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யூனிலீவரின் பாதரச நசச்ும், முடிவற்று நீளும் இனவாதமும்  

2001 ஆம் ஆண்டு. யூனிலீவர ்நிறுவனத்தின் கிளை நிறுவனமான ஹிந்துஸ்தான் 

யூனிலீவர ்லிமிடெெ் நிறுவனத்தால் நெத்தப்பெட்ு வந்த பாதரச டதரம்ாமீெ்ெர ்

டதாழிற்சாளல, அது இயங்கி வந்த பகுதியில் உை்ை பளைய டபாருெ்கை் களெ ஒன்றில் 

ென் கணக்கில் தன்னுளெய கழிவுகளை டகாெ்டி ளவத்திருந்தது டதரிய வந்ததால் 

மாநில சுற்றுசச்ூைல் கெட்ுப்பாெட்ு அளமப்புகைால் மூெப்பெ்ெது. சுற்றுசச்ூைல் 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல்லுயிர ்டபாக்கிஷமாக விைங்கும் இரண்டு நீரத்தக்க 

காடுகைின் மத்தியில் அளமந்திருந்த இந்த டதாழிற்சாளல, இந்தியாவின் டதற்கு 

மாநிலங்கைில் ஒன்றான தமிை்நாெ்டின் அைகிய மளல பகுதியான டகாளெக்கானலில் 

இயங்கி வந்தது. இந்தப் பகுதிதய பாதரசத்தால் தமலதிகமாக மாசுபெட்ுை்ைது. சில 

இெங்கைில் இயற்ளகயில் இருக்க தவண்டியளத விெ 50,000 மெங்கு அதிகமான பாதரசம் 

இருக்கிறது.  

பணியிெத்தில் எண்ணற்ற டதாழிலாைரக்ை் பாதரச பாதிப்புக்கு ஆைாகி அவரக்ளுை் 20 

தபர ்”பாதரச பாதிப்பு” தநாய்கைால் இறந்தும் தபாயிருக்கின்றனர .் அவரக்ைின் 

குைந்ளதகளும் கடுளமயான பாதிப்புக்கு ஆைாகி இருக்கின்றனர .் 2001 ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து, டதாழிலாைரக்ை், பகுதி வாை் மக்கை், சுற்றுச ்சூைல் ஆரவ்லரக்ை் என 

அளனத்து தரப்பினரும் யூனிலீவர ்நிறுவனம் பாதிக்கப்பெ்ெ டதாழிலாைரக்ளுக்கு 

இைப்பீடு வைங்க தவண்டும் என்றும், சுற்றுச ்சூைளல சுத்தப்படுத்த தவண்டும் என்றும் 

தகாரிக்ளககை் ளவத்து தபாராடி வருகின்றனர .்  

2015 ஆம் ஆண்டு, டசன்ளனளய தசரந்்த இளச களலஞர ்தசாஃபியா அஷ்ரஃப் 

அவரக்ைின் ராப் இளசயில் “டகாளெக்கானல் தவாண்ெ்” என்ற வீடிதயா பரபரப்ளப 

ஏற்படுத்தி யூனிலீவர ்நிறுவனத்ளத தன் நசச்ு வரலாற்ளற சீர ்டசய்ய நிரப்ந்தித்தது. 

மாரச்ச்ு மாதம் 2016 ஆம் ஆண்டு, யூனிலீவர ்தன் டதாழிலாைரக்ளுென் ஒரு 

உென்படிக்ளகளய எெ்ெவும், 591 டதாழிலாைரக்ளுக்கு இைப்பீடு வைங்கவும் 

நிரப்ந்திக்கப்பெ்ெது. தற்தபாது தன் மீதான ஊெக கவனம் குளறயதவ, அந்நிறுவனம் 

மீண்டும்  இரெள்ெ தவெம் பூண ஆரம்பித்திருக்கிறது. மாசுபெட்ுை்ை டதாழிற்சாளல 

வைாகம் அது அளமந்திருக்கும் பாம்பார ்தஷாலா எனப்படும், பசுளம காடுகைினுை் 

பாதரசத்ளத கசிய விெட்ுக் டகாண்டிருக்கிறது.  

