாக,

ேபாத ய

வ ளக்கம் ெபறாமல் அல்லது ேபாத ய அவகாசம்
ெகாடுக்காமல்

ஒருவைர

தண்டிப்பேதா,

பணிய ருந்து நீக்குவேதா இயற்ைக நீத க்கு (NATURAL JUSTICE) எத ரானது.

ஆனால் அைனத்து

BPO-களிலும் தாரகமந்த ரமாக இருப்பது HIRE AND
FIRE என்னும் ெகாள்ைகேய.
BPO ந றுவனங்களில் பணிய ல் ேசர, ஒருவர்
தன்னுைடய

ஒட்டுெமாத்த

உரிைமகைளயும்

பற த்துக்ெகாள்ளும் ஒப்பந்தத்த ல் ைகெயழுத்து
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இடேவண்டிய ருக்க றது.
சட்டத்த ற்கு

முன்

ெசல்லுமா

எழுப்பப்படாமேல
சரத்துகளுக்கு
காலம்

இந்த

பலரும்

ஒப்பந்தம்

என்ற
இந்த

ஒப்பந்த

பலியாக ன்றனர்.

முடியும்

முன்ேப,

அப்பணிய லிருந்து

ேகள்வ
ஒப்பந்தம்

ஒரு

பணியாளர்

வ லக னால்

அதற்கான

அபராதம் ந ர்ணய க்கப்பட்டு அது காேசாைலயாக
ெபறப்படுக றது.

இந்த

உளவ யல்

ரீத யான

மிரட்டல் காரணமாகேவ பலர் பணிய ட உரிைம
மீறல்கைள ெவளிய ல் ெசால்வத ல்ைல.

(அந்த

காேசாைலைய சட்டரீத யாக பயன்படுத்த முடியாது
என்பது பலருக்கும் ெதரிவத ல்ைல)
“8

மணி

ேநரம்

மட்டுேம

ேவைல”

என்ற

உரிைமைய ேபாராடி ெபற்ற அெமரிக்கர்களின்
பணிகைள

ெசய்வதற்கு,

நமது

இந்த ய

இைளஞர்கள் 12 முதல் 14 மணி ேநரம் வைர
உைழக்க ன்றனர்.
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எப்ெபாழுதும் ேநாட்டமிடுக ன்ற ேகமிராவ ன்
தீவ ர கண்காணிப்ப ேலேய இவர்கள் பணியாற்ற
ேவண்டியுள்ளது.
மனித

இதுவும்

உரிைம

மீறேல.

உடல்ரீத யாகவும்

கூட

ஒருவ த

மனரீத யாகவும்,

பாத க்க ன்ற

வைகய ேலேய

இவர்கள் பணியாற்றும் சூழல் உள்ளது.
உறவுகளுக்கு

ேபாத ய

ேநரம்

குடும்ப

ஒதுக்காைம,

உடல்நலம் குற த்த கவனமின்னம ேபான்றவற்ைற
இதற்கு

உதாரணமாக

வ ைளவுகைள
ந புணர்களும்,

கூறலாம்.

மருத்துவர்களும்,

இதன்
உளவ யல்

வழக்கற ஞர்களுேம

அறுவைட

ெசய்க ன்றனர்.
ெசல்ல
கழுத்துபட்டி

ப ராணிகளுக்கு
ேபால

அணிவ க்க ன்ற

இவர்களும்

தங்கள்

முழு

ஜாதகேம அடங்க ய அட்ைடைய அணிக ன்றனர்.
ஒவ்ெவாருமுைற

இவர்கள்

உள்ேள/ெவளிேய

ெசல்ல
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பயன்படுத்த

ேவண்டும்.

பணியாற்றும்

ஒவ்ெவாரு

கணக்க டப்படுக ன்றன.
இவர்களுக்கு

அதாவது

இவர்கள்

மணித்துளியும்

ஆனால்

வழங்கப்படுவது

ஊத யமாக

லாபத்த ல்

மிக

ெசாற்பமான ெதாைக மட்டுேம.
அரச யலைமப்பு சட்டம் வழங்க யுள்ள சங்கம்
அைமப்பதற்கான உரிைம இவர்களுக்கு வழங்க
படுவத ல்ைல.
நலச்சட்டங்கள்

முக்க யமாக,
வழங்க யுள்ள

ெதாழிலாளர்
பலவ தமான

உரிைமகள் இவர்களுக்கு மறுக்கப்படுக ன்றன.
ஒேர வ தமான ேவைலைய ெசய்பவர்களுக்கு
ஒேர அளவ லான ஊத யம் (EQUAL PAY FOR EQUAL
WORK)

வழங்கப்பட

ேவண்டும்

என்னும்

சட்டம்

இங்கு ெசல்லுபடி ஆவத ல்ைல.
BPO- களில் பணியாற்றும் ெபண்களின் ந ைல
இன்னும்

ேசாகம்
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இடங்களில் பாலியல் ரீத யான துன்புறுத்தல்கள்
ெதாடர்கைதயாகேவ
ெதாந்தரவு

உள்ளது.

குற த்த

ெசய்வதற்கான

புகார்கைள

அைமப்ைப

ெதாழிலகங்களிலும்
என்ற

பலெபண்களுக்கும்

பத வு
அைனத்து

அைமக்க

உச்சநீத மன்றம்

மகப்ேபறுக்கால

பாலியல்

ேவண்டும்

இயற்ற ய

ெதரியாமேல
வ டுமுைற,

சட்டம்
உள்ளது.

பணிபுரியும்

இடங்களில் குழந்ைத பராமரிப்பு வசத கள் என
ெபண்களுக்கான ச றப்பு உரிைமகைள எந்த BPO
ந றுவனமும் வழங்குவத ல்ைல.
இந்த யர்கள்

தற்ேபாது

மிகஅத கமாக

ஈடுபடும் BPO துைறய ல் கவனம் ெசலுத்த சீனா
ேபான்ற

நாடுகள்

ஆர்வம்

காட்டி

வருக ன்றன.

அெமரிக்காவ ன் அடுத்த அத பர் ேதர்தலுக்காக
ேபாட்டிய டுக ன்ற அந்நாட்டின் முக்க ய இரண்டு
அரச யல்

கட்ச களும்,
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உள்ளூர் அெமரிக்கர்களின் ேவைல பற ேபாவைத
தடுக்க

சட்டம்

இயற்றப்படும்

என

வாக்குறுத

ெகாடுத்துள்ளன.
இந்த ந ைலய ல் இந்த ய BPO ந றுவனங்களில்
பணிபுரியும்
என்பது
வாய்ப்பு
உடல்

இைளஞர்களின்

ேகள்வ க்குற தான்.
பற ேபானால்

இந்த

இந்த

ரீத யாகவும்,

எத ர்காலம்
ேவைல

இைளஞர்கள்

உள்ள

ரீத யாகவும்

பாத க்கப்படுவார்கள் என்பத ல் சந்ேதகமில்ைல.
இது

சமூகத்த ல்

குற்றத்த ன்

அளைவ

அத கரிக்கக்கூடும் என்பைத சமூகவ யல் உண்ைம.
என்ன ெசய்யப் ேபாக ேறாம்?
-மு. ெவற்ற ச்ெசல்வன்
(Vetri@lawyer.com)
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இந்திய உச்ச நீதிமன்றமும்,
நார்ேவ நாட்டு நீலப்ெபண்ணும்…!
TUESDAY, SEPTEMBER 18, 2007
குஜராத் மாந லம் பாவ்நகரில் உள்ள அலாங்
கப்பல்

உைடக்கும்

தளத்த ல்

கடந்த

ஓராண்டு

காலமாக ந றுத்த ைவக்கப்பட்டுள்ள “புளூ ேலடி”
என்ற கப்பைல உைடக்க உச்ச நீத மன்றம் கடந்த
ெசப்டம்பர் 11ம் ேதத அனுமத வழங்க யுள்ளது.
உச்சநீத மன்றத்த ன்
சுற்றுச்சூழல்

இந்த

ஆர்வலர்கள்

உத்தரவு

மத்த ய ல்

ெபரும்

அத ர்ச்ச ைய ஏற்படுத்த உள்ளது.
ஏனிந்த அத ர்ச்ச ?
சுற்றுச்சூழல்
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உச்சநீத

மன்றமும்,

ஏைனய

நீத மன்றங்களும்

இரட்ைட அளவுேகாைல ைகயாள்வைத யாரும்
உணரமுடியும்.

ெபாதுவான தீர்ப்புகளில் மிகவும்

முற்ேபாக்கான தீர்ப்புகைளயும், கருத்துகைளயும்
முன்ைவக்கும் இந்த நீத மன்றங்கள் – குற ப்பான
ப ரச ைன

குற த்த

ப ற்ேபாக்கான

தீர்ப்புகளில்

தீர்ப்புகைள

மிகவும்

வழங்குவைத

பார்க்கலாம்.
பாத க்கப்படும்
வாழ்க்ைகையவ ட

ெபாதுமக்களின்
சட்டத்த ன்

மூலக்கூறுகளில்

ஆழ்ந்த வ வாதம் நடத்தும் இந்த நீத மன்றங்கள்,
ெபாதுவாக பாத க்கப்படும் மக்களுக்கு எத ரான
தீர்ப்புகைளேய வழங்குக ன்றன.
இப்படிப்பட்ட
தீர்ப்பும்
இருக்க

உள்ளது

ஒரு

என்பத ல்

வாய்ப்ப ல்ைல.
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தீர்ப்ைபக்கண்டு அத ர்ச்ச அைடய ந யாயமில்ைல.
எனினும்

இவ்வளவு

முயற்ச களுக்கும்

ேபாராட்டங்களுக்கும்,

ப றகும்

நீத மன்றங்களின்

ேபாக்க ல் மாற்றமில்ைல என்பைத உணரும்ேபாது
அத ர்ச்ச யாகத்தான் உள்ளது.
நீலப்ெபண்ணின் வரலாறு..!
எஸ்எஸ் ப ரான்ஸ் என்ற ெபயருடன் 1960ம்
ஆண்டு கட்டிமுடிக்கப்பட்ட இந்த கப்பல் 316 மீட்டர்
நீளமும், 46ஆய ரம் டன் எைடயும் ெகாண்டது இத ல்
11 அடுக்கு தளங்கள் உள்ளன.
ைடட்டானிக்

த ைரப்படத்த ல்

காட்டப்பட்டைதப்ேபால ஒரு ஆடம்பர கப்பலுக்கு
உரிய

அைனத்து

வசத களும்

ெகாண்ட

இந்த

கப்பல் 1960 ேம 11ம் ேதத யன்று ேபாப் (ஆண்டவர்)
நான்ெடஸ்-ன்

ஆச யுடன்

ெவள்ேளாட்டத்ைத

ஆரம்ப த்தது.
www.Kaniyam.com

185

FreeTamilEbooks.com

…

www.Kaniyam.com

186

FreeTamilEbooks.com

www.Kaniyam.com

187

FreeTamilEbooks.com

www.Kaniyam.com

188

FreeTamilEbooks.com

…

www.Kaniyam.com

189

FreeTamilEbooks.com

ெதாடர்ந்து ஆட்ச ெபாறுப்ப ல் இருப்பவர்கள்,
ச னிமா

தாரைககள்

உல்லாச

தலமாக

உள்ளிட்ேடாருக்கான

வ ளங்க ய

இந்தக்கப்பலில்

க ற ஸ்துமஸின்ேபாது

பயணிப்பது

ஆச ர்வத க்கப்பட்ட ஒன்றாகவும் வ ளங்க யது.
உலக ன் மிகப்ெபரிய பயணிகள் கப்பலாக
வ ளங்க

எஸ்எஸ்

ப ரான்ஸ்-இன்

இயக்கத்ைத

1972ம் ஆண்டுடன் ந றுத்த க் ெகாள்வது என்று
ப ரான்ஸ் அரசு முடிவு ெசய்தது.
சுமார்
கப்பைல
கப்பல்

8

ஆண்டுகள்

ஓய்ெவடுத்த

இந்த

1980ம்

ஆண்டில்

நார்ேவ

நாட்டின்

ந றுவனம்

ஒன்று

வ ைலக்கு

வாங்க

சுமார் 8 ேகாடி அெமரிக்க டாலர்கள் மத ப்ப ல்
ெசப்பனிட்டு

எஸ்எஸ்

நார்ேவ

என்று

ெபயைர

மாற்ற இயக்க யது.
2003 ேம 25ம் ேதத இந்த கப்பலின் ெகாத கலன்
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ெவடித்தத ல்

ஏழுேபர்

ெகால்லப்பட்டனர்.

ேபர் படுகாயம் அைடந்தனர்.
ேசதம்

அைடந்த

17

இந்த வ பத்த ல்

ெகாத கலைன

சீரைமக்க

முடியாது என்பதால் இந்த கப்பைல ெதாடர்ந்து
இயக்குவத ல்ைல என்று நார்ேவ நாட்டு கப்பல்
ந றுவனம் 2004 மார்ச் 23ம் ேதத அற வ த்தது.
ேபசல் ஒப்பந்தம் (BASEL CONVENTION)
இதற்க ைடய ல் 1989ம் ஆண்டு ஸ்வ ட்சர்லாந்து
நாட்டின் ேபசல் (BASEL) நகரில் ஐநா சைபய ன்
சுற்றுச்சூழல் த ட்டத்த ன் கீழ் பன்னாட்டு வ வாதம்
ஒன்று

நைடெபற்றது.

வளர்ச்ச

அைடந்த

நாடுகளின் நச்சுக்கழிவுகைள வளர்ச்ச அைடயாத
நாடுகளில் ெகாட்டுவைத தவ ர்ப்பதற்கான இந்த
வ வாதத்த ல் கப்பல் உைடப்பு ெதாழில் குற த்தும்
வ ரிவாக வ வாத க்கப்பட்டது.
பயன்படுத்த யப ன்
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உள்ள

கத ரியக்கம்

அஸ்ெபஸ்டாஸ்

உருவாக்கும்

உள்ளிட்ட

ெபாருட்கள்,

நச்சுப்ெபாருட்கைள

அகற்ற ய ப றேக இந்த கப்பல்கைள உைடக்கும்
தளத்த ற்கு அனுப்ப ேவண்டும் என்று அைனத்து
நாடுகளும் 1992ம் ஆண்டில் ஒப்புக்ெகாண்ட இந்த
ஒப்பந்தம்

ேபசல்

ஒப்பந்தம்

என்று

பன்னாட்டு

சட்டமாக அங்கீகரிக்கப் படுக றது.
இந்த

ஒப்பந்தத்த ல்

(எனினும்

ைகெயழுத்த ட்டுள்ள

ெபரியண்ணன் அெமரிக்கா, வழக்கம் ேபால இந்த
சட்டத்ைதயும் இதுவைர ஒத்ேதற்று அங்கீகரித்து
அமல்

(RATIFICATION)

ெசய்யவ ல்ைல

என்பது

வழக்கம்ேபால தனிக்கைத!)
எஸ்எஸ் நார்ேவ கப்பலிலும் ஏராளமான (சுமார்
1240 ெமட்ரிக் டன்) அஸ்ெபஸ்டாஸ் இருப்பதால்,
அந்த கப்பல் ந ன்று ெகாண்டு இருந்த ெஜர்மன்
கடற்கைரய லிருந்து

அந்த

கப்பைல

ெவளிேய

எடுப்பது கடினமாக இருந்தது.
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இந்ந ைலய ல் அந்த கப்பைல ஆச யாவ ற்கு
ெகாண்டு

ெசன்ற

ஆஸ்த ேரலியாவ ல்
கப்பல்

ெசப்பனிட்டப ன்,
இயக்க

உரிைமயாளர்கள்

உறுத

இைதத்ெதாடர்ந்து

அந்த

கப்பல்

கடற்கைரைய

வ ட்டுவ லக

இருப்பதாக
அளித்தனர்.
ெஜர்மன்
அனுமத

அளிக்கப்பட்டது.
இதற்க ைடய ல் இந்த கப்பல் அெமரிக்க கப்பல்
உைடக்கும்

ந றுவனம்

ஒன்ற ற்கு

வ ற்பைன

ெசய்யப்பட்டது. கடந்த 2006ம் ஆண்டு, இந்த கப்பல்
ைலபீரியா நாட்டு ந றுவனம் ஒன்ற டம் ைகமாற
“புளூ ேலடி” என்று புத ய ெபயர் ைவக்கப்பட்டது.
இந்த புளூ ேலடி தற்ேபாது ஹரியானா கப்பல்
உைடப்பு ந றுவனம் என்ற தனியார் ந றுவனத்த டம்
வந்து ேசர்ந்துள்ளது.
இந்த

கப்பைல
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அனுமத மறுத்து வ ட்டதால் இந்த கப்பல் தற்ேபாது,
குஜராத்

மாந லம்

அலாங்

கப்பல்

உைடக்கும்

துைறமுகத்த ல் ந றுத்தப் பட்டுள்ளது.
உச்சநீத மன்றத்த ன் “மனிதாப மானம்”..!
இதற்க ைடய ல்

சுற்றுச்சூழல்

ஆர்வலரான

ேகாபால் க ருஷ்ணா என்பவர்,

இந்த கப்பைல

இந்த ய

ந றுத்துவதற்கு

கடல்

எல்ைலக்குள்

அனுமத க்கக்கூடாது என்று உச்சநீத மன்றத்த ல்
வழக்கு ெதாடர்ந்தார்.
இந்த கப்பலில் உள்ள சுமார் 1240 ெமட்ரிக்
டன்

அளவுள்ள

அஸ்ெபஸ்டாஸ்

புற்றுேநாைய

தூண்டக்கூடியது என்றும், இந்த கப்பலில் உள்ள
பாலி குேளாரிேனட்டட் ைபப னல்ஸ் (POLYCHLORINATED BIPHENYLES) மனிதனின் மூைள உட்பட
நரம்பு மண்டலத்ைத பாத க்கக்கூடியது என்றும்
அவர் வழக்க ல் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார்.
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இந்த

வழக்ைக

வ சாரித்த

நீத பத கள் அரிஜித் பசாயத்,
ஆக ேயார்,

உச்சநீத மன்ற

ச .ேக.

“மனிதாப மான

தாக்குர்

அடிப்பைட”ய ல்

இந்த கப்பல் குஜராத் மாந ல அலாங் கப்பல்
உைடப்பு துைறமுகத்த ல் ந ற்க அனுமத அளித்து
உத்தரவ ட்டனர்.
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ேமலும் இந்த கப்பைல ஆய்வு ெசய்து அற க்ைக
அளிக்குமாறு கப்பல் உைடப்புக்கான ெதாழில்நுட்ப
வல்லுனர்
மத்த ய

குழுவ ற்கு
சுற்றுச்சூழல்

அைமச்சக

உத்தரவு
மற்றும்

ெசயலாளர்

தைலைமய லான
ேபராச ரியர் வ .

வனத்துைற

ப ரத ப்ேதா

இக்குழுவ ல்

ேசர்ந்த ராஜேகாபாலன்,

அளித்தார்.

தமிழகத்ைதச்

ெசன்ைன ஐஐடி-ய ன்

அனந்த சுப்ரமணியன் உட்பட

12 வல்லுனர்கள் இடம் ெபற்றனர்.
அைனவரும்

ேகாஷ்

அரசுப்பணியாளர்கள்

இவர்கள்
என்பது

குற ப்ப டத்தக்கது.
இந்த வல்லுனர்கள் குழு, கடந்த 2006 ஆகஸ்ட்
2ம் ேதத யன்று தனது அற க்ைகைய அளித்தது.
எத ர்பார்த்தபடிேய இந்த கப்பைல உைடப்பதால்
எந்த

அழிவும்

கூறுக றது.
கடந்த

ஏற்படாது

என்று

அற க்ைக

இந்த அற க்ைகய ன் அடிப்பைடய ல்

ெசப்டம்பர்

www.Kaniyam.com

11ம்
200

ேதத

உச்சநீத மன்ற

FreeTamilEbooks.com

நீத பத கள் அரிஜித் பசாயத், எஸ்.ெஹச்.கபாடியா
ஆக ேயார் புளூ ேலடி கப்பைல உைடக்க எந்த
தைடயுமில்ைல என்று தீர்ப்பளித்துள்ளனர்.
உச்சநீத மன்றத்த ன் இந்த தீர்ப்பு சுற்றுச்சூழல்
ஆர்வலர்கைள (ஏற்கனேவ நாம் பார்த்தபடி) ெபரும்
அத ர்ச்ச ய ல் ஆழ்த்த யுள்ளது.
ஏன் இந்த அத ர்ச்ச ?
முன்,

கப்பல்

உைடக்கும்

என்று பார்ப்பதற்கு
தளங்கள்

எவ்வாறு

இயங்குக ன்றன? என்பைத பார்த்துவ டலாம்.
கப்பல் உைடக்கும் ெதாழில்…!!!???
கப்பல்
ஆனால்

கட்டுவைத
கப்பைல

ெதாழிலாகக்

உைடப்பது

கூறலாம்.

ெதாழிலாகுமா?

என்ற ேகள்வ எழலாம். உைடக்கப்படும் கப்பலில்
சுமார் 95% தரமான இரும்பு க ைடக்க றது. இைத
ேசகரிப்பதுதான் ெதாழில் என்னும்ேபாது இதன்
முக்க யத்துவம் புரியும்.
www.Kaniyam.com
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சுமாராக

10

ஆய ரம்

டன்

எைட

உள்ளதாக

இருக்கும். இந்த கப்பலில் உள்ள சுமார் 500 க ேலா
கழிவுப்ெபாருட்கைள கழித்துவ ட்டால் மீதமுள்ள 9
ஆய ரத்து 500 க ேலா இரும்பு ேசகரிக்கப்படுக றது.
(முதல்
இல்லாமல்

படத்த ்ல்

எந்தவ த

கப்பைல

ெதாழிலாளி.

பாதுகாப்பும்

உைடப்பவர்

இந்த ய

மற்ற புைகப்படங்களில் உரிய

பாதுகாப்பு

ஏற்பாடுகளுடன்

கப்பல்

ெதாழிலில்

ஈடுபட்டுள்ளவர்கள்

மற்ற

உைடப்பு
நாட்டுத்

ெதாழிலாளிகள்)
நாட்டில்
உைடக்கும்
உள்ள

உள்ள

அைனத்து

தளங்களும்

ெதாழில்

படுக றது.

அரச யல்

அத பர்களால்
இப்பகுத ய ல்

கப்பல்

ெசல்வாக்கு
ந ர்வக க்கப்
பணியாற்றும்

காவல்துைறயும், கூலிப்பைடகளும் கரம் ேகார்த்து
ெசயல்படுக ன்றன.

எனேவ சட்டத்த ன் ஆட்ச
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என்பது இப்பகுத களில் ேவறு அர்த்தம் ெபறுக றது.
அதாவது அப்பகுத ய ல் உள்ள ெதாழிலத பர்கள்
ைவத்ததுதான் சட்டம் என்றாக வ டுக றது.
http://3.bp.blogspot.com/_uoThQQ9bO64/Ru-

IOU7k7YI/AAAAAAAAAb4/QI0yzcrTnik/s400/0.00.215.002.04
குஜராத்

மாந லத்த ன்

அலாங்

கப்பல்

உைடக்கும் துைறமுகத்த ல் கடந்த 2000ம் ஆண்டில்
சுமார் 40 ஆய ரம் ெதாழிலாளர்கள் இருந்ததாக
கணக்க டப்பட்டுள்ளது. இவர்களின் குடும்பத்த னர்
கணக்க ல் எடுக்கப்படவ ல்ைல.

இந்த மக்கள்

ெதாைக

ேமலும்

இன்ைறய

ந ைலய ல்

40%

அத கரித்த ருக்கலாம்.
லாபம் ச லருக்கு; நஷ்டம் அைனவருக்கும்..!
கப்பல்

உைடக்கும்

அற வ ல்லாத

ஆண்

ெதாழிலாளர்கேள
www.Kaniyam.com
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கல்வ -

மற்றும்

ெபண்

ெபருமளவ ல்
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பணியாற்றுக ன்றனர். இவர்களில் ஆண்களுக்கு
100 ரூபாய் வைரய லும், ெபண்களுக்கு 60 ரூபாய்
வைரய லும் த னக்கூலி வழங்கப்படுக றது.
http://4.bp.blogspot.com/_uoThQQ9bO64/Ru-

Hck7k7WI/AAAAAAAAAbo/YcPOkmdoLXM/s400/2.98.445.00

…
இந்த ெதாழிலாளர்கைளப் ெபாறுத்தவைரய ல்
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கப்பல் உைடப்பது என்பது ஒரு ெதாழில். உைடந்த
கப்பலில்
ேவறு

உள்ள

உருப்படியான

பயன்பாடுகளுக்கும்,

ெபாருட்கைள

உருப்படியல்லாத

ெபாருட்கைள மறு உருவாக்கத்த ற்ேகா அல்லது
ேவறு பயன்பாட்டுக்ேகா அனுப்பப்படுவது மட்டுேம
ெதரியும்.

…
உைடக்கப்படும்
www.Kaniyam.com
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உேலாகங்கள் என்ெனன்ன?
ேவத ப்ெபாருட்கள்

என்பேதா;

என்ெனன்ன?

மற்ற

என்பேதா;

அவற்ற ல் எந்ெதந்த ெபாருட்கள் நச்சுத்தன்ைம
வாய்ந்தைவ? என்பேதா; அந்த நச்சுப்ெபாருட்கள்
ெதாழிலாளர்களுக்கு

என்ெனன்ன

ெகாண்டு

என்பேதா

வரும்?

ேநாைய

அவர்களுக்கு

ெதரியாது.
ஒரு கப்பலின் 95% உயர் தர இரும்ப னால்
ெசய்யப்பட்டது.
அல்லாத
மின்

மீதமுள்ள

உேலாகங்கள்,

ெபாருட்கள்,

ஒயர்கள்,

5%த்த ல்

இரும்பு

வண்ணப்பூச்சுகள்,
இதர

கட்டுமான

ெபாருட்கள் அடங்கும். இந்த 5% மற்ற ெபாருட்கைள
நீக்க வ ட்டு மீதமுள்ள 95% சதவீதப்ெபாருட்கைள
ேசகரிப்பதுதான் இந்த ெதாழிலின் அடிப்பைட.
புள்ளிவ வரக்கணக்க ல் 5% என்பது குைறவாக
ெதரியலாம். ஆனால் புளூ ேலடிய ன் ெமாத்த எைட
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சுமார் 45 ஆய ரம் டன் எைட எனக்ெகாள்ளும்ேபாது,
கழிவுகள் சுமார் 2250 டன் என்பைத மறந்துவ ட
முடியாது.
இந்த

கழிவுகளில்

ஆக்ைஸடு,

அஸ்ெபஸ்டாஸ்,

துத்தநாக

குேராேமட்,

தாமிர
பாதரசம்,

ஆர்சனிக், TBT (tributyl tin), TBTO (tributyl tin oxide),

TBTCl (tributyl tin chloride) உள்ளிட்ட நச்சு

ேவத ப்ெபாருட்களும் அடக்கம்.
இந்த ெபாருட்கைள எந்த வ தமான பாதுகாப்பு
உபகரணங்களும்
ைகயாளும்

இல்லாமல்

ெவறுங்ைகயால்

ெதாழிலாளர்களுக்கு

புற்றுேநாய்,

ஆஸ்துமா, இதயம் மற்றும் ச றுநீரக ேகாளாறுகள்,
பாலுறுப்புகளின் ெசயல்த றன் குைறதல் உட்பட
பல்ேவறு ேநாய்கள் தாக்குக ன்றன.
கப்பல்

உைடக்கும்

கடற்கைரப்பகுத களில்
www.Kaniyam.com
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இந்த

நச்சு

கடற்கைர

ரசாயனங்களின்

நீர்

அவற்ைற

மாசுபட்டு

நீர்வாழ்

உட்ெகாள்ளும்

பாத க்கப்படுக ன்றனர்.

உய ரிகளும்,
மனிதர்களும்

ெபய ண்ட்

வண்ணப்பூச்சுகைள
அைவ

உபயத்தால்

அகற்றுவதற்காக

எரிக்கப்படுக ன்றன.அப்ேபாது

மாசுபடுக றது.

ேபான்ற
காற்று

இது அப்பகுத ய ல் உய ர்வாழும்

அைனத்து உய ர்கைளயும் ேநரடியாக பாத க்கும்.
கப்பல்

உைடப்புத்

ெதாழிலில்

முன்ெபாரு

காலத்த ல் இங்க லாந்து, தாய்வான், ஸ்ெபய ன்,
ெமக்ஸிேகா, ப ேரச ல் ஆக ய நாடுகள் முன்னிைல
வக த்தன. ஆனால் ேமற்கூறப்பட்ட சீர்ேகடுகைள
உணர்ந்த
உைடக்கும்

அந்த

நாடுகள்

ெதாழிைல

தற்ேபாது
ஆச ய

கப்பல்

நாடுகளின்

தைலய ல் கட்டிவ ட்டுள்ளன.
தற்ேபாது ஆண்டு ஒன்றுக்கு சுமாராக 700
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கப்பல்கள் உைடக்கப் படுக ன்றன.

அவற்ற ல்

70

கப்பல்கள்

சதவீதம்,

இந்த யாவ ல்

அதாவது

சுமார்

500

உைடக்கப்படுக ன்றன.

மீதம்

உள்ள கப்பல்கைள, பாக ஸ்தான், வங்காளேதசம்,
சீனா ஆக ய நாடுகள் பங்க ட்டுக் ெகாள்க ன்றன.
உலக

வங்க ய ன்

புனிதத்ெதாழிலில்

புண்ணியத்த ல்
தற்ேபாது

இந்ேதாேனஷ யா

ஆக ய

இந்த

வ யட்நாம்,
நாடுகளும்

தள்ளப்படுக ன்றன.
ேகட்கப்படாத ேகள்வ கள்…!
இது

ேபான்ற

நீத மன்றங்கள்
பல

வழக்குகைள
மக்களுக்கு

வ வகாரங்கைள

வ வாத க்க ன்றன.

வ சாரிக்கும்
ேதைவயற்ற

மிகவும்

ஆழமாக

ஆனால்,

மக்களின்

வாழ்வுரிைமைய பற க்கக்கூடிய பல அம்சங்கைள
பரிசீலிக்கேவ தவற வ டுக ன்றன.
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குற ப்பாக இந்த ய அரச யல் சட்டம்,
குடிமக்களுக்கு
உரிைமகள்

வழங்கும்
இப்பகுத

பல்ேவறு
வாழ்

அதன்

அடிப்பைட
மக்களுக்கு

சட்டபூர்வமாக மறுக்கப்படுக ன்றன. முதலாளிக்கு
மட்டும் மனிதாப மானம் காட்டும் நீத மன்றங்கள்,
இந்நாட்டின்

ெபரும்பான்ைம

மக்கைள

மனிதர்களாகேவ கருதவ ல்ைல.
ஏெனன்றால்,

இந்த

ெதாழிலில்

ஈடுபடும்

முதலாளிகள், இந்த ெதாழிைல கண்காணிக்கும்
அரசு அைமப்புகளின் ந ர்வாக கள், அத காரிகள்,
இந்த வழக்ைக வ சாரிக்கும் நீத பத கள் ஆக ய
யாரும் – இந்த ெதாழிலால் சீரழியும் பகுத களில்
வாழப்ேபாவத ல்ைல.
இது சட்டம் மட்டுேம சார்ந்த வ வகாரம் இல்ைல.
என்ன ெசய்யப் ேபாக ேறாம்?
-சுந்தரராஜன்
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(sundararajan@lawyer.com)
(புைகப்படங்கள்
வ க்க பீடியா

அைனத்தும்

உள்ளிட்ட

க ரீன்பீஸ்,

இைணயங்களிலிருந்து

எடுக்கப்பட்டைவ)
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மண்ணிலிருந்து
'பிரித்ெதடுக்க'ப்படுகிறார்கள்
மக்கள்
THURSDAY, SEPTEMBER 27, 2007
அேரப யாைவப்
பூமியல்ல

ேபால

அத்தைன

சாத்தான்குளம்!

வறண்ட

ேதரிக்காட்டில்

நூற்றாண்டுகளாக முருங்ைகயும், ெதன்ைனயும்,
முந்த ரியும்

வ ைளந்து

ப ரச்ச ைனகளின்ற

வருக ன்றன.

வாழ்க்ைகைய

அேரப யாவ ன்

ஒட்டகங்கைளப்

இன்றுவைர

உதவ யும்

இருந்தாலும்,

இன்ைறய

ேபால

நடத்த
அைவ

வந்த ருக்க ன்றன.
ேதரிக்காட்டு

மக்கள்

அேரப யாவ ன் மூதாைதகைளப் ேபால அத்தைன
ஏைழகளல்லர்!
www.Kaniyam.com
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1908 ஆம் ஆண்டு அேரப யாவ ல் ெபட்ேரால்
இருப்பது கண்டற யப்பட்டது. சாத்தான் குளத்ைதப்
ேபாலேவ

அந்தக்

கண்டுப டிப்ைப

அம்மக்கள்

முதலில் கண்டு ெகாள்ளவ ல்ைலதான்.
களில்

இருந்து

ெவளிநாட்டு

1930-

ந றுவனங்கள்

ஒன்றன் ப ன் ஒன்றாக ெபட்ேரால் க ணறுகைளத்
ேதாண்ட

பைடெயடுத்தேபாது

சுதாரித்துக் ெகாண்டார்கள்.

மக்கள்

இரண்டாம் உலகப்

ேபாருக்குப் ப றகு உலகப் ெபாருளாதாரத்ைதேய
தீர்மாணிக்கும்

அளவ ற்கு

ெபட்ேரால் வளம் வளர்ந்தது.

அேரப யாவ ன்
உலக வல்லரசுகள்

இன்றுவைர இந்தப் பகுத ய ல் உள்ள நாடுகைளத்
தம் ஆளுைமய ன் கீழ் ைவத்துக்ெகாள்ள ெதாடர்
முயற்ச கைள
ஈராக்ைக
அெமரிக்க
ெசய்து

ேமற்ெகாண்டு

ஆக்க ரமித்து
அரசு
வருவது
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அந்நாட்டின்

இன்றளவும்
அங்க ருக்கும்
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வளத்த ற்காகத்தான்

என்பைத

ப றந்த

குழந்ைதயும் அற யும்.
பாைலக்

காட்டிலும்

ெவண்ைம

ெகாண்டது ைடட்டானியம்.

ந றம்

இந்தத் கனிமத்ைத

1791 ஆம் ஆண்டில் மனித இனம் முதன்முதலாக
அற ந்து ெகாண்டது. 1795 ஆம் ஆண்டில் இதற்கு
“ைடட்டானியம்” என்ற ெபயைர அது சூட்டியது.
எனினும்

அதைன

சுத்தமான

உேலாகமாக

மாற்றக் கற்றுக் ெகாண்டது என்னேவா 1910 ஆம்
ஆண்டில்தான்!
என்ற

கனம்

இல்மைனட் மற்றும் ரூட்ைடல்
கூடிய

கனிமங்களில்

இருந்து

ைடட்டானியத்ைதப் ப ரித்ெதடுக்கும் வழிமுைறகள்
இதன்
ஆம்

ப ன்னேர
ஆண்டு

கண்டற யப்

வைரய லுேம

பட்டன.

1946

ைடட்டானியத்ைத

பரிேசாதைனக் கூடங்களால் மட்டுேம உருவாக்க
முடிந்தது.

அந்த வருடத்த ல்தான் ைடட்டானிய

உேலாகத்த ைன
www.Kaniyam.com
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முடியும்

என்பைதக்

ப டித்தார்.

“க ரால்”

என்பவர்

கண்டு

அவரால் முன்ெமாழியப்பட்ட அந்த

முைற இன்றுவைர ைகயாளப்பட்டு வருக றது.
ஆங்க ேலய அரச னருக்குக் கீழிருந்த “இந்த ய
ந லவ யல்

துைற”க்குத்

ெதன்னிந்த யாவ ன்

“ேதரி”ய லும்,

கடற்கைரகளில்

“கருமணலிலும்”

இல்மைனட்,

ேமானைசட்

ேபான்ற

“கனத்த”

உள்ள
ரூட்ைடல்,
கனிமங்கள்

இருப்பது ெதரிந்து தான் இருந்தது.

இருப்ப னும்

அன்ைறய

அவற்ற ற்கு

உலக

மத ப்ப ல்ைல.

சந்ைதய ல்

எனேவ இந்தக் கனிமங்கைள

ெவள்ைளயர்கள் ெகாள்ைளயடிக்காமல் நம்மிடேம
வ ட்டுச் ெசன்று வ ட்டார்கள்.
மற்ற

உேலாகங்கைளக்

காட்டிலும்

ைடட்டானியம் எைட குைறந்தது. அேத ேநரத்த ல்
எஃக்ைகக்

காட்டிலும்
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உேலாகத்துடனும்

எளித ல்

தன்ைமையயும் ெகாண்டது.
ேசாவ யத்

ச றந்த

இந்தத் தன்ைமகள்

ஒன்ற யத்த ன்

கவர்ந்த ழுத்தன.
இந்த

ேசரும்

வ ஞ்ஞானிகைளக்

தம் நீர்மூழ்க க் கப்பல்களில்

உேலாகத்த ைன

உபேயாகப்படுத்தத்

அவர்கள்

ெபரிதளவ ல்

ெதாடங்க னர்.

ைடட்டானியத்த ன்

புகைழ

எட்டுத்த க்கும்

ெசய்ததது.

பரவச்

இதுேவ

1950–60-களில்
ேசாவ யத்

வ ஞ்ஞானிகளின் ேபாக்ைகக் “கன்னம்” ைவத்து
அற ந்து ெகாண்ட அெமரிக்க அரசு துடித்துதான்
ேபானது.

இருப்ப னும் உடனடியாக சுதாரித்தும்

ெகாண்டது. ைடட்டானிய உேலாகத்ைத “இராணுவ
ரீத ய ல்

முக்க யத்துவம்

வாய்ந்த

உேலாகம்”

என்று அற வ த்து, அதைன ேசமித்து ைவக்கும்
பணிய ல்

உடனடியாக

ஈடுபடத்

ெதாடங்க யது.

தான் உருவாக்கும் ேபார் வ மானங்களில் மிக
அத க

அளவ ல்
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உபேயாக ப்பது என்ற முடிைவ எடுத்தது.
ேமற்கூற ய

தன்ைமகேள

ைடட்டானியக்

கனிமத்த ன் தீராப் புகழுக்குக் காரணம். என்றாலும்
கூட,

இன்ைறய

ேதத ய ல்

மனித

இனத்ைத

அதன் அப்பழுக்கற்ற ெவண்ைம ந றேம அத கம்
கவர்ந்த ழுத்த ருக்க றது.
ெசய்யப்படும்
95%

இந்த

உலக ல்

ைடட்டானியக்
ெவண்ைம

உற்பத்த

கனிமத்த ல்

ந றத்த ற்காகத்தான்

உபேயாகப்படுத்தப்படுக றது

என்றால்

மிைகய ல்ைல!
ைடட்டானியம் கனிமம் இல்ைலேயல் ெவள்ைள
ெபய ண்ட்� ெவள்ைளக் காக தம், (அ.இ.அ.த .மு.கவால்

கண்டுப டிக்கப்பட்டு

அரச யல்வாத கள்

ப றகு

தமிழ்நாடு

அைனவைரயும்

ெதாற்ற க்

ெகாண்ட “அரச யல்வாத
ைதக்கத்

ேதைவயான)
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ெவள்ைள ப ளாஸ்டிக், பற்பைச, சலைவப் பவுடர்,
சூய ங்கம் ேபான்றைவ இல்ைல என்று ெசால்லும்
அளவுக்கு அதன் ெவண்ைம நம்முடன் இரண்டறக்
கலந்து ேபாய ருக்க றது.
இந்தக்

கவர்ச்ச ேய

ரத்தன்

டாட்டாைவ

சாத்தான்குளத் ேதரிைய ேநாக்க ப் பாய்ந்ேதாடி
வரச் ெசய்தது.
குட்டம்,

நவ்வலடி

கடற்கைர

மணலிலும்,

சாத்தான் குனத்த ன் ேதரிக் காட்டிலும் ேமற்கூற ய
கனிமங்கள் ெபரிதளவ ல் உள்ளன என்பைத 1980களில் இருந்து கல்லூரி ஆய்வாளர்கள் பலரால்
ெசய்யப்பட்ட ஆய்வுகள் ெதரிவ த்தன.

1989 ஆம்

ஆண்டில் இருந்து த ருெநல்ேவலி மாவட்டத்த ன்
த ைசயன்வ ைள
என்ெறாரு
குட்டம்,

நகரத்த ல்

ந றுவனம்

நவ்வலடிப்
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பகுத களில்
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கருமணலுக்காக எப்ேபற்பட்ட இழி ெசயைலயும்
ெசய்ய அது துணிந்தது.
கடைல அம்ைமயாக வணங்கும் மீனவ மக்கள்
அந்த

ந றுவனத்த ன்

ெகாடூர

லாபப்

பச ய ன்

துவம்சத்த ற்கு உள்ளாக்கப்பட்டார்கள்.
ெசல்வாக்கு

வ .வ .மினரல்ஸ்

அரச யல்

ந றுவனத்த டம்

இருந்தைமயால் ஏைழ மீனவர்களால் அநீத ையத்
த ன்பைதத்

தவ ர

முடியவ ல்ைல.

