இமயமலைச் சாரைில் காைநிலை மாற்ரமும் நிை அரசியலும்
ரிததோதி சக்கரவர்த்தி
உத்தரோகண்டில் நிலம் என்பது அரசியல் தபோர்க்களம்.
மோநில
சட்டமன்றத்தோல்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட
சர்ச்சசக்குரிய
2018
சட்டம்
வவளியோட்கள்
இமயமசலப் பகுதியில் உள்ள இந்த மோநிலத்தில்
நிலம் வோங்க அனுமதிக்கிறது. 2018இல், இந்தச்
சட்டங்கள் அமலுக்கு வந்ததபோது, இசதப் பற்றி என்ன
நிசனக்கிறீர்கள் என்று தோழ்த்தப்பட்ட சோதிசயச்
தசர்ந்த முதியவர் பீமிடம் தகட்தடன். பஞ்சோயத்து
ஒன்றிய தமம்போட்டு அலுவலகம் சூரிய ஆற்றல்
குறித்து
நடத்திய
பயிலரங்கில்
நோங்கள்
அமர்ந்திருந்ததோம். விவசோயிகள் தங்கள் விவசோய
நிலங்களில்
மின்
ஆற்றசல
உற்பத்தி
வசய்துவகோள்வதற்கு அரசு மோனியத்துடன் கூடிய சூரிய மின்னோற்றல் உற்பத்தி
தபனல்கசள நிறுவுமோறு இந்தப் பயிலரங்கம் விவசோயிகசளக் தகோரியது.
நோங்கள்
மசலச்சரிவின்
மீ து
அசமந்த
வயல்களில்
நடந்துவகோண்டிருந்ததோம். பீம், “என்னிடம் ஏன் நிலம் தகட்கிறோர்கள்? ஜல்ஜங்கல்-ஜமீ ன் (நீர்-கோடு-நிலம்) எல்லோம்
தோகூர்களுக்குச் (உயர் சோதி)
வசோந்தமோயிற்தற. ஜல்-வோயு பரிவர்தன் (கோலநிசல மோற்றம்) இருப்பதோகவும்,
அசதச் சமோளிக்க இது எங்களுக்கு உதவும் என்றும் அதிகோரி வசோல்கிறோர்.
ஆனோல் உண்சமயோன ஜல்-வோயுவில் என்ன மோற்றம் இருக்கிறது? ஏதோவது
இருக்கிறதோ? நோங்கள் இன்னும் தோக்குர்களின் விருப்பு வவறுப்புகளுக்க்தகற்ப
வோழ்கிதறோம். வவளியில்
என்ன மோற்றம் நிகழ்ந்தோலும் அது என்
வோழ்க்சகசய போதிக்கவில்சல. இப்தபோது நோன் உணவுக்கு பதிலோக
மின்சோரத்சத உற்பத்தி வசய்ய தவண்டும் என்று அவர்கள் விரும்புகிறோர்களோ?
அது எனக்கு தவண்டோம்" என்றோர் பீம்.
பீமின் கவசலகள் கோலநிசல மோற்றத்திற்கோன அரசுகளுக்கிசடதயயோன குழு
(IPCC) அறிக்சககளில் இடம் வபறவில்சல. இமயமசல வபருமளவில்
கோலநிசல மோற்றத்திற்கு உள்ளோவதோக அந்த அறிக்சக கூறுகிறது. வபோது
நிறுவனங்கள், தனியோர்
நிறுவனங்கள், லோப தநோக்கற்ற நிறுவனங்கள்
ஆகியவற்றோல் உருவோக்கப்பட்ட போதிப்பு மதிப்பீடுகளும் பீமின் கவசலகள்
குறித்துப்
தபோதுமோன அளவு கவனம்
வசலுத்தவில்சல. வதற்கோசியோ
முழுவதும்
உள்ள
கிரோமப்புறக்
குடும்பங்கள்
வரலோற்று
ரீதியோன
நசடமுசறகள் பலவும் (சோதி, போலினம், வர்க்கம், மதம்) இசடவவட்டும்
புள்ளிகளில்
வோழ்கின்றன.
அவர்கள்
எதிர்வகோள்ளும்
அபோயங்கள்,
அதிகோரத்தின் நீடித்த ஏற்றத்தோழ்வுகசள எதிவரோலிக்கும் உறவுகளின்
சிக்கலோன வசலயிலிருந்து வவளிப்படுகின்றன.
