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�ண்�ம் உ�ர ்ெப�மா
அைடயா�?
by Expert Contributors | ஜ�ைல 17, 2018 | �ற்�ச�்ழல் | 0 comments

By Magentic Manifestations (Wkimedia commons)

English, த�ழ்
ெசன்ைன��ள்ள ஆற்� �கத்�வார �ழல் அைமப்�களில் �க
�தன்ைமயான� அைடயா� �ற்ேறாைட. �ன் பண்ைண ெதா��ல்,
அைனந்�ந்�ய �டட் அைமப்�ன் �ழ், இந்த �ற்ேறாைடக்�ப் பக்கத்�ல் �ன்
மற்�ம் இறால் பண்ைணகள் அைமக்�ம் ேவைலகளில், 1950களில் ஈ�படட்�
த�ழக அர�ன் �ன்வளத்�ைற. ெதன் இந்�யா�ல் இ�தான் �தல் உவரநீ்ர்
இறால் பண்ைணயாக இ�ந்த�. ஆனால், அதன் �ற� ெசன்ைன�ன்
நகரமயமாக்கல் காரணமாக, அைடயாற்� �கத்�வாரம், வளரச்�் ரீ�யான
ஆக்�ர�ப்�ன் காரணமாக�ம், �த்�கரிக்கப்படாத க��களின்
காரணமாக�ம், சாயக் க��களின் காரணமாக�ம், �டக் க��களின்
காரணமாக�ம் அதன் ேதைவ நல்நிைலைய இழந்��டட்�.
இத்தைகய �ழல் அ�ப்�ன் காரணமாக, உவரநீ்ர,் அைதச ்�ற்���ந்த
தாவர �ழல், ெச�ல் �ன்கள், மட�் �ன்கள் ேபான்ற வளங்க�ம்
அ�ந்��க்�ன்றன. அைடயாற்� �கத்�வாரத்�ன் �ழைல ம�ப� �டக்,
த�ழ்நா� அர� பல �க்�ய �ட�் �யற்�கைள எ�த்�வ��ற�.
அைடயாற்� �ற்ேறாைட�ன் �ழைல �டப்தற்காக, ஜனவரி 2008ல், 58 ஏக்கர்
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ப��ைய ேசரந்்த ெசன்ைன ஆ�கள் �ட�் அறக்கடட்ைள (�.ஆர.்ஆர.்�), 60
ேகா� �பாய் படெ்ஜட�்ல் ெதாடங்கப்படட்�.
இந்நிைல�ல், 2015ல், இந்�ய அர�க்�க் �ழ் இயங்�ம், ஐ � ஏ ஆர்
ெசண்டர்ல் இண்�ட�்ட ்ஆஃப் ப்ராக்�ஷ்வாடட்ர ்அக்வாகல்சச்ர ்(CIBA),
�.ஆர.்ஆர.்��டன் இைணந்� நீர ்தரத்ைத�ம், உ�ரியல் ��கைள�ம்
ஆய்� ெசய்�ம் ஒ� �ட�் ஆய்�ப்பணிைய ேமற்ெகாண்ட�.
�ற்ேறாைட�ன் பயாட�்க் மற்�ம் ஏபயாட�்க் ��கள் அைனத்�ம்
ேதைவயான அள�களில் இ�ப்பதாக�ம், உவரநீ்ர ்அக்வாகல்சச்ர்
�யற்�க�க்� பயன்ப�த்தப்ப�ம் அள�ல் இ�ப்பதாக ���கள்
ெதரி�த்தன. 2016-2017ல், இந்த நீரந்ிைல�ல் பண்ைண அைமப்பதற்கான
த��யான இனத்ைதக் ��த்� ம�ப்��வதற்�, ேதரந்்ெத�க்கப்படட்
ெச�ல் �ன்கள் மற்�ம் மட�் �ன்கள் ேகஜ் மற்�ம் ெபன் �ைற�ல் ைவத்�
ேசாதைன ெதாடங்கப்படட்�. பால் �ன், �ஸ்டஸ்��ேயா, �பாஸ்,
ஸ்னாப்பர,் ெபரல்்ஷாட ்மற்�ம் நண்� ஆ�யைவ�ம் இந்த ஆய்�ல்
உடப்�த்தப்படட்ன.
�.ஆர.்ஆர.்�யால் எ�க்கப்ப�ம் இந்த �ற்ேறாைட �ட�் �யற்�
பலனளிப்பதாக�ம், ஆற்� �கத்�வார �ழல் ம�ப��ம் தன� நிைல�ல்
�ண்�வ�வதாக�ம், �ன்கள் வளரவ்தற்கான சாதகமான �ழ்நிைலகள்
ஏற்ப�வதாக�ம் ெதரி�த்த� இந்த ஆய்�. இந்த �றைனக்
க�த்�ல்ெகாண்�, ெபன் மற்�ம் ேகஜ் உவரநீ்ர ்அைமப்�கைளக் ெகாண்�
நிைலயான பண்ைண �ைறகைளப் பயன்ப�த்�, உகந்த ெச�ல் மற்�ம்
மட�் �ன் வளரப்்பதற்கான �ழல் இ�ப்பைத ெதரி�த்த� CIBA அைமப்�.
அைடயா� �ற்ேறாைடக்�ப் பக்கத்�ல் இ�க்�ம் �னிவாச�ரம்,
�ள்ளிக்�ப்பம் மற்�ம் �ள்ளிமாநகர ்ஆ�ய ப�� மக்கள்,
வாழ்வாதாரத்�ற்� ஆதரவளிக்�ம் நிைலயான உவரநீ்ர்
அக்வாகல்சச்�க்கான பங்�தார �ராமங்களாக அ�யப்பட�்�க்�ற�.