இருப்பதிதலதய சிறந்த டதாழில்நுெ்பத்ளத பயன்படுத்தி டதாழிற்சாளல வைாகத்ளத 

சரவ்ததச தரத்திற்கு சுத்தம் டசய்வதற்கு பதிலாக, யூனிலீவர ்நிறுவனம் இதற்கு 

முன்னால் ததாற்றப்தபான ஒரு முளறளய முன்னிறுத்தி சுத்தம் டசய்ய தபாகிதறன் 

என்று டசால்வதின் மூலம் சுற்றுச ்சூைலிலிருந்து அது களையவிருக்கும் பாதரசத்ளத 

விெ அதிகமான பாதரசத்ளத அதுனுை் கசிய விெப் தபாகிறது. அது மெட்ுமல்லாமல், 

யூனிலீவர ்முன்ளவக்கும் முளறப்படி சுத்தம் டசய்ததன் பிறகும் வைாகத்தின் மண்ணில் 

இருக்கப் தபாகும் பாதரசத்தின் அைவு, பிரிெ்டிஷ் கூெ்ெரசில் அனுமதிக்கப்பெட்ுை்ை 

பாதரச அைளவ விெ 20 மெங்கு அதிகமாக இருக்கும். ”சுத்தம்’ டசய்யப்பெ்ெ பிறகும் 

டதாழிற்சாளல வைாகத்திலிருந்து டதாெரந்்து பாதரச நசச்ு நீர ்ததக்க காடுகளுக்குை் 



நுளைந்து மீன்கை், காெட்ு உயிரினங்கை், நீர ்தபாகும் வழிடயங்கும் அளதப் 

பயன்படுத்தும் மக்கை் என அளனவளரயும் பாதிக்கும். இன்னும் தநரடியாக டசால்ல 

தவண்டும் என்றால், யூனிலீவர ்நிறுவனம் இந்தியாவில் டசய்ய துணிந்துை்ை 

விஷயத்ளத ஒரு தபாதும் ஐதராப்பாவில் டசய்ய அனுமதிக்கப்பெமாெ்ொது. 

டநதரல்ாந்தில் மண், தாவரம் மற்றும் விலங்குகளுக்கு ஏற்புளெய அைவு என்று 

நிரண்யித்துை்ை பாதரச அைளவ விெ 66 முளற அதிக பாதரசம் 

டகாளெக்கானலில் இருக்கும். 

இது சுற்றுசச்ூைல் இனவாதம்! 

யூனிலீவர ்இந்தியாவில் உை்ை சுற்றுசச்ூைல் கெட்ுப்பாெட்ு அளமப்புகைின் ஆதரளவ 

டபற்றுை்ைது. சுத்தம் டசய்யும் பணியிளன தமற்பாரள்வயிெ டபாது மக்களை, 

டபாதுவான அளமப்புகளை அனுமதிக்கக் கூொது என்று நீதிமன்றத்திலும், 

கெட்ுப்பாெட்ு அளமப்புகைிலும் வாதிெட்ு வருகிறது.  

உயரத்ர சுத்தம் டசய்யும் முளறகளுக்கான டசலவு, யூனிலீவர ்தபான்ற ஒரு 

நிறுவனத்திற்கு அத்தளன டபரிய டதாளக இல்ளலதான் என்ற தபாதும் இந்நிறுவனம் 

மீண்டும் மீண்டும் மக்களையும், பூமிளயயும் விெ தன் இலாபத்ளததய முன்னிறுத்து 

டசயல்படுகிறது.  

யூனிலீவர ்நிறுவனத்தின் டசால்லுக்கும், டசயலுக்கும் இளெதய உலகைவு தவறுபாடுகை் 

இருக்கின்றன. தன்னுளெய சுற்றுச ்சூைல் இரெள்ெ தவெத்ளத யூனிலீவர ்உெனடியாக 

நிறுத்திக் டகாை்ை தவண்டும். மாசுபெ்ெ டதாழிற்சாளல வைாகத்ளத உயரர்க 

டதாழில்நுெ்பத்தின் மூலம் சுத்தம் டசய்ய உறுதிதயற்க தவண்டும். மாசுபெ்ெ இெத்ளத 

சுத்தம் டசய்வதன் மூலம், டவை்ளைக்காரரக்ைின் உயிரக்ளுக்கு தரும் அதத 

மரியாளதளய நமக்கும் தரும் என்று பிரகெனப்படுத்த தவண்டும்.  

த ோற்றுப் தபோன சு ்திகரிப்பு நடவடிக்கக த ோ கனத ோட்டங்கள்.  

