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ஓகிப்புயல் காரணமாக ஏற்பட்ட இழப்புக்கள், இழந்ேைர்களுக்கு 
மட்டுமல்ல, மாறாக ஒவ்வைாரு ைடீ்டிலும் ஏதோ ஒரு துக்க 
நிகழ்வுதபால வபாதுமக்கள் உணர்கிறார்கள். பல உயிர்களின் 
இறப்புக்கும், ைாழ்ைாோர இழப்புக்கும் காரணமான ஓகிப்புயவல 
தேசியப்தபரிடராக அறிைிக்க தைண்டுவமன்ற தகாரிக்வகக்கு மத்ேிய 
உள்துவற அவமச்சர் மாண்புமிகு ராஜ்நாத்சிங் அைர்கள் 
நாடாளுமன்றத்ேில் அளித்ே பேில் கூர்ந்து கைனிக்கத்ேக்கது: “இந்ே 
புயல் அரிேினும் அரிோன ஒன்று. 125 ஆண்டுகளில் இல்லாே அளைிற்கு 
கடற்கவரதயார பகுேிகவள பாேித்து உள்ளது …… இயற்வக 
தபரழிவுகளால் ஏற்படும் பாேிப்புகவள தேசியப்தபரிடராக அறிைிக்க 
முடியாது” (ேினத்ேந்ேி, 23.12.2017, பக்கம் – 5). மாண்புமிகு மத்ேிய 
அவமச்சர் ராஜ்நாத்சிங் அைர்கதள, வகாஞ்சம் ேயவு கூர்ந்து எங்களது 
எளிய தகாரிக்வகவய தகட்பரீாக. இயற்வக தபரழிவுகளால் ஏற்படும் 
பாேிப்புகவள தேசியப்தபரிடராக அறிைிக்க முடியாது என சட்டம் 
கூறுகிறவேன்றால், மக்கள் நலன் கருேி அந்ே சட்டத்ேில் தபாேிய 
ேிருத்ேங்கவள வகாணர்ைது நல்லேல்லைா. 

ஒரு பாவேயில் நாம் நடந்து வசன்று வகாண்டிருக்கிதறாம்.  நாளவடைில் 
அந்ே பாவே நடப்பேற்கு உகந்ேது அல்ல என உணரும்தபாது, பாவேவய 
சீர்வசய்கிதறாம். அதேப்தபாலத்ோதன சட்டமும். சட்டம் என்பது 



மக்களுக்காக. ஓகிப்புயல் தபான்ற தபரழிவுகளில் சிக்கி இறந்ேைர்களின் 
குடும்பங்களின் சிறந்ே எேிர்காலத்துக்காக சட்டம் ேவடயாக 
இருக்கிறவேனில், சட்டத்ேில் ேிருத்ேம் வகாண்டுைருைேில் என்ன 
ேைறு? ஆழ்கடலில் ஏற்படும் சூறாைளிவய தேசிய தபரிடராக அறிைிக்க 
தைண்டுவமன்ற எமது தகாரிக்வககளுக்கு இதுைவர பேில் இல்வலதய.  

நாட்டில் நிகழ்கின்ற ஒவ்வைாரு சம்பைமும் நமக்கு புேிய 
படிப்பிவனகவள ேருகிறது. தகாரத்ோண்டைமாடி, தபரிழப்வப 
ஏற்படுத்ேிய இந்ே ஓகிப்புயல் தபான்ற இயற்வக சீற்றத்ேின்தபாது 
நம்முவடய முன்வனச்சரிக்வக நடைடிக்வககள் எத்ேவகயன என்பவே 
நமக்கு உணர்த்ேியுள்ளது. இது ஒரு சிறந்ே, மறக்கமுடியாே அனுபைம். 
எப்தபாதும் நிவனைிருக்கும் பாடம். 

