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மாணவர் பயிற்சி இதழ்   இதழியல் மற்றும் ததாடர்பியல் துறை,தசன்றனப் பல்கறைக்கழகம்        ஆசிரியர் தை.சதீஷ்                                                                  
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படம்:விக்கிபடீியா 

தசன்றன ஏப்10; சசப்பாக்கத்தில் அறமந்துள்ள 
தசன்றனப் பல்கறைக்கழகத்தின் 
மணிக்கூண்டில் திருக்குைள் மீண்டும் 
ஒைிக்கத் ததாடங்கியுள்ளது. 

தசன்றனப் பல்கறைக்கழக மணிக்கூண்டில் 
கடந்த சிை வருடங்களாக மணிக்கு ஒரு 
முறை திருக்குைள் ஒைித்து வந்தது.இது 
முன்னாள் துறணசவந்தர் திருவாசகம் 
அவர்களால் துவக்கி றவக்கப்பட்டது.ஆனால் 
கடந்த இரண்டு வருடங்களாக திருக்குைள் 
ஒைிப்பதில்றை. 

பல்கறைக்கழகத்தில் தசயல்பட்டு வரும் 
தமிழ் மாணவர் சபரறவ என்ை அறமப்பின் 
சார்பாக திருக்குைறள மறுபடியும் ஒைிக்கச் 
தசய்யுமாறு பைமுறை துறணசவந்தருக்கும், 

பதிவாளருக்கும் கடிதம் எழுதப்பட்டது,இருப்பினும் 
கடிதத்தின் சமல் நிர்வாகம் எந்த 
நடவடிக்றகறயயும் எடுக்கவில்றை. 

அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சிசய இதற்கு காரணம் 
என்று மாணவர்கள் குற்ைம் சாட்டி 
வந்தனர்.இந்தநிறையில் கடந்த மார்ச் 31ல் 
பாராளுமன்ை உறுப்பினரும்,பாராளுமன்ைத்தில் 
திருக்குைளுக்காக ததாடர்ந்து குரல் எழுப்பி 
வருபவருமான தருண் விஜய் அவர்கள் 
பல்கறைக்கழகத்திற்கு வருறக தந்திருந்தார். 

இந்த வாய்ப்றப மாணவர்கள் அறனவரும் 
பயன்படுத்தி தங்கள் சகாரிக்றகறய மனுவாக 
எழுதி அவரிடம் வழங்கினர்.அவர் உடனடியாக 
மாணவர்களுடன் துறணசவந்தறரச் சந்தித்து 
இதுகுைித்து சபசினார்.துறணசவந்தரும் 

நடவடிக்றக எடுப்பதாக உறுதியளித்தார். 
இறதயடுத்து ஏப்ரல் 6ஆம் சததியிைிருந்து 
மணிக்தகாருமுறை மணிக்கூண்டில் 
திருக்குைள் ஒைிக்கத் ததாடங்கியுள்ளது. 
                       -தை.சதீஷ் 

திருக்குறளை மீட்டெடுத்த டென்ளைப் பல்களைக்கழக மாணவர்கள் 

படம்:விக்கிபடீியா 

டமரிைாவின் வரைாறு 

தசன்றன ஏப்10;உைகின் நீளமான இரண்டாவது 
கடற்கறர என்று தபயர் தபற்ைிருப்பது தான் 
தசன்றன தமரினா கடற்கறர.தசன்றனயில் 
உள்சளார்களும்,தசன்றனறயச் சுற்ைிப் பார்க்க 
வருபவர்களும் பார்க்கத் தவைாத ஒரு இடம் 
தசன்றன தமரினா 
கடற்கறர.உள்நாடு,தவளிநாடு என அறனத்து 
சுற்றுைா பயணிகறளயும் ஈர்க்கும் இடம் 
தமரினா கடற்கறர தான். 

இத்தறகய சிைப்புமிக்க தமரினா கடற்கறர 
சரியாக 130 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சகதியாக 
கிடந்தது என்று கூைினால் யார் 
நம்புவார்கள்.தமரினா இயற்றகயான கடற்கறர 
கிறடயாது,அது மனிதர்கள் இயற்றகறய 
சரியாக புரிந்து தகாள்ளாமல் தசய்த தவைால் 
விறளந்த ஒரு எச்சம்.1881 ஆம் ஆண்டு 
தசன்றன துறைமுகம் 
கட்டப்படுகிைது.அறைகளின் சவகத்றத 
அந்தப்பகுதியில் குறைப்பதற்காக கடலுக்குள் 
தசயற்றகயாக தடுப்பான்கள் கட்டப்பட்டன.இது 
கட்டப்பட்ட பிைகு துறைமுகத்தில் ததற்குப் 
பகுதியில் முன்பு சகதியாக இருந்த இடத்தில் 
மணல் சசரத் ததாடங்குகிைது. 

1884ல் அப்சபாது கவர்னராக இருந்த 
எல்பின்ஸ்சடான் என்பவர் தான் உைா 
தசல்வதற்காக அவ்வாறு புதிதாக 
சசரத்துவங்கிய அக்கடற்கறர மணைில் 
ஒருநறடபாறதறயக் கட்டி அதற்கு தமரினா 
என்று தபயரும் இடுகிைார்.இதுதான் தமரினா 
பிைந்த கறத.அன்ைிைிருந்து இக்கடற்கறர 
மணல் பரப்பில் ததாடர்ந்து மணல் 
சசர்ந்துதகாண்சடயிருந்தது.  

ஆனால் அசதசவறளயில் துறைமுகத்தின் 
வடக்குப் பகுதியில் ஆங்சக ஏற்கனசவ 
இருந்த மணற்பரப்பு கறரந்துதகாண்சட 
வந்துள்ளது. 

இன்றைய சததிக்கு மணல் படிவதால் ஆண்டு 
ஒன்றுக்கு தமரினாவின் பரப்பு 40 விழுக்காடு 
அதிகரித்துக் தகாண்டிருக்கிைது.அசதசமயம் 
துறைமுகத்துக்கு வடக்தக எண்ணூரில் 
இருந்த 700மீ ததாறைவு கடற்கறர காணாமல் 
சபாய்விட்டது.இந்த கடற்கறர நிறனத்துப் 
பார்க்க முடியாத அளவுக்குத் 
ததான்றமயானது. 