ேவெறான்ைறயும்

ெசய்ய

ந றுவனத்த ன் அடாவடி ஆட்டம்

இன்று ஆண்ெடான்றுக்கு 1 லட்சத்து 20 ஆய ரம் டன்
இல்மைனட் கனிமத்ைத உற்பத்த ெசய்யும் “மத ப்பு
மிக்க” ந றுவனமாக அைத “உயர்த்த ய ருக்க றது!”
1998

ஆம்

ஆண்டில்

இந்த யக்

“கனிம

மணல்” ெதாழிலில் உலக முதலாளிகள் எவரும்
ஈடுபடலாம்

என்று

ேபாதுதான்
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அரசு

டாட்டாவுக்குத்
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ேபாட்டது.

டூ

பாண்ட்

ேபான்ற

பகாசுர

ைடட்டானிய ெவள்ைள ந றுவனங்கள் வருவதற்கு
முன்பு

தான்

முந்த க்

ெகாள்ள

ேவண்டும்

என்று

உடனடியாக

ந ைனத்தார்

ரத்தன்

டாட்டா.

2000 ஆம் ஆண்டில் ேதரி மணைலத்

ேதாண்டுவதற்கான அப்ளிக்ேகஷைன தமிழ்நாடு
அரசுக்கு அனுப்ப னார்.
வருடங்களுக்குப்

இருப்ப னும் இரண்டு

ப றேக

அவருக்கு

பத ல்

க ைடத்தது. சாத்தான்குளத்ைத சுற்ற யுள்ள 19,768
ஏக்கர் (80 சதுர க ேலா மீட்டர்) ேதரி ந லத்த ல்
உள்ள மணைலத் ேதாண்டுவதற்கும்,
உள்ள

கனிமங்கைளப்

மணலில்

ப ரித்ெதடுப்பதற்கும்,

ப ரித்ெதடுத்த கனிமங்கைளக் கூடுதல் மத ப்புள்ள
ெபாருட்களாக
உரிமத்த ற்கு

மாற்றுவதற்குமான
அவர்

“உத்ேதச”

வ ண்ணப்ப த்த ருந்தார்.

இருப்ப னும் 2002 ஆம் ஆண்டு ஜீன் 27 ஆம்
ேதத யன்று இத ல் சுமார் 25%-ஆன 5000 ஏக்கர்
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ந லத்த ற்கான “உத்ேதச உரிமத்ைத” வழங்கேவ
தமிழ்நாடு

அரசு

முன்வந்த ருந்தது.

ேவறு

வழிய ன்ற இந்த உரிமத்த ற்கான ஒப்பந்தத்த ல்
ரத்தன் ைகெயழுத்த ட்டார்.
கவைல
ேதரிய ன்

ெவகு
ச வந்த

ைவத்தது.

ேநரம்
ந றம்

ரத்தைன

மும்ைபய ன்

அலுவலகங்களால்
ேபரானந்தத்ைத

நீடிக்கவ ல்ைல.
ச லிர்க்க

குளிரூட்டப்பட்ட

ெகாடுக்க
சாத்தான்குளத்துத்

முடியாத
ேதரிய ன்

வறண்ட காற்று அவருக்கு அளித்தது. உப்பு முதல்
புல்ேடாசர் வைர முக்க த் த ணற ெவள்ைளக்கார
ஆட்ச ய ல்

இருந்து

உற்பத்த

ெசய்து

ஈட்டிய

லாபத்ைத ச ல வருடங்களுக்குள்ேளேய இந்தத்
ேதரிய லிருந்து கறந்துவ ட முடியும் என்ற கனவுகள்
அவைர ஆக்க ரமிக்கத் ெதாடங்க ன.
சுட்டுவ ரல்
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நடந்ேதற ன.

இந்த ய அணுசக்த த் துைறையத்

துவங்க ய டாக்டர்.ேஹாமி பாபாைவ 1944 ஆம்
ஆண்டில் இந்த யப் ப ரமுகராக உருவாக்க யேத
ரத்தனின்

தாத்தா

சர்.ேதாராப்ஜி

அவர்களின்

அறக்கட்டைளதான்

ேதரிையப்

பரிேசாத க்கத்

டாட்டா
அல்லவா?

ேதைவயான

அணுசக்த த் துைறய ன் “சான்ற தழ்” க ைடப்பத ல்
இம்மியும் ச ரமமிருக்கவ ல்ைல. காடுகள் மற்றும்
சுற்றுச்

சூழல்

அைமச்சகத்த ன்

அனுமத யும்

உடனடியாகக் க ைடத்தது.
ேதரிய ன்

வளத்ைதப்

பரிேசாத க்க

ந புணர்கள் ஓேடாடி வந்தார்கள்.
நாட்டின்

ஒளட்ேடாகும்பு,

ப ன்காக்

-ஆலன்-ேஹால்ட்,

எல்�டி

ந றுவனங்களில்

உலக

ப ன்லாந்து

அெமரிக்காவ ன்
இந்த யாவ ன்

இருந்து

வந்த

அந்த

ெவள்ைள ந புணர்கள் இரவு பகல் பாராது தம்
பரிேசாதைனகைள
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கனிமங்கைள இனம் வாரியாகப் ப ரிப்பதற்கும்,
மத ப்பு கூட்டுவதற்கும் ேதைவயான த ட்டங்கைளத்
தீட்ட

ஆஸ்த ேரலிய

இந்த யாவ ன்

நாட்டின்

தஸ்தூர்ேகா

ஜிஞீவ மி,

ந றுவனங்கைள

ரத்தன் ேகட்டுக் ெகாண்டார்.
ேதரிய ன்

பரிேசாதைனக்காக

ெசலவ ட்ட

15 ேகாடி ரூபாய் மன ந ைறைவ அளிப்பதாக
அைமந்தது.

ந ம்மத ய ல் ெபருமூச்சு வ ட்டார்

ரத்தன்.
ஆடு புலி ஆட்டம்
2006

மார்ச்

மாதம்

பரிேசாதைனகளும்,
ந ைறவைடந்தன.
ப ரச்ச ைன.
லிட்டர்

அைனத்து
த ட்டங்களும்

தண்ணீர்

மட்டும்தான்

நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் 546 லட்சம்

நல்ல

ந புணர்கள்.
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எடுத்துக்

ெகாள்ளலாம்

த ட்டம்.

குடிநீருக்ேக

ெகாண்டிருக்கும்
மணல்

என்பது
மக்கள்

இன்ைறய

குவாரிக்குத்

குலேசகரப்
உப்பகற்ற

பட்டணத்த ல்

சூழ்ந ைலய ல்
ெகாடுக்க

ேவறு வழிய ன்ற

இதற்காக

“கடல்

நீர்

ஆைல” ஒன்ைற ந றுவுவது என்று

முடிவானது.
30

அவத ப்பட்டுக்

தண்ணீைரக்

எந்த அரசுதான் முன்வரும்?

முந்ைதய

உப்பகற்ற

ெமகாவாட்

ஆைலேயாடு ேசர்த்து

த றனுள்ள

மின்

ந ைலயம்

ஒன்ைறயும் அைமத்தால் உப்பகற்ற

ஆைலக்கு

ஆகும் ெசலவு குைறயும்.
ேதைவயான

ேமலும் த ட்டத்த ற்குத்

மின்சாரத்ைதயும்

குைறந்த

வ ைலய ல் ெபற்ற ட முடியும் என்று ஆேலாசைன
கூறப்பட்டது.
குலேசகரப்

இவ்வாைலகைள ந றுவுவதற்காக
பட்டணத்த ல்

சுமார்

213

ஏக்கர்

ந லம் ைகயகப்படுத்த ேவண்டும் என்றும் முடிவு
ெசய்யப்பட்டது.
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இப்படிப்பட்ட

ஒரு

சூழ்ந ைலய ல்தான்

2007

ஜீன் மாதம் பைழய ஒப்பந்தத்ைத தமிழக அரசு
மீண்டும் புதுப்ப த்தது.

ஜீன் 28 ஆம் ேதத யன்று

இந்தப் புத ய ஒப்பந்தத்த ல் டாட்டாவும், தமிழக
அரசும் ைகெயழுத்த ட்டன.

இதன்படி டாட்டாவ ன்

த ட்டத்த ற்காக முதல் முதலில் ேகாரப்பட்ட 19,768
ஏக்கர் (80 சதுர க ேலா மீட்டர்) ந லத்த ல் (க ட்டத்தட்ட)
சரி பாத யான 9828.78 ஏக்கர் ேதரிக் காட்ைட தமிழக
அரேச

ைகயகப்

படுத்த க்

ெகாடுக்கும்

என்று

முடிவானது.
இைதத்
த ட்டத்ைத

ெதாடர்ந்து
எத ர்த்துக்

இவ்ெவத ர்ப்ப ன்

அரச யல்
குரல்

காரணம்

கட்ச கள்

ெகாடுத்தன.
ந லத்ைதக்

ைகயகப்படுத்தும் பணிய ல் இருந்து தமிழ்நாடு
அரசு

ப ன்வாங்க யது.

ந லத்ைத

டாட்டா

ந றுவனேம பட்டாதாரர்களிடம் இருந்து வாங்க க்
ெகாள்ள ேவண்டும் என்று கூற யது. “ஏக்கருக்கு 50
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ஆய ரம் ரூபாய்தான் ெகாடுக்க முடியும்.

வறண்ட

தரிசு ந லமான ேதரிக்கு இதுேவ அத கம்”, என்றது
டாட்டா ந றுவனம். கூடுதல் வ ைலையக் ெகாடுக்க
ேவண்டும் என்று அரச யல் கட்ச கள் ேகாரிக்ைக
ைவத்தன.

அைமச்சர் ஒருவரின் தைலைமய ல்

பகுத ையப் பாரிைவய ட்டு ஆய்வற க்ைக தயார்
ெசய்ய குழு ஒன்று அைமக்கப்பட்டது.

ஏக்கருக்கு

ஒரு லட்சத்து 16 ஆய ரம் வைர ெகாடுக்கலாம்
என்று அந்தக் குழு பரிந்துைர ெசய்தது.
த ட்டத்ைத அரேச ஏற்று நடத்த ேவண்டும் என்று
ச ல அரச யல் கட்ச கள் ேகாரிக்ைக ைவத்தன.
அதற்கான பணம் தன்னிடம் இல்ைல என்று அந்தக்
ேகாரிக்ைகக்கு மறுப்பு ெதரிவ த்தது தமிழ்நாடு
அரசு.
“எப்படிப்பட்ட
சந்த க்கத் தயார்.

www.Kaniyam.com

சூழ்ந ைலையயும்

தாங்கள்

த ட்டத்ைத வ ட்டு வ லகுவது

233

FreeTamilEbooks.com

என்ற ேபச்சுக்கு இடேமய ல்ைல” என்ற அத ரடி
அற க்ைகைய

டாட்டா

ந றுவனம்

சமீபத்த ல்

ெவளிய ட்டிருக்க றது.
ைடட்டானிய

ஆைல

வந்தால்

ந லத்ைத

வ ற்பவர்களுக்கு

ேவைல

வாய்ப்பு

க ைடக்கும்

என்று

த ரும்பத்

கைலஞர்

ெகாண்டிருக்க றார்.
அரச யல்

கட்ச கள்

த ரும்ப

ெசால்லிக்

த ட்டத்ைத

எத ர்க்கும்

எல்லாவற்ைறயும்

ேதரிக்காட்ைட ேநாக்க ெசல்லும் காவடிக் கூட்டம்
என்றும் க ண்டலடித்த ருக்க றார்.

தமிழக அரசும்

த ட்டத்த ன் நன்ைமகைள வ ளக்க

அைனத்துப்

பத்த ரிைககளிலும் வ ளம்பரம் ெசய்த ருக்க றது.
தமிழக
குற த்து

அரசுக்கும்,

கைலஞருக்கும்

முழுைமயாகத்

ெதரியுமா

த ட்டம்
என்ற

சந்ேதகத்ைத எழுப்பேவ அவர்களின் ேமற்கூற ய
நடவடிக்ைககள் இன்றளவும் உதவ ய ருக்க ன்றன.
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த ட்டத்த ன் உண்ைம ந லவரத்ைத முதல்வரிடம்
வ ளக்கும் ெபாறுப்பு டிட்ேகா அத காரிகளுைடயது.
அவர்கள் அப்பணிைய சரிவரச் ெசய்யவ ல்ைல
ேபாலும்.

அவர்களின்

ேபச்ைச
குற த்துத்

அைர

நம்ப த்தான்
தவறான

கைலஞர்

கருத்துக்கைள

ெகாண்டிருக்க றாேரா?இல்ைல
காரணேமா?
குழப்பமான

ேவக்காட்டுப்
அளித்துக்

‘’ேவறு”

ெதரியவ ல்ைல.
சூழ்ந ைலய ல்

த ட்டம்
எதுவும்

இப்படிப்பட்ட

த ட்டம்

குற த்து

ெதளிவாக வ ளங்க க் ெகாள்வது அவச யமாக றது.
த ட்டத்த னால் ஏற்படும் பாத ப்புகள்
இந்தத்

த ட்டத்த னால்

குழுக்கள்

மக்கள்

பாத ப்புக்குள்ளாவார்கள்.

இரண்டுவைக
வாழும்

மூன்று

ந லப்பகுத களும்,

உய ரினங்களும்

அவற்ற ல்

பாத ப்புக்குள்ளாக

வாய்ப்ப ருக்க றது.
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1. த ட்டத்த ற்காக

ந லத்ைத

வ ற்கப்

ேபாகும்

மக்கள்
1. த ட்டத்த ற்குத்
வழங்கும்

ேதைவயான

மின்

மின்சாரத்ைத

ந ைலயத்ைதயும்,

நல்ல

நீைரக் கடல் நீரில் இருந்து ப ரித்ெதடுக்கும்
ஆைலையயும்
குல

ஏற்றுக்

ேசகரப்பட்டணம்

சுற்ற ய ருக்கும்

ெகாள்ளவ ருக்கும்
மற்றும்

க ராம

அைதச்
மக்களும்,

மீனவர்களும்
2. த ட்டம்

வரவ ருக்க ற

“சாத்தான்

குளத்

ேதரி”ைய சுற்ற 20 க ேலா மீட்டர் தூரத்த ற்குள்
அைமந்துள்ள க ராமங்களில் வச க்கும் மக்கள்
3. சாத்தான்குளம் ேதரிையச் சுற்ற யுள்ள ந லப்
பகுத
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4. குலேசகரப்பட்டணத்ைத
கடற்கைரயும்,

கடலும்,

அடுத்துள்ள
அவற்ற ல்

வாழும்

ெவளிேயறும்

இரும்பு

உய ரினங்களும்.
ஆைலய ல்

இருந்து

குேளாைரடு

மற்றும்

சுற்ற யுள்ள

ந லத்ைதயும்,

பாழ்படுத்த

வாய்ப்ப ருக்க றது.

ப ரித்ெதடுக்கப்படும்
கத ரியக்கத்

அமிலக்

கழிவுகள்

ந லத்தடி

நீைரயும்
ஆைலய ல்

ஜிர்க்கான்

தன்ைமையக்

கனிமம்

ெகாண்டிருப்பதால்

ஆைலைய சுற்ற 20 க ேலா மீட்டர் தூரத்த ற்குள்
வாழும்

மக்களுக்கும்,

மரபணு

ேநாய்களும்,

உய ரினங்களுக்கும்
பல்ேவறு

வைகப்

புற்றுேநாய்களும் (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்த ல்
உள்ள

மணவாளக்குற ச்ச ையச்

சுற்ற

வாழும்

மக்கைளப் ேபால) உருவாக வாய்ப்ப ருக்க றது.
குலேசகரப்
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அடுத்துள்ள மணப்பாடு ேபான்ற க ராமங்களில்
உள்ள மீனவர்களின் வாவ்வாதாரங்களும் கடல்
நீர்

உப்பகற்ற

மின்

ஆைலய ன்

இயக்கத்தாலும்,

ந ைலயத்த ன்

ெசயல்பாட்டாலும்

பாத ப்புக்குள்ளாக வாய்ப்ப ருக்க றது.
இப்பாத ப்புகள்

குற த்து

நாம்

ெதளிவாகப்

புரிந்து ெகாள்ள ேவண்டியது உடனடி அவச யம்.
இதற்கான முதல் கட்ட நடவடிக்ைகயாக இந்தத்
த ட்டத்த ற்காக டாட்டா ந றுவனம் ேமற்ெகாண்ட
அைனத்து ஆய்வற க்ைககைளயும் மக்கள் முன்
ைவத்து வ வாத க்க ேவண்டியது அவச யமாக றது.
த ட்டத்த ற்கான
அற க்ைக”ையயும்,

“சுற்றுச்

சூழல்

“சுற்றுச்சூழல்

தாக்கீட்டு

பாதுகாப்புத்

த ட்ட அற க்ைக”ையயும் புது த ல்லிையச் ேசர்ந்த
“மின்-ெமக்”
த ட்ட

என்ற

ந றுவனம்

அத காரிகள்
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இவ்வற க்ைககைள

உடனடியாக

ெவளிய ட

தமிழ்நாடு அரசு ஆவன ெசய்ய ேவண்டும்.
அதுேபால ப ன்லாந்து நாட்டின் ஒளட்ேடாகும்பு,
அெமரிக்காவ ன்

ப ன்காக்-ஆலன்-ேஹால்ட்,

ஆக ய ந றுவனங்களும், ஆஸ்த ேரலிய நாட்டின்
TZMI, ந றுவனமும் த ட்டம் குற த்து முன்ைவத்த
அைனத்து

ெதாழில்நுட்ப

அற க்ைககைளயும்

உடனடியாக ெவளிய ட தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவ ட
ேவண்டும்.
இவ்வற க்ைககளின்

அடிப்பைடய ல்தான்

இப்பகுத மக்களும், உய ரினங்களும் எத ர்ேநாக்க
வாய்ப்புள்ள

ப ரச்ச ைனகைளத்

புரிந்து ெகாள்ள முடியும்.

ெதளிவாகப்

மிக முக்க யமான

இவ்வற க்ைககைள டாட்டா ந றுவனம் இன்றுவைர
ெவளிய டாதது ஏன்? டாட்டாவ ன் இந்தக் கயைமத்
தனத்ைதத் தமிழ்நாடு அரசு தட்டிக் ேகட்காமல்
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இருப்பைத எப்படிப் புரிந்து ெகாள்ள?
ெதன்மாவட்ட மக்களுக்கான ேவைலவாய்ப்பு
என்றும், நாட்டின் வளர்ச்ச என்றும் கூற க்ெகாண்டு
இத்த ட்டம் பற்ற ஒன்றுேம ெதரியாமல், அைதத்
தவ ர்த்து ‘எல்லாம் ெதரிந்து’ அற க்ைக வ டும்
அரச யல்

தைலவர்களிலிருந்து

த ட்டத்த ற்கான

ந லம் த ருெநல்ேவலிக்கு ெதற்ேக இருக்க றதா?,
நாகர்ேகாவ லுக்குத்
என்பதுகூடத்

ெதற்ேக

ெதரியாமல்

இருக்க றதா?
குளிர்பதனம்

ெசய்யப்பட்ட அைறகளில் இருந்து அற க்ைக வ டும்
அற வு

ஜீவ கள்

வைர

அைனவரும்

ேயாச க்க

ேவண்டும்.
எவ்வளவு
ஒருவைன

கஷ்டமான

அவன்

காலம்

சூழ்ந ைலய லும்,
காலமாக

வாழ்ந்த

இடத்த லிருந்து அகத யாக அவைன இன்ெனாரு
இடத்துக்கு

துரத்துவது
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ஆனால்,

அைதச்

அைனவரும்
அவர்கள்

ெசய்வதற்கு

ஒன்று

தற்ெபாழுது

த ரண்டிருக்க ன்றனர்.

அைனவரும்

இந்தப்

பகுத ைய

ஏேதா பாைலவனம் ேபாலவும் இவர்கள் அைத
மிதமிஞ்ச ய வளர்ச்ச ப் பகுத யாக மாற்ற டாடாவ ன்
ைடட்டானியம் ஆைல உதவும் என்று காரணம்
கூற க் ெகாண்டிருக்க றனர்.
த ட்டத்த ல் இருந்து டாட்டாவ ற்குக் க ைடக்கப்
ேபாகும் லாபம் மிகப் ெபரியது.

2005-06 ஆம்

வருடத்த ல்

ஒட்டுெமாத்த

டாட்டா

குழுமத்த ன்

வர்த்தகேம 97 ஆய ரம் ேகாடி ரூபாய்தான். ஆனால்
சாத்தான்குளத் ேதரிய ன் ைடட்டானியத் த ட்டேமா
அைதக்

காட்டிலும்

ெகாடுக்க வல்லது.

பன்மடங்கு

லாபத்ைதக்

ஆனால், அதற்காக தமிழ்

மக்கள் ெகாடுக்கும் வ ைலேயா மிகவும் அத கம்.
இன்ெனாரு ச லப்பத காரேமா?
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“என் தைலய ன் மீது நீங்கள் துப்பாக்க ையேய
ைவத்தாலும்பயத்த ல் தைலைய அைசத்துடுேவன்
என்று

கனவு

காணேவண்டாம்”

என்று

நான்

பலமுைற கூற யுள்ேளன்
-ரத்தன் டாட்டா, ேமற்கு வங்காளம், ச ங்கூர்
ப ரச்சைனைய ஒட்டி கூற யது
”எத ர்ப்புகைளக்

கண்டு

அஞ்சமாட்ேடாம்.

ைடட்டானியம் ஆைல அைமப்பத ல் உறுத யாக
இருக்க ேறாம்.
-டாடா ந றுவன ேமலாளர் முத்துராமன்15.8.07
“யார்
ஆைல

என்ன

ெசான்னாலும்

அைமப்பைதத்

ைடட்டானியம்

தடுக்க

முடியாது.

ைடட்டானியம் ஆைல அைமவது உறுத ”
-தமிழக அைமச்சர் ஆற்காடு வீரசாமி28.9.07
த னத்தந்த .
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த ட்டம்

குற த்த

தகவல்கைள

“ஒளித்து”

ைவத்த ருப்பதன் மூலம் 5 லட்சம் ேகாடி ரூபாய்
வருமானத்ைதக்
ெவறும்

50

ெகாடுக்கப்ேபாகும்

ேகாடி

ரூபாய்க்கு

முடிக்க டாட்டா முயற்ச

ந லத்ைத

வ ைல

ெசய்க றது.

ேபச

தமிழ்நாடு

அரேசா ெசங்ேகாைலப் ப டித்து நீத ைய வழங்கத்
தயங்க றது.
“கள்வனுக்ேக”

பரிந்து

துணிந்த ருக்க றது.
தமிழ்

மண்ணின்

ேபசவும்

அது

ெதான்ைம வாய்ந்த இந்தத்
மனத ல்

“இது

இன்ெனாரு

ெகாைலக்களத் காண்டேமா?” என்ற ேபரச்சத்ைத
உருவாக்க ய ருக்க றது.
வாழ்வாதாரத்ைத
கண்ணக ைய

இழந்து

துடித்த ட்ட

ந ைனவுபடுத்துக ன்றனர்,

சாத்தான்குளத் ேதரிய ன் ைமந்தர்கள்!
மீண்டும் ஒரு முைற ச லம்ப ன் அவல முடிைவ
www.Kaniyam.com
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நாம் சந்த த்துதான் ஆக ேவண்டுமா?.
-அசுரன்-மருத்துவர் இரேமஷ்-கு.காமராஜ்
நன்ற :

…
ெசப்டம்பர், 2007
இந்த

வ வகாரம்

குற த்து

ேமலும்

தகவலுக்கு

பார்க்கவும்:
www.tatatitanium.blogspot.com,
www.tatatitanium.wordpress.com
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'விைத'யின் பிடியில் உலகம் (இனி
ேபரழிவு ஆயுதங்கள் ேதைவ
இல்ைல; விைதகேள
ேபாதுமானைவ!)
SUNDAY, SEPTEMBER 30, 2007
மகாராட்டிர மாந லம் ேயாவத்மல் மாவட்டத்த ன்
சீங்காபூர்
இந்த ய

க ராமத்த லிருந்து
குடியரசுத்

அலுவலகத்துக்கு

தைலவர்
மிகவும்

கடந்த

ஆண்டு,

மற்றும்

ப ரதமர்

வ ச த்த ரமான

ஓர்

அைழப்பு அனுப்பப்பட்டது. இவர்கள் இருவைரயும்
அந்த க ராமத்த ல் நைடெபற இருந்த வ ழாைவ
ெதாடங்க
மக்களும்

ைவக்க வருமாறு, அைனத்து க ராம
ஒன்ற ைணந்து
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வ டுத்த ருந்தனர்.

வ வசாயம் ெபாய்த்துப் ேபான

சூழலில், கடன்கைளக் கட்ட இயலாமல், தங்கள்
பச ையப் ேபாக்க கத யற்று அந்த க ராமத்த னர்
அைனவரும் தங்களுைடய ச றுநீரகத்ைத வ ற்க
முன்வந்தனர்.
அந்த
அப்துல்

வ ழாைவ
கலாம்

ஆக ேயாைர

ெதாடங்க

மற்றும்
ச றப்பு

ைவக்கத்தான்

மன்ேமாகன்

ச ங்

அைழப்பாளர்களாக

அவர்கள் அைழத்த ருந்தனர். அந்த அைழப்பு புது
த ல்லிைய ெசன்றைடந்த ேநரம், அடுத்த ஆண்டு
ெகாண்டாடவ ருக்கும்
ெகாண்டாட்டங்கள்
கூட்டம்

ப ரதமர்

60ஆவது
குற த்த

சுதந்த ரநாள்
ஆேலாசைனக்

அலுவலகத்த ல்

ந கழ்ந்து

ெகாண்டிருந்தது.
மகாராட்டிர
ேடார்லி

மாந லம்

க ராமத்த ன்
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எல்ைலய லும் பரவலாக அற வ ப்புகள் : ‘க ராமம்
வ ற்பைனக்கு உள்ளது’.

அடுத்த க ராமமான

ஷவானி

ெமாத்த

ேரக லாப்பூரில்

க ராமமும்

தங்கைள கூட்டுத் தற்ெகாைல ெசய்து ெகாள்ள
அனுமத க்குமாறு

மாவட்ட

ந ர்வாகத்துக்கு

ேகாரிக்ைக அனுப்ப ய ருந்தது. பஞ்சாப ல் உள்ள
மல்சீங்வாலா
அளிக்க

க ராமத்த னர்

ேவண்டிய

ெமாத்த

வங்க களுக்கு
ெதாைக

ரூபாய்

அய்ந்து ேகாடி. கந்து வட்டிக்காரர்களுக்கு அளிக்க
ேவண்டிய ரூபாய் 2.5 ேகாடி. இைதக் கட்ட முடியாத
அந்த பஞ்சாயத்து ஒன்று கூடி, க ராமத்த ன் ெமாத்த
1800 ஏக்கைரயும் ஏலம் மூலம் வ ற்க ஆயத்தமானது.
கர்நாடகாவுக்கு அருக ல் உள்ள ஆந்த ரத்த ன்
வழிய ல்

தற்ெகாைல

காணப்படுக றது.
ெமன்ெபாருள்
கண்டிருப்பதால்,
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வ க தத்த ல்

உயர்வு

இரு மாந லங்களும் கணினி
ெதாழில்

ேநாக்க

அவற்ற ன்
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இந்த
நாட்டின்

சாவுகள்

ஒரு

ெமாத்த

ெபாருட்ேட

மக்கள்

அல்ல.

ெதாைகய ல்,

65

சதவ க தம் ேபர் வ வசாயத்த ல் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
அவர்கள்தான்

இந்த

நூறு

பச ையப் ேபாக்குபவர்கள்.

ேகாடி

மக்களின்

பச ையப் ேபாக்கும்

நடவடிக்ைகய ல் கடந்த பத்தாண்டுகளில் 1,50,000
வ வசாய கள் பூச்ச க் ெகால்லி அருந்த தங்கைள
மாய்த்துக் ெகாண்டனர்.
பாடமும்

கற்காத

நம்

ந றுவனங்களுக்குத்

இருப்ப னும் எந்தப்
அரசுகள்,

பன்னாட்டு

ெதாண்டாற்றுவத ல்

அத தீவ ரமாக ெசயல்படுக ன்றன.
1985
மாற்றம்

இல்

க ைடத்த

எதுவும்

வ ைலய ல்

ெபரிய

வ ைளெபாருட்களுக்கு

க ைடத்த டவ ல்ைல. ஆனால், இடு ெபாருட்களின்
வ ைல 34 மடங்கு உயர்ந்துள்ளது.

அெமரிக்கா

மற்றும் அய்ேராப்பாவ ல் வ வசாய களுக்கு அந்த
அரசுகள்

மானியத்ைத
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ஆனால், அந்த நாடுகளிலிருந்து இந்த யா ேநாக்க
வரும் பரிந்துைரகள் ‘மானியங்கள் கூடாது’ என
உத்தரவ டுக ன்றன. பசுைமப் புரட்ச ய ன் ெபயரால்
ரசாயனக் கழிவுகைள கடந்த 40 ஆண்டுகளாக நம்
பூமிய ல் ெகாட்டி, ெமாத்த ந லத்த ன் வளத்ைதயும்
பாழடித்து வ ட்டார்கள்.
அழிந்து,

நுண்ணுய ர்கள் எல்லாம்

மண் ெசத்துக் க டக்க றது.

ெசத்த

மண்ணுடன் உைரயாடும் வ வசாய யும் சாக றான்.
1986 இல் ‘பம்பர்ஸ் சட்டத்த ருத்தம்’ (Bumper’s
Amendment) அெமரிக்காவ ல் ெகாண்டு வரப்பட்டது.
அந்த

சட்டத்த ன்படி,

வ வசாயம்
அது

உலக

அளவ ல்

ெதாடர்புைடய

வைரய லும்

நடக்கும்

ஆய்வுகளுக்கு,

வழங்கப்பட்ட

அெமரிக்க

ந த யுதவ ைய ந றுத்த வழிவகுக்கும் சட்டம் அது.
வ வசாய நூல்கைளப் பத ப்ப த்தல், மாநாடுகள்
நடத்துதல்

என

ஏராளமான

நடவடிக்ைககள்

உலெகங்க லும் பாத

வழிய ல் த ைச அற யாது
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ந ன்றன.

இைவ

ெதாழில்நுட்ப

அெமரிக்க

ந றுவனங்களின்

உய ரியல்

வளர்ச்ச ையத்

தடுத்த டும் என்பது அவர்களது வாதம்.

இந்த

சட்டத்த ற்குப் ப றகு, அெமரிக்காைவ ேசர்ந்த 20
ந றுவனங்கள் மட்டுேம உலகளவ ல் இத்துைறய ல்
ேகாேலாச்ச வழி ெசய்தது.
உலக ன்

மூன்ற ல்

எண்ெணைய

தன்

ஒரு

பங்கு

வசப்படுத்த ய

கச்சா
ப றகு,

தற்ெபாழுது அெமரிக்காவ ன் ெமாத்த பார்ைவயும்
உணவு

சந்ைதைய

ேநாக்க

த ைச

த ரும்ப

உள்ளது. உலகத்த ன் பச ையப் ேபாக்க க ளம்ப ய
புத ய

ேதவதூதராக

காட்ச யளிக்க றார்

புஷ்.

பச ையப் ேபாக்கும் அருமருந்துடன் அவர்

உலைக வலம் வரத் ெதாடங்க வ ட்டார்.

ஜார்ஜ்
அவரது

ைககளில் மரபீனி மாற்றம்(GENETIC ENGINEERING) ெசய்யப்பட்ட வ ைதகள் உள்ளன.

இந்த

’வ ைத’களில்தான் உலக ன் பச ைய, வறுைமையப்
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ேபாக்கும்

மந்த ரம்

ெபாத ந்துள்ளதாக

அவர்

கூறுக றார்.
ஆயுத

ந றுவனங்கைளத்

ெதாடர்ந்து

ஜார்ஜ் புஷ் அலுவலகத்த ல் அத க ெசல்வாக்கு
ெசலுத்துபைவ,

உய ரியல்

ெதாழில்நுட்ப

ந றுவனங்கள்தான். இந்த ந றுவனங்கள் உலக ன்
பல நாடுகளில் நுைழய முடியாமல் தவ க்க ன்றன.
அய்ேராப்பா அடுத்த அய்ந்தாண்டுகளுக்கு தங்கள்
த ைச பக்கம் வரக் கூடாது என அற வ த்துவ ட்டது.
இந்த

அற வ ப்பால்

அெமரிக்க

கத கலங்க யுள்ளன.
ெதாழில்
தைட

ப ரத ந த

அெமரிக்கப்

பாத க்கும்

என்றும்,

ந றுவனங்கள்

அெமரிக்க
ேராபர்ட்

ேசாலிக்,

ெபாருளாதார
உய ரியல்

அரச ன்
இந்தத்

வளர்ச்ச ைய
ெதாழில்நுட்ப

வளர்ச்ச ைய பாத க்க றது என்றும்,

இறுத யாக

அய்ேராப்பாவ ன் இந்தத் தைட உலக ல் பட்டினிைய
அத கரிக்கும் என்றும் மிரட்டுக றார்.
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ெமாத்த

வ ைதகைளயும்

இந்த

ந றுவனங்கள்

த ருடி தங்கள் வசம் ைவத்துள்ளன.
இத ல்

இந்த யாவ லிருந்து

மட்டும்

1,50,000

ந ைலத்த ைண வைககள், அெமரிக்க உய ரியல்
ஆய்வுக் கூடங்களில் உள்ளன. அெமரிக்க அரச ன்
வ வசாய அைமச்சகமும், உய ரியல் ெதாழில்நுட்ப
வல்லுநர்களும் ஏராளமான இந்த யத் ெதாண்டு
ந றுவனங்கைளப் பணிய ல் அமர்த்த னர்.

கடந்த

அய்ந்தாண்டுகளாக இந்த யா முழுவத லும் இந்த
1,50,000 ெசடி வைககள் குற த்த மரபான அற ைவ
ேசகரித்து வருக றார்கள். இந்த த ட்டங்களுக்காக
பல பன்னாட்டு ந றுவனங்கள் ேகாடிக்கணக்கான
ெதாைகைய

ஒதுக்க

வருக ன்றன.

அத ல்

குற ப்பாக ‘ேபார்டு’ ந றுவனம் வ ைதகள் பற்ற ய
தகவல்கைள

இரு

தைலப்புகளில்

ேசகரித்து

வருக றது.
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1. ‘பேயாெடக்’ சார்ந்த அற வ யல் தகவல்கள்
1. வாய்ெமாழி

வரலாற்ற ல்

தகவல்கைள,

இருக்கும்

நாட்டுப்புறவ யல்

சார்ந்த

ஆய்வுகளின் மூலம் ெபறுவது.
எனேவ, உங்கள் க ராமங்கைள ேநாக்க வரும்
ஆய்வாளர்களிடம்,

‘யாருக்காக

ெசய்க றீர்கள்?’

என்ற

எழுப்புங்கள்.

இந்த

இந்த

ஆய்ைவ

ேகள்வ ைய

முதலில்

1,50,000

ந ைலத்த ைண

வைககைள அெமரிக்காவ ற்கு கள்ளக் கடத்தல்
ெசய்தவர்கள்,

இந்த யாவ ன் உயர் பதவ களில்

ெசாகுசாய் வாழ்ந்து வருக றார்கள்.

அடிைமகள்

இருக்கும் வைர ஏகாத பத்த யம் ெசழித்ேதாங்கும்
என்பத ல் அய்யமில்ைல.
கலிேபார்னியாவ ன்
டவுனில்

சூன்

நைடெபற்றது.
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ெசயலர் ஆன் ெவேனமன் வ டுத்த அைழப்ப ன்
ெபயரில்,

180

அைமச்சர்கள்

நாடுகைள
இத ல்

ேசர்ந்த

பங்ேகற்றனர்.

வ வசாய
மரபீனி

மாற்றம் ெசய்யப்பட்ட வ ைதகள் தரும் நன்ைமகள்,
லாபங்கள்

குற த்த

நைடெபற்றன.

வ வாதங்கள்

இங்கு

உலக ன் பட்டினிைய, பச ையப்

ேபாக்க தவம் ெசய்து வரும் அெமரிக்க பன்னாட்டு
ந றுவனங்களுக்கு நீங்கள் ஒத்துைழக்க மறுத்தால்,
அரச யல் வ ைளவுகைள சந்த க்க ேநரிடும் என்று
அவர் எச்சரித்தார்.
இந்த

ந றுவனங்கள்

ைவத்துள்ள

மரபீனி

உற்பத்த

மாற்றம்

ெசய்து

ெசய்யப்பட்ட

உணவுப் ெபாருட்கைள ஒட்டுெமாத்தமாக எல்லா
நாடுகளும்
ஆத்த ரத்த ல்

அனுமத க்கவ ல்ைல.
அைலயும்

இந்த

எனேவ,
ந றுவனங்கள்

தற்காலிக இைடெவளிகைள கண்டுப டித்துள்ளன.
பட்டினியால் வாடும் பல ஆப்ப ரிக்க நாடுகளுக்கு
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உணவு உதவ அளிக்கப் ேபாவதாகக் கூற , இந்த
வ ைல ேபாகாத சரக்ைக ஏற்றுமத ெசய்க றார்கள்.
அய்.நா.

உலக உணவுக் கழகம், ெசஞ்ச லுைவ

சங்கம் என அைனத்து ந றுவனங்களும் இனி
தங்கள்

த ட்டங்களுக்கு,

உய ரியல்

ெதாழில்

ந றுவனங்களிடமிருந்து தான் ெகாள்முதல் ெசய்ய
ேவண்டும் என கட்டைளய ட்டுள்ளனர்.
ஆப்ப ரிக்க நாடுகளில் நைடமுைறய ல் உள்ள
மத ய உணவுத் த ட்டங்களில் இனி மரபீனி மாற்று
உணவுகள்தான் வழங்கப்படும். தன் ெசாந்த ேதசம்
உண்ண மறுக்கும் தானியங்கைள, மற்றவர்கள்
மீது த ணிப்பது உலக ன் மிகப் ெபரிய மனித
உரிைம மீறல்.

அப்படி எந்த ேதசமும் இனி இந்த

ந றுவனங்கைள

அனுமத க்க

மறுத்தால்

ஈராக்,

ஆப்கானிஸ்தான் கத தான். ேபரழிவு ஆயுதங்கள்
அல்ல;

வ ைதகேள

ேபாதுமானைவ.

இைவ

ேபாக புத ய மரபீனி மாற்று வ ைள ெபாருட்கள்
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அங்காடிைய ‘ராக்ெபல்லர் பவுன்ேடஷன்’ மற்றும்
ேமடிசன் ந றுவனம் ெதாடங்க யுள்ளது.
ேநாயால்

பாத க்கப்பட்ட

நாடுகளில்

எய்ட்ஸ்
இவர்கள்

தங்கள் புத ய வ யாபாரத்ைத ெதாடங்குவார்கள்.
எய்ட்ஸ்

ேநாயால்

ஏராளமான

ஆப்ப ரிக்க

நாடுகளில்

க ராமப்புற

ஆண்களின்

எண்ணிக்ைக

கணிசமாக

குைறந்துள்ளது.

வ வசாயக்
ேபாக்கும்

கூலிகளின்
அந்த

ெசய்யப்பட்ட

பற்றாக்குைறைய

நாடுகைள,

வ ைதகைளப்

அற வுறுத்துக றார்கள்.

மரபீனி

மாற்றம்

பயன்படுத்துமாறு

இந்த

வ ைதகைளப்

பயன்படுத்த னால் அத க பூச்ச க் ெகால்லி அடிக்க
ேவண்டியத ல்ைல, ேவைல குைறவு என கைத
அளந்து வருக றார்கள். இவர்களின் இந்த ‘ப .டி.’ ரக
வ ைதைய பயன்படுத்த தான் வ தர்பா, ஆந்த ரப்
பகுத

வ வசாய கள்

ெதளித்து

பூச்ச க்ெகால்லி

இறுத ய ல்
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முடியாமல் மிச்ச மீத பூச்ச க்ெகால்லிைய தாங்கேள
குடித்து மாண்டனர்.
அடுத்த

இலக்கு

ேமடிசன் ந றுவனத்த ன்
இந்த யா,

பாக ஸ்தான்,

பங்களாேதஷ், தாய்லாந்து மற்றும் ெதன்க ழக்கு
ஆச ய நாடுகள்.
வ வரங்கைளத்

இவர்களின் ேவைல புள்ளி
தயாரிப்பது,

ஏற்படுத்துவது

(ேயாக்க யன்

பஞ்சங்கைள

வரான்

ெசாம்ைப

எடுத்து உள்ள ைவ).
அெமரிக்க

உய ரியல்

ெதாழில்நுட்ப

ந றுவனங்களின் ெதாடர்ந்த அழுத்தம் காரணமாக,
இந்த யா தனது கதவுகைள அகலத் த றந்துள்ளது.
இந்த யாவ ல்
மரபீனி

100க்கும்

மாற்று

பய ரிட அனுமத
காய்கற ,

ேமற்பட்ட

வ ைதகைள

ஆய்வு

அளித்துள்ளனர்.

