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பல ஆ��களாக மா�� மாத�கள�� ப�தி�ைககள�� அ��க� இட�ெப��
ெச�தி சி�����வ�க� அழி�� வ�கி�றன எ�ப�. அத�கான ��கிய
காரண�க� நகரமயமாத�, ெச�ேபா� டவ�லி��� வ�� மி�கா�த
அைலக�

பல ஆ��களாக மா�� மாத�கள�� ப�தி�ைககள�� அ��க� இட�ெப�� ெச�தி
சி�����வ�க� அழி�� வ�கி�றன எ�ப�. அத�கான ��கிய காரண�க� நகரமயமாத�,
ெச�ேபா� டவ�லி��� வ�� மி�கா�த அைலக� எ��� எனேவ அவ�ைற� பா�கா�க
ேவ��� எ�ெற�லா� அ�க��ைரகள�� ெசா�ல�ப������. இைவெய�லா� எ�த
அளவ��� உ�ைம?

சி�����வ�ய�� நிைல அ�வள� ப�தாபகரமாக உ�ளதா? இ�ேக�வ��கான வ�ைடைய
அறிய ��ப�� �� பல ச�கதிகைள நா� ெத���ெகா�ள ேவ��

��ள�.

சி�����வ�க� உலகி� பல ப�திகள�� பரவ���ள ஒ� பறைவய�ன�. இ�பறைவக�
மன�த�க� இ���� ப�திகள�ேலேய அதிக� ெத�ப��. உ�ச�தைலய�� சா�ப� நிற��,
ெதா�ைட க��பாக��, உடலி� ேமேல அர�� நிற�தி�� இ��பைவ ஆ� ��வ�க�.
ெப�ைடய�� உடலி� இைத�ேபா�ற நிற�க� இ��கா�, மாறாக ெவள�றிய ப���
நிற�தி�� அத� �க�ைத ெகா�ச� உ�� ேநா�கினா� க�கள�� ேமேல ந��ட ��வ��
இ��பைத� காணலா�. மள�ைக�கைட வாசலி��, மா��ெக��கள���, ந� ெத��கள���
பற�� தி�வைத எள�தி� காணலா�. சில ேநர�கள�� ந� வ��கள���ள �வ� இ���கள��
�ட வ�� �டைம���. சி�வயதிலி��� நா� பா���� பழகிய பறைவகள��
சி�����வ�க� �தலிட� வகி���.

ஓ� உய��ன� அழி��ெகா�� வ�கிற� எ�� ெசா�வத�� �� அத�கான ஆதார�கைள
நா� �� ைவ�கேவ���. ��� 20,000 இ��த� இ�ேபா� ெவ�� 500 தா� இ��கிற�
எ�� ெசா��� ேபா�, ஒ� கால�தி� இ��த அத� எ�ண��ைக நம��� ��லியமாக
ெத��தி��கிற�. இ�ேவ அ��பைட� தகவ�. ப�றேக அ�த உய��ன� எ�ண��ைகய��
�ைற��ேபானத�கான காரண�ைத ஆராய ��ப�ேவா�.

இ�த அ��பைட� தகவ�கைள ெத���ெகா�ளேவ பல ஆ��க� ஆரா��சிய��
ஈ�படேவ���. ஆனா� இ�தியா ��வதி�� சி�����வ�க� எ�ெக��, எ�தைன
இ��தன எ�கிற தகவ� இ�வைர இ�ைல. இ�த� தகவ� இ�லாம�, நா� பா��கவ��ைல
எ�பத�காக அைவ அழி�� வ�கி�றன எ��� அத�கான காரண�கைள�� த�க

ஆதார�கள��றி ��வ� ச�ய�ல.

சி�����வ� அழி�� வ�வதாக� �ற�ப�� தகவ�க� எ�லா� இ�கிலா�திலி���
இற��மதி ெச�ய�ப�டைவ. சி����வ�கைள�ப�றி இ�கிலா�தி� 1940-கள�லி���
இ��வைர ஆரா��சிக� ேம�ெகா�ள�ப�� வ�கிற�.