காரணம் 

தமிழகத்திற்கு இரண்டு 
பருவக்காற்றுக்காைங்கள் இருக்கின்ைன.ஒன்று 
ததன்சமற்கு பருவக்காற்று மற்தைான்று 
வடகிழக்கு பருவக்காற்று.இது தவறும் 
காற்றுக்ககாைசமா, மறழக்காைசமா 
மட்டுமல்ை.இது கடல்மணல் தபயர்ச்சிக் 
காைமும் தான்.தமிழகத்தின் கிழக்குக் 
கடற்கறரயில் மட்டும் ஆண்டுக்கு 5ைட்சம் 
கனமீட்டர் மணல் கடலுக்குள் ததன்வடைாக 
இடப்தபயர்ச்சி தசய்யப்படுகிைது.அதாவது 
ததன்சமற்குப் பருவக்காற்று வசீும்சபாது 
கடல் நீசராட்டம் ததற்கிைிருந்து வடக்கு 
சநாக்கி எடுத்துச்தசல்ைப்படுகிைது.அசதசபால் 
வடகிழக்குப் பருவக்காற்று வசீும்சபாது 
நீசராட்டம் ததற்கு சநாக்கி 
பயணிக்கிைது.இதன் விறளவாக மணல் 
மீண்டும் ததற்கு சநாக்கி 
எடுத்துச்தசல்ைப்படுகிைது.. 

இது ஆண்டு முழுவதும் நடப்பதால் 
கடற்கறரயானது சமநிறையில் 
இருக்கும். 
வடக்கு சநாக்கி எடுத்துச்தசல்ைப்படும் 
மணைின் காைஅளவு ஒன்பது 
மாதங்களாகும்.இதற்கு மாைாக 
வடக்கிைிருந்து தகாண்டு வர[ப்படும் 
மணைின் காைஅளவு மூன்று மாதங்கள் 
என்பதால் மணைின் அளவு 
குறைவாகசவ இருக்கும்.இந்த 
நிறையில்தான் தமிழ்நாட்டின் முதல் 
தசயற்றக துறைமுகமாக தசன்றன 
துறைமுகம் அறமக்கப்படுகிைது.அங்கு 
கட்டப்பட்ட அறைத்தடுப்பான்களால் 
வடக்கு  சநாக்கிய கடல் நீசராட்டம் 
தடுக்கப்பட்டு மணல் அந்த 
அறைத்தடுப்பாநன்களுக்கு ததற்கில் 
சதக்கப்ப்படுகிைது. தமரினா கடற்கறர    
உருவாகியது,கடைரிப்பு நிகழ்ந்தது.    
 -தைசதீஷ் 



 

மெரினா கடற்கரையில் இருந்து சாந்த ாம் வழியாக ஸ்ரீநிவாசபுைம் வரை 
மசல்பவர்கள் இனி காரையும் ொரையும் தபாக்குவைத்து மநரிசைில் சிக்கித் 
 விக்க தவண்டியது இல்ரை.பட்டினப்பாக்கத் ில் இருந்து ஸ்ரீநிவாசபுைம் வரை 
கடற்கரைதயாைம் ஏற்கனதவ இருக்கும் சிறிய சாரைரய அகைப்படுத் ி 
அ ிவிரைவு சாரையாக ொற்ற ஒரு  ிட்டம்  யாைாகி மசயல்பட 
ஆைம்பித்துவிட்டது.ஆனால் இந்  சிறிய சாரை என்னவாக இருந் து 
என்பர யும் நாம் அறிந்துமகாள்ள தவண்டும்.நம் சாமூகத் ின் பழங்குடிகள் 
கடரைதய வடீாக எண்ணி வாழும் ெீனவர்களின் அன்றாட வாழ்வியைில் 
இருந்து பிரிக்க முடியா  ஒரு இடொக இந்  சாரை உள்ளது 
மநாச்சிக்குப்பம்,மநாச்சி நகர்,பட்டினப்பாக்கம் தபான்ற இடங்களில் வசிக்கும் 
ெீனவர்கள் இந்  சாரைரய  ாண்டி  ான் கடலுக்குச் மசல்கின்றனர். இந்  
சாரைரய ஒட்டி  ான்  ங்கள் வரைகரள சரிமசய்கின்றனர், இந்  
சாரையில்  ான் கரடகள் அரெத்து ெீன்கரள விற்கின்றனர்.இந்  
சாரைரய அகைப்படுத் ினால் அவர்கள் தெற்கூறிய தவரைகரள எங்கு 
தெற்மகாள்வார்கள்.ொர்ச் 28க்குள் அந்  சாரையில் உள்ள கரடகரள அகற்ற 
தவண்டும் இல்ரைதயல் ொநகைாட்சிதய அவற்ரற அகற்றூம் என ஒரு 
அறிவிப்ரப அரனத்து கரடகளிடமும் வழங்கியுள்ளது மசன்ரன 
ொநகைாட்சி.அைசாங்கதொ இந்   ிட்டத் ினால் மெரினா அழகுமபறும் என்றும் 
ெக்கள் முன்தனற்றம் அரடவார்கள் என்றும் கூறுகிறது.தவகொக 
வாகனங்களில் மசல்ை சாரைகள் தபாடுவதும்,அடுக்குொடிக் கட்டிடங்கள் 
கட்டி அர  ெின்விளக்குகளால் ஒளிை விடுவதும்  ானா முன்தனற்றம்.இந்  
இடம் ெட்டுெில்ரை முன்தனற்றம்,நாட்டு வளர்ச்சி என்ற மபயரில் மசன்ரன 
நகைம் ம ாடங்கி முட்டுக்காடு வரை கிழக்குக் கடற்கரைச் சாரைக்கும் 
கடலுக்கும் இரடப்பட்ட இடத்ர  ெீனவர்களிடம் இருந்து பிடுங்கி பண 
மு ரைகளிடம் விற்றது  ான் முன்தனற்றொ?இது ெட்டும் இல்ரை 
அனல்ெின் நிரையங்கள்,அணுெின் நிரையங்கள்,ம ன் ெிழகத் ில் நடக்கும் 
 ாதுெணல் மகாள்ரளகள் எனத்  ெிழக கடற்கரைதய சூரறயாடப்பட்டு 
வருகிறது.இப்படி யாதைா ஒரு மு ைாளிக்கு ெட்டும் வளர்ச்சி அளிக்கும் 
 ிட்டங்களுக்காக விைட்டியடிக்கப்பட்ட ெீனவர்களின் இன்ரறய சூழ்நிரை 
என்ன என்பது குறித்  கவரை யாருக்கும் இல்ரை.நாகப்பட்டினம் 
ொவட்டத் ில் ெட்டும் கடதைாைத் ில் ஏழு அனல்ெின் நிரையங்களுக்காக 
நிைம் ரகயகப்படுத் ியாகிவிட்டது.இதுெட்டுெில்ைாெல்  ெிழகம் முழுவதும் 
100 அனல்ெின் நிரையங்கள் அரெப்ப ற்கான  ிட்டம் ஒன்றும் அைசிடம் 
உள்ளது. ெிழ்நாட்டின் மொத்  ெின்சாைத் த ரவதய 13,000 மெகாவாட்  ான், 
ஆனால்  ற்தபாது உள்ள  ிட்டங்களின்படி கணக்கிட்டால் 20,000மெகாவாட் 
உற்பத் ியாகும் என கடல்புறம் குறித்  எழு ிவரும் ஆய்வாளர் வறரீ யா 
கூறுகிறார்.அப்படிமயனில் யாருக்காக இந்  ெின்சாைம்  யாரிக்கப்படுகிறது, 
இன்னும்  ெிழ்நாட்டில் அடிக்கடி ெின் ரட ஏற்பட்டுக் மகாண்டு ான் 
இருக்கிறது. தெலும் இைாெநா புைம் ொவட்டம் கமு ியில் அ ானி குழுெம் 
சூரியஒளி மூைம் 1000மெகாவாட் ெின்சாைம்  யாரிக்கவிருப்ப ாக  கவல்கள் 
வந்துள்ளன. இ ில் எவ்வளவு ெின்சாைம்  ெிழகத் ிற்கு கிரடக்கும் என்பதும் 
இன்னும் முடிவாகவில்ரை.இவ்வாறாக முன்தனற்றம் என்ற மபயரில் 
சாெனியர்களின் எ ிர்காைமும்,இயற்ரக வளங்களும் சூரறயாடப்பட்டு 
வருகின்றன. இர  நாம் அரனவரும் அறிந்துமகாண்டு நம் உரிரெகள் 
களவாடப்பட்டு விற்கப்படுவர  எ ிர்த்து தபாைாட தவண்டும். 