ேநாக்க ல்
எராளமான

எண்ெணய் வ த்துக்கள் என உணவு

வைக ஆய்வுகள் நடக்க ன்றன.
ஆய்வுகள்

இடங்களில்

முைறப்படி
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இந்த ய தட்பெவப்ப சூழலுக்கு இைவ உகந்ததா?
நம் மண்ணில் இைவ வ ைளயுமா?
ேபான்ற

நூற்றுக்கணக்கான

நம்முன்

வ ைடய ன்ற

வ ஞ்ஞானிகள்
இந்த

வருக ன்றனர்.

ேகள்வ கள்

ந ற்கும்ேபாது,

மற்றும்

வ ைதகளுக்கு

என்பது

அரசு

ெசயலர்கள்

நற்சான்ற தழ்

இத ல்

நம்

சமீபத்த ய

வழங்க
ேவடிக்ைக

உய ரியல் ெதாழில் நுட்பத் துைறய ன் ெசயலர்,
ஜி.எம்.

உருைளக்க ழங்க ல்

40

சதவ க தம்

புரதச்சத்து இருப்பதாக ேபட்டியளித்தார். மறு நாள்
அது 2.5 சதவ க தம்தான் என ஆய்வு ந றுவனம்
அற வ த்தது.

இது ேபால் இனி எல்லா மரபீனி

மாற்றம் ெசய்யப்பட்ட வ ைதகள் குற த்த கட்டுக்
கைதகளும்

மைட

த றந்த

ெவள்ளமாய்

வரும்.

குடிைமச் சமூகேம எச்சரிக்ைக!
இந்த

ஆய்வுகள்

ந கழ்த்தப்பட்ட

எல்லா

இடங்களிலும் நடந்த முைறேகடுகள் தற்ெபாழுது
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ெவளிவருக ன்றன.
குத்தைகக்கு
வயலின்

இந்த

எடுக்கப்பட்ட

ஆய்வுக்காக

வயல்களில்,

உரிைமயாளர்களிடம்

அந்த

என்ன

ஆய்வு

ந கழ்த்தப்படுக றது என ெதரிவ க்கப்படுவத ல்ைல.
அண்ைட

வயல்

உரிைமயாளர்களிடம்

தகவல்கள் பரிமாறப்படவ ல்ைல.

இந்தத்

அந்த மாந ல

அரசுகளிடம் அனுமத ெபறுவத ல்ைல.

மரபீனி

ெதாடர்புைடய இந்த ஆய்வுகைள கண்காணிக்க
சுற்றுப்புறச்

சூழல்

அைமச்சகத்த ன்

இயங்கும் மரபீனி ெதாழில்நுட்ப அனுமத

கீழ்
குழு

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது (Genitic Engineering Approoval
Committee- GEAC). இக்குழுவ ன் அனுமத ய ன்ற
எந்த

ஆய்வும்

வ ண்ணப்ப க்கும்

ந கழாது.

இக்குழுவ ற்கு

முன்ேப

பஞ்சாயத்துக்களில்

அனுமத ெபற ேவண்டும். க ராம பஞ்சாயத்துகள்
இனி

இந்த

அத காரத்ைத

ெசம்ைமயாகப்

பயன்படுத்த க் ெகாள்ள ேவண்டும்.
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ேகாக்ேகாேகாலா

ந றுவனத்ைத

ப ளாச்ச மடாவ லிருந்து
அந்த

வ ரட்டியடித்தத ல்

பஞ்சாயத்த ன்

பங்கு

குற ப்ப டத்தக்கது.

தமிழகத்த ன் எல்ைலேயாரத்த ல் ேகரளாவுக்குள்
அைமந்துள்ள
ேகாக்ேகா
இயங்க

க ராமம்

ேகாலா

ப ளாச்ச மடா.

ஆைல

வந்தது.

பல

அங்கு

ஆண்டுகளாக

ப ளாச்ச மடா

மக்களும்

அந்த பஞ்சாயத்தும் வ ழித்துக் ெகாண்ட ப றகு,
அந்தப்

பன்னாட்டு

ந றுவனத்தால்

ஆைல

நடவடிக்ைககைள ெதாடர இயலவ ல்ைல. இந்த ய
அளவ லான ஏகாத பத்த ய எத ர்ப்பாளர்கள் மற்றும்
உலகமயமாக்கல்

எத ர்ப்பாளர்கள்,

தைலவர்கள்

பலரும்

கடந்த

ஆண்டுகளாக

மக்கள்

அய்ந்து

இயக்கத்த ற்கு

ப ளாச்ச மடா

பஞ்சாயத்து

முன்னணித்

ப ளாச்ச மடாவுக்கு
நடந்து

வலு
அந்த

வந்த

ேசர்த்தாலும்,
ஆைலைய

ரத்து ெசய்த முடிவுதான் இந்தப் ேபாராட்டத்த ன்
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மிகப்

ெபரிய

பலம்.

உச்ச

நீத மன்றம்கூட

பஞ்சாயத்த ன் தீர்மானத்ைத மாற்ற முடியாமல்
த ணற யைதக் காண முடிந்தது.
கங்ைகெகாண்டானில்
வ ரட்டப்பட்ட

ச வகங்ைகய லிருந்து

ேகாக்

முயன்றேபாதும்,

இதுேபாலேவ

ந றுவனத்ைத

அங்கு

ந றுவ

பல்ேவறு

மக்கள்

இயக்கங்கள் களமிறங்க ப் ேபாராடினர்.
பங்ேகற்ற

பஞ்சாயத்து

தைலவர்

இத ல்

மர்மமான

முைறய ல் ெகால்லப்பட்டது குற ப்ப டத்தக்கது.
இனி

இத்தைகய

பஞ்சாயத்த லும்
ந றுவனம்
க ராம

உய ரியல்

அனுமத

அைவ

ஆய்வுகளுக்காக

ெதாழில்நுட்ப

ேகாரினால்,

கூட்டப்பட

எந்த

உடனடியாக

ேவண்டும்.

அத ல்

இந்த வ ைதகள் குற த்த ஆபத்துகள், தீைமகள்
குற த்து

வ வாதங்கள்

நைடெபற

ேவண்டும்.

அந்த வ த முைறகள், எச்சரிக்ைககைளத் ெதரிந்து
ெகாண்டு, ஆய்வு நடக்கும் காலங்களில் அண்ைடய
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வயல்கள்

பாத க்கப்படாமல்

பாதுகாக்கலாம்.

மரபீனி மாற்றம் ெசய்ய நைடெபற்ற பய ற்ச கள்
குற த்த

வழக்கு

ஒன்ற ல்

உச்ச

மிகத் ெதளிவாகக் கூற யுள்ளது.

நீத மன்றம்
சம்பந்தப்பட்ட

வ ஞ்ஞானிதான் இத்தகு ஆய்வுகைள ந கழ்த்த
ேவண்டும்.

இந்த வயலில் இருந்து 200 மீட்டர்

தூரத்துக்குள்

இேத

பய ரின்

மரபான

ரகம்

பய ரிடப்பட்டிருக்கக் கூடாது.

எனேவ, இந்த ய

பஞ்சாயத்துகள்

இருந்தால்,

எத ர்காலத்

வ ழிப்ேபாடு

தைலமுைறையேய

நம்

சீரழிக்கக்

கூடிய ந றுவனங்கைள கால் பத க்க வ டாமல்
வ ரட்டியடிக்க முடியும்.
த னமும் 32 ேகாடி ேபர் பச யுடன் படுக்ைகக்குச்
ெசல்லும் நாடு இது.
முன்பு
உபரி

6.5

ேகாடி

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு
டன்

ைகய ருப்பாக

ஒரிசாவ ன் காலாஹந்த
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கண்

முன்னால்

அழுக

அரசு

க டங்குகளில்

நாற்றெமடுப்பைத

அரிச

காண்க றார்கள்.

ஓராண்டில் ஆறு மாதத்த ற்கு ஒரு ேநரம் மட்டுேம
உண்ணுக றார்கள்.

6.5

ேகாடி

டன்

உபரி

உணவு தானியங்களால் இந்த யாவ ன் பச ைய,
பட்டினிையப் ேபாக்க இயலாதெபாழுது -மரபீனி
மாற்று தானியங்கள் மட்டும் எப்படி உலக மக்களின்
பச ையப் ேபாக்கும்?
உய ர்க்ெகால்லிகள்
பூமிப்பந்த ன்
படிந்துள்ள
நாகரிகங்கள்

ேமல்

‘ேமல்

மண்’

ேதான்ற

வந்துள்ளது.

சல

இந்த

அங்குல
(Top

Soil)

அடிப்பைடயாக
ேமல்

அளேவ

மண்

தான்
இருந்து

உருவாக

பூமிய ன் பரிணாமத்த ல் பூேகாள ரீத யான பல
அம்சங்கள் துைண புரிந்துள்ளன. இயற்ைகயான
அரிமானத்த ன் அளைவ புத ய மண் உருவாவது
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மிஞ்சும்ெபாழுதுதான் ேமல் மண் உருவாக றது.
இந்த ேமல் மண்தான் பூமிய ல் உள்ள அத்துைண
தாவரங்கைளயும்,

மரங்கைளயும் தன் ச சுவாய்

வளர்த்தது. இதற்கு ைகமாறாக இந்தச் ெசடிகளும்,
மரங்களும்

மண்

உதவுக ன்றன.

அரிமானத்ைத

மனித நடவடிக்ைககள்,

தடுத்து
இந்த

ஆய ரம் ஆண்டு பந்தத்ைத சீர்குைலத்து வ ட்டன.
உலக சாகுபடி ந லத்த ல் முக்கால் பங்கு ’ேமல்
மண்’ைண இழந்து வ ட்டது.

கண்மூடித்தனமான

ரசாயன உரங்கள், பூச்ச க்ெகால்லிகள் இந்த கத
ஏற்பட மூலகாரணமாகும்.

உலகத்ைத மீண்டும்

நுண்ணுய ர்களுடன் கூடிய சத்தானதாக மாற்ற,
வட்டார

அளவ லான

வருக ன்றன.

ஆய்வுகள்

நைடெபற்று

ஆனால், இைவ எதற்கும் அரசு

உதவ என்பது க ஞ்ச த்தும் இல்ைல.
-அ. முத்துக்க ருஷ்ணன்
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நன்ற :

…
ெசப்டம்பர் 2007

www.Kaniyam.com

265

FreeTamilEbooks.com

கிெரடிட் கார்டு - தகவல்
உரிைமச் சட்டம் - அரசின் பதில்
SATURDAY, OCTOBER 6, 2007
தமிழ்நாடு அரச ன் உணவுப்ெபாருள் வழங்கல்
மற்றும்

நுகர்ேவார்

கடந்த

ஆகஸ்ட்

பாதுகாப்புத்துைற

29ம்

ேதத யன்று

சார்பாக

ெசன்ைன

எழும்பூர், ஓட்டல் ெமரீனா டவர்ஸ்-ல், “வங்க க்கடன்
அட்ைடயால் நுகர்ேவாருக்கு பலனா?
சுைமயா?”
நைடெபற்றது.

என்ற

தைலப்ப ல்

அல்லது

கருத்தரங்கு

இந்த ந கழ்ச்ச குற த்து தகவல்

உரிைமச்சட்டத்த ன்கீழ் ச ல தகவல்கைள ேகட்டு
மனு அளிக்கப்பட்டது.
அந்த ேகள்வ களும்,
தகவல்

வழங்கும்
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ேகாதண்டன் அளித்த பத ல்களும்.
…
ேகள்வ 1. இந்த ந கழ்ச்ச குற த்து நாளிதழ்களில்
வ ளம்பரம் ெசய்யப்பட்டதா?
பத்த ரிைககளில்
(இலவசமாக

ஆம் எனில் எந்த

வ ளம்பரம்

“இன்ைறய

ெசய்யப்பட்டது?

ந கழ்ச்ச ”

பகுத ய ல்

ெவளிய டப்பட்ட ெசய்த க்குற ப்புகள் தவ ர)
பத ல்: இந்த ந கழ்ச்ச குற த்து நாளிதழ்களில்
வ ளம்பரம் ெசய்யப்படவ ல்ைல.
…
ேகள்வ 2.

இந்த ந கழ்ச்ச க்கு ெசலவழிக்கப்பட்ட

ெமாத்தத்ெதாைக எவ்வளவு?
பத ல்:

இந்த

ந கழ்ச்ச க்கு

ெசலவ டப்பட்ட

ெதாைக ரூ.72,388/- ஆகும்.
…
ேகள்வ 3.

ெசன்ைனய ல் அரசுக்கு ெசாந்தமான

www.Kaniyam.com

267

FreeTamilEbooks.com

அரங்குகளும்,

மாநகராட்ச க்கு

ெசாந்தமான

அரங்குகளும் பல இருக்கும் ந ைலய ல், தனியார்
ஓட்டல் ஒன்ற ல் இந்த ந கழ்ச்ச நடத்தப்பட்டது ஏன்?
பத ல்: இந்த துைற மூலம் நுகர்ேவார் நலன்
ெதாடர்பாக

நடத்தப்படும்

ெபாருளிைன

கருத்தரங்குகளின்

ெபாறுத்து

கூட்ட

ேதர்ந்ெதடுக்கப்படுக றது.

இதற்கு

இந்த துைறயால் நடத்தப்பட்ட,
ெதாடர்பான

கருத்தரங்கு

அரசுத்துைற
முைறய ல்

மற்றும்
அரசுக்கு

அரங்கு
முன்பு

ரியல் எஸ்ேடட்

ேசைவ

வழங்குபவர்

தனியாளர்கள்
ெசாந்தமான

என்ற

அண்ணா

ேமலாண்ைம பய ற்ச ந ைலயத்த லும், மருந்துகள்
வ ற்பைன
ேசைவ

ெதாடர்பான
ந றுவனத்த ன்

ந வாஸிலும் நடத்தப்பட்டது.

கருத்தரங்கு
அரங்கான

சமூக
ஆஷா

கடன் அட்ைடகள்

ெதாடர்பான

கருத்தரங்க ைன

ெபாறுத்த

மட்டில்

வழங்குபவர்கள்

அரசுைடைம/

ேசைவ
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தனியார்
உயர்

/

பன்னாட்டு

அலுவலர்கள்

அட்ைடையப்
சமூகத்த ல்

வங்க கைளச்

என்ற

முைறய லும்

பயன்படுத்தும்
நடுத்தர

வாழ்க்ைகத்தரத்த ல்
இக்கருத்தரங்க ைன

ேசர்ந்த

நுகர்ேவார்கள்

மற்றும்
உள்ள

தனியார்

கடன்

ேமல்ந ைல
ந ைலய லும்

ஓட்டலில்

நடத்த

தீர்மானிக்கப்பட்டது.
…
ேகள்வ

4.

க ெரடிட்

ெநற ப்படுத்துவது
ரிசர்வ் வங்க

கார்டு

ெதாடர்பாக

வணிகத்ைத
இந்த ய

கடந்த 2007 ஜூைல மாதத்த ல்

ேமம்படுத்தப்பட்ட

முதன்ைம

சுற்றற க்ைக

ெவளிய ட்டுள்ள ந ைலய ல், தங்கள் ந கழ்ச்ச ய ல்
2005ம்

வருடத்த ய

(பைழய)

சுற்றற க்ைகைய

வழங்க யது ஏன்?
பத ல்:

இத்துைற

கருத்தரங்க ன்ேபாது

வழங்கப்பட்ட
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இந்த ய

ரிசர்வ்

இருந்தும்

வங்க ய ன்

இத்துைறய ல்

இைணயதளத்த ல்
பத வு

ெசய்துள்ள

தன்னார்வ நுகர்ேவார் அைமப்புகள் வாய லாகவும்
ெபற்று
கூடுதல்

ெதாகுத்து
வ வரங்கள்

வழங்கப்பட்டன.
மற்றும்

அத ல்

நுகர்ேவார்க்கான

ெதளிவுைரகள் வழங்கேவ இந்த கருத்தரங்க ற்கு
ரிசர்வ்

வங்க ய ன்

ஆம்புட்ஸ்ேமன்

ச றப்பு அைழக்கப்பட்டிருந்தார்.

அலுவலர்

அவர் வாய லாக

ரிசர்வ் வங்க ய ன் தற்ேபாைதய ெநற முைறகள்
அைனத்தும் ெதளிவாக வ ளக்கப்பட்டன.
…
ேகள்வ

5.

கருத்தரங்கம்

முடிவைடந்த

ப ன்

அரங்க ல் வ வாத க்கப்பட்ட அம்சங்களிலிருந்ேத
தீர்மானங்கள்
ஆனால்

ந ைறேவற்றப்படுவது

தாங்கள்

தீர்மானங்கள்,
முன்பாகேவ

நடத்த ய

ந கழ்ச்ச
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www.Kaniyam.com

வழக்கம்.

இது

எவ்வாறு

FreeTamilEbooks.com

சாத்த யமானது?
பத ல்:

தமிழகத்த ல்

தன்னார்வ

நுகர்ேவார்

ெபறப்பட்ட

ெசயல்பட்டு

அைமப்புகளிடமிருந்து

ஆேலாசைனகள்

ெதாகுக்கப்பட்டு
தீர்மானங்கள்

/

கருத்தரங்க ல்

ெதாகுக்கப்பட்டன.
எதுவும்

புகார்கள்
வ வாத க்க

மனுதாரர்

கருத்தரங்க ன் இறுத

வரும்

கூற யவாறு

வழங்கப்படவ ல்ைல.

ந கழ்வாக இத்துைறய ன்

இைண ஆைணயாளர் வாய லாக கருத்தரங்க ன்
ஆேலாசைனகள் ெதாகுத்து வழங்கப்பட்டன.
…
ேகள்வ

6.

இந்த

ெகாண்டவர்கள்
அவர்களில்
எத்தைன

ெமாத்தம்

உங்கள்
ேபர்?

ந கழ்ச்ச ய ல்

கலந்து

எத்தைன

துைற

வங்க களின்

ேபர்?

பணியாளர்கள்
ப ரத ந த கள்

எத்தைன ேபர்? நுகர்ேவார் அைமப்பு ந ர்வாக கள்
எத்தைன ேபர்? ெபாதுமக்கள் எத்தைன ேபர்?
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பத ல்: ந கழ்ச்ச ய ல் கலந்து ெகாண்டவர்கள்
நுகர்ேவார் அைமப்ைப ேசர்ந்தவர்கள்—60 ேபர்
வங்க ைய ேசர்ந்தவர்கள்—12 ேபர்
இத்துைறையச் ேசர்ந்த உயர் அலுவலர்கள் மற்றும்
கருத்தரங்கு

ெதாடர்பாக

பணிபுரிந்த

பணியாளர்கள்—14 ேபர்
இத்துைற மற்றும் இதர அரசுதுைறகைள சார்ந்த
கடன்
அட்ைட உபேயாக ப்பாளர்கள், ப ற நலசஙக
ெபாறுப்பாளர்கள் � பத்த ரிைகய ல் “இன்ைறய
ந கழ்ச்ச ”
வாய லாக அற ந்து வருைக புரிந்த ெபாதுமக்கள்—
59 ேபர்
பத்த ரிைக

�

ெதாைலக்காட்ச

ஊடகப்பணியாளர்கள்—10 ேபர்
ெமாத்தம் — 155 ேபர்
…
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ேகள்வ 7.

இந்த ந கழ்ச்ச ய ன் வ ைளவாக

ஏற்பட்ட

பயன்

குற த்து

இந்த

நுகர்ேவார்

என்ன?
ந கழ்ச்ச ய ல்
அைமப்பு

ெபாதுமக்களிடமும்
ஆெமனில்

இந்த

ந கழ்ச்ச

கலந்து

ெகாண்ட

ப ரத ந த களிடமும்

கருத்து

ேகட்கப்பட்டதா?

ெபரும்பான்ைமயாேனார்

கருத்து ெதரிவ த்தனர்?

என்ன

இல்ைல எனில் ஏன்

அவ்வாறு கருத்து ேகட்கப்படவ ல்ைல?
பத ல்:

இக்கருத்தரங்கு

முன்னேம

தமிழகத்த ல்

வரும்

அைனத்து

குற த்த

வ வரம்

ெசயல்பட்டு

தன்னார்வ

நுகர்ேவார்

அைமப்புகளுக்கும் ெதரிவ க்கப்பட்டு அவர்களது
கருத்துகள் / புகார்கள் மற்றும் ஆேலாசைனகள்
ெபற்று

ெதாகுக்கப்பட்டு

வ வாத க்க ெகாடுக்கப்பட்டன.

கருத்தரங்க ல்
இவ்வ வரங்கள்

சம்பந்தப்பட்ட ேசைவகள் வழங்கும் வங்க களின்
அலுவலர்கள்,
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மற்றும்

கூடிய ருந்த

அைனத்து

நபர்களுக்கும்

வழங்கப்பட்டன.

ேமலும் ஒவ்ெவாரு அமர்வ லும்

கடன்

உபேயாக ப்பவர்கள்

அட்ைட

சந்ேதகங்கைள

தங்களது

தீர்த்துக்ெகாள்ள

ேபாத ய

வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டது. இந்த கருத்தரங்க ன்
ெதாடர்ச்ச யாக

ரிசர்வ்

வங்க

வாய லாக

கூடுதல் ெநற முைறகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள்
ெகாண்டுவர

தக்க

பரிந்துைரகள்

இத்துைற

வாய லாக அனுப்பப்படுக ன்றன.
…
ேகள்வ 8.

இந்த க ெரடிட் கார்டுகளால் ஏற்படும்

ப ரச ைன குற த்து தங்கள் துைற சார்ப ல் இதுவைர
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட

நடவடிக்ைககள்

என்ன?

எத ர்கால த ட்டம் என்ன?
பத ல்:
உட்பட

இத்துைற கடன் அட்ைடகள் ேசைவ
ெபாதுமக்கள்

முைறய ல்

ெபறும்
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ேநர்ைமயற்ற வணிக முைறகளில் ச க்க அல்லல்
அைடயாத வண்ணம் வ ழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும்
ேநாக்குடன்

கருத்தரங்குகள்

இத்தைகய

கருத்தரங்குகளுக்கான

நுகர்ேவார்
வழங்கும்

நடத்த

அைமப்புகளின்
கருத்துகளின்

வருக றது.
ெபாருட்கள்

ப ரத ந த கள்

அடிப்பைடய ல்தான்

முடிவு ெசய்யபடுக ன்றன. ேமற்படி கருத்தரங்க ல்
ெதரிவ க்கப்பட்ட

தீர்மானங்கைள

வங்க

ஆைணகளாக

வாய லாக

ரிசர்வ்
ெபறத்தக்க

ப ேரரைணகள் அனுப்ப த ட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
…
இந்த

பத ல்கள்

எழுப்ப யுள்ளது.

ேமலும்

பல

ேகள்வ கைள

அவற்ைறயும் அடுத்த மனுவ ல்

ேகட்கவ ருக்க ேறாம்.

இந்த நடவடிக்ைக உங்கள்

கருத்துகைளயும்,

உங்களுக்கு

ேதான்றும்

ேகள்வ கைளயும் எழுத னால் அவற்ைறயும் அடுத்த
மனுவ ல் ேசர்க்க முடியும்.
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அடுத்த சுற்று ஆட்டத்துக்கு நாங்க ெரடி! நீங்க
ெரடியா?
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கிெரடிட் கார்ைட பாதுகாப்பாக
பயன்படுத்த சில
ஆேலாசைனகள்…
MONDAY, OCTOBER 8, 2007
அன்பார்ந்த நண்பர்கேள. தீபாவளிப் பண்டிைக
ெநருங்க வ ட்டது. ஒருநாள் ெகாண்டாட்டத்த ற்காக
க ெரடிட் கார்ைட கவனமில்லாமல் ைகயாண்டால்
அது

பல

நாட்களுக்கு

ஏற்படுத்தக்கூடும்.

ப ரச ைனகைள

எனேவ,

க ெரடிட் கார்ைட

பாதுகாப்பாக பயன்படுத்த ச ல ஆேலாசைனகள்…
1. க ெரடிட்

கார்டு

உடனடியாக

என்பது
காலி

உரியகாலத்த ல்
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கட்டணத்ேதாடு காலி ெசய்யும்.
உங்கள்

க ெரடிட்

கார்ைட

எனேவ
கவனமாக

பாதுகாக்க/ைகயாள ேவண்டும்.
1. க ெரடிட்

கார்டுக்கான

வ ண்ணப்பத்ைத

ந ரப்பும்ேபாது, அைத நீங்கேள ந ரப்புங்கள்.
ேதைவயானேபாது
ப ரத ந த ய ன்

மட்டும்
உதவ ைய

வ ற்பைன
நாடுங்கள்.

ந ரப்பப்பட்ட வ ண்ணப்பத்ைத நகல் எடுத்து
ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். அைதத்ெதாடர்ந்து
க ெரடிட்

கார்டுக்காக

தனிேய

ஒருஃைபல்

ேபாட்டு க ெரடிட் கார்டு ெதாடர்பாக ப ல்கள்
உட்பட

அைனத்து

கடிதத்ெதாடர்புகைளயும்,

நீங்கள் க ெரடிட் கார்டு மூலம் ெபற்ற ெபாருள்
மற்றும் ேசைவ குற த்து அஞ்சல் மூலம் வரும்
வ ளம்பரங்கைளயும் ேசமித்து ைவயுங்கள்.
1. க ெரடிட்
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ப ன்புறத்த ல்

அச்ச டப்பட்டுள்ள

க ெரடிட்

கார்டுடன்

வழங்கப்படும்

வ த முைறகைள
முழுைமயாக

மற்றும்

ெபாறுைமயுடன்,

படியுங்கள்.

ேதைவப்பட்டால்
ைமயத்ைத

வ ளக்கம்

வாடிக்ைகயாளர்

அணுக

ேசைவ

வ ளக்கம்

ெபற

தயங்காதீர்கள்.
1. புத ய

க ெரடிட்

கார்டு

இயன்றவைர
கார்ைட

புைகப்பட

க ெரடிட்

வாங்குங்கள்.

கூடுதலாக

இதற்காக

மிகச்ெசாற்பமான

வசூலிக்கப்படுக றது.
ெபற்றுக்ெகாண்ட
ப ன்புறத்த ல்
இைவ,

வாங்கும்ேபாது

க ெரடிட்
உடேன

ைகெயழுத்த ட

உங்கள்

ெதாைகேய

கார்ைட

கார்ைட

மறக்காமல்
ேவண்டும்.
மற்றவர்கள்

உபேயாக ப்பைத (ஓரளவு) தடுக்கும்.
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1. க ெரடிட் கார்டு ெதாைலந்துேபானால் புகார்
ெகாடுக்க ேவண்டிய வங்க ய ன் புகார் ப ரிவு
எண்ைண

எப்ேபாதும்

ைகய ல்

(தனிேய)

ைவத்த ருக்க மறந்து வ டாதீர்கள்.

அேதாடு

க ெரடிட்

குற த்து

கார்டின்

எண்ைணயும்

ைவத்த ருங்கள். க ெரடிட் கார்டு ெதாைலந்து
வ ட்டதாக
வங்க க்கு

ேதான்ற னால்
புகார்

உடனடியாக

ெசய்யுங்கள்.

ேமலும்

ெதாைலேபச மூலம் புகார் ெதரிவ த்ததற்கான
பத ெவண்
குற ப்ப ட்டு

வழங்கப்பட்டால்
எழுத்து

மூலமான

அைதயும்
புகாைரயும்

பத வு ெசய்யுங்கள். அதற்கான நகல்கைளயும்
அத்தாட்ச கைளயும் ஃைபலில் ேசர்க்கவும்.
1. க ெரடிட் கார்ைட பயன்படுத்த

ெபாருட்கள்

வாங்கும்ேபாது

அவச யம்

ேதைவயான

ெபாருட்கைள

மட்டுேம

வாங்குங்கள்.

சபலங்களுக்கு இடம் ெகாடுத்து ேதைவயற்ற
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ெபாருட்கைள

வாங்க

ஏெனனில்

குவ க்காதீர்கள்.

அதற்கும்

நீங்கள்தான்

(மிகக்கூடுதலான வட்டியுடன்) பணம் ெசலுத்த
ேவண்டும்.
1. ஒவ்ெவாரு
ேசாதைன

ப ல்ைலயும்

முழுைமயாக

ெசய்யுங்கள்.

நீங்கள்

பயன்படுத்த ய ெதாைக மட்டும்தான் ப ல்லில்
ேசர்க்கப்பட்டுள்ளதா

என்பைத

கண்காணியுங்கள்.?
வங்க

கவனமாக

தவறுகள் இருந்தால்

ந ர்வாகத்த ற்கு

உடனடியாக

புகார்

ெசய்யுங்கள்.
1. தவறான

ப ல்

ெதரிவ த்தால்

குற த்து

உரிய

மட்டுேம

வங்க கள்,

தவறுகைள கைளக ன்றன.
ெசய்யப்படும்

காலத்த ல்

புகார்கைள

அந்த

காலம் தாழ்த்த
வங்க கள்

ஏற்க

மறுக்க ன்றன.
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1. புத தாக

ெபாருள்

வாங்க ய ருந்தால்,

அதற்கான ெதாைக மட்டுேம அதற்கடுத்த மாத
ப ல்லில் இடம் ெபற ேவண்டும்.
வட்டி

முதல்

மாதத்த ல்

அவ்வாறு
ேசர்க்கப்

வட்டி

கணக்க டக்கூடாது.

முதல்

பட்டிருந்தால்

அதற்கான

மாதத்த ேலேய

உடனடியாக

வங்க

ந ர்வாகத்த ற்கு புகார் ெசய்யுங்கள்.
1. உங்கள்

அனுமத ய ன்ற ேய

பலவைகயான

இன்சூரன்ஸ் த ட்டங்கைள வாடிக்ைகயாளர்
தைலய ல் கட்டுவைத வங்க கள் வழக்கமாக்க
வருக ன்றன. எனேவ நீங்கள் அனுமத க்காத
எந்த ெதாைகையயும், அது எவ்வளவு ச ற ய
ெதாைகயாக
வங்க க்கு
ெபறுங்கள்.

இருந்தாலும்

ெதாடர்பு

உடனடியாக

ெகாண்டு

ெதளிவு

ேதைவயற்ற கட்டணங்கைள

தவ ருங்கள்.
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1. மாதாந்த ர ப ல் ெதாைகைய ெசலுத்தும்ேபாது
இயன்றவைர

முழு

ெசலுத்துங்கள்.

ெதாைகையயும்

முடியாவ ட்டால் கூடியவைர

அத கபட்ச ெதாைகைய ெசலுத்துங்கள்.
1. குைறந்தபட்ச
வைலய ல்

தவைணத்ெதாைக
ச க்குவைத

என்ற

தவ ர்த்த டுங்கள்.

அவ்வாறு கட்டும் ெதாைகய ன் ெபரும்பகுத
வட்டி

மற்றும்

இதர

கட்டணங்களுக்ேக

ேநர்

ெசய்யப்படுவதால்

கடன்ெதாைக

குைறவத ல்ைல என்பைத உணருங்கள்.
1. எந்த

ப ரச ைன

அத காரிகளிடம்

ெதாடர்பாகவும்
ெதாைலேபச

வங்க
மூலமாக

மட்டும் புகார் ெசய்தால் ேபாதாது. ஏெனனில்
யாரிடம்

புகார்

ெசய்தீர்கள்

என்பைதேயா,

புகாைர பத வு ெசய்தவர் அதன்மீது என்ன
நடவடிக்ைக
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கண்டுப டிக்க முடியாது.

எனேவ வங்க க்கு

எழுத்து மூலமான புகாைர பத வு அஞ்சலில்
அனுப்புங்கள். அஞ்சல் ெபட்டி எண் ெகாண்ட
முகவரிக்கு

பத வு

அஞ்சேலா,

கூரியர்

மூலமான தபாேலா அனுப்ப முடியாது. எனேவ
க ெரடிட்

கார்டு

வாங்கும்ேபாேத

சரியான,

முழுைமயான முகவரிைய ேகட்டு வாங்க க்
ெகாள்ளுங்கள்.
1. ஏற்கனேவ

உள்ள

க ெரடிட்

கார்டின்

அடிப்பைடய ல், ேவறு வங்க ய ல் புத ய கார்டு
ெபற

முயற்ச ப்பவர்கள்,

முதல்

பக்க

நகைல

ேபாதுமானது.

பைழய

மட்டும்

இரு

கார்டின்

ெகாடுத்தால்

பக்க

நகைலயும்

ெகாடுத்தால் அவற்ற ல் உள்ள கார்டு எண்
மற்றும் பாதுகாப்பு எண்ைண பயன்படுத்த ,
பைழய

கார்டில்

உள்ள

கடன்

அனுமத

ெதாைகைய (available balance) ேவறு யாேரனும்,
www.Kaniyam.com
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இைணயம்

மூலமாகேவா

அல்லது

ேவறு

முைறகளிேலா முைறேகடாக பயன்படுத்தும்
அபாயம் உள்ளது.
1. புத ய கார்டு வாங்கும்ேபாது உண்ைமயான
ஆவணங்கைள ெகாடுத்து க ெரடிட் கார்டு
வாங்குங்கள்.
முழுைமயாக

வ ற்பைன ப ரத ந த கைள
நம்பாதீர்கள்.

அவர்கள்

கூடுதலான க ெரடிட் கார்ைட வ ற்று அத க
ஊக்கத்ெதாைக ெபறுவதற்காக ேபாலியான
ஆவணங்கள்

மூலம்

ெபற்றுத்தரக்கூடும்.

க ெரடிட்

கார்ைட

ப ரச ைன

வந்தால்

அவர்கள் தப்ப வ டுவார்கள். ேபாலி ஆவணம்
ெகாடுத்து
சட்டரீத யான

வங்க ைய

ஏமாற்ற யதற்காக

நடவடிக்ைகைய

நீங்கள்

எத ர்ெகாள்ள ேநரிடும்.
1. உங்கள்

சம்பளம்
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ஏேதனும்

285

வங்க

மூலம்

FreeTamilEbooks.com

வழங்கப்பட்டால், அந்த வங்க ய ன் க ெரடிட்
கார்டு

வாங்குவைத

தவ ர்த்து

வ டுங்கள்.

ஏெனனில் உங்களுக்கும், வங்க க்கும் கருத்து
ேவறுபாடு
பக்கம்

ஏற்பட்டால்,

(தவறு

இருந்தாலும்கூட)

இன்ற ேய,

உங்கள்

வங்க ய ன்

உங்கள்

சம்பள

சம்மதம்

பணத்ைத

வங்க கள் “ஸ்வாகா” ெசய்து வ டும் அபாயம்
உள்ளது.
1. தவ ர்க்கமுடியாத

காரணங்களால்

க ெரடிட்

கார்டு கடன் தவைண கட்டத்தவறும்ேபாது
வசூல்

குண்டர்கள்

உங்கைள

மிரட்டினால்

காவல் ந ைலயத்ைதேயா, வழக்கற ஞைரேயா
அணுகுங்கள்.
1. க ெரடிட் கார்டு ந றுவனங்களுக்கு எத ரான
உங்கள்

உரிைமகைள

வ வகாரங்கைள
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பாதுகாப்பு

அைமப்புகைள

கண்டற ந்து

ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
நண்பர்களுக்கும்

உங்கள்

இந்த

அைமப்புகைள

அற முகப்படுத்துங்கள்.
1. க ெரடிட்

கார்டு

வழங்கும்

வாடிக்ைகயாளர்களிடம்

ந றுவனங்கள்,

நடந்து

ெகாள்ள

ேவண்டிய ெநற முைறகள் குற த்து மத்த ய
ரிசர்வ்

வங்க

மற்றும்

இந்த ய

வங்க கள்

சங்கம் ஆக ய அைமப்புகள் த ட்டவட்டமான
வ த முைறகைள வகுத்துள்ளன.
கூறப்பட்டுள்ளபடி

உங்கள்

பாதுகாக்கப்படுவைத

உறுத

அவற்ற ல்
உரிைமகள்
ெசய்து

ெகாள்ளுங்கள்.
1. உங்கள்

உரிைமகள்

மீறப்பட்டால்

உடனடியாக வங்க க்கும்,

இந்த ய அரசால்

ந யமிக்கப்பட்டுள்ள
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அத காரிக்கும் புகார் ெசய்யுங்கள்.

அேதாடு

உங்கள் குைறகைள இந்த வைலப்பூவ ேலா
அல்லது
என்ற

www.creditcardwatch.org
இைணய

ெசய்யுங்கள்.

தளத்த ேலா
அது

பத வு

தவற ைழக்கும்

வங்க கைள அம்பலப்படுத்துவதற்கும் மற்ற
வாடிக்ைகயாளர்கள்

வ ழிப்பைடவதற்கும்

உதவும்.
(க ெரடிட்
தரப்பு

கார்டு

குற த்த

தகவல்களுக்கும்,

ரிசர்வ்

நுகர்ேவார்
வங்க ய ன்

வ த முைறகளுக்கும் www.creditcardwatch.org என்ற
இைணயதளத்ைத பார்க்கவும்)
-மக்கள் சட்டம் குழு
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பாைலவனமாகும் ேதரிக்காடும்
கைலஞர் மறந்த திருக்குறளும்
THURSDAY, OCTOBER 11, 2007
30,000 ேபருக்கு ேவைல வழங்கும் ந லத்ைத
எடுத்துக் ெகாண்டு 2,000 ேபருக்கு ேவைல தரும்
டாடாவ ன்

ெபருந்தன்ைமையத்

ேதரிக்காட்டு

மக்கள் ஏற்றுக் ெகாள்ளவ ல்ைல. அவர்கள் இந்தப்
ெபருந்தன்ைமயால்

எரிச்சலைடந்துள்ளனர்.

அவர்களின்

ந யாயம்

ேகாபத்த ல்

இருக்க றது.

இந்தச் ச வந்த மண் பூமிைய நம்ப த்தான் இங்ேக
உள்ள முழு மக்கள்ெதாைகயும் வாழ்ந்துவருக றது.
டாடா ந றுவனத்த னர் 15,000 ஏக்கர் ந லத்ைத
வாங்கப்ேபாக றார்கள். அவர்கள் வாங்கப்ேபாகும்
ந லத்த ல்

வீடுகள்,
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மாதா

ேகாவ ல்கள்,

பள்ளிகள்,
அடக்கம்.

மசூத கள்,

ேகாவ ல்கள்,

வ வசாய ந லம் என்று அைனத்தும்
டாடா ந றுவனத்த னர் இந்த ந லத்த ன்

ேமலிருக்கும்

அைனத்ைதயும்

அகற்ற வ ட்டுத்

ேதாண்டி எடுக்கப்ேபாக றார்கள்.

30 ஆண்டுகள்

கழித்து என்ன மிச்சமிருக்கும்?
இந்தப் பூமி வளமான வ வசாய பூமி. முருங்ைக,
ெகாய்யா, மா, முந்த ரி ேபான்ற பணப்பய ர்கள்
ெசழித்து வளர்ந்துள்ள பூமி.

ந லமற்ற மக்கள்

வ வசாய ேவைலகளில் க ைடக்கும் கூலிய ல்தான்
வாழ்க றார்கள்.
அதுமட்டுமல்ல,

வானுயர

வளர்ந்துள்ள

பைன மரக்காடுகள் ெசழித்துள்ள பூமி.

பைன

மரத்ைதக் கர்ப்பக வ ருட்சம் என்றும் ெசால்வார்கள்.
அதன் அைனத்து பாகங்களும் மனிதர்களுக்கு
வாழ்வளிக்கும்.
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நாடார் சமூகம் வாழ்ந்துவருக றது.

அவர்கள் மிக

ேமாசமான வாழ்க்ைக நடத்துக ன்றனர்.

மரம்

ஏறுதல், பதநீர் இறக்குதல், கருப்பட்டி, பைன ஓைலமட்ைடகைளப்

பதப்படுத்துதல்,

கூைட

அல்லது

பாய் முைடதல் என்று இவர்களின் குடும்பமும்
வாழ்க்ைகயும் பைனையச் சுற்ற ேய இருக்க றது.
டாடாவ ன்

சுரங்கத்

ெதாழிலில்

இவர்களில்

எத்தைன ேபருக்கு ேவைல க ைடக்கும்? அதற்கான
ச றப்புத் தகுத கள் என்ன இருக்க றது இவர்களிடம்?
இவர்கள் வாழ்க்ைக என்னவாகும்?
ேதரிக்காடு: நீர்வனமா? பாைலவனமா?
கருணாந த ேதரிக்காடுகைளப் பாைலவனம்,
பயனற்ற ெபாட்டல் காடு என்க றார். எப்படியாவது
டாடாவ ன்

ைடட்டானியம்

ெதாழிலகத்ைத
அவசரத்த ல்

ந றுவ வ ட

அவர்
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ேதரிகள் அதாவது மணற்குன்றுகள் மைழ நீைரத்
ேதக்க ைவக்கும் இயற்ைக அைணகள்.

ெபய்யும்

மைழையச் ேசகரித்து அைவ ஆண்டு முழுவதும்
ெகாஞ்சம்

ெகாஞ்சமாக

ெவளிேயற்றுக ன்றன.

ேதரிகள் இல்ைல என்றால் நீரில்ைல.

