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ெமாத்தம், 1,500 ேகாடி 
ரூபாயில் ஒரு திட்டம், 

இரண்டு கி.மீ.,   குைக பாைத சுரங்கம் 
ேதாண்ட ேவண்டும் எனும் ேபாது 
இயல் பி ேலேய ெபரு ம ளவு நீர்   
ேதைவ ஏற்பட்டு, விவ சாய நீர் பற்
றாக் குைற ஏற்ப டுமா, விவ சாய நிலம்   
ைகய கப்ப டுத்தப்ப டுமா, கட் டு மான 
பணியின் ேபாது எதா வது சிக்கல் ஏற்
ப டுமா, அங்கு   ைவக்கப்படும் கருவி 
சுற் றுச் சூ ழைல பாதிக்கும் வைகயில், 
மாசு ஏற்ப டுத் துமா   ேபான்ற ேகள் வி
க ளுக்கும், சந்ேத கங்க ளுக்கும் திட்ட 
அதி கா ரிகள் ேபாது மான   விளக்கம் 
தர கட ைமப்பட் டுள்ளனர். என்ன 
ஆய்வு என்ப ைதயும் ேபாதிய அளவில் 
பகுதி   வாழ் மக்க ளுக்கு விளக்க 
ேவண்டும்.  இதில் கருத்து மாறு பாடு 
இல்ைல.  அைத   திட்ட அதி கா ரிகள் 
மக்க ளுக்கு விளக் கி யி ருக் கின்றனர் 
என்று அறி கிேறாம். 

கிராம மக்கள் ெவளி ேயற்றப்ப டு வரா, 
ஆடு, மாடுகள் ேமய்ச்சல்   ெசய்ய தைட 
உண்டா என்ெறல்லாம் பகுதி மக்கள் அச்சம் 
ெகாள்வது இயல்ேப. ஆனால், இந்த திட்
டத் திற்கான இடம் ேதர்வு ெசய்யும் ேபாேத 
அடர்த் தி யான காடு கைள   ெவட்டக் கூ
டாது, விவ சாய கிராம நிலங்கைள ைகய கப்
ப டுத்தக் கூடாது என   கரு தித்தான் இடத்
ேதர்வு ெசய்யப்பட்டது. 
எனேவ தான், எந்த விவ சாய நிலமும்,   

குடி யி ருப்பும், அடர்ந்த காடும் இல்
லாத ேதனி அரு ேக யுள்ள ெபாட் டிப்
புரம்   மைலயும் ேதர்வு ெசய்யப்பட்டன. 
அதில் உள்ள, 66 ஏக்கர் புறம்ே பாக்கு தரிசு   
நிலம் ேதர்வு ெசய்யப்பட்டது. எனேவ, 
யாைரயும் அப் பு றப்ப டுத்த ேவண் டி யேத   
இல்ைல. இந்த ஆய் வுக் கூடம் நியூட் ரி
ேனாைவ ஆய்வு ெசய்யும் ெவறும் அள
ைவ மானி   ெகாண்டது. ஆகேவ ஆபத்து 
அற்றது. எனேவ யாரும் ெவளி ேயற்றப்பட 
மாட்டார்கள்.
இைவ ேபான்ற சந்ேத கங்கள் அச்சங்கள் 

மட் டு மல்ல; சிலர் ேபாலி  பீதிகள்,  அறி
வி ய லற்ற வாதங்க ைளயும் முன் ைவக்
கின்றனர். இப்படி ேபாலிகள்,  பிைழகள்  
மலிந்து வாதங்கைள முன்ைவக்கும் இவர்
களின் கட் டு ைர கைள மற்றும்  ெசயல்கைள  
பார்த்து அறி வியல் விளக்கம் தருேவாம் 
என்ற முடிவில் பிறந்தது தான்,  இந்த  
கட்டுைர. 

மக்களின் ேகள் வி க ளுக்கு 
என்ன பதில்?
இந்த நியூட் ரிேனா ஆராய்ச் சிக்காக 

ேதனியில் அைமக்கப்படும்,   ேநாக் கு
கூடம் பற்றி மக்க ேளாடு கலந் து ைர யாடி 
அவர்க ளது நியா ய மான ேகள் வி கைள,   சந்
ேத கங்கைள உணர்ந்த இந்த துைற சார்ந்த 
பல்ேவறு விஞ்ஞா னி க ேளாடு   கலந் து
ைர யா டிேனாம். குறிப்பாக, புது டில் லியில் 
உள்ள விஞ்ஞான் பிரச்சாைர   ேசர்ந்த, அறி
வியல் ெதாழில் நுட்பத் துைற விஞ்ஞானி 
டாக்டர்  டி.வி.ெவங்க ேடஸ்வரன் மற்றும் 
விஞ்ஞா னி க ேளாடு நாங்கள் இரு வரும் 
கலந் து ைர யாடி,   மக்களின் உண்ைம யான 
ேகள் வி க ளுக்கும், சந்ேத கங்க ளுக்கான 
பதில்கைள இங்ேக   பகிர்ந் தி ருக் கிேறாம்.