பீமின்
குடும்பம்
அசமந்துள்ள
உத்தரோகண்டின்
கிரோமப்புறம்
ஒரு
வகோதிகலசனப் தபோன்றது. சமூக-அரசியல் தபோதோசம மனிதர்கசளயும்
மனிதர்கள் அல்லோதவற்சறயும் ஒதர மோதிரியோக போதிக்கிறது. இதன்
வரலோற்று ரீதியோன தவதசனசயக் கோண தவண்டிய நிர்ப்பந்தத்சத

மோறிவரும்
கோலநிசல-சமூக
தீர்வுகள் ஏற்படுத்துகின்றன.

உறவுகளுக்கோன

வதோழில்நுட்ப-நிர்வோகத்

உத்தரோகண்ட்
2000ஆம்
ஆண்டு
உருவோனது.
சமவவளி
மக்களோல்
சுரண்டப்படுவது
பற்றிய
கவசலகளிலிருந்து
உத்தரோகண்ட்
தனி
மோநிலத்திற்கோன இயக்கம் உருவோனது. இத்தசகய அணிதிரட்டல்கள்
1990களில் வன்முசற சோர்ந்த
தபோரோட்டங்களோல் வலுப்வபற்றன. சோதி
அடிப்பசடயிலோன இடஒதுக்கீ டு சட்டங்கசளக் குறித்து உயர்சோதியினருக்கு
இருந்த கவசலகளோல் இசவ தூண்டப்பட்டன. இருப்பினும், தபோரோட்டத்தின்
மூன்று பிரச்சிசனகளோன
வோழ்வோதோரம், நிலம், வளர்ச்சி ஆகியசவ
இன்னமும்கூடப்
வபரும்போலோன
குடும்பங்களுக்கு
மிகவும்
கவசலயளிப்பசவயோகதவ
உள்ளன.
இமயமசலப்
பகுதியில்
உள்ள
உத்தரோகண்டில் உள்ள நிலம் பல்தவறு கற்பசனகளின் விசளவபோருள்.
உத்தரோகண்ட் மோநிலமோனது "ஆபத்துக்கோன வோய்ப்புகள் நிரம்பிய நிலம்"
என்னும் கற்பிதம் நிலவுகிறது. இணக்கமற்ற கோலனித்துவச் சூழல் குறித்த
ததய்படிமங்கசள இமயமசலச் சீரழிவுக் தகோட்போட்டின் சுற்றுச்சூழல் சோர்ந்த
பதற்றங்களுடன் இசணத்து "பலவனம்",
ீ
"ஆபத்து" ஆகிய கருத்துக்கள்
உருவோக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
பிரோந்திய
ரீதியிலோன
விதிவிலக்கோன
தன்சமயின் அடிப்பசடயில் உருவோக்கப்படும் இமயமசலப் பகுதியின்
சூழலியல்
மோற்றத்தின்
சமகோலக்
கணக்குகள்
தபரழிவு
சோர்ந்த
தீர்க்கதரிசனங்கசள அறிவிக்கின்றன.
"ஒழுங்கற்ற
எல்சலப்பகுதி"
(Unruly
Borderlands)
என்னும்
படிமம்
அன்னியர்களுக்கு எதிரோன அரண் என்னும் இமயமசலயின் வரலோற்றுப்
போத்திரம், நவன
ீ
அரசின் அண்சமக்கோலப் புவிசோர் அரசியல் நடுக்கங்கள்
இரண்சடயும் எதிவரோலிக்கிறது. பல்தவறு இடங்களில் வதோடர்ச்சியோக
நடந்துவரும் ரோணுவமயமோக்கல், மனிதர்கள் மற்றும் மனிதர்கள் அல்லோதசவ
மீ தோன கண்கோணிப்பு ஆகியசவ மோநிலம் முழுவதும் நிலப் பயன்போட்சட
வசகப்படுத்துகின்றன.
"பிரிக்கும்
எல்சலப்பகுதி"
என்னும்
கருத்து
மசலகளுக்கும்
சமவவளிகளுக்கும் இசடயிலோன சுரண்டல் உறவுகசளப் பிரதிபலிக்கிறது.
கோலனியக்
கோலத்தில்,
இது
மரத்சதயும்
மனித
உசழப்சபயும்
வகோண்டிருந்தது. ஆனோல் தோரோளமயமோக்கலுக்குப் பிந்சதய இந்தியோவில்
சுரங்கம், அசணகள், வணிகத் ததோட்டக்கசல ஆகியசவ ததோன்றியுள்ளன.
