இந்தியாவில் எரிபபாருள் உற்பத்தி: பபசுவது ஒன்று, பெய்வது பவப ான்று
பிரரோர ோட்டி ரோய்
பருவநிலை மோற்றம் நோடுகலையும் பிரரேசங்கலையும்
சமூகங்கலையும் ேோறுமோறோகப் போேிக்கிறது. ஏற்கனரவ
சமூக-பபோருைோேோர ரீேியில் பைவனமோக
ீ
உள்ை
இ ங்களும் மக்களும் உைகில் அேிகரித்துவரும்
உஷ்ணத்ேின் ேீய விலைவுகலை
அனுபவித்துவருகிறோர்கள். இந்ேியோவில் 75 சேவே
ீ
மோவட் ங்கைில் அேீேமோன பருவநிலைசோர் நிகழ்வுகள்
ஏற்ப வோய்ப்புள்ைேோக அண்லமயில்
ரமற்பகோள்ைப்பட் ஆய்பவோன்று கோட்டுகிறது.
பருவநிலை மோற்றம் குறித்ே சர்வரேச அைவிைோன
ரபச்சுவோர்த்லேகைில் இந்ேியோவின் பசயல்போட்டிலனப் போக்கும்ரபோது பருவநிலை
மோற்றத்ேின் விலைவுகள் குறித்ே விழிப்புணர்வு இந்ேியோவுக்கு இருப்பது
பேரிகிறது. 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் ேனக்குத் ரேலவயோன 40 விழுக்கோடு
மின்சோரத்லே புலேபடிவம் சோரோ எரிபபோருள் மூைங்கைிைிருந்து உற்பத்ேி
பசய்துபகோள்வேோக 2015ஆம் ஆண்டு போரிஸ் நகரில் நல பபற்ற பருவநிலை
மோற்றத்துக்கோன ஐநோ கருத்ேரங்கில் இந்ேிய அரசு உறுேியைித்ேது. ஆனோல்,
புதுப்பிக்கத்ேக்க ஆற்றல் மூைங்கள், புலேபடிவ எரிபபோருள்கைிைிருந்து மோற்று
எரிபபோருளுக்கு மோறுவது ஆகியலவ குறித்துப் ரபசப்பட் ோலும் இந்ேியோவில்
நிைக்கரிப் பயன்போடு அேிகரித்ேபடி உள்ைது. புலேபடிவ எரிபபோருள்கைிைிருந்து
விைகி வருவேற்குப் பேிைோக அவற்று னோன பேோ ர்லப ரமலும் ஆழமோக்கும்
பசயல்முலறயில் இந்ேியோ ஈடுபட்டுள்ைது.
2023-24ஆம் ஆண்டில் 100 ரகோடி ன் நிைக்கரிலய இந்ேியோ பவட்டி
எடுக்கவிருக்கிறது. 41 நிைக்கரி லமயங்கைில் ேனியோர் நிறுவனங்கள் நிைக்கரிச்
சுரங்கம் அலமப்பேற்கோன ஏை நல முலறகள் பேோ ங்கிவிட் ன. பல்லுயிர்ப்
பபருக்கம் நிலறந்ே பகுேிகளும் உள்ளூர்ச் சமூகத்ேினர் வசிக்கும் வனப்பகுேிகளும்
இவற்றில் அ க்கம். இத்து ன், ரமலும் 55 இ ங்கைில் நிைக்கரிச் சுரங்கம்
அலமப்பேற்கோன ேிட் ங்களும் உள்ைன. ேற்ரபோதுள்ை சுரங்கங்கைில் குலறந்ேது
193 சுரங்கங்கலை அடுத்ே ஐந்து ஆண்டுகைில் விரிவுபடுத்தும் ேிட் மும் உள்ைது.
2017இல் நிைக்கரி உற்பத்ேியிலும் இறக்குமேியிலும் உைக அைவில் இந்ேியோ
இரண் ோம் இ த்ேில் இருந்ேது.
நிைக்கரி வைர்ச்சிக்கோகத் ரேலவ என்று வோேி ப்படுகிறது. பபோருைோேோர வைர்ச்சி,
ரவலைவோய்ப்பு ஆகியவற்றுக்கோகத் பேோழிைகங்கள், ரசலவகலை விரிவோக்குேல்;
எரிபபோருள்கலை அேிகம் பபற இயைோே நிலையில் உள்ை ஏலழ மக்கள்
மின்சோரம், சுத்ேமோன சலமயல் எரிவோயு ஆகியவற்லறப் பபறுவேற்கோன
வோய்ப்புகள் அேிகரிப்பது ஆகியலவ இேற்கோன கோரணங்கைோகச்
பசோல்ைப்படுகின்றன. இந்ேியோவில் மின்சோர நுகர்வில் பபோதுமக்கரைோடு
ஒப்பிடுலகயில் பேோழில்துலறேோன் ரவகமோக வைர்ந்துவருகிறது. ேற்ரபோது
பேோழில்துலற நுகர்வு 49 விழுக்கோடு உயர்ந்ேிருக்கிறது. வடுகளுக்கோன
ீ
மின்
நுகர்வு 25 விழுக்கோடு மட்டுரம உயர்ந்ேிருக்கிறது (மின் நுகர்வில் வடுகைில
ீ
ரய
பபரும் ரவறுபோடுகள் நிைவுகின்றன).