நீரின்ற

அைமயாது உலகு என்ற வள்ளுவர் கூற்ைறத்
தமிழற ஞர் கைலஞர் மறந்த ருக்க வாய்ப்ப ல்ைல.
மைழ மைறவுப் ப ரேதசத்த ல் அைமந்த ருக்கும்
ேதரிகளின் முக்க யத்துவத்ைத உணர்ந்த ருக்கும்
தமிழக

அரசு

பல

ேகாடிகள்

முந்த ரிக்காடுகைள

ெசலவழித்து

வளர்த்துக்

காற்றால்

ஏற்படும் மண் அரிப்ைபத் தடுத்துத் ேதரிகைளக்
காப்பாற்றும் ேவைலையச் ெசய்து வந்த ருக்க றது.
தஞ்சபுரம்

க ணறு

40

அடிய ல்

நல்ல

நீைரக்

ெகாண்டுள்ளது. குட்டம் என்னும் க ராமத்த ன் 1,500
குடும்பங்களுக்குத்

ேதைவயான

நீைர

ஆண்டு

முழுவதும் தந்துெகாண்டிருக்க றது.
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டாடாவால்
ந லங்களில்

ெகாள்முதல்
50

அடிகள்வைர

மணற்குன்றுகள்

ஆழங்ெகாண்ட

இருக்க ன்றன

உள்ளூர்வாச கள்
மணைலேய

ெசய்யப்படும்

ெசால்க றார்கள்.
அடியாழம்வைர

பாறாங்கற்கைளக்

என்று
ஆற்று
ேதாண்டிப்

கண்டுப டிக்கும்

மணற்ெகாள்ைளயைரத்

தமிழகம்

பார்த்த ருக்க றது. டாடா 50 அடிவைர ேதாண்டினார்
என்றால் ேதரிக்காடு, நீர்வனம் என்ற இன்ைறய
ந ைலய லிருந்து உண்ைமய ேலேய பாைல வனம்
ஆக வ டும்.
டாடாவ ன் த ட்டந்தான் என்ன?
ைடட்டானியம்

அடங்க ய

இல்லுமிேனட்

என்னும் தாதுப்ெபாருைள ஆண்டுக்கு 5,00,000 டன்
ேதாண்டி எடுத்து, 1,00,000 டன் ைடட்டானியம் ைட
ஆக்ைசடு தயார் ெசய்வதுதான் டாடாவ ன் த ட்டம்.
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2,500 ேகாடி ரூபாய் மூலதனத்த ல் ெதாடங்கப்படும்
இத் த ட்டம் 15,000 ஏக்கர் பரப்ைபத் ேதாண்டும். இது
ஏறக்குைறய 60 ச.க .மீ பரப்பாகும். மதுைர நகரின்
பரப்ைபவ டப் ெபரியதாகும்.
இந்த

மாெபரும்

த ட்டத்த ன்

வ வரம்

எதைனயும் தமிழக அரசு இதுவைர தரவ ல்ைல.
டாடாவும்

வழக்கம்ேபால

அது

கவைலப்படவ ல்ைல.

பற்ற ெயல்லாம்

இந்தத்

த ட்டத்த ன்

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் என்ன என்பது பற்ற ேயா
உற்பத்த

நடக்கும்

முைற

பற்ற ேயா

முைறயான தகவலும் க ைடக்கவ ல்ைல.
நடக்கும்
உரிைம

என்பைதத்
மக்களுக்கு

உண்டு

எந்த
என்ன

ெதரிந்துெகாள்ளும்
என்பைத

யாரும்

கண்டுெகாள்ளவ ல்ைல.
ைடட்டானியம் என்றால் என்ன?
ைடட்டானியம்
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ஆனால்,

அதன்

ைடட்டானியம்

மூலப்ெபாருள்கள்

இருக்க ன்றன.

ரீத யாக

எடுக்கப்படக்கூடிய

ருட்ைடல்

இல்லுமிேனட்

குைறவு.

மூலப்ெபாருள்கள்

ெபருமளவு

வணிக

வடிவ லும்

மிகவும்

அடங்க ய

புவ ப்பரப்ப ல்
ஆனால்,

எைட

(Rutile)

என்னும்

(Ilmenite)

என்னும்

வடிவ லும் க ைடக்க ன்றன. ருட்ைடல் வடிவத்த ல்
க ைடக்கும் ைடட்டானிம் ைட ஆக்ைசடு மிகவும்
சுத்தமானது.

ஆனால்,

அது

அரிதாகத்தான்

க ைடக்க றது.
ைடட்டானியத்த ற்கும்
ஆக்ைசடுக்கும்

ெபரிய

அதன்
அளவான

ைட
சந்ைத

காத்த ருக்க றது. அதன் வலு மற்றும் குைறவான
எைட,

அதுமட்டுமல்லாமல் அரிப்ைப எத ர்க்கும்

தன்ைமய ன்

காரணமாக

இராணுவ

ஆயுதத்

ெதாழிலிலும்

வ ண்ெவளித்

ெதாழிலிலும்

வானூர்த த்

ெதாழிலிலும்

ெதாழிலகக்
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கட்டுமானங்களிலும் அது ெபருமளவு பயனாக றது.
ைடட்டானியம்
ெவண்ைம

ைட

ஆக்ைசடு

மின்னலடிக்கும்

ந றம்ெகாண்டது.

இதனால்

வண்ணங்கைளத் தயாரிக்கும் ெதாழிற்சாைலகள்
இதைனப்

ெபருமளவு

பயன்படுத்துக ன்றன.

இது வ ஷத்தன்ைம அற்றதுங்கூட.

அதனால்,

மாவு, தூய ெவண்ைமயான உயர்தரச் சர்க்கைர,
இனிப்புகள், பற்பைச, அழகு சாதனப் ெபாருள்கள்
ேபான்றவற்ற ல்

ெவண்ைம

வண்ணம்

ஊட்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுக றது.
ெசால்லப்படாத ெசய்த கள்
டாடா

எந்த

உற்பத்த

முைறையப்

பயன்படுத்தப்ேபாக றார் என்பது ெதரியவ ல்ைல.
ஆனால்,

உலெகங்கும்

உற்பத்த முைறகைளப்
என்ன

ெசய்வார்
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க ைடக்கும் தகவல்கைள ைவத்துப் பார்க்கும்ேபாது,
இல்லுமிேனட்டில்

இருந்து

ைடட்டானியம்

ைட

ஆக்ைசடு தயார்ெசய்து அதைன உள்ளூர் மற்றும்
அயல்நாட்டுச் சந்ைதக்கு டாடா அனுப்பப்ேபாக றார்
எனத் ெதரிக றது.
இல்லுமிேனட் அடங்க ய கடற்கைர மணைல
அள்ளிெயடுத்து ேவத ய யல் முைறய ன் மூலம்
மிக

உயர்ந்த

ஆக்ைசைடப்

சுத்தமுள்ள

ைடட்டானியம்

ப ரித்ெதடுப்பதுதான்

ைட

டாடாவ ன்

த ட்டம். இதன் சுற்றுச்சூழல் தாக்கத்ைத மத ப்ப ட
ேவண்டுெமன்றால்

ேதாண்டிெயடுக்கும்

பற்ற யும்

உள்ளூர்

புவ ய யல்

தன்ைமகைளயும்

ேவண்டும்.
பற்ற யும்

உய ர்ச்

ஆனால்,
ேபாதுமான

இருந்தேபாதும்

சூழல்

மற்றும்

ஆழமாகப்

படிக்க

இந்த
தகவல்கள்

ைடட்டானியம்

முைற

ைட

இரண்ைடப்
இல்ைல.
ஆக்ைசடு

ெதாழில் ெபாதுவாக எவ்வாறு ந கழ்த்தப்படுக றது
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என்ற வ வரங்கைள ைவத்துக்ெகாண்டு இந்தக்
கட்டுைர எழுதப்படுக றது.
ேதாரியம் என்ற பூதம் என்னவாகும்?
இந்தத்
ேதாரியம்

தாதுப்ெபாருைள
ேபான்ற

எடுக்கும்ேபாது

கத ரியக்கத்

தனிமமும்

க ைடக்கும். அணுசக்த ெதாடர்பான துைறகளில்
தனியார் நுைழவது பற்ற ய அத ருப்த க் குரல்கள்
ஆங்காங்ேக ேகட்கத் ெதாடங்க யுள்ளன. டாடாவ ன்
வரலாற்ைறயும் அணுசக்த த் துைறய ல் அவர்கள்
காட்டும்

ஆர்வத்ைதயும்

கவைலெகாள்வார்கள்.

கவனிக்கும்

எவரும்

ேதாரியம்

ேபான்ற

அணுசக்த மற்றும் ஆயுத முக்க யத்துவம் உள்ள
தாதுப்

ெபாருள்கள்

தனியாருக்குத்

க ைடக்கும்

ந லத்ைதத்

வார்ப்பது

நீண்டகால

தாைர

ேநாக்க ல் கவைலக்குரியதாகும்.
சுரங்கமும்

அதன்
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குழந்ைத, துரத்தும் புற்றுேநாய்
ேகரளா

மற்றும்

இல்லுமிேனட்,
மூன்று

தமிழகக்

ருட்ைடல்,

கடற்கைரய ல்

ஜிர்கான்

தாதுப்ெபாருள்கள்

க ைடக்க ன்றன.

என்று

ெபாதுவாகக்

பல ெதாழில் ந றுவனங்கள்

ேகரளாவ ன் ெகால்லம் மாவட்டத்த ல் கடற்கைர
மணைல

அள்ளிெயடுத்துத்

வருக ன்றன.

ெதாழில்ெசய்து

ேதாரியம் உள்ளிட்ட கத ரியக்கத்

தனிமங்கைளப்

ப ரித்ெதடுக்கும்

ெதாழில்

ெகால்லம் மாவட்டத்த ல் பரவலான ஆேராக்க யக்
குைறைவ

ஏற்படுத்த யுள்ளது.

குழந்ைதகள்
தாக்குதல்

ப றப்பது,

குைறயுள்ள

கூடுதல்

முதலியவற்றுக்கான

புற்றுேநாய்த்
அபாயங்கள்

பரவலாக இருக்க ன்றன.
ைடட்டானியம், ைடட்டானியம் ஆக்ைசடு என்ற
அதன்

ஆக்ைசடு
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யுேரனியம்,

ேதாரியம்

ேபான்ற

தனிமங்களுடன் க ைடக்க றது.

கத ரியக்கத்

இயற்ைகயான

அைமப்ைப நாம் ெதாந்தரவு ெசய்யாத வைரய ல்
கத ரியக்கத்

தனிமங்களின்

பாத க்கப்படாதவைரய ல்
கத ரியக்கத்ைத
ேதாண்டி

அைவ

எடுத்து

அவற்ைறப்
அைவ

ெவளிப்படுத்துக ன்றன.
ெதாழிலாளர்களும்
ேநாய்

அபாயகரமான

ெவளிப்படுத்துவத ல்ைல.

சுத்தம்ெசய்யும்ேபாது,

புற்று

ந ைலத்தன்ைம

ப ரித்ெதடுத்துச்
கத ரியக்கத்ைத

அதன் காரணமாகத்
அருகாைம

மற்றும்

மக்களும்

குைறயுள்ள

குழந்ைதப்

ப றப்புகளுக்கு ஆளாக றார்கள்.
ந ர்வாணமாகும் பூமி
ைடட்டானியம் வழக்கமாக ’ந ர்வாணச் சுரங்க
முைற’ய ல் எடுக்கப்படுக றது.
பரப்ப ன்மீதுள்ள
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அழித்ெதாழிக்கப்பட்டு, பூமிைய ந ர்வாணமாக்க ,
தாதுக்கைளத்
ேமல்

ேதாண்டிெயடுக்க றார்கள்.

மண்ைண

தாதுப்ெபாருள்
ஆழம்வைர
முதல்

அகற்ற

அடங்க ய

ைவத்துவ டுவார்கள்.
கீழ்

க ைடக்க றேதா

கட்டச்

மண்

எவ்வளவு

அதைன

சுத்த கரிப்புக்கு

எடுத்து

அனுப்புவார்கள்.

தூத்துக்குடிய ல் ெவளி வரும் ெசய்த த்தாள்கள்
6 மீட்டர் முதல் 20 மீட்டர்வைர ேதாண்டப்படும்
எனச்

ெசய்த

அரச யல்வாத கள்
அைமப்புகளின்

ெவளிய ட்டுள்ளன.
மற்றும்
பணப்பச ையயும்

நமது
கட்டுப்பாட்டு
டாடாவ ன்

பணபலத்ைதயும் பார்க்கும் எவரும் ஆழம் பற்ற ய
எந்தக் கணக்கும் ெசல்லுபடியாகாது என்பைதப்
புரிந்துெகாள்வார்கள். பணம் பாதாளம் வைரக்கும்
பாயும் என்பது உண்ைமயாகும்.
ந ர்வாணச்

சுரங்கம்

உள்ளூர்ச்

சுற்றுச்சூழல்மீது ேநரடித் தாக்கத்ைத ஏற்படுத்தும்.
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ஆழமாகத் ேதாண்டுவது ந லத்தடி நீர்வளத்ைதப்
பாத க்காது

என்றாலும்,

ஆழக்குைறவான
வடிகால்களும்

ந லத்தடிைய

நீர்வளமும்

ஒட்டிய

ஓைடகளும்

குளங்களும்

மைறந்துேபாக

நீர்வளம் குைறய ஆரம்ப க்கும்.
ந லத்தடிய ல்
இருக்க ன்றன

50

மீட்டரில்

என்று

ெதரிவ க்க ன்றனர்.

கடும்பாைறகள்

உள்ளூர்

வ வசாய கள்

கடற்பஞ்சு

உற ஞ்ச

ைவத்துக்ெகாள்ளும்

அகற்றுவது

அப்பகுத ய ன்

பாத க்கும்.

ேபால

நீைர

மணைல

நீர்ச்சமந ைலையப்

இந்தப் பகுத ய ன் ந லத்தடி நீர்வளம்

ேதரிகைளேய நம்ப யுள்ளது.
ந லத்த ன்
அகற்றப்படும்ேபாது,

மீதுள்ள

தாவரங்கள்

ெவப்பம்

ேநரடியாகப்

பூமிையத் தாக்கும்.

அருகாைமக் கடலிலிருந்து

வரும்

காற்று

குளிர்ந்த
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இதன்
அளவும்

காரணமாக

உள்ளூர்

தன்ைமயும்

அைனத்ைதயும்வ ட
அருகாைமய ல்

முைறயும்
மிக

வாழ்வதற்குமான

மாற்றமைடயும்.

முக்க யமானது,

இருப்பதால்

கடல் நீர் புகுவேத.

மைழய ன்
கடல்

ந லத்தடிய ல்

இதனால் குடிப்பதற்கும்

நீர்

அரிய

ெபாருளாக வ டும்.

ந ர் வாணச் சுரங்கத்தால் எழும் தூசு அருகாைமத்
தாவரங்களில்

படிந்து

ஒளிச்ேசர்க்ைகையத்

தடுத்து, இருக்கும் பசுைமையயும் சாகடிக்கும்.
தாதுக்கைளச் சுத்தம் ெசய்தல்
தாதுப்ெபாருள்களுயும்

ேதைவயற்ற

மணலும் புவ யீர்ப்பு வ ைசையப் பயன்படுத்த ப்
ப ரிக்கப்படுக றது. ெபருமளவு நீருள்ள ெதாட்டிய ல்
ேதாண்டிெயடுக்கப்பட்ட
கலக்கப்படும்ேபாது,

மணல்

கனமான

ெகாட்டிக்

தனிமங்களான

ஜிர்கான், இல்லுமிேனட், ேமாேனா ைசட், ரூட்ைடல்

www.Kaniyam.com

303

FreeTamilEbooks.com

ேபான்றைவ

கீேழ

தங்க வ ட

ேமல்பகுத ய ல் மிதக்க றது.

ேலசான

மணல்

அந்தத் ேதைவயற்ற

மணல் ெவளிேயற்றப்படுக றது.
ைடட்டானியம் ைட ஆக்ைசடு உற்பத்த
வணிகத்
ைட

ேதைவக்கான

ஆக்ைசடு

உற்பத்த

ைடட்டானியம்

இரண்டு

வழிகளில்

நைடெபறக்கூடும். ஒன்று சல்ேபட் முைற, மற்றது
குேளாைரடு முைற. இந்த இரண்டு முைறகளுேம
கடும்

மாசுபாட்ைட

வ வசாயத்ைதயும்
கூடியைவ.

ஏற்படுத்தக்கூடியைவ.

மீன்

இந்த

வளத்ைதயும்

முைறகளில்

கரமானது சல்ேபட் முைறயாகும்.

அழிக்கக்

மிக

அபாய

இந்த இரண்டு

முைறகளில் குேளாைரடு முைறையேய டாடாக்கள்
பயன்படுத்துவார்கள் என்று ெதரிக றது.
இந்த
ஆக்ச ஜன்

முைறய ல்
ந ரப்ப
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ைடட்டானியம்
வாயு

ெடட்ரா

ெபறப்படும்.

ஆக்ச ஜேனாடு

குேளாைரடு
இதைன

இைணத்து

என்ற

வடித்ெதடுத்து
எரிக்கும்ேபாது,

ைடட்டானியம் ைட ஆக்ைசடு க ைடக்கும். அேதாடு
ேசர்ந்து

குேளாரின்

உற்பத்த ய ல்

வாயுவும்

மீண்டும்

பயன்படுத்தப்படும்

உற்பத்த யாகும்.

மீண்டும்

என்றாலும்

ஏற்படுவது தவ ர்க்க முடியாதது.

குேளாரின்

வாயுக்

கச வு

ந லம்,

நீர்,

காற்ற ல் குேளாரின் கலப்பது தவ ர்க்க முடியாதது.
இந்த
மற்ற

உற்பத்த

முக்க யப்

குேளாைரடு,

முைறய ல்

ெபாருள்கள்:

ைஹட்ேரா

ெவளிேயறும்
ைஹட்ரஜன்

குேளாரிக்

அமிலம்,

குேளாரின் வாயு, அமிலத் தன்ைமயுள்ள சகத ,
சல்பர் ைட ஆக்ைசடு, கார்பன் ைட ஆக்ைசடு, கன
உேலாகங்கள் ந ைறந்த த டக்கழிவுகள், அமிலத்
தன்ைமயுள்ள த ரவக் கழிவுகள் மற்றும் காற்ற ல்
மிதக்கும் த டப்ெபாருள் துகள்கள்.
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ைட

ஆக்ைசடு

கழிவுகளில்

உற்பத்த ய ல்

அலுமினியம்,

ேமாலிப்டனும்

ெவளியாகும்

ஆண்டிமணி,

ேபான்றைவ

மிகக்குைறந்த

அளவ ல்

இருக்கும்.

இந்த

காற்ற ல்

மிதக்கும்

தூசுக்களிலும்

இந்த

மிகக்குைறந்த

அளேவ

ஈயம்,

உேலாகங்கள்
இருக்கும்.
ேபாதுமான

அபாயத்ைத வ ைளவ க்கும். இைவ நுைரயீரலில்
மிகக்குைறந்த

அளவு

நுைழந்தால்கூட,

நீண்ட

காலப்ேபாக்க ல், சரிெசய்ய முடியாத இழப்புகைள
ஏற்படுத்தக்கூடியைவ.
சல்பர் ைட ஆக்ைசடு உள்ளூர் அளவ ல் கடும்
பாத ப்ைப ஏற்படுத்தும்.

அது அந்தப் பகுத ய ல்

அமில மைழைய ஏற்படுத்தும்.

ெவளிேயறும்

த டக்கழிவுகள் ந லத்ைதயும் நீைரயும் கடைலயும்
நஞ்சாக்கும்.
இந்த

முைறய ல்
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உற்பத்த யாகும். இதைன முைறயாகப் பாதுகாத்து
ைவக்கவ ல்ைல என்றால்,
கலந்துவ டும்.
ஊரில்

ேகரளா

ந றுவனம்

அது சுற்றுச்சூழலில்

ேகரளாவ ல்
மினரல்

�

ைடட்டானியம்

சவரா

என்னும்

ெமட்டல்

என்னும்

ஆைலைய

நடத்த

வருக றது. அந்த ஆைலய லிருந்து ெவளிேயற ய
கழிவுகள்

ந லத்தடி

என்று உச்ச நீத
2004இல்

நீைர

மாசுபடுத்த வ ட்டன

மன்றக் கண்காணிப்புக் குழு

குற்றஞ்சாட்டியது.

தற்ேபாது

அந்த

ஆைலையச் சுற்ற யுள்ள ஊர்களிலுள்ள மக்கள்
ஆைல ெகாண்டுவந்து அளிக்கும் நீைர நம்ப ேய
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க றார்கள்.
குேளாைரடு

முைறய ல்

ைடட்டானியம்

ைட

ஆக்ைசடு உற்பத்த ெசய்யப்படும்ேபாது, 76 க ேலா
சல்பர் ைட ஆக்ைசடும் 1 டன் த டக் கழிவுகளும் 2.7
க ேலா த ரவக் கழிவுகளும் உற்பத்த யாகும்.
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மிகுந்த

கவனத்த ற்குரியது

முைறய ன்

மூலம்

ஃபுரானும்

(furans)

குேளாைரடு

ைடஆக்ச னும்

(dioxins)

உற்பத்த யாகும்

என்பேத.

குேளாைரடு முைற இந்த வ ஷ வாயுக்கைளயும்
உற்பத்த

ெசய்யும்

சைபய ன்

என்று

சுற்றுச்சூழல்

ஐக்க ய
த ட்டம்

நாட்டுச்

கூறுக றது.

அற வ யலுக்குத் ெதரிய வந்த மிகக்ெகாடூரமான
நச்சுத் தன்ைமெகாண்ட 100 ேவத ப்ெபாருள்களின்
பட்டியலில்

இந்த

இரண்டு

இடம்ப டித்துள்ளன.

இைவ

ெபாருள்களும்
புற்றுேநாைய

உண்டாக்குவேதாடு

குைறபாடுகளுள்ள

குழந்ைதகள்

காரணமாக ன்றன.

மிகக்

ப றப்பதற்கும்

குைறந்த

அளவு

ைடஆக்ச ன்

உடலில்

நுைழந்தால்கூட அது உடலின் ேநாய் எத ர்ப்புத்
தன்ைமைய

ஒழித்துக்கட்டிவ டுக றது.

இதன்

காரணமாக இப் ெபாருைள ேவத யல் எய்ட்ஸ்
என்று கூறுக ன்றனர்.
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ைடஆக்ச னும்

ஃபுரானும்

எத ர்ப்புச்சக்த ைய

உடலின்

ஒழித்து

ேநாய்

மனிதர்கைள

மரணத்த ன் ப டிக்குள் தள்ளுக ன்றன.
ைடட்டானிய உற்பத்த ய ன் ஆபத்தும் எத ர்ப்புப்
ேபாராட்டங்களும்
வழக்கமான ஆைல மாசுபாடுகளுக்கு அப்பால்
அபாயகரமான

கழிவுகளின்

தாக்குதலுக்கும்

மக்கள் ஆட்பட ேவண்டிய ருக்கும்.
ெடட்ரா

குேளாைரடு

வாயுவாகும்.

ஒரு

அது

ைடட்டானியம்

ப ரச்ச ைனக்குரிய

நீருடன்

கடுைமயான

வ ைனயாற்ற ைஹட்ரஜன் குேளாைரடு வாயுைவ
உருவாக்கும். ைஹட்ரஜன் குேளாைரடு தைரையத்
தழுவ யபடிேய

பயணித்துப்

ெபரிய

பகுத க்குப்

பரவும்.

அது பரவும் இடம் முழுவதும் மரணம்

பரவும்.

எத்தைன ச றப்பாகப் பராமரிக்கப்படும்

ஆைலய லும்

வ பத்து
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என்பதால்

இதுேபான்ற

வ பத்துகள்

ஏற்படாது

என்று 100 சதம் உத்த ரவாதம் தர முடியாது.
2006

ஆகஸ்ட்டில்

மாகாணத்த ல்

சீனாவ ன்

ைடட்டானியம்

ஜிங்சூ

ஆைல

நானி

ஆற்ற ல் 3000 டன் சுத்த கரிக்கப்படாத கழிைவ
ெவளிேயற்ற ய
அந்தக்

குற்றத்த ற்காக

கழிவு

ஆற்ைறக்

மூடப்பட்டது.

ெகான்று

ேபாட்டது.

ஆற்றங்கைரய ல் உள்ள ஊர்மக்கள் அைன வரும்
பாத க்கப்பட்டனர்.
1999இல் இங்க லாந்த ன் ைடட்டானிய உற்பத்த
ஆைல ஒன்ற ல் வ பத்து ஏற்பட்டது.
உைடந்ததால்

8

ெவளிேயற யது.
ைஹடிேரா

ஆய ரம்

டன்

குழாய்

த ரவக்

கழிவு

அத ல் 37 டன் அடர்த்த யான

குேளாரிக்

அமிலமும்

அடக்கம்.

வ ைளவாக 17 ஏக்கர் ந லம் பயனற்றுப்ேபானது.
அெமரிக்காவ ன்
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பழங்குடிய னர்

பகுத ய ல்

ைடட்டானியம்

டூபாண்ட்

ந றுவனம்

ேதாண்டிெயடுக்க

முயற்ச ெசய்தது.

1999இல்

ஆனால், பழங்குடி மக்களின்

ேபாராட்டத்த ன் காரணமாக வ ரட்டியடிக்கப்பட்டது.
ந லத்தடி

நீர்

ெகட்டுப்ேபானது

குைறந்துேபானது
மத்த ய
2006இல்

என்று

காரணம்

வ யட்னாமின்

க ராம

ைடட்டானியம்

மற்றும்
காட்டி
மக்கள்

ேதாண்டிெயடுப்பைத

வலுக்கட்டாயமாகத் தடுத்து ந றுத்த னர்.
ெகன்யாவ ன்
க்வாேலவ ல்

கடற்கைரப்
பழங்குடிய னர்

உற்பத்த ய ன்
டிேயாமினுடன்

பகுத யான

பாகசுரக்
(Tiomin)

நடத்த வருக ன்றனர்.

ைடட்டானிய
கம்ெபனியான

வ டாப்ப டியான
தங்களது

யுத்தம்

மூதாைதயர்

ந லத்ைதத் ேதாண்டவ டமாட்ேடாம் என்று அவர்கள்
ேபாராடுக ன்றனர்.
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எது ெபரியது?
எந்த
என்பது

முைறையப்

பயன்படுத்துக றார்கள்

முக்க யமல்ல.

ஏெனன்றால்

அைனத்து முைறகளும் ஆபத்தானைவ.

அைவ

சுற்றுச்சூழைலயும் மனிதர்களின் நல்வாழ்ைவயும்
பாத க்கும்.
அரச யல்
ைடட்டானியத்

கட்ச கள்

அைனத்தும்

ெதாழிற்சாைல

பற்ற ய

இந்த
முக்க ய

வ வரங்கைளப் பார்க்கத் தவறுக ன்றன. ந லத்ைத
யார் வாங்குக றார்கள் அரசா? டாடாவா? என்பேதா,
ெதாழிைல யார் நடத்துக றார்கள் அரசா? டாடாவா?
என்பேதா முக்க யமல்ல.
ைடட்டானியம்

30

யார் ேதாண்டினாலும்

ஆண்டுகளில்

தீர்ந்துேபாகும்.

டாடா உலகப் பணக்காரர்களில் மிக முக்க யமான
இடத்ைதப் ப டித்துவ டுவார். அேத சமயம் அந்தப்
பகுத ய ன் நீரும் தீர்ந்துேபாய ருக்கும்.
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எது ெபரியது? எது முக்க யம்?
ைடட்டானியமா? நீரா?
எவர் முக்க யமானவர்?
டாடாவா? மக்களா?
ைடட்டானியம்

இன்ற

வாழ்ந்த ருக்க ேறாம்.

ஆனால், நீரின்ற அைமயாது உலகு.
-ந த்த யானந்த் ெஜயராமன்
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தமிழ்ப் பல்கைலக் கழகம் - சித்த
மருத்துவக் கல்வி - தகவல்
உரிைம சட்டத்தின்கீழ் ேமல்
முைறயீடு
TUESDAY, OCTOBER 16, 2007
தஞ்சாவூர்
அஞ்சல்

தமிழ்ப்
வழிய ல்

கற்றுத்தருவதாக
அடுத்து
இந்த ய
உள்ளிட்ட

நாம்

வந்த

வ ளம்பரத்ைத

ேமற்ெகாண்ட

அத கார

வ சாரைணய ல்,
மத்த ய

அைமப்புகளிடம்

அனுமத யும்

ேநாக்கத்த ல்
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ேமற்ெகாள்ளப்படுவதாக ெதரிந்தது. இைதயடுத்து
இந்த ேகார்ஸுக்கு தைடவ த க்கக் ேகாரி ெசன்ைன
உயர்நீத மன்றத்த ல் வழக்கு ெதாடரப்பட்டுள்ளது.
இதற்க ைடய ல் தஞ்சாவூர் தமிழ்ப் பல்கைலக்
கழகத்த ன்

ச த்த

முைனவர்(Ph

மருத்துவத்துைறய ல்

D),

ஆய்வு

ந ைறஞர்(M

ஆய்வு
Phil)

ஆக ய ஆய்வுப் படிப்புகளும் வழங்கப்படுவதாக
ெதரியவந்தது.

ஆனால் இந்தப் பட்டங்கைள

இந்த ய மருத்துவத்த ற்கான மருத்துவக்குழுேவா,
டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் மருத்துவப் பல்கைலக்கழகேமா
அங்க கரிக்க வ ல்ைல என்பதும் ெதரியவந்தது.
எனேவ இந்த பட்டங்களின் அந்தஸ்து குற த்து ச ல
தகவல்கைள தகவல் உரிைமச்சட்டத்த ன் கீழ் கடந்த
05-09-2007 அன்று ேகட்ேடாம்.
இம்மனுைவப்
பல்கைலக்கழக
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பாஸ்கரன்

அவர்கள்

பத ல்

அனுப்ப

உள்ளார்.

அத ல் தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம் அஞ்சல் வழிய ல்
நடத்தும் ச த்த மருத்துவ பட்டய படிப்ைப எத ர்த்து
நாம்

வழக்கு

ெதாடர்ந்துள்ள

ந ைலய ல்

நாம்

ேகட்டுள்ள வ வரங்கைள ெதரிவ க்க முடியவ ல்ைல
எனக்கூற யுள்ளார்.
ேமலும் ேமல்முைறயீடு ெசய்ய வ ரும்ப னால்
துைணேவந்தரிடம் ேமல் முைறயீடு ெசய்யலாம்
என்றும்

நல்

உள்ளார்.

வாய்ப்ெபான்ைற
எனேவ

நாம்

மனுைவ அனுப்ப உள்ேளாம்.

வழங்க

ேமல்முைறயீட்டு
அதன் நகல் கீேழ

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.
16-09-2007
ெசன்ைன
அனுப்புனர்,
ப . சுந்தரராஜன்,
www.Kaniyam.com
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வழக்கற ஞர்,
1-P, பாண்டு க ளிக்ஸ் ப ளாஸா,
330/168, தம்பு ெசட்டி ெதரு,
ெசன்ைன-600 001.
ெபறுனர்,
துைண ேவந்தர்,
தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்,
தஞ்சாவூர் - 613 010.
ஐயா,
ெபாருள்: தகவல் உரிைமச் சட்டம் ப ரிவு 19ன்
கீழான ேமல் முைறயீட்டு மனு
கடந்த

05-09-2007

அன்று,

தங்கள்

பல்கைலக்கழகத்த ன் ச த்த மருத்துவத்துைறய ல்
வழங்கப்படும்

ஆய்வு

ந ைறஞர்

Phil)

(M

கீழ்க்கண்ட
www.Kaniyam.com
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ெபாதுத்தகவல்

அத காரியான

பத வாளருக்கு

மனு அனுப்ப ேனன்.
அக்ேகள்வ கள் கீழ் வருமாறு:
1. தங்கள்

பல்கைலக்கழகத்த ன்

ச த்தமருத்துவத்துைறய ல்

ச த்தமருத்துவம்

படித்த முழுேநரப் ேபராச ரியர்கள் எத்தைன
ேபர் பணிபுரிக ன்றனர்?
.
1. தமிழ்ப்

பல்கைலக்கழகத்த ல்

எத்தைன
ஆய்வு

ேபர்,

ச த்தமருத்துவ

முைனவர்(Ph

ந ைறஞர்(M
இந்தப்

Phil)

D)

பட்டம்

பட்டங்களுக்காக

ந ைலய ல்

இதுவைர

எத்தைன

துைறய ல்

மற்றும்

ஆய்வு

ெபற்றுள்ளனர்?
தற்ேபாைதய

மாணவர்கள்

ஆய்வு

ேமற்ெகாண்டுள்ளனர்?
.
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1. தமிழ்ப்

பல்கைலக்கழகத்த ன்

ச த்தமருத்துவத்துைறய ல்
ஆய்வு

முைனவர்

ந ைறஞர்

(M

(Ph

Phil)

COUNCIL

மற்றும்

பட்டங்கைள

மருத்துவத்த ற்கான
TRAL

D)

வழங்கப்பட்ட

மத்த யக்

FOR

ஆய்வு
இந்த ய

குழு

INDIAN

(CEN-

MEDICINE)

அங்கீகரித்துள்ளதா?

ஆம்

அடிப்பைடய ல்

அங்கீகரித்துள்ளது?

இல்ைலெயனில்

எந்த

எனில்

எந்த

அடிப்பைடய ல்

அங்கீகாரம் மறுக்கப்பட்டது?
.
1. தமிழ்ப்

பல்கைலக்கழகத்த ல்

ஆய்வு

முைனவர் (Ph D) மற்றும் ஆய்வு ந ைறஞர் (M
Phil) பட்டம் ெபற்றவர்கைள ச த்தமருத்துவ
வ ரிவுைரயாளர்களாக
ேபராச ரியர்களாக
எம்.ஜி.ஆர்
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அங்கீகரித்துள்ளதா?

ஆம்

எனில்

தமிழ்ப்பல்கைலக்கழகத்த ல் ஆய்வு முைனவர்
(Ph D) மற்றும் ஆய்வு ந ைறஞர் (M Phil) பட்டம்
ெபற்றவர்கள் எத்தைன ேபர் தமிழ்நாடு டாக்டர்
எம்.ஜி.ஆர் மருத்துவப் பல்கைலக்கழகத்தால்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட
ச த்தமருத்துவ

கல்வ

ந ைலயங்களில்

வ ரிவுைரயாளர்களாக

–

அல்லது- ேபராச ரியர்களாக பணி ந யமனம்
ெபற்றுள்ளனர்?
.
1. தமிழ்ப்

பல்கைலக்கழகத்த ல்

ஆய்வு

முைனவர் (Ph D) மற்றும் ஆய்வு ந ைறஞர் (M
Phil) பட்டம் ெபற்றவர்கைள ச த்தமருத்துவ
வ ரிவுைரயாளர்களாக
ேபராச ரியர்களாக
எம்.ஜி.ஆர்

–அல்லதுதமிழ்நாடு

மருத்துவப்

டாக்டர்

பல்கைலக்கழகம்

அங்கீகரிக்கவ ல்ைல எனில் அங்கீகாரம் ெபற
www.Kaniyam.com
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என்ன முயற்ச ேமற்ெகாள்ளப்பட்டுள்ளது?
.
இந்த மனுைவப் ெபற்றுக் ெகாண்ட தமிழ்ப்
பல்கைலக்கழகத்த ன்
அத காரியும்,

ெபாதுத்தகவல்

பத வாளருமான

முைனவர்

க.பாஸ்கரன் பத ல் கடிதம் அனுப்ப உள்ளார்.
.
அத ல், 2007-08ஆம் கல்வ ஆண்டில் தமிழ்ப்
பல்கைலக்
இயக்கக

கழகத்

வழி,

ெதாைலந ைலக்கல்வ

ச த்த

மருத்துவப்

பட்டயக்

கல்வ பய ற்றுவ ப்பதற்கு எத ராகத் தாங்கள்
ெசன்ைன, உயர் நீத மன்றத்த ல் ெதாடர்ந்த
வழக்கு ந லுைவய ள்ள ந ைலய ல், ேகட்கப்
பட்டுள்ள

வ வரங்கைளத்

ெதரிவ க்க

முடியவ ல்ைல என்று ெதரிவ த்துள்ளார்.
ெசன்ைன
ெதாடரப்பட்டுள்ள
www.Kaniyam.com
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வழங்கப்படும்

ச த்த

குற த்தேத.

மருத்துவப்

அந்த

பல்கைலக்கழகத்த ல்

பட்டயக்கல்வ

வழக்க ல்

அஞ்சல்

வழி

தங்கள்
அல்லாத

முைறகளில் வழங்கப்படும் ஆய்வு முைனவர்(Ph D),
ஆய்வு ந ைறஞர் (M Phil) ஆக ய பட்டங்கள் குற த்து
இதுவைர எந்த ேகள்வ யும் எழுப்பப்படவ ல்ைல.
இந்த வழக்கு ெசன்ைன உயர்நீத மன்றத்த ல்
கடந்த

2007

அக்ேடாபர்

வ சாரைணக்கு
பல்கைலக்கழகம்

முதல்

ேதத

வந்தேபாது
சார்ப ல்

அன்று
தங்கள்

வழக்கற ஞர்கள்

சார்ப ல் யாரும் ஆஜராகவ ல்ைல. இந்ந ைலய ல்
வழக்க ல் எந்த ெதாடர்பும் இல்லாத அம்சம் குற த்த
- தகவல் உரிைமச் சட்டம் ப ரிவு 8ன் படி தகவல்
அளிக்க

வ லக்கு

அளிக்கப்பட்ட

அம்சங்களில்

ேசர்க்கப்படாத தகவைல அளிக்க மறுப்பது, தகவல்
உரிைமச் சட்டம் ப ரிவு 20ன் கீழ் தண்டைனக்கு
உரியது.
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எனேவ,
தகவல்கைள

ேமேலக்

ேகாரப்பட்ட

உரியகாலத்த ல்

ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன்.

வழங்கும்படி
இந்த

தகவல்

ேகாரலுக்கான கட்டணம் ரூ.10/= (பத்து ரூபாய்
மட்டும்)

நீத மன்ற

கட்டண

வ ல்ைலயாக

ெசலுத்தப்பட்டுள்ளது.
நன்ற .
தங்கள் உண்ைமயுள்ள,
.
(ப . சுந்தரராஜன்)
.
இந்த மனுவ ற்கு வரும் பத லும் மக்கள் சட்டம்
வைலப்பூவ ல் பத வாக இடம் ெபறும்.
மக்கள் சட்டம் வைலப்பூவ ன் இதுேபான்ற சமூக
ெசயல்பாடுகள்

குற த்து

உங்கள்

ெதரிவ யுங்கள்.

நீங்களும்
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இடங்களில் தகவல் உரிைம சட்டத்ைத பயன்படுத்த
அத காரிகளின் தூக்கத்ைத கைலயுங்கள்.
-மக்கள் சட்டம் குழு
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நீதித்துைறயின் விடுமுைறக்கால
ெகாண்டாட்டம்…! சாமானிய
மக்களுக்ேகா திண்டாட்டம்…!
THURSDAY, OCTOBER 18, 2007
அக்ேடாபர்
ெசன்ைன

15

முதல்

19ம்

ேதத

வைர

உயர்நீத மன்றத்த ற்கும்

மற்ற

நீத மன்றங்களுக்கும்

தசரா

உரிைமய யல்

பண்டிைகக்கால வ டுமுைற. தசரா பண்டிைகக்கும்
நீத த்துைறய னருக்கும்
என்க றீர்களா?

என்ன

வ டுமுைறகள்

ெதாடர்பு
அற வ ப்பத ல்

இந்த ய நீத மன்றங்கள் கல்வ ந ைலயங்களுடன்
ேபாட்டிய டுக ன்றன என்று துணிந்து கூறலாம்.
தாமத த்து வழங்கப்படும் நீத
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நீத க்கு சமம் என்ற வசனம் த ைரப்படங்களிலும்,
ேமைட

நாடகங்களிலும்

பலமுைற

உச்சரிக்கப்பட்டாலும் உரியவர்களின் காதுகளில்
அந்த வசனம் சரிவர வ ழுவத ல்ைல.
இந்த யாவ ன் உச்ச நீத மன்றம் உட்பட நாட்டின்
அைனத்து

நீத மன்றங்களிலும்

பல

நீத பத

பணிய டங்கள் ந ரப்பப்படாமல் உள்ளன என்பதும்,
அந்த

நீத மன்றங்களில்

வழக்குகள்

ேகாடிக்கணக்கான

வ சாரைணக்காக

காத்த ருப்பதும்

அைனவரும் அற ந்த ெசய்த ேய.
இந்த

ந ைலய ல்

நாட்டின்

முக்க ய

நீத மன்றங்களின் ெசயல்பாடு மிகுந்த அச்சத்ைத
அளிப்பதாகேவ உள்ளது.
ஆண்டில்

உச்ச

உதாரணமாக, 2007ம்

நீத மன்றத்த ற்கு

ேகாைட

வ டுமுைற 49 நாட்கள்; தசரா பண்டிைக வ டுமுைற
8 நாட்கள்; தீபாவளி பண்டிைக வ டுமுைற 8 நாட்கள்;
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க ற ஸ்துமஸ் பண்டிைக வ டுமுைற 16 நாட்கள்;
இேதாடு வார வ டுமுைறகளயும் ேசர்த்தால் சுமார்
137 நாட்கள் வ டுமுைற. அதாவது சுமார் நான்கைர
மாதங்கள் இந்த யாவ ன் உச்சநீத மன்றம் இழுத்து
மூடப்படுக றது.
தமிழ்நாட்டின்
ேகாைட

உயர்நீத மன்றத்த ற்கு

வ டுமுைற

37

நாட்கள்.