சுரங்கம் ேதாண்ட ெவடி ெபாருள் 
பயன்ப டுத் து வதால் சுற் றுச் சூழல் 
பாதிக்கப்படும் என்ற கருத்து 
நில வு கி றேத?
இரண்டு கி.மீ., நீளத் திற்கு மைலயில் பக்

க வாட்டில்   சுரங்கப் பாைத அைமக்க மட்
டுேம, கிராைனட் குவா ரி களில் பயன்ப டுத்
து வைதப் ேபால   அல்லாமல், ெவடி ைவத்து 
ெவளிேய தகர்க்காமல்,  controlled explosions, 
அதா வது   திட்ட மிட்ட ெவடிப்பில், நாள் 
ஒன் றுக்கு, இரண்டு  ெவடிப்பு மட்டும் சில 
வினா டிகள்   மட் டுேம நடக்கும். அப்படி 
கட் டு மான சம யத்தில் மட் டுேம ெவடி
ெபாருள்   பயன்ப டுத்தப்படும்.  அவ்வாறு 
நடக்கும்  திட்ட மிட்ட ெவடிப் பினால், 500   
மீட்ட ருக்கு அப்பால், 1 மில்லி மீட்டர் அள
வுக்கு கூட பூமியில் அதி ராது. 
இன்ைறக்கு, ெசன்ைன, டில்லி ேபான்ற 

நக ரங்களில், கிேலா மீட்டர் நீளத் திற்கு   
ெமட்ேரா ரயில் சுரங்க பாைத அைமக்கப்
ப டு கி றது.  பல லட்சக்க ணக்கில் மக்கள்   
வசிக்கும் பல்லா யிரம் வீடு களில் சுரங்கம் 
அைமக்கும் ேபாது பாதிப்பு இல்லாமல்   
சுரங்கம் ேதாண்டும் ெதாழில் நுட்பம் உள்
ளது. எனேவ வீண் அச்சம் ேதைவ யில்ைல.  

குைகைய உரு வாக்க ெவடி ைவப்
பதால் அைண க ளுக்கு பாதிப்பு 
ஏற்ப டுமா?
ேமேல  உள்ள பதி ேலாடு, இங்கு சுரங்

கப்பாைத அைமப்பது பக்கத்து   அைண க
ளுக்கு எவ் வித பாதிப்ைபயும் ஏற்ப டுத்தாது 
என்பது உண்ைம. உல கி ேலேய   ெபாறி
யியல் துைறயின் அதி சயம் என கரு தப்படும் 

ெகாங்கண் ரயில்ேவ திட்டத் துக்காக,   91 
இடங்களில் மைல கைளக் குைடந்து ரயில் 
பாைதகள் அைமக்கப்பட்டன. அவற்றில்   
சில குைககள், 4 கி.மீ., நீளத் திற்கும் அதி
க மா னைவ. மகா ராஷ் டிர மாநிலம் ரத் தி ன
கிரி மாவட்டத்தில், 6.5 கி.மீ., நிளத் துக்கு 
மைலைய குைடந்து பாைத   அைமக்கப்
பட்டது. 
ைபக்காரா மின் திட்டத் துக்கா கவும்,   

மைலயில் ராட்சத சுரங்கம் அைமத்து 
தான் திட்டம் ெசயல்ப டுத்தப்ப டு கி றது.   
இந்த சுரங்கம், ஏற்க னேவ ைபக்கா ராவில் 
இருக்கும் அைணக்கு ெவகு அருகில்   
ேதாண்டப்பட்டது. அைணயின் அடியில் 
சுரங்கம் ேதாண் டியும் ைபகார அைணக்கு 
எந்த வித   பாதிப்பும் ஏற்ப ட வில்ைல. 
எனேவ ேதனி மைலயில், 2 கி.மீ., நீளத்
துக்கு   சுரங்கப்பாைத அைமப்பதால் அதிர்
வுகள் ஏற்படும் என்பதும், அந்தப் பகு திேய   
நச மாகும் என்பது மக்கைள  பய மு றுத்தும் 
ெசய லன்றி ேவறு ஒன்றும் இல்ைல. 

