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பத்திரிகை செய்தி 

சென்கன நீரவ்ழி – மை்ைள் ஆய்வு 

 

அறப்பபோர ்இயக்கம் மற்றும் மகசூல் டிரஸ்ட் இணைந்து இந்த நீரவ்ழி ஆய்ணவ 

பமற்ககோை்டது. இந்த ஆய்வில் 150 க்கும் பமற்பட்ட தன்னோரவ்லரக்ள், 

குடியிருப்பபோர ் நல சங்கங்கள் பங்குகபற்றனர.் கசன்ணனயில் நடந்த 

கவள்ளப்பபரிடருக்கோன கோரைங்கள் ஒவ்கவோரு பகுதியிலும் மோறும். சில 

கபோது கோரைிகளும் உை்டு. இந்த ஆய்வில் அதிக கவள்ள போதிப்புக்குள்ளோன 

சில பகுதிகணள பதரந்்கதடுத்து ஆய்வுகள் பமற்ககோள்ளப்பட்டன. 

வில்லிவோக்கம் சிட்பகோ நகர,் பள்ளிகோரணன, முகலிவோக்கம், பம்மல், 

குபரோம்பபட்ணட பபோன்ற பகுதியில் ஆய்வு பமற்ககோள்ளப்பட்டது. கசன்ணன, 

வரவிருக்கும் பருவ மணைக்கு முற்றிலும் ஆயதத்மற்ற நிணலயில் இருக்கிறது 

என்பது நோம் தைிக்ணக கசய்த நீரவ்ழிகளில் கதளிவோகத் கதரிகிறது. 

நீரவ்ழிகணளப் பற்றிய இந்த ஆய்வு, இரை்டு நிணலகளில் நடத்தப்பட்டது. 

முதலில் 1954, 1972, மற்றும் 2016-ம் வருட வணரபடங்கணள ணவதத்ு முதல் கட்ட 

ஆய்வு நடந்தது. இரை்டோவது கட்டத்தில், மிகுந்த கவள்ள பசதத்திற்கு உள்ளோன 

இந்த 5 பகுதிகளில் சமூகத் தைிக்ணக நடத்தப்பட்டது.  

1954 முதல் இன்று வணர உள்ள நீர ் ஆதோரங்களின் வணரபடத்ணத ணவதத்ுச ்

கசய்யப்பட்ட முதற்கட்ட ஆய்வில், வளரச்ச்ி என்னும் கபயரில் நடந்திருக்கும் மிக 

அதிகமோன, கபோறுப்பற்ற அழிவு கதளிவோகத் கதரிகிறது. வில்லிவோக்கம் மற்றும் 

அம்பத்தூர ்பகுதிகளில் இருக்கும் ஏரிகள் கசன்ற 50 வருடங்களில்  80 சதவிகிதம் 

வணர பரப்பளவில், சுருங்கியுள்ளன. இந்தப் பகுதிகளின் தணரமட்ட உயரத்தின் 

அளவுபகோல்கள் மற்றும் அழிந்த, அல்லது பரோமரிப்பற்ற ஏரிகள் மற்றும் 

கோல்வோய்கள் பபோன்றவற்ணற ணவத்து  போரக்்கும் கபோழுது கசன்ற டிசம்பர ்

கவள்ளச ்பசதத்தின் கோரைிகள் நமக்குத ்கதரிய வருகின்றன. 



இவ்வோறு நிகை்ந்த கவள்ளத்திற்கும், நீரோதோரங்கள் இருக்கும் நிணலக்கும் 

கதோடரப்ு கதரிய  வரும் அபத பநரத்தில், அந்த நீரோதோரங்களின், நீரவ்ழிகளின் 

அழிவில்  அரசோங்கம் ஒரு கபரும் பங்கு வகிக்கிறது என்பதும் கதரிகிறது. 

