ஒருங்கிணைந்த கூவம் நதி சீரணைப்பு திட்டத்தின் சுருக்கம் – ஒரு பார்ணவ
சென்னை

நதிகள்

ெீ ரனைப்பு

அறக்கட்டனையாைது

(CRRT)

சென்னை

செய்வதற்கு அரொல் அனைக்கப்பட்ட ஒரு அறக்கட்டனையாகும்.
சுத்தம் செய்து புைரனைக்கும் சபாருட்டு CRRT

நகரில்

ஓடும்

நதிகனையும்

நீர்வழித்தடங்கனையும்

சுத்தம்

கூவம் நதினய பருத்திப்பட்டு சதாடங்கி அதன் முகதுவாரம் வனர

யாைது தைிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்கட்டனைப்பு நிதி செனவ நிறுவைைாை TNUIFSL

மூலம்

LKS India Pvt Ltd என்ற ஆசலாெனை நிறுவைத்னத ஈடுபடுத்தியது.

LKS India இந்த திட்டத்னத தயார் செய்து கடந்த நவம்பர் 2014 அரெிடம் ெைர்ப்பித்தது. 2015 இல் இந்த திட்டத்தின் சுருக்கவடிவு CRRT யின்
இனையதைத்தில்

ைக்கைின்

பார்னவக்காக

சவைியிடப்பட்டது.

இருப்பினும்

இந்த

திட்ட

சவைியிடப்படவில்னல. இந்த நினலயில் இந்த திட்டத்னத அனைவரும் புரிந்துசகாள்ளும் வனகயில்

அறிக்னகயின்

முழுவடிவு

CRRT யின் சுருக்க அறிக்னக

இங்கு எைினையாக வழங்கப்பட்டுள்ைது.
ஒருங்கிணைந்த
முனறயில்

கூவம்

நதினய

நதி

சீரணைப்பு

பாதுகாத்தல்,

திட்டத்தின்

சைலும்

நீரின்

நநாக்கம்

தரத்னத

பின்வருைாறு:

உறுதிசெய்யவும்

ைாசுபாட்டினை

நினலயாைதாக

குனறத்து

ஒரு

னவக்கவும்

நீடித்தநினலயாை

ஆற்றில்

குனறந்தபட்ெ

நீசராட்டத்னத உறுதிசெய்தல், ஆற்றின் சவள்ைநீர் கடத்தல் சகாள்ைைனவ உயர்த்துதல், கூடியவனர ஆற்றின் கனரகனை சைம்படுத்தி
அழகுபடுத்துதல், நீர்வழி சபாக்குவரத்திற்காை ொத்தியக்கூறுகனையும் வருங்கால பயன்பாட்டுத் சதனவகனையும் ஆய்வு செய்தல்.
கூவம்

நதினய

புைரனைக்கும்

திட்டத்னத

முன்சைாழியும்

முன்

நதியின்

தற்சபாதய

நினல

குறித்த

ஆய்வு

நடத்தப்பட்டது.

அந்த

ஆய்வின் விவரங்களும் அதன் அடிப்பனடயில் முன்சைாழியப்பட்ட திட்டத்தின் அம்ெங்களும் பின்வருைாறு.
சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு: கூவம் நதியில் 26 இடங்கைில் எடுக்கப்பட்ட ைாதிரிகள் அனைத்திலும் நீரில் கலந்திருக்க சவண்டிய பிராைவாயு
அறசவ

இல்னல

என்பதும்,

கழிவுநீரில்

காைப்படும்

பீகல்

காைிசபாரம்

என்ற

வனக

பாக்சடரியாக்கள்

நினரந்து

இருப்பதும்

கண்டறியப்பட்டுள்ைது. சைலும் தாைிரம், துத்தநாகம், காட்ைியம் சபான்ற கைத்த உசலாகங்கள் நீரில் கலந்திருப்பதும் அறியப்பட்டுள்ைது.