நவம்பர ்மாதம் 2016 ஆம் ஆண்டு, யூனிலீவர ்தீரவ்ு நெவடிக்ளகக்கான தனது மூன்று மாத 

தசாதளனதயாெ்ெத்ளத முடித்தது. அது டவற்றிடயன்று அறிவித்தது. சுற்றுசச்ூைல் 

கெட்ுப்பாெட்ு நிறுவனங்களுெனான தனது “நல்லுறளவ” பயன்படுத்தி தவளலளய 

துரிதப்படுத்தி, டதாழிற்சாளல வைாகம் முழுவளதயும் சுத்தம் டசய்து முடிக்கும் 

முயற்சியில் ஈடுபெட்ு வருகிறது. அப்படி நெந்தால் அது இன்னுடமாரு தபரழிவாகத் தான் 

இருக்கும். ஏடனன்றால் யூனிலீவரின் கூற்றுப்படிதய அவரக்ை் தமற்டகாண்ெ 

டதாழில்நுெ்பம் தபாதுமானதாக இல்ளல.  

முன்ளவக்கப்பெ்ெ சுதத்ிகரிப்பு நெவடிக்ளக திெ்ெம் நான்கு கெ்ெங்களைக் டகாண்ெது: 

1. மாசுபெ்ெ மண்ளண ததாண்டி எடுப்பது 

2. மண்ளணக் கழுவுவது, சல்லளெ டசய்வது. அதன் மூலம் டசாரடசரப்பான 

மண்ணில் இருந்து பாதரசம் அெங்கிய டமல்லிய மண்ளண பிரிதட்தடுப்பது.  

3. பிரிதட்தடுக்கப்பெ்ெ பாதரச மண்ணிலிருந்து ”வாக்கம் ரிொரெ்்” மூலமாக 



பாதரசத்ளத பிரிதட்தடுப்பது  

4. இம்முளறளய டசயல்படுத்தும் தபாது டவைியாகும் நீளர மாசில்லாமல் 

பதப்படுத்துவது.  

இரண்டு மற்றும் மூன்றாம் கெ்ெங்களைத் தான் முதன்ளம சுத்திகரிப்பு முளறகைாக 

முன்ளவத்தனர.் ஆயினும், யூனிலீவரின் தகவல்கைின் அடிப்பளெயிதலதய மண்ளணக் 

கழுவுவதும், வாக்கம் ரிொரெ்் முளறயும் ததால்வியில் முடிந்துை்ைன. 50 

சதவிகிதத்திற்கும் அதிகமான சந்தரப்்பங்கைில் மண்ளணக் கழுவும் முயற்சி 

ததால்வியில் முடிந்துை்ைது. மாசுபெட்ுை்ை டமாத்த மண்ணில் கிெ்ெதெ்ெ 50 

சதவிகிதத்திற்கும் அதிகமான மண்ளண இம்முளறயின் மூலம் சுத்தம் டசய்ய முடியாது.  

 “வாக்கம் ரிொரெ்்” தசாதளன ஓெ்ெங்களை டபாறுத்தவளர, கம்பனியின் தகவல் படிதய 

தசாதளனக்கு உெ்படுத்தப்பெ்ெ 11 டதாகுப்புகைில் இரண்டு மெட்ுதம தீரவ்ு 

நெவடிக்ளகயின் ஒப்புதல் அைளவ எெ்டியுை்ைது.  

இந்த தகவல்கைின் மூலம், மணல் சுத்தம் டசய்யும் முளற எப்படி பாதரசத்ளத அளத 

கழுவும் நீரில் களரத்திருக்கிறது என்பளதயும், அந்நீளர சுத்தம் டசய்யும் ”கழிவு 

பதப்படுத்தும் ஆளலயின் திறன்” நசச்ுப் டபாருைின் அைவுக்கும், அதிலிருந்து 

அகற்றப்பெ தவண்டிய பாதரசத்தின் அெரத்்திக்கும் டபாருந்தாத ஒன்றாக இருக்கிறது 

என்பளதயும் உணர முடிகிறது.  