1)தகள்வி:  ெிழ்நாடு ொற்றுத் ிறனாளிகள் கூட்டரெப்பிரனப் பற்றி 
கூறுங்கள்? 

ப ில்: ொற்றுத் ிறனாளிகளால் ொற்றுத் ிறனாளிகளுக்காக 
உருவாக்கப்பட்ட சங்கங்களின் கூட்டரெப்பு.பணப்பரிொற்றம்,நன்மகாரட 
தபான்ற மசயல்பாட்டிற்காை இந் க்கூட்டரெப்ரபன்  ரைரெரய 
அறக்கட்டரளயாக ரவத்துள்தளாம். ொற்றுத் ிறனாளி அல்ைா வர் 
இந் க்கூட்டரெப்பின் எந்  ப விரயயும் வகிக்க முடியாது. 

2)தகள்வி: ொற்றுத் ிறனாளியாக இல்ைா வர் ப வி வகிக்க முடியா ன் 
காைணம் என்ன? 

ப ில்: ஒரு ொற்றுத் ிறனாளியால்  ான் ெற்மறாரு ொற்றுத் ிறனாளியின் 
வைிரய முழுரெயாக உணை முடியும் என்ற காைணம்  ான். 

3)தகள்வி:  ெிழ்நாட்டில் எங்மகல்ைாம் இந்  அரெப்பு மசயல்படுகிறது? 

 ெிழ்நாடு முழுவதும் இல்ைாெல் குறிப்பிட்ட சிை ொவட்டத் ில்  ாலுகா 
அளவில் உள்ள ொற்றுத் ிறனாளிகரள மகாண்டு இயங்கிவருகிதறாம். 

4)தகள்வி: இந் க் கூட்டரெப்பு அைசியல் கட்சி சார்ந்  ா? 

ப ில்:எந்  அைசியல் கட்சிரயயும் சார்ந் து அல்ை.யார் நல்ைது மசய் ாலும் 
பாைாட்டுதவாம், ீரெ மசய் ால் எ ிர்த்து தகட்தபாம். 

5)தகள்வி: இந் க் கூட்டரெப்பின் மசயல்பாடுகள் என்மனன்ன? 

ப ில்: அடிப்பரட உரிரெ ெறுக்கப்பட்ட அரனத்து 
ொற்றுத் ிறனாளிகரளயும் ஆ ரித்து அவரன தபாைாட ரவப்பது ெற்றும் 
கடந்  மூன்று வருடங்களாக ொற்றுத் ிறனாளிகளுக்காக சுயம்வைம் நடத் ி 
வருகிதறாம். முற்றிலும் ொற்றுத் ிறனாளிகளின் நைனுக்காகதவ தபாைாடி 
வருகிதறாம்.  

6)தகள்வி: :உங்களுக்கான உரிரெகள் சமூகத் ில் எந்  அளவில் 
இருக்கிறது? 

ப ில்; ஒரு சா ாைண ெனி தன  னது அடிப்பரட உரிரெரய தபாைாடி 
மபறும் நிரை  ான் இந்  சமூகத் ில் நிைவுகிறது.இ ில் 
ொற்றுத் ிறனாளிக்கு அடிப்பரட உரிரெரய இந்  அைசியைரெப்தப 
ெறுத் ிருக்கிறது என்பது  ான் உண்ரெ. 

7)தகள்வி: இன்று அ ிகளவில் மபருகி வரும் பிசிதயாம ைபி 
ெருத்துவெரனகள் எர  குறிக்கின்றன? 

ப ில்: ஊனம் ெிகப்மபரும் பணம் மகாழிக்கின்ற வியாபாைொக 
ொற்றப்பட்டுவிட்டர த்  ான் குறிக்கின்றன.இது ஒரு தகடுமகட்ட 
சமு ாயத் ின் மசயல்  ான். ஊனத்ர  ரவத்து வியாபாைம் மசய்துவிட்டு 
இந்  நாடு  னது ெனசாட்சிரய கழற்றி ரவத்துவிட்டு அறிதவாடு 
தபசிக்மகாண்டிருக்கிறது. 