இந்ே ஆண்டின் பேோ க்கத்ேில் 41 லமயங்கைில் நிைக்கரிச் சுரங்கங்களுக்கோன
ஏைம் ந த்ேப்பட் ேற்குப் பின்னோல் இந்ேக் கோரணங்கள் இருந்ேன. 2.8 ைட்சம்
ரவலை வோய்ப்புகள், ரூ. 20,000 ரகோடி வருவோய் ஆகியலவ இேன் நன்லமகைோகப்
பட்டியைி ப்பட் ன. இந்ேத் ேகவல்களுக்கோன ஆேோரங்கள் என்ன என்று ரகட்டு

எழுத்ேோைரும் எரிபபோருள் ஆற்றல் துலற ஆய்வோைருமோன சந்ேீப் பய் ேகவல்
உரிலமச் சட் த்ேின் கீ ழ் ரகள்வி எழுப்பினோர். அப்படி எதுவும் இல்லை என்று
முேைில் பேில் வந்ேது. மீ ண்டும் ரகள்வி எழுப்பியரபோது அேிகோரபூர்வமோன பேில்
வரவில்லை. ட்விட் ர் மூைமோகச் சிை ேகவல்கள் அனுப்பப்பட் ன. நிைக்கரிச்
சுரங்கத்ேின் நன்லமகள் குறித்ே உரிலமரகோரல்கள் ேிட் வட் மோன முலறலம
ஏதும் இன்றி முன்லவக்கப்பட் லே இது கோட்டுகிறது. இந்ே உரிலமரகோரல்கலை
எைிேோகக் ரகள்விக்கு உட்படுத்ேைோம்.
நிலக்கரியின் ெமூக, சூழலியல் தாக்கம்
அரே சமயம், நிைக்கரி உற்பத்ேி - வினிரயோகச் சங்கிைியோல் சமூக அைவிலும்
சூழைியல் சோர்ந்தும் ஏற்ப க்கூடிய பபருமைவிைோன போேிப்புகள் ரகள்விக்கு
அப்போற்பட் லவ. நிைக்கரிலயத் ரேோண்டி எடுப்பேிைிருந்து, பிற இ ங்களுக்கு
அனுப்புேல், எரித்ேல்வலரயிலுமோன பசயல்முலறகள் பை விேங்கைிலும்
பிரச்சிலனக்குரியலவ. இந்ேியோவில் வறுலமயின் சமூக – சூழைியல் சவோல்கள்
ஒன்றுக்பகோன்று பேோ ர்புள்ைலவ (பபோருைோேோரம், ஆற்றல் ஆகிய இரண்டு
விேங்கைிலும்). இந்ேச் சவோல்களுக்கோன பேில் நிைக்கரி உற்பத்ேி-வினிரயோகச்
சங்கிைியில் இல்லை. ரவலையின்லம, சுற்றுச்சூழல் சீர்ரகடு, பருவநிலை
பநருக்கடி ஆகியவற்லறயும் இது ேீர்ப்பேில்லை.
ஒட்டுபமோத்ேப் பபோருைோேோர வைர்ச்சிக்குத் துலணபுரிவேற்கோக உற்பத்ேி
பசய்யப்படும் நிைக்கரி சுற்றுச்சூழலுக்குத் ேீங்கு இலழக்கிறது.
வோழ்வி ங்கைிைிருந்து மக்கலை பவைிரயற்றுேல், வோழ்வோேோரங்கலைக்
லகயகப்படுத்துேல், நீர், கோற்று மோசுபோடு ஆகிய விலைவுகலையும்
ஏற்படுத்துகிறது. நிைக்கரி உற்பத்ேி லமயங்களுக்கு அருகில் இருப்பவர்கைில்
ஆண்டுக்கு 80,000 முேல் 115,000 ரபர்வலர உரிய கோைத்துக்கு முன்ரப மரணம்
அல கிறோர்கள். நிைக்கரிச் சுரங்கங்கைில் பணிபுரிபவர்களும் சுரங்கங்கைின்
அருகில் வசிப்பவர்களும் பை விேமோன ரநோய்களுக்கு உள்ைோகிறோர்கள்.