மண்கணக் கழுவும் முகறயின் த ோல்வி 

மண்ளணக் கழுவுவதும், அப்படி கழுவப்பெ்ெ மண்ளண பல்தவறு கெ்ெ வடிகெட்ுதலுக்கு 

உெ்படுத்துவதும் பாதரசம் அெங்கிய டமல்லிசான மணளல தசகரிப்பதற்காக 

டசய்யப்பெ்ெது.  பிரிக்கப்படும் டமாற டமாறப்பான மணலில்  தீரவ்ு நெவடிக்ளகக்கு 

உெ்படுத்த ததளவயான அைளவ விெ குளறந்த பாதரசதம இருக்கும் என்பது தான் 

கணிப்பு. பாதரசம் அெங்கிய டமல்லிசான மணலில் இருந்து ஈரத்ளத எடுக்கும் 

டபாருெட்ு அளத அழுத்தி ஈரத்ளத எடுத்ததன் பிறகு இருக்கும் காய்ந்து தபான மணல் 

கெ்டிகைாக்கப்படும். ஈரத்ளத எடுக்கும் தபாது டவைியாகும் நீரில் குளறந்த அைவு 

பாதரசதம இருக்கும் என்பதும் கணிப்பு. காய்ந்த கெ்டிகளை சூடுப்படுத்தி, அதிலுை்ை 

பாதரசத்ளத ஆவியாக்குவதன் மூலம் எசச்ம் இருக்கும் மணலில் “ஏற்புளெய 

அைவிலான” பாதரசம் இருக்கும்.  

யூனிலீவரின் ஆவணங்கைின் படி டமாத்தம் பாதரசம்-கலந்த மண் 70 டதாகுதிகைாக 

பிரிக்கப்பெட்ு, கழுவப்பெட்ு, சைிக்கப்பெட்ுை்ைது. இதிலுை்ை பாதரசத்தின் அைவு 

கணக்கிெப்பெ்டிருந்தது. அதில் டமல்லிசான துகை்கைில் இருந்து நீர ்டவைிதயற்றப்பெட்ு 

12 பில்ெர ்பிரஸ் கெ்டிகை் கெ்டியாக்கப்பெட்ு “வாக்கம் ரிொரெ்்” முளறக்கு 

தயாராக்கப்பெ்ெது. 

இந்த தசாதளன ஓெ்ெத்தின் தபாது தாங்கை் பாதுகாப்புபடுத்தியளத விெ 

அதிக பாதரசத்ளத சுற்றுசச்ூைலில் பரப்பியுை்ைனர.் நுெ்பமான தகவல்கை் 

உை்ை  மண் டதாகுதிகைில் இருந்த பாதரசத்தில் 34% மெட்ும் தான் 



கெ்டியாக்கப்பெட்ு பாதுகாப்புபடுதத் முடிந்தது. 56 சதவிகித பாதரசம் 

காற்றிலும், நீரிலும் கலந்து விெ்ெது. 

  
முன்கவக்கப்பட்டிருக்கும் சு ்திகரிப்பு வரம்பு 

ஒரு கிதலா மண்ணில் 20 மில்லிகிராம் பாதரசம் என்ற சுத்திகரிப்பு வரம்ளப (20 

மி.கி/கிதலா) யூனிலீவர ்நிரண்யித்துை்ைது. டகாளெக்கானலில், மணலில் இயற்ளகயாக 

அளமந்துை்ை பாதரசத்தின் அைவு 0.001மி.கி/கிதலா. பிரிெ்டிஷ் கூெ்ெரசின் 

சுற்றுப்புறசச்ூைல் நிறுவனம், தனது நாெ்டின் குடியிருப்புப் பகுதிகைில் உை்ை மணலில் 

பாதரசத்தின் அைவு 1 மி.கி/கிதலா என்ற அைவிதலதய இருக்க தவண்டும் என்று 

பரிந்துளரத்துை்ைது. கனொதவா, தனது நாெ்டின் குடியிருப்புப் பகுதிகைில் உை்ை 

மணலில்,இதன் அைவு 6.6 மி.கி/கிதலா என்ற அைவில் இருக்க தவண்டும் என்று வரம்பு 

நிரண்யித்துை்ைது. ஒருதவளை டதாழிற்சாளல, எைிதில் பாதிக்கப்பெக்கூடிய, நீரகக் 

காடுகை் தபான்றவற்றிற்கு அருகில் இருந்தால் இந்த வரம்பு இன்னும் குளறக்கப்பெ 

தவண்டும் என்றும் பரிந்துளரக்கிறது. 