கதிர் வீச்சு ஆபத்து இருப்ப தாக 
ெசால்லப்ப டு கி றேத?
நியூட் ரி ேனா விற்கும் – கதிர் வீச் சிற்கும் 

சம்பந்தம் இல்ைல.    நியூட் ரிேனா ஒரு 
அணுத் துகள் அல்ல, நியூட் ரிேனா ஒரு எதிர்
வி ைன யற்ற   அடிப்ப ைடத் துகள். ேமலும் 
இங்கு இயல்பாக பூமிைய ேநாக்கி வந்து 
ெகாண் டி ருக்கும்   நியூட் ரி ேனாைவப் பற்
றிய ஆய்வு தான் நடக்கப் ேபாகி றது. அந்த 

ஆய்வால் பாதிப்பு   என்ற ேபச் சுக்ேக இட
மில்ைல. ஆய்வு நடந்தாலும், நடக்கா விட்
டாலும் பல   ேகாடிக்க ணக்கான நியூட் ரி
ேனாக்கள் பூமியில் விழுந்து ெகாண்டு தான் 
இருக்கும்.   இன்று ேநற்றல்ல, பூமி பிறந்
தது முதல் இவ்வாறு நியூட் ரிேனா மைழ
யாக ெபாழிந்த   வண்ணம் இருக் கி றது. 

இைத ஏன் சுரங்கம் அைமத்து  
குைகயில் ஆராய்ச்சி ெசய்ய 
ேவண்டும்?
அண்ட ெவ ளியில் நியூட் ரி ேனா

ேவாடு, ‘காஸ்மிக்’ கதிர் ேபான்று பல்
ேவறு   துகள்கள் இைணந்து கலந்து 
வரு கி றது. மைல ையக் கு ைடந்து அதில் 
நியூட் ரி ேனாைவ   உணரும் ஆய்வுக் கரு
விைய ைவக்கும் ேபாது, அந்த ஆய்விக் 
கரு வியில், நியூட் ரிேனா   மட்டும் வந்து 
விழும் மற்ற ெபாருட்கைள எல்லாம் மைல 
வடி கட்டி விடும்.   ‘காஸ்மிக்’ கதிர்களின் 
பாதிப்பு இல்லாமல் வடி கட்டி நியூட் ரிேனா 
துகள்கைள   மட்டும் தனி யாக  ஆய்வு 
ெசய்ய ேவண் டு மானால், எல்லாத் திைச க
ளி லி ருந்தும்   குைறந்தது, 1,000 மீட்டர் கற்
களால் சூழப்பட்ட நிைலயில், மைலயின் 
உள்ேள அைமந்த   குைகக்குள் மட் டுேம 
ஆய்வு நடத்தப்படும்.  

நியூட் ரிேனா திட்டத்தால் நீர்வளம் 
குைறந்து விவ சாயம் பாதிக் குமா? 
பாசனப் பற்றாக் குைற ஏற்ப டுமா?
அங்கு பணி யாற்றும், 350 குடும்பங்

களுக்கு ேதைவ யான நீர் எவ்வ ளேவா அவ்
வ ளவு நீர் தான் ேதைவ. எனேவ இந்த 
அச்சம் ேதைவ யில்ைல. 

இதற்கு ஏன் ேமற்கு ெதாடர்ச்சி 
மைல ேதர்வு ெசய்யப்பட்டது?
இந்த ஆய் வுக்கு காலத்தால் மிகப்ப

ைழய மைல யாக, கடி ன மான பாைற   
அைமப்ைப ெகாண்ட தாக இருந்தால் 
நலம். காடுகள் அடர்ந்த பகு தி யாக இல்
லாமல்,   விவ சாயம் நிலம் இல்லாத பகு
தி யாக இருக்க ேவண்டும்.  மைழ ெபா ழிவு 
குைற வாக   இருந்தால் ேமலும் நல்லது. 
மிகவும் ெதான்ைம யான  மைல யாக 
இருக்க ேவண்டும்.   ேமற்கு ெதாடர்ச்சி 
மைல தான், இந்த அைமப்ைப ெபற் றுள்
ளது. ேதனி மாவட்டத்தில்   ேமற்கு ேபாடி 
மைல யி லுள்ள பாைறகள் மிகவும் கடி ன
மான சார்ே னாக்ைகட் பாைறகள்.
இைவ இம ய ம ைலக்கு முன் ேதான் றி

யைவ, இம ய ம ைலயில் பாைற களின் சிறு 
சிறு   படிமப் பாைற களால் ஆனைவ; அதன் 
உறு தித்தன்ைம மிகவும் குைறவு.  ஊட்
டியில்   ைபக்காரா சுரங்கம் இருக் கி றது. சிங்
காரா என்ற அந்த பகு திைய புலிகள்   சர ணா
லயம் என, அறி விக்கப்பட்டு விட்டதால், 
ேமற்கு ெதாடர்ச்சி மைலயில் விவ சாயம்,   
விலங் குகள், அடர்ந்த மரங்கள் ஏதும் இல்
லாத ேதனி மாவட்டம், ேதவாரம் அருேக   
உள்ள ெபாட் டி புரம் ஊராட் சிையச் ேசர்ந்த, 

டி.புதுக்ே காட்ைட கிரா மத்தின் ேமற்கு   
எல்ைல யாக அைமந் தி ருக்கும், அம்ப ரப்பர் 
மைல ேதர்ந்ெத டுக்கப்பட் டுள்ளது.  