தீபாவளி

பண்டிைக வ டுமுைற 9 நாட்கள்.

க ற ஸ்துமஸ்

பண்டிைக வ டுமுைற 11 நாட்கள்.

இேதாடு வார

வ டுமுைறகளயும் ேசர்த்தால் சுமார் 145 நாட்கள்
(5மாதங்கள்) வ டுமுைற.

அதாவது ெசன்ைன

உயர்நீத மன்றம், இந்த ஆண்டின்12 மாதங்களில்
சுமார் ஏழு மாதங்களும் 10 நாட்களும் மட்டுேம
பணியாற்றுக றது.
பல்ேவறு காரணங்களுக்காக வழக்கற ஞர்கள்
ேமற்ெகாள்ளும்

நீத மன்ற
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தனிக்கணக்கு.
வாரம்

முழுவதும்

பணியாற்றும்

பணியாளர்களுக்கு வார இறுத நாளன்று ஓய்வு
ேதைவ
ஆனால்

என்பைத
மதம்

யாரும்
சார்ந்த

வாரக்கணக்க லும்,

மறுக்க

முடியாது.

பண்டிைககளுக்காக

ேகாைட

வ டுமுைற

என்ற

ெபயரில் மாதக்கணக்க லும் நீத மன்றங்களுக்கு
வ டுமுைற வ டும் அரைச மக்கள் நல அரசாகவும்
கருத முடியாது.
.
மக்களின்

அடிப்பைட

பற க்கும்

அைனத்து

மனித

உரிைமகைள

அைமப்புகளும்

வ டுமுைறயுமின்ற ,

எந்ேநரமும்

வருைகய ல்,

உரிைமகைள

மனித

ேவண்டிய நீத த்துைற,

எந்த

பணியாற்ற
பாதுகாக்க

நீண்ட வ டுமுைறகைள

அனுமத ப்பது அப்பட்டமான மனித உரிைம மீறேல!
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மதசார்பற்ற
சார்ந்த

அரச ன்

மக்களின்

மத ப்பளிக்க

வழிபாட்டு

ேவண்டும்.

மற்றவர்களின்

நீத த்துைற,

மதம்

உரிைமகளுக்கும்
ஆனால்

உரிைமகைள

அதற்கு

வ ைலயாக

ெகாடுக்கும் ந ைல இருக்கக்கூடாது.

எனேவ

பண்டிைகக் கால நீண்ட வ டுமுைறகள் குற த்த
மறுபரிசீலைன அவச யம்.
ேகாைட

வ டுமுைற

என்பேத,

இந்த யா

சுதந்த ரம் ெபற்றைத அங்கீகரிக்காத ேபாக்காக
படுக றது.

ஏெனனில்

ேகாைட

வ டுமுைற

ஆங்க ேலயர் காலத்த ல் ஆரம்ப த்த நைடமுைற.
இந்த யா

அடிைம

ேதசமாக

இந்த யர்களுக்கான

நீத

இந்த யர்கள்

மீது

இருந்தது.

குளிர்

ப றந்து,

வளர்ந்த

இருந்தேபாது,

என்பது

காட்டப்படும்

அடிைம-

கருைணயாக

ேதசமான

இங்க லாந்த ல்

ஆங்க ேலய

நீத பத களுக்கு

இந்த யாவ ன் ேகாைட ெவப்பம் ஒத்துவராததால்
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அவர்கள்

ெசாந்த

ெசல்வதற்காக
வ டுமுைற
இல்லாத

நாடான

இங்க லாந்து

நீத மன்றங்களுக்கு

அளிக்கப்பட்டது.
அந்த

ேகாைட

மின்வ ச ற கூட

காலத்த ல்

ஆங்க ேலயர்கள்

ேகாைடய ல் வ டுமுைற அனுபவ த்தைத புரிந்து
ெகாள்ள முடிக றது.
.
ஆனால், இந்த யாவ ேலேய ப றந்து, இந்நாட்டின்
ெவப்பத்த ேலேய
(Air

Condition)

அமர்ந்து

வளர்ந்து,
ெசய்யப்பட்ட

நீத பரிபாலனம்

குளிர்பதனம்
நீத மன்றங்களில்

ெசய்யும்

தற்கால

நீத யரசர்(!)களுக்கு ேகாைட வ டுமுைற என்பைத
புரிந்து ெகாள்ள முடியவ ல்ைல.
வசத

ெசய்யப்படாத

பல

குளிர்பதன

வ சாரைண

மற்றும்

கீழ்ந ைல நீத மன்றங்கள் ேகாைட காலத்த லும்
பணியாற்றுக ன்றன என்பது குற ப்ப ட ேவண்டிய
முக்க ய ெசய்த .
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நம்

நாட்டில்

கற்றுத்ேதர்ந்த

வழக்கற ஞர்களுக்ேகா,
அற ஞர்களுக்ேகா
அவர்கள்

பஞ்சமில்ைல.

ஆனால்

ெசயல்படுவதற்கான

மிகக்குைறவு.
உள்ள

நீத ய யல்

சமூகத்த ன்

ஆத க்க

சக்த கேள

ஆக்க ரமித்துள்ளதால்,
ப ரச ைனகள்,

வாய்ப்புகள்
உயர்ந ைலய ல்

நீத த்துைறையயும்

சாமானிய

நாட்டின்

மக்களின்

உச்சத்த ல்

உள்ள

தைலவர்கைள ெசன்றைடவத ல்ைல.
.
மக்களின்

அடிப்பைட

உரிைமகைள

பாதுகாப்பதற்குதான்
இயங்குக ன்றன

நீத மன்றங்கள்

என்பது

உண்ைமயானால்

அைவ காைல, மாைல என இரு அமர்வுகளாக
(ஷ ப்ட்
மற்றும்

முைறய ல்)

கூடுதல்

பணியாளர்களுடன்

வழக்குகைள

தீர்ப்பதற்கான

www.Kaniyam.com

331

நீத பத கள்

இயங்கேவண்டும்.
கால

அவகாசம்

FreeTamilEbooks.com

ந ர்ணய க்கப்பட ேவண்டும்.
காலத்த ல்
வழக்கு

தீர்க்காத

வழக்குகைள உரிய

ந ைலய ல்.

ெதாடுக்கும்

அதனால்

ெபாதுமக்கள்

இழப்புகளுக்கு

இழப்பீடு

வழங்க

மக்கள்

நாளிலும்,

எந்த

எந்த

அைடயும்
ேவண்டும்.
ேநரத்த லும்

நீத மன்றத்ைத அணுக , நீத ெபற முடியும் என்ற
ந ைல வந்தால்தான் நாட்டில் ‘சட்டத்த ன் ஆட்ச ’
நடப்பதாக ெபாருள் ெகாள்ள முடியும்.
ேகாைட

வ டுமுைற

வ டுப்புகைள
அத காரிகளுக்கு

உள்ளிட்ட

ேகாரும்
சம்பளம்

அசாதாரண
நீத த்துைற

இல்லாத

வ டுப்பு

அளிக்கலாம்.

மூத்த வழக்கற ஞர்கள் பலரும்

இது

நீண்ட

ேபான்ற

என்ேற

கருத்து

வ டுமுைறகள்

ெதரிவ க்கக்கூடும்.

உைழப்பாளிகளான

தங்களுக்கு

இது

ேதைவ
மூைள
ேபான்ற

கட்டாய வ டுமுைறகள் மட்டுேம ஓய்வு அளிப்பதாக
அவர்கள் கூறக்கூடும்.
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.
ஆனால்

அடுத்த

தைலமுைற

வழக்கற ஞர்கள்

உருவாவைத வ ரும்பாத, ேபராைச பைடத்த மூத்த
வழக்கற ஞர்கள் மட்டுேம இத்தைகய வாதத்ைத
முன்ைவப்பார்கள் என்பைத அைனவரும் அற வர்.
உண்ைமயாகேவ

மக்களுக்கு

பாடுபடும்

எந்த

ஒரு வழக்கற ஞரும் எந்த ேநரத்த லும் மக்களுக்கு
உதவ

ெசய்ய தயாராகேவ இருப்பர் என்பைத

கூறத்ேதைவய ல்ைல.
-சுந்தரராஜன்
(sundararajan@lawyer.com)
.
ப ன்குற ப்பு:

இந்த

பத வ ற்கு

எழுதுவதால்

நீத மன்ற

அவதூறு

நடவடிக்ைக எடுக்க முடியாது.

மறுெமாழி
சட்டத்த ன்படி

எனேவ உங்கள்

கருத்துகைள ைதரியமாக பத வு ெசய்யலாம்.
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வங்கிக்கடன் வசூலிப்பில்
அத்துமீறல்
THURSDAY, NOVEMBER 22, 2007
வங்க களின்
இருக்க

ெசயல்பாடுகள்

ேவண்டும்

மட்டுமல்லாமல்,

என்பதற்கு

எப்படி

சட்டத ட்டங்கள்

காலம்காலமாக

மத க்கப்படும்

மரபுகளும் உள்ளன.
இதைன

BANKING

என்பார்கள்.
ேதைவயான

LAW

AND

PRACTICE

ரிசர்வ் வங்க யும் அவ்வப்ேபாது
வைரமுைறகைள

வகுத்துக்

ெகாடுப்பேதாடு, பல்ேவறு வழிகாட்டுதல்கைளயும்,
ஆேலாசைனகைளயும் வழங்க வருக றது.
இந்ந ைலய ல்
குண்டர்கைளப்
www.Kaniyam.com
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குற்றச்சாட்டு

வங்க கள்

அத கரித்துள்ளது.

மீது

சமீபகாலத்த ல்

ஆரம்பத்த ல் இந்த அவலம்

இங்ெகான்றும் அங்ெகான்றுமாக ச ல தனியார்
வங்க களில் ெதாடங்க யது.
ஆனால், கடந்த மூன்று, நான்கு ஆண்டுகளில்
இந்த

வசூல்

கலாசாரம்

ெதாற்றுேநாய்

ேவகமாகப் பரவ வருக றது.
ெசலுத்துவதற்கான
வீட்டுக்கதைவத்

ேபால்

கடைனத் த ருப்ப ச்

தவைண

தட்டுவதற்கு

தவற னால்,
“தனியாள்கள்”

ந யமிக்கும் ேபாக்கு வங்க களுக்கு அழகல்ல.
இந்தக்

கடன்

அராஜகத்தால்

வசூலிப்பு

பல

ஏெஜண்ட்களின்

குடும்பங்கள்

ந ம்மத

இழந்துள்ளன. எப்படியாவது கடைன வசூலித்துக்
ெகாடுக்க

ேவண்டியது

இந்த

ஏெஜண்ட்களின்

ேவைல.

இவர்களால் ஏற்படும் துன்பத்ைதயும்,

அவமானத்ைதயும் ெபாறுத்துக்ெகாள்ள முடியாமல்
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தற்ெகாைலக்குத் தள்ளப்பட்டவர்கள் பலர்.
பல தனியார் வங்க களுக்கு எத ராக, பல் ேவறு
மாந ல

நீத மன்றங்களும்,

கடுைமயாகக்

உச்ச

கண்டனம்

நீத மன்றமும்

ெதரிவ த்துள்ளன.

எனினும் ந ைலைம மாறவ ல்ைல.
கவைலக்குரிய இந்த ந ைல எப்படி ஏற்பட்டது?
கடந்த காலங்களில், வங்க க்கடன் வழங்குவதற்கு
சல

வைரமுைறகள்

கைடப்ப டிக்கப்

பட்டன.

ெபரும்பாலும் ேதைவ அடிப்பைடய லும் ஏேதனும்
ஒருவைக

ெசக்யூரிட்டிய ன்’

ேபரிலும்தான்

வங்க கள் தனிநபர் கடன்கள் வழங்க

வந்தன.

கடன் ேகாருபவர்களுக்கு, அக் கடைனத் த ருப்ப ச்
ெசலுத்துவதற்கான
வருமானம்

உள்ளதா

நத

ஆதாரம்

என்பைதப்

மற்றும்
பரிசீலித்த

ப ன்னேர வங்க களில் கடன் தருவார்கள்.
ஆனல்
www.Kaniyam.com
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அற முகமான

ெபாருளாதார

தாராளமயமாக்கல்

மற்றும் அேத காலகட்டத்த ல் ேதான்ற ய, அதீத
நுகர்ேவார் கலாசாரத்த ன் வ ைளவாக, வங்க கள்
அத லும் குற ப்பாக புத ய தைலமுைற தனியார்
வங்க கள்,
வங்க சாரா

ெவளிநாட்டு
நத

வங்க கள்

ந றுவனங்கள்

மற்றும்

ஆக யவற்ற ன்

ேபாக்க ல் ஒரு ெபரும் மாற்றம் ஏற்பட்டது. புத தாக
உருவான

நுகர்ேவார்

கலாசாரத்ைத

லாபம்

ஈட்டுவதற்கான ஓர் அரிய வாய்ப்பாக வங்க கள்
கருத ன.
இதன் பயனாக, வாகனக் கடன், தனிநபர் கடன்,
நுகர்ெபாருள் வாங்குவதற் காக கடன் மற்றும்
கடன் அட்ைடகள் என வ தவ தமான கடன்கைள
வங்க கள்

தாராளமாக

வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு

வழங்கத் ெதாடங்க ன.
முன்பு,

கடன்
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கவனமாகப் பரிசீலிப்பைத கடைமயாகக் கருத ய
வங்க கள்

இப்ேபாது

அப்படிச்

ெசய்வத ல்ைல.

மாறாக, ”கடன் வாங்கலிேயா, கடன்!’ ’
கூவ க்

கூவ க்

கடன்

ெதாைலேபச களில்

ெகாடுக்கத்

என்று

ெதாடங்க ன.

ெதாடர்பு

ெகாண்டு,

வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு வைல வ ரித்தன.
இந்ந ைலய ல்,

வங்க களுக்குத்

ேதைவெயல்லாம்

ைகெயழுத்த ட்ட,

பூர்த்த

ெசய்யப்படாத காேசாைலகள் மட்டுேம!

காரணம்,

ேமேல குற ப்ப ட்ட வசூல் முைறைய நம்ப த்தான்
ேகாடிக்கணக்கான ரூபாையக் கடனாக இந்தத்
தனியார் வங்க கள் வழங்க வருக ன்றன.
இப்படி,
வங்க கள்,
அதீத

லாப

ேநாக்க னால்

கடன்

ஆர்வம்,

பரிசீலிப்பத ல்
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உந்தப்பட்ட
காட்டிய

வ ண்ணப்பங்கைளப்
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ஒரு

புறம்

ெதாைகைய
ந யமித்தன.

என்றால்,

இன்ெனாருபுறம்,

வசூலிப்பதற்கு

கடன்

ெவளியாட்கைள

தாங்கேள ேமற்ெகாள்ள ேவண்டிய

பணிைய, வங்க க்குத் ெதாடர்ப ல்லாத ஆட்கைள
அல்லது ந றுவனத்ைத ஒப்பந்த அடிப்பைடய ல்
ந யமித்தன.
அவர்கள்

முைறேகடான

வழிமுைறகைள

ைகயாளுவதால் வங்க க்கு அவப்ெபயர் ஏற்படுேம
என்ற கவைல ஏேனா ஏற்பட வ ல்ைல.
நீத மன்றங்கைள

அணுக னால்

காலதாமதம்

ஏற்படுக றது என்பது உண்ைம. ஆனால், இைதக்
காரணம்

காட்டி,

வங்க கள்

சட்டத்ைத

தங்கள்

ைகய ல் எடுத்துக்ெகாள்வைத எந்த ஒரு நாகரிக
சமுதாயமும் அனுமத க்காது.
நல்லேவைளயாக,
காத்துவந்த

பாரத
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தன் மவுனத்ைதக் கைலத்துள்ளது.
இறுத ய ல்,

”ந த

மற்றும்

கடந்தமாத

கடன்ெகாள்ைக‘’ைய

அற வ த்த ரிசர்வ் வங்க கவர்னர் ஒய்.வ .
ெரட்டி,

”வங்க கள்

தங்கள்

கடன்ெதாைகைய

வசூலிப்பதற்கு,

ஏெஜண்ட்கைள

ந யமித்து,

வன்முைறையப்

பயன்படுத்துவது

உடனடியாக

ந றுத்தப்பட ேவண்டும்” என்று எச்சரித் துள்ளார்.
காலம் கடந்து வந்த ருந்தாலும், இந்த அற வ ப்பு
ஆறுதல் அளிக்கக்கூடியது.
வ ரிவான

வழிமுைறகள்

இது ெதாடர்பான
அடங்க ய

வைரவு

சுற்றற க்ைகையயும் ரிசர்வ் வங்க அண்ைமய ல்
ெவளிய ட்டுள்ளது.
ரிசர்வ்

வங்க

இதற்கான

ெதாடர்

நடவடிக்

ைகைய தாமதமின்ற ேமற்ெகாண்டு, வங்க களின்
இத்தகாத

ெசயைல

உடனடியாகத்

தடுத்து

ந றுத்தும் என்று ந ச்சயமாக நம்பலாம்.
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இதற்க ைடேய
ேயாச

ைனையத்

உச்ச

நீத மன்றம்

ெதரிவ த்துள்ளது.

ஒரு
வசூல்

ஏெஜண்ட்களின் அராஜகம் மற்றும் அத்துமீற ய
ெசயல்களுக்கு அவர்கைள ந யமித்த வங்க கேள
ெபாறுப்பு

ஏற்க

வ த கள்

மாற்ற

என்பேத அது.

ேவண்டும்

என்ற

அைமக்கப்பட

ேவண்டும்

உச்ச நீத மன்றத்த ன் ேயாசைன

ெசயல்படுத்தப்படுேமயானால்,
எச்சரிக்ைக

வைகய ல்

வங்க கள்

உணர்ேவாடு

ெசயல்படுவார்கள்

என்பத ல் ஐயமில்ைல.
ரிசர்வ்
அடுத்து,

வங்க
பாரத

ெதாைகைய

கவர்னரின்
ஸ்ேடட்

வசூல்

மார்க்ெகட்டிங்

வங்க

எச்சரிக்ைகைய
தனது

ெசய்வதற்காக,

மற்றும்

ச றப்பு

கடன்
3,000
வசூல்

அத காரிகைள வங்க அலுவலர்களாக ந யமிக்கத்
த ட்டமிட்டுள்ளது. இந்த அலுவலர்கள் வங்க ய ன்
வ த முைறகளுக்கு
www.Kaniyam.com
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முைறய ல்

கடன்ெதாைகைய

முற்படுவார்கள்

என்றும்

ெதரிவ க்க றது.

பாரத

இைதத்

வசூலிக்க
ஸ்ேடட்

ெதாடர்ந்து,

வங்க
இதர

வங்க களும் இந்த அணுகுமுைறைய ேமற்ெகாள்ள
ேவண்டும்.
இத்தருணத்த ல்,
குற ப்ப ட

மற்ெறாரு வ ஷயத்ைதயும்

ேவண்டும்.

வீட்டுக்கடன்

வாங்கும்

வாடிக்ைகயாளர்கள், கடன் ெதாைகையத் தவைண
முைறய ல்,

அசல் மற்றும் வட்டிையத் த ருப்ப ச்

ெசலுத்துக றார்கள்.
வங்க கள்
நத

மற்றும்

அைமப்புகள்,

மாதம்ேதாறும்

வீட்டுக்கடன்

வட்டிவீதத்ைதயும்

கட்ட

ேவண்டிய

வழங்கும்
கடனுக்கு
தவைணத்

ெதாைகையயும் தங்கள் ேபாக்க ல் மாற்றுக ன்றன
என்ற

குற்றச்சாட்டும்

ெவளிப்பைடயான

www.Kaniyam.com

எழுந்துள்ளது.

நைடமுைற

342

இத ல்

இல்லாததால்,

FreeTamilEbooks.com

வாடிக்ைகயாளர்கள் மிகுந்த மனஉைளச்சலுக்கு
ஆளாக றார்கள்.
இதுதவ ர,

வீட்டுக்கடைனத்

ெசலுத்துவதற்கு
முடிவதற்கு

த ருப்ப ச்

ந ர்ணய க்கப்பட்ட

முன்ேப

கடன்

காலம்

ெதாைகைய

முழுவதுமாக வட்டியுடன் த ருப்ப ச் ெசலுத்துவதற்கு
வாடிக்ைகயாளர்கள்

வ ரும்ப னால்,

அதற்ெகன

ஒரு தனிக்கட்டணத்ைத வங்க கள் வசூக்க ன்றன.
ஆக,

தவைணைய கட்ட தாமதம் ஏற்பட்டாலும்

தண்டைன;

முன்கூட்டிேய

கடைனத்

ெசலுத்த னாலும் தண்டைனயா?
கட்டணம்

வசூப்பது

உடனடியாக

ந றுத்தப்

த ருப்ப ச்

இப்படி கூடுதல்

ந யாயமாகாது.
பட

ேவண்டும்

இது
என்று

ரிசர்வ் வங்க கவர்னர் அற வ த்துள்ளார். இதுவும்
வ ைரந்து அமல் படுத்தப்பட ேவண்டும்.
சமூகத்த ன்
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ேதைவயான
நாட்டின்

வங்க ச்

ேசைவ

ெபாருளாதார

ேமம்பாட்டுக்காகவும்

ெசயல்பட

ேவண்டிய

ரீத ய லும்

ெசயல்படுவது

கூடியேத.

அளிக்கவும்,

வங்க கள்,

வணிக

புரிந்துெகாள்ளக்

ஆனால்,

ேலவாேதவ க்காரர்கைளப்ேபால்

தனியார்
வங்க கள்

ெசயல்படுவைத ஒருேபாதும் ஏற்க முடியாது.

…
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-எஸ். ேகாபாலக ருஷ்ணன்
(கட்டுைரயாளர்:
இந்த யாவ ன்

ெசன்ட்ரல்

முன்னாள்

ேபங்க்

துைணப்

ஆப்
ெபாது

ேமலாளர்)
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இந்திய அரசியலைமப்புச் சட்டம் ஒரு ேமாசடியா?
SUNDAY, NOVEMBER 25, 2007
அம்ேபத்கார்

தைலைமய லான

இந்த ய

அரச யல் அைமப்புச் சட்ட வைரவுக்குழு அதன்
பணிைய

முடித்து

நாடாளுமன்றத்த டம்

சட்ட

வைரைவ ஒப்பைடத்த நாள் நவம்பர் 26, 1949.
இந்த நாள் ஆண்டுேதாறும் இந்த யாவ ற்கான
சட்ட நாளாக ந ைனவுகூறப்படுக றது.
அம்ேபத்கார்
எழுத ய
புகழ்ந்து

இந்த ய

தைலைமய லான
அரச யல்

ெகாண்டிருந்த

அரச யலைமப்புச்

சட்டம்”

சட்டத்ைத

ந ைலய ல்,
என்பது

கூடாத ேவதப்புத்தகம் அல்ல.
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ேதைவகளுக்கு
என்பைத

ஏற்ப
உணர்த்த ,

ப ற்படுத்தப்பட்ட
வழிவகுக்கும்
சட்டத்த ல்

மாற்றத்த ற்குரியேத
தாழ்த்தப்பட்ட-

மக்களின்
வைகய ல்

முதல்

இடஒதுக்கீடுக்கு
இந்த ய

அரச யல்

சட்டத ருத்தத்த ற்கும்

வழி

வகுத்தவர் ேதாழர் ெபரியார்.
ெபரியாரின்

ேதாழரான

த ருச்ச

ேவ.

ஆைனமுத்து அவர்கள், “இந்த ய அரச யலைமப்புச்
சட்டம் - ஒரு ேமாசடி” என்ற தைலப்ப ல் ஒரு
புத்தகேம எழுத ெவளிய ட்டார். அந்த புத்தகத்த ல்
அவர்

எழுப்ப யுள்ள

இன்னும்

பத ல்

பல

அளிக்க

வ வகாரங்களுக்கு
முடியாத

ந ைலேய

உள்ளது.
இைதத்ெதாடர்ந்து
அைமப்பு

சட்டத்த ல்

இந்த ய
பல்ேவறு

ெகாண்டுவரப்பட்டுள்ளன.
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இவற்ற ல்

மக்களுக்கு

ேதைவயான

வைகய ல்

ெகாண்டுவரப்பட்ட த ருத்தங்கள் மிகக்குைறேவ.
ஆட்ச ய ல்

இருப்பவர்களின்

அத காரத்ைத
இந்த ய

ஒரிடத்த ல்

அரச யலைமப்பு

வசத க்கும்.
குவ ப்பதற்குேம

சட்டம்

பலமுைற

த ருத்தப்பட்டுள்ளது.
இத்தைகய
இந்த ய

நடவடிக்ைககளின்

அரச யலைமப்பு

நடுேவ,

சட்டத்த ன்

அம்சங்களாக

அம்ேபத்கார்

ெகாள்ைககள்

காற்ற ல்

முக்க ய

முன்ைவத்த

பல

பறக்கவ டப்பட்டுள்ளன.

அந்த ெகாள்ைககளுக்கு எத ரான த ைசய ேலேய
அைனத்து

அரசு

அைமப்புகளும்

ெசயல்பட்டு

வருக ன்றன.
குற ப்பாக, இந்த ய அரச யலைமப்பு சட்டத்த ன்
பகுத -4,

அரசு

ெகாள்ைககளுக்கு

வழிகாட்டும்

ேகாட்பாடுகள் (DIRECTIVE PRINCIPLES TO STATE
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POLICY) என்ற ப ரிவ ன்கீழ் பல முக்க ய அம்சங்கள்
வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளன. அைவயாவன…
38.மக்களின் நலேமம்பாட்டிற்காக அரசு சமூக
ஒழுங்ைகப் பாதுகாத்தல்:
1. ெபாதுமக்களின்

நலன்

ேமம்பாட்டிற்காகவும்

மற்றும்

சமூக

பாதுகாப்ப ற்காகவும்,

அரசு, நீத , சமூகம், ெபாருளாதாரம் மற்றும்
அரச யல்

வ வகாரங்கள்

ஒழுங்குபடுத்த
வாழ்வ ல்

அைனத்ைதயும்

ேவண்டும்.

உள்ள

எல்லா

ேதச ய

அைமப்புகளிலும்

அவற்ைறத்ெதளிவு படுத்த ேவண்டும்.
1. அரசு,
மற்றும்

ெபாருளாதார

ஏற்றதாழ்வுகள்

தனிப்பட்டவர்களுக்க ைடய ல்,

தனிப்பட்ட குழுக்களுக்க ைடய ல் காணப்படும்
ஏற்றத்தாழ்வுகைள குைறத்தல்.
39.ச ல ெகாள்ைககைள அரசு ப ன்பற்றுதல்
www.Kaniyam.com

349

FreeTamilEbooks.com

ேவண்டும்:
அரசு குற ப்பாக(அ)

குடிமக்கள்,

சரிசமமாக

ஆண்-ெபண்

வாழ்வதற்குத்

ேபதமின்ற ச்
ேதைவயான

வசத கைளப் ெபறுவதற்கும்;
(ஆ) உற்பத்த யாகும் ெபாருள்கள் அைனத்தும்
சமுதாயத்த ன் ெபாதுநலன் கருத அைனவருக்கும்
க ைடப்பதற்காக அவற்ற ன் உரிைம – கட்டுப்பாடு
ெபாதுவாக பக ர்ந்தளிக்கப்படுவதற்கும்;
(இ)

ெசல்வமும்,

உற்பத்த யும்

ெபாதுத்தீங்க ன்ற , ேதக்கமைடவைதத் தவ ர்க்கும்
ெபாருளாதார அைமப்ைப ெசயல்படுத்துவதற்கும்;
(ஈ)

ஆண்,

ெபண்

இருபாலாருக்கும்

இைணயான ேவைலக்கு, இைணயான ஊத யம்
அளிப்பதற்கும்;
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(உ)

ேவைலயாட்களின்

உடல்நலத்ைதயும்,

த றத்ைதயும், ஆண், ெபண், ச று குழந்ைதகள்
ஆக ேயாைர

தவறாக

இருப்பதற்கும்,

மற்றும்

பயன்படுத்தாமல்
குடிமக்கைளத்

தமது

வயதுக்கும் த றனுக்கும் ெபாருத்தமில்லாத ஒரு
ேவைலக்குப் ெபாருளாதார ேதைவய ன் ெபாருட்டு
தள்ளப்படாது தடுப்பதற்கும்;
(ஊ) குழந்ைதகள் சுதந்த ரமான ந ைலய ல்
கண்ணியத்ேதாடும்
வளர்வதற்கும்,

நல்வாழ்வுடனும்
அப்படி

வாழ்வதற்கான

வசத கைளயும், வாய்ப்புகைளயும் அளிப்பதற்கும்,
குழந்ைதகள்

மற்றும்

சுரண்டப்படுவத னின்றும்
ஒழுக்கம்

மற்றும்

ந ராதரவாக

இைளஞர்கள்
பாதுகாப்பதற்கும்,

ெபாருளாதாரம்

வ டப்படாமல்

காரணமாக

காப்பதற்கும்

தமது

ெகாள்ைகைய ேதர்வு ெசய்ய ேவண்டும்.
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40.க ராம ஊராட்ச அைமப்புகள்:
க ராம ஊராட்ச கைள அைமக்கவும்,
தன்னாட்ச

ெபற்று

ெசயல்பட

அைவ

ேதைவயான

அத காரங்கைள வழங்க ேவண்டும்.
41.ச ல தறுவாய்களில் ேவைல, கல்வ , ெபாது
உதவ க்கான உரிைம:
ேவைல,

கல்வ

உரிைமய ன்

ேவைலய ல்லாதேபாது,

முத ய

ெபாருட்டு,
வயத னர்,

ேநாயுற்ேறார், ெதாழில் புரிய இயலாேதார் மற்றும்
ேதைவயற்ற வறுைமய ல் வாடுேவார் ஆக ேயாைர
பாதுகாக்கும் வைகய ல் அரசு ெகாள்ைககைள
வகுக்க ேவண்டும்.
42.ந யாயமானதும்,
கூடியதுமான

மனிதத்தன்ைமேயாடு

ெதாழில்

மற்றும்

மகப்ேபறு

ந வாரணங்களுக்கான வைகயங்கள்:
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ந யாயமானதும்
கூடியதுமான

மனிதத்தன்ைமேயாடு

ெதாழில்

ந வாரணங்கைளப்

மற்றும்

மகப்ேபறு

பாதுகாப்பதன்

ெபாருட்டு,

அரசு வைகயங்கைள உருவாக்க ேவண்டும்.
43.ேவைலயாட்களுக்கான

வாழ்வூத யமும்

இன்ன ப றவும்:
ேவளாண்ைம,

ெதாழிற்சாைல

மற்றும்

ேவறு ெதாழில்களில் ஈடுபட்டுள்ள அைனத்துத்
ெதாழிலாளர்களுக்கும் வாழ்வூத யம், நாகரிகமான
வாழ்க்ைகத்தரத்த ற்கு

உறுத யளிக்கும்

வைகய லான ெதாழில்கள்,

ேபாதுமான ஓய்வு,

சமூக மற்றும் பண்பாட்டுக்கான வாய்ப்பு ஆக யன
க ைடப்பதற்கு

உரிய

முயற்ச கைளத்

தகுந்த

சட்டத்த ன் வாய லாகவும் அல்லது ெபாருளாதார
அைமப்புகள் மூலமாகவும் அல்லது ேவறு ஏேதனும்
வைகய லும் அரசு உறுத ப்படுத்த ேவண்டும்.
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43அ.

ெதாழிற்சாைலகளில் ந ர்வாகத்த ல்

ெதாழிலாளர் பங்ேகற்றல்:
ெதாழிற்சாைலகைள

நடத்தும்

அைமப்புகள்

அல்லது ந றுவனங்கள் அல்லது ந ர்வாகங்களின்
ந ர்வாகப்பணிய ல்,

ெதாழிலாளர்கள்

பங்கு

ெகாள்ளும் வைகய ல், அரசு தகுந்த சட்டத்த ன்
மூலம்

அல்லது

ேவறு

ஏேதனும்வைகய ல்

நடவடிக்ைக எடுத்தல் ேவண்டும்.
44.குடிமக்களுக்கு

ஒேர

மாத ரியான

உரிைமய யல் சட்டம்.
குடிமக்களுக்கு இந்த ய ந லவைர முழுவதும்
ஒேர மாத ரியான உரிைமய யல் சட்டத்த ற்கு அரசு
முயற்ச த்தல் ேவண்டும்.
45.ஆறு

வயதுக்கு

இளங்குழந்ைதகைளப்

பாதுகாப்பதும்

உட்பட்ட
கல்வ

அளிப்பதும்:
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ஆறு

வயது

அைனத்து

ந ைறவைடக ன்றவைரய ல்
இளங்குழந்ைதகைளயும்

பாதுகாக்கவும் அவர்களுக்குக் கல்வ அளிக்கவும்
அரசு முயற்ச க்க ேவண்டும்.
46.பட்டியல்

மரப னர்,

பட்டியல்

பழங்குடி

மரப னர் மற்றும் ேவறு பலவீனப்ப ரிவ னர்களின்
கல்வ

மற்றும்

ெபாருளாதார

வளர்ச்ச ைய

ேமம்படுத்துதல்:
பலவீனப் ப ரிவு மக்களிைடேய ெபாருளாதார
மற்றும் கல்வ முன்ேனற்றத்த ற்கு அரசு ச றப்பாகக்
கவனம் ெசலுத்த ேவண்டும். அத லும் குற ப்பாகப்
பட்டியல்

மரப னர்

மரப னரின்

மற்றும்

பட்டியல்

ெபாருளாதார

முன்ேனற்றத்த ற்கு

அரசு

பழங்குடி

மற்றும்

கல்வ

ச றப்பாகக்

கவனம்

ெசலுத்துவது மிகவும் அவச யமானதாகும். மற்றும்
அவர்கைள சமூக அநீத ய னின்றும்,
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வத

சுரண்டல்களிலிருந்தும்

பாதுகாத்தல்

ேவண்டும்.
47.ஊட்டச்சத்து,

வாழ்க்ைகத்தரம்,

உடல்நல

ேமம்பாட்ைட உயர்த்துவதற்கான அரச ன் கடைம:
ஊட்டச்சத்ைத

ேமம்படுத்துவைதயும்,

மக்களின் வாழ்க்ைகத்தரத்ைத உயர்த்துவைதயும்
உடல்நலத்ைத
கடைமயாக
குற ப்பாக

உயர்த்துவைதயும்

அரசு

ெகாள்ளேவண்டும்.
ேபாைதயூட்டும்

ேபாைதமருந்துகள்
பயன்படுத்துவைதத்
பயன்படுத்துவைத

தமது

அத லும்
மதுபானங்கள்,

ஆக யன

மருந்துக்காக

தவ ர

ேவறுவ தமாக

தவ ர்க்கும்

வைகய ல்

மதுவ லக்ைக அமல்படுத்த ேவண்டும்.
48.ேவளாண்ைம

மற்றும்

கால்நைட

பராமரிப்புக்கான அைமப்பு:
ேவளாண்ைம மற்றும் கால்நைட பராமரிப்புக்கு
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நவீன அற வ யல் முைறகைளப் புகுத்துவதற்கு
முயற்ச

ேமற்ெகாள்ள ேவண்டும்.

உயர்ரகக்

கால்நைடகைளப்

ேமம்படுத்துவற்கும்

குற ப்பாக

பாதுகாப்பதற்கும்,

பசுக்கள்,

கன்றுகள்

மற்ற

பால்தரும் வ லங்குகள் வறட்ச யுள்ள கால்நைடகள்
ஆக யவற்ைறக்

ெகால்வைதத்

தடுப்பதற்கும்

ேவண்டிய முயற்ச கைள அரசு எடுத்தல் ேவண்டும்.
48அ.

சுற்றுச்சூழைல

ேமம்படுத்தலும்

பாதுகாத்தலும்,

மற்றும்

வனங்கள்

வனவ லங்குகைள பாதுகாத்தலும்:
நாட்டின்

சுற்றுச்சூழைல,

ேமம்படுத்தவும்
வனங்கள்,

அரசு

ேவண்டும்.

பாதுகாக்கவும்,

மற்றும்

வனவ லங்குகைள

நாட்டின்

பாதுகாத்தல்

ேவண்டும்.
49.ேதச ய
ந ைனவுச்ச ன்னம்,
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பாதுகாத்தல்:
ேதச ய

முக்க யத்துவம்

அற வ க்கப்பட்ட
இடம்

அல்லது

வாய்ந்தது

ந ைனவுச்ச ன்னம்,

என்று
அல்லது

கைலப்ெபாருட்கள்

அல்லது

வரலாற்றுச்ச ன்னங்கைளச் சூழ்ந ைலக்கு ஏற்ற
வைகய ல் ச ைதப்பது, நீக்குவது, முடிவு ெசய்வது
அல்லது ஏற்றுமத ெசய்வத னின்று பாதுகாப்பது
ஆக யைவ அரச ன் கடைம.
50.ந ர்வாகத்த னின்று

நீத த்துைறையத்

தனிேய ப ரித்தல்:
அரச ன்

ெபாதுப்பணிய லிருந்து

நீத த்துைறையத் தனியாகப் ப ரிப்பதற்கு அரசு
நடவடிக்ைக எடுக்க ேவண்டும்.
….என்பன உள்ளிட்ட மக்கள் நல அம்சங்கள்
அரச ன்

ெகாள்ைககளுக்கு

ெநற முைறகளாக
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சட்டத்த ல் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த ய அரச யல் அைமப்புச் சட்டத்த ன் ப ரிவு
37, “இந்தப்பகுத ய ல் காணப்படும் ெகாள்ைககள்
அைனத்தும்

நாட்டின்

அடிப்பைடயானைவகள்;

ஆட்ச முைறக்கு

இந்த ெகாள்ைககளின்

அடிப்பைடய ல் சட்டங்கைள இயற்றுவது அரச ன்
கடைம”

என்று

கூறப்பட்டிருந்தாலும்,

“இந்த

அம்சங்கைள நீத மன்றத்த ன் மூலம் அமல்படுத்த
முடியாது” என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.
அதாவது,

இந்த

அம்சங்கைள

ந ைறேவற்றுமாறு

உத்தரவ டக்ேகாரி

நீத மன்றத்த ல்
முடியாது.

வழக்கு
இந்த ய

இயற்றப்பட்டேபாது
வயது

அரச யலைமப்பு
சுதந்த ர

இரண்டுதான்.

மக்களுக்கான
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ேகாரி

வழக்குகள்

ெதாடரப்பட்டால்

ந ர்வாகம்

ஸ்தம்ப த்துவ டக்கூடும் என்ற ந ைலய ல் இந்த
ப ரிவு 37 எழுதப்பட்டது. காலப்ேபாக்க ல் அரசுக்கு
வழிகாட்டும்

ெநற முைறகளில்

ெசால்லப்பட்ட

அம்சங்கைள உள்ளடக்க ய சட்டங்கைள இந்த ய
ஆட்ச யாளர்கள்

ந ைறேவற்ற

வ டுவார்கள்

என்ற நல்ெலண்ணத்த ன் அடிப்பைடய ல் இந்த
சட்டப்ப ரிவு உருவாக்கப்பட்டது.
ஆனால்

சுதந்த ரம்

ந ைறவைடந்த

ெபற்று

ந ைலய லும்

ந ைறேவற்றப்படவ ல்ைல
அம்சங்களுக்கு
தன்ைம

அமல்படுத்தப்படுக ன்றன.

ஆண்டுகள்

இந்த

அம்சங்கள்

என்பேதாடு

எத ரானதும்,

ெகாண்டதுமான

60

மக்கள்
பல

இந்த
வ ேராத

சட்டங்கள்

இந்ந ைலய ல்

அரச யல் சட்டத்த ன் ப ரிவு 37 நீடிப்பது மக்களுக்கு
எத ரானது.
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இந்த யாவ ல்

உள்ள

அரச யலைமப்பு

சட்டேம

அரச யலைமப்பு

சட்டத்த ன்

சட்டங்களில்

ேமலானது;

இந்த

ெகாள்ைககளுக்கு

எத ரான சட்டங்கள் ெசல்லாது என அற வ க்க
ேவண்டியேத

உச்ச

நீத மன்றம்

உள்ளடக்க ய

நீத த்துைறய ன் முதன்ைம பணியாகும். ஆனால்
இன்ைறய ந ைலய ல் உலகமயம்; தனியார்மயம்;
தாராளமயம்
அரசு

என்ற

அைமப்புகள்

ந பந்தைனகளின்படி

அடிப்பைடய ல்
உலக

இயங்கும்

வர்த்தக

இந்த ய

கழக

அரச யலைமப்பு

சட்டத்த ன் ெகாள்ைககளுக்கு ேநெரத ரான பல
சட்டங்கைள அமல்படுத்த வருக றது.
புத ய

ெபாருளாதாரக்ெகாள்ைக

இந்த யர்களின்

வாழ்ைவ

மட்டுமல்ல,

வ வசாயம்,

அைனத்து

துைறகளிலும்

மருத்துவத்துைறய ல்
ெதாழில்

உள்ளிட்ட

தைலகீழாக

மாற்ற

வருக றது.
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மக்களின்
கல்வ ,
மற்றும்

அடிப்பைட

மருத்துவம்,

ேதைவகளான

உணவுப்ெபாருள் உற்பத்த

வ னிேயாகம்

உள்ளிட்ட

அைனத்தும்

தனியார்மயமாக்கப்படுக றது.