இன்னும் தீவிரமான சுத்திகரிப்பு வரம்புகை் (முழு சுத்திகரிப்பு) சுற்றுப்புறசச்ூைல் 

ரீதியில் எைிதில் பாதிக்கப்பெக்கூடிய நிளலயில் இருக்கும் காடுகளை பாதிக்கும் என்ற 

பிளையான வாதத்ளத யூனிலீவர ்முன்ளவத்துை்ைது. பாரக்்க. See 
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 ெவ், ளலப்பாய், விஸ்க், ஓதமா, டபரச்ில், சரப்் எக்டசல் மற்றும் தொடமக்ஸ் 

ஆகியவற்ளற உற்பத்தி டசய்யும் யூனிலீவர ்இந்த வாதத்ளத முன்ளவப்பது 

விதநாதமானதாக இருக்கிறது. சுத்தமாக இருப்பது நல்லது என்றும், தாங்கை் 

தயாரிக்கும் டபாருெ்கை் எல்லா வளகயான களரகளையும் அழிக்கும் 

என்றும், டசால்வதற்காக விைம்பர உத்திகைில் பல பில்லியன்களை டசலவு டசய்கிறது 

யூனிலீவர.் டதாழில்நுெ்பத்ளதக் கசச்ிதமாகப் பயன்படுத்துதல், ரசாயனங்களைப் 

பயன்படுத்துதல், பாலிமரக்ை்,என்ளசம்கை் ஆகியவற்ளறப் பயன்படுத்துதல் மூலமாக 

குைந்ளதகைின் உளெகைில் உை்ை அழுக்ளக அகற்றுவது குறித்துப் தபசுகிறது. 

ஆனால், டகாளெக்கானல் காடுகை் என்று வரும் டபாழுது, பாதரசக் கழிவுகளை 

டவைிதயற்ற வழிவளக இல்ளல என்று யூனிலீவர ்நம்மிெம் கூறுகிறது. 

யூனிலீவர ்கூறியளவகளுக்கான பதில்கை் 

  

1.   ககோகடக்கோனலில்,  ோன் போ ர  ்க க் ககோட்டவில்கல என்றும், அந்  

க ோழிற் ோகலப் பகுதியில் இருக்கக்கூடி  போ ர ம், சுற்றுப்புற ச்ூழல் 

ரதீி ோக எளிதில் போதிக்கப்படக்கூடி  நிகலயில் உள்ள அக   ்சுற்றி  

பகுதிகளுக்கு, எந் வி  மோசுபடு ்து கலயும் ஏற்படு ் ோது என்றும் 

யூனிலீவர் கூறுகிறது. 

யூனிலீவரின் ஆதலாசக நிறுவனமான ”யூஆரஎ்ஸ் தெம்ஸ் அண்ெ் மூர”், 2002-ஆம் 

ஆண்டில் டசய்த ஆய்வின்படி, தற்டபாழுது டகாளெக்கானல் வன உயிர ்

காப்பகத்தின் பகுதியாக உை்ை பாம்பார ்தசாளல பாதுகாக்கப்பெ்ெ வனப்பகுதியில், 

1.3 ென்கை் பாதரசத்ளத யூனிலீவர ்டகாெ்டியுை்ைது என்று தனது அறிக்ளகயில் 

டதரிவிக்கிறது. 440 கிதலா பாதரசத்ளத உை்ைெக்கிய 43 ென்கை் அைவிலான 

பாதரசக் கழிவுகளை, பளைய டபாருை் வியாபாரிகைிெம், செ்ெத்திற்கு புறம்பான 

முளறயில் யூனிலீவர ்விற்றதாக அந்த ஆய்வு குறிப்பிடுகிறது. அப்படி விற்ற பாதரசக் 

கழிவில் 5.3 ென்கை் டகாளெக்கானலின் சன டநரிசல்மிக்க ஒரு பகுதியில் உை்ை 

பளையடபாருெ்கை் கிெங்கில் டகாெ்டிளவக்கப்பெ்ெது 2001-ஆம் ஆண்டு 
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டதரியவந்தது என்றும் அது குறிப்பிடுகிறது. இந்தக் குற்றத்திற்காகதவ மாநில 

சுற்றுப்புறசச்ூைல் ஒழுங்குமுளற அளமப்பு யூனிலீவரின் டதரம்ாமீெ்ெர ்

டதாழிற்சாளலளய மூடியது. 