இந்த குைகயில் அணுக்க ழி வு
கைள  ெகாட் டு வரா? 
மைல குைக  பாைறயால் இயற்ைக யாக 

வடி கட்டப்பட்டு ெபறப்படும்   நியூட் ரிேனா 
துகள் என்ற அடிப்ப ைடத் து கைளப் பற் றிய, 
அதன் குணங்கைளப் பற் றிய   ஆராய்ச்
சிேய தவிர, அணு விற்கும் அடிப்ப ைடத்
து க ளான நியூட் ரி ேனா விற்கும்   சம்பந்தம் 

இல்ைல.  அணுக்க ழிவு ெகாட்டப்படும் 
என்பது மக்கைள தவ றான வழியில்   பய
மு றுத்தி பீதிக் குள்ளாக்கும் ெசயேல தவிர, 
அந்த வாதத்தில் ேவறு ஒரு   உண்ைமயும் 
இல்ைல, அணுக்க ழி வுக்கும் இந்த இடத்
திற்கும் சம்பந்தம் இல்ைல.   அணுக்க
ழிைவ ெகாட்டும் சூழ் நிைல இப்ே பாது 
இல்ைல, அதற்கு குைறந்தது, 400 டன்   
அணுக்க ழிவு ேவண்டும். அந்த ள வுக்கு  
கழி வுகள் இந் தி யாவில் உற்பத்தி ஆவ தற்கு   
இன்னும், 30 ஆண்டாகும். அந்த கழி வு
கைள பாது காக்க ேதர்ந்ெத டுக்கப்பட்ட   
வழி மு ைறகள் உலக அளவில் ஏற்ப டுத்
தப்பட் டுள்ளது. அைத பாது காக்கும் வல்
லைம   இந் திய அணு சக்திக் கழ கத் திற்கு 
உண்டு.  எனேவ அணுக்க ழி வு க ளுக்கும், 
சம்பந்தேம   இல்லாத இந்த மைலக்கும் 
முடிச் சுப்ே பாடக் கூ டாது. 

இந்தக் கருவி அல்லது ஆய்
வுக் கூடம் கதிர்கைள ெவளிப்
படுத்துமா?
நியூட் ரிேனா உணர் கருவி – Neutrino 

detector, என்பது நியூட் ரிேனா   துகள்கைள 
மட்டும் உணரும் கருவி தான். இந்த துகள் 
அணுக்கதிர் வீச்ைச   ஏற்ப டுத்தும் துகேள 
இல்ைல பின் எங்கு அணுக்க திர் வீச்சு ஏற்
படும். புைக,   கழிவு, நீர் ேபான்ற சூழல் 
ஆபத்தும் இல்ைல. ெவப்பமும் ஏற்ப டாது. 
கார்   இன் ஜினில் ஏற்படும் ெவப்பத்ைத 
விடக் கூடு த லாக இந்த கருவி ெவப்பத்ைத   

ஏற்ப டுத்தாது. இந்த திட்டம் முழு வதும் 
இந் தி யாவின் ெசாந்த ஆராய்ச்சி   திட்டம். 

நியூட் ரிேனா ஆய் வுகள், உலகின் 
பல பகு தி களில் ேதால்
வியில் முடிந்து மூடப்பட் டுள்ள 
நிைலயில், இந் தி யாவில் மட்டும் 
துவங்கப்ப டு வது ஏன்?
இது தவ றான ெசய்தி. மக்க ளிடம் 

அறி வியல் பார்ைவைய வளர்க்காமல்   
ெபாய்கள் கூறி அல்லது ேபாலி வாதம் 
ெசய்து, மக்கைள திைச திருப் புேவார் 
மீது   கவனம் ேதைவ. ஆய்வு ேதால்வி 
என எந்த நியூட் ரிேனா ஆய்வும் இது வைர   
மூடப்ப ட வில்ைல. சீனா, ெதன்ெ கா ரியா 
ேபான்ற நாடு களில் புதி தாக ேமலும் ஆய்வு   
ைமயங்கள் உரு வாக இருக் கின்றன. 

நியூட் ரிேனா வைக மாறல் மூலம்   
நியூட் ரிேனா ஆராய்ச்சி, உலக அள வினா 
கவ னத்ைத ஈர்த்தது. ஜப்பானில் உள்ள   
சூப்பர் கம்ே யா கான்ேட நியூட் ரிேனா 
ஆய்வகம், கன டாவில் ஸ்ட்ெபரி நியூட்
ரிேனா   ஆய்வகம். இத்தா லியில் கிரான்
சாேசா ஆய்வகம், ெதன் துரு வத்தில் உள்ள 
ஐஸ்   கியூப் நியூட் ரிேனா ஆய்வகம் என 
உலகில் பல ஆய் வுக் கூ டங்கள் உள்ளன.    
இப்ப டிப்பட்ட அடிப்பைட துகைளப் பற்
றிய ஆராய்ச் சிக் கூடம் தான் ேதனியில்   
அைம ய வி ருக்கும் INO (India Based Neutrino 
Observatory) நியூட் ரிேனா   ேநாக் குக் கூடம். 