கழிவுநீ ர் ைற்றும் சுகாதார பிரச்சணை: கூவம் நதியில் 116 கழிவு நீர் வடிகால்கள் கலப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ைது. சபரும்பான்னையாை
ைனழநீர்

வடிகால்கள்

கழிவுநீனர

கூவத்தில்

செர்ப்பது

சதரியவந்துள்ைது.

சென்னை

சைட்சரா

வாட்டர்

இனையதைத்தில்

பனழய

சென்னை ைாநகராட்ெி பகுதிைில் 100% கழிவுநீர் இனைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ைதாகவும் புதியதாக செர்க்கப்பட்டுள்ை பகுதிகைில் தான்
கழிவுநீர்

இனைப்புச்

செனவகள்

பற்றாக்குனறயுடன்

இருப்பதாகவும்

சதரிவிக்கப்பட்டிருப்பது

அறிக்னக நதியின் கனரகைில் உள்ை குடினெ பகுதிகைில் கழிவுநீர் சபான்ற சுகாதாரச்
ைாெனடதலுக்கு
காரைங்கள்

–

குறிப்பிடத்தக்கது.

அசதசபால்

இந்த

செனவகள் இல்னல என்பனத சுட்டிக்காட்டி நதி

குடினெவாழ் ைக்களும் காரைம் என்று குற்றம்ொட்டுவதாக உள்ைது. நதி ைாெனடதலுக்கு கண்டறியப்பட்ட சவறு

அதிக

ைக்கள்

சநருக்கம்

சகாண்ட

பகுதிகைில்

கழிவுநீர்

இனைப்பு

இல்லாைல்

இருப்பதும்,

கழிவுநீர்

சுத்திகரிப்பு

நினலயங்கைில் சகாள்ைைவு திறன் குனறப்பாடுகளும், ஏற்கைசவ உள்ை உள்கட்டனைப்பு வெதிகைின் பயன்பாடு முழுனை அனடந்ததும்,
ெட்டத்திற்கு புறம்பாக கழிவுநீர் ைனழநீர் வடிகால்கைில் கலக்கவிடப்படுவது சபான்றனவ.
முன்ணவக்கப்பட்டுள்ள தீ ர்வு: தற்சபாது ஆற்றில் கலக்கும் சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீர் கால்வாய்கனை இனடைறித்து திருப்பிவிடும்
சபாருட்டு 16 குழாய்கள் பதித்தல், சைாத்தைாக 14.6 mld திறன் சகாண்ட 6 ெிறிய வனக கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நினலயங்கனை அனைத்தல்
ைற்றும் பாதாைொக்கனட திட்டங்கனை விரிவுபடுத்துதல்
திடக்கழிவு பிரச்சணை: கூவம் நதி

கனரகைில்

காலியாக

உள்ை இடங்கைில்

கண்காைிப்பு இல்லாததால்

உள்ைாட்ெி

அனைப்புகள்

திடக்கழிவுகனை சகாட்டுவது கண்டறியப்பட்டுள்ைது. இந்த அறிக்னக கூவம் கனரசயாரம் வாழும் ைக்கள் சகாட்டும் குப்னபகைாலும் நதி
ைாெனடகிறது என்றும் சநாய் ஏற்படுத்தும் உயிரிகள் சபருகுவதாகவும் குற்றம்ொட்டுகிறது. கூவம் கனரகைில் 31,765 திடக்கழிவும் 30,554
கட்டுைாைக் கழிவுகளும் சகாட்டப்பட்டுள்ைதாக ைதிப்பிடப்பட்டுள்ைது. இதற்கு காரைம் திடக்கழினவ னகயாளும் திறன் குனறபாடும்
ெட்டத்திற்கு புறம்பாக குப்னபகனை சகாட்டுவனத தடுக்காைல் இருப்பதும் தான் என்று இந்த ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ைது.
முன்ணவக்கப்பட்டுள்ள தீர்வு: கூவம் கனரசயாரம் சகாட்டப்பட்டுள்ை அனைத்து திடக்கழிவு ைற்றும் கட்டுைாைக் கழிவுகனையும் சுத்தம்
செய்து செடிகள் ைற்றும் ைரங்கள் வைர ஏதுவாக புதியதாக நல்ல ைண்னை நிரப்பவது, கூவம் கனரகைில் தடுப்பு சவலிகள் அனைப்பது,
குப்னபகனை சகாட்ட சதாட்டிகள் அனைப்பது, நதியில் ைிதந்து வரும் கழிவுகனை தடுத்து அப்புறப்படுத்த "பூம்" அனைப்புகனை நிறுவுவது
சபான்ற தீர்வுகள் முன்சைாழியப்பட்டுள்ைை.
ைண் பரிநசாதணை: ைரம் நடவு செய்ய உத்சதெிக்கப்பட்டுள்ை பகுதிகைில் ைண் பரிசொதனை செய்யப்பட்டது. இதில் ைண் அபாயகரைாக
இல்னல என்பது கண்டறியப்பட்டுள்ைது. இந்த ைண்னை குப்னபக்சகாட்டும் வைாகங்கைில்