மதுபான

வ ற்பைன, மணல் வ ற்பைன ேபான்ற ேதைவயற்ற
துைறகளில் அரசு ஈடுபடுக றது.
ெதாழிலாளர்

நலன்

காக்கும்

சட்டங்கள்,

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டங்கள் அைனத்தும்
ெசயலற்றுப்ேபாகும்

வைகய ல்

நைடமுைறகள்

மாற்ற யைமக்கப்படுக ன்றன.
அைனத்துத்துைற
எந்தவ தமான

பணியாளர்களும்

சமூக

பாதுகாப்புமின்ற

ந ராதரவான ந ைலய ல் உள்ளனர்.

இந்த ந ைல

காரணமாக முத யவர்கள் மற்றும் ேநாயாளிகள்
வீட்டில் இருந்து வ ரட்டப்படும் ந ைல உருவாக
வருக றது.
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கல்வ

தனியார்

மயமாக்கப்பட்டைதத்

ெதாடர்ந்து, அத க வ ைல ெகாடுத்ேத உயர்கல்வ
ெபற

முடியும்

என்ற

எைதச்ெசய்தாவது

ந ைல
ெபாருள்

ஏற்பட்டுள்ளது.
ஈட்டுவேத

ப ைழக்கும் வழி என்ற ந ைல ஏற்பட்டுள்ளதால்
மாட்டிக்ெகாள்ளாமல்

தவறு

ெசய்பவன்

சாமர்த்த யசாலி என்ற கருத்தாக்கம் மக்களிடம்
ஏற்பட்டுள்ளது.
ெபரிய தவறுகைள ெசய்பவர்கள், அரச யல்
தைலவர்களாகவும்,

சறய

தவறுகைள

ெசய்பவர்கள் குற்றவாளிகளாகவும் மாறும் ந ைல
உருவாக யுள்ளது.
இதன் காரணமாக சமூகத்த ல் யாருக்குேம
எந்தவ தமான

பாதுகாப்பும்

இல்லாத

ந ைல

ந லவுக றது.
இெதல்லாம்
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அப்ேபாேத எச்சரித்த ருக்கலாேம என்ற ேகள்வ
எழலாம். அப்ேபாதும் இதுேபான்ற வ மர்சனங்கள்
எழுந்தன.
உலக வர்த்தக கழகத்த ன் முன்ேனாடியான
காட்

(General

Agreement

on

ஒப்பந்தத்ைத

வைரந்த

டங்கல்

பரிந்துைரகைள

Trade

முன்னாள்

and

Tariff)

என்பவரின்
உச்சநீத மன்ற

நீத பத கள் டி.ஏ.ேதசாய், ச ன்னப்ப ெரட்டி, வ .ஆர்.
க ருஷ்ணய்யர், த ல்லி உயர்நீத மன்ற முன்னாள்
தைலைம நீத பத

ராஜிந்தர் சச்சார் ஆக ேயார்

பரிசீலித்தனர்.
ப ன்னர்

அவர்கள்

அளித்த

முக்க யமானது.“சந்ைதக்கு
ெபாருளாதாரம்,

அற க்ைக

மிக

இணக்கமான
தாராளமயமாக்கல்,

உலகப்ெபாருளாதாரத்துடன்

இைணத்தல்,

ெபருமளவு அன்னிய முதலீட்டுடன் கூடிய தனியார்
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மயமாக்கல் முதலியன இந்த ய ெதாழில்களின்
வளர்ச்ச , இந்த ய அரச யல் சட்ட வ த கள் 14, 19, 21ன் கீழான அடிப்பைட உரிைமகளுக்கு எத ரானைவ
ஆகும்.”
“இந்த ய

அரச யல்

பக ர்ந்தளிக்க றது.

சட்டம்

அத காரங்கைள

மாந லங்களுக்ெகன

அத காரங்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.
சட்டவ த

13,

க ைடக்கும்

14-ன்

கீழ்

அத காரத்த ன்

மத்த ய

சல

அரச யல்
அரசுக்குக்

அடிப்பைடய ல்

காட்

ஒப்பந்தத்த ல் ைகெயழுத்த டுவதன் மூலம் இந்த
கூட்டாட்ச
மத்த ய

முைறக்கு
அரசுக்கு

முற்றுப்புள்ளி

அத காரம்

எதுவும்

ைவக்க
இல்ைல”

என்று அந்த அற க்ைகய ல் ெதள்ளத்ெதளிவாக
கூறப்பட்டுள்ளது.
ஆனால்

இந்த

ேவண்டியவர்களின்
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வ ழவ ல்ைல.

எனேவ

ெகட்டாெலன்ன?

மக்கள்

என்ற

எக்ேகடு

ேபாக்க ேலேய

அைனத்து அரசு அைமப்புகளும் இயங்குக ன்றன.
மாந ல

சுயாட்ச

குற த்து

உரத்து

முழங்க ய

கட்ச த்தைலவர்கள்கூட ப ல்ேகட்ஸூக்கும், அவரது
உள்நாட்டு

எடுப டிகளுக்கும்

காவடி

தூக்கும்

அவலந ைல ந லவுக றது.
இதற்குத்தானா இந்த யா சுதந்த ரம் ெபற்றது?
அப்படியானால் “இந்த ய அரச யல் அைமப்பு
சட்டம்” உண்ைமய ேலேய ஒரு ேமாசடிதானா?
இந்த

ேகள்வ களுக்கான

அரச யல்வாத களிடமும்,

பத ல்

ஆட்ச ப்ெபாறுப்ப ல்

உள்ளவர்களிடமும், சட்டத்துைற சார்ந்தவர்களிடம்
மட்டுேம இல்ைல.
இந்த யாவ ல்
சட்டங்களும்,
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வாக்களித்து

ேதர்ந்ெதடுக்கும்

சட்டமன்ற

உறுப்ப னர்கள்

ந ைறேவற்றப்படுக றது.
சட்டங்கேளா,

நாடாளுமன்ற,

ெகட்ட

மூலம்தான்
எனேவ

சட்டங்கேளா

-

நல்ல
அைவ

உருவாவத ல் நமது பங்கும் இருக்க றது.
என்ன ெசய்யப்ேபாக ேறாம்?
-சுந்தரராஜன்
(sundararajan@lawyer.com)
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சிபில்(CIBIL) என்ற சிலந்தி
வைல!
THURSDAY, NOVEMBER 29, 2007
க ெரடிட்

கார்டு

உள்ளிட்ட

வங்க க்கடன்

ேசைவைய பயன்படுத்தும் அைனவரும் அவச யம்
அற ந்த ருக்க ேவண்டிய ஒரு அைமப்பு Credit Information Bureau of India Limited என்ற ச ப ல் அைமப்பாகும்.
இந்த அைமப்ப ன் முக்க ய பணி கடன்ெபறும்
நுகர்ேவாரின்

ேநர்ைமைய

புள்ளிவ வரமாக
ஆபத்து
என்று

வழங்குவேத.

குைறந்த
வங்க கள்

அளவ ட்டு

அைத

இதன்மூலம்

கடன்கைள
கருதுக ன்றன.

வழங்கமுடியும்
அதாவது

வாங்க ய கடைன த ரும்ப கட்டும் பழக்கம் உைடய
நல்ல

வாடிக்ைகயாளர்கைள
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அைமப்ப ன் ேநாக்கம்.
அைனத்து

வாடிக்ைகயாளர்களின்

ெபயர்,

ப றந்த ேதத , அைடயாளத்த ற்காக வழங்கப்படும்
வாக்காளர்

அைடயாள

– ஓட்டுனர்

உரிமம்

–

அட்ைட
ேரஷன்

–

பாஸ்ேபார்ட்

கார்ட்

–

பான்

கார்டு ேபான்றவற்ற ன் எண்களும் இந்த தகவல்
க டங்க ல் ேசமிக்கப்படுக ன்றன. எனேவ வாங்க ய
கடைன த ரும்ப ெசலுத்தாத வாடிக்ைகயாளர்கள்
இந்த பட்டியலில் ச க்குவது உறுத .

இவ்வாறு

ச க்கும் ஒரு வாடிக்ைகயாளர் ப றகு ேவெறந்த
வங்க ய ேலா, ந த ந றுவனத்த ேலா கடன் ெபற
முடியாது.
இது

உலகத்த ன்

பல

பகுத களிலும்

ப ன்பற்றப்படும் ஒரு நைடமுைறதான். அெமரிக்கா
ேபான்ற

முன்ேனற ய(தாகக்

நாடுகளில்,

கடன்
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வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு மிகக்குைறந்த வட்டிய ல்
கடன் அளிக்கப்படுக றது.
நல்ல த ட்டம்தானா?
ஒரு

ெவளிப்பைடயான

பார்ைவய ல்

இந்த

த ட்டம் மிகவும் நல்ல த ட்டமாக ேதான்றும். ஆனால்
இந்த யாவ ல் இந்த அைமப்ப ன் ெசயல்பாடுகள்
இந்த த ட்டத்த ன் ேநாக்கத்ைத ச ைதப்பைவயாக
உள்ளன.
கடன் தகவல் ைமயம் அைமக்கும் த ட்டத்ைத
இந்த யாவ ல்

அமல்படுத்த

முதல்

முயற்ச

2000ம்

ஆண்டில்தான்

1972ம்

ஆண்டு

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டாலும்,
ச ப ல்

அைமப்பு

முழு

வடிவத்த ற்கு வந்தது. இந்த ச ப ல் ந றுவனத்ைத
முைறப்படுத்தும்

ேநாக்க ல்

நாடாளுமன்றத்த ல்

2004ம் ஆண்டில் வ வாதம் நடந்தது.
வாடிக்ைகயாளர்களின்
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நலன்கைளப்புறக்கணித்து,
நலன்கைள

மட்டுேம

வங்க களின்

பாதுகாக்கும்

சட்டமான,

கடன் தகவல் ந றுவனங்கள் (ஒழுங்குபடுத்தும்)
சட்டம், 2005 (The Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005) மத்த ய ந த யைமச்சர் ப.ச தம்பரம்
நாடாளுமன்றத்த ல் அற முகப்படுத்த னார்.
அந்த வ வாதத்த ல் மிகச்ச ல உறுப்ப னர்கேள
கலந்து ெகாண்டனர்.
எந்த

ஒரு

தமிழ்நாட்ைடச் ேசர்ந்த

உறுப்ப னரும்

இந்த

வ வாதத்த ல்

கலந்துெகாண்டதாக ெதரியவ ல்ைல.
இந்த

சட்டம்

ந ைறேவற்றப்படுவதற்கு

சுமார் 5 ஆண்டுகள் முன்பாகேவ துவங்கப்பட்ட
ச ப ல்(www.cibil.com)

ந றுவனத்த ல்

இன்ைறய

ந ைலய ல்,
டிரான்ஸ்யூனியன்
டன்

�

ப ராட்ஸ்ட்ரீட்
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ந றுவனங்களின்
ஸ்டான்டர்ட்

ெதாழில்

சார்ட்டர்ட்

நுட்ப

பாங்க்,

பங்ேகற்புடன்,
ஐச ஐச ஐ(ICICI),

ெஹச்டிஎஃப்ச (HDFC), ெஹச்எஸ்ப ச (HSBC), ச ட்டி
பாங்க்,

ஜிஈ(GE) ேபான்ற தனியார்/ெவளிநாட்டு

ந றுவனங்களும், ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்த யா,
இந்த யன் ஓவர்சீஸ் பாங்க், பஞ்சாப் ேநஷனல்
பாங்க்,

யூனியன்

ெசன்டிரல்

பாங்க்

பாங்க்
ஆஃப்

ஆஃப்
இந்த யா,

இந்த யா,
பாங்க்

ஆஃப் பேராடா ேபான்ற ேதச ய மயமாக்கப்பட்ட
வங்க களும்,

சுந்தரம்

வங்க யல்லாத

ஃைபனான்ஸ்

தனியார்

நத

ேபான்ற

ந றுவனங்களும்

பங்கு ெபற்றுள்ளன.
நைடமுைற என்ன?
ச ப ல் அைமப்ப ல் உள்ள அைனத்து வங்க
மற்றும்
தங்கள்

வங்க யல்லாத

ந த ந றுவனங்களும்

வாடிக்ைகயாளர்கைளப்
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தகவல்கைள

இந்த

ேசமிக்க ன்றன.

தகவல்

ஒரு

க டங்க ல்

வாடிக்ைகயாளர்

எந்த

ஒரு வங்க ய ேலா அல்லது ந த ந றுவனத்த ேலா
கடன்

வாங்க வ ட்டு

ெசலுத்தாவ ட்டால்

உரிய

முைறய ல்

த ரும்ப

வ பரமும்

ச ப ல்

அந்த

அைமப்ப ல் உறுப்ப னராக உள்ள வங்க களுக்கு
வழங்கப்படும்.
கடன்

ெகாடுக்கும்

வாடிக்ைகயாளரிடம்
தகவல்களும்,

வங்க கள்

ெபறும்

ெபயர்,

அைடயாளத்த ற்காக

அைனத்து

ப றந்த

வழங்கப்படும்

ேதத ,

வாக்காளர்

அைடயாள அட்ைட – பாஸ்ேபார்ட் – ஓட்டுனர்
உரிமம்

–

ேரஷன்

ேபான்றவற்ற ன்
க டங்க ல்

கார்ட்

–

எண்களும்

பான்
இந்த

ேசமிக்கப்படுக றது.

கார்டு
தகவல்

ப ன்

இந்த

நம்பகத்தன்ைமயும்

ஒரு

புள்ளிவ வரமாக பத வு ெசய்யப்படுக றது.

ஒரு

வாடிக்ைகயாளரின்
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வாடிக்ைகயாளர்

ஏேதா

ஒரு

ந றுவனத்த ல்

கடன் ெபற்று த ரும்ப ெசலுத்தாவ ட்டால் அவரது
ெபயர்,

ேமாசமான வாடிக்ைகயாளர் பட்டியலில்

ைவக்கப்படுக றது.
எந்த ஒரு நபருக்கும் புத தாக கடன் வழங்கும்
ந றுவனம்,
ெபற்றவுடன்

கடனுக்கான
அந்த

வ ண்ணப்பத்ைத

உத்ேதச

வாடிக்ைகயாளர்

குற த்த தகவைல ச ப ல் அைமப்புக்கு ெதரிவ க்க
ேவண்டும்.
ஏேதனும்
த ரும்ப

அந்த

வாடிக்ைகயாளர்

ந றுவனத்த ல்

கடன்

ெசலுத்த ய ராவ ட்டால்

அவரது

ேவறு
வாங்க
ெபயர்

ேமாசமான வாடிக்ைகயாளர் பட்டியலில் இருப்பது
ெதரியவரும்.

ப றகு

அவர்

வங்க க்கடன்

என்பைதேய மறந்து வ ட ேவண்டியதுதான்.
ந யாயம்தாேன!

இத ெலன்ன தவறு?

என்ற

ேகள்வ எழலாம்.
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வ சாரைண இன்ற ேய தண்டைன!
வங்க கள்

ந யாயமாக

ெகாள்ளும்

ந ைலய ல்தான் இந்த நடவடிக்ைகயும் ந யாயமாக
அைமயும். ஆனால் இந்த யாவ ல் இயங்கும் எந்த
தனியார்/ெவளிநாட்டு

வங்க யும்

ந யாயமாக

நடப்பது இல்ைல. ரிசர்வ் வங்க ய ன் உத்தரவுகைள
இைவ ெபாருட்படுத்துவேத இல்ைல.
குற ப்பாக, கடன் ெபறும் வாடிக்ைகயாளரின்
த ரும்ப

ெசலுத்தும்

கணக்குகைள

ெவளிப்பைடயாக

வாடிக்ைகயாளரின்
தனி
முக்க ய
எந்த

தன்ைமைய

ேசாத த்தல்,
பராமரித்தல்,

புகார்கைள

அைமப்ைப

வ சாரிக்க

ந றுவுதல்

ேகாட்பாடுகைள
தனியார்/ெவளிநாட்டு

ஆக ய
இதுவைர
வங்க யும்

நைடமுைறப்படுத்த யதாக ெதரியவ ல்ைல.
இந்த
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வாடிக்ைகயாளருக்கும்

ஏற்படும்

வ சாரிக்கேவ

ஆள்

வ சாரைண

இன்ற ேய

ப ணக்குகைள

இல்லாத

ந ைலய ல்

வாடிக்ைகயாளர்

குற்றவாளியாக தீர்மானிக்கப்படுக றார்.
தரப்பு

வ ளக்கத்ைத

ந ைலய ல்

ேகட்க

வழக்க ன்

யாரும்

தரப்ப னரில்

அவரது
இல்லாத

ஒருவரான

வங்க ேய நீத பத யாக தீர்ப்பும் வழங்க தண்டித்து
வ டுக றது.
வழக்கு தரப்ப னேர நீத பத யாக , மற்ெறாரு
தரப்ப னைர

வ சாரிக்காமேல

தீர்ப்பு

அளிப்பது

என்பது இயற்ைக நீத க்கு எத ரானது.
ஆனால்

இந்த

சட்ட

வ ேராத

ெசயைல,

சட்டம் படித்த ந த யைமச்சர் ப.ச தம்பரம் முதல்
அைனத்து

அரசு

தைலவர்களும்

ஆச ர்வத த்து

அனுமத க்க ன்றனர்.
ஏட்டு சுைரக்காய்கள்!
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அேதேபால,

கடன்

(ஒழுங்குபடுத்தும்)
Information
கீழும்

தகவல்

சட்டம்,

Companies

ஒரு

2005

(The

Credit

(Regulation)

Act,

2005)

அவரது

கடன்

வாடிக்ைகயாளர்,

நம்பகத்தகவைல(Credit
கடன்ேகாரும்
இதற்கான
ச ப ல்
தகவல்

வசத

ஒரு

Worthiness)

வங்க மூலம்

கூறப்பட்டுள்ளது.

ந றுவனங்கள்

அவர்

ெபறமுடியும்

என்று

ஆனால் எந்த வங்க ய லும்
இருப்பதாக

தனியார்

அற யும்

ெதரியவ ல்ைல.

அைமப்பு

உரிைமச்

என்பதால்

சட்டம்

அங்ேக

ெசல்லுபடியாகாது.
எனேவ

வங்க கள்

என்ன

மற்றும்

கட்டணங்கள்

ேகள்வ

ேகட்காமல்

நல்ல

அந யாய

வ த த்தாலும்,
கட்டும்

வட்டி
எத ர்

வாடிக்ைகயாளர்

வாடிக்ைகயாளராகவும்,

ேகள்வ

ேகட்பவர்கள் ேமாசமான வாடிக்ைகயாளராகவும்
ச த்தரிக்கப்படுக ன்றனர்.
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ஒரு

வாடிக்ைகயாளைரப்பற்ற

தகவல்

ெகாடுத்தால்,

தவறான

பாத க்கப்படும்

வாடிக்ைகயாளருக்கு இழப்பீடு வழங்க ெசய்யும்
வ தத்த லும்,

கடன்

தகவல்

ைமயங்கள்

தவற ைழத்தது உறுத யானால் ஒரு ேகாடி ரூபாய்
வைர அபராதம் வ த க்கவும் ேமற்கூற ய சட்டத்த ல்
இடம் உள்ளது.

ஆனால் வாடிக்ைகயாளர்களின்

கடன் நம்பகத்தகவைல வங்க கள் தவ ர ேவறு
யாரும் ெபற முடியாத ந ைலய ல் இந்த சட்டம்
ெவறும் ஏட்டு சுைரக்காய்தான்.

சைமயலுக்கு

உதவாது.
க ெரடிட்

கார்டு

வணிக

குற த்து ரிசர்வ் வங்க

ப றப்ப த்த உத்தரவுகள்

நைடமுைறப்படுத்தப்படுக றதா?
கண்காணிக்காத

ெநற முைறகள்

ரிசர்வ்

என்பைதக்கூட
வங்க ,

ச ப ல்

அைமப்ைப கட்டுப்படுத்தும் என்று நம்புவது ஒரு
மூடநம்ப க்ைகேய.
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நுகர்ேவார் பாதுகாப்பு கருத்த யல் ந ைறந்த
வளர்ந்த நாடுகளில் கடன் தகவல் ைமயங்கள்
ச றந்த முைறய ல் பணியாற்றலாம்.
நுகர்ேவாரின்
ெசலுத்தாத

நலனில்
வணிக

அைமப்புகளும்

மய ரளவுகூட

ஆனால்
அக்கைற

ந றுவனங்களும்,

ேகாேலாச்சும்

அரசு

இந்த யாவ ல்,

நுகர்ேவார் வ ழிப்புணர்வு மிகக்குைறந்த அளேவ
உள்ள இந்த யாவ ல் - ச ப ல் ேபான்ற கடன் தகவல்
ைமயங்கள் மக்கைள சுரண்டும் அைமப்புகளாகேவ
வ ளங்குக ன்றன.
என்ன ெசய்யப் ேபாக ேறாம்?
மூைளைய

மழுங்கடிக்கும்

ெதாைலக்காட்ச

த ைரப்படங்கள்,

ந கழ்ச்ச கள்,

கவர்ச்ச

அரச யல், பரபரப்பூட்டும் ஊடகங்கள் இவற்ற ன்
ஆத க்கத்ைத

தகர்த்து,

அணுகுமுைறைய
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வ மர்சன

அணுகுமுைறைய

ேமற்ெகாள்வேத

இந்த சமூக அநீத கைள – அவலங்கைள மாற்றும்
வழியாகும்.
Awareness is Better: Action is Best!
-சுந்தரராஜன்
(sundararajan@lawyer.com)
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பிளாக்(Blog) மூலமாக மதத்ைத
விமரிசனம் ெசய்ததாக சட்ட
மாணவர் ைகது!
SATURDAY, DECEMBER 1, 2007
கடவுளும்

மதங்களும்

வ மரிசனத்த ற்கு

அப்பாற்பட்ட அம்சங்களாகேவ உலக ன் ெபரும்
பகுத ய ல்

உள்ளன.

மதங்களின்

ெபயரால்

பல்ேவறு சமூக அவலங்கள் அரங்ேகற்றப்பட்டாலும்,
அந்த

அவலங்களால்

ெபரும்பான்ைம

பாத க்கப்பட்டாலும், அந்த மதங்கைளயும், அைவ
சார்ந்த

கடவுள்கைளயும்

வ மர்சனம்

ெசய்வது

கண்டனத்த ற்குரியதாகேவ கருதப்படுக றது.
மூடத்தனங்கைள

ேதாலுரிக்கும்

அைனவரும்,

மக்களின் மத நம்ப க்ைககைள புண்படுத்துவதாக
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புகார்கள் கூறப்படுக ன்றன.
இதற்கு

எந்த

நாடும்,

எந்த

மதமும்

வ த வ லக்காக அைமயவ ல்ைல.
எக ப்து நாட்டில் கரீம் சுைலமான் அமீர் என்ற 23
வயதுைடய சட்ட மாணவர்,
இஸ்லாம் மதத்ைதயும், நாட்டின் அத பைரயும்,
அந்நாட்டின் அல்-அஸார் மதத்தைலவர்கைளயும்
அவரது ப ளாக்குகள் (http://karam903.blogspot.com/,
மூலமாக

வ மர்சனம்

ெசய்தார்

என்ற

குற்றச்சாட்டின் கீழ் ைகது கடந்த 2005ம் ஆண்டு
அக்ேடாபர் மாதம் ைகது ெசய்யப்பட்டார். (அவரது
வீடிேயா ேபட்டி:
ஆனால்

அவரது

ப ளாக்க ன்

ஆங்க ல

ெமாழிெபயர்ப்ைப படித்தால், மதத்த ன் ெபயரால்
ேமற்ெகாள்ளப்படும்

ேதைவயற்ற

ேபார்களுக்கு

எத ராகவும், ெபண் வ டுதைலக்கு ஆதரவாகவும்
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எழுத ய

மனித

உரிைம

ஆர்வலராகேவ

அவர்

ெசயல்பட்டு வந்துள்ளது ெதரிக றது.
சுமார் இரண்டு மாதங்கள் தனிைம ச ைறய ல்
அைடக்கப்பட்ட

அவர்

குற்றச்சாட்டுகள்
அவருக்கு

4

மீதான

ேமற்கூற ய

ந ரூப க்கப்பட்டதாக
ஆண்டுகள்

ச ைற

வ த க்கப்பட்டுள்ளது.

கூற

தண்டைன

அெலக்ஸாண்டிரியா

மாகாணத்த ல் உள்ள ேபார்க் அல்-அராப் ச ைறய ல்
அவர் அைடக்கப் பட்டுள்ளார்.
அவரது
ச ைறய ல்

கருத்துகளுக்காக
அைடக்கக்கூடாது

வ டுவ க்க

ேவண்டும்

அவைர

என்றும்,

என்றும்

அவைர

ப ரச்சாரம்

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டுள்ளது.
கருத்துரிைமைய
சம்பவங்கள்

பற க்கும்

இஸ்லாமிய

நைடெபறுவதாக
www.Kaniyam.com

ஒரு

இது

ேபான்ற

நாடுகளில்

மட்டுேம

தவறான

384

ப ரச்சாரமும்

FreeTamilEbooks.com

…

www.Kaniyam.com

385

FreeTamilEbooks.com

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு வருக றது.
பழைம

வாய்ந்த

மதங்களுள்

ஒன்றான

க ற ஸ்தவ மதமும் பகுத்தற வுக்கு எத ரானதாகேவ
வ ளங்க யுள்ளது. மதங்கைள வ மர்ச த்தவர்கைள
அத கார
அதற்கு

பலத்தால்

மண்டிய ட

மறுப்பவர்கைள

ெகால்வதுேம

ைவப்பதும்,

வ ஷம்

அம்மதத்த ன்

ெகாடுத்து

வரலாறாக

பத வு

ெசய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்து
ேவதகால

மதமும்

இதற்கு

இந்த யாவ ல்

ேலாகாயதவாதம்

என்ற

ேபசப்பட்டுள்ளது.
ஆதாரங்கள்

வ த வ லக்கல்ல.

சார்வாகம்
ெபயரில்
எனினும்

த ட்டமிட்டு

மற்றும்
நாத்த கம்

அதற்கான

அழிக்கப்பட்டுள்ளன;

அவ்வாறு ேபச யவர்கள் கத என்ன ஆனது என்று
ெதரியவ ல்ைல.
ஆக ேயார்

துளச தாசர் மற்றும் வால்மீக

எழுத ய
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என்ற நாத்த க அைமச்சர் ராமனின் பல தவறுகைள
சுட்டிக்காட்டுவதாக கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் கம்ப
ராமாயணத்த ேலா சூத்த ரனான சம்பூகன் ெபயர்
மட்டுமல்ல; நாத்த கனான ஜாபாலிய ன் ெபயரும்
த ட்டமிட்டு மைறக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்த லும்
மரெபன்பது
அகற்றும்

ச த்தர்களின்

மக்களின்

பகுத்தற வு

உள்ளது.

மூடத்தனங்கைள

மரபாகேவ

எனினும்

ச ந்தைன
ெபருமளவ ல்

ஆத க்க

சக்த கைள

கலங்கடித்த இந்த இலக்க யங்கள் ெபருமளவ ல்
அழிக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த

மரப ல்

வந்த

ேபாராட்ட

வாழ்வு

நாம்

சீடர்கள்

ேதாழர்

அற ந்ததுதான்.அவரது

என்று

ஆட்ச ய லும்
மாணவர்களின்
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ஆன்மிக

கருத்துகேள.

உள்ள

அதற்கு

இலக்க யங்கள்

புறக்கணிக்கப்படுக ன்றன.

மாற்றாக
த ட்டமிட்டு

பாடப்புத்தகங்களில்,

ெபரியாேரகூட ெபண் வ டுதைலப் ேபாராளியாக
வருக றாேர

தவ ர

கடவுள்

மறுப்பாளராக

காட்டப்படுவத ல்ைல.
இந்த ய
குடி

அரச யல்

மக்களுக்காக

அைமப்ப ல்

வ த க்கப்பட்ட

இந்த ய
அடிப்பைட

கடைமகளில்
”சமயம், ெமாழி, ப ராந்த யம் அல்லது குறுக ய
ப ரிவுகைளத்தாண்டி வந்து, இந்த ய மக்களிைடேய
சேகாதரத்துவத்ைதயும் ஒன்றுபட்ட உணர்ைவயும்
உண்டாக்கவும்;
ெபண்களின்
களங்கப்படுத்தும்

கண்ணியத்ைதக்
பழக்க

வழக்கங்கைளத்

தவ ர்க்கவும்…”
www.Kaniyam.com

388

FreeTamilEbooks.com

“அற வ யல்

ரீத யான

மனிதாப மானம்
சீர்த ருத்தம்

மற்றும்

அணுகுமுைற,

ஆராய்வு

ஆக யவற்ைற

ஊக்கம்,

வளர்ப்பதற்கும்,

காப்பதற்கும்…”
“-ஆவன

புரிவைத

ஒவ்ெவாரு

குடிமகனும்

தனது கடைமயாக எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்”
என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
ஆனால்

இந்தக்கடைமைய

யாராவது

ெசய்யப்ேபானால் மக்களின் மத உணர்வுகைள
புண்படுத்துவதாகக்கூற

குற்றவ யல்

சட்டம்

உங்கைளத் தடுக்கும்.
மதத்த ன்
எந்த

ெபயரால்

ெசய்யப்படும்

அராஜகத்ைதயும்

ெபரும்பாலாேனார்
அவர்களில்

வ மர்ச க்கக்கூட
முன்வருவத ல்ைல.

ெபரியாரின்

சீடர்களும்,

இடதுசாரிகளும் அடக்கம்.
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உதாரணமாக

ேகாத்ரா

ரய ல்

எரிப்பு

சம்பவத்ைத ெதாடர்ந்து குஜராத்த ல் நைடெபற்ற
அரசு ஆதரவுடன் நைடெபற்ற பயங்கரவாதத்ைத
ெசால்லலாம்.
அந்த

சம்பவத்த ற்கு

எத ராக

தமிழகத்த ல்

மக்கள் மட்டுேம ெகாந்தளித்தனர்.

அரச யல்

தைலவர்கள் ச லர் அந்த சம்பவத்ைத ரச த்தனர்.
மற்ற ச லர் மவுனம் காத்தனர்.
இந்த

சம்பவம்

பத்த ரிைக
புலனாய்வு
புத ய
அது

ெதாடர்பாக

அண்ைமய ல்
இந்த ய

முத்த ைர

“ெதஹல்கா”
ேமற்ெகாண்ட

பத்த ரிைக

பத த்தது.ஆனால்

எத ெராலித்ததா?

என்பது

வரலாற்ற ல்
சமூகத்த ல்
மிகப்ெபரிய

ேகள்வ க்குற .
ச ல ஊடகங்கைளத்தவ ர மற்ற ஊடகங்கள்
கள்ள மவுனம் சாத த்தன.
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அைதயும்

அரச யலாக்க

முயற்ச த்தனர்.

நீத மன்றங்கேளா தங்கள் “கற்றற ந்த” தைலகைள
மண்ணுக்குள்

புைதத்துக்ெகாண்டன.

ெமாத்தத்த ல்

மிகப்ெபரும்

ஆக

சான்றாதாரங்கள்

யாருக்கும் பயனின்ற ேபாகும் ந ைல.
இஸ்லாம்

மதம்

ச றுபான்ைமயாக
ேபரழிவுகைள
அம்மதத்ைத

இந்த யாவ ல்

இருப்பதால்

ெசய்ய

இதுேபான்ற

வாய்ப்ப ல்ைல.ஆனால்

வ மர்ச க்கும்

ேபான்றவர்கைள தாக்க

தஸ்லீமா

நஸ்

ரீன்

அம்மத தீவ ரவாத கள்

ந ைறவு காண்க ன்றனர்.
இது

ேபான்ற

குற்றவாளிகளுக்கு

சந்தர்ப்பங்களில்
உரிய

தண்டைன

வழங்கப்படுக றதா? என்று பார்த்தால் மிகப்ெபரிய
ஏமாற்றேம க ைடக்கும்.
வழக்கு ெதாடுப்பத லிருந்து நீத மன்றம் வைர
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ெபரும்பாலான

நடவடிக்ைககைள

ேவண்டியவர்கள்
இருப்பதால்

மதம்

ேமற்ெகாள்ள

சார்ந்தவர்களாகேவ

மதரீத யான

குற்றங்களில்

ஈடுபடுேவார் சுலபத்த ல் தண்டிக்கப்படுவத ல்ைல.
ஆக,

கருத்துரிைம

உள்ளவர்களுக்கு

என்பது

ஆத க்கத்த ல்

இணக்கமான

கருத்து

உள்ளவர்களுக்ேக என்பேத உண்ைம ந ைல. இந்த
ந ைல நீடித்தால் இன்று எக ப்த ன் சட்டமாணவர்
கரீம்
நாைள

சுைலமான்
தமிழ்

என்பதற்கு

அமீர்-க்கு

ஏற்பட்ட

ப ளாக்கர்களுக்கும்

உத்தரவாதமில்ைல.

தமிழச்ச ய ன்

ப ளாக்க ல்

ஏற்கமுடியாமல்

அந்த

அழித்தவர்கள்தான்

ந ைல

ஏற்படாது
ஏெனனில்

எழுதப்பட்ட

கருத்ைத

ப ளாக்ைகேய

களவாடி

இந்த யாவ ன்

அத கார

பீடங்களிலும் வீற்ற ருக்க ன்றனர்.
என்ன ெசய்யப்ேபாக ேறாம்?
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இந்தியாவில் இயங்கும் தனியார்
வங்கிகைள கட்டுப்படு்த்தும்
அதிகாரம் எனக்கு இல்ைல -- ப.
சிதம்பரம் (மைறமுக) ஒப்புதல்
TUESDAY, DECEMBER 4, 2007
வங்க களின்

கடன்

வசூல்

குற த்து இந்த ய ரிசர்வ் வங்க
காட்டியுள்ளது.
கடன்வசூல்

ேபாக்கு

த டீர் கரிசனம்

வாடிக்ைகயாளர்களிடம்
ெசய்யும்ேபாது

ெகாள்ளேவண்டும்

என்று

சட்டப்படி
சல

நடந்து

த னங்களுக்கு

முன் அவ்வங்க உபேதசம் ெசய்துள்ளது.
நன்ற : த னமலர் 30-11-07
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இந்த
உரத்து

உபேதசம்

ஊடகங்களிலும்

வ வாத க்கப்பட்டது.

எனினும்

மிக
இந்த

வ வகாரம் குற த்து இந்த ய ரிசர்வ் வங்க கடந்த
2006

நவம்பர்

மாதம்

“வங்க ப்பணிகைள

ெவளிய ட்ட

சுற்றற க்ைக

அவுட்ேசார்ஸிங்

ெசய்வது

மற்றும் இடர் ேமலாண்ைம குற த்த வ த முைறகள்”
(,

இந்த

வ வகாரம்

குற த்து

மிகவ ரிவான

வ த முைறகைள வகுத்துள்ளது.
இேதேபால

“வங்க களின்

க ெரடிட்

கார்டு

ெசயல்பாடுகள் குற த்த முதன்ைம சுற்றற க்ைக”
(

யும்

வாடிக்ைகயாளர்களின்

நலன்கைள

பாதுகாக்கும் பட்டயமாக உள்ளது.
ஆனால்

இந்த

வ த முைறகள்

முைறப்படி

ப ன்பற்றப்படுக றதா என்பைத கண்காணிக்கும்
பணிைய மட்டும் ஏேனா இந்த ய ரிசர்வ் வங்க
ேமற்ெகாள்ளவ ல்ைல.
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ேமற்கூறப்பட்ட

வ த முைறகளில்

கூறப்பட்டுள்ள

வ வரங்கைளேய

மற்றுெமாரு

வழங்க யுள்ளது.

“வங்க களின்

முகவர்கள்

–

வைரவு

வடிவ ல்
கடன்வசூல்

வ த முைறகள்”

(

என்ற

ெபயரில் ெவளிய டப்பட்டுள்ள வ த முைறகளில்,
1. கடன் வசூல் நடவடிக்ைககளில் உரிய கவனம்,
2.

வசூல் முகவர்கள் குற ப்ப ட்ட ெதாைலேபச

எண்களில் இருந்து மட்டுேம ேபசேவண்டும்,
3.

கடன் வசூல் நைடமுைறய ல் உள்ள குைறகள்

குற த்து

புகார்

ெதரிவ க்க

உரிய

அைமப்பு

ஏற்படுத்த ேவண்டும்,
4.

கடன்

வசூல்

முகவர்களுக்கு

நுகர்ேவார்

உரிைமகள் குற த்து பய ற்ச அளிக்க ேவண்டும்
என்பது உள்ளிட்ட ச ல வழிகாட்டு ெநற முைறகள்
குற ப்ப டப்பட்டுள்ளன.
இந்த
பார்ைவக்கு

வைரவு

வ த முைறகள்

ைவக்கப்பட்டுள்ளது.
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வைரவு

வ த முைறகள்

குற த்து

ெபாதுமக்கள்

தங்கள்

கருத்துகைள

டிசம்பர்

மாதத்த ற்குள்

ெதரிவ க்கலாம் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.
ஏற்ெகனேவ

ெவளிய டப்பட்டுள்ள

“வங்க ப்பணிகைள
ெசய்வது

மற்றும்

வ த முைறகள்”
கார்டு

அவுட்ேசார்ஸிங்
இடர்

மற்றும்

ேமலாண்ைம

குற த்த

“வங்க களின்

க ெரடிட்

ெசயல்பாடுகள்

சுற்றற க்ைக”

ஆக யவற்ைற

ெசயல்படுத்த

இருந்தாேல

ெசயல்பாடுகளில்
கண்டிருக்க

குற த்த

பல

முடியும்.

க ெரடிட்
ஆனால்

எந்த

ேமற்ெகாள்ளாமல்

புத ய

மக்கைள

ரிசர்வ் வங்க .

முைறப்படி
கார்டு

ப ரச ைனகளுக்கு

நைடமுைறப்படுத்த
ெவளிய ட்டு

முதன்ைம

தீர்வு

அவற்ைற
முயற்ச யும்

அற வ ப்புகைள

ஏமாற்றுக றது

இந்த ய

பத்த ரிைககளும் இைத புரிந்து

ெகாள்ளாமல் க ெரடிட் கார்டு ப ரச ைனக்கு முடிவு
www.Kaniyam.com

403

FreeTamilEbooks.com

கட்டப்பட்டுவ ட்டது ேபால பம்மாத்து ெசய்க ன்றன.
இந்ந ைலய ல்

கடந்த

நாடாளுமன்றத்த ல்

03-12-07

ேபெமன்ட்

அன்று

ெசட்டில்ெமன்ட்

ச ஸ்டம் ப ல் 2007 குற த்த வ வாதங்களுக்கு பத ல்
அளித்து ேபச ய மத்த ய ந த அைமச்சர் ச தம்பரம்,
கடன் வசூல் அராஜகத்த ல் தனியார் வங்க கேள
ெபருமளவ ல் ஈடுபடுவதாக ெதரிவ த்துள்ளார்.
நன்ற : த னத்தந்த 04-12-07
ேமலும்

அரசுைடைம

நாகரிகமற்ற

வங்க கள்

ெசயல்களில்

இத்தைகய

ஈடுபட்டால்

அந்த

வங்க ய ன் ேமலாளர் அடுத்த நாேள வீட்டுக்கு
அனுப்பப்படுவார் என்றும் வீரவசனம் ேபச யுள்ளார்.
எனேவ உள்நாட்டு மற்றும் ெவளிநாட்டு தனியார்
வங்க கள்,

நத

அைமச்சரின்

கட்டுப்பாட்டில்

இல்ைல என்பது உறுத யாக றது.
மாெபரும்
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ச தம்பரத்த ன் ேபச்சு நமக்கு ச ல ேகள்வ கைள
எழுப்புக றது.
1. தனியார் வங்க கள் இந்த ய ரிசர்வ் வங்க ய ன்
கட்டுப்பாட்டில் இயங்குக றதா? இல்ைலயா?
1. ஆம் எனில் இந்த வங்க கைள கட்டு்ப்படுத்த
ரிசர்வ் வங்க ேமற்ெகாண்ட நடவடிக்ைககள்
என்ன? இல்ைலெயனில் ரிசர்வ் வங்க என்ற
ஒரு அைமப்பு எதற்காக?
1. இந்த ய

ரிசர்வ்

ெபாறுப்பு

வங்க ைய

மத்த ய

நத

கட்டுப்படுத்தும்

அைமச்சகத்த ற்கு

உள்ளதா? இல்ைலயா?
1. ஆம் எனில் இந்த ய வங்க நுகர்ேவார்கைள
பாதுகாக்க
ேமற்ெகாண்ட

மத்த ய

ந த அைமச்சகம்

நடவடிக்ைககள்

இல்ைல எனில் மத்த ய ந த

என்ன?