நியூட் ரிேனா ஆயுதம் – 
உண்ைமயா?
நியூட் ரிேனா ஆயுதம் தயா ரிக்க 
ேபாவ தாக ெசால் கின்ற னேர? 
அழி வு முைற   அறி வியல் 
ஆராய்ச்சி தான் ெசய்யப் ேபாகின்
றனர் என்று ெசால் கின்ற னேர?

 நியூட் ரிேனா ஆயுதம் – என்ற ஒற்
ைறச்ெசால் அணு ஆயு தத்ைத பற் றிய பய 
உணர்ைவ   ேதாற் று விக் கி றது.  இந்த 
ெசால் அறி வியல் ஆராய்ச்சி கட் டு ைர கைள 
தவ றாக  திரித்து  கூறி பிர சாரம் ெசய்யும் 
சிலரால், மக்கைள பய மு றுத்த ேவண்டும் 
என்ற  ேநாக்கில்  பரப்பப்பட்ட கருத்
தாகும்.  
ஜப்பா னிய  விஞ்ஞா னிகள், 

Hirotaka,sugawara, Hiroyuki hagura, Toshiya 
sanami  என்ற ஒரு  கட் டுைர  எழு தி யுள்
ளனர். அதன் தைலப்பு, Destruction of Nuclear 
Bombs  Using  Ultra-High Energy Neutrino Beam; 
அதா வது  நியூட் ரிேனா  உத வி யுடன்  அணு 
ஆயு தங்கைள ெசய லி ழக்க ெசய்தல் என்பது 
தான் தைலப்பு தரும்  ெசய்தி. அேத  ேபால 
ஆல்ப்ெரட் டாங்க் கட் டு ைரயின் தைலப்பு, 
‘Neutrino Counter  Nuclear  Weapon’  அதா
வது நியூட் ரி ேனாவால் அணு ஆயுதத்ைத 
ஒழிப்ேபாம்  என்ப தாகும். 
இந்த கட் டு ைர களின்  தைலப்பில் ெசால்

லப்ப டு வது, ‘நியூட் ரிேனா குண்டு’  அல்ல; 
மாறாக ேநர் எதி ராக அணு ஆயு தங்கைள 
ெசய லி ழக்க  ெசய்யும் கருவி! அதுதான்  
தைலப்பின் ெபாருள். 
எப்படி நியூட் ரி ேனாைவ  பயன்ப டுத்தி 

அணு குண்ைட அழிக்கலாம்  என, ஜப்பா
னிய  விஞ்ஞா னிகள் கூறு வைத, நாைள 
சற்ேற  விளங்கி ெகாள் ளுேவாம்!

ஆ.ப.ெஜ.அப் துல்கலாம்
11வது இந் திய குடி ய ரசுத் தைலவர் 

[apj@abdulkalam.com] 
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டாக்டர் ஆ.ப.ெஜ.அப் துல்க லாமின் 

அறி வியல் ஆேலா சகர்

[vponraj@gmail.com]

அழி வுக்கு அல்ல; ஆக்கத் திற்காக மட் டுேம நியூட் ரிேனா!

இந்த ஆய் வுக்கு காலத்தால் மிகப்
ப ைழய மைல யாக , கடி ன மான 
பாைற   அைமப்ைப ெகாண்ட தாக 
இருந்தால் நலம். காடுகள் அடர்ந்த 
பகு தி யாக இல்லாமல்,   விவ சாயம் 
நிலம் இல்லாத பகு தி யாக இருக்க 
ேவண்டும்.  மிகவும் ெதான்ைம

யான  மைல யாக இருக்க ேவண்டும்.   
ேமற்கு ெதாடர்ச்சி மைல தான், இந்த 

அைமப்ைப ெபற் றுள்ளது

நியூட் ரிேனா ஆயுதம் – என்ற 
ஒற்ைறச்ெசால் அணு ஆயு தத்ைத 

பற் றிய பய உணர்ைவ   ேதாற் று விக் கி
றது.  இந்த ெசால் அறி வியல் ஆராய்ச்சி 

கட் டு ைர கைள தவ றாக  திரித்து  
கூறி பிர சாரம் ெசய்யும் சிலரால், மக்கைள 

பய மு றுத்த ேவண்டும் என்ற  
ேநாக்கில்  பரப்பப்பட்ட 

கருத்தாகும்

இந்த துகள் அணுக்கதிர் 
வீச்ைச   ஏற்ப டுத்தும் 
துகேள இல்ைல பின் 
எங்கு அணுக்க திர் வீச்சு 
ஏற்படும். புைக, கழிவு, 
நீர் ேபான்ற சூழல் 
ஆபத்தும் இல்ைல. 
ெவப்பமும் ஏற்ப டாது.