பல பறைவய�யலாள�க� அ�நா��� ப�ேவ� ப�திகள�லி��� அ���ள
சி�����வ�கள�� எ�ண��ைகைய� பல ஆ��களாக கண�ெக��� வ�கி�றன�.

ஒ� கால�தி� பல இட�கள�� பரவ�ய���த சி�����வ�ைய 2002� ஆ�� அ�நா���
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அழிவ�� வ�ள��ப�� இ���� பறைவகள�� ப��யலி� அ�நா�� அறிவ�யலாள�க�

ேச���வ��டன�. சி����வ�கள�� எ�ண��ைக நகர�ப�திகள�லி��� ���
இ��தைத�கா���� �மா� 90 சதவ�த� வ���சியைட��வ��டதாக� பலகாலமாக
நட�த�ப��வ�� ஆரா��சிய�� வாய�லாக� ெத�யவ�த�.

இ�கிலா�தி� 1920கள�ேலேய சி�����வ�க� ெகா�ச� ெகா�சமாக எ�ண��ைகய��
�ைறய� ெதாட�கின. அதாவ� �திைரவ��க� ேபா� ேமா�டா� வாகன�க� வ�த
கால�கள��. �திைரவ��கள�� ெகா��ெச�ல�ப�� ��ைடகள�லி��� சி���
தான�ய�கைள��, �திைரகள�� கழி�கள���ள ெச��க�படாத தான�ய�கைள��
உ�ெகா�� வா��� வ�த சி�����வ�க� ேமா�டா� வாகன�கள�� எ�ண��ைக
உயர�ெதாட�கிய ப�� �ைறய ஆர�ப��தன.

என��� 2005� ஆ�� நட�த�ப�ட கண�ெக��ப�� �மா� 13 மி�லிய� சி�����வ�க�
இ��ப� ெத�யவ�த�. ஆனா� 1994 �த� 2000 வைர த�னா�வல�கைள� ெகா��
நட�த�ப�ட கண�ெக��ப�� ஐேரா�பாவ�� பல ப�திகள�� சி�����வ�க�
எ�ண��ைகய�� ச�� �ைற���, �கா�ல�� ம��� ெவ�ஷி� அதிக����
காண�ப�டன. வ���� ெச�ல�ப�ராண�யாக வள��க�ப�� �ைனக��, நக���ள
காக�க�� இவ�ைற இைரயாக�ெகா�வ�, சி�����வ�க� ��க�ட ஏ�வான பல
�த��ெச�க� ெகா�ட ேதா�ட�க� இ�லாைம, இன�ெப��க கால�கள�� ���க����
ேதைவயான ��சிக� இ�லாம� ேபாவதா� ஏ�ப�� உய��ழ�� ேபா�றைவ காரண�களாக
இ��கலா� எ�� பரவலாக� ெத�வ��க�ப�ட�.

ஐேரா�ப�ய நா�கள�� சி�����வ�க� பல இட�கள�� மைற�� வ�வைத�க�� அ�
இ�தியாவ���� ெபா���� என நிைன�� இ��� அவ�றி� இன� அழியாமலி��க பல
நடவ��ைகக� எ��க�ப�டன. அத� ஒ� நடவ��ைகதா� மா�� 20� ேததி உலக
சி�����வ�க� தினமாக� ெகா�டாட�ப�டதா��. உ�ைமய�� ந�நா����ள
சி�����வ�கள�� நிைல அ�வள� ேமாசமாக இ��� ேபா�வ��டதாக� ெத�யவ��ைல.
ஒ� சில நகர�கள���ள �றி�ப��ட சில ப�திகள�� இவ�றி� எ�ண��ைக
�ைற�தி��கலா�, அ�ப�திகள�லி��� மைற��� ேபாய���கலா�. ஆனா� பல ஆ��க�
ெதாட��� இவ�றி� எ�ண��ைகைய இ�ெக�லா� கண�ெக��த ப��னேர நா� இத�
வ���சி ப�றி�� அத�கான காரண�கைள�� அ�திய���� ெசா�ல

����.