காடுகைில் டகாெ்ெப்பெ்ெ பாதரசத்ளத அகற்ற இயலாது. அது நுண்ணிய தன்ளம 

டகாண்ெ காெ்டின் சுற்றுப்புறசச்ூைல்மண்ெலத்திற்குை்தைதய 

சுற்றிக்டகாண்டிருக்கும், அது வன உயிரக்ளைப் பாதிக்கும், உணவுதட்தாெரின் 

வழிதய பரவும். மாசுபெ்ெ டதாழிற்சாளலயில் இருந்து பாம்பர ்தசாளல நீரகப் 

பகுதிகளுக்குை் இன்னமும் கசிகிறது பாதரசக்கழிவு நிரம்பிய வண்ெல். 

 அடமரிக்காவின் சுற்றுசச்ூைல் பாதுகாப்பு நிறுவனம், மீனில் பாதரசத்தின் 

பாதுகாப்பான வரம்பு அைவு 30 ளமக்தரா கிராம்/கிதலா என்று நிரண்யித்துை்ைது. 

ஆனால் டிசம்பர ்2016-ஆம் ஆண்டு நெத்தப்பெ்ெ ஆய்வின் படி, டகாளெக்கானல் 

ஏரியில் பிடிக்கப்பெ்ெ மீன்கைில், எெட்ு மீன்கைில் நான்கு மீன்கைில் இருந்த 

பாதரசத்தின் அைவு 31.1 முதல் 41.9 ளமக்தராகிராம்/கிதலா என்று 

கண்ெறியப்பெட்ுை்ைது. டதாழிற்சாளலயின் கழிவுகை் டகாெ்ெப்படும் பாம்பார ்

ஓளெயில் இருந்து வரும் நீர ்நிரம்பிய குைத்தில் பிடிக்கப்பெ்ெ மீன்கைில் இதன் அைவு 

இன்னும் மிக அதிகமாக இருந்தது – அளவ 94 முதல் 165 ளமக்தராகிராம்/கிதலா 

என்ற அைவில் இருந்தன. http://kodaimercury.org/high-mercury-levels-fish-kodai-lake-

periakulam-ponds-iit-hyderabad-study-cautions-fish-consumers-2/ 

  

2.   போ ர க்கழிவோல் மோசுபட்ட 

பகுதிகள் க ங்கு ் ோன, மரங்கள் நிரம்பி , எளிதில் அரிமோன ்திற்கு 

உடப்படக்கூடி   ரிவுகள் நிரம்பி  பகுதிகளோக இருப்ப ோல், இன்னும் 

தீவிரமோன  ர விதிமுகறககளப் பின்பற்றுவது நுண்ணி   ன்கம 

ககோண்ட சுற்று ச்ூழல் அகமகவ போதிக்கும் என்று யூனிலீவர் கூறுகிறது. 

சுற்றுப்புறசச்ூைல் ரீதியில் எைிதில் பாதிக்கப்பெக்கூடிய பகுதிக்குை் உை்ை 

டசங்குத்தான, அரிமானத்திற்குை்ைாகக் கூடிய சரிவுகைில் கடுளமயான மாசுபாடு 

நிகை்ந்திருக்கிறது என்பது தான் அங்கு குடியிருப்தபாருக்கும் சூைலியலாைரக்ளுக்கும் 

உை்ை கவளல. பாதரசக் கழிவின் வண்ெல், எைிதில் அரிமானத்திற்கு உை்ைாகக்கூடிய 

சரிவுகைில் வழிந்து பாம்பர ்தசாளல நீரகப் பகுதிகளுக்குை் கசிந்து 

டகாண்தெயிருக்கிறது. இந்தச ்சூைல், டமத்தனப் தபாக்ளக அல்ல, சுத்திகரிப்புத் தரம் 

மற்றும் டசயல்பாடுகைில் தீவிரத்தன்ளமளயதய தகாருகிறது. மாசுபெட்ுை்ை இெத்ளத 

சீரட்சய்வதற்கும், மீை்கெ்ெளமப்பதற்கும் தக்க டதாழில்நுெ்பத்ளதயும், ஏற்ற 

டசயல்முளறகளையும் யூனிலீவர ்கண்ெறிய தவண்டும், இந்தச ்டசயலாக்கத்தின் 

விளைவாக சுற்றுசச்ூைல் மாசுபொமல் இருக்க தக்கக் கண்காணிப்பு முளறகளையும் 

பின்பற்ற தவண்டும். 

