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ைறந்த ெசல

ல் கடல் நீ …

ைறந் த ெசல ல் கடல் நீ ைர
நீ ராக் ம் ஆய் களில்
ஞ் ஞானிகள் ஈ படேவண்
ம் ’ - ெவங் ைகயா நா
ேவண்
ேகாள்
‘

தண்ணீ க்காக ேபார் உ வா ம் அபாயம் இ ப் பதால் ைறந்த ெசல ல் கடல் நீ ைர
நீ ராக் வதற் கான ஆய் களில்
ஞ் ஞானிகள் ஈ படேவண் ம் என்
ெவங் ைகயா
நா
ேவண் ேகாள்
த் ள் ளார்.
ப
: நவம் பர் 04, 2019 05:00 AM

ெசன்ைன,
ப

வநிைல சார்ந்த ஆராய் ச் , ஆ ப் ேபரைல ெதாடர்பான தகவல் கைள ரட் வதற் காக
தைவகள்
லம் கடற் ெசயற் பா கைள கண்காணித்தல் , கடல் நீ ைர
நீ ராக மாற் தல் ,
ப் க்கத்தக்க வளங் கைள கட ல் இ ந் ெப தல் , ஆழ் கட ல் கனிமவளங் கைள
கண்ட ந் ெவளிக்ெகாண ம் ெதா ல் ட்பங் கைள வ வைமத்தல் உள் ளிட்ட பல் ேவ
பணிகைள ேத ய கடல் வள ெதா ல் ட்ப கழகம் ேமற் ெகாண்
வ
ற .
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ேத ய கடல் வள ெதா ல் ட்ப கழகம் 25-வ ஆண் ல் அ ெய த் ைவத் ள் ள . அதன்
ெவள் ளி ழா ெகாண்டாட்டம் ெசன்ைன பள் ளிக்கரைண ல் உள் ள ேத ய கடல் வள
ெதா ல் ட்ப வளாகத் ல் ேநற் நடந்த . ழா க்
ைண ஜனா ப ெவங் ைகயா
நா
தைலைம தாங் னார். த ழக கவர்னர் பன்வாரிலால் ேரா த் றப்
ந் னராக பங் ேகற் றார்.
ழா ல் ெசன்ைனக்கான கடேலார ெவள் ள எச்சரிக்ைக அ
ப் அைமப் ெதாடர்பான
த்தகத்ைத ெவங் ைகயா நா
ெவளி ட்டார். இேதேபால ேத ய கடல் வள ெதா ல் ட்ப
கழகத் ன் ெவள் ளி ழா ைனெயாட் நடத்தப் பட்ட ஓ யப் ேபாட் ,
கட் ைரப் ேபாட்
ல் ெவற் ெபற் ற மாணவ-மாண க க் ேகடயங் கைள வழங் ,
ெவள் ளி ழா ெகாண்டாட்டத்ைத நிைன
ம் வைக லான றப் தபால் உைறைய ம்
அவர் ெவளி ட்டார். ழா ல் ெவங் ைகயா நா
ேப யதாவ :இந் யா க் ம் கட க் ம் உள் ள உற ஆ ரக்கணக்கான ஆண் கள் பழைமவாய் ந்த .
ேசாழர்களின் ம் கார் ைற கம் இந் யா ன் கடல் சார் உள் கட்டைமப் க க்
றந்த
எ த் க்காட்டா ம் .
நம நாட் ல் மக்கள் ெதாைக ெப க்கம் அ கரித் க்ெகாண்ேட ெசல் ற . 20 சத தம்
ேபர் வ ைமக் ேகாட் க்
ழ் உள் ளனர். 18 தல் 20 சத தம் ேபர் ப ப் ப
இல் லாதவர்களாக இ க் ன்றனர். மக்கள் ெதாைக ெப
க்ெகாண்ேட இ க் ற . அேத
ேநரத் ல் நிலம் , நீ ர் உள் ளிட்ட வளங் கள் அப் ப ேயதான் இ க் ன்றன. மக்கள் ெதாைக
ெப க்கத் க் ஏற் ப நிலம் , நீ ர் உள் ளிட்ட வளங் கைள எவ் வா ைகயாள் வ ? என்ப
ேகள் க்
யாக உள் ள .
நம நாட் ல் நில ம் தண்ணீர ் ரச் ைன எ ர்காலத் ல்
கப் ெபரிய சவாலாக
உ ெவ க் ம் . தண்ணீ க்காக ேபார் ட உ வா ம் அபாயம் இ க் ற . எனேவ நாம்
கடல் நீ ைர