ெதாழில் அதிபர் ைகது
ெசன்ைன, ஜூைல 2–

ேகரள மாநி லத்ைதச் ேசர்ந்தவர், லீனா 
மரியா பால். அவர், கடந்த, 2013ல், 
காதலர் சுகாஷ் சந் தி ர ேச க ருடன் ேசர்ந்து, 
ெசன்ைனயில் பல்ேவறு வங்களில் ேபாலி 
ஆவணம் மூலம், 10 ேகாடி ரூபாய் கடன் 
ெபற்று, ெசன்ைன மத் திய குற்றப் பி ரிவு 
ேபாலீ சா ரிடம் சிக் கினார்.
இந்த வழக்கு சி.பி.ஐ., விசா ர ைணக்கு 

மாற்றப்பட்டது. மும்ைபயில் உள்ள, ஆறு 
நிறு வ னங்க ளுக்கு, முைற ேக டாக, 19.21 
ேகாடி பணம் அனுப்பி ைவக்கப்பட்டது 
குறித்து, ெசன்ைனயில் உள்ள மத் திய 
அம லாக்கப் பி ரிவு ேபாலீசார் விசா ரித்தனர்.
அப்ே பாது, நடிைக லீனா மரியா பால் 

என்ப வ ருடன் ேசர்ந்து, ெதாழில் அதிபர் 
அஜித் ெஜயின் என்பவர், 19.21 ேகாடி 
ரூபாய் ேமாசடி ெசய்து இருந்தது ெதரி ய
வந்தது.
இைத ய டுத்து, ேநற்று அவைர 

மத் திய அம லாக்கப் பி ரிவு ேபாலீசார் 
ைகது ெசய்தனர்.

முதல்வைர சந் திக் கிறார் அதானி 
– நமது நிருபர் –

தமிழ்நாடு  மின் 
வாரியம், தனி யா ரிடம் 
சூரிய சக்தி மின்சா ரத்ைத,
ஒரு யூனிட், 7.01  ரூபாய்க்கு 
வாங்க, ஒப்பந்தம் ெசய்து 
வரு கி றது. அதன்படி,  
அதானி நிறு வனம், தமி
ழ கத்தில், ஐந்து இடங்
களில், 648 ெமகாவாட் 
திற னு ைடய, சூரிய சக்தி 
மின் நிைலயம் அைமக்க 
திட்ட மிட்டு உள்ளது. 
முதல் கட்ட மாக, 

ராம நா த புரம் மாவட்டம், 

கமு தியில், 216 ெமகா 
வாட் திறன் ெகாண்ட 
மின் நிைலயம் அைமக்க 
மின் வாரி யத் துடன் 
ஒப்பந்தம் ெசய் துள்ளது. 
முதல்வர் ெஜய ல லி

தாைவ, அதானி குழும  
தைலவர் கவுதம் அதானி, 
வரும் சனிக் கி ழைம 
சந் திக்க உள்ளார். 
இது கு றித்து, எரி சக்தி 

துைற அதி காரி ஒருவர் 
கூறி ய தா வது:
கடந்த, 30ம் ேததி, 

முதல்வர் ெஜய ல லிதா 

முன் னி ைலயில், அதானி 
நிறு வ னத் தினர், மின் 
வாரி யத் துடன் ஒப்பந்தம் 
ெசய்ய இருந்தனர். இதற்
காக, குஜ ராத்தில் இருந்து, 
அதானி குழும மூத்த அதி
கா ரிகள், தமி ழகம் வந்
தனர். ஆனால், கைடசி 
ேநரத்தில் நிகழ்ச்சி ரத்து 
ெசய்யப்பட்டது. 
வரும் சனிக் கி ழைம, 

கவுதம் அதானி, முதல்வர் 
ெ ஜ ய  ல  லி  த ா ை வ 
சந் திக் கிறார். 
இவ்வாறு அவர் கூறினார். 

அன்புமணிக்கு மத்திய அரசு பதில்
ெசன்ைன, ஜூைல 2–

‘ேமக தாது திட்டத் திற்
கான விரி வான திட்ட அறிக்
ைகைய, கர்நா டகா அரசு, 
மத் திய அர சிடம் தாக்கல் 
ெசய்தாலும், அது ஏற்கப்
ப டாது’ என, பா.ம.க., 
– எம்.பி., அன் பு மணி, 
பார் லி ெமன்டில் ைவத்த 
ேகாரிக்ைகக்கு, மத் திய நீர் 
வளத் துைற அைமச்சர் உமா
பா ரதி பதி ல ளித் துள்ளார்.
மத் திய அைமச்சர் உமா

பா ரதி எழு தி யுள்ள கடித 
விவரம்: 
கர்நா ட கத்தில், காவிரி 

ஆற்றில் அைண கட்டாமல், 
ஓடும் நீரில் மின்சாரம் தயா
ரிப்ப தற்கான சிவசமுத்
திரம் நீர் மின் திட்டத் திற்
கான விரி வான திட்ட 
அறிக்ைகைய மட் டுேம, 
மத் திய நீர்வள ஆைண யத்

திற்கு, கர்நா டகா மின் கழகம் 
அனுப் பி யுள்ளது.