நிரமோனியோ அவற்றில் முக்கியமோனது. நிைக்கரிப் புலகலய உட்பகோள்வேோலும்
மோசுபட் நீலரக் குடிப்பேோலும் இது ஏற்படுகிறது.
இவற்றின் விலைவோக, நிைக்கரி உற்பத்ேி பபருமைவில் எேிர்ப்புக்கு உள்ைோகிறது.
நோடு முழுவதும் இேற்கு எேிரோன ரபோரோட் ங்கள் ந க்கின்றன. இந்ேப்
ரபோரோட் ங்கள் இந்ேியோவில் சுற்றுச்சூழல் நீேிக்கோன பரந்துபட் இயக்கத்ேின்
ஒரு பகுேி. மக்கள் நைனுக்கும் பூமியின் நைனுக்கும் ஏற்ப க்கூடிய போேிப்புகள்
குறித்துப் ரபோேிய கவனம் பசலுத்ேோமல் நோட்டின் வைர்ச்சிக்கோன ேிட் ம்
முன்பனடுக்கப்படும் சூழைில் சமூக-சூழைியல் நைலன முன்னிறுத்தும் இயக்கம்
இது
நிைக்கரி உற்பத்ேிக்கு எேிரோன இந்ேப் ரபோரோட் ங்கள் பைவும் பை
பேிற்றோண்டுகைோக ந க்கின்றன. ஜோர்க்கண்ட் மோநிைத்ேிலுள்ை ஹஸோரிபோக்
மோவட் த்ேில் இத்ேலகயபேோரு ரபோரோட் ம் 2004இைிருந்து ந க்கிறது. இங்ரக
நிைக்கரிச் சுரங்கத்ேோல் பல்லுயிர் வைம் பகோண் கோடுகளுக்கும் ரவைோண்
நிைங்களுக்கும் மட்டுமின்றி இப்பகுேியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்
புரோேனமோன
பபருங்கற்களுக்கும் போேிப்பு ஏற்படும் என்பேோல் இந்ேப் ரபோரோட் ம் ந க்கிறது.
சுரங்கப் பணிகளுக்கோக நிைங்கலைக் லகயகப்படுத்துவலே எேிர்த்து உள்ளூர்
கிரோமவோசிகள் – இவர்கைில் பபரும்போைோனவர்கள் ஆேிவோசிகள் – ஒருங்கிலணந்து
ரபோரோடுகிறோர்கள். 2004 முேல் பசயல்பட்டுவரும் கரன்புரோலவப் போதுகோப்பேற்கோன
ரபோரோட் க் குழு இந்ேியோவின் மோபபரும் நிைக்கரி உற்பத்ேி நிறுவனமோன
என்.டி.பி.சி. ைிமி டுக்கு எேிரோக நின்று ரவைோண் நிைங்கலைக்
கோப்போற்றிவருகிறது. பல்ரவறு ரபரணிகலையும் எேிர்ப்புப் ரபோரோட் ங்கலையும்

அது ந த்ேிவருகிறது. என்றோலும், இந்ேப் ரபோரோட் ங்களுக்கில ரய பபரும்
போதுகோப்பு ன் 2016, ரம 17 அன்று இந்ேப் பகுேியில் சுரங்கப் பணிகள் பேோ ங்கின.
ரகோவோலவ நிைக்கரி உற்பத்ேி லமயமோக மோற்றும் முயற்சிக்கு எேிரோன
ரபோரோட் ங்கள் அண்லமயில் ந க்கின்றன. இவற்றுக்கு ஊ க கவனமும் அேிக
அைவில் கில க்கிறது. அசோம் மோநிைத்ேில் உள்ை ரேஹிங் பத்கோய் வன
விைங்கு சரணோையத்ேில் நிைக்கரிச் சுரங்கம் அலமக்கும் முயற்சிக்கு எேிரோக
இந்ே ஆண்டின் பேோ க்கத்ேில் உருவோக்கப்பட்
இயக்கம் ரகோவிட்-19
பநருக்கடிக்கு மத்ேியிலும் இலணயம் வழியோகப் பபரும் வரரவற்லபப் பபற்றது.
நிலக்கரி உற்பத்தியயக் யகவிடல்
இந்ேியோ பருவநிலை சோர்ந்ே இைக்குகளுக்கு ரநர்லமயோக ந ந்துபகோண்டு
பருவநிலை மோறுேல்கைின் ேீவிரமோன விலைவுகலைத் ேணிக்க
ரவண்டுபமன்றோல் நிைக்கரி உற்பத்ேிலயப் படிப்படியோகக் லகவிடுவது அவசரத்
ரேலவ. அத்ேலகய ந வடிக்லகக்கு இந்ேிய அரசின் ந ப்புத் ேிட் ங்கைில்
ேற்ரபோது இல்ைோே இரண்டு அம்சங்கள் ரேலவப்படும்.