சகாட்டி அப்புரபடுத்தலாம் என்று முடிவு

செய்யப்பட்டுள்ைது.
ஆற்றுப்படுணக

ைாறுதல்:

கண்டுள்ைதாகவும்

கூவம்

ஆற்றுப்படுனக

ைிகவும்

குறுகி

தைது

இயற்னக

நினலயிலிருந்து

பல

ைாறுதல்கனை

இதற்கு காரைம் ஆற்றங்கனரசயார ஆக்கிரைிப்புகளும், பல இடங்கைில் அனைக்கப்பட்டுள்ை தனரப்பாலங்களும் தான்

என்று இந்த அறிக்னக கூறுகிறது.
முன்ணவக்கப்பட்டுள்ள தீ ர்வு:

சவள்ைப்சபருக்னக எதிர்சகாள்ளும் அைவு ஆற்றின் சகாள்ைைனவ

தூர்வாரும் பைி சைற்சகாள்ைப்படும்.

சைம்படுத்த ஆற்றுப்படுனககைில்

அதிலிருந்து பிரித்சதடுக்கப்படும் ைண்ைில் பாதியைவு ஆற்றிலும், ைற்றனவ குப்னபசைடுகைிலும்

சகாட்டப்படும். சைலும் ஆற்றுப்படுனககனை ஆழப்படுத்துவது, அதன் ொய்வுகனை ஒழுங்குப்படுத்துவது, ஆற்சறாடு இனைந்து ெிறு கால்வாய்
அனைப்பது சபான்ற திட்டங்கள் சைற்சகாள்ைப்படவுள்ைை. ஆற்றின் முகத்துவாரத்தில்
தூர்வாரப்படும்.
சுற்றுசுழல்

ைாற்றம்:

குறிப்பிட்ட பருவ காலத்தில் ைட்டும் ஓடும் தன்னை சகாண்டது கூவம் நதி. நதியின் நீசராட்டமும் ெீ ராக

இருப்பதில்னல..

இத்தன்னையின்

ொத்தியைில்னல

என்பனத

பின்பற்றப்பட்டுள்ைது.

ைைல்சைடுகள் உருவாவனத தடுக்க சதாடர்ந்து

நீர்

இந்த

அடிப்பனடயில்
அறிக்னக

வரத்னதயும்

நீர்

இந்நதினய

அங்கீ கரிக்கிறது.
பயன்பாட்னடயும்

எப்சபாதும்
எைசவ
கருத்தில்

நீர்

வைத்துடன்

கடந்த

காணும்படி

காலங்கைின்

சகாண்டு

நதி

செய்வது

நீசராட்டத்தின்

ெீ ரனைப்புக்கு

தீர்ைாைிக்கப்பட உள்ைது. நீரின் ெைன்பாட்டு கைக்கீ ட்டின்படி, வரும் 2020-ஆம் ஆண்டு 73% நீர் பற்றாக்குனற ஏற்படும்.