அைமச்சகம்

என்ற அைமப்பு எதற்காக?
www.Kaniyam.com
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1. மத்த ய

நத

ரிசர்வ்

அைமச்சகத்ைதயும்,

வங்க ையயும்,

இந்த ய

இந்த யாவ ல்

வணிகம் ெசய்யும் தனியார் வங்க கைளயும்
கட்டுப்படுத்தும்

அத காரம்

மத்த ய

நத

அைமச்சருக்கு இருக்க றதா?
1. ஆம் எனில் ேமற்கண்ட வ வகாரங்களுக்காக
மத்த ய

நத

அைமச்சர்

நடவடிக்ைககள் என்ன?

ேமற்ெகாண்ட
இல்ைல எனில்

மத்த ய ந த அைமச்சர் என்ற பதவ யாருைடய
நலன்களுக்காக ெசயல்படுக றது?
-சுந்தரராஜன்
(sundararajan@lawyer.com)
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ஐசிஐசிஐ வங்கியில் கணக்கு
ைவத்துள்ளீர்களா? உஷார்!
உஷார்!!
MONDAY, DECEMBER 17, 2007
பல்ேவறு

வங்க களும்,

வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு
வழங்குவைத

தவ ர்த்து

தற்ேபாது

ேநரடி

ேசைவ

வருக ன்றன.

HDFC

உள்ளிட்ட பல்ேவறு வங்க களில் வாங்க ய கடைன
பணமாக த ரும்ப ெசலுத்த னால், அவற்ைற ஏற்க
தனிக்கட்டணம்

வசூலிக்க ன்றனர்.

இைணய

வழிய ேலா, ெசக் மூலமாகேவா பணத்ைத ெசலுத்த
ேவண்டுமாம்.
ெசக்

மூலம்
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ெபறும் வசத

பல இடங்களில் இருப்பத ல்ைல.

இைதப்பயன்படுத்த வங்க கள், ேவண்டுெமன்ேற
தாமதமாக

ெசக்ைக

கெலக்சனுக்கு

வாடிக்ைகயாளர்களிடம்

அனுப்ப

தாமத

கட்டணம்

வசூலிப்பதாக புகார்கள் ெபருக வருக ன்றன.
இேதேபால இைணயவழி வங்க ப்பணிகைள
ேமற்ெகாள்ளும்
PHISING

வாடிக்ைகயாளர்களிடம்

அல்லது

SPOOF

ேபாலி

இைணயதளம்

ெபருக

வருக ன்றன.

இைணயதளங்களில்
வங்க ய ன்

என்ற

மூலமான

ெபயரிலான
ேமாசடிகள்

இத்தைகய
இருந்து

ேபாலி

குற ப்ப ட்ட

வாடிக்ைகயாளருக்கு

மட்டும்

மின்னஞ்சல் வருக றதாக கூறப்படுக றது.
அவற்ற ல் கீழ்க்கண்ட ஏேதா ஒரு வாக்க யமும்
இடம்ெபறுக றது.
Alerts !!! Upgrade And Secure Your Online Account Imwww.Kaniyam.com
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mediately.
Urgent Security Warning
ICICI Online Banking Account Security Upgrade
மிகவும் அவசரமாக பத ல் அளிக்கேவண்டும்
என்று கூறும் இந்த ெமய லில் உள்ள இைணப்பு
ேவெறாரு

ேபாலி

இட்டுச்ெசல்லும்.
கணக்கு

எண்,

இைணயதளத்த ற்கு

அங்கு
க ெரடிட்

வாடிக்ைகயாளரின்

கார்டு

எண்,

ெடப ட்

கார்டு எண், Login ID, Password ேபான்றவற்ைற
ேகட்பார்கள்.
ேமேல

ேகட்கப்பட்ட

வ வரங்கைள

ெகாடுத்துவ ட்டால் உங்கள் கத அேதா கத தான்.
உங்கள் கணக்க ல் உள்ள அைனத்து ெதாைகயும்
களவாடப்படும்.
சரி.
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கண்டுப டிப்பது எப்படி?
இைணயதளத்த ன்
டூல்பாரில்

ஒரு

கீழ்ப்பகுத ய ல்

பூட்டு

ச ன்னம்

உள்ள

இருக்கும்.

ெபரும்பாலான ேபாலி இைணயதளங்களில் இந்த
பூட்டு ச ன்னம் இருக்காது.
.

…
அடுத்ததாக

நாம்

பார்க்க

ேவண்டியது

இைணயதளத்த ன பாதுகாப்பு. வைலதளத்த ைன
பற்ற . [ secured website ]. சாதாரணமாக அைனத்து
இைணயதளங்களும்

“http”

ஆனால்

ேபான்ற

வங்க

என்று

ெதாடங்கும்.

பாதுகாப்பான

இைணயதளங்களில் லாக் இன் ெசய்யும்ேபாது
அது, “https” என்று மாற வ டும். (s=secured)
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ஆனால்
லாக்

இன்

ேபாலி

இைணயதளங்களில்

ெசய்தாலும்

மட்டுேம இருக்கும்.
கீழ்புறமுள்ள

அது

“http”

என்று

ேமலும் இைணயதளத்த ன்

டூல்பாரில்

பூட்டு

ச ன்னமும்

இருக்காது.
ேபாலி

இைணயதளங்கைள

கண்டுப டிக்க

இைவ தற்ேபாைதய வழிமுைறகேள. இவற்ைறயும்
மீற

ேபாலி

இைணயதளங்கள்

இத்தைகய

ேமாசடிகளிலிருந்து

சந்ேதகப்படும்படியான

தப்ப க்க

மின்னஞ்சல்கைள

குப்ைபத்ெதாட்டி(Recycle
சரியான வழியாகும்.
வங்க ய ன்

உருவாகலாம்.

bin)க்கு

அனுப்புவைத

ேதைவ என்றால் நமது

இைணயதளத்த ற்கும்

நாமாகேவ

ெசன்று லாக் இன் ெசய்யேவண்டும். ெமய ேலாடு
வரும்

இைணப்புகைள

கட்டாயமாக

தவ ர்க்க

ேவண்டும்.
.
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இத்தைகய ேபாலி வங்க
இைணக்கும்

ெமய ல்கள்,

வங்க களில்
மட்டுேம

இைணயதளங்கைள

கணக்கு

ைவத்துள்ளவர்களுக்கு

வருக ன்றன.

வருவத ல்ைல.

குற ப்ப ட்ட
மற்றவர்களுக்கு

அப்படியானால்

வங்க

வாடிக்ைகயாளர்களின் மின்னஞ்சல் முகவரிகள்
எப்படி ேமாசடிப்ேபர்வழிகளுக்கு க ைடத்தது என்று
ேயாச ப்பது மிக முக்க யமான அம்சமாகும்.
-மக்கள் சட்டம் குழு
(இது

ேபான்ற

உங்கள்

அனுபவங்கைள,

அற ந்த வ வரங்கைள ப ன்னூட்டத்த ேலா,
அஞ்சலிேலா
பத வாக

அனுப்ப

ைவத்தால்

இைணக்கப்பட்டு

தனி

அைவயும்

வ ழி்ப்புணர்வு

ஏற்படுத்த பயன்படும்)
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மனித உரிைமப் ேபாராளி அசுரன்
மைறந்தார்!
SATURDAY, DECEMBER 22, 2007
(முக்க ய அற வ ப்பு: இவர் ேபார்ப்பைற ப ளாக்
அசுரன் அல்ல.

ேபார்ப்பைற அசுரன் நீண்டநாள்

வாழ்ந்து மக்கள் பணியாற்ற வாழ்த்துகள்)
…
சுற்றுச்சூழல்

ஆர்வலரும்,

ேபாராளியும்,

இடதுசாரி

மனித

உரிைமப்

ச ந்தைனயாளருமான

ேதாழர் அசுரன் 21-12-2007 (ெவள்ளி) அன்று மாைல
5 மணி அளவ ல் மைறந்தார்.
கன்னியாகுமரி
ராம்குமார்
கம்யூட்டர்

என்ற
துைறய ல்
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சமூகத்த ன்

மீதுள்ள

சுற்றுச்சூழல்,

அக்கைற

மனித

காரணமாகவும்,

உரிைமகள்

குற த்த

வ ழி்ப்புணர்ைவ வளர்க்க ேவண்டும் என்ற ஆவல்
காரணமாகவும் எழுத்தாளராக உருெவடுத்தார்.
.
த ண்டுக்கல்லில்
கல்வ ”

என்ற

ஆச ரியராக

இருந்து

ெவளியாகும்

சுற்றுச்சூழல்
பணியாற்ற ய

இதழின்
இவருக்கு

“புத ய
இைண
கடந்த

ச ல ஆண்டுகள் முன்புதான் த ருமணம் நடந்தது.
இவருக்கு மைனவ யும், ஒரு மகளும் உள்ளனர்.
கடந்த

சல

ெசயலிழந்த

நாட்களாக
ந ைலய ல்,

ச றுநீரகங்கள்
நாகர்ேகாவ ல்

ராேஜந்த ரா ச த்த மருத்துவமைனய ல் ச க ச்ைச
ெபற்றுவந்தார்.

அந்த ந ைலய லும் த ண்ைண

இைணய இதழ்,

சமூக வ ழிப்புணர்வு ேபான்ற

இதழ்களி்ல்

எழுத

வந்தார்.

ப ன்பு

ேநாய்

முற்ற ய ந ைலய ல் த ருவனந்தபுரத்த ல் உள்ள
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மருத்துவமைனய ல்

அனுமத க்கப்பட்ட

அவர்

ச க ச்ைச பலனின்ற உய ரிழந்தார்.
இடதுசாரி

ச ந்தைனயாளர்

என்ற

அடிப்பைடய ல் ஒத்த கருத்துள்ள அைனவைரயும்
அரவைணத்து

ெசல்லும்

இயல்புள்ள

எத ர்க்கருத்துள்ளவர்களுடன்
வ வாதங்கைள

இவர்,

கூர்ைமயான

ேமற்ெகாண்டார்.

இவரது

வ வாதங்களில் சூடுபறந்தாலும் உைரயாடல்கள்
மிகவும் இனிைமயாகேவ இருந்தன.
பன்னாட்டு
மாற்று

ஏகேபாகங்களுக்கு

அற வ யல்,

ேவளாண்ைம,

எத ரான
மருத்துவம்

ஆக யவற்ைற பரிந்துைர ெசய்வத ல் முைனந்து
ந ன்ற இவர் அண்ைமய ல் “புத ய ெதன்றல்” என்ற
ச ற்ற தைழயும் ெகாண்டுவந்தார்.
உலக அளவ ல், மனித உரிைம - சுற்றுச்சூழல்
குற த்த புத ய சட்டங்கைளயும், ெசய்த கைளயும்
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ெதரிந்து ெகாள்வத லும் அைத மற்றவர்களுக்கு
ெதரிய ெசய்வத லும் மட்டற்ற ஆர்வம் காட்டியவர்.
அைதேபால ெசல்ஃேபான் மூலமான எஸ்எம்எஸ்
ேசைவையயும்கூட

சமூக

மாற்றத்த ற்கான

ஆயுதமாக மாற்ற யவர்.
இடதுசாரி

ச ந்தைனயாளர்

நாடாளுமன்ற

என்றேபாத லும்,

இடதுசாரிகைளப்ேபால

அணுசக்த வ வகாரத்த ல் அைமத யாக இராமல்
அணுசக்த

எத ர்ப்பாளராக தம்ைம அைடயாளம்

காட்டிக்ெகாண்டவர்.
கல்பாக்கம்

குற ப்பாக

அணுஉைலகளுக்கு

கூடங்குளம்,
எத ராக

மருத்துவர்கள் ரேமஷ், புகேழந்த ஆக ேயாேராடு
இைணந்து ெசயல்பட்டவர்.
அவரது

எழுத்ைதயும்,

ெசயல்பாடுகைளயும்

பார்ப்பவர்கள் யாரும், அவர் உய ருக்கு கடுைமயாக
ேபாராடிக்ெகாண்ேட

இத்தைகய
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ஈடுபட்டார் என்பைத உணர்ந்த ருக்க முடியாது.
தவைண முைறய ல் மரணத்ைத சந்த த்தாலும்,
உய ருடன்

இருக்கப்ேபாவது

எத்தைன

மணித்துளிகள் என்பது ெதரியாத ந ைலய லும்,
மனிதாப மானம்-மனித
என்பைதேய

இறுத

குல

வ டுதைல

இலக்காக

ெகாண்டு

கைடச வைர வாழ்ந்த ேதாழர் அசுரனின் குரல்
இனி ஒலிக்காது.
அவரது குரைல ெதாடர்ந்து ஒலிக்கச்ெசய்வேத
அவருக்கு நாம் ெசலுத்தும் அஞ்சலியாக இருக்கும்.
-மக்கள் சட்டம் குழு
மைறந்த ேதாழர் அசுரன் அவர்களின் சமூக
அக்கைற ெகாண்ட எழுத்த ன் ஒரு ச ற ய பகுத ைய
படிக்க:
http://www.keetru.com/puthiyathendral/index.php
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குற்றவாளிக்கு ஜாமீன் உண்டு!
விசாரைண ைகதிக்கு ஜாமீன்
கிைடயாது! -உச்ச நீதிமன்ற
விந்ைத தீர்ப்புகள்.
TUESDAY, DECEMBER 25, 2007
சத்த ஸ்கர் மாந ல அரசால் ைகது ெசய்யப்பட்டு
ச ைறய ல்

அைடக்கப்பட்டுள்ள

ப னாயக்

ெசன்

(Dr.

Binayak

ஜாமீனில்

வ டுவதற்கு

டாக்டர்

Sen)

என்பவைர

உச்சநீத மன்றம்

மறுப்பு

ெதரிவ த்துள்ளது.
டாக்டர்

ப னாயக்

ெசய்யப்பட்டுள்ளார்?
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ச றுநீரகத்ைதயாவது

த ருடிய ருப்பாரா?

கவனக்குைறவாக ச க ச்ைச அளித்து யாருைடய
மரணத்த ற்காவது காரணமாக இருந்த ருப்பாரா?
ெகாள்ைள

லாப

மருத்துவமைன

நடத்த னாரா?

பரிேசாதைனகைள
சுரண்டினாரா?

ெவற ேயாடு

ேதைவயற்ற

ெசய்யைவத்து
மருந்து

தனியார்
மக்கைள

வ யாபாரிகேளாடு

கள்ள உறவு ைவத்து ேதைவயற்ற மருந்துகைள
மக்களிடம் த ணித்தாரா?

அல்லது தன்னிடம்

வரும் ேநாயாளிகைள மிரட்டி ஆபாசப்படம் எடுத்து
இைணய தளம் மூலம் வணிகம் ெசய்தாரா? டாக்டர்
ப னாயக் ெசன் ஏன் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளார்?
அவைர ஜாமீனில் வ டுவதற்கு உச்சநீத மன்றம்
ஏன் மறுப்பு ெதரிவ க்க ேவண்டும்?
யார் இந்த ப னாயக் ெசன்?
தமிழ்நாட்டில்

“வ”(VA)
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எழுத்து

ேமற்கு

வங்கத்த ல்

ஒலிக்கப்படுக றது.

“ப”(BA)

என்று

இந்த அடிப்பைடய ல் “டாக்டர்

ப னாயக் ெசன்”-ஐ தமிழ்ப்படுத்த னால் “வ நாயக்
ெசன்” ஆக வ டும்.
இந்த டாக்டர் வ நாயக் ெசன், தமிழ்நாட்டிலுள்ள
ேவலூர் க ற த்துவ மருத்துவ கல்லூரிய ல் MBBS
மற்றும் MD ஆக ய படிப்புகைள மிகச்ச றப்பாக
படித்துத் ேதற யவர்.
ஆண்டுவைர

ப ன்னர் 1976 முதல் 1978ம்

புதுத ல்லி,

ஜவகர்லால்

ேநரு

பல்கைலக்கழகத்த ல் சமூக மருத்துவத்துைறய ல்
ஆச ரியராக

பணியாற்ற யவர்.

ப றகு

சமூக-

ெபாருளாதார தளத்த ல் ப ன் தங்க ய மக்களுக்கு
ேநரடியாக

பணியாற்ற

எண்ணத்த ல்
தனியார்

அப்பணிைய

மருத்துவமைன

புறக்கணித்துவ ட்டு)
மற்றும்

ேவண்டும்

ஆத வாச
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ெசன்று மருத்துவ ேசைவ ெசய்ய ஆரம்ப த்தார்.
வறுைம

ந ைலய ல்

உள்ள

மக்களின்

ேநாய் அகற்ற, அவர் படித்த நவீன மருத்துவம்
முழுைமயாக பயன்படாத ந ைலய ல், பாரம்பரிய
மருத்துவமுைறகைளயும்

பயன்படுத்த ய

அவர்,

சுகாதாரமான வாழ்வும் - ஊட்டச்சத்துேம ேநாயற்ற
வாழ்வுக்கு சரியான வழி என்பைத உணர்ந்து
ெகாண்டார்.

ஆனால் மத்த ய, மாந ல அரசுகள்

சார்ப ல் மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு ஒதுக்கப்படும்
ந த அைனத்தும் அரச யல்வாத கள்-அத காரிகள்மருந்து மற்றும் மருத்துவ ேசைவ வ யாபாரிகளின்
கூட்டணிக் ெகாள்ைள காரணமாக மக்களுக்கு
பயன்படாமல்
ெகாத த்தார்.

ேபாவைதக்
ேமலும்,

கண்டு

மனம்

சமூகத்த ல்

ந லவும்

சுரண்டல் அைமப்ப ல் ஆத வாச கள் மற்றும் தலித்
மக்களின் வளங்கள் சூைறயாடப்பட்டு, அம்மக்கள்
அகத களாக வ ரட்டப்படுவைத கண்டு ெகாத த்து
www.Kaniyam.com

429

FreeTamilEbooks.com

எழுந்தார்.
ஆேராக்க யமும்,

நல்வாழ்வும்

அடிப்பைட

மனித உரிைமகள் என்பைத உணர்ந்து ெகாண்ட
டாக்டர் வ னாயக் ெசன், மக்கள் ச வ ல் உரிைமக்
கழக(Peoples’

Union

for

Civil

Liberties)த்துடன்

இைணந்து ெசயல்படத் ெதாடங்க னார். (தமிழகம்
ேபாலல்லாது, ச ல மாந லங்களில் அந்த அைமப்பு
சாமானிய

மக்களுக்காக

உண்ைமய ேலேய

ெசயலாற்ற வருக றது) ப ன்னர் அந்த அைமப்ப ன்
ேதச யத்துைணத்

தைலவராகவும்,

சத்த ஸ்கர்

மாந ல ெசயலாளராகவும் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்.
ஆத வாச கள்
மக்களின்

மற்றும்

நலன்கைள

புறக்கணித்தேபாது,
இயக்கங்களில்

அம்மக்கள்

ேசர்ந்தனர்.

இயக்கப்பணியாளர்கைள
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அரச ன்

ஆதரவு

ஆத க்க

ெபற்ற

சல்வா

சக்த களின்
உண்ைம

அைமத்து
ெபற்ற

அரசு

என்ற

கூலிப்பைடய னரும்

ேவட்ைடயாடுவைதக்கண்டு
அவர்,

ஜுடும்

மனம்

ெபாறுக்காத

கண்டற யும்

குழுக்கைள

மற்றும்

அரசு

கூலிப்பைடய னரின்

ஆதரவு

அராஜகங்கைள

அம்பலப்படுத்த னார்.
அேதேநரத்த ல்

அடித்தள

மக்களின்

நல்வாழ்ைவப்ேபண சமூக மருத்துவத்துைறய லும்
பல

சாதைனகைளப்

பைடத்தார்.

பாராட்டும்வ தமாக

ேவலூர்

மருத்துவக்கல்லூரி,

அதன்

மாணவர்களுக்கு
என்ற

ெபருைம

வழங்கும்
மிக்க

இைதப்
ச எம்ச
முன்னாள்

“பால்

வ ருைத

ஹாரிசன்”

கடந்த

2004ம்

ஆண்டில் டாக்டர் வ னாயக் ெசன்னுக்கு வழங்க
கவுரவ த்தது.
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இந்ந ைலய ல்தான், கடந்த 2007 ேம மாதம்
17ம்

ேதத

டாக்டர்

சத்த ஷ்கர்

வ நாயக்

ெசன்

பணிந மித்தமாக
அவைர,

ெசய்யப்பட்டார்.

ெகால்கத்தா

ெசன்ற ருந்த

தைலமைறவாக
காவல்

ப லாஸ்பூரில்

ைகது

காவல்துைறய னர்
தாமாகேவ

மாந லம்

வ ட்டார்

ப ரச்சாரம்
ந ைலயம்

என்று

ெசய்ததால்

ெசன்ற

அவைர

காவல்துைறய னர் ைகது ெசய்தனர்.
மாேவாய ஸ்ட்
ெசய்ததாக

தீவ ரவாத களுக்கு

அவர்

உதவ

மீது,

சத்த ஸ்கர்

ச றப்பு

ெபாதுப்பாதுகாப்பு

சட்டம்

(Chhattisgarh

Special

Public

2006)

Security

Act,

மற்றும்

சட்டவ ேராத

நடவடிக்ைககள் தடுப்பு சட்டம் (Unlawful Activities
(Prevention)

Act,

2004)

ஆக ய

சட்டங்களின்படி

ைகது ெசய்துள்ளதாக சத்த ஸ்கர் மாந ல அரசு
கூறுக றது.
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ராய்ப்பூர்
நாராயண்

ச ைறய ல்
சன்யால்

கடிதங்கைள,
ேசர்ந்த
குற்றம்

என்ற

ைகத

மாேவாய ஸ்ட்

ப யூஷ்

வ நாயக்

அைடக்கப்பட்டுள்ள

குஹா

ெசன்

இயக்கத்ைதச்

என்பவருக்கு

சட்டவ ேராதமாக

சாட்டப்பட்டுள்ளது.

ெசய்யப்பட்டுள்ள

எழுத ய

ப யூஷ்

டாக்டர்

கடத்த யதாக

தற்ேபாது
குஹா

ைகது

ெகாடுத்த

ஒப்புதல் வாக்குமூலத்த ன் அடிப்பைடய ல் இந்த
ைகது

நைடெபற்றுள்ளதாகவும்

கூறப்படுக றது.
ெசய்து

ஆனால்

ப யூஷ்

தம்ைம

ெவற்றுத்தாள்களில்

ச ைறத்துைறய னர்
குஹா

அரசுத்தரப்ப ல்
ச த்ரவைத

காவல்

ைகெயாப்பம்

நீத மன்றத்த ல்

மற்றும்

ெபற்றதாக
வாக்குமூலம்

அளித்துள்ளார்.
ச ைறய ல்
ச ைறத்துைற

உள்ள

நாராயண்

அத காரிகளின்

சன்யால்,

அனுமத யுடன்

டாக்டர் வ நாயக் ெசன்னுக்கு எழுத ய கடிதத்ைத
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அவருக்கு

எத ரான

அம்மாந ல

அரசு.

சான்றாக
அந்த

கடிதத்த ல்

வ நாயக்

ெசன்-ஐ

சன்யால்

அைழத்துள்ளாராம்.

ேபாதுமாம்,
மாேவாய ஸ்ட்
என்று

“ேதாழர்”

டாக்டர்

என்று

இயக்கத்ைதச்

ஆனால்,

பலமுைற

ஒன்ேற

ெசன்-னும்

ேசர்ந்தவர்தான்

ச ைறத்துைற

அனுமத யுடன்

டாக்டர்

நாராயண்

இது

வ நாயக்

கூறுவதற்கு.

சன்யாைல

காட்டுக றது

நாராயண்

அத காரிகளின்

பார்த்துள்ள

டாக்டர்

வ நாயக் ெசன், ச ைறய ல் ைகத களின் அவல
ந ைலைய

அம்பலப்படுத்த

ெவளிய ட்டுள்ள

அற க்ைககள் குற த்து அரசுத்தரப்ப ல் வ ளக்கம்
ஏதுமில்ைல.
சத்த ஸ்கர்

மாந ல

அரச ன்

குற்றச்சாட்டுகள்

அைனத்தும்

பத்த ரிைககளில்

ெவளிவந்ததுதான்.

ைகது

ெசய்யப்பட்டு
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ேமலாக யும் அவர் மீது நீத மன்றத்த ல் முைறப்படி
குற்றப்பத்த ரிைக தாக்கல் ெசய்யவ ல்ைல.
ஆனால் அவைர ஜாமீனில் வ டுவ க்குமாறு
நீத மன்றத்த ல்
அத காரிகள்

வழக்கு

வழக்கம்

ெதாடர்ந்தாேலா,
ேபால

அரசு

தாமதப்படுத்தும்

தந்த ரங்கைள ைகயாண்டு வருக ன்றனர்.
இதன்

உச்சகட்டம்

மனித

உரிைமகள்

த னமாக அனுசரிக்கப்படும் டிசம்பர் 10ம் ேதத ,
நாட்டின்

கைடச

ந யாயஸ்தலமாக

கருதப்படும்

உச்சநீத மன்றத்த லும் நடந்ேதற யது. நீத யரசர்கள்
அேஷாக்

பான்,

முன்னிைலய ல்

டி.ேக.

ெஜய ன்

நைடெபற்ற

ஆக ேயார்

வ சாரைணய ல்

டாக்டர் வ நாயக் ெசன் சார்ப ல் ப ரபல வழக்கற ஞர்
ராஜீவ் தவான் வாதாடினார்.
அப்ேபாது
கூறப்படும்
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ஆதாரமற்றைவ

என்றும்,

எனேவ

மீது

இதுவைர

தாக்கல்

ெசய்யப்படவ ல்ைல

குற ப்ப ட்டார்.
வீட்டில்

குற்றப்பத்த ரிைககூட

டாக்டர்

என்றும்

வ நாயக்

ைகப்பற்றப்பட்ட

அவர்

ெசன்னின்

கம்ப்யூட்டரில்

காவல்துைறய னர்

“கைத

எந்த

காணப்படவ ல்ைல

வ வகாரமும்

அவர்

வ ட்டைத”ப்ேபால
என்று

ஆந்த ர மாந ல குற்றப்புலனாய்வு அத காரிகள்
கூற யைதயும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
வாதம்

அைனத்ைதயும்

“இந்த

வாதங்கள்

நீத மன்றத்த ல்
கூற னர்.
ராஜீவ்

ேகட்ட

நீத யரசர்கள்,

அைனத்தும்

கூற

இந்த

வ சாரைண

ேவண்டியது”

என்று

அதற்கு பத ல் அளித்த வழக்கற ஞர்
தவான்,

குற்றச்சாட்ேட

“வ சாரைண
பத வு

நீத மன்றத்த ல்

ெசய்யாத

ந ைலய ல்

இருப்பதால்தான் உச்சநீத மன்றம் வர ேநர்ந்தது”
என்று எடுத்துைரத்தார்.
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ஆனால் அவரது வாதத்ைத ஏற்க முடியாது
என்று தள்ளுபடி ெசய்த நீத யரசர்கள்,

டாக்டர்

வ நாயக் ெசன்-ைன ஜாமீனில் வ டமுடியாது என்று
தீர்ப்பளித்தனர்.

டாக்டர் வ நாயக் ெசன்னுக்கு

ஜாமீன் அளிக்க முடியாது என்று உச்சநீத மன்றம்
மறுப்பு

ெதரிவ த்த

மனித

உரிைமகள்

நாள்,

த னமாக

அனுசரிக்கப்படும்
மனிதஉரிைமக்காக

டிசம்பர்

ஒரு

10,

2007.

உலெகங்கும்
த னத்த ல்தான்

ேபாராடிய

ஒருவருக்கான

நீத மறுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ேநரத்த ல் ப ரபல ஹ ந்த

த ைரப்பட

நடிகர் சஞ்சய் தத்-துக்கு உச்சநீத மன்றம் ஜாமீன்
வழங்க யைதயும் ஒப்பு ேநாக்கலாம்.
மும்ைபய ல் கடந்த 1993 ஆண்டு நைடெபற்ற
ெதாடர்குண்டு

ெவடிப்பு

சம்பவத்த ல்

257

ேபர்

ெகால்லப்பட்டதாக அரசு புள்ளிவ வரம் கூறுக றது.
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இந்த வழக்க ல் சஞ்சய் தத் உட்பட சுமார் 100
ேபர்

மீதான

குற்றம்

ந ரூப க்கப்பட்டதாகக்கூற

சஞ்சய் தத்துக்கு 6 ஆண்டு ச ைற தண்டைன
வ த த்து

தடா

நீத மன்றம்

தீர்ப்பு

வழங்க யது.

அந்த தண்டைனைய வழங்க ய நீத பத ,
சஞ்சய்

தத்

த ைரப்பட
அவரது
தாம்

100

ஆண்டுகள்

சாதைனகைள
ஆயுளில்

6

பற ப்பதாகவும்

அக்கைறயுடனும்

வாழ்ந்து

நடிகர்
பல

பைடப்பார்

என்றும்,

வருடங்கைள

மட்டுேம

மிகுந்த

கூற னார்.

கவைலயுடனும்,
இந்த

தீர்ப்ைப

எத ர்த்து ேமல்முைறயீட்டு ெசய்துள்ள ந ைலய ல்
நடிகர் சஞ்சய் தத் உள்ளிட்ட ச லருக்கு ஜாமீன்
வழங்க உச்சநீத மன்றம் உத்தரவ ட்டுள்ளது.
உச்சநீத மன்ற

தைலைம

நீத பத

பாலக ருஷ்ணன், நீத பத கள் ஆர்.வ .

ேக.ஜி.

ரவீந்த ரன்,

ேஜ.எம்.பஞ்ச்சால் ஆக ேயார் அடங்க ய முதன்ைம
ெபஞ்ச்

இந்த
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ஆக

அரச யல்

இருந்தால்

ப ன்புலமும்,

உச்சநீத மன்றம்

குற்றவாளி

ந ரூப க்கப்பட்டவருக்குக்கூட
ஆனால்

இதுேபான்ற

இல்லாத

சாதாரண

ப ரபலமும்

ஜாமீன்

உயர்மட்ட
டாக்டர்

என்று

வழங்கும்.

ெதாடர்புகள்

வ நாயக்

ெசன்

ேபான்றவர்கள் மீது குற்றப்பத்த ரிைகேய தாக்கல்
ெசய்யப்படாவ ட்டாலும்

அவர்களுக்கு

ஜாமீன்

அைனவரும்

சமமாம்.

வழங்க வழிய ல்ைல.
சட்டத்த ன்

முன்

நம்புேவாம்!
-சுந்தரராஜன்
(sundararajan@lawyer.com)
டாக்டர் வ நாயக் ெசன்-ஐ வ டுவ க்க ேகாரும்
மனுவ ற்கு:
http://www.freebinayaksen.org/
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FREETAMILEBOOKS.COM
மின்புத்தகங்கைளப் படிக்க உதவும் கருவ கள்:
மின்புத்தகங்கைளப்
ைகய ேலேய
கருவ கள்

படிப்பதற்ெகன்ேற

ைவத்துக்

தற்ேபாது

ெகாள்ளக்கூடிய

சந்ைதய ல்

பல

வந்துவ ட்டன.

Kindle, Nook, Android Tablets ேபான்றைவ இவற்ற ல்
ெபரும்பங்கு

வக க்க ன்றன.

கருவ களின்

மத ப்பு

இத்தைகய

தற்ேபாது

4000

6000 ரூபாய் வைர குைறந்துள்ளன.

முதல்
எனேவ

ெபரும்பான்ைமயான மக்கள் தற்ேபாது இதைன
வாங்க வருக ன்றனர்.
ஆங்க லத்த லுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
ஆங்க லத்த ல்
மின்புத்தகங்கள்
ெபறுக ன்றன.
www.Kaniyam.com

லட்சக்கணக்கான
தற்ேபாது

க ைடக்கப்

அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3.
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ேபான்ற வடிவங்களில் இருப்பதால்,
ேமற்கூற ய

கருவ கைளக்

அவற்ைற

ெகாண்டு

நாம்

படித்துவ டலாம்.
தமிழிலுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
தமிழில் சமீபத்த ய புத்தகங்கெளல்லாம் நமக்கு
மின்புத்தகங்களாக

க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.

ProjectMadurai.com

எனும்

குழு

தமிழில்

மின்புத்தகங்கைள

ெவளிய டுவதற்கான

ஒர்

உன்னத ேசைவய ல் ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தக் குழு
இதுவைர வழங்க யுள்ள தமிழ் மின்புத்தகங்கள்
அைனத்தும் PublicDomain-ல் உள்ளன.

ஆனால்

இைவ மிகவும் பைழய புத்தகங்கள்.
சமீபத்த ய

புத்தகங்கள்

ஏதும்

இங்கு

க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.
சமீபத்த ய புத்தகங்கைள தமிழில் ெபறுவது
எப்படி?
www.Kaniyam.com
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அேமசான்

க ண்டில்

கருவ ய ல்

தமிழ்

ஆதரவு தந்த ப றகு, தமிழ் மின்னூல்கள் அங்ேக
வ ற்பைனக்குக்

க ைடக்க ன்றன.

ஆனால்

அவற்ைற நாம் பத வ றக்க இயலாது.

ேவறு

யாருக்கும் பக ர இயலாது.
சமீபகாலமாக
பத வர்களும்,
பற்ற ய

பல்ேவறு

எழுத்தாளர்களும்,

சமீபத்த ய

ந கழ்வுகைளப்

வ வரங்கைளத்

ெதாடங்க யுள்ளனர்.
வ ைளயாட்டு,
அரச யல்,
தகவல்

தமிழில்
அைவ

கலாச்சாரம்,

ெதாழில்நுட்பம்

இலக்க யம்,

உணவு,

புைகப்படக்கைல,

வணிகம்

ேபான்ற

எழுதத்
ச னிமா,
மற்றும்
பல்ேவறு

தைலப்புகளின் கீழ் அைமக ன்றன.
நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகச் ேசர்த்து
தமிழ் மின்புத்தகங்கைள உருவாக்க உள்ேளாம்.
அவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

www.Kaniyam.com
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Creative

Commons

எனும்

ெவளிய டப்படும்.
மூலம்

கீழ்

இவ்வாறு ெவளிய டுவதன்

அந்தப்

புத்தகத்ைத

ஆச ரியருக்கான

உரிைமகள்

பாதுகாக்கப்படுக ன்றன.
மின்புத்தகங்கைள
யாருக்கு

உரிமத்த ன்
எழுத ய

மூல

சட்டரீத யாகப்

அேத ேநரத்த ல் அந்த

யார்

ேவண்டுமானாலும்,

ேவண்டுமானாலும்,

இலவசமாக

வழங்கலாம்.
எனேவ

தமிழ்

படிக்கும்

ஆய ரக்கணக்க ல்
மின்புத்தகங்கைள

வாசகர்கள்

சமீபத்த ய
இலவசமாகேவ

தமிழ்
ெபற்றுக்

ெகாள்ள முடியும்.
தமிழிலிருக்கும்

எந்த

வைலப்பத வ லிருந்து

ேவண்டுமானாலும் பத வுகைள எடுக்கலாமா?
கூடாது.
ஒவ்ெவாரு
www.Kaniyam.com
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ஒருச ல அனுமத கைளப் ெபற்ற ருக்கும்.

ஒரு

வைலப்பத வ ன் ஆச ரியர் அவரது பத ப்புகைள
“யார்

ேவண்டுமானாலும்

பயன்படுத்தலாம்”

என்று குற ப்ப ட்டிருந்தால் மட்டுேம அதைன நாம்
பயன்படுத்த முடியும்.
அதாவது “Creative Commons” எனும் உரிமத்த ன்
கீழ் வரும் பத ப்புகைள மட்டுேம நாம் பயன்படுத்த
முடியும்.
அப்படி இல்லாமல் “All Rights Reserved” எனும்
உரிமத்த ன் கீழ் இருக்கும் பத ப்புகைள நம்மால்
பயன்படுத்த முடியாது.
ேவண்டுமானால் “All Rights Reserved” என்று
வ ளங்கும் வைலப்பத வுகைளக் ெகாண்டிருக்கும்
ஆச ரியருக்கு அவரது பத ப்புகைள “Creative Commons”

உரிமத்த ன்

கீழ்

ெவளிய டக்ேகாரி

நாம்

நமது ேவண்டுேகாைளத் ெதரிவ க்கலாம். ேமலும்
www.Kaniyam.com
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அவரது

பைடப்புகள்

ெபயரின்

கீேழ

தான்

அைனத்தும்

அவருைடய

ெவளிய டப்படும்

எனும்

உறுத ையயும் நாம் அளிக்க ேவண்டும்.
ெபாதுவாக
பத வுகைள
பத வுகள்

புதுப்புது
உருவாக்குேவாருக்கு

அவர்களது

ந ைறய வாசகர்கைளச் ெசன்றைடய

ேவண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கும்.
அவர்களது

பைடப்புகைள

எடுத்து

நாம்
இலவச

மின்புத்தகங்களாக வழங்குவதற்கு நமக்கு
அவர்கள் அனுமத யளித்தால்,
அவர்களது

பைடப்புகள்

மக்கைளச்

ெசன்றைடயும்.

உண்ைமயாகேவ

ெபரும்பான்ைமயான
வாசகர்களுக்கும்

ந ைறய புத்தகங்கள் படிப்பதற்குக் க ைடக்கும்
வாசகர்கள்

ஆச ரியர்களின்

வைலப்பத வு

முகவரிகளில் கூட அவர்களுைடய பைடப்புகைள
ேதடிக் கண்டுப டித்து படிக்கலாம். ஆனால் நாங்கள்

www.Kaniyam.com
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வாசகர்களின் ச ரமத்ைதக் குைறக்கும் வண்ணம்
ஆச ரியர்களின்

ச தற ய

வைலப்பத வுகைள

ஒன்றாக இைணத்து ஒரு முழு மின்புத்தகங்களாக
உருவாக்கும் ேவைலையச் ெசய்க ேறாம்.
அவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

ேமலும்

புத்தகங்கைள

“மின்புத்தகங்கைளப் படிக்க உதவும் கருவ கள்”க்கு ஏற்ற வண்ணம் வடிவைமக்கும் ேவைலையயும்
ெசய்க ேறாம்.
FREETAMILEBOOKS.COM
இந்த

வைலத்தளத்த ல்தான்

ப ன்வரும்

வடிவைமப்ப ல் மின்புத்தகங்கள் காணப்படும்.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3,
ODT
இந்த

வைலதளத்த லிருந்து

ேவண்டுமானாலும்
இலவசமாகப்
www.Kaniyam.com
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மின்புத்தகங்கைள

பத வ றக்கம்(download)
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ெகாள்ளலாம்.
அவ்வாறு பத வ றக்கம்(download) ெசய்யப்பட்ட
புத்தகங்கைள

யாருக்கு

ேவண்டுமானாலும்

இலவசமாக வழங்கலாம்.
இத ல் நீங்கள் பங்களிக்க வ ரும்புக றீர்களா?
நீங்கள்

ெசய்யேவண்டியெதல்லாம்

எழுதப்பட்டிருக்கும்

தமிழில்

வைலப்பத வுகளிலிருந்து

பத வுகைள
எடுத்து, அவற்ைற LibreOffice/MS Office ேபான்ற
wordprocessor-ல் ேபாட்டு ஓர் எளிய மின்புத்தகமாக
மாற்ற எங்களுக்கு அனுப்பவும்.
அவ்வளவுதான்!
ேமலும் ச ல பங்களிப்புகள் ப ன்வருமாறு:
1. ஒருச ல
அவர்களது
www.Kaniyam.com

பத வர்கள்/எழுத்தாளர்களுக்கு
பைடப்புகைள
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உரிமத்த ன்கீழ்

ெவளிய டக்ேகாரி

மின்னஞ்சல் அனுப்புதல்
1. தன்னார்வலர்களால்

அனுப்பப்பட்ட

மின்புத்தகங்களின்

உரிைமகைளயும்

தரத்ைதயும் பரிேசாத த்தல்
1. ேசாதைனகள் முடிந்து அனுமத வழங்கப்பட்ட
தரமான

மின்புத்தகங்கைள

நமது

வைலதளத்த ல் பத ேவற்றம் ெசய்தல்
வ ருப்பமுள்ளவர்கள் freetamilebooksteam@gmail.
com எனும் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.
இந்தத்

த ட்டத்த ன்

மூலம்

பணம்

முழுக்க

முழுக்க

சம்பாத ப்பவர்கள் யார்?
யாருமில்ைல.
இந்த

வைலத்தளம்

தன்னார்வலர்களால்
www.Kaniyam.com
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ஒரு

வைலத்தளம்

ேநாக்கம்

ஆகும்.