�றநக��ப�திகள���, கிராம��ற�கள���, இவ�றி� எ�ண��ைக மாறாம��, ஓரளவ���
ந�ல எ�ண��ைகய��� இ��பதாக ��தி�லி, உ�தர�ப�ரேதச�தி� சில ப�திகள��
நட�த�ப�ட சில ��கிய கால ஆரா��சி ���கள�� வாய�லாக அறிய

��கிற�.

இ��� ெசா�ல�ேபானா� அெம��கா��� சி�����வ�க� மன�த�களா�

ெகா�� ெச�ல�ப�ட கால� ஒ����. அைவ இ�ேபா� எ�ண��ைகய�� மி��� சில
ப�திகள�� அ�நா����� ெசா�தமான பல பறைவகள�� ெப��க�தி�� இைட�சலாக
இ��கிற�.

இ�நிைலய�� இ�தியாவ���ள சி�����வ�க��� இ�த அளவ��� ��கிய��வ�
ெகா��க�தா� ேவ��மா? இ�தியாவ�� அழிவ�� வ�ள��ப�� ெதா�றி�ெகா������ பல
பறைவய�ன�க� இ���� ேபா� அவ�ைறெய�லா� கா�பா��� �ய�சிய�� ஈ�படாம�
உலெக�கி�� காண�ப�� சி�����வ��காக ப�தாப�ப�வ� ச�யா? இ� எ�த
வ�த�திலாவ� ந� நா��� ப��ய�� பா�கா�ப��� உத�மா?

உத��. இ�வைர �லி ேபா�ற வசீகரமான வ�ல��கள�� ேம�பா���கான தி�ட�கைள
வ��பத���, நிதி ஒ��கீ� ெச�வத���, வ�ழி��ண�� ஏ�ப���வத��� தா� �தலிட�
தர�ப�� வ�த�. அ�த வைகய�� பல இட�கள��� காண�ப�� சி�����வ�கள��
பா�கா�ப��காக அத�ெகன ஒ� தின�ைத� ேத��ெத��� ம�கள�ைடேய வ�ழி��ண�ைவ
ஏ�ப���வ�� ந�லேத.

இ�த வ�ழி��ண�ைவ சி�����வ��� ம��ேம இ�லாம� ந� நா��� உ�ள பல அழி��
வ�� பறைவய�ன�க��காக�� ெச�ய ேவ���. அத�� சி�����வ� பா�கா�ைப ஒ�
�த� ப�யாக எ����ெகா�ளலா�. பறைவகளா� இய�ைக��� மன�த�ல�தி���
ஏ�ப�� ந�ைமகைள எ���ைர�க இைத� ேபா�ற தின�கைள ஒ� வா��பாக�
பய�ப��தி�ெகா�ளலா�. இதனா� ஏ�ப�� வ�ழி��ண�வ�னா� அவ�ைற� பா�கா���
எ�ண��, அைவ அழியாம� இ��க� ெச�ய ேவ��ய த��த ஆரா��சிைய
ேம�ெகா�வத�கான வா���� ெப���.

ப�தி�ைகக� வ�ழி��ண�ைவ ஏ�ப���� ேவைளய�� பல ேநர�கள��



அ�பவமி�லாதவ�கள�� க����கைளேயா, ேவ� நா��� நட�த ஆரா��சிய��
���கைளேயா ெவள�ய��கி�றன. இத� காரணமாக, ��� ��கிய ப�ர�ைனக�
எ�வத�கான வா���க� உ�� எ�� பறைவ ஆரா��சி நி�ண� ேகாப� ��த� ��கிறா�.