உதோரைத்திற்கு வில்லிவோக்கம் ஏரி பபோன்ற ஒரு முக்கியமோன நீரோதோரத்தின் 

பமல்  அரசு மோநகரக் குடிநீர ் வோரியத்தின் நீபரற்று நிணலயங்கள் 

அணமதத்ுள்ளது. அத்பதோடு அந்த ஏரியின் மீது மோநகர கதோடரவ்ை்டியின் 

கட்டுமோனக் கழிவுகள் கபருமளவில் ககோட்டப்பட்டு ஏரியின் வோயில் 

அணடக்கப்பட்டுள்ளது.. இவற்ணறத் தவிர, கழிவு நீணர நீரோதோரங்களில் 

ககோட்டுவது (மோநகர குடிநீர ்வோரியம்), மற்றும் குப்ணப, கட்டுமோனக் கழிவுகணள 

அவற்றில் எறிவது (கசன்ணன மோநகரோட்சி மற்றும் நகரோட்சிகள்) பபோன்ற 

அட்டூழியங்கள் கதோடரக்ின்றன. நீரோதோரங்களின் மோசு மற்றும் கோல்வோய்களின் 

அணடப்புக்களுக்கு இந்த நடவடிக்ணககபள கோரைம். குடிமக்களும் பல 

இடங்களில் கோல்வோய்களில் அதத்ுமீறி கட்டுமோனங்கள் கசய்வதன் 

மூலமோகவும், தம் வீடட்ுக் குப்ணபகள் மற்றும் கழிவு நீர ் ஆகியவற்ணற 

நீரோதோரங்களில் ககோட்டுவதன் மூலமோகவும் அணடப்புக்கள் உருவோகி உள்ளது. 

இப்படிப்பட்ட சட்ட மீறல்கள் அரசு அலுவலரக்ளோல் கை்டு ககோள்ளப்படோமல் 

விடுகின்றனர.் 

பமலும் பள்ளிக்கரணை பகுதியில் கவள்ளம் தடுக்க தமிைக அரசு கபோது 

பைிதத்ுணற 3 மோதம் முன்பு  பமற்ககோை்ட பக்கிங்கோம் கோல்வோய் விரிவோக்கும் 

திட்டத்தில் குணறந்தபட்சம் 38 பகோடி முதல் 51 பகோடி வணர நடந்த ஊைல் 

கதளிவோக கவளிவந்துள்ளது. 13 கி.மீ தூரத்திற்கு 80 மீட்டர ் கசய்ய பவை்டிய 

பைியில் போதி கூட முடிக்கோதது ஆய்வில் கவளிவந்துள்ளது. பள்ளிக்கரணை 

பகுதி கபருமளவில் போதிக்கப்பட்டதற்கோன கோரைங்களில் இந்த ஊைல் ஒரு 

முக்கிய கோரைியோக அணமகிறது.  

நோம் அரசிடம் இந்த ஆய்வின் மூலமோக கீை்கை்ட பகோரிக்ணககணள 

முன்ணவக்கிபறோம். அரசு நடவடிக்ணக எடுக்கோத பட்சத்தில் அடுத்த கட்டமோக 

நோங்கள் ஆகஸ்ட் 20 முதல் மக்கள் பபோரோட்டங்கணள முன் எடுக்க உள்பளோம். 

அரசு உடனடி நடவடிக்ணக எடுக்கோவிட்டோல் நீதிமன்றத்திலும் இது குறிதத்ு 

வைக்கு கதோடுப்பபோம்.  

 

அரசிடம் நம்முகடய முை்கியமான கைாரிை்கைைள் கீகே. 

சபாதுவான கைாரிை்கைைள்: 

1. கபோதுப் பைித ் துணற, கசன்ணன மோநகரோட்சி மற்றும் நகரோட்சிகள், 

தம்முணடய இணைய தளத்தில் உடனடியோக கவள்ள ஆயதத்த்திற்கோக கசன்ற 



டிசம்பரில் இருந்து தற்பபோது வணர பமற்ககோள்ளப்படும் பைிகள்; அவற்றின் 

தற்பபோணதய நிணல; அவற்றிற்கோக விடப்பட்ட கடை்டரக்ள்,மற்றும் பைி 

ஆணையின் நகல்கள் ஆகியவற்ணற பிரசுரிக்க பவை்டும். அதத்ுடன் 

கோல்வோய்கள் மற்றும் ஏரிகணளத் தூர ் வோரும் பைிகள், கோல்வோய்கணள 

அகலமோக்கும் பைிகள், நீரோதோரங்கள் மீது உள்ள அத்துமீறிய 

கட்டுமோனங்கணள அகற்றும் பைிகள், மற்றும் கவள்ளநீர ் வடிகோல்கள் 

பரோமரிப்புப் பைிகள் ஆகியவற்றிற்கோன கோல அட்டவணைகணள பிரசுரிக்க 

பவை்டும். 

2. கபோதுவோக பல கோல்வோய்கள் வருடக்கைக்கில், ஏன் பல பத்தோை்டுகளுக்கு 

தூர ் வோரப்படோமல் இருக்கின்றன. தூர ் வோரப்படோமல் இருப்பதோல், இரை்டு 

பிரசச்ிணனகள் உருவோகின்றன: 1) கபருமளவு நீர ் கணரகணளத் தோை்டிப் 

கபருக்ககடுக்க இதுபவ கோரைமோகிறது. 

2) நீர ்நிலத்தில் ஊற விடோமல் தடுக்கிறது. எனபவ தூர ்வோருதல் கவள்ளத்ணத 

தடுப்பபதோடு, நிலதத்டி நீர ் கபருகவும் உதவும். அணனதத்ு நீரவ்ழிகளிலும் 

உடனடியோகப் கபோதுப் பைித ்துணற தூர ்வோர பவை்டும்.  