என்னெவனில்

மின்புத்தகங்கைள

இதன்
தமிழில்

உருவாக்குவதும்,

ஒேர

ந ைறய
அவற்ைற

இலவசமாக பயனர்களுக்கு வழங்குவதுேம ஆகும்.
ேமலும்

இவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

மின்புத்தகங்கள், ebook reader ஏற்றுக்ெகாள்ளும்
வடிவைமப்ப ல் அைமயும்.
இத்த ட்டத்தால்

பத ப்புகைள

எழுத க்ெகாடுக்கும் ஆச ரியர்/பத வருக்கு என்ன
லாபம்?
ஆச ரியர்/பத வர்கள்

இத்த ட்டத்த ன்

மூலம்

எந்தவ தமான ெதாைகயும் ெபறப்ேபாவத ல்ைல.
ஏெனனில்,

அவர்கள்

புத தாக

இதற்ெகன்று

எந்தஒரு பத ைவயும் எழுத த்தரப்ேபாவத ல்ைல.
ஏற்கனேவ அவர்கள் எழுத ெவளிய ட்டிருக்கும்
பத வுகைள எடுத்துத்தான் நாம் மின்புத்தகமாக
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ெவளிய டப்ேபாக ேறாம்.
அதாவது
இந்தப்

அவரவர்களின்

பத வுகள்

அைனத்தும்

க ைடக்கப்ெபற்றாலும்,
ஒன்றாகத்

ெதாகுத்து

வைலதளத்த ல்
இலவசமாகேவ

அவற்ைறெயல்லாம்
ebook

reader

ேபான்ற

கருவ களில் படிக்கும் வ தத்த ல் மாற்ற த் தரும்
ேவைலைய இந்தத் த ட்டம் ெசய்க றது.
தற்ேபாது

மக்கள்

ெபரிய

அளவ ல்

tablets

மற்றும் ebook readers ேபான்ற கருவ கைள நாடிச்
ெசல்வதால் அவர்கைள ெநருங்குவதற்கு இது ஒரு
நல்ல வாய்ப்பாக அைமயும்.
நகல் எடுப்பைத அனுமத க்கும் வைலதளங்கள்
ஏேதனும் தமிழில் உள்ளதா?
உள்ளது.
ப ன்வரும் தமிழில் உள்ள வைலதளங்கள் நகல்
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எடுப்பத ைன அனுமத க்க ன்றன.
1. http://www.vinavu.com
1. http://www.badriseshadri.in
1. http://maattru.com
1. http://www.kaniyam.com
1. http://blog.ravidreams.net
எவ்வாறு ஒர் எழுத்தாளரிடம் CREATIVE COMMONS

உரிமத்த ன்

கீழ்

அவரது

பைடப்புகைள

ெவளிய டுமாறு கூறுவது?
இதற்கு

ப ன்வருமாறு

ஒரு

மின்னஞ்சைல

அனுப்ப ேவண்டும்.
துவக்கம்
உங்களது

வைலத்தளம்

அருைம

(வைலதளத்த ன் ெபயர்).
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தற்ேபாது

படிப்பதற்கு

உபேயாகப்படும்

கருவ களாக Mobiles மற்றும் பல்ேவறு ைகய ருப்புக்
கருவ களின்

எண்ணிக்ைக

அத கரித்து

வந்துள்ளது.

இந்ந ைலய ல் நாங்கள் http://www.FreeTamilEbooks.c
வைலதளத்த ல், பல்ேவறு தமிழ் மின்புத்தகங்கைள
ெவவ்ேவறு துைறகளின் கீழ் ேசகரிப்பதற்கான ஒரு
புத ய த ட்டத்த ல் ஈடுபட்டுள்ேளாம்.
இங்கு

ேசகரிக்கப்படும்

மின்புத்தகங்கள்

பல்ேவறு கணிணிக் கருவ களான Desktop,ebook
readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android,
iOS ேபான்றவற்ற ல் படிக்கும் வண்ணம் அைமயும்.
அதாவது இத்தைகய கருவ கள் support ெசய்யும் odt,
pdf, ebub, azw ேபான்ற வடிவைமப்ப ல் புத்தகங்கள்
அைமயும்.
இதற்காக
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வைலதளத்த லிருந்து

பத வுகைள

ெபற

வ ரும்புக ேறாம். இதன் மூலம் உங்களது பத வுகள்
உலகளவ ல் இருக்கும் வாசகர்களின் கருவ கைள
ேநரடியாகச் ெசன்றைடயும்.
எனேவ

உங்களது

பத வுகைள

வைலதளத்த லிருந்து

ப ரத ெயடுப்பதற்கும்

மின்புத்தகங்களாக

அவற்ைற

மாற்றுவதற்கும்

உங்களது

அனுமத ைய ேவண்டுக ேறாம்.
இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்களில்
கண்டிப்பாக
மற்றும்

ஆச ரியராக

உங்களது

இடம்ெபறும்.
உரிமத்த ன்

உங்களின்

வைலதள

ெபயரும்

முகவரியும்

ேமலும் இைவ “Creative Commons”
கீழ்

மட்டும்தான்

ெவளிய டப்படும்

எனும் உறுத ையயும் அளிக்க ேறாம்.
http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள்

எங்கைள
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ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.
e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G plus: https://plus.google.com/communities/108817
760492177970948

நன்ற .
முடிவு
ேமற்கூற யவாறு
உங்களுக்குத்

ஒரு

மின்னஞ்சைல

ெதரிந்த

அைனத்து

எழுத்தாளர்களுக்கும் அனுப்ப அவர்களிடமிருந்து
அனுமத ையப் ெபறுங்கள்.
முடிந்தால்

அவர்கைளயும்

“Creative

Com-

mons License”-ஐ அவர்களுைடய வைலதளத்த ல்
பயன்படுத்தச் ெசால்லுங்கள்.
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கைடச யாக அவர்கள் உங்களுக்கு அனுமத
அளித்து அனுப்ப ய ருக்கும் மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM எனும் முகவரிக்கு
அனுப்ப ைவயுங்கள்.
ஓர்

எழுத்தாளர்

ேவண்டுேகாைள

உங்களது

மறுக்கும்

உங்களது

பட்சத்த ல்

என்ன

ெசய்வது?
அவர்கைளயும் அவர்களது பைடப்புகைளயும்
அப்படிேய வ ட்டுவ ட ேவண்டும்.
ஒருச லருக்கு
முயற்ச ய ல்

அவர்களுைடய
மின்புத்தகம்

ெசாந்த
தயாரிக்கும்

எண்ணம்கூட இருக்கும். ஆகேவ அவர்கைள நாம்
மீண்டும் மீண்டும் ெதாந்தரவு ெசய்யக் கூடாது.
அவர்கைள அப்படிேய வ ட்டுவ ட்டு அடுத்தடுத்த
எழுத்தாளர்கைள

ேநாக்க

நமது

முயற்ச ையத்

ெதாடர ேவண்டும்.
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மின்புத்தகங்கள் எவ்வாறு அைமய ேவண்டும்?
ஒவ்ெவாருவரது
குைறந்தபட்சம்
காணப்படும்.

வைலத்தளத்த லும்

நூற்றுக்கணக்க ல்
அைவ

பத வுகள்

வைகப்படுத்தப்பட்ேடா

அல்லது வைகப்படுத்தப் படாமேலா இருக்கும்.
நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத் த ரட்டி
ஒரு ெபாதுவான தைலப்ப ன்கீழ் வைகப்படுத்த
மின்புத்தகங்களாகத்

தயாரிக்கலாம்.

அவ்வாறு

வைகப்படுத்தப்படும்

மின்புத்தகங்கைள

பகுத -

I பகுத -II என்றும் கூட தனித்தனிேய ப ரித்துக்
ெகாடுக்கலாம்.
தவ ர்க்க ேவண்டியைவகள் யாைவ?
இனம்,

பாலியல்

மற்றும்

வன்முைற

ேபான்றவற்ைறத் தூண்டும் வைகயான பத வுகள்
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தவ ர்க்கப்பட ேவண்டும்.
எங்கைளத் ெதாடர்பு ெகாள்வது எப்படி?
நீங்கள் ப ன்வரும் முகவரிகளில் எங்கைளத்
ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.
� EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
� Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEb
ooks
� Google Plus: https://plus.google.com/communities/
108817760492177970948
இத்த ட்டத்த ல் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் யார்?
குழு – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/

SUPPORTED BY
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கணியம் அறக்கட்டைள http://kaniyam.com/foun
dation
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கணியம் அறக்கட்டைள

ெதாைல ேநாக்கு – Vision
தமிழ்

ெமாழி

மற்றும்

சார்ந்த ெமய்ந கர்வளங்கள்,
அற வுத்ெதாகுத கள்,

இனக்குழுக்கள்
கருவ கள் மற்றும்

அைனவருக்கும்

கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல் க ைடக்கும் சூழல்
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பணி இலக்கு – Mission
அற வ யல்
வளர்ச்ச க்கு
பயன்பாடு

மற்றும்

சமூகப்

ெபாருளாதார

தமிழ்

ெமாழிய ன்

ஒப்ப,
வளர்வைத

உறுத ப்படுத்துவதும்,

அைனத்து அற வுத் ெதாகுத களும், வளங்களும்
கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல்

அைனவருக்கும்

க ைடக்கச்ெசய்தலும்.

தற்ேபாைதய ெசயல்கள்
� கணியம் மின்னிதழ் – http://kaniyam.com
� க ரிேயட்டிவ்
இலவச

காமன்சு
தமிழ்

உரிைமய ல்

மின்னூல்கள்

–

http://FreeTamilEbooks.com

கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள்
www.Kaniyam.com
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� உைர ஒலி மாற்ற – Text to Speech
� எழுத்துணரி – Optical Character Recognition
� வ க்க மூலத்துக்கான எழுத்துணரி
� மின்னூல்கள் க ண்டில் கருவ க்கு அனுப்புதல்
– Send2Kindle
� வ க்க ப்பீடியாவ ற்கான ச று கருவ கள்
� மின்னூல்கள் உருவாக்கும் கருவ
� உைர ஒலி மாற்ற – இைணய ெசயலி
� சங்க இலக்க யம் – ஆன்டிராய்டு ெசயலி
� FreeTamilEbooks – ஆன்டிராய்டு ெசயலி
� FreeTamilEbooks – ஐஒஎஸ் ெசயலி
� WikisourceEbooksReportஇந்திய
ெமாழிகளுக்ககான

வ க்க மூலம்

மின்னூல்கள் பத வ றக்கப் பட்டியல்
www.Kaniyam.com
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� FreeTamilEbooks.com

–

Download

counter

மின்னூல்கள் பத வ றக்கப் பட்டியல்

அடுத்த த ட்டங்கள்/ெமன்ெபாருட்கள்

� வ க்க

மூலத்த ல்

உள்ள

மின்னூல்கைள

பகுத ேநர/முழு ேநரப் பணியாளர்கள் மூலம்
வ ைரந்து ப ைழ த ருத்துதல்
� முழு ேநர ந ரலைர பணியமர்த்த பல்ேவறு
கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள் உருவாக்குதல்
� தமிழ்

NLP

க்கான

பய ற்ச ப்

பட்டைறகள்

நடத்துதல்
� கணியம் வாசகர் வட்டம் உருவாக்குதல்
� கட்டற்ற

ெமன்ெபாருட்கள்,
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காமன்சு

உரிைமய ல்

வளங்கைள

உருவாக்குபவர்கைளக்

கண்டற ந்து

ஊக்குவ த்தல்
� கணியம் இதழில் அத க பங்களிப்பாளர்கைள
உருவாக்குதல், பய ற்ச அளித்தல்
� மின்னூலாக்கத்துக்கு

ஒரு

இைணயதள

ெசயலி
� எழுத்துணரிக்கு ஒரு இைணயதள ெசயலி
� தமிழ்

ஒலிேயாைடகள்

உருவாக்க

ெவளிய டுதல்
� http://OpenStreetMap.org ல் உள்ள இடம், ெதரு,
ஊர் ெபயர்கைள தமிழாக்கம் ெசய்தல்
� தமிழ்நாடு

முழுவைதயும்

http://OpenStreetMap.org ல் வைரதல்
� குழந்ைதக்
www.Kaniyam.com
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வழங்குதல்
� http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒழுங்குபடுத்த API க்கு
ேதாதாக மாற்றுதல்
� http://Ta.wiktionary.org

க்காக

ஒலிப்பத வு

ெசய்யும் ெசயலி உருவாக்குதல்
� தமிழ் எழுத்துப் ப ைழத்த ருத்த உருவாக்குதல்
� தமிழ்

ேவர்ச்ெசால்

காணும்

கருவ

உருவாக்குதல்
� எல்லா

http://FreeTamilEbooks.com

மின்னூல்கைளயும்

Google

Play

Books,

GoodReads.com ல் ஏற்றுதல்
� தமிழ்

தட்டச்சு

கற்க

இைணய

ெசயலி

உருவாக்குதல்
� தமிழ் எழுதவும் படிக்கவும் கற்ற இைணய
ெசயலி உருவாக்குதல் ( aamozish.com/Course_www.Kaniyam.com
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preface ேபால)

ேமற்கண்ட
உருவாக்க

த ட்டங்கள்,

ெமன்ெபாருட்கைள

ெசயல்படுத்த உங்கள் அைனவரின்

ஆதரவும் ேதைவ.
பங்களிக்க
வ வரங்கைள

உங்களால் எவ்வாேறனும்

இயலும்

எனில்

உங்கள்

kaniyamfoundation@gmail.com

க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.

ெவளிப்பைடத்தன்ைம
கணியம்
த ட்டங்கள்,
அைனவருக்கும்

அறக்கட்டைளய ன்

ெசயல்கள்,

ெமன்ெபாருட்கள்
ெபாதுவானதாகவும்,

ெவளிப்பைடத்தன்ைமயுடனும்

யாவும்
100%

இருக்கும்.இந்த

இைணப்ப ல் ெசயல்கைளயும், இந்த இைணப்ப ல்

www.Kaniyam.com
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மாத அற க்ைக, வரவு ெசலவு வ வரங்களுடனும்
காணலாம்.
கணியம் அறக்கட்டைளய ல் உருவாக்கப்படும்
ெமன்ெபாருட்கள்

யாவும்

ெமன்ெபாருட்களாக மூல ந ரலுடன்,
Apache,

கட்டற்ற
GNU GPL,

BSD, MIT, Mozilla ஆக ய உரிைமகளில்

ஒன்றாக ெவளிய டப்படும். உருவாக்கப்படும் ப ற
வளங்கள்,

புைகப்படங்கள்,

காெணாளிகள்,

ஒலிக்ேகாப்புகள்,

மின்னூல்கள்,

கட்டுைரகள்

யாவும் யாவரும் பக ரும், பயன்படுத்தும் வைகய ல்
க ரிேயட்டிவ் காமன்சு உரிைமய ல் இருக்கும்.

www.Kaniyam.com
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நன்ெகாைட
உங்கள் நன்ெகாைடகள் தமிழுக்கான கட்டற்ற
வளங்கைள

உருவாக்கும்

ெசயல்கைள

ச றந்த

வைகய ல் வ ைரந்து ெசய்ய ஊக்குவ க்கும்.
ப ன்வரும்

வங்க க்

கணக்க ல்

உங்கள்

நன்ெகாைடகைள அனுப்ப , உடேன வ வரங்கைள
k a n i y a m f o u n d a t i o n @ g m a i l . c o m க்கு மின்னஞ்சல்
அனுப்புங்கள்.
Kaniyam Foundation
Account Number : 606 1010 100 502 79
Union Bank Of India
West Tambaram, Chennai
IFSC – UBIN0560618

www.Kaniyam.com
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Account Type : Current Account

UPI ெசயலிகளுக்கான QR Code

www.Kaniyam.com
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குற ப்பு:

ச ல UPI ெசயலிகளில் இந்த QR

Code ேவைல ெசய்யாமல் ேபாகலாம்.

அச்சமயம்

ேமேல உள்ள வங்க க் கணக்கு எண், IFSC code ஐ
பயன்படுத்தவும்.
Note: Sometimes UPI does not work properly, in that
case kindly use Account number and IFSC code for internet
banking.

www.Kaniyam.com
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FREETAMILEBOOKS.COM
மின்புத்தகங்கைளப் படிக்க உதவும் கருவ கள்:
மின்புத்தகங்கைளப்
ைகய ேலேய
கருவ கள்

படிப்பதற்ெகன்ேற

ைவத்துக்

தற்ேபாது

ெகாள்ளக்கூடிய

சந்ைதய ல்

பல

வந்துவ ட்டன.

Kindle, Nook, Android Tablets ேபான்றைவ இவற்ற ல்
ெபரும்பங்கு

வக க்க ன்றன.

கருவ களின்

மத ப்பு

இத்தைகய

தற்ேபாது

4000

6000 ரூபாய் வைர குைறந்துள்ளன.

முதல்
எனேவ

ெபரும்பான்ைமயான மக்கள் தற்ேபாது இதைன
வாங்க வருக ன்றனர்.
ஆங்க லத்த லுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
ஆங்க லத்த ல்
மின்புத்தகங்கள்
ெபறுக ன்றன.
www.Kaniyam.com

லட்சக்கணக்கான
தற்ேபாது

க ைடக்கப்

அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3.
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ேபான்ற வடிவங்களில் இருப்பதால்,
ேமற்கூற ய

கருவ கைளக்

அவற்ைற

ெகாண்டு

நாம்

படித்துவ டலாம்.
தமிழிலுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
தமிழில் சமீபத்த ய புத்தகங்கெளல்லாம் நமக்கு
மின்புத்தகங்களாக

க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.

ProjectMadurai.com

எனும்

குழு

தமிழில்

மின்புத்தகங்கைள

ெவளிய டுவதற்கான

ஒர்

உன்னத ேசைவய ல் ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தக் குழு
இதுவைர வழங்க யுள்ள தமிழ் மின்புத்தகங்கள்
அைனத்தும் PublicDomain-ல் உள்ளன.

ஆனால்

இைவ மிகவும் பைழய புத்தகங்கள்.
சமீபத்த ய

புத்தகங்கள்

ஏதும்

இங்கு

க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.
சமீபத்த ய புத்தகங்கைள தமிழில் ெபறுவது
எப்படி?
www.Kaniyam.com
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அேமசான்

க ண்டில்

கருவ ய ல்

தமிழ்

ஆதரவு தந்த ப றகு, தமிழ் மின்னூல்கள் அங்ேக
வ ற்பைனக்குக்

க ைடக்க ன்றன.

ஆனால்

அவற்ைற நாம் பத வ றக்க இயலாது.

ேவறு

யாருக்கும் பக ர இயலாது.
சமீபகாலமாக
பத வர்களும்,
பற்ற ய

பல்ேவறு

எழுத்தாளர்களும்,

சமீபத்த ய

ந கழ்வுகைளப்

வ வரங்கைளத்

ெதாடங்க யுள்ளனர்.
வ ைளயாட்டு,
அரச யல்,
தகவல்

தமிழில்
அைவ

கலாச்சாரம்,

ெதாழில்நுட்பம்

இலக்க யம்,

உணவு,

புைகப்படக்கைல,

வணிகம்

ேபான்ற

எழுதத்
ச னிமா,
மற்றும்
பல்ேவறு

தைலப்புகளின் கீழ் அைமக ன்றன.
நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகச் ேசர்த்து
தமிழ் மின்புத்தகங்கைள உருவாக்க உள்ேளாம்.
அவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

www.Kaniyam.com
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Creative

Commons

எனும்

ெவளிய டப்படும்.
மூலம்

கீழ்

இவ்வாறு ெவளிய டுவதன்

அந்தப்

புத்தகத்ைத

ஆச ரியருக்கான

உரிைமகள்

பாதுகாக்கப்படுக ன்றன.
மின்புத்தகங்கைள
யாருக்கு

உரிமத்த ன்
எழுத ய

மூல

சட்டரீத யாகப்

அேத ேநரத்த ல் அந்த

யார்

ேவண்டுமானாலும்,

ேவண்டுமானாலும்,

இலவசமாக

வழங்கலாம்.
எனேவ

தமிழ்

படிக்கும்

ஆய ரக்கணக்க ல்
மின்புத்தகங்கைள

வாசகர்கள்

சமீபத்த ய
இலவசமாகேவ

தமிழ்
ெபற்றுக்

ெகாள்ள முடியும்.
தமிழிலிருக்கும்

எந்த

வைலப்பத வ லிருந்து

ேவண்டுமானாலும் பத வுகைள எடுக்கலாமா?
கூடாது.
ஒவ்ெவாரு
www.Kaniyam.com
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ஒருச ல அனுமத கைளப் ெபற்ற ருக்கும்.

ஒரு

வைலப்பத வ ன் ஆச ரியர் அவரது பத ப்புகைள
“யார்

ேவண்டுமானாலும்

பயன்படுத்தலாம்”

என்று குற ப்ப ட்டிருந்தால் மட்டுேம அதைன நாம்
பயன்படுத்த முடியும்.
அதாவது “Creative Commons” எனும் உரிமத்த ன்
கீழ் வரும் பத ப்புகைள மட்டுேம நாம் பயன்படுத்த
முடியும்.
அப்படி இல்லாமல் “All Rights Reserved” எனும்
உரிமத்த ன் கீழ் இருக்கும் பத ப்புகைள நம்மால்
பயன்படுத்த முடியாது.
ேவண்டுமானால் “All Rights Reserved” என்று
வ ளங்கும் வைலப்பத வுகைளக் ெகாண்டிருக்கும்
ஆச ரியருக்கு அவரது பத ப்புகைள “Creative Commons”

உரிமத்த ன்

கீழ்

ெவளிய டக்ேகாரி

நாம்

நமது ேவண்டுேகாைளத் ெதரிவ க்கலாம். ேமலும்
www.Kaniyam.com
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அவரது

பைடப்புகள்

ெபயரின்

கீேழ

தான்

அைனத்தும்

அவருைடய

ெவளிய டப்படும்

எனும்

உறுத ையயும் நாம் அளிக்க ேவண்டும்.
ெபாதுவாக
பத வுகைள
பத வுகள்

புதுப்புது
உருவாக்குேவாருக்கு

அவர்களது

ந ைறய வாசகர்கைளச் ெசன்றைடய

ேவண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கும்.
அவர்களது

பைடப்புகைள

எடுத்து

நாம்
இலவச

மின்புத்தகங்களாக வழங்குவதற்கு நமக்கு
அவர்கள் அனுமத யளித்தால்,
அவர்களது

பைடப்புகள்

மக்கைளச்

ெசன்றைடயும்.

உண்ைமயாகேவ

ெபரும்பான்ைமயான
வாசகர்களுக்கும்

ந ைறய புத்தகங்கள் படிப்பதற்குக் க ைடக்கும்
வாசகர்கள்

ஆச ரியர்களின்

வைலப்பத வு

முகவரிகளில் கூட அவர்களுைடய பைடப்புகைள
ேதடிக் கண்டுப டித்து படிக்கலாம். ஆனால் நாங்கள்

www.Kaniyam.com
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வாசகர்களின் ச ரமத்ைதக் குைறக்கும் வண்ணம்
ஆச ரியர்களின்

ச தற ய

வைலப்பத வுகைள

ஒன்றாக இைணத்து ஒரு முழு மின்புத்தகங்களாக
உருவாக்கும் ேவைலையச் ெசய்க ேறாம்.
அவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

ேமலும்

புத்தகங்கைள

“மின்புத்தகங்கைளப் படிக்க உதவும் கருவ கள்”க்கு ஏற்ற வண்ணம் வடிவைமக்கும் ேவைலையயும்
ெசய்க ேறாம்.
FREETAMILEBOOKS.COM
இந்த

வைலத்தளத்த ல்தான்

ப ன்வரும்

வடிவைமப்ப ல் மின்புத்தகங்கள் காணப்படும்.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3,
ODT
இந்த

வைலதளத்த லிருந்து

ேவண்டுமானாலும்
இலவசமாகப்
www.Kaniyam.com

யார்

மின்புத்தகங்கைள

பத வ றக்கம்(download)
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ெகாள்ளலாம்.
அவ்வாறு பத வ றக்கம்(download) ெசய்யப்பட்ட
புத்தகங்கைள

யாருக்கு

ேவண்டுமானாலும்

இலவசமாக வழங்கலாம்.
இத ல் நீங்கள் பங்களிக்க வ ரும்புக றீர்களா?
நீங்கள்

ெசய்யேவண்டியெதல்லாம்

எழுதப்பட்டிருக்கும்

தமிழில்

வைலப்பத வுகளிலிருந்து

பத வுகைள
எடுத்து, அவற்ைற LibreOffice/MS Office ேபான்ற
wordprocessor-ல் ேபாட்டு ஓர் எளிய மின்புத்தகமாக
மாற்ற எங்களுக்கு அனுப்பவும்.
அவ்வளவுதான்!
ேமலும் ச ல பங்களிப்புகள் ப ன்வருமாறு:
1. ஒருச ல
அவர்களது
www.Kaniyam.com
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உரிமத்த ன்கீழ்

ெவளிய டக்ேகாரி

மின்னஞ்சல் அனுப்புதல்
2. தன்னார்வலர்களால்

அனுப்பப்பட்ட

மின்புத்தகங்களின்

உரிைமகைளயும்

தரத்ைதயும் பரிேசாத த்தல்
3. ேசாதைனகள் முடிந்து அனுமத வழங்கப்பட்ட
தரமான

மின்புத்தகங்கைள

நமது

வைலதளத்த ல் பத ேவற்றம் ெசய்தல்
வ ருப்பமுள்ளவர்கள்

freetamilebook-

steam@gmail.com எனும் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல்
அனுப்பவும்.
இந்தத்

த ட்டத்த ன்

மூலம்

பணம்

முழுக்க

முழுக்க

சம்பாத ப்பவர்கள் யார்?
யாருமில்ைல.
இந்த

வைலத்தளம்
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தன்னார்வலர்களால்
ஒரு

வைலத்தளம்

ேநாக்கம்

ெசயல்படுக ன்ற
ஆகும்.

என்னெவனில்

மின்புத்தகங்கைள

இதன்
தமிழில்

உருவாக்குவதும்,

ஒேர

ந ைறய
அவற்ைற

இலவசமாக பயனர்களுக்கு வழங்குவதுேம ஆகும்.
ேமலும்

இவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

மின்புத்தகங்கள், ebook reader ஏற்றுக்ெகாள்ளும்
வடிவைமப்ப ல் அைமயும்.
இத்த ட்டத்தால்

பத ப்புகைள

எழுத க்ெகாடுக்கும் ஆச ரியர்/பத வருக்கு என்ன
லாபம்?
ஆச ரியர்/பத வர்கள்

இத்த ட்டத்த ன்

மூலம்

எந்தவ தமான ெதாைகயும் ெபறப்ேபாவத ல்ைல.
ஏெனனில்,

அவர்கள்

புத தாக

இதற்ெகன்று

எந்தஒரு பத ைவயும் எழுத த்தரப்ேபாவத ல்ைல.
ஏற்கனேவ அவர்கள் எழுத ெவளிய ட்டிருக்கும்
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பத வுகைள எடுத்துத்தான் நாம் மின்புத்தகமாக
ெவளிய டப்ேபாக ேறாம்.
அதாவது
இந்தப்

அவரவர்களின்

பத வுகள்

அைனத்தும்

க ைடக்கப்ெபற்றாலும்,
ஒன்றாகத்

ெதாகுத்து

வைலதளத்த ல்
இலவசமாகேவ

அவற்ைறெயல்லாம்
ebook

reader

ேபான்ற

கருவ களில் படிக்கும் வ தத்த ல் மாற்ற த் தரும்
ேவைலைய இந்தத் த ட்டம் ெசய்க றது.
தற்ேபாது

மக்கள்

ெபரிய

அளவ ல்

tablets

மற்றும் ebook readers ேபான்ற கருவ கைள நாடிச்
ெசல்வதால் அவர்கைள ெநருங்குவதற்கு இது ஒரு
நல்ல வாய்ப்பாக அைமயும்.
நகல் எடுப்பைத அனுமத க்கும் வைலதளங்கள்
ஏேதனும் தமிழில் உள்ளதா?
உள்ளது.
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ப ன்வரும் தமிழில் உள்ள வைலதளங்கள் நகல்
எடுப்பத ைன அனுமத க்க ன்றன.
1. http://www.vinavu.com
2. http://www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. http://kaniyam.com
5. http://blog.ravidreams.net
எவ்வாறு ஒர் எழுத்தாளரிடம் CREATIVE COMMONS

உரிமத்த ன்

கீழ்

அவரது

பைடப்புகைள

ெவளிய டுமாறு கூறுவது?
இதற்கு

ப ன்வருமாறு

ஒரு

மின்னஞ்சைல

அனுப்ப ேவண்டும்.
<துவக்கம்>
உங்களது
www.Kaniyam.com
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[வைலதளத்த ன் ெபயர்].
தற்ேபாது

படிப்பதற்கு

உபேயாகப்படும்

கருவ களாக Mobiles மற்றும் பல்ேவறு ைகய ருப்புக்
கருவ களின்

எண்ணிக்ைக

அத கரித்து

வந்துள்ளது.
இந்ந ைலய ல் நாங்கள் h t tp : / / w w w . F r e e T a
m i l E b o o k s . c o m எனும் வைலதளத்த ல், பல்ேவறு
தமிழ் மின்புத்தகங்கைள ெவவ்ேவறு துைறகளின்
கீழ்

ேசகரிப்பதற்கான

ஒரு

புத ய

த ட்டத்த ல்

ஈடுபட்டுள்ேளாம்.
இங்கு

ேசகரிக்கப்படும்

மின்புத்தகங்கள்

பல்ேவறு கணிணிக் கருவ களான Desktop,ebook
readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android,
iOS ேபான்றவற்ற ல் படிக்கும் வண்ணம் அைமயும்.
அதாவது இத்தைகய கருவ கள் support ெசய்யும் odt,
pdf, ebub, azw ேபான்ற வடிவைமப்ப ல் புத்தகங்கள்
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அைமயும்.
இதற்காக

நாங்கள்

வைலதளத்த லிருந்து

உங்களது

பத வுகைள

ெபற

வ ரும்புக ேறாம். இதன் மூலம் உங்களது பத வுகள்
உலகளவ ல் இருக்கும் வாசகர்களின் கருவ கைள
ேநரடியாகச் ெசன்றைடயும்.
எனேவ

உங்களது

பத வுகைள

வைலதளத்த லிருந்து

ப ரத ெயடுப்பதற்கும்

மின்புத்தகங்களாக

அவற்ைற

மாற்றுவதற்கும்

உங்களது

அனுமத ைய ேவண்டுக ேறாம்.
இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்களில்
கண்டிப்பாக
மற்றும்

ஆச ரியராக

உங்களது

இடம்ெபறும்.
உரிமத்த ன்

உங்களின்

வைலதள

ெபயரும்

முகவரியும்

ேமலும் இைவ “Creative Commons”
கீழ்

மட்டும்தான்

ெவளிய டப்படும்

எனும் உறுத ையயும் அளிக்க ேறாம்.
www.Kaniyam.com
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http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள்

எங்கைள

ப ன்வரும்

முகவரிகளில்

ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.
e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G plus: https://plus.google.com/communities/108817
760492177970948

நன்ற .
</முடிவு>
ேமற்கூற யவாறு
உங்களுக்குத்

ஒரு
ெதரிந்த

மின்னஞ்சைல
அைனத்து

எழுத்தாளர்களுக்கும் அனுப்ப அவர்களிடமிருந்து
அனுமத ையப் ெபறுங்கள்.
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முடிந்தால்

அவர்கைளயும்

“Creative

Com-

mons License”-ஐ அவர்களுைடய வைலதளத்த ல்
பயன்படுத்தச் ெசால்லுங்கள்.
கைடச யாக அவர்கள் உங்களுக்கு அனுமத
அளித்து அனுப்ப ய ருக்கும் மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM எனும் முகவரிக்கு
அனுப்ப ைவயுங்கள்.
ஓர்

எழுத்தாளர்

ேவண்டுேகாைள

உங்களது

மறுக்கும்

உங்களது

பட்சத்த ல்

என்ன

ெசய்வது?
அவர்கைளயும் அவர்களது பைடப்புகைளயும்
அப்படிேய வ ட்டுவ ட ேவண்டும்.
ஒருச லருக்கு
முயற்ச ய ல்

அவர்களுைடய
மின்புத்தகம்

ெசாந்த
தயாரிக்கும்

எண்ணம்கூட இருக்கும். ஆகேவ அவர்கைள நாம்
மீண்டும் மீண்டும் ெதாந்தரவு ெசய்யக் கூடாது.
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அவர்கைள அப்படிேய வ ட்டுவ ட்டு அடுத்தடுத்த
எழுத்தாளர்கைள

ேநாக்க

நமது

முயற்ச ையத்

ெதாடர ேவண்டும்.

மின்புத்தகங்கள் எவ்வாறு அைமய ேவண்டும்?
ஒவ்ெவாருவரது
குைறந்தபட்சம்
காணப்படும்.

வைலத்தளத்த லும்

நூற்றுக்கணக்க ல்
அைவ

பத வுகள்

வைகப்படுத்தப்பட்ேடா

அல்லது வைகப்படுத்தப் படாமேலா இருக்கும்.
நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத் த ரட்டி
ஒரு ெபாதுவான தைலப்ப ன்கீழ் வைகப்படுத்த
மின்புத்தகங்களாகத்

தயாரிக்கலாம்.

அவ்வாறு

வைகப்படுத்தப்படும்

மின்புத்தகங்கைள

பகுத -

I பகுத -II என்றும் கூட தனித்தனிேய ப ரித்துக்
ெகாடுக்கலாம்.
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தவ ர்க்க ேவண்டியைவகள் யாைவ?
இனம்,

பாலியல்

மற்றும்

வன்முைற

ேபான்றவற்ைறத் தூண்டும் வைகயான பத வுகள்
தவ ர்க்கப்பட ேவண்டும்.
எங்கைளத் ெதாடர்பு ெகாள்வது எப்படி?
நீங்கள் ப ன்வரும் முகவரிகளில் எங்கைளத்
ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.
� EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
� Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEb
ooks
� Google Plus: https://plus.google.com/communities/
108817760492177970948
இத்த ட்டத்த ல் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் யார்?
குழு – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/

www.Kaniyam.com

493

FreeTamilEbooks.com

SUPPORTED BY
கணியம் அறக்கட்டைள- http://kaniyam.com/foun
dation
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கணியம் அறக்கட்டைள

ெதாைல ேநாக்கு – Vision
தமிழ்

ெமாழி

மற்றும்

சார்ந்த ெமய்ந கர்வளங்கள்,
அற வுத்ெதாகுத கள்,

இனக்குழுக்கள்
கருவ கள் மற்றும்

அைனவருக்கும்

கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல் க ைடக்கும் சூழல்
பணி இலக்கு – Mission
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அற வ யல்
வளர்ச்ச க்கு
பயன்பாடு

மற்றும்

சமூகப்

ெபாருளாதார

தமிழ்

ெமாழிய ன்

ஒப்ப,
வளர்வைத

உறுத ப்படுத்துவதும்,

அைனத்து அற வுத் ெதாகுத களும், வளங்களும்
கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல்

அைனவருக்கும்

க ைடக்கச்ெசய்தலும்.

தற்ேபாைதய ெசயல்கள்
� கணியம் மின்னிதழ் – http://kaniyam.com/
� க ரிேயட்டிவ் காமன்சு உரிைமய ல் இலவச
தமிழ் மின்னூல்கள் – http://FreeTamilEbooks.co
m

கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள்
� உைர ஒலி மாற்ற – Text to Speech
www.Kaniyam.com

496

FreeTamilEbooks.com

� எழுத்துணரி – Optical Character Recognition
� வ க்க மூலத்துக்கான எழுத்துணரி
� மின்னூல்கள் க ண்டில் கருவ க்கு அனுப்புதல்
– Send2Kindle
� வ க்க ப்பீடியாவ ற்கான ச று கருவ கள்
� மின்னூல்கள் உருவாக்கும் கருவ
� உைர ஒலி மாற்ற – இைணய ெசயலி
� சங்க இலக்க யம் – ஆன்டிராய்டு ெசயலி
� FreeTamilEbooks – ஆன்டிராய்டு ெசயலி
� FreeTamilEbooks – ஐஒஎஸ் ெசயலி
� WikisourceEbooksReportஇந்திய
ெமாழிகளுக்ககான

வ க்க மூலம்

மின்னூல்கள் பத வ றக்கப் பட்டியல்
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� FreeTamilEbooks.com

–

Download

counter

மின்னூல்கள் பத வ றக்கப் பட்டியல்

அடுத்த த ட்டங்கள்/ெமன்ெபாருட்கள்

� வ க்க

மூலத்த ல்

உள்ள

மின்னூல்கைள

பகுத ேநர/முழு ேநரப் பணியாளர்கள் மூலம்
வ ைரந்து ப ைழ த ருத்துதல்
� முழு ேநர ந ரலைர பணியமர்த்த பல்ேவறு
கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள் உருவாக்குதல்
� தமிழ்

NLP

க்கான

பய ற்ச ப்

பட்டைறகள்

நடத்துதல்
� கணியம் வாசகர் வட்டம் உருவாக்குதல்
� கட்டற்ற

ெமன்ெபாருட்கள்,
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காமன்சு

உரிைமய ல்

வளங்கைள

உருவாக்குபவர்கைளக்

கண்டற ந்து

ஊக்குவ த்தல்
� கணியம் இதழில் அத க பங்களிப்பாளர்கைள
உருவாக்குதல், பய ற்ச அளித்தல்
� மின்னூலாக்கத்துக்கு

ஒரு

இைணயதள

ெசயலி
� எழுத்துணரிக்கு ஒரு இைணயதள ெசயலி
� தமிழ்

ஒலிேயாைடகள்

உருவாக்க

ெவளிய டுதல்
� http://OpenStreetMap.org ல் உள்ள இடம், ெதரு,
ஊர் ெபயர்கைள தமிழாக்கம் ெசய்தல்
� தமிழ்நாடு முழுவைதயும் http://OpenStreetMap.
org ல் வைரதல்
� குழந்ைதக்
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வழங்குதல்
� http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒழுங்குபடுத்த API க்கு
ேதாதாக மாற்றுதல்
� h t tp : / / T a . w i k t i o n a r y . o r g க்காக ஒலிப்பத வு
ெசய்யும் ெசயலி உருவாக்குதல்
� தமிழ் எழுத்துப் ப ைழத்த ருத்த உருவாக்குதல்
� தமிழ்

ேவர்ச்ெசால்

காணும்

கருவ

உருவாக்குதல்
� எல்லா h t tp : / / F r e e T a m i l E b o o k s . c o m
மின்னூல்கைளயும்

Google

Play

Books,

GoodReads.com ல் ஏற்றுதல்
� தமிழ்

தட்டச்சு

கற்க

இைணய

ெசயலி

உருவாக்குதல்
� தமிழ் எழுதவும் படிக்கவும் கற்ற இைணய
ெசயலி உருவாக்குதல் ( aamozish.com/Course_www.Kaniyam.com

500

FreeTamilEbooks.com

preface ேபால)

ேமற்கண்ட
உருவாக்க

த ட்டங்கள்,

ெமன்ெபாருட்கைள

ெசயல்படுத்த உங்கள் அைனவரின்

ஆதரவும் ேதைவ.
பங்களிக்க
வ வரங்கைள

உங்களால் எவ்வாேறனும்

இயலும்

எனில்

உங்கள்

kaniyamfoundation@gmail.com

க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.

ெவளிப்பைடத்தன்ைம
கணியம்
த ட்டங்கள்,
அைனவருக்கும்

அறக்கட்டைளய ன்

ெசயல்கள்,

ெமன்ெபாருட்கள்
ெபாதுவானதாகவும்,

ெவளிப்பைடத்தன்ைமயுடனும்

யாவும்
100%

இருக்கும்.இந்த

இைணப்ப ல் ெசயல்கைளயும், இந்த இைணப்ப ல்
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மாத அற க்ைக, வரவு ெசலவு வ வரங்களுடனும்
காணலாம்.
கணியம் அறக்கட்டைளய ல் உருவாக்கப்படும்
ெமன்ெபாருட்கள்

யாவும்

ெமன்ெபாருட்களாக மூல ந ரலுடன்,
Apache,

கட்டற்ற
GNU GPL,

BSD, MIT, Mozilla ஆக ய உரிைமகளில்

ஒன்றாக ெவளிய டப்படும். உருவாக்கப்படும் ப ற
வளங்கள்,

புைகப்படங்கள்,

காெணாளிகள்,

ஒலிக்ேகாப்புகள்,

மின்னூல்கள்,

கட்டுைரகள்

யாவும் யாவரும் பக ரும், பயன்படுத்தும் வைகய ல்
க ரிேயட்டிவ் காமன்சு உரிைமய ல் இருக்கும்.
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நன்ெகாைட
உங்கள் நன்ெகாைடகள் தமிழுக்கான கட்டற்ற
வளங்கைள

உருவாக்கும்

ெசயல்கைள

ச றந்த

வைகய ல் வ ைரந்து ெசய்ய ஊக்குவ க்கும்.
ப ன்வரும்

வங்க க்

கணக்க ல்

உங்கள்

நன்ெகாைடகைள அனுப்ப , உடேன வ வரங்கைள
k a n i y a m f o u n d a t i o n @ g m a i l . c o m க்கு மின்னஞ்சல்
அனுப்புங்கள்.
Kaniyam Foundation
Account Number : 606 1010 100 502 79
Union Bank Of India
West Tambaram, Chennai
IFSC – UBIN0560618
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Account Type : Current Account

UPI ெசயலிகளுக்கான QR Code
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குற ப்பு:

ச ல UPI ெசயலிகளில் இந்த QR

Code ேவைல ெசய்யாமல் ேபாகலாம்.

அச்சமயம்

ேமேல உள்ள வங்க க் கணக்கு எண், IFSC code ஐ
பயன்படுத்தவும்.
Note: Sometimes UPI does not work properly, in that
case kindly use Account number and IFSC code for internet
banking.
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