8)தகள்வி:  ைசீெியா,ஆட்டிசம் குரறபாடு பு ி ாக அறியப்பட்ட தநாய்கள் 
அரனத்து 50 ஆண்டுக்கு முன்னர் இருந்  ா,இருந்தும் அறியப்படாெல் 
இருந்  ா? 

ப ில்: ஊனத்ர  உண்டாக்கக்கூடிய தநாய்கள் ஏறத் ாழ 3000 
இருக்கிறது.தபாைிதயாரவ ஒழித் ால் ெட்டும் ஊனம் நின்றுவிடாது.எனதவ 
முன்னாடி இருந் ர விட இப்தபாது அ ிகொக உருவாகிறது எனக்கூற 
முடியாது,இப்தபாது  ான் அ ிக அளவில் அறியப்படுகிறது. 

 9)தகள்வி: ஊனத் ால் நீங்கள் படும் அவ ிரய விவா ப் மபாருளாக 
ொற்றினால் உங்களின் பிைச்சிரன  ீருொ? 

ப ில்: விவா ப் மபாருளாக ொற்றினால் நல்ைது  ான் ஆனால் இது 
அைசியல்படுத்த்டப்பட தவண்டும்.முடிமவடுக்கும் இடத் ிலும் முடிரவ 
ஏற்றுக்மகாள்கிற இடத் ிலும் எங்களின் குைைாக ஒரு 
ொற்றூத் ிறனாளி இருக்கதவண்டும். 

10)தகள்வி: நீங்கள் நடத் ி வரும் சுயம்வைம் பற்றி கூறுங்கள்? 

ப ில்: எங்கள் கூட்டரெப்பு மசயல்படும் ொவட்டங்களில் உள்ள 
ொற்றுத் ிறனாளிகரள த ர்வு மசய்து அவர்கரள மசன்ரனக்கு அரழத்து 
வந்து ெனநை ெருத்துவர்கள் மூைம் ஒருவர் பிைச்சிரனரய 
ெற்மறாருவருக்கு விளக்கி முற்றிலுொக அவர்களின் சம்ெ ம் மபற்று 
 ிருெணம் நடத் ி ரவக்கின்தறாம்,கடந்  மூன்று வருடத் ில் ெட்டும் 190 
 ிருெணங்கரள நடத் ி ரவத்துள்தளாம்.இந்  வருடம் 120 தபர் 
த ர்வாகியுள்ளனர்.-மை.ச ீஷ் 

 

 

 

 

 

 

நம்ொழ்வாரின் பிறந் நாரள மகாண்டாடிய 
மசன்ரனப்பல்கரைக்கழகம் 
மசன்ரன ஏப்100:இயற்ரக தவளாண் விஞ்ஞானி நம்ொழ்வார் 1938ஆம் ஆண்டு 
ஏப்ைல் 6ஆம் த  ி  ஞ்சாவூர் ொவட்டம்  ிருக்காட்டுப்பள்ளி அருதக பிறந் ார்.  

இவர்  ெிழ்நாட்டின் 
மு ன்ரெயான இயற்ரக 
அறிவியைாளர் ஆவார்.பாைம்பரிய 
விர கரளெீட்மடடுத் ல்,இயற்
ரகரய பா ிக்கும்  ிட்டங்களுக்கு 
எ ிைாகப் தபாைாடியது, உழவில்ைா 
தவளாண்ரெரய 
விவசாயிகளுக்கு 
கற்றுக்மகாடுத் ல் தபான்றரவ 
இவரின் மசயல்பாடுகள் ஆகும். 

இவைது பிறந் நாரள மசன்ரனப் பல்கரைக்கழக ொணவ,ொணவியர்கள் 
ெணிக்கூண்டு வளாகத் ின் ெைத் டியில் அவைது புரகப்படத்ர  ரவத்து 
அரணவருக்கும் கடரை ெிட்டாய் வழங்கி மகாண்டாடினர்.இந்நிகழ்வில் 
நம்ொழ்வாரின் மபருரெகரளயும்,அவைது தநாக்கங்கரளயும் அருட் ந்ர  குழந்ர  
அவர்கள் ொணவர்களுக்கு கூறினார்.நம்ொழ்வாரின் மகாள்ரககரள பின்பற்றுவது 
என ொணவ,ொணவியர்கள் உறு ிமொழி எடுத்துக்மகாண்டனர். -மை.ச ீஷ் 

படம்:விக்கிபடீியா 

தமிழ்நாடு மாற்றுத்திறனாளிகள் சங்கங்களின் 
கூட்டமமப்பின் துமைத்தமைவர் தபீக் 
அவர்களுடன்  நநர்காைல் 

யாருக்கான முன்நனற்றம் 

பக்கம் 2 
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குடிசையினுள் தயாரிக்கப்படும் ஃசபபர் படகுகள் 

ஒரு காலத்தில் சென்னையின் கடல்புறம் 
அனைத்திலும் மீைவக்குடியிருப்புகளில் 
கட்டுமரங்கனள காணமுடியும்,ஆைால் கடந்த 
பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்பப 
கட்டுமரங்கனள விட்டு அதற்குப் 
பதிலாக ஃனபபர் படகுகனள உபபயாகிக்க 
ஆரம்பித்து விட்டைர் மீைவர்கள்.இந்த ஃனபபர் 
படகுகள் எங்கு தயாரிக்கப்படுகின்றை என்ற என் 
பதடல் என்னை காைத்தூர் அருபக சரட்டிகுப்பம் 
என்ற ஊருக்கு அனைத்துச் சென்றது. இது 
சமரிைா கடற்கனரயில் இருந்து 24கிமீ 
சதானலவில் கிைக்குக் கடற்கனர ொனலயில் 
அனமந்துள்ள ஊர் ஆகும். 

ஃனபபர் படகுகள் செய்யும் இடம் மிகப்சபரிய 
சதாைிற்ொனலயாக இருக்கும் என்று 
எண்ணிக்சகாண்பட சென்ற எைக்கு படகு 
செய்யும் இடத்னத பார்த்ததும் மிகப்சபரிய 
ஆச்ெரியம் ஏற்பட்டது.அந்த ஊரில் ஒர் குளத்தின் 
கனரயில் இரண்டு படகு நிறுத்தும் அளவிற்கு 
இடத்துடன் ஒனலக்குடினெயினுள் தான் ஃனபபர் 
படகுகள் செய்யப்படுகின்றை.  