நனடமுனறயில்

அடிப்பனடசய

சதனவயாை

நீர்

இங்கு
இருப்பு

உயிர் பல்வணக: ைரங்கள், மூலினக செடிகள் சபான்ற பல்சவறு தாவர இைங்கள் நடுவதற்கு ஏழு இடங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ைை.
பருத்திப்பட்டு முதல் முகத்துவாரம் வனர விலங்கிைங்கள் சதாடர்பாக கைக்கீ டு செய்ததில் ைீ ன் இைங்கசை
ஆைால்

ெில

பூச்ெிகள்,

நத்னத,

பறனவகள்,

வட்டு
ீ

விலங்குகள்

ைற்றும்

ைிதக்கும்

உயிரிகள்

இல்னல என்பதும்,

காைப்படுகின்றை

என்றும்

கண்டறியப்பட்டுள்ைது.
முன்ணவக்கப்பட்டுள்ள திட்டங்கள்: ெதுப்பு நிலம் ொர்ந்த ைரங்கள் நடப்படும். ைைித வாழ்வியல் காரைைாக ைாெனடந்துள்ை ஆற்று
ைைலில் எந்த காய்கறிகனைசயா மூலினக செடினயசயா பயிரிட முடியாது. ைாறாக, வியாபாரத்திற்காக வினைவிக்கப்படும் ைரங்கனை
வைர்க்கலாம்.
சமூக தாக்கம் குறித்த ைதிப்பீ டு: தைிழ்நாடு குடினெ ைாற்று வாரியம்

(TNSCB) வழங்கியுள்ை கூவம் நதிசயாரைாக அனைந்துள்ை

குடினெப்பகுதியின் பட்டியல், சபாது பைித்துனறயால் வழங்கப்பட்டுள்ை எல்னலசகாடு
சபருந்திட்டத்திைால்

குறிப்பிடப்பட்ட

நதிநீர்

பானத

(Fluvial

Corridor)

ஆகியவற்றின்

(Right of Way line) ைற்றும் CMDA-ன் இரண்டாவது

அடிப்பனடயில்

அனைந்துள்ைது. இந்த சதாகுப்பு தயாரித்த ஆசலாெகருக்கு RAY தகவல்கள் வழங்கப்படவில்னல.
இத்திட்டத்திைால்

14257

குடும்பங்கள்

வாழும்
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குடினெப்பகுதிகள்

பாதிக்கப்படவுள்ைை.

அதில்

ெமூக

49

தாக்கம்

சென்னை

குறித்த

ைதிப்பீடு

ைாநகரட்ெியிலும்,

9

சென்னை ைாநகரட்ெி எல்னலக்கு அப்பாற்ப்பட்டும் உள்ைை. எல்னலக்சகாடு, நதிநீர் பானத, நகர ைீ ளுருவாக்கத்திற்காை சதனவ, ஆற்றின்
முகப்னப அழகுப்படுத்துதல், சவள்ை அபாயம், நகர்புற நதி முகப்பின் வைர்ச்ெி ஆகியவற்னற கருத்தில் சகாண்டு
குடினெப்பகுதிகள்

கண்டறியப்பட்டை.

குடினெப்பகுதிகைில்

வாழும்

ைக்கைின்

வாழ்க்னகத்தர

முன்சைற்றத்னத

பாதிக்கப்படவுள்ை

முக்கிய

சநாக்கைாக

குறிப்பிட்டு, சவள்ை அபாயம் தவிர ைற்ற கூறுகள் எதுவும் ைக்கனை ொர்ந்து கருத்தில் எடுக்கப்படவில்னல.
இந்த கூறுகனை கருத்தில் சகாண்டு மூன்று ொத்தியைாை ைாதிரினககள் வழங்கப்பட்டுள்ைை.
1. சவள்ை அபாயைின்றியும், ஆற்றின் முகப்பு உருவாக்கத்திற்கு தனடயில்லாைலும், இருக்கும் இடத்திசலசய வைர்ச்ெி ஏற்படுத்துவதற்கு
ஏதுவாை குடினெப்பகுதிகனை கண்டறிவது,
2.

