
  சுற்றுசூழல் நீதிக்கான கோரிக்கை ககாரிக்கைக:   உங்கள் அவசர கவன கோரிக்கைதத்ிற்கு

பெ�றுநர்:
   திரு மு க ஸ்டாலின் மு க ஸ்டாலின் க ஸ்டாலின் கோரிக்கை

   மாண்புமிகு மு க ஸ்டாலின்தல் அகைமச்சர்
   தமிழ் நாடு அரசு அரசு

   மதி�்�ிற்குரிய முதல் அமைச்சர் அவர்களே மு க ஸ்டாலின்தல் அகைமச்சர் அவர்ககள:

       உங்கள் �ாராட்டத்தக்க பெவற்றிக்கு உங்களுக்கும் மு க ஸ்டாலின்ற்க�ாக்கு கூடட்ணி உறு��்ின கோரிக்கைர்களுக்கும்
வாழ்த்துக்கள். நாங்கள்,   கீகழ கைகபெய முதல் அமைச்சர் அவர்களேழுத்திட்டு அரசு ள்ள சமூக/   சுற்றுச்சூழல் நீதி ஆர்வலர்கள், திராவிட, 

     சமூக நீதிக் பெகாள்கைககள் மத பெ�ரு மு க ஸ்டாலின்ம்�ான் கோரிக்கைகைம அரசிய முதல் அமைச்சர் அவர்களேல்,      சாதி அரசிய முதல் அமைச்சர் அவர்களேல் மற்றும் பெமாழி பெவறிகைய முதல் அமைச்சர் அவர்களே
   கதாற்கடித்திரு மு க ஸ்டாலின்�்�தில் குறி�்�ாக மகிழ்ச்சிக் பெகாள்கிகறாம்.   கூடட்ாட்சி பெகாள்கைகககைள மு க ஸ்டாலின்ன் கோரிக்கைன கோரிக்கைிறுதத்ி

       மாநிலத்தின் கோரிக்கை உரிகைமககைள மீடப்ெடடு அரசு க்க அரசு கமற்பெகாள்ளும் மு க ஸ்டாலின்ய முதல் அமைச்சர் அவர்களேற்சிகளுக்கு நாங்கள்
ஆதரவளி�்க�ாம். 

     பெகாகரான கோரிக்கைாகைவரஸ் பெநரு மு க ஸ்டாலின்க்கடிய முதல் அமைச்சர் அவர்களேின் கோரிக்கை கவர்கள் வளர்ச்சிய முதல் அமைச்சர் அவர்களேின் கோரிக்கை பெ�ய முதல் அமைச்சர் அவர்களேரில் நிலதக்ைத-   அழிக்கும் திட்டங்களில்
உள்ளது.     ஆன கோரிக்கைால் இந்த பெகாடு அரசு ம் பெநரு மு க ஸ்டாலின்க்கடி கூட,     உலகளாவிய முதல் அமைச்சர் அவர்களே சூழலிய முதல் அமைச்சர் அவர்களேல் சரிவின கோரிக்கைால் வர�்க�ாகும்

   �ிரச்சகைன கோரிக்கைகளுக்கான கோரிக்கை ஒரு மு க ஸ்டாலின் பெதாடக்கக்காட்சி மட்டு அரசு கம. கன கோரிக்கைமகைழ,  பெவ�்� அகைலகள்,  நீண்டகால
         வறட்சி மற்றும் சூறாவளிகள் க�ான் கோரிக்கைற கடு அரசு கைமய முதல் அமைச்சர் அவர்களோன கோரிக்கை வான கோரிக்கைிகைல நிகழவ்ுகள் புதிய முதல் அமைச்சர் அவர்களே இய முதல் அமைச்சர் அவர்களேல்புநிகைலய முதல் அமைச்சர் அவர்களோக

மாறும். 1000 கி.    மீ கடற்ககைரக் பெகாண்ட தமிழகம்,   கடல் மட்டம் உய முதல் அமைச்சர் அவர்களேர்வின கோரிக்கைால்   ஏற்�டக்கூடிய முதல் அமைச்சர் அவர்களே
       உ�்புத்தண்ணீர் ஊடு அரசு ரு மு க ஸ்டாலின்வல் மற்றும் நில இழ��்ின கோரிக்கைால் குறி�்�ாக �ாதிக்க�்�டக்கூடிய முதல் அமைச்சர் அவர்களே நில�்�குதிய முதல் அமைச்சர் அவர்களோகும். 