அந்த குடினெயில் இருந்த விஜி என்பவரிடம் 
இந்த சதாைில் பற்றிக் பகட்டதற்கு விஜி 
கூறியதாவது 

“இந்த சதாைிலில் நான் 13வருெமாக இருக்பகன்.2004 
சுைாமி வந்தபபாது பல படகுகள் பெதமனடந்தது 
அந்த ெமயம் புதிய படகுகள் நினறய பதனவப்பட்டது 
அப்பபா நான் 
இராமைாதபுரம்,திருசநல்பவலி,மரக்காணம் பபான்ற 
பல பகுதிகளுக்குப் பபாயி பவனல பார்த்பதன். 
சென்னைக்குள்ள மட்டும் ஃனபபர் படனக செய்ய 
எங்கனளத் தவிர பவற ஒரு நிறுவைமும் இருக்கு 
அவங்க பபரு “ென் இந்தியா” இருக்கிற இடம் 
ஈஞ்ெம்பாக்கம்” எை பபெிக்சகாண்டிருந்தவபராடு 
வந்து இனணந்துசகாண்டார் விஜியின் நண்பர் முத்து. 

ஒரு ஃனபபர் படகு எவ்வாறு உருவாகிறது எைக் 
பகட்டதற்கு முத்து கூறியதாவது “ஃனபபர் படகு பல 
அளவுகளில் இருக்கு யாருக்கு என்ை அளவு 
பவணுபமா அனதப்சபாறுத்து அச்சு மாறுபடும் 
எங்கள்ட இப்பபா 20அடி,30,அடி,31அடி எை மூன்று 
வனகயாை அச்சு இருக்குது சபரும்பாலும் 
எல்லாரும் 31அடி படகு தான் பகட்குறாங்க.ஒரு 

31அடி படகு செய்றதுக்கு 1லட்ெத்து 40ஆயிரம் 

வாங்குபறாம்.21அடி படகுக்கு 80ஆயிரமும்,35 அடி 
படகுக்கு 1லட்ெத்து 80ஆயிரம் வனரக்கும் 
வாங்குபறாம்.31 அடி படகு செய்றதுக்கு 5 முதல் 7 
நாள் வனரக்கும் ஆகும்.குனறந்தது 4பபர் ஒரு 
படகு செய்யத்பதனவ.ஆளுங்க அதிகமா இருந்தா 
5நாளில் ஒரு படனக செய்திடுபவாம்.31அடி படகு 
செய்ய ொமான்(மூலப்சபாருள்) மட்டும் வாங்க 
1லட்ெம் செலவாகிடும்,பவனல பாக்குற 
ஆளுங்களுக்கு கூலி பபாக னகயில ஒரு 
இருபதாயிரம் நிக்கும்.நாங்களும் இங்க கூலிக்கு 
தான் பவனல பாக்குபறாம்,ஒரு நாள் கூலி ரூ700. 
மாெத்துக்கு ஒருமுனற எப்படியும் பவனல வரும் 
மற்றநாள் கடலுக்கு மீன் பிடிக்க பபாயிருபவாம்” 
எைக்கூறிைார் அந்த ஒன்பதாம் வகுப்பு மட்டுபம 
படித்த ஃனபபர் படகு செய்யும் சபாறியாளர் 
திரு.முத்து. 

                             -சல.ெதீஷ் 

 

மெரினா லூப் ைாசை விரிவாக்க அனுெதி வாங்கியதில் முசைககடு 

சென்னை ஏப்10: 

சமரிைா கடற்கனரயில் உள்ள கலங்கனர விளக்கத்தில் இருந்து 
ெீைிவாெபுரம் வனர அனமயப்பபாகும் அதிபவக ொனலக்கு அனுமதி 
வாங்கியதில் முனறபகடுகள் நடந்துள்ளது. 

கலங்கனர விளக்கத்தில் இருந்து பட்டிைப்பாக்கம் வனர உள்ள 
ொனலயில் திைமும் கானலயும் மானலயும் அதிக பபாக்குவரத்து 
சநரிெல் ஏற்படுகிறது.இந்த பபாக்குவரத்து சநரிெனலக் குனறக்க 
கலங்கனர விலக்கத்தில் இருந்து ெீைிவாெபுரம் வனர கடற்கனர பகுதியில் 
ஏற்கைபவ இருக்கும் ெிறிய ொனலனய அகலப்படுத்தி அதிபவக 
ொனலயாக மாற்ற 47பகாடிபய 26லட்ெ மதிப்படீ்டில் ஒரு திட்டத்னத 
சென்னை மாநகராட்ெி உருவாக்கியது.இந்த திட்டம் சமரிைா லூப் ொனல 
விரிவாக்கத் திட்டம் என்றனைக்கப்படுகிறது. 

இந்த திட்ட்த்திற்காை CRZ(Coastal Regulation zone) அனுமதியினைப் சபற 
சென்னை மாநகராட்ெி,தமிழ்நாடு கடற்கனர மன்டல பமலாண்னமக் 
குழுமத்திற்கு(TNCZMA) ஓர் அறிக்னகனய ெமர்ப்பித்தது.சபாதுவாக 
கடற்கனரப் பகுதிகளில் யார் எந்த திட்ட்த்னத நனடமுனறப்படுத்த 
முற்பட்டாலும் மூன்றுவித ஆய்வுகனள அங்கு பமற்சகாண்டு வனரபட 
அறிக்னகனய ெமர்ப்பிக்க பவண்டும்.அனவ 

சுற்றுச்சூைல் தாக்க மதிப்படீு(Environmental Impact Assesment) 

திட்டம் நினறபவற்றப்படும் இட்த்தின் சுற்றுச்சூைலில் இந்த திட்ட்த்தால் 
எத்தனகய மாற்றம் ஏற்படும் என்பனத ஆை ஆராய்ந்து ஓர் அறிக்னக 
தயாரிக்க பவண்டும். 