‘காவி ரியில், எந்த 
திட்டத்ைதச் ெசயல்ப டுத்
து வ தாக இருந்தாலும், 
அது கு றித்து, தமிழ்நாடு 
மற்றும் புதுச்ேசரி மாநி
லத்தின் கருத்ைதயும் ேகட்க 
ேவண்டும்’ என, காவிரி 
நடுவர் மன்றத்தின் இறுதித் 
தீர்ப்பில் குறிப் பி டப்பட்டு 
உள்ளது. 
அதனால், கர்நா டகா 

அரசின், விரி வான திட்ட 
அறிக்ைகைய, மத் திய அரசு 
திருப்பி அனுப்பி விட்டது. 
ேமக தாது அைண திட்

டத் திற்கான விரி வான திட்ட 
அறிக்ைக, மத் திய நீர் வள 
ஆைண யத் திடம், தாக்கல் 
ெசய்யப்பட்டால், அது கு
றித்து,  காவிரி நடுவர் மன்ற 
இறுதித் தீர்ப்பில், எட்டா வது 

பிரி வுக்கு உட்பட்டு ஆய்வு 
ெசய்யப்படும். 
இது தவிர, காவிரி 

ேமலாண்ைம வாரியம் 
மற்றும் காவிரி ஆற்று நீர் 
ஒழுங் கு முைற குழுைவ 
அைமப்பதில், கர்நா டகா 
அரசும், தமிழக அரசும் 
மாறு பட்ட நிைலப்பாட்ைட 
ேமற்ெ காண் டி ருக் கின்றன. 
எனேவ, இது ெதா டர்

பான வழக்கில், 2013 ேம, 
10ம் ேததி  உச்ச நீதி மன்றம் 
அளித்த அறி வு றுத்தலின் 
அடிப்ப ைடயில், காவிரி 
நடுவர் மன்ற இறுதித் 
தீர்ப்ைபச் ெசயல்ப டுத்த, மத்
திய நீர்வ ளத் துைற ெசயலர் 
தைல ைமயில், இைடக்
காலக் குழு அைமக்கப் 
பட் டுள்ளது. 
இவ்வாறு, கடி தத்தில் 

குறிப் பி டப்பட் டுள்ளது. 

ஓமலுார் வாலி பைர ெகாைல ெசய்தது அம்பலம்
ேசலம், ஜூைல 2–

ேசலம் மாவட்டம், 
ஓம லுாைரச் ேசர்ந்த
ேகாகுல்ராஜ், 23, 
நாமக்கல் மாவட்டம், 
நடந்ைத கிரா மத்ைதச் 
ேசர்ந்த சுவாதி, 22, 
ஆகிேயார், திருச்ெசங்
ேகாட்டில் உள்ள தனியார் 
கல் லுா ரியில் படித்த
ேபாது, காத லித் துள்ளனர்.
கடந்த மாதம், 23ம் 

ேததி, சுவா தி யுடன், 
திருச்ெசங்ே காடு, அர்த்த
நா ரீஸ்வரர் ேகாவி லுக்கு, 
ேகாகுல்ராஜ் ெசன்றார். 
மறுநாள், 24ம் ேததி, பள்
ளிப்பா ைளயம் அருேக, 
ரயில் தண்ட வா ளத்தில், 
ேகாகுல்ராஜ், மர்ம
மான முைறயில் இறந்து 
கிடந்தார்.
இதனால், ேகாகுல்ராஜ் 

உடைல வாங்க 
மறுத்து, குடும்பத் தினர் 

ேபாராட்டம் நடத்தி வந்
தனர். இதற் கி ைடேய, 
ேகாகுல்ராஜ், சுவா தி
யுடன், ேகாவி லுக்குள் 
நுைழந்த காட்சி, பின், 
ேகாகுல்ராைஜ மட்டும், 
ஒரு கும்பல் கடத் திய 
காட்சி ஆகி யைவ, 
‘வாட்ஸ் ஆப்’ மூலம் 
ெவளியா னது.
இந்த விவ காரம், 

ெசன்ைன உயர்  நீ தி மன்
றத் திற்கு ெசன்றைத 
அடுத்து, ேகாகுல்ராஜ் 
உடைல பிேரத பரி ேசா
தைன ெசய்து, அறிக்ைக 
சமர்ப் பிக்க உத்த ர விட்டது. 
ெசன்ைன, ராமச்சந்

திரா மருத் து வ மைன 
டாக்டர்கள், ேகாகுல்ராஜ் 
உடைல பிேரத பரி ேசா
தைன ெசய்து, அதன் 
அறிக்ைகைய, உயர்  நீ தி 
மன்றத்தில் சமர்ப் பித்தனர்.
இந்த அறிக்ைக, 