         நமது நிலத்தின் கோரிக்கை அழிகைவ நாம் நிறுதத்வில்கைலபெய முதல் அமைச்சர் அவர்களேன கோரிக்கைில் இந்த இய முதல் அமைச்சர் அவர்களேற்கைக நிகழ்வுகளின கோரிக்கைால் தமிழகம்
   சந்திக்கக்கூடிய முதல் அமைச்சர் அவர்களே �ாதி�்புகள் கூடிக்பெகாண்கட க�ாகும். 

   உங்கள் ஆட்சி கூடட்ணி சமத்துவம், �ன் கோரிக்கைமு க ஸ்டாலின்கத்தன் கோரிக்கைகைம,    சூழலிய முதல் அமைச்சர் அவர்களேல் நிகைலதத்ன் கோரிக்கைகைம க�ான் கோரிக்கைற
 பெகாள்கைககளுக்கு ஆதரவளித்து,       சூழலிய முதல் அமைச்சர் அவர்களேல் �ாகு�ாடு அரசு மற்றும் அநீதிக்கு எதிராக கைதரிய முதல் அமைச்சர் அவர்களேமாக
  குரல்பெகாடு அரசு த்துள்ள விடு அரசு தகைல சிறுதக்ைதகள், ம.தி.மு க ஸ்டாலின்.க, ம.ம.     க மற்றும் இடதுசாரி கடச்ிககைள

உள்ளடக்கிய முதல் அமைச்சர் அவர்களேது.       நாட்டில் வலிகைமய முதல் அமைச்சர் அவர்களோன கோரிக்கை சுற்றுச்சூழல் சடட்ங்ககைள பெகாண்டு அரசு வந்து வளர்ச்சித்
   திடட்ங்ககைள மாற்றிய முதல் அமைச்சர் அவர்களேகைமக்க கவண்டிய முதல் அமைச்சர் அவர்களே கநரத்தில், EIA     மறற்ும் கடற்ககைர மண்டல ஒழுங்குமு க ஸ்டாலின்கைற

        அறிவி�்�ாகைன கோரிக்கை க�ான் கோரிக்கைற சட்டங்கள் அளிக்கும் பெகாஞ்சநஞ்ச �ாதுகா�்கை�யும் கமலும் குகைற��்தில்
   மத்திய முதல் அமைச்சர் அவர்களே அரசு �ர�ர�்�ாக பெசய முதல் அமைச்சர் அவர்களேல்�ட்டு அரசு ள்ளது. 

   சுற்றுச்சூழல் சீரழிவு ஏகைழ மக்கள்,    வரலாற்று ரீதிய முதல் அமைச்சர் அவர்களோக ஒடு அரசு க்க�்�ட்ட சமூகங்கள், பெ�ண்கள், 
    விவசாய முதல் அமைச்சர் அவர்களேிகள் மற்றும் மீன கோரிக்கைவர்ககைள அளவுக்கதிகமாக �ாதிக்கும்.    சமத்துவம் மற்றும் சமு க ஸ்டாலின்கநீதிக்

   பெகாள்கைககளுக்கு உண்கைமய முதல் அமைச்சர் அவர்களோக இரு மு க ஸ்டாலின்க்க கவணட்ு அரசு பெமன கோரிக்கைில்,    தமிழ்நாடு அரசு இன் கோரிக்கைனும் வலிகைமய முதல் அமைச்சர் அவர்களோன கோரிக்கை
 சடட்ங்ககைள நிகைறகவற்றி,        மத்திய முதல் அமைச்சர் அவர்களே சடட்ங்களில் இல்லாத தகுந்த சூழலிய முதல் அமைச்சர் அவர்களேல் கமற்�ார்கைவகைய முதல் அமைச்சர் அவர்களே இங்கு
 பெகாண்டு அரசு வர கவண்டு அரசு ம்.