முேைோவேோக, பபோருைோேோர ரீேியோகப் பைனுள்ைேோக இருந்ேோலும் நிைக்கரிலயத்
ரேோண்டி எடுக்கும் ரவலைலய இந்ேியோ நிறுத்ே ரவண்டும்.
இரண் ோவேோக, புலேபடிவ எரிபபோருள்கள், அணு ஆற்றல் ஆகியவற்லற
அடிப்பல யோகக் பகோண் ேன்னுல ய எரிபபோருள் ஆற்றல் உற்பத்ேி
அலமப்லபப் புதுப்பிக்கத்ேக்க ஆற்றல் மூைங்கலை அடிப்பல யோகக் பகோண் ேோக
மோற்றி அலமத்துக்பகோள்ை ரவண்டும். இேற்கோக மக்கள், அரசு, வணிகத் துலற
ஆகியலவ கூட் ோக இலணந்து பசயைோற்ற ரவண்டும். அது மட்டுமின்றி,
எரிபபோருள் ஆற்றலை வழங்குவேற்கு, முேலீட்ல ப் பபருமைவு சோர்ந்ே,
லமயப்படுத்ேப்பட் அலமப்லபக் லகவிட்டு, உள்ளூரில் கட்டுப்படுத்ேக்கூடிய
அலமப்புக்கு மோற ரவண்டும்.
நிைக்கரியோல் பருவநிலை பநருக்கடிக்கு ஏற்பட்டுவரும் விலைலவயும்
வருங்கோைத்ேில் ஏற்ப க்கூடிய விலைலவயும் போர்க்கும்ரபோது இந்ேியோவின்
நிைக்கரி உற்பத்ேி விரிவோக்கம் கவலை ேருகிறது. மனிேர்கைின் வோழ்வோேோரம்,
மனிே உயிர்கள் ஆகியவற்றுக்கு இேனோல் ஏற்படும் அச்சுறுத்ேல் மிகவும்
கடுலமயோனது. இேனோல்ேோன் உள்ளூர் மக்கள் இலேத் ேீவிரமோக எேிர்க்கிறோர்கள்.
ஆனோல், உள்ளூர் மக்கைின் விருப்பங்கலைப் புறக்கணித்துவிட்டு அேிகோரம்
பல த்ே குழுவினரின் நைன்கரை ஆேிக்கம் பசலுத்துகின்றன. இது
வலுக்கட் ோயமோகவும் நல முலறப்படுத்ேப்படுகிறது.
சூழைில் பவப்பம் உயர்ந்துவருகிறது. உஷ்ண அலைகளும் கோற்று மோசுபோடும்
இந்ேியக் குடிமக்கலை வோட்டிவருகின்றன. இயற்லகலயப் போேிக்கோே வலகயில்
எரிபபோருலை உற்பத்ேி பசய்யும் வழிகளுக்கு மோறும் வல்ைலம இந்ேியோவுக்கு
இருக்கிறது. புலேபடிவ எரிபபோருள்கள் இயற்லக வைத்துக்குத் ேீங்கோனது
மட்டுமல்ை, அநீேியோனதும்கூ .

புரரோர ோட்டி ரோய் போர்சிரைோனோ பல்கலைக்கழகத்ேின் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப்
என்விரரோன்பமன் ல் சயின்ஸ் அன்ட் ப க்னோைஜியில் உள்ை EnvJustice
(www.envjustice.org) அணியின் உறுப்பினர். இந்ேியோவில் நிைக்கரிக்கு எேிரோன
சுற்றுச்சூழல் நீேிக்கோன இயக்கங்கள் என்பது இவருல ய முலனவர் பட்
ஆய்வுக்கோன பபோருள். சூழைியல் பபோருைோேோரம், அரசியல் சூழைியல் ஆகிய
சட் கங்கலை இவர் ேன் ஆய்வில் பயன்படுத்துகிறோர். இந்ேியன் பசோலசட்டி ஃபோர்
எகைோஜிகல் எகனோமிக்ஸ் அலமப்பின் ரேர்ந்பேடுக்கப்பட் நிர்வோகக் குழு

உறுப்பினர். இந்ேக் கட்டுலர எகைோஜிகல் எகனோமிக்ஸ் இேழில் அங்ரக
ஷஃபோர்ட்ஸிக்கு ன் இலணந்து