கண்டறியப்பட்டுள்ை

20

காலியிடங்கைில்

புதிதாக

குடியிருப்புகனை

கட்டனைப்பது,

CRZ

விதிகள்

ைற்றும்

CMDA-ன்

நிலப்பயன்பாட்டுக்குக்காை விதிமுனறகைின் படி, இது விலக்கப்பட்டது.
3. ைக்கனை குடினெப்பகுதிகைிருந்து அப்புறப்படுத்தி, TNSCB-ன் வட்டுைனைகைில்
ீ
ைறுகுடியைர்த்துவது.
வாய்ப்பு 1: பகுதி ொர்ந்த ைறுகுடியைர்வு ைற்றும் இருக்கும் இடத்திசலசய வைர்ச்ெியால் 87% (12459) குடும்பங்கள் பாதிக்கப்படும்.
வாய்ப்பு 2:

பகுதி ொர்ந்த ைறுகுடியைர்வு ைறுகட்டனைப்பு ைற்றும் இருக்கும் இடத்திசலசய வைர்ச்ெியால் 47% (6681)குடும்பங்கள்

பாதிக்கப்படும்.
வாய்ப்பு 3: பாதிப்பனடயும் 100% குடும்பங்கனையும் ைறுகுடியைர்த்துவது.
ைறுகுடியைர்வு பகுதிகைாை எழில் நகர் ைற்றும் சபரும்பாகத்தில் ஏற்சகைசவ கட்டப்பட்டு குடியைர்வுக்கு தயார் நினலயில் உள்ைதாக
காரைம் காட்டி TNSCB வாய்ப்பு 3-ஐ சதர்வு செய்துள்ைது.
பகுதியில்

வடு
ீ

வழங்கப்படும்.

இந்த

திட்டத்திற்காை

இத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்படும் அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் ைறுகுடியைர்வு

சைாத்த

சதானக

ரூ.1934.88

சகாடியில்,

ரூ.1087.63சகாடி

ைறுகுடியைர்வுக்சகை

ஒதுக்கப்பட்டுள்ைது. ஒவ்சவாருவருக்கும் ரூ.5000 இடைாற்றத்திற்காை உதவி சதானகயாகவும், ஜீவை உதவி சதானகயாக ரூ.2500, 12
ைாதங்களுக்கு வழங்கப்படவுள்ைை.

ஒவ்சவாரு குடியிருப்பின் உத்சதெ ைதிப்பாக ரூ.6.5லட்ெம் கைக்கிடப்பட்டு, பயைாைியிடைிருந்து

வசூலிக்கப்பட சவண்டிய 10% CRRT-யால் செலுத்தப்படும்.
ஆற்றின் முகப்ணப அழகுபடுத்தும் திட்டம்: 9.6கி.ைீ .க்கு 11 பராைரிப்பு வழித்தடங்கள், 24கி.ைீ .க்கு 22 நனடபானத வழித்தடங்கள், 19கி.ைீ .க்கு
ைிதிவண்டி

வழித்தடங்கள்,
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சபாழுதுசபாக்கு

பூங்காக்கள்,

குழந்னதகளுக்காை

னைதாைம்,

உைவகம்

சபான்றனவ

அனைக்க

திட்டைிடப்பட்டுள்ைது. சைலும் ெில பகுதிகைில் சவலியிடப்பட்டு தாவரங்கள் வைர்க்கப்படும்.
திட்டத்தின் கட்டங்கள்: இதன் சைாத்த திட்ட சவனலயும் துனைத் திட்டங்கைாக பிரித்து அதன் ொர்ந்த துனறகள் அைல்படுத்துகின்றை.
அனவ 60 குறுகியகால துனைத் திட்டங்கள், 7 நடுத்தரகால திட்டங்கள் ைற்றும் 2 நீண்டகால திட்டங்கள் ஆகும்.