சபாருளாதார,ெமுதாய தாக்க மதிப்படீு(Cumulative Impact Assesment) 

அந்த திட்டம் நினறபவற்றப்பட்டால் அதைால் அப்பகுதியில் ெமுதாய 
அளவிலும்,சபாருளாதார அளவிலும்  என்ை மாற்றங்கள் நிகழும்,அதன் 
வினளவுகள் என்ை என்பனத ஆராய்ந்து வனரபட அறிக்னக ெமர்ப்பிக்க 
பவண்டும். 

CRZ பகுதியில் உயர் எல்னலக் பகாடு( High Tide Line),தாழ்வு எல்னலக் பகாடு
(Low Tide Line) எங்குள்ளது என்பனத குறிப்பிட்டுக் காட்ட பவன்டும். 

இந்த மூன்னறயும் தயாரித்து ெமர்ப்பித்தால் மட்டுபம TNCZMA இந்த 
திட்ட்த்திற்கு அனுமதி வைங்க பவண்டும்.ஆைால் EIA,CIA தயாரிக்காமபல 
இத்திட்ட்த்திற்காை அனுமதினய சென்னை மாநகராட்ெி 
சபற்றுள்ளது.திட்டம் நினறபவற்றப்படப் பபாகும் இடத்தில் மீன்ெந்னத 
னவத்திருக்கும் மீைவர்களுக்கு பவசறாரு இடத்தில்  நவைீ 
மீன்ெந்னதனய கட்டித்தருபவாம் எைக்கூறிபய இந்த அனுமதினய 
சென்னை மாநகராட்ெி சபற்றுள்ளது. 

இந்த நவைீ மீன்ெந்னத கட்டித்தரப்படும் என்று கூறப்பட்ட இடமும் OSR 
(Open Space Reservation area) பகுதியில் அனமகிறது.OSR பகுதியில் பூங்கா 
பபான்ற திட்டங்கனள மட்டுபம அனமக்க பவண்டும்.மீன்ெந்னத பபான்ற 
வணிக வளாகங்கள் அனமக்கக்கூடாது. 

தகவல் அறியும் உரினமச் ெட்ட்த்தின்படி தமிழ்நாடு குடினெ மாற்று 
வாரியத்திடம் இருந்து சபறப்பட்ட தகவலின்படி தங்களிடம் நவைீ 
மீன்ெந்னத கட்ட எந்தவித திட்டபமா,நிதி ஒதுக்கீபடா இல்னலசயை 
சதரியவந்துள்ளது.எைபவ தற்பபாது இருக்கின்ற தகவல்கனளக் 
சகாண்டு இந்த பமாெடியாை திட்டத்னத தடுக்கக்பகாரி பதெிய பசுனமத் 
தீர்ப்பயத்திடம் முனறயிடப் பபாவதாகக் கூறுகிறார் ‘கடல்வள னமயம்’ 
அனமப்னபச் பெர்ந்த க.ெரவைண்.     -சல.ெதீஷ் 

 

சென்னை ஏப்10: 

பக்கம் 3 



 

 

 

கடவுள்களும் குப்பைகளும்    புகைப்படங்ைள்:லெ.சதீஷ்  இடம்.லெரினா ைடற்ைகை                    

லெரினா ைடற்ைகைகை ஒட்டி ெீன்பிடிக்கும் 
ெீனவர்ைள் சுொர் பதிகனந்து வருடங்ைளுக்கு 
முன்பாைவவ ைட்டுெைங்ைகை விடுத்து ஃகபபர் 
படகுக்கு ொறிவிட்டனர்.ல ாச்சிக்குப்பம் பகுதிைில் 
வாழும் அகனவரும் தங்ைள் அடுத்தவவகை 
உணவுக்கு ைடகெவை  ம்பி இருக்ைின்றனர். 
”ைட்டுெைம் என்பது எங்ைைின்  ண்பனாைவும் 
ெீன்பிடிக்ை முக்ைிைொன ைருவிைாைவும் இருந்தது” 
என்ைிறார் ல ாச்சிக்குப்பத்கத வசர்ந்த ெீனவர் 
சங்ைர்.இத்தகைை லபருகெ வாய்ந்த 
ைட்டுெைத்கதவை பெ நூற்றாண்டுைைாை 
ெீனவர்ைள் ெீன்பிடிக்ை பைன்படுத்தினர்.இகவ 
இப்வபாது ெறக்ைப்பட்டுவிட்டது.ைட்டுெைத்கதப் 
வபான்ற அவத வடிவில் ஆனால் அைவில் 
லபரிைதும் சிறிைதுொை ஃகபபர் படகுைள் 
லசய்ைப்படுைின்றன. 

“இந்த ஃகபபர் படகுைள் எங்ைிருந்து வருைின்றன? 
ெீனவர்ைவை வ ைடிைாை வாங்குைிறார்ைைா? 
அல்ெது வாடகைக்கு எடுத்து 
பைன்படுத்துைின்றனைா? லதாண்டு  ிறுவனங்ைள் 
வழங்குைின்றனவா? இகவலைல்ொம்  ாம் 
ஆைாய்ச்சிக்கு உட்படுத்த வவண்டிை 
வைள்விைள்.ைட்டுெைங்ைள் லபாதுவாை மூன்று 
அல்ெது  ான்கு லபரிை வத்திக்குச்சி ெைத்தின் 
துண்டுைகை வசர்த்துக் ைட்டி ைடெிவெ 
பைன்படுத்தினாலும் அகவ பெ ஆண்டுைள் 
உகழக்கும் தன்கெ உகடைகவ. 

ைட்டுெைங்ைள் ைடெில் ைவிழ்ந்தாலும் அகத 
எைிதில் திருப்பி ெீண்டு 
வந்திடொம்.ஆனால் ஃகபபர் படகு 
ைவிழ்ந்தால் அகத திருப்ப இைொது.ஏலனனில் 
அகவ அதிை எகட உகடைதாகும்.ைடெில் 
ெீன்பிடிக்ை பைன்படுத்தப்பட்ட இத்தகைை 
ைட்டுெைங்ைள் இன்று வகெைகை 
உெர்த்துவதற்ைாைவும் அதில் அெர்ந்து ெற்ற 
வவகெைகை லசய்வதற்ைாைவும் பைன்பட்டு 
வருைின்றன. 