�தலாவதாக ப�ண�தி�ன��க��கள�� நிைலைய உதாரணமாக� ெசா�லலா�.
இ�பறைவக� ந� நா��� பல ப�திகள�லி��� ��வ�மாக அ���ேபா�வ��டன. அ��த
ச�ததிய�ன� இ�பறைவைய பட�கள�� ம��ேம பா��தறி�� நிைல ஏ�ப���ள�. த��த
அ��பைட� தகவ� இ�லாத சி�����வ�ய�� வ���சிைய ெப��ப���வதா� அழிவ��
வ�ள��ப�� இ���� இைத�ேபா�ற பல பறைவகைள� கா�பா�ற ேவ��யத�கான கவன�
சிதறிேயா, திைச தி��ப�ப�ேடா வ��கிற�.

எத�� அ�கைற கா�ட ேவ��ேமா அைத வ���வ��� ேதைவய��லாத அ�ல� உடன�யாக
கவன� ெச��த� ேதைவய��லாத ஒ�றி�காக ந� ேநர�ைத��, பண�ைத�� வ�ரய�
ெச�வ� எ�த வ�த�தி�� உபேயாகமாக இ��கா�.

இர�டாவதாக, இ� தா� இ�பறைவக� �ைறவத�கான காரண� என அறிவ��க�ப�வதா�
பல�� இைதேய உ�ைமெயன ந�ப�வ��� அபாய� உ�ள�. இதனா� இ��ைறய��
பலகாலமாக ஆரா��சி ெச�� வ�� வ��ஞான�க� ம��� நி�வன�கள�� ந��டகால
உைழ��� வ�ணாகிற�.

��றாவதாக மிக ��கியமானதாக, அ�தகவ�கைள அவ�க� ம���� ேபாேதா,
உ�ைமயான காரண�கைள �� ைவ��� ேபாேதா அவ�கள�� ��� ெச��ப�யாகாம�
ேபா�� அபாய�� உ�ள�.

ந��க� சி�����வ�ய�� காதலரா? அ� �ைற�� ேபானத�காக அ�தாப�ப�கிற��களா? அ�
ம��ேம ேபாதா�. அவ�ைற கா�பா��வத��. அவ�றி� எ�ண��ைகைய� ெப����
அறிவ�ய���வமான �ய�சிகள�� ப�கள���க�. சி�����வ�ைய பா����
அேதேவைளய�� இ�தியாவ���ள �மா� ஆய�ர�� ���� பறைவகள�� ம��� கவன�
ெச����க�. உ�கள� ஆ�வ��, அ�தாப�� சி�����வ�ய�லி��� ெதாட�க���.

சி�����வ�க��� உதவ� ெச�ய வ����கிற��களா?

சி�����வ�க� �ைற�� வ��டன எ�� ெசா��� �� இத�� �� எ�வள� இ��த�
எ�பைத ெத��தி��ப� மிக மிக அவசிய�. ஆனா� இ�தியா ��வதி�� எ�ெக��
எ�தைன சி�����வ�க� இ��தன எ�ப� இத�� �� கண�ெக��க�படவ��ைல. இ�த
அ��பைட� தகவைல இ�தியா ��வதிலி���� திர��வத�கான �ய�சி இ�மாத�
ெதாட�க�ப���ள�. ந��க� ெச�ய ேவ��யெத�லா� இ�தா�.

www.citizensparrow.in எ�� வைல�தள�தி� உ�கைள� பதி� ெச�� ெகா�� ந��க�
சி�����வ�ைய� பா��த இட�கைள��, பா��காத இட�கைள�� �ட ெத�வ��க
ேவ���. இைத�ேபா�ற எள�ய ேக�வ�க��� பதிலள��பத� �ல� சி�����வ�கள��
எ�ண��ைகைய��, எ�ேக அதிகமாக, எ�ேக �ைறவாக இ��கிற� எ�பைத அறிய ����.

நா� ��வதிலி���� தகவ� கிைட�தா�தா� இ�பறைவக� �ைறவத�கான காரண�க�
எ�னவாக இ���� எ�பைத ச�யாக� கண��க ����. இ�கண�ெக��� 31, ேம மாத�
வைரதா�. தகவைல ெத�வ��� சி�����வ�க��� உத��க�.
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