குறி�்�ாக,     கீழ்க்கண்டவற்கைற உறுதி�்�டு அரசு த்துமாறு உங்ககைள வலியுறுத்த விரு மு க ஸ்டாலின்ம்புகிகறாம்.  இதில்
    குறி�்�ிடட் திடட்ங்ககைள �றற்ி மற்றும் இல்லாமல்,     பெகாள்கைக மாற்றதத்ின் கோரிக்கை அளவிலும் ககாரிக்கைககள்

உள்ளன கோரிக்கை.

a)    கவதாந்தா கா�்�ர் ஆகைல திறக்க�்�டக்கூடாது.       அந்த கம்பெ�ன கோரிக்கைி மற்றும் அதன் கோரிக்கை இய முதல் அமைச்சர் அவர்களேக்குன கோரிக்கைர்கள் மீது
     அவர்களின் கோரிக்கை சுற்றுசூழல் குற்றங்களுக்கு குற்றவிய முதல் அமைச்சர் அவர்களேல் வழக்குகள் பெதாடர�்�டகவண்டு அரசு ம்.



b)   சுற்றுச்சூழகைல சீரழிக்கும் கசலம்-    பெசன் கோரிக்கைகைன கோரிக்கை எட்டு அரசு வழிச் சாகைல திடட்ம்,   காட்டு அரசு �்�ள்ளி அதான கோரிக்கைி
 துகைறமு க ஸ்டாலின்க விரிவாக்கம்,    கன் கோரிக்கைன கோரிக்கைிய முதல் அமைச்சர் அவர்களோகுமரி சர்வகதச பெகாள்கலன் கோரிக்கை மு க ஸ்டாலின்கைன கோரிக்கைய முதல் அமைச்சர் அவர்களேம், சித்தூர்-  தச்சூர் 6-  வழி

         சாகைல திட்டம் மற்றும் கூடன் கோரிக்கைகுளதத்ில் அகைமக்க�்�டவிரு மு க ஸ்டாலின்க்கும் கூடு அரசு தலான கோரிக்கை நான் கோரிக்கைகு அணு உலைகள் உகைலகள்
  ஆகிய முதல் அமைச்சர் அவர்களேவறக்ைற நிறுத்த கவண்டு அரசு ம்.

c)        கவடந்தாங்கல் சரணாலய முதல் அமைச்சர் அவர்களேத்தின் கோரிக்கை எல்கைலக் குகைற�்பு மறற்ும் �ழகவற்காடு அரசு சரணாலய முதல் அமைச்சர் அவர்களேத்தில்
      �ாதுகா�்புக்குட்�ட்ட இகைட��்குதிகைய முதல் அமைச்சர் அவர்களே குகைற�்�தற்கு மு க ஸ்டாலின்ந்கைதய முதல் அமைச்சர் அவர்களே அரசின் கோரிக்கை ககாரிக்கைகககைள

 திரு மு க ஸ்டாலின்ம்��்பெ�ற கவண்டு அரசு ம். 

d)         இந்துஸ்தான் கோரிக்கை யூன கோரிக்கைிபெலவரின் கோரிக்கை �ாதரச கழிவுகள் பெகாண்ட பெகாகைடக்கான கோரிக்கைல் பெதாழிற்சாகைல�் �குதி
    சர்வகதச தரநிகைலககைள �ின் கோரிக்கை�ற்றி தூய் முதல் அமைச்சர் அவர்களேகைம�்�டு அரசு த்த�்�ட கவண்டு அரசு ம்.

e)    மர�ணு உலைகள் மாற்று விகைதககைள அனுமதிக்காதீர்

f)         நிலத்தடி நீரின் கோரிக்கை வணிகரீதிய முதல் அமைச்சர் அவர்களோன கோரிக்கை �ய முதல் அமைச்சர் அவர்களேன் கோரிக்கை�ாடக்ைட கட்டு அரசு �்�டு அரசு த்த கடு அரசு கைமய முதல் அமைச்சர் அவர்களோன கோரிக்கை விதிககைள உள்ளடக்கிய முதல் அமைச்சர் அவர்களே
     விரிவான கோரிக்கை நிலத்தடி நீர் சட்டதக்ைத பெகாண்டு அரசு வர கவண்டு அரசு ம்.