உவரநீ்ர ்ெபன்கல்சச்ர ்மற்�ம் ேகஜ்
பண்ைண�ைற ஆ�யைவ, �சம்பர்
2017 மற்�ம் ஃ�ப்ரவரி 2018ன்
ேபா�,  பால் ��க்�ம், நண்�
பண்ைணயத்�ற்காக�ம்
நைட�ைறப்ப�த்தப்படட்�. CIBA
�ஞ்ஞானிகள், அதற்�த்
ேதைவயான ெதா�ல்�டப்
ஆதரைவ, ேதரந்்ெத�க்கப்படட் �ல
�ராமத்�ன�க்� வழங்� வந்தனர.்

அைடயா� பாரெ்மளத் ��யதன் காரணமாக அைடயாற்� �ற்ேறாைடைய
ேநாக்�ய கடல் நீரவ்ரத்� ஜனவரி���ந்� கணிசமாக நின்��க்�ற�.
கடல்நீர ்மற்�ம் அைடயாற்� �ற்ேறாைடக்� இைட�லான நீர்
ேபாக்�வரத்ைத மணல் ேம�கள் த�ப்பதால், நீர ்தரம் ெக�வதற்�ம்,
�ற்ேறாைட�ல் உ�ரக்�க்கான �ழைல த�த்� �ன்கள் இறப்�ற்�
காரணமாக அைமந்����ற�. இந்த ேக�கள் இ�ப்��ம் �ட,
�ராமங்களில் உள்ள பயனாளிகள், 18, 785 �பாய் ம�ப்�லான �ன் மற்�ம்
நண்�கைள �ப்ரவரி 2018ல் ெபற ��ந்��ப்பதாக ெதரி�த்��க்�றாரக்ள்.
�ராமங்க�க்� அ���ள்ள �ய உத�க்��க்களின் ஆதர�டன், CIBA
மற்�ம் அைடயாற்� �கத்�வார CIBA-இன் உவரநீ்ர ்அக்வாகல்சச்ர்
�யற்�கள், வ�வாைய ஈட�்ம், ெதா�ைல உ�வாக்�ம் உண� உ�வாக்�ம்
அைமப்ைப உ�வாக்���க்�ற�. எனி�ம், ��ப்பாக ேகாைட நாடக்ளில்,
அைடயாற்� பாரெ்மளத் ப�� அைடத்��ப்பதன் காரணமாக, மணல்ேம�
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உ�வா�தல் ஒ� தைடயாக�ம், அக்வாகல்சச்ர ்நைட�ைற மற்�ம்
ஆேராக்�யமான உ�ரந்ிைலக்� தைடயாக�ம் உ�ெவ�த்��க்�ற�.

ஆற்� �கத்�வாரத்�ல் உ�ரந்ிைல �ழைல
தக்கைவத்�க்ெகாள்�ம் ெபா�ட�்ம்,
அக்வாகல்சச்ைர ேமம்ப�த்� உண�, வ�வாய்,
ெதா�ல்வாய்ப்ைப  அ���ள்ள �ராம
மக்க�க்� ஏற்ப�த்�ம் ெபா�ட�்ம், � ஆர ்ஆர்
� , ெசன்ைன�ன் இதயமான அைடயா�
�ற்ேறாைடப் ப���ல் எ�ல் �ட�்ப் பணிக்காக,
60 ேகா�ைய ஏற்கனேவ ெசலவ�த்��க்�ற�.
ெதாடர�்ைடய அர�த் �ைற மற்�ம் � ஆர ்ஆர ்�
இைணந்� ெசய்�ம், ெதாடரச்�்யான நீர ்வரத்�
மற்�ம் தாராள நீரவ்� ஏற்ப�த்�தல்
�யற்�தான், இந்த �டட்த்�ற்கான ஆதாரத்
ேதைவயா�ம். 

மாநில
அர�
னால்
�ரத்ைத
�டன்
ேமற்
ெகாள்ள
ப்ப�ம் 
அைட
யா�

�ற்ேறாைட �ட�் மற்�ம் �த்�கரிப்�ப்
பணிக�ம், நீரின் �லமாக வாழ்வாதார உண�
உ�வாக்க பணிக�ம், நகர அைமப்�களில்
ஆற்� �கத்�வார நீர ்நிைலகைள
பா�காப்பதற்கான �ன்மா�ரியாக
�ளங்��ற�.
(இந்தக் கட�்ைரைய எ��யவரக்ள் ெசண்டர்ல்
இண்�ட�்ட ்ஆஃப் ப்ராக்�ஷ்வாடட்ர்
அக்வாகல்சச்ைர (CIBA) ேசரந்்த � மகாலக் ஷ்�, �
� பால�ப்ரமனியன், ம ைகலாசம், ர சரஸ்வ�, த
ர�சங்கர,் அரித்ர ேபரா, � � சாய்ராம், ர
அர�ந்த், ச �வஞானம், க க �ஜயன்)