3. மோநகரக் குடிநீர ்வோரியம் உடனடியோக கசன்ணனயில் உற்பத்தியோகும் கழிவு 

நீணர சுத்திகரிப்புச ்கசய்ய திட்டங்கள், நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் கோல அட்டவணை 

ஆகியவற்ணற தயோர ் கசய்ய பவை்டும். மோநகரக் குடிநீர ் மற்றும் கழிவுநீர ்

வோரியம் உடனடியோக சுத்திகரிக்கப்படோத கழிவு நீணர நீரவ்ழிகள் மற்றும் 

நீரோதோரங்களில் விடுவணத நிறுத்த பவை்டும். அபதோடு இதற்கோன 

விதிமுணறகணள மீறுபவரக்ள் மீது  கடுணமயோன நடவடிக்ணக எடுக்கப்பட 

பவை்டும். 

4. கசன்ணன மோநகரோட்சி மற்றும் நகரோட்சிகள் உடனடியோக குப்ணபகள் மற்றும் 

கட்டுமோனக் கழிவுகள் ஆகியவற்ணற சமோளிக்க ஒரு ஒருங்கிணைந்த தீரண்வ 

ககோை்டு வர பவை்டும். கசன்ணன மோநகரோட்சி, திடக் கழிவுகணள நிரவ்கிக்க 

மூலத்தில் ஒதுக்குவது பபோன்ற வழிமுணறகள் எவற்ணறயும் நணடமுணறப்படுதத் 

விருப்பமற்று உள்ளது (அரசியல் கோரைங்களோல்). இதனோல் மோநகரத்தின் 

நீரோதோரங்கள் போதிக்கப்படுவபதோடு, அவற்றில் உள்ள நீரின் பபோக்கு மற்றும் 

தன்ணமயும் பமோசமோன நிணலயில் உள்ளது. மோநகரத்தில் உருவோகும் 

கட்டுமோனக் கழிவுகணள சரியோன முணறயில் அகற்ற கசன்ணன மோநகரோட்சி 

நடவடிக்ணக எடுக்க பவை்டும். 

5. கபோதுப் பைித் துணற மற்றும் மோநகர வளரச்ச்ி ஆணையம் ஆகிய இரை்டு 

துணறகளும் கசன்ணனயின் நீரவ்ழிகள் மற்றும் நீரோதோரங்களுக்கோன அதிகோர 

பூரவ் மின் வணரபடத்ணத கவளியிட பவை்டும். இவ்வோறு வணரயறுக்கப்பட்ட 

நீரோதோரங்களுக்கு சிறப்பு அங்கீகோரம் வைங்கப்பட்டு, அவற்ணற பவறு நிலமோக 



மோற்றும் நடவடிக்ணககள் தணட கசய்யப்பட பவை்டும். இதனோல் அரசு மற்றும் 

குடிமக்கள் பிற்கோலத்தில் முணறபகடோன கட்டுமோனங்கணளத் தடுக்க முடியும். 

இந்த வணரபடங்களின் ஆதோரத்தின் அடிப்பணடயில் சோதோரை மக்கள், 

முணறபகடோன கட்டுமோனங்கணள நீக்க அரசு அதிகோரிகளுக்கு அழுத்தம் 

ககோடுக்கவும் இவற்றின் கவளியீடு உதவும். 

6. நீரவ்ழிகளின் மீது முணறபகடோன கட்டுமோனங்களில்  அரசும், நடுதத்ர அல்லது 

உயர ்மட்ட தனியோர ்குடியிருப்புக்களும் கபரும் பங்கு வகிக்கின்றன. இவற்றின் 

பமல் கடுணமயோன நடவடிக்ணக எடுக்கப்பட பவை்டும். 

 

 

குறிப்பான நீரவ்ழிைள் மற்றும் நீராதாரங்ைள் பற்றிய கைாரிை்கைைள்: 

1. வில்லிவோக்கம் ஏரி அதன்  பணைய எல்ணலகளுக்கு மீட்கப்பட பவை்டும். 

மோநகர கதோடரவ்ை்டி போணதயின் கட்டுமோனதத்ோல் அந்த ஏரி மீது 

ககோட்டப்பட்ட மைல்; மற்றும் மோநகர குடிநீர ் வோரியத்தின் அதத்ுமீறிய 

கட்டுமோனங்கள் ஆகியணவ உடனடியோக அகற்றப்பட பவை்டும். சிட்பகோ 

நகரில் உள்ள கவள்ள வடிநீர ்குைோய்கள் உடனடியோக தூர ்வோரப்பட பவை்டும். 