வெற்குத் லதாடர்ச்சி ெகெைைில் ைிகடத்த 
“அல்பசீிைா சினிைாசிஸ்” என்ற ெைத்கதக் 
லைாண்டு லசய்ைப்பட்ட இந்த ைட்டுெைங்ைள் 
இன்று ைாணாெல் வபாய்விட்டன.இகவவை 
தான் தீக்குச்சி லசய்ைவும் பைன்பட்ட 
ெைங்ைள்.இந்த ெைங்ைைின் அழிவு ெீனவர்ைைின் 
வாழ்வாதாை அழிவாைவும் 
ைருதப்படுைிறது.ைட்டுெைங்ைள் லபாதுவாை 
படகுைள் ைிகடைாது,ொறாை இெகுவாை 
இருப்பதால் தண்ணரீில் மூழ்ைாத தன்கெகை 
லபற்றிருக்ைின்றன.அவதவவகைைில் ஃகபபர் 
படகுைகைக் ைாட்டிலும் எைிதான முகறைில் 
ைகைைில் ஏற்றிவிடொம்.ஆனால் அகனத்து 
வகைைிலும் முன்வனற்றம் அகடயும் 
இந்தக்ைாெத்தில் ைட்டுெைங்ைளுக்கு  

 

இடெில்ொெல் வபாய்விட்டது.ைட்டுெைத்கத 
வொட்டார் மூெொைவும்,துடுப்புைள் 
மூெொைவும் இைக்ைொம்.ஆனால் அகவ 
துடுப்புைள் வபாட்டு பாைம்பரிை பாடல்ைகை 
பாடிக்லைாண்வட இருப்பது வபான்ற சிறப்கபப் 
லபறாது.இன்கறை ைாெைட்டத்தில் 
ைட்டுெைங்ைள் ைிகடப்பதும் இல்கெ 
ெீனவர்ைள் அகத விரும்புவதும் 
இல்கெ.ைட்டுெைத்திற்கும் ெீனவர்க்கும் உள்ை 
உறவு இன்று முறிந்துவிட்ட்து.லெரினா 
ைடற்ைகைைில்  டக்கும் முன்வனற்ற 
வவகைைைால் இந்த ைட்டுெைத்தின் விதிவை 
வைள்விக்குறிைாைிவிட்டது. –வடவிட் 

 

ஃபைைர் ைடகின் வரவால் காணாமல் பைான கட்டுமரங்கள் 

லசன்கன ஏப்10: 

பக்ைம் 4 



 

சென்னை‘ ஏப்10: பெித்தவனுக்கு எள்னைக் ச ொடு, 
ச ொழுத்தவனுக்கு ச ொள்னைக் ச ொடு’ என்பது 
நம் பழசமொழி,இதற்கு மட்டுமின்றி எந்தவித 
நநொய்க்கும் உணநவ மருந்தொ  பயன்பட்டு வந்தது 
நம் தமிழ்ச் ெொமூ த்தில் தொன்,ஆைொல் பசுனமப் 
புரட்ெிக்குப் பின்னும்,அதனையும் விட 1990ல் 
இந்தியொவில் நடந்த உல மயமொக் லுக்குப் பிறகு 
நம் உணநவ  நநொய் உண்டொ  முக் ியக் 
 ொரணமொ ி விட்டது. 

நம் உடலுக்கும்,நம் சூழலுக்கும் உ ந்தொத 
உணவு னை விைம்பரங் ைில்  ொட்டப்படுவதொல் 
வொங் ி உண்டு உண்டு உடல்நினலனய மி வும் 
நமொெமொக் ிக் ச ொண்நடொம்தற்நபொது இந்த 
நினல சமதுவொ  மொறி வரு ிறது.ந ர மக் ள் 
இயற்ன  உணவு னையும்,நவதொைிய 
உணவு னையும் வொங் ி ெொப்பிடத் 
சதொடங் ியுள்ைைர் 

இதற்குச் ெொன்றொ  சென்னையில் சபரு ி வரும் 
ஆர் ொைிக் சபொருட் ள் விற்பனை செய்யும் 
 னட னைநய எடுத்துக்ச ொள்ைலொம்.சுற்றுச்சூழல் 
ெொர்ந்து இயங் ி வரும் பூவுலகு என்ற அனமப்பு 
வருடந்நதொறும் நடத்திவரும் உணவு தொைியத் 
திருவிழொனவயும் ஒரு ெொன்றொ க் கூறலொம்.இந்த 
ஆண்டு நடந்த விழொவில் மட்டும்  ிட்டத்தட்ட 
3000 நபர் ளுக்கு உணவு 
பரிமொறப்பட்டுள்ைது.அனைவரும் குடும்பத்துடன் 
வருன  தந்து உணவு னை விரும்பி ெொப்பிட்டு 

அனத செய்வது எப்படி என்பனதயும் 
ஆர்வத்துடன் ந ட்டறிந்து சென்றைர். 

நமலும் தற்நபொது பிரபலமொ  இருக்கும் பல 
புத்த  பதிப்ப ங் ளும் இயற்ன  உணவு குறித்த 
புத்த ங் னை அச்ெிடத் 
சதொடங் ியுள்ைைர்.வி டன் பதிப்ப ம் சவைியிட்ட 
மருத்துவர் கு.ெிவரொமன் எழுதிய நூல் ைொை 
‘உணநவ மருந்து’’ஆறொம் தினண’ நபொன்ற 
நூல் ள் இந்த வருட சென்னைப் புத்த த் 
திருவிழொவில் விற்பனையில் ெக்ன ப்நபொடு 
நபொட்டை.இதுகுறித்து மருத்துவர் கு.ெிவரொமன் 
கூறியதொவது 
“தினண,வரகு,ெொனம,குதினரவொலி,ந ப்னப, ம்பு 
நபொன்றவற்னற வொங் ி உண்டொல் ஏனழ 
விவெொயி ள் பயைனடவொர் ள் எை மக் ைிடன் 
கூறிைொல் அவர் ள் ந ட் மொட்டொர் ள்,மொறொ  
புநரொட்டொ ெொப்பிட்டொல் மொரனடப்பு வந்துவிடும் 
என்று கூறிைொல்,உடைடியொ  அனத 
நிறுத்துவிட்டு ெிறுதொைிய உணவுக்கு மக் ள் 
மொறிவிடு ின்றைர்.எங் னைப் சபொருத்த 
வனரயில் மக் ள் இயற்ன னய நநொக் ி திரும்ப 
நவண்டும்,அது நடக் ிறது என்பது 
ம ிழ்ச்ெியைிக் ிறது.என்றொர். 