இந்ேிய சாட்சிய சட்டம் 1872,  பிரிவு – 108: 

இந்திய சாட்சியச் சட்டம் - 1872, பிரிவு - 108 - ன் படி ஒரு நபர் கானாமல் 
பபானால் அவர் இறந்ததாக அறிவிக்க அரசுக்கு 7 ஆண்டுகள் ஆகிறது. 
இது மீனவர்களின் விஷயத்தில் அவர்களுடடய வாழ்வாதாரத்திற்கு 
எதிராக உள்ளது. உதாரணமாக, இயற்டகயின் சீற்றமாகிய பபரும்புயல், 
கடல் பகாந்தளிப்பு பபான்ற காரனங்களால் ஒரு மீனவர் கடலில் 
காணாமல் பபானால் அவர் இறந்ததாக அறிவிக்க அரசுக்கு 7 ஆண்டுகள் 
ஆகிறது. இதற்கு 7 ஆண்டுகள் ஆகின்ற பவடளயில், இவரது குடும்பம் 
வாழ வழியின்றி நடுத்பதருவுக்கு வருகிற சூழ்நிடல ஏற்படுகிறது.  இந்த 
7 ஆண்டுகள் காத்திருக்க பவண்டுபமன்பது பவந்த 
புண்ணில்  பவல்பாய்ச்சுவது பபான்றதாகும். இறந்துப ோன 

இம்மீனவர்களின்  வாரிசுகள் உயிபராடு இருக்க எவ்வித உத்தரவாதமும் 
இல்டல. 

உதாரணமாக, 2009 - ம் ஆண்டு ஏற்பட்ட ஃபியான் புயலில் குமரி 
மாவட்டத்டத சார்ந்த 8 மீனவர்கள் கடலில் காணாமற்பபாயினர். 
அவர்களுக்கு கிறிஸ்தவ முடறப்படி நடத்தப்பட்ட திருப்பலியில் 
அப்தபாவேய அரசு அேிகாரிகள், மக்கள் பிரேிநிேிகள் 
பங்வகடுத்ேனர்.  இம்மீனவர்களின் குடும்பங்கள் இன்றும் அனாடதகளாக, 



வாழ வழியின்றி நடுத்பதருவில் உள்ளனர். இம்மக்களுக்கு பபாதிய 
நிவாரணம் கிடடக்க பவண்டுபமனில், அரசு இம்மீனவர்கடள 7 
ஆண்டுகள்  கழித்து இறந்ததாக அறிவிக்க பவண்டும். ஃபியான் புயல் 
ஏற்பட்டது 2009ம் ஆண்டு நைம்பர் மாேம் 2ைது ைாரம்.   7 ஆண்டுகள் 
கடந்து  ஒரு ைருடமாயிற்று.  அரசுகள் ேயவு வசய்து இேில் கைனம் 
வசலுத்ே தைண்டும். 

 மக்களின் பாதுகாப்புக்காக உருைாக்கப்பட்ட இந்ே இந்ேிய சாட்சிய 
சட்டம் – 1872, பிரிவு – 108 என்பது மீனை மக்களின் ைாழ்ைாோரத்துக்கு 
எேிராக உள்ளது. மக்கள் நலன் சார்ந்த இவ்விஷயத்தில், இந்திய 
மக்களின் மீது, குறிப்பாக மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட இம்மீனவ சமுதாய 
மக்களின் மீது கருடன பகாண்டு இச்சட்டத்தில் திருத்தம் பகாண்டு வர 
பவண்டுபமன இந்திய ஜனாதிபதியாக இருந்ே ேிரு. பிரணாப் முகர்ஜி 
அைர்களுக்கு 2013 வபப்ரைரி மாேம் 15ம் நாள்  சர்ைதேச மீனைர் ைளர்ச்சி 
அறக்கட்டவள (அப்தபாவேய ேமிழ்நாடு மீனைர் ைளர்ச்சி 
அறக்கட்டவள) சார்பில் தகாரிக்வக வைக்கப்பட்டது.  

இப்தபாவேய ஓகிப்புயலின் தகாரத்ோணடைத்ேில், மாயமான 
இம்மீனைர்கள் ேிரும்பி ைரமுடியாே சூழல். எனதை, இம்மாே 
கவடசிக்குள் இைர்கள் கவரேிரும்பாைிடில், இைர்கவளயும் இறந்ேோக 
அரசு அறிைித்து, தபாேிய நிைாரணம் ைழங்க தைண்டும்.  இது 
இம்மீனைர்களின் குடும்பங்களின் எேிர்காலத்ேிற்கு மிகவும் பயன் 
ைிவளைிக்கும் என்பேில் ஐயமில்வல. சட்டத் ேிருத்ேம், காலத்ேின் 
கட்டாயம்.  

 

ைழங்கப்படுகின்ற நிைாரணங்கவள அந்ேந்ே மீனைர் கூட்டுறவு 
சங்கங்களின் ைாயிலாக ைழங்கப்பட்டால் சந்தேகத்ேிற்கிடமின்றி 
பயனாளிகவள வசன்று தசரும்.  
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