ேநற்று, நாமக்கல் எஸ்.
பி., ெசந் தில் கு மா ரிடம் 
ஒப்ப ைடக்கப்பட்டது. 
அதில், ஆயு தங்

களால், ேகாகுல்ராஜ் 
தைல, கழுத்து உள்
ளிட்ட இடங்களில், 
கடு ைம யாக தாக்கி, படு
ெகாைல ெசய்தைத, டாக்
டர்கள் அறிக்ைக உறுதி 
ெசய் தி ருந்தது.
இைத ய டுத்து, ‘வாட்ஸ் 

ஆப்’பில் பதி வான படங்
களின் அடிப்ப ைடயில், 
ஆறு ேபைர, ேபாலீசார் 
ைகது ெசய்தனர்; ேமலும், 
மூன்று ேபைர ேதடி வரு
கின்றனர். முதலில், ஆள் 
கடத்தல், வன்ெ கா டுைம 
தடுப்பு ஆகிய பிரி வு
களில், வழக்ைக பதிவு 
ெசய்த நாமக்கல் டவுன் 
ேபாலீசார், தற்ே பாது, 
ெகாைல வழக்காக மாற்றி 
உள்ளனர்.

பலாத்கார வழக்கில் சம ரசம் கூடாது!
புது டில்லி, ஜூைல 2–

‘பலாத்காரம் ெசய்யப்பட்ட 
ெபண் ணுடன், பலாத்கார  
குற்ற வா ளிைய சம ரசம் ெசய்து 
ெகாள்ள உத்த ர விடக் கூடாது; 
அவ்வாறு உத்த ர வி டு வது, 
சட்ட விேராதம் மட் டு மின்றி, 
ெபண்களின் கண் ணி யத் திற்கு 
இழுக்கும் கூட’ என, சுப்ரீம் 
ேகார்ட் ேநற்று உத்த ர விட்டு 
உள்ளது.
ெசன்ைன உயர் நீதி மன்ற 

நீதி பதி, பி.ேதவதாஸ், பலாத்
கார  வழக்கு ஒன்ைற சமீ பத்தில் 
விசா ரித்த ேபாது, பாதிக்கப்பட்ட 

ெபண் ணுடன் சம ரசம் ெசய்து 
ெகாள்ளச் ெசால்லி, பலாத்கார  
குற்ற வா ளிக்கு ஜாமின் வழங்
கினார்; இதற்கு பல த ரப் பிலும் 
எதிர்ப் புகள் கிளம் பின. 
இந் நி ைலயில், சுப்ரீம் ேகார்ட் 

நீதி ப திகள் ேநற்று பிறப் பித்த 
உத்த ரவில், ‘பலாத்காரம் ெசய்யப்
பட்ட  ெபண் ணுடன், பலாத்கார 
குற்ற வா ளிைய, சம ரசம் ெசய்து 
ெகாள்ள  உத்த ர விடக் கூடாது; 
அவ்வாறு உத்த ர வி டு வது, சட்ட 
விேராதம் மட் டு மின்றி,  ெபண்
களின் கண் ணி யத் திற்கு இழுக்கு’ 
என, ெதரி வித்தனர்.

தீர்ப்ைப மாற் றுங்க!
‘பலாத்காரம் ெசய்த வ னுடன், அந்த ெபண்ைண சம ரசம் ெசய்து 

ெகாள்ள ெசால்வதா...  தீர்ப்ைப மாற்றி எழுத ேவண்டும்’ என, ெசன்
ைனையச் ேசர்ந்த வழக்க றி ஞர்கள் பலர்  வலி யு றுத் தினர். இது கு
றித்து, உயர் நீதி மன்ற தைலைம நீதி ப தி ையயும்,  வழக்க றி ஞர்கள் 
சிலர் சந் தித்து ேகாரினர். எனினும், தமி ழக ெபண்கள் கமிஷன், நீதி
பதி ேதவதாஸ் உத்த ர வுக்கு வர ேவற்பு ெதரி வித்தது.
ஆனால்,  பாதிக்கப்பட்ட ெபண், தன்ைன பலாத்காரம் ெசய்

த வ னுடன் சம ரசம் ெசய்து ெகாள்ள  முன்வ ர வில்ைல. சிறு மி யாக 
இருந்த ேபாது, அவ ருக்கு அந்த ெகாடுைம  நடந்தது. அதன்பின், 
அவரின் ெபற்ே றாரும் இறந்து விட்டனர். அனா ைத யாக  இருக்கும் 
அந்த ெபண் ணுக்கு, பாது காப்பு அளிக்கும் வைகயில், சம ரச 
தீர் வுக்கு,  நீதி பதி ேதவதாஸ் வழி ஏற்ப டுத் தினார்.