நமலும் இந்த ெிறுதொைியங் ள் மூலம் பிஸ் ட் 
நபொன்ற சநொறுக்குத் தீைி ளும் 
தயொரிக் ப்படு ின்றை,அனவயும் நன்கு 
விற்பனையொ ின்றை.ஆைொல் இனத வொங்கும் 
மக் ள் வினல அதி மொ  உள்ைது எைக் 
 ருது ின்றைர். ிரொமத்னத விட இரண்டு மடங்கு 

அதி வினலக்கு ெிருதொைியங் ள் ந ரந்த்தில் 
விற் ப்படு ின்றை.இதன்  ொரணத்னத பூவுலகு 
அனமப்பின் சுந்தர்ரொஜன் அவர் ைிடம் 
ந ட்டநபொது அவர் கூறியதொவது “ெிறுதொைிய 
உர்பத்தியொைர் ள் குனரவொ  உள்ைைர்,எைநவ 
உற்பத்தியும் குனறவொ  உள்ைது,நதனவ 
அதி ரிக்கும்நபொது தொைொ  உற்பத்தி 
சபருகும்.உற்பத்தி சபரு ிைொல் வினல குனறயும்” 
என்றொர். 

 

 
 
 
 

 சென்னை ஏப்10: ணித நமனத ரொமொனுஜத்தின் குறிப்நபடு ள் சென்னைப் பல் னலக் ழ  
நூல த்தில் பத்திரப்படுத்தி னவக் ப்பட்டுள்ைை. 
 

  ரொமொனுஜன் தமிழ்நொட்டில் 1887 முதல் 1906 வனர வொழ்ந்த ஒரு  ணித நமதொவி 
ஆவொர்.இவர் வொழ்ந்தது குனறந்த  ொலம் தொன் என்றொலும்  ணிதத்தில் மொசபரும் 
உச்ெத்னத சதொட்டவர்.இவர் தைது ன ப்பட எழுதிய  ணிதக்குறிப்பு ள் சென்னைப் 
பல் னல க் ழ  நூல த்தில் பத்திரப்படுத்தி னவக் ப்பட்டுள்ைை.இனவ மூன்று 
புத்த ங் ைொ   ிழியொதபடி பிைொஸ்டிக் முலொம் பூெப்பட்டுள்ைை. 
  இது  குறித்து நூல த்தின் துனண  ண் ொணிப்பொைர்  நணென் கூறியதொவது,இந்த 
 ணிதக்குறிப்பு னை ஆய்வு செய்வதற் ொ  சஜர்மைி,இங் ிலொந்து நபொன்ற உல ின் 
பல்நவறு பகுதி ைில் இருந்தும்  ணித ஆய்வொைர் ள் ஆண்டுநதொறும் இந்நூல த்திற்க்கு 
வரு ின்றைர்.இன்னும் ரொமொனுஜத்தின் பல  ணிதங் ள்  ணித ஆய்வொைர் ைொல் 
புரிந்துச ொள்ை முடியவில்னல.  டந்த 2005ஆம் ஆண்டு வனரயிலும் இந்த குறிப்நபடு ள் 
அனைவரது பொர்னவக்கும் னவக் ப்பட்டிருந்தது,பின்ைர் இதன் முக் ியத்துவம்  ருதி 
இதனை மூத்த  ண் ொணிப்பொைர்  லியசபருமொள் தைது அனறயினுள் னவத்து பொது ொத்து 

வரு ிறொர்.நமலும் 
இந்த குறிப்நபடு ள் 
யொரொல் 
ன ப்பற்றப்பட்டு இந்த 
நூல த்திடம் 
ஒப்பனடக் ப்பட்டது 
என்ற த வல் ளும் 
எங் ைிடம் இல்னல 
என்றொர்.  

இயற்ன க்குத் திரும்பும் ந ரவொெி ள் 

உயிருடன் உள்ைது   ணித நமனத ரொமொனுஜத்தின் 
 ணிதக்குறிப்நபடு ள்  

பக் ம் 5 

சென்னை ஏப்10: படூனரச் நெர்ந்த ஒவியர் 
ஆைந்தன் நயொ சலட்சுமி ஆ ிநயொரது ம ன் 
ஆ ொஷ் ெிறுநெரியில் உள்ை தைியொர் பள்ைியில் 
ஐந்தொம் வகுப்பு படித்து வரு ிறொன். 

ெில மொதங் ளுக்கு முன்பு ஆ ொஷின்  ண்முன்நை 
நடந்த விபத்து மரணம் ஆ ொனஷ சவகுவொ  
பொதித்துள்ைது.இனதக் வைித்த ஆைந்தன் அவைது 
பிறந்த நொைிற்கு ‘தனலக் வெம் உயிர்க் வெம்’ 
என்று அச்ெடித்த விழிப்புணர்வு 
துண்டுப்பரசுரங் னை பரிெொ  ச ொடுத்துள்ைர். டந்த 
மொதத்நதொடு சென்னை ந ரின் ெிக்ைல் ள் எங்கும் 
ஒரு லட்ெம் நபரிடம் இந்த துண்டுப்பிரசுரங் னை 
ஆ ொஷ் வழங் ியுள்ைொன்.இச்செயலினை தமிழ  
நபொக்குவரத்து துனறயும்,சபொதுமக் ளும் பல பள்ைி 
 ல்லூரி ளும் பொரொட்டி வருவநதொடு 
மட்டுமில்லொமல் பல ெொனலப் பொது ொப்பு 
விழிப்புணர்வு விழொக் ளுக்கு ஆ ொனஷ ெிற்ப்பு 
விருந்திைரொ வும் அனழத்து 
வரு ின்றைர்.சென்னை ந சரங்கும் இச்ெிறுவைது 
விழிப்புணர்வு பிரச்ெொரம் நவ மொ  பரவி 
வரு ிறது.  

தனலக் வெ விழிப்புணர்வுக் ொ  
நபொரொடிவரும் ஐந்து வயது ெிறுவன் 

     இந்த இதழில் இடம்சபற்றுள்ை  ருத்துக் ளுக்கு நமநல குறிப்பிட்டுள்ை துனறநயொ,பல் னலக் ழ நமொ,ஆெிரியர் நைொ சபொறுப்பல்ல 