g)          பெ�ாரு மு க ஸ்டாலின்ளாதார ரீதிய முதல் அமைச்சர் அவர்களோக கஷட்�்�டு அரசு ம் நகர மக்ககைள சூழலிய முதல் அமைச்சர் அவர்களேல் மற்றும் வாழ்வாதார �ாதி�்புக்கு
    உள்ளாகக்கூடிய முதல் அமைச்சர் அவர்களே தூர �குதிகளுக்கு பெவளிகய முதல் அமைச்சர் அவர்களேற்றுவதற்கு எதிராகவும்,    நகர ஏகைழ மக்களின் கோரிக்கை

   பெ�ாரு மு க ஸ்டாலின்ளாதார எதிர்�ார்�்புகளுக்கு மு க ஸ்டாலின்க்கிய முதல் அமைச்சர் அவர்களேத்துவம் தந்து,    சமத்துவமாக சுற்றுச்சூழல் மற்றும்
     நீர்நிகைலககைள சரிபெசய் முதல் அமைச்சர் அவர்களேவதற்காகவும் விரிவான கோரிக்கை பெகாள்கைகககைள பெகாண்டு அரசு வர கவண்டு அரசு ம்.

h) CRZ  மறற்ும் EIA       அறிவி�்புகளின் கோரிக்கை லடச்ிய முதல் அமைச்சர் அவர்களேங்ககைள வலிகைம�்�டு அரசு த்தி அகைடவதற்கு மாநில அளவில்
 சடட்ங்ககைள நிகைறகவற்றுதல்.

i)        தங்கள் அதிகார வரம்�ிற்குள் நடக்கும் சூழலிய முதல் அமைச்சர் அவர்களேல் சீரழிக்கும் நடவடிக்கைகககைள கண்காணித்து, 
        அவற்றுக்கு எதிராக பெசய முதல் அமைச்சர் அவர்களேல்�ட �ஞ்சாய முதல் அமைச்சர் அவர்களேத்து மற்றும் வார்டு அளவிலான கமிட்டிகளை வலிமைப்படுத்திவார்டு அரசு அளவிலான கோரிக்கை கமிட்டிககைள வலிகைம�்�டு அரசு த்தி

   அவற்றின் கோரிக்கை திறகைன கோரிக்கை கமம்�டு அரசு த்த கவணட்ு அரசு ம்.

j)     சீரழிந்த நிலம் மற்றும் நீர்நிகைலககைள சரிபெசய் முதல் அமைச்சர் அவர்களேய முதல் அமைச்சர் அவர்களேவும்,     காலநிகைல மாறற்த்தின கோரிக்கைால் ஏற்�டு அரசு ம் இய முதல் அமைச்சர் அவர்களேற்கைக
  க�ரிடர்ககைள கணித்து எதிர்க்பெகாள்ளவும்,   அதிகம் நீர் �ய முதல் அமைச்சர் அவர்களேன் கோரிக்கை�டு அரசு த்தாத,   ஆர்கான கோரிக்கைிக் விவசாய முதல் அமைச்சர் அவர்களேதக்ைத

    ஊக்குவிக்கவும் மாநில அளவில் திட்டங்கள் பெசய முதல் அமைச்சர் அவர்களேல்�டு அரசு த்துதல்.

k)      பெடல்டாவில் கை:ட்கராகார்�ன் கோரிக்கை சுரணட்லுக்கு எதிரான கோரிக்கை உறுதிபெமாழிகைய முதல் அமைச்சர் அவர்களே வலிகைம�்�டு அரசு த்துதல்- 
       அகைன கோரிக்கைத்து பெடல்டா மாவடட்ங்கள் மற்றும் அகைன கோரிக்கைத்து கை:ட்கராகார்�ன் கோரிக்கை நடவடிக்கைகககைளயும்

உள்ளடக்குதல்,    சுதத்ிகரி�்பு மற்றும் பெசய முதல் அமைச்சர் அவர்களேலாக்கம் உட்�ட.