சமவவளிகளின் வதோழில்துசற இயந்திரங்களின் பசிக்குத் தீனிதபோடப் பரந்த
நிலப்பரப்புகசள "தியோக மண்டலங்களோக" மோற்றியது.
இறுதியோக, "இந்துக்களின் புனித பூமி" என்னும் உருவகம், பல புனித
யோத்திசரத் தலங்களின் புரோணங்கசளயும் அங்குள்ள வபோருள்கசளயும்
பயன்படுத்தி இந்தப் பகுதி இந்துக்களின் தோயகம் என்னும் உணர்சவ
எழுப்புகிறது. இந்தப் போர்சவயில், ததசிய இசறயோண்சமக்கு எல்சலக்கு
அப்போலிருந்து வரும் அச்சுறுத்தல்கள் குறித்த எண்ணங்கள் வபரும்போன்சம
அரசியலுடன் வதோடர்புவகோண்டசவயோக
உள்ளன. இது மோநிலத்தின்
வபரும்போலோன
உயர்சோதி
இந்துக்களின்
கவசலகளுக்கோன
பதிலோக
அசமகிறது.

நிலம்
சோர்ந்த
இந்த மோறுபட்ட கற்பசனகள் மோறிவரும் கோலநிசல
யதோர்த்தங்களுடன் எவ்வோறு வதோடர்புவகோள்கின்றன? தீவிர மசழப்வபோழிவு
அதிகரித்ததல், பயிர்களுக்கு உரமிடும் தநரம் மோறுதல், குளிர்கோலப் பனியின்
பத்தோண்டுக் கோல அளவு குசறதல், பருவமசழயின்தபோது போதரச மசழ
வபோழிதல் ஆகியசவ இந்த யதோர்த்தங்களில் அடங்கும். நிலம் சோர்ந்த
கற்பசனகளுக்கும் இந்த யதோர்த்தங்களுக்கும் இசடயிலோன வதோடர்புகள்
கிரோமப்புறச் சமூகங்களுக்குள் வரலோற்று ரீதியோன
ஏற்றத்தோழ்வுகசள
எவ்வோறு தகள்விக்குள்ளோக்குகின்றன அல்லது மீ ண்டும் உருவோக்குகின்றன?
முதலோவதோக,
கோல்நசடகசள
தமய்ச்சலுக்கோக
தவறிடத்திற்கு
ஓட்டிச்வசல்வது, மனிதர்களின் இடப்வபயர்வோக மோற்றம் வபற்றிருக்கிறது.
கோல்நசடகசளப் பருவ கோலங்களில் வபரும்போலும் பல்தவறு நிலங்களில்
தமய்ச்சலுக்கோக
அசழத்துச்வசல்வது கணிசமோகக்
குசறந்துவருகிறது.
எல்சலதயோரப்
பகுதிகளில்
இருக்கும்
புல்வவளிகளில் நிகழ்ந்துவரும்
ரோணுவமயமோக்கல், மோறிவரும் வோழ்வோதோர அபிலோசைகள், தமலிருந்து
கீ தழ
அமல்படுத்தப்படும்
இயற்சக
வளப்
போதுகோப்புக்
வகோள்சககள்/திட்டங்கள்,
வளர்ந்துவரும்
சுற்றுலோத்
வதோழில்
ஆகிய
அசனத்தும்
குளிர்கோல
மசழப்வபோழிவு
குசறதல்,
வவப்பமயமோதல்
அதிகரித்தல் ஆகியவசவ தோவரங்கள் மீ து ஏற்படுத்தும் தோக்கங்களுடன்
குறுக்கிடுகின்றன.
இதனோல்
குடியிருப்புகள்
வதோடர்போன
கவனம்
மசலப்பகுதிகளிலிருந்து சமவவளியின் மீ து திரும்புகிறது.
ஹரித்வோர், ஹல்த்வோனி ஆகிய பரபரப்போன நகரங்களுக்கு அருகிலுள்ள
வதோழில் பூங்கோக்களில் கோணப்படும் புதிய கல்வி, வதோசலத்வதோடர்பு,
உள்கட்டசமப்பு ஆகியவற்சறப் பயன்படுத்திப் புலம்வபயர்ந்த இசளஞர்கள்
மூலதனம், வதோழிலோளர் ஆகியசவ சோர்ந்த வசலயின் ஒரு பகுதியோக
உள்ளனர். கிரோமப்புறக் குடும்பங்கள் இந்தத் வதோடர்புகசளப் பயன்படுத்தித்
தங்கள் மூதோசதயரின் நிலத்சத விற்று, பள்ளிகள், வதோழிற்சோசலகளுக்கு
அருகில்
குடிதயறுகிறோர்கள்.