  

3.   யூனிலீவர், “இக   ்சீர் க  ்வ ற்கு எந்   ர அளவுதகோகலயும் நோங்கள் 

முன்கவக்கதவ இல்கல. பின் 20 – 25 மி.கி/கிதலோ என்ற அளவு எங்தக 

வந் து” எனக் தகட்கிறது. ககோடுக்கப்பட்டுள்ள  ர அளவுதகோல்  மிழ்நோடு 

மோசுகட்டுப்போட்டு வோரி  ் ோல் முன்கவக்கப்பட்டது என்றும் கூறுகிறது. 

2001 முதல் 2005 வளர,  ெசச்ு நாெ்டின் குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கான தர அைவான 10 

மி.கி/கிதலா என்ற நிரண்யத்தின்படி சுத்தப்படுத்துவதாக யுனிலீவர ்கூறியது. எைிதில் 

பாதிக்கப்பெக்கூடிய காெ்டின் நீரகப் பகுதிக்கு, குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கான தர 

அைளவப் பின்பற்றக் கூொது என்று சூைலியலாைரக்ை் எதிரப்்பு டதரிவித்தனர .் 

http://kodaimercury.org/high-mercury-levels-fish-kodai-lake-periakulam-ponds-iit-hyderabad-study-cautions-fish-consumers-2/
http://kodaimercury.org/high-mercury-levels-fish-kodai-lake-periakulam-ponds-iit-hyderabad-study-cautions-fish-consumers-2/


தமலும், அந்தப் பகுதியில் உை்ை சூைல் அளமவிளன முளறயாக ஆய்வு டசய்து 

அதற்தகற்றாற் தபால இன்னும் தீவிரமான தர அைவுகை் பின்பற்றப்பெ தவண்டும் 

என்றும் தகாரினர.் தமிை்நாடு மாசுக்கெட்ுப்பாெட்ு வாரியம், சுயாதீனமாக ஆய்வு 

டசய்து, டபாதுமக்கை் கருத்துக்தகெ்பிற்குப் பின்னர ்ஒரு தர அைளவ நிரண்யித்திருக்க 

தவண்டும். ஆனால், டபாதுமக்கை் கருத்துக்தகெள்ப நெத்தாமல், யூனிலீவர ்தனது 

டசாந்த ஆதலாசகரக்ளை இதில் ஈடுபடுத்திக் டகாை்ை வாரியம் அனுமதித்தது. 2007-ஆம் 

ஆண்டில், யூனிலீவரின் ஆதலாசகரான NEERI, “டதாழில்நுெ்ப – வணிக 

அம்சங்கைின்” அடிப்பளெயில், தர அைளவ மிக தைரவ்ாக்கி, 25 மி.கி/கிதலா என்று 

முன்ளவத்தது. “தீவிரமான விதிமுளறகைின் விளைவாகக் கிளெக்கக்கூடிய 

பலன்களையும், இது தபான்ற திெ்ெங்களைச ்டசயல்படுத்துவதில் ஏற்பெக்கூடிய 

கூடுதல் டசலவுகளையும் ஒப்பிெட்ுப் பாரக்்க தவண்டும்” என்றும் கூறியது. தகவல் 

அறியும் உரிளமச ்செ்ெத்தின் மூலம் கிளெத்த ஆவணங்கைின் மூலமாக, இந்த 

ஆய்விற்காக NEERI, 52,000 ொலரக்ளை ஆதலாசளனக் கெ்ெணமாகப் டபற்றது டதரிய 

வருகிறது. டபாது மக்களுக்குத் டதரியாமல், யூனிலீவரும், அதன் 

ஆதலாசகரக்ளும், தமிை்நாடு மாசுக்கெட்ுப்பாெட்ு வாரியமும் கூெ்ொகச ்

தசரந்்து, சுற்றுசச்ூைல் பகுதிக்கான ஒரு கடுளமயான தர அைளவ முன்ளவப்பதற்குப் 

பதிலாக, குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கான ஒரு தைரவ்ான தர அைளவ நிரண்யித்தனர .் 

யூனிலீவரின் ஆதலாசகரான ERM தயார ்டசய்துை்ை ஒரு விரிவான திெ்ெ 

அறிக்ளக,டபாதுமக்களை இதில் ஒரு பங்தகற்பாைராகக் கூெ குறிப்பிெவில்ளல. 

  

4. சு ்திகரிப்பு அளவோன 20 – 25 மி.கி./கிதலோ, மனி  சுகோ ோர ்திற்கும் 

சுற்று ச்ூழலுக்கும் போதுகோப்போன ஒன்றோக  ரவ்த   அளவில் 

ஏற்றுக்ககோள்ளப்பட்ட ஒன்று என்று யுனிலீவர் கூறுகிறது. 