ைமயாக பயன்ப த் க்ெகாள் ளேவண் ம் . கடல் நீ ைர
நீ ராக் ம்
ட்டத் ற் கான ெசல அ கமாக உள் ள . எனேவ ைறந்த ெசல ல் கடல் நீ ைர
நீ ராக் வதற் கான ெதாடர் ஆய் களில் ேத ய கடல் வள ெதா ல் ட்ப கழக
ஞ் ஞானிகள் ஈ படேவண் ம் .
அனல்
ன்நிைலயத் ல் இ ந் ஒ
னிட் ன்சாரத்ைத உற் பத் ெசய் ய 6 பாய் 60
கா கள் ஆ ற . ரிய ஒளி ன்சக்
லம் ன்சாரம் உற் பத் ெசய் ய .2 தான்
ெசலவா ற . ரிய ஒளி ன்சக்
லம் ன்சாரம் உற் பத் ெசய் வதற் கான
கட்டைமப் கைள அைமப் பதற் அ கம் ெசல ெசய் யேவண்
ள் ள . எனேவ ைறந்த
ெசல ல்
ரிய ஒளி ன்சக்
லம் ன்சாரம் உற் பத் ெசய் வதற் கான
ெதா ல் ட்பத்ைத ஞ் ஞானிகள் கண்
க்கேவண் ம் .
அேதேநரத் ல் ப வநிைல மாற் றம் , காற் மா , ெவள் ளம் , வறட் ேபான்ற இயற் ைக
ேபரிடர்கைள எ ர்ெகாள் வதற் அ ந ன ெதா ல் ட்பங் கள் ேதைவப் ப
ற .
ண்ெவளி ைற ல் நாம் ‘சந் ரயான்’ ட்டங் கள்
லம் சாதைன பைடத்
க் ேறாம் .
இேதேபால கடல் சார் ைற ல் ‘ச த்ரயான்’ ஆய்
ட்டங் கள்
லமாக உலக அரங் ல்
நாம் வ ங் காலத் ல் சாதைனகள் பைடக்கேவண் ம் . ெபா ளாதார ேமம் பாட் க்காக
ைற கங் கைள ெமன்ேம ம் ேமம் ப த்தேவண் ம் . அ ேபால ற் லாைவ ம்
ேமம் ப த்தேவண் ம் . ைறந்த ெசல ல் நிைறந்த பயன்பாட்ைட ெப வ பற் நாம்
ந் க்கேவண் ம் . பள் ளி ழந்ைதகளிடம் அ
யல் உணர்ைவ ஏற் ப த்த ேவண் ய
அவ யம் . கடல் ெபா ளாதார ேமம் பாட் க் எ ரான சவால் கைள எ ர்ெகாள் ள ம் ,
நிைலத்த நீ த்த வளர்ச் ைய உ
ப் ப த்த ம்
ய ஆய் கைள ஞ் ஞானிகள்
ேமற் ெகாள் ளேவண் ம் இவ் வா அவர் ேப னார்.
மத் ய அ
யல் மற் ம் ெதா ல் ட்பம் , காதாரத் ைற, மந் ரி ஹர்ஷ்வர்தன்
ேப ைக ல் , “உல ேலேய னா உள் ளிட்ட ேபரிடர் எச்சரிக்ைக அளிக் ம் ந ன
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ெதா ல் ட்பங் கைள ெகாண்ட நாடாக இந் யா ளங்
ற . வானிைல
ன்ெனச்சரிக்ைக, கடல் சார்ந்த ன்ெனச்சரிக்ைககைள அளிப் ப ல் அெமரிக்காைவ
ட ம் இந் யா தான்
தல் இடத் ல் இ க் ன்ற .” என்றார்.
கவர்னர் பன்வாரிலால்
ேப னார்கள் .

ேரா

த்,

ைண

தல் -அைமச்சர் ஓ.பன்னீரெ
் சல் வம் ஆ

ேயா ம்

ன்னதாக மத் ய
அ
யல் அைமச்சகத் ன் ெசயலாளர் எம் .ரா வன்
வரேவற் ைரயாற் னார். ேத ய கடல் வள ெதா ல் ட்ப கழகத் ன் இயக் னர்
எம் .ஏ.ஆத்மானந்த் நன்
ைர நிகழத் னார்.
ழா ல் , அைமச்சர்கள் .ெஜயக் மார், ஆர். .உதய மார், த ழக அர ன் வ வாய்
நிர்வாக க ஷனர் ெஜ.ராதா
ஷ்ணன், இந் ய வானிைல ைற ன் ெதன் மண்டல
தைலவர் பாலச்சந் ரன் உள் பட பலர் கலந் ெகாண்டனர்.
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