இந்தியோவின்
பிற
பகுதிகளிலிருந்தும்
இந்தியோவுக்கு வவளியிலிருந்தும் புலம்வபயர்ந்து இங்கு வருதவோருடன்
தசர்ந்து வசிப்பிடத்திற்கோன ததடலில் இவர்கள் ஈடுபடுகின்றனர்.
மோறிவரும்
கோலநிசலசயப்
தபோலதவ
குடும்பங்களின்
வோழ்வியல்
தன்சமயும் இப்தபோது மிகவும் கணிக்க முடியோததோக உள்ளது. குடும்பங்களின்
நிசல சோதோரண தவசலகள், ஊரக தவசலவோய்ப்பு உத்தரவோதத் திட்டத்தில்
கிசடக்கும்
பணம்,
வதோழில்துசறத்
தரகர்களின்
விருப்பங்கள்
ஆகியவற்தறோடு வதோடர்புசடயதோக இருக்கிறது. மசலக் கிரோமங்களில்
ஆயிரக்கணக்கோன ஏக்கர் விவசோய நிலங்கள் "சகவிடப்பட்டுள்ளன". புதிதோகக்
குடிதயறும் குடும்பங்களின்
அபிலோசைகளோல் அவர்களின் எதிர்கோலம்
போதிப்பிற்கு உள்ளோகியுள்ளது.
இரண்டோவதோக, சமயத்தில் நிலவும் இந்துத்துவ அரசியலின் எழுச்சிக்கு ஏற்ப,
மோநில
அளவிலும்
இந்துப் வபரும்போன்சமவோதம் உருவோகிவருகிறது.
மோநிலத்தில் கணிசமோக இருக்கும் உயர்-சோதி மக்கள்வதோசக, இங்குள்ள
பல்தவறு புனிதத் தலங்கள், உத்தரப் பிரததசத்திலிருந்து "கோதல் ஜிகோத்த்”,
“நில ஜிகோத்" ஆகிய வபயர்களில் வவளிப்படும் வகோடூரமோன இஸ்லோமிய
வவறுப்புடனோன வதோடர்போடல் ஆகியவற்றின் அடிப்பசடயில்
இந்துப்
வபரும்போன்சமவோதம்
கட்டசமக்கப்படுகிறது.
மோநில
அளவிலோன

இந்துத்துவம் சோதி, மதப் பிளவுகசள ஆழப்படுத்துகிறது. இது பரபரப்போன நிலச்
சந்சதசயயும் உருவோக்கியுள்ளது. மோநிலத்தின் சில பகுதிகளில், உயர்சோதி
இசளஞர்கள் தரகர்களோகச் வசயல்பட்டு, சமவவளிசயச் தசர்ந்த பணக்கோர
உயர்சோதிக்
குடும்பங்களுக்குப்
வபருமளவிலோன
நிலங்கசள
விற்றுவருகின்றனர்.
வபோருளோதோர
வளர்ச்சிசயயும் கருத்தியல் அம்சங்கசளயும்
உள்தள
வகோண்டுவருவதன் மூலம் இம்மோநிலத்தின் சூழ்நிசலசய தமம்படுத்துவதத
இவர்களுசடய குறிக்தகோள். ஆன்மிகம், ததசியவோதம், முதலோளித்துவம்
ஆகியவற்றின் தபோசதயூட்டும் கலசவசயப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் போபோ
ரோம்ததவ் தபோன்ற நபர்கதள இவர்களின் ஆதர்சமோன ஆளுசமகள். இந்த
உயர்சோதி இசளஞர்கள் நவதோரோளவோத இந்து ததசத்சதக் கட்டசமத்துவரும்
பதஞ்சலி தபோன்ற "சுததசி" நிறுவனங்களுக்குத் ததசவயோன சுண்ணோம்பு,
மூலிசககள், மணல் ஆகிய மூலப்வபோருள்கசள வழங்குகிறோர்கள்.