இந்தத் தர அைவு, சுற்றுசச்ூைளல பாதுகாப்பதற்காக உருவாக்கப்பெ்ெ ஒன்று அல்ல. 

எதிரக்ாலத்தில் குடியிருப்பில் வசிக்கக்கூடிய குைந்ளதகை் எதிரட்காை்ைக்கூடிய 

இெளரக் கருத்தில் டகாண்டு தமற்டகாை்ைப்பெ்ெ மனித சுகாதார மதிப்பீெள்ெ 

அடிப்பளெயாகக் டகாண்டு, 20 – 25 மி.கி/கிதலா என்ற அைளவ யூனிலீவரின் 

ஆதலாசகரக்ை் வந்தளெந்துை்ைனர.் இந்த அைவு கூெ, பிரிெ்டிஷ் கூெ்ெரசின் 

குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்டகன பரிந்துளரக்கப்பெ்ெ 1 மி.கி/ கிதலா என்ற அைளவ 

விெவும், டநதரல்ாண்டில், நீடித்த மண் தரத்திற்காக விதிக்கப்பெ்ெ வரம்பான 0.3 மி.கி/ 

கிதலாளவ விெவும்  20 முதல் 25 மெங்கு குளறவானது. எப்படியாயினும், இந்தக் 

குடியிருப்புக்கான தர அைவுகை், மும்ளப அல்லது தில்லி தபான்ற நகரப்்புற குடியிருப்பு 

பகுதிகளுக்கு ஏற்றுக் டகாை்ைக்கூடியதாக இருந்திருக்கலாம். ஆனால் இந்தத் 

டதாழிற்சாளல, டகாளெக்கானல் வன உயிர ்காப்பகத்தின் பகுதியாக உை்ை பல்லுயிர ்

நீரகக் காடுகளை ஒெ்டி அளமந்துை்ைது. இந்தக் குறிப்பிெ்ெ காெ்டிலும், மாசுபெ்ெ 

டதாழிற்சாளலளயச ்சுற்றி வாழும் குறிப்பிெ்ெ வன உயிரினங்களையும் 

அடிப்பளெயாகக் டகாண்டு தமற்டகாை்ைப்பெ்ெ சுற்றுசச்ூைல் பாதிப்பு மதிப்பீெள்ெக் 

டகாண்தெ இளதச ்சுத்தம் டசய்வதற்கான எந்த வரம்பும் நிரண்்யிக்கப்பெ்டிருக்க 

தவண்டும். 

இந்தத் டதாழிற்சாளல, தமிை்நாெ்டின் மூன்று மாவெ்ெங்களுக்கான நீளரயும் 

மீன்களையும் உற்பத்தி டசய்யும் ஆற்றின் தளலப்பகுதியில் அளமந்துை்ைது. தமிை்நாடு 

மாசுக்கெட்ுப்பாெட்ு வாரியம் ஆதலாசளன தகெ்ெ, மண் உயிரியலாைரான தபராசிரியர.் 

சுல்தான் இஸ்மாயில், “பாதரசம், நீரவ்ாை்வனவற்றின் உணவுத் டதாெரக்ைில் தசகாரம் 

ஆகின்றது. டகாளெக்கானல் தபான்ற பகுதியில்,பாசிகை், பூஞ்ளசப் 

பாசிகை், சிக்காொஸ் தபால கனமான ஓடுகை் டகாண்ெ முதுடகலும்பிலிகை் 

ஆகியவற்றில் பாதரசம் அதிக அைவில் காணப்படும். அது ஏற்கனதவ சுற்றுசச்ூைலில் 



ஏற்படுத்தக்கூடிய பாதிப்புகை் எதுவும் இல்ளல என்பளத உறுதிபெக் 

கூறுவதற்கும், அளதப் புரிந்து டகாை்வதற்கும், இது தபான்ற உயிரினங்கைின் உணவுத் 

டதாெரக்ளை ஆய்வு டசய்தல் மிகவும் அவசியம் ” என்று கூறுகிறார.் 

அறிக்ளக தயாரிப்பு : The Other Media; Jhatkaa.org, UK Campaign For Justice in Kodaikanal, Chennai 

Solidarity Group. 

தமலும் தகவல்களுக்கு : www.kodaimercury.org 
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