2. பநரு நகர புனருதத்ோரை திட்டத்தின் கீை் பக்கிங்கோம் கோல்வோய் 20 மீட்டரில் 

இருந்து 100 மீட்டரோக அகலப்படுத்தப்பட பவை்டிய  பைிக்கு 

நிதிககோடுக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்தப் பைியில் கபரும் ஊைல் நடதத்ப்பட்டு 

இருக்கிறது. பள்ளிக்கரணையில் வந்து பசரும் கவள்ள நீர ் அணனத்திற்கும் 

உள்ள ஒபர வடிகோல் பக்கிங்கோம் கோல்வோய் மட்டுபம. இந்த கோல்வோய் 

விரிவுபடுத்தப்படோதபத பள்ளிக்கரணையில் நடந்பதறிய கவள்ளச ் பசதத்திற்கு 

கோரைம். எனபவ இந்த ஊைணல நிகை்த்தியவரக்ள் பமல் கடும் நடவடிக்ணக 

எடுக்கப்படுவபதோடு, கோல்வோயும் திட்டப்படி விரிவுபடுத்தப்பட பவை்டும். 

3. திருப்பனந்தோள் ஏரிணய அணடயோறுடன் இணைக்கும் கோல்வோயில் தூர ்

வோருதல், கழிவுகணள அகற்றுதல், மற்றும் அத்துமீறிய கட்டுமோனங்கணள 

அகற்றுதல் ஆகிய பைிகள் நணடகபற பவை்டும். இந்த கோல்வோயின் 

அணடப்புக்களோல் ஏற்பட்ட கவள்ளப் கபருக்பக அந்தப் பகுதியின் பசதத்திற்கு 

கோரைம். பபோரக்்கோல அடிப்பணடயில் வரும் 2016-ன் பருவ மணைக்குள் இந்த 

நடவடிக்ணக எடுக்கப்பட பவை்டும். 

4. குபரோம்பபட்ணடயில் இருந்து பல்லோவரம் வணர உள்ள கபரிய ஏரியின் 

கோல்வோய்களில் ஜீ.எஸ்.டி சோணல மற்றும் இருப்புப்  போணதக்கு அடிபய உள்ள 

மதகுகள் அகலப்படுத்தப்பட பவை்டும். இந்த கோல்வோயிணன 20 அடியோகக் 



குறுக்கும் அதத்ுமீறிய கட்டுமோனங்கள் மற்றும் குப்ணபக் கூளங்கள் அகற்றப்பட 

பவை்டும். பல்லோவரம் நகரோட்சி, கபரிய ஏரியில் கழிவுக் கிடங்கோக 

பயன்படுத்துவணத நிறுதத் பவை்டும். 

5. விமோன நிணலய இடத்ணத அணடயோறுடன் இணைக்கும் முகலிவோக்கம் 

கோல்வோய் கடந்த 15 வருடங்களோக தூர ்வோரப்படவில்ணல. தணரமட்ட அளவிற்கு 

மைல் இருப்பதோல் கபருமளவு கவள்ளச ்பசதம் இப்பகுதியில் நடந்துள்ளது. 

கசன்ற வருடத்ணதப் பபோல மீை்டும் இவ்வருடம் நடக்கோமல் இருக்க 

இக்கோல்வோய் தூரவ்ோரப்படுவபதோடு, குப்ணபகள் மற்றும் அத்துமீறிய 

கட்டுமோனங்கள் அகற்றப்பட பவை்டும். எம்.ஜி.ஆர ் வீடட்ருபக மூடப்படும் 

கோல்வோய் மறுபடி திறந்து விடப்பட பவை்டும். 

5. கீைக்கட்டணளணய நோரோயைபுரத்துடன் இணைக்கும் கோல்வோய் கழிவுநீர,் 

குப்ணபகள் மற்றும் கட்டுமோனக் கழிவுகளோல் கபரிதும் மோசுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. 

புதியதோக ஒரு பூப்பந்தோட்ட அரங்கும், அதற்கோன போணதயும் இந்தக் 

கோல்வோயின் பநர ் பமபல கட்டப்பட்டுள்ளன. இணவ அகற்றப்பட பவை்டும். 

இந்தக் கோல்வோய்க்குள் குடிமக்கள் மற்றும் குடிநீர ் வோரியம் கழிவு நீணரக் 

ககோட்டி வருகிறோரக்ள். இது நிறுதத்ப்பட பவை்டும். கோல்வோய்க்குள் கழிவு நீர ்

புகவில்ணல என்று உறுதிப்படுதத்ப்பட்ட பின்னர ் நோரோயைபுரம் ஏரியுடனோன 

இணைப்பு மறுபடி உருவோக்கப்பட பவை்டும். 

 

கெயரோம் கவங்கபடசன் 

ஒருங்கிணைப்போளர ்– அறப்பபோர ்இயக்கம்  



 