இந்தப் பிரததசத்தில், வோன் குஜ்ஜர்கள் தபோன்ற முஸ்லிம் சமூகங்கள் தங்கள்
போரம்பரிய தமய்ச்சல் நிலங்களுக்குச் வசல்ல
அனுமதி மறுக்கப்பட்டு
வவளியோட்களோகப் போர்க்கப்படுகின்றனர். அதத சமயம், பட்டியல் சோதிக்
குடும்பங்கள் நில தமலோண்சம சோர்ந்த
முடிவுகளிலிருந்து விலக்கி
சவக்கப்படுகிறோர்கள். சந்சத விசலசயக் கோட்டிலும் மிகக் குசறவோன
விசலக்குத் தங்களுசடய வசோற்ப வசோத்துக்கசள விற்க அல்லது வோடசகக்கு
விடும் நிசலக்குத் தள்ளப்படுகிறோர்கள். நில உசடசமயிலும் பயன்போட்டிலும்
ஏற்படும்
இத்தசகய
மோற்றங்கள்,
நில
அரிப்சப
அதிகரித்தல்,
வவள்ளப்வபருக்கு
ஏற்படக்கூடிய
நிலங்களில்
வோழ்விடத்சத
விரிவுபடுத்துதல்,
போரம்பரிய
தவளோண்சமயில்
ஈடுபடுபவர்கசள
வவளிதயற்றுதல் ஆகியவற்றின் மூலம் குடும்பங்களும் சமூகமும் கோலநிசல
மோறுபோடுகளின் போதிப்புக்கு உள்ளோகக்கூடிய நிசலசய உருவோக்க வழி
வசய்கின்றன. அது மட்டுமின்றி, இது ஏற்கனதவ பின்தங்கிய நிசலயிலுள்ள
குடும்பங்களிடமிருந்து அவர்களுசடய அடிப்பசடச் வசோத்சத நீக்குகிறது.
கடவுளர் உசறயும் இந்த நிலத்தின் மீ தோன அவர்களின் சட்டப்பூர்வமோன
வபோருள் சோர்ந்த உரிசமதகோரல்கசளயும் அகற்றுகிறது.
மூன்றோவதோக, "சூழலியல் ரீதியோக பலவனமோக"
ீ
உள்ள இமயமசலசயக்
கோலநிசல மோற்றத்தின் முக்கிய இடமோக கவனத்தில் வகோள்ளப்படும்
நிசலயில், சூழலுக்தகற்பத்
தகவசமத்தல்
குறித்த
வசோல்லோடல்கள்,
வகோள்சககள், அமலோக்கங்கள் ஆகியசவ தகவசமப்புக்கோன முரண்பட்ட
தன்சமகசள உருவோக்குகின்றன. இங்குள்ள
குடும்பங்கள் மோறிவரும்
கோலநிசல-சமூக உறவுகளுக்கோன எதிர்விசனயோகப் பல மோற்றங்கசளச்
வசய்துள்ளன. குளிர்கோல தகோதுசம தபோன்ற பனிக்கோலப் பயிர்கசளக்
குசறத்தல், கோய்கறிகசள வளர்ப்பதற்கோன உஷ்ண நிசலசயத் தரும்
போலித்தீன் கூடங்கசளப் (poly houses) பயன்படுத்துதல், பல்தவறு பயிர்களின்
நடவுத் தததிகசள மோற்றுதல், அதிகரித்துவரும் புயல்கசளச் சமோளிக்கக்
கூசரத் வதோழில்நுட்பத்சத மோற்றுதல், உணவில் புதிய தோவரங்கசளயும்
விலங்கினங்கசளயும் இசணத்துக் வகோள்ளுதல்
ஆகியசவதய
அந்த
மோற்றங்கள். கோலநிசல மோற்றத்சத முக்கிய முன்னுரிசமயோகக் கருதிச்
வசயல்படத்
தவறியதற்கோக
இந்த
நடவடிக்சககசள
“நிபுணர்”கள்
கண்டிக்கிறோர்கள்.
வபருகிவரும் வசந்த கோல ஆலங்கட்டி மசழயின்

தோக்கத்சதத் தவிர்ப்பதற்கோகப் பழ சோகுபடிக்குப்
பதில் கோய்கறிகசளப்
பயிரிடுவது தபோன்ற நடவடிக்சககசள
மக்கள்
தமற்வகோள்கிறோர்கள்.
சந்சதயின் ததசவகள், மோநில, ததசிய அளவிலோன வகோள்சககள், சமூக, மத
முரண்போடுகள், குடிசமச் சமூகத்தினரின் விருப்பங்கள் தபோன்றவற்றுக்கும்
இசவ தீர்வோக அசமகின்றன.