l)          தமிழகத்தின் கோரிக்கை ஆறுகளுக்கு நீராதாரமாக இரு மு க ஸ்டாலின்க்கும் கிழக்கு மற்றும் கமற்கு பெதாடர்ச்சி மகைல
      �குதிகளின் கோரிக்கை சிற�்பு சூழலுக்கு �ாதுகா�்பு பெகாடு அரசு க்கும் அகத கநரத்தில்    அ�்�குதி மக்களின் கோரிக்கை
         பெ�ாரு மு க ஸ்டாலின்ளாதார கதகைவககைள பூர்த்தி பெசய் முதல் அமைச்சர் அவர்களேயும் வகைகய முதல் அமைச்சர் அவர்களேில் மாவடட் ரீதிய முதல் அமைச்சர் அவர்களோன கோரிக்கை �ாதுகா�்பு மற்றும்
    பெ�ாரு மு க ஸ்டாலின்ளாதார திட்டங்கள் மக்கள் �ங்ககற்க�ாடு அரசு உரு மு க ஸ்டாலின்வாக்க�்�டகவணட்ு அரசு ம்.

m)        புவி பெவ�்�மகைடதலுக்கு காரணமாக இரு மு க ஸ்டாலின்க்கும் மற்றும் உள்ளூர் �குதிகளின் கோரிக்கை காற்று,   நீர் மறற்ும்
          நிலத்கைத மாசு�டு அரசு த்தும் புதிய முதல் அமைச்சர் அவர்களே நிலக்கறி அன கோரிக்கைல் மின் கோரிக்கை திட்டங்ககைள கைகவிட்டு அரசு மாநிலத்தின் கோரிக்கை ஆற்றல்

        கதகைவகளுக்கு �ரவலாக்க�்�ட்ட சிறிய முதல் அமைச்சர் அவர்களே அளவிலான கோரிக்கை புது�்�ிக்கத்தக்க ஆற்றல் திட்டங்ககைள �ின் கோரிக்கை
 பெதாடர கவண்டு அரசு ம்.



n)         உள்கடட்கைம�்பு மற்றும் பெதாழில்துகைற திட்டங்கள் பெதாடர்�ாக பெ�ாது ஆகலாசகைன கோரிக்கை மற்றும்
     சுற்றுச்சூழல் மு க ஸ்டாலின்டிபெவடு அரசு �்�தில் �ங்ககற்�கைத வலு�்�டு அரசு தத் கவண்டு அரசு ம்

நாங்கள்,      சூழலிய முதல் அமைச்சர் அவர்களேல் நீதிக்கான கோரிக்கை அரசின் கோரிக்கை மு க ஸ்டாலின்ய முதல் அமைச்சர் அவர்களேற்சிகளுக்கு ஆதரவளிக்கும் நிகைலய முதல் அமைச்சர் அவர்களேிலும்,  சிவில்
 சமூகத்தின் கோரிக்கை உறு��்ின கோரிக்கைர்களாக,    எங்கள் கண்காணி�்பு�் �ணிககைள பெதாடரு மு க ஸ்டாலின்கவாம். 

இ�்�டிக்கு,

1. V. Vasanthi Devi, former Vice Chancellor. President, Movement to Save School Education, Tamil

Nadu & Puducherry

2. Justice (Retd) D. Hariparanthaman, Madras High Court

3. Nityanand Jayaraman, Writer, Social Activist, Chennai Solidarity Group

4. Vetri Maaran, Film Director, Chennai

5. Vijay Sethupathi, Actor, Chennai

6. Sultan Ahmed Ismail, Scientist, Educator, Chennai

7. Ananthoo, Safe Food Alliance, Chennai

8. T.M. Krishna, Musician, Writer, Activist, Chennai

9. Fatima Babu, Anti Sterlite People’s Movement, Thoothukudi

10. S. Devika & T. Mohan, Advocates, High Court

11. Thomas Franco, All India Bank Officers Confederation, Nagercoil

12. M.G. Devasahayam, I.A.S (Retd), Nagercoil

13. Adv. R. Vaigai, Madras High Court, Chennai

14. Dr. S. Janakarajan, Former Professor, MIDS, Chennai

President, South Asia Consortium for Interdisciplinary Water Resources Studies, Chennai