கிரோமப்புறங்களில் நசடவபறும் இத்தசகய தகவசமப்பு நடவடிக்சககள்
வதோழில்நுட்ப-நிர்வோகக்
கட்டசமப்பிற்குள்
கடுசமயோன
தகவசமப்பு
நடவடிக்சககசளப் பின்பற்ற விரும்போத "கட்டுப்போடற்ற / ஒழுங்கற்ற"
வசயல்போடுகளோகக்
கருதப்படுகின்றன. இருப்பினும், மோநில
அளவில்
சிந்திக்கும்தபோது வவளிப்படும் யதோர்த்தங்கள் முற்றிலும் மோறுபட்டசவயோக
உள்ளன. புனல் மின்சோரம், கோடு வளர்ப்பு வதோடர்போன சூழலுக்கு இசசவோன
வளர்ச்சித் திட்டங்கள் மோநிலம் முழுவதும் உருவோக்கப்பட்டுவருகின்றன.
இந்தத் திட்டங்கள் கரிமக் கழிவு தமலோண்சம வதோடர்போன சர்வததச
அளவுதகோல்கசளப்
பூர்த்திவசய்ய
இந்தியோவுக்கு
உதவுகின்றன. அதத
தநரத்தில் வகோந்தளிப்போன எல்சலப்பகுதியின் மீ தோன கட்டுப்போட்சடயும்
கண்கோணிப்சபயும் பலப்படுத்துகின்றன.
கோலநிசல மோற்றங்கசளச் சமோளிப்பதற்கோன தீர்வுகசள வழங்குவதற்கோக
அறிவியல் வழிமுசறகளும் சந்சதக் கருவிகளும் உத்தரோகண்ட் மோநிலத்தின்
தகவசமப்புத் திட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. உலகளோவிய கரிமக்
கழிவு
தமலோண்சம,
நவதோரோளவோத
அரசசக்
கட்டிவயழுப்புவது
ஆகியவற்றின் ததசவகசள முன்னிறுத்துவதன் மூலம் அரசு கிரோமப்புற
மக்கள் தமற்வகோள்ளும் தகவசமப்புச் வசயல்போடுகசளப் வபரும்போலும்
(தவண்டுவமன்தற) குசறத்து மதிப்பிடுகிறது.
உத்தரோகண்டில் மோறிவரும் கோலநிசல-சமூக உறவுகள், நிலப் பயன்போடு, நில
உரிசம
ஆகியவற்றின்
வபோருள் மற்றும் கலோச்சோர யதோர்த்தங்கசள
நிர்ணயிக்கும் அதிகோரத்தின் வரலோற்று ரீதியோன அசமப்புகளுடன் பிரிக்க
முடியோத வசகயில் இசணக்கப்பட்டுள்ளன. உத்தரோகண்டில் நிலம் என்பது
பல்தவறு கற்பசனகளின் விசளவபோருள். இந்தக் கற்பசனகள் மோறிவரும்
கோலநிசல-சமூக உறவுகள், வளர்ந்துவரும் மத, அரசியல் முதலோளித்துவச்
வசயல்முசறகள் ஆகியவற்றுடன் இசணந்து மோநில அளவில் குறிப்பிட்ட
சில யதோர்த்தங்கசளத் ததோற்றுவிக்கும்.
இப்பகுதியில் சூழலியல் சிக்கல்கள் எவ்வோறு வவளிப்படுகின்றன என்பசதயும்
பீம் குடும்பத்சதப் தபோன்ற மிகவும் பின்தங்கியவர்களின் போதுகோப்சப நோம்
எவ்வோறு உறுதிவசய்யலோம் என்பசதயும் புரிந்துவகோள்வதற்கு, சுற்றுச்சூழல்
அளவடுகசள
ீ
மோற்றுவதில் கவனம் வசலுத்துவதற்கு அப்போல் விரிவசடயும்
இத்தசகய யதோர்த்தங்கள் குறித்த தீவிரமோன விசோரசண ததசவப்படும்.

ரிததோதி
சக்ரவர்த்தி
நியூஸிலோந்து
அவுதடஅதரோவோவில்
உள்ள
யுனிவர்சிட்டி ஆஃப் கோன்வடர்பரியில் மோனுடப் புவியியல் துசறயில்
விரிவுசரயோளரோகப் பணிபுரிகிறோர்.