15. K. Saravanan, Fisher Rights Activist, Vettiver Collective, Chennai

16. G. Sundarrajan, Poovulagin Nanbargal, Chennai

17. Dr. V. Suresh, Advocate, Madras High Court

18. Adv. M. Vetriselvan, Madras High Court. Poovulagin Nanbargal, Chennai

19. Vanessa Peters, Founder, Information and Resource Centre for Deprived Urban Communities 

(IRCDUC), Chennai

20. Tara Murali, Architect, Chennai

21. P. Rajamanickam. Assoc Prof (Retd), People’s Science Movement Activist, Madurai

22. Radhika Ganesh, Young People for Politics & Kani Nilam, Chennai

23. S.P. Udayakumar, People’s Movement Against Nuclear Energy, Pachai Thamizhagam

24. Prof. Ramu Manivannan, Professor & Head - Department of Politics & Public Administration, 

University of Madras

25. Sujata Mody, Penn Thozilalargal Sangam, Chennai



26. A. Dhanalakshmi & Palani Bharathi, Garment & Fashion Workers Union, Chennai

27. A. Devaneyan, Child Rights Activist, Chennai

28. A. Harris Sulthan, Waterbodies and environment activist, Chennai

29. S. Raja, State Organiser, Tamil Nadu Federation of Merchants Association.

30. Tamilnadu Vanigar Sangangalin Peravai, Thoothukudi

31. Senthur Pari, President, ExNoRa International, Chennai

32. Charu Govindan & Jothilakshmi Sundaresan, Voices of People, Chennai

33. S. Jayachandran, Joint Secretary, Tamilnadu Green Movement, Nilgiris

34. V. Arun, Student Sea Turtle Conservation Network, Thiruvannamalai

35. M. Yuvan, Writer, Educator, Naturalist. Chennai Climate Action Group, Chennai

36. K.P. Subramanian, Professor (Retd). Traffic and Transportation Engineer, Chennai

37. R. Selvam, State Coordinator, Tamil Nadu Natural Farmers Collective

38. Ramasubramanian, Samanvaya Consulting, Chennai

39. Balaji Shankar, Tharchaarbu Iyakkam, Sirkali

40. Pamayan, Thaalanmai Uzhavar Iyakam, Madurai

41. K.Jagadeesan, Advisor, Federation of Tamil Nadu Rice Mill Owners Association

42. Radhika Rammohan, Restore, Chennai

43. Usha Hari, Restore gardens, Chennai

44. Sivakumar, Nalla Sandhai, Thiruvellore

45. Karpagam, organic farmer, Point Return, Maduranthagam

46. Gopi Deva, OFM-Organic Farmers Market

47. Nithyanandam, Go Organic Life

48. Raman, Tula Organic Clothing

49. Subha Bharadwaj, National Seed Diversity Festival, Chennai

50. Akila Balu, Student Sea Turtle Conservation Network, Chennai

51. Himakiran, Thondaimandalam Foundation, Thiruvallur

52. Parthasarathy V.M., Thiruvallur Organic Farmers Group

53. Sudhir, Concerned Youth for People, Chennai

54. Ariyanoor Jayachandran, Ecological Farmer, Tamil Nadu

55. T. Sagayam, District Secretary, AICCTU, Thoothukudi

56. P. Vinayagamoorthy, Thoothukudi District Centralised Merchants Association

57. A.Prince Cordoza, President, Thoothukudi District People's Welfare Movement

58. S.J. Kayas, President, Thoothukudi District Country Boat Association

59. M. Esakkimuthu, Anna Sangukuli Sangam, Thoothukudi

60. Vishvaja Sambath & Benisha, Chennai Climate Action Group



61. Leela Rajendran, Dulkal Library, Chennai

62. Kirubakaran, Life on Land

63. Vishnu Priyan, Pasumai Vanam

64. Ambedkar Periyar Study Circle – IIT Madras

65. Senthil, Ilan Thamizhagam, Chennai

66. Sharadha Shankar, Save Chennai Beaches Campaign

67. Geetha Priya Darshini, Organic Farmer, Tirunelveli

From Address: No. 92, 3rd Cross, Thiruvalluvar Nagar, Besant Nagar, Chennai 600090

Email: vettiver.collective@gmail.com
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